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امروز موضوع مشکالت بانکی در کشور به شکلی درآمده که هیچ
کارشناس اقتصادی و تحلیلگر صادقی نمیتواند آن را کتمان کند.
بحران اقتصادی کشور به نظام بانکی رسیده و البته شاید بهتر باشد که
بگویم بحران اقتصادی که از نظام بانکی آغاز شد و سراسر اقتصاد ایران
را گرفتار کرد ،امروز به خود بانکها بازگشته است.
نزدیک به دو سال قبل ،رئیسجمهور در همایش ملی رونمایی از
سیاستهای خروج از رکود اقتصادی ،در جمع پرشمار فعاالن بخش
خصوصی ،اقتصاددانان ،وزرای دولت ،مدیران اجرایی و حتی در حضور
مدیران بانکها بهصراحت به برخی از رفتارهای ناصواب نظام بانکی
کشور انتقاد کردند .بخش مهمی از توجه رسانهای و حتی کارشناسی
در آن دوره زمانــی بر انتقاد آشــکار آقای روحانی از بانکها در مورد
ســرمایهگذاری آنها در بازار مسکن ،متمرکز شد .اما امروز همچنان
یکی از شاخصترین مشکالت اقتصاد کشور موضوع بانکهاست .باید
بهصراحت اشــاره کرد آنچه امروز پیش روی ما قرار گرفته ،بحرانی
بزرگ است که میتواند عوارض نامطلوب بسیاری برای اقتصاد کشور
داشتهباشد .در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری نیاز به تجدید
نظــر در برخی مبانی اقتصادی و بانکداری داریم که به برخی از آنها
یشود.
اشاره م 
البته نیاز است تا چند موضوع مورد دقت قرار گیرد .اقتصاد ایران
اساســا ســاختاری بانکمحور دارد .البته که طی سالهای گذشته
به دلیل تسهیالت بسیا ِر پرداختشــده و پس از آن به بانک «پس
دادهنشده» بحران بزرگی برای نظام بانکی کشور رقم خورده است .از
طرف دیگر بانکها در دورهای خاص اقدام به خرید ملک کردند ولی در
حال حاضر به دلیل کاهش قیمت ملک و همچنین رکود بازار مسکن
عمال این سرمایهها ،هم تحلیل رفته و هم اینکه قدرت نقدشوندگی
خود را از دست دادهاند .بنابراین نظام بانکی کشور در شرایط خاصی
قرار گرفته که باید در مورد آن با صراحت هشدارهایی داد.
یک اشکال بسیار مشخص در مورد نظام بانکی کشور عدم وجود
رابطه صحیح میان نرخ سود و نرخ تورم است .در تمامی اقتصادهای
جهان رابطه منطقی میان نرخ ســود و نرخ تورم پذیرفتهشدهاست.
اما هنوز هم برای ما مشخص نیست چرا این مفهوم در اقتصاد ایران
رعایت نمیشود .در حال حاضر هم سرمایهگذاری متوقف شده چراکه
کها سود
هیچ فعالیت اقتصادی در کشور به اندازه سپردهگذاری در بان 
به همراه ندارد .وقتی در اقتصاد ایران چنین اصل بزرگی را به فراموشی
میســپاریم و راه به سمت دیگری میبریم ،نباید هم انتظار معجزه
اقتصادی داشته باشیم .البته مشکالت منحصر به این موضوع نیست
ولی از آن به عنوان مهمترین عامل میتوان یاد کرد .طی ســالهای
گذشته شــاهد سرکوبهای مالی و مشــکالت و بیانضباطیهای
دستوری بودیم که چالشهای فعلی را به وجود آورده است.
التهاب موضوع بانکها به حدی رســیده که حتی رئیس دولت
هم به این موضوع ورود کردهاست .به این ترتیب که رئیسجمهور
محترم تیرماه نامهای به معاون اول دولت ارائه دادند تا در مورد اصالح
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ساختاری نظام بانکی اقداماتی انجام شود .این کلیدواژه خواستههای
بخش خصوصی نیز هســت« :اصالح ساختاری نظام بانکی کشور».
برهمین اســاس امروز هم امیدواریم که دولت گزارشــی در مورد
اقداماتی که در این حوزه انجام داده ،ارائه دهد.
Íتجدید ساختار ،نیاز بزرگ ما
Í
پیش از آنکه به تحلیل شرایط بانکها پرداخته شود باید میان بانک
خوب و بانک بد تفکیک قایل شویم .یک نیاز بزرگ امروز ما شناخت
واقعیتهاســت .بحران در نظام بانکی کشور وجود دارد و کتمان آن
نیز تاثیری در حال و روز اقتصاد ایران ندارد .بنابراین بهتر است که با
نگاهی برآمده از منطق علمی ،واقعبینانه و با اجماع عمومی کارشناسان
در مورد آن به گفتوگو بنشینیم .در همین شرایط هم نباید فراموش
کنیم که اصل درست در قضاوت این است که بانک «خوب» و بانک
«بد» یا اساسا بانکداری خوب و بانکداری بد را از هم تفکیک کنیم .در
این صورت ،هم قضاوتی برآمده از منطق انجام میدهیم و هم اینکه
مزیتها را با نقاط ضعف اشــتباه نمیگیریم .در موارد قابل توجهی
بانکهای خوب به دلیل رقابت با بانکهای بد وارد بازی شــدهاند که
در نهایت ما را به این نقطه رســانده اســت .این یک درس است که
نمیتوان سیاستگذاری را به صورت نیمهکاره و نیمبند اجرایی کرد.
اگر قرار است اصالح ساختار و یا اقدامات اساسی رخ دهد باید متکی به
اجرای خوب و فراگیر هم باشد تا بانکهای خوب تاوان کار بانکهای
بد را ندهند.
شــرایط بانکها و نظام مالی کشور نشــان میدهد که در حال
حاضر به تجدید ساختار در نظام مالی کشور نیاز داریم .پیش از ما هم
کشورهای دیگر چنین تجربهای را از سر گذرانده بودند .کره جنوبی
یکی از مهمترین کشــورهایی به شمار میآید که حاضر به پذیرش
تجدید ساختار در نظام بانکی خود شد .بحران بزرگ بانکهای کره
جنوبی هم تعداد بانکهای زیاد و غیراقتصادی و همچنین پرداخت
بیحساب و کتاب تسهیالت با نرخ سودهای بیمنطق بود .بنابراین
اولین چاره برای آنها ادغام بود .وقتي كره جنوبي دســت به تجديد
ساختار زد ،تقريبا به اندازه  27درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور
هزينه شد تا  33بانك به  19بانك كاهش یابد .آن زمان  6يا  7بانك را
تعطيل كردند و چند بانك را هم در بانكهاي ديگر ادغام كردند تا 33
بانك به  19بانك رسيد .البته وضعیت امروز ما از شرایط آن دوره کره
جنوبی بدتر نیست چراکه در کره جنوبی بانکها طی یک دوره زمانی
خاص تنها تسهیالت داده بودند و حداقل بانکهای ما سرمایهگذاری
هم کردهاند.
Íبدهیهای دولت و نظام بانکداری کشور
Í
یک موضوع بســیار مهم در مورد وضعیت شــبکه بانکی کشور به
بدهیهای دولت مربوط اســت .آنچه وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی
اعالم کردهاند نشان میدهد که میزان بدهی دولت به پیمانکاران به رقم

 380هزار میلیارد تومان رسیده که فقط شامل بدهیهای مسجل دولت،
بانکها و صندوقهای بازنشستگی است و بدهیهای تعهدی و آتی در
آن لحاظ نشده است.
در قانــون رفع موانع تولید ،امکان تســويه بدهي دولت به بخش
خصوصي از طريق انتشــار اوراق صكوك اجاره ،اسناد خزانه و اوراق
مشاركت فراهم شده اســت .دولت نیز با توجه به تأثیرات زنجیروار
تســویه این مطالبات در قدرت تسهیالتدهی بانکها و چرخه وجه
نقد در کل اقتصاد کشور ،بهدفعات بر ضرورت اقدام عاجل برای تسویه
مطالبات پیمانکاران صحه گذاشته است .موفقیت اجرای ماده  2قانون
رفع موانع تولید تا حد زیادی به جدیــت دولت برای راهاندازی بازار
بدهی با استانداردهای روز دنیا و عدم وضع محدودیت بر نرخگذاری
اوراق و نیز خوشحســابی دولت در پرداختهای اوراق بستگی دارد.
بهرغم ظرفیتهای مناسبی که در قانون رفع موانع تولید در این حوزه
ایجاد شــده اســت ،آییننامههای مرتبط از قبیل آییننامه ماده 25
مجددا ً با تعیین سقف نرخها ،باعث شده است چشمانداز مناسبی برای
موفقیت بازار بدهی نتوان متصور بود.
Íاصالح بازار بین بانکی ،نیاز ضروری امروز
Í
اصالح بازار بین بانکی امروز برای اقتصاد ایران یک ضرورت است .اما
چگونه این اتفاق رخ میدهد؟ بازار بین بانکی دماسنج اقتصاد ایران است.
نرخ های کشفشــده در این بازار حاوی واقعیتهایی در مورد اقتصاد
کشور و نظام بانکی است .تحقق انجام عملیات صحیح بازار بین بانکی در
گروی اجرای سیاستهای پولی منسجم ،آزادیعمل بانکها و اسپرد
مناسب بین نرخ سپردهها و جریمه اضافهبرداشت بانک مرکزی است.
Íموسسات غیرمجاز و بحران ما
Í
موضوع موسســات مالــی و اعتباری غیرمجاز بــه بحرانی بزرگ
برای اقتصاد ایران تبدیل شــده است .امروز موضوع این موسسات از
اخالل اقتصادی به بحرانی اجتماعی هم تبدیل شــده است .دولت و
قوه قضائیه هم به صورت مســتقیم به این ماجــرا ورود کردهاند ولی
واقعیت این است که تاکنون بهغیر از صدور بخشنامه و تهدید قدمی
به پیش برنداشتهایم .البته که امروز موضوع برخورد با موسسات مالی
و اعتباری غیرمجاز بسیار پیچیده شــده است .این موسسات حجم
باالیی از سپردهها را جذب کردهاند .همزمان تعداد زیادی کارمند در
این موسسات به کار مشغول هستند .در نظر داشته باشید که پس از
انحالل این موسسات خطر آزادسازی حجم عظیم پول هم در بازارهای
داللی وجود دارد .در کنار اینها ساختار مالکیت نهادی و سازمانهای
شــبهدولتی اکثر موسسات غیرمجاز و قدرت این موسسات در مقابل
دستورات بانک مرکزی بهواسطه حجم باالی سپردهها همگی از جمله
عواملی هستند که اعمال برخورد جدی با موسسات مالی غیرمجاز را به
تأخیر انداخته و آن را وارد یک بوروکراسی اداری پیچیده کرده است.
اما امروز چطور باید با این موسســات برخورد کرد؟ نیاز مهم امروز ما
این اســت که حاکمیت کشور در این مورد به یک وحدت نظر برسد.
در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد ،بانک مرکزی هم با اســتفاده از
قدرت نظارتی قاعدهمند میتواند به این ماجرا ورود جدی کند .البته
که ورود قوه قضائیه به این گونه مسائل باید حسابشده و با مشورت
سیستم بانکی باشد .آگاهسازی مردم از طریق تبلیغات رسانهای نیز به
فرهنگسازی در مورد برخورد با این موسسات کمک خواهد کرد .با
توجه به بخش قابل توجه منابع در اختیار این موسســات مالی شاید

بهترین راهکار این باشد که برای ایجاد فضای اقتصادی سالم و مطلوب،
بانک مرکزی به دنبال ساماندهی این موسسات باشد و قوانینی را وضع
کند که این موسســات بهدنبال دریافت مجوز و تودیع سپرده قانونی
نزد بانک مرکزی بروند .باید نگاه تشویقی و انگیزه برای این موسسات
ایجاد شود تا بدون چالش ،داوطلبانه وارد سطح سیاستگذاری بانک
مرکزی شوند.
Íنظارت ،موضوع فراموششده
Í
متاسفانه یکی از مشکالت بزرگ شبکه بانکی کشور ،بحث نظارت
بانک مرکزی است .بررسیها نشان میدهد که بانک مرکزی در اعمال
نظارتهای خود در سالیان گذشــته موفقیت زیادی نداشتهاست.
موضــوع نظارت در بانک مرکزی به دلیل ســاختار بخش دولتی به
نظارت عملیاتی توجه نکرده اســت و عمدتاً حوزه ضوابط و مقررات
شــامل تصمیمات اداری و بخشــنامهها را مبنا قرار داده اســت .در
ی که در همه کشورها حوزه عملیات تحتنظارت است .از جمله
حال 
راهکارهای پیشنهادی برای تقویت نظارت بر فعالیت بانکها میتوان
به اصالح قوانین نظارتی و طراحی و پیادهسازی سامانههای الکترونیک
توسط بانک مرکزي برای کشف هرچه سریعتر تخلفات بانکی اشاره
کرد.
Íافزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی
Í
یکی از موضوعاتی که بخش خصوصی به آن تاکید فراوان داشت و
کمتر نتیجه گرفت ،به بحث افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی
مربوط است .بیش از سه ماه از نامه رئیس دولت به معاون اول در مورد
استفاده از ابزارهای پیشبینیشده در قانون رفع موانع تولید برای تدوین
«برنامه جامع اصالح نظام بانکی ،توســعه بازار اولیه سرمایه و سامان
بخشیدن به بدهیهای دولت» گذشته است .اما تمرکز اصلی دولتمردان
بــر تدوین الیحه اصالح نظام بانکی بوده اســت و اقتصاد بانکمحور و
شرایط رکود تورمی فعلی باعث شده است تدوین برنامه جامعی برای
افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی ،چندان در اولویت قرار نداشته
باشــد .تأکید میشود بهرغم تأثیرات با وقفه اتخاذ سیاست منسجم و
جامع در این زمینه ،از برنامهریزی در این حوزه غفلت نشود.
Íضرورتهای امروز
Í
پيشبينيها نشان ميدهد كه مشكالت بانكي در صورت حل نشدن
ميتواند بحرانهاي جدي براي كشــور ايجاد كند .بنابراین مسئولیت
ما در بخش خصوصی اطالعرســانی در این زمینه به سیاستگذاران و
مســئولیت آنها نیز ساماندهی به این وضعیت است .هشدارها در مورد
وضعیت بانکی کشــور امروز یک نشانه از اثرات رفتارهای بیمنطق در
کلیت اقتصاد کشور است .البته یکی از موضوعاتی که باید به آن دقت
کرد ،به بحث تحریمها و اثر آن برنظام بانکی مربوط است .اگر قرار است
در دوران پســاتحریم به رشد اقتصادی  3درصدی تا  5درصدی دست
پیدا کنیم ،باید به سرعت و دقت اقدام به اصالح نظام بانکی کنیم .البته
امروز ما حل مشکالت ســاختاری در نظام بانکی را به تحریمها ربطه
دادهایم ولی این برداشــت صحیح نیست و برای رسیدن به نظام بانکی
مطلوب نیاز به اصالحات ساختاری داریم .از سوی دیگر برای دستیابی به
رشد اقتصادی و خروج از رکود هم باید نظام بانکی اصالح شود .بنابراین
آنچه امروز در مورد رفع این مشکالت پیش روی ماست ،ضرورتی انکار
ناپذیر است.

متاسفانه یکی از
مشکالت بزرگ
شبکهبانکی
کشور ،بحث
نظارت بانک
مرکزی است.
بررسیها نشان
میدهد که بانک
مرکزی در اعمال
نظارتهای خود
در سالیان گذشته
موفقیت زیادی
نداشتهاست.
موضوع نظارت
در بانک مرکزی
به دلیل ساختار
بخش دولتی به
نظارتعملیاتی
توجه نکرده
است و عمدت ًا
حوزه ضوابط و
مقررات شامل
تصمیمات اداری
وبخشنامهها
را مبنا قرار داده
است
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اعالنـات
اعالنـات

در این بخش ،آمار و
اطالعات و اخبار یک ماه
گذشته در اتاق تهران و
دنیا گزارش میشود.

بازار ارز

فرانک سوئیس
ارزی «شگفتآور» درسال 2015
ریچارد جونز تحلیلگر بلومبرگ در برنامهای که به بررســی مهمترین ارزهای
سال  2015میپرداخت فرانک ســوئیس را ارزی شگفتآور نامید .او در این باره
گفت« :این ارز شگفتآورترین ارز سال  2015بود .ارزش یورو در برابر این ارز بسیار
جالب توجه بود ».از نظر جونز ،فرانک سوئیس بیشترین تأثیر را روی بازار در سال
 2015داشت .این ارز بیش از آنچه که انتظار میرفت قدرت یافت .این تحلیلگر
همچنین تأکید کرد که سیاستهای ناگهانی و تأثیر آن روی این ارز مهمترین نکته
بود .او معتقد بود که ماریو دراگی و سایر مسئوالن در بانک مرکزی اروپا  ECBاز
وضعیت یورو راضی هستند و قصد ایجاد تغییری در این زمینه ندارند .عالوه بر این
جونز تصریح کرد که بخشی از قدرت گرفتن دالر به اقدامات فدرال رزرو امریکا و
افزایش نرخ بهره بازمیگردد.

اسکناسهای جدید روسیه
برای آزردن اوکراین
روســیه در اوایل سال  2014طی یک همهپرسی شتابزده کنترل کریمه را به دست
گرفت و آن را از دســت اوکراین خارج کرد .البته این اقدام سیاسی و نظامی با واکنشهای
جهانی همراه بود؛ ایاالت متحده امریکا و برخی از کشورهای اروپایی برای تنبیه روسیه ،از
حربه تحریم استفاده کردند .روسیه نیز بیکار ننشستهاست .بانک مرکزی روسیه اسکناسهای
جدیدی طراحی کردهاست که به نظر میرسد بیشتر هدف آزردن اوکراین و متحدانش را
دارد .طراحی این اسکناس قصری در کریمه را در یک سمت نشان میدهد و در سمت دیگر
ساختمانی در یکی از شهرهای کریمه به نام سواستوپول به تصویر کشیده شدهاست .طبق
گفته مسئول بانک مرکزی روسیه 20میلیون نسخه از این اسکناسهای 100روبلی به چاپ
رسیده و اکنون در دسترس است .ارزش هر اسکناس 100روبلی برابر با 1.42دالر است .در
آن زمانیکه روسیه هنوز به کریمه نرفته بود ارزش این اسکناس 2.75دالر بود.
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«پزوی آرژانتین» ،بدترین ارز سال 2015
پزوی آرژانتین در سال  2015حدود 34.6درصد از ارزش خود را در برابر دالر از
دست داد .به این ترتیب ارز آرژانتین بدترین عملکرد را در میان ارزهای جهانی در
سال  2015داشت .هرچند این ارز سقوط شدیدی را در برابر دالر تجربه کردهاست
اما دولت همچنان به احیای اقتصاد این کشور به کمک سرمایهگذاریهای جدید
امیــد دارد .رئال برزیل نیز دومین ارز بد جهان در ســال  2015بودهاســت که
32.9درصد از ارزش خود را در برابر دالر از دســت دادهاست .ارز آفریقای جنوبی
که راند نام دارد نیز در ســال  2015کاهش ارزش 25درصدی را تجربه کردهاست
و به این ترتیب سومین ارز بد جهان در این سال شناخته شدهاست .کاهش قیمت
کاال باعث ضرر بسیاری از شرکتهای بزرگ آفریقایی شدهاست .نیمی از معامالت
تجاری این کشــور بر اساس معدن صورت میگیرد .این در حالی است که بخش
معدن در سالی که گذشت سقوط شدیدی را تجربه کردهاست .پس از آن نیز لیر
ترکیه بدترین عملکرد را در میان ارزهای جهان داشتهاست.

سال خوب دالر
دالر تنها ارزی بود که ســال میالدی جدیــد را با اقتدار آغاز کرد .در حالیکه
ارزهای جهانی در حال سقوط هســتند ،دالر امریکا همچنان روندی صعودی را
میپیماید .بازارهای نوظهور بیش از دیگر نقاط حرارت و پویایی دالر را احســاس
میکنند .لیر ترکیه از ابتدای ســال  2016تا روز ششم ژانویه 2.5درصد از ارزش
خود را در برابر دالر از دست داد .در عینحال رئال برزیل و راند آفریقا نیز هرکدام
1.1درصد از ارزش خود را از دست دادند .پزوی کلمبیا نیز 1درصد از ارزش خود
را در برابر دالر از دست داد .اما در این بین دالر همچنان در حال صعود است .همه
ارزها از سال گذشته تاکنون 20درصد از ارزش خود را در برابر دالر از دست دادهاند؛
برخی ارزها حتی بیش از 20درصد از ارزش خود را از دست دادهاند .دالر در سال
 2015در میان کاهش قیمت کاالها ،ضعف اقتصاد جهان و افزایش نرخ بهره توسط
فدرال رزرو امریکا پس از یک دهه ،افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.

دانیل یرگین برنده جایزه پولیتزر و تحلیلگر نشریه فوربز به سرمایهگذاران حوزه انرژی در جهان هشدار
دادهاست که تولیدکننده اصلی در جهان ،نفت شیل امریکا نیست چرا که این کشور خودش بزرگترین
واردکننده نفت نیز هست .

بازار نفت

نفت  80دالری در سال 2020
پیش از آغاز سال میالدی جدید ،سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) چشمانداز بازار
نفت در سال  2016را منتشر کرد .این کارتل نفتی پیشبینی کردهاست که تقاضا برای نفت خام
تا ســال  2020به 97میلیون و 400هزار بشکه در روز خواهد رسید .سال گذشته اوپک پیشبینی
کرده بود که تقاضا به 96میلیون و 900هزار بشکه در روز خواهد رسید؛ به این ترتیب اکنون نسبت
به وضعیت بازار خوشبینتر شدهاســت و میزان پیشبینی خود را 500هزار بشکه در روز افزایش
دادهاســت .این سازمان همچنین برآورد کردهاست که میزان تقاضا برای نفت اوپک در سال 2020
حدود یک میلیون و 700هزار بشکه در روز افزایش خواهد داشت .اوپک فرض را بر این گذاشتهاست
که متوسط قیمت نفت تا سال  2020به حدود 80دالر در ازای هر بشکه خواهد رسید .این سازمان
همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تا سال  2020را برآورد کردهاست.

پیشبینی درصد رشد ناخالص داخلی در میان مدت
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 WTIزنده شد
ایاالت متحده امریکا از سال  1975قانونی به اسم «منع صادرات نفتی» وضع کرده بود .به گزارش
«آیندهنگر» به نقل از اکونومیست در روز 18دسامبر کنگره امریکا تصمیم گرفت پس از چهار دهه
این قانون را لغو کند .هرچند دموکراتها و جمهوریخواهان مواضع مختلفی در این زمینه داشتند اما
باالخره در مورد آن به اجماع رسیدند .این مسئله یک تأثیر مهم در بازار جهانی نفت داشته و آن هم
قدرت گرفتن دوباره شاخص نفتی دبلیوتیآی است .این شاخص که مدتها بود فاصله قیمتی بزرگی
با نفت برنت حوزه دریای شمال داشت پس از لغو قانون منع صادرات نفتی ،جانی دوباره گرفت .قیمت
نفت دبلیوتیآی طی سالهایی که انقالب حفاری در امریکا صورت گرفت و نفت شیل به طور انبوه
تولید شد با کاهش شدیدی مواجه شده بود .طبق گفته تحلیلگران داخلی ،آزادسازی صادرات نفت
خام تأثیر مستقیمی روی قیمت نفت خام صادراتی ایران نخواهد گذاشت چرا که میزان صادرات آن
بسیار ناچیز خواهد بود.

بازار نفت «خرسی» خواهد ماند
در دیماه قیمت نفت به کمترین میزان خود در یازده سال گذشته رسید .به گزارش
«آیندهنگر» به نقل از والاســتریت ژورنال ،قدرت گرفتن دالر و ضعف اقتصاد چین در
کنار افزایش مازاد عرضه بازار نفت باعث شدهاست قیمت نفت به پایینترین سطح خود
در یازده ســال گذشته برســد .تاماس وارگا تحلیلگر نفتی در  PVMگفتهاست« :بازار
نفت بدون تردید همچنان خرسی خواهد بود .اقتصاد چین ضعیفتر خواهد شد و دالر
قویتر؛ این قضایا باعث میشود بازار روند نزولی بیشتری به خود بگیرد ».از آنجا که نفت

در بازار با دالر معامله میشود تحت تأثیر کاهش و افزایش ارزش این ارز قرار میگیرد.
کشور چین نیز جزو مصرفکنندگان اصلی نفت در جهان است؛ در نتیجه با کاهش رشد
اقتصادی این کشور قیمت نفت نیز کاهش مییابد چرا که تقاضا کاهش پیدا میکند.
قیمت نفت از تابســتان سال  2014به دلیل مازاد عرضه و کاهش تقاضا ،افت شدیدی
را تجربه کردهاست .در نمودار ،روند افزایش و کاهش قیمت نفت از سال  2004تاکنون
قابل مشاهده است.
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خاورمیانه

روابط ایران و عربستان قطع شد
عربستان سعودی در روز دوم ژانویه  2016حکم اعدام شیخ نمر را به همراه  46نفر دیگر از شیعیان
اجرایی کرد .به دنبال اجرای این حکم ،عدهای از معترضان ،سفارت عربستان سعودی در تهران را به آتش
کشیدند .البته این اقدام واکنش مقامات دولتی در ایران و خارج از ایران را به دنبال داشت .در ایران  40نفر از
کسانی که در به آتش کشیدن سفارتخانه دست داشتند دستگیر شدند .عربستان در واکنش به این مسئله
روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد که به دنبال آن بحرین ،سودان و جیبوتی نیز روابط خود را با
ایران قطع کردند .امارات متحده عربی نیز سطح روابط خود را با ایران به کارداری تقلیل داد .اکثر کشورهای
شیعه از جمله عراق به اعدام شیخ نمر توسط عربستان سعودی اعتراض کردند .جان کری سخنگوی ایاالت
متحده امریکا نیز طی اظهاراتی نگرانی خود را مبنی بر افزایش تنشها به دنبال این ماجرا اعالم کرد .این
جریانات تأثیراتی روی کارتل نفتی اوپک نیز خواهد داشت .اکثر تحلیلگران حوزه انرژی و سیاست نسبت
به این مسئله بدبین هستند و معتقدند عربستان برای ورود دوباره ایران به بازار نفت همکاری نخواهد کرد.

درصد کودکان و زنان مهاجر سوریهای

پسران و دختران
زیر  18سال
زنان

پسران و دختران
زیر  5سال
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6.5میلیون نفر آواره جنگ سوریه
بانک جهانی در آخرین روزهای سال  2015میالدی گزارشی در مورد وضعیت مهاجران سوری به
کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی منتشر کرد .بر اساس این گزارش از ابتدای بحران و جنگ
در سوریه تا کنون بیش از 6.5میلیون نفر از مردم این کشور جابهجا شدهاند .در این بین نام 4.4میلیون
نفر از پناهندگان به صورت رسمی به ثبت رسیدهاست .این میزان برابر با نیمی از جمعیت سوریه پیش
از آغاز جنگ اســت .حدود 1.7میلیون نفر از مردم ســوریه به کشورهای همسایه نظیر اردن و لبنان
گریختهاند .حدود  81درصد از افراد پناهنده زیر  35سال سن دارند .حدود  20درصد از این پناهندگان
را کودکان زیر  4سال تشکیل میدهند .در سال  2014از هر  10نفر پناهنده سوری در اردن و لبنان،
 7نفر فقیر به شــمار میرفتند .این افراد اغلب در خانههای آپارتمانی کوچک و بدون امکاناتی نظیر
لولهکشی آب زندگی میکنند.

150.3میلیون کارگر مهاجر در جهان
مشغول به کار هستند
مطالعات سازمان جهانی کار در زمینه کارگران مهاجر نشان میدهد
150.3میلیون نیروی کار در سطح جهان ،افراد مهاجر هستند .جمعیت
کل مهاجران بینالمللی نیز حدودا ً برابر با 232میلیون نفر است .پدیده
کارگران مهاجر پدیدهای است که تمامی نقاط جهان با آن درگیر هستند.
دولتهای عربی بیشترین تعداد کارگران مهاجر را در خود جای دادهاند
که برابر با  35.6درصد از جمعیت کل آنهاســت .اکثر این کارگران یعنی
حدود  71.1درصد از آنها در بخش خدمات مشغول به کار هستند .از میان
جمعیت کل کارگران مهاجر67.1 ،میلیون نفر را کارگران خانگی تشکیل
میدهند؛ یعنی کارگرانی که در خانهها مشغول به کار هستند .نکته جالب
توجه این اســت که  73.4درصد از این کارگران خانگی ،زن هستند که
مورد تبعیض بسیاری نیز واقع میشوند.

مرد
 26/6درصد
زن
 73/4درصد

طبقهبندی کارگران خانگی بر اساس جنسیت
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به گزارش گاردین ،میلوش زمان ،رئیسجمهوری چک در پیام تبریک کریسمس خود اظهار کرده بود که
مردان جوان سوریه و عراق باید به جای مهاجرت ،در کشور خود بمانند و با ارتشی منسجم مقابل داعش
مبارزه کنند .مقصد بسیاری از پناهندگان ،جمهوری چک است .

غرب

خنثی

سلطه ترس بر بازار سرمایه

ریسک پذیری

در روز پنجشنبه 17دی شاخص ترس و ریسکپذیری عدد  34را نشان میداد که به معنای حاکمیت احساس ترس
در بازار سرمایهگذاری است .پایگاه خبری -تحلیلی سیانان مانی هر روز شاخصی را بررسی میکند که نشان میدهد
کدام احساس در بازار سلطه دارد .هرچه این شاخص عدد کمتری را نشان بدهد به معنای وجود ترس بیشتر در میان
سرمایهگذاران است؛ در این شرایط سرمایهگذاران از جاری کردن پول و سرمایه خود در بازار وحشت دارند .اما هرچه میزان
این عدد بیشتر میشود به معنای نزدیک شدن به محدوده ریسکپذیری است .در محدوده ریسکپذیری ،سرمایهگذاران با
آرامش و اطمینان سرمایه خود را وارد بازار میکنند .به این ترتیب در حال حاضر بازار در وضعیت قرمز قرار دارد.

34

ترس

ترس

داعش در امریکا به هدف خود رسید

یونان به ادیسهای نیاز دارد

یها اظهار
کسوم امریکای 
ایندیپندنت در گزارشی نوشتهاست درحالیکه در نوامبر  2014ی 
کرده بودند تا حدودی نگران هســتند که قربانی تروریسم بشوند اما بعد از حمله تروریستی
پاریــس تقریباً نیمی از امریکاییها از این بابت ابراز نگرانی کردهاند .یک موسســه تحقیقاتی
دراینباره پژوهشهایی انجام دادهاست؛ یکی از مهمترین پرسشهایی که از مردم امریکا شده
این بودهاست که آیا تروریسم جزو مسائل بحرانی امریکا به شمار میآید و باید با آن مبارزه شود؟
در کنار آن ،بحرانهایی نظیر کشتن با اسلحه و مهاجرت غیرقانونی نیز آورده شده بود اما از نظر
مردم مسئله تروریسم بحرانیتر از سایر مسائل بودهاست .این در حالی است که میزان حمله
با اســلحه در امریکا بسیار باالست؛ به این ترتیب به نظر میرسد داعش در زمینه ایجاد رعب
و وحشت در میان عموم مردم حداقل در ایاالت متحده امریکا بسیار موفق عمل کردهاست.

یونان تالش بسیاری کرد تا مقابل ریاضتهای اقتصادی بایستد اما در نهایت
ریاضت پیروز شد .الکسیس سیپراس رهبر جوان یونان که در ژانویه  2015با
رأی مردم به عنوان نخستوزیر یونان انتخاب شد تالش کردهاست تا تحرک و
پویایی را به اقتصاد نیمهجان این کشور بازگرداند اما شغلها همچنان یکییکی
در حال محو شــدن هســتند و هزاران نفر از مردم یونان به زیر خط فقر رانده
میشوند .رهبر این کشور در نهایت ناگزیر شد کمکهای مالی را دریافت کند و
در ازای آن اصالحاتی را در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور خود ایجاد کند.
بلومبرگ در گزارشــی ادعا کردهاســت که این کشور نمیتواند تا سال 2017
بدهیهای خود را پرداخت کند.

افزایش نگرانی از ترور نسبت به سال گذشته

بدهی یونان نمایان میشود

امسال

میلیارد یورو 400

نوامبر 2014

بدهی دولت یونان
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عدم نگرانی

نهچندان نگران

تا حدودی نگران

نگرانی شدید

سرخط خبرهای جهان در دی ماه
اوباما برای فرهنگ حمل سالح
در امریکا گریست

باراک اوباما رئیسجمهــوری ایاالت متحده امریکا طی
ســخنانی درباره فرهنگ حمل ســاح در امریکا در برابر
انظار عمومی گریســت .به گــزارش «آیندهنگر» به نقل از
تلگراف ،اشکهای اوباما با واکنشهای مختلفی همراه شد.
ستوننویس نیویورکتایمز در توئیت خود نوشته بود« :ما نیز
باید برای 32هزار شهروند امریکایی که به دلیل شلیک گلوله
و قانون حمل سالح در سال کشته شدهاند ،گریه کنیم ».در
مقابل ،مخالفان اوباما او را به احساساتی بودن و ناتوانی متهم
کردند .اوباما در سخنان خود اظهار کردهاست که هربار کشته
شدن  20کودک در کانکتیکات در سال  2012را به خاطر
میآورد برای آنها اشک میریزد.

نرخ بیکاری در ایتالیا به پایینترین میزان
در سه سال گذشته رسید

نــرخ بیکاری در ایتالیا به پایینترین حد خود در ســه
سال گذشته رسید .به گزارش «آیندهنگر» ،بلومبرگ طی
گزارشی نوشتهاست که نرخ بیکاری در ایتالیا به 11.3درصد
رسیدهاست .البته تحلیلگران بلومبرگ ادعا کردهاند که رقم
اعالمشــده در رم صحت ندارد و این رقم روی 11.5درصد
اســت .متیو رنزی نخستوزیر ایتالیا سعی دارد با این آمار
ثابت کند که سیاستهای درستی را در زمینه ایجاد شغل
جدید در پیش گرفتهاســت .بر اساس سیاستهای جدید
رنزی ،اخراج و اســتخدام کارگران سادهتر شدهاست .البته
به کسانی که افراد و کارگران جدیدی را استخدام میکنند
تخفیف مالیاتی تعلق میگیرد.

چراغ امید
در حوزه یورو روشن شد

به گزارش «آیندهنگر» به نقل از بلومبرگ ،اعتماد اقتصادی
بــه حوزه یورو در آخرین ماه ســال میــادی  2015به طور
نامنتظرهای افزایش یافت .به نظر میرسد محرکهای اقتصادی
بانک مرکزی اروپا  ECBموفقیتآمیز بودهاست .شاخصی که
کمیسیون اقتصادی اروپا برای این بخش تعیین کردهاست در
ماه دسامبر به  106.8واحد رسیدهاست که باالترین میزان از
ن حال میزان بیکاری
آوریل  2011تاکنون بودهاســت .در عی 
نیز در حوزه یورو کاهش شدیدی را تجربه کردهاست .به این
ترتیب به نظر میرسد منطقه بحرانزده یورو در حال حرکت
به سمت بهبود است .قدرت گرفتن دالر در برابر یورو و کاهش
قیمت نفت هردو جزو عوامل تأثیرگذار در حوزه یورو هستند.
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بازارها در میانه فصلی سرد

اوضاع بازارهای ارز ،بورس ،مسکن و خودرو در دیماه چطور بود؟

گذر از مرز  ۳۷۰۰تومانی

اســت ».نرخ دالر در زمستان سال گذشته نیز به دلیل افزایش تفاضا ،باال رفته و به مرز ۳۵۰۰
تومان رسیده بود اما از اوایل اسفند رو به کاهش گذاشت به طوری که سال  ۹۴را با نرخ ۳۲۰۰
تومانی شروع کرد .به اعتقاد فعاالن بازار و کارشناسان اقتصادی ،بعد از اجرای برجام باید نرخ دالر
واقعی شده و همپای تورم باشد تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند در بازار بینالمللی رقابت کنند .بر
همین اساس ،برخی پیشبینی میکنند دالر در پایان سال  ،۹۴به  ۴هزار تومان نیز نزدیک شود.
از طرف دیگر ،فعاالن بازار تکنرخی شــدن ارز را برای حذف رانت و تنظیم شفاف فعالیتهای
بازار مسئله مهمیمیدانند .بنا به اعالم افخمیراد ،رئیس سازمان توسعه تجارت ،ارز مبادلهای
در سال  ۹۵تنها به کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید تعلق میگیرد .این اظهارنظر عالوه بر خبر
دادن از محدود شدن فضای رانتی ،نشان میدهد حداقل تا اولین ماههای سال آینده تکنرخی
شدن ارز اتفاق نخواهد افتد.

قطع رابطه دیپلماتیک عربســتان با ایران و به دنبال آن  ۴کشور دیگر جهان ،بازار ارز را هم
در میانه ماه گذشــته به بازی گرفت .نرخ دالر از اواسط فصل پاییز از  ۳۳۰۰تومان اوج گرفته و
بارها به مرز  ۳۷۰۰تومان نزدیک شده بود ،اما در ماه گذشته بعد از آتش زدن سفارت عربستان،
مرز  ۳۷۰۰تومان را نیز در مبادالت صرافیها رد کرد .اصغر ســمیعی ،نایب رئیس شورای عالی
کانون صرافان درباره تاثیر قطع روابط دیپلماتیک عربستان بر بازار ارز میگوید« :نرخ واقعی ارز
را عربستان و یا هیچکس دیگری نمیتواند تعیین کند؛ نرخ ارز تابع وضعیت اقتصادی ،تولید و
درآمد سرانه ،نرخ تورم ،نرخ بهره ،مقدار بیکاری و حجم سرمایهگذاریهای خارجی است .افزایش
نرخ ارز ،آن هم به این میزان یعنی کمتر از نرخ تورم و بســیار کمتر از نرخ بهره بسیار طبیعی

نمودار جامع تحوالت ساالنه شاخص بورس
1394/10/17

1394/07/19
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1393/06/20

1393/04/04

1393/02/09
38.000
37.000

ارزش37.080 :

36.000
35.000
34.000
33.000
32.000
31.000
30.000

بدمسکنها و نوسازی بافت فرسوده
عباس آخوندی ،وزیر راهو شهرسازی نزدیک به دو ماه پیش از واژه «بدمسکنی» استفاده کرد
و گفت  18میلیون نفر معادل یکســوم جمعیت ایران در وضعیت بدمسکنی قرار دارند که 11
میلیون نفر در حاشیه شهرها و  7میلیون نفر در میان شهرها و در شرایط بدی زندگی میکنند.
آمارها نشان میدهد  ۸۷درصد از سکونتگاههای شهری ،عمری بیش از  ۱۵سال و حتی تا ۴۰
سال دارند .دو میلیون و  ۶۰۰هزار واحد مسکونی نیز در سکونتگاههای غیررسمیوجود دارند
که با توجه به تولید مسکن ساالنه  ۹۰۰هزار واحد در کشور ،رقم باالیی محسوب میشود .با توجه
به این آمارها ،ایجاد شرایط مطلوب و نوسازی بافتهای فرسوده مورد توجه دولت و مجلس قرار
گرفته است .کمیسیون عمران مجلس پیشنهادهایی را به دولت ارائه داده و بانک مسکن نیز اعطای
تسهیالت نوسازی بافتهای فرسوده را آغاز کرده است .از  ۵۰هزار فقره تسهیالت نوسازی بافت
فرسوده شهری ،سهم استان تهران  6000فقره ( 12درصد) است .استانهای آذربایجان شرقی،
مازندران ،گیالن ،فارس ،همدان و اصفهان به ترتیب با ســهمیه  4500فقره تسهیالت،4000 ،
 3000 ،2100 ،3000و  2000در ردههای بعدی به لحاظ تعداد تسهیالت ارائهشده ،قرار دارند.
استانهای البرز و مرکزی نیز با  ۷۰۰فقره ،کمترین سهم را در اعطای وام مذکور دارند.
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قیمت آپارتمانهای زیر  ۷۰متر در مناطق مختلف تهران
منطقه

عمر بنا
(سال)

قیمت هر متر مربع
(تومان)

قیمت کل
(تومان)

شمسآباد -بلوار بیژن

نوساز

5.50.000

385.000.000

بلوار مرزداران -خ ایثار

نوساز

6.200.000

434.000.000

دولت -سهراه نشاط

7

7.850.000

550.000.000

تهرانپارس -استخر -بوستان

نوساز

4.200.000

294.000.000

دارآباد -خهاشمی

نوساز

6.500.000

455.000.000

پونک -ایرانزمین شمالی

نوساز

5.700.000

399.000.000

امام خمینی -بین جیحون و یادگار

نوساز

2.800.000

196.000.000

نارمک -دردشت -خ اولیایی

کلنگی

4.200.000

294.000.000

دربند-اسداللهی

5

7.500.000

525.000.000

حافظ -سیتیر

نوساز

4.200.000

294.000.000

۲۳۶
تومان

افزایش نرخ دالر در
نیمه دوم دیماه ۹۴
نسبت به سال گذشته

۸/۴
هزار واحد

قدمهای خارجیها به بازار خودرو نزدیکتر شد

۵۰

افت شاخص بورس در
نیمه دوم دیماه ۹۴
نسبت به سال گذشته

هزار

فقره ،وام نوسازی
بافت فرسوده مسکن
اعطا میشود

قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار

در سفر رئیسجمهوری ایران به فرانسه قرارداد جدیدی با پژو بسته خواهد شد که بحثهای
زیادی بر ســر آن در جریان است .هاشم یکهزارع ،مدیرعامل ایرانخودرو در خصوص آن گفته
است« :شــرکتی ایجاد میکنیم که  50درصد سهامدار آن ما هستیم و  50درصد دیگرش پژو
ســیتروئن است .دو ســال مدیرعامل از طرف آنها ،رئیس هیاتمدیره از طرف ما و دو سال بعد
بالعکس .در قرارداد جدیدی که با پژو بستهایم این شرکت قبول کرده تا به صورت  50-50با ما
شــریک شود و در ایران حدود  250میلیون یورو سرمایهگذاری کند و محصول جدید به تولید
برســاند .بر اساس این قرارداد 30 ،درصد محصولی که به تولید میرسد ،از طریق شبکه پژو به
خارج صادر خواهد شــد ».بهجز خودروسازهای فرانسوی ،بحث حضور خودروسازهای خارجی
دیگر نیز با نزدیک شدن به زمان اجرایی شدن برجام ،هر روز داغتر میشود .در آخرین خبرها،
به گفته دبیر شورای سیاســتگذاری خودرو حضور خودروسازان ژاپن ،آلمان ،فرانسه ،اتریش،
ترکیه و ایتالیا در بازار و صنعت خودروی ایران قطعی شده است .ساسان قربانی در خصوص نوع
قراردادها با خارجیها میگوید« :اولین نوع قرارداد این است که داخلیسازی قطعات خودروهای
موجود برندهای بینالمللی صورت گیرد و تولید خودرو در ایران انجام شود .نوع دوم این است که
خودروهای جدید در ایران تولید شود که فرآیند این نوع تولید ،سه سال زمان میبرد که البته هردو
نوع را به صورت موازی ،دنبال میکنیم».

نام خودرو

شرکت سازنده

کشور

قیمت

سوناتا

هیوندای

کره جنوبی

 ۱۶۲میلیون تومان

توسان

هیوندای

کره جنوبی

 ۱۴۸میلیون تومان

النترا

هیوندای

کره جنوبی

 ۱۱۵میلیون و  ۵۰۰هزار تومان

اسپورتیج

کیا

کره جنوبی

 ۱۵۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان

سراتو

کیا

کره جنوبی

 ۱۱۶میلیون تومان

اپتیما

کیا

کره جنوبی

 ۱۵۲میلیون تومان

پاریسهاچبک

تویوتا

ژاپن

 ۱۰۴میلیون تومان

کمری

تویوتا

ژاپن

 ۱۸۱میلیون تومان

لکسوس RX

تویوتا

ژاپن

 ۵۶۹میلیون تومان

بنز C200

بنز ( ۲۰۱۵اتاق جدید)

آلمان

 ۴۹۰میلیون تومان

RAV4

تویوتا

ژاپن

 ۲۰۸میلیون تومان

بنز E200

بنز

آلمان

 ۴۲۰میلیون تومان

یخ بورس شکست
بازار سرمایه مدت زیادی است که با اتفاقات سیاسی زیاد دچار نوسان نمیشود و حتی
توافق هستهای هم نتوانسته است یخ آن را باز کند .اما در نیمههای دیماه شاخص کل بعد
از مدتها رشد کرد .به اعتقاد فعاالن بازار ،نزدیک شدن به زمان لغو تحریمها ،زمزمههای
برداشته شدن سوئیفت و رشد قیمت دالر موجب جلب توجه سهامداران به تاالر شیشهای
شده و با افزایش ارزش و حجم معامالت ،ورود محسوس نقدینگی به این بازار را رقم زده
اســت .افزایش تقاضا در بورس تهران و تمایل به خرید سهام شرکتها باعث شد تا ۱۶
دیماه ،شــاخص بورس تهران بعد از ماهها رکود رشــد  576واحدی را تجربه کند و به
کانال  62هزار و  632واحدی برسد .این در حالی است که سال گذشته در همین زمان،

شــاخص کل بورس در کانال  ۷۰هزار واحدی سیر میکرد .به اعتقاد بعضی از مدیران
کارگزاریهای بورسی ،کاهش ارزش نفت باعث شده تا صنایع و شرکتهای غیرنفتی در
بازار مورد توجه قرار بگیرند .از طرفی کاهش نرخ سود بانکی نیز در جذب سرمایهها به
بورس موثر بوده اســت .بررسی اندازه بازار در  ۹ماه ابتدایی سال  ۹۴نیز نشان میدهد
طی این مدت 135 ،هزار و  251میلیارد و  561میلیون ریال ســرمایهگذاری در بورس
اوراق بهادار افزایش یافته که از این میزان  81هزار و  946میلیارد و  926میلیون ریال از
طریق مطالبات و آورده نقدی و  53هزار و  304میلیارد و  635میلیون ریال از طریق سود
انباشت ه و اندوختهها و صرف سهام بوده است.

نمودار جامع تحوالت ساالنه شاخص بورس
1394/10/17
1394/10/16

1394/08/12

1394/06/23

1394/05/04

1394/03/11

1394/01/22

1393/11/25

1393/10/03

780.000
760.000
740.000
720.000
700.000
680.000
660.000
640.000

ارزش626.328:

620.000
600.000
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اعالنـات

سهم 63درصدیسرمایهدرگردشازکلتسهیالتپرداختیبانکها
بانکها طی  8ماهه نخست سال  1394به بخشهای اقتصادی مبلغ  219هزار و
 760میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کردهاند که در مقایسه با  8ماهه سال گذشته
 6.3درصد افزايش داشــته اســت .با توجه به نرخ تورم  13درصدی در  8ماهه سال
جاری ،میزان افزایش تســهیالت پرداختی کمتر از نرخ رشد تورم بوده است .طبق
اعالم بانک مرکزی سهم تسهیالت پرداختی بانکها به بخش صنعت و معدن طی 8
ماهه سال جاری  64هزار و  280میلیارد تومان بوده که  29.2درصد از کل تسهیالت
محسوب ميشود .تسهیالت در این بخش نسبت به  8ماهه سال گذشته  440میليارد
تومان معادل  0.7درصد کاهش داشــته است .بر اساس گزارش بانک مرکزی سهم

افت 15درصدی
قیمت کاالهای صادراتی
شــاخص قیمت کاالهــای صادراتی در 8
ماه ابتدایی امسال منفی شد كه نشاندهنده
کاهش قیمت کاالهای صادراتی اســت .این
شاخص که از آن به عنوان نرخ تورم کاالهای
صادراتی یاد ميشــود ،در سال جاری عموما
در محدوده زیر صفر قرار داشــته است .یکی
از دالیل اصلی این رویداد کاهش قیمت نفت
و تاثیر آن بر بهای محصوالت پتروشــيمی و
میعانات گازی صادراتی کشــور بوده است که
سهم باالیی در صادرات دارند .آمارهای بانک
مرکزی از شــاخص قیمت کاالهای صادراتی
نشان ميدهد که این شاخص در آبانماه سال
جاری نسبت به ماه گذشته  2.4درصد کاهش
یافته اســت .بر این اســاس ،شاخص قیمت
کاالهای صادراتی در آبانماه نســبت به آبان
سال گذشته کاهش  16.7درصدی را تجربه
کرده اســت .طبق گزارش بانک مرکزی ،نرخ
تــورم کاالهای صادراتی در  12ماه منتهی به
آبانماه امســال منفی  9.4درصد بوده است.
همچنیــن این شــاخص در  8ماهه ابتدایی
امسال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته
منفی  15.1درصد برآورد شده است.
دهمیننشستهیاتنمایندگان

محمود سریعالقلم و جواد صالحی اصفهانی در اتاق
تهران

تســهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی 8
ماهه ســال جاری مبلغ  139هزار میلیارد تومان معادل  63.3درصد کل تسهیالت
پرداختی است که در مقایسه با  8ماهه سال گذشته  11.5درصد افزايش داشته است.
سهم تســهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در
 8ماهه ســال جاری معادل  53هزار و  100میلیارد تومان بوده است که سهم 38.2
درصدی این بخش در تسهیالت ســرمایه در گردش را نشان ميدهد 82.6 .درصد
کل تسهیالتی که بخش صنعت و معدن دریافت کرده ،مربوط به سرمایه در گردش
بوده است.

کمتوجهی برنامه ششم به بحران آب
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعالم کرد که موضوع آب در برنامه ششم چندان مورد توجه نبوده است .در
این گزارش نوشته شده است« :متاسفانه علیرغم اهمیت بخش آب ،نقش آن در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
کمرنگ است .با توجه به بحران آب موجود در کشور و همچنین پیشبینی تداوم این بحران ،لزوم تغییر جهتگیری در
تدوین سیاســتهای برنامه ششم در بخش آب ،کامال ضروری به نظر ميرسد ».در بخش دیگری از این گزارش آمده
است« :اهداف اصلی که باید در تدوین راهبردهای برنامه ششم توسعه در بخش آب مورد توجه قرار گیرد عبارت است
از :ایجاد تعادل بین منابع و مصارف ،تامین پایدار آب مورد نیاز بخشهای مصرفکننده با توجه به اصول توسعه پایدار،
حفاظت و صیانت از منابع آب ،ارتقای مشارکت بهرهبرداران در مدیریت منابع آب ،احیا و تعادلبخشی ،اصالح ساختار
اقتصاد و مدیریت آب و ارتقای بهرهوری ».در کلیات برنامه ششم تنها در یک ماده و آن هم تنها به صورت نام بردن به
موضوع آب توجه شده است و هیچ بند مشخصی درباره آب در برنامه وجود ندارد ،در حالی که موضوعاتی مانند نفت
چندین ماده در برنامه دارند.

تفاهمباکنفدراسیون

استقبال از سرمایهگذاران دانمارکی

تدوینراهبردتوسعهصنعتی

باموضوعپساتحریم
صنعت دانمارک
 1394/10/13پانزدهمین
 1394/10/15همایش
 1394/10/20سومین نشست از
 1394/10/22دهمین نشست
 1394/10/15در
نشستکمیسیونصنعتومعدن
توسعه همکاریهای تجاری
سلسله جلسات راهبردهای اقتصاد
هیات نمایندگان اتاق تهران در
حضور وزیر امور خارجه
اتاق تهران به بررسی سندی
ایران و دانمارک ،در هتل
ایران  20دیماه در اتاق تهران برگزار
دوره هشتم به بررسی فعالیت های
دانمارک و رئیس اتاق
اختصاص یافت که قرار است به
پارسیان آزادی توسط اتاق
شد .در این نشست محمود سریعالقلم
ستاد اقتصادی پساتحریم اختصاص
تهران ،تفاهمنامه
عنوان برنامه راهبردی وزارت
بازرگانی تهران برگزار شد .این
به تحلیل تفاوتهای بخش خصوصی در
یافت .در این نشست حمیدرضا آصفی
همکاری میان اتاق
صنعت ،معدن و تجارت به کار گرفته
گردهمایی که با حضور فعاالن
ایران و کشورهای توسعهیافته پرداخت و
سفیر اسبق ایران در امارات و بهروز
تهران و کنفدراسیون
شود .این سند ،پیش از این نیز در
اقتصادی و صاحبان کسبوکار
راهبردهایی را برای تغییر شرایط حاکم بر
علیشیری رئیس سابق سازمان
صنعت دانمارک امضا
کمیسیون صنعت و معدن و در یکی
هردو کشور برپا شد ،فرصتی
رفتارهای بخش خصوصی و اقتصاد ایران
سرمایه گذاری مهمان اتاق تهران
شد.
از نشستهای هیئت نمایندگان اتاق
بود تا پس از گذشت  10سال
بیان كرد .همچنین دکتر جواد صالحی
بودند و در مورد عملکرد ستاد
تهران ،مورد نقد و بررسی نمایندگان
فعاالن اقتصادی دو کشور با
اصفهانی به نقش بخش خصوصی در مسیر
پساتحریمسخنگفتند.
بخش خصوصی قرار گرفته بود.
هم دیدار داشته باشند.
توسعه کشور پرداخت.
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سهم بخشهای اقتصادی از تسهیالت بانکی در 8ماهه نخست94

هدف تسهیالت بانکی در 8ماهه نخست94

کشاورزی
 8.9درصد

ایجاد بخش اقتصادی  10.8درصد
سایر  4.6درصد
توسعه  5.5درصد
سرمایه در گردش
 63.3درصد

صنعت و معدن
 29.2درصد

خرید کاالی شخصی  9درصد

خدمات
 37.5درصد

خرید مسکن  5.2درصد
مسکنو
ساختمان بازرگانی
 13.8 10.5درصد
درصد

تعمیر 1.7درصد

سهم زنان و مردان در فعالیتهای اقتصادی چقدر است؟

کاهش قیمت و معامالت مسکن

براساس گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در فصل تابستان سال جاری ،نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت  10ساله
و بیشتر در کل کشور  38.9درصد بوده است .این شاخص در بین مردان  64.2درصد و بین زنان  13.8درصد محاسبه شده
است .همچنین نتایج آمارگیریها نشان ميدهد که این شاخص در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری قوت بیشتری دارد به
این صورت که نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی  41.1درصد و در مناطق شهری  38.1درصد بوده است .همچنین این
نرخ در تابستان  94نسبت به بهار همین سال 0.9 ،درصد افزایش داشته و نسبت به تابستان سال گذشته  1.8درصد بیشتر شده
است .براساس نتایج بهدستآمده در گزارش مرکز آمار ،نرخ بیکاری جمعیت  10ساله و بیشتر در تابستان  10.9 1394درصد
بوده .این شاخص در بین مردان  8.9درصد و در بین زنان  19.9درصد بوده .نتایج این گزارش نشان ميدهد نرخ بیکاری در نقاط
شهری بیشتر از نقاط روستایی است به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری  12.2درصد و در نقاط روستایی  7.4درصد است.

طبــق گزارش بانــک مرکــزی در  9ﻣﺎﻫﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ  ،1394ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺁﭘﺎﺭﺗمــانﻫﺎﻱ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ به 108.8
ﻫﺰﺍﺭ واحــد ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻎ شــد ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﺎ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ  14.7ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﺸﺎﻥ مــيﺩﻫﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ
ﻳﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻨﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﻣﻌﺎملهشــده
در بنگاههــای معامالت ملکی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ 3
میلیون و  870هزار تومان بوده ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺩﻭﺭه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ کاهش  1.1ﺩﺭﺻﺪﻱ
ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩه ﺍﺳﺖ .بر اســاس این گزارش تعداد
معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در
آذرماه امسال به  12638واحد مسکونی رسید
که نســبت به ماه قبل  4.8درصــد افزایش و
نسبت به ماه مشابه سال قبل  2.8درصد کاهش
نشان میدهد .در آذرماه متوسط قیمت خرید
و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی
معاملهشده از طریق بنگاههای معامالت ملکی
شهر تهران  3میلیون و  880هزار تومان بود که
نسبت به ماه قبل با  0.6درصد افزایش و نسبت
به ماه مشابه ســال قبل با  1.2درصد کاهش
همراه بوده است.

تولید ناخالص داخلی ایران  16رقمی شد
بر اســاس گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی سه ماهه اول امسال رشد تولید ناخالص داخلی براساس
قیمتهای ســال پایه  1383با احتســاب نفت در ســال گذشــته  3درصد و بدون نفت  2.8درصد تحقق یافته
اســت .همچنین تولید ناخالــص داخلی به قیمت پایه یک هزار و  80میلیارد تومــان ( 1.08بیلیارد تومان معادل
 1080747700000000تومان) بوده اســت .همچنین تشــکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته  288هزار
میلیارد تومان ،هزینههای مصرفی بخش خصوصی  558هزار میلیارد تومان و هزینههای مصرفی بخش دولتی 118
هزار میلیارد تومان برآورد شده است .در بخش متغیرهای بخش پولی در خرداد  94نسبت به پایان سال گذشته رشد
نقدینگی  4.4درصد ،رشد پول  -6.9درصد ،رشد شبهپول  6.4درصد و رشد سپردههای بخش غیردولتی  5.3درصد
بوده اســت .در بخش اوضاع مالی دولت درآمدهای دولت  19هزار میلیارد تومان ،پرداختهای هزینهای  35.9هزار
میلیارد تومان ،واگذاری داراییهای سرمایهای 10هزار میلیارد تومان ،تملک داراییهای سرمایهای  39میلیارد تومان و
کسری تراز عملیاتی و سرمایهای دولت  9هزار میلیارد تومان بوده است.
کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری

سفیر استرالیا در اتاق تهران

نشست با گروه خواستاران تحول

زنگنه در اتاق تهران

امکانبخشودگیبرخیجرايممالیاتی

 1394/09/30معاون
 1394/10/01بیژن زنگنه وزیر نفت
 1394/10/05در تداوم
 1394/10/05در
 1394/10/06دفتر امور
کسبوکار اتاق تهران اعالم
ایران در نشست اتاق تهران حاضر شد
حرکت ابتکاری هیئت رئیسه
مالقات پاول فولی ،سفیر
اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت
کرد :امکان بخشودگی جرایم
تا مهمان هیئت نمایندگان اتاق تهران
اتاق تهران برای برگزاری
استرالیا ،با مسعود
صنعت طی نامهای که به اتاقهای
مالیاتی« ،چگونگی برقراری
و فعاالن بخش خصوصی حوزه نفت،
نشستهای مشترک با فعاالن
خوانساری ،رئیس
بازرگانی سراسر کشور ارسال شده ،به
وصول عوارض و سایر
گاز و پتروشیمی باشد .در این نشست
اقتصادی و نمایندگان تشکلهای
اتاق تهران ،زمینههای
فعاالن اقتصادی نسبت به در اختیار قرار
وجوه از تولیدکنندگان کاال،
فعاالن بخش خصوصی نیز به بیان موانع
بخش خصوصی که در انتخابات
همکاریهای اقتصادی
دادن کارت بازرگانی به دیگران هشدار داد.
ارائهدهندگان خدمات و کاالی
و مشکالت موجود در حوزه نفت ،گاز و
گذشتههیئتنمایندگان
میان دو کشور مورد
پیش از این نیز اتاقهای بازرگانی ،بهویژه
وارداتی (موسوم به تجمیع
پتروشیمی پرداختند و از وزیر نفت
اتاقهای بازرگانی سراسر کشور
بررسی قرار گرفت و
اتاق تهران نسبت به عواقب حقوقی
عوارض) و نیز مالیاتهای
خواستند تا با استفاده از راهکارهای
فعال بودند ،نشست اخیر هیئت
فرصت همکاریهای
استفاده از کارت بازرگانی دیگران یا در
غیرمستقیمقوانینبودجه
پیشنهادی بخش خصوصی به فکر
رئیسه اتاق تهران با حضور
تجاری و اقتصادی میان
اختیار قرار دادن کارت بازرگانی خود،
سنوات  1377تا »1381
حل این مشکالت و رفع موانع توسعه
تعدادی از اعضای ارشد گروه
ایران و استرالیا به بحث
به فعاالن اقتصادی هشدار داده و
فراهم شد.
نقشآفرینی بخش خصوصی باشد.
خواستاران تحول برگزار شد.
ل نظر گذاشته شد.
و تباد 
توصیه کرده بود.
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آنـالیــز
اعالنـات

دو صفحه آنالیز تالش میکند اطالعاتی دقیق از هزینههای
ماهیان ه زندگی دو گروه از جامعه و طبقه متوسط را در اختیار
خوانندگان قرار دهد تا صاحبان کسبوکار به تحلیل دقیقی
از معیشت نیروهای کار دست پیدا کنند

افزایش  390درصدی هزینه زندگی در یک دهه گذشته

از سال  84تا  93چه تغییراتی در میزان درآمد و نوع هزینه یک خانواده ایرانی ایجاد شده است؟

متوسط اصلیترین تأثیر را بر ایجاد تقاضا در اقتصاد میگذارند ،چرا كه این گروه با داشتن
درآمد به رفع نیازمندیهای جــاری خود میپردازند و پس از رفع نیازهای ضروری ،در
صورت داشــتن قدرت خرید ،به ارتقاء سطح زندگی خود دست میزنند كه این موضوع
تقاضا برای تولیدات انجامشده را تقویت میكند .اما در شرایطی كه میزان درآمد طبقه
متوســط نتواند هزینههای ضروری را بهطور كامل پوشــش دهد ،خانوادهها مجبور به
اولویتبندی و كنترل هزینهكرد میشــوند .این سبك زندگی با توجه به میزان درآمد
و هزینههای خانوار روندی طبیعی بهحساب میآید .طی سالهای گذشته كه تورم 40
درصدی نیز در اقتصاد تجربه شــد و در مورد برخی كاالهــا افزایشهای بیش از 100
درصدی نیز قیمت اتفاق افتاد ،میزان افزایش دســتمزد و درآمد طبقه متوسط ،شامل
كارگزاران و كارمندان از حدود  15تا  25درصد فراتر نرفت تا مسأله كاهش قدرت خرید
به بحران تقاضا و ركود در اقتصاد ایران بدل شود.
بررسی تغییرات درآمد و هزین ه خانوار طی یك دهه گذشته نشان میدهد كه از سال

محمد عـدلــی

شتاب باالی نرخ تورم در یك دهه گذشته ،هزینههای زندگی را با افزایش قابل توجهی
مواجه ساخته است .عقبماندگی دستمزد و درآمد طبقه متوسطبهپایین جامعه از نرخ
تورم ،زمانی مزمن شد كه در اوایل دهه  ،90قیمت كاالهای مصرفی خانوار با شتاب قابل
مالحظهای نسبت به درآمدها افزایش یافت .آمارهای رسمی نیز شكاف میان نرخ تورم
و میزان افزایش دستمزد را اثبات میكند .در شرایطی كه بهای دالر ،بهعنوان شاخصی
تأثیرگذار در قیمت كاالها ،طی مدتزمانی كوتاه تا سه برابر افزایش یافت و افزایش نرخ
كاالها را نیز بهدنبال داشت ،میزان دستمزدها و درآمد خانوار ایرانی با نسبت بسیار كمتری
رشد كرد تا شكاف عمیق میان درآمد و هزینه موجب افول قدرت خرید در میان طبقه
متوســط و پایین جامعه شد .اقتصاددانان از همین موضوع بهعنوان ریشه بحران فعلی
اقتصــاد در كاهش تقاضا یاد میكنند .آنطور كه اقتصاددانان تحلیل میكنند ،طبقات

متوسط درآمد خانوار شهری:
ساالنه  6میلیون و  651هزار تومان ،ماهانه  554هزار تومان

متوسط
تعداد افراد خانوار:
 4/09نفر

كاالها و خدمات متفرقه 506 :هزار تومان در سال ،معادل 7/6
درصد از هزینهها ،در سال  84صرف سایر امور شده است.
رستوران و هتل 150 :هزار تومان ،معادل 2/2درصد از هزینهها،
در طول سال صرف این امور شد.

متوسط هزینه خانوار شهری:
ساالنه  6میلیون و  702هزار تومان ،ماهانه  558هزار تومان

سال

خوراكی و آشامیدنی :ساالنه یك میلیون و  591هزار تومان معادل  23/7درصد
از كل هزینههای یك خانواده صرف خوراكی و آشامیدنی شده است.
دخانیات :یك خانواده شهری بهطور متوسط در سال  84مبلغ  29هزار تومان
را صرف دخانیات كرد ه است كه  0/4درصد از كل هزینهها است.
پوشاك و كفش 375 :هزار تومان در سال  84صرف خرید پوشاك و كفش
در یك خانواده شده كه  6/5درصد از كل هزینهها است.
مسكن و حاملهای انرژی :در سال  84بهطور متوسط یك میلیون و  851هزار تومان
صرف مسكن شد كه  27/6درصد از هزینهها را پوشش میدهد.

1384

اثاث خانه :بهطور متوسط  385هزار تومان صرف خرید اثاث منزل
در هر خانواده شده است كه  5/8درصد از كل هزینهها است.

میزان تغییرات

در  10سال گذشته
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تحصیل 142 :هزار تومان در سال ،معادل  2/1درصد
از كل هزینهها برای تحصیل صرف شده است.
تفریح و امور فرهنگی 203 :هزار تومان ،معادل  3درصد
از هزینهها ،صرف این امور شده است.
ارتباطات 1/8 :درصد از كل هزینهها ،معادل  123هزار تومان،
برای ارتباطات صرف شده است.
حمل و نقل :یك میلیون و  57هزار تومان ،معادل  15/8درصد ،از
هزینههای هر خانواده صرف حمل و نقل شده است.

بهداشت و درمان 286 :هزار تومان ،معادل  4/3درصد از هزینههای خانواده،
در سال  84صرف بهداشت و درمان شده است.

تعداد افراد خانواده :بهطورمیانگین  0/65نفر از جمعیت هر
خانواده كاسته شده است.
درآمد :طی  10ســال ،متوسط درآمد خانوار  24میلیون و
 742هزار تومان ،معادل  372درصد افزایش یافته است.
هزینه :در  10ســال گذشته ،متوسط هزینه هر خانواده 26
میلیون و  173هزار تومان ،معادل  390درصد افزایش یافته
است.

خوراكی و آشامیدنی 6 :میلیون و  489هزار تومان ،معادل
 407درصد ،به هزینههای ساالنه خوراكی و آشامیدنی خانوار
اضافه شده است.
دخانیــات 86 :هزار تومان ،معــادل  296درصد ،به هزینه
دخانیات افزوده شده است.
پوشاك و كفش :یك میلیون و  149هزار تومان ،معادل 306
درصد ،به هزینه تأمین پوشاك و كفش اضافه شده است.

در سالهای ابتدایی دهه  ،90رویدادی مهم در زمینه ارزش پول ملی رقم خورد تا كاهش قدرت خرید بیشتر خود را نشان دهد .قیمت دالر در بازار آزاد ،كه در
طول دهه  ،80یعنی از سال  1380تا سال  ،1389از  792تومان به یك هزار و  100تومان رسیده بود ،به یكباره در سالهای  90و  91از یك هزار و  100تومان تا
 3هزار و  500تومان پیش رفت تا جهش  3برابری بهای دالر تأثیر قابل توجهی بر افزایش هزینه زندگی بگذارد.

 1384تا سال  1393میزان هزینههای ساالنه یك خانوار شهری بهطور متوسط بیش از
 26میلیون تومان افزایش یافته است .بر اساس گزارشهای بانك مركزی ،متوسط هزینه
زندگی یک خانواده شــهری در سال  84معادل  6میلیون و  702هزار تومان بوده است.
در سال  93یعنی ،یک دهه بعد ،متوسط هزینه زندگی یک خانواده شهری  32میلیون
و  875هزار تومان در سال برآورد شده است .با این حساب ،طی  10سال گذشته هزینه
زندگی خانوادهها بهطور متوســط  26میلیون و  173هــزار تومان ،معادل  390درصد،
افزایش یافته اســت .این در حالی بوده است که متوسط جمعیت خانوار در این سالها
روندی نزولی طی کرده است و از  4/09نفر در سال  ،84به  3/44نفر در سال  93رسیده
است.
طبق گزارش بانک مرکزی ،متوسط درآمد خانوار شهری در سال  84معادل  6میلیون
و  651هزار تومان در ســال بوده است .متوسط درآمد خانوار در سال  93به  31میلیون
و  393هزار تومان رسیده است .این آمار نشان میدهد که متوسط درآمد طی  10سال
گذشته 372 ،درصد رشد کرده است اما آنچه کارشناسان اقتصادی بهعنوان ریشه کاهش
قدرت خرید و کمبود تقاضا در شرایط فعلی از آن یاد میکنند ،مربوط به افزایش محدود
درآمد طبقه کاگر و کارمند نسبت به رشد هزینهها در سال های  1389تا  1392است.
نرخ تورم در ســال  92به اوج خود طی  20سال گذشته رسید و در میانههای سال،
پیش از اسقرار دولت یازدم به  45درصد رسید .میزان افزایش دستمزد کارگران در این
سال اما  25درصد بود .نرخ تورم در سال  91نیز  30/5درصد به ثبت رسید ،در حالی که
میزان افزایش دستمزد کارگران در این سال  18درصد بود .آمارهای مربوط به سال 90
نیز نشان میدهد که با وجود نرخ تورم  21/5درصدی در این سال ،میزان افزایش دستمزد

متوسط درآمد خانوار شهری:
ساالنه  31میلیون و  393هزار تومان  ،ماهانه  2میلیون و  616هزار تومان

کارگران تنها  9درصد بوده است.
حقوق کارمندان دولت نیز رشــدی کمتر از حداقل دســتمزد کارگران داشــت تا
ن های زندگی با چالش افول قدرت خرید
حقوقبگیران در سالهای اوج تورم و رشد هزی 
مواجه شوند.
در ســالهای ابتدایی دهه  ،90رویدادی مهم در زمینه ارزش پول ملی رقم خورد تا
كاهش قدرت خرید بیشتر خود را نشان دهد .قیمت دالر در بازار آزاد ،كه در طول دهه
 ،80یعنی از سال  1380تا سال  ،1389از  792تومان به یك هزار و  100تومان رسیده
بود ،به یكباره در ســالهای  90و  91از یك هزار و  100تومان تا  3هزار و  500تومان
پیش رفت تا جهش  3برابری بهای دالر تأثیر قابل توجهی بر افزایش هزینه زندگی بگذارد.
وابســتگی اقتصاد ایران به دالر موجب شد تا قیمت كاالها و خدمات در این دوره زمانی
تأثیر مستقیمی از رشد بهای دالر بگیرد .طبق گفته كارشناسان اقتصادی ،در این فرایند
ارزش پول ملی به یكسوم تقلیل یافت.
طی دو ســال اخیر ،بازار ارز وضعیت آرامی پیدا كرده و در این مدت نرخ تورم نیز تا
نزدیكی یكرقمیشدن پیش رفته است .میزان افزایش حقوق و دستمزد طی سالهای
 93و  94قدری فراتر از ســطح نرخ تورم بوده است اما همچنان فاصله زیادی تا جبران
عقبماندگی تاریخی دستمزدها از تورم وجود دارد .به همین دلیل ،همچنان مسأله قدرت
خرید و كاهش تقاضا بهعنوان یكی از ریشههای ركود اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان
قرار دارد .بهویژه آنكه بررســیها نشان میدهد طی  70سال گذشته ،كه تاریخ اقتصاد
ایران مكتوب شده است ،هرگز بحران اقتصادی با ریشه كمبود تقاضا در اقتصاد ایران سابقه
نداشته و از این نظر مسألهای جدید به مسائل كشور اضافه شده است.

متوسط
تعداد افراد خانوار:
 3/44نفر

كاالها و خدمات متفرقه 2 :میلیون و  749هزار تومان در سال ،معادل  8/4درصد از
هزینهها Tدر سال  84صرف سایر امور شده است.
رستوران و هتل 655 :هزار تومان ،معادل  2درصد از هزینهها،
در طول سال صرف این امور شد.

متوسط هزینه خانوار شهری:
ساالنه  32میلیون و  875هزار تومان ،ماهانه  2میلیون و  739هزار تومان

سال

خوراكی و آشامیدنی :در سال  93معادل  8میلیون و  806هزار تومان ،یعنی 24/6
درصد از كل هزینههای یك خانواده صرف خوراكی و آشامیدنی شده است.
دخانیات :یك خانواده شهری ،بهطور متوسط در سال  93مبلغ  115هزار
تومان را صرف دخانیات كرد ه است كه  0/4درصد از كل هزینه ها است.
پوشاك و كفش :یك میلیون و  524هزار تومان در سال  93صرف خرید
پوشاك و كفش در یك خانواده شده كه  4/6درصد از كل هزینهها است.
مسكن و حاملهای انرژی :در سال  ،93بهطور متوسط ده میلیون و  990هزار تومان
صرف مسكن شد كه  33/4درصد از هزینهها را پوشش میدهد.
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اثاث خانه :بهطور متوسط ،یك میلیون و  360هزار تومان صرف خرید اثاث منزل
در هر خانواده شده است كه  5/8درصد از كل هزینهها را شامل میشود.

مســكن و حاملهای انرژی 9 :میلیون و  139هزار تومان،
معادل  493درصد ،به هزینههای این بخش افزوده شــده
است.
اثاث خانه 975 :هزار تومان ،معادل  253درصد ،هزینههای
این بخش افزایش یافته است.
بهداشــت و درمان :یك میلیون و  617هزار تومان ،معادل
 565درصد ،افزایش هزینه در بخش بهداشت و درمان رقم

تحصیل 616 :هزار تومان در سال ،معادل  1/9درصد
از كل هزینهها ،برای تحصیل صرف شده است.
تفریح و امور فرهنگی 772 :هزار تومان ،معادل 2/3
درصد از هزینهها ،صرف این امور شده است.
ارتباطات 2/1 :درصد از كل هزینهها ،معادل  702هزار تومان،
برای ارتباطات صرف شده است.
حمل و نقل :سه میلیون و  404هزار تومان ،معادل  10/4درصد
از هزینههای هر خانواده ،صرف حمل و نقل شده است.

بهداشت و درمان :یك میلیون و  903هزار تومان ،معادل  5/8درصد از
هزینههای خانواده ،در سال  93صرف بهداشت و درمان شده است.

خورده است.
حمل و نقل 2 :میلیون و  347هزار تومان ،معادل  222درصد،
افزایش هزینه در بخش حمل و نقل حادث شده است.
ارتباطات 470 :درصد ،معادل  579هــزار تومان ،افزایش
هزینه در بخش ارتباطات وجود داشته است.
تفریح و امور فرهنگی 280 :درصد ،معادل  569هزار تومان،
افزایش هزینه در این بخش رقم خورده است.

تحصیل 474 :هــزار تومان ،معــادل  333درصد ،هزینه
تحصیل طی  10سال گذشته افزایش یافته است.
رســتوران و هتل 505 :هزار تومان ،معــادل  336درصد،
افزایش هزینه در این بخش حادث شده است.
كاالهــا و خدمات متفرقه 443 :درصد ،معادل  2میلیون و
 243هــزار تومان ،افزایش هزینه در این بخش رقم خورده
است.
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کامنتکـامنـت

تحلیل و بررسی یک
موضوع کالن اقتصادی و
نظرسنجی از کارشناسان در
این بخش انجام شده است

کسبوکار ،در آرزوی نو کردن قوانین دستوپاگیر
قوانین مالیاتی و تامیناجتماعی به ضرر کسبوکار عمل میکند یا به نفع آن؟

سمیرا قزوینی ،زینب کوهیار

یکی از منابع درآمدی دولتها برای پوشــش هزینههای
جاری ،اخذ مالیات از کنشگران مختلف اقتصاد است .در واقع
هر عملــی که رنگ و بویی از اقتصاد در جامعه داشتهباشــد،
مشمول مالیات است .ذرهبین دولتها همواره بنگاههای تولیدی
و اشخاص حقیقی و حقوقی را رصد میکند تا سهم خودش را از
درآمدهای این واحدها برای اداره امور جاری کشور مطالبه کند.
مالیات در برخی کشــورها تا حدی اهمیت دارد که تنها منبع
درآمدی دولت معرفی شده و بهدلیل همین حساسیت ،هرآنچه
مربوط به سیستم مالیات است ،چه درآمدهای اشخاص و چه
نرخهای کسب مالیات ،شفافسازی شده تا مکانیسم درآمدزایی
دولتها با خلل مواجه نشــود .در کشوری چون ایران ،مالیات
جایگاه متفاوتی از دیگر کشــورها دارد .نفت مهمترین منبع
درآمدی دولتهای ایران است و هر زمان قیمت آن روزهای اوج
را بگذراند ،درآمدهای مالیاتی ،منبع مهجوری در ذهن مسئوالن
اقتصادی دولت اســت و ســراغی از آن نمیگیرند .این روزها
که قیمت نفت تحتتاثیر نوسانات جهانی کاهش پیدا کرده،
مالیات ،به عنوان مهمترین منبع درآمدی دولت ســر زبانها
افتادهاست .هرچند فعاالن اقتصادی در بخشهای مولد اقتصاد
ایران ،دل خوشی از این اتفاق ندارند و معتقدند مالیات گرفتن از
واحدهایی که با رکود چند سال اخیر دست و پنجه نرم کردند،
زیربنای تولید ایران را متزلزل و آن را نابود خواهد کرد .با وجود
این اعتراضها دولت ولکن ماجرا نیســت و قصد دارد هرطور
شده در ماههای باقیمانده از سال  ،94درآمدهای مالیاتیاش
را افزایش دهد .حتی وزیر اقتصاد ســال آینده را سال افزایش
درآمدهای مالیاتی دولت اعالم کردهاست .اما سوال بزرگ این
است که قوانین مالیاتی ایران چقدر در چنین شرایطی کارآمد
است؟ پس از مالیات ،مسئله دیگر بنگاههای کسبوکار ،مسائل
مربوط به سازمان تامیناجتماعی است .سازمان تامیناجتماعی
که نامــش به عنوان یکی از مهمترین طلبــکاران دولت ،این
روزها زیاد در رســانهها آورده میشود ،تبدیل به معضلی برای
بنگاههای تولیدی شدهاســت .این سازمان محل تالقی منافع
سه عنصر مهم در کســبوکار ،یعنی کارگر ،کارفرما و دولت
به عنوان سیاستگذار است که گویا این روزها ،کفه ترازویش
به سمت منافع دولت سنگینی میکند .بهراستی چقدر قوانین
تامیناجتماعی پاسخگوی شرایط پیچیده فعلی است؟ آیا این
قوانین به بهبود وضعیت کسبوکار در ایران کمک خواهد کرد
یا مانعی در راه توسعه تولید در کشور است؟ ماهنامه «آیندهنگر»
از  10کنشــگر و صاحبنظر اقتصــادی دراینباره نظرجویی
کرد هاست 100 .درصد از پاسخدهندگان به «آیندهنگر» معتقد
به لزوم اصالح قوانین مالیاتی و تامیناجتماعیاند 20 .درصد
18
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معتقدند ،شــفافیت در قانون مالیات و بیمه وجود ندارد20 ،
درصد هم باور دارند قوانین مالیاتی و بیمهای در دوره گذشته
باعث محدودیت و اختالل در کسبوکارها شدهاست 10 ،درصد
مدعی هستند ،قوانین تامیناجتماعی و مالیات از تولید حمایت
یکنند 20 ،درصد گفتهاند ،قوانین مالیاتی و تامیناجتماعی
نم 
باعث شده بنگاههای تولیدی هیچگاه به مرحله شکوفایی نرسند،
به اعتقاد  10درصد ،این قوانین بیشتر محدودکنندهاند تا مشوق
تولید و ســرمایهگذاری و  20درصــد باقیماند ه هم گفتهاند،
برنامه جامعه مالیاتی مشکل دارد و باید تغییر کند 40 .درصد
از این فعاالن و صاحبنظران اقتصادی معتقدند که در اصالح
قوانین مالیاتی و تامیناجتماعی ،به طور حتم باید نظرات بخش
خصوصی گرفته و اعمال شود 20 .درصد از فعاالن ،معتقدند در
اصالح قانون مالیاتی و تامیناجتماعی باید بخشهای غیرمولدی
که مالیات نمیدادند مورد بررســی قــرار بگیرند و مکلف به
پرداخت مالیات شــوند 20 .درصد از پاسخدهندگان معتقد
به حضور فعاالنه یک عنصر بیطرف در اصالح قوانین مالیاتی

یانــد 10 .درصد معتقدند که کار از الحاقیه و
و تامیناجتماع 
وصلهپینه کردن قانون گذشته و باید اصالح کلی در مورد قوانین
بیمهای صورت بگیرد و  10درصد معتقد به تقسیم کار ملی و
حضور هم دولت و هم بخش خصوصی در فرآیند اصالح قوانین
مالیاتــی و تامیناجتماعیاند .در ادامه نظــرات کاوه زرگران،
رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق تهران ،محمود دودانگه،
قائممقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،احمد حاتمییزد ،مدیرعامل ســابق بانک صادرات،
فریال مستوفی ،رئیس کمیسیون ســرمایهگذاری اتاق ایران،
سیده فاطمه مقیمی ،عضو هیئترئیسه اتاق تهران ،جمشید
پژویان ،رییس سابق شورای رقابت ،محمدرضا مرتضوی ،رئیس
هیات مدیره خانه صنعت و معدن تهران ،محمدرضا نجفیمنش،
رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران ،مهدی تقوی،
استاد دانشگاه و علی سنگینیان رئیس کمیسیون بازار پول و
ســرمایه اتاق تهران را درباره قوانین مالیاتی و تامیناجتماعی
کشورمیخوانید.

قوانین مالیاتی و تامیناجتماعی تا چه حد مخل فضای کسب و کار هستند؟
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شفافیت در قانون مالیات و بیمه وجود ندارد
قوانین مالیاتی و بیمهای در دوره گذشته باعث
محدودیت و اختالل در کسبوکارها شدهاست
قوانین تامیناجتماعی و مالیات از تولید حمایت
نمیکنند
قوانین مالیاتی و تامیناجتماعی باعث شده بنگاههای
تولیدی هیچگاه به مرحله شکوفایی نرسند
این قوانین بیشتر محدودکنندهاند تا مشوق تولید و
سرمایهگذاری
برنامه جامعه مالیاتی مشکل دارد و باید تغییر کند

برای اصالح قوانین چه باید کرد؟

40
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در اصالح قوانین مالیاتی و تامیناجتماعی ،به طور حتم
باید نظرات بخش خصوصی گرفته و اعمال شود
بخشهای غیرمولدی که مالیات نمیدادند مورد
بررسی قرار بگیرند و مکلف به پرداخت مالیات شوند
حضور فعاالنه یک عنصر بیطرف در اصالح قوانین
مالیاتیوتامیناجتماعیاند
کار از الحاقیه و وصلهپینه کردن قانون گذشته و باید
اصالح کلی در مورد قوانین بیمهای صورت بگیرد
تقسیم کار ملی و حضور هم دولت و هم بخش خصوصی
در فرآیند اصالح قوانین مالیاتی و تامیناجتماعیاند

تا چه اندازه به اصالح قوانین مالیاتی و تامیناجتماعی اعتقاد دارید؟
جمشیدپژویان

رییس سابق شورای رقابت

بدونشک ،اصالح قوانین مالیاتی و تامیناجتماعی باید انجام
شود .ساختار نظام مالیاتی ما اشکاالت فراوانی دارد .مهمترین
اشــکال در درجه اول ،پایه مالیاتی مجموع درآمدی اســت
که در ســال  1345تصویب شــده اما تحتنفوذ کسانی که
نمیخواستند درآمدهاشان مشخص نشود اجرا نشده و در سال
 1380هم به طور کلی از قانون خارج شــد و در انتهای دولت
گذشته ،به هر ترتیب قانون را اصالح کردیم و این مسئله در
قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شد .دولت جدید دوباره این پایه
مالیاتی را از قانون خارج کرد .در ضمن نبود مالیاتهای محلی،
زیستمحیطی و نرخهای اشتباه از دیگر دالیلی است که باید
در اصالح قوانین مالیاتی به آنها توجه کرد.

مهدی تقوی
اقتصاددان

قوانیــن مالیاتی در همه جای دنیا هســت .باید این قوانین را
مطالعه کامل کرد و بعد در مورد آن نظر داد .مسئله این است
که سیاســتهای اقتصادی غلط دولت نهم و دهم ،مردم ایران
را فقیر کرده و مالیاتی که دولت از مردم میگیرد کم اســت و
مردم هم میخواهند از مالیات دادن فرار کنند .چون آنها زمانی
مالیات میدهند که دولت برایشان خدمات مجانی فراهم کند.
در شــرایط فعلی عموم مردم به مالیات به دلیل سیاستهای
غلط اقتصادی نگاه منفی دارند و قوانین مالیاتی در این شرایط
کارآمد نیست.

کاوه زرگران

محمود دودانگه

قائممقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی
وزارت صنعت

یکی از پایههای رشد اقتصادی کشور و ارتقای بهرهوری ،اصالح
قوانیــن و مقررات مربوط به کار و مالیات اســت؛ تا زمانی که
ما ایــن قوانین را اصالح نکنیم ،طبیعتاً بخشهایی که مولد و
پیشرو هستند ،نمیتوانند جایگاه خود را پیدا کنند .این قوانین و
مقررات عمدتاً برای بخشها و بنگاههایی که کارآفرینی دارند و
میتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند ،بازدارنده است .بنابراین،
من بهشدت اعتقاد دارم که قوانین مالیاتی و تامیناجتماعی و
قوانین مربوط به کار ،حتماً نیاز به اصالح و بازنگری دارند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

زیاد .قوانین کلی مالیاتی ما باید حتماً بازنگری شود ،بهخصوص
در بحث مالیات بــر ارزشافزوده نقص قوانین داریم ،به دلیل
اینکه مالیات بر ارزشافزوده یک قانون جدید بودهاست ،همه
جوانبش دیده نشدهاست و در حیطه اجرا خألهای مختلفی
وجود دارد .در مورد قوانین کار هم عمدتاً در همه کشورها این
قوانین به نحوی تدوین میشود که منجر به بهبود روابط بین
کارگر و کارفرما شود ،اما در کشور ما غالباً موجب ایجاد تفکراتی
میشود که باعث تنش بین کارگر و کارفرما میشود.

فریالمستوفی
سیدهفاطمهمقیمی

رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران

عضو هیئترئیسه اتاق تهران

بهطور قطع نسبت به این قضیه نظر بازنگری دارم .با توجه به
اینکه اقتصاد آینده بر مبنای غیرنفتی برنامهریزی میشود ،اگر
دولت تامین این را از طریق اخذ مالیات پیشبینی کردهاست،
با توجه به نقایصی که در قوانین مالیاتی وجود دارد و بخشی
از تولید به خاطر بحثهای مالیاتی از پا افتادهاســت ،اگر قرار
است که نگاه به این نشود ،تولید بیش از این زمینگیر میشود
و درآمدزایی محاسبهشــده دولت برای بودجهبندی هم دچار
مشکل میشود.

من اعتقاد دارم که این قوانین مربوط به مالیات و تامیناجتماعی
کام ًال باید تغییر کند و موافق تغییر صددرصدی آن هستم.

محمدرضانجفیمنش

رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق
تهران

صددرصد معتقد به اصالح قوانین مالیات و تامیناجتماعیام.
این قوانین اصال جوابگوی نیازها نیست .حتی اصالح اخیری
که در قانون انجام دادند کار را خرابتر کرده و اجرای آن باعث
فساد بیشتری خواهد شد.

احمد حاتمییزد

مدیرعامل سابق بانک صادرات

هــردوی اینها احتیاج به اصالح دارند .باتوجه به اینکه اصالح
قوانین مالیاتی تا حد زیادی در زمان آقای خاتمیانجام شد،
اما روش محاسبه مالیات متاسفانه هنوز اصالح نشدهاست و این
قدم بزرگی است که باید برداشته شود .در مورد تامیناجتماعی
هم ،قوانین این حوزه به حدی پیچیده اســت که بسیاری از
ی که میخواهند حقوق تامیناجتماعی را بپردازند ،گیج
مردم 
میشوند و نمیدانند چگونه انجام میشود ،مخصوصاً در مورد
شرکتهایی که قراردادهای پیمانی میبندند.

علیسنگینیان

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق
تهران

من موافق اصالح قوانین مالیاتی و تامیناجتماعی هستم .به نظر
میرسد بیشتر فعاالن اقتصادی به این قوانین معترضاند .قوانین
در این دو حوزه کارآمد نیست و بیشتر محدودکننده است.

محمدرضامرتضوی

رئیس هیات مدیره خانه صنعت و معدن
تهران

صد درصد معتقدم .بزرگترین مشکل در قوانین مالیاتی ایران
این است که شامل بخشهای بزرگی از اقتصاد ایران نمیشود.
این بخشها مالیات پرداخت نمیکنند از جمله شرکتهای
نیمهدولتی و نهادها ،بخشهای خدمات و صنوف .اینها بخش
عظیمــیاز اقتصاد ایران را به دســت گرفتهاند و مالیات هم
نمیدهند .در ضمن سیستم منظم و متقنی برای مالیاتگیری
از صنوف و بخش خدمات نداریم .وقتی قوانین مالیاتی شامل
این بخشها نشــود ،بار مالیات بــر دوش  20تا  25درصدی
از بخش شناختهشده اقتصاد یا همان بخش تولید سنگینی
میکند .در بحث تامیناجتماعی ما صندوق تامیناجتماعی
را داریم که کارگــران و کارفرماها پول آن را تامین میکنند
اما حداقل تســلط را به آن دارند .درواقع آنها از پول هنگفتی
که متعلق به خودشــان است محر وماند .اگر در خارج از ایران
کسی دست به پولهای صندوقهای اجتماعی بزند ،حداقل
مجــازات آن حبس ابد اســت .در حالی که اینجا همه دنبال
تسلط بر پولیاند که برای تامین زندگی کارگر در دهههای آخر
سانداز شده.
یاش پ 
زندگ 
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کامنت

این قوانین چقدر مخل فضای کسبوکار است؟
جمشیدپژویان

رییس سابق شورای رقابت

فضای کسبوکار قواعد خودش را دارد .یکی از نکاتی که
موجب اختالل در کســبوکار است عدم شفافیت و در
واقع عدم پرداخت مالیات است .سازمان مالیاتی وقتی
نتواند با یک سیستم درست مالیاتها را جمعآوری کند،
قادر به تسویهحســاب با فعاالن نیست و اینها مدتها
بالتکلیف میمانند .از طرف دیگر اگر مجموع درآمدهای
مالیاتی الزم جمعآوری نشود به پایههای دیگر از جمله
صنعت فشــار میآورند و بخش تولید در این شــرایط
متضرر میشود.

مهدی تقوی
اقتصاددان

ما چهار سال رشد منفی در اقتصاد داشتیم .صاحبان کسبوکار
حق دارند به دولت مالیات ندهند .وقتی مردم از خدمات دولت
راضی نباشند مالیات نمیدهند و صاحبان کسبوکار هم از این
قاعده مستثنا نیستند .قوانین مالیاتی و بیمهای در دوره گذشته
باعث محدودیت و اختالل در کسبوکارها شدهاست.

محمود دودانگه

به نظر من ،فضای کسبوکار در یک اقتصاد ،باید آنقدر
روان باشد که بنگاههایی که پیشرو هستند ،بتوانند در آن
فضا ،بدون رانت و بدون مشکل کار و تولید را دنبال کنند
و همین قوانین یکی از مولفههای مهم کسبوکار است و
هر اندازه که این قوانین و مقررات شفاف باشد و به تولید
واقعی و بخش واقعی اقتصــاد که موتور محرک اقتصاد
کشور است ،کمک کند ،میتوان انتظار داشت که فضای
کسبوکار هم بهتر شود و به توسعه اقتصادی کمک کند.

سیدهفاطمهمقیمی

عضو هیئترئیسه اتاق تهران

با توجه به اینکه شفافیت در قانون مالیات و بیمه وجود
ندارد ،تقریباً هیچ بنــگاه اقتصادی را نمیبینید که به
طریقی درگیر اداره مالیات و تامیناجتماعی نباشــد.
اگر امنیت فضای کسبوکار برای فعال اقتصادی وجود
نداشته باشد ،قطعاً از اینکه در این قصه خودش را بیشتر
درگیر کند ،حذر میکند و به سمت کوچک کردن بنگاه
و کمکردن مســئولیتهای خود میرود .از طرف دیگر،
احساس ناامنی در کســبوکار ،توقف ایجاد میکند و
رونق بازار کسبوکار وضعیت خود را از دست میدهد.
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هــردوی این مطالب واقعاً مخل فضای کســبوکارند؛
چراکه کسی که کاری انجام میدهد ،چه شرکت باشد و
چه شخص حقیقی ،میخواهد آخر سال تکلیف بدهی و
داراییاش روشن شود ،اما با این روشی که االن در پیش
گرفت هاند 2 ،تا  3سال طول میکشد تا شرکتها بتوانند
تسویهحساب مالیاتی و بیمهشان را بگیرند .این کمتر به
قانون مربوط میشود و بیشتر به نحوه اجرا مرتبط است.

کاوه زرگران

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

قائممقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی
وزارت صنعت

احمد حاتمییزد

مدیرعامل سابق بانک صادرات

در کشــور ما ،تولیدکنندهای وجود ندارد که با یکی از
این دو مقوله درگیر نبودهباشد .این قوانین به جای اینکه
کمک حال تولید باشــد ،بیشتر دســتانداز است .این
قوانین به نحوی نیســت که از سرمایهگذاری و کارفرما
حمایت کند .روح این قوانین ،در حال حاضر ،با چیزی که
در همه کشورهای توسعهیافته وجود دارد ،متفاوت است.

فریالمستوفی

علیسنگینیان

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق
تهران

این قوانین بیشــتر محدودکنندهاند تا مشــوق تولید و
سرمایهگذاری .قوانین مالیاتی و تامیناجتماعی به نحوی
تنظیم شده که امکان تفاسیر مختلف را ایجاد میکند.
درواقع دولت ،مسئوالن مالیاتی و بیمهای کشور ،قوانین
را تفسیر به رأی میکنند و این باعث میشود یکدستی
در قوانین نبینیم .قوانین تامیناجتماعی ،رابطه عادالنهای
بین کارگر و کارفرما برقرار نمیکند و بیشتر از آنکه مشوق
باشد ،محدودکننده و مانع است.

رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران

خیلی .واقعاً نیازمند این هستیم که تمام قوانین مربوط
به مالیات ،تامیناجتماعی ،گمرک و معادن همه تغییر
کنند .یک بازنگری حسابی در قوانینی که مربوط به فضای
کسبوکار اســت باید انجام شود ،اما از همهچیز مهمتر
اجرای قوانین است .این از خود قانون مهمتر است.

محمدرضانجفیمنش

رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق
تهران

یکی از مواردی که باعث ایجاد اختالل در کسبوکارها میشود،
این است که در برنامه جامع مالیاتی ،تمام تکلیف با خود ممیز
اســت .یعنی میتواند هرچقدر که دلش بخواهد برای مودی
ُببرد .این سیستم درستی برای اخذ مالیات نیست.

محمدرضامرتضوی

رئیس هیات مدیره خانه صنعت و معدن
تهران

قوانین مالیاتی و تامیناجتماعی باعث شده بنگاههای
تولیدی هیچگاه به مرحله شــکوفایی نرسند و نتوانند
با اتکا به درآمدهای صحیح خودشان را توسعه بدهند.
بخش مولد اقتصاد جور بخشهایی را که ســر ســفره
اقتصاد هستند اما مالیات نمیدهند میکشد و ماحصل
کارکــردش را برای تامین بودجه دولت مالیات میدهد
درحالیکه این پول خرج کار عمرانی نمیشود و صرف
هزینههای جاری دولت میشــود .درواقع قسمتی که
مالیات میدهد ،قسمت مولد است و قسمتی که مالیات
نمیدهد ،غیرمولد .در این شرایط ما عقبگرد خواهیم
داشت .اعتماد مردم به سیستم مالیاتی کم خواهد شد
و فرار مالیاتی زیاد .مردم چرا در آلمان مالیات میدهند؟
چون میدانند که مالیاتشــان خــرج اجتماع و عمران
میشود .اتفاقی که اینجا نمیافتد.

 100درصد از پاسخدهندگان به نظرسنجی «آیندهنگر» معتقدند که قوانین مالیاتی و تامیناجتماع 
ی
باید اصالح شود .چرا که هر فعال یا کارشناس اقتصادی میداند که این قوانین چقدر میتواند برای
توپا گیر باشد.
فعاالن مشکل ایجاد کند و دس 

به باور شما برای اصالح قوانین چه باید کرد؟
جمشیدپژویان

رییس سابق شورای رقابت

باید ســازمان مالیاتی از دولت بیــرون بیاید .یک عده
متخصص در اقتصاد قانون مالیاتها را مطالعه کنند و
اصالح کنند و با نظر گرفتن از حقوقدانان آن را تنظیم
کنند و برای تصویب به مجلس بفرستند.

محمود دودانگه

قائممقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی
وزارت صنعت

مهمترین نکته در مورد اصالح این قوانین و مقررات ،این
است که یک تقسیم کار ملی باید اتفاق بیفتد که دولت و
دستگاههای دولتی صرفاً وظایفی را که باید ،انجام دهد و
بخش خصوصی هم وظایف و مسئولیتهای خود را دنبال
کند .مشکلی که االن وجود دارد این است که این رابطه و
تقسیم کار ملی در مورد موضوعات مختلف خیلی شفاف
و روشــن نیست و به همین دلیل مسئله ایجاد میکند.
بنابراین ،باید یک چارچوب کالن را مشخص کنیم و در
آن ،قوانین و مقررات را هم در مورد کار و تامیناجتماعی و
هم سایر قوانین که زیرساختهای توسعه کشور و فعالیت
در یک اقتصاد سالم و درست است بنا کنیم.

مهدی تقوی
اقتصاددان

هرچه دولت خدمات بیشتری به مردم بدهد ،انگیزه مردم
در افزایش مالیات باالتر خواهد رفت .راه اول این اســت.
راه دوم این است که نرخهای مالیاتی در مورد بخشهای
معاف از مالیات تغییر کند .قوانین مالیاتی در راســتای
اصالح سیستم اخذ مالیات باید تغییر کند.

کاوه زرگران

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

در مورد قانون کار طبیعتاً با توجه به اینکه دوسویه است،
مقاومتهایــی از طرف جامعه کارگری دارد و تغییر آن
سخت است .برای اصالح قوانین مالیاتی ،باید بند به بند
نظرات بخش خصوصی گرفته و بررسی و به آن پرداخته
شود .به طور کلی ،باید هردو قانون بازنگری و با قوانین
کشورهای توســعهیافته تطبیق داده شود و با توجه به
پتانسیلهای کشور تایید شود.

محمدرضامرتضوی

فریالمستوفی

رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران

یک اینکــه دولت باید این مطالب را با هماهنگی بخش
خصوصی که ذینفع هســتند و این قوانین روی محیط
کسبوکارشــان تاثیر میگــذارد ،تدوین کند ،نه اینکه
خودشــان تغییرات را انجام دهند .از اول ،قبل از تغییر
این قوانین باید از افراد خبره بخش خصوصی نظرخواهی
کنند .بخش خصوصی یک بخشــی از این جمع است،
چون دولت تصور بخش خصوصی را ندارد ،باید حتماً در
نوشتن قوانین و آییننامهها ،نظرات بخش خصوصی در
نظر گرفته شود .بخش خصوصی به دنبال بیقانونی نیست
و عالقهمند است که قانونمدار باشد ،اما نمیخواهد که
این قانونمداری برایش سد شود.

رئیس هیات مدیره خانه صنعت و معدن
تهران

انسان اول باید شعور پیدا کند بعد به شعائر برسد .تا شعور
مالیات دادن در مردم و شعور درست خرج کردن مالیات
در دولت نباشد ،وضعیت به همین منوال است .اگر پول
مالیــات خرج بدنه غیرمولد اقتصاد و هزینههای جاری
دولت شود ،بهتر است اصال مالیات ندهیم .برای اصالح
قوانین هم بهتر اســت به مالیات گرفتن از بخشهای
غیرمولد اقتصاد فکر کنند.

محمدرضانجفیمنش

رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق
تهران

امیدواریم در اصالح قوانین به نظرات کارشناسی که از
اتاقها و تشکلها ارائه شــده توجه کنند و با تعامل با
بخش خصوصی ،اصالح قوانین را پیش ببرند .هدف ما
این نیست که دولت درآمدزایی از ناحیه مالیات نداشته
باشد .این درآمدزایی با فشار و قوه قهریه فایدهای ندارد.

احمد حاتمییزد

مدیرعامل سابق بانک صادرات

ما آنقدرها به اصالح نیاز نداریم ،بلکه به سازمان اجرایی
نیاز داریم .سازمان اجرایی ما مشکل دارد ،نه قانون .برای
اینکه از فساد و تبانی جلوگیری شود و حقوق دولت هم
به دســت بیاید ،الزم است اجازه دهند محاسبه مالیات
توسط حسابرسان مستقل انجام شود .بنابراین ،یکی از
مهمترین اصالحاتی که باید در مورد مالیات انجام شود،
این است که محاسبه مالیات توسط حسابرسی که نه از
طرف دارایی و نه از طرف مودی است و یک آدم بیطرف
حرفهای است ،انجام شود و دارایی اجازه دهد ممیز نظر
حســابرس را بپذیرد .در مورد تامیناجتماعی ،هم باید
قوانین ساده شود و هم آموزشهای وسیعی به شرکتها
و شاغالنی که مشمول بیمه میشوند ،داده شود.

علیسنگینیان

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق
تهران

قوانین بیمهای در ایران قوانین قدیمیاســت و همگام
با تحوالت اقتصادی کشور اصالح نشده .قوانین مالیاتی
هم باید به جای وصلهپینه شدن ،اصالحیه و الحاقیههای
مختلفی که به آن خورده ،کارآمدتر شود .بیشتر به نظر
میرسد که این قوانین به ابهامات و پیچیدگیها اضافه
میکند .در شرایط رکود فعلی اقتصادی ،از دولت انتظار
میرود که برای کاهش فشــار مالیاتی به کسبوکارها
تــاش کند .نتیجــه الزم را به طور مشــخص از قانون
مالیاتها نمیبینیم و بهجای گسترش پایه مالیاتی ،فشار
بیشتری بر مالیاتدهندگان وارد میکنند.

سیدهفاطمهمقیمی

عضو هیئترئیسه اتاق تهران

فکر میکنم که اگر قرار اســت شرایط همواری در این
جریان اقتصاد به وجود بیاید ،حتماً بایستی بازنگری در
قانون اتفاق بیفتد و از فعاالن اقتصادی نظرخواهی شود.
در نوشتار قانون جدید ،حتماً باید نگاه کارشناسان لحاظ
شــود .بسیاری از بنگاهها هستند که شناسنامه دارند و
دارند زیر این قوانین کوبیده میشوند ،در صورتی که آنها
که کار شناسنامهدار انجام نمیدهند ،بسیار بیشتر کار
اقتصادی میکنند ،اما چون جایی نوشته نمیشود ،کسی
سراغشان نمیرود .بنابراین ،قوانین باید همیشه با حضور
کسی که درگیر قصه است ،نظرخواهی و نوشته شود ،آن
موقع است که تصمیمات عادالنهتر گرفته خواهد شد.
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عبدهتبریزی :صنعتگري را ميشناسم كه 600
ميليارد تومان در بانكها سپرده دارد و ظرفيت توليد
كارخانههايش را به  12درصد رساندهاست
چراكه از فعاليت صنعتي ،سود  28درصد بهدست
نميآيد

این بخش با حضور کارشناسان،
مسئوالن ،اقتصاددانان و فعاالن
بخشخصوصی به بررسی مسائل
کالن اقتصادی میپردازد.

دوستحسینی :موسساتي كه سپرده با نرخ سود باال
جمع ميكنند و نميتوانند آن را پرداخت كنند ،كل
سيستم بانكي را با چالش مواجه كردهاند .برخي از
اين موسسات از محل پساندازهاي بعدي به پرداخت
سودهاي قبلي مبادرت ميكنند

عقیلی :وقتي كرهجنوبي دست به تجديد ساختار زد،
تقريبا به اندازه  27درصد توليد ناخالصداخلي اين
كشور هزينه كرد تا تجديد ساختار كند .آن زمان  6يا
 7بانك را تعطيل و چند بانك را هم در بانكهاي ديگر
ادغام كردند تا  33بانك به  19بانك رسيد

در میزگردی با حضور پرویز عقیلی ،حسین عبدهتبریزی ،علینقی مشایخی
موسی غنینژاد ،احمد عزیزی و احمد دوستحسینی بررسی شد

مسیر اصالح نظام بانکی

محـمد عدلـی
نرخ سود بانکی به چالشی پرماجرا برای اقتصاد ایران بدل شدهاست .کاهش نرخ تورم به سطح  12درصد
درصدی سپردههای بانکی در مسیر
و تکرقمی شدن تورم نقطهبهنقطه باعث نشده تا نرخ سود 20
ِ
کاهش قرار بگیرد .در این شرایط حتی برخی موسسات پولی در رقابت با یکدیگر ،نرخ سودی بیش از
 20درصد پرداخت میکنند .فعاالن بانکی بر این باورند که تقاضای باال برای دریافت وام در شرایطی
که بانکها با کمبود منابع مواجه هستند ،موجب شدهاست تا عرضه و تقاضا در بازار پول با یکدیگر
تناسب نداشتهباشد .در این شرایط بانکها برای جذب بیشتر سپرده به رقابت فشرده با یکدیگر روی
آوردهاند که همین موضوع نرخ تمام شده پول را افزایش دادهاست .از طرف دیگر اقتصاد ایران همچنان
با رکود همراه است و بنگاههای اقتصادی شرایط نامطلوبی را دنبال میکنند .اقتصادگردانان انتظار دارند
که با کاهش نرخ تورم ،نرخ سود تسهیالت بانکی کاهش یابد تا امکان دسترسی آنها به منابع ارزان
فراهم شود اما این اتفاق رخ ندادهاست تا صنعتگران از اوضاع نابسامان بازار پول متضرر شوند .پرویز
عقیلیکرمانی کارشناس با سابقه مسائل بانکی در میزگرد ماه گذشته آیندهنگر پیشنهاد انتشار اوراق
مرابحه از سوی شرکتهای بزرگ را مطرح کرد .او معتقد است که از این طریق ،بنگاههای بزرگ به
جذب منابع دست میزنند و بار روی بانکها از این نظر سبکتر میشود .به گفته او با تنظیم عرضه و
تقاضا در بازار پول ،امکان کاهش نرخ سود بانکی نیز فراهم خواهدشد .پیشنهاد عقیلی با دیدگاههای
متفاوتی از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مواجه شد .آیندهنگر در میزگردی دیگر به واکاوی
راههای کاهش نرخ سود بانکی و همچنین طرح انتشار اوراق مرابحه پرداختهاست .پرویز عقیلی ،حسین
عبدهتبریزی ،علینقی مشایخی ،موسی غنینژاد ،احمد عزیزی و احمد دوستحسینی در این میزگرد
ابتدا در مورد پیشنهاد عبدهتبریزی در مورد کاهش دستوری نرخ سود بانکی ،سخن گفتند و در ادامه
راههای انتشار اوراق مرابحه از سوی شرکتهای بزرگ را مورد بررسی قرار دادند.
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 Áآقاي دكتر عبــده تبريزي در اظهار نظري اعالم كردهاند كه نرخ
سود بانكي بايد كاهش يابد ،حتي به طور دستوري بايد اين اتفاق بيفتد.
اگر امكان دارد آقاي دكتر عبده توضيحي در مورد اين ايده خود يعني
كاهش دستوري نرخ سود بانكي بفرمايند و اگر ديدگاه ديگري در ميان
حاضران وجود داشت ،در اين زمينه مطرح كنند.
عبده تبريزي :بنده معتقدم كه نظام بانكي كشور به

يك بحران كامال جدي رسيده و اقتصاد با اين بحران
همراه شده است .اين موضوع را بر اساس اطالعاتي
كه از بانكها به دست آوردم ،مطرح ميكنم .وقتي
ميبينم كه يك سازمان مالی 10هزار ميليارد تومان به عنوان سپرده
دريافت كرده اما  9هزار ميليارد تومان آن وجود ندارد ،نتيجه ميگيرم
كه بايد كاري انجام داد و نبايد اجازه ادامه فعالیت به اين سازمان داد .در
حوزه بانكداري هميشه گفتهايم كه بايد بانكداري خوب از بد جدا شود
چراكه ممكن است يك بانك خوب بابت بد كار كردن يك بانك ديگر
صدمه ببيند چون در مواردي مجبور ميشوند با آنها رقابت كنند .در
موقعيت فعلي با توجه به بحراني شدن شرايط فرصت كافي نداريم كه
از طريــق بازار به اصالح نرخ بهره بانكي بپردازيم .اينكه آقاي ســيف
ميگويد نرخ سود بين بانكي از  29درصد به  21درصد رسيده است نيز
از طريق بازار اتفاق نيفتاده بلكه از طريق دستور چنين شده است .بانك
مركزي به حسابهاي قرمز با نرخ  21درصد اعتبار داده است كه به اين
روش مکانیسم بازار گفته نمیشود .بازار به اين مفهوم است كه از طريق
نرخهاي جاري طوري عرضه و تقاضا را تنظيم كنيم كه نرخها كاهش

غنینژاد :اگر برخورد با موسسات غیرمجاز موجب
میشود که چند تجمع مقابل بانک مرکزی شود
و از ترس این موضوع اقدامی نمیشود
باید بدانیم که این مسئله در آینده حادتر خواهد
شد.

عزیزی :سيستم بانكي ما با اندازه مشخصي كه دارد
هم از درون بسيار مشكل دارد و هم از بيرون سركوب
شدهاست .براي منابع آن تعيين تكليف شدهاست؛ نرخ
براي آن تعيين كردهاند و بسياري مصائب ديگر بر آن
گذشتهاست كه ديگر نياز به درمان اساسي دارد

يابــد .اگر اين كار از طريق بازار انجام ميشــد قبول ميكردم كه يك
دستاورد است .بنابراين در اين شرايط وقتي نرخ تورم نقطه به نقطه به
زير  10درصد رسيده اســت و نرخ تورم 12ماهه به حدود  13درصد
رسيده است ،نرخ سود بانكي فعلي واقعي نيست .هيچ جايي را در اقتصاد
نمیشناسم كه ســرمایهگذاري در آن سود  28يا  30درصدي داشته
باشد .اين نرخ سود جاري همه را گرفتار كرده است .بانكها را بدبخت
كرده اســت چون سود موهوم به ســپردهگذاران خود ميدهند .بازار
سرمايه را گرفتار كرده است چون چنين سودي در بازار سرمايه نداريم.
صنعت را هم تحت تاثير قرار داده اســت .صنعتگري را میشناسم كه
ميلياردها تومان در بانكها سپرده دارد و ظرفيت توليد كارخانههايش را
به  12درصد رسانده است چراكه از فعاليت صنعتي ،سود  28درصد به
دست نميآيد .اقتصاد ما ظرفيت پرداخت سود سپرده  28درصد ندارد
اما برخي بانكها در حدود اين رقم سود پرداخت ميكنند .بنابراين اگر
جای بانك مركزي باشم با اين وضعيت برخورد ميكنم چون هرچه اين
روند ادامه پيدا میكند وضعيت وخيمتر ميشود و در نهايت مرم بايد
هزينه آن را بپردازند .در حال حاضر هم اگر بانك مركزي با خلق پولي
كه انجام داده به اندازه نيم درصد هم به نرخ تورم اضافه کرده باشــد،
هزينه آن را مردم پرداخت میكنند .پس بايد با اين پديده برخورد كرد.
میدانم كه اين كار دشــوار است ولي االن پولي نداريم كه اين كمبود
منابع بانكي را بدهيم .برآورد من اين است كه حدود  100هزار ميليارد
تومان بانكها در زمينه مطالبات ،كمبود دارند و  100هزار ميليارد تومان
هم قيمت داراييهايشان پايين آمده است .به عنوان مثال يك بانك براي
شــعبهاش تقاضاي تجديد ارزيابي كرده و با افزايش ارزش آن به 100
ميليون تومان ،افزايش سرمايه داده است اما در حال حاضر قيمت آن
شعبه كاهش پيدا كرده است .بايد توان و شجاعت برخورد با اين مشكل
را داشــته باشيم .كاهش نرخ سود بدون آنكه بتوانيم آن را اجرا كنيم
معني نمیدهد .بانك مركزي نميتواند بگويد نميتوان نرخ سود را اجرا
كرد .اين موضوع قابل قبول نيست .اگر بانك مركزي توان آن را دارد که
نرخ ســود را به  15درصد برســاند باید اقدام کند و اگر توان ندارد كه
حرفي نيست .چند اقدام اســت كه بانك مركزي در سياستگذاري
ميتواند انجام دهد تا كاهش نرخ سود شدني شود.
 Áنميتوان اين كار را از طريق مکانیسم بازار انجام داد؟

مشایخی :ریشه تقاضا برای وام با بهره زیاد را
بخشکانیم .متقاضیان این وامها کسانی هستند که
ورشکسته و مستاصل شدهاند و میخواهند از این
ستون به ستونی دیگر بروند تا شاید فرجی برایشان
حاصل شود

عبده تبريزي :ديگر فرصتي باقي نمانده است .ضمن
اينكه بازاري وجود ندارد .يك گسســت رخ داده است.
وقتي بازيگران غيرقانوني وجود دارند و فعاالني در اين
بازار هستند كه سود باال ميدهند و قصد ندارند اصل
پول را پس بدهند ،ديگر نميتوان از بازار واقعي ســخن گفت .موسساتي
داريم كه اقدامات عجيب و غريبي انجام ميدهند .در اين شرايط نمیتوان
از عرضه و تقاضا سخن گفت .بايد با اين پديد برخورد كرد تا بتوان مسئلهاش
را حل كرد .بانكهايي داريم كه مســئله بدهيها و بحرانهاي آنها بسيار
جدي شده است .بايد با اين مسئله برخورد كرد .اگر اين كار انجام نشود و
همين رويه ادامه پيدا كند ،بحران خود را بيشتر نشان خواهد داد .از اين نظر
است كه میگويم بايد اقدام فوري شود .اگر اين مسئله از طريق بازار قابل
حل بود كه بسيار خوب ميشد و ديگر بحثي وجود نداشت.
دوستحسيني :برداشت من هم همين بود كه آقاي
دكتر عبده منظورشان اين نيســت كه شوراي پول و
اعتبار با بخشنامه نرخ سود را كاهش دهد بلكه بايد اين
روابط و کارکردهای آن ناسالم و غیرحرفه ای در سيستم
بانكي اصالح شود .موسساتي كه سپردههای با نرخ سود باال را جمع ميكنند
و نمیتوانند آن را در هنگام تقاضای سپرده گذار پرداخت كنند ،كل سيستم
بانكي را با چالش و خطر مواجه كردهاند .برخي از اين موسســات از محل
پساندازهاي بعدي به پرداخت سود سپردههاي قبلي مبادرت ميكنند نه
از محل کسب درآمد از سپردهها .با اين مسئله و چالش مهم بايد از طريق
نهادهاي دولتي و حكومتي برخورد شود.
عقیلی :تمام فرمايشهــای دكتر عبده تبريزي كامال
مورد تاييد من اســت .همه آن درست است بهغير از
بخش آخــر آن .دو موضوع متفاوت را نبايد با يكديگر
مخلوط كرد .اينكه ايشان میگويند سيستم بانكي ما
مشكالت اساسي دارد ،صددرصد درست است .شكي در آن نيست اما دليل
نمیشــود كه نرخ بهره را به طور دستوری دســتكاري كنيم .برخورد با
موسسات غيرمجاز و بستن آنها بايد انجام شود .بياييم به طور دوفوريتي
قانون ورشكستگي را در كشور تصويب كنيم .شفافيت را در سيستم بانكي
جا بيندازيم تا حساب و كتاب درست داشته باشند .تنظیم صورتهای مالی
بانكي كه تجدید ارزیابی شعبهاش را به عنوان افزايش سرمايه محاسبه كرده
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میــزگــرد

عقیلی:
پول ،منابع مالی
و سرمایه یک
نرخ دارد که آن را
عرضه و تقاضا
تعیینمیکند.
ما باید راههایی
را عمل کنیم که
سرمایه در بازار
افزایش یابد تا
نرخ پایین بیاید.
طرح انتشار اوراق
که مطرح کردم در
آن راستا است

24

و حاال با قيمتي كمتر هم آن را نمیخرند ،بازي با آمار و ارقام است .درست
ميگويند كه اين يك مشكل حاد در اقتصاد ايران است .وقتي كره جنوبي
دست به تجديد ساختار زد ،تقريبا به اندازه  27درصد توليد ناخالص داخلي
اين كشور هزينه كرد تا  33بانك را كه به  19بانك كاهش يافت ،تجديد
ساختار كند .آن زمان  6يا  7بانك را تعطيل كردند و چند بانك را هم در
بانكهاي ديگر ادغام كردند تا  33بانك به  19بانك رسيد .در حال حاضر
ما هم مشكل اساسي داريم و مطمئن هستم كه وضع ما از كشور كره بدتر
اســت .آنجا بانكها فقــط تســهيالت داده بودند امــا در اينجا بانكها
سرمایهگذاري هم داشتهاند و بنگاهداري هم كردهاند .اين مشكل را دوبرابر
ميكند .نكته ديگري هم وجود دارد كه مسئلهســاز شده است .تصمیم
خســارتباری كه با تعيين نرخ در زمان دولت قبل اتخاذ شــد ،بســيار
مشكلساز شده اســت .وقتي نرخ بهره را براي عقود مبادلهاي  12درصد
تعيين كردند ،همه بانكها به عقود مشــاركتي روی آوردند .بر اين اساس
شركتها پول دريافت كردهاند و سال به سال ميآيند سود آن را ميدهند
بدون آنكه بتوانند اصل وام را برگردانند .شــركت به خاطر عقد مشاركتي
نميتوانــد پول را برگردانــد .در عقود مبادلهاي يــك پرداختهايي را از
شركتها میديديم كه ديگر نميبینیم .موضوع اين است كه اگر نرخها را
دســتوري تعيين كنيم ،صدمه زيادي به اين بخش وارد ميشود و پولها
ديگر قابل برگشت نيست .يعني وجوهي كه شرکتها از بانكها دريافت
كردهاند به عنوان منابع درازمدت اســتفاده شده و ديگر قابل بازپرداخت
نيست .يعني يك گرفتاري را نمیتوان با يك كار اشتباه دیگر اصالح كرد.
لذا برای این اصالح باید از طریق مکانیسم بازار عمل شود.
 Áآقای عقیلی ،شما در میزگرد قبل عنوان کردید که میتوان کاهش
نرخ ســود بانکی را از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط شرکتهای
بزرگ دنبال کرد .دیدگاههای مختلفی در این زمینه مطرح شد و دو
چالش در این زمینه مورد بحث قرار گرفت .موضوع تضمین بانکها
برای اوراق و همچنین نحوه تشویق مالیاتی شرکتها برای انتشار این
اوراق .اگر امکان دارد در مورد این موضوع و تاثیر نهایی آن بر نرخ سود
بانکیاظهارنظربفرمایید.
عقیلی :انتشــار اوراق مرابحه یک زمینه مجزا اســت.

نمیتوان مشکل سیستم بانکی را با انتشار این اوراق حل
کرد .اوراق مرابحه برای این است که اقتصاد کشور راه
بیفتد .اگر بتوانیم  100شرکت بزرگ را از سیستم بانکی
خارج کنیم و از طریق انتشار اوراق مرابحه بار تامین مالی آنها به دوش بازار
سرمایه بیفتد اتفاق خوب خواهد افتاد .تشویق برای انجام این کار از طریق
اعتبار مالیاتی که از محل درآمد آتی خواهد بود ،شدنی نیست .خوشبختانه
این موضوع در هیات دولت به تصویب رســیده و به مجلس رفته است .بر
اساس این طرح یک شــرکت میتواند اوراق با نرخ سود  20تا  25درصد
منتشــر کند .در این شرایط ســپردهگذاران بانکی که سود  20درصدی
دریافت میکنند ،نسبت به خرید اوراق اقدام میکنند .باید برای سه سال
بانکها این اوراق را تضمین کنند چراکه هنوز موسسات رتبهبندی شرکتها
در ایــران راه نیفتاده .باید از تضمین بانکها اســتفاده کرد تا رفتهرفته با
سیستم رتبهبندی ،خود شرکتها با اعتبارشان به انتشار اوراق دست بزنند.
در این صورت سپرده  20درصد برداشته میشود و اوراق خریداری میشود.
از آنجا که ما اقتصاد بانکی داریم ،شرکتها این پول را در حساب جاری ،نزد
بانک میگذارند .در این شــرایط عمال همان سپردهای که برای بانک 20
درصد هزینه داشــت به پولی با هزینه صفر تبدیل میشــود .آن شرکت
میخواهد از حساب جاری برای امور خود هزینه کند .هزینه پول برای بانک
کاهش مییابد .زمانی که در ایران  4بانک خصوصی فعالیت میکرد ،با نرخ
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سود  14درصد سپرده جذب میشد و با نرخ  30درصد تسهیالت میدادند.
 16درصد فاصله این دو نرخ برای بانکها حاشیه سود ایجاد کرده بود اما
فقط و فقط با رقابت ،این  16درصد طی  2.5تا  3سال به  4.5درصد رسید.
نرخ سود سپرده به  18.5درصد و نرخ سود تسهیالت به  23درصد رسید.
این اتفاق در سال  82تا  84افتاد .بنابراین نظام بازار جواب میدهد اما باید
زمینه آن را فراهم کرد .اگر بــازار اوراق مرابحه راه بیفتد و نرخ پول برای
بانکها کاهش یابد حتما نرخهای بهره پایین میآید .در این صورت با اصول
پایین آمده است نه با دستور .حال موضوع این است که چگونه این شرکتها
را از سیستم بانکی خارج کنیم .تجربه کشورهای دیگر در این زمینه وجود
دارد .این سیستم که یک بقالی با درخواست یک میلیون تومان وام به بانک
مراجعه میکند و یک خودروساز بزرگ هم برای چند هزار میلیارد تومان به
همان بانک مراجعه میکند ،نقص دارد .نمیتوان شــرکتهای بزرگ را با
دستور از بانک خارج و راهی بازار کرد باید با روشهایی آنها را به این سمت
ترغیب کنیم تا برای تامین مالی سراغ بانک نیایند .باید اعتبار مالیاتی به آن
داد .به این معنی که به نســبت سودی که برای اوراق در نظر میگیرند از
محل مالیات سالهای آتی به آنها تخفیف داد.
 Áاین موضوع باعث نمیشود که درآمد مالیاتی دولت کاهش یابد؟
عقیلی :قطعا بودجه دولت آسیب نخواهد دید چراکه
شرکتها با انتشار اوراق و تامین منابع مورد نیاز ،بزرگتر
میشوند و مبلغ مالیات پرداختی آنها افزایش خواهد
یافت .در حال حاضر محدودیت مالی شــرکتها مانع
پرداخت بدهیشان به بانکها است اما این گره با این کار باز میشود .رونق
فعالیت شرکتهای بزرگ با حضور در بازار اتفاق میافتد و بانکها هم امکان
بیشــتری برای پرداخت تســهیالت به بنگاههای کوچک و متوسط پیدا
میکنند .این فرآیند موجب میشود که بهمرور از رکود خارج شویم در حالی
که با دستور نمیتوان این موضوع را پیش برد .رئیسجمهور سابق در حالی
که در یک سفر خارجی بود ،تماس گرفت و نرخ سود بانکی را با دستور و
برخالف واقعیت بازار کاهش داد و همهچیز را به هم ریخت .این تجربه نشان
داد که دستور کاری از پیش نمیبرد .بنابراین صددرصد با اظهارات دکتر
عبده تبریزی در مورد تجدید ســاختار بانکها موافقم ولی راه این اصالح
قانون ورشکستگی و اجرای شفافیت است نه دستور .موسسه یا صندوقی که
مجوز ندارد باید فعالیتش متوقف شــود .کســی که از مردم سپرده جمع
میکند نمیتواند بدون مجوز و رعایت ضوابط و مقررات مربوطکرکره را باال
بدهد و فعالیت کند .این نوع برخوردها میتواند دســتوری باشد اما اصول
اقتصاد را نمیتوان با دستور دستکاری کرد .اگر اینگونه بود با دستور نرخ
رشد اقتصاد را باال میبردیم یا مثال نرخ بیکاری را پایین میآوردیم .برخی
مشــکالت را میتوان با دســتور حل کرد که مثال آن بستن موسسات
غیرمجاز با کارکردهای نادرســت اســت .برای اصالح سیستم باید قانون
ورشکستگی راه بیفتد تا آنها که نمیتوانند نقدینگی خود را حفظ کنند،
فعالیت خود را متوقف کنند .وجود شرکتهایی که زیان میدهند اما تحت
حمایت دولت هزینههایشان به اقتصاد کشور تحمیل میشود ،اثر منفی بر
رشد اقتصادی کشور گذاشته است.
عزيــزي :نمیتــوان كتمان كــرد كه هــم در نظام
تصميمگيري و هم در حوزههاي اقتصادي خرد و كالن
به بنبســتهايي رســيدهايم و متوجه شــدهايم كه
راهحلهايي را كه قبال به طور تسكيني و ناموثر استفاده
ميكرديم ،ديگر در اختيار نداريم .چيزي كه نمیخواهيم بپذيريم اين است
كه بايد نگرش خود را تغيير دهيم و اين مهمترين و سختترين كار ممكن
است .يك مثال در اين زمينه ذكر ميكنم .رئيسجمهور يك دستور براي

عبدهتبریزی:
وقتي بازيگران غيرقانوني وجود دارند و فعاالني در اين بازار هستند كه سود باال ميدهند و قصد
ندارد اصل پول را پس بدهند ،ديگر نميتوان از بازار واقعي سخن گفت

اصالح جامع امور بانكي دادهاند و چندده جلسه در تيم اقتصادي دولت برگزار
شــده است اما نتيجهاي از آن حاصل نشده است .اين نشان میدهد نوعي
ضعف در تصميمگيري ،سياســتگذاري و راهحلشناسي وجود داد .شايد
دليلش اين است كه گاهي آدم میبيند يك كارهايي بايد به قدرت فيل انجام
دهد اما قدرت ،اختيار و صالبتي به اندازه مورچه دارد كه اين موضوع عدم
تقارن ايجاد ميكند .به نظر من ،هم در بخش واقعي اقتصاد و هم در بخش
مالي با مشكالتي سروكار داريم كه با اين نوع كارهاي اصالح نمیشود آن را
سامان داد .مقاله آقاي دكتر عبده تبريزي در مورد اصالح دستوري نرخ سود
را به طور كامل نخواندهام اما فكر كنم ايشــان از روي درد و عصبانيت اين
موضوع را مطرح كردهاند .در مورد پيشنهاد آقاي دكتر عقيلي هم من قول
ميدهم كه تا  10ســال آينده اگر به خوبي هم اجرا شود سهمیاندك به
عنوان يك ابزار در اصالح سيستم بانكي خواهد داشت كه خيلي هم خوب
است اما نمیتواند مشكالت را حل كند .سيستم بانكي ما با اندازه مشخصي
كه دارد هم از درون بســيار مشكل دارد و هم از بيرون سركوب شده است.
براي منابع آن تعيين تكليف شــده اســت؛ نرخ براي آن تعيين كردهاند و
بسياري مصائب ديگر بر آن گذشته است كه ديگر نياز به درمان اساسي دارد.
نمیتوان با اين نســخهها و جابهجايي داروها نتيجه گرفت .با اين حساب
راهحل كار جز يك فرآيند دردناك بلندمدت اصالحات ساختاري در بخش
واقعي و بخش پولي چيز ديگري نيست .بقيه اين پيشنهادها از سردلسوزی
و سردلسوزی درد هم اگر باشد ،اثربخشي محدودي دارد و گاهي هم مضر
است .بايد بدانيم كه تنها بخشي از اين اصالحات ساختاري به بانك مركزي
برميگــردد .در مورد بازار هم بايد بگويم كه بازار با همه كيفيتهاي بد و
نامناسبش بهتر از دستوري عمل كردن است .اگر میخواهيم مسائل بازار را
حل كنيم با روش خودش پيش برويم .نكته ديگر در مورد نرخ سود بانكي
اين است كه اگر آن را دستكاري كنيم ،لنگرهاي ثبات بهخصوص نرخ ارز
بهشدت دچار نوسان خواهد شد .نرخ ارز چنين استعدادي را از خود نشان
داده است .اطالعاتي كه از درآمدهاي ارزي و نفتي حتي بعد از برجام وجود
دارد نشان میدهد كه دولت و بانك مركزي نميتوانند از نرخهاي فعلي ارز
دفاع كنند .در تحليلهايي كه انجام شده است نديدهام كه در مورد گزينههاي
ديگر بهخصوص بازار ارز راهحلي ارائه شده باشد.
دوستحســيني:موضوعاتي كه مطرح شد دو بخش
است .يكي مربوط به پيشنهاد آقاي دكتر عقيلي در مورد
انتشــار اوراق مرابحه است كه بعيد میدانم ايشان هم
مدعی شد كه اين موضوع تمام مسائل را حل میكند
بلكه مسيري است كه اگر عملی شود بار تامين مالي بنگاههاي بزرگ از روي
دوش بانكها برداشته میشود .تا اينجاي بحث كه حرفي نيست .اين خودش
يك كار خوب است كه جاي كارها و اصالحات ديگر را نميگيرد .به همين
دليل بايد به طور مجزا مورد بحث قرار گيرد .ضمن اينكه اين موضوع قرار
نيست خيلي زود به سرانجام برسد .میتواند آغاز شود و هرچه پيش میرود
دايره وسيعتري پيدا كند تا در اقتصاد ايران ماندگار شود.
عقیلی :با اين پشنهاد میخواهيم يك كار مالي در جهت به حركت درآمدن
بنگاههاي اقتصادي انجام شود .قرار نيست كل مشكالت مملكت از اين طريق
حل شود.
دوستحسيني:موضوعي كه آقاي دكتر عقيلي مطرح
میكنند يك چارچوبي دارد كه بايد آن را بپذيريم .ايشان
ميگويند كه اين پيشنهاد در حد خودش كار ميكند.
وگرنه در كنار آن ضرورت بسته شدن موسسات غيرمجاز
و ديگر اصالحات شبكهبانكي را مطرح ميكنند.
 Áآقاي دكتر مشايخي ،اگر امكان دارد نظرتان را راجع به مشكالت

موجود در سيستم بانكي و پيشنهاد انتشــار اوراق مرابحه براي حل
بخشي از اين مشكالت بفرماييد.
مشایخی :پيشبينيها نشــان ميدهد كه مشكالت

بانكي در صورت حل نشدن ميتواند بحرانهاي جدي
براي كشور ايجاد كند .در اين زمينه دو نكته به نظر من
ميرسد كه ذكر میكنم .یکی اینکه اگر میشود ریشه
تقاضا برای وام با بهره زیاد را بخشکانیم .متقاضیان این وامها کسانی هستند
که ورشکسته و مستاصل شدهاند و میخواهند از این ستون به ستونی دیگر
پناه ببرند تا شاید فرجی برایشان حاصل شود .درصد کمیهم شاید باشند
که بخواهند از راه خالف به چنین ســودهایی برسند .باید موسسات مالی
غیرمجاز و بانکهای ورشکسته را جمعآوری کرد .اینها هستند که سپرده با
نرخ ســودهای باال دریافت میکنند و وام را با هر بهرهای میدهند تا فعال
خودشان را نجات دهند و زمان بخرند اما میدانیم که با گذشت زمان مسئله
بزرگتر و حادتر میشود .این موضوع در صحبتهای آقای عبده تبریزی هم
بدون در نظر گرفتن آن بخشــی که در مورد کاهش دســتوری نرخ سود
گفتهاند ،به روشنی بیان شده است .آقای عقیلی هم میگویند که باید قانون
ورشکستگی راه بیفتد و از آن طریق عمل کنیم .به نظر من پیش از آنکه این
قانون در مجلس تصویب شود طبق مادهای که در قانون تجارت وجود دارد
میتوان موسسات اینچنینی را جمع کرد .این نیاز به یک اراده سیاسی دارد
تا بتوان گروههای ذینفع را به این کار راضی کرد .این اراده سیاسی هم زمانی
به وجود میآید که مسئوالن عالی نظام متوجه شوند که خطر بزرگی در راه
است .نکته دومیکه میخواهم بگویم این است که شرکتهای بزرگ را از
سیستم بانکی بیرون بکشیم .این شرکتها اوراق مشارکت صادر کنند .برای
این کار میتوان از محل تخفیف مالیات آینده برایشان انگیزه ایجاد کرد .با
این فرآیند هزینه پول برای بانکها پایین میآید که در این شرایط با رقابت
امکان کاهش نرخ ســود بانکی فراهم خواهد شد .به نظر من تلفیق این دو
موضوع میتواند موثر باشــد .در این صورت تقاضا برای وامهای با بهره باال
کاهش مییابد و رقابتی که در نرخ بهره ایجاد میشود آن را به سمت منطقی
شــدن پیش میبرد .با این کار این جریانی که ایجاد شــده و همه را غرق
میکند ،اصالح خواهد شد.
 Áچگونه میتوان کشور را به این تصمیم رساند تا یک اصالح ساختار

عزیزی:
اطالعاتي كه از
درآمدهاي ارزي
و نفتي حتي
بعد از برجام
وجود دارد نشان
ميدهد كه دولت
و بانك مركزي
نميتواند از
نرخهاي فعلي ارز
دفاع كنند

به آن شیوه که ذکر شد در سیستم بانکی و اقتصاد ایران که بانکمحور
است انجام شود؟
مشایخی :به نظر من اتاق بازرگانی هم میتواند در این

مسیر به تهیه گزارشهایی بپردازد که بتواند مسئوالن را
متوجه شرایط بحرانی کند .گزارش اتاق میتواند شامل
تحلیلی از وضع موجود نظام بانکی و پولی کشور باشد که
بتواند مشکل را مختصر و شفاف بیان کند که این مسئله چه بحرانهایی را
در پی خواهد داشت .بعد از آن راهحلها را در گزارش ارائه دهد که به نظر
من تلفیق دو راهحلی که ذکر شــد میتواند مفید باشد .مسئله جمعآوری
موسسات پولی مسئلهدار و همچنین ایجاد شرایط برای انتشار اوراق مرابحه
از سوی شرکتهای بزرگ با آن ترتیبی که در مورد تشویق مالیاتی و تضمین
بانکها ذکر شد .این دو پیشنهاد را میتوان ذکر کرد و سازمانی که میتواند
این کار را انجام دهد هم در آن پیشنهاد شود.
عقیلی :بانک مرکزی برای این کار وجود دارد ،نیاز نیســت سازمانی دیگر
مطرح شود.
مشایخی :بانک مرکزی هست اما به نظر من باید پشتوانه محکمیداشته
بشد که بتواند این کارها را با قدرت انجام دهد.
عقیلی :بله ،باید به آن قدرت داده شود.
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میــزگــرد
مشایخی :من هم میگویم از طریق آن پشتوانه صاحب قدرت شود .قبول
دارم که نباید دوباره یک نهادی ساخته شود اما خود بانک مرکزی هم باید
همه مجوزها را برای انجام این اقدامات داشته باشد.
دوستحسيني:اتاق با توجه به نقش و جایگاه خود هم
عالقهمند است و هم دغدغه این را دارد که گزارشی در
این زمینه داشــته باشد اما بهغیر از پیشبینی شرایط
دشوار میخواهد پیشنهاد هم ارائه دهد .مهم این است
که مشکل و بحران بهدرستی تصویر شود نه بزرگنمایی و نه کوچکانگاری
داشته باشد .پیشنهادها هم باید عملی و دارای قابلیت اقناعسازی باشد.
 Áآقای دکتر عبده تبریزی ،چند نکته در مورد دیدگاه شــما برای
کاهش فوری و دستوری نرخ سود بانکی مطرح شد که اگر الزم میدانید
در این خصوص توضیح بفرمایید.
عبده تبريزي :همه نظام بانکی باید اصالحاتی را انجام

عبدهتبریزی:
برآورد من اين
است كه حدود
 100هزار
ميليارد تومان
بانكها در زمينه
مطالبات،كمبود
دارند و 100
هزار ميليارد
تومان هم قيمت
داراييهايشان
پايين آمدهاست
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دهد .یکی از پایههای این اصالحات مســئله نرخ سود
بانکی است که باید به سمتی برود که در اقتصاد ایران
قابل تحمل باشد .تمرکز من بر روی نرخ بهره بانکی بوده
اســت و مقالهای که تهیه کــردم به این موضوع میپــردازد .در آن مقاله
پیشبینی شده که نرخ سود سپرده باید طوری تعیین شود که باالتر از بازده
نرخ مورد انتظار ارز باشد .این موارد کامال روشن است .االن مسئله این است
که باید یک مجموعه اصالحات در سیستم بانکی انجام شود .آن دستور آقای
رئیسجمهور هم بهخاطر هشدارهایی بود که وزارت راه و شهرسازی داده
است .آقای آخوندی بارها نامه نوشتهاند و در مورد وضع نظام بانکی نکاتی را
ذکر کردهاند .نهایتا این موضوع به یک متن رســیده اســت و قرار اســت
اصالحاتی انجام شود .باید یک مجموعه اقدام از سوی بانک مرکزی صورت
گیرد .باید بر روی ورشکستگی کار شود ،انتشار اوراق و سایر مسائل ،مورد
نظر است .یکی از این اصالحات هم مربوط به نرخ بهره است .در بخش آخر
مقالهای که نوشتهام نیز مشخصا ذکر کردهام که هیچ اقدامیموفق نخواهد
شد ،اگر بانک مرکزی نتواند با بانکهای خاطی و موسسات اعتباری غیرمجاز
برخــورد کند .اگر بانک مرکزی بگوید چنین توانی ندارد ،پرداختن به این
اصالحات نه فایدهای دارد و نه شدنی است .آن وقت باید منتظر شویم بحران
آنچنان شدت گیرد که تمامیارکان نظام تصمیم بگیرند به بانک مرکزی
همه قدرتهای الزم یک مقام ناظر را اعطا کنند و از بانک مرکزی حمایت
کنند .متاســفم بگویم که وقوع آن سناریو هم چندان از ما دور نیست .در
چنین شرایطی که بحران شناسایی شده و میدانیم که نرخهای موجود 30
درصدی در بازار پول مسخره است ،با در نظر گرفتن مجموعه اقدامات الزم
برای اصالح ،مجبور هستیم ،یک روز بگوییم که نرخ سود سپرده  10درصد
است و میتوان نرخ سود تسهیالت را تعیین نکرد تا بتوانیم نظام را کنترل
کنیم و آن را به ســمت یک منطق برگردانیم .وقتی مکانیســم بازار عمل
نمیکند ،نهاد ناظــر یک وظیفهای دارد ،باید به بازار بیاید و به کاکردهای
نادرست ضربه بزند .االن بازار درست کار نمیکند .فعاالن فعلی بازار کسانی
هستند که دور هم مینشینند و نرخ بهره تعیین میکنند .نباید مکانیسم
اینطور باشد .برای تکمیل صحبتم ،چند جمله از مقالهای که در این زمینه
نوشــتهام میخوانم« :آنهایی که به فاندامنتالیزم (بنیادی) بازار معتقدند،
میگویند اتفاقی نیفتاده است .حادثهای رخ داده که باید هزینهها را بدهیم و
برگردیم به شــرایط قبل .بانکها اشــتباهی نکردهانــد .پولی که بانکها
میخواهند را به آنها بدهیم ،کمیمقررات را اصالح کنیم .بانک مذکزی چند
نشست توجیهی برای بانکها بگذارد و بانکها وضع خوبی پیدا خواهد کرد».
اما به نظر من اصال اینگونه نیست .اصال این اتفاق در بازار نمیافتد .اعتقاد
ندارم که در شرایط فعلی بازار چنین توانی داشته باشد که به نرخ منطقی
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بازگردد .از این نظر باید به آن یک ضربه وارد شود .این وظیفه مقام ناظر است.
پس نقش دولت چیست .این موضوعی که آقای دکتر عقیلی ذکر کردند و
گفتند به نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری هم دستور بدهیم تا تغییر کنند،
خارج از بحث من است .روشن است که چنین بحثی نداریم .میگوییم که
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در برابر بانکی که به وضعیت امروز رسیده،
یک وظیفه دارد .باید بانک مرکزی توان آن را داشــته باشد از بانک بپرسد
وقتی سود 28درصدی پرداخت میکنی ،میزان سود بانک چقدر است؟ بانک
مرکزی میتوانست به بانکها بگوید در سال  94سودها را ب ه جای تعهدی،
به طور نقدی حســاب کنید .اگر نقدی حســاب میشــد ،آیا یک بانک
میتوانست سود بکند؟ از این نظر فکر میکنم که بانک مرکزی و شورای پول
و اعتبار باید از اختیارات خود استفاده کنند چراکه در حال حاضر شرایط بازار
به گونهای نیست که بتواند این مسئله را حل کند.
دوستحسيني:چون من صحبتهای آقای دکتر عبده
تبریزی را در جلســات شــنیدهام ،ذکر کنم که ایشان
معتقدند بانک مرکزی میتواند ابتدا نرخ سود سپرده (نه
نرخ ســود تســهیالت) را طبق ضوابــط کنترل کند.
سودهای بانکها به طور واقعی شناسایی شوند ،به این دلیل که باید ترازنامه
بانکها اصالح شــود .البته این کار را در چارچوب یک مجموعه اصالحات
میدانند .اگر یک بانکی با پرداخت سود بیش از حد در حال ضرر دادن است
باید از سوی بانک مرکزی جلوی این کار گرفته شود چراکه ابزار حرفهایاش
را باید داشته باشد و قدرتش را دارا شود.
عبده تبريزي :باز میخواهم بخشــی از این مقاله را
بخوانم« :برخی با بیمباالتی نرخ جاری بهره را حاصل
عرضه و تقاضا میدانند و ما را به بازار ارجاع میدهند اما
نرخ باالی بهره حاصل عرضه و تقاضا در بازار پول نیست
بلکه حاصل گسست و شکست بازار است .مقام ناظر باید وضعیت نهادهایی
را بررسی کند که این نرخ را حفظ میکند تا روشن شود از روی ناچاری و
برای ادامه حیات بیمارگونهشان چنین نرخی را میپردازند نه در رقابی سالم
و سازنده».
 Áآقای دکتر عقیلی پیشنهادی را مطرح کردهاند و معتقدند با انتشار
اوراق مرابحه ،مسئله نرخ سود نیز از طریق مکانیسم بازار حل خواهد
شد .نکاتی را هم آقای دکتر عبده تبریزی مطرح کردهاند .از آقای دکتر
غنینژاد میخواهم که نظرشان را در مورد این دو دیدگاه بفرمایند.

غنینژاد :وقتی مثل وضعیت فعلی ،کار دشوار میشود،
گاهی مســائلی مطرح میشود که منطق درونی ندارد.
فرمایشهای آقای دکتر عقیلی کامال مبتنی بر اصول
علمیاست و با آنچه ما در علم اقتصاد خواندهایم مطابقت
دارد .بعضی دوستان میگویند که اینها در تئوری درست است اما در عمل
جواب نمیدهد اما سوال این اســت که تئوری از کجا میآید؟ شأن نزول
تئوری به حل مسئله برمیگردد .تئوری از مریخ نمیآید .یک مسئلهای به
وجود آمده که برای حل آن تئوری ایجاد شــده اســت .نمیتوانیم راهحل
مندرآوردی برای حل مسئله درست کنیم .آقای دکتر عبده میدانند که من
مقالهها از جمله مقاله ایشان را بهدقت خواندهام .فرمایشهای آقای دکتر در
بخش مقدمات کامال درســت است اما آن نتیجهای را که گرفتهاند درست
نمیدانم .اگر بیایید به طور دستوری به بازار شوک وارد کنید و مثال بگویید
که نرخ سود سپردهها بیشتر از  10درصد نباشد ،فکر میکنید مسئله حل
میشــود؟ خیر ،مسئله حل نمیشــود .بازار فقط آنجایی نیست که شما
میبینید و به آن دسترسی دارید .بازار جایی است که مردم دلشان میخواهد
با آن نرخ معامله کنند .این را که نمیتوان کاری کرد .بازار غیررسمیایجاد

غنینژاد :بیایید به طور دستوری به بازار شوک وارد کنید و مثال بگویید که نرخ سود سپردهها بیشتر از  10درصد نباشد،
فکر میکنید مسئله حل میشود؟ خیر ،مسئله حل نمیشود .بازار فقط آنجایی نیست که شما میبینید و به آن دسترسی
دارید .بازار جایی است که مردم دلشان میخواهد با آن نرخ معامله کنند .این را که نمیتوان کاری کرد.

میشود .اتفاقا فضا بدتر خواهد شد و ریسک باالتر میرود چراکه به سمت
دور زدن قواعد حرکت میکنند .وقتی نتوانند در موسسه مالی پول بگذارند
در جایی که دیده نمیشــود پول میگذارند .مگر داســتان شــرکتهای
مضاربهای را فراموش کردهاید .آنجا هم همین داســتان بود .با برخورد که
نمیتوان مســائل را حل کرد ،باید با منطق برخورد شــود .اگر بخواهیم
نتیجهگیری درســتی از فرمایشهای آقای دکتر عبده داشته باشیم باید
بگوییم که بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار پولی به وظایفش عمل نکرده
است و باید این کار را انجام دهد .یا اینکه قوه قضائیه در این زمینه باید به
وظایفش عمل کند .با پیشــنهاد آقای دکتر مشایخی موافق هستم .اتاق
میتواند گزارشی از وضعیت موجود و پیشنهادها آماده کند .نکته این است
که به مرحله انفجار رسیدهایم .به مرحلهای رسیدهایم که دیگر این مسئله
خطرناک است .اگر برخورد با موسسات غیرمجاز موجب میشود که چند
تجمع مقابل بانک مرکزی شود و از ترس این موضوع اقدامینمیشود ،باید
بدانیم که این مسئله در آینده حادتر خواهد شد .این موضوع که در اظهارات
آقای دکتر عبده هم وجود دارد باید منعکس شود .بنابراین معتقدم که 90
درصد اظهارات آقای دکتر عبده درســت است اما راهحل این نیست که بر
روی سپرده قیمتگذاری و به آن شوک وارد شود .در این بخش صحبتهای
آقای دکتر عقیلی را تایید میکنم .پیشــنهاد آقای عقیلی در مورد اوراق
مرابحه هم قرار نیست تمام مشکالت بانکی کشور را حل کند .بسیاری از
مشکالت بانکی باید با همکاری قوه قضائیه حل شود و مقامات نظام هم باید
از عمق مســئله مطلع شوند تا با انجام اصالحات این هزینه در این مرحله
پرداخت شود به جای آنکه بعدها مجبور باشیم هزینههای بیشتری بدهیم.
عقیلی:متاسفانه احساس من این است که درک درستی
از مسئله نرخ ســود بانکی وجود ندارد .نرخ بهره مثل
قیمت پرتقال و ســیب اســت برای بازار خودش .اگر
توانستید نرخ کاالیی را دستوری تعیین کنید ،نرخ سود
بانکی را هم میتوانید .این کار برای قیمت کاالها غلط بوده است .پول ،منابع
مالی و سرمایه یک نرخ دارد که آن را عرضه و تقاضا تعیین میکند .ما باید
راههایی را عمل کنیم که ســرمایه در بازار افزایش یابد تا نرخ پایین بیاید.
اوراقی که من مطرح کردم در آن راستا است .باید در این مسیر حرکت کنیم.
اگر مسائل بانکی را حل نکنیم با بحران مواجه خواهیم بود .نمیتوان اصالح
این کار را با یک کار غلط انجام داد .بالیی که امروز بر سر ما آمده ریشهاش
همان تعیین نرخ 12درصدی در  9-8سال پیش است .اگر هم اقتصاد نتواند
نرخ  28درصد را تحمل کند ،نباید آن را دســتوری پایین آورد .باید طبق
اصول ،برنامههایی را اجرا کنیم تا طی یک تا سه سال به طور تدریجی شرایط
اصالح شود .نمیتوان گوشهای نشست و دستورالعمل نوشت تا نرخ پایین
بیاید .نرخ بهره مثل قیمت کاال است که باید عرضه و تقاضا آن را تعیین کند.
دستور ما را به جایی میبرد که به این وضع کشیده شدهایم.
مشایخی :به نظر میرسد بر سر دو موضوع اجماع وجود
دارد :یکی برخورد با موسسات پولی غیرمجاز و اصالحات
در ایــن بخش و دیگــری انتشــار اوراق مرابحه با آن
ی که آقای دکتر عقیلی مطرح کردند .این
مکانیســم 
موضوع میتواند منطقی در اقتصاد ایجاد کند.
عزيزي:اینکه دوستان میگویند شرایط به گونهای است
که کار به انفجار خواهد رسید ،بنده معتقدم که به این
مرحله رسیدهاست اما انفجارهای پولی صدا ندارد .انفجار
سیستم بانکی در ترازنامه بانک مرکزی است که باید آن
را تحلیــل کرد .این بحران ادامه پیدا میکند و در جاهایی خود را نشــان
میدهد .یکی از نشانههای بحران ،رکود اقتصادی است .بیاعتمادی عمومی

نیز یکی از مصادیق بحران است .همینطور میتوان پشت سر هم مواردی را
ذکر کرد که نشاندهنده بحران است .در شرایط فعلی بازار پول باید از روی
ترازنامه بانک مرکزی متوجه ریشههای بحران شد و بر اساس آن به اصالح
دست زد .حدود  6هزار موسسه مالی در کشور داریم .هرکدام اینها بسته شود
باز گزینههایی پیدا میشود که نقش اینچنینی را ایفا کند .نکته دیگر این
است که در هیچجای دنیا نرخ سود سپرده را تعیین نمیکنند که با تعیین
آن بازار را کنترل کنند .معموال یک محدودهای مشخص میکنند از نرخ بهره
قابــل قبول ،بانک مرکزی در کف و ســقف کریدور به طور معکوس عمل
میکند تا نرخ در مرکز این محدوده حرکت کند .هرچقدر بازار ناکارآمدتر
باشد دامنه این محدوده وسیع تر است .در آمریکا بعد از  8-7سال که نرخ
را دستکاری کردند ،آن را بین  0.25درصد تا  0.5درصد اعالم کردهاند .اینکه
ما فاصله  4درصدی نرخ سود سپرده و تسهیالت در اوایل دهه  80را جزو
افتخاراتمان میدانیم ،نشاندهنده وخامت اوضاع است.
عقیلی :در آن ســالها تورم  14-13درصد بوده و نرخ سود بانکی آن زمان
منطقی شده بود.
دوستحسینی :اینکه اختالف  16درصدی نرخ سود به  4برسد که اتفاق
خوبی است.
عزيزي :به هر حال معتقدم که مسائل عمیقتری وجود
دارد که باید به آنها پرداخته شود .به عنوان مثال بهغیر از
موضوع ورشکســتگی باید نظام توثیق وثایق در ایران
اصالح شود .در این صورت سیستم بانکی با اثربخشی
باالیی میتواند حرکت کند .باید با صبر و تحمل بیشتر کارهای اساسیتری
انجام داد تا مسائل ریشهای حل شود .در مورد نرخ سود و بهره ،بررسی سوابق
کشورهای هند و پاکستان میتواند کارساز باشد.
 Áآقای دکتر عبده تبریزی ،اگر شما نکتهای دارید در مورد موضوعاتی
که مطرح شد ،بهخصوص آن بخشی که آقای غنینژاد در مورد پیشنهاد
شما مطرح کردند ،بفرمایید.
عبده تبريزي :اینگونه نیست که بگوییم اقتصاد یک

عرضه و تقاضا است و دیگر کار دیگری نمیتوان انجام
داد .آنچه بنده در مورد کنترل نرخ سود گفتهام ،مبنای
تئوریک دارد .اینگونه نیســت که مندرآوردی باشد.
ضمن اینکه در مقاله مورد اشاره ذکر کردهام که این پیشنهاد در یک طرح
جامع میگنجد که یکی از مباحث آن نرخ سود است .مسئله من این است
که باید با بانک مذاکره کرد و گفت که بر چه اساسی نرخ سود باال پرداخت
میکنــی .عدهای گفتهاند که من زمان آقــای احمدینژاد مخالف تعیین
دســتوری نرخ بودم اما االن موافق شــدهام؛ در حالی که آن زمان شرایط
متفاوت بود .بر اساس اوضاع آن روز باید بازار نرخ را تعیین میکرد چراکه با
دستور نرخ سود را از تورم پایینتر آوردند .اما در حال حاضر وضعیت تورم و
نرخ سود متفاوت است .االن به طور کامل رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود
بانکی قطع شده است .حاصل این بخش این است که نرخها باید پایین بیاید.
این درست نیست که بانکها با هم بنشینند و نرخ را تعیین کنند اما اگر
همین االن همه بانکها تصمیم بگیرند که نرخ سود را کاهش دهند ،این
اتفاق شدنی است .در شرایط امروز آنقدر اوضاع بحرانی است که نهاد ناظر
باید کاری انجام دهد وگرنه همه ما مبانی بازار را میدانیم.
دوستحسيني:در این نشست فرصت نشد محورهای
پیشنهادی دکترعبده تماما مورد تبادل نظر قرار گیرد .با
ثهای
توجه به اهمیت موضــوع ،ضرورت دارد که بح 
مربوط به اصالحات ساختاری در بازار پول و سرمایه در
مجامع مرتبط دنبال شود و یک برنامه عملیاتی مورد اجماع ارائه شود.

عقیلی:
اگر بتوانیم100
شرکت بزرگ را
ازسیستمبانکی
خارج کنیم و از
طریق انتشار
اوراق مرابحه بار
تامین مالی آنها
به دوش بازار
سرمایهبیفتد
اتفاق خوبی
خواهد افتاد.
این کار از طریق
مالیاتی که از
محل درآمد آتی
خواهد بود،
شدنینیست
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کامنت

مسیر توسعه اقتصاد ایران
از بخش خصوصی میگذرد؟

جواد صالحیاصفهانی و محمود سریعالقلم در اتاق تهران بررسی کردند

ماه گذشته ،سومین نشست از سلسله نشستهای راهبردهای اقتصاد ایران با محور اصلی «بخش
خصوصی ،آینده توسعه اقتصاد ایران» در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.
نشستی که در آن جواد صالحیاصفهانی ،اقتصاددان و استاد دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا ،و محمود
سریعالقلم ،استاد دانشکده امور اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی کردند.
در دو نشست راهبردی اقتصادی گذشته اتاق تهران ،استادانی چون محمد طبیبیان ،موسی غنینژاد و
فرهاد نیلی و پروفسور محمدهاشم پسران ،سعید لیالز و محمد ستاریفر حضور پیدا کرده بودند.

مدیریت اقتصاد ایران
اتوپایلوت میشود؟

محمود سریعالقلم

استادروابطبی نالمللواندیشهسیاسیدانشگاهشهیدبهشتی

خوانساری:
تنها راه
نجات کشور
و رسیدن به
رشد اقتصادی
 6درصدی،
استفاده و
بهکارگیری
سرمایهگذاری
خارجی است
و براساس
برآوردها ،برای
آنکه اقتصاد
کشور رشد 8
درصدی را لمس
کند باید700
میلیارد دالر
سرمایهگذاری
خارجی به کشور
تزریق شود
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من یک بار از وزیر خارجه ســوئیس پرسیدم وقتی تصدی وزارت
خارجه را بر عهده گرفتید ،چند نفر را با خود به این وزارتخانه آوردید؟
او پاسخ داد که دو نفر را با خود به این وزارتخانه آوردم؛ منشیام که
به پنج زبان اشراف دارد و تایپ آنها را نیز میداند و همچنین قائممقام
وزارت خارجه که منتصب حزب ما بود .پشتوانه چنین رویهای چندصد
کتاب و مبتنی بر مفهومی به نام قرارداد اجتماعی اســت .البته وزیر
خارجه ســوئیس این را هم عنوان کرد که وزارت خارجه در سوئیس
به صورت اتوپایلوت فعالیت میکند و بسیاری از مسائل در کشور آنها
حلشده است و چنانچه مسئلهای به وجود آید ،وارد عمل میشوند و
آن را حل میکنند .به نظر میرسد زمان آن فرارسیده است که ما هم
کشور خود را با این شیوه مدیریت کنیم.
من در نگارش کتاب «اقتدارگرایی ایرانی» عمده تمرکز تئوریک
خــود را بر این موضوع معطوف کردم که چرا ما ایرانیها نمیتوانیم
سیســتم ایجاد کنیم و قرارداد اجتماعی تنظیم کنیم .اهمیت این
موضوع تا آنجاست که اگر نتوانیم به چنین قرارداد یا چارچوب فکری
دست پیدا کنیم ،بسیاری از این اتفاقات و گشایشها ،جنبه وصلهای
داشته ،اصالت چندانی نخواهد داشت.
ساختار کشور دارای دو الیه حاکمیتی و دولتی است .حاکمیت به
مجموعهای از نهادهای سیاسی ،مذهبی ،اجتماعی و امنیتی اطالق
میشود و دولت مســئولیت مدیریت اجرایی را برعهده دارد .به این
ترتیب ،من تصور میکنم حتی اگر سعید جلیلی در سال  1392به
ریاستجمهوری برگزیده شــده بود ،مسیری را میپیمود که دولت
یازدهم طی کردهاست؛ چرا که در منصبی حقوقی قرار میگرفت که
کمی مینگریست .مفاهیم کمی
ناگزیر باید به مفهوم عدالت به صورت ّ
با این مصادیق که برای مثال ،دولت باید در پایان هر ماه  3500میلیارد
تومان یارانه نقدی توزیع کند .او در کشوری رئیسجمهوری را برعهده
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میگرفت که دولتش  350هزار میلیارد تومان به بخشهای مختلف
بدهکار است .بنابراین کسی که در این جایگاه حقوقی قرار میگیرد
مجبور میشود به صورت کمیبیندیشد .حتی من فکر میکنم شاید
اگر ایشــان رئیسجمهور میشد ،به دالیل سیاسی ،توافق هستهای
زودتر به وقوع میپیوست.
اگر رفتــار دولت نهم و دهم را طــی دوره  1384تا  1392مورد
مقایسه قرار دهیم ،درمییابیم که این دولت نیز در مبانی مدیریت خود
تجدیدنظر کرده است؛ به این دلیل که دولتها با مسائل کمی روبهرو
هستند .دولتها دریافتهاند بدون سیاست خارجی پایدار نمیتوانند به
رشد دست پیدا کنند.
دولتها دریافتهاند که پیشرفت آنها مستلزم تصاحب سهمی در
بازارهای بینالمللی است .و اینکه ضرورت دارد در خصوص این نوع
مسائل در جامعه دیالوگ شکل بگیرد و دانشگاهها نیز وارد این مباحث
شــوند .ژانژاک روسو ،متفکر سوئیسی به مفهومی با عنوان «پیوند
اجتماعی» اشاره میکند و به نظر میرسد تا زمانی که ما نیز تعاریفمان
به هم نزدیک نشود ،حکمرانی باثبات ایجاد نخواهد شد.
سیاســت در ایران نزد حاکمیت اســت و نه دولت ،اگر قرار است
که تصمیمگیریهای کلیدی در ایران صورت بگیرد ،این اتفاق تنها
در حوزه حاکمیت رخ خواهــد داد بنابراین باید راه تعامل و بحث و
گفتوگو را میان دولت و حاکمیت برقرار کرد.
توگو میان دولت و حاکمیت در ایران تا
این تعامل و برقراری گف 
حدود زیادی موثر بود و نباید فراموش کرد اگر ایران که در حال حاضر
در میان  25کشور حوزه خاورمیانه و شرق آسیا دارای رتبه شانزدهم
است ،بر سیاست و افکار گذشته حرکت میکرد و آن را ادامه میداد،
تا  20سال آینده به ردههای آخر سقوط میکرد.
اصول توســعهیافتگی ،اصول جهانی و مشترک بشری است .هر
کشوری برای دستیابی به توسعه باید اصولی را رعایت کند ،اما الگوهای
توســعهیافتگی ،بومی و ملی هستند .البته اصول توسعه را نمیتوان
ی کرد .صنعتی شدن ،شایستهســاالری ،توزیع عادالنه امکانات،
بوم 
محوریت تولید و فناوری و تصمیمگیریهای اقتصادی غیرسیاسی
جزو اصول توسعه هستند .به هر اندازه که سیاست وارد اقتصاد شود،
به همان میــزان کارآمدی به تاخیر خواهد افتاد ،بنابراین اگر به این
رویکرد دســت یافتیم ،متوجه خواهیم شد که بخش خصوصی چه
جایگاه کلیدیای در اختیار دارد.
مطالعه نرخ تورم در آلمان پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد
که این کشــور در  47سال گذشته نرخ تورمی بین  1.5تا  2درصد
داشته است و مردم و فعاالن اقتصادی این کشور بهخوبی توانستهاند
که ثبات اقتصادی را لمس کنند .این در حالی است که اقتصاد ایران
در طول  20سال گذشته ،بیثباتی و ناهنجاریهای اجتماعی را تجربه

سریعالقلم :اگر رفتار دولت نهم و دهم را طی دوره  1384تا  1392مورد مقایسه قرار دهیم ،درمییابیم که این دولت نیز در
مبانی مدیریت خود تجدیدنظر کرده است؛ به این دلیل که دولتها با مسائل کمی روبهرو هستند .دولتها دریافتهاند بدون
سیاست خارجی پایدار نمیتوانند به رشد دست پیدا کنند.

مدیریت در بخش خصوصی
دچار اشکال است

مسعود خوانساری
رئیس اتاق تهران

موعد لغو تحریمها نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران خواهد بود.
از این رویداد بزرگ باید به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم و این مهم
نیز بدون حضور و نقشآفرینی بخشخصوصی رخ نخواهد داد.
از طرفی مشکالت ساختاری در اقتصاد کشور وجود دارد که باید
با هماندیشــی نخبگان بخش خصوصی و دولــت در رفع آن تالش
کرد .برخی چالشهای اقتصاد فعلی ایران شامل مشخصنبودن نرخ
ارز ،تورم ،امنیت ســرمایهگذاری ،مشکالت بانکها ،مصائب فضای
کسبوکار ،بزرگ بودن دولت و فساد و بوروکراسیهای پیچیده است.
عالوه بر اینها ،زمانی که درآمدهای ارزی کشور کاهش شدید دارد،

عکس :رضا معطریان

کرده است .به همین دلیل ایران باید به سمت الگوی توسعهیافتگی
گام بردارد و به روشی دست پیدا کند که به تولید ثروت کمک کند.
همچنین سنگاپور کشور کوچکی است که تولید ناخالص داخلی
آن چند برابر ایران اســت و اندیشمندان و صاحبنظران آن از حدود
 40سال پیش توان خود را روی سرمایهگذاری در حوزه پاالیش نفت
متمرکز کردند به جای آنکه به سمت تولید و سرمایهگذاری در صنعت
خودرو بروند .از این رو ،در حال حاضر 30 ،درصد نفت پاالیششــده
شــرق آسیا را ســنگاپور تامین میکند و این کشور جزو پنج کشور
نخست جهان در حوزه آیتی است .بنابراین ،کشورها باید متد تولید
ثروت ملی را برای خود انتخاب کنند و ایران نیز از این قاعده مستثنا
نیست.
وقتی برای بنیانهای فکری مورد اجماع نداشته باشیم به بنیانهای
جهانشمول سیاستگذاری نخواهیم رســید ،بخشی از بنیانهای
فکری مورد اجماع ،قفل شدن به کشورهای دیگر ،بینالمللی شدن،
فعالیت متمرکز و تخصصی و تفکیک قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی
است .اگر کشوری نتواند به کشورهای دیگر قفل شود ،نمیتواند راه
پیشــرفت را طی کند .ما ایرانیها باید واژه استقالل را مورد بازبینی
جدی قرار دهیم و این را بدانیم که امنیت ملی کشــور زمانی تامین
خواهد شد که درآمد سرانه کشور به باالتر از  10و حتی  15هزار دالر
برسد .بدخواهان ایران ،بهخوبی میدانند راه مقابله با ایران ،اقدام نظامی
نیست .کانون استراتژی عربستان و اسرائیل نسبت به ایران ،ضعیف نگه
داشتن ایران است.
ایران جزو  15کشور قدرتمند جهان است و بدون ارتباطات جدی
بینالمللی نیز نمیتوانیم مسائل و مشکالت سیاسی خود را حل کنیم.
در کتاب «سرمایهداری و آزادی» نوشته میلتون فریدمن اقتصاددان
شهیر ،فریدمن معتقد است که تا زمانی که قدرت اقتصادی از قدرت
سیاسی در کشوری تفکیک نشود ،آزادی متولد نمیشود ،از این رو،
آزادی نتیجه تولید است .اگر توسعه در کشور در اولویت قرار بگیرد،
بخش خصوصی در صدر مســائل قرار خواهــد گرفت .از این رو باید
به گونهای اقدام به سیاستســازی کنیم که کشور ،اولویت نخست
باشــد و نه احزاب و گروهها .اگر بینالمللی شــویم ،آنگاه میتوانیم
سیستمسازی کنیم .بنابراین پروسه بینالمللی شدن را باید در پیش
بگیریم و طی کنیم.
باید بخش خصوصی ،امور اقتصادی را در دست بگیرد و این در حالی
اســت که بنگاههای اقتصادی بر اثر سوءمدیریتها و نیز تحریمهای
چند سال اخیر ،لطمات زیادی دیده است .مدیریت در بخش خصوصی
دچار اشــکال است چرا که طی سالهای گذشته که تحریمها سایه
خود را بر سر اقتصاد کشور افکند ،بنگاههای اقتصادی ارتباط کمی با
جامعه بینالمللی اقتصادی داشتهاند.
تنها راه نجات کشــور و رسیدن به رشــد اقتصادی  6درصدی،
استفاده و بهکارگیری سرمایهگذاری خارجی است و براساس برآوردها،
برای آنکه اقتصاد کشــور رشــد  8درصدی را لمس کند باید 700
میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی به کشور تزریق شود .همچنین
برای آنکه بخشهای شبهدولتی و نهادهای غیرخصوصی در حوزههای
اقتصادی بار دیگر تکرار نشوند ،باید بخش خصوصی را کاراتر از گذشته
کرد و در این زمینه ،اتاق تهران سلســله نشستهای راهبردی را با
حضور صاحبنظران اقتصادی در دستور کار قرار داده است.
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در مسیر توســعه ،ابتدا دولتها هستند که نقش کلیدی در ایجاد
زیرســاختها ایفا میکنند و در ادامه با پیشرفت اقتصاد ،نقش دولت
کمرنگ میشــود و بخش خصوصی سهم بیشتری پیدا میکند و این
در حالی اســت که اگر دولت بیش از حد به امور اقتصادی بپردازد ،در
نهایت به مشــکل برخواهد خورد .تمام کشورهای توسعهیافته و یا در
حال توسعه ،در نیمه اول قرن بیستم ،دولت پیشگام و بخش خصوصی
دنبالهرو داشتهاند .از همین رو بخش خصوصی برای آنکه سکان هدایت
کشــور در حوزه اقتصاد را به دســت بگیرد نیاز به همکاری دارد و این
در حالی است که ســطح همکاری ایرانیها بسیار ضعیف است و کار
جمعی کردن در ایران یک چالش جدی محســوب میشــود .دولت و
بخش خصوصی اگر همگام شــوند ،مسیر توسعه با سرعت باالتری به
پیش خواهد رفت .چنانکه در کشــوری به مانند کرهجنوبی ،دولت به
بخش خصوصی کمک کرد تا به بازارهای جهانی راه پیدا کند.
در کشورهای توسعهیافته ،وقتی بنگاهی در مسابقه صادراتی برنده
میشود ،همکاران خود در بخش واردات را نیز مورد حمایت قرار میدهد
و هردو با هم به جلو گام برمیدارند و بهرهوری در این کشــورها به حد
اعالی خود میرسد اما در ایران ،دولت کاالیی به نام نفت را برای صادرات
در اختیار داشته و دارد در حالی که بهرهوری در داخل به هیچ وجه رشد
پیدا نکرده اســت .در ایران ارتباط میان بخش صادرات و واردات قطع
است .کانال ارتباطی ایران ،نفت است و نه بهرهوری .تا زمانی که کانال
ارتباطــی ایران از نفت به بهرهوری نیروی کار تغییر نکند ،روی جهانی
شدن را نخواهیم دید.
ضرورت دارد ایران مسیر دانشمحور را برای جهانی شدن برگزیند
و البته ورود به بازارهای جهانی به کمک الگوی شــرق آسیا با تکیه به
نیروی کار ارزان برای ایران مناسب به نظر نمیرسد .ضمن آنکه رقابت
از طریق باال بردن کیفیت نیروی کار و ســرمایه انسانی ممکن است.
دولت فاقد قابلیت برای ارتقای ســرمایه انسانی است .در اینجا بخش
خصوصی میتواند نقش کلیدی ایفا کند و به کانال ارتباطی نیروی کار
ما با دنیا تبدیل شود .پیشگامیبخش خصوصی در سیاستگذاری ملی
و گذار از نگاههای بخشی و بنگاهی به سیاستهای دولت نیز از جمله
ضرورتهاست.
بر پیشگامیبخش خصوصی در سیاستگذاری ملی باید تاکید شود.
بازارهای ناکامل و پیچیدهای برای اعتبار ،ارز ،کار ،آموزش ،ســامت و
غیره شکل گرفته است که ساختار و کارکرد هرکدام بهنحوی با الگوی
بازار آزاد در کتابهای درسی و یا آنچه در مقاالت پژوهشی برای سایر
کشورها وجود دارد تفاوت دارند .برای شناخت این بازارها نیاز به پژوهش
ی( )research public policyاســت .در این
سیاســتهای عموم 
میان نقش بخش خصوصی در ایجاد دانش مستقل درباره سیاستهای
اقتصادی بسیار حائز اهمیت است .در واقع بخش خصوصی باید به تولید
نوعی کاالی عمومیو تحلیل سیاستهای دولت بپردازد.
اما سوال اساسی این است که چگونه مشکالت را بشناسیم و راهحل
ارائه دهیم؟ در ایران ،با فراوانی اظهارنظر بدون پشتوانه مطالعاتی مواجه
هستیم؛ برای مثال یکی از نمایندگان مجلس عنوان میکند یارانههای
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نقدی انگیزه به کار را کاهش داده است .اما سندی برای آن ارائه نمیکند.
یکی از راهکارهای حل مشکالت موجود ایجاد اندیشگاههای مستقل
اســت .تولید پژوهش ارزیابی نیاز به سازمانهای پژوهشی دارد و سه
اصل مهم استقالل ،کیفیت و تاثیر در ایجاد اندیشگاههای سیاستهای
عمومی باید رعایت شــود .در کشورهای پیشرفته مقدار قابلتوجهی
از این پژوهشها در دانشــگاههای خصوصی انجام میشود و بعضا در
دانشکدههای سیاست عمومیاین مطالعات صورت میگیرد .در واقع
بخــش خصوصی هزینههای خود را به ســوی تولید کاالی عمومیو
تحلیل سیاستهای عمومیسوق میدهد.
از طرف دیگر باید به ضرورتهای اشتغالزایی در اقتصاد دانشمحور
در نبــود رونــق نفتی توجه کــرد .در دو دولت ،برای ایجاد اشــتغال
سیاســتگذاری صورت گرفت که یکی از آنها طرح ضربتی اشــتغال
در دوران خاتمــیبــود و دیگری طرح بنگاههای زودبــازده در دوران
احمدینژاد .منابع هنگفتی صرف این دو طرح شــد اما برای هیچکدام
ارزشیابی علمیانجام نگرفت و به تکرار اشتباه انجامید.
ســوال بعدی که در این میان مطرح میشود این است که آیا رشد
 ۵درصدی به کاهش بیکاری منجر میشــود؟ معنی بیکاری در ایران
(و در بســیاری از کشورهای در حال توسعه) با معنی آن در کشورهای
توسعهیافته فرق میکند ،و به همین دلیل رشد ممکن است اشتغالزا
نباشد ،یا حداقل نرخ بیکاری را کاهش ندهد .بیکاری در کشورهای در
حال توسعه از جمله ایران ،بیشتر ساختاری است تا دورهای .سهم باالیی
از بیکاران تحصیلکرده و از طبقات متوسط به باال هستند ،که به علت
باال بودن انتظارات و توان بیکار ماندن ،میتوانند مدت طوالنیتری در
صف انتظار کارهای مناسب بمانند .بعضی هم برای فرار از مشاغل دست
پایین به تحصیالت عالی روی آوردهاند .در این شرایط از رشد اقتصادی
انتظار زیادی نمیتوان داشت و ارتباط زیادی میان کاهش تورم و بیکاری
وجود ندارد.
در ایران تحصیلکردهها بیشــتر در دولت شاغل هستند؛ به طوری
که  67درصد کارکنان دولت دارای مدرک دیپلم به باال هستند و سهم
شــاغالن دیپلم به پایین در دولت  30درصد اســت؛ در حالی که این
نســبت در بخش خصوصی عکس است و بخش اعظمیاز کسانی که
در بخش خصوصی شاغلاند ،تحصیالت عالی ندارند .بنابراین پیشگامی
بخش خصوصی در تربیت سرمایه انســانی ضرورت دارد .اطالع از نوع
دانش مورد نیاز برای رقابت در بازارهای جهانی بسیار حائز اهمیت است؛
کارآفرینان بخش خصوصی قابلیت تربیت این نوع سرمایه انسانی و باال
بردن بهرهوری را دارا هستند .در عین حال به نظر میرسد مشکل کاالی
ی و نیاز به مشارکت در سیاستگذاری ملی و یا کار گروهی توسط
عموم 
رهبران بخش خصوصی قابل حل باشد .برای مثال کارفرما میتواند ،در
حین کار ،مهارت کارگران را اندازهگیری یا آنان را برای مشاغل موردنیاز
تربیت کند.
ارتقای کیفی ســرمایه انســانی در گرو تدوین قانون کار مناسب با
شرایط ایران است و برای ارتقای کیفی سرمایه انسانی با استفاده از این
دو روش ،دو نیاز اصلی وجود دارد :نخســت افزایش انگیزه کارگر برای
عرضه کار مولد و یادگیری در محیط کار و دیگری کاهش ریســک از
دست دادن شغل.
نقش راهبردی بخش خصوصی در اقتصاد دانشمحور ،مشــارکت
بخش خصوصی در سیاستگذاری ملی (در کنار البیگری بخشی) باید
ی دانش،
مورد توجه قرار گیرد .کشــور در شرایط کنونی به تولید بوم 
سیاستگذاری با کمک آمار ،علم اقتصاد و آزمونهای تصادفی نیاز دارد.

امروز همه ما در بخش خصوصی باید تالش کنیم تا بدون وابستگی به
دولت ،چنان بنیه و توان خود را ارتقا دهیم که دولتها تحت تاثیر این قدرت
اقتصادی ،اقدام به تجدید نظر در رفتار خود کنند.

بخش خصوصی و آینده توسعه در ایران
فعاالن اقتصادی برای رسید به توسعه چه مسیری را باید پیش بگیرند
پایان دوران تحریمها و ورود اقتصاد ایران به چرخه اقتصاد جهانی ،موقعیت
منحصر به فردی به شــمار ميآید که ميتواند منجر به شکوفایی و توسعه
اقتصاد کشور شود .با این حال تمامی فعاالن اقتصادی کشور تایید ميکنند که
امروز بزرگترین مشکل اقتصاد ایران ،بحران رکود است و البته به نظر ميرسد
که دولت بهتنهایی برای حل این بحران توان کافی را در اختیار ندارد .بنابراین
بهرهگیری از موقعیت پساتحریم برای حل بحران رکود اقتصاد ایران نیازمند
حضور جدی ،موثر و کارآمد بخش خصوصی با توان باالی اقتصادی است .البته
که فعاالن و تحلیلگران اقتصادی تایید ميکنند که امروز بخش خصوصی ما
نیز از وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی دارد و متناسب با بازسازی اقتصاد
ایران نیاز به نوسازی و توانمندسازی بخش خصوصی نیز احساس ميشود.
بازســازی بخش خصوصی نیز بدون تغییر رویکردهــای دولت صورت
نمیگیرد .در واقع امروز مسئولیتها به دو بخش تقسیم ميشود .اوال :دولت
بایــد در رفتارهای خود تجدید نظر کند و ثانیا بخش خصوصی هم باید به
سمتی پیش برود تا خود را در تراز فعاالن اقتصادی کشورهای توسعهیافته
و یا حداقل در حال توســعه قرار دهد .الزم به یادآوری هم نیست که امروز
با قضاوتی منصفانه باید اعتراف کنیم از هردوي این خواستهها فاصله داریم.
طی ماههای گذشته در مورد نقش و اهمیت دولت برای بازسازی اقتصاد
ایران بارها صحبت شده است .اما امروز به نظر ميرسد که نیاز به «نقد درونی»
در فضای بخش خصوصی هم وجود دارد .در مورد رفتارهای دولت چند نقد
کلی و اصولی وجود دارد که در همه دورههای تاریخی میتوان به آنها اشاره
کرد .کاهش میزان مداخله دولت در اقتصاد ،بهبود فضای کسبوکار ،حذف
فســاد و رانت از اقتصاد و برخی تصمیمات سرنوشتساز مانند واقعیسازی
قیمــت دالر و تعیین تکلیف نظام یارانهای کشــور اولویتهای دولت برای
ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور است .اما در سوی مقابل نیاز است در مورد
نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه کشور نیز بحث شود .البته که همه
خبرگان اقتصادی تایید میکنند بخش خصوصی به دلیل حداقل یک دهه
تحریم دچار ضعف مفرط شده است .از سوی دیگر سیاستگذاریهای دولت
به ســبب دخالت در تمامی ارکان اقتصاد که ظهور آن با ایجاد شرکتهای
شبهدولتی و دخالت بیشتر و موثرتر در اقتصاد نمایان شد ،بخش خصوصی را
ضربهپذیرتر از گذشته کرد .بنابراین دور از منطق نیست که یک دلیل ضعف
بخش خصوصی کشور را محصول سیاستگذاریهای دولت بدانیم.
به هرحال باید بگویم که امروز متاسفانه بخش خصوصی کشور با فضای
توســعهای فاصله دارد .البته که دو اتفاق موجب شده تا بیش از گذشته به
این گزاره امیدوار باشیم که بخش خصوصی ميتواند سکاندار اقتصاد کشور
باشد .اوال ،کاهش منابع به طور تاریخی دولتها را بیش از هر زمان دیگری
به مردم وابســته ميکند .کاهش درآمدهای نفتی ،عمال دولت را به سمتی
برده تا به کوچک شدن اندازه خود و استفاده بیشتر از بخش خصوصی فکر
کند .دولت منابع مورد نیاز را برای تکمیل پروژههای عمرانی در اختیار ندارد.
بنابراین مهمترین گزینه پیش روی دولت ميتواند اســتفاده بیشتر از منابع
بخش خصوصی باشــد .در این مورد هم اتاق راهبردهایی را در اختیار دولت
قرار داده است .ثانیا ،فرصت پساتحریم و ایجاد فرصت تعامل بیشتر با جهان
امکاني جدی برای توسعه بخش خصوصی مهیا ميکند.

اما سوال اساسی این است که بخش خصوصی کشور تا چه اندازه آمادگی
بهرهگیری از این موقعیتها را دارد؟
نیاز امروز اقتصاد ایران حضور موثر بخش خصوصی مطالبهگر ،توسعهمحور
و فعال اســت .بخش خصوصی ناکارآمد ،منفعل ،بهدور از باور توسعه و البته
وابسته به دولت راه را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باز نمیکند .بنابراین
نیاز به بازتولید الگوی رفتاری کارآمد ،مدرن و همگن با روش بنگاهداری در
جهان در میان بخش خصوصی کشور احساس ميشود .تحریمها همان اندازه
که ما را از نظر تکنولوژیک و دسترســی به بازارها عقب انداختند ،منجر به
دوری از رفتارهای متناسب با دنیای روزآمد نیز شدهاند .از همین روی بخش
خصوصی ایران باید دست به بازنگری در رفتارهای خود بزند .البته این بازنگری
به معنای نفی ارزشها و دستاوردهای گذشته نیست و مفهوم آن اضافه کردن
تواناییهای متناســب با اقتصاد روزجهانی است .گاهی نقدها نشان ميدهد
که بخش خصوصی نیز به جهت رفتاری به قرینهای از دولت تبدیل شــده
است .اینکه ما دستگاههای دولتی را داراي بدنه سنگین و ناکارآمد و سرشار از
بوروکراسیهای زائد بدانیم ولی در بنگاههای خود به بازتولید همین روش اقدام
کنیم ،راهی خطا و ناصواب است .فرهنگ اداره بنگاه به روش مدیران دولتی ،به
مرور زمان از قوه مجریه به تمام اقتصاد ایران رسوب کرده و امروز باید صادقانه
بپذیریم که برخی بنگاههای بخش خصوصی هم به شــعبه دیگری از دولت
تبدیل شدهاند .بنابراین چرا نباید خود را نقد کنیم؟ چرا نباید بپذیریم که اگر
فضای کسبوکار در کشور مهیا نیست ،ما هم به اندازه خود در این وضعیت
نقش داریم؟ با پذیرش این خطاها ميتوانیم راه را به سمت توسعه باز کنیم .به
طور مثال فضای اقتصادی پساتحریم ،معنایش مذاکره با شرکای خارجی برای
همکاريهای مشترک به نفع اقتصاد کشور و دسترسی به بازارهای جهانی
است ولی آیا بخش خصوصی ما امروز توان حرکت در این مسیر را دارد؟
یکی از نیازهای مهم بخش خصوصی در این عصر جدید ،فراگیری روشها
و اصول برای مذاکره و تعامل با همتایان خارجی است .اگر قرار است بخش
خصوصی کشور شریک خارجی پیدا کند ،باید در تراز بینالمللی هم مذاکره و
رفتار کند .اگر بپذیریم که اقتصاد ایران طی سالهای گذشته عقبگرد داشته
اســت ،باید بپذیریم که بخش خصوصی هم درونگراتر از گذشته و البته و
متاسفانه وابستهتر به دولت شده است .این در حالی است که بخش خصوصی
به جهت بهرهگیری از رفتارهای نوین مدیریتی ميتواند پایههای نظام اداری
کشور را تغییر دهد .بخش خصوصی ایران نباید مشهور به وابستهای به دولت
شود .بخش خصوصی مولد ،متعهد و توسعهگرا مفاهیم جدید مدیریتی را به
کشور وارد ميکند و از این طریق بر رفتارهای دولتها اثر ميگذارد .به همین
دلیل نقد بخش خصوصی و مقایسه شیوه بنگاهداری بخش خصوصی ایرانی
با بخش خصوصی کشورهای توسعهیافته یک راه بسیار موثر برای خروج از
بنبست فعلی اقتصاد ایران است.
امروز همه ما در بخش خصوصی باید تالش کنیم تا بدون وابســتگی به
دولت ،چنان بنیه و توان خود را ارتقا دهیم که دولتها تحت تاثیر این قدرت
اقتصادی ،اقدام به تجدید نظر در رفتار خود کنند .البته یک مشــکل بزرگ
اندازه بزرگ دولت در اقتصاد ایران است که آن نیز با حضور بخش خصوصی
پیشرونده و فعال قابل تعدیل است.
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این بخش بهصورت
ویژه به بررسی یک
موضوع مهم اقتصادی
میپردازد

محمدعلی نجفی :به قیمت سال  ۱۳۹۲حدود ۴۸۰هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمهتمام در سفرهای استانی از
دولت گذشته باقی مانده و با توجه به تخصیص ۲۳هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی سال قبل و با احتمال اینکه
قیمتها ثابت بماند باز هم  ۲۲سال زمان نیاز داریم تا طرحهای نیمهتمام دولت نهم و دهم را به پایان برسانیم.

کلنگزنیهای خیالی

گزارشی درباره پروژههای ناتمام در دولتهای مختلف
فریـده عنـایتی

احتماال اگر پروژه آزادراه تهران -شمال را قرار بود فرهاد کوهکن در دست
بگیرد ،تا االن تمام شــده بود و فرهاد تمام کوههای بین راه را تراشیده بود و
همراه شــیرین و فرزندان و حتی نوههایشان هم حدفاصل تهران و شمال را
با کمترین زمان و مصرف ســوخت و استهالک ،چندین بار طی کرده بودند.
ســال  53قرار شد آزادراهی احداث شــود تا تهران را با کوتاهترین مسیر به
شمال کشــور وصل کند .اما با گذشت بیش از  40سال ،هنوز هم دولتها و
مسئولهای مختلف سعی میکنند آزادراه را به اتمام برسانند ،اما تا به االن که
ناکام ماندهاند .براساس نقشه ،قطعه اول آزادراه تهران -شمال از تقاطع بزرگراه
آزادگان و بزرگراه شهید همت شروع و با عبور از مناطق کن ،سولقان و امامزاده
عقیل و تونل تالون و دره النیز به ســهراهی شهرستانک میرسد؛ اجرای این
قســمت که طول آن تقریباً  ۳۲کیلومتر بوده و تکمیل آن در اولویت است،
موجب میشود قسمتی از راه فعلی که از کرج میگذرد حذف و مسیر فعلی
حدود  ۶۰کیلومتر کوتاهتر شود .به این ترتیب ،استفاده از سوخت کاهش پیدا
میکند و مسافران در مدتزمان کمتری این مسیر را طی میکنند ،اما فعال که
خبری از اتمام قطعه اول در میان نیست .قطعه دوم این پروژه ،حدفاصل دوآب
شهرستانک  -پل زنگوله به طول تقریبی  ۲۵کیلومتر است؛ تونلهای بلند البرز
هریــک به طول  ۶هزار و  ۳۵۰متر در این منطقه قرار میگیرد .با اجرای این
قسمت ،طول مسیر جاده فعلی کرج  -چالوس حدود  5کیلومتر کوتاه میشود.
براساس گزارشهای منتشرشده ،در این منطقه هیچگونه اقدام اجرایی
اساسی صورت نگرفتهاست و از سال  ۸۲تا پایان سال  ۸۹تنها به حفر تونل
اکتشافی در قسمت میانی دو تونل اصلی رفت و برگشت با مقطع کوچک،
بســنده شدهاست .قطعه سوم این پروژه 40ساله هم حدفاصل پل زنگوله -
ســهراهی دشت نظیر و مرزنآباد به طول تقریبی  ۴۶کیلومتر است .مسیر
دارای دو خط رفت و دو خط برگشت است و در قسمتهای فراز ،یک خط
کندرو به مسیر اضافه میشود .در این منطقه نیز هیچگونه اقدامی درمورد
عملیات اجرایی انجام نگرفتهاست .قطعه چهارم هم حدفاصل سهراهی دشت
نظیر مرزنآباد  -چالوس به طول حدود  ۲۰کیلومتر است .مسیر دارای دو
خط رفت و دو خط برگشت است و در قسمتهای فراز ،یک خط کندرو به
مسیر اضافه میشــود .اجرای این قطعه از سال  ۱۳۷۵آغاز شد و در دولت
دهم ابتدا با پیشــرفت فیزیکی ۹۷درصدی به بهرهبرداری رسید و سپس
بهتدریج تکمیل شــد .به این ترتیب ،طرحی که گفته میشود بزرگترین
و مهمترین جاده ارتباطی بین استان تهران و استان مازندران است و باعث
کاهش ۳۵درصدی مصرف سوخت میشود و به گفته رحمتاهلل صادقیان،
نماینده بنیاد مستضعفان در آزادراه تهران -شمال برآورد ساخت قطعات دو
و ســه5 ،هزار میلیارد تومان است 4 ،دهه به درازا کشیده و وارد دهه پنجم
شده است .البته که هر سازمانی ،دیگری را مقصر این تاخیر میداند .به اعتقاد
اکبر ترکان ،وزیر اسبق راه و ترابری ،پروژه آزادراه تهران -شمال را باید از بنیاد
مستضعفان گرفت ،چون تا زمانی که دست این بنیاد باشد ،ساخته نخواهد
شد و پروژههای دیگر هم همینگونه است .از سوی دیگر به نظر خود بنیاد
مستضعفان ،وزارت راه و شهرسازی مقصر است و میگوید باید بدهیاش را
به این بنیاد بپردازد تا کارها پیش برود .آزادراه تهران -شمال ،تنها یکی از

چندین پروژه ناتمام عمرانی در کل کشور است .پروژههایی که کلنگ آنها
زده میشــود ،اما به نتیجه نمیرسند و تنها در زمان تقسیمبندی بودجه،
بودجهای را میبلعند و خبری از اتمامشان نیست .این پروژههای ناتمام آنقدر
زیادند که ســال گذشته ،محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت گفت تکمیل
پروژههایی با پیشــرفت باالی  80درصد باید در اولویت قرار گیرد .برهمین
اســاس اولویت بودجه روی اتمام پروژههای باالی  80درصد بســته شد .او
همچنین اردیبهشتماه امسال عنوان کرد :نزدیک به  ٣هزار طرح عمرانی
نیمهتمام از گذشته به دولت یازدهم ارث رسید که از این تعداد  ٥٠پروژه در
ردیف طرحهای بزرگ عمرانی قرار دارند.
البته حتی اگر قرار باشــد پروژههایی مانند آزادراه تهران -شــمال را که
پروژهای متعلق به دوران قبل از انقالب اســت به حســاب نیاورد ،براســاس
گزارشهای منتشرشده ،تنها حدود  3700پروژه عمرانی در دولت احمدینژاد
کلید خورده که میزان کارهای اجرایی آنها از صفر تا  80درصد اســت .یعنی
برخی از پروژهها حتی بودجه تعریفی نداشــتهاند و هیچ اقدامی برای اجرای
آنها نشده اســت .به غیر از این پروژههای کلیدخورده ،براساس گزارشهای
منتشرشده20 ،هزار و  474پروژه عمرانی در برنامه چهارم توسعه ناتمام مانده
و همه به برنامه پنجم توســعه موکول شدهاســت؛ از این میان  4296پروژه
عمرانی ملی و  16هزار و  178پروژه عمرانی استانی بوده است .این در حالی
است که تنها  2هزار و  982پروژه از برنامه سوم به برنامه چهارم منتقل شده
بوده است .از طرفی هم برآوردها نشان میدهد ،حجم پروژههای ناتمام عمرانی
کشور بالغ بر  480هزار میلیارد تومان است .پیشتر محمدعلی نجفی ،مشاور
رئیسجمهور نیز در مورد پروژههای نیمهتمام به خبرگزاری مهر گفته بود :به
قیمت سال  ۱۳۹۲حدود ۴۸۰هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمهتمام در
ســفرهای استانی از دولت گذشته باقی مانده و با توجه به تخصیص ۲۳هزار
میلیارد تومانی بودجه عمرانی سال قبل و با احتمال اینکه قیمتها ثابت بماند
باز هم  ۲۲سال زمان نیاز داریم تا طرحهای نیمهتمام دولت نهم و دهم را به
پایان برســانیم .محمود گودرزی ،وزیر ورزش و جوانان هم درباره پروژههای
ناتمام این وزارتخانه گفته بود4« :هزار پروژه نیمهتمام ورزشی در کشور وجود
دارد .در شرایط فعلی اقتصادی حدود 8هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل
این پروژهها نیاز داریم .در حالی که کل بودجه عمرانی وزارت ورزش و جوانان
برای ســال  94به  200میلیارد تومان نمیرسد .در شرایط ثبات اقتصادی ،با
این نوع بودجهریزی فقط  40ســال باید تالش کنیم تا پروژههای دولت قبل
را که برای خوشامد مردم مصوب میشد ،به اتمام برسانیم ».محاسبات علی
الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی هم مانند باقی مسئوالن است .او سال
گذشته اعالم کرد :متاسفانه در سالهای گذشته پروژههای عمرانی بسیاری در
کشور کلنگ خورده که برای اتمام آنها بدون محاسبه تورم  ٤٠٠هزار میلیارد
تومان اعتبار الزم است .به گفته مهرداد بائوجالهوتی ،عضو کمیسیون عمران
مجلــس ،منابع دولت برای کمک به اجــرای این پروژههای عمرانی تنها ٢٠
هزار میلیارد تومان اســت و این به آن معنی اســت که اتمام این پروژههای
نیم هکاره  ٢٠تا  ٣٠سال طول خواهد کشید 30 ،20 .سال یا به روایتی  40سال
زمان برای اتمام پروژههای عمرانی ،یعنی حداقل یکپنجم قرن .در این دوره،
نســلهای مختلف به دنیا میآیند و جهان دچار تغییرات زیادی میشود ،اما
هنوز پروژههای کلنگخورده کشور به مرحله برش روبان و افتتاح نرسیده است.

3700
پروژه
عمرانی در دولت
احمدینژاد کلید
خورده که نیمهکاره
مانده است

4

هزار پروژه
نیمهتمام ورزشی در
کشور وجود دارد

20هزار و 474
پروژه عمرانی
در برنامه چهارم
توسعهناتمام
مانده و همه به
برنامهپنجم
موکول شدهاست؛
از این میان 4296
پروژه عمرانی ملی
و  16هزار و 178
پروژه عمرانی
استانی بوده است.
این در حالی است
که تنها 2هزار
و  982پروژه از
برنامه سوم به
برنامه چهارم
منتقل شده بوده
است
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گفتوگو با احمد خرم وزیر اسبق راه و ترابری

دوره طالیی ساخت زیرساختهای کشور بر باد رفت
میانگین عمر پروژههای عمرانی از  2.5سال به  15سال افزایش یافت

محبوبه فـکوری

پروژههای عمرانی این روزها حکایت خود را دارند .حکایت روزهایی که به دلیل کاهش شدید قیمت
نفت ،دولت حتی دیگر نیمنگاهی هم به آنها نمیکند .روند ساخت و سازشان سوت و کور است و فعاالن
اقتصادی هم رغبتی برای به عهده گرفتن سرپرستیشان ندارند .همه چیز دست به دست هم داده
است تا زمان اجرای این پروژهها آنقدر طوالنی شود که نهتنها باری از دوش مملکت به لحاظ راهاندازی
زیرساختها برداشته نشود ،بلکه بار تورمی آنها آنقدر بر دوش اقتصاد کشور سنگینی کند که راه
را برای ادامه کار با سنگالخهای جدی مواجه کند .اکنون پروژههای عمرانی آنقدر خوابشان طوالنی
شده است که دولت هم دیگر ترجیح نمیدهد برای بیدار شدنشان پولی تزریق کند .حال و روز آنها هم
آنقدر ناخوش است که تورمشان روز به روز سنگینتر ميشود .شاید این حال و روز را احمد خرم ،وزیر
راه و ترابری دولت هشتم بیش از هرکس دیگری درککند .او ميگوید حال پروژههای عمرانی آنقدر
خراب است که حاضر است حتی به صورت رایگان راهکارهایی را برایشان فعال کند تا بلکه نفسشان
دوباره به جريان بیفتد .مشروح گفتوگوی ماهنامه «آیندهنگر» با او در پی میآید.
Áشما سالها وزیر راه و ترابری در دولت اصالحات بودید،
در ســه استان کشور اســتانداری کردید و چند سالی هم
معاونت عمرانی وزارت کشور را بر عهده داشتید؛ ضمن اینکه
ســالها هم به نوعی با پروژههای عمرانی روز و شب سپری
کردهاید .شــما اکنون وضعیت پروژههاي عمرانی را چطور
ارزیابی ميکنید؟ با توجه به اینکه اعالم شــده که از ابتدای
سال تاکنون هم ،به پروژههاي عمرانی 150هزار میلیارد تومان
بیشتر تخصیص داده نشده است.

گشایش ال سی
یککارعملیاتی
است و اگر دولت
آقای روحانی
به آن عمل کند
ميتوان به
عنوان یک انقالب
اجرایی از آن یاد و
در عملکرد دولت
لحاظ کرد

34

باید ابتدا مقدمــهای در مورد پروژههاي عمرانی ارائه کرد تا
بتوان روشــن در مورد وضعیت کنونــی آنها قضاوت کرد .مدت
اجــرای پروژههاي عمرانی در دهه آخر حکومت شــاه ،به طور
متوســط  30ماه بود؛ یعنی یک پروژه عمرانــی 30 ،ماه طول
میکشــید تا تحویل داده شود .این مدت زمان به مفهوم آن بود
که پروژه ،اضافه باری بر مملکت تحمیل نمیکرد .همانطور که
میدانید ،پول سرمایهگذاری زیربناها تا زمانی که به بهرهبرداری
نرسند ،تورمزا است و باید از آن پرهیز شود .به محض اینکه پروژه
به بهرهبرداری برســد ،در اقتصاد ملــی ،ضدتورم عمل ميکند.
بررســیها نشان ميدهد که بعد از انقالب ،میانگین سن اجرای
پروژهها ،به  12.5سال رسید که البته این میانگین برای دوران بعد
از جنگ است .زمان دولت اصالحات ،میانگین مدت زمان اجرای
پروژهها به  9ســال رسید .در زمان آقای احمدینژاد هم همین
مدت به باالی  15سال صعود کرد .دولت جدید اما تالش میکند
پروژههايي را که زیر  50درصد پیشرفت فیزیکی دارند به بخش
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خصوصی واگذار کند که این بخش با کمک سرمایههای خود و
گرفتن تسهیالت از بانک ،بتواند پروژهها را به اتمام برساند و مورد
بهرهبرداری قرار دهد .حجم این پروژهها در تاریخ کشور بیسابقه
اســت .به نحوی که  400هزار میلیارد تومان پروژه نیمهتمام در
کشــور وجود دارد که اکثر آنها در زمان دولت نهم و دهم باری
بر روی دوش دولت گذاشــته اســت و تا  20سال دیگر هم اگر
پروژه عمرانی اضافه نشــود ،اعتبــارات عمرانی کفاف اتمام این
پروژهها را نمیدهد .به نظر ميرسد قانون دست را برای اینکه این
پروژهها سهلتر واگذار شود ،باز گذاشته است ،اما آییننامههای
اجرایی ،کار را بسیار سخت میکند .در حالی که به نظر ميرسد
آییننامه اجرایی واگذاری پروژههاي نیمهتمام که هماکنون در
دســت تصویب و تهیه از سوی دولت است ،باید سه تا چهار ماه
به بخش خصوصی ،تشکلها ،سندیکاها و اتاق بازرگانی ،صنایع و
معادن مهلت دهد که نظرات تشکیالتی خود را برای بهبود آن
ارائه دهند.
Áدر برخی دولتها ،شاهد رشد و رونق توسعه زیرساختها
در کشــور بودیم .تکنیک این دولتها چــه بود و چطور
توانســتند که این پروژهها را بهخوبی و در مدتزمانی قابل
قبول به بهرهبرداری برسانند؟

در کنار این باید توجه داشــت که ما دوره طالیی ســاخت
زیرســاختها و زیربناهای عمرانی کشور را از دست دادهایم .اگر
خاطرتان باشد آقای خاتمی با بشکهای  9دالر بابت فروش نفت،
در انتهای دولت خود به بشکهای  32دالر رسید؛ اما اینکه مدت
اجرای پروژههای عمرانی در دولت اصالحات به  9ســال کاهش
یافت ،به این دلیــل بود که پول حاصل از فروش نفت ،بهخوبی
و در جای خود هزینه ميشــد .پروژهتراشی و پروژه کلنگ زدن
برای جلب نظرات مردم ،یک برخورد عوامفریبانه و پوپولیستی را
به جامعه نشان میدهد و همین امر ،کار را به اینجا کشانده که
 9سال میانگین سن ساخت پروژهها که علیاالصول بنا بود بیش
از  2/5سال باشد ،به  15سال افزایش یافته است .بنابراین باید
دولت عزم خود را جزم کند و مدت اجرای پروژهها را بهشــدت
بشکند و پايین بیاورد .این موضوع ممکن است تاثیر روانی داشته
باشد و مدتی هم بار تورمی را تحمیل کند ،ولی به اندازه افزایش
حجم نقدینگی نخواهد بود؛ ضمن اینکه طوالنی شدن پروژههاي
ســرمایهگذاری زیربناها ،بهشدت تورمزا است .این دو مهمترین
شــاخصهای اثرگذار در بار تورمی به شمار ميروند .دولت باید
پروژهها را واگذار میکرد یا به روشی ،انجام پروژهها را رقم ميزد

وقتی نفت در سال گذشته شروع به کاهش قیمت کرد ،همهچیز بحرانی شد و تغییرات اساسی منفی در اقتصاد ایران ایجاد کرد.
رکود را دامن زد ،پروژهها را متوقف کرد و با این روند توقف پروژهها ،هریک از طرحها به سمت تورمزا شدن پیش رفتند و
سرمایهای بدون گردش ،در گوشهای از کشور افتاد.

که روند اجرایی شدن آنها طوالنی نشود .البته باید تاثیر ال سي
ریالی و وجوه ادارهشده را هم در اجرای پروژهها دید که ساز و کار
مهمی برای پایین آوردن طول مدت اجرای پروژهها است .طبیعی
بود که وقتی نفت در سال گذشته شروع به کاهش قیمت کرد،
همه چیز بحرانی شد و تغییرات اساسی منفی در اقتصاد ایران
ایجاد کرد .رکود را دامن زد ،پروژهها را متوقف کرد و با این روند
توقف پروژهها ،هریک از طرحها به سمت تورمزا شدن پیش رفتند
و ســرمایهای بدون گردش ،در گوشهای از کشور بدون استفاده
افتــاد .مجدد تکرار ميکنم که طرحها و پروژهها تا زمانی که در
حال انجام است و به بهرهبرداری نرسیده ،توزمزا است.
Áدلیل این کندی میتوانــد تخصیص اندک بودجههای
عمرانی از سوی دولت باشــد ،به هرحال بودجههای دولتی
نقش مهمی در پیشرفت پروژهها دارند.

درست است .سال گذشته  23هزار میلیارد از  39هزار میلیارد
تومان بودجه پروژههــاي عمرانی اختصاص یافت .آنچه که من
اطالع دارم ،تاکنون و در ســال جاری  7تا  8هزار میلیارد تومان
به پروژههاي عمرانی تزریق شده است که این تزریق در نیمه اول
سال صورت گرفته و تا پایان همین نیمه نیز ،قرار بود این رقم به
 15هزار میلیارد تومان افزایش یابد که موفق به تحقق آن نشدند.
به هر حال ،باید فکری برای تامین اعتبارات عمرانی بشود.
 Áاکنون اما صاحبان پروژههاي عمرانی و فعاالن اقتصادی
ميگویند که تا این لحظه از سال ،ریالی به پروژههاي عمرانی
تخصیص داده نشده است.

عکس :رضا معطریان

کار بسیار اشتباهی که در گذشــته دولت و مجلس صورت
دادند ،این بــود که پرداخت به پروژهها را از دو مرحله به ســه
مرحله تبدیل کردند ،به این معنا که ابالغ بودجه پروژه و موافقت
کمیته تخصیص دو مرحله بودند و پرداخت به محض تخصیص
انجام ميشد .کمیته تخصیص هم پروژه را تصویب و خزانه هم
مبلغ را پرداخت ميکرد ،اما اکنون یک مرحله به تخصیص اضافه
شده است .مرحله دوم ابالغ تخصیص به خزانه است که این هم
چند ماه به طول ميانجامد و در نهایت ،مرحله سوم به پرداخت
اختصاص یافته است .ســازمان مدیریت و برنامهریزی نیز خود
را راحت کرده اســت و ميگوید که بودجه پروژههاي عمرانی را
تخصیص داده اســت ،در حالی که خزانه ميگوید پول ندارد و
پروژه ،چند ماهی هم پشت در خزانه ميماند .ولی به هرحال تا
آنجا که اطالع دارم ،مقداری از بودجه عمرانی امســال کشور در
نیمه اول سال جاری تخصیص داده شده است که آن هم عمدتا
صرف پروژهها نشده و به پرداخت مطالبات پیمانکاران اختصاص
یافته است .همانطور که ميدانید ،پیمانکاران  4سال است که
بنا به قولی  50هزار میلیــارد تومان و به قول دیگر ،باالی 100
هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند .اوراق مشارکتی هم
که دولت داده اســت ،اینقدر موثر نبود و نتوانست پیمانکاران و
طلبکاران را قانع کند .بدتر از همه آنکه هماکنون اوراق مشارکت
را با  30تا  40درصد کاهش نرخ در بازار از پیمانکاران خریداری
یکند و این به معنای آن اســت که  30تــا  40درصد از پول
م 
تخصیصی دولت بابت مطالبات ،از دست پیمانکار ميرود و او به
این میزان در پروژهها ضرر ميکند .یعنی به جای اینکه  40درصد
ســود داشته باشــد  30تا  40درصد ضرر ميکند؛ ولی از روی
استیصال مجبور ميشود که اوراق را از دولت بگیرد؛ به هرحال

ما مشــاوران و پیمانکاران قانعی داریم .نکته دیگر این است که
پروژههاي بزرگ و مهم را قرارگاهها میگیرند ،شرایط را تحمل
میکنند ،کار میکنند و مطالباتشان را نمیگیرند و فقط تحمل
میکنند؛ در حالی که داعیه تقویت و توسعه بخش خصوصی را
هم دارند.
Áبه هرحال اکنون وضعیت مالی پروژههاي عمرانی بغرنج
اســت؛ آيا ال ســی ریالی میتواند راهکار موثری در رونق
پروژههاي عمرانی به لحاظ تامین مالی باشد؟

کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ،روشهای مختلفی را
برای تامین مالی پروژههاي عمرانی تســت کردهاند و به ال سی
ارز خود رسیدهاند که مربوط به پول ملی خود آنها است .برخی
از دولتها ،فاینانس برای پروژهها در نظر میگیرند که به معنای
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راهاندازی و
فعالسازی
ا ل سی ریالی،
راهکاری است که
مشکالت را حل
ميکند و بخش
خصوصی را پای
کار ميکشاند.
چراکه استفاده
از ال سی ریالی
سبب ميشود که
پول ،بهروز به
دستپیمانکار
برسد و بانک هم
مسئلهای ندارد
و دولت هم در
پرداختها دچار
مشکلنمیشود
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ارائه وام به پیمانکار است .به عنوان مثال در امریکا سه وام برای
مسکن وجود دارد که این وامها شامل خرید زمین و آمادهسازی
زیرساختها و فضاهای عمومی مثل مدرسه و درمانگاه است .به
این معنا که  95درصد از هزینه خرید زمین و آمادهسازی را بانک
ميدهد و تنها  5درصد آن را ســازنده یا سرمایهگذار میپردازد.
وام دیگری که پرداخت میشود ،برای احداث ساختمان است و
سومین وام هم به متقاضیان در جامعه داده میشود که از آن به
عنوان وام خرید مسکن یاد میشود که بر این اساس 95 ،درصد
قیمت خرید یک خانه را بانک و  5درصد را خریدار میدهد .وام
خرید هم 15ساله است؛ اما دو وام دیگر 3ساله هستند؛ یعنی اگر
مدت زمان اجرای طرح مســکن  1/5سال در نظر گرفتهشود،
ســازنده ،یک ســال هم فرصت دارد تا خانههای ساختهشده را
بفروشــد یا اجاره بدهد .این نوع احداث پروژه ،برای سرمایهگذار
توجیه دارد و او ،پروژه را مهندســی ارزش میکند و اگر بتواند با
حفظ کیفیت ،در هزینهها صرفهجویی کند ،میتواند سودآوری
بیشتری داشته باشد .در این حالت اگر پروژه زیر قیمت مصوب
بانک به اتمام رســد ،بانک نمیگوید که قرار بود هر متر را یک
میلیون تومان تمام کنی و حاال که  800هزار تومان تمام شــده
است ،باید مابهالتفاوت را بپردازی ،بلکه این مابهالتفاوت متعلق
به خود سرمایهگذار است و تشویقی برای این است که با حفظ
کیفیت و ارتقای آن و نیز باال رفتن سرعت اجرا ،منجر به کاهش
هزینه شده است.
البته این کاهش هزینه نباید منجر به کاهش کیفیت شــود،
بانکها هم کار را سفت و سخت ميگیرند و این باعث میشود
که سازنده هم تشویق شود .این قانون است که بعد از یک سال
که فرصت فروش و اجاره برای مالک به اتمام رســید ،مالیات به
آن تعلق ميگیرد و البته مالیات هم آنقدر ســنگین است که
ظرف  5سال ،خانه از دست سازنده و سرمایهگذار خارج میشود
و مثل ایران نیست که از روزهای اول انقالب ،فردی یک آپارتمان
خریداری و آن را رها کرده است و  نمیفروشد و در خانه سازمانی
هــم زندگی کنــد و وام هم گرفته اســت .بنابراین پیمانکار یا
ســرمایهگذار باید محاسبه کند که زمین برای  200واحد بخرد
یا  100واحد؛ یعنی ســازنده و سرمایهگذار باید براي اینکه بازار
فروش مسکن داشته باشــند آن منطقه را بررسیکنند؛ اما در
ایران ،ما اصال بررسی بازار نداریم و آنقدر قیمت مسکن متغیر
است که کسی نمیتواند برای خرید یا فروش برنامهریزی کند .در
پروژههاي مســکن که معموال حول و حوش  50درصد گردش
مالی کشــور را به خود اختصاص میدهد ،کار به این شکل که
گفته شــد پیش میرود .و اما ال ســی ریالی را هم اگر بخواهم
توضیح دهم باید به این نکته اشاره کنم که اجرای پروژه زیربنایی،
وظیفه دولت است و دستگاههایی مثل دولت و شهرداریها ،برای
احداث این پروژهها  100هزار میلیارد تومان اختصاص میدهند
که قرار است به عنوان مثال ساالنه نیز  30هزار میلیارد تومان به
پول ایران ،بودجه تخصیص دهند .این پروژهها را اگر ظرف ســه
سال بخواهند انجام دهند ،ساالنه چون  30هزار میلیارد تومان
تزریق میکننــد ،کار پیش ميرود ،اما اکنون با وضعیتی که بر
بودجههای کل کشور حاکم است ،موافقتنامه برای اجرای پروژه
عمرانی در ایران ،به عنوان مثال در هشــت سال بسته و کار هم
طوالنی ميشــود که خود ،قیمت پروژه را باال میبرد و تاثیرات
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تورمی دارد و در نهایت ،مســئلهای بر مسائل و مشکالت دولت
و ملــت بار ميکند .در حالی که اگر دولت ،بودجه عمرانی را در
دو بانک سپرده کند ،صورت وضعیتهایی را که پیمانکاران برای
دستگاههای اجرایی مثل وزارت راه و شهرسازی ،نیرو و یا آموزش
و پرورش برای مدرسهسازی تهیه ميکنند هم ميتوانند بعد از
تايید به بانک ارائه دهند؛ بانک هم برای این پروژهها ،ال سی باز
میکند و هر سپردهای که دولت به بانک بسپارد 4 ،تا  5برابرش
وام ميتواند به آن پروژه داده شــود .یعنی با بودجهای که دولت
توانایی پرداخت آن را در  20سال دارد ،کار را ظرف مدت سه تا
هشــت سال ميتواند به پایان رساند و تا  20سال قسط پروژه را
پرداخت کند ،اما شرطش این است که دولت برای این کار در یک
یا دو بانک عامل سپردهگذاری کند .اگر دولت سپردهگذاری کند،
بانکها نیز همکاری الزم را صورت خواهند داد .این در شرایطی
است که پروژههاي  20سال را هم ميتوان در  8سال تمام کرد و
تا  20سال قسط آنها را داد ،اما باید توجه داشت که شرط توفیق
این طرح ،این است که دولت بودجه طرحهای عمرانی را که هر
سال ميخواهد بپردازد ،در بانک سپرده کند ،اگر سپردهگذاری
نشود ،بانکها باید از منابع داخلی خود کار را پیش ببرند که به
دلیل محدودیت منابع ،این کار را نمیکنند و عمال زمان اجرای
پروژه ها بیست سال به طول ميانجامد.
 Áچنین فرآیندی تجربه شده است؟
برای اینکه این موضوع روشن شــود ،من یک مثال ميزنم.
در دولت اصالحات ،یک پروژه راهآهن از بافق به مشهد به طول
 1000کیلومتر داشتیم که این خط 5 ،سال بود که شروع شده
بود ،ولی به دلیل بودجه کم ،متوقف مانده بود و این پروژه در 5
سال اول ،تنها ده درصد پیشرفت فیزیکی داشت ،بر این اساس با
معاونت ساخت راهآهن وقت ،بودجه این طرح را باال بردیم که 3
ساله بتوانیم کار را به اتمام برسانیم؛ بنابراین بودجه  14میلیارد
تومانی را به  90میلیارد تومان در سال رساندیم .این در شرایطی
بود که در سال  82به طور میانگین ،هر کیلومتر خطآهن300 ،
میلیون تومان با ســیگنالینگ ،تحویل ميشد ،در حالی که این
پروژه اول سال  81شــروع و آخر سال  83هم تحویل شد .این
پروژه به دلیل اینکه در بازه زمانی فشــرده انجام شد ،به ازای هر
کیلومتر 330 ،میلیون تومان هزینه برد ،در حالی که همین پروژه
با همین مختصات ،در سال  92بین  3تا  3/5میلیارد تومان برای
دولت هزینه برداشته است.
در حالی که ده سال گذشته است و اگر میانگین تورم را در 10
سال  82تا  92حدود  15درصد فرض کنیم ،با توجه به اینکه کار
 300میلیون تومانی در هر کیلومتر به  3میلیارد و  300میلیون
تومان ارتقا یافته است ،یعنی هزینه هر کیلومتر احداث راهآهن در
ده سال ،ده تا یازده برابر شده است .در صورتي که با احتساب تورم
 15درصدی به صورت میانگین ،باید قیمت آن سه برابر شود؛ اما
ماکنون  11برابر شده است .ضمن اینکه زمان اجرای طرح هم
ه 
بسیار طوالنی شده است .این حیف بیتالمال است ،کسی میل
نکرده است ،اما حیف شده است .چراکه بلد نبودیم مکانیسمی را
طراحی کنیم که کار در حداقل زمان و بهخوبی پیش رود .سال
 81یک پیشــنهادی به دولت بردیم که بتوانیم دو کار را انجام
دهیم ،اول اینکه پیمانکاران بتوانند فاینانسور پروژههاي خودشان
بشــوند و فعال شدن فاینانس ریالی را پیگیری کردیم؛ در مورد

سال گذشته  23هزار میلیارد از  39هزار میلیارد تومان بودجه پروژههاي عمرانی اختصاص یافت .آنچه که من اطالع دارم ،تاکنون
و در سال جاری  7تا  8هزار میلیارد تومان به پروژههاي عمرانی تزریق شده است که این تزریق در نیمه اول سال صورت گرفته
و تا پایان همین نیمه نیز ،قرار بود این رقم به  15هزار میلیارد تومان افزایش یابد که موفق به تحقق آن نشدند.

فاینانس ریالی کار به این صورت بود که ما به پیمانکاران بگوییم
هر تعداد سالی که فاینانس طول بکشد ،نرخ بانک خصوصی را
ميگیریم و ســه درصد هم به آن اضافه میکنیم .این را هم در
آییننامه اجرایی آوردیم .این طرح بهخوبی ميتوانست عمل کند،
اما در برنامه اجراییاش ،خوب برخورد نشد .مطلب دوم این بود
که برای پروژهها ،بودجه عمرانی را ســپرده کنیم یعنی از منابع
بانکی نیاز نبود استفاده شود ،اما با سپردهگذاری بودجه دولتی،
 4تا  5برابر برای پروژه وام بگیریم و ال سی گشایش کنیم .برای
گشایش ال سی هم کار به این شکل طراحی شده بود که دستگاه
اجرایی صورت وضعیت پیمانکار را تايید ميكند و او از بانک پول
را ميگیرد و بانک هم طرف حســاب خزانه ميشــود و بودجه
عمرانی را به حســاب بانک ميریزند .پرداخت بانک و رقم پروژه
هم مشــخص است و در ده سال ميتوان پروژههاي زیربنایی را
انجام داد و به اتمام رســاند .ضمن اینکه در  20تا  25سال هم
قسط آنها را پرداخت ميکند و اصل سپرده نیز سر جایش باقی
ميماند و هزینه ميشود.
 Áچرا این کار ادامه نیافت؟
مــن زمانی که در دولت بودم ،با آقای دکتر عارف معاون اول
رئیسجمهور وقت و نیز خود شخص رئیسجمهور ،این موضوع
را مطرح کردم و آقای رئیسجمهور نیز ا عالم کرد که این طرح،
در اجرای پروژههاي عمرانی و زیرساختها ،انقالب ایجاد ميکند؛
در حالی که در دنیا نیز به این روش ،انقالب ایجاد شده و مشکل
را حل کردند ،به نحوی که امریکاییها ،با این روش کل زیربناهای
مورد نیاز خود اعم از اتوبان ،راهآهن ،سد و شبکههای زیرساختی
و نیز فرودگاه را در ده ســال تمام کردند و از آن به بعد ،بر روی
توسعه این پروژهها کار کردند .اکنون حجم ترافیک در این کشور،
 5برابر شــده است و یک میلیون ماشــین در نیویورک ،به 20
میلیون افزایش یافته و هر سال هم شبکه زیرساختی این کشور
توسعه یافته است ،در حالی که ما هنوز دربند تکمیل شبکه اصلی
زیرساختهای خود هستیم .هماکنون کشور به  12هزار کیلومتر
راهآهن دوخطه عالوه بر  900کیلومتر موجود نیاز دارد و  9هزار
کیلومتر شبکه احداث شده که از این میزان هم 7 ،هزار کیلومتر
یکخطه است و سیگنالینگ هم ندارد 4500 .کیلومتر راهآهن
زمان شاه ایجاد شــده و  4500کیلومتر هم عملکرد جمهوری
اسالمی است در حالی که ما در  25سال بعد از جنگ تحمیلی
قادر بودیم هر سال  500کیلومتر به راهآهن کشور اضافه کنیم.
 Áبه هرحــال راهکارهای جدی برای اتمــام پروژههاي
نیمهتمام وجود دارد ،اما بخــش خصوصی هم باید به بازی
گرفته شود و راهکارهای الزم را برای این کار در نظر بگیرد.
این در شــرایطی است که بخش خصوصی در شرایط فعلی
رغبتی به ورود به پروژههاي نیمهتمام عمرانی ندارد.

به نظر ميرســد که راهاندازی و فعالســازی ال سی ریالی،
راهکاری است که این مشکالت را حل ميکند و بخش خصوصی
را پای کار ميکشاند .چراکه استفاده از ال سي ریالی سبب ميشود
که پول ،بهروز به دست پیمانکار برسد و بانک هم مسئلهای ندارد
و دولت هم در پرداختها دچار مشکل نمیشود .بنابراین کمبود
بودجه سبب نمیشود که پیمانکار کار را بخواباند .این یک فرآیند
تجربه موفقشده در دنیا است .باید این را هرچه زودتر عملی کرد.
وزارت اقتصاد و دارایی فکر ميکند که اگر به منابع بانکی تکیه

کند ،ميتواند مشکل پروژههاي عمرانی را حل کند در حالی که
منابع بانکی نمیتواند کار را پیش برد؛ ضمن اینکه دولت خودش
بــه قولی  120هزار میلیارد تومــان و به قول دیگری  200هزار
میلیارد تومان به سیســتم بانکی بدهکار است و نمیشود این
پروژهها را بار بانکها کرد؛ بلکه دولت باید ســپردهگذاری کند و
مثال  20تا  30هزار میلیارد تومان در بانک ســپرده کند و  80تا
 100هزار میلیارد تومان خط اعتباری بگیرد.
Áاقساط را هم بخش خصوصی میدهد؟
خیر .دولت بابت بودجههای عمرانی ،اقساط را پرداخت میکند؛
یعنی  100هزار میلیارد تومان وام از بانک میگیرد؛ در حالی که
 30هزار میلیارد تومان ســپرده کرده است؛ اما باید توجه داشت
که این  30هزار میلیارد تومان تنها ســهم یک سال پروژههاي
عمرانی است ،اما با دریافت  120هزار میلیارد تومان ،انگار بودجه
 4ســال را گرفته است؛ دولت اقساط را از خزانه میپردازد و این
اقســاط باز هم برگشت داده ميشود و بانک نیز بهشدت تقویت
ميشــود و ميتواند با این پول بازی کند؛ ضمن اینکه مشکالت
مردم هم حل میشــود .این موضوع را یک بار ما برای سال 82
در بودجه ســنواتی وارد كرديم و بــرای آن ،دو بند بودجه را در
نظر گرفتیم؛ اما وزیر اقتصاد و دارايی وقت به این بندهای قانون
عمل نکرد .البته دولت هم این بندها را برای تصویب به مجلس
داد و به صورت قانون دائمی تصویب شد؛ به این معنا که اگرچه
این بندها احکام دائمی بود ،اما دولت آقای احمدینژاد در مورد
این موضوع هم مثل بقیه مســائل با سهلانگاری به قانون عمل
نکرد .البته جای گله از وزیر اقتصاد وقت دولت هشتم هم هست
که حرف رئیسجمهور را گوش نکرد؛ چراکه وقتی وی بارها در
مورد این بندها ،در جلســه دولت سوال مطرح میکرد ،شخص
رئیسجمهور وقت بهشــدت دفاع ميکرد و تمام ایراداتی را که
وزیر اقتصاد و دارايی وقت میگرفت رئیسجمهور شخصا پاسخ
ميداد ،چراکه برایش مسجل شده بود که این روش ،انقالبی در
اجرای زیرساختها ایجاد ميکند.
Áبه هرحال هماکنون هم فصل تدوین برنامه ششم توسعه
است .آیا ميتوان این موضوع را در برنامه گنجاند؟

لزومی ندارد .این یک قانون دائمی اســت و فقط دولت باید
برای اجرای آن برنامهریزی کند و راه آن هم این اســت که اول
سپردهگذاری صورت گیرد و شــش ماه پول بودجه عمرانی به
صورت ســپرده در بانک بماند و بعد هــم دولت پروژهها را برای
دریافت صورت وضعیتها ،به بانک معرفی کرده تا از ال ســي
ریالی بهرهمند شوند .االن  80سال است که داریم راه و فرودگاه
ميســازیم ،در حالی که صد ســال پیش ما فرودگاه داشتیم و
بنابراین ،به این منوالی که تا االن آمدهایم اگر قرار باشد ادامه دهیم،
باید صد سال دیگر جاده و راهآهن و فرودگاه و بندر بسازیم؛ این در
شرایطی است که احداث کل این زیربناها با روش مذکور ،ظرف
ده سال قابل جمع کردن است .تنها باید همتی كنيم و از دریچه
درست وارد فراهمسازی زیرساختها شويم و نه اینکه پروژهها را
به بانک تحمیل کنیم .گشایش ال سی ،یک کار عملیاتی است
و اگر دولت آقای روحانی به آن عمل کند ميتوان به عنوان یک
انقالب اجرایی از آن یاد و در عملکرد دولت لحاظ کرد؛ من هم به
عنوان کسی که  30سال تجربه کار اجرایی و عمرانی دارم ،آمادهام
به صورت افتخاری این کار را به فرجام برسانم.

در سال جاری
 7تا  8هزار
میلیاردتومان
به پروژههای
عمرانی تزریق
شده است که این
تزریق در نیمه
اول سال صورت
گرفته و تا پایان
همیننیمهنیز،
این رقم به 15
هزار میلیارد
تومان قرار بود
افزایش یابد که
موفق به تحقق آن
نشدند
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راهبــرد
توگو با آیندهنگر:
طهماسب مظاهری رییسکل اسبق بانک مرکزی در گف 

جلوی ضرر را از هرجا بگیریم منفعت است

دولت باید جلو اتالف منابع را بگیرد و منابع محدود خود را صرف تکمیل تعداد محدودی طرحهای عمرانی دارای اولویت کند
احمد میرخدائی

انبوه طرحهای عمرانی نیمهتمام و کوه بدهیهای دولت ،نهتنها دولت ،بلکه کلیت اقتصاد را با چالش
جدی مواجه کرده است و هریک میتواند دلیل وجود دیگری قلمداد شود .کم و بیش ،خأل یک فکر
مدیریتی انتظامبخش به مسائل اقتصادی که با انحالل سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولتهای نهم
و دهم به اوج خود رسید ،عرصه اقتصاد کشور را ب ه میدان مسابقهای برای شروع کارهای عمرانی تبدیل
کرد و نتیجهای جز بلعیده شدن منابع نداشت .از دیگر سو با نبود منابع ،طرحهای عمرانی که روزگاری
کلنگزنی آنها باعث شادمانی بود به نیمهویرانههایی تشنه بودجه تبدیل شدند و افکار عمومی را نسبت
به توان و عزم دولت بدبین کردند .طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت اصالحات و رئیس کل بانک
مرکزی دولت نهم که چندی پیش صراحتا به دولت پیشنهاد داد از پرداخت بدهیها نترسد و پا پیش
بگذارد ،این بار نیز در گفتوگو با «آیندهنگر» درباره طرحهای عمرانی نیمهتمام ،راه و چاه نشان میدهد.
 Áدر حال حاضر طرحهای عمرانی نیمهتمام متعددی در کشور وجود
دارد که دولت نیز از تامین بودجه مورد نیاز آن ناتوان است ،مبنای تعریف
این تعداد طرح عمرانی چه بوده و آیا اساسا ضرورت داشته است؟

یک طرح عمرانی
که شروع
میشود ،باید یک
دوره معقول و
متناسبباماهیت
و ابعاد طرح ،برای
اجرای آن در نظر
گرفته شود .دوران
منطقی اجرا،
برای طرحهای
کوچک از دو تا
سه سال و برای
طرحهای کالنتر
چهار تا پنج سال
است
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ایــن را که مبنای تعریف این تعداد طرح عمرانی چه بوده اســت باید از
کسانی پرسید که این طرحها را تعریف کرد ه و تصمیم به اجرای آن گرفتهاند
اما به نظر من در کنار عوامل فرعی ،سه عامل اصلی باعث شده که ما همیشه
در کشور با طرحهای عمرانی نیمهتمام زیادی روبهرو باشیم و بودجه دولتی و
منابع کشور نیز برای اتمام آنها کفایت نکند .یکی از این عوامل این است که
به هر حال نیاز مملکت به توسعه زیربناها و ساخت و ساز طرحهای عمرانی
بســیار زياد است .در هر استان ،شهرستان و شهر و روستایی ،بهخصوص در
مناطق دور از مراکز استان ،نیازهای زیادی وجود دارند که مرتب توسط مردم،
نمایندگان آنها و مســئوالن دستگاههای اجرایی مطرح میشوند .درست یا
غلط ،در نظر اغلب مسئوالن دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس ،خدمتی
که میتوان برای مردم انجام داد ،این اســت که یک طرح عمرانی در حوزه
مســئولیت یا حوزه انتخابیه آنها تعریف و اجرا شــود و نوید این را بدهد که
با تکمیل این طرح ،آسایش و رفاهی برای مردمآنجا فراهم خواهد شد .این
انگیزه اصلی برای شروع طرحهای عمرانی است اما در کنار این نیاز گسترده،
قدری بیدقتی و بیتوجهی به مســائل اقتصادی و مدیریتی ،در ســازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور ،برای برقراری توازنی منطقی بین منابع و مصارف
طرحهای عمرانی وجود دارد که عامل دوم این ناتعادلی در تعداد طرحهاست.
Áدقیقا منظور شما از «برقراری توازنی منطقی بین منابع و مصارف
طرحهای عمرانی» چیست؟

یعنی اینکه یک طرح عمرانی که شــروع میشود ،باید یک دوره معقول
و متناسب با ماهیت و ابعاد طرح ،برای اجرای آن در نظر گرفته شود .دوران
منطقی اجرا ،برای طرحهای کوچک از دو تا سه سال و برای طرحهای کالنتر
چهار تا پنج سال است .بنابراین سازمان مدیریت و برنامهریزی باید این را نیز
در نظر بگیرد که حتما وقتی قرار است طرحی شروع شود ،اعتبار مورد نیاز
آن در دوران اجرای معقول ،تامین شود و در اختیار مجری قرار بگیرد تا هم
مجری و پیمانکار بهموقع و سربلند از کار فارغ شوند و هم با ادامهدار و طوالنی
شدن طرح ،هزینهها افزایش پیدا نکند .متاسفانه همواره کم و بیش در این
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حوزه که از وظایف سازمان مدیریت و برنامهریزی است ،ضعیف و منفعل عمل
شده است .البته در دوره دولتهای نهم و دهم با انحالل این سازمان اصال این
نقش و این فکر مدیریتی برای انتظامبخشی به مسائل اقتصادی مانند دیگر
بخشهای اقتصادی کشــور ،مغفول ماند و عرصه اقتصادی کشور ب ه میدان
مسابقهای برای شروع کارهای عمرانی تبديل شد .در اینگونه شرایط ،همان
اندازه که تصویب و کلنگزنی طرح عمرانی ،باعث شــادمانی و امید و مراتب
سپاسگزاری مردم محل میشــود ،طوالنی شدن بیش از حد و نیمه کاره
ماندن آن نیز تاثیر منفی بر ذهن مردم و افکار عمومی میگذارد.
Áخب حاال که در غیــاب یک فکر مدیریتی انتظامبخش ،انبوهی از
طرحهای عمرانی نیمهتمام در کشور ایجاد شده و منابع متناسب با حجم
این طرحها وجود ندارد ،تکلیف دولت چیست؟

دولت در این وضعیت باید در نظر داشــته باشد که «جلو ضرر را از هرجا
بگیرد منفعت است» .پس ،از هرجا میتواند باید جلو اتالف منابع را بگیرد و
منابع محدود خود را صرف تکمیل تعداد محدودی طرحهای عمرانی دارای
اولویت کند تا رفتهرفته وضعیت به حد معقولی برسد .البته باید در اینجا به
عامل ســومی که تعداد طرحهای عمرانی را باال میبرد نیز اشاره کنم و این
عامل ،تصدی دولت بر اقتصاد است چراکه برخی از طرحهای موسوم به پروژه
عمرانی ،طرح عمرانی نیست بلکه فعالیت اقتصادی است؛ یعنی این طرحها به
دلیل تصدی دولت روی فعالیتهای اقتصادی شروع میشود و کاری است که
اصال الزم نیست دولت آنرا انجام دهد.
Áیعنی دولت طرحهای اقتصادی را اجرا نکند؟
باید بتواند شرایطی را فراهم کند که این طرحها در اختیار مردم قرار بگیرد
و با اعتبارات مردم اجرا شود اما چون دولت تصدی بیش از حد دارد ،از حوزه
فعالیت طرح عمرانی ،به عنوان طرحهای زیربنایی و توسعهای که مختص به
دولت اســت ،خارج میشود و به فعالیتهای اقتصادی روی میآورد .همین
مسئله باعث میشود برخی از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی نیز در ردیف
طرحهای عمرانی نیمهتمام قرار بگیرند.
Áوجه تمایز طرحهای عمرانی و اقتصادی چیست؟
به طور کلی ،طرح عمرانی از منظر فنی ،طرحی است که توان زیربنایی
کشــور را باال میبرد اما بازده پولی و مالی ندارد و از زمانی که به بهرهبرداری
میرسد ،گرچه مابازای اقتصادی دارد و موجب رشد ،رونق اقتصادی و بهبود
تولید میشــود اما خدمات حاصل از آن ،مابازای پولی برای دولت ندارد .در
مقابل ،طرحهای اقتصادی تولیدی و خدماتی ،طرحهایی هســتند که وقتی
به بهرهبرداری میرســند کاال یا خدمتی را به عنوان محصول ارائه میکنند
که مابازای پولی آن میتواند بعد از دورهای ،ســرمایهگذاری انجامشده را به
همراه سود معقولی به سرمایهگذار برگرداند .طرحهای عمرانی نیمهتمام کشور
ما مخلوطی از اینهاســت .برخی عمرانی و زیربنایی هســتند که اجرای آن
مختص دولت است و تعدادی هم فعالیت اقتصادی محسوب میشود .برخی
هم ترکیبی از ایندو اســت؛ یعنی دولت میتواند با یک سری فعالیتهای
سرمایهگذاری یا مشارکتی آنها را به یک طرح اقتصادی تبدیل کند.
Áراهکار تکمیل این پروژهها چیست؟
طرحهای عمرانی و زیربنایی که کال به عهده دولت است و فقط دولت باید

رابطه دولت و بخشخصوصی باید به گونهای تنظیم شود که سرمایهگذار بتواند مشتاقانه بیاید،
سرمایهگذاری کند و یک کار تولیدی راهاندازی کند .در این حوزه با وجود اینکه دولت اقداماتی
انجام داده است اما هنوز کار زیادی دارد و باید اقدامات جدیتري انجام دهد.

آنها را اجرا کند .طرحهای اقتصادی و طرحهایی که مانند آزادراهها ،ترکیبی از
طرح عمرانی و اقتصادی است ،قابلیت واگذاری به سرمایهگذار را دارند .درمورد
طرحهای ترکیبی ،مانند اتوبانها ،طبق قانون ،دولت میتواند با روش تامین
مالــی  ))PPP private public partnershipبخشــی از پول را بدهد و
بخشی را نیز سرمایهگذار به طرح وارد کند به این شرط که سرمایهگذار پس
از اتمام طرح بتواند اصل سرمایه و سود خود را با بهرهبرداری از طرح به دست
بیاورد .به نظر میرسد بهترین توصیه که میتوان در این خصوص به دولت
کرد این است که ابتدا با غربالگری طرحهای عمرانی ،آنها را در این سه حوزه،
یعنی طرحهای عمرانی ،طرحهای تولیدي و اقتصادی و طرحهایی که ترکیبی
از این دو هستند ،تقسیمبندی کند .آنهایی را که صد درصد زیربنایی هستند و
قابل مشارکت نیستند و بازده پولی ندارند خود دولت باید تکمیل کند؛ بدهی
پیمانکاران آنرا بدهد و با تجهیز منابع ،بر به پایان رساندن آن تمرکز کند.
آنهایی را که صد درصد اقتصادی هستند با قیمت مناسبی به بخش غیردولتی
و خصوصی واگذار کند تا خودشان منابع مورد نیاز آ ن را تامین کنند و طرح را
به اتمام برسانند .آن دسته از طرحهایی که مانند آزادراهها قابلیت این را دارند
که بخشی از سرمایهگذاری اولیه را دولت و مابقی را بخشخصوصی انجام دهد
نیز با اولویت بهرهبرداری ســرمایهگذار و در قالب قراردادهای  PPPیا BOT
(ساخت ـ بهرهبرداری ـ انتقال) به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند تا طرح
را به اتمام برسانند و خارج شوند.
Áدر شــرایط فعلی ،شــرایط را برای انجام این واگذاریها چگونه
میبینید؟ آیا این کار امکانپذیر است یا با چالشهایی روبهرو میشود؟

الزمه انجام این کار این است که محیط کسب و کار برای بخشخصوصی
قابل قبول باشــد .رابطه دولت و بخشخصوصی باید به گونهای تنظیم شود
که سرمایهگذار بتواند مشتاقانه بیاید ،سرمایهگذاری کند و یک کار تولیدی
راهاندازی کند .در این حوزه با وجود اینکه دولت اقداماتی انجام داده است اما
هنوز کار زیادی دارد تا با بهبود فضای کســب و کار ،بتوان تکمیل آن دسته
از طرحهــای عمرانی را که جنبه اقتصادی دارند ،مانند طرحهای هفتگانه
فوالد به جای تکمیل با بودجه عمرانی یا بودجه دولتی شــرکت ایمیدرو یا
وزارت صنعت ،به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار کرد .از همه اینها مهمتر
این است که شروع هر نوع طرح جدید ،تا وقتی که طرحهای نیمهتمام فعلی
به پایان نرســیده است ،با تامل بیشــتری انجام شود .اما سختترین بخش
تصمیمگیری مربوط به طرحهایی است که در دسته چهارم قرار میگیرند،
طرحهایی که بدون توجیه اقتصادی و توسعهای و فقط از روی یک تصمیم
شخصی ،سیاسی یا هیجانی ،توسط دولت یا ارگان دیگری آغاز شدهاند و واقعا
ادامه آنها موجه نیست و هیچ خاصیتی جز هزینه کردن بودجه ندارند .این
طرحها باید متوقف و تعطیل شوند .البته کار سختی است چراکه میتواند آثار
سوء اجتماعی داشته باشد .دولت ،استانداران و نمایندگان مجلس باید مردم
منطقهای را که این نوع طرحها بدون داشــتن خاصیتی در آن شــروع شده
است توجیه کنند که ادامه این کار فقط موجب اتالف منابع میشود و البته
درست این است که به جای این طرحهای ناموجه ،طرحهایی که با استعدادها
و نیازهای آن مناطق مناسبت دارند ،تعریف شوند .به هر حال خواباندن یک
طرح ،کار راحتی نیست اما طرح غیرموجه ناگزیر باید تعطیل شود.
 Áآیابخش خصوصی توانمندی فنی و مالی مورد نیاز برای اجرای این
طرحها ،در بخش خصوصی وجود دارد؟

بــه نظر من توانمندی فنی در بخش خصوصی وجود دارد و از دولت هم
بیشتر اســت .نیروی انسانی و کارشناسان کارآفرین کشور بازوهای توانمند
بخشخصوصی هستند .البته در هشت سال دولتهای نهم و دهم و هم در
دو ســال و نیم دولت یازدهم ،عدم پرداخت بدهیهای دولت به شرکتهای
خصوصی ،پیمانکاران ،بانکها و بیمهها ،مملکت را در شــرایط سختی قرار

داده و به بخشخصوصی و تولیدی کشور آسیب جدی وارد کرده است .اگر
دولت بدهی خود را به بخش خصوصی ،بانکها ،پیمانکاران و بیمهها بپردازد
و آنهــا را توانمند کند آنگاه بخش خصوصی نیز توانایی تامین بودجه مورد
نیاز این طرحها را خواهد داشــت وگرنه در شــرایط تنگنای مالی فعلی ،که
موسسات غیرمجاز مالی ،فعال مایشاء و مختار هستند و فعالیتشان نه در جهت
رونق اقتصادی مملکت بلکه برای کسب سود غیراصولی است و دولت ،بخش
خصوصی ،بانکها و بیمهها نیز با کمبود منابع مواجه هستند ،توانایی تامین
مالی ،فقط یک واژه است .در این شرایط ،کار سخت خواهد بود اما از وظایف
دولت است که این کار را انجام دهد .امیدواریم در بودجه سال آینده ،همت
دولت و حمایت مجلس بر پرداخت بدهیها باشد تا از این مسیر ،توانایی مالی
برای بخشخصوصی فراهم شود.
Áدولت باید چه پیشزمینههایی را برای واگذاری این پروژهها به بخش
خصوصی فراهم کند؛ آیا مزایده راهکار مناسبی است یا باید شیوههای
دیگری را در پیش بگیرد؟

برای واگذاریها باید مراحلی طی شــود .به نظر من مرحله اصلی همان
غربالگری طر ح اســت .باید یک دیدگاه جامع و کارشناسی از سوی سازمان
مدیریت و برنامهریزی وجود داشته باشد که طرحها را به چهار دستهای که
گفتیم تفکیک کند و پس از آن برای واگذاریها ساز و کار تعیین کند .برای
اینکه همین واگذاریها منتهی به رانتهای جدیدی نشود ،ابتدا باید به مردم
و عالقهمندان اجرای طرح ،کامل و شــفاف اطالعرسانی شود و در قدم دوم،
شرایط برای حضور مساوی افراد در واگذاری طرح به صورت مزایده عمومی
فراهم شــود .البته میتوان این مســئله را نیز در شرایط مزایده گنجاند که
پیشنهادهاي اصالحی برای خطوط تولید که موجب بهرهوری بیشتر طرح
شود ،امتیاز محسوب خواهد شــد .در بخش سوم هم مزایده برگزار و اعالم
عمومی شود .نکته قابل توجه در واگذاری طرحهای مشارکتی ،مثل آزادراهها،
فرودگاهها ،سدها و حتی کانالهای آبرسانی ،این است که اوال تکلیف رابطه
دولت و سرمایهگذار بخشخصوصی از ابتدا بهروشنی تبیین شود و هرگز به
بعد از واگذاری موکول نشود؛ یعنی از همان اول معلوم شود که دولت تاکنون
چقدر هزینه کرده اســت ،چقدر و در چه زمانی دوباره هزینه خواهد کرد و
همچنین بخش خصوصی چه ســرمایهای را وارد طرح میکند ،دوره اجرای
طرح چقدر اســت و بهرهبرداری چه میزان خواهد بود .دوما بر ســر فرمول
قیمتگذاری کاال یا خدمات ،نه خود قیمت ،باید از روز اول توافق شود .این
دو نکته ،الزمه توفیق در واگذاری طرحها به بخش خصوصی است که البته
نیاز به یک سازمان مدیریت و برنامهریزی مقتدر ،آشنا به امور و مسلط دارد.

چون دولت
تصدیبیش
از حد دارد ،از
حوزه فعالیت
طرح عمرانی ،به
عنوان طرحهای
زیربنایی و
توسعهای که
مختص به دولت
است ،خارج
میشود و به
فعالیتهای
اقتصادی روی
میآورد .همین
مسئلهباعث
میشود برخی
از فعالیتهای
اقتصادی و
تولیدی نیز در
ردیف طرحهای
عمرانینیمهتمام
قرار بگیرند

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلوچهارم ،بهمن 1394

39

راهبــرد
توگو با آیندهنگر عنوان کرد
حبیباهلل بیطرف ،وزیر سابق نیرو در گف 

سایه سنگین نفت بر سر بودجههای عمرانی عقبمانده

طی  30سال گذشته با افزایش هزینههای جاری دولت حجم منابع مالی دولت برای طرحهای عمرانی کاهش یافت ه است
محبوبه فکوری
این روزها روند اجرای پروژههای عمرانی همه را نگران کردهاست .پروژههایی که نهتنها از رکود کل
اقتصاد ایران آسیب میبینند بلکه با عارضهای دست و پنجه نرم میکنند که حیاتشان را تحتالشعاع
کاهش قرار دادهاست .مدتهاست که ساز ناکوک قیمت نفت در بازارهای جهانی ،فعاالن بخش خصوصی
و سیاستگذاران بخش اقتصاد ایران را عصبی کردهاست .به نظر میرسد ،این ساز ناکوک ،صدایی
بدتر از این نمیتوانست داشتهباشد و آن اینکه ،کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد تنبل و تنپرور ایران را
مدتهاست اذیت میکند .روایتها هم در مورد بودجههای عمرانی متفاوت است .برخی میگویند تا این
لحظه از سال ریالی به پروژههای عمرانی تزریق نشدهاست و برخی دیگر میگویند مبالغ اندکی تزریق
شده اما هنوز به پروژه نرسیده ،صرف طلب انباشتهشده پیمانکاران شدهاست .حبیباهلل بیطرف ،وزیر
نیرو در دولت اصالحات همه اینها را میداند ،اما معتقد است که برنامه ششم توسعه اکنون ،زمان خوبی
برای اصالح برخی فرآیندها در اجرای پروژههای عمرانی به وجود آوردهاست .او که مدتها بر صندلی
باالترین مقام اجرایی وزارت نیرو تکیه زدهبود ،میگوید همهچیز بستگی به سیاستهای دولت دارد که
بخشخصوصی وارد گود شود و سرپرستی این پروژهها را به عهده گیرد .مشروح گفتوگوی «آیندهنگر»
با او در پی میآید.

Áاگر ممکن است برای شــروع ،ارزیابیتان را از روند اجرای
پروژههای عمرانی طی ســالهای گذشته بفرمایید و اینکه این
طرحها را چطور میبینید؟

با این وضعیت
منابع مالی ،صالح
است که هیچ
طرح جدیدی
آغاز نشود تا
طرحهای موجود
ساماندهی شوند.
البته برخی از
اولویتها هم
برای اجرا و
شروع پروژههای
عمرانی جدید
وجود دارد که
اجتنابناپذیر
است
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پیدایــش طرحهای عمرانــی در ایران به زمانــی برمیگردد که
درآمدهای نفتی برای کشــور حاصل شد و ایران توانست با استخراج
نفت خام و فروش آن در بازارهای بینالمللی ،از منابع ارزی حاصل از
آن استفاده کند .در آن زمان ،طرحهای متنوعی برای هزینهکرد این
منابع ارزی از ســوی دولت در نظر گرفته شد که در نهایت ،با توجه
به ضرورت توسعه زیرساختها و امور زیربنایی ،مقرر شد که بخشی
از این منابع برای توسعه و عمران کشور در نظر گرفته شود و به این
ترتیب ،منابع مالی برای اجرای طرحهای عمرانی از سوی دولت فراهم
شــد و اساسا تدوین و اجرای برنامههای توسعهای چه قبل از پیروزی
انقالب شکوهمند اسالمی و چه بعد از آن ،متکی به درآمدهای نفتی
دولت و ارز حاصل از آن بودهاست .البته این اقدام یک رویکرد منطقی،
اصولی و در راستای منافع ملی میتواند تلقی شود .نگاهی به عملکرد
دولتهایی که از منابع ارزی حاصل از فروش نفت به عنوان پشتوانهای
برای اجرای طرحهای عمرانی استفاده کردند ،نشان میدهد که بنیه
مالــی دولتها ،با توجه به حجم صادرات نفت و قیمت جهانی آن در
سالها و مقاطع مختلف ،متفاوت بودهاست و به این ترتیب ،توان اجرای
طرحها در دورههای مختلف نیز فرق میکردهاست .اگر روند طرحهای
عمرانی را در طی برنامههای اول ،دوم ،سوم و چهارم توسعه فرهنگی
و اقتصادی جمهوری اســامی ایران مطالعه کنیم ،مشاهده میشود
که متناســب با افزایش درآمدها ،تعداد و حجم مالی پروژهها نیز در
بخشهای مختلف فرق داشتهاست .در این میان میتوان گفت که دو
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عامل باعث محدودیت در منابع مالی طرحهای عمرانی شد ه است که
عامل اول ،افزایش هزینههای جاری دولت است که هرساله به ناچار،
بخشی از درآمد نفت صرف تامین هزینههای جاری دولت شدهاست
و عامل دوم نیز تغییر نگرش نســبت به توسعه داخلی است .به این
معنا که طی سالهای اخیر ،هزینههایی که دولت در بخش آموزش و
پرورش و نیز بهداشت صرف کردهاست سرمایهگذاری دولت در توسعه
کشور تلقی شده و طبیعتا بخشــی از منابع عمومی دولت برای این
فعالیتها تخصیص یافتهاست .این دو مسئله روی حجم منابع مالی
طرحهای عمرانی دولت تاثیر گذاشــته و البته این روند هم تدریجی
بودهاست؛ چرا که در  30سال گذشته هزینههای جاری دولت بهتدریج
افزایش یافتهاست و همچنین افزایش هزینه در بخشهای آموزش و
پرورش و بهداشت و درمان نیز باال رفته و همین امر باعث شدهاست
که حجم منابع مالی دولت برای طرحهای عمرانی کاهش پیدا کند.
در سالهای اخیر بعد از اعمال تحریمها و محدودیت در صادرات نفت
خام ،یک تغییر عمده بــرای تامین منابع مالی دولت به وجود آمد و
براساس آن ،بهدلیل عدم پیشبینی در سالهای قبل برای این رخداد
مالی ،بسیاری از طرحهای موجود ،دچار کمبود منابع مالی شدهاند و
اگر وضعیت  5سال اخیر را نگاه کنیم ،میبینیم که تخصیص منابع
نسبت به بودجه مصوب طرحهای عمرانی ،بین  10تا  30درصد اعتبار
مصوب بودهاست .این چالش ســالهای اخیر باعث کند شدن روند
عملیات اجرای طرحهای عمرانی و روی دســتماندن این طرحها در
سطح کشور شدهاست.
  Áاشــارهای داشــتید به اینکه منابع الزم برای اجرا و اتمام
طرحهای عمرانی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت بســتگی
دارد .ســوال اینجا اســت که چرا در دورههایی که ممکن است
کشور باالترین درآمد نفتی را به دســت آوردهباشد ،روندی که
از تخصیص بودجههای عمرانی میبینیم ،خیلی بهینه نبوده و یا
بیشتر بودجههای عمرانی ،صرف کلنگزنی و شروع اجرا بودهاست
تا تکمیل طرحها.

این یک نکته بسیار مهم است .باید توجه داشت که مدیریت منابع
مالی در دولت و مدیریت تخصیص اعتبارات طرحهای عمرانی یک امر
بسیار مهم و تاثیرگذار در سرنوشت اینگونه طرحها بودهاست؛ در حالی
که متاســفانه در دولتهای نهم و دهم ،بهدلیل بیاعتقادی به مقوله
توسعه و عدم اجرای برنامههای  5ساله توسعه کشور ،علیرغم فراوانی
درآمد نفت به دلیل قیمتهای بسیار باالی جهانی ،تخصیص منابع
برای تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای عمرانی ،کم بوده و متناســب
با درآمدهای نفتی نبودهاســت .به هر صورت این روندی است که در
سالهای گذشته اتفاق افتاده است؛ ولی در سالهای اخیر و در دولت
یازدهم ،فقر منابع مالی دولت و کمبود بودجه ،باعث بروز مشکل در
نیمهتمام ماندن طرحهای عمرانی شدهاست.
Áبههرحالهماکنون،رقمهنگفتیازطرحهاینیمهتمامعمرانی

در برنامه ششم توسعه باید تکلیف طرحهای وزارت نیرو از نظر انتفاعی یا غیرانتفاعی بودن معین شود؛ چراکه باید برای تکمیل
طرحهای انتفاعی ،ساز و کارهای الزم طراحی شود؛ البته در هر بررسی ،اگر طرحی غیراقتصادی باشد و از نظر ضرورت اجرای
غیرانتفاعی نیز توجیهپذیر نباشد ،میتوان آن را متوقف کرد.

عکس :رضا معطریان

روی دست دولت باقیماندهاست .فکر میکنید بهترین روشی که
این طرحها را میتوان به چرخه تولید بازگرداند چیست؟ چراکه
این طرحها ،هماکنون تورمزا شدهاست و به هر حال عدم تکمیل
آنها میتواند برای کشور مشکلآفرین شود.

اگر طرحهای عمرانی را به دو دسته انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم
کنیم که این مقوله نیز در موافقتنامه طرحهای عمرانی در ســازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور مشخص میشود ،میتوان اینگونه گفت
که طرحهای انتفاعی ،طرحهایی هستند که سرمایهگذاری ایجاد آنها
از محل درآمد دوران بهرهبرداری مستهلک خواهد شد .در طرحهای
انتفاعی ،دســتگاههای بهرهبردار باید با وزارت امور اقتصادی و دارایی
قرارداد بازپرداخت هزینههای سرمایهگذاری را منعقد کنند .این طرحها
در شرایطی که اکنون دولت ،منابع مالی برای تکمیل آنها ندارد ،بهتر
است که به بخش خصوصی واگذار شود تا آنها را به بهرهبرداری برساند
و تکمیل کند و در نهایت ،به بهرهبرداری اقتصادی برساند .دسته دوم،
طرحهایغیرانتفاعیهستند؛بهاینمعناکهآنهاجزوطرحهایزیربنایی
قرار میگیرند که سازوکار درآمدزایی برایشان پیشبینی نشدهاست.
مثال بخشی از راهها اینطور هستند؛ یعنی راهی برای دسترسی مناسب
مردم با سرمایهگذاری دولت بین دو نقطه جغرافیایی احداث میشود
و برای بهرهبرداری از آن نیز ،درآمدی پیشبینی نشدهاســت؛ یعنی
ایســتگاه عوارضی ایجاد نشده که از مردم عوارض بگیرند و بخشی از
هزینهها جبران شود .بسیاری از راهها بهخصوص راههای روستایی و
راههای مواصالتی نقاط محروم ،از این دست هستند که دولت باید با
توجــه به توان مالی خود ،بهصورت تدریجی آنها را تکمیل کند .برای
گروه اول ،مشوقهایی را نیز میتوان تعریف کرد که بخش خصوصی یا
غیردولتی بتواند با استفاده از آن مشوقها ،انگیزه الزم برای مشارکت
در تکمیل طرحهای عمرانی را پیدا کند .این تصمیم مهمی است که
به نظر میرسد دولت در آستانه برنامه ششم توسعه باید اتخاذ کند و
بخش عمدهای از طرحهــا را که ماهیت انتفاعی دارند برای تکمیل،

هرچه سریعتر به بخش غیردولتی واگذار کند.

 Áاین روزها ارقام متفاوتی از حجم پروژههای نیمهتمام مطرح
میشــود .به هرحال بخش خصوصی نیز خیلی رغبتی نشــان
نمیدهد که وارد گود شــود و اجرا و تکمیــل این پروژهها را به
عهده گیرد ،دلیلشان هم این است که این طرحها آنقدر تورمزا
شدهاست که برای آنها توجیه اقتصادی ندارد .هزینهها بهشدت
باال اســت و بدهیهای معوق برای این طرحهــا وجود دارد .چه
انگیزههایی باید برای بخش خصوصی ایجاد شود که بهراحتی اتمام
این طرحها را بپذیرند؟

در درجه اول خود طرح باید ماهیت اقتصادی داشتهباشد؛ به این
معنا که بعد از بهرهبرداری ،دارای درآمدهای پایدار باشد تا هزینههای
بهرهبرداری و نیز استهالک سرمایه را جبران کند؛ ولی این هزینههای
استهالک سرمایه از سوی دولت قابلیت اثرگذاری دارد .منظور من این
است که دولت میتواند از مجلس اجازه بگیرد و بخشی از هزینههایی
را کــه خود تاکنون در این طرحها صــورت داده به منظور کمک به
ســرمایهگذاران بخش خصوصی ،به آنها واگذار کند؛ در حالی که این
مبلغ قبال صرف فعالیتهای اجرایی آن پروژه شدهاســت؛ اما دولت با
این سیاســت آن را در اســتهالک ،اثر نمیدهد .طبیعتا با این روش
میتوان پروژه را زودتر سودآور کرد؛ ولی اگر قرار باشد که دولت همه
هزینهها را از ســرمایهگذاران پس بگیرد و حتی در مواردی دریافت
سود را نیز در دستور کار قرار دهد ،ممکن است که پروژه برای بخش
خصوصی ،جذابیت خود را از دست بدهد؛ لذا باید کمیته یا کارگروهی
دارای اختیار ،در قانون برنامه ششــم ایجاد شــود که برای تکتک
پروژههای عمرانی که انتفاعی هستند ،ساز و کار معینی را تعریف کند
تا انگیزههای معین برای بخش خصوصی ایجاد شــود .به این ترتیب
بخش غیردولتی با آورده مالی خود برای تکمیل بخش باقیمانده ،وارد
گود میشود و پس از تکمیل نیز ،از طرح بهرهبرداری میکند .در این
صورت اســت که پروژه ،سودآوری هم برای سرمایهگذار دارد .قبل از

طی سالهای
اخیر،تخصیص
منابعنسبتبه
بودجه مصوب
طرحهای
عمرانی ،بین
 10تا  30درصد
اعتبار مصوب
بودهاست.
این چالش در
سالهای اخیر
باعث کندشدن
روند عملیات
اجرای طرحهای
عمرانی و روی
دستماندن این
طرحها در کشور
شدهاست
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راهبــرد
هر چیز باید توقع دولت از بخش خصوصی مشخص شود .به این معنا
که بخش خصوصی نمیتواند به مردم یارانه بدهد .پس فرض باید بر
این باشــد که بخش خصوصی وارد کار شود ،سرمایهگذاری کند و از
پــروژه هم بهرهبرداری کند و در نهایت ،ســود منطقی و عادالنه هم
داشتهباشد .با فرض این مبانی ،میتوان ساز و کارهای تشویقی و کمکی
برای بخش خصوصی تعریف کرد تا تکمیل پروژههای عمرانی برای آنها
صرفه اقتصادی داشته و از جذابیت الزم برخوردار باشد.
  Áبا وضعیتی که هماکنــون در تکمیل طرحهای نیمهتمام به

لحاظ بودجهای داریم ،آیا صالح است که طرح جدید عمرانی در
کشور شروع نکنیم؟

متاسفانه در
دولتهای نهم
و دهم ،به دلیل
بیاعتقادی به
مقولهتوسعه
و عدم اجرای
برنامههای
 5ساله توسعه
کشور ،علیرغم
فراوانی درآمد
نفت به دلیل
قیمتهایبسیار
باالی جهانی،
تخصیصمنابع
برای تکمیل و
بهرهبرداری
از طرحهای
عمرانی ،کم بوده
و متناسب با
درآمدهای نفتی
نبوده است
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با این وضعیت منابع مالی ،صالح است که هیچ طرح جدیدی آغاز
نشود تا طرح های موجود ساماندهی شوند .البته برخی از اولویتها هم
برای اجرا و شروع پروژههای عمرانی جدید وجود دارد که اجتنابناپذیر
است .برای مثال فرض کنید که شهری دارای بحران آب است و دولت
خود را موظف میداند تا برای جلوگیری از مهاجرت و تامین نیازهای
حیاتی مردم ،طرح عمرانی تعریف کند و در این شــرایط که وضعیت
بودجههای عمرانی وخیم است ،اجرای این پروژه را آغاز کند .این جزو
اســتثنائات است ولی در کل ،منطقی است که وقتی تعداد طرحهای
نیمهتمام زیاد است و دولت منابع الزم برای تکمیل آنها را ندارد ،طرح
جدیدی شروع نشود؛ چراکه هیچ افق روشنی نیز وجود ندارد که دولت
در چه زمانی میتواند این طرحها را به اتمام برساند ،پس جز در موارد
خاص ،بهتر است که طرح جدید عمرانی شروع نکند.
 Áاشارهای به ضرورت توجه به پروژههای عمرانی نیمهتمام در
برنامه ششم توسعه داشتید .فکر میکنید در برنامه ششم توسعه
که به هرحال در مقطع زمانی خاصی از اقتصاد ایران قرار اســت
اجرایی شود و چشمانداز 5ساله را میدهد ،چه وضعیتی باید برای
طرحهای عمرانی لحاظ شود؟

در تنظیم منابع سرمایهگذاری در برنامه ششم توسعه ،باید به نحوی
عمل کرد که بخشی از منابع مالی از سوی دولت ،بخشی دیگر از سوی
بخش خصوصی و بخشی دیگر با استفاده از تسهیالت خارجی ،تامین
شــود .البته با توجه به محدودیت منابع مالی ناشی از فروش نفت در
بازارهای بینالمللی ،باید به این نکته هم توجه کرد که در خالل برنامه
ششم توسعه ،باید بخشی از نیازهای سرمایهگذاری کشور را از منابع
جدیــد تامین کرد که نمونه آن ،ایجاد صندوقهای جمعآوری منابع
خرد برای طرحهای اقتصادی است ،به این معنا که شیوههای جدیدی
باید برای تامین منابع در کشور پیشبینی شود و البته در قانون هم،
پشــتوانههای حقوقی الزم برای آنها فراهم شود .در این میان ،سهم
هریک از این بخشها به تناسب چشمانداز توسعهای که برای  5سال
اقتصاد کشور در نظر گرفته میشود ،تعیین خواهد شد و متناسب با آن
باید ساز و کارهای عملیاتیشدن نیز دیده شود .بر ایناساس اگر قرار
است از منابع خارجی برای توسعه اقتصادی استفاده شود ،اوالً باید ساز
و کارهای تضمین بازپرداخت اصل و سود سرمایهگذاریهای خارجی
و در گامی باالتر ،شیوههای بهینه جذب و جلب اعتماد سرمایهگذاران
ن حال برای جذب سرمایههای داخلی
خارجی نیز تدوین شود .در عی 
نیز راهکارهای جدی اندیشید ه شود .چراکه در داخل کشور نیز وقتی
میخواهیم از سرمایههای داخلی استفاده کرده و جذب سرمایهگذار
داخلی را رونق دهیم ،باید تضمینهای الزم به آنها نیز داده شــود و
الزامات مناســب برای تحقق این سرمایهگذاری ،در قوانین و مقررات
پیشبینی شــود؛ به نحوی که به صورت واقعی ،حمایتهای الزم از
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سرمایهگذاران صورت گیرد .بنابراین اگر بخواهیم جمعبندی کنیم،
برنامه ششم توسعه میتواند با درنظرگرفتن افقهای سرمایهگذاری
طی  5سال آتی در بخشهای مختلف و نیز پیشبینی ساز و کارهای
تضمین و حمایت ،زمینه تحقق این سرمایهگذاری را فراهم کند .این
کار باید یک الزام در برنامه ششم توسعه باشد؛ چراکه اکنون در داخل
کشور ،بحران اشتغال وجود دارد و بر همیناساس ،نیازهای شدیدی
در بخشهای اقتصادی کشور وجود دارد که باید تحرک و رونق را در
بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد کرد که امیدواریم به نتیجه برسد.
Áبرگردیم به طرحهای عمرانی در بخش وزارت نیرو .به هرحال
شما هم مدتی وزیر نیرو بودهاید .برخی اخبار از پروژههای عمرانی
وزارت نیرو حکایت از ایــن دارد که برخی از این طرحها متوقف
شدهاند .نمونه آن هم سد بختیاری است .به هرحال این طرحها
تا حدودی پیش رفتهاند؛ اکنون توقف آنها آسیبهای جدی وارد
نمیکند؟

طرحهای وزارت نیرو هم مجزا از ســایر طرحهای دولت نیســت؛
ولیکن در برنامه ششــم توســعه باید تکلیف آنهــا از نظر انتفاعی یا
غیرانتفاعی بودن معین شــود؛ چراکه باید بــرای تکمیل طرحهای
انتفاعی ،ســاز و کارهای الزم طراحی شــود؛ البته در هر بررسی ،اگر
طرحی غیراقتصادی باشــد و از نظر ضرورت اجرای غیرانتفاعی نیز،
توجیهپذیر نباشد ،میتوان آن را متوقف کرد؛ ولی در مجموع میدانیم
که مجموعه طرحهای وزارت نیرو یا در قالب طرحهای انتفاعی یا در
قالب طرحهای غیرانتفاعی قابل اجرا است .وزارت نیرو در گذشته ،هم از
منابع عمومی دولت یعنی درآمدهای ناشی از فروش نفت و هم از منابع
داخلی شرکتهای دولتی تابع وزارت نیرو و هم منابع فاینانس خارجی
اســتفاده میکرد ،ضمن اینکه این طرحها از منابع تسهیالت بانکی
داخلی نیز بهرهمند میشدند؛ اما اکنون به دلیل کاهش منابع عمومی
دولت و همچنین عدمافزایش درآمد شرکتهای وزارت نیرو از ناحیه
عد م افزایش قیمت آب و برق ،این منابع بهشــدت کاهش یافتهاست.
از سوی دیگر ،به دلیل تحریمها نیز ،فاینانس خارجی محدود شده و
بانکها نیز به دلیل مشکالت ارائه تسهیالتی که پیدا کردهاند ،امکان
تخصیص به طرحهای وزارت نیرو را ندارند؛ بنابراین بسیاری از طرحها با
مشکل جدی مواجه شدهاند .همچنین به دلیل اولویت طرحهای منابع
آب و بهویژه طرحهای مرتبط با آبهای مرزی ،قرار بر این شــده که
براساس پیشنهاد دولت و اخذ مصوبات الزم 10 ،میلیارد دالر از منابع
صندوق توسعه ملی برای پیشرفت طرحهای اولویتدار تخصیص یابد
که اختصاص این رقم میتواند طی  4سال دولت یازدهم ،کمک بزرگی
به تکمیل طرحهای عمرانی کند .به هرحال امیدواریم با برنامهریزی
مناسب و سنجیده در برنامه ششــم ،بسیاری از طرحهای اولویتدار
وزارت نیرو به بهرهبرداری رسند و مردم از منافع آنها بهرهمند شوند.
Áبهطور کلی ،صندوق توســعه ملی چطور میتواند در اجرای
سریع پروژهها اثرگذار و یاریرسان پروژههای عمرانی باشد؟

اساســا صندوق توســعه ملی برای تامین مالی پروژههای بخش
خصوصی ایجاد شدهاست و در عین حال ،یک منبع ذخیره برای مازاد
درآمد ارزی کشــور در سالهایی اســت که دولت نیاز به منابع مالی
داشتهباشد و بر این اساس ،با مصوبه مجلس است که دولت میتواند
دریافتهایی چه در قالب بودجههای جاری و چه در قالب بودجههای
عمرانی داشتهباشد .بهطورکلی فرض بر این است که صندوق توسعه
س شده و االن نیز
ملی برای رونق اقتصادی در بخش خصوصی تاسی 
بیشتر اهداف آن حول این محور است.

اگر دولت به طور متوسط  30هزار میلیارد تومان با قدرت خرید ثابت در هر سال بتواند برای تکمیل پروژهها اختصاص دهد
تکمیل و اتمام این پروژهها  20سال زمان میبرد در حالی که ممکن است بسیاری از این پروژهها بعد از این مدت ،فاقد توجیه
اقتصادی باشند ،کما اینکه بسیاری از پروژهها در حال حاضر هم توجیه اقتصادی ندارند.

توگو با آیندهنگر تشریح کرد:
مشاور معاون اجرایی رئیسجمهور در گف 

تنگناهای مالی دولت برای اجرای پروژههای عمرانی
تالشها برای فروش نفت و تبدیل منابع حاصل از آن به ریال برای تامین بودجه چندان موفق نبوده است
Áدر حال حاضر وضعیت طرحهای عمرانی نیمهکاره کشــور
را چگونه ارزیابی میکنید ،به نظر میرسد دولت بودجهای برای
تکمیل بسیاری از این پروژهها در اختیار ندارد تا جایی که طرحهای
با پیشرفت باالی  80درصد را در اولویت تکمیل قرار داده است.

در مقطــع تغییر و تحول دولت دهم به دولت تدبیر و امید آماری
تهیه شد که گویای وجود  200هزار مصوبه در طول هشت سال دولت
نهم و دهم و ریاســتجمهوری آقای احمدینژاد در سفرهای استانی
است و هر مصوبه نیز مربوط به یکی از پروژههاست .بر اساس برآوردی
که به آن اشاره کردم برای اتمام این پروژهها حدود  400میلیارد تومان
با قیمتهای همان سال نیاز است و اگر هزینههای تکمیل این پروژهها
را از ســال  92با توجه به نرخ تورمی ســالهای  93 ،92و  94ب هروز
رســانی کنیم میتوان گفت حدود  50درصد رقم اعالم شده از بابت
تورم تجمیعی این سه سال به هزینههای تکمیل این طرحها افزوده
میشود .یعنی باید فکر کنیم که اتمام این پروژهها در شرایطی که هیچ
پروژه جدیدی نیز به دولت اجبار نشود حدود  600میلیارد تومان برای
دولت هزینه دارد .این پروژهها تنوع زیادی هم در بخشهای مختلف
مانند ورزشی ،آموزشی ،حمل و نقل ریلی ،تولیدی و سرمایهگذاریهای
جدید در مناطق نیمهبرخوردار و محروم دارد .اما در مجموع به دلیل
تنگناهای درآمدی ناشی از افت قیمت نفت که از سال  92آغاز شد و
کماکان هم ادامه دارد ،مشکالت زیادی برای اجرای طرحها به وجود
آمد .و اگر مثال به طور متوسط  30هزار میلیارد تومان با قدرت خرید
ثابت در هر ســال بتواند برای تکمیل پروژهها اختصاص دهد تکمیل
و اتمام این پروژهها  20ســال زمان میبرد در حالی که ممکن است
بسیاری از این پروژهها بعد از این مدت ،فاقد توجیه اقتصادی باشند،
کما اینکه بسیاری از پروژهها در حال حاضر هم توجیه اقتصادی ندارند.
مثال در اولین سفر رئیسجمهور سابق به استان کردستان ،وعده احداث
یک واحد پتروشیمی بزرگ داده شد .کل مردم استان کردستان سهام
خریدند تا ســهامدار یک واحد پتروشیمی شوند به این امید که لوله
گازی از سرخس عبور کند و به این واحد پتروشیمی برسد و در آنجا
اوره تولید و به کشــورهای آسیای میانه و شمال ایران صادر شود اما
اکنون اصال مصرف کود اوره منتفی شده و بعد از اینهمه سال تنها دور
زمین این پروژه دیوارکشی شده است.
Áیعنی تنها مشکل ما برای تکمیل این پروژهها افت درآمدهای
ناشی از فروش نفت است؟

یکی از مهمترین مشــکالت این موضوع اســت که دولت فعلی
درآمــدی برای تکمیل این تعداد پروژه نــدارد .در دولت نهم و دهم
متوســط درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت ســاالنه بالغ بر 100
میلیارد دالر بوده است .مجموع درآمد نفت کشور از تاریخ کشف نفت
تا پایان دولت اصالحات حدود  730میلیارد دالر برآورد میشود اما به
جای اســتفاده از آن درآمدها در بخش زیرساخت ،واردات ،تسهیل و

مریـم موسیپور
مشاور معاون اجرایی رئیسجمهور معتقد است که دولت توان مالی زیادی برای تکمیل پروژهای
نیمهتمام کشور ندارد و حتی باید هرچه سریعتر ادامه سرمایهگذایهای مختصر خود را در این حوزه
متوقف و این سرمایهها را پیشپرداخت و مایه اولیه جذب بخشخصوصی برای تکمیل پروژههای
نیمهتمام کند .محسن بهرامیارض اقدس همچنین به عنوان یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران و فعال بخشخصوصی« ،تمامقد» از تواناییهای این بخش دفاع میکند و معتقد است که
بخشخصوصی ایران توانایی انجام همه پروژهها از کوچک و بزرگ را دارد .بهرامی در حالی که بهشدت
سیاستهای اقتصادی دولتهای هشتم و نهم را نقد میکند معتقد است که دولت یازدهم تاکنون در
زمینه اقتصادی عملکرد قابل قبولی داشته است هرچند باید با مهیا کردن شرایط واگذاری اقتصاد به
بخشخصوصی و تالش بیشتر در این حوزه ،کمکم به سمت مسئولیتهای حاکمیتی خود قدم بردارد.

صادرات غیرنفتی تضعیف شد .قیمت دالر که به شکل مصنوعی پایین
نگه داشته شده بود ،باال رفت .همچنین به دلیل افزایش حجم واردات
شکاف تجاری کشور بیشتر شد و تولید داخلی آسیب دید و تراز اشتغال
در هشــت سال نزدیک به صفر شد و بیکاری به شدت افزایش یافت؛
همه این عوامل ،باعث افزایش تنگناها در دولتهای بعد از جمله دولت
یازدهم شد و این دولت را در پرداخت و تخصیص اعتبار برای تملک
داراییها و تخصیص اعتبار برای پروژههای عمرانی بهشدت ناتوان کرد.
پرداخت بدون هدف یارانه نقدی به همه جمعیت کشور و اجرای غلط
قانون هدفمند کردن یارانهها نیز باعث شد که تمام توان دولت یازدهم
صرف پرداخت یارانه نقدی شــود .با همه این اوصاف ،دولت یازدهم
سعی کرد که سهم اعتبارات عمرانی را برای تکمیل پروژهها افزایش
دهد و  20هزار میلیارد تومان ســال  91را به  30هزار میلیارد تومان
در ســال  92و به  40هزار میلیارد تومان در سال  93رساند هرچند
که با مقایســه نرخ تورم عمال نسبت به قیمتهای سال  92افزایش
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زیاد چشمگیری نیســت و البته دولت در تخصیص همین اعتبارات
عمرانی هم با مشکالت جدی مواجه است .دولت یازدهم نمیخواهد با
بیقانونی و افزایش پایه پولی و نشر اسکناس ،کسری بودجه به وجود
آورد که خود عامل تورمزاست .به هر حال یکی از اهداف محوری دولت
یازدهم ،کنترل تورم اســت که در خصوص آن نیز موفق عمل کرده
است؛ پس دولت ،چارهای جز کنترل هزینهها و انضباط مالی و پولی
برای اجرای این هدف محوری نداشته است .در کنار آن فعالیتهای
مربوط به تنشزدایی در روابط بینالملل و پیگیری بحث توافق با 5+1
و رفع مشکالت تحریمها به کمک دولت آمد و آرامش و ثباتی به بازار
داد و توانست تا حدودی قیمت ارز را با نوسانات محدود کنترل کند.
اما تالشها برای فروش نفت و تبدیل منابع حاصل از آن به ریال برای
تامین بودجه چندان موفق نبوده است و این روزها هم صادرات نفت ما
در سایه تحریمهای بینالمللی به حداقل ممکن کاهش یافت و قیمت
نفت هم از  140دالر دولت ســابق به کمتر از  40دالر در حال حاضر
رســید و نتیجه ،این شده است که دولت واقعا توان تخصیص بودجه
زیادی برای پروژههای عمرانی ندارد .اکنون دولت یازدهم در تنگنای
ویژهای قرار گرفته است که اگر تحریمها ادامه داشت و نمیتوانست با
جامعه جهانی تعامل کند ،دامنه مشکالت میتوانست به ناهنجاریهای
گســترده در کشور منجر شــد .با توافق صورتگرفته ،امید است که
دریچه امیدی برای اصالح روابط با جامعه بینالملل گشوده شود و با
انتقال سرمایه خارجی به کشور و با اولویت جلوگیری از خروج سرمایه
ایرانیان و بعد ورود ایرانیان خارج از کشور ،کمکم از رکودی که اقتصاد
کشور به آن دچار است ،خارج شویم.
Áاین همه پروژه ناتمام در کشور داریم ،دولت برای اینکه بتواند
بخشی ازاین پروژهها را به سرانجام برساند درمرحله اول باید چه
کاری انجام دهد؟

با توجه به توضیحاتــی که دادم ،باید گفت که دولت به تنهایی و
بدون اتکا به مردم و استفاده از ظرفیتها و منابع بخشخصوصی قادر
به انجام حرکتی چشمگیر در این حوزه نخواهد بود؛ حداکثر این است
که این پروژهها را در حد فعال نگه داشــتن کارگاههای آنها میتواند
نگهداری کند .اگر میخواهیم اتفاقی در کشور بیفتد دولت باید پروژهها
را به چند گروه تقسیم و طبقهبندی کند مثال برخی پروژهها فاقد مزیت
نسبی و توجیه فنی هستند و با فشار برخی از مقامات محلی و تحت
افکار پوپولیستی برای جلب آرای مردم به دولت سابق تحمیل شدهاند.
به نظر میرسد که دولت باید با همفکری با مجلس پروژههایی را که
فاقد توجیه فنی و اقتصادی هستند از لیست پروژههای نیمهتمام دولت
خارج و رسما اعالم کند که امکان ادامه این پروژهها و فعال نگه داشتن
آنها نیست .برخی از پروژهها مثل پروژههای حوزه ورزشی ،راهسازی،
مســکن ،پروژههای مربوط به برخی درمانگاهها و فضاهای درمانی ،و
بخشی از پروژههای آموزشی هم بالقوه انتفاعی و غیرحاکمیتی و قابل
واگذاری به بخشخصوصی هستند .به نظر من دولت باید بدون هیچ
سختگیری و با شرایط مناســبی این پروژهها را به بخشخصوصی
در قالب هیات امنایی یا کامال خصوصی یا حتی شرکتهای تعاونی
و انجمنهــای صنفی واگــذار کند و حتی ایــن بخشها با حمایت
دولت از تســهیالت بانکی برای تکمیل پروژهها استفاده کنند و با به
بهرهبرداری رســیدن طرح از محل درآمد آن اعتبارات و تسهیالتی را
که گرفتند برگردانند .دستهای دیگر از پروژهها نیز حاکمیتی است و
به دلیل وظایف توسعهای دولت در مناطق محروم در حوزههای خاص
حاکمیتی سرمایهگذاری شده است و پیشرفت مناسبی هم دارد .دولت
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یازدهم در دو سال گذشته بهویژه در سفرهای استانی رئیسجمهور
هیچ پروژه جدیدی را تقبل نکرده است و سعی کردند با تجمیع همه
منابع دولت پروژههای عمرانی با پیشرفت باالی  80درصد را که امکان
تکمیل آنها تا حداکثر نیمه اول سال  96هست تکمیل کنند تا با در
مسیر استفاده قرار گرفتن این پروژهها منافع عمومی از محل آن حاصل
شود و از درآمدها و امکانات آن در دیگر حوزههای توسعهای استفاده
شود که بهترین سیاستی است که دولت میتوانست با توجه به منابع
محدود خود در پیش گیرد و قابل دفاع است .پیشنهاد این است که با
استانی کردن خزانه استانها درآمدهای عمومی مربوط به هر استان
بهویژه مالیاتها در خود استان نگهداری شود و با استفاده از ظرفیت
شوراهای اسالمی شهر و روستا و شوراهای عالی استانها اولویتبندی
پروژههای شهری ،شهرستانی ،استانی و ملی از طریق نمایندگان آنها
مشخص شــود و مردم نیز قانع شوند که با توجه به امکانات موجود
در اســتان و درآمدهای اســتان چه پروژههایی دارای اولویت است و
نمایندگان نیز مسئولیتپذیر باشند و مردم را قانع کنند .آن دسته از
پروژههایی که در اولویت هستند با استفاده از منابع استانی در دستور
تکمیل قرار بگیرد و دولت تنها درگیر پروژههای ملی باشد؛ پروژههایی
مثل پروژ ه برقی کردن قطار تهران -مشهد که چند استان کشور درگیر
آن هستند و همه مردم کشور میتوانند از منافع آن برخوردار شوند.
دولت میتواند برای انجام این طرحها نیز از طریق جذب سرمایههای
خارجی به صورت فاینانس ،انتخاب سرمایهگذاران خارجی ،و تبدیل
این پروژهها به پروژههای انتفاعی اقدام كند و همچنین با استفاده از
منابع ملی در بودجه سالیانه روند انجام اینگونه طرحها را تسریع کند.
پروژههای نفت و گاز یا پروژههای توسعه حمل و نقل ،مترو و ...از این
قبیل است.
Áاز جذب ســرمایه خارجی صحبت کردید ،به نظر میرسد ما
در جذب سرمایههای داخلی نیز مشکالت زیادی داریم ،چگونه
میخواهیم سرمایههای خارجی را بهدرستی جذب کنیم؟

به نظر من ،در حوزه خارجی با توافق صورتگرفته با گروه  5+1و
انشــاءاهلل با لغو تحریمها امکان توسعه روابط خارجی و ایجاد ارتباط
گستردهتر اقتصاد ملی با اقتصاد بینالمللی فراهم میشود .سوئیفت
بانک مرکزی که باز و از تحریم خارج شود هزینه تجارت خارجی ما نیز
بهشدت کاهش مییابد .با توافق ایجادشده و امید بهوجودآمده ،آرامشی
در بــازار به وجود آمده و همچنین نرخ ارز تقریبا از ابتدای اســتقرار
دولت یازدهم با شیب مالیمی کنترل شده است و افزایشهای تدریجی
موجود آن هم به توسعه صادرات غیرنفتی کمک میکند .ارائه قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و انتخاب صادرات غیرنفتی به عنوان بخش
پیشران دولت نیز به کمک واحدهــای تولیدی صادراتمحور آمده
است .ادامه این حرکتها ،تعهد به اجرای قانون بهبود مستمر فضای
کســب و کار ،لغو مجوزها ،شفافیت اطالعرسانی و گردش اطالعات،
مبارزه جدی با فســاد اداری و اقتصادی و لغو قوانین مزاحم از جمله
اقداماتی بوده است که در جامعه ما امید به وجود آورده و ارزیابیهای
اقتصادی بینالمللی از اقتصاد ما را نیز مثبتتر کرده است .رتبه کسب
و کار از  154دولت سابق پارسال به  138و امسال به  118ارتقا یافته
است .هدف دولت این است که در سال  95آن را به زیر  100ارتقا دهد
این اقدامات در کنار بهبود روابط بینالمللی با کشورهای توسعهیافته
قرار میگیرد و برای جذب سرمایهگذاری خارجی بسترسازی میکند.
کشوری مثل ترکیه در همسایگی ما که فاقد نفت و گاز است ساالنه
تا  30میلیارد دالر هم ســابقه جذب سرمایه خارجی دارد .ما یکی از

اکنون دولت یازدهم در تنگنای ویژهای قرار گرفته است که اگر تحریمها ادامه
داشت و نمیتوانست با جامعه جهانی تعامل کند ،دامنه مشکالت میتوانست
به ناهنجاریهای گسترده در کشور منجر شد.

غنیترین کشــورها در حوزه نفت و گاز هســتیم و بهمراتب ظرفیت
بیشتری برای جذب سرمایه خارجی داریم .استفاده از ظرفیت قانون
تنظیم بخشی از مقررارت مالی ،استفاده از ظرفیت قانون بودجههای
سالیانه و استفاده از ظرفیت برنامه ششم ظرفیتهای مغتنمی است که
دولت میتواند روی آنها برای اجرای سیاستهای اقتصادی پیش رو،
بسترسازیکند.
Áانتظارات بخشخصوصی داخلی برای واگذاریها چیست و
تمایل آنها به سرمایهگذاری در چه پروژههایی است؟

ما مشکالتی در حوزه اقتصادی داریم که باید برطرف و اصالح شوند.
اصالح ساختاری در بازار سرمایه ،شبکه بانکی ،بحث سیاستهای پولی،
اجرای درست سیاستهای بودجهای و مالی که از جمله پیشنیازها
برای واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخشخصوصی اســت .مباحث
مرتبط با نرخ سود بانکی و رفتار شبکه بانکی ،بدهی دولت به پیمانکاران
و بدهی دولت به بانک مرکزی از جمله مســائلی است که دولت باید
همزمان نسبت به رفع آن اقدام کند .انتشار اوراق برای جذب سرمایه
مردم ،انتشار سکوک و متنوع کردن بازارهای مالی و انتشار اوراق قرضه
ارزی و اوراق قرضه داخلی از جمله راهکارهایی اســت که میتواند به
جذب سرمایه و مشــارکت بیشتر کمک کند به شرطی که همراه با
اطمینانبخشی از ثبات سیاستها و تصمیمگیریها باشد؛ در واقع این
اطمینان را به ســرمایهگذاران بدهند که سرمایه آنها در حوزهای که
سرمایهگذاری میکنند بیشتر از سپردهگذاری در بانکها سودآور است.
متاسفانه االن در شرایطی گرفتار هستیم که اگر بخواهیم سود بانکی را
کم کنیم ،پولها از شبکه بانکی خارج میشود؛ قدرت تسهیالتدهی
و تحرک شبکه بانکی ناتوانی که با  200هزار میلیارد تومان مطالبات
معوق مواجه است به حداقل ممکن رسیده و ممکن است بسیاری از
بانکهای ما در معرض ورشکستگی قرار بگیرند .از طرف دیگر تا سود
بانکی به ســپردههاي مردم باالی  20درصد است و در کنار آن هیچ
فعالیت تولیدی وجود ندارد که بیش از  20درصد سود بدهد ،بهترین
راهکار برای حفظ ســرمایههای مردم ،سپردهگذاری در بانکهاست
کــه حتما این روند باید تغییر کند و حوزههای دیگر ســودآورتر و و
جذابتری برای سرمایهگذاری های کوچک مردم فراهم شود که یکی
از آنها بحث بورس است و باید سود بیشتری از سپردهگذاری در بانک
به صاحبان سهام پرداخت شود .نقدینگی یک آفت برای اقتصاد ملی
است آن هم در شــرایطی که بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی
ما کمبود نقدینگی است .هنر دولت باید این باشد که نقدینگیهای
ســرگردان مزاحم را به بخش تولید هدایت کند که این کار شدنی و
البته سخت است و برای آن به مجموعه بسته بزرگ سیاستگذاری
نیاز دارد .اگر این اتفاق بیفتد در پاســخ به ســوال شما باید گفت که
پروژههای نیمهتمام برای واگــذاری به بخشخصوصی را نیز باید به
گونهای طراحی کرد که جذاب شود .امروز میبینید برای عبور از یک
اتوبان هر وســیله نقلیه  15هزار تومان هم پرداخت کند و اگر هزینه
احداث این پروژه توسط بخشخصوصی سرمایهگذاری بشود ممکن
اســت که ظرف مدت سه سال این هزینه برگردد .امثال این پروژهها
زیاد هستند .استخرهای نیمهتمام در مجموعههای ورزشی ،و مراکز
درمانی اگر به بخشخصوصی ســپرده شوند حتما میتوانند در یک
شرایط مطلوبتر ،با هزینه کمتر و با سرعت بیشتری به اتمام برسند.
هر پروژه سودآوری برای بخشخصوصی ما جذاب است به شرط اینکه
همانطور که گفتم بهدرستی واگذار شود .بخش خصوصی ما هم بسیار
توانمند است و این موضوع را نشــان داده است و ما نمونههای آن را

در هر حوزهای داریم .بنگاههای دولتی زیادی داریم که سرمایهگذاری
هنگفتی روی آنها صورت گرفته است اما زیانده هستند .مشابه همین
بنگاهها را در بخشخصوصی داریم که بسیار سودآور هستند.
Áدر مورد پروژههای بزرگ اوضاع بخشخصوصی چگونه است؟
آیا میتوانیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی در مزایدههای
بزرگ شرکت کند و موفق باشد؟

چرا که نه ،شــما اکنون پاالیشگاه و نیروگاه را به بخشخصوصی
بدهید .بخشخصوصی هم سرمایه دارد و هم میتواند کار را برعهده
گیرد .من حتی میگویم که خود این دولت که در حال حاضر با همه
محدودیتها قرار اســت سالی  40هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری
کند بیاید و این رقم را با  60هزار میلیارد تومان منابع بخش خصوصی
روی هم بگذارد و پروژه را به بخش خصوصی بدهد و بگوید هرکس 60
درصد آورد  40درصد آن را من میدهم .چرا خود دولت هزینه کند؟
غیر از پروژههای مربوط به امنیت ،بهداشت عمومی و آموزش عمومی
که غیرانتفاعی و وظیفه حاکمیت است و همچنین پروژههای دفاعی،
بقیه پروژهها میتوانند انتفاعی باشند و همه توسط بخشخصوصی
انجام شــوند .به نظر من بايد هرچه زودتر ادامه ســرمایهگذاریهای
جدید توسط دولت متوقف و این سرمایهها پیشپرداخت و مایه اولیه
جذب بخشخصوصی شود .در دنیا سابقه دارد که واحدهای بزرگ را
به یک دالر یا یک مارک واگذار کردند به شرط اینکه بخشخصوصی
بیاید و ظرفیت اشتغال را حفظ کند ،تولید را افزایش دهد و بهرهوری
را بــاال ببرد .البته باید به چگونگی واگذاری پروژهها نیز توجه شــود.
متاسفانه در جریان خصوصیسازی هم در دولت گذشته ،آسیب جدی
به اقتصاد وارد شده است چرا که خصوصیسازیها به عنوان رد دیون
انجام شــد و شما امروز میبینید که بخش عمدهای از پتروشیمیها
زیــر نظر وزارت کار و بخش بزرگی از بنگاههای بزرگ در وزارت دفاع
اســت در حالی كه وظیفه وزارت کار ایجاد ظرفیت اشتغال و وظیفه
وزارتخانه دفاع ،مســائل دفاعی اســت در صورتــي که وزارت نفت
پاالیشــگاه و پتروشــیمی ندارد .این اتفاق بدی در اقتصاد کشورمان
بود و پدیدهای تحت عنوان «خصولتی» شکل گرفت .حاال این موارد
باید اصالح شود چرا که باعث پسرفت و انزوای بخش خصوصی شده
است .سیاستهای وارداتی دولت گذشــته تحت عنوان دالردرمانی
و استفاده از دالرهای سرشــار ناشی از فروش نفت صدها هزار واحد
تولیدی کوچک و بزرگ مربوط به بخشخصوصی را زمینگیر کرده
است .رقابتپذیری محصوالت ما در بازارهای داخلی از بین رفته است
چه برســد به بازارهای خارجی و صادراتی .اینها از اقداماتی است که
دولت باید با ســرعت برای رفع آنها اقدام و اعتماد بخش خصوصی را
جلب و مسئولیتها را به بخشخصوصی واگذار کند و خودش در حوزه
حاکمیتی و نظارتی قرار بگيرد و با اجرای مواردی مانند یکسانسازی
نرخ ارز جلوی انحرافات و رانتها را بگیرد و با هدفمند کردن یارانهها
و اختصاص سهم تولید از این یارانهها و قطع یاران ه اقشار غیرنیازمند،
منابع آزادشده را صرف توسعه زیرساختها کند .همچنین قوه قضائیه
باید با مبارزه قاطع با فساد اقتصادی ،ایجاد امنیت اقتصادی و دفاع از
منافع مشروع بخشخصوصی ،و ایجاد محاکم اختصاصی برای حل و
فصل دعاوی اقتصادی به کمک دولت بیاید .در عین حال صدا و سیما
هم با فرهنگسازی و با بسیج ظرفیتهای ملی و میهنی ،به این جریان
کمک کند .اگر این شــرط و شروط رعایت شود ،واگذاری پرو ژهها به
بخشخصوصی بهدرستي انجام خواهد شد و این پروژهها به سرانجام
خواهند رسید.

اصالح ساختاری
در بازار سرمایه،
شبکهبانکی،بحث
سیاستهای
پولی ،اجرای
درست
سیاستهای
بودجهای و
مالی از جمله
پیشنیازها
برای واگذاری
طرحهای
نیمهتمامبه
بخشخصوصی
است
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راهبــرد
توگو با آیندهنگر عنوان کرد:
نایب رئیس اتاق ایران در گف 

جذابیتیکسوم پروژههای نیمهتمام برای سرمایهگذاری
اگر نگاه دولت برای واگذاری پروژهها به بخشخصوصی ،کسب سود و درآمد باشد
این کار هم مثل خصوصیسازی ،شکست میخورد

مریم موسیپور

و اگر نتوانست ،دست از آنها بشوید.

تامین بودجه برای تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام که به نظر میرسد کلنگ بسیاری از آنها ،بدون
برنامهریزی برای آینده آن به زمین خورده است ،این روزها به یکی از مهمترین معضالت دولت تبدیل
شده است چرا که کاهش قیمت نفت و درآمد حاصل از آن ،تعیین و تامین بودجه عمرانی را با مشکالتی
بیشتر از قبل مواجه کرده است تا جایی که شاید بتوان گفت چارهای برای دولت جز واگذاری این طرحها
به بخش خصوصی داخلی و خارجی باقی نمانده است .نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص
میگوید« :من فکر میکنم اگر دولت میتوانست با شرایط مالی کنونی خود این پروژهها را به پایان
برساند قطعا این کار را انجام میداد و به بخشخصوصی هم رجوع نمیکرد ».به گفته پدرام سلطانی و
بر اساس برآوردهایی که در اتاق بازرگانی انجام شده است تا حدود یکسوم پروژههای نیمهتمام دارای
جذابیتهای حداقلی برای ورود سرمایهگذار است و بقیه آنها یا جذابیت ندارند یا پروژه اقتصادی برای
سرمایهگذار محسوب نمیشوند.
Áپروژههای عمرانی نیمهتمام زیادی در کشور وجود دارد که دولت،
قادر به تامین بودجه الزم برای تکمیل آنها نیست؛ به عنوان یک فعال
بخشخصوصی فکر میکنید که آیا وقت آن رسیده است که دولت این
پروژهها را به بخشخصوصی واگذار کند؟

شرکتهای شبه
دولتی ،دیگر
به پروژههای
کوچک هم
رحمنمیکنند،
پروژههایی که
در حد 5میلیارد،
 10میلیارد
یا 20میلیارد
تومانهستند؛
اینهاهمان
پروژههاییاند که
بخشخصوصی
بهراحتی انجام
میدهد
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مــا به عنوان بخشخصوصی بارها این حرف را زدهایم و من فکر میکنم
اگر دولت میتوانســت با شــرایط مالی کنونی خود این پروژهها را به پایان
برساند قطعا این کار را انجام میداد و به بخشخصوصی هم رجوع نمیکرد
اما وضعیت بودجه دولت و چشــمانداز آن برای ســالهای آینده حاکی از
این اســت که حتی اگر دولت هیچ پروژه جدید دیگری نیز تعریف نکند در
شبینان هترین حالت  10تا  15ســال طول میکشد تا پروژههای موجود
خو 
را به اتمام برســاند .همچنین با احتساب زمان آغاز پروژهها و زمان اتمام آن،
میتوان گفت که ممکن اســت این پروژهها نهتنها اقتصادی نباشند بلکه از
حداقل کیفیت الزم نیز برخوردار نباشند زیرا هر بنایی بعد از مدتی مستهلک
میشــود و این در حالی است که از شروع برخی از این پروژه ها بیش از 10
ســال گذشته است .پس میبینیم که دولت به هیچ وجه نمیتواند از عهده
اتمام همه این پروژهها بربیاید و با این اوصاف به نظر من رویکردی که دولت
در دو ســال گذشته داشته و پروژهها را اولویتگذاری کرده ،درست است .به
این ترتیب دولت ،پروژههای با اولویتگذاری باال و پیشرفت  80یا  90درصد
را در دستور کار خود برای تخصیص بودجه عمرانی سنواتی و اتمام قرار داده
است تا به این طریق ،حداقل تعدادی از پروژهها را نجات دهد .موضوع دیگر
حائز اهمیت این است که دولت باید با رها کردن برخی پروژهها آنها را تعیین
تکلیف کند چرا که برخی پروژهها بدون توجیه اقتصادی یا از ســر اجبار و
اغراض سیاسی کلنگ خوردهاند و واقعا در نگاه کارشناسانه ،اتمام آنها اقتصادی
نیست و فایدهای برای کشور ندارد بنابراین دولت باید آنها را از اولویت خارج
کند و ریالی را به آنها تخصیص ندهد .البته اگر دولت میتواند این پروژهها را
نیز حتی به صورت مجانی به بخشخصوصی واگذار کند ،این کار را انجام دهد
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 Áچه پروژههایی را میتوان جزو این دسته که اشاره کردید ،به حساب
آورد؟

پروژههای زیادی وجود دارند که دارای توجیه اقتصادی نیستند؛ مثال در
منطقهای بیمارستانی ساختهاند که فاصله زیادی از شهر یا مناطق مسکونی
دارد یا در مناطقی ،مدارســی را کلنگ زدهاند که جمعیت آن مناطق کوچ
کردهاند و دانشآمــوزان زیادی ندارند یا پروژههایی بــرای احداث جاده در
منطقهای تعریف شده است که اصال تردد زیادی در آن برای استفاده اقتصادی
وجود ندارد .همچنین برخی پروژههای صنعتی آببر در مناطق کمآب تعریف
شــده است و اگر هم پروژه به اتمام برسد ،تهدیدی برای منطقه خواهد بود
و مصرف آب منطقه باعث لطمه زدن به شــرایط زیست محیطی و شرایط
عمومی آن منطقه برای ســکونت و رفاه شهروندان خواهد شد .از این موارد،
کم نیستند و به هر حال بعضا سرمایههای ملی را با رفتارهای سیاسی به باد
دادهایم اما جلوی ضرر از هرجا گرفته شود ،منفعت است.
 Áدر دستهبندی شما از پروژههای عمرانی نیمهتمام کدام پروژهها جزو
دستهای قرار میگیرد که قابلیت واگذار شدن به بخشخصوصی را دارد؟

بر اساس برآوردهایی که در اتاق بازرگانی انجام شده است تا حدود یکسوم
پروژههای نیمهتمام دارای جذابیتهای حداقلی برای ورود سرمایهگذار است و
بقیه آنها متاسفانه یا جذابیت ندارد یا پروژه اقتصادی برای سرمایهگذار محسوب
نمیشود و از پروژههایی است که به عنوان خدمات یا کاالهای عمومی ،خود
دولت مجبور است که آنها را به پایان برساند چرا که اداره آن پروژه حتی بعد
از اتمام آن نیز اقتصادی نخواهد بود .همچنین در برخی مناطق ،دولت وظایفی
بر عهده دارد و باید کارهایی انجام دهد که بخشخصوصی آن را انجام نخواهد
داد .اما در بخش پروژههایی که برای بخشخصوصی جذابیت دارد دولت باید
برای تکمیل آنها از سوی بخشخصوصی یا سرمایهگذار خارجی متمرکز شود،
در این بخش ،تساهل و برخورد سهل و آسان با متقاضیان باید مد نظر دولت
قرار گیرد .اگر نگاه دولت برای واگذاری این پروژهها به بخشخصوصی ،کسب
ســود و درآمد باشــد این کار هم مثل خصوصیسازی ،شکست میخورد و
امکان دارد که جذابیت بسیاری از این پروژهها برای سرمایهگذار کاهش یابد.
همچنین اگر دولت بخواهد برای اجرای این پروژهها چارچوبهای ســخت
نظارتی و بازرسی روی عملکرد بخشخصوصی در نظر بگیرد ،باز هم امکان
دارد که تمایلی برای ســرمایهگذاران نسبت به اتمام این پروژهها باقی نماند.
بنابراین دولت باید راحتتر از آن چیزی که برای کارهای معمول خود انجام
میدهد این پروژهها را واگذار کند و نگاهش نیز این باشد که اتمام هر پروژه
به معنای ایجاد اشتغال پایدار در آن منطقه است چرا که اداره یک پروژه به
مدیر ،کارگر و کارمند نیاز دارد .همچنین اتمام یک پروژه به معنای ارائه برخی
خدمات و ایجاد رفاه بیشتر برای شهروندان آن منطقه است .همچنین اتمام
یک پروژه میتواند موجب ایجاد فرصتهایی در پاییندست و باالدست آن
پروژه برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال شود .پس اگر دولت این سه مورد

در مقایسه با  10سال گذشته یا حتی  50سال گذشته و از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف ،هیچگاه بخش
ش خصوصی در پایینتر حد
خصوصی کشور در چنین شرایط بدی نبوده است .میتوان گفت که اکنون توان بخ 
خود است ولی انشاءاهلل این دوران به زودی به پایان میرسد.

را پایه تصمیمگیری خود قرار دهد و پروژههای نیمهتمام را با آســانترین و
ارزانترین شیوه و با اطمینانبخشترین چارچوب و ساز و کار واگذار کند ما
میتوانیم در انجام این کار ،توفیق نسبی ببینیم.
 Áگفتیــد پروژه جذاب برای بخــش خصوصی! بخشخصوصی چه
پروژهای را جذاب میداند و تمایل دارد که در آن سرمایهگذاری کند؟

واگذاری آنها به بخشخصوصی را نشــان میداد ،آیا در صورت فراهم
شدن شــرایط ،بخشخصوصی آنقدر توانمند هست که روی همان
یکسوم از پروژهها که اشاره کردید ،سرمایهگذاری کند؟

پروژه اگر اقتصادی باشد ،به هر حال راههایی برای تامین مالی آن پیدا
میشود .میتوان از طریق جذب سرمایهگذار خارجی ،فاینانسهای خارجی
و استفاده از ابزار بازار سرمایه و بسته به مقیاس پروژه حتی جوینت شدن
با خارجیها پروژه را تامین مالی کرد .این یکســوم که به آن اشار ه کردم،
هزاران پروژه است که بعضی از آنها در مقیاسهای زیر یک میلیارد تومان
اســت و برخی نیز کمی بیشتر ،برخی نیز به تامین مالی  5میلیاردی10 ،
میلیــاردی 20 ،و  50میلیارد تومانی نیاز دارند .اجرای چنین پروژههایی با
این اعداد و ارقام برای بخشخصوصی در شــرایط فعلی امکانپذیر است.
اما داستان «مگاپروژه»ها یا پروژههای کالنی که به چندصد میلیارد تومان
تامین مالی یا حتی باالتر نیاز دارند ،متفاوت است.
Áولی دولت نیز از بخشخصوصی انتقاداتی دارد؛ اینکه میگویند
در هنگام واگذاری ،بخشخصوصی برای تحویل گرفتن پروژه قدم پیش
نمیگذارد یا حتی مطابق حرفهایشان ،عمل نمیکنند ،این انتقادات را
قبول دارید؟

انکار نمیکنم که برخی از شــرکتهای بخش خصوصی از این رفتارها
دارند اما حکم صددرصدی نمیتوان داد؛ ما شرکتهایی داریم که از سابقه
خوبی در این حوزه برخوردار هســتند و بین حرف تا عمل آنها فاصله کم
است؛ دولت این موضوع را میداند اما من باز هم یادآوری میکنم که اکنون،
بخشخصوصی در بدترین شــرایط خود قرار دارد و در مقایسه با  10سال
گذشته یا حتی  50سال گذشته و از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف،
هیچگاه بخشخصوصی کشور در چنین شرایط بدی نبوده است .میتوان

عکس :رضا معطریان

برای پاسخ به این سوال باید نوع ورود بخشخصوصی به حوزه تکمیل
پروژهها را توضیح دهیم .بخشخصوصی به دو شیوه میتواند وارد اجرای
یک پروژه شــود .یک شــیوه که البته بخشخصوصی بارها از آن ضربه
دیده است ورود بخشخصوصی به عنوان پیمانکار در پروژههاست ،البته
پیمانکاری که تامین مالی نیز میکند؛ به عبارتی ســاخت و ساز میکند
و فاینانــس انجام میدهد .در ایــن روش بخشخصوصی پروژه را تمام و
بــه دولت واگذار میکند و باید حقالزحمه و منابع آورده خود را در یک
بــازه زمانی دریافت کند اما از آنجا که بخشخصوصــی در این حوزه از
دولت خوشحســابی ندیده است بسیار سخت وارد آن میشود .اما برای
پروژههای بهخصوص بزرگتر این پیشبینی را میکنم که ســرمایهگذار
خارجی وارد شــود چون آنها منابع مالی در دسترستر و ارزانتری دارند
و همچنین با عقد قرادادهای بینالمللی میتوانند خواستار رعایت الزاماتی
از سوی دولت شوند ،بنابراین آنها راحتتر میتوانند به پول خود برسند.
اما شیوه دوم کار که میتواند برای بخشخصوصی جذابیت داشته باشد،
پروژههایی است که بخشخصوصی میتواند از دولت بگیرد و سپس آن
را تکمیل و اداره کند مثال بعضــی پروژههای نیمهتمام از نوع واحدهای
تولیدی ،ســرمایهگذاریهای تولیدی یا واحدهای خدماتی هستند که
میتوانند با ارائه خدمات ،خودگردان و سودآور باشند .این نوع پروژهها را
بخشخصوصی میتواند به عهده بگیرد.
Áشما به شرایطی اشــاره کردید که کار واگذاری پروژه و چگونگی

گفت که اکنون توان بخشخصوصی در پایینتر حد خود است ولی انشاءاهلل
این دوران بهزودی به پایان میرســد و بــا ایجاد جنب و جوش در فضای
ش در حوزه مالی و بانکی این توان افزایش
اقتصادی کشــور و ایجاد گشای 
پیدا میکند.
Áنقش شــبه دولتیها را در این میان چگونه میبینید؟ در یکی از
نشســتهای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از حضور آنها در
مزایدهها و اینکه به دلیل ریسکپذیری باالتر ،چند گام در مزایدهها پیش
هستند انتقاد کرد ه بودید.

بله ،من ابراز تاسف کردم از اینکه شرکتهای شبهدولتی ،دیگر به پروژههای
کوچک هم رحم نمیکنند ،پروژههایی که در حد  5میلیارد 10 ،میلیارد یا
 20میلیارد تومان هستند؛ اینها همان پروژههایی هستند که بخشخصوصی
بهراحتی انجام میدهد .من جایگاه بخشعمومی غیردولتی رابه این صورت
میبینم که از طریق بازار ســرمایه و ابزارهای آن ،ســهام شرکتها یا اوراق
مشارکت و اوراق قرضه را خریداری کنند یا از دولت ،اوراق خزانه بخرند و به
این صورت پولهای خود را سرمایهگذاری کنند .همچنین این بخش میتواند
در پروژههای کالن و استراتژیک که در حال حاضر بخشخصوصی به جهت
محدودیتهای مالی انگیزه ورود به آنها را ندارد ،وارد شوند و این پروژهها ،به
اعتقاد من ،پروژههای بســیار بزرگیاند که حداقل نیازمند تامین مالی بیش
از هزار میلیارد تومان هســتند .اما ورود به پروژههای کوچک در رقابتهای
زحمتآفرین برای بخش خصوصی ،کار نادرســتی است .در سایر کشورها
هم بخشعمومی و صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی وارد کارهای
کوچک نمیشوند و اکثر دارایی آنها پورتفوی بازار سرمایه ،اوراق قرضه ،سهام
شرکتها و مجموعههای بزرگ است و معموال هم این سهامها را در بازار ثانویه
خریداری میکنند نه اینکه خودشان بروند ،شرکت را تأسیس و سرمایهگذاری
کنند اما در کشور ما این بخش هم مثل برخی بخشهای دیگر اشتباه دیده
و تعریف شده است.
Áدر حال حاضر اگر دولت بخواهد پروژههای نیمهتمام را واگذار کند،
مهمترین کاری که باید در گام اول انجام دهد ،چیست؟ آیا تضمین خاصی
باید به بخشخصوصی بدهد؟

تضمین الزم نیست؛ مهمترین کار دولت این است که اطالعات و جزئیات
این پروژهها را منتشر کند تا بخشخصوصی دقیقتر این پروژهها را بشناسد.
کار دومی که باید انجام بدهد این است که مدل واگذاری خود را با لحاظ کردن
مواردی که به آن اشاره کردم ،تنظیم کند؛ به این معنا که نگاه کسب درآمد و
سود به این پروژهها نداشته باشد.

پروژه اگر
اقتصادی باشد،
به هر حال
راههایی برای
تامین مالی آن
پیدا میشود.
میتوان از طریق
جذب سرمایهگذار
خارجی،
فاینانسهای
خارجی و
استفاده از ابزار
بازار سرمایه و
بستهبهمقیاس
پروژه حتی
جوینت شدن با
خارجیها پروژه
را تامین مالی کرد
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راهبــرد

توگو با آیندهنگر
انصاری عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گف 

ش خصوصی شغل میسازد
واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخ 

با مهیا شدن مقدمات الزم ،میتوان حدود 120هزار میلیارد تومان از طرحهای نیمهتمام را در زمان کوتاهی فعال کرد
احمد میرخدائی
کلنگ زدنهای میلیاردی دولت قبل ،انبوهی از طرحهای عمرانی نیمهتمام است و گزارش مركز

میراث
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی حاکی از این است كه اعتبار موردنیاز برای به پایان رساندن این
طرحهای نیمهتمام بهشدت افزایش یافته است و با طوالنیتر شدن دوره اجرای پروژهها ،این مبلغ
بهصورت تصاعدی افزایش مییابد .یکی از راهکارهایی که دولت یازدهم برای حل معضل این طرحهای
نیمهکاره پیشنهاد داد ،استفاده از توان و نقدینگی بخش خصوصی و واگذاری طرحها به این بخش بود.
ش خصوصی
راهکاری که گویا اگر با ساز و کار مناسب و البته با صرفه اقتصادی باشد ،مورد استقبال بخ 
نیز قرار خواهد گرفت .محمدرضا انصاری ،رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و
مهندسی ایران ،در گفتوگو با «آیندهنگر» واگذاری اجرای این طرحها به بخش خصوصی را هم به نفع
کشور و هم به نفع توانمندی این بخش دانست و پیشبینی کرد دولت بتواند حدود  30درصد از این
میراث نیمهتمام را به بخشخصوصی واگذار کند.

در حال حاضر،
طرحهای عمرانی
نیمهتمامکشور
با بدترین حالت
در سالهای
اخیر مواجه
است چراکه در
طول چند سال،
مشکالت روی
هم انباشته شده
و حاال عددی که
برای به پایان
رساندن این
طرحها عنوان
میشود بالغ
بر  400هزار
میلیاردتومان
میشود که رقم
بسیار باالیی است
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 Áوضعیت طرحهای عمرانی نیمهتمام را چگونه ارزیابی میکنید؟
در حال حاضر ،طرحهای عمرانی نیمهتمام کشــور با بدترین حالت در
سالهای اخیر مواجه اســت چراکه در طول چند سال ،مشکالت روی هم
انباشته شده و حاال عددی که برای به پایان رساندن این طرحها عنوان میشود
بالغ بر  400هزار میلیارد تومان میشــود که رقم بسیار باالیی است .دولت
میتواند بخشی از نقدینگی عظیم جامعه را به سوی تکمیل این طرحها سوق
دهد .در قانون نیز به دولت اجازه داده شده است تا آییننامهای را برای فعال
کردن طرحهای نیمهتمام ،با استفاده از حضور بخشخصوصی ،تنظیم و ابالغ
کند .دولت نیز فعال دستاندرکار تکمیل و اصالح همین آییننامه است و ما
به عنوان شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی کشور ،فکر میکنیم با مهیا
شدن مقدمات واگذاری این طرحها ب ه بخشخصوصی ،میتوان حدود 120
هزار میلیارد تومان از این طرحهای عمرانی نیمهتمام را در زمان کوتاهی یعنی
حدود پنج یا شش ماه ،فعال کرد.
Áگفتید دولت میتواند بخشی از نقدینگی جامعه را به این طرحها
جذب کند ،آیا منظورتان اوراق مشارکت و فروش آن به مردم است؟

خیر ،به هیچ وجه چنین منظوری ندارم؛ بخشی از این طرحهای عمرانی
نیمهتمام قابل واگذاری به بخشخصوصی است .این طرحها باید به شیوههایی
که برای بخشخصوصی توجیه اقتصادی داشــته باشد ،واگذار شوند تا این
بخش بتواند با اســتفاده از توان فنی و مهندسی و همچنین با بهرهگیری از
نقدینگی موجود در جامعه ،نسبت به مدیریت و بهرهبرداری آنها اقدام کند.
در شرایط فعلی نقدینگی بزرگ  860هزار میلیارد تومانی در جامعه موجود
است و میتوان حدود  120هزار میلیارد تومان آن را جذب طرحهایی کرد که
توجیه اقتصادی دارند .برخی از این طرحها را میتوان واگذار کرد به گونهای که
بخش خصوصی در یک دوره زمانی مشخص ،روی طرح سرمایهگذاری کند
و آن را به اتمام برساند .پس از آن چند سالی برای بازگرداندن اصل سرمایه و
سود سرمایهگذاری از آن بهرهبرداری کند و در آخر طرح را به دولت برگرداند.
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بخشی از این طرحها نیز با همین حالت نیمهتمام ،قابلیت فروش به بخش
خصوصی را دارند تا این بخش ،طرح را به اتمام برساند و پول دولت را نیز در
یک دوره زمانی و با شرایط مشخصشده برگرداند.
Áمکانیســم فروش این بخش از طرحهای عمرانــی نیمهتمام به
بخشخصوصی باید چگونه باشد؟

همه این کارها را میتوان در قالب رقابت و مزایده انجام داد تا کسانی که
قیمت بهتری را پیشنهاد میدهند ،برنده واگذاری و فروش شوند .خریداران یا
کسانی که قصد تکمیل طرحها را دارند روی طرح محاسبه و مطالعه میکنند
و قیمتی روی طرح میگذارند .این مســئله برای هر دو دســته از طرحهای
نیمهتمام یعنی هم آنهایی که عاقبت به دولت برگردانده میشوند و هم آنهایی
که کامال فروخته میشــوند صدق میکند و پس از قیمتگذاری ،طرح به
عالقهمندانی که باالترین قیمت را پیشنهاد میدهند واگذار میشود.
Áآیا بخشخصوصی توان تامین مالی تکمیل این پروژهها را دارد و آیا
میتواند نقدینگی جامعه را به سوی طرحهای عمرانی جذب کند؟

در شرایط فعلی موسسات مالی و بانکی به دلیل مشکالت این سیستم و
معوقــات موجود ،توان تامین مالی را ندارند اما توان فنی و مدیریتی این کار
در بخشخصوصی وجود دارد و بخــش خصوصی باید بتواند با تدابیری ،از
بخشی از نقدینگی جامعه نیز استفاده کند .در حقیقت باید در این فرآیند با
تمهیداتی از بخشخصوصی حمایت کرد تا بتواند پول را فراهم کند .این پول
در جامعه موجود است اما مکانیسمهای قوی و مدون تامین مالی در جامعه
وجود ندارد چراکه بانکها ضعیف هستند و موسسات دیگر ،مانند بیمهها نیز
این قابلیت را ندارند.
 Áبا توجه به حجم انبوه طرحهای نیمهتمام و همچنین تعدد فعاالن
بخشخصوصی که عالقهمند به مشارکت در این طرحها هستند ،ساز و
کار مشخصی برای واگذاریها نیاز است؟

حتما ساز و کار مشخصی برای انجام این کار نیاز دارد .البته همانطور که
گفتم ،یک آییننامه نیز تنظیم شده و در شورای اقتصاد و دولت به تصویب
رسیده است و دولت فعال در حال تهیه اصالحیهای برای آن است که ساز و
کار واگذاریها این طرحهای نیمهتمام را تعریف میکند .طبیعی اســت که
این کار گســترده ،ســاز و کار وســیعی نیز نیاز دارد اما در این ساز و کار از
همان قدرتهای اجرایی موجود کشور در دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها
استفاده خواهد شد .این مســائل و موارد هم در آییننامهای که به تصویب
رسیده و هم در اصالحیه آن تعریف شده است .البته موضوعات مطرحشده
در آییننامه این واگذاریها هم مفصل اســت .آییننامه این واگذاریها بین
دستگاههای اجرایی کشور توزیع و پس از آن پروژههای ملی با حضور و نظارت
ســازمان برنامه و بودجه به متقاضیان واجد شرایط واگذار میشود .جزئیات
و ســاز و کار این واگذاریها در همیــن آییننامه و در اصالحیههایی که در
آینده نزدیک تصویب میشود به تفصیل خواهد آمد .بهخصوص که شخص
رئیسجمهور نیز روی این مســئله حساس اســت و اجرایی شدن ماجرای

شرط اول برای واگذاری پروژههای عمرانی نیمهتمام به بخشخصوصی این است که طرحها توجیه اقتصادی داشته باشند تا
بخشخصوصی بتواند با شوق و عالقه به سراغ آن برود .طرحهای گوناگونی در حوزههای آب ،انرژی ،نفت ،راهسازی و حمل
و نقل وجود دارد و به عقیده ما هر طرحی که امکان درآمدزایی داشته باشد ،قابل واگذاری است.

واگذاری طرحهای نیمهتمام را پیگیری میکند.

Áشــبهخصوصیها یا بخش خصولتی نیز بخــش بزرگی از اقتصاد
کشور را در اختیار دارند و در بســیاری از طرحهای عمرانی فعلی نیز
فعالیت میکنند؛ چه باید کرد که با شعار واگذاری طرحهای نیمهتمام به
بخشخصوصی ،حتما برخی طرحهایی که بخشخصوصی توان انجام آن
را دارد به بخشخصوصی برسد یا الاقل بخش خصوصی در اولویت باشد؟

این مسائل هم در آییننامهای که به آن اشاره کردم ذکر شده و در آن برای
بخشخصوصی اولویت قایل شدهاند .در نتیجه اگر بخشخصوصی داوطلب
باشد طرح به بخشخصوصی واگذار میشود و اگر این بخش داوطلب نباشد و
شرکتهای خصولتی عالقهمند باشند ،طرح به آنها واگذار میشود .به هر حال
نمیشود واگذاری طرح به بخشخصولتی را ممنوع کرد.
Áآیا عالقهمندی بخش خصوصی کشور به اندازهای هست که نوبت به
خصولتیهانرسد؟

بله ،اگر ساز و کار درستی فراهم شود ،بخشخصوصی ،هم امکان مدیریت
و فن این کار را دارد و هم نقدینگی موردنیاز در جامعه موجود است.
Áمســئلهای که مطرح می شود این اســت که برخی از این

طرحهای نیمهتمام سودده نیستند یا بهگونهای هستند که بخش
خصوصی نمیتواند پس از به پایان رسیدن طرح ،از آن بهرهبرداری
کند تا سرمایه و سود فعالیت خود را برگرداند .تکلیف این طرحها
چه میشود؟

اینکــه من گفتم  120هزار میلیارد تومــان از این طرحها قابل واگذاری
است ،یعنی تخمین زده میشود حدود  30درصد از کل طرحهای نیمهتمام،
طرحهایی باشند که توجیه اقتصادی و قابلیت این نوع واگذاری را دارند .برای
طزیستی
بقیه طرحها ،که اغلب جنبههای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی یا محی 
دارند ،باید تدابیر ویژهای اندیشــید و در قالب این نوع واگذاری نمیگنجند.
همیــن که به اندازه  120هزار میلیارد تومــان ،طرحهای نیمهتمام را فعال
کنیم نیز تحول بزرگی است .البته این یک تخمین تقریبی است .با توجه به
اینکه حدود  30درصد طرحها طبیعت اقتصادی دارند ،تخمین زده میشود
با همکاری بخش خصوصی و تزریق  120هزار میلیارد تومان ،این طرحها به
بهرهبرداری برسد و دولت باید به فکر باقی طرحها باشد .البته باید توجه کنیم
که در شرایط فعلی که معضل بیکاری ،قشر جوان را درگیر کردهاست120 ،
هزار میلیارد تومان میتواند بیش از  700هزار شــغل ایجاد کند که تحول
عظیمی در بازار کار کشور خواهد بود.
Áشــما به عنوان یک فعال بخش خصوصی و به عنوان رئیس هیات
مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران ،کدامیک از
این طرحها را برای واگذاری مناسبتر میدانید؟

شرط اول این است که طرحها توجیه اقتصادی داشته باشند .طرحهای
گوناگونی در حوزههای آب ،انرژی ،نفت ،راهسازی و حمل و نقل وجود دارد و
به عقیده ما هر طرحی که امکان درآمدزایی داشته باشد ،قابل واگذاری است.
اگر بخشخصوصی به بازگشت اصل سرمایه و سود خود اطمینان داشته باشد،
مشتاقانه وارد این طرحها میشود.
Áآیا این کار میتواند به کوچک شدن دولت نیز منجر شود یا حداقل
به روند کوچک شدن دولت کمک کند؟

حتما کمک میکند؛ وقتی مسئولیت به بخش خصوصی واگذار میشود
این شانس برای دولت به وجود میآید که خود را با شتاب بیشتری کوچک
کند .در برخی طرحهایی که به دولت بازمیگردد نیز فقط بهرهبرداری به دولت
برمیگردد و دولت درگیر ساخت و اجرای طرح نخواهد شد .مثال وزارتخانهها
طرحهایــی را دارند که از آنها بهرهبرداری میکنند یا برخی از ســازمانها و
شرکتهای دولتی ،عالقهمند هستند مالک باشند و بهرهبرداری کنند .در این

مورد میتوان سدهای کشور را مثال زد که عموما وزارت نیرو و شرکتهای
آب و برق منطقهای ،مالک آن هستند یا مثال شبکه آب شهری که سازمان
دولتی مالک آن اســت درحالیکه ممکن است ساخت آن را خودشان انجام
نداده باشند .این را هم باید مدنظر داشت که دولت تصمیم دارد بهتدریج ،با
خصوصیسازی ،مالکیت خود را واگذارکند و اقتصاد را به مردم بسپارد.
Áدر فرایند تکمیل طرحهای نیمهتمام توسط بخش خصوصی ،چقدر
امکان بهرهمندی از سرمایه خارجی وجود دارد؟

حضور سرمایه خارجی در ایران با برخی چالشها روبهروست .چالشهای
حضور ســرمایه خارجی در حوزههای نفت و گاز و انرژی کشور شاید زودتر
از سایر حوزهها حل شود اما چالشهای حضور در طرحهای عمرانی کشور،
غیر از باریکههایی مانند حوزه گردشگری و جهانگردی و هتلسازی ،شاید
بهزودی حل نشود.
Áآیا دولت نمیتواند تضمین بدهد که چالشهای پیش روی سرمایه
خارجی برطرف خواهد شد؟

دولــت میتواند این تضمیــن را بدهد اما این دیگر ســرمایهگذاری
خارجی نیست بلکه فاینانس است .دولت برای تامین اعتبار باید از بودجه
ســالهای آتی خود خرج کند اما این مقصود سرمایهگذاری نیست .در
پروسه سرمایهگذاری ،فرد سرمایهگذار یک طرح را در دوره کوتاهمدت اجرا
میکند و عاقبت آن را مالک میشود یا به مدت معینی از آن بهرهبرداری
میکند و بعدآن را به دولت بازمیگرداند .بنابراین برای حضور ســرمایه
خارجی ،برخی از مشکالت این حوزه باید برطرف شود که حل همه آنها
نیز در حوزه اختیار دولت نیســت .برخی چالشها اجتماعی  -اقتصادی
است که باید حل شود اما روند حل آنها کند خواهد بود .سرمایه خارجی
وقتی وارد یک کشور میشود که فضای امن ،محیط کسب و کار مناسب،
سیستم سالم و تضمین اقتصادی و سیاسی در یک کشور باشد .البته باید
به این موضوع هم توجه کنیم که جدا از چالشهایی که برای ورود سرمایه
خارجی برای تکمیل این طرحها وجود دارد ،بخشخصوصی هم در فضای
فعلی کســب و کار با مشکالتی روبهروست اما چون در این فضا بوده و با
همین وضعیت فعالیت کرده است ،با ریسکها و چالشهای محیط نیز
آشناســت و نسبتا آنها را پذیرفته است اما سرمایه خارجی برای ورود به
دنبال محیط کسب و کار مناســب میگردد و این چالشها را بهراحتی
قبول نمیکند .به همین دلیل میتوان گفت که اجرای طرحهای نیمهتمام
موجود تا آمدن ســرمایه خارجی نمیتواند معطل بماند و بخشی از این
طرحها با توان و سرمایه داخلی قابل تکمیل است.

برای حضور
سرمایه خارجی،
برخی از مشکالت
این حوزه باید
برطرف شود که
حل همه آنها نیز
در حوزه اختیار
دولت نیست.
برخی چالشها
اجتماعی -
اقتصادی است
که باید حل شود
اما روند حل آنها
کند خواهد بود.
سرمایه خارجی
وقتی وارد یک
کشور میشود
که فضای امن،
محیط کسب و کار
مناسب،سیستم
سالموتضمین
اقتصادی و
سیاسی در یک
کشور باشد

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلوچهارم ،بهمن 1394

49

راهبــرد
گفتوگو با حسین راغفر اقتصاددان درباره راهحل اتمام پروژههای ناتمام

تبدیل تهدید طرحهای نیمهتمام به فرصتی برای جامعه
دولت باید یک استراتژی توسعه داشته باشد که طی آن بخشی از این پروژههای عمرانی نیمهتمام ،تکمیل شود

نازنین نیکآیین
طرحهای عمرانی نیمهتمام روی زمین ماندهاند و با شرایط کنونی به نظر نمیرسد که به این زودیها
دولت بتواند بار سنگین ساخت آنها را به دوش بکشد؛ در این شرایط بسیاری تنها یک چاره پیش روی
دولت میبینند و آن استفاده از سرمایه بخشخصوصی و سرمایه خارجی برای تکمیل طرحهای قابل
واگذاری است .موضوعی که به گفته حسین راغفر ،اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا ،دولت برنامهای
در خصوص آن ندارد« :از آنجا که متاسفانه دولت برنامه ندارد ،آن دسته از طرحهایی که ظرفیتهای
خوبی دارند و میتوانند درآمدزا باشند ،به نام بخشخصوصی به دوستان و رفقا داده میشود و بعد از آن
هم کسی جوابگو نیست ».وی در عین حال معتقد است که دولت میتواند با مبدل کردن این طرحها و
داشتن برنامه برای آنها ،در عین واگذار کردن آنها به بخشخصوصی با تکمیلشان ،به نفع اقتصاد و مردم
و در واقع به نفع جامعه گام بردارد .به گفته راغفر در ابتدا دولت باید عزمی برای تعیین تکلیف طرحهای
نیمهتمام داشته باشد؛ اگر این برنامه در دستور کار باشد ،در کنار امکان استفاده از توان فنی مهندسی
بخشخصوصی کشور ،امکان استفاده از سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز وجود دارد که سرمایه
توگوی «آیندهنگر» با او را در زیر میخوانید.
بزرگی است .گف 

 Áرفتار دولت در قبال طرحهای نیمهتمام عمرانی باید چه باشد؟
ما شاهد انبوهی از طرحهای نیمهتمام عمرانی هستیم که تکمیل
نشدن این طرحها موجب میشود که باز هم هزینههای آنها در اثر
تورم و فرسودگی و مواردی از این دست ،افزایش یابد .از نظر شما
بهترین کاری که دولت میتواند در این شرایط انجام دهد ،چیست؟

دولت باید یک
برنامه و طرح
توسعهملی
داشته باشد تا
بتواند راهی
برای واگذاری
طرحها پیدا کند
که به واسطه آن
یاطرحهاتکمیل
شوند یا حتی
برخی را تغییر
کاربری دهد اما
تغییرکاربری
آنها نیز در جهت
توسعهملیباشد
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به نظر میرســد که برخی از این طرحها با اهداف مشخصی آغاز
شــدهاند و البته برخی از آنها نیز تقریبا بدون هدف مشخص و موجه،
بیشتر با فشارهای سیاسی و فشار نمایندگان مجلس شروع شده است
تا فقط به آنها برای کسب محبوبیت محلی و آرای انتخاباتی مردم کمک
کند .به نظر من برای این مسئله نمیتوان یک حکم کلی داد .به طور
کلی دولت باید یک استراتژی توسعه داشته باشد که طی آن بخشی
از این پروژههای عمرانی نیمهتمام ،تکمیل شود .برای این کار ابتدا باید
روی تکتک این طرحها مطالعاتی دقیق صورت بگیرد تا برای تعیین
تکلیف آنها امکان اخذ بهترین تصمیم مهیا شود .حتی بخشهایی از
این طرحها را میشود به صورت رایگان به بخش خصوصی واگذار کرد.
ممکن اســت در این مطالعات به این نتیجه برسند که فالن طرح در
فالن منطقه محروم شــرایطی دارد که میتوان آن را رایگان به بخش
خصوصی سپرد به این شرط که این طرح نیمهتمام را به گونهای تکمیل
کند که در مسیر توسعه این منطقه مورد بهرهبرداری قرار گیرد .بخشی
از پروژهها را میتوان به بخش تعاونی واگذار کرد به نحوی که فرصت
اجتماع محلی را برای حل معضالت منطقه فراهم کند .بخشهایی از
این طرحها را نیز میتوان به بخشخصوصی فروخت چراکه این طرحها
منابع قفلشــده دولت است که باقی ماندن در حالت فعلی استهالک
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زیادی نیز دارد و معلوم نیست که چه وقت ،شرایط تکمیل آنها فراهم
میشود و ممکن است سالهای سال بالاستفاده بماند و شرایط جوی
مانند باد و باران آنها را فرســوده کند .بنابراین یک حکم کلی در مورد
ن طرحها نمیتوان داد اما این پروژهها را میتوان به یک فرصت تبدیل
ای 
کــرد .البته دولت باید طرحی برای تبدیل این پروژههای نیمهتمام به
فرصتهایی برای خود داشته باشد و به این بیندیشد که چگونه ممکن
است با واگذاری آنها به بخشخصوصی و تکمیلشان ،به نفع اقتصاد و در
واقع به نفع جامعه عمل کند و همه را از مزایای تکمیل طرح بهرهمند
سازد ،ضمن اینکه از هزینههای خود میکاهد.
 Áاگر به نظر واگذاری این طرحها به بخشخصوصی یک فرصت
است و دولت باید از آن برای تکمیل این طرحها استفاده کند ،چرا ما
تاکنون شاهد این مسئله نبودهایم و هنوز دولت درگیر تعیین بودجه
عمرانی و بعد از آن هم تامین این بودجه است؟

چون دولت برنامهای در این زمینه ندارد و به نظر میرســد از آنجا
که متاسفانه دولت برنامه ندارد ،آن دسته از طرحهایی که ظرفیتهای
خوبی دارند و میتوانند درآمدزا باشــند ،بــه نام بخشخصوصی به
دوســتان و رفقا داده میشــود و بعد از آن هم کسی جوابگو نیست.
کما اینکه تمام خصوصیسازیهایی که در کشور انجام شده ،شتاب و
عجله و تبلیغات بسیار گستردهای داشته مبنی بر اینکه باید این طرحها
را به بخشخصوصی واگذار کنیم تا بتوانیم از فالن نتایج حضور بخش
خصوصی بهرهمند شویم و در این زمینه سخنرانیهای بسیار میشود؛
البته هیچکدام از این نتایج تحقق پیدا نکرده اما این منابع منتقل شد و
بسیاری از آنها به ثمن بخس و قیمتهای نازل واگذار شد و نابرابریها
را بیشتر کرد اما هیچکدام از آن نتایج تحقق پیدا نکرد و حتی برخی از
این طرحها و منابع منتقل و تغییر کاربری داده شد؛ مثال کارخانهای را
به نام نساجی گرفتند که داخل شهر بود و حدود  800کارگر داشت که
آنها را بهتدریج اخراج کردند .بعد پولی هم پرداخت کرده و تغییر کاربری
گرفتهاند تا برجسازی کنند .مشکل این است که دولت هیچ برنامهای
نه برای خصوصیسازی داشته است و نه برای این فعالیتی که میتواند
بالقوه ظرفیت بزرگ فساد داشته باشد .توجه کنید من نمیگویم که این
واگذاریها ضرورتا منتج به فساد میشود اما در این بین یک ظرفیت
بالقوهای برای فســاد وجود دارد که توجه به آن ضروری است .جدا از
این مسئله ،تجربه نشان داده اســت کسانی که در قدرت هستند به
صورت مستقیم یا با حمایت از دوستان و نزدیکان ،این طرحها و منابع
را میگیرند .بنابراین این نگرانی وجود دارد که انتقال طرحهای عمرانی
نیز به اسم واگذاری به بخش خصوصی ،نتایج خالف هدف داشته باشد
و منجر به بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم شود .از اینرو دولت هم
باید برنامهای درست برای خصوصیسازی داشته باشد چرا که واگذاری
طرحهای عمرانی نیمهکاره هم همان خصوصیســازی است و تمام

تجربه نشان داده است کسانی که در قدرت هستند به صورت مستقیم یا با حمایت از دوستان و نزدیکان،
این طرحها و منابع را میگیرند ،بنابراین این نگرانی وجود دارد که انتقال طرحهای عمرانی نیز به اسم
واگذاری به بخش خصوصی ،نتایج خالف هدف داشته باشد.

اولیــه اجرای طرح تحقق پیدا کند و هم بخش خصوصی باید مکلف
باشد اهداف دولت را در آن طرح تامین کند .اگر بخواهیم کار را انجام
دهیم ،روشهای انجام کار زیاد است اما اصل اولیه همان است که دولت
برنامه مشخص و روشنی داشته باشد و از بخشخصوصی برای انجام این
طرحها حمایت کند .در این صورت بخشخصوصی ما میتواند بهراحتی
کارها را برعهده گیرد و ســرمایهگذاری کند .برخی از این طرحها در
مکانهایی احداث شده که بهدرد کسی نمیخورد .دولت میتواند برخی
از اینها را به صورت رایگان واگذار کند یا حتی کمک هم بدهد تا طرح به
وضعیتی برسد که بتواند در طرح توسعه ملی جایگاهی پیدا کند .مشکل
فعلی دولت در کل اقتصاد این است که هیچ برنامهای ندارد.
 Áاز بیبرنامگی دولت صحبت میکنید؛ آیا فکر میکنید که دولت
یازدهم هم برنامهای برای بهتر شدن فضای اقتصاد کشور ندارد؟
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مشکالتی که پیش از این دیده شده است میتواند باز هم تکرار شود.

 Áدولت باید چه برنامهای برای حل مشــکل طرحهای عمرانی
نیمهتمام داشته باشد تا در نهایت این کار بهدرستی پیش برود و به
گفته شما ،با مشکلی مانند تجربهای که در خصوصیسازی داشتیم
مواجه نشود؟

دولت باید یک برنامه و طرح توسعه ملی داشته باشد تا بتواند راهی
برای واگذاری طرحها پیدا کند که به واسطه آن یا طرحها تکمیل شوند
یا حتی برخی را تغییر کاربری دهد اما تغییر کاربری آنها نیز در جهت
توسعه ملی باشد .مثال کاربری بیمارســتان برای جایی تعریف شده
اســت که بر اساس جمعیت ،توجیه اقتصادی ندارد .دولت میتواند با
برنامهریزی درست این کاربری را تغییر دهد و آن را طوری تعریف کند
که برای آن منطقه مورد نیاز است و بعد اجرای آن را به بخشخصوصی
واگــذار کند اما در قبال آن میتواند تعهــدی بگیرد به طوری که در
جهت طرح توسعه دولت از آن استفاده شود .عملکرد بدون برنامهریزی
هیچوقت نتایج مورد انتظار را نخواهد داشت.
 Áبه نظر شما بخشخصوصی ما در حال حاضر توانایی انجام و
بر عهده گرفتن تکمیل پروژهها را دارد؟ فکر میکنید در روند این
واگذاریها چگونه باید عمل شود تا بخشخصوصی ما وارد این کار
شود و ادامه تکمیل پروژهها را بر عهده گیرد؟

قطعا اینطور است .در بسیاری مواقع اگر دولت برنامه داشته باشد
مثال ممکن است کسی بخواهد دانشگاه بســازد ،دولت میتواند وارد
سرمایهگذاری مشترک با این فرد شود .مثال اگر زمینی و طرحی برای
ســاخت دانشگاه داشت ،آن را به این فرد پیشنهاد دهد و بگوید شما
این دانشگاه را بساز و سپس پول زمین یا امکاناتی را که دولت به شما
ارائه کرده است ،بپرداز .راههای زیادی وجود دارد تا بخشخصوصی را
ترغیب به سرمایهگذاری کند .طر ح نیمهتمام را میتوان به عنوان سهم
دولت تلقی کرد تا بخش خصوصی این طرح را تکمیل کند و بهتدریج
سهم دولت را نیز بخرد .در این فرآیند هم دولت باید کمک کند تا هدف

بله ،ظاهرا برنامه دولت این اســت که هیچ برنامهای نداشته باشد؛
شواهد این بیبرنامگی هم این است که بیش از دو سال از عمر دولت
میگذرد و جز دو ،ســه طرح مانند طرح اخیر فروش خودرو و کاالی
ایرانی و کاهش ذخیره قانونی بانکها ،برنام ه دیگری نداشــته است.
این طرحها برای منافع گروههای صاحب قدرت مانند خودروســازان
و بانکها و پتروشیمیهاســت ،نه برای مردم .پس این اقدامات برای
مردم ،اشتغال و توسعه ملی نیست .ما هنوز داریم به مصرفگرایی دامن
میزنیم و در این مصرفگرایی واردکنندهها برنده هستند در حالی که
تولید همیشه در جامعه ما ،مظلوم واقع شده است .انتظار داشتیم که
دولت یازدهم از بنگاههای کوچک و متوسط حمایت و تسهیالتی برای
آنها فراهم کند .دولت میتوانســت به جای دادن تسهیالت به خرید
خودرو و حاال هم لوازم خانگی که دامن زدن به مصرفگرایی اســت،
پروژههایی تعریف کند که همه مردم از نتایج آن اســتفاده کنند .به
نظر میرسد دولت هیچ احساس نگرانی در خصوص تولیدکنندگان
کوچک و متوسط ندارد .این مسائل موجب شده است که بگویم دولت
برنامهای ندارد و بخشخصوصی نیز بیبرنامگی را احساس میکند و
تا زمانی که حس نکند شــرایط مهیای سرمایهگذاری است ،وارد این
حوزه نخواهد شد.
 Áاگر دولت برنامهای خوب و قابل دفاع در این حوزه داشــته
باشد ،شما شرایط را چگونه ارزیابی میکنید؛ مشکلی برای حضور
سرمایههای بخشخصوصی وجود نخواهد داشت؟

دولت ابتدا باید عزمی برای تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام داشته
باشد؛ اگر این برنامه در دستور کار باشد ،در کنار امکان استفاده از توان
فنی مهندسی بخشخصوصی کشور ،امکان استفاده از سرمایه ایرانیان
مقیم خارج از کشور نیز وجود دارد که سرمایه بزرگی است .البته این
سرمایهها وارد کشور هم شدند و طی بازهای از زمان به بخش مسکن
کشــور رفتند ،چرا که این بخش بسیار سودده شده بود .این خاصیت
سرمایه است ،هرجا سودی احساس کند وارد میشود .بنابراین اگر به
این نتیجه برســد که سود در کشور ما در انجام کارهای تولیدی است
یا تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای نیمهتمام برایش ســودمند است،
قطعا وارد این حوزه خواهد شد .در این شرایط است که تولید بهصرفه
میشود و سرمایه داخلی و خارجی با برنامه دولت ،عزم جدی برای ورود
به تولید و فعالیت عمرانی پیدا خواهد کرد .در این شرایط سرمایهگذاران
به تکمیل طرحهای نیمهتمام سودده عالقه نشان میدهند و دولت نیز
با واگذاری آنها البته با شــیوههای سهل و آسان برای بخشخصوصی
واقعی ،میتواند در بخش عمرانی بودجه بار بزرگی از روی دوش خود
بردارد و هم از نتایج طرحهای نیمهتمام بهرهبرداری کند.

بخشهایی
از این طرحها
را میتوان به
بخشخصوصی
فروخت چراکه
این طرحها منابع
قفلشده دولت
است که باقی
ماندن در حالت
فعلیاستهالک
زیادی نیز دارد و
معلومنیستکه
چه وقت ،شرایط
تکمیلآنهافراهم
میشود
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اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی

این صفحات به موضوعات
اجتماعی و کالن کشور که
در بستر توسعه تعریف
میشوند ،میپردازد.
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گزارش بانک مرکزی از دخل و خرج دهک اول و دهک دهم درآمدی سال گذشته نشان میدهد خانوارهایی هستند که
یک سال خود را مجموعا با چهار میلیون تومان سر میکنند و کمی آنطرفتر ،ثروتمندانی زندگی میکنند که درآمدشان
در یک سال به بیش از  352میلیون تومان میرسد.

خطوط نامرئی فقر
خط فقر در ایران کجاست؟
مولود حاجی زاده

«کسی که نمیتواند مخارج ساالنه خود و خانوادهاش را تأمین کند،
فقیر است»؛ این تعریفی است که از فقر در کتب و مراجع اسالمی آمده
و تعریفی ساده و اولیه از این پدیده فراگیر است .اما آمارتیا سِ ن ،نوبلیست
اقتصاد ،در ادبیات توسعهای مخصوص خود ،به فقر به شیوهای متفاوت از
گذشــته نگاه میکند و فقر را بدون در نظر گرفتن ویژگیهای شخصی
تعریف نمیکند .در پدیدهای که او آن را «فقر قابلیتی» مینامد ،توانایی
و قابلیت دسترسی افرادی با درآمد یکسان به یک موقعیت اساسی ،مثل
دسترسی به آموزش ،داشتن مســکن ،توانایی گریز از بیمایهای قابل
اجتناب و مواردی از این دست ،مالک ارزیابی فقر قرار میگیرد.
امــا در کنار اینها ،نهادهای جهانی هم وجود دارند که پدیده فوق را
به سبک و سیاق خود تعریف میکنند .سازمان ملل آن را در قالب «فقر
چند بُعدی» میســنجد و بانک جهانی هم برمبنای درآمد روزانه افراد
تعریف خود را ارائه میدهد .سازمان ملل برای تعیین خطی که دو گروه
جمعیت غنی و فقیر را از هم مجزا میسازد ،در کنار متوسط درآمد افراد،
بهصورت توأمان استانداردهای بهداشتی ،مسکن و آموزش را هم مالک
بررســی قرار میدهد تا به این ترتیب عمق فقــر را میان افراد و جوامع
محاســبه کند .بانک جهانی هم شاخص آماری خودش را دارد .این نهاد
بینالمللی افرادی با درآمد کمتر از دو دالر در روز را فقیر معرفی میکند.
اما مردم کشــورهای در حال توســعهای همچون ایران ،این پدیده را نه
براساس تطبیق درآمد روزانه خود با دو دالر در روز میسنجند و نه با فقر
قابلیتی و نه حتی با فقر چندبعدی .آنها اندازه فقر را براساس مشاهدات
خود برآورد میکنند؛ جاییکه در فاصله چند کیلومتری یک کالنشهر،
همه چیز ،از ســبک زندگی و تفریحات گرفته تا ظاهر افراد با یکدیگر
بهشکلی معنادار متفاوت است و خطی نامرئی اما محسوس در فقر وجود
دارد و بهطور خوشــبینانه شکاف درآمد ساالنه ثروتمندان و فقرا عددی
بالغ بر  347میلیون تومان اســت .گزارش بانک مرکزی از دخل و خرج
دهک اول و دهک دهم درآمدی سال گذشته نشان میدهد خانوارهایی
هستند که یک سال خود را مجموعا با چهار میلیون تومان سر میکنند و
کمی آنطرفتر ،ثروتمندانی زندگی میکنند که درآمدشان در یک سال
به بیش از  352میلیون تومان میرسد .البته ،اینها ثروتمندانی متوسط
بهحساب میآیند ،چرا که در همین تهران کم نیستند افرادی که درآمد
ساالنهشان را نه بر حسب میلیون ،که براساس میلیارد باید محاسبه کرد.
اما در این میان و در فاصله شمالیترین مناطق شهری مثل تهران تا
حلبیآبادهای اطراف پایتخت ،مناطقی هم هستند که «طبقه متوسط»
را در خود جای دادهاند؛ طبقهای وسیع که به گفته اقتصاددانان ،همواره
بخشــی از آن در حال ریزش به زیر خط فقر قرار دارد .افرادی همچون
حسین راغفر چند سالیست سعی کردهاند بهتنهایی جای خالی آمارهای
رسمی را با اعداد و ارقامی که براساس گردآوری دادهها کسب میکنند،
پرکننــد .او هر از گاهی عــددی اعالم میکند و آن را معیار خط فقر در
مناطق شهری قرار میدهد و آخرین برآوردش ،درآمد ماهانه  3میلیون

و  200هزار تومانی برای خانواری  5نفره در مناطق شــهری اســت ،در
حالیکه نهادهای آماری بعد خانوار ایرانی را  4-3نفر اعالم میکنند! این
تناقضها در نوع خود میتواند قابل استناد بودن برآوردهایی از این دست
را تحتالشعاع قرار دهد.
نهادهای آماری کشــور چند سالی است که در این خصوص سکوت
کردهانــد .آنها ترجیح میدهند آماری از فقر رو بهگســترش ایرانیها و
عمیقتر شدن شکاف طبقاتی منتشر نکنند .آخرین گزارش مراکز رسمی
آماری از شاخص ضریب جینی مربوط به سال  92است و پس از آن ،تمام
برآوردهای رسمی به گزارشهای توسعه انسانی سازمان ملل بازمیگردد
که وضعیت شکاف طبقاتی در ایران را همچنان عمیق و بدتر از  76کشور
دنیا اعالم میکند .اما پیش از توقف اعالم شاخص ضریب جینی ،وزارت
رفاه هم از ســالها قبل اعالم خط فقر را متوقف کرده بود .شاید نگرانی
دولتها افزایش سطح نارضایتی عمومی از شرایط اقتصادی بوده است؛
اعتراضاتی که حتی میتواند برای دولتها هزینه سیاســی نیز بههمراه
داشته باشد .اما اینســکوت چه چیزی را تغییر خواهد داد؟ آیا مردم از
کوچکتر شدن جیبشان بیخبرند؟
جامعه بهخوبی میداند که در سالهای اخیر بخشی از قدرت خرید
مردم از دست رفته است .مردم میدانند که حتی اگر گاهی مسئوالن در
صفحه تلویزیو ن حاضر شــوند و به آنها از کاهش تورم بگویند ،روزبهروز
صفر پولهایشان ارزش خود را از دست میدهد .رکود سالهای اخیر هم
مزید بر علت شده و همین رکود زندگی بخشی از طبقه متوسط را هم
دچار تزلزل کرده است .توان تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت نیز کاهش
یافته و بهتبع آن ،رکود و تعدیل و اخراج نیروی کار هم افزایش پیدا کرده؛
نیروی کاری که در نتیجه این شرایط از همان دستمزدی که هزینههایش
را پوشش نمیداد هم محروم شده است.
پس ،این مردمی که تالش میشود هر روز فقیرتر شدن خود را متوجه
نشوند ،بهتر از هر کسی از شرایط اقتصادی این روزهای خود و خانوادهشان
مطلعاند .انتشار این آمار تنها میتواند کمکی باشد تا شاید آنهایی که برای
فقرزدایی و بهبود معیشت مردم وعده برنامهریزی میدهند ،برآوردهایی
از وضعیت و جمعیت جامعه هدفشان داشته باشند؛ مثل همین «ستاد
عالی توانمندســازی فقرا و محرومین» که دولت بنای تشکیل آن را در
قالب برنامه ششــم توسعه گذاشته است .این سازمان قرار است با پایش
وضعیت فقرا ،برنامهریزیهایی جامع و البته عملی برای توانمندسازی آنها
داشته باشد.

آخرین گزارش
مراکز رسمی
آماری از
شاخص ضریب
جینی مربوط به
سال  92است و
پس از آن ،تمام
برآوردهای
رسمی به
گزارشهای
توسعهانسانی
سازمان ملل
بازمیگردد که
وضعیتشکاف
طبقاتی در ایران
را همچنان
عمیق و بدتر از
 76کشور دنیا
اعالم میکند

ضریبجینی کشور در فاصله سال  88تا  - 92مرکز آمار
1388

1389

1390

1391

1392

سال /شرح
ضریبجینی (کل کشور)

0.4111

0.4099

0.3700

0.3659

0.3650

سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین

15.97

14.71

11.09

10.79

10.68

سهم بیست درصد ثروتمندترین به بیست درصد فقیرترین

9.00

8.54

6.78

6.65

6.57

سهم چهل درصد ثروتمندترین به چهل درصد فقیرترین

4.63

4.50

3.80

3.75

3.71
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اقتصاد سیاسی
سعید معیدفر از نگاه منتقدانهاش نسبت به «مالک قراردادن خط فقر درآمدی» میگوید:

فقر نسبی خطرناکتر است یا فقر درآمدی؟

مِتر جامعهشناسان برای اندازهگیری فقر ،میزان رضایتمندی افراد از سطح زندگیست
مولود حاجی زاده

در ایران ،دولتها خود را مسبب فقر در جامعه میدانند .شاید این همان علتی است که باعث میشود مراجع رسمی
آماری هر از گاهی و حتی برای چندین سال ،درخصوص انتشار آمار جمعیت زیر خط فقر سکوت کنند .همین سکوت
باعث میشود که تمام سیاستهای فقرزدا -اگر وجود داشته باشند -تحتالشعاع عدم وجود جامعه آماری هدف قرار
گیرند .طبق برآوردهای غیررسمی ،اگر مالک اندازهگیری جمعیت فقیر صرفا شاخص درآمدی افراد باشد ،آنوقت بدون
شک جامعه کارگری و بخشی از جامعه کارمندی کشور زیرخط فقر قرار خواهند گرفت .اما اگر این پدیده را ،آنطور که
سازمان ملل در قالب «فقر چندبُعدی» میسنجد ،معیار قرار دهیم ،شاید میبایست    بهمراتب جمعیت بیشتری را در
فهرست فقرا قرار داد .فقر چندبُعدی عالوه بر درآمد ماهانه افراد ،مؤلفههای دیگری همچون بهداشت ،آموزش ،وضعیت
مسکن و ...را هم برای اندازهگیری فقر افراد و جوامع در نظر میگیرد .اینها همه شاخصهایی است که از منظر بیرونی
وضعیت فقر افراد را تعیین میکند .اما شاخص دیگری هم هست که نه درآمد و نه وضعیت بهداشت و آموزش افراد را
مالک اندازهگیری فقر در نظر میگیرد بلکه در این نوع شاخص ،میزان رضایتمندی افراد از شرایط زندگیشان مبنا
قرار میگیرد؛ این شاخص «فقر نسبی» نام دارد .این را «سعید معیدفر» میگوید .او جامعهشناسی است که معتقد است
خط فقر فقط یک شاخص ناکافی و صرفا کمی است که اصوال بدون توجه به تفاوتهای منطقهای اعالم میشود ،که
البته چند سالی است در کشورمان اعالم هم نمیشود .او در جریان گفتوگویی با آیندهنگر ،بهترین مالک اندازهگیری
این پدیده را فقر نسبی دانسته و میگوید که این افراد هستند که خود میتوانند با نگا ه به سطح زندگیشان ،خود را
نیازمند یا غیرنیازمند بدانند نه اعدادی که از سوی یک مرجع رسمی ،با توجه به یک شاخص کلی ،اعالم میشود.

در جامعهای که
میزان نابرابری
اقتصادی
و اجتماعی
در آن زیاد و
فراگیر شود،
همیناحساس
نارضایتی از
وضعیت زندگی و
بروز پدیده فقر،
میتواند موجب
شکلگیری
بحرانهای
اجتماعی و
سیاسی شود
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 Áطی ســالهای اخیــر ،دامنه فقر بخش بیشــتری از جامعه را
دربرگرفتــه ،اما بهرغم آگاهی جامعه از کاهــش قدرت خرید ،دولت
از انتشــار آمار دقیق فقر و حتی خط فقر ،خودداری میکند .از نیمه
فعالیت دولت نهم ،تقریبا دیگر برآوردی رسمی از خط فقر در کشور
منتشر نشده و این روند تاکنون ادامه پیدا کرده است .اما چرایی این
موضوع مورد بحث است .آیا نگرانی از تبعات سیاسی و اجتماعی اعالم
برآوردهای رســمی از خط فقر است که عامل توقف اعالم برآوردهای
رسمی در این حوزه شده است؟

دولتمردان بارها و بارها در مورد وضعیت کنونی کشــور و بحرانیبودن
شــرایط امروز اقتصادی گفتهاند .دولت یازدهــم از همان آغاز به کارش ،از
شــرایط نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد شــده گفت ،کمااینکه
مدتی قبل هم معاون اول رئیسجمهــور در صحبتهایی عنوان کرد که
از بعد اقتصادی ،ســال جاری یکی از سختترین سالهای کشور در تمام
سالهای پس از انقالب بوده است .همه اینها حاکی از آن است که جامعه
در شرایط نرمالی قرار ندارد .آمارهای رسمی از کوچکشدن سفره ایرانیها
خبر میدهد؛ مسألهای که میتواند بهطور مستقیم بر سالمت روان خانوارها،
بهخصوص فرزندان ،اثرات منفی بههمراه داشــته باشد .خب ،اینها همه
آنچیزی است که مردم باید به لحاظ اقتصادی ،از واقعیتهای این روزهای
جامعه بدانند و میدانند .بیش از اینها چه چیزی الزم است که گفته شود؟
آمارها از افزایش تعداد کارتنخوابها در ســطح کشور خبر میدهند و از
رشد ترک تحصیل دانشآموزان ایرانی .اینها را مسئوالن دولت هم در قالب
وخیمبودن اوضاع کشور اعالم کردهاند .حاال بر این اساس ،چه تفاوتی دارد
که در میان تمام آنچه که از نامساعد بودن فضای اقتصادی و اجتماعی گفته
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شده ،شاخصی همچون خط فقر هم اعالم شود .کمااینکه حتی اگر اعالم
هم شود ،بهتبع آن اتفاقی در زندگی مردم نخواهد افتاد و تبعات سیاسی و
اجتماعیای هم برای دولت بههمراه ندارد.
Áاتفاقی در زندگی مردم نخواهد افتاد؛ این را باید بهنوعی بهمعنای
مدارای جامعه با پدیدههایی همچون فقر تعبیر کرد؟

بهنوعی همینطور اســت .این حرفها برای مردم عادی شده و حتی با
اعالم وخامت اوضاع در این خصوص از ســوی مراجع رسمی و دولتی هم
اتفاق خاصی رخ نخواهد داد .بهعبارتی ،جامعه حساســیت خود را نسبت
به معضالتی همچون گستردگی فقر از دست داده است .آنطور که برخی
تحلیلها نشان میدهد ،در سالهای اخیر سهم طبقه متوسط از جامعه ایران
کاهش یافته و بخشی از این جمعیت به سمت طبقه ضعیف ریزش کرده
است .اینها را میتوان بهخوبی در جامعه مشاهده کرد .مردم بهخوبی فقر
را حس کرده و هر روز با مشکالتی از این دست زندگی میکنند؛ مشکالت
اقتصادی و نابرابریهای اجتماعی.
اما بهطور کلی و جدا از اثرنداشتن اعالم شاخصهایی همچون خط فقر
در سطح جامعه ،شخصا با اعالم اعدادی از این دست که مثال خط فقر چه
مقدار اســت و افرادی با درآمد کمتر از این میزان زیر خط فقر قرار دارند،
مخالفم .تعیین خط فقر شاید برای ارزیابیهای کمی از وضعیت یک اقتصاد
مورد نیاز باشد اما اینکه اعالم شود چه تعداد از مردم زیر خط فقر قرار دارند،
عمال چه چیزی را درمان میکند؟ اصال معتقدم چنین کاری درست نیست.
Áبه چه لحــاظ تعیین و اعالم شــاخصهایی همچون خط فقر را
در کشــور درســت نمیدانید؟ صرفا اعالم آن را بینتیجه می دانید

کنید؟
یا اینکه نحوه ارزیابی این شــاخص و تعمیم آن را تأیید نمی
ببینید؛ زمانیکه قرار است برآوردهای آماری از چنین پدیدهای تعیین
شــود ،باید همه جوانب آن را در نظر گرفت ،بهخصوص توجه به این
مسأله که شرایط و فضای جامعه از منطقهای به منطقه دیگر متفاوت
است .سطح زندگی افراد از جاییبهجای دیگر با یکدیگر فرق میکند.
ممکن اســت یک عدد در منطقهای شهری برای یک خانوار خط فقر
مالی بهحساب بیاید اما همان عدد را اگر در شهر دیگری مالک معیشت
خانوارها قــرار دهیم ،نتوان آن را مصداقی برای فقــر آنها قرار داد.
برایناساس ،معتقدم درست نیست یک سطح درآمدی را مشخص کنیم
و به افراد جامعه القا کنیم که اگر شما در ماه این مقدار درآمد نداشته
باشید ،فقیر به حساب میآیید.

سطح فقر در خانوادههای مختلف میتواند متفاوت باشد .ممکن است
افراد زیادی با ارقامی کمتر از آنچه که بهعنوان خط فقر اعالم میشود ،در
لوخرجشان مشکلی نداشته
یک منطقه معیشت خود را بگذرانند اما در دخ 
باشند و حتی احساس فقر هم نکنند .کمااینکه ممکن است بسیاری هم
باشند با درآمدهایی بهمراتب باالتر از آنچه که معیار خط فقر اعالم میشود،
اما نتوانند خود را اداره کنند و همواره احساس نیاز مالی داشته باشند .بهنظرم
خط فقر صرفا یک عدد و رقم اســت و نمیتواند بهتنهایی معیار سنجش
میزان فقر در یک جامعه باشد.

سطح فقر در خانوادههای مختلف میتواند متفاوت باشد .ممکن است افراد زیادی با ارقامی کمتر از آنچه که بهعنوان خط فقر اعالم میشود ،در یک منطقه معیشت خود را بگذرانند اما
لوخرجشان مشکلی نداشته باشند و حتی احساس فقر هم نکنند .کمااینکه ممکن است بسیاری هم باشند با درآمدهایی بهمراتب باالتر از آنچه که معیار خط فقر اعالم میشود ،اما
در دخ 
نتوانند خود را اداره کنند و همواره احساس نیاز مالی داشته باشند .بهنظرم خط فقر صرفا یک عدد و رقم است و نمیتواند بهتنهایی معیار سنجش میزان فقر در یک جامعه باشد.

 Áسال هاست که در ســطح جهانی ،مفاهیمی همچون فقر چند
بُعدی ،مالک و معیار ارزیابی مفهوم فقر قرار میگیرد .در این ارزیابیها
شاخصهایی همچون سطح آموزش ،بهداشت و مباحثی از این دست
هم مورد بررسی قرار میگیرند .به این ترتیب ،باتوجه به رویکردی که در
خصوص خط فقر داشتید ،آیا ارزیابی این شاخص از این بُعد را هم مورد
تردید قرار میدهید؟

بگذاریــد از زاویه دیگــری به این موضــوع نگاه کنیم .مــا در حوزه
جامعهشناختی ،پارامتر دیگری تحت عنوان «فقر نسبی» داریم که اصوال از
بعد اجتماعی به مسأله فقر مینگرد .اقتصاددانان خط فقر را صرفا برمبنای
شــاخصهای کمی تعیین کرده و بر این اساس اعالم میکنند که مثال در
این شهر خط فقر این میزان و در آن روستا خط فقر مقدار دیگری است .اما
در فقر نسبی نمیتوانیم با اعداد و ارقام گروهی را فقیر معرفی کنیم .در این
ت و زندگیشان مالک قرار دارد.
رویکرد ،در واقع ارزیابی خود افراد از وضعی 
بگذارید در این خصوص مثالی بزنم .مثال ممکن اســت یک خانواده بسیار
برخوردار از سطح مالی باالیی وجود داشته باشد که بهدلیل ورشکستگی،
سطح زندگیشان در حد یک خانواده متوسط تنزل کرده است .اما علیرغم
آنکه این خانواده همچنان ســطح زندگیشــان حدودا متوسط رو به باال
بهشمار میآید ،ممکن است آنها در قیاس با زندگی سابق خود ،احساس
فقر کنند .برعکس این شرایط هم صادق است .ممکن است فردی در شرایط
بد اقتصادی زندگی کند اما نســبت به شرایط اقتصادی و معیشتی خود
احساس رضایت داشته باشد.
در همین خصوص داریم افرادی را که در مناطق محروم کشور زندگی
میکنند اما نســبت به زندگی خود احساس رضایت میکنند و در مقابل
افرادی هم هستند که در مناطق برخورداری همچون تهران زندگی میکنند
و نسبتا افراد متمولی هم بهحســاب میآیند اما از وضعیت اقتصادیشان
رضایت ندارند.
 Áدر واقع از این منظر ،صرفا احساس رضایت شخص از سطح زندگی
و معیشتاش مالک ارزیابی میزان فقر در میان افراد قرار میگیرد؟

بله همینطور اســت .ما در پارامتر فقر نسبی ،احساس رضایت افراد از
زندگیشان را مالک و مورد سنجش قرار میدهیم؛ اینکه فرد توانسته باشد
میان سطح انتظارات خود از زندگی و معیشتاش نسبت به میزان درآمدی
که بهدســت میآورد ،توازنی مثبت ایجاد کرده و احســاس کند که با این
شــرایط میتواند زندگی خود را بچرخاند و خانوادهاش را اداره کند .در این
رویکرد افراد میتوانند ســطح توقعات خود را به نسبت آنچه که در خود
احساس میکنند ،برآورده سازند.
این درواقع یک پارامتر اجتماعی است .پارامتری که براساس آن ،ممکن
است فردی در بهترین نقطه یک شهر زندگی بسیار خوبی بهلحاظ اقتصادی
داشته باشد اما در مقایســه با فردی که در جنوبیترین نقطه همان شهر
زندگی سختی را میگذراند ،احساس فقر کند.
 Áاما شما در ابتدا عنوان کردید که جامعه ایران نسبت به اعالمکردن
وضعیت خط فقر (خط فقر درآمدی) واکنشی از خود نشان نخواهد داد
زیرا جامعه ما در حال حاضر بهنوعی با این پدیده مدارا میکند .اما این
شرایط در خصوص فقر نسبی هم مصداق خواهد داشت؟ یعنی باز هم
افراد با احساس فقر ،واکنشی اجتماعی نخواهند داشت؟

معتقدم که این نوع فقر (فقر نســبی) برخالف شاخصی همچون خط
فقر که برمبنای درآمد افراد جامعه و صرفا از بعد اقتصادی اعالم میشود،
میتواند به ایجاد زمینهای برای نارضایتی اجتماعی منجر شود .درواقع ،فقر
نسبی بهنوعی با ایجاد احساس نابرابری ،بیعدالتی ،تبعیض و مفاهیمی از
این دست همراه است .درواقع ،شاید زمانی که یک سقف درآمدی برای خط

فقر اعالم شده و گفته میشود افراد با درآمد کمتر از این میزان ،فقیر بهشمار
میآیند ،بار منفیاش بهمراتب کمتر از زمانی باشــد که فرد احساس کند
بهدلیل فقر از زندگی خود احساس رضایت ندارد.
در حــال حاضر ،در بســیاری از کشــورهای مختلف دنیا شــاهد آن
هستیم که مسائلی همچون نابرابریهای اجتماعی و بی عدالتیها ،به بروز
عکسالعملهای اجتماعی و حتی سیاسی از سوی افراد آن جامعه منتهی
یشود.
م 
 Áبه این ترتیب ،بروز فقر نسبی در جامعه میتواند به شکلگیری
اعتراضات اجتماعی یا حتی سیاسی منجر شود ،در حالیکه اعالم اعداد
و ارقام از وضعیت فقر و شاخصهایی همچون خط فقر ،چنین تبعاتی را
کمتر بههمراه دارد؟

بله .بدون شک در جامعهای که میزان نابرابری اقتصادی و اجتماعی در
آن زیاد و فراگیر شــود ،همین احساس نارضایتی از وضعیت زندگی و بروز
پدیده فقر ،میتواند موجب شکلگیری بحرانهای اجتماعی و سیاسی شود.
اما در مقابل ،در جایی که صرفا شاخصی همچون «درآمد» ،مالک و معیار
اندازهگیری سطح فقر افراد جامعه قرار داده شود ،میتوان بهطور نسبی انتظار
داشت که بهرغم مشکالت گسترده اقتصادی ،بحران اجتماعی یا سیاسی از
بابت فقر ایجاد نخواهد شد.
به هر حال اقتصاددان متر خود را دارد و جامعهشــناس هم مباحث را
براساس متر خودش اندازهگیری میکند .اقتصاددان این شاخص و آسیب
را با متر اعداد و ارقام کمی میســنجد و جامعهشــناس آن را براســاس
عکسالعملهــای اجتماعی .اما یکی از تفاوتهای ارزیابی شــاخصهایی
اینچنینی میان اقتصاددانان و جامعهشناســان در آنجاســت که ما این
پدیدهها را در متن جامعه مورد ســنجش و ارزیابی قرار میدهیم .از منظر
جامعهشناسان ،جامعه همواره موضوعی پیچیده است ،در حالیکه از منظر
اقتصاددانــان جامعه پیچیدگی خاصی ندارد و میتوان آن را با چند عدد و
رقم مورد سنجش قرار داد.
به این ترتیب هر فردی برمبنای متر خود شاخصها و پدیدههای مورد
نظرش را بررســی میکند که در خصوص موضوع فقر ،معتقدم آنچه که
میتواند برآوردی واقعی از این پدیده را منعکس کند ،ارزیابی برمبنای فقر
نسبی است نه مالکقرار دادن میزان درآمد افراد در قالب خط فقر و معیار
قرار دادن یک عدد مشــخص برای مردمانــی که هر کدام در یک نقطه از
کشور زندگی میکنند.

جامعهحساسیت
خود را نسبت
بهمعضالتی
همچون
گستردگیفقر
از دست داده
است .آنطور که
برخیتحلیلها
نشان میدهد،
در سالهای
اخیرسهمطبقه
متوسط از جامعه
ایران کاهش یافته
و بخشی از این
جمعیتبهسمت
طبقهضعیف
ریزش کرده است.
اینها را میتوان
بهخوبی در جامعه
مشاهده کرد.
مردم بهخوبی فقر
را حس کرده و هر
روز با مشکالتی از
این دست زندگی
میکنند؛مشکالت
اقتصادی و
نابرابریهای
اجتماعی
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اقتصاد سیاسی

خطر فقر ،پاشنه آشیل دولتها

دولتها نگران استفاده سیاسی منتقدانشان از خط فقر علیه آنها هستند

سید احسان خاندوزی

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه
طباطبایی

آخرین
برآوردهای
رسمی
منتشرشده
از خط فقر
نشاندهنده
آن است که
جمعیتیدر
حدود  15درصد
زیر خط فقر
زندگیمیکنند
اما نمیتوان
چندان این آمار
را با واقعیتهای
جامعه و کاهش
قدرت خرید
افراد منطبق
دانست
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زمانــی میتــوان موفقیــت و عــدم موفقیــت برنامهها و
سیاستگذاریها در خصوص جمعیت فقیر را مورد پایش و ارزیابی
قرار داد که اطالعاتی از اندازه جمعیت زیر خط فقر و برآوردهایی از
این دست در اختیار قرار داشته باشد .در واقع با وجود این دادهها
است که میتوان اثر سیاستها را در افزایش یا کاهش جمعیت
زیر خط فقر به تبع برنامههای فقرزدایی مشاهده کرد .با وجود این،
چندین سال است که انتشار شاخص خط فقر که توسط معاونت
اجتماعی وزارت رفاه بررسی و اعالم میشد ،متوقف شده است؛ در
واقــع این معاونت عددی از خط فقر اعالم میکرد و برمبنای آن
مشخص میشــد که چند درصد جامعه زیر خط فقر قرار دارند.
در واقع وزارت رفاه برای اعالم جمعیت زیر خط فقر طبقهبندی
اطالعاتی قایل شده بود که این روند هنوز هم در معاونت رفاه وزارت
کار جریان دارد .البته عالوه بر این بخش ،طی دو ،سه سال اخیر
نهادهای آماری شاخص ضریب جینی کشور را هم اعالم نکردهاند؛
شاخصی که میزان شکاف درآمدی و طبقاتی را منعکس میکند.
با این حال معتقدم اهمیت خــط فقر به مراتب بیش از ضریب
جینی و وضعیت شــکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است .این
اهمیت از آن روست که ابتدا باید به افراد کمک کرد که از زیر خط
فقر خارج شــوند و بعد به دنبال آن بود که این نابرابری درآمدی
و شکاف طبقاتی را میان آنها با سایر طبقات جامعه برطرف کرد.
البته این بدان معنا نیست که شاخص شکاف درآمدی و عدالت
اقتصادی از اهمیت کمیبرخوردار است .اطالعات گردآوریشده
نشان میدهد که شاخص عدالت اقتصادی از اوایل دهه  80به بعد
مقداری کاهش یافته است که آخرین برآوردهای منتشرشده از
روند تغییرات شاخص ضریب جینی در طول دهه  80و اوایل دهه
 90هم به نوعی همین مسئله را تایید میکند.
آخرین برآوردهای رسمیمنتشرشده از خط فقر نشاندهنده
آن اســت که جمعیتی در حدود  15درصد زیرخط فقر زندگی
میکنند اما نمیتوان چندان این آمار را با واقعیتهای جامعه و
کاهش قدرت خرید افراد منطبق دانست .بهخصوص در سالهای
اخیر که رشد تورم تعداد بیشتری از خانوارهای ایرانی را در معرض
فقر قرار داد .البته برخی پژوهشهای توسعهای صورتگرفته هم
این برآوردهای رسمیرا تایید نمیکند و جمعیت زیر خط فقر را به
مراتب بیش از  15درصد و حتی تا مرز  40درصد هم اعالم میکند.
اما در خصوص چرایی مسکوت ماندن انتشار این آمار و همچنین
عدم اعالم وضعیت خط فقر در کشــور طی سالهای اخیر ،باید
عنوان کرد مهمترین عاملی که دولتها را از این کار بازداشــته،
نگرانی از هزینه سیاسی آن است .یعنی دولتها به واسطه نگرانی
از تبعات سیاســی اعالم میزان جمعیت زیر خط فقر و عدد خط
فقر ،از انتشار آن خودداری میکنند .کمااینکه بعضا دولتها تصور
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میکنند که انتشار این آمار و ارقام در واقع فرصتی را برای منتقدان
آنها فراهم میسازد که دولت و عملکردش را زیر سوال ببرند و از
این مســئله بهرهبرداری سیاسی کنند .این در حالی است که در
همهجای دنیا حتی در کشورهای توسعهیافته جهان هم شاخص
خط فقر اعالم و هم گفته میشــود که چه تعداد از جمعیت این
کشورها زیر خط فقر قرار دارند .این کشورها برمبنای همین آمارها،
برنامهریزیهای خود را برای جمعیت فقیر انجام میدهند .در این
کشورها ،دولتها نگاهشان به خط فقر سیاسی نبوده و آن را یک
واقعیت جامعه خود میدانند و بهجای عدم انتشــار برآوردهای
آماری از فقر ،آن را اعالم میکنند و در اختیار سازمانها ،دانشگاهها
و افرادی قرار میدهند تا مسیری مشخص را برای برنامهریزان این
معضل پیش رویشــان قرار دهند .اما در کشور ما گزارشی از این
شاخص تهیه نمیشود یا حداقل منتشر نمیشود و فقط صحبت از
برنامهریزی برای کاهش فقر میشود .در نهایت هیچیک از وعدهها و
برنامهها در این زمینه راه به جایی نمیبرد .دولت تصمیم گرفته در
نخســتین سال اجرای برنامه ششم توسعه ،ستادی تحت عنوان
«ســتاد عالی توانمندســازی فقرا و محرومین» تشــکیل دهد.
در لیســت اهداف این ســتاد که تاکنون بخشی از آن به صورت
تلویحی عنوان شده است ،رویکردهایی همچون هدفمندکردن
منابع دولتی و غیردولتی برای توانمندسازی محرومین ،ارزیابی
تاثیر سیاستهای کالن بر وضعیت خانوارهای فقیر و همچنین
مناطق محــروم ،تصویب برنامهها و پایش اقدامات صورتگرفته
دیده میشود .خب همه اینها به عنوان اهداف یک ستاد تنها در
صورتی قابلیت اجرا خواهد داشت که مشخص باشد چه تعداد از
خانوارهای ایرانی در فقر به سر میبرند و آگاهی از این مسئله هم
جز با مشخص شدن خط فقر امکانپذیر نخواهد بود.
اما عالوه بر این ،مسئله دیگری هم وجود دارد که عامل توقف
انتشار آمار و ارقام خط فقر از سوی دولتها شده است .زمانی که
این آمار اعالم شــود ،به دنبال آن مردم و همینطور رسانهها به
مطالبهگران این موضوع تبدیل میشوند .در واقع با داشتن عددی
از اندازه خط فقر و جمعیت فقیر ،جامعه خواهان آن میشود که
دولت و مسئوالن گزارش دهند که در دوره فعالیتشان تا چه اندازه
شیب ریزش جمعیت به سمت فقر کاهش یافته یا حتی برنامههای
توانمندسازی و افزایش قدرت خرید به کاهش فقرا انجامیده است.
این مســئله چندان باب میل دولتها نیست که در مورد مسائل
حساسی از این دســت که یکی از دغدغههای جامعه ایران هم
هست ،مجبور به پاسخگویی باشند.
این در حالی است که انتشار این آمارها امکان پایش وضعیت
جمعیت جامعه هدف را نهتنها برای دولت بلکه برای تمام افراد و
گروههایی فراهم میکند که دغدغه این مسئله را دارند.

دادههای آماری حاصل از ارزیابی فقر براساس شاخص خط فقر متفاوت است و نتایج مختلفی از آن بهدست میآید.
مدتی تالش کردیم از معیارهای دیگری همچون میزان کالری روزانه استفادهشده از سوی افراد ،برای اندازهگیری فقر
استفاده کنیم اما باز هم این روشها بهتنهایی نمیتواند واقعیت مناسبی از فقر را منعکس کند.

فقیر واقعی چه کسی است؟

ناکارآمدی خط فقر در محاسبات امروز جهانی

خط فقر ،بهعنوان شــاخصی برای اندازهگیــری واقعی فقر ،چند
سالیست کنار گذاشته شده و جای آن را ارزیابی این پدیده برمبنای
«فقــر چندبُعدی» گرفته اســت .درواقع بعــد از رویکردهای جدید
مطرحشده از سوی آمارتیاسن درخصوص مسأله فقر بود که این معیار،
مالک عمل قرار گرفت.
چند سال قبل ،در یک کار پژوهشی دانشگاهی ،براساس شاخص
خط فقر ،به ارزیابی جمعیت فقیر کشــور پرداختیم که برمبنای آن
شاخص ،حدود  10درصد جمعیت کشور زیر خط فقیر قرار میگرفتند.
اما معتقدم مالکقراردادن درآمد خانوارها برای اندازهگیری فقر روش
نادرستی است .در ادامه آن فعالیت پژوهشی ،به سراغ فقر چندبُعدی
و معیارهــای اندازهگیــری آن رفتیــم که در ایــن رویکرد ،وضعیت
دسترسی افراد به امکانات اولیه و معیارهایی همچون آموزش ،سالمت،
استانداردهای زندگی ،حداقل سواد ،میزان دسترسی به بیمه ،دسترسی
به وسایل حمل و نقل و بهداشت و  ،...مورد ارزیابی قرار میگیرند.
زمانیکــه میزان فقر در ایــران را برمبنای این شــاخصها مورد
محاســبه قرار میدهیم ،به این نتیجه میرسیم که وضعیت ایران در
اندازه جمعیت فقیر خیلی هم بد نیست؛ البته این شرایط در مناطق
مختلف کشور متفاوت است .بهعنوان مثال ،تفاوت میان برخورداری از
امکانات در استانی مانند تهران با استانی همچون سیستان و بلوچستان
و همچنین در میان نقاط شــهری و روســتایی بسیار متفاوت است.
کمااینکه برآوردهای ما طبق پژوهش صورتگرفته نشان میدهد که
بهتبع افزایش نسبی این تفاوتها طی سالهای اخیر ،پدیده فقر (فقر
چندبعدی) در کشور کمی بیشتر شده است .یکی از دالیل این مسأله،
آن است که بهتبع افزایش قیمت حاملهای انرژی ،در برخی مناطق
کشور دسترسی افراد به امکانات محدودتر شده و این مسأله دسترسی
آنها به امکانات را تحت تأثیر قرار داده است.
درصورتیکه خط فقر درآمدی معیار اندازهگیری قرار داده شــود،
بهراحتی نمیتوان خانوادهای ساکن تهران با درآمد پایین را با خانوادهای
با همان ســطح درآمدی در استان سیستان و بلوچستان مورد قیاس
قرار داد .میزان دسترسی افراد به امکانات مسأله بسیار مهمی است .بر
این اساس ،فردی با درآمد پایین در تهران میتواند به امکانات بیشتری
دسترسی داشته باشــد اما خانواری با همان میزان درآمد در استانی
همچون سیستان و بلوچستان از آن امکانات محروم است.
طبق پژوهشهای صورتگرفته برمبنای شاخص فقر چندبعدی در
سال  ،92متوسط جمعیت فقیر کل کشور حدود  4درصد بوده است.
بر اساس این پژوهشها ،این نسبت در نقاط شهری نزدیک به  2درصد
و در مناطق روســتایی برابر با  7درصد بوده است .بر همین اساس و
برمبنای همین شــاخص ،رتبه ایران بهلحاظ فقر چندبعدی در سطح
بینالمللی هم طبق برآوردهای ما برابر  27بوده اســت .به این ترتیب،
همانطور که گفته شد ،بهترین روش برای سنجش واقعی فقر ،ارزیابی

مؤلفههایی چندبعدی از زندگی افراد است.
اما از ســوی دیگر ،دادههای آماری حاصل از ارزیابی فقر براساس
شاخص خط فقر متفاوت است و نتایج مختلفی از آن بهدست میآید.
مدتی تالش کردیم از معیارهای دیگری همچون میزان کالری روزانه
استفادهشده از سوی افراد ،برای اندازهگیری فقر استفاده کنیم اما باز هم
این روشها بهتنهایی نمیتواند واقعیت مناسبی از فقر را منعکس کند.
در حال حاضر ،دنیا هم به سمت ارزیابی فقر چندبعدی رفته است .ما
برای محاسبه فقر براساس همین معیار ،از دادههای مربوط به بودجه
خانوار اســتفاده میکنیم که البته در قیاس با معیارهای بین-المللی،
فاقد چند مورد ( 2تا  3مورد) از این دادهها در کشور هستیم که اینها یا
باید به دادهها اضافه شوند یا جایگزینهایی برای آنها در نظر گرفته شود.
جدا از این مسائل ،یکی از مهمترین انتقادات و ایراداتی که به مسأله
خط فقر وارد است ،آن است که این شاخص تا حدودی جنبه سیاسی
دارد و برخی از این ابزار برخالف منتقدانشــان بهرهبرداری سیاسی
میکنند .از گذشته هم اینچنین بوده و از این شاخص استفاده سیاسی
یشده است.
م 
رویکرد دولتهای مختلف به مســأله فقر در کشور ،طی سالهای
اخیر متفاوت بوده اســت .بهعنوان مثال ،دولت قبل شروع به پرداخت
پول به مردم در قالب یارانه نقدی کرد و از بعد سیاسی بهنوعی این اقدام
خود را به-عنوان راهکاری برای مقابله با فقر و کاهش شکاف درآمدی
اعالم کرد .این درحالیست که بیتوجهی به پدیده فقر ،بهعنوان یک
واقعیت کشــور ،میتواند برای دولتها خطرناک بوده و تبعات منفی
بههمراه داشته باشــد .کمااینکه قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه
نیازمند حل این مسأله اســت .ایجاد توسعه بدون توجه به فقرا قابل
تحقق نخواهد بود و میتواند مسیر توسعه را تحتالشعاع قرار دهد .در
قرون گذشته تصور میشد که می-توان بدون توجه به فقرا و مسأله فقر،
به توسعه بلندمدت رسید ،اما امروز بهتبع وجود آگاهی در سطح جوامع،
نمیتوان یک بخش جامعه را مورد بیتوجهی قرار داد و فرآیند توسعه
را در سایر بخشها دنبال کرد.
امروز بهواسطه وجود رسانهها ،مردم مطالبات توسعهای را در ابعاد
مختلف دنبال میکنند و نمیتوان یک عده را همچنان فقیر نگه داشت
تا توسعه مسیر خود را برود .مفهوم توسعه پایدار نیز چیزی جز همین
مســأله نیســت؛ یعنی درنظر گرفتن ابعاد مختلف توسعه اقتصادی،
اجتماعی و انسانی .در این ساختار ،باید بر تمام فرآیندهای اقتصادی
نظارت داشت و اثرگذاری تمام تصمیمات در حوزه فقر را مورد سنجش
قرار داد .بهعنوان نمونه ،در همین بحث ورود سرمایهگذاریهای خارجی
به کشور که اخیرا بیش از پیش مطرح شده ،نباید از میزان اثرگذاری
آن بر زندگی فقرا غافل شد .عالوه بر این ،باید ساختارهای نظام تأمین
اجتماعی را بهمراتب بهتر از قبل اصالح کرد ،چرا که این نظام اثرگذاری
مستقیم و مؤثری بر پدیده فقر دارد.

علی مزیکی

عضو هیأت علمی مؤسسه
آموزش و پژوهش مدیریت و
برنام ه ریزی

درصورتیکه
خطفقر
درآمدی معیار
اندازهگیری
قرار داده شود،
بهراحتی
نمیتوان
خانوادهای
ساکن تهران با
درآمد پایین را
با خانوادهای
با همان سطح
درآمدی در
استان سیستان و
بلوچستان مورد
قیاس قرار داد.
میزان دسترسی
افراد به امکانات
مسألهبسیار
مهمیاست
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این صفحات به بررسی
مسائل اقتصادی
در رابطه با جهان
میپردازد

بعد از سال  1990و با فروپاشی نظام دوقطبی ،دیپلماسی شکل عمومی خود را بازیافت و دچار
تحوالتی شد که تحت تاثیر آزاد شدن افکار و فعالیتها از نگرانیهای امنیتی خاص دوران جنگ
سرد و تحت تاثیر پیشرفت تکنولوژی ،بازتر و علنیتر رفتار کرد.

تحول مفهومی دیپلماسی در جهان کنونی و کارکردهای دیپلماسی اقتصادی در روابط بین دولتها

دیپلماسی اقتصادی به چه کار میآید؟

برای بررسی موضوع باید درباره این موضوعات بحث کرد:
مفهوم دیپلماسی؟ دیپلماسی اقتصادی چیست؟ جمهوری اسالمی ایران و دیپلماسی اقتصادی؟
مفهوم دیپلماسی؟ کلمه دیپلماسی به صورت کلمهای مترادف
سیاست خارجی اســتعمال میشــود .وقتی از خوبی و یا بدی
دیپلماسی یک کشور سخن میگوییم منظور موفقیت یا شکست
سیاست خارجی آن کشور است .واژه دیپلماسی در اذهان عمومی
یک نوع هنــر و حرفه مرموز و مخفیانه را تداعی میکند .اگرچه
بخشی از این تداعی درست است ولی دیپلماتها در زمره اعضای
یک شاخه تخصصی کارگزاران سیاست خارجی یک کشور یعنی
وزارت امور خارجه با یک رشــته فعالیتهای عرفی و قانونی در
چارچوب ســنتها و قوانین و مقررات بینالمللی قرار میگیرند.
عموما مذاکرات دیپلماتیک مانند همه برخوردهای سیاسی دولتی
در سطوح عالی ،محرمانه و سری تلقی میشود و مردم عادی کمتر
از کم و کیف آنچه در بطن ماشــین سیاست خارجی یک کشور
میگذرد آگاهی پیدا میکنند.
همچنین حرفه دیپلماســی در طــول تاریخ ،زبان مخصوص
به خود پیدا کرده و در آن عبارات بســیار ساده ،مفاهیم و معانی
ویژهای را در بطن دارند که درکل به ابعاد مرموز و ظریف دیپلماسی
میافزاید؛ نظیر آگرمان ،یادداشت ،نانپیپر ،پروتکل ،بیانیه ،قرارداد،
میثاق ،مقاولهنامه ،مینوت آو اگریمنت ،قطعنامه ...،همه اینها ابزار
و وسایلی هســتند در اختیار دیپلماتها ،برای حفظ استمرار و
برقراری روابط بین کشــور خود و کشورهای خارجی به طریقی
که منافع خودی به بهترین وجه تامین شــود .دیپلماسی عبارت
است از مدیریت روابط بین دول با بهکارگیری روشهای مذاکره و
معامله جهت ایجاد تفاهم و دوستی برای پیشبرد مقاصد و منافع
ملی یک کشور.
دیپلماسی ابهامات را روشن ،خألها را پر و کلیات را به اجزای
قابل درک و لمس و تصمیمگیری و ایجاد تعهد ،تقسیم و توزیع
میکند .به عبارت دیگر با بهکارگیری بهترین طرق و شــیوههای
ممکن برای توجیه موضع کشــور خودی و مشــروع جلوه دادن
اقدامات انجامشده و جلب پشتیبانی افکار عمومی دنیا و با توسل
به تبلیغات همهجانبه به ترتیبی که به دنیا نشان داده شود که حق
با کشور خودش است و صرفا برای دفاع از حقوق و منافع مشروع
خود حتی ناگزیر از به کار گرفتن قوه قهریه شده است.
در دیپلماسی ،انجام مذاکرات سیاسی و در نهایت بیان تعهدات
لفظی متقابل ،متداول و ضروری است .به عبارت دیگر دیپلماسی
ایجاد پل ارتباطی و ایجاد اعتماد در طرف مقابل اســت .با انعقاد
عهدنامه معروف وین در ســال  ،1815فصــل جدیدی در روابط
دیپلماتیک کشــورهای اروپایی گشوده شــد .بعد از جنگ دوم

جهانی ،جهان بین دو بلوک شرق و غرب تقسیم شد و دیپلماسی
راه ویژه خود را از یک سو بین کشورهای یک بلوک و از سوی دیگر
بین بلوک غرب و بلوک شرق طی کرد.
Íدیپلماسی اقتصادی؟
Í
بعد از سال  1990و با فروپاشی نظام دوقطبی ،دیپلماسی شکل
عمومی خود را بازیافت و دچار تحوالتی شــد که تحت تاثیر آزاد
شدن افکار و فعالیتها از نگرانیهای امنیتی خاص دوران جنگ
سرد و تحت تاثیر پیشرفت تکنولوژی ،بازتر و علنیتر رفتار کرد.
بدین ترتیب کاربرد دیپلماســی متحول شد و ابعاد گوناگونی
یافت :دیپلماسی اقتصادی ،دیپلماسی تجاری ،دیپلماسی سیاسی،
دیپلماسی حقوق بشــری ،دیپلماسی ورزشی ،دیپلماسی انرژی،
دیپلماســی پارلمانی ...،که همه در خدمت سیاست خارجی یک
کشــور قرار میگیرند تا منافع و امنیت ملی آن کشــور را تامین
کنند .برخی به غلط تصور میکنند دیپلماسی اقتصادی تجاری
از ابداعات پس از جنگ ســرد است در حالی که این دیپلماسی
طی قرنها وجود داشــته ولیکن در دوران جنگ ســرد ،این نوع
دیپلماسی تحتالشعاع فضای ســاخته و پرداخته دو ابرقدرت و
اولویتهای امنیتی قرار گرفته بود .از آنجا که تحت تاثیر برطرف
شدن فضای جنگ ســرد دو قطب ،اقتصاد فرصت یافت گرایش
اصلی جهان شود ،دیپلماسی اقتصادی و تجاری ،بخش عمدهای از
سیاست خارجی را به خود اختصاص داد.

سیدعلی خرم

استاد دانشگاه  -حقوق بینالملل

Íجمهوری اسالمی ایران و دیپلماسی اقتصادی؟
Í
همه آنچه در دیپلماسی سیاسی یا دیپلماسی کالسیک به کار
گرفته شــده ،امروزه حدودا در دیپلماسی اقتصادی هم استفاده
میشــود .به عبارت دیگر یک ســفیر جمهوری اســامی ایران
بایســتی همه هوش و ذکاوت و همه آموزههای دیپلماتیک خود
را در راه احیــای اقتصاد ،صنعت و تجارت به کار گیرد که چگونه
بیشتر صادرات داشته باشد ،چگونه بیشتر سرمایهگذاری خارجی
جذب کند ،چگونه راه کشور را به سوی مدرنترین تکنولوژیهای
جهــان باز کند و برای نیل به این اهداف ،چگونه کشــورش را از
درگیر شدن در منازعات منطقهای و بینالمللی دور نگه دارد .البته
متاسفانه بافت سیاسی خاورمیانه به طریقی است که ایران ناگزیر از
عجین شدن در چنین منازعات منطقهای است ولیکن جهتگیری
بایستی به سوی خروج از بحرانها و ایجاد پل اعتماد بین ایران و
جامعه بین المللی و بهویژه کشورهای منطقه باشد.
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دیپلماسی اقتصادی تنها راهحل است

یکند
آیند هنگر در میزگردی با حضور محمدقلی یوسفی و رضا پدیدار دیپلماسی اقتصادی در ایران را بررسی م 
علم اقتصاد ،سیاست و اصول روابطبینالملل است ،چیست؟

لیـال ابراهـیمیان
دیپلماسی اقتصادی به چه کار میآید؟ سوالی محوری که پاسخها میتواند نشان از الزام به آن باشد؛
در حالی که دولت حتی در حوزه نفت هم نتوانسته آن را بهکار گیرد .در میزگرد «آیندهنگر» محمدقلی
یوسفی ،استاد اقتصاد دانشگاه عالمهطباطبایی و رضا پدیدار ،عضو اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
ی را بررسی میکنند و تاکید دارند که دولت باید با قانون حکومت کند
کشاورزی تهران دلیل این نافرجام 
نه بر قانون .آنها تاکید میکنند که در استفاده از دیپلماسی اقتصادی توجه به رویکرد ملی ،منطقهای و
بینالمللی ضروری است و باید به سیاست بینالمللی به اندازه سیاست داخلی توجه شود.
Áاگر قرار باشد تعریفی برای دیپلماسی اقتصادی ارائه شود ،چه
باید گفت؟ همچنین گرایش به این ترمینولوژی از چه دورانی بیشتر
موردتوجه قرار گرفتهاست؟
محمدقلی یوسفی :اقتصاد قبل از اینکه به صورت علم

یوسفی:
از نگاه
اقتصادسیاسی،
توسعههم
تحتتاثیرعوامل
درونزا است و هم
عوال برونزا .یک
سری متغیرها در
داخل کشور تاثیر
تعیینکنندهایدر
توسعه اقتصادی،
فرهنگیو
اجتماعی دارند و
باید مورد توجه
قرار گیرند.
مهمتریناینها
مشارکت مردم
است و توجه به
نظرات مردم و
مشارکت آنها در
تولید از اهمیت
باالیی برخوردار
است
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محض امروزی شناخته شود ،بهصورت اقتصاد سیاسی
مطرح بود که بیشتر مبتنی بر تحلیلهای اقتصادی بود
و صاحبنظران رابطه متغیرهای اقتصادی را بررســی
میکردند .بعدها با کاربرد ریاضیات و آمار و مولفههای دیگر ،علماقتصاد
اهمیت پیدا کرد؛ تااینکه کار به جایی رسید که در اقتصاد عالوه بر تحلیل،
به پیشبینی روند متغیرها تاکید شد و امروزه بهعنوان مهمترین وظیفه
اقتصاد ،پیشبینی وضعیت اقتصادی انتظار میرود .به مرور وقتی تحلیل
اقتصادی در زندگی اجتماعی جایگاه پیدا کرد ،وارد عرصههای مهم زندگی
شد .بهطوریکه بعضی از صاحبنظران ،اقتصاد را امپریالیسم قلمداد کردند.
یعنی اقتصاد وارد عرصههای روانشناسی ،علوماجتماعی ،فیزیک و ریاضی
شد .اما ما از اقتصاد چه انتظاری داریم و چهچیزی را میخواهیم به دست
آوریم؟ علم مرز نمیشناسد و در تمام عرصهها وارد میشود .همانطور که
اقتصاد در مســائل روانی ،اقتصادی ،غذایی و اجتماعی ورود کردهاست.
ماهیت اقتصاد امروزه تغییر کرده ،و از درون تهی شدهاســت .متغیرهای
ریاضی و الگوریتم بهقدری در اقتصاد وارد شده که باید کسی توضیح دهد
این اقتصاد اســت یا الگوریتم .اقتصاد چیزی جز ارزیابی رفتار هدفمند
انسانها نیست .براساس تحلیل کالسیک میخواهیم بدانیم که عملکرد
اقتصادی انسان چگونه است؟ اما وقتی دیپلماسی اقتصادی مطرح میشود
یعنی بهکارگیری سیاست در جهت اهداف اقتصادی ،ما چطور میتوانیم در
عرصه داخلی و بینالمللی برای توسعه اقتصادی از ابزار سیاسی استفاده
کنیم؟ البته برای کشوری مثل ما که در سهدهه ،انقالب و جنگ را پشت
سر گذاشته و تا امروز نتوانستهایم جایگاه خود را در عرصه بینالمللی پیدا
کنیم استفاده از ابزار دیپلماسی مهم است .دیپلماسی اقتصادی و توجه به
سازوکارهای آن نیاز مبرم امروز ماست تا از این وضعیت نابسامان اقتصادی
که تحتتاثیر شرایط رکود-تورمیاست بیرون بیایمی؛ اگرچه در دنیای
غرب به این ترمینولوژی از سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد
توجه میشود.
Áآقای پدیدار ،دلیل گرایش به دیپلماسی اقتصادی که ترکیبی از
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رضا پدیدار :من با پشتوانه نظری«اجرایی -عملیاتی»
این را توضیح میدهم؛ وقتی صحبت از اقتصاد است،
یعنی برآیند سیاســت و اجتماع با همدیگر .پدر علم
اقتصاد ،علماجتماع اســت و به همان دلیل اجتماع و
سیاست از هم جداشدنی نیست .اگر برای سیاست دو شکل قائل بشویم در
شکل اول ،سیاســت تبیین فکر و اندیشه انسانی است و در شکل دیگر
سیاســت یعنی ترفند و فن .وقتی ما از دریچه فکر و اندیشه انسانی وارد
شویم ،سیاستمداری هستیم که باید اول فکر کنیم و بعد عمل .اما در شیوه
دیگر ،نگاه سیاســت به ابزار و ترفند کار است .در بستری که شما مطرح
میکنید ما نیاز به فن دیپلماسی داریم .دیپلماسی هنر هدایت روابط افراد،
گروهها و ملتهاست .اگر تلفیقی از این هنر با فکر باشد پس نگاه به اقتصاد،
هدایت به سمت رشد ،توسعه و هدایت هوشمندانه افراد نسبت به تامین
نیازهای مادی و معنویشان است .وقتی ما به سمت تامین این نیاز برویم
اقتصاد جایگاه پیدا میکند و این با دیپلماسی اقتصادی است .اما متاسفانه
ما کشور افراط و تفریط هستیم و در نقشه جغرافیایی وقتی صحبت از ایران
میشــود مهمترین مشــخصه ما را افراط و تفریــط میدانند .در بحث
دیپلماسی اقتصادی به آن مفهوم نتوانستهایم منافع خود را هدایت کنیم و
برایش جریان تعریف کنیم .در نگاه الگوی «تعاملی سیستمی« آنچه برای
ما مهم است همین جریانهاست .موقعی میتوانیم در کشور افراط و تفریط
به هدف برســیم که جریان اصلی را ببینیــم .وقتی این جریان را دیدیم
میتوانیم آن را در قالب یک دیپلماسی تعریف کنیم .من برای دیپلماسی
اقتصادی چند مشــخصه قائل هســتم :جریان «مدیریــت و رهبری»،
«برنامهریزی»« ،گردش اطالعاتدهی» و در نهایت «نظارت و برنامهریزی».
اگر بخواهیم به جامعه متحدی برسیم که هدفها ،اصول و مبانی حاکم
تعریفشــده در آن با توجه به ساختار قانون اساســی باشد باید به این
جریانها در هدایت سیستم توجه کنیم .بهعنوان مثال ما در حوزه انرژی از
الگوی  flow managementو  flow organizationاستفاده کرده
و به نتیجه مثبتی رسیدهایم .این یک دیپلماسی است؛ این هم دیپلماسی
سیاسی بود و هم دیپلماسی اجتماعی و هم اجرایی .دیپلماسی فنی است
که در ابعاد متعدد کاربرد دارد .شاید در دوره تحول ،ارتباط با جهان برگ
برنده ما باشد در کنار چیزهایی که در ابهام است و با این فن دریچه آن به
روی ما گشوده میشود.
Áاگر بپذیریم که برای پیشــبرد اهداف اقتصادی یکی از راههای
پیشرو دیپلماسی اقتصادی است ،چگونه و با چه ابزارهایی ،مناسبات
سیاسی را بر مبنای مناسبات و ارجحیتهای اقتصادی باید اولویت
بخشید و یا این دو را در کنار هم پیش برد؟
یوسفی :از نگاه اقتصادسیاسی ،توسعه هم تحتتاثیر

عوامل درونزا اســت و هم عوال برونزا .یک ســری
متغیرها در داخل کشور تاثیر تعیینکنندهای در توسعه
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دارند و باید مورد توجه

در  40-30سا ل گذشته به دالیل مختلف انقالب ،جنگ ،بیثباتیهای سیاسی ،تحریم و ...کشور ما از نظر
تکنولوژی در موقعیت مناسب قرار نداشته .اقتصاد ما با مشکالت پیچیدهای روبهروست و ما اگر بخواهیم
توسعه پیدا کنیم ،تنها راهش توسعه صنعت است .توسعه صنعت هم نیاز به تکنولوژی و دانش فنی دارد.
فن و تکنولوژی را کشورهای پیشرفتهای چون اروپا و آمریکا دارند.

بتوانیم از دیپلماسی اقتصادی و امکانات بینالمللی استفاده کنیم باز به آن
نیاز داریم؛ بهخصوص ایران به دلیل ویژگی خاصی که دارد به این قضیه
نیازمند است .ایران کشوری با تمدن دیرینه ،تاریخچه ،شرایط اقتصادی و
جایگاه ویژهای در عرصه بینالمللی اســت و از نظر موقعیت استراتژیک،
امکانات ،جمعیت و باتجرب ه در دنیا شناخت خوبی دارند .ما نفت و گاز داریم
که کشورهای پیشرفته به آن نیاز دارند و البته ما هم به تکنولوژی آنها نیاز
داریــم و بنابراین از این جنبه هم نیاز به تعامل و برقراری ارتباط اســت.
بنابراین ما برای اینکه توسعه پیدا کنیم باید بتوانیم با دنیا تعامل داشته
باشیم .همکاری با کشورهای پیشرفته به نفع هردو طرف است.
Áایران دارای چه پتانسیلهایی است و این روابط با کدام کشورها
باید در اولویت باشد؟

قرار گیرند .مهمترین اینها مشارکت مردم است و توجه به نظرات مردم و
مشــارکت آنها در تولید از اهمیت باالیی برخوردار است .بهعبارتدیگر،
همهچیز به مردم برمیگردد .مردم برای مشارکت نیاز به انگیزه دارند .ایجاد
انگیزه برای مردم یک اصل اساسی است و مردم باید متوجه شوند که عمال
در تصمیمات اقتصادی و سیاستهای اتخاذشده توسط دولتمردان نقش
دارند .اصوال دولتمردان باید خواستههای مردم را پیاده کنند .خواست مردم
و خواســت دولتمــردان نمیتواند در تضاد با همدیگر باشــد .زمانی که
دولتمردان به خواست مردم تن بدهند در آن صورت است که میتوانیم
بگوییم یک سیاستی را دنبال کردهایم که در داخل ثبات ایجاد میکند .این
عالیم باعث میشود ما در عرصه بینالمللی هم تصمیمات غنیتری بگیریم
و از اعتماد بینالمللی برخوردار شــویم .آنچه مهمتر است داخل کشور و
مطالبات مردم اســت .شاید مهمترین رکن مشارکت مردم تامین حقوق
مالکیت آنها و پایبندی به قانون اســت .حقــوق مالکیت فقط به دارایی
فیزیکی محدود نمیشود .دارایی فیزیکی چون ماشین و ساختمان و غیره
محصول کار فیزیکی -فکری ماست .پس بهطریقاولی ،ما زمانی میتوانیم
مالک کاال شویم که مالک فکر آن باشیم و این مالکیت را دولت باید تضمین
ت دیگر ،من بایــد آزادی عمل ،آزادی قلــم ،زبان و رفتار
بکنــد .بهعبار 
داشتهباشم مشروط بر اینکه به آزادی مشابه دیگران احترام بگذارم .بنابراین
این یک اصل اساسی است و مشارکت مردم در تصمیمات آنها به رعایت
حقوق مالکیت و پایبندی به قانون بستگی دارد .اما اگر عدماطمینان باشد
ی نباشــد امکان مشارکت در
و نهادهای تضمینکننده این حقوق مردم 
داخل وجود ندارد .اگر در عرصه بینالمللی تعامل سازنده با دنیا به عنوان
یک اصلاساســی مطرح است در داخل هم این اصل موردتوجه است .ما
عضو جامع ه جهانی هستیم؛ خیلی از مسائل و سیاستهایی که امروزه در
کشورها مطرح میشود جنبه بینالمللی دارد؛ از تحقیقات فضایی تا قاچاق
انسان ،قاچاق کاال ،آلودگی زیستمحیطی ،پیشرفت تکنولوژی ،امکانات
پولی و مبارزه با تروریسم بینالمللی .اینها مسائلی نیست که یک کشور
بهتنهایی بتواند مبارزه کند .کشورها برای حل این مسائل باید بتوانند از
پتانسیلهای همدیگر برای رشد ،توسعه و پیشرفت استفاده کنند و این در
گرو برقراری روابط دیپلماتیک و درک ریشههای مشکالت با هماهنگی و
همکاری و توجه به قوانین بینالمللی برای رفع این مشکالت است؛ ضمن
اینکه کشورها هم از نظر سطح توسعه یکسان نیستند .کشورهای پیشرفته
از نظر دانش فنی ،سیستم اجتماعی در یک وضعیتی هستند که باید از
همدیگر تجربه کســب کند و هم دانش فنی به دست آورند .پس هرقدر

یوسفی :در  40-30ســا ل گذشته به دالیل مختلف

انقالب ،جنگ ،بیثباتیهای سیاسی ،تحریم و ...کشور
ما از نظر تکنولوژی در موقعیت مناســب قرار نداشته.
اقتصاد ما با مشــکالت پیچیدهای روبهروست و ما اگر
بخواهیم توسعه پیدا کنیم ،تنها راهش توسعه صنعت است .توسعه صنعت
هــم نیاز به تکنولوژی و دانش فنی دارد .فن و تکنولوژی را کشــورهای
پیشرفتهای چون اروپا و آمریکا دارند .اگر ما تعامل سازنده داشته باشیم
میتوانیم آن مشکالت کلیدی را برطرف کنیم .ممکن است عدهای بگویند
که ما کشور ثروتمندی هستیم و به سرمایه نیاز نداریم و البته این تا حدی
درست است اما به سرمایه ریسکپذیر نیاز داریم .ما کشور صادرکننده نفت
هستیم و ثروت داریم اما این ثروت باید به صنعت و تولید تبدیل شود .این
کار مستلزم این است که منابع ما به سمتی رود که ریسکشان باالتر است.
از آنجا که بخش خصوصی ما مشــکالت زیادی دارد در عرصههایی که
ریسک باالیی دارد وارد نمیشود .اگر سرمایهگذار خارجی جذب کنیم آنها
از پتانسیلی برخوردارند که میتوانند در عرصه ریسکپذیر وارد شوند و ما
هم از آنها یاد بگیریم .یعنی ترکیب سرمایه داخلی و خارجی میتواند بسیار
مهم باشد و راهگشا.
Áدر اقتصاد جهانی ،کشــورها نیازمند بهرهگیری مناسب از فن

دیپلماسی برای افزایش فرصتها در زمینه جذب سرمایههای خارجی،
انتقال تکنولوژی ،صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی هستند.
در این چارچوب ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تاکنون با
چه چالشهایی در بهرهگیری از این ابزار مواجه بودهاست؟
یوسفی :من هم مانند آقای پدیدار معتقدم مدیریت


توســعه یک اصل اساسی اســت .این مدیریت را در
ب نهادها تعریف میکنیم و با سازمان متفاوت
چارچو 
است .نهاد قوانین بازی در جامعه است و این قوانین باید
به گونهای باشــند که بازیگران بتوانند خوب بازی کنند .در ایران یکی از
مشکالت این است چون نفت در اختیار دولت است و دولت ثروتمند است
از این درآمد در جهت اهداف سیاسی استفاده میکند .بنابراین دولت به
جای اینکه به وظایف اساســی خود بپردازد روزبهروز بزرگتر میشود و
تصمیمات دولتی جایگزین تصمیمات بخش خصوصی میشود و دولت
وسوسه میشود که چگونه این درآمد را هزینه کند .نتیجه این میشود که
به سیاست مالیاتی کمتر توجه میشود .در کشورهای پیشرفته دولت به
بخش خصوصی وابسته است و خدمتکار بخش خصوصی است و برای آنها
فضا میســازد و بخــش خصوصی به دولت خــط میدهد .چون بخش
خصوصی مالیات میدهد و از دولت حسابمیخواهد .اما در ایران چون
دولت منبع عظیم درآمد نفتی دارد به خواســت بخش خصوصی خیلی
توجه نمیکند یا در جهت اینکه بخش خصوصی قوی شود و بعد از آنها

یوسفی:
سیاستهای
خاص در صورت
عدمشفافیت
بهچنینهدفی
نمیرسد .مثال
دستاورد برجام
برای ایران
ارزشمند و حیاتی
است ولی سیاست
اقتصادیاش
ارزشمند نبود.
چرا؟ چون
دولت دنبال
اهداف سیاسی
بود .بعد وقتی
بررسیمیکنیم
که چرا دولت
اهداف سیاسی
را دنبال کرده باز
متوجهمیشویم
که غیر از این
نمیتوانست
عمل کند .چون
محدودیت دارد
یا وارث مشکالتی
است که گاه
ناخواسته به این
سیاستهاتن
میدهد
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دیپلــامت

پدیدار:
زیرساختهای
موجود برای
بهرهبرداری
از ظرفیتها
متناسبنیست.
در این شرایط
باید از ظرفیت
بخشخصوصی
استفاده کنیم تا
توان ما به صورت
تصاعدی ،نه
حسابی باال برود.
مثال در زیرساخت
لونقل
اول که حم 
است ،خیلی
مشکل داریم.
قیمتتمامشده
جابهجایی یک
تن کاال برای
تولیدکننده
معضلاست
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مالیات بگیرد هم فکر نمیکند .در کشورهای پیشرفته دولتها میدانند که
تنها منبع درآمدشان مالیات است و این مالیات را زمانی میتوانند بگیرند
که بخش خصوصی قوی بشــود و با گســترش بخش خصوصی دولت
میتواند درآمد کالن به دست آورد و هزینه خود را جبران کند .ما در ایران
یدهیم .سیاست پولی و مالی ما
چون نفت داریم نفت را به بانک مرکزی م 
به هم گره میخورد و با نوسانات اقتصادی که در سطح بینالمللی جود دارد
درآمد نفتی تغییر و بودجه دولت تغییر میکند و دولت سیاستهایی را
دنبال میکند که نهتنها مخل است بلکه بازدارنده است .بخش خصوصی
برای رشد نیاز به ثبات در تصمیمگیری و حکومت قانون دارد .تفاوت است
بین حکومت با قانون و حکومت قانون .در ایران حکومت با قانون اســت.
یعنی باید قانون بر دولت حاکم باشد نه اینکه دولت قانون بگذارد و بگوید
این کار ماست .اینها چالشهای درونی است که میتواند تاثیر بگذارد در
روند داخلی .خیلی از سیاســت بینالمللی ما تحتتاثیر سیاست داخلی
ماست .اگر بخش خصوصی قوی و کارآمد داشته باشیم که رقیب دولت
باشد مردم احساس آزادی بیشتری میکنند.
Áبا توجه به اینکه اقتصــاد ایران به طور بنیانی اقتصادی نفتی و
دولتمحور باقی مانده ،دولتی متکی بر درآمد نفت چقدر توانسته از
ابزار دیپلماسی اقتصادی در بازار نفت استفاده کند؟
یوسفی :ما وقتی که صحبت از دولت میکنیم باید کل


سیســتم حکومت را در نظر بگیریم .دولت را باید در
حوزه اختیارات خود مورد نقد و بررسی قرار داد .البته
این به معنای این نیست که دولت همیشه خوب عمل
کردهاســت؛ نه! اما محدودیت دارد .از یک طرف ما باید این را بدانیم که
اهدافی غیراقتصادی را برای کشورمان ترسیم کردیم که در خیلی موارد
معلوم نیست که میخواهیم به کجا برویم .مهمترین مسئله این است که
برنامهریزی و اســتراتژی بلندمدت نداریم .وقتی استراتژی نداشتهباشیم
سعی میکنیم اهداف کوتاهمدت را دنبال کنیم .دولتمردان بیشتر سیاسی
فکر میکنند تا اقتصادی -همیشه و در همهجای دنیا اینگونه بوده -اما در
کشورهای پیشرفته نظارت اجتماعی بر عملکرد دولت وجود دارد .مسیر و
خط به آنها میدهند و از آنها پرسش میشود و جواب میخواهند ولی در
ی داریم که قدرتهای موازی
اینجا وضعیت متفاوت است .ما متاسفانه نظام 
ی نگهبان ،مجمع تشخیصمصلحت نظام،
در آن بسیار زیاد است؛ از شورا 
مجلس خبرگان ،مجلس شورایاســامی ،نهادهای مختلف موازی در
عرصههای مختلف و چون این نهادها قوی هســتند شــفافیت را از بین
میبرند و این نقد را مشکل میکند .مسئلهای که وجود دارد این است که
دولتها همواره به فکر این بودند که آن وارث مشکالتی از قبل باشند .در
عرصه اقتصادی پروژههای اقتصادی را دولتها با نگاه سیاسی به تصویب
میرسانند .در پایان عمر یک دولت مجوزها داده میشود .اینکه پروژهای
شروع میشود و 10درصد آن پیش میرود و بعد دولت بعدی آن را کنار
میگذارد و پروژه دیگری را شــروع میکند نتیجه این میشود که بخش
وسیعی از سرمایههای ما روی پروژههای نیمهتمام و رهاشده به هدر میرود
و وقتی توجیه اقتصادیشان را از دست میدهند دیگر پرداختن به آنها معنا
ی ما بلندمدت فکر نکردیم و
ندارد و این از معضالت جامعه ماســت .یعن 
هیچوقت هم فرصت نکردیم بلندمدت فکر کنیم .شرایط به گونهای رقم
خورده که مسئولین هیچوقت بلندمدت فکر نکنند و همیشه به فکر وضع
موجود و بهترکردن شرایط روز باشند .مشکالت روز را حل یا تورم را کم
کنند و اســتراتژی بلندمدت نداشته باشند .بنابراین یکی از مشکالت ما
نداشتن نقشه راه است و پولی که در اختیار دولت است .زمانی که درآمد
نفت باالست دولت مشکلی ندارد و وقتی درآمد نفت پایین میآید آن وقت
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دولت با مشکل جدی روبهرو میشــود .دولت در این صورت نه میتواند
مشکالت را برطرف کند و نه میتواند خود را کوچک کند .به جای اینکه
مشکالت را حل کند به افزایش مالیات فکر میکند .بنابراین تصمیماتی
میگیرد که در بلندمدت برای کشور مفید نیست .بنابراین مهمترین مسئله
که به نظرم باعث میشــود کــه از این ثروت خدادادی اســتفاده کنیم
کوتهنگری دولتمردان است .دوم نگاه سیاسی به وضع موجود است.
Áحتی این کوتهنگری اگر در افزایش منبع درآمد برای دولت وجود
داشته باشد باید به دیپلماسی اقتصادی بهخصوص در حوزه نفت توجه
شود.
پدیدار :سوال من هم همین است .آیا میتوانیم با تبیین دیپلماسی کامال

برنامهریزی و هدایتشده از ورود سیاست به اقتصاد جلوگیری کنیم؟
یوسفی :این ایدهآل است اما مسئلهای که وجود دارد

این اســت که ما برای اینکه بتوانیــم این کار را انجام
بدهیم باید قانون را حاکم کنیم .یعنی طبق قانون عمل
کنیم نه مصلحت .سیاســتهای خــاص در صورت
عدمشــفافیت به چنین هدفی نمیرسد .مثال دستاورد برجام برای ایران
ارزشــمند و حیاتی است ولی سیاست اقتصادیاش ارزشمند نبود .چرا؟
چون دولت دنبال اهداف سیاسی بود .بعد وقتی بررسی میکنیم که چرا
دولت اهداف سیاســی را دنبال کرده باز متوجه میشویم که غیر از این
نمیتوانست عمل کند .چون محدودیت دارد یا وارث مشکالتی است که
گاه ناخواسته به این سیاستها تن میدهد .صادرات نفت بر اساس قانون
بودجه تنظیم میشــود .مجلس برای خود یک قوانینی وضع میکند و
تعهداتی را میدهد که با تعهدات دولت متفاوت است .این خیلی سخت
است که مجلس به دولت تعهداتی را تحمیل میکند که در برنام ه دولت
نبودهاست .یعنی به مردم قولی داده و الیحهای داده اما سیاست دیگری را
در پیش میگیرد .این تناقضات عمال دســت و پاگیر میشــود و مانع از
تصمیمگیری شفاف میشود .نکته دیگر این است که وقتی دولت میخواهد
تصمیم بگیرد که در عرصه بینالمللی سیاستی را دنبال بکند آن اختیار را
ندارد تا آنطور که فکر میکند از درآمد نفتی استفاده کند یا اینکه برای
افزایش درآمد نفتی سیاستی را در پیش بگیرد .نتیجه این میشود که ما از
طرفی مسئله هستهای را برطرف میکنیم و از طرف دیگر نهادهایی هستند
که این خطمشی و سیاست را نقدونقض میکنند .تالش میکنند که آن
تنشها در جامعه بیشــتر شود .این یکی از معضالتی است که به خاطر
عدمشفافیت و معضالتی که داریم بر ما تحمیل میشود.
Áدر واقع به نظر شما عامل اینکه دیپلماسی اقتصادی مغفول مانده
ی است؟
عوامل درون سیستم 

یوسفی :بله ،دقیقا همینطور است.
پدیدار :فکر میکنم نفت در آتش سیاست میسوزد و

اقتصاد ما در این سیاست از بین میرود .وقتی جامعه را
برش میزنید الیههای تشکیلدهنده ساختار کشور را
پیدا میکنید که از روش اصلی در مبانی سیاستگذاری
تصمیمگیری و اجرا تا شرکتها و بدنه اجتماعی ،مسیری طوالنی را طی
میکند که اگر در این مســیر هماهنگی وهارمونی وجود نداشته باشد
مشــکل پیش میآید .یعنی اینکه ببینیم چه عواملی باعث این عوامل
ن هارمونی در سیاستهای ما از بین رفته.
بسامان یا نابسامان میشود .ای 
قدرت تشــخیص روابط اقتصادی را که بخشی در دیپلماسی اقتصادی و
بخش دیگر در مدیریت هماهنگی و اجرا و سیاستگذاری تعریف میشود
نداریم .پارلمان بخش خصوصی معتقد است که میتواند زمینه هماهنگی
وهارمونی را پیادهسازی و دیپلماسی اقتصادی را اجرا کند .همچنین بخش

در جامعه فسادآمیز ،بهصورت تدریجی و مرتب از تعداد آدمهای بهاصطالح بیعرضه اجتماع کم میشود؛ یعنی افراد از
بیعرضگی خارج میشوند و به استفاده از موقعیتها و راههای پیش رو تن میدهند که باید در سطح کالن با این وضعیت
برخورد کرد و چارهای برای آن اندیشید.

خصوصی اعتقاد دارد تبیین این سیاست ،روش ،افکار و ابزار و راهبردها را
در اجرای اهداف اقتصادی برعهده بگیرد و اعالم کند .در هیات بازرگانی
اتاق تهران اقدام خوبی که کردهایم این است که در این دوره جدید هیات
نمایندگان در هر ماه مقامات مسئول را از نابسامانیهای اقتصادی مطلع
میکنیم و عمدتا از دولت و نهادهای دولتی دعوت میشود که در جریان
این موضوع باشند و آثار نامطلوب سیاست و آثار کارهای آنها را به خودشان
یکنیم.
گوشزدم 
یوسفی :این تعامل بسیار مهم اســت کــه دولت متوجه باشد که چقدر
رویههای آنها میتواند اثر مثبت یا منفی داشته باشد و بازخورد بگیرد.
پدیدار :مرحله بعد از بیان مسئله راهیابی حل آن است .یعنی باید بگوییم
که آیا اقتصاددانها میتوانند مشکالت ما را حل کنند یا برنامهریزها و یا
تلفیقی از اینها.
ی است .تمام جوامعی که
یوسفی :نکته ظریف و مهم 

توانستند دولت را به بخش خصوصی نزدیک کنند ،نیاز
همدیگر را درک کنند و امکانات هم را بفهمند براساس
تشــخیصی که میدهند سیاســت ضروری در پیش
میگیرند .من پیشنهادم این است که شورایی متشکل از بخش خصوصی
و دولتی تشکیل شود .نکته دیگر این است که توسعه کشور باید مبتنی بر
قانون باشــد .همه عالمــت الزم را دریافت کنند و قانــون را مثل چراغ
راهنمایی داشتهباشند .تنها راه سامانیابی حرکت در مسیر قانون است.
یعنی در اینجا مصلحت مهم نیست و قانون مالک است .من فکر میکنم
ی بخش خصوصی و بازار را باید ایجاد و تقویت
در کنار قانون نهادهای حام 
کنیم که من این نهادها را به چند دسته تقسیم میکنم :یکی از این نهادها
خلقکننده بازار اســت که به تعریف درست از حقوق فردی ،اجتماعی و
مالکیت برمیگردد .نهادهای مشروعیتبخش ،نهادهایی هستند که به یک
اقتصاد مشــروعیت میبخشند .همه کشــورها بازار دارند و چرا بازارها با
همدیگر متفاوت است؟ دولت حق ندارد هر زمان خواست قانونی را عوض
و در اقتصاد مداخله کند .این باعث لطمه زدن به نظام اقتصادی اســت.
بنابراین اگر این نهادها را در بازار حاکم کنیم و دولت مجری و مطیع قانون
باشد میتوانیم امیدوار باشیم که اقتصاد مشکالت را پشت سر بگذارد .به
این ترتیب ،یکی از معضالت عدم حاکمیت قانون است و تصمیمها براساس
ســلیقه و مصلحت گرفته میشود و در این شرایط هیچ شفافیتی در آن
وجود نخواهد داشت.
 Áبا توجه به اولویت دولت یازدهم که تعامل با دنیا ،حل مشکالت


اقتصادی و جذب سرمایه خارجی بوده چقدر دولت توانسته از ابزار
دیپلماسی اقتصادی برای رفع چالشهای اقتصاد ایران استفاده کند؟
پدیدار :یکی از هدفگذاریهای دولت ،دیپلماســی

اقتصــادی بود که هنوز اجرا نشــده اســت .ظرفیت
اشغالشده تولید  30و ظرفیت آزاد تولید نزدیک 70
درصد است .تا زمانی که این اصول و مبانی مورد توجه
مسئوالن نباشد نمیتوانیم موفق شویم .ما موانع بوروکراتیک ،موانع قانونی،
مالیاتی و عوارضها را داریم ،هم در سطح منطقه و هم در سطح بینالمللی.
دیپلماسی اقتصادی ما در سطوح بینالمللی قفل است.
Áدر قیاس با دولت نهم و دهم شرایط را چگونه اریابی میکنید؟
پدیدار :ما در دولت نهــم که کار میکردیم؛ ولی در

دولت دهم کامال شرایط سخت و باعث انسداد فعالیت
اقتصادی در خارج از مرزها شد .راههای غیرمتعارف دور
ســر چرخیدن ب ه وجود آمد که دو خســارت داشت:
خسارت ملی ،خسارت بینالمللی .در خسارت ملی قیمت تمامشده باالرفت

و در سطح بینالمللی اعتبار ما از بین رفت و این مشکالت تا به امروز ادامه
دارد .قبال با ارسال یک نامه یا تلفن کاال به فرودگاه ارسال میشد ولی امروز
با از دست دادن این اعتبار بینالمللی با مشکالت بسیاری روبهرو هستیم
چه در ســوئیفت مالی و چه در موارد دیگر .بعد از این موانع اولیه شــاید
بتوانیم به سمت ایجاد بســتر مقاومسازی اعتماد حرکت کنیم و جذب
سرمای ه خارجی بعد از این ممکن است .ما در اینجا به یک دیپلماسی قوی
سیاسی و دیپلماسی فعال اقتصادی نیاز داریم تا بتواند موانع را بعد از برجام
از جلوی پای ما بردارد .البته صرف برداشتن مشکالت مهم نیست و تداوم
دیپلماسی خیلی مهم است .دیپلماسی هنر ایجاد ارتباط است و نباید این
ارتباط قطع شود.
یوسفی :واقعیت این است که مشکالت حوزه اقتصادی

نه امروز به وجودآمده و نه یکدفعه برطرف میشــود.
این مشــکالت طی چند دهه روی هم انباشت ه شده و
سیاســتهای متناقــض دولتمردان بــه جای حل
مشکالت ،آنها را عمیقتر کردهاست .این دولت مشکالت متعددی دارد و
درآمد نفت هم پایین آمده .از یک طرف دولت تمام تخممرغها را در سبد
برجام گذاشته و گفته که اگر این مشکالت برطرف شود همه مشکالت
برطرف خواهدشد یا مشکالت تحتتاثیر مسائل هستهای است که من فکر
میکنم این اشــتباه اســت .ما هرگز نمیتوانیم سیاست داخلی خوب را
جایگزین سیاســت خارجی خوب کنیم .این دو مکمل هم هستند .یک
سیاســت داخلی خوب زمانی میتواند تاثیرگذار باشــد که در خارج هم
سیاست خوبی پیاده بشود .متاسفانه از زمانی که دولت روحانی سر کار آمد
سیاستهایی را دنبال کرد که نمیبایستی دنبال میکرد .اولین اشکال این
بود که دولت اهدافی برای جامعه در نظر گرفت که اهداف اقتصادی نیستند
و برای مردم اهمیت سوم و چهارم هم ندارند .برای مردم رشد اقتصادی و
تورم خیلی مشخص و گویا نیست .افراد عادی از تورم همان درکی را دارند
که به کاال و خدمات قیمت میپردازند .اینها متغیرهای حسابداری هستند.
هر کاال یک وزن و ضریبی دارد .در خیلی از موارد GDPمیتواند رشد کند
ولی به ضرر مردم و کشور باشد .یعنی اگر چیزهایی که نباید رشد کنند،
رشد کنند باید برای کنترل آن رشد هزینه به مراتب باالتری پرداخت کرد.
تمام تالش این بود که روی متغیرهایی متمرکز شود که متغیرهای سیاسی
هستند .نکته دیگر اینکه تمام تالش دولت این بود که چطور کسری بودجه
را جبران کند .در حالی که باید ما هزینهها را کاهش دهیم نه اینکه درآمدها
را باال ببریم .دولت به جای اشتغالزایی فکر کرده با رشد اقتصادی اشتغال
ایجاد میشود و این ممکن نیست .نکته دیگر که خیلی مهم است اینکه
دولت به محض اینکه در رأس کار آمد مشــکالت رکود تورمی را که در
اقتصاد ما شدید شده بود به جای اینکه اصالح کند ،بدتر کرد .به این صورت
که اول نرخ سود بانکی را باال برد که نباید این کار را انجام میداد .سیستم
بانکی ما با موانع بســیاری روبهرو هستند و نیست که بگویم در آستانه
ورشکستگی هستند چون در یک کشور نفتخیز میتوانند پول چاپ کنند
و مشکالت را حل کنند.
ی آیا طرح
Áبه نظر شما در میان این موانع و مشکالت درون سیستم 

یوسفی:
مدیریت توسعه
یک اصل اساسی
است .این مدیریت
را در چارچوب
نهادهاتعریف
میکنیم و با
سازمان متفاوت
است .نهاد قوانین
بازی در جامعه
است و این
قوانین باید به
گونهای باشند که
بازیگران بتوانند
خوب بازی کنند

این بحث نابهنگام است؟

یوسفی :نه .با هم منافاتی ندارد .مشکل تعامل با دنیا به

قدری برای ما مهم اســت که نمیتوانیم آن را نادیده
بگیریم و منتظر بمانیم تا مشکالت دیگر برطرف بشود
و بعد ما بقیه امور را در دســتور کار قرار بدهیم .اما آن
جانشین سیاســت داخلی نخواهد بود .دیپلماسی خارجی به ما امکانات
میدهد تا مشکالت داخل را حل کنیم.
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دیپلــامت
جایگاه برند کشوری در توسعه روابط کشورها در گفتوگو با جعفر خیرخواهان

وقتی باید برای «کشور» نیز بازاریابی کرد

کشورها باید در سطح جهانی جدی گرفته شوند و مورد توجه و اقبال مردم جهان قرار بگیرند
مریم موسیپور
شاخص برند کشوری میتواند جایگاه یک کشور را در جهان و در میان افکار عمومی مردم جهان
مشخص کند و همین موضوع میتواند تعیینکننده روابط سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه آن باشد.
جعفر خیرخواهان ،اقتصاددان ایرانی ،معتقد است همانطور که شرکتها برای فروش محصوالت خود
نیاز به تبلیغ و بازاریابی دارند ،کشورها هم برای اینکه در سطح جهانی جدی گرفته شده و مورد توجه و
اقبال مردم جهان قرار بگیرند ،باید برای کشورشان نیز بازاریابی کنند .به گفته او ،حتی اگر شرکتهای
یک کشور کمتر شناختهشده بتوانند کاالهای مصرفی خود را در خارج از مرزهای خود بفروشند،
قدرت تعیین قیمت باالیی برای آنها نخواهند داشت و اساسا ارزش بالقوه صادراتشان از بین میرود.
توگوی آیندهنگر با او را در این زمینه میخوانید.
گف 
 Áشما مقالهای پژوهشی درخصوص نقش و تأثیر قدرت نرم بر صادرات
کشورها ترجمه کردهاید که در شماره مهر امسال ماهنامه آیندهنگر بهچاپ
رسید .در این مقاله ،به این موضوع اشاره شده بود که چگونه با استفاده از
انواع ابزارها میتوان بر قلب ها و ذهنهای خارجیها تأثیر گذاشت تا خواهان
خرید کاالهای صادراتی ما باشند .بهعنوان یک اقتصاددان ،بیشتر در اینباره
توضیحدهید.

طی دو دهه
گذشته با رشد
فناوری ارتباطات
وتبادالتفرهنگی
و جهانیشدن،
قدرت نرم اهمیتی
به مراتب بیشتر از
قدرت سخت پیدا
کرد .حتی برخی
کشورهای در
حال توسعه هم
سرمایهگذاری
اصلی خود را
به این حوزه
اختصاص دادند
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همانطور که میدانید تا پیش از پایانیافتن جنگ سرد ،کشورها به قدرت
سخت ،یعنی نیروی نظامی و توان تسلیحاتی و تعداد نفرات ارتش ،تکیه داشتند.
اگر قدرت نرمی هم قابل تعریف بود بیشتر به ملتهای ثروتمند تعلق داشت .اما
طی دو دهه گذشته با رشد فناوری ارتباطات و تبادالت فرهنگی و جهانیشدن،
قدرت نرم ،اهمیتی بهمراتب بیشــتر از قدرت ســخت پیــدا کرد .حتی برخی
کشورهای در حال توسعه هم سرمایهگذاری اصلی خود را به این حوزه اختصاص
دادند .مثال کشــور ترکیه برای تسخیر بازارهای صادراتی در کشورهای آسیای
میانه و قفقاز ،که اشــتراک زبانی و فرهنگی با ترکیه دارند ،به احداث مدارس و
تدریس زبان ترکی اقدام کرده تا بتواند نفوذ اقتصادی هم پیدا کند .کشور چین
نیز ،که مازاد سرمایه عظیمی را انباشت کرده ،در حال ایجاد نهادهای کنفسیوسی
در دانشگاههای اطراف جهان اســت تا زبان و فرهنگ چینی را گسترش دهد.
در نقطه مقابل هم کشــورهایی را میبینیم که در این زمینه کوتاهی کردهاند،
مثل کشور مکزیک که با وجود اقتصاد در حال رشد خود ،هزینههایی به شکل
اســتراتژی هماهنگ با برندســازی ملی دنبال نمیکند و در نتیجه در اذهان و
رسانههای جهان بیشتر بهعنوان مرکز جرم و جنایت و مبادله مواد مخدر و مافیای
اسلحه شناخته میشود .همچنین میتوانید کشور مسلمان اندونزی را هم در نظر
بگیرید که چهارمین کشور پرجمعیت و شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است.
رئیسجمهوری جدید این کشور ،معروف به جاکوویی که در سال  2014انتخاب
شد ،بهتازگی به امریکا رفت و با اوباما دیدار کرد اما پوشش خبری این رویداد بسیار
کمتر از زمانی بود که رهبران کشورهای کوچکتر و کمجمعیتتر مثل سنگاپور یا
قطر دریافت میکنند .همچنین شاهد بیمیلی مقامات تجاری و مدیران بنگاههای
اقتصادی و بانکداران امریکایی به دعوت و مالقات با رئیسجمهوری این کشور
بودیم که میتوان آن را با جایگاه برند کشوری اندونزی در جهان مرتبط دانست.
« Áشاخص برند کشوری» که شما به آن اشاره میکنید ،چیست و چگونه
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تعیین میشود؟ منظورم این است که برای تعیین این شاخص چه مالکهایی
مد نظر قرار میگیرد؟

«شــاخص برند کشوری» با استفاده از مجموعه عوامل گوناگون ،به بررسی
میزان درک و شناخت نســبی مردم جهان از کشورها اقدام میکند .نتایج این
شاخص در ســال  2014برای  75کشور جهان ،رتبه  66را برای اندونزی نشان
میدهد .کشــور اول جهان ،ژاپن و کشور آخر ،نیجریه است .بنگالدش در رتبه
 72قرار دارد در حالیکه مکزیک ،رتبه  55را دارد .در نقطه مقابل ،کشــورهای
بســیار کوچک مانند ســنگاپور و قطر را داریم که رتبههای  14و  24را کسب
کردهاند .چگونگی شــکلگیری این برند ملی با دالیل متعــددی ارتباط دارد،
انتشار اخبار مثبت و منفی از موضعگیریهای مقامات آن کشور یا وقوع و انتشار
اخبار رویدادهای خوب و بد از آن کشــور در خارج بخشــی از این دالیل است.
همچنین عواملی از جمله رتبه کشــورها از نظر شاخصهای کیفیت زندگی یا
محیط کسبوکار تا معروفیت جاذبههای فرهنگی و گردشگری و غذاها ،ورزشها
و موسیقی خاص آنها در برندســازی نقش دارد .برای مثال ،دلیل اینکه مردم
جهان شــناخت خوبی از کشورهای هند ،ایتالیا یا تایلند دارند این است که هم
تعداد زیادی از مردم این کشورها در خارج زندگی میکنند و هم سعی در متمایز
کردن خود با جامعه محلی داشــتهاند و غذاهایشان را معرفی و تبلیغ میکنند.
سفر به این کشورها و صرف غذاهای سنتی آنها نیز تأثیر زیادی در شناخت آنها
داشــته است .تایلند در سال  2014حدود  25میلیون گردشگر خارجی داشت
در حالیکه ویتنام  8میلیون داشت .پس بدیهی است که برند تایلند ( )38بهتر
از برند کشوری ویتنام ( )64باشد .البته نقش مسائل فرهنگی را هم نباید نادیده
گرفت .مثال کشــور بنگالدش با وجود جمعیت زیاد ،هیچ ابرستارهای در زمینه
ادبیات ،موســیقی یا ورزش ندارد اما پس از اعطای جایزه صلح نوبل به «محمد
یونس» ،یکی از اقتصاددانان این کشــور ،نام بنگالدش ،اندکی سر زبانها افتاد.
ی در صنایعی که برای
کشورهای ناشناخته معموال شرکتهای مشهور بینالملل 
عموم مصرفکنندگان جهان ،اهمیت دارد ،ندارند و دولت آنها نیز تالشی نمیکند
تا «برند ملی» خود را مثال از طریق دیپلماسی عمومی و تقویت قدرت نرم خویش
ترویج دهد .این کشــورها شاید شرکتهایی داشته باشند که در خارج فعالیت
میکنند اما فعالیت آنها در زمینههایی مثل اکتشاف نفت و گاز است .در حقیقت
همانطور که شرکتها برای فروش محصوالت خود نیاز به تبلیغ و بازاریابی دارند،
کشورها هم برای اینکه در سطح جهانی جدی گرفته شده و مورد توجه و اقبال
مردم جهان قرار بگیرند ،باید کشورشان را بازاریابی کنند.
Áپس طبق گفتههای شما میتوان به این نتیجه رسید که برای توسعه
اقتصادی ،باید بسیاری موارد که ممکن است در نظر اول هیچ ارتباطی هم با
اقتصاد ندارند را نیز مد نظر قرار دهیم؟

دقیقا همینطور اســت؛ مثال زمانی هیچ کس نمیتوانست موقعیت کره را
در نقشه جغرافیایی جهان پیدا کند اما این کشور با برگزاری مسابقات آسیایی و
المپیک و جام جهانی فوتبال توانست توجه جهان را خود جلب کند .این کشور،
پس از قبضه بازار کاالهای ســبک مصرفی ،به فکر تســخیر صنایع فرهنگی و
موسیقی پاپ افتاد و در سال  2014حدود  5میلیارد دالر ارزش صادرات صنایع
مرتبط با فرهنگ پاپ داشت که پیشبینی میشود تا سال  2017به  10میلیارد

ناشناخته بودن باعث کاهش قدرت استراتژیک کشورها میشود و روابط دیپلماتیک یک کشور
را محدود میکند .کشورهای ناشناخته در عرصه دیپلماسی نمیتوانند نقشآفرینی و چانهزنی
کنند ،شرکتهای آنها بهسختی میتوانند وارد بازارهای خارجی شوند.

دالر برسد .اما برخی کشورها هیچ شرکت رقابتی جهانی در حوزه صنایع فرهنگی
ندارند .یک فیلم خوب میتواند تأثیر زیادی بر ذهنیت و نگرش دیگران درباره یک
کشور داشته باشد .برعکس ،شورش و درگیری و سرکوب اعتراضات مردمی در
عصر جدید و با وجود دوربینهای تلفن همراه و شبکههای اجتماعی میتواند به
سرعت نگاه مردم جهان به یک کشور را تغییردهد و آنجا را مکانی خطرناک و
ناامن معرفی کند؛ اتفاقی که برای مصر و اکنون برای ترکیه رخ داده است .برند
ملی به شرکتهای صادراتی نیز میتواند کمک کند .حتی اگر شرکتهای یک
کشور کمتر شناختهشــده بتوانند کاالهای مصرفی خود را در خارج از مرزهای
خود بفروشند ،قدرت تعیین قیمت باالیی برای آنها نخواهند داشت و اساسا ارزش
بالقوه صادراتشان از بین میرود .به عقیده «سیمون آنهالت» ،از پیشروان تحقیق
درباره برندهای ملی ،مصرفکنندگان حاضرند پولی بیشتر برای محصولی بپردازند
که هرگز تاکنون اســم آن را نشنیدهاند تنها به این دلیل که ساخت ژاپن است.
پس عوامل متعددی میتواند در شــناخته شدن و برند شدن یک کشور نقش
داشته باشد.
 Áآیا در تعیین این شاخص ،کشــور ایران هم در بین کشورهای مورد
بررسی قرار داشت؟

بله ،کشور ایران در این ردهبندی حضور داشت و رتبه بسیار پایین  71را بین
 75کشــور به خود اختصاص داد .در ســال  2012نیز این شاخص اندازهگیری
شده بود که ایران از بین  118کشور ،رتبه  115را بهدست آورده بود و سه کشور
سومالی ،پاکســتان و افغانستان پایینتر از ایران قرار گرفتند .اما بررسی جدول
مربوط به گزارش  2014-15نشــان میدهد که چگونه کشورهایی که هیچ نام
و نشان و ســابقهای در تاریخ نداشتهاند با کار و تالش خودشان را به رتبههایی
باورنکردنی رساندند؛ مثال کشور امارات رتبه  19یا کره جنوبی که رتبه  20جهان
را کسب کردند.
 Áبه نظر شما جایگاه محاسبهشده برای ایران ،واقعا همان جایگاهی است
که استحقاق آن را دارد؟

مسلما جایگاه ایران ،اینچنین نیست و تعیین چنین جایگاهی برای کشورمان،
یک نقطه ضعف و خطر بزرگ برای ما بهشمار میرود .در مورد ایران ،شاهد انجام
برخی تبلیغات سوء در گذشته بودهایم .بحران گروگانگیری ،جنگ ایران و عراق
و اتفاقاتی از این دســت همراه با تبلیغات سوء ،ایران را کشوری حامی تروریسم
معرفی کرد .این مسائل باعث شده تا داستانها و ماجراهای منفی از ایران ساخته و
در صحنه جهانی منتشر شود .این نوع توجهکردن به کشور قطعا بدتر از بیتوجهی
است .شاید هیچ کشوری در جهان مثل ایران نباشد که ذهنیت خارجیان نسبت
به آن در مقایسه با واقعیتاش تا این اندازه متضاد باشد .این موضوع را از ابراز نظر
گردشگران خارجی میتوان فهمید؛ وقتی که بعد از بازدید از ایران ،کشورمان را
متفاوت از آنچه شنیده بودند ،توصیف میکنند .بخشی از این تضاد را باید ناشی
از کمکاری و عقبماندگی و بیتوجهی ما نسبت به افکار عمومی جهان دانست.
بوکار
رتبههای نامناسب کشور در شاخصهای جهانی مثل رتبه  100محیط کس 
یا رتبه بد شهر تهران در بین شهرهای قابل زیست منتخب جهان و اخبار آلودگی
وحشــتناک هوای این روزهای آن هم در این ارزیابی بی تأثیر نبوده و نیســت.
ارگانهای مختلف دولتی و خصوصی از وزارت خارجه و صداوسیمای برونمرزی
گرفته تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان میراث و گردشگری و اتاقهای
بازرگانی و سایر نهادهای مدنی و ایرانیان خارج از کشور باید برای بهبود این رتبه
و اصالح چهره ایران تالشهایی هماهنگ داشته باشند.
 Áناشناختهبودن چه زیانهایی برای کشورها دارد؟
ناشــناختهبودن باعث کاهش قدرت استراتژیک کشــورها میشود و روابط
دیپلماتیک کشور را محدود میکند .کشورهای ناشناخته در عرصه دیپلماسی
نمیتوانند نقشآفرینی و چانهزنی کنند ،شرکتهای آنها بهسختی میتوانند وارد
بازارهای خارجی شوند .مصرفکنندگان خارجی به کاالهای چنین کشورهایی

اقبال کمتری نشــان داده و همچنین تمایل کمتری برای سفر به آن کشورها
در قالب گردشگری نشان میدهند .همچنین میزان جذب سرمایههای جهانی
و نیز گرفتن وام در هنگام نیاز و مشــکالت نیز برایشــان دشوارتر خواهد بود.
بنگاههای فعال در کشورهای ناشناخته بهسختی میتوانند افراد بااستعداد را از
خارج جذب و استخدام کنند .با اینکه از جنبه نظری یک کشور میتواند صرفا
با تعامالت بین مقامات و نخبگان ،روابط قوی داشــته باشــد اما این تنها برای
نظامهای اقتدارگرا صادق اســت؛ نظامهای دموکراتیک معموال نیازمند حمایت
عمومی هستند .هنگامی که شهروندان کامال با فرهنگ کشور دیگر آشنا باشند،
احتمال بیشتری دارد که به مردم آن کشور اعتماد بکنند .وجود اعتماد بین مردم،
به رهبران چنین کشورهایی اجازه میدهد تا بر اساس پشتیبانی مردمی ،روابط
نزدیکی برقرار سازند .همچنین برند ضعیف یک کشور موجب میشود که هنگام
وقوع رویدادهای منفی ،اســتفاده آنها از کمک خارجی سختتر شود .بهعنوان
مثال ،دوبی با استفاده از برند امارات و نیز عملیات تبلیغاتی دولتی و سایر ابزارها
توانست خود را بهعنوان یکی از بهترین ملتها یا مناطق در خاورمیانه مطرح کند.
حتی هنگامی که در چند سال گذشته گرفتار حباب امالک و بحران بدهی شد،
باز هم برند جهانی قوی آن اجازه داد تا به ســرعت جان بگیرد و بتواند پوشش
مثبتی در رسانههای جهانی دریافت کند.
 Áبه دبی و کشور امارات ،اشاره کردید؛ این کشور در همسایگی ما چگونه
توانسته است خود را به رتبه باالی  19جهان در حوزه برندسازی ملی برای
کشور خود برساند؟ ما چگونه میتوانیم در این جهت حرکت کنیم؟

رتبه خوبی که امارات متحده عربی بهدست آورده عمدتا بهدلیل فعالیتهای
امیرنشــین دوبی بوده است .مثال دوبی از همان ابتدا شرکت هواپیمایی امارات
را تأســیس کرد که به یکی از بزرگترین شــبکههای پروازی در مســیرهای
جهانی تبدیل شد و توانست تصویر بینالمللی مثبتی از خود در اذهان بنشاند.
بهدنبال آن هم خدمات فرودگاهی گسترده ،فروشگاههای بدون مالیات ،هتلها
و رستورانهای لوکس و غیره آمد که زنجیرهای تکمیلی از ارزش افزوده را برای
این امیرنشین ایجاد کرد .جالب است که این شرکت هواپیمایی معتبر در سال
 ۱۹۸۵تاسیس شد؛ یعنی ۴۰سال پس از تأسیس شرکت هواپیمایی در ایران.
امــا درخصوص اینکه ما چگونه میتوانیم در این جهت حرکت کنیم ،کارهای
بسیاری باید صورت گیرد .ابتدا اینکه ما مردمی تربیت کردهایم که بسیار عجول
هستند و خیلی زود میخواهند به همه چیز برسند ،بدون اینکه حاضر باشند
هزینــهای بابت آن بپردازند.،این ذهنیت باید تغییر کند .همچنین الزم اســت
که داشــتهها ،ســرمایهها و مزیتهای بالقوه و بالفعل و پیدا و پنهانی که داریم
را به خوبی بشناسیم و آنها را قدر بدانیم ،سپس با گامهای کوچک اما درست و
حسابشده و بدون تعجیل و با پشتیبانیهای مناسب و هماهنگ دولت ،تالش
کنیم تا به بهترین برندهای جهان حداقل در چند زمینه مشخص تبدیل شویم.

ایران در ردهبندی
سال  2014برای
تعیین«شاخص
برند کشوری»،
رتبهبسیارپایین
 71را بین 75
کشور به خود
اختصاص داد.
در سال 2012
نیز این شاخص
اندازهگیری شده
بود که ایران از
بین 118کشور
رتبه  115را
بدست آورده
بود و سه کشور
سومالی،پاکستان
و افغانستان
پایینتر از ایران
قرار گرفتند
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گزارشهای راهبردی این بخش
به فعاالن اقتصادی کمک میکند
اطالعات کاملی در زمینههای
مختلف کسب کنند
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عکس :رضا معطریان

 HDIایران در سال  0/567 ،1990بوده و در سال  ،2014به 0/766
ی ایرانیها از  24سال پیش تاکنون حدود 12
رسیده است .امیدبهزندگ 
سال بیشتر شده و به  75/4سال رسیدهاست.

«کار» در مرکز حیات انسانی

بررسی آیندهنگر از گزارش توسعه انسانی  ۲۰۱۵سازمان ملل
ریحـانه یاسینـی

«هدف توســعه ،تنها افزایش درآمد نیســت .بلکه بهحداکثر
رساندن انتخابهای انسان به کمک افزایش حقوق بشر ،آزادیها،
توانایی پیشرفت و فرصتها از راه توانا ساختن مردم برای زندگی
طوالنی ،سالمت و خالق است .نگاه منتقدانه به این روند بر «کار»،
بهعنوان مرکز حیات انسان است .انسان از کودکی برای کار آماده
میشود ،در بزرگسالی با آن درگیر میشود و در پیری ،بازنشسته
میشود .براساس این چرخه ،کیفیت زندگی بسیار به کیفیت کار
انسان وابسته است».

سازمان مللمتحد ،گزارش توسعهانسانی  ۲۰۱۵خود را با چنین
مقدمهای منتشــر کردهاســت .اهمیت گزارش توسعهانسانی به
اندازهای اســت که برای انتشار آن در سایت سازمان ملل روزشمار
گذاشــته شدهبود و طی مراســمی رسمی ،با حضور مقامات این
ســازمان ،از آن رونمایی شد .این گزارش در  ۶فصل و حدود ۶۰۰
صفحه ،با محوریت مفهوم «کار» منتشر شدهاست .در این گزارش،
کار تنها فعالیتی برای تولید و مصرف کاالها و خدمات نیست ،بلکه
فراتر از آن ،عاملی در جهت تولید ارزش اقتصادی بهحساب میآید.
بر این اساس ،کار شــامل فعالیتهایی میشود که به رفاه انسان
در هــر دو زمان حال و آینده میانجامد .در فصل اول این گزارش،

گستره محرومیت بشری در جهان

فقر و گرسنگی

فقر درآمد
گرسنگی مزمن
کوتاه قدی مفرط کودکان
الغری مفرط کودکان

 ۸۳۶میلیون()۲۰۱۵
 ۷۹۵میلیون()۱۶-۲۰۱۴
 ۱۶۱میلیون()۲۰۱۳
 ۹۰میلیون()۲۰۱۵

سالمت ،مرگومیر ،آموزش
مرگ کودکان زیر  ۵سال

 ۶میلیون()۲۰۱۵

مرگ مادران

 ۲۹۰هزار()۲۰۱۳

مردم مبتال به ایدز

 ۳۷میلیون()۲۰۱۴

بزرگساالن بیسواد

 ۷۸۰میلیون()۲۰۱۲

جوانان بیسواد

 ۱۰۳میلیون()۲۰۱۵

بیسوادی کاری در کشورهای منطقه OECD

 ۱۶۰میلیون()۲۰۰۹

کودکان در سن دبستان که به مدرسه نمیروند

 ۵۷میلیون()۲۰۱۵

کودکانی که مهارتهای ابتدایی را نمیآموزند

 ۲۵۰میلیون()۲۰۱۴

عدم دسترسی به خدمات اساسی اجتماعی ()۲۰۱۵
آب سالم

 ۶۶۳میلیون

نظام بهداشتی توسعهیافته

 ۲.۴میلیارد

مردمی که سرویس بهداشتی ندارند

 946میلیون

مردمی که در حلبیآبادها زندگی میکنند

 ۸۸۰میلیون

تعداد کشورهای
با درآمد باال طی
 ۲۵سال گذشته،
از  ۱۲به ۴۶
کشور افزایش
یافتهاست.
جمعیتاین
گروه درآمدی
کشورهانیز
در سال ،۱۹۹۰
نیممیلیاردنفر
بوده و حاال به
 1/2میلیارد نفر
از کل جمعیت
جهان رسیده
است .تعداد
کشورها با درآمد
پایین نیز طی این
مدت از  ۶۲به ۴۳
و جمعیت آنها
از  3/2میلیارد
به 1/2میلیارد
کاهش یافتهاست

69

رتبه
توسع ه انسانی ایران
در میان  ۱۸۸کشور
جهان

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلوچهارم ،بهمن 1394

67

گزارشگـــر

وضعیت ایران

در شاخص HDI

باالتر از متوسط
جهانی است و در
دستهکشورهایی
باتوسعهانسانی
باال جای میگیرد

در توضیح مفهوم کار و شغل آمدهاست« :مفهوم کار گستردهتر و
عمیقتر از شغل و اشتغال اســت .شغل ،درآمد و کرامت انسانی،
مشــارکت و امنیت اقتصادی را فراهم میکند .اما چارچوب شغل
محدود است .این مفهوم نمیتواند بسیاری از کارهای انعطافپذیر
و متفاوت را ،از جمله مراقبــت ،کارهای داوطلبانه ،بیان خالقانه
مانند نویسندگی و نقاشــی که برای توسعهانسانی مهم هستند،
در بر بگیرد .تبیین چنین ابعادی از زندگی انســان ،نیاز به مفهوم
گستردهتری از کار دارد».
شاخص توسعهانسانی ،HDI ،شاخصی ترکیبی است و بر این
مسأله تأکید دارد که برای سنجش وضعیت زندگی مردم ،اتکا به
میــزان تولید ناخالصداخلی و ملی ،نواقضی دارد HDI .از ترکیب
ســه مؤلفه وضعیت بهداشــت ،وضعیت آموزش و سطح زندگی

گزارش توسعه انسانی  ۲۰۱۵به قاچاق انسان و استثمار نیروی کار توجه ویژهای داشته است .بر اساس این گزارش:

طی سالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۰بیشترین قربانیان قاچاق انسانی ،قربانی قاچاق جنسی بودهاند.

نحوه استثمار ( )%

انواع دیگر قاچاق

نیروی کار اجباری

استثمار جنسی
اروپا و آسیای مرکزی
آمریکا
آسیای جنوبی
آسیای غربی و اقیانوسیه
آفریقا و خاورمیانه

قاچاق اعضای بدن
سود ساالنه از استثمار نیروی کار از سال  ۲۰۰۶تا کنون در آسیا و اقیانوسیه باالتر از همه
جهان بوده است
خاورمیانه
آمریکای التین و کارائیب
آفریقا
اروپای مرکزی ،جنوبی

غربی و کشورهای مستقل CIS

اقتصادهای توسعه یافته و اتحادیه اروپا

(میلیارد دالر)

68

آسیا و اقیانوسیه
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مناسب بهدست میآید .گزارش توسعهانسانی سال  ،2015که بر
پایه اطالعات  2014بهدســت آمده ،نشان میدهد ایران در میان
ن جایگاهی که سال
 188کشور جهان در رتبه 69ام قرار دارد؛ هما 
گذشته نیز بر آن ایستاده بود .مردم نروژ از نظر توسعهانسانی بهترین
وضعیت را در جهان دارند و مردم نیجریه ،در بدترین اوضاع بهسر
میبرند.
Íخالقیت  ۴۵۰میلیون نفر کارآفرین
Í
از سال  2 ،1990میلیارد از مردم دنیا از فقر شدید خارج شدهاند
و شاخص توسعهانسانی در تمام مناطق دنیا بهبود یافته است .این
شــاخص در عددی بین صفر تا یک در نوسان است و هر قدر به
صفر نزدیکتر باشد ،وضعیت بهتری را نشان میدهد .مطالعات در
 ۱۵۶کشــور ،که  ۹۸درصد از جمعیت جهان را پوشش میدهد،
نشان دادهاست که تعداد کشــورهای با درآمد باال طی  ۲۵سال
گذشته ،از  ۱۲به  ۴۶کشور افزایش یافتهاست .جمعیت این گروه
درآمدی کشورها نیز در سال  ،۱۹۹۰نیممیلیارد نفر بوده و حاال به
 1/2میلیارد نفر از کل جمعیت جهان رسیدهاست .تعداد کشورها با
درآمد پایین نیز طی این مدت از  ۶۲به  ۴۳و جمعیت آنها از 3/2
میلیارد به  1/2میلیارد کاهش یافتهاست.
این پیشرفت با کارکردن تمام مردم جهان بهدست آمدهاست.
لحاضر ۱ ،میلیارد نفر در بخش کشاورزی ۸۰ ،میلیون کارگر
درحا 
در حوزه بهداشت و آموزش و  450میلیون نفر در حوزه خالقیت
و کارآفرینی مشــغول به کار هستند .همچنین  ۵۰۰میلیون نفر
بهصورت فامیلی به کشاورزی مشــغولاند که تهیه بیشتر از ۸۰
درصد از غذای کل جهان را بهعهده دارند .هنر ،در زمان تولید پول
و درآمد ،انسجاماجتماعی و هویتفرهنگی را شکل میدهد .در سال
 ،۲۰۱۱ارزش کل صنایعدستی جهان حدود  ۳۰میلیارد دالر بوده
است .تولید صنایع دستی و خرید و فروش آنها سهم زیادی از کل
تولید ناخالص داخلی برخی کشورها را تشکیل میدهد.
اما براســاس گزارش ســازمان مللمتحد ،کار دارای ارزشــی
اجتماعی است که فراتر از دستاوردهای شخصی فعاالن اقتصادی
اســت .بیشتر از  ۴۵۰میلیون نفر کارآفرین ،نوآوری و خالقیت در
جهان را شکل دادهاند .در تانزانیا ،کار  ۳۰۰هزار کارگر صنایعدستی
حدود  ۴درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد .در
تایلند ،تعداد افراد مشغول در حوزه صنایعدستی به  ۲میلیون نفر
میرســد و در کلمبیا ،حدود  ۴۰۰میلیون دالر ساالنه از این هنر
درآمد کسب میشود .در سال  2011در کشورهای درحالتوسعه،
صادرات هنرهای بصری حدود  ۹میلیارد دالر و انتشــار آنها۸ ،
میلیارد دالر درآمد تولید کرده است.
مجموع این اقدامات ،باالرفتن شاخص توسعهانسانی کل جهان
را رقم زدهاست .درحالحاضر ،میانگین  HDIدر جهان  0/711است
درحالیکه در سال  0/597 ،۱۹۹۰بودهاست ۲۵ .سال پیش ،مردم
جهان بهطور متوســط برای  69/6سال امید ب ه زندگی داشتند و
حاال این رقم به  71/4سال رسید ه است .بررسیها نشان میدهد
وضعیت ایران نیز باالتر از متوســط جهانی است و ایران در دسته
کشورهایی با توسعهانسانی باال جای میگیرد.
 HDIایران در ســال  0/567 ،1990بوده و در سال  ،2014به
 0/766رسید ه است 24 .سال پیش ،تعداد سالهای متوسطی که
هــر ایرانی برای درس و آموزش میگذرانده 9 ،ســال بوده و حاال

تغییر جهان کار ،چند دهه طول میکشد تا نقش
خودش را بهطور کامل بازی کند و تاریخ و
توسعهانسانی را در مسیری جدید شکل دهد.

تغییر در نفوذ تکنولوژي بین سالهای  ۱۹۹۵و  ۲۰۱۵قابل توجه بوده و برای مردم دنیا فواید زیادی به همراه خواهد داشت

اشتراک دستگاهها در سال ۲۰۱۵

گوشی
هوشمند

بقیه
گوشیهای
همراه

در هر  ۱۰۰نفر

 ۷.۳میلیارد نفر
 ۷.۱میلیارد مشترک

جمعی

ت
جهان

فن
تل
مراه
ه

کاربران اینترنت سال  ۲۰۱۵در هر
منطقه(٪کاربران جهانی)
مناطق عرب

آسیا و حوزه
اقیانوسیه

 ۳.۲میلیارد کاربر

آفریقا
آمریکا

ای

ن
ترن

ت

اروپا
OECD

ی ایرانیها از  24سال
حدود  16سال است .همچنین امیدبهزندگ 
پیش تاکنون حدود  12ســال بیشتر شده و به  75/4سال رسیده
اســت .شاخص توسعهانسانی در آمریکا  0/915و امید بهزندگی
مردم آن نیز  79/1سال است HDI .فرانسه در سال 0/779 ،۱۹۹۰
بودهاســت که از وضعیت کنونی ایران نیز باالتر اســت .شاخص
توسعهانســانی ترکیه هم با  0/761به ایران نزدیک است و امیدبه
زندگی مردم آن با 75/3سال ،تقریبا با ایران برابری میکند.
 Íانقالب تکنولوژیک و جهانیشدن کار
Í
گزارش توسعهانســانی  ،۲۰۱۵بعد از تحلیل گسترده مفهوم
کار و ارائه آمارهایی از وضعیت کلی آن ،به تغییرات کار در جهان
میپردازد .در بخش ســوم این گزارش آمدهاســت« :امروزه نوع
کارهایی که مردم به آن مشغولاند و راه انجام وظایفشان ،به وسیله
تکنولوژیهای جدید عوض شدهاســت .اگرچه این مسأله جدید
نیست ،اما شکل ارتباط بین کار و توسعهانسانی را تغییر دادهاست.
در سایه این تغییر ،سیاستها و نهادهای موردنیاز برای کسب نتایج
مثبت و افزایش رفاهمردم نیز متحول شــدهاست .تاکنون تاریخ
شاهد دو انقالبصنعتی بودهاست :اولی زمان رانندگی با قدرت بخار
و دومی زمان اختراع برق اتفاق افتاد .حاال اما انقالب ســوم توسط
رایانهها و شبکهها در حال شکلگیری است .اگرچه این تحوالت
ســریع در کوتاه مدت میتوانند برای بعضی جوامع اثرات مخربی
داشتهباشند ،اما آثار آن در بلندمدت برای همه مثبت خواهد بود».
ت جهانی تقریباً دوبرابر شده و رقم
در  10ســال گذشته تجار 

کل آن از  13هــزار میلیارد در ســال  ،2005به  24هزار میلیارد
تومان در سال  2014رسیدهاست .همزمان با این افزایش تجارت،
ابزارهای دیجیتال نیز رشد کردهاند .درحالحاضر از  7/3میلیارد نفر
جمعیت جهان 7/1 ،میلیارد مشــترک تلفنهمراه و  3/2میلیارد
کاربر اینترنت وجود دارد .براساس گزارش توسعهانسانی ،بین رشد
تجارتجهانی و رشد استفاده از فناوریهای ارتباطی ،پیوند نزدیکی
وجود دارد؛ پیوندی که باعث شــده کار جهانی شود و شیوههای
سنتی ارتباطات بینالمللی اقتصادی با چالش مواجهشوند.
از سال  ،۲۰۰۲اشتغال در بخش خدمات رو به افزایش گذاشت،
تا جاییکه در سال  ۴۶ ،۲۰۱۳درصد از کل مشاغل در این بخش
قرار داشــتند .در این میان ،اشتغال در بخش خدمات دانشمحور
اهمیت زیادی پیدا کردهاســت .تغییرات جهانی در عرصه کاال و
خدمات ،مشاغل جدیدی را ایجاد کرده و افراد زیادی را برای تجارت
در این حوزه جذب کردهاست .اطالعات  ۴۰کشور نشان میدهد
که در سال  ۴۵۳ ،۲۰۱۳میلیون نفر به کار در زنجیرههای جهانی
اشتغال داشتند که  ۱۹۰میلیون نفر از آنها زن بودهاند.
در سال  ،۲۰۱۴حجم کل تجارت جهانی در بخش کاالها 18/9
تریلیون دالر و در بخش خدمات 4/9 ،تریلیون دالر بودهاست .اما
حجم تجارت خدمات دیجیتالی با سرعت زیادی در حال افزایش
اســت .براساس گزارش توســعهانســانی  ،۲۰۱۵امروز تولیدات
دانشمحور با سرعتی نزدیک به  1/3برابر بیشتر از سایر تولیدات
در حال افزایش است که در آینده ،وضعیت تجارتجهانی را کامال
متحول خواهد کرد.

1/26
درصد
رشد ساالنه  HDIدر
ایران ،که بیشتر از
 120کشور جهان
است

9/4
تریلیون دالر
ارزش کل تجارت
خدماتی جهان در
سال ۲۰۱۴
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ب خط؛ زندگی در محله اسقاطیها
ل 

روایت میدانی -تحلیلی آیندهنگر از محلههای حاشیهنشین پایتخت
ریحانه یاسینی

آخرین فرش لولهشــده را از زمین برمیدارد و کنار تخته فرشهای دیگر میاندازد.
دستش را پشت کمر خمشدهاش میگذارد و قوسی به خودش میدهد تا صاف بایستد.
دستههای وسیله گاریشکلی را میگیرد ،آن را روی دو چرخش بلند میکند ،روی کمر
به دنبال خودش میکشــد ،از کنار فروشگاههای یکشکل خیابان خیام میگذرد و در
ازدحام جمعیت بازار تهران گم میشود .فروشگاههای بزرگ و کوچک با معماری تلفیقی
از ســبک مدرن و ســنتی کنار هم قرار گرفتهاند .یکی ،دو پاساژ بزرگ در حال ساخت
اســت و چشمهای کاسبها در محدوده دخلهای به روز شده و چرتکههای مدرنشان
یچرخد ۵ .درصد از کل گردش اقتصاد کشور ،در همین بازار جریان دارد .بازاری که در
م 
تاریخ معاصر پایتخت ،گاهی با بست نشستن ،گاهی با اعتصاب و گاهی با حمایت از افرادی
ن پایینتر ،بعد از خیابان خیام و
خاص ،مسیر مملکتی را عوض کرده است .چند خیابا 
ازدحام بازار ،اتوبوس در ابتدای خیابانی تنگ و بلند نرسیده به میدان شوش میایستد که
ن پیاده میشوند.
شبها بچههای زیادی خسته از کار و کاسبی روز ،در آ 
نمای ساختمانها کهنه و قدیمی است .روی آجرهای بعضی از آنها هیچ پوششی قرار
نگرفته و بعضی پنجرهها آنقدر دودگرفته و ســیاه است که تصور جریان زندگی پشت
قاب آنها سخت میشود .تمام آپارتمانها قدیمی و کوچک هستند با درهایی باریک که
70
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بعضیهایشان نیمهبازند و امتداد راهروی تنگ و بلندی از آنها پیداست.
کنار در یکــی از خانهها ،دختری با پیراهن بلند صورتیرنگ و موهای کرکشــده
و درهمرفته ایســتاده و سوز ســرما پاهایش را در دمپایی پالستیکی سرخ کرده است.
قامت کوتاهی دارد .چهره آفتابسوخته ،دستان زمخت و چشمان بیحالتش شبیه به
گلفروشهای سر چهارراهها ،چیزی بیشتر از کودکی دختران ه را روایت میکند .دختر
جوانی را که لباسهای تمیز و مرتبش سنخیتی با محله «لبخط» ندارد ،در حال عبور
از کوچه میبیند« ،خاله» بلندی میگوید و به سمتش میدود« :داداشم که خیلی مریض
بود بهتر شده ،اما مامانم هنوز برنگشته ».بعد از نوازش شدن موهایش ،چشمهایش برق
میزنند و از بغل جوانی که انگار تنها کسی است که از احوال او خبر میگیرد ،بهسختی
جدا میشود.
چند ماشین در امتداد خیابان پارک شدهاند و در فاصله هردوتایشان ،پتوهای نخنما،
تکههای کارتن و چند شلوار و پیراهن پاره روی زمین رها شدهاند .کنار یکی از بساطها،
مردی بستههای کوچک پالستیکی سفیدرنگی را از مردی دیگر میگیرد و کنار منقلش
میگذرد .چند قدم جلوتر نیز ،مرد الغر و ضعیف دیگری کنار چند تکه لباس در خودش
مچاله شــده است .ساعت حدود  ۴عصر اســت و روشنایی روز با چهره خاکستری اول
زمستان پایتخت ،درهمآمیخته است .دختری که هر روز از این خیابان میگذرد میگوید:
«االن روز است و وسایل روی زمین ،برای کسانی است که از خماری یا نشئگی ،یادشان

سال  ۱۵ ،۸۵هزار معتاد در کل کشور وجود داشت در حالی که حاال این میزان معتاد کارتنخواب فقط در
سطح شهر تهران وجود دارد .آمار دقیقی از تعداد معتادهای کشور در دست نیست ،برخی آمارهای رسمی رقم
کل آنها را یک میلیون و منابع غیررسمی نیز باالتر از  ۳میلیون گزارش میکنند.

لب پنجره
از تمام پنجرههای شهرِ ،
خانه روبهرویی قسمت سه گلدانی
شده که یکی شکسته و دوتای دیگر
گلهایش پالسیدهاند .پشتبام
کناری ،هم قد این پنجره است و
انگار سالهاست آدمهای زیادی،
زباله ظرفهای یکبار مصرف،
پالستیکها و لوازم اعتیادشان را
روی آن تلنبار کردهاند.

3

میلیون
نفر معتاد به روایت آمار غیر
رسمی در کشور
وجود دارد

رفته آنها را بردارند .تا هوا تاریک میشود ،به فاصله هردو ماشین و پشت آنها 5 ،4 ،نفر
جمع میشوند و شب روی کارتنها میخوابند».
در هرکدام از خیابانهای فرعی و کوچ ه پسکوچههای این محله ،چند پسر و مرد جوان
دور هم جمع شدهاند .از ابتدا تا انتهای یکی از این خیابانهای فرعی ،تکههای اسقاطی
ماشینهای مختلف روی زمین ریختهاند .از سپرهای بزرگ و صندلی گرفته تا قاب پنجره
و دستگیرههای در ،مقابل چند مغازه کوچک جمع شده و مردان جوان با ظاهری ژولیده
و سیاه ،روی آنها کار میکنند .چند مرد مسن نیز با شکمهایی برآمده و کتهایی رنگ
و رورفته ،کنار آنها ایستادهاند و با هم حرف میزنند .یکی از افراد آشنا با محل میگوید:
«اینجا به محل اســقاط کردن ماشینهای دزدی معروف است .همه میشناسند ».این
راسته که تمام میشود ،سر کوچه باریک و فرعی بعدی ،مرد پیر و الغری تکهچوبهای
بلند و قطعهقطعهشد ه چند درخت را روی زمین ریخته و مشغول جابهجا کردن آنهاست.
جلوتر از او ،چند پسر جوان دور آتشی که در پیتی حلبی به پا کردهاند ،جمع شدهاند و
پیراهن نارنجیرنگ و بلند دختر نوبالغی در میان پلیورهای مشکی آنها ،برق میزند .با
پیراهن نازک ،دمپاییهای پالستیکی و پاهای بدون جوراب ،حرف زدنش حرارتی دارد که
انگار سرمای گزنده عصر دیماه را احساس نمیکند .گهگاهی او ساکت میشود و صدای
ت حلبیشان که از آن آتش زبانه کشیده ،بهجز زبالهها،
خنده پسرها بلند میشود .کنار پی 
چند تکه کارتن و شلواری پاره نیز روی زمین افتاده است.
چند متر پایینتر از آنها ،در فلزی خانهای که قفل ندارد ،نیمهباز اســت .انگار کسی
صدای ضربه زدن را نمیشنود و الی در که بازتر میشود ،پسربچه ۵سالهای جلو میدود.
به رفتوآمدهای زیاد عادت دارد و غریبه و آشــنا را راحت به خانهشان راه میدهد .کف
زمین خیس اســت و از عرض کم راهروی کوتاه جلوی در ،بیشــتر از یک نفر نمیتواند
عبور کند .ســمت راست راهرو ،پسربچهای مقابل پردهای که در منزلشان است ایستاده
و میگوید مادرش خانه نیســت .بیشتر گچ دیوارها فروریخته و آجرهای لخت و خشن،
ت میکند و دویدن پسربچهای که سر
استعارهای از زندگی آدمهای ســاختمان را روای 
چهارراهها دایره میزند روی پلههای آن ،متناقضنما ســاخته است .کنار پاگرد راهپله،
سینک ظرفشویی قرار گرفته و تمام  ۶خانوار ساکن در خانهای که سقف و دیوارهایش
با باد تندی فرو میریزد ،از آن اســتفاده میکنند .در طبقه دوم ،دختر و پسری کمتر از
 10سال ،در چارچوب بدون دری مقابل جایی که بهسختی میتوان نام واحد مسکونی را
به آن داد ،ایستادهاند .دست و صورت بچهها سرد است و سرخ شده ،یکی از آنها میگوید
مادرشان به شهرشان رفته و چند روزی تنها هستند .طبقه سوم این ساختمان ،نه پشتبام
اســت و نه یک واحد مسکونی .سقف ندارد اما دورتادورش دیوار و پنجره است .چندین
لباس رنگ و رورفته و شستهنشده ،روی بند رختی به عنوان جالباسی آویزان شدهاند و
تسلیم
ی آنطرفتر نیز ،پتویی نخنما افتاده است .دخترک با پوست سبزه و چشمهایی
کم 
ِ
دیوار بدون سقف ،میگوید مادربزرگش فوت کرده و مادرش به مشهد رفته است .برادر
کوچک میخواهد از حالشان روایت کند که پدرش پردهای را کنار میزند و از پشت آن
با چشمهای قرمز و حال ناخوش بیرون میآید ،میگوید مادرزنش به خاطر آلودگی هوا
مرده و بچهها را پشت همان پرده میفرستد.
از حیاط ساختمان ،بوی نامطبوعی بلند است .زنی که پیراهن سفید و دامن بلند مشکی

میان انبوهی از لباسهای آلوده و پاره ایستاده و با سرعت باال آنها را دستهدسته میکند.
بهجز یکی ،دو دندان سیاه در لثهی جلویی ،دندان دیگری در دهانش ندارد« :چون معتادم
من را یک ماه گرفته بودند و بعد ولم کردند .تازه برگشتم و میخواهم خانهام را عوض
کنم».

چروکی روی تن الغرش دارد ،میان انبوهی از لباسهای آلوده و پاره ایستاده ،با سرعت
باال آنها را دستهدسته میکند ،داخل مالفهای میپیچد و گرهی به باالی آن میزند .یک
ماهی همســایهها از او بیخبر بودند .بهجز یکی ،دو دندان سیاه در لثهی جلویی ،دندان
دیگری در دهانش ندارد و با صدا و لهجهای نامفهوم میگوید« :چون معتادم من را یک ماه
گرفته بودند و بعد ولم کردند .تازه برگشتم و میخواهم خانهام را عوض کنم ».حواسش
سر جایش نیســت ،یکبار میگوید زندانی بوده و بار دیگر میگوید او را به جایی برای
ترک کردن فرستاده بودند .بچههای بزرگش مشهد هستند و از دخترش خبر ندارد«:یک
سال است که مرضیه را ندیدهام .پارسال بهزیستی بردش و همانجا نگهش داشتند ».با
ذوق و افتخار میخندد و دو تا از انگشــتهایش را باال میآورد 2« :بار شــوهر کردم و ۷
تا بچه دارم .خیلی ســال است که شوهرم معتادم کرده ».زن همسای ه با خنده میگوید:
«نمیدانیم این لباسها را برای چه جمع میکند .مدام ولو میکند و دوباره جمع میکند
و هرجا میرود با خودش میبرد ».هرچند وقت یکبار اتاق زندگیاش را عوض میکند.
با سرعت باال و خنده روی لبهای سیاهشدهاش ،به دسته کردن لباسها ادامه میدهد.
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شــرم میکند از کار و محل درآمدش کلمهای به زبان آورد و با حرکات دست به چیزی
شبیه گدایی کردن برای به دست آوردن پول مواد اشاره میکند .از پلههای زیرزمین ،زن
جوانی با چشمهای قرمز ،موهای طالیی و گوشوارههایی بدل باال میآید .الغراندام است
و دکمههای مانتوی نخی ،چروک و ســرخرنگش باز است .دنبال او ،مردی کوتاهقد هم
باال میآید و چشمهای قرمزش پشت دود سیگاری که زیر سبیلش روشن میکند ،گم
میشود .زن جوان میگوید« :مشهد زندگی میکردیم و  ۸سال است که تهران آمدهایم.
اینجا کار و زندگی بهتر اســت .شوهرم نوازنده است ».یکی از مردهایی که دایره تنبک
دست میگیرند و در اتوبوسها زیر آواز میزنند ،همسر اوست .پسرکی با موهای پرپشت و
پیراهنی قهوهای ،گوشه حیاط ایستاده و با نگاهی غریب روایتهای پراکنده همسایگانش
را گوش میدهد .طول زندگیاش به سالهای اول دبستان میرسد و دلش نمیخواهد از
کارش توضیح زیادی دهد« :من هم نوازندهام .در مغازهها میروم آهنگ میزنم ».پتویی
که در گوشهای از دیوار آویزان شده ،حکم در را برای محل زندگیاش دارد و مادر او نیز،
خانه نیست .طبقه باال ،پنجرهای رو به حیاط خانهای باز میشود که تمام زنان و مردان
آن معتاد هستند ،دختر و پسربچهای از آنجا به تمام حرفها گوش میدهند ،گاهی تکه

پالستیکهایی را پایین میاندازند ،توجه غریبهها را به خودشان جلب میکنند و غشغش
میخندنــد .در خانه کناری آنها ،تا چند هفته پیش زنی زندگی میکرده که نوزادش را
به محض تولد ،در ازای اسکناسهایی کمتر از 100هزار تومان ،به موادفروشی فروخته و
خودش میان دیوارهای دیگری گم شده است.
در خانهای که اجاره هرکدام از اتاقهایش روزانه بین  ۲تا  ۶هزار تومان است ،حکایت
تمام خانههای لب خط جریان دارد .چند خانه آنطرفتر ،سال گذشته به یاسین ۴ماهه
برای ســاکت کردن گریهاش شربت تریاک دادند ،اوردوز کرد و بعد از چند حمله قلبی
ِ
سقف طبق ه آخر،
بدون
مرد و مثل کودکان همســایه سهم نگاهش از پنجره روی دیوا ِر ِ
لب پنجر ه خانه
پیتهای حلبی و لباسهای کنار پیادهرو نشد .از تمام پنجرههای شهرِ ،
روبهرویی قسمت سه گلدانی شده که یکی شکسته و دوتای دیگر گلهایش پالسیدهاند.
پشتبام کناری؛ هم قد این پنجره است و انگار سالهاست آدمهای زیادی ،زباله ظرفهای
یکبار مصرف ،پالستیکها و لوازم اعتیادشان را روی آن تلنبار کردهاند.
Íبالی دولت بر سر حیات اجتماعی و روح جمعی
Í
آبی تازهای رنگ شده و از
با
ها
بر خالف تمام درهای فلزی و بیروح ،در یکی از خانه
ِ
پشت آن ،صدای خندیدن و دویدن بچهها بلند است .از بوی نامطبوع ،زنان و مردان معتاد
خبری نیســت .ابتدای راهرویی که به حیاط میرسد ،برنامهای درسی روی دیوار نصب
شده و ساعت کالسهای موسیقی ،نقاشی و بافتنی را مشخص کرده است .دختر جوانی
به همکارش میگوید« :کار لیالخانم خیلی خوب پیش رفته ،کاموای اضافه میخواست
اما نمیدانستم چقدر میتوانیم در اختیارش بگذاریم ».جیغ و فریاد دخترهای نوجوانی
که با معلم جوانشان در حیاط کوچک وسطی بازی میکنند بلند است .محمد ،یکی از
اعضای اصلی جمعیت دانشجویی امام علی(ع) میگوید« :خانه علم محله لب خط سال
 ۹۲با ســی کودک و  ۱۰نیرو راهاندازی شد .بچههای اینجا اکثرا مدرسه نمیروند یا به
دالیل مختلف فرهنگی و خانوادگی ،بعد از مدتی از تحصیل محروم میشوند .برای همین
ســواد و یاد گرفتن برایشان کاالی لوکس محسوب میشود .استعداد و ذوق باالیی هم
دارند .االن حدود  ۱۰۰کودک این محل به خانه علم میآیند و زنها و مادرها هم در طرح
مادرانگی برای مسائل بهداشتی و درمانی تحت پوشش قرار گرفتهاند ».پسر نوجوانی با
ذوق «عمومحمد» را صدا میکند و او نیز برای رسیدن به بچهها دنبالش میرود .خانه علم
لب خط را خیرین رهن کردهاند و چند دانشجو در قالب  NGOجمعیت امام علی ،آن را
اداره میکنند .الناز ،دختر ۲۶سالهای که یکی از معلمهای اصلی لب خط است میگوید:
«ما تمام خانهها و خانوادههای اینجا را شناسایی کردهایم .تقریبا تمام پدران و تعداد زیادی
از مادران معتاد هستند و اغلب بچهها هم کودک کارند .برای زنها کالسهای بافتنی و
صنایع دســتی میگذاریم ،خوب یاد میگیرند و بعد امکان فروش فراهم میکنیم و به
نوعی کارآفرینی میشود ».به روایت دخترانی که چند سالی است در میان زنان حاشیه
سر کردهاند ،بیشتر این زنها به خواست شوهرانشان معتاد شدهاند .طراوت ،یکی دیگر از
معلمهای خانه علم لب خط میگوید« :دختر ۱۶سالهای را داریم که شوهر ۱۹سالهاش
کتکش میزند و به زور میگوید باید بکشی .خیلیهایشان به خواست و اجبار شوهرها
معتاد شدهاند .خیلیهای دیگر هم از روی بیسوادی و آموزش ندیدن .در این محله مواد

۸۰۰

بیشتر گچ دیوارها فروریخته ،آجرهای لخت و خشن ،استعارهای از زندگی آدمهای ساختمان را
روایت میکند و دویدن پسربچهای که سر چهارراهها دایره میزند روی پلههای آن ،متناقضنما
ساخته است
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هزار نفر
به گفته مشاور دبیرکل ستاد
مبارزه با مواد مخدر در مراکز
ترک اعتیاد کشور خدمات
درمانی دریافت میکنند

۳۱۵۰

معتادمتجاهر
به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با
مواد مخدر طی ماه گذشته
از سطح تهران
جمعآوری شدند

یک فعال مدنی :دختر ۱۶سالهای را داریم که شوهر ۱۹سالهاش کتکش میزند و
بهزور میگوید باید بکشی .خیلیهایشان به خواست و اجبار شوهرها معتاد شدهاند.
خیلیهای دیگر هم از روی بیسوادی و آموزش ندیدن.

راحتتر از همهچیز گیر میآید و وقتی زنان درد و بیماریای پیدا میکنند ،مواد کشیدن
را به هم توصیه میکنند».
سالهای زیادی است که فقر و اعتیاد ،در متن حاشیههای پایتخت و بیخ گوش بازار،
جوالن میدهد اما یکی ،دو ماهی است که بحث آنها داغ شده است .بر اساس آمار رئیس
کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام ،سال  ۱۵ ،۸۵هزار معتاد
در کل کشور وجود داشت در حالی که حاال این میزان معتاد کارتنخواب فقط در سطح
شــهر تهران وجود دارد .آمار دقیقی از تعداد معتادهای کشــور در دست نیست ،برخی
آمارهای رســمی رقم کل آنها را یک میلیون و منابع غیررسمی نیز باالتر از  ۳میلیون
یکنند.
گزارش م 
سعید معیدفر ،جامعهشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ،روی مسئله بحرانهای
اجتماعی مطالعات زیادی داشــته اســت .به اعتقاد او ،ایران در شرایط بسیار ویژهای در
خصوص بحث آسیبهای اجتماعی قرار دارد .معیدفر در گفتوگو با «آیندهنگر» میگوید:
«از سال  ۸۴بارها خطر گسترش آسیبهای اجتماعی را در مقاالت و مصاحبههایم بیان
کردم و گفتم قطعا به سمت بحرانی پیش میرویم که برای آن آماده نیستیم .اما متاسفانه
پیشبینیهای الزم را نداشتیم .مداخلههای متعددی در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی
کردیم بدون اینکه جوانب و پیامدهای این مداخالت را در نظر بگیریم .در نتیجه شرایط
امروز شکل گرفته که محصول برنامهریزیهای غلط ،مداخالت نادرست و جامع های است
که متاسفانه خواب و مرده است .در این جامعه تمام آن حیات اجتماعی را که الزمه به
حداقل رســاندن مشکالتمان است ،از بین بردهایم .بنابراین در ابعاد اقتصادی با مشکل
بیکاری ،تورم بســیار شدید و دولتی بودن اقتصاد مواجهیم و در ابعاد اجتماعی تعطیل
شــدن جامعه و به حداقل رسیدن مشارکت مردم را شاهد هستیم .در چنین شرایطی
ساختار اجتماعی و اقتصادی ویرانی داریم که بدون تردید آسیبهای اجتماعی هر روز در
آن بحرانیتر میشود و اگر چنین نبود ،جای تعجب داشت ».به اعتقاد معیدفر ،مسئلهای
که باعث شده بهتازگی صدای فقر و اعتیاد بلندتر از گذشته شود ،عادی شدن آنهاست:
«دهههاست این مشکالت را داشتهایم اما مداخالت ناروا در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی بدون
بررســی پیامدهای آن در دهه اخیر عادی شده و به تبع آن بحرانها نیز بیشتر و عادی
شدهاند .بنابراین االن تقریبا همه دادشان باال رفته که اطراف میدان شوش ،دروازه غار یا
محله هرندی و تمام درههای تهران ،زیرپلها ،دوربرگردانها ،آزادراه نیایش و هرجا بروید
آثار اعتیاد ،کارتنخوابی ،کودک کار ،فحشا و انواع و اقسام فقر دیده میشود .اگر روزی ما
کارتنخواب میدیدیم متاثر میشدیم اما االن با این آسیبها همزیست شدهایم و آنقدر
ما را فراگرفتهاند که به بخشی از زندگی عادیمان تبدیل شدهاند».
عمر دولت یازدهم از نیمه نیز گذر کرده ،اما هنوز هم در تحلیلهای جامعهشناختی
و اقتصادی ،کارشناسان ناگزیرند گریزی به دوران دولتهای نهم و دهم بزنند .این استاد
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تبیین ریشههای شکلگیری وضعیت فقر و
فحشا در محالت حاشیهنشین میگوید« :در خیلی از برنامهریزیها حتی در حوزههای
عمرانی ،خواهناخواه شکافهای طبقاتی بیشتر شدهاند .یک منطقه ویران شده ،اجتماعی
به هم خورده ،عدهای مهاجرت کردهاند و حاشیهنشــینی به وجود آمده است .در کشور
ما مطالعات عمرانی بدون نگاه به ابعاد اجتماعی ،فرهنگی صورت گرفته است .از همان

۳

درصد
از دانشجویان ورودی دانشگاهها
به گفته قائممقام دبیرکل ستاد
مبارزه با مواد مخدر ،معتاد
هستند

دورهای که وارد دنیای مدرن شــدیم ،نگاه مهندســی و کالبدی به جامعه وجود داشته
و این نگاهی که از اول بوده ،آثار بســیار نادرســت و نابهنجاری به جا گذاشته است .در
کنار آن  ۸ســال با روی کار آمدن دولتی مواجه بودیم که نه انضباط مالی داشــت و نه
در حوزههای برنامهریزی توانســت اقدامات صحیحی انجام دهد و بسیاری از شوراها و
دستگاههای برنامهریز را در زمینههای مهم اقتصادی و اجتماعی تعطیل کرد ».معیدفر
ادامه میدهد« :از آن طرف پولهای هنگفتی در دولت نهم و دهم از قبل نفت درآمده و
ریخت و پاشهای عظیم و شکافهای طبقاتی ایجاد کرده است .آن افراد مملکتداری
نمیدانستند و با مداخالت بد خودشان مشکل یک بیمار را بحرانی کردند .اگر قبل از روی
کار آمدن دولت نهم و دهم این بیماری در جامعهمان وجود داشت ،با بیانضباطی مالی
شدید و پولهای هنگفتی که صرف رانت و فساد شد ،انگار که تیر خالص به این جامعه
زدیم .از طرف دیگر نیز متاسفانه از کار انداختن جامعه و از بین بردن روح جمعی آن اتفاق
افتاد .یکی از اتفاقاتی که در دولت نهم و دهم افتاد و شدت بیشتری نسبت به قبل پیدا
کرد ،این بود که مردم را بیشتر به خودمان وابسته کردیم ،جامعه را از کار انداختیم و همه
را وابسته به دولت کردیم .امروز با وجودیکه مشکالت عظیم اقتصادی ،اجتماعی داریم،

۸۰

درصد
از خردهفروشی مواد مخدر در
سطح تهران با جمعآوری معتادان
متجاهر به گفته دبیرکل ستاد
مبارزه با مواد مخدر کاهش یافت

پنجره طبقه باالیی ،رو به حیاط خانهای باز میشود که تمام مردان و زنان آن معتاد هستند.
دو کودک از باال تکه پالستیکهایی را پایین میاندازند و پسربچه دیگری که سر چهارراهها
دایره میزند ،مقابل پتویی که در منزلشان ایستاده و آنها را نگاه میکند.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلوچهارم ،بهمن 1394

73

گزارشگـــر
هرکس سر در الک خودش دارد و احساس بحران نمیکند».
گ و باریک لب خط و نزدیکیهای خیابان ،مغازهای قرار
بعد از کوچهپسکوچههای تن 
گرفته و در سرمای حاشی ه پایتخت ،تیکتاک زندگی در آن جریان دارد .ویترین تکطبقه
و ســاده مغازه را حدود  ۲۰ســاعت رومیزی رنگی و قدیمی پر کردهاند .پیرمرد پشت
دخل ،لباس تمیز و مرتب اما کهنهای به تن دارد و سرش با تعمیر پیمهای یک ساعت
مچی قدیمی گرم است .روی دیوارهای اطراف او نیز چند رادیو و ساعت دیواری قدیمی

15

درصد
از کارتن خوابها
زنان بیخانمان هستند

80

درصد
از کارتن خوابها
معتادهستند

آویزان شدهاند .با سر پایین ،پشت دخلش نشسته ،ارتفاع شیشه مقابل آن بلند است و
برای دیدن مستقیم او باید روی نوک پا بلند شد .سرش را از روی ساعت باال نمیآورد و
میگوید  ۵۰سال است در این محل زندگی میکند« :اینجا از همان قدیم هم معتادها
بودهاند ،اما هیچوقت شبیه این سه ،چهارساله نبود .نیم ساعت دیگر که هوا کامل تاریک
شود ،قدم به قدم معتادها روی زمین افتادهاند .زندگیها که سختتر شده ،تعداد آنها هم
بیشتر شده است ».پیرمردی که ابزار حرکت دقیقهها و ثانیهها را تعمیر میکند ،میگوید
دو دختر و پســر خودش را در این محل بهسالمت بزرگ کرده و هیچ وقت اعتراضی به
محیط زندگیاش نداشته است« :آدمیزاد باید بتواند خودش را با هر شرایطی وفق دهد.
شما وقتی ته یک چاهی افتاده باشی ،فقط تالش میکنی خودت را نجات دهی ،اصال توان
فکر کردن به بقیه را هم نداری».
Íگازانبریهای شهرداری و سونامی بحرانهای اجتماعی
Í
چهار پسربچه دور دو تاب کوچک جمع شده و با صدای بلندی بازی میکنند .پارک
کوچک است و اطراف آن ،یکی دو لباس کهنه و چند کارتن روی زمین افتاده است .ساعت
حوالی  5عصر است و کمی تا تاریکی کامل هوا باقی مانده است .یکی از بچهها که پوست
سفید و چشمهای آبی دارد میگوید«:اینجا االن خلوت است .هوا که تاریک میشود ،یک
عالمه معتاد میآیند .چند نفری زیر پتو و کاپشن جمع می شوند و میکشند .االن شبها
خیلی کمشدهاند ،چند هفته پیش آمدند گرفتندشان .همه را دستبند زدند بردند .فقط
یکی از آنها را که معتاد نبود و پالستیکفروشی میکرد ،زودتر آزاد کردند ».پسربچهای
که قد کوتاهی نسبت به دوستش دارد میگوید«:من از این بزرگترم کالس ششم هستم،
بهتر میدانم .معتادها خیلی زیاد بودند اما ما از آنها نمیترســیم .اصال معتاد که ترس
ندارد ،همه جا هست دیگر ،تازه آنها از ما میترسند .قبال که زیاد بودند تیرکمان درست
میکردیم با سنگ می زدیمشان .یکی اینجا بود که همیشه دختربچهها را گاز میگرفت.
یک بار خواست خواهر من را گاز بگیرد ،اما آبجیم عین جت دوید و به ما گفت ،آمدیم
زدیمشان ».پسربچه دیگر ،یک دستش را به شکل وسیلهای در میآورد و جلوی دهانش
میبرد ،دست دیگر را نیز با حالتی خاص جلوی آن میگیرد و میگوید«:این شکلی مواد
میکشند .البته نوع کشــیدن جنسهای مختلفش فرق دارد .البته ما فقط دیدهایمها!
واگرنه از بوی قلیان هم حالمان بد میشود».
پارک شوش ،یکی از پارکهای جنوب شهر است که تمام سطح آن را شبها کارتن
خوابها پر میکردند .پارک شوش ،پارک هرندی و پارک دروازه غار که به روایت آمارهای
رسمی و غیررسمی حدود  3هزار نفر از کارتن خوابهای پایتخت در این مکانها جمع
میشــوند ،یکی دو ماه گذشته در مرکز توجه رسانهها بوده است .به گفته سید حسین
هاشمی ،استاندارد تهران ،طی ماه گذشته  450زن و  3هزار معتاد متجاهر مرد از سطح
پایتخت جمعآوری شدهاند و تا آخر سال این رقم به  10هزار نفر میرسد .در این طرح،
نزدیک به  7هزار نفر به مراکز نگهداری بهزیستی و شهرداری منتقل میشوند و  6ماهی
را برای ترک کردن در آنجا سر میکنند.
بیماری متن و حاشیه پایتخت را درگیر کرده و سرطانی شده است .سعید معیدفر،
مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی با این تمثیل درباره اقدام گازانبری شهرداری تهران
به «آیندهنگر» میگوید«:عالج این مریض فقط جراحی کردن و درآوردن عضو بیمار است.

70

طبقه سوم این ساختمان ،نه پشتبام است و نه یک واحد مسکونی .سقف ندارد اما
دورتادورش دیوار و پنجره است .چندین لباس رنگ و رورفته و شستهنشده ،روی بند
ی آنطرفتر نیز ،پتویی نخنما افتاده است.
رختی به عنوان جالباسی آویزان شدهاند .و کم 
تسلیم دیوار بدون سقف ،با برادر کوچکترش در این
دخترک با پوست سبزه و چشمهایی
ِ
واحد زندگی میکند.
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نفر
روزانه ،به روایت دبیر کل
آسیبهای اجتماعی وزارت
تعاون به جمعیت معتادها اضافه
میشوند

۱۵

درصد
از کل معتادان
در ایران به گفته وزیر کشور
موفق به ترک مواد مخدر
میشوند

معیدفر :اقدامات امنیتی و ضربتی صرفا مشکل را به تعویق میاندازد و
آن را زیرپوستی میکند .سادهترین اقدام جمعآوری است و مسئولین هم
همین کار را بلدند ،کار دیگر بلد نیستند.

ولی آیا جراحی کردن مشکل را حل میکند؟ ممکن است بیمار یکی دو ماه بیشتر عمر
کند ولی آخرش میمیرد .اقداماتی هم که در ارتباط با جمعآوری معتادان انجام میشود،
مثل همان کار است .اگر ریشههای بیماری شناخته نشود و مداخله در آن صورت نگیرد،
اقدامات امنیتی و ضربتی صرفا مشکل را به تعویق میاندازد و آن را زیرپوستی میکند.
از دست مسئولین هم کاری بیشتر از این برنمیآید .سادهترین اقدام جمعآوری است و
همین کار را بلدند ،کار دیگر بلد نیستند».
استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران با تمثیل دیگری از «سونامی بحرانهای اجتماعی»
ادامه میدهد«:صدبار جمعآوری کردهاند ،ســال آینده وضع بدتر شده و دوباره شهر را
گرفتهاند .نمیتوانند این معتادان را زیاد نگه دارند ،دوباره به جامعه برمیگردند و تعداد
این آدمها مدام افزایش پیدا میکند .همه میدانند که جمعآوری جواب نمیدهد ،اما هر
سال دریغ از پارسال .ریشههای اصلی آسیبها همچنان باقی است .این ریشهها عمیقتر
میشوند و فرصتهای مداخله را از ما میگیرد .در آینده با سونامی آسیبهای اجتماعی
روبرو هستیم و به دلیل همین ریشهای برخورد نکردن ،در جایی که ساختارهای اقتصادی
و اجتماعیاش خراب است ،دیگر کاری از ما برنمیآید».
در یکــی از پسکوچههای محله لب خط ،آدمهای خانه  5طبقهای با نمای آجری و
گورو رفته ،برای همه اهالی محل شناخته شدهاند .پلهها پیچدرپیچ و راهروها
در فلزی رن 
باریک هستند .کنار هر پاگرد ،در یک واحد مسکونی قرارگرفته که درون آن ،موادفروشان
زندگی میکنند .در تمام  5طبقه ،حکایت زندگی مردانه و موادفروشــی جریان دارد اما
داستان پشتبام ،زنانه است .کمتر از  35سال دارد و بعد از چند ماه کارتنخوابی ،اینجا را
برای زندگی پیدا کرده است .مادر دو بچه است و روی پشتبام خانه موادفروشها زندگی
میکند .بعد از عید به عنوان معتاد متجاهر دستگیر شد و چند ماه همه از او بیخبر بودند.
طراوت ،یکی از اعضای جمعیت امام علی میگوید«:بچههای این زن به وضعیت خیلی
بدی افتاده بودند .شانس آوردند مادربزرگشان و اعضای خانه ایرانی کنارشان بودند ،موقع
این دستگیریها و به قول خودشان جمعآوری ،هیچکس به اینکه این افراد بچه دارند و
بچههایشان کودک هستند ،فکر نمیکند ».طراوت ،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه
تهران اســت و مردمشناسی میخواند .تمام زنها و بچههای محله او را میشناسند ،در
خانهها و درد دلهایشان ،به رویش باز است و روی پایان نامهای با عنوان «مفهوم مادرانگی
بین زنان معتاد با تأکید بر محله لبخط» کار میکند .اتوبوس که از ایستگاه لب خط عبور
میکند و به بازار نزدیک میشود ،میگوید«:کارشناسی حسابداری خواندم ولی ارشد را به
هوای همین محلهها ،مردمشناسی میخوانم .دوستم هم برای کارشناسی ارشد رشتهاش
را عوض کرد و طراحی صنعتی میخواند که بتواند برای زنان حاشیه کارآفرینی کند .البته
بعد از چند سال از دانشکده علوم اجتماعی زده شدهام ،همه فقط پشت کتابها ژست
میگیرند و هیچکس نمیداند در میدان چه خبر است».
اتوبوس از ایستگاه خیام و فروشگاههای یک شکل هم گذر میکند .شب تعطیل است
و حوالی بازار  15خرداد ،جعیت زیادی جمع شــدهاند و باربرها هنوز تختههای فرش و
لوازم خانگی را جابهجا میکنند .پســربچهای با دایرهای در دســت ،از مغازهای به مغازه
دیگر میرود و به قول خودش نوازندگی میکند و از پیرمردهایی که شکمهای برآمده و
تسبیحهای عقیق مهری بر تأیید هویت بازاریشان بود ،تعداد کمی پشت دخلها باقی
ماند هاند.

۳۰

درصد
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد
مخدر :از سرقتهای تهران با
جمعآوری معتادان متجاهر
کاهش یافت

یرواند آبراهامیان ،مورخ ارمنی ،در کتاب مردم در سیاست در ایران بازار چند دهه پیش
را اینطور روایت کرده است«:در اقتصاد سنتی ،بازار چیزی بیشتر از یک فروشگاه بود .انبار
غله بود ،کارگاه بود .بانک و کانون دینی کل جامعه هم بود...آنهایی که پول الزم داشتند
میرفتند بازار وام میگرفتند و همانجا هم بود که تجارمسجد و مدرسه میساختند و
پولش را میدادند».

3

هزار نفر
ظرفیت گرمخانههای پایتخت
است

15

هزار نفر
کارتنخواب در سطح تهران
وجود دارد

8

نفر
در هر روز
بر اثر اعتیاد
میمیرند

پیرمردی که ابزار حرکت دقیقهها و ثانیهها را تعمیر میکند ،میگوید« :آدمیزاد باید بتواند
خودش را با هر شرایطی وفق دهد .شما وقتی ته یک چاهی افتاده باشی ،فقط تالش میکنی
خودت را نجات دهی ،اصال توان فکر کردن به بقیه را هم نداری».
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گزارشگـــر

مردمی که بدون قاچاق زنده نمیمانند

گزارش میدانی -آماری آیندهنگر از وضعیت قاچاق در استانهای مرزی
سروه رحمانی

بر اساس مدل
پولی که یکی از
اقتصاددانان در
گذشتهمحاسبه
کرده ،بیش از 50
درصد از اقتصاد
ایران غیررسمی
است.
حجم زیادی
از آنچه
اقتصاددانان
درخصوص
غیررسمیبودن
اقتصاد ایران
روایت میکنند،
مربوط به قاچاق
میشود

۲۰

میلیارد دالر
آمار ساالنه حجم
قاچاق در کشور
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ش از آن ،برای روســتاییان مریوانی ،قاچاق
در نیم ه اول ده ه  80و پی 
کاال حکم شــغل دوم را داشت؛ شــغلی که در روزهای پاییز و زمستان و
با تعطیلشــدن کار کشــاورزی بیش از گذشــته رونق میگرفت .کاک
محمدامین ،کشاورزی است که ده ه ششم زندگیاش را میگذراند .او بعد
از رسمیشدن مرز باشماق مریوان در سال  ،86از کار قاچاق دست کشیده،
اما پیش از آن و حدود  15ســال ،هر هفته با اسبش به سمت روستاها و
شــهرهای مرزی عراق میرفته و از آنجا اجناس آماده فروش را وارد ایران
میکرده« .اجناســی که من وارد میکردم ،معموال پارچه ،مواد خوراکی و
ظروف شیشــهای بود .اما برای کســانی که مایل بودند ،مشروب و سیگار
هم بهتعداد زیاد موجود بود ».کاک محمدامین  53ساله ،انگشتهای زبر
و زمختــش را در هم قفل میکند و با توضیح اینکــه در آن دوران دولت
آنها را آزاد گذاشــته بود و پاسبانها و سربازهای مرزی کاری به کارشان
نداشــتند ،به آیندهنگر میگوید« :اجناس را بعد از آنکه روی اسبهایمان
بار میکردیم ،به روســتاهای اطراف مریوان میبردیم و میفروختیم24 .
سال پیش ،برای هربار به مرز رفتن و فروختن کاالهایمان ،حدود  3هزار
تومان ســود میکردیم ».البته همیشه اوضاع اینگون ه نبود ه که کاالهای
قاچاق وارداتی باشند .او میگوید که عموما از ایران بنزین ،نفت و گازوئیل
به عراق برده میشد و جریان آوارگی کردهای عراق در سال  1991باعث
شدهبود که صادرات قاچاق مواد خوراکی و لباس بهشدت افزایش پیدا کند.
به قول کاک محمدامین «هیچچیز نداشــتند و اگر ما به آنها غذا و لباس
یمردند».
یرساندیم،م 
نم 
ÍÍابهام در آمار
آمار و ارقام منتشرشده توسط گمرک کشور نشان میدهد که در سال
 ،93ارزش تجارت کاالهای غیرنفتی کشور  104/130میلیون دالر ـ 133
هزار میلیارد تومان ـ بودهاست که  53هزار میلیون از این میزان ،مربوط به
بخش واردات اســت و مابقی ،ارزش مالی صادرات کشور را نشان میدهد.
ارقام حاکی از آن اســت که ارزش مالی تجارت کشور در طول یک سال و
نسبت به سال پیش از آن12 ،درصد افزایش داشتهاست که بیشتر این رقم
مربوط به بخش صادرات است .آمارها نشان میدهند که در سال  ،93بخش
صادرات در کشــور  18درصد افزایش ارزش مالی داشته ،در حالی که این
رقم در بخش واردات  7درصد بودهاست.
ده سال پیش ،سردار محمدرضا نقدی برای اولینبار آمار قاچاق کاال در
کشور را اعالم کرد .پیش از این ،هیچ نهاد رسمی و مشخصی ،از ارزش مالی
کاالهای قاچاق کشــور پرده برنداشته بود .او که در آبانماه سال  ۱۳۸۴به
حکم رئیسجمهوری وقت ایران ،محمود احمدینژاد به سمت ریاست ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز منصوب شده بود ،ارزش مالی کاالهای قاچاق را 7
میلیارد دالر اعالم کرد .اما در سال  ،89که سعید مرتضوی به ریاست این
ستاد درآمده بود ،میزان اصلی قاچاق را  19میلیارد دالر اعالم کرد .از این
میزان16 ،میلیارد دالر مربوط به قاچاق ورودی است و  3میلیارد دالر هم
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کاالی خروجی را دربر میگیرد .او همچنین به این موضوع اشاره کرد که
تنها  3درصد از حجم قاچاق در کشور کشف میشود.
در تازهترین آمارها از قاچاق کاال در کشور که توسط حبیباهلل حقیقی،
رئیس فعلی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در آذرماه  94ارائه شــده ،از
مبلغی معادل  ۲۰میلیارد دالر کاالی قاچاق در ســال  93صحبت شده
است که این میزان بیشتر از بودج ه عمرانی کشور در سال پیش از آن است.
بهگفت ه حقیقی ،هزین ه ورود کاال به کشور از مسیرهای رسمی4 ،برابر هزینه
قاچاق کاال از مسیرهای غیررسمی است .او یکی از اصلیترین دالیل افزایش
تجارتهای غیرقانونی را همین مسئله میداند.
غیر از صحبتهایی که رؤســای ســتاد مبارزه با قاچاق کاال هرچند
سال یکبار داشتهاند ،آمار مشخصی دربار ه میزان قاچاق کاالهای نفتی و
غیرنفتی در کشور در دسترس نیست .سایت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
نیز ،هیچگونه آماری در اینباره ارائه نداده است.
ÍÍاوضاع قاچاق در مرزهای غربی کشور
پیش از رسمیشدن مرز باشماق ،بیشتر جوانان مریوانی و روستاهای
اطراف آن ،راه پدرانشــان را نرفتند و راهی آســانتر با درآمدی بیشتر را
انتخاب کردند؛ راهی که هرچند در آن میبایســت خطر مرگ با مین را
بهجــان میخریدند ،اما از نظر مالی بســیار ثروتمند میشــدند :قاچاق.
روزگاری در شهر مریوان ،بیشــتر از ماشینهای شخصی داخل شهری،
وانت و نیسانهای مناســب جادههای خاکی دیده میشد که پشت آن،
جوانکی با خیالهای دور و دراز و رؤیاهایی که با پولهای یکشب ه قاچاق،
دستیافتنی بهنظر میآمدند ،نشسته بود و به سمت خارج شهر میراند.
آمار دقیقی از میزان قاچاق پیش از ســال  84وجود ندارد .به گفت ه اهالی
منطقه نیز ،دولت در جلوگیری از قاچاق کاال ،مصمم نبود و آنها با خیال
آسوده میتوانستند کارشان را انجام دهند .حاال که مرز باشماق رسمی شده،
روزگار به قاچاقچیها تنگ آمدهاست .بسیاری از قاچاقچیان ،که یا شغل
اصلی خود را رها کردهبودند یا پیش از آن شغلی نداشتند ،بیدرآمد ماندند.
دولت برای اهالی روستاهای نزدیک به مرز ،امکان جابهجایی و حملبار را
ی یک یا دوبار و هربار در برابر  50هزارتومان پول
بهصورت رسمی و هفتها 
تأمین کردهاست تا کمکخرجی برای اهالی منطقه باشد .یکی از روستاییان
اطراف مریوان میگوید« :بعضی اوقات هفتهای یکبار و گاهی هفتهای دوبار
میتوانیم کاالها را از مرز رد کنیم .اما اگر شغل دیگری نداشتهباشیم ،ماهی
 200تا 400هزارتومان در این زمانه ،کفاف هیچچیز را نمیدهد».
تحقیقات میدانی نشان میدهد که رسمیشدن باشماق ،هرچند برای
شهر مریوان و اهالی آن پرخیر و برکت بوده ،اما به مذاق قاچاقچیان خوش
نیامد ه است .یکی از مریوانیهای آگاه از اوضاع مرز میگوید« :حجم قاچاق
بســیار پایین آمده ،اما به صفر نرسیدهاست .کسانی هستند که از طریق
کوههای منطقه به عراق میروند و کاالها را شــبانه از مرز رد میکنند».
پیشتر ،حقیقی تعداد کو لبَران کشــور را  37هزار نفر اعالم کردهبود که
اکثر آنها ساکن استانهای غربی کشور هستند .کو لبَران با مشکلی بزرگ
روبهرو هســتند .استانهای مرزی غرب کشور ،بهدلیل جنگ بین ایران و

هزین ه ورود کاال به کشور از مسیرهای رسمی 4 ،برابر هزینهی قاچاق کاال از مسیرهای غیررسمی
است .حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاالو ارز یکی از اصلیترین دالیل افزایش تجارتهای
غیرقانونی را همین مسئله میداند.

عراق ،محدود ه جنگی بودهاند و هنوز بسیاری از مینهای جنگ در کوههای
شده که بسیاری
این مناطق باقی ماندهاست .پاکسازینشدن کوهها باعث 
از کو لبَران برای قاچاق کاال ،جان خود را بهخطر بیندازند؛ خطری که اگر
جا ن سالم از آن به درببرند ،تنی سالم از آن ،بیرون نخواهند برد .هرساله در
شهر مریوان ،تعدادی از افراد به دلیل انفجار مین قطع عضو میشوند و قطع
اعضا برای این افراد بهمثاب ه مرگ است؛ زیرا اکثر کسانی که کو لبَر هستند،
مخارج خانه و خانواد ه خود را تنها از این راه تأمین میکنند و معموالً تنها
نانآوران خانواده هستند .در این صورت ،منبع درآمدی اینگونه خانوادهها
یشود.
ب هکلی قطع م 
در این میان ،قاچاقچیان مرز سیرانبند شهر بانه ،بهنظر اوضاع بهتری
دارند .یکی از اهالی شهر بانه به آیندهنگر میگوید« :اوضاع کلی اقتصاد کشور
رکود دارد و بانه مستثنا نیست .اما تاجران و قاچاقچیان بانهای ،همچنان
بازار دارند و اوضاعشان از جاهای دیگر ایران به نسبت بهتر است ».با وجود
آنکه مجوز رسمیشدن مرز سیرانبند بانه از سوی دولت دهم صادر شده،
هنوز بهاجرا درنیامده است .بنابراین با بستهشدن باشماق ،سیرانبند برای
قاچاقچیان حکم بهشت برین را دارد که میتوانند بهراحتی کاالهای خود
را بین دو کشــور ایران و عراق ردوبدل کننــد .آنچه که این روزها ،اوضاع
قاچاقچیان و کو لبَران ُکرد را بههم ریختهاســت ،جنگ داعش در عراق
است؛ جنگی که بیش از یکســال و نیم از آغازش میگذرد و سرنوشت
آن برای کسی مشخص نیست .اهالی منطقه میگویند که مقصد نهایی
بسیاری از اجناسی که قرار بود از ایران به عراق فرستاده شوند ،جنوب عراق
بود که درواقع این مناطق در تصرف داعش هستند و اجناس ،چه در این
ســوی مرز و چه در آن سویش ،انبار شدهاند؛ بدون مقصدی مشخص و تا
زمانینامعلوم.
ÍÍقاچاق کاال و ارز با اقتصاد کشور چه میکند؟
«بر اساس مدل پولی که یکی از اقتصاددانان در گذشته محاسبه کرده،
بیش از  50درصد از اقتصاد ایران غیررســمی است .عده زیادی با کار در
اقتصاد غیررسمی ،که در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمیشود ،درآمد
دارند .کارهایی مثل قاچاق ،فروش مشــروبات الکی و مواد مخدر ،بخش
عظیمــی از تولید ،توزیع و مصرف را در اقتصــاد ما در بر میگیرد و رقم
باالیی دارد .این رقم و حجم باال ،کل اقتصاد ما را درگیر میکند و بسیاری
از فعالیتها را تحتالشــعاع قرار میدهد ».علیاصغر سعیدی ،مدیر گروه
ی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران ،اینگونه از اقتصاد غیررسمی
برنامهریز 
در ایران روایــت میکند .حجم زیادی از آنچــه اقتصاددانان درخصوص
یبودن  ۵۰درصد اقتصاد ایران روایت میکنند ،مربوط به قاچاق
غیررسم 
یشود.
م 
ســال گذشته در دانشکده اقتصاد دانشــگاه تهران همایشی با عنوان
«اقتصاد سیاه» برگزار شد .حسین راغفر ،اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا،
در آن همایش گفته بود« :اقتصاد ســیاه را میتوان نشــانهای از شکست
سیاستهای بخش عمومی دانســت .علت اقتصاد سیاه ،سیاسی است و
راهحل آن بیشتر از اینکه اقتصادی باشد ،سیاسی است .آمارهای رسمی که
در این خصوص از سوی مراکز آمارگیری اعالم میشود ،کیفیت و صحت
زیادی ندارد .بنابراین آمارهای اقتصاد ســیاه در ایران ،زیاد دقیق نیست و
محاسبات آن مشکل دارد زیرا اقتصاد سیاه بهصورت غیررسمی و ثبتنشده
اســت و اقتصادی اســت که در آن مالیات پرداخت نمیشود یا فردی در
آن بیمه نمیشــود .طبق گفته مسئولین ،آمار ساالنه قاچاق  20میلیارد
دالر اســت که با نیمی از واردات رسمی کشور برابری میکند .همچنین
مواد مخدر  8تا  10درصد از تولید ناخالص داخلی را شــامل میشود که

چنین آماری تکاندهنده است و عمق فاجعه را نشان میدهد ».راغفر دالیل
شکلگیری قاچاق را نیز اینچنین تحلیل میکند« :یکی از دالیل بزرگی
که قاچاقی به این حجم در کشور شکل گرفت ،تحریمهایی بود که بهوجود
آمد .سود بزرگی از مابهالتفاوت قیمت میان کاالهای داخلی و خارجی شکل
گرفت و واردات کاالهای قاچاق سبب شد سودهای افزایش قیمت ارز ،جاذبه
قاچاق را زیاد کند .عمال یکی از دالیل رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاههای
داخل این است که بنگاهها فاقد هرگونه پوششهای حمایتی از سوی دولت
هســتند و نظام بانکی اعتبارات را با نرخهای غیر قابل تصور  35درصدی
اعطا میکند که در چنین فضایی ،امکان فعالیت رقابتی بنگاهها با کشورهای
دیگر عمال از دســت خواهد رفت ».بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان
میدهد نرخ بیکاری در استانهای مرزی مانند ایالم ،سیستا ن و بلوچستان
و ...باالتر از سایر نقاط کشور است و بیشترین حجم قاچاق نیز مربوط به این
استانهاست .گزارشهای میدانی نشان میدهد مبارزه با قاچاق ،بدون ایجاد
اشــتغال پایدار ،منجر به بدتر شدن وضعیت برخی خانوارهای استانهای
مرزی شده است .عبدالمحمد زاهدی ،استاندار کردستان ،میگوید« :وجود
معضل بیکاری پیامدهای ناگواری در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،افزایش
قاچاق مواد مخدر و قاچاق کاال در پی خواهد داشت .ولی دلیل اصلی پدیده
قاچاق توسعه نامتوازن منابع در مناطق مختلف کشور است و اگر نگاهی
دقیق به مناطق مرزی کشور بیندازیم ،میبینیم معموال استانهای مرزی
را استانهای توسعهنیافته تشکیل میدهند که این توسعهنیافتگی نتایج
مخربی را برای کشور ،از جمله افزایش میزان قاچاق و مباحث امنیتی ،به
همراه خواهد داشت».
در حال حاضر که برجام در مراحل اجراییشــدن است و لغو تحریمها
بهزودی آثار خود را نشان خواهد داد ،بسیاری از کارشناسان نسبت به رشد
بخش غیررسمی اقتصاد در فضای باز دوران پساتحریم هشدار میدهند.
محسن ایزدخواه ،اقتصاددان ،درخصوص ورود منابع ارزی به کشور میگوید:
«با ورود منابع ارزی بهخاطر توافق هســتهای ،این نگرانی وجود دارد که
قاچاق کاال افزایش یابد و به فراخور آن ،فرصتهای شــغلی بسیاری نابود
شوند .این نکتهای اســت که در حال حاضر میتوان آن را بهروشنی دید،
اینکه ورود کاالهای قاچاق چینی سبب شده که  ۴۰۰هزار نفر از شاغلین
بخش کفش و لباس در تهران بیکار شوند».

20

درصد
رشد کشف کاالهای
قاچاق در سال 94
نسبت به سال پیش
از آن

۴۰۰

هزار نفر
از کارگران تهران به
علت پدیده قاچاق
بیکار شدهاند
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گزارشگـــر
مقايسه تعداد و نوع تعطيالت ايران با كشورهاي ديگر

ايرانيها بيشتر تعطيلي دارند يا خارجيها؟
بررسي حداقل و حداكثر ساعت كار در ايران و ساير كشورهاي منطقه و جهان
محمد عدلی

استراليا با ساعات
كار  38ساعت
در هفته ،داراي
كمترين ساعت كار
است و كشورهاي
انگليس،
عربستان،بحرين،
قطر ،مالزي و
عراق با  48ساعت
بيشترينميزان
كار در هفته را
دارند .ساعات كار
نرمال در ايران
 44ساعت است.
كشورهاي ديگر
نيز در همين
محدوده ساعت
كار خود را تعيين
كردهاند

فرض اشتباه شروع شد .یک تصور رایج در مورد تعطیالت
مسأله از یک ِ
ایران و مقایســه با سایر کشــورهای جهان وجود دارد که از تعداد باالی
روزهای تعطیل در تقویم رسمی کشور حکایت دارد .بر همین اساس3 ،
سال پیش ،طرح ساماندهی تعطیالت از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس
نوشته شد که در آن پیشنهاد شده بود از تعداد روزهای تعطیل کاسته شود.
اما بررسی وضعیت تعطیالت در ایران و مقایسه با سایر کشورها ،نتایجی
بهدنبال داشت که با تصور اولیه همخوانی نداشت .بررسیها نشان داد که
مجموع تعداد روزهای تعطیل در ایران ،طی یک سال ،کمتر از متوسط آن
در جهان است .با وجود تعداد باالی تعطیالت رسمی مناسبتی در تقویم
ایران ،در بررســیها نکتهای مشخص شد که تا آن زمان مورد توجه قرار
نگرفته بود.
تعطیلی پایان هر هفتــه در ایران یک تفاوت قابل توجه با اکثر نقاط
جهان دارد که همین موضوع مجموع تعطیالت در طول سال را به نسبت
متوسط جهانی کمتر کرده است .در ایران ،تنها روز جمعه بهعنوان تعطیلی
پایان هفته در تقویم به ثبت رسیده است اما در اکثر نقاط جهان ،هفته با
دو روز تعطیلی مطلق به پایان میرسد .در ایران ،روز پنجشنبه بهعنوان
روز نیمهفعال مشهور است چرا که برخی نهادها و سازمانها آن را تعطیل
کردهاند و اکثر دســتگاهها نیز در این روز چند ساعت کمتر از سایر ایام،
فعالیت میکنند اما در تقویم رسمی تنها روز جمعه بهعنوان تعطیلی پایان
هفته به رنگ قرمز درآمده است .در مواد  43و  62قانون کار نیز روز جمعه
بهعنوان روز پایان هفته اعالم شده است.

تعداد تعطیالت رسمی مناسبتی کشورهای منتخب (سال)2015

منبع :منبع تخصصی تعطیالت عمومی جهان
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طبق تقويم رســمي ايران ،تعداد تعطيالت مناسبتي مذهبي ،ملي و
انقالبی در ايران  26روز است که با محاسبه  52روز جمعه در سال ،مجموع
تعطیالت به  78روز میرسد .اما در اکثر نقاط جهان ،تعطیالت پایان هفته
دو روز اســت که اگر هیچ تعطیلی مناسبتی دیگری نیز در این کشورها
وجود نداشــته باشد ،مجموعا  104روز تعطیل در سال برای آنها وجود
دارد .بــه همین دلیل ،میزان روزهای تعطیل در ایران کمتر از متوســط
جهانی برآورد میشود.
ÍÍمقايسه تعطيالت در ايران و  30كشور ديگر
دفتر بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران در گزارشــی به سفارش کمیسیون گردشگری اتاق (؟) به بررسی
وضعیت تعطیالت در ایران و مقایســه آن با سایر کشورها پرداخته است.
بر اساس این گزارش ،دو نوع تعطیالت رسمی در تقویم کشورها بهثبت
میرســد :تعطیالت رسمی مناسبتی که در ایران شامل تعطیالت ملی،
مذهبی و انقالبی میشود و تعطیالت غیرمناسبتی که شامل تعطیالت
پایان هفته میشود و بهطور ثابت در تقویمها به رنگ قرمز در میآید .بر
اساس گزارش اتاق تهران ،تعداد تعطیالت رسمی مناسبتی در ایران 26
روز اســت که  6روز آن تعطیالت ملی 4 ،روز تعطیالت انقالبی و  16روز
نیز تعطیالت مذهبی است .در این گزارش وضعیت تعطیالت در  30کشور
جهان از قارههای مختلف با ایران مقایسه شده است .در میان این کشورها،
آمریکا با  7روز دارای کمترین تعداد روزهای تعطیل رسمی مناسبتی است
و سریالنکا با  28روز بیشترین تعطیالت مناسبتی را به خود اختصاص داده
اســت .بعد از این کشور ،ایران و آذربایجان با  26روز ،بیشترین تعطیالت
مناسبتی را دارند.
بررسی وضعیت تعطیالت رسمی غیرمناسبتی ،که همان تعطیالت
پایان هفته اســت ،در این  30کشور نشان میدهد که عموم کشورها
دو روز را بهعنوان تعطیلــی پایان هفته برگزیدهاند .در این میان ،تنها
کره شمالی و پاکستان دارای یک روز تعطیلی در پایان هفته هستند.
در ایران هم تنها روز جمعه بهعنوان تعطیل رســمی در تقویم به رنگ
قرمز درآمده است اما در عمل بهعنوان روز نیمهفعال شناخته میشود.
آمریکا ،برزیل ،سوئیس ،کانادا ،آلمان ،انگلیس ،استرالیا ،هلند ،نیوزیلند،
ایتالیا ،اتریش ،دانمارک ،آفریقای جنوبی ،ترکیه ،کره جنوبی ،روسیه،
ژاپن ،چین ،اندونزی ،آذربایجان و سریالنکا روزهای شنبه و یکشنبه را
بهعنوان تعطیلی پایان هفته اعالم کردهاند .در میان این  30کشور ،قطر،
عربستان ،بحرین ،مالزی ،عمان ،عراق و سوریه روزهای جمعه و شنبه را
بهعنوان تعطیالت پایان هفته برگزیدهاند .در کره شمالی و پاکستان هم
تنها روز یکشنبه تعطیل است.
ÍÍپدیدهای بهنام بینالتعطیلین
مجموع روزهای تعطیل در ایران کمتر از متوســط جهانی اســت اما

طبق تقويم رسمي ايران ،تعداد تعطيالت مناسبتي مذهبي ،ملي و انقالبی در ايران  26روز است که با محاسبه  52روز جمعه در سال ،مجموع تعطیالت به  78روز میرسد .اما
در اکثر نقاط جهان ،تعطیالت پایان هفته دو روز است که اگر هیچ تعطیلی مناسبتی دیگری نیز در این کشورها وجود نداشته باشد ،مجموعا  104روز تعطیل در سال برای آنها
وجود دارد .به همین دلیل ،میزان روزهای تعطیل در ایران کمتر از متوسط جهانی برآورد میشود.

موضوعی منحصر بهفرد در مورد تعطیالت در ایران وجود دارد که ســایر
کشــورها با آن مواجه نیستند .پراکندگی تعطیالت مناسبتی در ایران و
متغیر بودن آنها در ســالهای مختلف موجب شــده تا پدیدهای به نام
«بینالتعطیلین» در کشور بهوجود بیاید .به روزهایی که مابین دو تعطیلی
قــرار میگیرند ،بینالتعطیلین میگویند و معموال در این روزها ،فعالیت
در کشــور شــکل عادی ندارد .هرچند این ایام تعطیل نیستند و دولت
یازدهم هم از تعطیلکردن آنها پرهیز دارد اما عمال بسیاری از کارمندان
و کارگران ترجیح میدهند مرخصی خود را در این روزها استفاده کنند تا
توپا کنند.
چند روز تعطیلی برای خود دس 
در ایران ،تعطیالت مذهبی بر اســاس تقویم قمری تعیین میشوند
و بههمیندلیــل این  16روز ،جای ثابتی در تقویم شمســی ندارند .قرار
گرفتن یک تعطیلی در روزهای نزدیک به پایان هفته موجب پیوستگی
تعطیالت مذهبی با تعطیالت غیرمناســبتی میشود .طبق بررسی اتاق
تهران 10 ،روز متعلق به تعطیالت ملی و انقالبی در  4ماه از ســال قرار
گرفتهاند .تعطیالت فروردین مربوط به عید نوروز ،روز جمهوری اسالمی
و روز طبیعت اســت .تعطیالت خردادماه در  14و  15این ماه قرار گرفته
و ماههای بهمن و اســفند هم هر کدام یک روز تعطیلی دارند؛  22بهمن
و  29اســفند .این تعطیالت نیز هر سال جای متفاوتی در میان روزهای
هفته به خود اختصاص میدهند .در میان ماههای قمری نيز تنها در سه
ماه تعطيلي وجود ندارد .پراكندگي اين تعطيالت در ميان روزهاي هفته
فرصتهايي را براي تعطيالت غيررسمي ايجاد ميكند .طبق گزارش اتاق
تهران ،در ميان  14كشور اسالمي بررسي شده ،ايران بيشترين تعطيالت
مذهبي را دارد که  16روز است.
ÍÍساماندهی تعطیالت
نمايندگان مجلس طي سالهاي گذشته طرحهايي را براي ساماندهي
تعطيالت طراحي كردهاند اما هيچكدام به سرانجام نرسيده است .يكي از
اين طرحها به افزايش تعداد روزهاي تعطيل ميانجاميد و در آن پیشنهاد
شده بود که پنجشنبه روز تعطیل رسمی اعالم شود .اما طرحي ديگر كه
در يكي از كميســيونهاي مجلس نوشته شد اما به صحن راه پيدا نكرد،
كاهش تعداد تعطيالت را در خود جاي داده بود .در اين طرح ،تعطيالت
مناســبتي با تغييراتي مواجه شده بود و بر اين اساس  9روز از تعطيالت
رسمي كاسته میشد .طبق اين طرح ،روز تاسوعا در ماه محرم با دو ساعت
تعطيلي در پايان روز كاري مواجه مي شــد .روز شــهادت امام رضا (ع)،
شهادت امام جعفر صادق (ع) و شهادت حضرت زهرا (س) از حالت تعطيل
رسمي خارج شده و شرايطي براي تعطيلي آنها در شهرهاي مشهد و قم
گذاشته شده بود .اما اين طرح از سوي هيأت رئيسه مجلس براي بررسي
در صحن علني انتخاب نشد و فعال خبري از تغييرات در اين زمينه نیست.
ÍÍساعات كار در ايران و جهان
گزارش اتاق تهران نشــان ميدهد كه ساعات كار عادي در  30كشور
منتخب بين  38تا  48ســاعت در هفته است .در ميان  30كشوري كه
در اين گزارش بهعنوان كشــورهاي منتخب مورد بررسي قرار گرفتهاند،
استراليا با ساعات كار  38ساعت در هفته ،داراي كمترين ساعت كار است
و كشورهاي انگليس ،عربستان ،بحرين ،قطر ،مالزي و عراق با  48ساعت
بيشترين ميزان كار در هفته را دارند .ساعات كار نرمال در ايران  44ساعت
است .كشــورهاي ديگر نيز در همين محدوده ساعت كار خود را تعيين
كردهاند.
تعداد ساعات كار معمول در هفته ،تعداد ساعات كاري است كه توسط

قانون بهعنوان حداقل ساعات كار مشخص شده است .در اوايل قرن بيستم،
در كشورهاي صنعتي شده ،چهارده تا شانزده ساعت كار در روز غيرمعمول
نبود .در دوره پس از جنگ جهانــي اول ،بهمنظور كاهش اثرات مخرب
ساعات كار زياد بر زندگي نيروي كار ،تعداد ساعات كار به  8ساعت در روز
و  48ســاعت در هفته محدود شد .از نيمه دوم دهه  30ميالدي ،برخي
كشورها توانستند بدون كاهش اســتاندارد زندگي ،تعداد ساعات كار در
هفته را به  40ساعت برسانند .در بسياري از كشورهاي صنعتي ،ساعات
كار نرمال  40ساعت است .برخي كشورهاي عربي 48 ،ساعت در هفته را
بهعنوان ساعت كار معمول اعالم كردهاند .تعداد ساعت كار مجاز در هفته
هم بهعنوان حداكثر زماني كه ميتوان از نيروي كار انتظار داشت ،در قانون
كشورها مورد توجه قرار گرفته است .در ميان  30كشور مورد بررسي در
گزارش اتاق تهران ،روســيه با  42ساعت از اين نظر كمترين سقف را در
نظر گرفته است .عراق با  72ساعت باالترين سقف را در اين شاخص دارد
و ايران نيز با  64ساعت پس از عراق و بحرين ،كه  66ساعت كار را مجاز
دانسته ،رتبه سوم را دارد.
تعداد روزهاي مجاز برای مرخصي در  30كشــور منتخب نيز متغير
اســت .كشــور چين با  5روز مرخصي در سال ،از اين نظر در رتبه پايين
جدول قرار گرفته اســت .ژاپن و قطر هم هر كدام 8 ،روز مرخصي براي
كاركنان خود تعيين كرده اند .اما كشورهاي انگلستان با  28روز و ايران با
 25روز داراي بيشترين مرخصي براي كاركنان هستند.

كشور چين با
 5روز مرخصي
در سال ،از اين
نظر در رتبه
پايين جدول
قرار گرفته است.
ژاپن و قطر هم
هر كدام 8 ،روز
مرخصي براي
كاركنان خود
تعيين كرده اند.
اما كشورهاي
انگلستان با28
روز و ايران با
 25روز داراي
بيشترين
مرخصي براي
كاركنانهستند

ÍÍهزینه تعطیالت برای اقتصاد
تعطيــات بدون برنامهريــزي يا همان روزهــاي بينالتعطيلين كه
در ســالهاي گذشته طي چند نوبت از ســوي دولت تعطيل اعالم شد،
هزينههايي را براي اقتصاد ملي بهدنبال داشــته اســت .برآورد دقيقي از
هزينهاي كه بابت اين تعطيالت به اقتصاد تحميل ميشود ،وجود ندارد اما
با تقسيم ميزان توليد ناخالص داخلي كشور به روزهاي فعال سال ميتوان
به ارقام قابل اعتمادي در زمينه محاسبه هزينه تعطيلي بر اقتصاد برآورد
كرد .اگر توليد ناخالص داخلي كشور يك هزار ،هزار ميليارد تومان باشد،
هزينه يك روز تعطيلي خارج از روزهاي تعطيل موجود بر اقتصاد  3هزار
و  400ميليارد تومان برآورد ميشود كه تقريبا معادل پرداختي يك ماه
يارانه نقدي در كشور است.
تعداد تعطیالت مذهبی و غیر مذهبی کشورهای اسالمی منتخب

منبع :منبع تخصصی تعطیالت عمومی جهان
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گزارشگـــر

پولهای دودی

آلودگی هوا و رشد اقتصادی با هم چه رابطهای دارند؟

70

درصد
از گردش مالی اقتصاد
ایران بر اثر تعطیلی
تهران مختل میشود

۶/۶

هزار میلیارد تومان
ضرر آلودگی هوای
ساالنه در ایران است

میکرد و در ســال  ۲۰۱۴به  ۷.۴کاهش یافت .اما کاهش رشد اقتصادی
هبی ،بسیار بیشــتر از این حد بوده و از  ۸.۲درصد به  ۶.۵درصد سقوط
کرده است .وضعیت رشد در بخش صنعت هبی از این هم بدتر بوده و از
 ۱۰درصد در سال  ۲۰۱۳به  ۵.۱درصد در سال  ۲۰۱۴رسیده ،در حالی
که رشد صنعتی کل کشور از  ۹.۷درصد به  ۸.۳درصد افت پیدا کرده است.
اقتصاد هبی ،متحمل زیان شدیدی شده و یکی از مهمترین علتهای آن،
آلودگی شدید هوا بوده است.
جمشید پژویان ،اقتصاددان و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی میگوید:
«دو دهه اســت که اقتصاددانان پیشــنهاد میکنند برای مطالعه تولید
ناخالص ملی و رشــد اقتصادی عالوه بر شاخصهایی که در حسابهای
ملی محاسبه میشوند ،باید هزینههای محیط زیستی را هم اضافه کرد .در
اواخر دهه  90وقتی برای چین این محاسبه انجام شد ،رشد اقتصادی دو،
سه درصد پایین آمد».
جستوجوی عبارت آلودگی هوا و رشد اقتصادی ،چیزی جز برج میالد
محوشده در دود و آسمان خاکســتری به همراه ندارد .اما جستوجوی
همین کلمات با عبارات انگلیسی  economy +air pollutionچندهزار
نتیجه با گرافها ،نمودارهای میلهای و دایرهای و اینفوگرافیهای مختلف
به دست میدهد .مطالعه اثرات و هزینههای اقتصادی آلودگی هوا ،یکی از
مسائل مهم در جهان و بهویژه در کشورهای صنعتی است.

ریحانه یاسینی

«گرد و خاک تعمیرگاه کوچک و متروکی در یکی از شهرهای شمالی
شیژینگ را احاطه کرده است .ژانگ شنگ صاحب آن ،هنوز هم با عبور از
ترافیک رونق کمی را در کسبوکارش حفظ میکند .اما بسته شدن اخیر
ی اینجا به دلیل محدودیتهای آلودگی هوا،
معدن زغالسنگ در نزدیک 
خسارتهایی به او تحمیل کرده است .او تخمین میزند درآمد ماهانهاش
حدود  ۴۰درصد کم شــده و هر ماه چیزی حــدود  ۴هزار یوآن برابر با
گفروشی
لسن 
فتر ،یک کســبوکار زغا 
نطر 
 ۶۴۰دالر ضرر میکند .آ 
بسته شده است .همچنین رستوران کوچک یک خانواده ،یک سوپرمارکت
و تنباکوفروشی بسته شــدهاند ».نشریه اکونومیست گزارشی را با عنوان
«هزینه آلودگی هوا» ،با توصیف وضعیت کسبوکارهای خرد در یکی از
شهرهای چین شروع کرده اســت .بر اساس اطالعات این گزارش ،رشد
اقتصادی چین در سال گذشته کاهش یافته اما کاهش این رشد در استان
هبی ،قطب صنعت فوالد چین ،بیشتر از سطح متوسط کشوری بوده است.
از ســال  ۱۸ ،۲۰۱۳هزار کارخانه آلودهکننده در چین بسته شدهاند .در
ژانویه سال گذشته یک روزنامه دولتی در هبی گزارش داد که  ۳۷معدن
شنوماسه متعلق به استان شیژینگ بسته شدهاند.
در ســال  ،۲۰۱۳اقتصاد چین ساالنه رشــد  ۷.۷درصدی را تجربه

آلودهترین شهرهای جهان از نظر آبوهوا در هند هستند
( PM2.5میکروگرم در هر متر مکعب) در آلودهترین شهرهای جهان سال ۲۰۱۴
دهلی

153

پاتنا

149

آلودگی هوا در
اروپا ۱.۶تریلیون
دالر هزینه
اقتصادی به
همراه داشته که
برابر با یکدهم از
کل تولید ناخالص
داخلی اتحادیه
اروپا در سال
 ۲۰۱۳است

گوالیر

144

134

ریپور
کاراچی

117

پشوار

111

راوالپیندی

107

خرمآباد

102

100

96
96

93
93
92
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بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی
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الکنو
فیروزآباد
دوحه
کنپور
آمریتسار
لودیانا

پژویان :ارتباطی مانند رشد اقتصادی و توزیع درآمد ،بین رشد اقتصادی و مسائل زیستمحیطی نیز
وجود دارد .در ابتدای رشد اقتصادی وضعیت محیطزیست بدتر میشود ولی زمانی که این رشد از
حدی عبور کرد ،میتواند آثار مثبت محیطزیستی داشته باشد .

ســازمان همکاری و توســعه بینالمللی در آوریل سال  ۲۰۱۵نتایج
تحقیقاتی را منتشر کرد که نشان میداد در سال  ۶۰۰ ،۲۰۱۰هزار مرگ
زودرس در اروپا به خاطر آلودگی هوا ۱.۶ ،تریلیون دالر هزینه اقتصادی به
همراه داشته است .این رقم ،برابر با یکدهم از کل تولید ناخالص داخلی
اتحادیه اروپا در سال  ۲۰۱۳است.
در نیمــه اول دیماه که آلودگی هوای تهران مرز هشــدار را رد کرد،
بحثهایی در خصوص هزینههای آلودگی هوای پایتخت نیز مطرح شد.
بحثهایی که بر پایه مطالعات دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران قرار
داشــت .به گفته محسن طباطبایی ،هزینههای خارجی ناشی از آلودگی
چهار آالینده برای کالنشهر تهران در سال  1390مبلغی بیشتر از ۱۸۰۰
میلیارد تومان بوده است .او گفته است« :این عدد با توجه به قیمتهای
سال  1381به دست آمده که بر اساس واقعیسازی به روش نرخ تورم ۶
هزار میلیارد و  ۶۷۰میلیون تومان برآورد شده است .بر اساس این پژوهش
که محققان دانشگاه تهران آن را انجام دادهاند ،سهم هزینه خارجی چهار
آالینده  2SO، NOx ،COو  PMدر شــهر تهران ،برای سال  1390به
تولید ناخالص داخلی ایران و تهران به ترتیب  0.18و  0.71درصد است».
طباطبایی ،استاد دانشــگاه خوارزمی همچنین گفته است« :در این
تحقیق هزینه خارجی مجموعه پولی اســت که بتواند صدمات ناشی از
انتشار مواد آالینده و گازهای گلخانهای را جبران کند .بر این اساس میزان
کل هزینه خارجی ناشی از چهار آالینده در سال  ،90تقریبا یک و نیم برابر
بوجه پیشنهادی وزارت علوم در همان سال بوده است».
از طرف دیگر ماه گذشــته مدارس تهران به دلیل آلودگی هوا حدود
یک هفته تعطیل بودند و همین مســئله زیان اقتصادی باالیی به همراه
داشته است .حسینی خوی ،نماینده مجلس میگوید گردش مالی اقتصاد
ایران در یک روز به صورت تقریبی بالغ بر  1500میلیارد تومان اســت و
تعطیلی کالنشــهری مثل تهران ،بیش از  70درصد از این گردش مالی
را مختل میکند.
بهجز این آمار و ارقام پراکنده ،هیچ مطالعه دقیقی از ســوی نهادهای
مسئول انجام نشده است .بررسی صحبتهای مختلف مسئوالن و مقامات
بلندپایه نشان میدهد شهرداری تهران معتقد است دولت بودجه الزم را
برای گسترش و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی به پایتخت اختصاص
نداده و دولت نیز به تراکمفروشــی بیرویه و تخلفات شهرداری اعتراض
دارد .در میان جابهجایی توپ در زمینهای مختلف ،بحثهای دقیق علمی
و بررســی اقتصاد آلودگی هوا گم شــده و در نهایت نیز دولت به راهکار
خواهش از مردم برای پایین آوردن دمای سیستمهای گرمایشی خانهها
رسیده است.
جمشــید پژویان ،اقتصاددان ،ارتباط آلودگی هــوا و اقتصاد را برای
«آیندهنگر» اینچنین توضیح میدهد« :در کره زمین دو دســته کلی از
منابع تمامشدنی و تجدیدناپذیر ،و تمامنشدنی و تجدیدناپذیر وجود دارد .با
رشد جمعیت بشر از یک طرف و ایجاد آلودگی از طرف دیگر ،بهتدریج منابع
تمامنشدنی نیز به شکلی غیرقابل استفاده درآمدهاند .هوا تمامشدنی نیست،
ب و هوا
اما در اثر آلودگی ،بهتدریج غیرقابل استفاده میشود و در چرخه آ 
وارد میشــود و در طوالنیمدت ،باعث میشود آبهای زیرزمینی و ...نیز
غیرقابل استفاده شوند .از طرف دیگر این آلودگیها نیاز به پاک شدن دارند
و برای رفع آنها ،منابع اقتصادی درگیر میشوند .از آنجایی که این آلودگی
و هزینههای محیط زیستی در جهان صنعتی در حال افزایش است ،مطالعه
اقتصادی آن اهمیت زیادی دارد ».پژویان ادامه میدهد« :از اوایل دهه نود
میالدی مطالعاتی صورت گرفت و اثر شاخصهای کالن اقتصاد را بر روی
محیط زیست مطالعه کردند .در حالیکه آثار تورم ،بیکاری و نرخ بهره به

هزینه آلودگی هوا

اثرات بهداشتی حملونقل جادهای

 ۳/۵میلیون

نفر هر سال در جهان به دلیل آلودگی هوای شهرها کشته میشوند
این بیشتر از مرگومیر در اثر آلودگی آب و فقر بهداشتی است

 ٪ ۵۰از مرگها

بر اثر آلودگی هوا در منطقه  OECDاز طریق آلودگی حملونقل جادهای بوده است
خودروهای دیزلی بزرگترین مقصر هستند

 ۱/۶تریلیون دالر
هزینه مرگ زودرس بر اثر آلودگی هوا در منطقه  OECDاست
تقریبا برابر با اندازه اقتصاد کانادا

*  OECDیک سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بینالمللی است که  ۳۴کشور بزرگ جهان از جمله آمریکا،
فرانسه ،انگلستان و ترکیه ،عضو آن هستند.

صورت جدی مطالعه میشد ،اثر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست
نیــز جایگاه ویژهای پیدا کرد .مطالعات تجربی بهتدریج در نقاط مختلف
جهان بین کشورهای کمدرآمد و کشورهای ثروتمند و ...به صورت پنل و
طولی مقطعی انجام گرفت .این مطالعات نشان داد که ارتباطی مانند رشد
اقتصادی و توزیع درآمد ،بین رشد اقتصادی و وضعیت آلودگی و مسائل
زیستمحیطی نیز وجود دارد .در ابتدای رشد اقتصادی وضعیت محیط
زیست بدتر میشود ولی زمانی که این رشد از حدی عبور کرد ،میتواند
ط زیستی داشته باشد».
آثار مثبت محی 
پژویان همچنین میگوید هزینه اقتصادی عمده آلودگی هوا ،مربوط به
افزایش بیماریها و مرگومیرهایی است که اتفاق میافتد.
آلودگی هوای تهران در ماه گذشــته به حدی بود که شیفت کاری
کارکنان بهشــت زهرا افزایــش پیدا کرد و یک افســر پلیس نیز در
چهارراهی به خاطر ایســت قلبی جان خود را از دســت داد .به روایت
مهدی چمران ،رئیس شورای شهر تهران ،به طور متوسط هر روز ۱۵۰
تهرانی فوت میکنند که این آمار در دو هفته اوج آلودگی هوا ،به ۱۸۰
نفر افزایش یافت.

۵۳

میلیارد یورو
ضرر ساالنه آلودگی
هوا در انگلستان است
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این بخش،
تاریخ نگاری
اقتصاد
ایران است.

قدمت دویستساله تاریخنگاری اقتصادی باعث نشده تا امروز مورخان یا اقتصاددانان به تعریف دقیقی از آن برسند .تاریخنگاری اقتصادی گاه از جانب
تاریخدانان ،بیشتر سمت و سوی تاریخی پیدا کرده و گاه از جانب اقتصاددانان ،متمرکز بر ابعاد رقمیتحوالت اقتصادی شده اما نکته مهم در تمام تعاریف
ارائهشده از تاریخنگاری اقتصادی تمرکز بر عامل زمان و اطالعات تاریخی ثبتشده در گذشته است.

بازگشت به روزگار چرتکهاندازی
تاریخنگاری اقتصادی یعنی در اقتصاد زمان را به عقب ببریم
زینـب کوهــیار

«یک کارخانه شکالتســازی سوئیسی گاهی دستگاهش ایراد
داشــته و بســتهبندی خالی رد میکرده .یعنی بدون اینکه توش
شکالت بگذارد ،همینطور خالی میرفته تو بازار و باعث نارضایتی
میشــده .آمدند کلی تحقیق کردند و دست آخر یک و نیم میلیون
دالر هزینه کردند ،لیزر گذاشتن سر راه دستگاه که بستهبندیهای
خالی را اتوماتیک برمیداشت ،و چون دستگاه ما هم مشابه مال آنها،
ساخت همان کارخانه سوئیسی بود ،توجه ما را جلب کرد و دستور
تحقیق دادم .بعد از یک هفته سرپرســت ماشینها آمد و گفت :بله
درست اســت و مال ما هم چنین ایرادی دارد .بسیار نگران شدم و
گفتم در جلسه هیئت مدیره باید بحث شود چون میدانستم یک و
نیم میلیون دالر خرج روی دستمان گذاشته .فردایش با اعضای هیئت
مدیره برای بازدید از ماشین به کارگاه تولید رفتیم و دیدم یک پنکه
روی صندلی جلو ماشــین قرار گرفته .از کارگر ساده باالسر ماشین
پرسیدم :این برای چیه؟ گفت :ماشین گاهی بسته خالی میزند .من
هم این پنکه را که توی انبار بود آوردم گذاشتم سر راه لیزر دستگاه ،تا
بستهبندیهای خالی را با باد پرت کند بیرون .نگاهی به هیئت مدیره
کردم و دیدم تمامشان رنگشان پریده .به کارگر خالق که مرا از شر
یک و نیم میلیون دالر رهانیده بود یک تشویقنامه با اضافه حقوق و
یک خانه در کرج هدیه دادم».
این متــن با عنــوان خالقیت ایرانــی گوشــهای از خاطرات
خسروشاهی ،سرمایهدار پیش از انقالب و صاحب یکی از کارخانجات
شکالتسازی ایران را روایت میکند و به نظر میرسد هدف از انتشار
آن در شبکههای مجازی ،کنایهای است از رفع یک مشکل پرهزینه
در ایران با راهحلی ساده و پیشپاافتاده .از این دست روایات در کتب
تاریخی که در رسانههای اجتماعی هم جایگاهی پیدا کردهاند ،کم
نیســت .این روایات به طور معمول ماحصل رویکردی اســت که از
پنجره تاریخ به تحوالت اقتصادی مینگرد هرچند ،این رویکرد تنها
محدود به خاطرهنگاری صاحبان صنایع و کنشگران اقتصادی نیست.
تاریخنگاری اقتصادی ،موضوعی بینرشتهای است و محصول تعامل
تاریخ و اقتصاد اســت .با وجود تمام جذابیتهایی که در خاطرات و
روایــات صاحبان صنایع بهویژه بنیانگذاران کارخانجات کلیدی در
دهه  40و  50شمســی وجود دارد ،تاریخنگاری اقتصادی در ایران
هنوز جایگاه واقعیاش را در علوم انسانی پیدا نکرده .در این گزارش
تالش میکنیم به برخی سواالت درباره تاریخنگاری اقتصادی پاسخ
دهیم .از جمله اینکه تاریخنگاری اقتصادی چیست و چه سابقهای در
ایران و جهان دارد؟
Íفرزند خلف تاریخ و اقتصاد
Í
تاریخنگاری اقتصادی مولود همکاری دو رشته مهم علوم انسانی
یعنی تاریخ و اقتصاد اســت و ریشــههای آن بــه قرن  19میالدی

بازمیگردد .آلمانیهای آزرده از اشــغالگریهای نظامیبناپارت ،در
پروس آن زمان ،بیش از گذشــته به تاریخ در نظام آموزشــی توجه
کردند .تاریــخ در آن زمان ،در پروس وجهه ملی پیدا کرد و تبدیل
به یک رشته دانشگاهی شد .همزمانی استقالل و هویت یافتن رشته
تاریخ ،با انقالب صنعتی ،اولین بســترهای همکاری بین دو رشــته
اقتصاد و تاریخ را فراهم کرد .از دهه  ،1880مکتب تاریخی در اقتصاد
با هدف درک اوضاع اقتصــادی هر ملت در متن تجربیات تاریخی
همان ملت شکل گرفت .این مکتب به دنبال آن بود که مراحل الزم
برای توسعه هر کشور را با توجه به تجربیات ملتها کشف کند و با
مرور تحوالت تاریخی و اقتصادی تاثیرگذار در یکدیگر ،به الگوهای
توسعه برسد .توسعه کلید تفاهم و تعامل رشتههای اقتصاد و تاریخ
شــد و تاریخنگاری اقتصادی ،با هدف یافتن راهی برای توســعه ،از
قرن  19میالدی پا به عرصه موضوعات بینرشتهای در علوم انسانی
گذاشت .البته در این مورد برخی سابقه بیشتری برای تاریخنگاری
اقتصادی قائلاند و معتقدند کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت بیشتر
از یک کتاب صرف اقتصــادی ،کتابی متکی بر رویکرد تاریخنگاری
اقتصادی است« .آدام اســمیت ،فردی که به عنوان بنیانگذار علم
اقتصاد جدید از وی یاد میشــود ،شاید بیش از دیگران شایسته نام
تاریخنگار اقتصادی اســت .اسمیت را از این جهت میتوان مورخ به
شمار آورد که به جامعه و اقتصاد نگاهی ساختاری داشته و با رویکرد
اجتماعی به معنای وسیعش با جامعه انسانی برخورد کرده است .به
ینوشت،
عالوه زمانی که او کتاب ثروت ملل را در  1776میالدی م 
فاصله امروزی میان علم اقتصاد ،تاریخ ،جامعهشناسی و یا هر تخصص
1
دیگری در علوم انسانی وجود نداشت».
Íچیستی تاریخنگاری اقتصادی
Í
قدمت دویستســاله تاریخنگاری اقتصادی باعث نشده تا امروز
مورخان یا اقتصاددانان به تعریف دقیقی از آن برســند .تاریخنگاری
اقتصادی گاه از جانب تاریخدانان ،بیشتر سمت و سوی تاریخی پیدا
کــرده و گاه از جانب اقتصاددانــان ،متمرکز بر ابعاد رقمیتحوالت
اقتصادی شده اما نکته مهم در تمام تعاریف ارائهشده از تاریخنگاری
اقتصادی تمرکز بر عامل زمان و اطالعات تاریخی ثبتشده در گذشته
است .در واقع «در اقتصاد هنگامیکه عامل زمان را به عقب ببریم،
وارد مقوله تاریخ اقتصادی شدهایم به این دلیل که تاریخ اقتصادی به
مطالعه پدیدههای اقتصادی در گذشته اختصاص دارد و موضوعاتی
چون کســبوکار ،تولیدات ،تجارت ،جمعیتشناسی ،نیروی کار و
خنگاری اقتصادی
حتی تاریخ اجتماعی در آن مطرح میشود» 2.تاری 
را توجه به عوامل غیراقتصادی موثر در اقتصاد هم تعریف میکنند.
«تاریخنگاری اقتصادی را میتوان با نگاه اقتصادی به تاریخ نگاه کردن،
تعریف کرد .چه رویدادها و تحوالتی جنبه اقتصادی دارند؟ آمدن این
شاه و آن شاه مسئله فرعی است .مسئله اصلی برای یک اقتصاددان
این است که چه تغییری در فنون به وجود آمد؟ چقدر تولید افزایش

کتاب «از مجلس
وکالی تجار تا
اتاق ایران» ،تاریخ
پیدایش اتاق ایران
را از مجلس وکال
تا مقطع انقالب
اسالمیبا ارائه
سند و مدرک
روایت میکند.
این کتاب یکی از
نمونههای خوب
در تاریخنگاری
اقتصادی است
و به تشکلهای
بازرگانان در عصر
قاجار ،اتاق تجارت
در پهلوی اول
و اتاق بازرگانی
در پهلوی دوم
میپردازد .سهیال
ترابی فارسانی
پژوهشگراینکتاب
آثاری چون «تجار،
مشروطیت و دولت
مدرن» و «طبقات
اجتماعی ،دولت و
انقالب در ایران» را
در کارنامه دارد

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلوچهارم ،بهمن 1394

83

صــندوقـچه

از تعداد حیواناتی
که شاه صفوی
شکار میکرده،
آمار ارائه شده ،اما
اطالعات دقیقی از
اوضاع اقتصادی
ایران ارائه نشده
است .به هرحال
انتظارات ما در
زمینه اطالعات
اقتصادی از منابع
و تاریخ کشوری
که سقف عدد در
آن ،کرور یا 500
هزار است باید
واقعگرایانه و کم
باشد

پیدا کرد؟ شــهرها چقدر رشد کردند؟ غیر از اقتصاددانانی که تاریخ
و سندیت برایشان اهمیت دارد ،اقتصاددانان به طور عمومیبهویژه
نئوکالسیکها ،محدودیت نگاه تاریخی دارند و همهچیز را از اقتصاد
میبینند .اینان توجه ندارند که گاه یک عامل غیراقتصادی چنان حائز
اهمیت است که یک مملکت را نابود میکند .مثال یک دین ،ربطی به
اقتصاد هم ندارد .یک دین میتواند موجب شکوفایی یک کشور شود
یا آن را نابود کند .مثل تفاوت ایران در دوره زرتشتی با دوره قبل از آن
که میترائیسم در ایران رایج بود .در دوره زرتشتی نگاه اقتصادی تغییر
میکند .اگر میگوید گاوها را قربانی نکنید ،چون جامعه کشاورزی
شده و گاو عامل شخم زدن و تغذیه انسان است .دوره شکار در جامعه
به ســر آمده و گاو در ردیف نیروی کار است .زرتشت با همین نگاه
بیابانگردها را اهریمنی میداند و متهم میکند ،و جامعه کشاورزی
را تقدیس میکند و به آن احترام میگذارد .یک اقتصاددان آشــنا و
معتقد به تاریخ در این بحث ،به دنبال چیزهایی میگردد که اقتصاد
را تببیــن کند .دورهای که در آن غارتگری تمام میشــود و زندگی
3
کشاورزی و یکجانشینی آغاز میشود».
Íایران کجای کار است؟
Í
تاریخنــگاری اقتصادی در ایران تا امروز چند مســیر متفاوت را
طی کرده .اولین مسیر متعلق به مارکسیستهایی است که با اصل
گرفتن اقتصاد و برای تببین مسائل مدنظرشان ناگزیر به شرح تاریخی
تحوالت اقتصادی بودند .افرادی چون مرتضی راوندی (مولف کتاب
تاریخ اجتماعی ایران) و نعمانی (مولف کتاب تکامل فئودالیســم در
ایران) با اقتباس نســبی از اندیشــههای مارکس پیرامون مبارزات
طبقاتی ،فئودالیسم ،شــیوه تولید آسیایی و ماتریالیسم تاریخی به
نظریهســازی و تحلیل تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران پرداختند.
پژوهشگران بعدی ،بیشتر به اقتصاد سیاسی توجه داشتند .محمدعلی
همایون کاتوزیان که به نقش دولت در تاریخ معاصر اقتصادی ایران
توجه نشان داده از جمله این پژوهشگران است.
دسته سوم ،استادان و دانشجویان تاریخ در دانشگاههای ایراناند که
عمدتا با تکیه بر منابع مکتوب تاریخی ،ادبی ،جغرافیایی ،سفرنامهها
و تحلیلهایی آنالیستی در تحقیقات تاریخ اقتصادی وارد شدند .دکتر
محمدابراهیم باستانی پاریزی (مولف «اژدهای هفتسر») از نسل اول

و دکتر عبدالرسول خیراندیش (مولف مقاالتی در باب تاریخ اقتصادی
و اجتماعی در مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا) از نسل دوم و برخی
دیگر از محققان جوان که رسالههای دکتری خود را در حوزه تاریخ
کشــاورزی ،اصناف ،اقتصاد شهری و تجارت تدوین کردهاند ،در این
4
دسته جای میگیرند».
تاریخنــگاری اقتصادی بیش از هرچیز به ارائه اســناد و مدارک
متقن نیازمند اســت هرچند در نگاه اول ،رویکردی مبتنی بر تاریخ
شفاهی و واگویههای کنشگران اقتصادی به نظر میرسد .محققان
در تاریخنگاری اقتصادی در ایران ،هریک به فراخور موضوع و امکانات
پرداخــت به آن ،به ترکیبی از این دو ،یعنی اســناد و روایات تکیه
کردند و البته در این راه ،به دالیل مختلف دچار نقصانهایی شدند.
دکتر علیاصغر سعیدی ،جامعهشناس اقتصادی درباره فقر علمیدر
تاریخنــگاری اقتصادی در ایران ،در گفتوگویی با کتاب ماه تاریخ و
جغرافیا میگوید مطالعه پیرامون تاریخ اقتصادی بهویژه بررسی نقش
و جایگاه فعاالن اقتصادی از جمله صاحبان سرمایه و کارآفرینان بخش
خصوصی با کمبود محسوس منابع مطالعاتی شامل اسناد و اطالعات
درجه اول ،خاطرات ،یادداشــت ،مصاحبه ،گــزارش و تحلیلهای
مستند است .در بیشتر موارد پژوهشگران ناگزیرند تا با تکیه بر منابع
درجه دوم ،و برپایه اطالعات رســمیبه تحلیل مســائل و تحوالت
بپردازنــد« .در تاریخنگاری اقتصادی شــیوههای پژوهش آمیزهای
اســت از روشهای آماری متداول در اقتصاد ،روش تحقیق متداول
در تاریخ ،و استفاده از تئوریهای اقتصادی .به همین دلیل هرقدر
هم تکنیکهای پیشرفته را به کار بگیریم باز هم مشکالتی داریم ،زیرا
تاریخ اقتصادی با اعداد ،ارقام و آمار سروکار دارد و برای مثال در مورد
ادوار باستان یا قرون وسطی ،چنین اطالعاتی وجود ندارد .در تاریخ
ایران هم بیتوجهی به ارائه آمار و ارقام به چشم میخورد .به عنوان
نمونه در تواریخ عصر صفوی که از جهات کمیو کیفی درخور توجه
است ،به آن میزان که از تعداد حیواناتی که شاه صفوی شکار میکرده،
آمار ارائه شــده ،اطالعات دقیقی از اوضاع اقتصادی ایران ارائه نشده
اســت .تا زمانی که ژنرال هوتون شیندلر مقالهای در مورد فرسنگ
ننوشته بود ،مسافت فرسنگ معلوم نبود .به هرحال انتظارات ما در
زمینه اطالعات اقتصادی از منابع و تاریخ کشوری که سقف عدد در
آن ،کرور یا  500هزار است باید واقعگرایانه و کم باشد» 5.نکته مهم
دیگر در تاریخنگاری اقتصادی ،به فراموشی سپردن مسئلهای است
که تفاهم تاریخ و اقتصاد با پادرمیانی آن ممکن شد .توسعه ،نکتهای
کلیدی است که در تاریخنگاری اقتصادی به دلیل توجه به الگوهای
توسعه خارجی ،کمتر به آن میپردازند .در واقع اقتصاددانان برای رفع
کاستیهای الگوهای توسعه به مطالعه تاریخی اقتصاد روی آوردند اما
وارداتی شدن این الگوها ،باعث مغفول ماندن نقش مهم تاریخنگاری
اقتصادی شده است.
پینوشتها

 .1چیستی و سرگذشــت تاریخنگاری اقتصادی«،کتاب ماه تاریخ و
جغرافیا» ،خرداد  ،1387ص .9
 .2تاریخنگاری اقتصادی ،تعاریف ،روشها ،مفاهیم ،همان ،ص .22
 .3همان ،ص .24
 .4مدخلی بر تاریخنگاری اقتصادی در ایران و جهان« ،بررســیهای
نوین تاریخی» ،شماره دوم ،ص .11
 .5همان ،ص .25
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مشکل اساسی که محققان تاریخنگاری اقتصادی در ایران با آن مواجهاند در
ارتباط با سازمانهای اسنادی است .سازمانهای اسنادی در عمل مانع پیشبرد
مطالعاتاند و نمیگذارند تاریخنگاری اقتصادی وسعت پیدا کند.

گفتوگو با فریدون شیرینکام ،کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سازمانهای اسنادی ،مانع پیشرفت تاریخنگاری اقتصادی
 Áتاریخنگاری اقتصادی در ایران بیشتر متوجه چه بخشهایی از
اقتصاد است؟

تاریخنگاری اقتصادی در ایران بیشتر متوجه تاریخ صنایع و تجارتهای
بزرگ است .در تاریخنگاری اقتصادی ،تا به امروز ،بیش از هرچیز ،بنگاههایی
مورد مطالعه قرار گرفتند که در سطوح ملی کار میکردند؛ بنگاههای خرد
و کوچک خیلی مد نظر محققان نبودند .در واقع تاریخنگاری اقتصادی در
ایران اصال وارد ســطوح محلی و خرد نشده و بنگاههای کالن را مد نظر
قرار داده .البته این پردازش بیراه هم نیست چون بنگاهها هرچه بزرگتر
باشند ،محدودیتها و ظرفیتهای بیشــتری را به ما نشان میدهند و
امکان ارزیابی بیشتری داریم .در این شرایط قابلیت صدق و کذب ادعاها و
گزارهها باال میرود .به هرحال در تاریخنگاری اقتصادی قصد داریم استنتاج
کنیم یعنی نتیجه تحلیل را تعمیم و تسری دهیم .بدیهی است هرچه
بنگاهها بزرگتر باشند این کار راحتتر و هرچه کوچکتر باشند ،تحقق
این هدف سختتر است.
 Áالبته عمده افرادی که وارد بنگاهداری شدند و سوژههای اصلی
تاریخنــگاری اقتصادیاند ،از همان روز اول در ســطح ملی عمل
نمیکردند.

بله .معموال این افراد از واحدهای خرد و متوسط شروع به کار کردند.
دستکم در هفت پژوهشی که من انجام دادم ،اینطور بوده که کارآفرینان
و فعاالن اقتصادی که صاحبان بنگاههای بزرگ و تجارتهای کالن شدند،
در یک فرآیند زمانی طوالنی توانستند از واحدهای کوچک به اثرگذاری
در سطوح ملی برسند .در تاریخنگاری اقتصادی میبینیم که بنگاههای

زینـب کوهــیار
آنچه امروز زمینهساز بروز خألهای بسیاری در تاریخنگاری اقتصادی شده ،رفتار انقباضی سازمانهای
اسنادی است .این سازمانها به اسناد اقتصادی که برای ارائه تحلیل مناسب از وضعیت اقتصادی
گذشتگان باید در اختیار محقق قرار بگیرد ،به مثابه دارایی شخصی نگاه میکنند در حالی که اسناد،
سرمایهای عمومیاست که باید برای رسیدن به بهترین استنتاج به محققان تاریخنگاری اقتصادی
سپرده شود .با فریدون شیرینکام درباره وضعیت تاریخنگاری اقتصادی در ایران گفتوگو کردیم.
شیرینکام هفت کتاب با محوریت زندگی و فعالیتهای تجاری کنشگران عرصه اقتصاد به رشته تحریر
درآورده است.

کوچک چگونه بســط پیدا میکنند و صاحبان آنها چه مســیری را از
آغاز فعالیت تا کالن شــدن طی میکنند .در مطالعه این روند است که
میتوانید ابعادی از بنگاهداری را بررســی کنید که به استنتاج و تعمیم
تحلیلها منجر میشود .طبیعی است مطالعه واحدهای کوچک چنین
امکانی به شما نمیدهد .در نتیجه تاریخنگاری اقتصادی ناگزیر از اتخاذ
دیدگاه ملی است آن هم در کشوری که با  70تا  80میلیون نفر جمعیت
و دو میلیــون واحد اقتصادی خرد و کوچــک مواجهیم و باید ابعادی را
که معرف پیوندهای بنگاهها با اقتصاد ملی است بررسی کنیم .از جمله
این ابعاد ،تکنولوژی ،ســرمایه انسانی و دانش فنی است که مطالعه آنها
میتواند پیچیدگیهای کار اقتصادی را به ما نشــان بدهد .اصوال اینکه
حجــم درگیری یک واحد اقتصادی با جهان صنعتی خارج از آن به چه
میزان است ،در تاریخنگاری اقتصادی اهمیت دارد .شما نمیتوانید جایی
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صــندوقـچه

ما باید از حوزه
اتوبیوگرافی خارج
شویم و حدیث
نفسنداشته
باشیم .تا یک
محقق از بیرون به
شمای کارآفرین
نگاه نکند و شما را
در آن متن تاریخی
مطالعهنکند،
روایت شما عمق
پیدا نخواهد کرد.
در واقع روایت
خود کنشگر دچار
آسیب و مبالغه
است
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که یک مزرعه دوهکتاری دارید ،در مورد یک واحد آرایشــگری کوچک
تحقیق کنید چون این واحدها درگیر مسائل جهان خارج نیستند در حالی
که در یک واحد بزرگ یا رو به رشد ،به طور مدام ،سطح تولید و تکنولوژی
و کیفیت تغییر میکند .بگذارید اینطور بگویم ،ما به بزنگاههای یک واحد
صنعتی بزرگ در تحلیلهایمان نیاز داریم و البته اینکه ما در مطالعهمان
چه اهدافی را دنبال میکنیم هم اهمیت دارد .ما در مطالعه دنبال پاسخ
به چه سوالی هستیم .همیشه برای خود من چند سوال اساسی مطرح
بود که به تصور رایج درباره سرمایهداران در سال  57برمیگشت .در آن
زمان تصور این بود که اکثر صاحبان سرمایه ،افرادی وابسته به امپریالیسم
خارجی و دربارند و عموما غارتگرند .همین دیدگاه باعث شــده بود که
مسئله مصادره کردنها و ملی کردنها در دهه اول انقالب اسالمیایران
رخ دهد .سوال من این بود که آیا صاحبان صنایع بزرگ ایران که از پایان
دوره ناصرالدینشاه حرکت اقتصادیشان را شروع کرده بودند و بهتدریج
در دوره پهلوی بسط پیدا کرده بودند ،چقدر با دیدگاه مسلط در سال 57
در مورد سرمایهداران ،منطبق بودند؟ سوال این بود که آیا صاحبان صنایع
عمدتا از آدمهای وابسته به نیروهای سیاسی داخلی و خارجی ،خاندان
پهلوی و خاندان قاجار بودند یا خیر؟ سوال دیگر این بود که چطور صنعت
در ایران اواخر دوره قاجار و دوره پهلوی توسعه پیدا کرد .ما در سال 1299
بنگاههای بزرگ محدودی داشتیم که بهزحمت  200پرسنل را مشغول
کرده بودند اما تا سال  ،57صدها بنگاه بزرگ اقتصادی داشتیم که باالی
 50نفر پرسنل داشتند .این تحول به واقع چگونه اتفاق افتاد؟ آن هم به
این وسعت .نکته دیگر در تاریخنگاری اقتصادی ،درهمتنیدگی سوژهها با
دیگر شاخههای علوم انسانی از جمله جامعهشناسی است .کاالهایی که در
این دوره از تاریخ ایران تولید میشد ،کاالهایی بود که با تغییر و تحوالت
اجتماعی سر از سبد خانوار ایرانی درآورده بود .در اقتصاد دوره قاجار که
بیش از هرچیز بر کشاورزی تکیه زده بود ،صنایع کارگاهی تفاوت بسیاری
با صنایع دوره پهلوی داشتند .وقتی پای مدرنیته به ایران باز شد ،صاحبان
صنایع ایــران از جمله آقای هرندی ،برخوردار ،خسروشــاهی ،خانواده
رفوگران ،خلیلی و دهها فعال اقتصادی دیگر ،کاالهایی را تولید میکردند
که در دوره قاجار کمتر کسی سراغی از آن میگرفت .درواقع اینکه اجتماع
حاوی چه نیازی از اقتصاد است ،در تحلیل مسائل تاریخنگاری اقتصادی
اهمیت دارد.
 Áفکر میکنید اساســیترین مشــکل محققان عالقهمند به
تاریخنگاریاقتصادیچیست؟

مشــکل اساســی که محققان تاریخنگاری اقتصادی در ایران با آن
مواجهاند در ارتباط با سازمانهای اسنادی است .سازمانهای اسنادی در
عمل مانع پیشبرد مطالعاتاند و نمیگذارند تاریخنگاری اقتصادی وسعت
پیدا کند .به هرحال محقق الزم دارد اســناد را بررسی کند و با مدعیات
تطابق دهد .امروز محققان بر طبق عالقه خودشان پیش میروند و برحسب
ارتباطاتی که دارند ،موفق میشوند به بخش محدودی از اسناد دسترسی
پیدا کنند .ســازمانهای اسناد بیشتر دچار نگاههای ایدئولوژیکاند و به
نظر میرســد از دسترسی محققان به اسناد میترسند .این موانع باعث
شــده تا امروز کار برای محققان سخت پیش برود و به نظر من ،بیشتر
خألهایی که در تاریخنگاری اقتصادی داریم از این ناحیه متوجه ماست.
ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ،موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،سازمان
حسابرسی ،ثبت شرکتها و دهها نهاد اسنادی درگیر در اقتصاد داریم که
اســناد قابل تاملی در اقتصاد دارند اما به محققان ارائه نمیکنند .بیشتر
سازمانهای اسنادی سنگاندازی میکنند و نگاه خصوصی به اسناد دارند
و فکر میکنند ملک شخصی آنهاست در حالی که اسناد جزو سرمایههای
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عمومیاســت و باید برای اعتالی تاریخنگاری اقتصادی در دســترس
محققان قرار بگیرد .نهادها هیچ توجهی به این مســائل ندارند و بیشتر
نقش آنها در پروژههای این حوزه به طور غیرهدفمند قفل کردن است.
برعکس حوزه سیاسی
یک برگ ســند در اختیار محقق قرار نمیگیرد.
ِ
که بیشتر گشایش است تا محدودیت ،در حوزه تاریخ اقتصادی عمدتا با
محدودیت محققین مواجهیم و سازمانها هم برنامهای برای استفاده از
اسنادش ندارند .البته در گذشته وضع به این منوال نبود 15 .سال پیش
موسســه مطالعات تاریخ معاصر ایران شرایط استفاده از برخی اسناد را
فراهم کرد اما تجربه نشان داده اگر االن به این مراکز مراجعه کنید ،سندی
را که پنج سال قبل در اختیارتان گذاشتند نمیتوانید ببینید.
 Áشاید در تاریخنگاری اقتصادی پیشــتر از دیگر رویکردهای
بینرشتهای شاهد رشد تاریخ شفاهی بودیم .به نظر شما بسط تاریخ
شفاهی میتواند به اعتالی تاریخنگاری اقتصادی کمک کند؟

وقتی اسناد در دسترس محقق نباشد ،یکهتازی تاریخ شفاهی بهتنهایی
باعث ابتذال تاریخنگاری اقتصادی خواهد شد و سطح کار را پایین خواهد
آورد .االن شرایط طوری شده که دستگاه ضبط صوت را میگذارند جلوی
فعال اقتصادی و حرفها منتشر میشود بدون اینکه اسناد کارخانه ،ثبت
شرکت یا هر ســند دیگری درباره موضوع مورد مطالعه دیده و بررسی
شده باشد .درواقع در این وضعیت محقق تنها نکته قابل اتکایش ،همان
صحبتهای صاحب صنعت است و چارهای جز اعتماد به آن ندارد چون
ابزار ارزیابی صدق و کذب صحبتها که همان اســناد باشد ،در اختیار او
نیست .در یکی از مراکز اسنادی ،کاری برای یکی از فعاالن اقتصادی انجام
دادند اما یک صفحه نمیبینید کــه در مورد فعالیتهای اقتصادی این
شخص چیزی آورده شده باشد و بیشتر وجه سیاسی شخصیت برجسته
شــده .کارهای مراکز تاریخی بیشتر حول همین محور تولید میشود و
بخش اقتصادی در آن مغفول اســت و بخش سیاسی پررنگ .این ،هم
کسری اسناد را در این حوزه نشان میدهد و هم نشاندهنده فقدان دانش
اقتصادی الزم در محققان و فعاالن بخش تاریخ شــفاهی است .درواقع
چــون آگاهی در این زمینه وجود ندارد اصال محققان ســراغ این بُعد از
اشخاص نمیروند .تاریخنگاری اقتصادی محدود به عالیق تعداد محدودی
مورخ است که به دانش اقتصادی مجهزند و با تالش خودشان توانستند
آثار ارزشــمندی تولید کنند .در این حوزه برعکس سیاست و حوزههای
اجتماعی ،هیچ نهادی خودش را مســئول توسعه تاریخنگاری اقتصادی
نمیداند .انگار که هنوز در این حوزه ســنتی هستیم و مدرن نشدهایم.
در تاریخنگاری اقتصادی یک مشــکل دیگر هم وجود دارد که اگر نبود،
این رشته قوت بیشتری میگرفت .متاسفانه فعاالن اقتصادی اهل نوشتن
نیســتند .نمیبینیم که حتی کنشهای خودشان را به طور تاریخمند
نوشته باشند و برای مثال روند رسیدن بنگاههایشان از نقطه  1به نطقه
 2را شرح داده باشند .این مشکلی است که از خود سوژههای تاریخنگاری
اقتصادی متوجه این رشته است .درواقع بسیاری از خانوادههای کارآفرین
که به طور سنتی در بنگاههای بزرگ اقتصادی کار میکنند ،عالقهای به
نگارش خاطراتشان ندارند یا کمتر کسی را دارند که علوم انسانی خوانده
باشد و اهل ثبت و ضبط و نوشتن باشد.
 Áعدم تمایل به ثبت کردن روندهای طیشــده از سوی فعاالن
اقتصادی چه دلیلی دارد؟

ترکیبی از عوامل باعث بروز چنین مشکلی شده .در قدیم میگفتند
پولت ،راهت و مذهبت را پنهان کن .این توصیه در ســنت ایرانیها بوده
چون جامعه همیشــه در معرض تهدیداتی مثل سرکوب و غارت بوده و
مردم بیشتر دچار احســاس عدم امنیت بودند .ما از این سنت تاریخی

اگر تاریخنگاری ما قوی بود ،میتوانستیم از طریق نهادهای کارفرمایی مثل اتاق بازرگانی روابطی را برقرار کنیم که
ارتباط بخش دانشگاهی و کنشگران اقتصادی تسهیل شود .درواقع این نهادها میتوانند در نظام روابط بین این دو بخش،
برای اعتماد بیشتر تالش کنند و بخشی از تاریخنگاری اقتصادی را پیش ببرند.

برآمدیم و تهماندههای آن هنوز در فرهنگ و سبک فکر و زندگی مردم
ایــران وجود دارد .آیین و ثروت را همیشــه برای اینکه کمتر مورد حب
و بغض قرار بگیریم ،پنهان میکردیم .یک عامل میتواند همین مسائل
فرهنگی باشد .عامل دیگر این است که هنوز نتوانستهایم ارتباط الزم را
بین دانشــگاه و فعاالن اقتصادی برقرار کنیم .متاسفانه حلقههای واسط
کــه بتوانند به برقراری و تقویت این ارتباط کمک کنند ،کارکردها و راه
درســت را در این مورد نمیدانند .این حلقهها همان انجمنهای صنفی
و کارفرماییانــد .ببینید ،خألهایی کــه در تاریخنگاری اقتصادی داریم،
تکعاملی نیست که تنها به محقق یا شخص کارآفرین برگردد.
 Áتشکلهایی مثل اتاق بازرگانی گذشته از اینکه سوژه مطالعه
تاریخنگاری اقتصادی اند ،میتوانند به اعتالی آن کمک کنند؟

اگر تاریخنگاری ما قوی بود ،میتوانستیم از طریق نهادهای کارفرمایی
مثل اتاق بازرگانی روابطی را برقرار کنیم که ارتباط بخش دانشــگاهی و
کنشــگران اقتصادی تسهیل شود .درواقع این نهادها میتوانند در نظام
روابط بین این دو بخش ،برای اعتماد بیشــتر تالش کنند و بخشــی از
تاریخنگاری اقتصادی را پیش ببرنــد .اینجا نیاز داریم که محقق کمی
آزادانهتر کار کند تا بتواند آزادانهتر اســتنتاج کند و محکوم به نتیجهای
نباشد که کنشگر اقتصادی به او حکم میکند .به نظر من اگر اتاقهای
بازرگانی ،یک نهاد واســط بیــن گروههای دانشــگاهی تاریخ ،اقتصاد،
مدیریت و بازرگانی و از طرف دیگر فعاالن و کنشگران اقتصادی باشند،
و اعتمادسازی کنند ،تاریخنگاری اقتصادی با عمق بیشتری پیش خواهد
رفت.
 Áفضای رسانهای متفاوت شده و در حال حاضر بسیاری از فعاالن
اقتصادی و صاحبان بنگاهها از امکانات شبکههای مجازی برای ترویج
دیدگاهها یا گفتن خاطراتشان استفاده میکنند .فکر میکنید این
شکل تازه از ارائه اطالعات به مردم برای تاریخنگاری اقتصادی مفید
است؟

بیشتر مطالعات تاریخنگارانه اقتصادی متوجه فعاالن اقتصادی قدیم

است و من ارزیابی از فعاالن جدید ندارم .گزارههایی که در مطالعاتم مطرح
کردهام بیشتر محصول تجربه من از ارتباط با فعاالن اقتصادی قدیم است و
ی داشتهام و از وضعیت فعاالن اقتصادی که طی
با فعاالن جدید ارتباط کم 
سیسال گذشته پایهگذار فعالیتهای اقتصادی کالن بودهاند خبر ندارم.
فکر میکنم ارتباطات جدید و استفاده از آن در راستای اهداف تاریخنگاری
اقتصادی قدم مثبتی در این حوزه باشــد امــا مهمتر از هر تکنولوژی و
رســانهای ،تغییر دیدگاه در تاریخنگاری اقتصادی است .ما باید از حوزه
اتوبیوگرافی خارج شــویم و حدیث نفس نداشته باشیم .تا یک محقق از
بیرون به شمای کارآفرین نگاه نکند و شما را در آن متن تاریخی مطالعه
نکند ،روایت شــما عمق پیدا نخواهد کرد .در واقع روایت خود کنشگر
دچار آســیب و مبالغه است و اگر وجود داشته باشد ،تنها میتواند یکی
از منابع غنای تاریخنگاری اقتصادی در نظر گرفته شود .کنشگران در هر
رشــتهای نیاز دارند تا کسی آنها را از بیرون مطالعه کند .چه آن کنشگر
فلسفه خوانده باشد چه فعالیت اقتصادی کند .اگر کنشگر اقتصادی اهل
نوشــتن باشد ،دادهانگاری محقق تسهیل میشود و این درست است اما
نشاندهنده بینیازی از تامل و تعمق محقق بر دادههای مختلف نیست.
محصول نبوغ و ابتکار کنشگر اقتصادی باید توسط کسی مطالعه شود.
 Áتاریخنگاری اقتصادی میتواند درآینده پیشــرفت بیشتری
در ایران داشته باشــد؟ میتوانید پیشبینی کنید که این رویکرد
بینرشتهای به جایگاه خوبی در اقتصاد و تاریخ برسد؟

در ایران حرف زدن در مورد آینده بسیار سخت است .اینکه نهادهای
ما چطور با اسناد مواجه خواهند شد ،نظامهای پژوهشی دارای چه کارایی
میشوند و آیا پروژههای تحقیقاتی به صورت کارا و هدفمند پیش خواهند
رفت یا خویشســاالر ،همه اینها موثر اســت .شرایط امنیت و شفافیت
اطالعــات در جامعه بر روند تاریخنگاری اقتصــادی اثرگذار خواهد بود.
پیشبینی به طور کلی در علوم انسانی بسیار سخت است و بنا به دالیلی
که به آنها در مورد خألهای تاریخنگاری اقتصادی اشاره کردم ،پیشبینی
در این مورد سختتر هم خواهد شد .البته باید امیدوار بود.

سازمانهای
اسنادبیشتر
دچار نگاههای
ایدئولوژیکاند و
به نظر میرسد
از دسترسی
محققان به اسناد
میترسند .این
موانع باعث شده
تا امروز کار برای
محققانسخت
پیش برود و به
نظرمن،بیشتر
خألهایی که در
تاریخنگاری
اقتصادی داریم از
این ناحیه متوجه
ماست
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بـایگـانـی
بـایگـانـی

این صفحات به
بررسی تاریخ
اقتصادی ایران
میپردازد.

به مناسبت نگارش برنامه ششم توسعه

رئیسمقتدر
ومستقل

در سالگرد انتصاب ابوالحسن ابتهاج
به ریاست بانک ملی ،به زندگی و
فعالیتهای او پرداختهایم
بیژن مومیوند

ابوالحسن ابتهاج یکی از تأثیرگذارترین مدیران اقتصادی تاریخ معاصر ایران
است که دربارة او قضاوتهای متناقضی وجود دارد ،اما آنچه همه به آن اذعان
دارند اقتدار ،استقالل ،وظیفهشناســی و پاکدستی مثالزدنی او بود .ابتهاج
اغلب برخوردهای تند و تیز و حتی حقارتآمیزی با مسئوالن و نمايندگان
مجلس ملي و ســنا داشــت .علت چنين برخوردي آن بود كه آنان را فاقد
صالحيت و به قدرت رسيده براساس وابستگي سياسي ميدانست؛ لذا خود
را در مقايسه با چنين مديراني كه هم به لحاظ دانش و هم فرهنگ و اخالق
نازل بودند ،بسيار متفاوت مييافت .نکتة جالب توجه اینکه ابتهاج تحصيالت
دانشــگاهی و آکادميک رسمی نداشــت و دانش و مهارتش را بر پاية کار و
تجربة شــغلی و بهويژه  ۱۶سال فعالیت در بانک شاهی به دست آورده بود.
او بر پاية همين تجارب بود که با اقتصاددانان دانشگاهی ،هماوردی میکرد
و حتی از آنان هم جلوتر بود .شــیوة مدیریــت او مقتدرانه بود و با هرگونه
ناراستی و سستی زیردستان یا درخواستهای غیرقانونی دیگران بهتندی و
خشونت برخورد میکرد .بنابراین دشمنان زیادی داشت و چهرة محبوبی در
میان سیاستمدران آن دوران به حساب نمیآمد .جعفر شریفامامی در کتاب
خاطرات خود ضمن اشــاره به اختالف نظر خود با ابتهاج میگوید او بهرغم
اینکه گرایش به استفاده از نظرات کارشناسان خارجی داشت و با متخصصان
ایرانی سختگیری میکرد ،فردی دارای حسن نیت بود.

از رشت تا بیروت

ابوالحسن ابتهاج  ۸آذر  ۱۲۷۸از پدری گرگانی و مادری رشتی زاده
شد .پدرش ،ابراهیم ابتهاجالملک ،سالها تحت نظارت فتحاهللخان اکبر
(سپهدار اعظم) مسئول گمرک انزلی و همچنین پیشکار او بود.

ابوالحسن دوران تحصیالت ابتدایی را تا ۱۲سالگی در مدرسة «رشدیه»
رشت و «تربیت» تهران گذراند و پدرش در ۱۲سالگی او را به همراه برادرش،
غالمحســین برای ادامة تحصیالت راهی پاریس کرد ،اما بعد از یک سال به
بیروت رفتند و ابوالحسن در کالج «پروتستان سوریه» تحصیل خود را ادامه
داد .در سال  ۱۲۹۳دو برادر برای گذراندن تعطیالت به ایران سفر کرده بودند
که جنگ جهانی اول آغاز شد .این موضوع مانع از بازگشت آنها به لبنان شد
و ابوالحسن به ناچار تا سال  ۱۲۹۵در مدرسة آمریکایی رشت تحصیل کرد.
در همان جا به
سپس به تهران آمد و به پانسیون دو خانم آمریکایی رفت و 
صورت خصوصی تعلیم دید .در حالی که تنها  ۱۷ســال داشــت با توجه به
تسلطش به زبان انگلیسی شروع به مکاتبه با روزنامة The Morning Post
چاپ لندن کرد و مقاالتی دربارة مسائل ایران برای این روزنامه نوشت.

88

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلوچهارم ،بهمن 1394

ابوالحسن دوران تحصیالت ابتدایی را تا ۱۲سالگی در مدرسة «رشدیه» رشت و «تربیت» تهران گذراند و پدرش در ۱۲سالگی
او را به همراه برادرش ،غالمحسین برای ادامة تحصیالت راهی پاریس کرد ،اما بعد از یک سال به بیروت رفتند و ابوالحسن
در کالج «پروتستان سوریه» تحصیل خود را ادامه داد.

مخالفت با جنگلیها و بلشویکها

آمدن وی به رشت در تعطیالت مصادف بود با استقرار قوای
انگلیس در شمال برای مقابله با تهدیدات نیروهای بلشویک که
تازه در روسیه به قدرت رسیده بودند.

ابتهاج در رشت پیشنهاد فرمانده انگلیسیها را برای مترجمی پذیرفت .در
جریان تشکیل جمهوری توسط میرزا کوچکخان جنگلی در رشت ،ابوالحسن
و بــرادرش به دلیل مخالفت با میرزا دســتگیر و برای مدت کوتاهی زندانی
شدند و سپس جنگلیها پدرش را دستگیر و اعدام کردند ،از این رو خانواده
ابتهاج به تهران مهاجرت کردند .ابتهاج در گفتوگو با مجموعة تاریخ شفاهی
هاروارد در این خصوص میگوید« :پدر مرا جنگلیها کشتند و روسها .یک
روز یکی از دوستانم به منزل ما آمد و گفت :بروید ،برای اینکه دارند بلشویکها
میآیند .من و برادرم هم با عجله و با یک مستخدم پیاده راه افتادیم .جمعیت
فوقالعادهای در حال فرار بودند و تمام راه رشــت به قزوین مثل یک خیابان
شهر بود؛ پر از جمعیت».

از بانک شاهی تا بانک ملی

ابوالحسن ابتهاج در تهران پس از شرکت در مصاحبه و آزمون ورودی
به استخدام بانک شاهی درآمد.

او بعد از دو ســال بهعنوان معاون به شعبة رشت منتقل شد« :من تا
سال  ۱۳۰۱در بانک شاهی تهران بودم تا اینکه اوضاع گیالن به حال عادی
برگشت و بانک تصمیم گرفت شــعبة رشت خود را که به واسطة مبارزة
جنگلیها و پس از آمدن میرزاکوچک خان به رشــت تعطیل شــده بود،
دوباره دایر کند .معاون بازرسی بانک ،که یک اسکاتلندی تمامعیار بود ،مامور
گشایش مجدد شعبه رشت شد و مرا که در تهران با او آشنا شده بودم همراه
خود به رشت برد ».او مدارج ترقی را بهسرعت پیمود و در سال  ۱۳۰۹به
سمت معاونت بازرس کل منصوب شد تا اینکه در سال  ۱۳۱۵با پیشنهاد
علیاکبر داور ،بعد از  ۱۶سال کار در این بانک ،استعفا داد و در وزارت مالیه
استخدام و به عنوان بازرس دولت در بانک فالحتی مشغول به کار شد« :یک
روز داور به من پیشنهاد کرد به خدمت وزارت مالیه درآیم و با او همکاری
کنم .من آنچنان تحت تاثیــر اخالق ،طرز رفتار ،روش کار ،صمیمیت و
ایمان داور قرار گرفته بودم که بیدرنگ و با خشنودی و رغبت پیشنهاد او را
پذیرفتم .علیاکبرخان داور یکی از برجستهترین افرادی بود که تا آن زمان،
در عمرم دیده بودم و به علت عالقه زیادی که به او پیدا کردم حاضر شدم
بانک شاهی را ترک کنم .من این کار را به خاطر هیچکس نمیکردم ».در
بهمن  ۱۳۱۶پست معاونت بانک ملی به ابتهاج واگذار شد و سه سال بعد
ی  ۱۳۲۱وقتي حسين عالء ،رئيس
به ریاســت بانک رهنی رسید .در  ۵د 
بانك ملي به جاي محمدعلی فروغي به وزارت دربار منصوب شد ،ابتهاج
به رياست این بانك گمارده شد .زمانی که احمد قوامالسلطنه ،نخستوزیر
وقت رياســت بانک ملی را به ابتهاج پيشــنهاد کرد او برای پذيرفتن آن،
شرايط خود را مطرح کرد که پذيرفته شد .اين شرايط عبارت بودند از)۱ :
اليحهای که در زمان نخستوزيری فروغی برای استخدام يک سوئيسی به
عنوان رئيس بانک ملی تقديم مجلس شده بود ،مسترد شود؛  )۲به عنوان
رئيسکل بانک ،با اختيارات تمام و با قبول مســئوليت کامل بانک را اداره
کند و در اتخاذ تصميم برای ادارة بانک الزامی به رعايت نظر معاونين نداشته
باشد؛  )۳نقش شورای عالی بانک بيش از نقش هيأت مديره يک شرکت
سهامی نباشد و )۴کمک به کارمندان بانک؛ به اين صورت که دولت طرحی
به مجلس ببرد که به موجب قانون هرساله  ۵درصد از سود ويژة بانک ،به
عنوان پاداش ،بين کارمندان بانک (منهای رئيس بانک) تقسيم شود.

رودررویی با میلسپو

ابتهاج در حالی به عنوان مدیرعامل بانک ملی انتخاب شد که ایران
درگیر جنگ جهانی دوم و هجوم قوای متفقین بود.

همزمان با این اقدام ،قوام برای بهبود وضع مالی و اقتصادی کشور از دولت
آمریکا خواســت تا مستشاران مالی به ایران اعزام کند و دکتر آرتور میلسپو
با ســمت رئیس کل دارایی به ایران آمد .از جمله وظایف میلسپو در ایران،
تهیه بودجة کشور ،سرپرستی و مشاوره در امور مالیه ،کنترل ادارة بازرسی و
سرپرستی کارمندان ایرانی و امریکایی ادارات مالیه شهرستانها بود .ابتهاج در
شرایطی سکان بانک ملی را به دست گرفت که سیاست ارزی به نحوی بود
که در ایام جنگ به ســبب افزایش نیاز متفقین به نفت و ریال ،درآمد ایران
به شــکل ارز و طال به صورت چشمگیری افزایش یافته بود و همین افزایش
درآمد موجب سهلانگاریها و ولخرجیهای بزرگی در سیاست ارزی کشور
شده بود .میلسپو هم که سعی در کاهش هرچه بیشتر قیمتها داشت ،از این
افزایش ذخیرة ارزی بــرای ورود کاال بهره گرفت و از آن به عنوان ابزار مهم
سیاست پولی علیه تورم استفاده کرد و برای اینکه دست دولت در صدور ارز
و ورود کاالهای خارجی باز باشد ،کمیسیون ارز منحل شد .انحالل کمیسیون
ی نداشته باشد و به همین
ارز سبب شد که دولت نظارتی روی معامالت ارز 
جهت سیل کاالهای خارجی روانه ایران شد و این ضربهای شدید بر صنایع
داخلی وارد کرد .موج کاالهای وارداتی و صدور بی رویة ارز ،ابوالحسن ابتهاج را
بر آن داشت که محدودیتهایی برای بازار ارز قائل شود .این مسئله با واکنش
تند میلسپو ،طرفدار تز افزایش واردات و صدور ارز به عنوان وسیلة ضدتورمی
ش زیادی که ابتهاج مبذول داشت ،محدودیتهای
روبهرو شــد .با وجود تال 
ارزی مانع جدی در مقابل سیل کاالهای بیگانه و فرار ارز به خارج نبود و ایران
به سبب مبارزه با تورم مبالغ هنگفتی از درآمد ارزی خویش را از دست داد،
اما چون این امر قابل تحمل نبود بانک مرکزی برای پیشگیری قاطع از خروج
ارز ،کمیســون ارز را احیا کرد .ابتهاج در خاطرات خود راجع به اختالفات با
میلیسپو میگوید« :یکی از مهمترین اختالفات من با میلسپو راجع به نظارت
بر معامالت ارزی بود .در تاریخ  ۲۴فروردین  ۱۳۲۲میلسپو تعداد کارمندان
نظارت بــر معامالت ارزی را از  ۱۲۰نفر بــه  ۴نفر تقلیل داد و در حقیقت
کمیســیون به دو بانک مجاز (بانک ملی و بانک شاهی) اجازه داد که به هر
تقاضاکنندهای ،به هر میزانی که درخواست نماید و بدون هیچگونه تشریفاتی،
ارز بفروشند .در نتیجة این تصمیم مبالغ عمدهای از سرمایههای کشور به شکل
دالر از ایران به خارج منتقل شــد و مقادیر بسیار زیادی ارز به مصرف خرید
و ورود اجناس غیرالزم از قبیل پارچههای ابریشمی و مسواک و شانه رسید
که حجم آن چندین برابر احتیاجات مملکت بود .در همین ایام ضروریترین
اجناس مانند قند و شکر و چای و قماش و الستیک اتومبیل جیرهبندی شده
بود و به مقدار بسیار ناچیز به دست مردم میرسید .من بارها در این خصوص
با میلسپو صحبت کردم و سعی نمودم او را متوجه کنم که فروش دالر بدون
محدودیت به صرفه و صالح مملکت نیســت و بــه او یادآوری میکردم که
اگرچه این روزها ورود اجناس مورد احتیاج کشور میسر نیست ولی این دلیل
نمیشــود که ما موجودیهای ارزی خود را اینگونه از دســت بدهیم (نرخ
فروش دالر در آن تاریخ  ۳۲/۵ریال بود) .ما بعد از پایان جنگ احتیاج مبرم به
موجودیهای دالر و ارزهای دیگر خود خواهیم داشت .چون نتوانستم میلسپو
را متقاعد کنم ناچار شدم به مسئولیت خود ،فروش دالر را از تاریخ  ۱۱خرداد
 ۱۳۲۳توسط بانک ملی محدود به ورود کاال از آمریکا و احتیاجات محصلین
ایرانی در آمریکا نمایم و از بانک شاهی نیز خواستم از روش بانک ملی متعابت
کند .میلسپو نامهای به بانک ملی نوشت و نسبت به اقدام من شدیدا ً اعتراض
کرد و متذکر شد که این عمل باعث کاهش درآمد دولت خواهد شد .میلسپو

آرتور میلسپو که
رئیس کل دارایی
ایران بود در ایام
جنگ جهانی دوم
از افزایش ذخیرة
ارزی برای ورود
کاال بهره گرفت و از
آن به عنوان ابزار
مهمسیاستپولی
علیه تورم استفاده
کرد.کمیسیون
ارز منحل شد و
انحالل آن سبب
ورود سیلآسای
کاالهای خارجی
روانه ایران شد که
ضربهای شدید بر
صنایع داخلی وارد
کرد .موج کاالهای
وارداتی و صدور
بی رویة ارز،
ابوالحسنابتهاج
را برآن داشت که
محدودیتهایی
برای بازار ارز قائل
شود
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بـایگـانـی

علیامینی،
نخستوزیر در
پاسخ به سوال
خبرنگاران
دربارة بازداشت
ابوالحسن
ابتهاج گفت :من
به هیچوجه از
بازداشت آقای
ابتهاجخبر
نداشتم .این
کار مربوط به
دادگستری است
و البته اگر کسی
از نظر قانون
خطاکار باشد،
من نمیتوانم
هیچگونهنظری
داشته باشم.
امینیهمچنین
گفت که بین او و
ابتهاجاختالفی
وجود ندارد .این
در حالی است که
ابوالحسنابتهاج
در خاطراتش
تاکید دارد :عقیده
من این است که
بازداشت من
بدون توافق شاه
و نخستوزیر
امکانپذیر نبود
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ضمناً نوشت که اتخاذ اینگونه تصمیمات با رئیس کل دارائی (میلسپو) است
و من حق ندارم چنین دســتوراتی به بانک ملی و بانک شاهی بدهم .من به
اعتراض میلسپو اعتناء نکردم و خوشبختانه موجودیهای دالر ایران محفوظ
ماند ».از آنچه ابوالحسن ابتهاج در کتاب خاطرات خود ذکر میکند این معنا
برمیآید که اغلب بازرگانان با اعمال مقررات ارزی و ســهمیهبندی واردات،
مخالف بودهاند که البته یک اقتصاد آزاد نیز همین را اقتضا میکند ،اما اوضاع
اقتصادی ایران همچنان لزوم برقراری نوعی تمرکز و نظارت دولتی را ایجاب
میکرد .به دنبال این اختالفات میلسپو با استفاده از اختیارات خود او را عزل
کرد .در پی اعتراض ابتهاج و پس از کش و قوسهای فراوان معلوم شد میلسپو
چنین اختیاری نداشته و حکم برکناری ابتهاج خارج از حدود اختیارات وی
صادر شده است و ابتهاج به سمت خود بازگشت .با توجه به مسائلی که بین
ابتهاج و میلسپو پیش آمد عدهای در داخل کشور ابتهاج را متهم به سوءرویه
در امور پولی و مالی کردند و معتقد بودند که از این رهگذر زیان فاحشــی
به اقتصاد و پشتوانة پول ایران وارد آمده است .عبدالحسین دانشپور یکی از
کارشناسان پولی اقتصادی با انتشار بروشورها و رسالههای گوناگون به جنگ
ابتهاج رفت و سیاســت پولی او در بانک ملی را مورد انتقاد قرار داد .روزنامة
«مرد امروز» محمد مسعود هم ابتهاج را متهم به سوءاستفاده کرد که نتیجة
آن شکایت ابتهاج از مسعود و محاکمه او شد.
یکی از اقدامات جالب او در دورة ریاســتش بر بانک ملی ،پایان دادن به
دورة قرارداد بانک شاهی برحسب تاریخ قمری بود .ابتهاج با استناد به اينكه
قرارداد رويتر در ايران به امضا رسيده است ،مدعي شد كه با احتساب تقويم
قمري ،مهلت شصت سال قرارداد حدود دو سال زودتر از انقضاي آن بر اساس
تاريخ ميالدي به پايان ميرســد و با كمك مشاوراني چون دكتر قاسمزاده،
منصورالسلطنه و صديق حضرت ،ادعاي خود را به اثبات رسانيد و در نتيجه
بانك شاهي  ۶۰۰روز زودتر به كار خود پايان داد.

درخواست ارز اشرف و وام غالمرضا پهلوی

ابتهاج در دورة هفت ساله ریاست بر بانک ملی ،دورهای که این بانک
تنها مرجع اقتصادی بود ،با وجود بحرانهای شدید مالی و پولی کشور،
به امور اقتصادی سر و صورتی داد ،در توسعة شعب بانک ملی زحمات
زیادی متحمل شد.

او اقدامات درخور توجهی برای کارکنان آن انجام داد و منشأ اقدامات مالی
و اقتصادی در بانک شد و سرمایة بانک را به چند برابر رساند« :شايد مهمترين
کاری که در بانک ملی کردم اين بود که توانستم از دخالت ديگران در کارها
جلوگيری کنم .بهکرات کارمندان به چشــم خــود ميديدند که هيچکس
نميتوانــد در بانک اعمال نفوذ کند .اين رويه اثر بســيار عميقی در روحية
کارمندان گذاشت ،بهطوري که تقريباً بدون استثنا همه به کارشان مؤمن شده
بودنــد ».او از ميان دخالت ديگران در کارها به ماجرای وام عبدالرضا پهلوی
و درخواســت ارز برای اشرف پهلوی اشاره میکند« :موضوع تقاضای اشرف
پهلوی اين بود که وقتی به دعوت دولت هند به آن کشــور رفته بود به چند
نفر از جمله رزمآرا و هژیر و پيشکارش علی ايزدی ،تلگراف زده بود که بيايند
پيش من و صد هزار روپيه پول برای او بگيرند و به هندوســتان حواله کنند
[ ]...هژير با من صحبت کرد و ايزدی را پيش من فرستاد که اگر اين پول را
فورا ً حواله نکنيم واالحضرت نميتوانند به ايران برگردند .پرسيدم معادل ريالی
اين مبلغ کجاست؟ ايزدی گفت :من اطالعی ندارم ،ايشان تلگراف زدهاند که
برويد از ابتهاج بگيريد؛ گفتم :بر فرض که ريال آن را هم داشــته باشيد من
نميتوانم اين کار را بکنم [ ]...روز بعد شاه را ديدم ،گفت :ميدانيد اشرف تا
قرضش را نپردازد ،نميتواند از هند خارج شــود؟ آيا امکان ندارد اين پول را
به او برسانيد؟ جواب دادم :مطمئن باشيد اگر ميتوانستم تا به حال اين پول
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را حواله کرده بودم .ولی متأسفانه امکانپذير نيست ».عبدالرضا پهلوی ،برادر
شــاه ،يک ميليون تومان از بانک ملی وام میگيــرد و کاخ خود را به عنوان
وثيقه در بانک گرو میگذارد .در سررســيد وام ،او به نامههای بانک پاسخی
نمیدهد .ابتهاج دســتور میدهد که تا مدت معينی به او مهلت بدهند .اگر
تا آن روز بدهیاش را نداد اجرائيه صادر شــود« :يک روز شــاه به من گفت:
اگر عبدالرضا پول بانک را پس ندهد چکار خواهيد کرد؟ گفتم :خانة ايشان
را حراج خواهيم کرد .شاه گفت مگر کسی کاخ عبدالرضا را ميخرد؟ گفتم:
زمينش را قطعهقطعه میکنم و ميفروشم .شاه گفت :واقعاً اين کار را خواهيد
کرد؟ گفتم :البته اعليحضرت .و باالخره هم شاه شخصاً بدهی عبدالرضا را به
بانک پرداخت کرد».

جدال با تقیزاده

سیدحسن تقيزاده  ۲۶اسفند  ۱۳۲۷با دو فوريت با اصل اليحة نشر
اسكناس ابتهاج كه از طرف عباسقلي گلشايیان ،وزير دارايي به مجلس
ِ
ارائه شده بود ،مخالفت کرد.

ابتهاج گفت« :بنده وظيفة ملي خــودم ميدانم كه عرض كنم اين كار
به ضرر ملت است و مخالف مصالح مملكت است و به حدي مضر است كه
ميترســم بگويم »...او با مقايسة نهاد جديدي چون بانك با صرافي ،مثالي
ميزند كه متأثر از ذهنيت تيمچهاي و دكانهاي صرافي واپســين روزگار
عصر قاجاريه است« :اگر كسي يك دكان صرافي دارد ،بايد ببيند چقدر پول
دارد همان قدر خرج كند ،نصف آن را به مردم قرض بدهد .اگر برود دو سه
برابر يا تمام آنچه را كه دارد به مردم بدهد ،بعد برود يقة پدرش را بچســبد
كه اگر ندهي ورشكست ميشوم ،اين صحيح نيست ».اين اليحه «كلنگي
است كه شالودة بودجة مملكت را ميكند ».ابتهاج در  ۱۷فروردین  ۱۳۲۸به
صورت مکتوب به نقدها و اعتراضهای تقیزاده پاسخ میدهد و دو هفتهنامة
«وحید» در چهار شمارة خود در آبان تا دی  ۵۶نامه و پاسخ ابتهاج را منتشر
میکند .ابتهاج در نامة خود به تقیزاده بخشی از دیدگاههایش را دربارة نشر
اسکناس تشریح و از اقدامات خود در دورة تصدی بر بانک ملی و سیاستی که
در مقابل میلسپو اتخاذ کرده بود دفاع میکند .در این نامه او اشاره میکند
که «موضوع پول یک کشــور از حساسترین مسائل هر کشوری است و به
همین جهت است که وقتی دولتی بخواهد تغییری در وضع پول و مقررات و
قوانین مربوطه بدهد ،سعی میشود این عمل به نحوی انجام شود که اثرات
روحی آن به ضرر مردم و مملکت نباشد و از همین لحاظ لوایح مربوطه را در
هر کشوری با رعایت قوانین خود در کوتاهترین مدت و سریعترین وقت به
تصویب مجلس مقننه میرسانند ».پاسخ اصولي ابتهاج به تقيزاده كه توام
با ارائة آما ِر وضعيت مالي كشورهاي جهان بود ،نشاندهندة دانش عميق او
دربارة نظريههاي پول و بانكداري در سطح بينالمللي بود .رئيس بانك ملي در
جواب به اين انتقاد تقيزاده كه «اگر ممالك پُرثروت و با اعتبار و بسيار متمول
براي اســكناس خود فالن مقدار ذخيرة طال را الزم دانسته ،ما كه فقيرتر و
بيموازنهتر و بياعتبارتر هستيم بايد حتماً سه برابر آن مملكت[ها] ذخيرة
طالي فلزي داشــته باشيم ».مينويسد« :نظر به اینکه هیچ کشوری امروز
صد درصد پشــتوانه برای پول خود نگه نمیدارد و آمریکا که ثروتمندترین
مملکت دنیا اســت قانوناً موظف است فقط  ۲۵درصد پشتوانة طال داشته
باشد ،فرمایشات جنابعالی در جلسة  ۲۶اسفند  ۱۳۲۷برخالف انصاف بوده و
چون عدهای در ایران به جنابعالی معتقد هستند ،قطعاً آنها را نگران و گمراه
کرده است .اگر اوضاع ایران پس از وقایع شهریور  ۱۳۲۰و نگرانی فوقالعادة
مردم در نظر گرفته شود ،آن وقت معلوم خواهد شد که به چه جهت در آبان
 ۱۳۲۱شمسی پشتوانه ایران به  ۱۰۰درصد ترقی داده شد .این عمل آن روز
اقدام بســیار عاقالنهای بود زیرا به واسطة جنگ ،این کشور قادر نبود با طال

ابتهاج عالقهای به سفارت نداشت ،اما به اصرار عالء که معتقد بود ماندن او در ایران به صالحش نیست ،راه فرانسه در پیش گرفت .اقامت در
فرانسه دو سال بیشتر به طول نینجامید که در پی باال گرفتن اختالفات میان او و وزارت خارجه ،در سال  ۱۳۳۱از مقام سفارت برکنار شد .ابتهاج
آن زمان چهرهای شناختهشده بود ،آنچنان که پس از برکناری از سفارت از سوی صندوق بینالمللی پول دعوت به کار شد.

و ارزهایی که از متفقین در مقابل ریال دریافت میکرد ،حوائج وارداتی خود
را تامین کند و افزایش میزان پشتوانه در چنین ایامی نهتنها اشکالی تولید
نمیکرد ،بلکه تا حدی از نگرانی عموم نسبت به پول میکاست .ولی اکنون
که این کشــور در مقابل اجرای اصالحات وســیعی واقع گشته است که به
تصویب مجلس شورای ملی رسیده و بدون شک برای ایران حیاتی و ضروری
و فوری و فوتی میباشد ،شایسته و عقالنی نیست که مبالغی از ذخایر ارزی
کشور راکد و بالاستفاده بماند و برای انجام این اصالحات ،این مملکت متوسل
به قرضة خارجه گردد ]...[.الیحة تقدیمی به مجلس ،پس از مطالعات زیاد
و از طرف اشخاص عالقهمند به وطنشان تهیه شده است .با تقلیل پشتوانه
به پنجاه درصد ( ۲۷درصد کمتر از آنچه فع ً
ال هســت) مبلغی ارز و طال از
پشتوانه آزاد خواهد شد که امید میرود هم احتیاجات ریالی کشور را برای
کارهای عمرانی تأمین خواهد کرد و هم مبلغی ارز برای خریدهای خارجی
تهیه خواهد نمود».
ابتهاج ســپس با اشــاره به بياطالعي تقيزاده از مقوالت جديد اقتصاد
جهاني ميگويد «كشور ما امروز  ۱۹۰ميليون دالر طال و ارز به عنوان پشتوانه
نگاهداري مينمايد و مقررات قانوني حتي ما را از اســتفاده از يك دينار آن
محروم ميسازد ،در صورتي كه كشور متمولي مثل انگلستان [ ]...در مقابل هر
 ۱۰۰هزار ليره اسكناس در حدود  ۲۰ليره پشتوانة طال دارد و بقية آن اسناد
قرضهاي است كه بانك به دولت داده است ».پاسخ ابتهاج به پرسش تقيزاده
در مورد اليحة دولت كه «اگر مث ًال در مقابل يك تن طال سه ميليونونيم تومان
اسكناس داشتيد و فردا عزم كرديد در مقابل همان مقدار طال هفت ميليون
تومان اسكناس نشر كنيد آيا قيمت اسكناس در حقیقتِ واقع كم نميشود؟»
حتي پس از حدود  ۷۰سال براي اقتصاددانان و كارگزاران كنوني امور بانكي
و مالي كشور آموزنده است« :براي اطالع جنابعالي توضيح ميدهم كه اساساً
ارزش اسكناس بههيچوجه وابسته به پشتوانة آن نيست ،بلكه ارزش آن بيشتر
مربوط به توليد كشور است ».سپس با به سخره گرفتن عقايد شبهاقتصادي
تقيزاده مينويسد« :فرض كنيم كه يكي از كوههاي ايران بهنحو اعجازآميزي
تبديل به طال گردد ،ولي مقدار توليد كشور ثابت بماند و ما هم اين كوه طال را
پشتوانه قرار دهيم و به انتشار اسكناس اقدام نماييم ،آيا قيمتها ترقي نخواهد
كرد؟ [ ]...اسكناس واسطة مبادله است و به خودي خود داراي ارزشي نيست و
اگر توليد به همان نسبت زياد بشود انتشار اسكناس كوچكترين ضرري نخواهد
داشــت ،ليكن هرگاه مقدار توليد ثابت بماند و اسكناس در جريان افزايش
پيدا كند وضع اقتصادي كشــور مختل خواهد گرديد ،اعم از اينكه اسكناس
داراي هزار درصد يا يك درصد پشــتوانهاي باشد كه در مقابل اسكناسهاي
در دست مردم تعويض نميشود ».نتیجهگیری ابتهاج به نظرية جان مينارد
كينز شباهت دارد« :ممكن است اسكناس  ۵۰درصد پشتوانه داشته باشد و
ت كاالها ترقي نكند و ممكن است كه  ۱۰۰۰درصد پشتوانه داشته باشد
قيم 
و بهاي اجناس باال برود».

از سفارت فرانسه تا صندوق بینالمللی پول

ُخلق تند و روحیة سازشناپذیر ابتهاج در برابر مداخله و فساد ،که
دشمنان بسیاری برایش به ارمغان آورد باعث شد که در سال ۱۳۲۹
مرداد همان

و همزمان با دولت رزمآرا از ریاست بانک ملی عزل و در
سال به عنوان سفیر ایران در فرانسه انتخاب شود.

ابتهاج عالقهای به سفارت نداشت ،اما به اصرار عالء که معتقد بود ماندن او
در ایران به صالحش نیست ،راه فرانسه در پیش گرفت .اقامت در فرانسه دو
سال بیشتر به طول نینجامید که در پی باال گرفتن اختالفات میان او و وزارت
خارجه ،در ســال  ۱۳۳۱از مقام سفارت برکنار شد .ابتهاج آن زمان چهرهای
شناختهشــده بود ،آنچنان که پس از برکناری از سفارت از سوی صندوق

بینالمللی پول دعوت به کار شــد و ابتدا به عنوان مشاور رئیس صندوق و
سپس به عنوان مدیر بخش خاورمیانه این نهاد بینالمللی مشغول به کار شد.
ارتباطات وی در دوران حضور در صندوق بینالمللی پول بعدها که ســکان
برنامهریزی کشور را به دست گرفت به کمکش آمد.

بازگشت مقتدرانه

پس از  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲و عقد قرارداد نفت و روشن شدن ميزان
درآمدهای ساليانة ايران از محل آن ،ابتهاج به ايران بازمیگردد تا به
گفتة خودش «تمام هم خود را صرف اين کنم که درآمدهای حاصل از
فروش نفت تلف نشود».

ســه روز پس از ورود به ديدار شاه میرود و دالیل بازگشت خود را شرح
میدهد« :به او گفتم :درآمد نفت بايد صرف عمران اين مملکت شود و حق
نيست که اين فرصت خداداد با ندانمکاريها و بیمسئوليتيها از بين برود.
شاه در جواب گفت :برای شما دو کار در نظر گرفته بوديم؛ يکی شرکت نفت
و ديگری ســازمان برنامه .نفت را در هر حــال خارجيها اداره خواهند کرد،
بنابراين بهتر است به سازمان برنامه برويد .گفتم :اعليحضرت من هيچوقت
فراموش نکردهام با چه طرز زنندهای از بانک ملی برکنار شدم .با من بدتر از
يک خانهشاگرد رفتار کرديد .من همان ابتهاج هستم و عوض نشدهام .ميدانيد
که اوامرتان را کورکورانه اجرا نخواهم کرد .شاه تا پشت گوشش سرخ شد و
من ادامه دادم :ميآيند به عرضتان ميرسانند که شما شاه هستيد ،پس اين
آدم چه ميگويد؟ يک دفعه ،ده دفعه ،باالخره در اعليحضرت اثر خواهد کرد.
آيا فکرش را فرمودهايد؟ شاه گفت :ميخواهم پول نفت دست کسی باشد که
تحت نفوذ احدی قرار نگيرد .شاه جواب مرا ،همانطور که عادت او بود ،بدين
نحو ،بهطور غيرمستقيم داد .گفتم :نخستوزيرتان چه نظری دارد؟ جواب داد:
او کام ًال موافق است ،اما بهتر است خودتان هم با او مالقات کنيد .گفتم :بسيار
خوب ،البته يک شرايطی هم دارم .شاه گفت :شرايطتان را بگویيد .گفتم :اول
بايد بروم سازمان برنامه را مطالعه کنم ،آن وقت شرایطم را عرض خواهم کرد.
گفت :پس اين موضوع را با نخستوزير مطرح کنيد».

حملة شعبان بیمخ به سازمان برنامه

نخستين رو ِز کار در سازمان برنامه ،ابتهاج میبيند عکس بزرگی از
شاه و عکس بزرگ ديگری از شاهپور عبدالرضا ،برادر شاه ،در اتاق
مديرعامل نصب کردهاند.

وقتی میپرســد عکس عبدالرضا برای چيســت؟ پاسخ میشنود که او
رئيس افتخاری سازمان برنامه است .دستور میدهد عکس را بردارند« :پس
از چندی ،يک روز علوی مقدم ،رئيس شهربانی ،بدون اطالع قبلی به ديدن
من آمد و گفت :از دفترتان بيرون نرويد ،آمدهاند شما را بکشند .پرسيدم :کی
آمده مرا بکشد؟ گفت :شعبان جعفری (معروف به شعبان بیمخ) با عدهای از
چاقوکشهايش آمدهاند جلوی ساختمان سازمان برنامه و عکسهای شاه و
عبدالرضا را آوردهاند که در دفتر مديرعامل نصب کنند و ميگويند هرکس
بخواهد مانع شود ،او را ميزنند .وقتی چگونگی موضوع را از رئيس شهربانی
سؤال کردم ،گفت :اين کار بهبهانی است .بهبهانی ،يکی از معاونين سازمان
برنامه بود و برادرزادة آيتاهلل ســيدمحمد بهبهانی که از روحانيون طراز اول
تهران به حساب ميآمد و در قضايای  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲بهطور مؤثری از شاه
طرفداری کرده بود .بالفاصله دستور انفصال او را دادم .مأمورين شهربانی هم
چاقوکشها را متفرق کردند .چند ماه بعد ،سناتور علی بهبهانی ،برادر آيتاهلل
ســيدمحمد بهبهانی ،به ديدن من آمد و گفت :شما ميدانيد که خانوادة ما
هميشــه از شما حمايت کرده است .او راست ميگفت [ ]...گفت :شما چهار
نفر از خانوادة ما را از سازمان برنامه بيرون کردهايد .اين را هم راست ميگفت.

سیدحسن
تقيزاده در اسفند
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کرد .ابتهاج در
پاسخ به تقیزاده
میگوید« :اساس ًا
ارزش اسكناس به
هيچوجهوابسته
به پشتوانة آن
نيست،بلكه
ارزش آن بيشتر
مربوط به توليد
كشور است».
سپس با به سخره
گرفتنعقايد
شبهاقتصادي
تقيزاده یادآور
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آميزي تبديل به
طال گردد ،ولي
مقدار توليد كشور
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را پشتوانه قرار
دهيم و به انتشار
اسكناس اقدام
نماييم،آياقيمتها
ترقينخواهد
كرد؟»

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلوچهارم ،بهمن 1394

91

بـایگـانـی
يکی از آنها رئيس مؤسسة چای بود .گزارش دادند که دزدی ميکند؛ تحقيق
کردم و چون برايم مسلم شد ،منفصلش کردم .دومی يکی از اطبای بيمارستان
ســازمان برنامه بود .نفر سوم هم بهبهانی معاون سازمان برنامه بود-.سناتور
بهبهانی پرسيد :يعنی ميفرمایيد اينها ديگر نميتوانند اينجا برگردند؟ گفتم:
تا روزی که من اينجا هستم خير .گفت :خانوادة بهبهانی پانصد سال با عزت
در ايران زندگی کردهاند ]...[ .گفتم :وقتی من رئيس بانک ملی بودم هميشه
به خودم ميگفتم من اژدهایی هســتم که ملت ايران او را برای حفظ اموال
بانک روی اين گنج گذاشته است که هيچکس به آن تجاوز نکند .االن هم که
در سازمان برنامه هستم با خودم همين فکر را ميکنم و عقيده دارم که من
حافظ منافع مردم ايرانم».

طرفداران مصدق در سازمان برنامه

ابتهاجدرنخستين
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میبيند ِ
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ديگری از شاهپور
عبدالرضا ،برادر
شاه ،در اتاق
مدير عامل نصب
کردهاند .دستور
میدهد عکس را
بردارند .پس از
چند روز علوی
مقدم ،رئيس
شهربانیبه
ديدن او میرود
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گفته میشد تعدادی از افرادی که در سازمان برنامه فعالیت میکردند
از طرفداران مصدق بودند ،به همین دلیل از ابتهاج خواسته شده بود
آنها را اخراج کند ،اما او این کار را نکرد.

ابتهاج در خاطرات خود به زمانی از اوایل کار در سازمان برنامه اشاره
میکند که يادداشتهایی از ســازمان امنيت میرسيده که در آنها اين
موضوع را گوشزد میکردهاند که عدهای از کارمندان سازمان برنامه عضو
حزب ايران و از طرفداران مصدق هســتند و مرتباً جلسات شبانه دارند:
«شاه يکبار به من گفت :سازمان امنيت گزارش داده که مطالبی به شما
نوشتهاند ولی شــما اعتناء نکردهايد .سازمان امنيت ميگويد وجود اين
افراد در سازمان برنامه خطرناک است و پروندههايشان بايد به ديوان کيفر
فرستاده شود .به شاه گفتم :من چنين کاری نخواهم کرد .شاه چون ديد
که من زير بار نميروم با اوقات تلخی ايستاد و بعد شروع کرد به قدم زدن.
من هم بلند شدم و با او به راه افتادم .شاه گفت :شما خيلی لجوج هستيد،
جواب دادم :اتفاقاً اعليحضرت اشــتباه ميفرمایيد ،اين لجاجت نيست.
اينها دوستان من نيستند ،تمام اشخاصی هستند که هميشه نسبت به
من نظر مخالف داشــته و با من دشمن بودهاند .اينها مرا عامل انگليس
ميدانســتند .البد انوشيروان سپهبدی به عرضتان رسانده است که يک
وقتــی مصدق مرا برای اداره شــرکت نفت در نظر گرفته بود ولی وقتی
موضوع در کميسيون نفت مطرح شده بود همة اينها يکصدا مخالفت
کرده بودند که يک انگليسی بياوريد بهتر از ابتهاج است ،اما اعليحضرت
ميخواهند با اينها تسویه حساب سياسی بکنند .من که نميتوانم بروم و
به جای اين افراد از خارج آدم بياورم .اين کاری که من در سازمان برنامه
دارم کار آسانی نيست .ممکن است بين اين عده چند نفر خائن هم باشند
و يک کارهایی هم بخواهند بکنند ،ولی اجازه بفرمایيد مسئوليت آنها به
عهده من باشــد .بعد اضافه کردم خيلی آسان است که اعليحضرت هر
امری بفرمایيد من اجرا کنم ،ولی اگر من تسليم بشوم و اين افراد را بيرون
کنم از من نخواهند پرسيد که شما در اين دستگاه دزدتر از اينها نداشتيد
که اينها را به ديوان کيفر فرستاديد؟ و آن وقت درست است که بگويم اينها
دزد نيستند ولی من به امر اعليحضرت آنها را بيرون ميکنم؟ و افزودم:
اعليحضرت ،يک روز تمام ايرانيها طرفدار مصدق بودند پس حاال بايد
همة آنها را گرفت و تنبيه کرد؟ پس از آن از شاه پرسيدم چند نفر اينطور
با شما صحبت ميکنند؟ گفت :هيچکس؛ گفتم :پس استدعا ميکنم به
ديگران از اين نوع اوامر نفرمایيد ،چون فورا ً اوامرتان را اجرا ميکنند و اين
به نفع مملکت و حتی به نفع خود اعليحضرت هم نيست و ما نميتوانيم
از اين راه مملکت را اصالح کنيم .من مصمم هستم با اين افراد آنچنان
رفتار کنم که تمامشان با نهايت صميميت و صداقت برای سازمان برنامه
کار بکنند و همينطور هم شد».
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تحول در سازمان برنامه

او در شرایطی به سازمان برنامه رفت که برنامة عمرانی اول در سال
پایانی خود بود.

به محض ورود به سازمان ،به کمک کارشناسان و نخبگان کشور تدوین
برنامة عمرانی دوم را آغاز کرد و از یکسال بعد تا سال  ۱۳۳۷اجرای آن را
برعهده گرفت .ابتهاج طی دوران ریاست بر سازمان برنامه ،تحولی بزرگ در
ســاختار برنامهریزی ایران مبتنی بر استفاده از دانش اقتصاد به وجود آورد.
آنچه توجه وی را به این موضوع جلب کرد فقدان دفتر اقتصادی در سازمان
برنامه بود .او با اشاره به این خأل در ساختار اقتصادی آن روزگار میگوید« :در
اثر مطالعاتی که در اولین روزهای شروع به کارم در سازمان برنامه کرده بودم
به این نتیجه رســیدم که باید برای حسن جریان کارها دو دستگاه مختلف
داشته باشم؛ یک دفتر اقتصادی و یک دفتر فنی .تأمین اعتبار برای تشکیل
دفتر فنی اشکالی نداشت ،اما برای ایجاد دفتر اقتصادی با مشکل مواجه بودم.
میبایست اعضای کمیسیون [برنامة مجلس] را قانع کنم که کارهای اقتصادی
اقتصاددان الزم دارد .من اطمینان دارم که اگر موضوع استخدام اقتصاددان را با
کمیسیون مطرح میکردم آنها میگفتند که اقتصاددان برای چه میخواهید؟
ما در وزارت دارایی تعداد زیادی اشخاص مجرب داریم .اشخاصی که سی سال
در وزارت مالیه بودهاند و هرچه دلتان از اقتصاد میخواهد به شــما خواهند
گفت .به این جهت دنبال این فکر رفتم که اعتبار ایجاد دفتر اقتصادی را از
محل دیگری فراهم کنم ».اینچنین بود که ابتهاج با بنیاد فورد وارد مذاکره شد
و برای تأمین مالی مشاوران اقتصادی سازمان برنامه با این بنیاد به توافق رسید.
چندی بعد اعضای علمی دفتر اقتصادی سازمان برنامه با نظر پروفسور میسون
از دانشگاه هاروارد انتخاب و در سازمان برنامه مشغول به کار شدند .این عده
که به گروه مشــاوران هاروارد معروف شدند به همراه تعدادی از اقتصاددانان
ایرانی که ابتهاج آنها را گرد آورده بود تدوین برنامه عمرانی سوم را آغاز کردند.
اتکای ابتهاج در سازمان برنامه به شخص اول مملکت بود و اگر حمایتهای
پیدا و پنهان محمدرضاشاه نبود ،نمیتوانست چهار سال و نیم در برابر اعمال
فشار وزیران و نمایندگان دوام بیاورد .اختیارات بالفعل او فوقالعاده بود و تنها
شاه بود که میتوانست بر او اعمال قدرت کند .او با حمایت شاه توانست در
جریان تصویب برنامة عمرانی هفتسالة دوم کشور ،اختیارات گستردهای از
مجلس بگیرد و عم ًال ســازمان برنامه را مستقل از دولت اداره کند .ماجرای
خروج ابتهاج از سازمان برنامه نیز حکایتی شنیدنی دارد .مشهور بود که ابتهاج
در هر سمتی باشد مدیری خودرأی است و چنانچه فرامین مافوق را با روشی
که خود میپسندد متناسب نبیند ،دلیلی برای اطاعت نمیبیند .اینچنین بود
که در دوران نخستوزیری منوچهر اقبال ،الیحهای جهت تصویب به مجلس
رفت که بر اساس آن ریاست سازمان برنامه به نخستوزیر واگذار میشد و او
میتوانست از طرف خود قائممقامی برای سازمان تعیین کند .هنگامی که این
الیحه در جلسة علنی مجلس شورای ملی مطرح شد ،ابتهاج با اطالع از طرح
این الیحه ،بالفاصله ساختمان سازمان برنامه را ترک کرد .البته رنجش شاه
هم در تصمیم به این استعفا سهم پررنگی داشت.

آخرین مجادله با شاه

ابتهاج در جلسات شورای اقتصاد همیشه صحبتهایش را با صراحت و
بیرودربایسی مطرح میکرد.

ابتهاج ،خود در مورد رنجش شاه از او که به معنای گذاشتن نقطة پايان بر
فعالیتهای دولتی او بود ،مینویسد« :من در صحبتهايم با شاه کام ًال صريح
و بدون رودربايســتی بودم؛ چون عقيده داشتم که بايد تمام مطالب را بدون
پردهپوشی به او گفت .اين رويه گاهی باعث رنجش شاه ميشد .مواقعی که به
عنوان رئيس سازمان برنامه در شورای اقتصاد شرکت ميکردم مطالبی مطرح

ابتهاج خود گفته است که وقتی از سازمان برنامه رفت ،کسی با او همدردی
نکرد و در حمایت او حرفی نزد .تنها مدیر مسئول روزنامة اطالعات ،عباس
مسعودی در مقالهای انتقادی از او حمایت کرده بود

ميگرديــد و من فراموش ميکردم که عدة ديگــری هم حضور دارند و مثل
مواقعی که با شاه تنها بودم مطالبم را با صراحت بيان ميکردم .اين رويه برای
شــاه ناگوار بود؛ بهطوری که يک بار پيغام داد :خوب نيســت شما جلوی وزرا
اينطور با من صحبت کنيد .وقتی اين پيغام به من رســيد ،پيش شاه رفتم و
گفتم :اعليحضرت ميفرمایيد که من در شورای اقتصاد اينطور صحبت نکنم؟
شــورا اصوالً برای مشورت اســت و من ميآيم آنجا و ميبينم مطالبی مطرح
ميشــود که اگر تصويب بشود مصلحت نخواهد بود و اگر سکوت کنم و بعد
نتيجة خوب نداشــته باشد خود اعليحضرت بعدا ً به من خواهيد فرمود شما
که آنجــا بوديد چرا چيزی نگفتيد؟ من مجبورم اين مطالب را بگويم در غير
اين صورت به شــما خيانت کردهام .اين وزرایی که اينجا دور ميز مينشينند
اکثرا ً اينقدر بیخاصيت و بیموجوديت هســتند که مثل کرم مينشينند و
عکسالعملی از خود نشان نميدهند .ميخواهيد من هم مثل ديگران سکوت
بکنم؟ اعليحضرت تصور ميفرمایيد اينها با همة فرمايشات شما موافقند؟ اين
حرف خيلی به شاه برخورد و برافروخته شد ،اما من ادامه دادم و گفتم :استدعا
دارم سعی بفرمایيد نظر وزرا را از آنها بپرسيد .الزم هم نيست که نظر آنها يا نظر
مرا قبول کنيد ،اما قبل از اينکه تصميم بگيريد وزرا را تشويق بفرمایيد حرفشان
را بزنند؛ در غير اينصورت فايدة شورای اقتصاد چيست؟ اگر ناراحت ميشويد
مقرر بفرمایيد مرا در اين جلسات دعوت نکنند ،اما اگر شرکت کنم و ببينم که
تصميمات غلطی گرفته ميشود ،نميتوانم سکوت کنم .شاه به من گفت :آخر،
من شاهم!» و در ادامه از آخرین مجادلة طوفانی با شاه میگويد« :در يک مورد
ديگر ،در يکی از ديدارهایی که با شاه تنها بودم ،او در انجام امری خيلی اصرار
کرد و وقتی متوجه شد که زير بار نخواهم رفت با انگشت آهسته روی ميز زد و
گفت :آخر من شاهم .جواب دادم :صحيح ميفرمایيد ،مملکت بيش از يک شاه
نميتواند داشته باشد ،اما اين دليل نميشود که ديگران کمتر از اعليحضرت
به کشورشان عالقه داشته باشند و من بيش از سهم خودم به کشورم خدمت
کردهام .در ضمن اينکه اين مطالب را ميگفتم شروع کردم به جمعآوری اوراق و
پروندههای پراکندهای که طبق عادت دور و بر خود روی زمين ميگذاشتم چون
قصد داشتم بروم و از کار کنارهگيری کنم .شاه با تکان دادن سر و نگاه به من
فهماند که با گفتههايم موافقت دارد و موضوع همين جا خاتمه پيدا کرد .دو روز
بعد در ضيافت شامی که به افتخار شيخ کويت در کاخ سعدآباد ترتيب داده شده
بود اشرف پهلوی از من پرسيد :شما پريروز به اعليحضرت چه گفتيد؟ جريان
را برای او تعريف کردم و تعجب کردم که چطور شاه موضوع را برای خواهرش
بازگو کرده اس��ت ».ابتهاج خود گفته اســت که وقتی از سازمان برنامه رفت،
کسی با او همدردی نکرد و در حمایت او حرفی نزد .تنها مدیر مسئول روزنامة
اطالعات ،عباس مسعودی در مقالهای انتقادی از او حمایت کرده بود .مسعودی
در بخشی از مقالة خود نوشته بود« :تندی و خشونت ابتهاج و لجاج توام با پاکی،
صحت عمل ،شهامت ،صراحت لهجه و استقامت عجیب او در برابر زورگویی و
عدم قبول توصیه و سفارش و اعمال نفوذها ،همین سر و صداها و تهمتها و
مخالفتها را بر علیه او ایجاد میکرد؛ واال بیعرضگی و بیلیاقتی و کار نکردن
سر و صدا ندارد و الابالیگری هرگز با منافع اشخاص اصطکاک پیدا نمیکند».

تأسیس بانک خصوصی

ابتهاج پس از کنارهگیری از کارهای دولتی به پشتوانه سوابق
طوالنیاش در امر بانکداری ،بانکی خصوصی به نام «بانک ایرانیان» را
با سرمایه چند نفر از جمله همسر دومش آذر صنیع و حسن شمشیری
تأسیس کرد.

در کتاب خاطراتش وضعیت شغلی خود پس از استعفا از سازمان برنامه را
اینگونه توصیف میکند« :بعد از کنارهگیری از سازمان برنامه نمیدانستم که
چه باید بکنم .سرگردان و بالتکلیف بودم .آذر پیشنهاد کرد به مازندران برویم

و در امالکی که از پدرش به او رسیده بود ،کشاورزی کنیم .جواب دادم این کار
مطابق سلیقة من نیست .گفت میتوانم امالکم را بفروشم و اقدام به تأسیس
واحد صنعتی کوچکی کنیم .این را نیز چــون مطابق ذوقم نبود ،رد کردم.
مدتها بود در فکر تأســیس بانکی بودم تا اینکه یک روز در مجله فردوسی
خواندم که «ابتهاج در فکر تأسیس بانک است ».این فکر در من تقویت شد
و بر اساس اعتمادی که حس میکردم مردم نسبت به من دارند ،تصمیم به
اجرای این فکر گرفتم و در این مورد با یک عده از دوســتانم صحبت کردم.
یکی از این اشخاص یوجین بالک ،رئیس وقت بانک جهانی بود ».همسرش،
آذر ابتهاج خانهای را که در سال  ۱۳۳۰خریده بود ،فروخت و اولین کسی بود
که سهام بانک ایرانیان را خریداری کرد .و در عین حال اولین زن ایرانی بود که
به عضویت هیأت مدیره یک بانک انتخاب شد .این بانک در اوایل دی ۱۳۳۸
رسماً شروع به کار کرد.

در زندان

در اواخر سال  ۱۳۳۹بود که در پی ترمیم کابینة جعفر شریفامامی،
قائممقامی نخستوزیر در سازمان برنامه به احمد آرامش رسید.

او که پیشتر عضو هیأت نظارت ســازمان برنامه بود ،مدعی شد ابتهاج
در دوران ریاســت سازمان برنامه سابقة سوءاستفادة مالی داشته و پولهای
کالنی به مقاطعهکاران داده است .ادعاهایی که با پاسخ ابتهاج مواجه شد که
در مقام دفاع ،ادعاهای آرامش را رد کرد .هرچند آن زمان ســخنان آرامش
جز جنجالی مطبوعاتی فرجامــی نیافت ،اما زمینه را فراهم کرد تا حدود ۸
ماه بعد ،همزمان با نخســتوزیری علی امینی ،به اتهام فساد مالی بازداشت
شود .روزنامههای عصر  ۲۰آبان  ۱۳۴۰در خبری اعالم کردند« :ساعت ۸ :۴۵
صبح امروز ابوالحسن ابتهاج مدیرعامل بانک ایرانیان ،به دادسرای دیوان کیفر
رفت و در ساعت  ۱:۳۰بعدازظهر ،قرار بازداشتش صادر گردید ».ظاهر قضیة
بازداشت ابتهاج اتهام فساد مالی بود ،اما بسیاری از جمله خود او انتقاداتش از
سیاستهای اقتصادی کشور را عامل اصلی این بازداشت میدانستند .ماروین
زونیس در کتاب «نخبگان سیاسی در ایران» با اشاره به ماجرای بازداشت و
آزادی ابتهاج به قید ضمانت ،از آن با عنوان نمونهای از برخورد شاه با نخبگان
درون حاکمیت که به انتقاد روی میآورند ،یاد میکند و مینویسد« :ابوالحسن
ابتهاج اگرچه متهم به فساد مالی شده بود ،اما درنهایت هیچیک از اتهامات
وارده بر او اثبات نشــد و به واقع بازداشــت او ،به سخنرانیاش در کنفرانس
بینالمللی صنایع در سانفرانسیسکو باز میگشت .ابتهاج در آن سخنرانی گفته
بود که کمکهای مالی یک کشور به کشور دیگر ،موجب میشود که منابع
مالی مزبور براساس مالحظات نظامی و سیاسی خرج شوند و به کار توسعه
نمیآیند و در این باب ،از ایران مثال زده بود؛ سخنانی که البته به مذاق شاه
ایران خوش نمیآمد».
ابتهاج در کتاب خاطرات خود با اشــاره به ماجرای بازداشتش مینویسد:
«بازپرس آدم مفلوک و بیچارهای بود به اســم عبداهلل نصیری که معلوم شد
برادرزاده نعمتاهلل نصیری ،رئیس شهربانی وقت و رئیس بعدی سازمان امنیت
اســت [ ]....بعدازظهر  ۲۰آبان مرا به زندان موقت شهربانی بردند که نزدیک
ساختمان اصلی شهربانی کشور بود و در اصل برای زندان ساخته نشده بود.
زنــدان موقت متصل به زندان زنان بود و پنجرههای آهنی زندان زنان از آن
بهخوبی دیده میشــد .جیغ و داد و سر و صدای زنهای زندان مانع از یک
لحظه استراحت میشد .پس از اینکه مرا به زندان بردند ،دیدم عدة دیگری
هم آنجا هستند ،منجمله نصرتاهلل منتصر ،شهردار سابق تهران و سرتیپ
روحاهلل نویسی ،رئیس هیأت مدیرة شیالت شمال .زندانیان جمعاً پانزده نفر
بودند و همه به اتهام اختالس و سوءاســتفاده بازداشت شده بودند ».همان
شب علی امینی ،نخســتوزیر در پاسخ به سوال خبرنگاران دربارة بازداشت

وقتی ابتهاج از
سازمان برنامه
رفت ،کسی با او
همدردی نکرد و در
حمایت او حرفی
نزد .تنها مدیر
مسئول روزنامة
اطالعات ،عباس
مسعودی در
مقالهای انتقادی
از او حمایت کرده
بود .مسعودی در
بخشی از مقالة
خود نوشته بود:
تندی و خشونت
ابتهاج و لجاج
توام با پاکی،
صحتعمل،
شهامت ،صراحت
لهجهواستقامت
عجیب او در برابر
زورگویی و عدم
قبول توصیه و
سفارش و اعمال
نفوذها،همین
سر و صداها
و تهمتها و
مخالفتهارا
بر علیه او ایجاد
میکرد
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بـایگـانـی

ابتهاج همان روزی

که قرار بازداشتش
صادر شد ،خطاب
به خبرنگاران
حاضر در دیوان
کیفر گفت« :چون
مجالی برای
تکمیلتحقیقات
من وجود نداشت،
مرا بازداشت
کردند .در مملکتی
که دزدها آزادانه
راه میروند ،من
باید به زندان
بروم .اتهام من
آبادانیهای
خوزستان است».

94

ابوالحسن ابتهاج گفت« :من بههیچوجه از بازداشت آقای ابتهاج خبر نداشتم.
این کار مربوط به دادگســتری است و البته اگر کسی از نظر قانون خطاکار
باشد ،من نمیتوانم هیچگونه نظری داشته باشم ».امینی همچنین گفت که
بین او و ابتهاج اختالفی وجود ندارد .این در حالی است که ابوالحسن ابتهاج در
خاطراتش تاکید دارد« :عقیدة من این است که بازداشت من بدون توافق شاه و
نخستوزیر امکانپذیر نبود ».ابتهاج با اشاره به نشانههایی که از تالش امینی و
دولتش برای پروندهسازی علیه وی حکایت داشت ،میگوید« :اواسط آبان ۴۰
بود که امینی تلفن کرد و گفت امروز صبح شرفیاب بودم و صحبت تو بود و
در نظر است تعدادی از بانکهایی که وضعشان خراب است درهم ادغام شوند
و تو را در رأس آنها قرار دهند .گفتم خیلی تعجب میکنم ،چون شــنیدهام
دولت تو مشغول پروندهسازی علیه من است .امینی با خنده گفت :این حرفها
چیه ،چرا هذیان میگویی؟ چنین صحبتی در بین نیست ،ولی تو خودت هم
شاه را تحریک میکنی .قبل از تلفن امینی مدیر مجلة فردوسی به من اطالع
داد که چند روز قبل عدهای از مدیران روزنامهها مهمان نخستوزیر بودند و
سر میز غذا امینی میگوید اگر الزم باشد من دوست خودم ابوالحسن ابتهاج
را هم توقیف خواهم کرد .یکی دو روز بعد از تلفن امینی ،پنجشنبه  ۱۸آبان
 ۱۳۴۰احضاریهای از دیوان کیفر به دست من رسید که خواسته بود ظرف پنج
روز خودم را به دیوان کیفر معرفی نمایم ».ایرج امینی دربارة برخورد پدرش
با موضوع بازداشت ابوالحسن ابتهاج میگوید« :دستگیری ابوالحسن ابتهاج،
دوست دیرین دکتر امینی و یکی از شاخصترین کارشناسان اقتصادی کشور،
اعتبار دولت امینی را نزد کادرهای روشــنفکر و اصالحطلب ایران و بعضی از
محافل اقتصادی و بانکی عمدتاً آمریکایی خدشــهدار کرد .از نوجوانی شاهد
دوستی پدرم با آقای ابتهاج بودم که این دو دوست بهرغم اختالفنظرهایی
که در برخی مسائل داشتند ،هرگز صمیمیت و محبتشان نسبت به هم کم
نشده بود .بنابراین انتظار داشتم که آقای ابتهاج در دولت دکتر امینی به سمت
ی منصوب شــود .در نتیجه ،بازداشت ناگهانی ایشان به بهانة
اقتصادی کلید 
اختالس مالی موجب تعجب و تاســف من شد .برای هر کسی که ایشان را
ف غیرقابل قبول بود .هرچند که
میشناخت ،به خصوص پدرم ،این اتهام سخی 
دخالت نخستوزیر در قوة قضائیه خالف اصل تفکیک قوا بود ،به عقیده من
پدرم باید از شهادت شخصی نسبت به پاکی مالی ابتهاج در نزد مستنطق فراتر
میرفت و به این اقدام که از نظر اخالقی و سیاسی به موقعیت او ضربه میزد
اعتراض میکرد و حتی استعفا میداد .در هر صورت با به زندان افتادن ابتهاج
و کدورتی که به وجود آمد دکتر امینی دوســتی را از دســت داد که چهبسا
میتوانســت او را در حل مشکل بودجه که از ابتدای سال  ۱۳۴۱مبرمترین
معضل دولت شده بود ،یاری کند».
ابتهاج همان روزی که قرار بازداشــتش صادر شد ،خطاب به خبرنگاران

حاضر در دیوان کیفر گفت« :چون مجالی برای تکمیل تحقیقات من وجود
نداشت ،مرا بازداشت کردند .در مملکتی که دزدها آزادانه راه میروند ،من باید
به زندان بروم .اتهام من آبادانیهای خوزستان است ».آبادانیهای خوزستان
که ابتهاج به آن اشاره میکند پروژهای بود با عنوان «عمران خوزستان» که
عبدالرضا انصاری از مدیران وزارت کار در ســالهای پیش از انقالب هدایت
آن را برعهده داشــت و به دســتاویزی برای اتهامزنی به وی تبدیل شــد.
عبدالرضا انصاری که خود نیز در سال  ۱۳۴۰به دیوان کیفر احضار شده بود
در خاطراتش با اشاره به تالش بازپرس دادگستری جهت پروندهسازی برای
ابتهاج در جریان بازجوییهای او مینویسد« :به دفتر آقای نصیری ،بازپرس
دیوان کیفر رفتم .تصور میکردم او اطالعات زیادی از برنامه عمران خوزستان
جمع کرده و حاال میخواهد با سوال از من اطالعات پرونده را تکمیل نماید
و به همین جهت منتظر بودم سواالت مهمی راجع به ابعاد مختلف برنامه و
نحوه اجرای کار و طرز عمل شرکت عمران و منابع مطرح کند ،ولی بعد از رد و
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بدل شدن تعارفات و یکی دو سوال اول متوجه شدم که او اصوالً اطالع زیادی
دربارة خوزستان و منابع عظیم این منطقه و اهمیتی که این استان از لحاظ
سیاســی و اقتصادی در تمام خاورمیانه دارد و اولویتی که در کل برنامههای
عمرانی کشور برای این منطقه قائل شدهاند ،ندارد و مبنای اطالعاتش شاید
فقط چند خبر روزنامهای و شایعات بیمعنای عامیانه باشد ]...[ .از مجموعه
سواالت او میشد نتیجه گرفت که این رسیدگیها بیشتر جنبه پروندهسازی
دارد ،نه رسیدگی اصولی و این مساله .بعدها پس از زندانی کردن آقای ابتهاج
به مدت هشت ماه و سپس صدور قرار منع تعقیب ایشان بر همه روشن شد،
زیرا متن قرار به قدری مبهم و بیســر و ته بود که بهخوبی نشان میداد که
اوالً نویسندة قرار شــخص ناواردی است که برای انجام دستور مجبور بوده
است چند صفحهای را سیاه کند و ثانیاً موارد اتهام مبنای صحیحی نداشته و
یک فرد خدمتگزار مملکت چندین ماه بیجهت به زندان انداخته شده است.
جالب اینکه در آخر قرار ذکر شده بود که ابتهاج و اعضای شورای عالی برنامه
و مدیران آن سازمان همگی خدماتی به ایران کردهاند که شایسته تقدیر است
و مرتکب عمل خالفی که قابل تعقیب باشد نشدهاند».

در غربت

ابتهاج به خاطر اتهاماتی که به او وارد شده بود  ۸ماه در زندان ماند تا
اینکه سرانجام با قرار وثیقهای معادل  ۷۲۰میلیون ریال آزاد شد.

پس از ســقوط کابینة امینی ،پرونده ابتهاج مختومــه اعالم و از تمامی
اتهامات وارده تبرئه شــد .ابتهاج پس از آزادی ،ابتدا  ۲۵درصد ســهام بانک
ایرانیان را به ســیتیبانک آمریکا فروخت و ســپس در اردیبهشت  ۱۳۵۷با
واگذاری کامل باقیمانده سهام به هژبر یزدانی ،برای معالجه چشم با همسرش
به فرانسه رفت و ایران را برای همیشه ترک کرد .پس از انقالب ،در تیر ۱۳۵۸
از ســوی شورای انقالب اموال او و همسرش مصادره و ملی اعالم شد .ابتهاج
تالشهایی نیز برای بازپسگیری اموالش صورت داد ،اما موفق نبود .اموالی که
پیش از انقالب از کشور خارج کرده بودند ،امکان زندگی قابل قبولی در اروپا
را برایشــان فراهم ساخته بود .مدتی در شهر کن فرانسه بودند .در  ۱۳۶۹به
علت اختالف با شهرداری ،فرانسه را ترک کردند و برای همیشه رهسپار لندن
شدند ابتهاج شیفتة تجمالت بود ،آلفارومئو میراند و کفشهای دوهزاردالری
از گالریهای لوکس لندن سفارش میداد .عاشق اسب بود و سوارکاری ماهر.
تنیس را بهخوبی بازی میکرد و یک زمین تنیس در خانهاش ســاخته بود.
موسیقی کالســیک غربی گوش میکرد ،به تئاتر عالقه داشت و گلف را در
پاریس آموخته بود .او در ۹۰سالگی قسمتی از خاطرات خود را به زبان فارسی
در لندن منتشر کرد و سرانجام در اسفندماه  ۱۳۷۷پس از نزدیک یک قرن
زندگی پرفراز و نشیب در لندن درگذشت.
منابع

ـ خاطرات ابوالحســن ابتهاج ،به کوشش علیرضا عروضی ،انتشارات علمی،
۱۳۷۱
ـ تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد ،گفتوگو با ابوالحسن ابتهاج ،جلد چهارم
ـ ماهنامة مهرنامه« ،عالیجناب خاکســتری؛ پژوهشــی در زندگی سیاسی
سیدحسن تقیزاده» ،نوشتة غالمحسین میرزا صالح ،شمارة  ،۳۶تیر ۱۳۹۳
ـ دوهفتهنامة وحید ،مکاتبات تقیزاده و ابتهاج دربارة نشر اسکناس ،شمارههای
 ۲۱۹تا  ،۲۲۴آبان تا دی ۱۳۵۶
ـ فصلنامة پیام بهارســتان« ،درآمدی بر فعالیتهای سازمان برنامه در زمان
ریاست ابوالحسن ابتهاج» ،نوشتة پروانه نادرنژاد ،شمارة  ،۱۶تابستان ۱۳۹۱
ـ هفتهنامة تجارت فردا« ،دوئل ابتهاج و میلسپو» ،شمارة  ۲۳ ،۶۹آذر ۱۳۹۲
ـ روزنامة اطالعات ،شمارة  ۲۵ ،۹۸۴۱بهمن ۱۳۳۷

جامعه حساسیت خود را نسبت به معضالتی همچون گستردگی فقر از دست داده است .آنطور که برخی تحلیلها نشان میدهد ،در سالهای اخیر
سهم طبقه متوسط از جامعه ایران کاهش یافته و بخشی از این جمعیت به سمت طبقه ضعیف ریزش کرده است .اینها را میتوان بهخوبی در جامعه
مشاهده کرد .مردم بهخوبی فقر را حس کرده و هر روز با مشکالتی از این دست زندگی میکنند؛ مشکالت اقتصادی و نابرابریهای اجتماعی.

گفتوگو با علی اصغر سعیدی جامعهشناس درباره سرنوشت برنامهنویسی در اقتصاد ایران

اقتصاددانان برنامه مینویسند تا تکنوکراتها اجرا نکنند
Áبســیاری از کارشناســان در عصر حاضر معتقدند دوران
برنامهنویســی اقتصادی به دلیل تغییــرات ناگهانی و غیرقابل
پیشبینی در اقتصاد جهان به پایان رسیدهاست .تحلیل شما از این
اتفاقچیست؟

حرف شــما کامال درست اســت .بحث برنامه توسعه بیشتر بحث
برنامهریــزی اقتصــادی بوده اســت .موضوع «دوران برنامهنویســی
اقتصادی به پایان رســیده» از این جهت مطرح شدهاست که عموما
به لحاظ تجربهای که در گذشته داریم به اهداف برنامههای تعیینشده
نرسیدهایم .البته این مسئله نيز مطرح شدهاست که به طور کلی برنامهها
به اهداف از قبل تعیینشده خود نمیرسند .در یکی از بحثهای کسانی
که برنامهریزی را رد میکنند و نظریتر است عنوان شده که برنامهها
براساس رفتارهای اقتصادی و اجتماعی گذشته برنامه آینده را تصحیح
میکنند .به طور مثال به یک سازمان بیمه نگاه کنید .نرخهای خطر
را چگونه به دســت میآورند؟ میخواهند آینده را براســاس گذشته
پیشبینی کنند .آن استداللی که برنامهریزی عمرش تمام شدهاست
بحثش این اســت که رفتارهایی که در آینده صورت میگیرد درمورد
رفتار اقتصادی و حتی اجتماعی مسبوق به سابقه نیست.
Áاین طرز تفکر بیشتر از سوی چه کسانی مورد تاکیداست؟
این را علمای ليبرال در مورد برنامهریزی بیشتر مطرح میکنند و
البته عدهاي از جامعهشناسان نيز با طرح ظهور جامعه پربيم میگویند
که علتش مربوط به ظهور انسان بازتابي است يعني انساني كه براساس
اطالعات انبوهي كه در اين جهان اطالعاتي به او ميرسد رفتارهايش
هم بيســابقهتر و هم پرخطرتر شدهاست .به طور مثال شما بورس را
نمیتوانید پیشبینی کنید .علت این است که رفتارهای افرادی را که در
گذشته یک سبد سهام خریداری کردند نمیتوانید اساس قرار دهید که
در آینده چه خواهد شد .این را اقتصاددانهای دو دهه  ۶۰و  ۷۰مانند
لوکاس هم مطرح کردهاند که جایزه نوبل اقتصادی را بردهاست .گفتهاند
که رفتارهای پولی مانند پسانداز و مصرف افراد روز به روز تغییرکرده و
بيسابقه شده لذا برنامهریزی بیفایده است.
Áبر این اساس شما اعتقاد دارید که روند برنامههای توسعه در

یکی از امتیازهای عالی «تسلط بر بازی» نه فقط برندهشدن ،که توانایی برای ایجاد تفاوت در زندگی
دیگران است .براین اساس مهم نیست شرایط تا چه اندازه سخت است ،آنچه اهمیت دارد این است که با
یک استراتژی درست راهی برای بهبود وضعیت ساخت تا بر اساس آن شرایط به سمت ایدهآل پیش رود.
«برنامهریزی» برای اقتصاد به طور دقیق چنین شرایطی فراهم میکند .اینکه براساس یک برنامهریزی
مشخص و مدون اقتصاد و اجتماع مدیریت شود و به دنبال شرایط ایدهآلی برای توسعه اقتصادی و رفاه
شهروندان شکل گیرد .حاال اینکه تا چه اندازه برنامهنویسی اقتصادي و اجتماعي و اجرای آن در ایران
توانسته چنین مسیری را طی کند پرسشی است که با علیاصغر سعیدی ،پژوهشگر سياستگذاري
اجتماعي و مدیر گروه برنامهریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در میان گذاشتیم.
سعیدی اعتقاد دارد هر دولتی که انتخاب شده برنامهاي را كه از دولت قبلی مانده به خوبی اجرا نکردهاست
و حتی برخی از دولتها اصال اجرا نکردهاند .يعني اجماعي بر سر برنامهها وجود نداشتهاست .او در عین
حال تاکید میکند برنامه سوم موفقترین برنامه بودهاست زيرا اجماع نسبي در مورد آن شكل گرفت .متن
کامل گفتوگو با علیاصغر سعیدی در ادامه آمده که در نخستین ساعتهای زمستانی سال جاری و در
روزهای خبرساز آلودگی هوای شهر تهران انجام شدهاست.

برنامههای توسعه از ســال  ۱۳۲۷شروع شده است .در برنامههای
زمان قبل از انقالب ،غیر از برنامه سوم و به طور کلی برنامه چهارم که
دوره طالیی اقتصادی ایران است و در زمان بعد از انقالب نیز برنامه سوم
که موفق بوده .،بقیه عموما با عوامل بیرونی و البته دروني نامترقبهاي
مواجه شدند و موفقیتآمیز نبودند.
Áمثالمیزنید؟
به طور مثال اگر به اولین برنامه قبل از انقالب نگاه کنید ملی شدن
صنعت نفت ،برنامه اول را کامــا از بین برد .در برنامه دوم اصالحات
ارضي موجب شکست برنامه شد .یعنی عامل بیرونی وارد شد .برنامه را
درست کردند ولی یک تصمیم و اتفاق از بیرون آن را تغییر داد .در حین
اجرای برنامه پنجم قبل از انقالب ،قیمت نفت باال رفت و برنامه ششم را

انقالب در هم ريخت .در برنامه پنجم به طور غیرواقعی درآمدها زیاد شد
و آن را ناگهان تزریق کردند که در آن زمان مطرح شد که پیامد برنامه
پنجم انقالب بوده است .برنامه ششم تدوين شد ولي اجرانشده ماند
Áاین وضعیت در برنامههای اقتصادی پس از انقالب چگونه بود؟
اگر برنامههای بعد از انقالب را بخواهیم بررسی کنیم ،اوال چندين
سال بحث نقد برنامههاي قبل از انقالب بود و اينكه ما چه ميخواهیم
و تقريبا در يــك جو انقالبي همه دنبال برنامهریزی براي يك جامعه
اتوپيايي بودند .جنگ ما را سر جاي خودمان نشاند و به ما فهماند كه
بايد برنامهریزی كنيم وگرنه دستاوردهاي انقالب بر باد ميرود .بعد از
جنگ اولين برنامه قرار بود اجرا شود اما کنار گذاشته شد و به جايش

ایران هم به این شکل بودهاست؟

متیندخت والینژاد
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بـایگـانـی
برنامه تعدیل اقتصادی در دوره ســازندگي اجرا شد .به طور كل یک
سری از برنامهها به دلیل عوامل بیرونی به هدفشان نرسیدند ولی یک
سری نیز عوامل درونی باعث شکستشان شد .به طور مثال نقص دادهها،
فرآیند برنامهریزی ،عدم اجماع محققها به اهداف برنامه ،باعث شکست
در برنامه شــد .کسانی که عمرشــان را بر پایه استدالل برنامهریزی
میگذرانند بخشی از استداللشان به گذشته برمیگردد .استداللشان
اینطور است که وقتی در گذشته تجربه خوب و موفقی نداشتیم پس
چرا این شیوه را ادامه دهیم؟ برای این استدالل پاسخهایی داده میشود
که اگر آسیبشناسی برنامهها و ارزیابی شیوههای برنامهریزی در ایران
را بررسی کنیم به این نتیجه میرسیم که در ایران مشکل در فلسفه
برنامهنویسی و برنامهریزی نبوده است يا كامال به برنامهریزی برنميگردد
بلكه در خود برنامهنویسی نيز مشکل داشتیم.
Áشــمار زیادی از تحلیلگران بر این باورند که برنامه ســوم

اگر برنامههای
بعد از انقالب را
بخواهیم بررسی
کنیم ،اوال چندين
سال بحث نقد
برنامههاي قبل از
انقالب بود و اينكه
ما چه ميخواهیم
و تقريبا در يك
جو انقالبي همه
دنبال برنامهریزی
براي يك جامعه
اتوپيايي بودند.
جنگ ما را سر
جاي خودمان
نشاند و به ما
فهماندكهبايد
برنامهریزی
كنيموگرنه
دستاوردهاي
انقالب بر باد
ميرود
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موفقترین برنامه در ایران بوده است .شما با آنها همعقیدهاید؟

مشکلی در برنامه وجود دارد و آن اینکه هر دولتی که انتخاب شده
برنامه دولت قبلی را بهخوبی اجرا نکرده اســت و در بعضی از دولتها
که اصال اجرا نکردهاند .البته برنامه ســوم موفقترین برنامه بود اما باید
موفقیتش را در دوره قبل هم نگاه کنید .برنامه موفقی بود چون برنامه
دوم یک برنامه تعدیل اقتصادی بود و به سمت خصوصیسازی رفت.
یک مقدار انتقاالت بخشــی به وجود آورده بود و بیکاری افزایش پیدا
کرد و در نتیجه تورم افزایش پیدا کرد .برنامه سوم برنامهای بود که تا
اندازه زیادی برنامه تثبیت اقتصادی بود .در برنامه تثبیت اقتصادی مانند
االن برنامهگذاری کمتری میکنند ،کمتر شغل به وجود میآورند ،یعنی
کمتر سیاستهای انبساطی پولی را انجام میدهند .پول کمتر در جامعه
بچرخد مسلما تورم هم کاهش پیدا میکند.
ولی به نظر مــن در جهت اصالح برنامهریزی چند نکته در برنامه
سوم مهم بود .سعی کردند بیشتر مشارکت ذینفعان را در برنامهریزی
داشته باشند و دوم کارشناسها مهمترین علل عدم به سرانجام رسیدن
برنامهها را نوسانات درآمد نفت تشخیص دادند .از آنجا صندوق ذخیره
ارزی را تشکیل دادند ولی در دوره احمدینژاد ذخیره ارزی دیده نشد
و تمام آن را خرج کردند.
Áچه مشکالتی در برنامهنویسی و برنامهریزی در ایران وجود
دارد که تا به حال موفق به اجرای درست برنامهها نشدهایم؟

پیشنیازهایی که برای برنامهنویســی وجود دارد در ایران فراهم
نبوده است .به طور مثال ،نبود یک فهم مشترک درباره مفاهیم توسعه،
ساختار سازمانی مناســب دولت برای برنامهریزی و نبود اطالعات و
آمارهای جامع .حداقل برای برنامهنویسی باید اطالعات سری زمانی
را داشــته باشــیم .ایرادی که در برنامه قبل وجود داشت و در برنامه
ششــم هم وجود دارد که در حال تصویب اســت این است که ما در
برنامههایمان بیش از حد تمرکزگرایی میکنیم .تمرکزگرایی یعنی
اینکه برنامهنویســیها حتما در مرکز انجام میشــود و از ذینفعانی
که این برنامهها را باید انجام دهند استفاده نمیکنیم .یعنی در روند
برنامه از باال برنامهنویسی میشود .باال منظورم کارشناسان دولتی است.
درصورتی که اگر این برنامه بخواهد در شهرستان انجام شود ،مردم و
گروههاي مختلف مردم ذينفعش هستند و بايد با مشاركت آنها انجام
شود .باید توجه کرد در شهرستانها ،ذینفعانشان و سهامدارانشان چه
کسانی هستند که آنها هم نظرشان را بدهند و از آن جا موانع برنامه
را بررسی کنند .لذا وقتی که فرآیند برنامهریزی انجام میشود نتیجه
این است که آن برنامه اجرا نمیشود .مثال مداخله قانونی دیدگاه افراد
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غیرکارشناس یکی از این موارد است .برنامه نوشته میشود ولی در این
فرآیند یکدفعه کسی در لحظه آخر آن را تغییر میدهد يا بعد از برنامه
اجرايــش نميكنند .چون برنامه در آخر از دولت به مجلس میرود و
مجلس در آنجا کمیسیون تلفیق درست میکند و در این کمیسیون
خیلی اتفاقات میافتــد .این مداخله قانونی اســت ولی تقریبا افراد
غیرکارشناس هستند .در حقيقت منافع گروهي و محلي تحتالشعاع
برنامه ملي قرار ميگيرد.
Áو این فرآیند اجرای برنامه را پیچیده میکند؟
بحــث دیگری که پیش میآید مربوط به زمانبندی فرآیند برنامه
است .یعنی شما برنامه را مینویســید ولی چون زمانبندی ندارد در
لحظه آخر با ســرعت میخواهید تصویب کنیــد .اگر توجه کنید در
زمانهای آخر یک شــتابزدگی دیده میشود .مانند بخش بودجه،
بودجه را ســه ماه قبل نمیدهند .شــتابزدگی همان دقیقه نودی
است که ما در رفتارهای برنامهریزی میبینیم .یکی دیگر از موارد هم
ترکیب کارشناسی برنامهها است .مسئله دیگری که همیشه در برنامهها
وجود داشته ابهام در نحوه ارتباط این برنامهها با برنامه باالدست است.
باالدست منظور قانون اساسی و برنامه چشمانداز است .هیچوقت این
قوانین با برنامه همخوانی نداشــتند و یا در فرآیند اجرا برنامه را تغییر
میدادند .در قســمت تغییر برنامه نیز مسائل مختلفی وجود دارد .به
طور مثال وقتی درآمدهای نفت افزایش پیدا میکرد دولت قاعدهمند به
اجرای برنامه نبود و سعی میکرد این درآمدها را بیش از حد خرج کند.
Áاینکه بعضا شنیده میشود از برنامه جلو هستیم شامل همین
نکتهای است که اشاره کردید؟

اگر یک تحلیل گفتمان داشــته باشید متوجه میشوید که بارها
مسئوالن گفتهاند از برنامه جلو هستیم .اگر این برنامه است ،نباید از آن
جلو و عقب باشیم .باید با برنامه جلو برویم .جلو بودن از برنامه یعنی
سعی بر گرفتن منابع بیشتر .این خودش نشاندهنده تزریق بیشتری
از درآمدهای نفت در برنامه است .این خود با هدف برنامهریزی منافات
دارد .مشکل دیگر این است که اولویتهایی برای برنامه مشخص نمی
شد .بهویژه منظور از اولویت این است که در برنامهها عدالت اجتماعی
خیلی محوریت اصلی داشت ولی مشخص نبود این عدالت اجتماعی به
چه نحوی میخواهد انجام شود .یعنی ضعف در محتوای برنامهریزی
است .تعیین اولویت اصالح ساختاری کشور در این برنامهها نبود .مسئله
دیگری که بسیار مهم است و حتی در برنامه ششم هم لحاظ شده ،این
است که اجماعی درباره پارادایم اقتصادی برنامه نیست .یعنی باالخره
باید مشــخص شود بعد از  ۵سال ۱۰ ،سال به کجا میرویم و باید چه
نوع اقتصادی داشته باشیم .به طور مثال اقتصاد بازاری باشد با یک دولت
رفاهی قوی یا اقتصاد بازاری باشد با یک تور ایمنی اجتماعی قوی و یا
اقتصاد بازاری با رفاه خصوصی قوی .برای ایران همهاینها باید اجماع.
باشد به هر صورت اول باید این موضوع را حل کنیم.
در فرآیند برنامهریزی بحثی داریم که مربوط به تمرکزگرایی از باال
است .اگر ذینفعان برنامه اندیشمندان هستند ،نسبت به یک پارادایم به
توافق برسیم .در حال حاضر توجه کنید که به نظر میرسد این برنامه
ما را به ســمت یک اقتصاد بازاری میبرد .البته ما اقتصاد بازاری داریم
ولی گستردهتر میشود .اما متاسفانه هنوز مشخص نیست این اقتصاد
بازاری میخواهد کامال در حوزههای رفاهی هم باشد یا خیر .یعنی شما
میخواهید صنعت را به دست بخش خصوصی بسپارید یا اصال بهداشت
را کاالیی کنید یا آموزش را کاالیی کنید .این موضوع مشخص نیست.
برای همین خصوصیسازی باید در تمام زمینهها روح برنامه ششم باشد.

آن استداللی که برنامهریزی عمرش تمام شدهاست بحثش این است که
رفتارهایی که در آینده صورت میگیرد درمورد رفتار اقتصادی و حتی
اجتماعی مسبوق به سابقه نیست.

یکی از دالیلی که پارادایم نداریم این است که از صفر شروع نمیکنیم
و یک نظامی در آموزش و بهداشت داریم که تغییر دادنش سخت است.
Áچرا دستگاههای اجرایی زیر بار اجرای برنامه نمیروند؟
خود دستگاهها نیز با سازمان برنامه هیچ ارتباطی ندارند برنامه ششم
یک بندی دارد که بسیار جالب است .خود سازمان برنامه بخشی به نام
ستاد عالی توانمندسازی فقرا دارد که رئيس سازمان برنامه رئیس آن
اســت .سوال این است که چرا این ستاد تشکیل میشود؟ برای اینکه
یک عدم هماهنگی بین وزارت رفاه و ســازمان برنامه وجود دارداگر .
وزارت رفاه هســت پس چرا این ستاد تشکیل شده است؟ این جاست
که یک تمرکزگرایی از باال وجود دارد .حتی در دولت نیز ذی نفع دولت
در رفاه ســازمان برنامه و وزارت رفاه است .حتی این مسئولیت رئیس
ســتاد عالی را به وزارت رفاه نیز ندادند و به خود سازمان برنامه دادند.
یعنی نشان میدهد سازمان برنامه خیلی میخواهد کنترل و مرکزگرایی
داشته باشد .به همین دلیل است که برنامهها را اجرا نمی کنند چون
خودشان در آن ذی نفع نیستند و چون در چارچوب وظایف خودشان
نیست .اگر بخواهید برنامهها اجرا شدنی باشد باید همین کار را انجام
دهیم وگرنه بهترین شیوه را احمدینژاد انجام داد که برنامه را در کل
کنار گذاشت و کار خود را پیش گرفت .آن شیوه با شکست روبه رو شد.
مگر اینکه مشکالتی که گفتم را رفع کنیم .از اینجا به بعد بحث سیاست
گذاری مطرح میشود.
Áیعنی چه بخشهایی مورد هدف اســت و باید بر اساس آن
برنامهریزیکرد؟

یعنی اینکه شما باید حوزههای مهم را مشخص کنید .به طور مثال
در صنعت ،سیاستگذاری کنیم و بدانیم به سمت چه صنایعی برویم.
به نظر من بیشتر از اینکه برنامهریزی کنیم باید سیاستگذاری کنیم.
یعنی جهت دهیم .امریکاییها در بحث تکنولوژی پیشرفته دیدند که
ایران پتانسیل بیشتری دارد پس باید تالش کنیم در این زمینهها بیشتر
جهت بدهیم .بهتر اســت که اقتصاد ما به سمت اقتصاد دیجیتالی و
اقتصاد تولیدی برود .حتی از برنامه سوم مطرح شده است که باید به
ســمت اقتصاد دانشبنیان برویم .این یک سیاست است ،برنامهریزی
نیست .وقتی شما سیاست میریزید دیگر نمیگویید چند شرکت و با
چه پولی میخواهید .جهت را تعیین میکنید و بر اساس سیاستهایتان
از این نوع شــرکت حمایت میکنید .به نظر میرسد که در این روش
موفقتر هستیم .من فکر میکنم که باید به یک اجماعی در این مسئله
برسیم.
Áبا این اوصاف شما اعتقاد دارید ایران کشور برنامهپذیری هست
یا خیر؟

مســئلهای که جدا ً باید به آن توجه کرد این است که در  ۵برنامه
قبــل از اتقالب و  ۵برنامه بعد از انقالب و در مجموع  ۱۰برنامه موفق
نبودیم .یک مشــکل مدیریتی داریم و نمیتوانیم این را رفع کنیم .از
همه مهمتر این است که اقتصادانهایمان و جامعهشناسانمان نمیتوانند
روی این مســئله اجماع داشته باشند .به طور مثال خصوصیسازی را
مطرح میکنند ولی درست مشخص نمیکنند که خصوصیسازی در
کاالی عمومی مانند بهداشت و آموزش یا در حوزه اقتصاد مانند صنعت
بازرگانی باشــد .به نظر من چالش و شکستمان این است .اگر این رادقیق مشخص میکردیم یک پارادیم ایجاد میشد.
Áمیتوان از تجربیات کشــورهای دیگر در امر برنامهنویسی
استفاده کرد؟

عموما در هیچ کشور توسعهیافتهای سازمان برنامه وجود ندارند .یعنی

بیشتر سیاستگذاری میکنند .کشورهای خارجی دولت رفاه دارند که
دولــت چند وظیفه اصلی دارد .یکــی حمایت از مالکیت خصوصی و
فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت و خدمات است .وظیفه دیگر
دفاع از مرزهای ملی است .دیگر وظیفه آن فراهم کردن رفاه شهروندی
اجتماعی است که کاالی عمومی را تضمین کند .اتفاقا محیط زیست نیز
در این کاالها جا دارد .هزینه این برنامهها در بعضی از کشورها باال رفته
است و برای اینکه در رکود اقتصادی هستند دولت امکان تعیین این
هزینه برنامهها را از مالکیت ندارد و حتی در خارج نیز عقبنشینی در
دولت رفاه صورت گرفته است .ما میتوانیم در سیاستگذاری از آنها یاد
بگیریم و پارادایم آنها را انتخاب کنیم .پاردایم آنها این است که سیاست
بین نیروی کار و بازار را یک طرف قرار میدهند و حمایت از نیروی کار
را یک طرف دیگر میگذارند .اگر از اشتغال حمایت کنید مشکالت با
رفاه حل میشود .چون فردی که رفاه دارد احتماال بسیاری از خدمات
اجتماع را بتواند تامین کند.
Áدر ظرف سالهای  ۸۴تا  ۹۲یک اراده کامل برای بیبرنامگی
وجود داشــت .این موضوع سبب نشده است که حساسیت بدنه
اجرایی دولت تا حدودی به اجرای صحیح برنامه کم شود؟

در زمان دكتر احمدینژاد یکی از دالیلی که سازمان برنامه را اصرار
داشتند تعطیل کنند این بود که کارشناسهای سازمان برنامه بر سایر
کارشــناسها یک هژمونی داشــتند و در آخر حرف ،حرف خودشان
میشــد .این موضوع رضایت روسا را جذب خود نکرد .این هژمونی در
طی زمان به وجود آمده بود و اگر تاریخ تشکیل و تحول سازمان را نگاه
کنید ،عموما افراد کارشناس قویتری در این زمینه به سازمان میآمدند
و این سازمان قدرتمند به لحاظ کارشناسی میتوانست بودجه سازمانی
را کم و زیاد کند .این دیدگاه به نفع احمدینژاد نبود و خود احمدینژاد
هم میخواست دستکاری کند و بتواند نظرات خودش را اعمال کند
ولی این سازمان جلو این نظرات را میگرفت .البته بعضی تغییرات دید
عقالنی پشتش بود ولی خود این موضوع تاثیرگذاشت.
علــت اصلی که آقای احمدینــژاد برنامه را اجرا نکــرد به غیر از
شخصیت او ،افزایش درآمدهای نفت بود که در ایران سابقه هم داشت.
در برنامه توسعه پنجم قبل از انقالب نیز وقتی سال  ۱۳۵۲قیمتهای
نفت  ۵برابر شــد شاه تصمیم گرفت این مقدار پول اضافی را به جای
اینکه پسانداز کند در حسابهای سپرده خارجی در بدنه اقتصاد تزریق
کنــد .این تورم خیلی باالیی را به وجود آورد .البته در ایران تورم دیر
اتفاق افتاد برای اینکه درآمدهای نفت زیاد میشد و دولت سعی میکرد
با واردات زیاد تــورم را پایین آورد ولی از زمانی که این درآمد کاهش
یافت تورم افزایش پیدا کرد .اما متاسفاه رفتارهایی نهادینه شد و این
نوع مدیریت بدون برنامه یا مدیریت عدم تمرکز عادی شد .این باعث
شد در دوره بعد هم خیلی زمان ببرد تا سازمان برنامه را تاسیس کنند
و تفکری میان افراد ایجاد شــد که به سازمان برنامه نیازی نیست و با
همین بودجهها ساالنه میتوانیم کار را راه بیندازیم .مسئله دیگری که
اتفاق افتاد این بود که ســازمان برنامه قوی را در دولت نهم و دهم از
بین بردند و بازگشــت به آن بسیار سخت است .در اول هم که گفتم
سازمان برنامه یک هژمونی داشت که برنامه را از باال با قدرت کارشناسی
انجام میداد .در حال حاضر کارشناس در سازمان نیست و دیگر حاضر
نیستند اختیارشان را با سازمانهای دیگر تعویض کنند .اقتدار سازمان
برنامه را بقیه سازمانها قبول ندارند و برنامه تولیدشده را برنامه موجهی
نمیدانند که اجرا کنند .برنامه ششم هرچقدر هم قوی باشد به همین
دالیل به دنیا نیامده از بین میرود.

پیشنیازهایی
که برای
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فرهنگو فرهنگ
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این صفحهها پیشنهادات
سرمایهگذاری در حوزههای
فرهنگی را به فعاالن
اقتصادی ارائه میدهد

جشنواره فیلم فجر به ایستگاه سیوچهارم رسید

رقیبان سیمرغ امسال
و مدعیان گیشه سال آینده

چه کسی سیمرغ بلورین را به خانه میبرد؟
صوفیا نصرالهی

98

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلوچهارم ،بهمن 1394

جشنواره فیلم فجر به سیوچهارمین سال برگزاریاش
رسیده است .حاال دیگر تاریخچهای برای خودش دارد و
عنوان مهمترین جشنواره سینمایی ایران را یدک میکشد.
جشنوارهای که کاش قبول کنیم ملی است نه بینالمللی
و روی آن چیزی که هست مانور بدهیم نه آن چیزی که
دلمان میخواهد باشد .همه اهمیت این جشنواره در پخش
فیلمهای ایرانیای است که سال بعد کنداکتور سینمای ایران
را تشکیل میدهند .در حقیقت جشنواره هر سال ویترین
سال بعد سینمای ایران است.
از فیلمهای جشنواره میتوانید تشخیص بدهید سال آینده
چند فیلم پرفروش ،چند فیلم هنر و تجربه و چند اثر
خواهید داشت که خورهفیلمها دوستش داشته باشند .درصد
خطا هم کم است ،چون فیلمهایی که خارج از جشنواره فجر
در سینماها اکران میشوند ،درنهایت به تعداد انگشتان دو
دست هم نیستند .این جشنوارهای است که هر سال ،هم
مهمانانش بیشتر شدهاند و هم سفرهاش بزرگتر شده است.
سالهای اول فقط یکسری فیلم در بخش مسابقه بودند .با
بیشتر شدن تعداد تولیدات سینمای ایران ،جشنواره فجر هم
وسعت بیشتری پیدا کرد.
اولین تغییر ،اضافهشدن بخش مسابقه فیلمهای اول و دوم
بود تا کارگردانانی که اولین فیلمهایشان را میسازند ،جدا
از کارگردانان باسابقه قضاوت شوند .در چند سال اخیر تعداد
فیلماولیهایی که هر سال به چرخه تولید سینمای ایران
اضافه میشوند ،آنقدر افزایش داشته که فیلمسازانی را که
فیلم دومشان را میسازند ،از این بخش حذف کردهاند و
فقط فیلماولیها کنار هم قرار میگیرند .از طرف دیگر ،یکی
از مزیتهای جشنواره فجر ،در حقیقت آزمایش مخاطبان
برای تصمیمگیری در مورد یکسری فیلمهای خاص است
که بهعقیده مدیران ممکن است حساسیتبرانگیز باشند .این
نکته باعث شد برای مدت  4-3سال ،بخش خارج از مسابقه
بهوجود بیاید که در آن ،سانسهای آخر شب فیلمهایی را
نمایش میدادند که احتمال توقیف آنها در اکران عمومی
وجود داشت .در دو سال اخیر بخش خارج از مسابقه تقریبا
حذف شده است .پارسال فیلمهای فیلمسازان پیشکسوتی
مثل سیروس الوند و یداهلل صمدی را در بخش خارج از
مسابقه نمایش دادند که البته اعتراض آنها را بهدنبال داشت.
بخش جدید این چند سال هم هنر و تجربه است .فیلمهایی
که قرار نیست بعدا اکران گسترده داشته باشند و درواقع
برای تعداد محدودی مخاطب با سالیق ویژه ساخته شدهاند،
در این گروه داوری میشوند.
امسال خیلی از فیلمسازان بزرگ مشغول ساختن فیلم
هستند :مسعود کیمیایی قاتل اهلی را کلید زده و داریوش
مهرجویی قرار است سنتوری :مرد پاییزی را بسازد .هرچند
کیمیایی فرم حضور در جشنواره را هم پر کرده اما بعید است
فیلمش بهموقع تمام شود .تعدادی فیلم مهم دیگر هم هست
که تازه در مرحله فیلمبرداری هستند :رگ خواب حمید
نعمتاهلل ،نگار رامبد جوان و فراری علیرضا داوودنژاد در
این دسته قرار میگیرند .از آنجایی که تا لحظه آخر امکان
تغییر در پخش فیلمهای جشنواره فجر وجود دارد ،فقط از
روی حدس و گمان و قانون احتماالت ،منوی پیشنهادی
جشنواره امسال را مینویسیم .با توجه به خبرهایی که درباره
این فیلمها منتشر شده ،در حقیقت میخواهیم به این
سوال جواب بدهیم که چرا این فیلمها آثار مهمی هستند و
دیدنشان در جشنواره فجر توصیه میشود:

از فیلمهای جشنواره میتوانید تشخیص بدهید سال آینده چند فیلم پرفروش ،چند فیلم هنر و تجربه و چند اثر خواهید داشت که
خورهفیلمها دوستش داشته باشند .درصد خطا هم کم است ،چون فیلمهایی که خارج از جشنواره فجر در سینماها اکران میشوند،
درنهایت به تعداد انگشتان دو دست هم نیستند.
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کارگردان :ابراهیم حاتمیکیا
بازیگران :پرویز پرستویی ،مریال زارعی ،بابک حمیدیان ،شیال خداداد ،فرهاد قائمیان ،امیر
آقایی ،محمود عزیزی با همراهی پریوش نظریه.
ابراهیم حاتمیکیا جزو پنج فیلمســاز مهم بعد از انقالب است .هر فیلمی که تا امروز
ساخته ،چه تحسینشدهترینهایشــان مثل آژانس شیشهای جنجالی بوده است .فیلم
قبلیاش ،چ که در جشنواره دو سال پیش بهنمایش درآمد ،یکی از بهترین کارهای آن دوره
بود .حاتمیکیا نشان داد که در کارگردانی کامال پخته شده و امکاناتی که در اختیارش قرار
گرفت هم به او فرصت داد تا سکانسهای جنگی تأثیربرانگیزی مثل خوردن هلیکوپتر به
کوهها خلق کند .میگویند در بادیگارد هم چند سکانس نفسگیر دارد؛ فیلمی که همانطور
که از اسمش پیداست ،درباره یک مامور محافظ است .حاتمیکیا پیش از این در فیلم به
رنگ ارغوان ،که چند سالی هم توقیف بود ،درامی درباره یک مأمور وزارت اطالعات خلق
کرد.
از همه اینها که بگذریم ،بعد از ده سال پرویز پرستویی و ابراهیم حاتمیکیا دوباره با هم
همکاری کردهاند .بهترین فیلم کارنامه هر دوی آنها ،محصول همکاریشان در دهه هفتاد
است :آژانس شیشهای که تبدیل به یکی از ماندگارترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران شد.
حاتمیکیا وقتی خیبری عمل میکند و ســاکت میماند ،وقتی سوز دارد ولی دود ندارد،
فیلمهای خوبی میسازد .فیلم ساز باهوشی که بلد است چطور از مدیوم سینما برای تصویر
کردن دغدغههای شخصیاش استفاده کند.

خشم و هیاهو

داســتان فیلم در حد شایعه باقی مانده اما میگویند برداشــتی از ماجرای مشهور ناصر
محمدخانی و شــهال جاهد است .حتی اگر تجربههای قبلی سیدی برایتان جالب نبوده،
همین کافی اســت تا کنجکاو دیدن فیلم شــوید .عالوه بر اینکه طناز طباطبایی و نوید
محمدزاده بازیگران نقشهای اصلی ،در سالهای اخیر همیشه بازیهای جذابی در فیلمهای
خوب ســینمای ایران ارائه دادهاند و میشود روی سلیقه آنها برای انتخاب این فیلمنامه
حساب باز کرد .کارن همایونفر ،آهنگساز خشم و هیاهو ،هم این فیلم را کاری جذاب و
یداند.
متفاوت م 

سیانور

3

کارگردان :بهروز شعیبی
بازیگران :مهدی هاشمی ،آتیال پسیانی ،هانیه توسلی ،بهنوش طباطبایی ،بابک حمیدیان ،فرزین
صابونی ،رضا موالیی و پدرام شریف
آن نوجوانی که در فیلم آژانس شیشهای حاتمیکیا نقش پسر حاج کاظم را بازی میکرد و
دستیار چند فیلم فرزاد مؤتمن بود ،حاال دیگر خودش کارگردان قابلی شده است .مردم شعیبی
را با نقش روحانی فیلم طال و مس همایون اسعدیان شناختند و سریال پردهنشین ،اولین ساخته
او در تلویزیون ،جزو موفقترین سریالهای سال گذشته ،هم از نظر مردم و هم منتقدان ،بود.
شعیبی سال  1391اولین فیلم سینماییاش ،دهلیز ،را ساخت .جسارتاش در استفاده از عطاران
در نقش جدی و تلخ ،بازی خوبی که از هانیه توسلی و بازیگر نوجوان فیلماش گرفت ،بههمراه
قصه جسورانهاش درباره قصاص ،خیلی زود ناماش را بهعنوان یکی از امیدهای سینمای ایران
بر سر زبانها انداخت .همان سال از جشنواره فجر سیمرغ بهترین فیلم بخش نگاه نو را گرفت.
سیانور فضایی کامال متفاوت با فیلم اول دارد و همین نشان میدهد شعیبی جوان دوست دارد
قصههای متنوعی را روایت کند که حال و هوایشان کامال با هم فرق دارد .سیانور یک عاشقانه
پلیسی است که در دهه  50میگذرد و محور اصلی آن زندگی عاشقانه یک زوج است که در آن
دوره زمانی به تصویر کشیده میشود .تهیهکننده فیلم سید محمود رضوی و محصولی از مؤسسه
سینمایی سیمای مهر است.

2

کارگردان :هومن سیدی
بازیگران :طناز طباطبایی ،نوید محمدزاده ،رضا بهبودی
هومن ســیدی با سه فیلم آفریقا ،ســیزده و اعترافات ذهن خطرناک من بهعنوان یک سلیقه
جدید خودش را به مخاطبان ســینما اثبات کرده است؛ فیلمهایی جمعوجور با هزینه تولید کم
که بهخصوص برای کسانی که اهل دیدن تجربیات جدید هستند ،می تواند جالب و جذاب باشد.
فیلمهایش یکجور شوخطبعی سیاه و ابزورد دارند و کاراکترهای تلخمزاجی هم دارد .سال گذشته
اعترافات ذهن خطرناک من فیلم محبوب خیلی از منتقدانی شد که تا بهحال چنین فضا و قهرمانی
در سینمای ایران ندیده بودند .یک کاراکتر اسیدی (؟) که مدام حافظهاش پاک میشود ،با آدمهای
عجیب و غریبی که دوروبرش هر کدام درباره اینکه کی هســت و قرار است به چه مسیری برود،
حرفی میزنند و راست و دروغشان را نمیشود کشف کرد.
هومن سیدی در این فیلم آخرش ،که اسمش وام گرفته از کتاب مشهور ویلیام فاکنر
است ،تغییر جهت داده .اینبار بیشتر از فرم و تجربه ،روی قصه تمرکز کرده است .هرچند

آشوب

4

تگفتار
کارگردان :کاظم راس 
بازیگران :فرهاد آییش ،کوروش تهامی ،محمدرضا هدایتی ،آتیال پســیانی ،امیرحسین صدیق،
داریوش فرهنگ ،یکتا ناصر ،همایون ارشادی ،لیال اوتادی ،شهره لرستانی
کاظم راســتگفتار از همان اولین فیلماش ،عروس خوشقدم ،تبدیل به فیلمســاز فیلمهای
پرفروش شد .بخش اعظمی از موفقیت فیلمهایاش در گیشه از حاشیهها و دید درستاش نسبت
به تبلیغات میآید .در مورد فیلم آشوب ولی سعی کرده کامال در سکوت خبری همه چیز را پیش
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پول و فرهنگ
ببرد .بهنظر میرسد امسال فیلمسازان عالقهمندند داستانهایشان را در دهههای گذشته تاریخ
ایران روایت کنند .فیلم آشوب داستان یک جوان تحصیلکرده متعلق به دهه  ۲۰شمسی است که
عاشق خوانندگی است و با نام مستعار آشوب در اللهزار خوانندگی میکند اما چندان موفق نیست.
بههمین دلیل مجبور میشود تا برای موفقیت بر موج سیاست سوار شود .فیلم بهخصوص از نظر
دکور و طراحی صحنه متحمل هزینههای زیادی شــده است .آشوب مثل فیلم چک ،آخرین کار
راستگفتار در سینما ،اثری جدی و حتی تراژیک است که گاهی متناسب با موقعیتهایش لحن
طنز وجود دارد .احتمالاش زیاد است که جزو فیلمهای پرفروش سال آینده شود .خالصه داستانش
کنجکاویبرانگیزاست.

بارکد

5

کارگردان :مصطفی کیایی
بازیگران :بهرام رادان ،رضا کیانیان ،محسن کیایی ،سحر دولتشاهی ،بهاره کیانافشار و با حضور
پژمان بازغی.
کیایی جزو نمونهایترین (؟) فیلمسازان سینمای بدنه است .از همان فیلم اولاش ،ضد گلوله
که بهنظرم هنوز بهترین فیلم اوست ،تا آخرین اثرش ،عصر یخبندان که سال گذشته توانست نظر
مردم را در جشنواره فیلم فجر جلب کند اما در کمال تعجب فروشاش در گیشههای امسال کمتر
از حد انتظار بود ،همیشه فیلمهایش را باالتر از حد استاندارد در کارگردانی و فیلمنامه نگه داشته
است .همیشه دغدغههای اجتماعی را با گوشه و کنایه در فیلمهایش مطرح میکند .بارکد فیلمی
کمدی با دو کاراکتر اصلی است که از کف خیابانها آمدهاند و شرایط اجتماعی وضعیت خاصی را
برایشان بهوجود آورده است .محسن کیایی ،برادر کارگردان که تا به حال در همه فیلمهایاش هم
حضور داشته ،و بهرام رادان نقشهای اصلی را بازی میکنند .با توجه به اینکه از میان فیلمهای
کیایی خط ویژه ،که لحن طنزآلودی داشت ،بیشتر از بقیه مورد توجه قرار گرفته بود ،بارکد یکی از
امیدهای جشنواره امسال و یکی از گزینههای مهم گیشه سینماها در سال آینده بهشمار میرود.

امکان مینا است و این یعنی میشود روی فیلمنامهاش حساب کرد .فیلم داستان زندگی عاشقانه مینا
و همسرش است که با شک و تردیدها و خیانت وارد مسیر دیگری میشود .فیلم در دهه  60روایت
میشود و به گفته تهیهکنندهاش قصه پرفراز و نشیبی دارد که میتواند تماشاگر را تا انتها غافلگیر
کند .هنوز معلوم نیست فیلم لحن شوخطبعانه تبریزی را در کمدیهایش دارد یا نه .اگر داشته باشد
که از حاال میشود آن را یکی از گزینههای قطعی فروش سال آینده دانست .به هر حال دیدن فیلم
دیگری از زوج تهیهکننده و کارگردان مارمولک وسوسهبرانگیز است.

اژدها وارد میشود

کارگردان :مانی حقیقی
بازیگران :امیر جدیدی ،همایون غنیزاده ،احسان گودرزی ،نادر فالح ،علی باقری ،کیانا تجمل
مانی حقیقی از گفتوگو گریزان اســت و درباره فیلماش هم اطالعات زیادی نداده اما سابقه
خوبش در کارگردانی کنعان ،که قصهگوترین فیلماش است ،مینیمال کارگران مشغول کارند و فیلم
متفاوت پذیرایی ساده کافی است تا به اژدها وارد میشود هم امید ببندیم .اسم اولیه یک ترکیب
عجیب و غریب «شن ،جن ،ین» بود که بعد به اژدها وارد میشودتغییر پیدا کرد .میگویند فیلم در
ژانر وحشت و فانتزی است .واقعیت این است که دیدناش ریسک است .اما اگر اهل دیدن فیلمهای
متفاوت هستید ،میشود پیشنهادش کرد.

هفتماهگی

امکان مینا

6

کارگردان :کمال تبریزی
بازیگران :میالد کیمرام ،مینا ساداتی ،شاهرخ فروتنیان ،بهرنگ علوی  ،سیامک صفری ،سیامک
احصایی
کمال تبریزی برای نزدیکشدن به خط قرمزها و شوخی با آنها شهرت زیادی دارد .بعد از توقیف
خیابانهای آرام ،تبریزی دو فیلم دیگر ساخت :طبقه حساس ،یکی از پرفروشترین فیلمهای اکران
شده که آن طنز ویژه تبریزی را نداشت و بیشتر مدیون محبوبیت عطاران بود و طعم شیرین خیال
که شکســت بزرگی از کار درآمد .اما حاال تبریزی فیلم جدیدش را با منوچهر محمدی میسازد؛
همان تیمی که محصول جنجالی مارمولک را به سینمای ایران داد .فرهاد توحیدی ،فیلمنامهنویس
100
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8

کارگردان :هاتف علیمردانی
بازیگــران :حامد بهداد ،باران کوثری ،پگاه آهنگرانی ،بهناز جعفری ،رضا بهبودی ،محمدرضا
علیمردانی .با حضور فرشته صدرعرفایی ،هانیه توسلی و احمد مهران فر
هاتف علیمردانی فیلمساز جوانی است که در فیلمهایاش معضالت اجتماعی را تصویر میکند.
او در دسته فیلمسازان مستقلی قرار میگیرد که سعی میکنند حتما سالی یک فیلم بسازند .تا امروز
فیلمهایاش فروش مناسبی داشتهاند و توانسته هزینه فیلمهای بعدیاش را از آنها بهدست آورد.
اگر چه جشنواره فجر و اکران همیشه در حق علیمردانی بیانصافی کرده و اولین فیلم اجتماعیاش،
بهخاطر پونه را ،با وجود امتیازاتی که داشــت ،خارج از بخش مســابقه قرار دادند و در اکران هم
بدشانس است ،اما سینما را خیلی حرفهای دنبال میکند .در فیلمهایاش معموال از گروهی حرفهای
و باتجربه استفاده میکند و در این فیلم هم محمود کالری را بهعنوان مدیر فیلمبرداری کنار خودش
دارد .به گفته خودش هفتماهگی نســبت به بقیه آثارش فیلم پرهزینهای است و لوکیشنهای
زیادی داشته .علیمردانی خوب بلد است قصه تعریف کند و بههمینخاطر میشود ناماش را جزو
فیلمسازانی گذاشت که سینمای بدنه ایران به آنها نیاز دارد .هفتماهگی داستان زندگی یک زوج
جوان مدتی بعد از ازدواجشان است .دیدن سه ستاره جوان ،یعنی حامد بهداد ،پگاه آهنگرانی و باران
کوثری در یک فیلم خودش میتواند یکی از دالیل انتخاب هفتماهگی در جشنواره فجر باشد.

اولین تغییر در جشنواره فجرامسال ،اضافهشدن بخش مسابقه فیلمهای اول و دوم بود تا کارگردانانی که اولین فیلمهایشان را میسازند،
جدا از کارگردانان باسابقه قضاوت شوند .در چند سال اخیر تعداد فیلماولیهایی که هر سال به چرخه تولید سینمای ایران اضافه میشوند،
آنقدر افزایش داشته که فیلمسازانی را که فیلم دومشان را میسازند ،از این بخش حذف کردهاند و فقط فیلماولیها کنار هم قرار میگیرند.

بهدنیا آمدن

9

کارگردان :محسن عبدالوهاب
بازیگران :هدایت هاشمی ،الهام کردا ،بهناز جعفری ،پونه عبدالکریمزاده ،رضا مرتضوی
عبدالوهاب در سینما بهخاطر همکاریهایاشش با رخشان بنیاعتماد شناخته شد .او
و بنیاعتماد بهطور مشترک فیلمهای خونبازی و گیالنه را کارگردانی کردند .عبدالوهاب
باالخره سال  1388اولین فیلم مستقلاش ،لطفا مزاحم نشوید را جلوی دوربین برد؛ فیلمی
در ســه اپیزود که بهخصوص بازیهای بازیگراناش خیلی مورد توجه قرار گرفت .هدایت
هاشمی در بهدنیا آمدن برای دومینبار جلوی دوربین عبدالوهاب رفته است تا داستان زن
و شــوهری را روایت کنند که در آســتانه میانسالگی برای ادامه مسیر زندگیشان دچار
تنشهایی میشوند .عبدالوهاب در بهدنیا آمدن سه مسئولیت را با هم برعهده گرفته است:
او بهجز کارگردانی ،هم تهیهکننده فیلماش است و هم مدیر فیلمبرداری آن .لوکیشنهای
فیلم ،یزد و تهران بودهاند و ای فیلم ،مثل فیلم قبلی عبدالوهاب قرار اســت یک معضل
اجتماعی را مطرح کند .سابقه خوب عبدالوهاب و ترکیب بازیگران تئاتری و سینمایی فیلم
حداقل این نوید را میدهد که شاهد فیلمی با بازیهای سطح باال خواهیم بود .خود عوامل
معتقدند قصه بهدنیا آمدن هم پرکشــش است .هرچند باید اعتراف کنیم اسم دراماتیک
خوبی ندارد.

النتوری

10

کارگردان :رضا درمیشیان
بازیگران :باران کوثری  ،نوید محمدزاده  ،مریم پالیزبان  ،رضا بهبودی ،بهناز جعفری ،پریوش نظریه،
نادر فالح ،اردشیر رستمی ،حسین پاکدل ،بهرنگ علوی ،ستاره پسیانی ،نظامالدین کیایی ،سیاوش
چراغی پور و....
النتوری ،سومین فیلم کارگردان جوانی است که زمانی دستیار داریوش مهرجویی بود
و هر دو فیلم قبلیاش با استقبال منتقدان در جشنواره روبهرو شد .باران کوثری بازیگر
ثابت هر دو فیلم بود که حاال در النتوری هم حضور دارد .ســر فیلم قبلی درمیشیان،
عصبانی نیســتم ،جنجال زیادی بهپا شــد؛ فیلمی که با وجود داشتن پروانه نمایش،
توقیفاش کردند .درمیشــیان فیلم سوماش را در سکوت کامل کلید زد .فیلم عاشقانه
پرلوکیشنی که چندبار بهدلیل موانعی که سر راه فیلمبرداریاش در لوکیشنهای مختلف
بهوجود آوردند ،متوقف شد .یکی از نکات جالب توجه فیلم بازی مریم پالیزبان ،ستاره
کمکار فیلم نفس عمیق پرویز شــهبازی در آن است .فیلم درمیشیان به احتمال قوی
یکی از مهمترین آثار جشنواره امسال خواهد بود .شانس رفتن به جشنواره برلین را هم
دارد .رضا درمیشیان را میتوان جزو موفقترین فیلمسازان جوان مستقل سینمای ایران
ب هحساب آورد.

کفشهایم کو؟

11

کارگردان :کیومرث پوراحمد
بازیگران :مجید مظفری ،رویا نونهالی ،رضا کیانیان ،مینا وحید و بهاره کیانافشار
کفشهایم کو؟نوزدهمین فیلم بلند سینمایی کیومرث پوراحمد ،کارگردان کهنهکار سینمای
ایران است .اوایل شایعه شده بود بعد از آخرین فیلم ناموفق پوراحمد ،پنجاه قدم آخر ،که دو سال
پیش در جشنواره فجر بهنمایش درآمده بود ،پوراحمد سراغ موفقترین فیلماش نزد منتقدان ،یعنی
شب یلدا رفته و کفشهایم کو؟تکمله آن فیلم است .این خبر از سوی عوامل فیلم تکذیب شد و در
خالصه داستاناش آوردند که این فیلمی درباره تبعات مهاجرت و آلزایمر است .پوراحمد در روزهای
نهچندان دور ،فیلمهای دلنشینی مثل خواهران غریب را به سینمای ایران هدیه داده .پس منصفانه
اســت هر فیلم جدیدی که میسازد ،منتظر باشیم تا شاید تجربه فیلمهای خوباش تکرار شود.
بهخصوص که عکسهایی که از فیلم منتشر شده و رؤیا نونهالی و رضا کیانیان را در یک قاب دارد،
حال و هوای دوستداشتنی دارند.

ماالریا

12

کارگردان :پرویز شهبازی
بازیگران :ساغر قناعت ،آذرخش فراهانی ،آزاده نامداری ،ساعد سهیلی
پرویز شهبازی سومین فیلماش ،نفس عمیق ،را که ساخت تبدیل به فیلمساز محبوب منتقدان
شد .نفس عمیق فیلمکالت نسل جوان آن سالها شد و دو بازیگر نقش اول آن هم چهرههای محبوب
منتقدان شدند :مریم پالیزبان و منصور شهبازی ،برادرزاده پرویز شهبازی .از آن به بعد شهبازی در
هر فیلماش یک چهره جدید به سینمای ایران معرفی کرده که معموال هم گل بازیهایشان را در
فیلمهای شهبازی انجام دادهاند .همه میدانند که شهبازی چه کارگردان خوشسلیقهای است و
خوب میداند مثال روی فالن نمای فیلماش باید از چه موسیقیای استفاده کند .در فیلم جدیدش
دو چهره جدید دارد :ساغر قناعت که از میان صدها دختر جوانی که برای حضور در ماالریا تست
دادند ،انتخاب شــد و آذرخش فراهانی که پسر بهزاد فراهانی بازیگر قدیمی تئاتر و سینماست .از
طرف دیگر ،اولین حضور آزاده نامداری بهعنوان بازیگر در این فیلم حاشیههای زیادی داشت .فیلم
داســتان دختر و پسري است که در تهرانگرديهاي خود با مردي برخورد ميکنند که مشکلي
دارد ،آنها سعي ميکنند راه حلي براي اين مشکل پيدا کنند .چرا باید این فیلم را ببینید؟ جوابش
دو کلمه است :بهخاطر شهبازی .شهبازی کارگردانی است که هر بار میشود انتظار داشت بهترین
فیلم سال را ساخته باشد .اسم فیلم شهبازی اول «نسیم» بود و بعد به ماالریا تغییر نام داد .نکته
جالب اینکه شهبازی سالها پیش فیلمنامه دیگری به نام «ماالریا» نوشته بود که قصه یک گروه
موسیقی را روایت میکرد اما بعد از آنکه یکی از کارگردانان ایرانی مهاجر به خارج از کشور از روی
سوژه شهبازی فیلمی با همین مضمون ساخت ،شهبازی از ساخت آن ایده منصرف شد و حاال اسم
فیلمنامه موردعالقهاش را روی پروژه دیگری گذاشته است.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلوچهارم ،بهمن 1394

101

پول و فرهنگ

نیمرخها

13

کارگردان :ایرج کریمی
بابک حمیدیان ،سحر دولتشــاهی ،رویا نونهالی ،هومن سیدی ،امیرحسین رستمی ،بهاران بنی
احمدی ،شیرین اسماعیلی ،سید ابراهیم عمادی ،شورا کریمی ،پویان جوان ،سام قریبیان
ما ایرانیها به میراث معتقدیم .نیمرخها قرار است میراث ایرج کریمی باشد برای همه
آنهایی که سینما را با قلم او شناختند .حتی اگر ایرج کریمی امسال از دنیا نمیرفت،
باز هم نیمرخها به حکم فیلمهای قبلیاش ،چند تار مو ،از کنار هم میگذریم و باغهای
کندلــوس فیلــم کنجکاویبرانگیزی بود .اصال هر فیلمی که منتقد صاحب ســبک و
خوشفکری مثل ایرج کریمی سازندهاش باشد ،دیدناش واجب است .نیمرخها ملودرامی
مدرن و عاشــقانه و روایتگر زندگی زوج جوانی است که مرد به دلیل بیماری سرطان
روزهای آخر عمر خود را سپری میکند و در ادامه آن رقابتی بین مادر و همسر این مرد
جوان رخ میدهد .همین که کاراکتر مرد قصه سرطان دارد ،باعث شده همه فکر کنند
نیمرخهــا بهنوعی حدیث نفس ایرج کریمی در آخرین روزهای زندگیاش بوده اســت؛
فیلمی که آواز قوی ایرج کریمی شد.

دراکوال

14

کارگردان :رضا عطاران
بازیگران :رضا عطاران ،سیامک انصاری ،ویشکا آسایش ،ژاله صامتی و عباس محبوب
رضا عطاران ،ناجی و گنج این سالهای سینمای ایران است .بهقول معروف دست به
خاک بزند ،طال میشــود .در هر فیلمی که حضور داشته ،آن فیلم در جدول اکران جزو
پرفروشها قرار گرفته و دو فیلمی هم که خودش ساخته ،با وجود آنکه هر دو کمدیهای
روشنفکرانه بودند و با شمایلی که مردم از عطاران میشناسند ،فاصله داشتند ،باز فروش
خوبی کردند .عطاران ستارهای است که مردم دوستش دارند و باالتر از آن ،االن تبدیل به
مهمترین برند سینمای کمدی شده و مخاطبان به آثارش اعتماد میکنند .ذهن خالق
عطاران ایندفعه ســراغ یک سوژه فانتزی رفته است .دراکوال ماجرای خونآشامی است
که عطاران نقشاش را بازی میکند و از نقطهای ناشــناخته وارد ایران شده است .اولین
شخصی که سر راهاش قرار میگیرد ،یک معتاد است .آقای خونآشام بهراحتی خون این
معتاد را میمکد اما بعد از مدتی آثار اعتیاد در وجود خون آشام مشاهده میشود و همین
ماجرا وضعیت کمیکــی را برایش رقم میزند .از همین حاال دراکوال را مهمترین گزینه
اکران نوروز  95میدانند و جایش در جدول پرفروشترینهای سال آینده محفوظ است.
کمدیهای عطاران واقعا همان چیزی هســتند که از فیل م کمدی انتظار میرود؛ آنها
مخاطبشان را میخندانند .با شوخیهایی که چندان پیچیده و بدیع نیستند اما در اجرا
درخشان و درست و بهاندازه از کار درمیآیند.
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کارگردان :تینا پاکروان
بازیگران :حامد بهداد ،رویا نونهالی ،گوهر خیر اندیش ،آتیال پسیانی ،ستاره اسکندی ،رابعه اسکویی،
سینا رازانی و شقایق فراهانی
پاکروان سالها در عرصه تولید در سینمای ایران فعال بود و با بزرگترین کارگردانان این حرفه،
از جمله بهرام بیضایی و مسعود کیمیایی در فیلمهایشان همکاری کرده بود .بهخاطر همین حضور
پررنگاش در سینما ،وقتی دو سال پیش اولین فیلماش را ساخت ،همه منتظر بودند ببینند دختر
جوانی که زمانی با نوشتن در یک مجله سینمایی وارد کار شده بود ،بعد از این همه سال فعالیت در
سینما چه در چنته دارد .خانوم فیلم سه اپیزودی زنانه پاکروان تجربه آبرومندی از کار درآمد .همین
باعث میشود برای دیدن فیلم دوماش ،نیمهشب اتفاق افتاد مشتاقتر شویم .فیلم درامی عاشقانه
است و داستان عشقهای نامتعارف اما به گفته سازندهاش به اندازه خانوم زنمحور نیست .پاکروان
هم جزو آن دسته از فیلمسازانی است که با سرمایه خصوصی فیلم میسازد.

خشکسالی و دروغ

16

کارگردان :پدرام علیزاده
بازیگران :محمدرضا گلزار ،پگاه آهنگرانی ،علی سرابی ،آیدا کیخایی ،خاطره اسدی ،مارال بنی آدم،
سمانه اسماعیلی ،بانو کیخایی ،آیلین کیخایی ،تینو صالحی ،افشین اخالقی ،صدف فانی
در ایران کمتر پیش آمده که از روی نمایش موفقی که برای مدت طوالنی روی صحنه تئاتر
بوده ،فیلمی ساخته شود .پدرام علیزاده اما با خشکسالی و دروغ این کار را انجام داده است .نمایش
خشکســالی و دروغ را محمد یعقوبی اولینبار شــهریور  1388روی صحنه برد و بعد از آن دو بار
دیگر در سالهای  90و  93نمایش اجرا شد و هر بار هم با استقبال مخاطبان روبهرو شد .بعضی
از بازیگران در اجراهای بعدی جایشان را به دیگران دادند و بعضی دیگر مثل آیدا کیخایی و علی
ی این نمایش هم باز
سرابی ،که اعضای ثابت خشکسالی و دروغ بودند ،پایشان به نسخه سینمای 
شد .این نمایش در خارج از کشور هم موفقیتهای زیادی کسب کرد .داستان چهار کاراکتر اصلی
شامل امید که وکیل دادگستری است ،میترا همسر اول امید ،آال که او هم وکیل است و همسر دوم
امید و آرش برادر آال که همراه با امید و آال در یک دفتر حقوقی کار میکند؛ داستانی درباره بحران
دروغ در روابط میان اعضای خانواده .پدرام علیزاده پیش از این فیلم کمدی نهچندان موفق آخرین
سرقت را ساخته بود اما حاال سراغ سوژه درامی رفته که پیش از این تا حدی امتحانش را پس داده
است .علیزاده البته توضیح داده که فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ اقتباس نعلبهنعل از روی
نمایشنامه نیست و به فراخور سینماییکردن آن و افزایش زماناش ،داستانکهایی به قصه یعقوبی
اضافه شــده است .یکی از کارهای جسورانه علیزاده بازی دادن محمدرضا گلزار کنار تئاتریهای
حرفهای اســت .گلزار که تا امروز بهعنوان ستاره سینمای عامهپسند شهرت داشته ،حاال در فیلم
متفاوتی ظاهر شده و کارگردان هم از بازیاش راضی است.

در دو سال اخیر بخش خارج از مسابقه تقریبا حذف شده است .پارسال فیلمهای فیلمسازان پیشکسوتی مثل سیروس الوند و یداهلل صمدی را در
بخش خارج از مسابقه نمایش دادند که البته اعتراض آنها را بهدنبال داشت .بخش جدید این چند سال هم هنر و تجربه است .فیلمهایی که قرار
نیست بعدا اکران گسترده داشته باشند و درواقع برای تعداد محدودی مخاطب با سالیق ویژه ساخته شدهاند ،در این گروه داوری میشوند.

آخرین کی سحر رو دیدی؟

17

کارگردان :فرزاد مؤتمن
بازیگران :فریبرز عربنیا ،سیامک صفری ،ژاله صامتی
اگر یک ماه پیش بود با اطمینان بیشتری میگفتیم این فیلم را ببینید .همکاری فرزاد مؤتمن
که فیلم خوبی مثل شبهای روشن ،تجربه جالبی مثل باجخور و باالخره اثر موفق سال گذشته
خداحافظی طوالنی را در کارنامهاش دارد با امیر عربی ،فیلمنامهنویس جوانی که بخاطر فیلمنامه
سعادتآباد مازیار میری نامزد چند جایزه شد .جدا از اسم جذاب و سینمایی فیلم ،این نکته که در
سینمای ایران اثری در ژانر پلیسی ساخته شده هم کنجکاویها را بیشتر میکند .اما در این یک ماه
بالهای متعددی سر فیلم آمد که باید در جشنواره نتیجه کار را ببینیم .مشکالت مربوط به بودجه
و سفر عربنیا به آمریکا در حالی که یکی از سکانسهای کلیدیاش مانده بود ،خوراک مطبوعات
سینمایی شد .فیلم داستان مادری است که یک روز صبح وارد کالنتری میشود و به افسر نگهبان
اطالع میدهد که دختر جوانش ،سحر ،شب گذشته به خانه بازنگشته است .نکته جالب اینکه کلید
نوشتن فیلمنامه برمبنای یک ماجرای واقعی بوده است :بهقتلرسیدن دختر جوان با ضربات چاقو
روی پل مدیریت که مدتها تیتر اول روزنامهها بود.

رسوایی 2

18

کارگردان :مسعود د هنمکی
بازیگران :اکبر عبدی ،محمدرضا شریفینیا ،فخرالدین صدیقشریف ،مهران رجبی،سحر قریشی،
امیر نوری ،رامین راستاد
فیلمهای دهنمکی را دوست داشته باشید یا نه ،نمیشود انکار کرد که او سلطان گیشههاست.
تنها رقیبش در این سالها رضا عطاران بوده که البته سر ورود آقایان ممنوع با قسمت اول رسوایی،
بازی را به عطاران واگذار کرد .بعد از سهگانه اخراجیها که موفقیت میلیاردی داشتند ،دهنمکی سراغ
فیلم رسوایی رفت و سوژه حساسی را بهتصویر کشید؛ ماجرای دختر بدنامی در یک محله سنتی و
قدیمی و روحانی عارفی که میخواهد بیاعتنا به حرف مردم به دختر کمک کند .قصه رسوایی 2
البته هیچ ربطی به قسمت اول ندارد و فقط کاراکتر حاج یوسف با بازی اکبر عبدی از آن وام گرفته
شده است .دهنمکی برای ساخت رسوایی  2مطمئن نبود .ایده آن را از مدتها پیش داشت اما حال
نامســاعد اکبر عبدی باعث شده بود به این فکر کند که با حذف این کاراکتر فیلم دیگری به نام
همشهریها بسازد .در قسمت جدید رسوایی ،حاج یوسف با پیشبینی غیرمنتظره آمدن زلزله خط
اصلی قصه را پیش میبرد و البته به گفته دهنمکی داستانکهای فرعی زیادی هم حول و حوش آن
وجود دارد .خود کارگردان معتقد است در رسوایی  2افق نگاه حاج یوسف بهعنوان یک عارف زاهد از
یک محله فراتر رفته و حاال یک جامعه و شهر را دربرمیگیرد .بعید است فیلم ،موفقیتی در جشنواره
کسب کند .در بهترین حالت جزو فیلمهایی میرود که منتقدان به آن لقب عامهپسند میدهند .اما
قطعا جزو مدعیان فروش سال آینده خواهد بود.

سایههای موازی
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کارگردان :اصغر نعیمی
بازیگران :ابوالفضل پورعرب ،شهاب حسینی ،سمیرا حسنپور ،سیامک صفری ،هوشنگ توکلی،
حدیث فوالدوند
این دومینبار است که سعید عقیقی برمبنای کتابی از فئودور داستایفسکی ،نویسنده مشهور
روس ،فیلمنامه اقتباس میکند .اولی شبهای روشن بود که با استقبال خوبی روبهرو شد .سایههای
موازی بر اساس داستان «نازنین» نوشته شده و اصغر نعیمی که عالقمند به ادبیات است ،تصمیم
گرفته این فیلمنامه را بسازد .نعیمی پیش از این ،فیلم پرفروش بیوفا را ساخته بود که پرفروش
هم شد و از او بهعنوان کارگردانی که استانداردهای سینمای بدنه را خوب میشناسد ،یاد میکنند.
اینبار نعیمی فیلم متفاوتتری از آثار قبلیاش جلوی دوربین برده که خیلی با وســواس و دقت
مراحل فنیاش را طی کرده است .فیلمبرداری فیلم ،زمستان سال گذشته انجام شد .نکته جالب
فیلم ،حضور دوباره ابوالفضل پورعرب ،ستاره دهه شصت و اوایل دهه هفتاد سینمای ایران ،جلوی
دوربین است .این فیلم بازگشت او بعد از  8-7سال به سینماست و به احتمال زیاد با استقبال خوبی
روبهرو خواهد شد.

نفس

20

کارگردان :نرگس آبیار
بازیگران :مهران احمدی ،پانتهآ پناهیها ،گالره عباسی ،سیامک صفری ،شبنم مقدمی
موفقیت ناگهانی نرگس آبیار با دومین فیلماش ،شیار  143که در جشنواره دو سال پیش
به نمایش درآمد ،حیرتانگیز بود .فیلمی که برای بخش مسابقه انتخابش نکردند و ابراهیم
حاتمیکیا به دفاع از آن بهشدت به هیأت انتخاب حمله کرد .شیار  143اکران شد و تبلیغات
خوبی هم اطراف آن صورت گرفت ،از جمله اینکه فیلمی است درباره مادران این سرزمین
که اشــک مخاطبش را درمیآورد .فیلم آبیار جزو پرفروشهای اکران  93بود و حاال برای
فیلم بعدی کار سختتری دارد .نفس که لوکیشن اصلی آن شهر یزد است ،داستان زندگی
چهار کودک به نامهای بهار ،نادر ،کمال و مریم است که همراه پدر و مادربزرگشان در دهه
 50خورشیدی زندگی میکنند .دنیای رؤیاهای زیبای این کودکان قرار است رنگ حقیقت
به خود بگیرد .فیلمنامه نفس اقتباسی از یک از رمانهای خود کارگردان است که پیش از
چاپ آن تصمیم گرفتند نسخه سینماییاش را بسازند .روایت فیلم بین سالهای  1357تا
 1362میگذرد؛ یعنی دو مقطع مهم انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی در فیلم به تصویر
کشیده شده و همین چالش بزرگی است .نفس فیلم پرلوکیشنی است و در  7شهر ایران
فیلمبرداری شده .در اینکه پروژه دشواری بوده شکی نیست .از لحاظ پروداکشن بهمراتب
از شیار  143کار سنگینتری بوده است .باید دید بههماناندازه میتواند روی مخاطبانش
تأثیر بگذارد یا نه.
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پول و فرهنگ
گفتوگو با مرتضي كاظمي ،مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اقتصاد فرهنگ و هنر

در توسعه صادرات فرهنگی غفلت كردهايم
احسان ميزاني
اقتصاد فرهنگ در ايران هنوز مفهوم شناختهشدهاي پيدا نكرده است .بسياري از كشورهاي دنيا در
چرخه فرهنگي و هنري خود به چارچوب و منطقي اقتصادي رسيدهاند و حتي با صادرات هنر زمينه
ارزآوري مطلوبي فراهم كردهاند .در ايران اما هنوز چرخه اقتصادي داخلي نيز در بخش فرهنگ و هنر
ايجاد نشده است .صادرات محصوالت هنري هم بهرغم وجود استعدادها و ظرفيتهاي باال همچنان
جايگاهي در اقتصاد و فرهنگ ايران پيدا نكرده است .در اين زمينه با مرتضی کاظمی ،مشاور وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی در اقتصاد فرهنگ و هنر گفتوگو كردهايم .كاظمي به ظرفيتهاي باالي ايران
و سهم اندك آن از اقتصاد هنر اشاره كرده و پيشنهادهايي براي رسيدن به چرخه اقتصادي در فرهنگ
ارائه داده است.
 Áمسئله اقتصاد در فرهنگ و هنر چگونه در جهان به عنوان يك
اصل براي بقاي آن مطرح شد؟

کشور چین در
صادرات صنایع
خالق رتبه اول
را دارد با 121
میلیارد دالر،
نمیدانم بايد
اظهار تأسف بکنم
یا نه اما یکی از
مصرفکنندگان
محصوالتچین
ماهستیم

104

اقتصاد فرهنگ موضوعی جدید در گفتمان اقتصادی جهان است .این
موضوع چه از منظر علمی به عنوان یکی از شاخههای علم اقتصاد و چه
از منظر عملی به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی ،برای نخســتین بار
در دهه هفتاد قرن بیستم درآمریکا مطرح شــد و آرامآرام جای خود را
در محافل آکادمیک و نیز در نهادهای مالی و اقتصادی معتبر جهان باز
کرد و باالخره در دهه آخر قرن گذشــته میالدی با کمک فناوریهای
پیشــرفته کامپیوتری و دیجیتالی ،سهم قابل توجهی از تولید ناخالص
داخلی کشــورهای پیشرفته و در حال توســعه را نصیب آثار ،کاالها و
خدمــات فرهنگی و هنری کرد .در ایران اما عمر این پدیده به بیســت
ســال نمیرسد و از زمانی جدی شد که ماده  104برنامه چهارم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور را به خود اختصاص داد .در این ماده
قانونی دولت موظف شده بود که با اتخاذ سیاستهای فرهنگی و اقتصادی
اوالً برای احصا و ارتقای سهم بخش فرهنگ در شاخصهای اقتصاد ملی
اقدام کند و ســپس زمینههای رونق اقتصاد فرهنگ را فراهم سازد .اما
متأســفانه این ماده از قانون برنامه چهارم نیز به سرنوشت سایر مواد و
احکام آن قانون دچار شد ،یعنی با تعمد دولت نهم به بایگانی سپرده شد
و عم ً
ال اتفاقی نیفتاد.
 Áبسياري از كشورهاي دنيا چطور توانستند چرخه اقتصادي براي
بخش فرهنگ راه بيندازند؟ در حال حاضر وضعيت اقتصاد فرهنگ در
جهان چگونه است؟

به طور کلی میتوان گفت فرهنگ در جهان روندی رو به رشد دارد و
با چشماندازی گسترده و روشن پيش ميرود .یکی از مشخصههای آن این
است که با بهکارگیری تجهیزات جدید و بر بستر فناوریهای اطالعاتی
و ارتباطاتی ،نوعی از صنایع را با عنوان صنایع فرهنگی پایهگذاری شده
است که مبتنی بر ایدهها و اندیشههای خالقانه است .یعنی مواد اولیه آن
خالقیت است و به همین جهت به آن صنایع خالق هم میگویند .هسته
مرکزی این صنایع هنر اســت .همان هفت هنر سابق به اضافه هنرهای
جدید و دیجیتالی .میراث فرهنگی ،رسانهها ،هنرهای کاربردی مثل انواع
طراحیها ،معماری ،مد و تبلیغات هم در زمره این صنایع هستند که بین
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 2تا  11درصد از تولید ناخالص کشــورهای جهان را به خود اختصاص
دادهاند .یعنی میتوان گفت صنایع فرهنگی و خالق به طور متوســط 6
درصد از تولید ناخالص کشورهای صنعتی و پیشرفته و یا در حال توسعه
را دربر میگیرند .گفته میشــود که حجم مبادالت و گردش مالی این
صنایع بیش از  4هزار میلیارد دالر اســت .در ســال  2014سهم آنها از
صادرات جهان حدود  820میلیارد دالر بوده است .برای مثال گردش مالی
صنعت انیمیشن ساالنه حدود  80میلیارد دالر و گردش مالی بازیهای
رایانهای در  2014بالغ بر  91میلیارد دالر بوده است .جالب است بدانید
که کشور چین در صادرات صنایع خالق رتبه اول را دارد با  121میلیارد
دالر .نمیدانم اظهار تأســف باید بکنم یا نه که یکی از مصرفکنندگان
محصوالت چین ما هستیم .سه سال پیش گشتی در میدان امام اصفهان
میزدم ،حیرت کردم از وفور صنایع دســتی چینی که در فروشگاههای
اطراف میدان ،جای صنایع دستی خودمان را بهراحتی گرفته بودند .این
وضعیت قطعاً دو دلیل دارد :یکی سیاســتهای کارآمد کشور چین در
توسعه صادرات فرهنگی خود و یکی هم غفلت و بیتوجهی ما نسبت به
صنایع فرهنگی خودمان.
 Áمنظورتان چیست ،وضعیت صنایع فرهنگی و صادرات آن در
کشور ما چگونه است؟

منظورم این است که صنایع فرهنگی و اقتصاد فرهنگ در برنامههای
توسعه اقتصادی ما محلی از اعراب ندارد .برای مثال صنعت نشر ،بحرانی
است ،صنعت سینما به مفهوم واقعی نداریم .کل صادرات صنایع فرهنگی
ما که عمده آن هم صنایع دستی است به صدمیلیون دالر نمیرسد .یعنی
ســهم ما از میزان صادرات جهانی صنایع خالق به یکصدم درصد هم
نمیرسد .این در حالی است که کشور ما دارای یکی از معدود تمدنهای
کهن جهان است ،با سابقه درخشان فرهنگی و هنری که آثار ممتاز آن
هنوز هم زبانزد جهانیان است چه در حوزه معماری و چه در حوزه ادبیات
و هنر .فراموش نکنیم که فرهنگ و هنر در ادوار گوناگون تاریخ ایران ،سهم
قابل توجهی در تولید ثروت داشته است.
 Áوضعیت موجود حاصل چه عواملی است؟
به نظر من مهمترین عامل بیتوجهی نظام برنامهریزی کشور به این
مقوله است با این توضیح که چه مدیران و چه کارشناسان برنامهریزی،
نهتنها شناخت و توجهی به ظرفیتهای اقتصادی فرهنگ ندارند بلکه از
اساس فرهنگ را هزینهبر و غیراقتصادی میدانند و حد اعالی برداشت
ایشــان از فرهنگ این است که آثار و محصوالت فرهنگی و هنری را در
زمره کاالهای لوکس میدانند که دولت موظف نیســت برای ترویج آنها
هزینهای بکند .این رویکرد جفای بزرگی است که بر فرهنگ روا میدارند.
امید من این است که نهادهای غیردولتی فعال در بخشهای اقتصادی و
مالی مثل اتاق به منزله پارلمان بخش خصوصی ،در اصالح این رویکرد
اهتمام ورزند.
 Áرویکرد اصحاب فرهنگ و هنر نسبت به این موضوع چیست؟
به طور کلی باید بگویم یکی از عوامل این وضعیت ،کمدانشــی  -اگر
نگویم بیدانشــی -همه اقشار مؤثر در فرآیندهای اقتصاد فرهنگ است.

هسته مرکزی صنایع فرهنگی یا صنایع خالق ،هنر است؛ هفت هنر سابق به اضافه هنرهای جدید و دیجیتالی .میراث فرهنگی ،رسانهها،
هنرهای کاربردی مثل انواع طراحیها ،معماری ،مد و تبلیغات هم در زمره این صنایع هستند که بین  2تا  11درصد از تولید ناخالص
کشورهای جهان را به خود اختصاص دادهاند.

ما قرار داده اســت .این مزیت را تنها سرزمینهای معدودی مثل چین و
هند و ایران و روم قدیم در اختیار دارند .منابعی همچون هزار و یک شب،
شاهنامه ،کلیه و دمنه و یا قصص قرآن ،از آن جملهاند که هر یک معدنی
سرشار از خالقیت هستند که کافی است استخراج شوند .در همین زمینه
تنوع فرهنگی ایران بزرگ هم نقطه قوتی است که میتواند منشأ خلق آثار
فرهنگی و هنری گوناگونی باشد.
نقطه قوت دیگر وجود استعدادهای فرهنگی و هنری فراوانی در بین
نسل جوان کشور است که بهتنهایی برابری میکند با تمامی کشورهای
منطقه .هنرمندان ســینما ،تئاتر ،موسیقی و هنرهای تجسمی ،سرآمد
هنرمندان منطقه هستند که در صورت تأمین زیرساختها و امکانات الزم
میتوانند آثار ممتاز و ارزشمندی را خلق و به جهان عرضه کنند.
 Áوضعيت تجهیــزات و فناوریهای الزم در بخش فرهنگ ايران
چگونه است؟

اشاره خوبی کردید ،یکی از نقاط ضعف ،کمبود تجهیزات و فناوریهای
پیشرفته است که در صورت تأمین سرمایه میتوان تهیه کرد و ضرورت
هــم دارد .مث ً
ال صنعت ســینما نیازمند فنــاوری  CGIیا خلق تصاویر
کامیپوتری است که در مقایسه با سایر فناوریهای معمول ،مثل فوالد
یا خودروســازی ،هزینه بسیار پایینتری دارد .در واقع هزینه ایجاد یک
شغل در صنایع فرهنگی حدود یکسوم هزینه ایجاد یک شغل در سایر
صنایع است.
 Áوضعيت قوانین و مقرارت در اين زمينه چگونه است؟ مث ً
ال قوانین
ممیزیمحدودکنندهنیستند؟

حتماً هستند اما مهمتر از آن فقدان قوانین تسهیلکننده است بهویژه
در جذب سرمایهگذاران .در این تردیدی نیست که توسعه بخش فرهنگ
نیازمند قوانین شفاف ،کارآمد و تشویقکننده است که شاید از مجلس
آینده بتوان انتظار داشت.
 Áاگر فرض کنیم برنامههای الزم تدوین شود ،امکانات و الزامات
بدین مفهوم که هم اصحاب فرهنگ و هنر و هم استادان و کارشناسان
اقتصــادی و هم دولتمردان و مدیران عرصههــای فرهنگی و اقتصادی
کمترین آگاهی و شناختی از این موضوع ندارند .به همین دلیل اصحاب
فرهنگ و هنر نیز دغدغهای دراینباره ندارند و به تبع آن انتظار و توقعی
هم از دولتها نداشته و ندارند که رونق اقتصاد فرهنگ را در برنامههای
توسعه جدی بگیرند.
 Áموضع دولت يازدهم در اين زمينه چیست؟
اگرچه مســئله اصلی این دولت خروج از تورم و رکود است و فرهنگ
در رده اول اولویتهای آن نیست ،اما انصاف باید داد که الاقل در وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی و بهویژه در رویکردهای آقای جنتی ،نوعی
جهتگیری اقتصادی مبتنی بر ظرفیتهای فرهنگ و هنر ،مطرح شده
است و من اطالع دارم که در جذب بازارهای سرمایه و پولی و مالی اقداماتی
به عمل آمده است که امید میرود که در سال آینده به ثمر بنشیند.
 Áاگر قرار شود توســعه اقتصاد فرهنگ به عنوان یک سیاست
اقتصادی در دستور کار قرار گیرد ،داشتههای بخش فرهنگ و یا به
تعبیر دیگر نقاط قوت آن برای تحقق این سیاست چیست؟

بخش فرهنــگ دارای ظرفیتها ،مزیتها و نقاط قوت قابل توجهی
است که ذکر همه آنها مجال گستردهای را میطلبد .من در حوصله این
گفتوگو به چند مورد اشاره میکنم .اولین مزیت یا نقطه قوت فرهنگ،
غنای تاریخی آن اســت که ســرمایهای ارزشمند و گرانسنگ از منابع
فرهنگی ،هنری و ادبی را به عنوان میــراث قابل بهرهبرداری در اختیار

مورد نیاز تأمین شــود و قوانین نیز اصالح و تکمیل شوند ،شما چه
چشماندازی برای توسعه اقتصادی بخش فرهنگ پیشنهاد میکنید
یا متصور هستید؟

چه مدیران و
چه کارشناسان
برنامهریزی،
نهتنهاشناخت
و توجهی به
ظرفیتهای
اقتصادی
فرهنگ ندارند
بلکه از اساس
فرهنگ را
هزینهبر و
غیراقتصادی
میدانند

در چنان صورتی که شــما برشــمردید من گمــان میکنم اهداف
پیشبینیشده در سند چشمانداز  1404در بخش فرهنگ قابل حصول
خواهد بود .یعنی فرهنگ ما میتواند در جایگاه نخست منطقه قرار گیرد
و رتبه اول منطقه را در تمامی شــاخصها کسب کند .هم شاخصهای
کیفی یعنی محتوایی و ارزشی و هم شاخصهای کمی ،مثل کمیتهای
اقتصــادی از جمله میزان اشــتغال ،حجم تولیدات و میــزان صادرات
محصوالت و آثار و خدمات فرهنگی .بدون اغراق عرض میکنم ،رسیدن
به چنین چشماندازی بههیچوجه دور از دسترس پدیدآورندگان فرهنگ
و هنر این سرزمین نیست.
 Áرقبای جدی ما در این زمینه کدام کشورهای منطقه هستند؟
در عرصهها و شاخههای فرهنگی گوناگون ،رقبای ما متفاوتاند .مث ً
ال
در عرصه هنرهای تجســمی از قبیل نقاشی ،مجسمه و عکاسی رقیبی
نداریم .در عرصه تئاتر و سینما هم رقیب جدی نداریم .در عرصه تولیدات
تلویزیونی ترکیه رقیب توانمند ماست .در عرصه موسیقی کشورهای عربی
و ترکیه رقبای ما هستند و به نظر من با توجه به گستردگی مخاطبانشان
از ما جلوتر هســتند اگر چه به دلیل تفاوت در نوع موسیقی ،رقابت در
این زمینه اساســاً مفهوم ندارد .در مجموع بايد عرض كنم كه فرهنگ
و هنر ایران اسالمی منبع غنی و پایانناپذیر تولید ثروت خواهد بود اگر
ظرفیتهای آن را دریابیم و اگر اصحاب آن را برتابیم.
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پول و فرهنگ
گفتوگو با قاسم تقیزاده خامسی در مورد اقتصاد هنر و صادرات فرهنگ

از بازار  500میلیونی اطرافمان یک جهان ایرانی بسازیم
محـمد عدلـی
در بسیاری از کشورها چرخه اقتصادی در عرضه و تقاضای محصوالت فرهنگی به سطحی از بلوغ رسیده است که
نام صنعت را بر آن نهادهاند .همانطور که سهم زیادی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و شبهدولتیها قرار دارد ،در
میدان فرهنگ و هنر نیز دولت ،میدانداری می کند و بخش خصوصی نقش کمرنگی بر عهده دارد .شاید به همین
دلیل باشد که کسب درآمد و توجه به توجیه اقتصادی در تولید محصوالت هنری چندان مورد توجه قرار نگرفته
است .پیوند اقتصادیون با اهالی فرهنگ و تشکیل شرکتهای بزرگ شاید بتواند ظرفیتهای این بخش را فعال
کند .برای بررسی ظرفیتهای اقتصادی شدن هنر در ایران با قاسم تقیزاده خامسی گفتوگو کردهایم .او که در
بخشهای دولتی و شهری سابقه مدیریت دارد ،مطالعاتی را در زمینه اقتصاد هنر به سرانجام رسانده است .موسس
فروشگاه شهروند معتقد است که هنر ایران ظرفیت ورود به بازارهای بینالمللی را دارد.
Áبسیاری از کشورها موفق شدهاند در بخشهای هنری و فرهنگی
خود به چرخهای اقتصادی برسند .آیا در ایران این ظرفیت وجود دارد؟

در ايران ابتدا بايد تكليف خود را با هنر روشن كنيم به اين معني كه اساسا
مشخص كنيم آيا میخواهيم سينما داشته باشيم يا خير؟ در مورد موسيقي،
نقاشي ،هنرهاي تجسمي و ساير هنرها نيز بايد به اين سوال پاسخ دهيم .هنوز
به طور قاطع گفته نشده كه اين هنرها را ميخواهيم يا خير .اگر اين موضوع
روشن شود و صاحبان هنر در كشور ما تكليفشان مشخص شود ،در مرحله بعد
بايد ديد براي اقتصاد هنر چه فرصتهايي داريم و از چه مزايايي بهره میبريم
تا بتوانيم بر روي آن كار كنيم.
 Áچه خصوصياتي در هنر ايران وجود دارد كه امكان شكلگيري بازار
و اقتصاد را دارد؟

يك جهان ايراني
در اطراف خود
داريم كه براي
اقتصاد بين مرزي
هنر ابتدا بايد
به آن فكر كنيم.
مانميخواهيم
هنر خود را در
بازارهاي اروپايي
و امريكايي
عرضه كنيم و به
فكر صادرات هنر
در اين مناطق
باشيم
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از نظر من كشــور ايران مزيتهاي هنري بسيار بااليي دارد .ما قدمتي 7
هزار ســاله داريم .از نظر ادبي شاهنامه ،هزارويك شب ،مولوي و ...را داريم .از
همه مهمتر تنوع اقليمي باعث شده كه تنوع فرهنگي زيادي داشته باشيم.
مهمتر از همه اينها اين اســت كه فرهنگ ما يك تداوم بدون انقطاع نسلي
داشــته است .به عنوان مثال در ايران همه در شب يلدا ،دوست دارند حافظ
بخوانند .اما شكسپير در انگلستان اينگونه نيست و يك نسل خاص به او عالقه
دارند .در كشــور ما ممكن است شاهنامه را افراد خاصي بخوانند اما حافظ،
مولوي ،ســعدي و بسياري از آثار ادبي ديگر در ميان تمامي نسلها طرفدار
دارد .نكته بعدي تمدن درخشان باستاني كشور است .آثار معماري و بناهاي
تاريخي قابل توجهي در كشور وجود دارد كه مجموعه اين موارد نشان ميدهد
ايران در منطقه از اين نظر رقيب ندارد و بالمنازع است .در برخي موارد صاحب
سبكهاي هنري انحصاري در دنيا هستيم.
Áآيا با اين مزيتهايي كه به آن اشــاره كرديد میتوان به بازارهاي
فرامرزي هم فكر كرد و از محل صادرات هنر به دنبال ارزآوري براي كشور
بود؟

در اين زمينه من به يك جهــان ايراني فكر میكنم كه منظورم در آن،
كشــورهاي اطراف ايران است .در آذربايجان با اينكه آذريزبان هستند ،به
شعر و فيلم ايراني عالقه دارند .در ارمنستان ،تركمنستان و تركيه نيز به آثار
ايراني عالقه نشان ميدهند .ما يك جهان ايراني در اطراف خود داريم كه براي
اقتصاد بين مرزي هنر ابتدا بايد به آن فكر كنيم .ما نميخواهيم هنر خود را در
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بازارهاي اروپايي و امريكايي عرضه كنيم و به فكر صادرات هنر در اين مناطق
باشيم .ابتدا بايد به بازار پيرامون خود بينديشيم .ما میتوانيم هنر و فرهنگ
ايران را در جمعيت  500ميليوني اطرافمان عرضه و براي آن برنامهريزي كنيم.
Áتا به االن موفقيتهايي كه در برخي جشنوارههاي بينالمللي رخ

داده نشان ميدهد كه تا حدودي شرايط براي صادرات در اين بخش مهيا
است .نظر شما در مورد مزيتهاي سينماي ايران چيست؟

در مورد سينما آخرين آمارها نشان میدهد كه ساالنه حدود  100فيلم در
كشور توليد میشود كه توليدكنندهها براي نمايش همه آن با مشكل مواجه
هستند به اين دليل كه به تعداد كافي سالن نمايش در كشور نداريم .در سال
جاري حدود  200فيلم براي جشنواره در حال آمادهسازي است اما در طول
سال براي اكران اين فيلمها سالن كافي وجود ندارد .توليدكنندگان اين فيلمها
متضرر میشوند .اين آمارها نشان میدهد كه قدرت توليد در سينماي ايران
وجود دارد البته بايد ذكر كنم كه از نظر تجهيزات فني شرايط مطلوبي نداريم
اما اين موضوع قابل ارتقا است .قدرت توليد در سينماي ايران وجود دارد و از
نيروي انساني كارآزمودهاي برخورداريم .نگراني موجود در اين بخش كمبود
سالن سينماســت .آماري كه اخيرا به دستم رسيده نشان ميدهد كه يك
مجموعه تجاري كه بيش از  10سالن سينما در خود جاي داده است بهتنهايي
 17درصد از فروش گيشــه كل كشور را در اختيار گرفته است .حدود 350
سالن سينما در كشــور داريم كه با توجه به وسعت ايران و جمعيت كشور،
ظرفيت افزايش تا  10برابر را دارد .كشورهايي نظير ايتاليا و فرانسه حدود 4
تا  5هزار ســالن سينما دارند .در سال  2014معادل  7ميليارد بليت سينما
در دنيا فروخته شده است .در سينماي ايران سال گذشته  54ميليارد تومان
بليت فروخته شده است .فروش شبكه خانگي نيز  130ميليارد تومان بوده
است .از طرف ديگر برآوردها نشان ميدهد كه گردش مالي شبكه قاچاق فيلم
 500تا  700ميليارد تومان بوده است .اين موضوع نشان میدهد حل نشدن
مسئله كپي رايت يكي از موانع گردش صحيح اقتصاد هنر است .اين موضوع
در ديگر كشورهاي دنيا با وضع قانون قدرتمند و پشتوانه حكومتي حل شده
است .وقتي يك فيلم ساخته میشود ،داراي مالكيت خصوصي است اما هيچ
تعريفي وجود ندارد كه اگر كسي به دارايي خصوصي در حوزه هنر تعرض كند،
چه مجازاتي میشود .اين است كه توليدكننده از فعاليت مايوس ميشود .در
بخش سينما بايد اين موضوع مهم را حل كنيم تا بتوانيم به گردش صحيح
اقتصاد سينما برسيم .سال گذشته  230جايزه جهاني در سينما گرفته شده
است كه نشان میدهد توانايي حضور در عرصههاي جهاني را داريم.
 Áبــراي ورود به بازارهــاي جهاني در زمينه فرهنــگ و هنر چه
زيرساختهاي ديگري الزم است؟

مسئله ديپلماسي هنر اينجا معنا پيدا ميكند .در اين بخش ضعف داريم.
مناســبات سياسي بينالمللي را براي گسترش هنر ايراني تعريف نكردهايم.
جاي اين بخش در ديپلماسي كشور خالي است .سفارتخانههاي كشور رايزن
بازرگاني دارند .رايزن فرهنگي هم دارند اما هيچ تعريفي براي اينكه بتوانند هنر
ايراني را در دنيا يا همين كشورهاي اطراف ترويج كنند ،وجود ندارد .در اين
زمينه هدفمند عمل نشده است.
Áيعني دولــت و وزارت خارجه بايد به فكر ورود به بازارهاي هنر در

در مورد سينما آخرين آمارها نشان میدهد كه ساالنه حدود  100فيلم در كشور
توليد میشود كه توليدكنندهها براي نمايش همه آن با مشكل مواجه هستند به اين
دليل كه به تعداد كافي سالن نمايش در كشور نداريم.

جهان باشد؟

دولت ميتواند سياســتگذاري كند نه اينكه در متن ماجرا وجود داشته
باشد .به عنوان مثال چرا كمپاني «سوني پيكچرز» سهم بااليي در بازار هنر در
دنيا دارد؟ دولت در آن نقشي ندارد .يك بخش خصوصي فعال شكل گرفته
اســت اما دولت از آن حمايت ميكند .در زمينه كپي رايت و انتقال آثار به
كشورهاي ديگر اين حمايت وجود دارد .در اين بخش منافع دو طرف تامين
میشود ،هم دولت و هم بخش خصوصي.
 Áدر ايــران به غير از حمايتهاي دولتي ،آيا فعال بخشخصوصي به
مفهومي كه ذكر كرديد وجود دارد؟

ما در كشور به اين معني بخش خصوصي فعال و قدرتمند در بخش هنر
نداريم .ممكن اســت بگوييم كه موسسه فارابي را داريم اما فارابي يك ارگان
دولتي يا شبهدولتي است .بايد شركتهاي بزرگ توسعه هنر تاسيس شوند
و آنها در اين زمينه نقش بازي كنند .كشورهاي ديگر از ظرفيت هنر استفاده
ميكنند تا هم فرهنگ و هنر خود را صادر كنند و با درآمد آن به گسترش
صنعت و اقتصاد هنر کمک ميكنند .از سوي ديگر نفع آن در بخش سياست
هم به آنها ميرسد چراكه از ظرفيت هنر براي بهبود روابط سياسي خود بهره
ميبرند اما متاســفانه در ايران حتي در مورد فيلمهايي كه به اسكار ميروند
و يا فيلمي كه جايزه اســكار را ميبرد ،چنين نميشود و از ظرفيت آن براي
همكاريهاي سياسي بهره نميبريم و برعكس تالش ميكنيم كه اين موفقيت
را كمرنــگ كنيم .من نميدانم چرا بايد اين ظرفيت را از بين ببريم .ســاير
كشــورها از ظرفيت هنر استفادههاي اقتصادي و سياسي جانبي ميبرند .به
عنوان مثال همين فيلمهاي تركيهاي طوري بيننده را مجذوب میكند كه اين
جاذبه بيشتر به بخش گردشگري تركيه معطوف است .اين موارد را دولتها
براي بخش هنر برنامهريزي ميكنند و حتما حمايتهايي را براي فيلمسازان
در نظر ميگيرند كه با ساخت چنين فيلمهايي به صنعت توريسم اين كشور
هم كمك كنند و درنهايت ارزآوري اين كشور افزايش يابد.
 Áبراي حضور هنر ايــران در بازارهاي بينالمللي به ضرورت حمايت
دولت و ديپلماسي هنر اشاره كرديد .چگونه ميتوان به تقويت اين موارد
پرداخت و از ظرفيتهاي بينالمللي بهره برد؟

اســتفاده از ظرفيت نهادهاي بينالمللي ميتواند كارســاز باشــد.
نهادهايي نظير يونسكو ،آرسيكا و نهادهاي وابسته به سازمان كنفرانس
اســامي و كرســيهايي كه در اين نهادها وجود دارد بايد مورد توجه
قرار گيرد .همانطور كه براي به دســت آوردن كرسيهاي ورزشي در
فدراســيونهاي بينالمللي تالش ميكنيم كه بسيار خوب است ،بايد
براي به دست آوردن كرســيهاي فرهنگي در مجامع بينالمللي نيز
برنامه داشته باشيم .من نديدهام كه براي كرسي نهادهاي فعال فرهنگي
و هنري دنيا تالش ويژهاي صــورت گيرد تا بتوانيم حضوري فعال در
اين نهادها داشته باشيم .در رويدادهاي هنري جهاني حضور كمرنگي
داريم .بهخصوص در زمينه موسيقي ،هنرهاي تجسمي ،شعر و ادبيات و

هنرهايي به غير از سينما حضور بينالمللي پررنگي نداريم .البته تحريمها
در اين زمينه بياثر نبوده است.
 Áسهم ایران از بازار هنر جهان چقدر است؟
در این زمینه الزم است بررسی شود که از میان موافقتنامههای فرهنگی
امضاشــده با کشورهای دیگر کدامیک اجرایی شده است .گروههاي مختلف
سياسي و فرهنگي در كشور طي سالهاي گذشته موافقتنامههاي فرهنگي
زيادي با كشورهاي ديگر نوشتهاند اما به نظرم نتیجه آنها بسيار محدود بوده
اســت وگرنه از  800ميليارد دالر صادرات محصوالت فرهنگی و هنری در
جهان سهم ایران  100میلیون دالر نبود .این میزان هم اکثرا مربوط به صنایع
دستی است .اکثر این میزان صادرات هم در قالب سوغات میرود و سازمان
خاصی ندارد.
 Áبرخی از بخشهای هنر در بسیاری از کشورها پیشوند صنعت پیدا

کرده است .سینما چنین شرایطی در دنیا دارد .چرا این شرایط در ایران
مهیا نشده است؟

سینما در برخی کشورها زیرمجموعه وزارت صنایع است .وزارت صنایع
پشــتوانه جدی صنعت سینما اســت .همانطور که از کارخانجات تولیدی
حمایت میشود از سینما نیز پشتیبانی صورت میگیرد .تعریف موضوع هم
این است که ســینما کاالی فرهنگی تولید میکند و کارخانجات دیگر هم
کاالی مصرفی به تولید میرسانند .از دیدگاه صنعتی این دو تفاوتی ندارند.
در کشور ما اما هیچگاه چنین نگاهی به سینما وجود نداشته است .به عنوان
مثال صندوقی در کشــور داریم با نام صندوق توسعه ملی که کارش اعطای
تسهیالت به بخش خصوصی در صنایع و مراتب گوناگون است .این صندوق
آمار بدهد که آیا تاکنون تسهیالتی در بخش هنر و فرهنگ ارائه داده است؟
سینما یک صنعت است و باید همه ابزارهای مربوط به یک صنعت را برای آن
مهیا کرد .دائم از سینما به عنوان یک صنعت یاد میکنیم اما در عمل رفتار
صنعتی با آن نداریم.
 Áاینکه چنین امکانی تاکنون فراهم نشده یک دلیلش این نیست که
بخش خصوصی واقعی در سینما فعالیت محدودی دارد؟

بخش خصوصی واقعی در تمامی عرضهها وقتی وارد میشود که دولت پای
خود را کنار بکشد .واضح است که بخش خصوصی نمیتواند در یک میدان
سالم با دولت رقابت کند چراکه میداند در این رقابت نابرابر شکست خواهد
خورد .همانطور که گفتم یک مجموعه  12سالن سینما ساخته و  17درصد
فروش گیشههای کشــور را به خود اختصاص داده است .این موضوع نشان
میدهد که سینما ،اقتصادی است و ظرفیت باالیی برای کسب درآمد دارد.
ما  350سالن سینما داریم اما ظرفیت بیش از  3هزار سالن سینما در کشور
وجود دارد .سینما را نباید به عنوان تجارت نگاه کرد .درست است که سینما
اقتصادی است اما در حال حاضر تجارت نیست .میتواند در آینده به تجارت
تبدیل شود .در حال حاضر باید عرصه را باز کرد و این امکان را ایجاد کرد تا در
همه زمینههای هنری فضا برای اقتصادی شدن هنر فراهم شود.
Áمیتوان از ظرفیت بازارهای بینالمللی براي عرضه محصوالت هنري

حدود 350
سالنسينما
در كشور داريم
كه با توجه به
وسعت ايران و
جمعيتكشور،
ظرفيت افزايش
تا  10برابر را
دارد .كشورهايي
نظيرايتالياو
فرانسه
حدود  4تا
 5هزار سالن
سينما دارند

ايران استفاده كرد؟

فروش تابلوهاي ايراني در حراج کریستی بسيار فراتر از انتظار است .این
موضوع نشــان میدهد که ظرفیت الزم وجود دارد .فعال باید اروپا و امریکا را
رها کرد و به جهان ایرانی شامل کشورهای اطراف ایران که به هنر ایران عالقه
دارند پرداخت .به عنوان مثال میدانیم که افغانها به فیلم ایرانی عالقه دارند.
تاجیکستانیها ،ترکمنستانیها و برخی دیگر از کشورهای اطراف به موسیقی
ایران عالقه نشان میدهند .میتوان از این ظرفیت بهره برد اما تاکنون فقط با
این کشورها موافقتنامه فرهنگی امضا کردهایم که سرنوشت مشخصی نداشته
است.
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این صفحهها تالش میکنند به
روزترین تحلیلهای نویسندگان
بین المللی را در اختیار فعاالن
اقتصادی ایران بازگو کنند

خوشحالی
و تردید درمورد توافقی جهانی

اعضای سازمان ملل در اجالس تغییرات اقلیمی پاریس برای نجات زمین قول دادهاند

بیش از  195کشور جهان در نیمه اول دسامبر گذشته در اجالس جهانی سازمان ملل با موضوع تغییرات اقلیمی جمع شدند و در آخرین
ســاعات به این توافق رسیدند که دمای زمین در نیمه دوم قرن جاری بیش از  1.5درجه سلسیوس نسبت به دمای جهان قبل از عصر
صنعتی باال نرود .برخی از این توافق استقبال کردند ،بعضی گفتند که اجرای آن در عمل نیاز به عزم همه کشورهای جهان دارد و عدهای
نیز انتقاد کردند که مسائلی مثل بحران مهاجرت در اين اجالس مورد بحث واقع نشده است.
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اگر سرمایهگذاران دیگر راغب نباشند که روی سوختهای فسیلی سرمایهگذاری کنند ،اجباری
نیست که حتما پول خود را در مسیر انرژیهای پاک سرازیر کنند؛ ممکن است ترجیح دهند که
اصال در حوزه انرژی سرمایهگذاری انجام ندهند.

تغییرات اقلیمی؛ ناامیدیها و ارادهها
توافق پاریس نمیتواند آبوهوا را ثابت نگه دارد اما دستاوردهای زیادی خواهد داشت
اسکات فیتزجرالد که زمانی در پاریس زندگی میکرد ،يك بار نوشت:
«یک آزمایش برای باال بودن هوش این توانایی است که دو ایده متضاد در
یک زمان در ذهن افراد نگه داشــته شود ».با این معیار ،نمايندگان 195
کشوری که تا  12دسامبر به مدت دو هفته در حومه پاریس بر سر توافق
جدیدی درباره تغییرات اقلیمی مذاکره میکردند ،باید هوش خیلی زیادی
میداشتند؛ آنها اعالم کردند بسیار حیاتی است که دمای جهان نسبت به
دمای قبل از دوران صنعتی شــدن از  1.5درجه سلســيوس باالتر نرود و
همزمان یک توافق جدید اقلیمی را جشن میگرفتند که به هیچ وجه به
ممانعت برای چنین افزایش دمایی شبیه نبود.
با قولهایی که کشورهای جهان به صورت انفرادی در مذاکرات پاریس
ميدادند ،این طور تخمین زده میشد که ميزان گرم شدن زمین نسبت
به دمای قبل از دوران صنعتی حدود  3درجه سلســیوس باشد .در دنیای
غیرخطی تغییرات اقلیمی ،تفاوت بسیار زیادی در خطرها و آسیبها بین
گرم شدن  3درجهاي و گرم شدن  1.5درجهای هست .برای مثال ،تفاوت
این است که یخهای گرینلند آب شــود و سطح دریاهای آزاد به اندازه 6
متر باال بیاید یا نه.
کشورهای جهان میدانند که نمیتوانند به طور ناگهانی به یکدیگر فشار
آورند تا انتشار گازهای گلخانهای را متوقف کنند چون سوختهای فسیلی
برای اینکه اقتصادها کار کنند یک امر بنیادی است .اما همچنین بسیاری
از کشورها میخواهند خطرهای ناشی از تغییرات اقلیمی را کاهش دهند
و میدانند که نیاز دارند راههایی را پیدا کنند تا با یکدیگر کار کنند .توافق
پاریس طیفی از سازوكارهایی را که این امر را ممکن میکند ،پیشنهاد کرده
اســت .اکنون کشورها چارچوبی دارند که اطمینان حاصل کنند هرکدام
کاری را انجام خواهد داد که گفته است؛ آنها قول دادهاند پول بیشتری به
کشورهای فقیرتر و آسیبپذیرتر کمک کنند تا خود را با تاثیرات تغییرات
اقلیمی وفق دهند ،آنها باید با در نظر گرفتن مســائلی که مدام بیشــتر
میشــوند کشورهایی را که نمیتوانند خود را با شرايط وفق دهند یا نیاز
دارند جای جدیدی برای زندگی کردن پیدا کنند به جلو برانند و همچنین
یک مبنا بــرای مبادله قیمتگذاری جدید کربن دارند .به همین ترتیب،
کشورها توافق کردهاند که کشورهای بزرگ در حال توسعه که توافقات قبلی
آنها را در نظر نگرفته بودند ،همکاری بیشتری در تالش برای جلوگیری از
تغییرات اقلیمی داشته باشند.
توافق پاریــس یک جدول زمانــی برای افزایش رغبت کشــورهای
منتشرکننده گازهای گلخانهای به وجود آورد که قول دهند فناوری خود را
بهبود بخشند و تجربیاتشان را جمع کنند .بیرون از مذاکرات اصلی ،پاریس
شاهد بود که کشورها و اشخاص ثروتمند تحقیقات زیادی را درباره یافتن
منابع جدید انرژی پاک بر عهده گرفتند .همه اینها به سرمایهگذاران این
پیام را میدهد که هم کشــورهای توسعهیافته و هم کشورهای در حال
توسعه باید دست به عمل بزنند .این اتفاقات به معنی این نیست که دوران
ســوختهای فسیلی در حال پایان است؛ با این حال ،قدمی در این مسیر
به شمار میآید.
اما قدمهای بیشتر دلهرهآوری نیز در این میان وجود دارد؛ برخی از این

قدمها به ظرفیت مدیریتی کشــورها بستگی دارد .در برخی از کشورهای
فقیر توانایی ارزیابی عمل در قبال تغییرات اقلیمی متفاوت اســت و تنها
اعالم وفق یافتن با تاثیرات اقلیمی کافی نیســت؛ باید این وفق یافتن به
ثمر بنشیند .برخی قدمهای دلهرهآور به استفاده از سرمایههای خصوصی
مربوط اســت .اگر سرمایهگذاران دیگر راغب نباشند که روی سوختهای
فسیلی ســرمایهگذاری کنند ،اجباری نیســت که حتما پول خود را در
مســیر انرژیهای پاک سرازیر کنند؛ ممکن است ترجیح دهند که اصال
در حوزه انرژی ســرمایهگذاری انجام ندهند .دولتها نیاز خواهند داشت
که به بازار برق خود ســاختار بدهند و برای رشد آن برنامهریزی کنند تا
حمایت بلندمدت از آن را معنیدار سازند .بدون ایجاد جاذبه سود در انرژی
کمکربن ،دست زدن به عمل مقابل تغییرات اقلیمی میتواند صدها میلیون
نفر را به این نتیجه برســاند که در نبــود خدمات انرژی نوین ،آنها مدتي
طوالنی در تاریکی باقی خواهند ماند.
به همیــن ترتیب نیز باید گفت که افزایش تعداد واحدهای تحقیق و
توسعه بهتنهایی برای بهبود وضعیت ضروری است اما کارا نیست .حامیان
مالی باید مطمئن شوند که راهحلهایی که پیش پای آنها گذاشته میشود
همانطور که نوآورانه هســتند در مقیاس اقتصــادی و نهفقط در مراکز
تحقیقاتی دانشگاهی نیز قابل دفاع هستند .کشورهای جهان در مذاکرات
پاریس تمام تالش دیپلماتیک خود را به کار بستند تا توافق حاصل شود
اما حاال نوبت این است که همه کشورها تواناییهای خود را به کار بگیرند تا
بتوانند به صورت واقعی انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهند .فیتزجرالد
در آزمایشــی که برای باهوش بودن ارائه کرد ،به این مسئله اشاره کرد که
همزمان که انسان هوشمند احساس ناامیدی میکند ،میتواند بازگردد و
با اراده خود کارها را پیش ببرد .درباره اجالس پاریس نیز میتواند همین
اتفاقبيفتد.

کشورهای جهان
میدانند که
نمیتوانند به طور
ناگهانیبهیکدیگر
فشار آورند تا
انتشار گازهای
گلخانهای را
متوقفکنندچون
سوختهای
فسیلیبرای
اینکهاقتصادها
کار کنند یک امر
بنیادی است

منبع:اکونومیست
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سناریوی دومی وجود ندارد

توافق تاریخی اعضای سازمان ملل در پاریس برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی
کارول داونپورت

اگر توافق پاریس
بهشکست
بینجامد،
سناریوی دومی
برای جلوگیری
از گرمایش زمین
وجود ندارد .این
جمله در روز
قبل از رسیدن
به توافق ،روی
برج ایفل که
دوستداران
محیطزیست
همزمان با اجالس
پاریستجمعات
خود را اطراف آن
برگزار میکردند،
نقشبستهبود

لحظه اعالم توافق تاریخی پاریس

با ضربه ناگهانی چکشی در شنبه شب  12دسامبر نمایندگان 195
کشور به یک توافق دورانساز رسیدند که در آن ،برای اولین بار تقریبا
همه کشورها به کاهش گازهای گلخانهایِ گرمکننده زمین رای دادند
تا به جلوگیری از شدیدترین تاثیرات تغییرات اقلیمی کمک کنند.
این توافق با اســتقبال گرم و ابراز احساسات فراوانی از جانب هزاران
نمایندهای که از سراسر جهان برای اجالس سازمان ملل متحد درباره
تغییرات اقلیمی در پاریس جمع شده بودند مواجه شد و یک نقطه
عطف تاریخی را درباره مسئلهای که دههها تالش بینالمللی درباره
تغییرات اقلیمی را پشت سر خود دارد ،نشان میدهد.
به طور سنتی چنین تالشهایی در قالب توافقنامههایی بوده که
از کشورهای توسعهیافته مثل امريكا خواسته است که انتشار گازهای
گلخانهای را کاهش دهد اما کشورهای در حال توسعهای مثل چین و
هند را از این قضیه مستثنا کرده است .توافق پاریس که دیپلماتهای
سازمان ملل طی  9سال روی آن کار میکردند ،این روند را تغییر داد
و به نحوی از انحا از همه کشورها ،چه غنی و چه فقیر ،خواسته است
که دست به عمل بزنند .بان کی -مون ،دبیرکل سازمان ملل ،در یک
مصاحبه گفت« :این حقیقتا یک لحظه تاریخی است .برای اولین بار
ما واقعا به یک توافق جهانی درباره تغییرات اقلیمی دست پیدا کردیم؛
یکی از اساسیترین مشکالت روی زمین ».باراک اوباما نیز که تغییرات
اقلیمی را به یکی از مســائل مرکزی سیاستهای خود تبدیل کرده،
در یک مصاحبه تلویزیونی خطاب به کنگره امريكا گفت« :این توافق
این پیام قدرتمند را در بر دارد که تمام جهان ،آیندهاي با کربن کمتر
میخواهد .ما نشــان دادهایم که جهان هم تمایل و هم توانایی این را
دارد که به اســتقبال این چالش برود ».هم دانشمندان و هم رهبران
جهان بهخوبی و به شكلهاي مختلف از تاثیرات نامطلوب گرم شدن

زمین گفتهاند و اجماعی برای جلوگیری از این گرمایش در دنیا وجود
دارد .بان کی -مون در ســخنرانی خود گفت که اگر توافق پاریس به
شکست بینجامد ،سناریوی دومی برای جلوگیری از گرمایش زمین
وجود ندارد .این جمله او در روز قبل از رســیدن به توافق ،روی برج
ایفل که دوستداران محیط زیست همزمان با اجالس پاریس تجمعات
خود را اطراف آن برگزار میکردند ،نقش بسته بود.
Íمهمترین بندهای توافق پاریس
Í
متن پیشنویس نهایی توافــق پاریس که به تصویب نمایندگان
کشورهای جهان رسیده ،به زبان انگلیسی  32صفحه و دارای  29ماده
است .مهمترین اقدامات و الزامات این متن در ادامه میآید:
افزایش دما :کشورهای جهان توافق کردند که افزایش درجه حرارت
زمین را نســبت به دوران پیش از انقالب صنعتی در حد  1.5درجه
سلسیوس محدود کنند.
حفاظت از جنگلها :انتشــار گازهای گلخانــهای از طریق تخریب و
زوال جنگلها باید کاهش یابد و نقش حفاظت از جنگلها و مدیریت
پایداری آنها بهخصوص در مورد کشورهای در حال توسعه مورد توجه
واقع شود.
تقبل کــردن هزینهها :به عنــوان یک تالش جهانی ،کشــورهای
توسعهیافته باید به پیشرو بودن خود در امور مالی در گستره وسیعی
از منابــع ،ابزار و کانالها ادامه بدهنــد و در این میان به نقش مهم
صندوقهای عمومی نیز توجه داشته باشند.
شفافیت :برای رســیدن به اهداف توافق پاریس باید یک چارچوب
بهبودیافته شفاف برای عمل و حمایت از اهداف جلوگیری از تغییرات
اقلیمی ،در همه کشورها وجود داشته باشد.
غیاب عبارت «انتشــار خنثای گازهای گلخانهای» :باید بین انتشار
گازهای گلخانهای از منابع این گازها که به صورت طبیعی در زندگی
انسان تولید میشود و روشهای زدودن گازهای گلخانهای در نیمه دوم
قرن حاضر تعادل برقرار شــود (در نسخه اولیه این متن ،به جای الزام
وجود تعادل بین میزان انتشار گازها و زدودن آنها ،از کشورها خواسته
شــده بود انتشار این گازها در جهان خنثی باشد؛ یعنی هر چقدر گاز
گلخانهای تولید میشود ،با روشهای مختلف زدوده شود .به این ترتیب
باید اغلب سوختهای فسیلی از این به بعد در زیر زمین باقی میماند.
اما به دلیل فشار کشورهای تولیدکننده سوختهای فسیلی این عبارت
در متن نهایی حذف شد .با این حال ،هنوز هم باید از استفاده از برخی
سوختها مثل زغال سنگ به میزان زیادی کم کرد).
ضرر و تخریب :کشورها باید از ضررها و تخریبهای مربوط به تاثیرات
نامطلوب تغییرات اقلیمی اجتناب کنند ،آنها را به کمترین حد برسانند
و آنها را عنوان کنند.
جساله :هر کشوری باید هر پنج سال یک بار در سطح
همکاریهای پن 
ملی میزان همکاری برای رسیدن به اهداف توافق پاریس را بررسی کند.
منبع:نیویورکتایمز
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شما برای توافق چه میکنید؟

1

اگر سبزیجاتی را که از آرژانتین وارد میشود بخورید،
بهتر است تا گوشت قرمز دامداری محلی خودتان را
بخورید.

البته که توافق پاریس بیشتر یک اتفاق مربوط به دولتهاست اما نمیتوان گفت
مردم جهان در قبال آن مسئولیتی ندارند .این دولتها هستند که باید تصمیم
بگیرند نظام انرژی جهان را تغییر بدهند و از سوختهای فسیلی به سمت
سوختهای تجدیدپذیر حرکت کنند اما هرکسی میتواند در محدوده زندگی خود
قدمهای کوچکی را در مسیر هدف توافق بردارد که در زیر به مهمترین آنها اشاره
میشود:

2

اتوبوس و وسایل حمل و نقل عمومی سوار شوید.

3

هرچیزی را در یخچال دارید بخورید و غذایی را هدر
ندهید.

4

برای ســفر ،پرواز با هواپیما بد است اما رانندگی با
خودروی شخصی بدتر است.

5

داشــتن حیوان خانگی مضر نیست چون مصرف
گوشــت را افزایش نمیدهد و حتی چون شما را از
خودرو بیرون میکشد ،مفید نیز هست.

6

اگر میتوانید ،خودرویی با سوخت پاک داشته باشید
اما خودروی دوم را نخرید.

7

کاالی کمتری بخرید و کمتر هم دور بریزید.
منبع:نیویورکتایمز
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جهانمنا

کسی در پاریس به پناهجویان اشاره نکرد

مسائل جهانی در جعبههای جدا از هم نيستند

الکساندر بتز

رئیس مرکز مطالعات
پناهجویان دانشگاه آکسفورد

تغییراتاقلیمی
یکی از دالیل
بسیار بزرگی
است که باعث
شده است روند
مهاجرت و
پناهجویی در
قرنحاضرتغییر
شکل دهد و
چارچوبهای آن
جابهجا شود

112

وقتی که در اجالس پاریس سران کشورهای جهان درباره تغییرات
اقلیمی صحبت میکردند ،فراموش شد درباره «آوارگیهای زیست
محیطی» بحث شــود .وقتی که دمای هوای کره زمین افزایش پیدا
میکند و ســطح دریاها باال میآید یا الگوی استفاده از زمین تغییر
میکند ،پیامدهای بسیار مهمی برای تحرکات بشر در داخل و بیرون
از مرزها به بار خواهد آمد.
با این حال ،رســانههایی که اجالس تغییــرات اقلیمی پاریس را
پوشــش میدادند و کسانی که در آن شــرکت کرده بودند ،بهندرت
درباره این مسئله حرف زدند .اگر این مسئله به فراموشی سپرده شود،
شــاید خروجیهای اجالس پاریس را برای بســیاری از مردم جهان
بیمعنی جلوه دهد .فراموشی پناهجویان در حالی صورت گرفته که
در سال میالدی گذشته برگزاری اجالس پاریس ،موضوع مهاجران و
پناهجویان جنبهای سیاسی در سطح جهان پیدا کرده بود.
این بیتوجهی سیاســی جزئی از یک روند کلی بخشبخششده
در نگاه به مســائل جهانی است .امسال کلی سر و صدا برای مسئله
مهاجران در رســانهها و نهادهای سیاسی درست شده بود و تابستان
بســیار پرجنجالی را شاهد بودیم
اما وقتی که نوبت به بررسی دقیق
دالیل این مهاجرت رسید ،کسی
چیزی دراینباره نگفت.
در عــوض ،به نظر میرســید
که تغییرات اقلیمــی به یک مد
روز تبدیل شده است .این مسئله
وقتی بیشتر مشهود میشود که
ببينیم در اجالس پاریس به اندازه
کافی درباره مهاجران بحث نشد.
وقتی توجه خود را اینطور شدید
به جای دیگری معطــوف میکنیم ،ارتباط تحلیلی خود را به خطر
میاندازیم و به خود باعث میشویم که به راهحل معنیدار نرسیم.
البته این روشن است که به اصطالح بحران مهاجرت اروپا به طور
قطع بر اثر تغییرات اقلیمی درست نشده است .اما اگر به صورت جهانی
به این ماجرا نگاه کنیم ،میبینیم که تغییرات اقلیمی یکی از دالیل
کلیدی مهاجرت بوده اســت .این بحران تا حدی نتیجه برخی اعداد
اســت؛ از دوران جنگ جهانی دوم تاکنون ،جهان دارای تعداد آواره
بیشتری است .این مسئله تا حدودی به دلیل تمایالت سیاسی رخ داده
است؛ پناهندگی سیاسی بیش از دیگر انواع مهاجرت و پناهجویی مورد
تاکید حکومتها بوده و همچنین مراکز تحقیقاتی وابسته به دولتها
نیز بر این نوع از پناهجویی بیش از دیگر انواع تاکید داشتهاند.
در ســال  1951دولتهای عضو سازمان ملل متحد کنوانسیون
پناهندگی را امضا کردند که در آن ،بر حمایت از افرادی که به دالیل
سیاسی و محدودیتهای ديگر از کشــور خود فرار میکنند تاكيد
شده است .این مســئله یکی از مشکالت بزرگ قرن بیستم بود که
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کنوانسیون تالش کرده بود آن را پوشش دهد و راه حلی برای آن پيدا
کند اما اکنون با اینکه چنین مسئلهای همچنان وجود دارد ،فاصله بین
خواستها و روندهای موجود بیشتر شده است.
تغییرات اقلیمی یکی از دالیل بسیار بزرگی است که باعث شده
اســت روند مهاجرت و پناهجویی در قرن حاضر تغییر شکل دهد و
چارچوبهای آن جابهجا شــود .برای مثال ،غرق شــدن جزیرهها،
بیابانزایی و ســیل میتواند برای اینکه مردم خانههای خود را ترک
کنند کافی باشــد .با این حال ،رابطه بین تغییرات زیستمحیطی و
آوارگی بسیار پیچیده و چندعلتی است و به وسیله دیگر مولفهها نیز
شکل میگیرد که یکی از مهمترین آنها دولت است.
ماجرای طوفان کاترینا نشــان داد در کشــوری که دارای اقتدار
حاکمیتی باالست ،بالیای طبیعی باعث نمیشود که مردم خانههای
خود را رها و به خارج از مرزهای ملی مهاجرت کنند .اما در کشورهایی
با حکومت ضعیفتر و ظرفیتهای کمتر در مواجه شدن با بحرانها،
تحرک جمعیتی بین مرزها بیشتر ممکن است رخ دهد .در مورد مردم
هائیتی که شاهد زلزله سال  2010بودند و نیز مردم سومالی و کنیا
که شاهد خشکسالی و قحطی در
شاخ آفریقا در سال  2011بودند،
این مسئله بیشتر صادق است.
تاکنــون دو اتفاق نــادر برای
پوشــش دادن این اتفاقــات ،در
این زمینه در نهادهای بینالمللی
مشاهده شده اســت .در دسامبر
ســال  2010که مذاکــرات اولیه
نمایندگان سازمان ملل متحد برای
تغییرات اقلیمی در سطح جهان
انجام میشــد ،اولین بار در حوزه
حقوق بینالملل رابطه بین تغییرات اقلیمی و مهاجرت تشخیص داده
شــد .با این حال ،این چارچوب نتوانست مشکل مردمی را که بر اثر
تغییرات اقلیمی ناچار شدهاند مهاجرت کنند ،عنوان کند .دومین بار،
در نوامبر سال  2015نمایندگان  110کشور جهان با عنوان «ابتکار
عمل نانسن» دور هم جمع شدند تا از بُعدی بینالمللی در قبال این
مسئله واکنش نشان دهند.
اما در پاریس این اقدامات بینالمللی پیشرفت خیلی کمی داشتند
و این مسئله به یک اولویت برای حکومتها تبدیل نشد .پیشنویس
توافق پاریس پیشنهاد کرده بود که تسهیالت همکاری برای آوارگان
ناشــی از تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شــود .اما این پیشنهاد در
مذاکــرات آب رفت و تنها به یک عبارت مبهــم درباره تالش برای
«اقدامات یکپارچه به منظور جلوگیری ،به کمترین حد رســاندن و
اعالم آوارگی در ارتباط با تاثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی» تبدیل
شد.
منبع:گاردین

هنوز اطمینانی نیست که پیادهسازی اهداف این توافق به نتیجه برسد؛ جایی
که حوزه تسلط عمل سیاستمداران ،صاحبان کسب و کار ،دانشمندان،
مهندسان و جامعه مدنی است.

به توافق خوشامد بگوییم و برگردیم سر کارهایمان

بین دیپلماسی برای رسیدن به همرأیی و پیاده کردن آن تفاوت زیادی هست
توافــق پاریس و حمایت کشــورهای جهــان از آن یک پیروزی
دیپلماتیک بود .در این اجالس یک همکاری جهانی برای رسیدن به
متنی که کشورهای جهان به آن رأی مثبت بدهند ،اهمیتی تاریخی
داشــت .اما هنوز فاصله زیادی بین دیپلماسی و پیادهسازی اهدافی
که توافق دیپلماتیک آن را تعیین کرده ،وجود دارد .دیپلماتها کار
خودشــان را انجام دادند؛ توافق پاریس نشان میدهد که جهان در
مورد تغییرات اقلیمی در مسیر درستی قرار گرفته است .با این حال،
هنوز اطمینانی نیست که پیادهسازی اهداف این توافق به نتیجه برسد؛
جایی که حوزه تسلط عمل سیاســتمداران ،صاحبان کسب و کار،
دانشمندان ،مهندسان و جامعه مدنی است.
توافق جهانی برای حل مسئله به صورت جهانی و همکاری حول
یک هدف مشترک الزم است .توافق پاریس این تایید جهانی را در بر
داشت که باید گرمایش زمین را به خوبی «زیر  2درجه سلسیوس»
نگه داشت و تالشها باعث شــد که توافق برای محدود کردن گرم
شــدن زمین تا  1.5درجه حاصل شــود .این یک مســئله جدی و
هوشمندانه است و دانشمندان نیز شواهد بسیاری از جمله آب شدن
یخها و باال آمدن سطح دریاها را در صورتی که گرمایش زمین بیش
از این مقدار شود ،ارائه کردهاند .اعضای سازمان ملل نیز قصد دارند در
اسرع وقت از افزایش انتشار گازهای گلخانهای که منجر به گرمایش
زمین بیش از این مقدار میشود جلوگیری کنند.
با این حال ،باید گفت که در کشــورهای جهان ،قلب رسیدن به
این هدف ،یعنی در جایی که در ســطح ملی باید عمل شود ،هنوز
رســیدن به هدف محدود کردن گرمایش در  2درجه سلسیوس هم
در بســیاری جاها اعمال نشده ،چه رسد به اینکه در داخل کشورها
تالش شــود محدودیتها برای گرمایش زیر  1.5درجه لحاظ شود.
کشورهای عضو سازمان ملل که توافق پاریس را امضا کردهاند بر این
نکته تاکید داشتهاند که «کاهش بسیار بیشتر انتشار گازهای گلخانهای
نیاز خواهد بود» .این یک توافق همراه با ظاهرسازی نبوده بلکه یک
توافق دیپلماتیک بوده که راستش را به جهان گفته است؛ اینکه باید
به هدف توافق برسیم اما هنوز اقدامات کافی برای رسیدن به آن هدف
را انجام ندادهایم.
توافق پاریس پایههایی را نیاز دارد که بتواند با آنها گامهایی را در
مسیر رسیدن به هدفش بردارد؛ مسئولیتهای مشترک اما متفاوت،
نیاز به سرمایهگذاری که گفته شده است تا سال  2020میالدی باید

ســاالنه  100میلیارد دالر برای این کار اختصاص داده شود ،نیاز به
توسعه و اشاعه فناوری ،نیاز به ساختن ظرفیتهای الزم در بسیاری از
نقاط جهان و همچنین نیاز به موسسات جدید برای حمایت از همه
این کمکهای مورد نیاز.
متن توافق متعادل ،هوشمندانه ،کامل و ترغیبکننده است .مسائل
واقعی در آن مورد بحث واقع شده و یک زمانبندی برای بهروز کردن
و بازنگری در آن در هر پنج سال پیشبینی شده است .همچنین اولین
گردهمایی بعدی برای ارزیابی عملی شدن آن در سال  2018تعیین
شده است .با این حال ،افراد بدبین خواهند گفت که این توافق غیرقابل
اجرا اســت .حق با آنهاست؛ آنها خواهند گفت که بنابراین این توافق
بیربط است یا محکوم به شکست است؛ اما اینجاست که آنها اشتباه
میکنند .چنین توافقهایی باعث میشود که ما زاویه نگاه جدیدی
به مســائل پیدا کنیم و نیز به منافــع ملی خود توجه کنیم .چنین
توافقهایی باعث قویتر کردن تالش برای حل مسئله ،روشن کردن
مسیر ،افزایش مسئولیت جهانی و بهبود ابتکار عملها میشود و به
طور کلی احتمال این را که به جای دست زدن به همکاری به صورت
جهانی ،به تکروی بپردازیم کاهش میدهد .این اتفاق یک بار دیگر هم
در زمان ریاست جمهوری کندی در امريكا برای سالحهای هستهای
رخ داد و موجب روشنتر شدن اهداف و برنامههای کشورها شد.
محدود کردن گرمایش زمین به اندازه  2درجه سلسیوس که قبل
از توافق پاریس انجام شده بود ،قابل توجیه بوده است 16 .کشور جهان
که حدود  70درصد گازهای گلخانهای جهان را منتشر میکنند ،توافق
کردهاند که از نظر اقتصادی و فنی مســیری را طی کنند که تا سال
 2050میالدی ،منجر به کاهش انتشار این گازها شود .احتمال زیادی
وجود دارد کــه هدف محدود کردن گرمایش زمیــن تا  1.5درجه
سلسیوس در دهههای آینده نقض شود اما میتواند باعث شود که در
بقیه قرن حاضر ،با استفاده نکردن از منابع کربن یا تغییر سوختها
باعث کاهش انتشار گازهای گلخانهای شود .یکی از بزرگترین اهداف
توافق پاریس این بوده است که انتشار گازهای گلخانهای تا سال 2050
کاهش یابد و تا سال  2020نیز باید بخشی از اقدامات برای این هدف
عملی شــده باشــد .بنابراین باید در دهههای آینده شاهد تغییرات
اساسی در فعالیتهای بخش انرژی و کشاورزی در جهان باشیم .برای
این کار ،دیپلماتها کار خود را انجام دادهاند و نوبت رهبران کسب و
کار ،مهندسان ،مدیران مالی و سیاستمداران است.
منبع:فایننشیالتایمز
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هسته توافق پاریس بر مشارکتهای داوطلبانه کشورها تکیه دارد
بیل اسپیندل نویسنده ارشد انرژی جهانی
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توافق تاریخی بیش از  190کشــور جهــان در پاریس یک روش
بینالمللی تازه را برای محدود کردن تغییرات اقلیمی توســط همه
کشورها و نهفقط کشورهای صنعتی باز کرد و آنها قول دادند که انتشار
گازهای گلخانهای را کاهش دهند.
اما همه آنچه در این توافق به آن دســت پیدا کردهاند ،مثل کنار
گذاشتن سوختهای فسیلی و فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر کربن
در نیمه دوم قرن جاری ،هنوز تقریبا به طور کامل به خواست محلی
هریک از کشورها برای تبدیل روشهای تولید و مصرف انرژی و تغییر
راههایی که اقتصادها کار میکنند ،وابسته است.
ادوارد کامرون ،یک مشاور سیاستگذاری برای موسسه وی مین
که یک موسسه مشاور در زمینه فعالیتهای مقابله با تغییرات اقلیمی
است ،میگوید« :ما نوک قلهای هستیم که احتیاج است ترغیب ما را
برای تالش در مسیر جلوگیری از تغییرات اقلیمی برانگیزد .این به این
معنی است که به نقطهای که توافق حاصل شده است نباید برگشت».
چنین وضع متزلزلی به این دلیل اســت که هسته اصلی توافق
مجموعهای از طرحهای داوطلبانه هر کشور است که تغییرات اقلیمی
را در پسزمینــه اقتصاد و وضعیت سیاســی داخلی خودش عنوان
میکند .با اینکه کشورهای جهان به صورت قانونی توافق کردند که
مجموعهای مشــترک از استانداردها و روندهای بازبینی برای میزان
قوت تالشها برای کاهش انتشــار گازهای گلخانهای در طول زمان
تعریف شــود ،باید گفت که برنامههای داوطلبانه که اساس توافق را
تشکیل میدهد از نظر قانونی استحکام ندارد و این همان وضعیتی
است که بسیاری از کشورها از جمله امريكا اصرار داشتند در همین
شرایط داوطلبانه باقی بماند .برای کشورهای توسعهیافته موفقیت در
توافق نهتنها نیاز به کاهش گازهای گلخانهای به طور واقعی دارد بلکه
باید با بیش از  100میلیارد دالر کمک ساالنه به کشورهای فقیرتر و در
حال توسعه نیز دست و پنجه نرم کنند .اما از سوی دیگر ،کشورهای

فقیرتر نیاز به این دارند که راههایی را برای رشد اقتصادهای خود و باال
بردن صدها میلیون نفر در طبقه متوسط جدید پیدا کنند؛ در حالی
که همزمان باید میزان انتشار کربن را کاهش دهند و در نهایت انتشار
گازهای ناشی از سوختهای فسیلی را کاهش دهند؛ سوختهایی که
در تمام یک قرن در هرجایی استفاده از آنها رشد کرده است.
برای این کار ،این توافق هزاران میلیارد دالر را میان سرمایهگذاران
خصوصی ،شــرکتها و وامدهندگان در چندین ســطح مختلف به
گردش درمیآورد .این ســرمایهگذاریها میتواند به ســمت منابع
انرژی خورشیدی ،بادی و هستهای که باعث انتشار کربن نمیشوند
سرازیر شود و نیز در فناوریهای جدیدی مثل باتریهای بهتر برای
خودروهای الکتریکی ،راههای استخراج و ذخیره انتشار کربن ،افزایش
کارایی انرژی ساختمانها و رشد بیشتر درختها و گیاهانی که کربن
اتمسفر را جذب میکنند ،به کار گرفته شود.
برخی عقیده دارند که طبیعت داوطلبانه توافق پاریس میتواند در
عمل سرمایهگذاریهای بخش خصوصی را با کارایی بیشتری نسبت
به حالتی که به طور اجباری این کار انجام میشود ،به سمت تالش
برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی هدایتکند .برای این افراد ،توافق
نشانهای برای دولتهاست که برای اجرای برنامههای خود فشار نیاورند
و به جای آن ،بخش خصوصی را ترغیب کنند که به سرمایهگذاریها و
کسب و کارها کمک کند.
فیلیپه دوسفاســه ،مدیر عامل موسســه ارافپه که یک صندوق
بازنشســتگی کارگران خدمات عمومی فرانسه اســت و در مسئله
تغییــرات اقلیمی نیز فعالیتهای زیادی انجــام میدهد ،میگوید:
«چنین توافقی به طور کلی میتواند یک بازی تغییردهنده باشــد؛
کشورهایی که در این توافق شرکت داشتهاند یک تصمیم جاهطلبانه
گرفتهاند که میتواند دارای گردش مالی هزاران میلیارد دالر در سطح
جهانی باشد و فضای اقتصادی جهان را متحول کند».
تمرکز بر تالشهای داوطلبانه در مرکز توجهات تمام مذاکراتی بود
که در طول دو هفته در پاریس به وسیله نمایندگان و دیپلماتهای
کشورهای مختلف انجام شده بود تا برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی
به توافق برسند .در کنار این افراد ،دهها هزار تن از فعاالن کارگری و
گروههای دوستدار محیط زیست گرفته تا نمایندگان کسب و کارها و
سازمانهای رسانهای حضور داشتند.
آخرین گردهمایی بزرگ در این سطح برای جلوگیری از تغییرات
اقلیمی در ســال  2009در کپنهاگ دانمارک برگزار شده بود .در آن
اجالس ،تمرکز بر نقش کشورهای توسعهیافته بود تا از نظر قانونی به
توافقی برســند که انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهند .اما این
نشست در ساعت آخر به نتیجه نرسید و بعدتر نیز تاثیر خیلی کمی
داشت و کشورها به قولها و اهداف آن بیتوجه ماندند .بنابراین ناچار
شــدند که اجالس دیگری در سطح سران به راه بیندازند و با اینکه
اجالس پاریس آنها به توافق رســید اما تضمین قانونی برای اجرای
برنامههای آن کمتر وجود دارد.
منبع :وال استریت ژورنال
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نخستوزیر هند ،نارندرا مودی ،اعالم کرده است که این کشور باید ساالنه رشد اقتصادی  8درصدی
داشته باشد و اگر بتواند به این هدف نزدیک شود ،به این معنی است که هند میزان کربن بسیار بیشتری
از وضعیت کنونی خود منتشر خواهد کرد؛ اکنون هر چینی چهار برابر هر هندی کربن انتشار میدهد.

نقطه ضعف زیستمحیطی هندوستان

بازارهای نوظهور محیط زیست خود را قربانی رشد اقتصادی میکنند
نخستوزیر هند میخواهد رشد اقتصادی كشورش در  20سال
آینده بیش از رشد اقتصادی  20سال گذشته چین باشد .آیا این به
معنی آن است که در هند نیز به اندازه چین آلودگی ایجاد میشود؟
تغییــر در اقتصاد برخی از کشــورها روی نظام اقلیمی جهان تاثیر
عمدهای دارد؛ برای نســل قبل این کشور چین بود و اکنون به نظر
میرسد که هند باشد.
با در نظر گرفتن جمعیت هند که  1.3میلیارد نفر است ،انتشار گاز
دیاکسید کربن توسط این کشور نسبتا کم است .هر هندی به طور
متوسط ساالنه  1.6تن کربن منتشر میکند که تقریبا به اندازه سرانه
انتشار کربن در چین در سال  1980است؛ زمانی که پکن اصالحات
اقتصادی خود را شروع کرد .نخســتوزیر هند ،نارندرا مودی ،اعالم
کرده است که این کشور باید ساالنه رشد اقتصادی  8درصدی داشته
باشد و اگر بتواند به این هدف نزدیک شود ،به این معنی است که هند
میزان کربن بسیار بیشتری از وضعیت کنونی خود منتشر خواهد کرد؛
اکنون هر چینی چهار برابر هر هندی کربن انتشار میدهد.
سیاســتگذاران دولتی تخمین زدهاند که اگر رشد اقتصادی هند
به  8تا  9درصد برســد ،انتشار دیاکسید کربن در این کشور تا سال
 2030سه برابر خواهد شد و از  1.7میلیارد تن در سال  2010به 5.3
میلیارد تن خواهد رسید و سرانه انتشار کربن نیز به  3.6تن در سال
افزایش خواهد یافت .اما این محاسبات به شرط این است که به اندازه
کافی صرفهجویی در مصرف انرژی انجام شود؛ وگرنه با فرض مصرف
انرژی در وضعیت فعلی ،تا سال  2030هند ساالنه بیش از  6میلیارد
تن کربن منتشر خواهد کرد .در همین زمان ،امريكا قول داده است که
تا ســال  2030معادل  26تا  28درصد از انتشار کربن خود را کاهش
دهد؛ یعنی در آن سال کمتر از  2میلیارد تن کربن در سال منتشر کند.
هند در مســیری است که به بزرگترین کشــور افزایشدهنده
گازهای گلخانهای در  15ســال آینده تبدیل شود و این دلیل بسیار
محکمی است که به بهبود مسائل زیستمحیطی خود توجه داشته
باشد .پیش از اجالس تغییرات اقلیمی پاریس ،هند در گردهماییهای
مقدماتی جزو معدود کشورهایی بود که با کاهش میزان انتشار کربن
مخالفت کرد به جای آن قول داد که تا سال  2030میزان تراکم کربن،
یعنی میزان انتشار کربن به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی ،را به
کسوم برساند.
ی 
اما منصفانه نیســت که از کاهش میزان انتشار کربن بدون توجه
به بهبود وضع زندگی مردم هند سخن گفت .هند بیش از هر کشور
دیگری در جهان فقیر دارد؛  230میلیون نفر در این کشور با درآمد
روزانه  1.9دالر و کمتر از آنکه تعریف بانک جهانی از خط فقر شدید
است زندگی میکنند .تقریبا نیمی از خانوارهای روستایی در هند که
 250تا  300میلیون نفر را شامل میشــوند ،برق ندارند .برای فقرا
رشد اقتصادی امری اساسی است و این رشد انتشار کربن را به همراه
میآورد .با این حال ،این وضعیت نمیتواند توجیهکننده بیتوجهی
به انتشار کربن باشــد .هند دچار یک وضعیت متناقض شده است؛

اگر بخواهد رشد اقتصادی داشته باشد ،آلودهتر میشود و اگر بخواهد
به مسائل اقلیمی حساس باشد ،زندگی برای بیشتر مردم آن سخت
خواهد شــد .با اینهمه ،بسیاری از مشکالت زیستمحیطی به خود
یگردد 13 .شهر از  20شهر جهان با بیشترین آلودگی در
هندیها بازم 
شبهقاره هند واقع است .دود ناشی از پختن غذا در آشپزخانه هندیها
مســئول مرگ زودرس  500هزار نفر در سال است که اغلب آنها زن
و کودک هستند .کشاورزی هند نیز از تغییرات اقلیمی آسیب جدی
میبیند؛ دوسوم کشــاورزی در این کشور به موسم بارندگی وابسته
اســت که با گرمایش زمین بسیار کمتر قابل اعتماد است .رشتهکوه
هیمالیا آب کمتری به رودخانهها سرازیر میکند و برای صدها میلیون
نفری که در پاییندســت زندگی میکنند ،آب کمتری فراهم است.
حدود یکچهارم هندیها در کنارههای اقیانوس زندگی میکنند و
باال آمدن آب دریاها آنها را آسیبپذیر کرده است .بسیاری از کشورها
از یک یا چند مورد از این مســائل رنج میبرند اما کشورهای کمی
هستند که همه این مشکالت را با هم داشته باشند .بنابراین در حالی
که هندیها به رشد اقتصادی نیاز دارند ،نمیتوانند به پیامدهای آن
یاعتناباشند.
ب 
بــا اینکه هند در کنار آب واقع شــده ،اما از نظر آب نیز در تنگنا
خواهد بود؛ بر اساس پیشبینیهای سازمان ملل ،در حالی که سرانه
آب در سال  2001در هند  1800متر مکعب بود ،در سال  2025تنها
 1340متر مکعب خواهد بود و این سرانه در هند در سال  2050کمی
بیشتر از  1000متر مکعب خواهد بود که بر اساس تعاریف بینالمللی
مرز کمبود آب به شمار میآید.

هند دچار یک
وضعیتمتناقض
شده است؛ اگر
بخواهد رشد
اقتصادی داشته
باشد ،آلودهتر
میشود و اگر
بخواهد به
مسائلاقلیمی
حساس باشد،
زندگی برای
بیشتر مردم آن
سخت خواهد
شد

منبع:اکونومیست

سرمایهگذاریهای جدید در حوزه انرژیهای تجدبد پذیر ،میلیارد دالر

100
80
60
40
20
0
هند

14

10

12

08

06

2004

چین
آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلوچهارم ،بهمن 1394

115

جهانمنا

جرقه چین در انبار پنبه اقتصاد جهان
جهانیسازی وضعیت اقتصادی کشورها را آسیبپذیرتر میکند

رابرت ساموئلسون

گر تقاضای چین
برای کاال به کمتر
از حد انتظار
سقوط کند،
تاثیر امواجش به
طور گستردهای
احساس خواهد
شد .نتیجه مازاد
وجود کاال در
بازار ،کاهش
قیمتها و سود
خواهد بود

جهانیســازی زنده است .یک جنبه خیرهکننده اما کمتر توجهشده
از آشــفتگی مالی اخیر جهان این است که چقدر این اتفاق بینالمللی
است .این آشفتگی از شک به اقتصاد چین شروع شد که نمادش سقوط
شاخصهای بازار سهام این کشور و کاهش شگفتانگیز ارزش یوان است.
اما این نگرانی بهسرعت به تمام بازارهای سهام جهان گسترش یافت؛ به
عالوه ،نگرانی درباره اینکه اقتصاد جهان ناگهان با یک خطر جدید -با اینکه
بهخوبی تعریف نشده -مواجه شده ،افزایش یافت.
برخی ارتباطها بین چین و جهان وسیعتر از آن واضح است؛ یکی از
آنها کاالها شــامل مواد معدنی ،غالت و سوخت است که چین به میزان
زیاد آنها را مصرف میکند .نیازهای چین به این بازار مسلط است .سهم
مصرف چین در بازار پنج فلر صنعتی عمده جهان (آلومینیوم ،مس ،روی،
نیکل و منگنز) اکنون  48درصد و بسیار باالتر از سهم  13درصدی این
کشور در سال  2000است.
اگر تقاضای چین برای کاال به کمتر از حد انتظار ســقوط کند ،تاثیر
امواجش به طور گستردهای احساس خواهد شد .نتیجه مازاد وجود کاال
در بازار ،کاهش قیمتها و سود خواهد بود .اکنون بسیاری از پروژههای
معدنی لغو شــدهاند .رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده کاال مثل
برزیل و اندونزی کاهش یافته است .این اتفاقی است که رخ داده .با اینکه
اقتصاد چین هنوز در حال گســترش است ،گسترش آن دارای سرعتی
کمتر از انتظار است.
نفت نیز یک مورد ویژه اما مشــابه است؛ مصرف راضیکننده نیست.
آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرده اســت که تقاضاي نفت چین
امسال و سال آینده  3درصد رشد داشته باشد که «بسیار کمتر از رشد
دورقمی تا همین چند سال گذشته است» .کمبود مصرف به اضافه نفت
شیل امريكا مازاد عظیمی از نفت خام ایجاد کرده که قیمتهای هر بشکه
نفت را از بیش از  100دالر در ســال گذشته به  40دالر یا کمتر رسانده
است.
اما این ارتباطها بین چین و بقیه جهان بهخوبی شناختهشده است.

اما اینها به خودی خود به این سؤال پاسخ نمیدهند که چرا مسئله چین
ناگهان به یک فاجعه مالی بینالمللی تبدیل میشود .پاسخ به آن چیزی
تکیه دارد که اقتصاددانها «جریان سرمایه» مینامند .مقدار عظیمی پول
میتواند در قالب دیجیتال در امتداد کشورها ،واحدهای پولی و بازارهای
مالی گوناگون جابهجا شود.
جهانیسازی به چشم ما به شکل صادرات ،کشتیهای باری و زنجیره
تولید مجسم میشود .این جهانیسازی فیزیکی سرعتی را که واقعا نیاز
است ،مهیا نمیکند .این کار برای مراحل گمرکی و طی مراحل مختلف
زنجیره تولید ،به زمان نیاز دارد .برعکس ،جهانیســازی مالی میتواند
به اندازه کافی با ســرعت مورد انتظار انجام شود؛ با فشردن چند دکمه
صفحه کلید ،سرمایهگذاران میتوانند ســهام را در یک کشور بخرند و
آن را در کشــور دیگری به فروش برســانند یا این کار را در مورد اوراق
قرضه و واحدهای پولی انجــام دهند .از دهه  1980میالدی ،این نوع از
جهانیسازی گسترش یافته است .بیشتر کشورها محدودیتهایی را که
افراد و شــرکتها را از جابهجا کردن پول بین مرزها بازمیدارد یا آنها را
در ایــن کار محدود میکند ،برچیدهاند .بعــد از جنگ جهانی دوم ،این
کنترلهای سرمایه در تمام جهان گسترش یافته است.
در نتیجه ،اتفاقات بزرگ و غیرمنتظره میتواند جرقهای برای ایجاد
خطر در خرید و فروش در سراسر جهان باشد؛ چراکه معاملهکنندگان به
آنچه فکر میکنند دیگر معاملهکنندگان انجام خواهند داد ،واکنش نشان
میدهند .کاهش غیرمنتظره ارزش واحد پولی چین در ترکیب با سقوط
بازار ســهام این کشور ،در ظاهر چنین جرقهای را موجب شده است .اما
مسئله اینجاست که تاثیرات جهانیسازی مالی از این فراتر رفته است.
در مقاله جدیدی که اقتصاددانان بانک تســویه بینالمللی منتشــر
کردهاند ،بحث شده اســت که بینالمللی کردن امور مالی ،در نرخ بهره
بانکی بلندمدت کشورهای جهان تاثیر دارد و آن را کاهش میدهد .این امر
بهخصوص در بازارهای نوظهور مثل برزیل تاثیر میگذارد .اگر شرکتها در
این کشورها نرخهای بهره داخلی را برای واحدهای پولی محلی نپسندند،
بسیاری از آنها با نرخ بهره کمتری دالر قرض میگیرند.
تا اوایل ســال  ،2015میزان قرض گرفته دالر امريــكا از بازار اوراق
قرضه این کشور به وسیله موسسات غیربانکی خارجی ،در
مجموع به رقم چشمگیر  4.5هزار میلیارد دالر رسیده
بود .بازار اوراق قرضه به دالر یک بازار جهانی شده
اســت .این وضعیت در کنار تضعیف بانکهای
مرکزی کشورها ،نوعی آسیبپذیری اقتصادی
جدیــد را به وجود میآورد .در پس ماجرا ،نوعی
ناهماهنگی بیــن واحدهای پولی به وجود میآید؛ آنهایی که به
دالر پــول قرض گرفتهاند باید به دالر پول خــود را پس بدهند و در
حالی که بیشتر درآمدشان از واحدهای پولی محلی در کشورهای نوظهور
است ،کاهش ارزش این واحدها و تقویت دالر ،بازپرداخت بدهیهایشان
را دشوارتر میکند.
منبع:واشنگتنپست
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یها از چین بسیار تغییر کرده است؛ بهخصوص از سال  2008که بحران مالی جهانی اتفاق افتاد ،هم
تلق 
نخبگان سیاسی و عموم جهان به طور وسیعی شروع به باور این امر کردند که پکن در وضعیت تبدیل به یک
ابرقدرت بوده یا هست و در برخی موارد ،جایگزین واشنگتن در مقام ابرقدرت پیشرو جهان شده است.

چین در حال برندسازی دوباره از خود برای غرب

قدرت نرم پکن به اندازه قدرت سخت آن پذيرفته نشده است
چین مثل شرکتی که باید استراتژیهای خود را برای مشتریان
و بازار تغییر دهد ،در حال دوباره برندســازی خود در سطح جهان و
بهخصوص در این اواخر در مقابل غرب است .در آخرین سخنرانی شی
جینپینگ که در اجالس عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد ،این
برندسازی مجدد مشهود بود .در کنار شرکت در این اجالس که اولین
سخنرانی شی در مجمع عمومی سازمان ملل به حساب میآمد ،او با
بسیاری از مقامات امريكایی دیدار کرد و سفرش بسیار مورد توجه قرار
گرفت؛ بهخصوص به این دلیل که همچنان نگرانیها درباره سالمت
اقتصاد چین ادامه دارد.
با این حال ،دلیل تمرکــز بینالمللی بر دیدارهای رئیسجمهور
چین ،امری بود که در پس پرده قرار داشت؛ بعد از گذشت  66سال
از بنیانگذاری جمهوری خلق چین ،این کشور از اهمیت بینالمللی
باالیی برخوردار اســت .در زمانهای که چین تنشهای مهمی را در
روابط چندســطحی خود تجربه میکند ،موضوعات مورد بحث شی
در مجمع عمومی سازمان ملل به اقتصاد و امنیت مربوط بود؛ اقتصاد
چین که با سقوط ارزش یوان مقارن شده ،یکپارچگی اقتصادی آسیا-
اقیانوسیه ،مســئله امنیت منطقهای در آسیا و فراتر از آن که شامل
جنوب دریای چین هم میشود و حمالت سایبری به امريكا .بهویژه
طرف مالی این معادله بسیار تحت فشار قرار دارد؛ بازار سهام جهان
در تابستان بر اثر نبود اعتماد به اقتصاد چین بسیار تکان خورده بود.
اقتصاد چین ممکن است امسال بدترین وضعیت خود را در رب ع قرن
اخیر تجربه کند.
با این اوضاع و احوال ،شی به گردهمایی سازمان ملل آمده بود تا
جهان را دوباره درباره قدرت اقتصاد کشــور مطمئن کند .او در سفر
خــود به امريكا به بهانه این اجالس ،تمام تالش خود را انجام داد که
مدل جدید ارتباط بــزرگ قدرت با ایاالت متحده را معرفی کند .به
گفته شی« ،هردو کشور باید به منافع اصلی یکدیگر یاری برسانند ،از
محاسبه استراتژیک اشتباه پرهیز کنند و بهدرستی تفاوتها را مدیریت
و کنترل کنند» تا بتوانند از درگیریهای تجربهشده بین قدرتهای
بزرگ در گذشته بپرهیزند .اینها اهداف جسورانه طراحیشدهای است
که هنوز و هماکنون بدون تعریف روشنی ،تنها پشت سر نطقها پنهان
شده است .آنچه که روشــن است ،این است که شی تشخیص داده
است افزایش قدرت چین نیازمند این است که درک و توجه بینالمللی
بهتر این کشور زیربنای مناسبات آن را با جهان تشکیل دهد.
یکی از نتایج ادامه مسیر چین در داشتن شهرت و آوازه بینالمللی،
با وجود کاهش اخیر سرعت رشد اقتصادی این کشور ،این بوده است
یها از چین بسیار تغییر کرده است؛ بهخصوص از سال 2008
که تلق 
که بحران مالی جهانی اتفاق افتاد ،هم نخبگان سیاسی و عموم جهان
به طور وسیعی شروع به باور این امر کردند که پکن در وضعیت تبدیل
به یک ابرقدرت بوده یا هست و در برخی موارد ،جایگزین واشنگتن در
مقام ابرقدرت پیشرو جهان شده است .پکن معموال از اینكه مقامات
خارجی قدرت چین را تایید کنند ،استقبال میکند .با این حال ،چنین

روندی همیشــه مثبت نبوده چون افزایش آوازه چین اضطراب را در
برخی از کشورها که هماکنون شامل امريكا نیز هست ،بیشتر میکند.
به طور کلی ،امريكا و عقاید بینالمللی وسیعتر ،بیشتر تمایل دارند که
به صعود چین در قالب کشوری با قدرت اقتصادی در حال توسعه نگاه
کنند .این امر یکی از دالیلی اســت که شی سفر خود را در اجالس
عمومی ســازمان ملل به امريكا گسترده کرد و از سیاتل و واشنگتن
دیدن کرد؛ دو ایالتی که بیشــتر از دیگر ایالتهای امريكا از چین به
آنجا کاال صادر میشود.
با این حال ،وقتی که بحث از منشور قابلیتهای نظامی چین به
میان میآید ،استقبال از سوی کشورهای دیگر چندان موافقتآمیز
نیست و این مایه نگرانی خود چین هم هست؛ از زاویه نگاه پکن ،وقتی
که تلقی کشورهای دیگر از چین به عنوان یک عامل فزاینده نگرانی
امنیتی افزایش یابد ،این امر خطری برای گســترش یافتن کسری
قدرت نرم جهانی چین خواهد بود .برای اینکه چنین تلقیای پیش
نیاید چین در سالهای اخیر میلیاردها دالر برای ایجاد جذابیتهای
بینالمللی خرج کرده و در این کار به موفقیتهای مهمی نیز دست
پیدا کرده است؛ این جذابیتها شامل بازیهای المپیک  2008پکن
بوده که تصویر چین را در سطح بینالمللی بهبود بخشید .با این حال،
قدرت نرم این کشــور به اندازه قدرت سخت آن ،مثل اقتصاد و امور
نظامی ،بهبود نیافته است .حتی اگر چین بتواند حقیقتا تصویر خود را
تغییر دهد ،نیاز دارد که در بسیاری مسائل دیگر همچنان تالش کند.
شــاید سختترین مانع شکاف مهم بین فرهنگ جذاب ،داشتههای
ســنتی و مدرن آن با دیگر کنشهای رژیم کمونیستی چین باشد.
در هر حال ،چین باید بر این مســائل فائق آید و به نظر میرسد که
رئیسجمهور این کشور در حال برندسازی دوباره آن است.
منبع:رویترز
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گسترش مرزهای سرمایهداری با دره سیلیکون
داستان ماهواره ،پهپاد و بالن داستان سود و پول است ،نه ازخودگذشتگی

ا ِوجنی موروزوف

محقق مسائل سیاسی و
اجتماعی فناوری

فعالیت
شرکتهای
امريكایی برای
اینترنتبیسیم
گامی دیگر از
آزادسازی فضا
برای کسبوکارها
است و
شرکتهاییمثل
گوگل و فیسبوک
نیز آن را تضمین
کردهاند

کنگره امريكا در ماه نوامبر  2015مرحله مهمی از قانونگذاری را
پشت سر گذاشت؛ کنگره تحت عنوان «قانون کشف و استفاده از منابع
فضایی» این اجازه را به شرکتهای امريكایی داده است که حق بدون
محدودیت برای بهرهبرداری از همه منابع موجود در فضا ،از آب گرفته
تا طال ،را داشته باشند .به نظر میرسد که با این قانون دوران کشف
فضا به پایان رسیده و دوران بهرهبرداری از فضا شروع شده است.
در سال  1967که توافق فضایی در امريكا به تصویب رسید ،دولت
بسیاری از فعالیتهای معدنی و بهرهبرداری از منابع فضایی را برای
شرکتها منع کرده بود .اما حاال وضع تغییر کرده و انحصار فعالیتهای
فضایی از دست ناسا درآمده است .بسیاری از نخبگان دره سیلیکون،
از اریک اشــمیت و لری پیچ در گوگل تا جف بــزوس در آمازون و
الون ماسک در تسال ،در حال وارد شدن به عرصه فعالیتهای تجاری
فضایی هستند .با اینکه برنامههای فضایی این شرکتها ممکن است
دههها به طول بینجامد اما دره سیلیکون با فعالیتهای فضایی اخیر
خود نشان داده اســت که اهداف تجاری بسیار متفاوتی را در ذهن
دارد .برای این شرکتها ،فضا راهی بسیار بصرفه برای متصل کردن
قسمتهایی از کره زمین است که هنوز به اینترنت متصل نیستند؛
برای این کار ،از ماهوارهها ،بالنها و پهپادها استفاده میشود.
پروژه «لون» در گوگل که میخواهد بالنهای
شــناور در فضا را برای رســاندن اتصال
اینترنت به نقاط غیرمتصل زمین به کار
بگیرد و پروژه «آکوئیال» که میخواهد
از انــرژی خورشــیدی و پهپادهای
دارای امواج متصل به اینترنت استفاده
کند ،آخرین نمونههای نشــاندهنده
نقشــههای بلندمدت شرکتهای دره
سیلیکون برای فضا است .همچنین پروژه
مدیرعامل شرکت تسال به نام «اسپیس
ایکس» از شــبکه قدرتمند ماهوارهها با
هدف افزایش اتصاالت کره زمین ،در همین
مسیر قرار میگیرد.
فضا برخالف اتصــاالت زمینی که دارای
خطرات ژئوپلیتیک غیرایمن است که بیشتر
به شکل کابلهایی که بهراحتی قطع میشوند
ظاهر میشــود ،محدودهای امن برای پیشرفت
ســرمایهداری دیجیتالی باقی مانده است .تنها
چالش جدی برای تسلط امريكا بر متصل شدن

پروژه گوگل لون
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بیســیم کره زمین ،از سوی چین خواهد بود که شرکتهای دولتی
یا شــبهدولتی آن مثل «یونیکام» یا «هوآوی» با قراردادهایی که با
دولتهای ناحیه کارائیب ،امريكای التین و آفریقا بسته ،متصلشدنها
را با مشــکل مواجه کرده اســت .با اینکه این شرکتها اخیرا توافق
کردهاند که یک خط اتصال اینترنتی زیردریایی اینترنت بین دو سوی
اقیانوس اطلس ایجاد کنند که دو کشــور برزیل و کامرون را به هم
متصل کند ،اما این شرکتها برای چنین فعالیتهایی در فضا برنامهای
ندارند و امريكا پیشرو رقابتهای اتصاالت اینترنتی در فضا است.
فعالیت شــرکتهای امريكایی برای اینترنت بیسیم گامی دیگر
از آزادسازی فضا برای کسبوکارها است و شرکتهایی مثل گوگل
و فیسبوک نیز آن را تضمیــن کردهاند .گوگل در حال همکاری با
ســریالنکا است که در سرتاسر این کشــور اینترنت وایفای رایگان
راهاندازی کند و پروژه «لون» خود را نیز در اندونزی گسترش خواهد
داد .فیسبوک نیز در هند در تالش اســت که اتصال به این شــبکه
اجتماعی را در سراسر کشور رایگان کند و البته برای استفاده از دیگر
خدمات اینترنتی ،از مردم پول بگیرد.
به نظر میرسد که این شــرکتها نهتنها در حال تبدیل فضا به
مستعمره خود هســتند بلکه زمان را هم به مستعمره خود تبدیل
میکننــد؛ پایگاههای داد ه این شــرکتها کــه از اطالعات زندگی
شخصی ،اجتماعی و حرفهای کاربران پر شده ،به وسیله اپلیکیشنها
و نرمافزارهای شرکتها باعث صرفهجویی در زمان کاربران میشوند
و اطالعاتی را که آنها میخواهند به دستشان میدهند ،بدون اینکه
شرکتها زحمت چندانی برای این کار بکشند .پروژه «گوگل نو» یکی
از مثالهای بارز این امر است؛ هرچه شما بیشتر به گوگل اطالعاتی
درباره خود بدهيد ،مثال کجا ســفر میکنید ،چه اخباری را دوست
دارید بخوانید ،چه میخوریــد و غیره ،گوگل میتواند با حدسها و
توصیههایی که به شــما میکند ،در زمان مصرفی شما صرفهجویی
کند .هرچه بیشــتر از گوگل استفاده کنید ،بیشــتر به آن وابسته
میشــوید؛ بنابراین با افزایش اتصال به اینترنت در تمام کره زمین و
کاهش هزینههای این اتصال ،تبدیل کردن فضا و زمان به مستعمره
شرکتهای دره سیلیکون همزمان و بیشتر اتفاق میافتد.
هرچه فعالیت فضایی و زمانی از سوی اتحادیههای تجاری و احزاب
سیاسی ،بیشتر به شرکتها تفویض شود ،این شرکتها نقش بیشتری
در شکل دادن به نوع اقتصاد کشورها و زیرساختهای جهانی دارند و
در نهایت میتوان دید که آنها سرمایهداری جهانی را به شکل خاصی
بازتولید میکنند و مرزهای سرمایهداری را از شکل کالسیک آن به
سمت اشکال جدیدتر با مرزهای گستردهتر سوق میدهند.
منبع:گاردین

یک دهه قبل ،یک گروه از نویسندگان از گوگل شکایت کردند و مدعی شدند که خدمات کتابخانه گوگل حق مولف را زیر
پا میگذارد .بعد از سالها مجادالت حقوقی ،در سال  2013یک دادگاه فدرال تجدید نظر به نفع غول اینترنتی جهان رأی داد.
شاکیان به یک دادگاه تجدید نظر دوم در نیویورک شکایت بردند .در ماه اکتبر امسال ادعای آنها دوباره رد شد.

دعواهای حقوقی پروژه کتابخانه گوگل

غول اینترنتی جهان بیش از 20میلیون کتاب را اسکن و قابل جستوجو کرده است

قهرمان «کتابخانه بابل» ،داستانی به قلم خورخه لوئیس بورخس،
خــود را در یک مخزن عظیم کتابخانه گم میکند که هر کتابی در
جهان در آن پیدا میشــود .کتابها یا کتابخانــه گوگل (google
ب ندارد امــا میتوان گفت که
 )booksمســلما به ایــن اندازه کتا 
کتابخانه بسيار بزرگی است .از سال  2004میالدی شرکت گوگل با
کتابخانهها یک همکاری را به وجود آورده تا بتواند بیش از  20میلیون
عنوان کتاب را که بسیاری از آنها دیگر چاپ نمیشوند اسکن کند و
آنها را روی وبســایت خود قرار دهد تا همه بتوانند ببینند .کاربران
نمیتوانند تمام کتاب را بخوانند مگر اینکه کتابها در حوزه عمومی
باشد .اما برخالف شخصیت ناراحت داستان بورخس که هرگز کاتالوگ
کتابخانه را پیدا نمیکند ،مرورگرهای کتابخانه گوگل میتوانند هر
عبارت بخصوصی را جستوجو کنند و به طور رایگان بریدههایی از
کتابهای بیشماری را درباره آن موضوع بخوانند.
برنامه كتابهای دیجیتالی و كتابخانه دیجیتالی گوگل در حال
حاضر بزرگترین پروژه در جهان است كه قصد دارد اطالعات مكتوب
در كتابهای سراسر جهان را در اختیار مردم كشورهای مختلف قرار
دهد .برنامه جستوجوی كتابهای دیجیتال گوگل به دو بخش مجزا
تقسیم میشود؛ برنامه مشاركتی و پروژه كتابخانه .در برنامه مشاركتی،
ناشران كتابهای خود را تحویل میدهند تا دیجیتال شود و بر روی
شبكه قرار گیرد .سپس كاربران میتوانند تعداد محدودی از صفحات
كتاب را مرتبط با نوع جســتوجوی خود مشاهده كنند تا ایده كلی
درباره مطالب درون كتاب را به دست آورند .در صورتی كه كتاب مورد
توجه آنها قرار گیرد ،كاربر میتواند بر روی لینك ناشر و یا فروشگاهی
آنالیــن كلیك و كتاب را خریداری كند .گوگل این كتابها را بدون
دریافت هزینه اسكن میكند و در عین حال پس از خریداری كتاب
هزینهای دریافت نمیكند .همچنین تبلیغاتی در زیر كتابها در شبكه
نمایش داده میشــوند كه بخش بیشتر سود این تبلیغات به ناشران
یگیرد.
تعلقم 
یک دهه قبل ،یک گروه از نویسندگان از گوگل شکایت کردند و
مدعی شدند که خدمات کتابخانه گوگل حق مولف را زیر پا میگذارد.
بعد از سالها مجادالت حقوقی ،در ســال  2013یک دادگاه فدرال
تجدید نظر به نفع غول اینترنتی جهان رأی داد .شاکیان به یک دادگاه
تجدید نظر دوم در نیویورک شکایت بردند .در ماه اکتبر امسال ادعای
آنها دوباره رد شد.
یــک شــرکت چطــور میتواند
میلیونها کتــاب را دیجیتالی کند
بدون اینکه نویسندگانشان با آن کار
موافق باشند و این کتابها را به همه
جهان نشان بدهد؟ قاضی پیر لوال در
این مورد توضیــح میدهد که قانون
حــق مولف به خالق بالقــوه اثر یک
حق انحصاری برای کپی کردن اثرش

به منظور گسترش دسترسی هرکسی به دانش ،میدهد .این قانون
اصال درباره این نیســت که نویسندگان را ثروتمند کند .فایده نهایی
و اساسی این قانون حق مولف به عموم مردم میرسد و برای همین
هم چنین قانونی وضع شده است؛ نه اینکه قانون در خدمت افزایش
عایدی نویسندگان و قدرتمندتر کردن آنها باشد.
اما در کنار این قصد خدمت به منابع عمومی ،اگر اثر هنری بتواند
برای یک نیت دگرگونشــونده مثل دستیابی به پول برای نویسنده
به كار آيد ،در صورت استفاده جوانمردانه ،میتواند تحت قانون سال
 1976امريكا درباره حق مولف قرار بگیرد و داشتن حق مولف توسط
نویسنده مجاز باشد .کاری که پروژه کتابخانه گوگل کرده این است
کــه میلیونها کتاب را بارگذاری کرده و آنها را برای توده مردم قابل
جســتوجو کرده است .هدف پروژه کتابخانه گوگل این عنوان شده
است که کتابهای دارای حق مولف را بگیرد و اطالعات مهم درباره
کتابها را در دســترس عموم قرار دهد و یک موتور جستوجو ارائه
کنــد که لغتها یا عبارات مورد عالقه مردم را بتوان در این کتابها
مشخص کرد .ابزار دیگری که پروژه گوگل در اختیار کاربران خود قرار
میدهد ،این است که آنها میتوانند از میزان و نوع استفاده از کلمات
انتخابشد ه در میان کتابهای مختلف و در دورههای زمانی متفاوت،
آگاه شوند .هردوی این اهداف ،نوعی خدمت به عموم در نظر گرفته
شــده و برای همین است که دادگاههای عادی و تجدید نظر به نفع
پروژه کتابخانه گوگل رأی دادهاند.
البته حکم دادگاه اینطور نبوده است که گوگل بتواند همه کتابها
را به کاربران خود نشــان بدهد؛ رأی دادگاه تجدید نظر اول این بوده
است که گوگل تنها میتواند سه قطعه  8صفحهای از هر کتاب را
به خوانندگان خود نشان بدهد .اما دادگاه تجدید نظر دوم
این مســئله را وسعت داده و دســت گوگل را برای نشان
دادن صفحات بیشــتری از کتابها باز گذاشــته است تا
بتوان به جهان دانش دسترسی عمومی بیشتری داشت .به
نظر میرســد که رویای بورخس درباره کتابخانهای جهانی،
ملموستر و بیشتر قابل دسترس شده است.

برنامه كتابهای
دیجیتالی
وكتابخانه
دیجیتالیگوگل
در حال حاضر
بزرگترین پروژه
در جهان است
كه قصد دارد
اطالعات مكتوب
در كتابهای
سراسر جهان را
در اختیار مردم
كشورهای
مختلف قرار دهد

منبع:اکونومیست
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جهانمنا

هزینههای اقتصادی پرخوری

غربی شدن رژیمهای غذایی رسیدن به اهداف سالمتی  2025را مشکل کرده است

سارا بوسلی ،هلن دیویدسون

پشت سر چاقي
جهانی،تغییر
سریع غذاهای
سنتیوعمدتا
در اجتماعات در
حال رشد ،رفتن به
سمت رژیمهای
غذایی شهری
بهخصوص
افزایش مصرف
نوشیدنیهای
حاوی شکر و
اسنکها قرار دارد

اهداف سازمان ملل برای محدود کردن امراض ناشی از رژیمهای غذایی
عملی نخواهد شد چون تعداد روزافزونی از افراد در محدود چاقی یا اضافه وزن
وارد میشوند و پیشبینی شده است که تقریبا یک میلیارد نفر از بزرگساالن
جهان تا سال  2025میالدی چاق باشــند .کارشناسان هشدار دادهاند که
این اهداف عملی نخواهد شد چون به دلیل بازاریابی شدید صنایع غذایی،
رژیمهای غذایی غربیشده در سراسر جهان گسترش یافته است.
در سال 2011که سازمان بهداشت جهانی کمیسیونی را برای هدفگذاری
در جهت کاهش نرخ هشدار وزن افراد در سراسر جهان تشکیل داد ،نگرانی
درباره افزایش دیابت ،بیماریهای قلبی ،سرطان و دیگر عارضههای بهداشتی
ناشی از چاقی شدت گرفته بود .کمیسیون سازمان بهداشت جهانی هدفی
را برای سال  2025تعیین کرد که مطابق با آن ،نباید چاقی یا دیابت در این
سال از آمار مربوط به سال  2010بیشتر شود.
اما بنا به اعالم فدراسیون چاقی جهانی ،آماری که اخیرا ارائه شده نشان
میدهد که به قطع و یقین جهان در رســیدن به این هدف در مورد چاقی
شکست خواهد خورد .در ســال  2010میالدی  11.5درصد بزرگساالن
جهان ،معادل  565میلیون نفر در سراســر جهان چاق بودند اما در ســال
 2014این تعداد افزایش یافته و به  13درصد معادل  670میلیون نفر رسیده
است .اگر بیش از این تعداد نیز تا سال  2025چاق نشوند ،تعداد کسانی که
شاخص توده بدنی ( )BMIآنها بیش از  35است و در وضعیت اضطراری از
نظر سالمتی قرار دارند ،هدف سازمان بهداشت جهانی را نقض میکند .باید
به این افراد چاق ،تعداد کسانی را که اضافه وزن دارند نیز اضافه کرد که تعداد
آنها در سال  2025به  2.7میلیارد نفر خواهد رسید؛ در حالی که تعداد آنها
در سال  2010حدود  2میلیارد نفر بود.
پشت سر چاقي جهانی ،تغییر سریع غذاهای سنتی و عمدتا در اجتماعات

در حال رشــد ،رفتن به سمت رژیمهای غذایی شهری بهخصوص افزایش
مصرف نوشــیدنیهای حاوی شکر و اســنکها قرار دارد .همچنین سبک
زندگــی کمتحرک رو بهافزایش نیز یکی از دالیل عمده چاق شــدن افراد
برشمرده شده است .فدراسیون جهانی چاقی شرکتهای بینالمللی غذایی
را متهم کرده است که با روشهای بازاریابی خود به چاق شدن مردم جهان
کمک میکنند .استراتژیهای بازاریابی آنها برای رسیدن به کشورهای در
حال توسعه بیشتر و بیشتر است و تالش میکنند راههایی را بیابند که بتوانند
سهم بازار خود را حتی در جمعیتهايی با کمترین درآمد افزایش دهند.
به نظر میرســد که بحران چاقی در کشورهای ثروتمندتر در امريكای
شمالی و اروپا شدت کمتری داشته باشد؛ هرچند که بین مردم فقیر و پولدار
این کشورها از نظر میزان چاقی تفاوت زیادی وجود ندارد .اما کشورهای در
حال توسعه نشان دادهاند که نرخ چاقیشان در گذشته به میزان کنونی زیاد
نبوده است .امريكا که تا مدتها بیشترین نرخ چاقی را در میان کشورهای
جهان دارا بود ،چندی است که رتبه اول خود را به  18کشور دیگر از نواحی
دریای کارائیب گرفته تا خاورمیانه و اقیانوسیه واگذار کرده است.
همچنین میزان چاقی در کودکان نیز در کشورهای در حال توسعه بهویژه
در مناطق خاورمیانه ،امريكای التین ،چین و بخشی از آسیای جنوب شرقی
در حال افزایش است .این اتفاق ،به این معنی است که نرخ چاقی بزرگساالن
در این مناطق در نهایت بدتر از وضعیت کنونی خواهد شــد .مشکل بزرگ
این است که گفته شده کودکان در کشورهای در حال توسعه با سوءتغذیه
مواجهاند و به کالری بیشتری نیاز دارند .حتی اگر این مسئله درست باشد نیز
دادن غذاهای پرکالری و اسنکها به این کودکان راهحل این مشکل نیست.
بیماریهای ناشــی از چاقی و اضافه وزن به همان اندازه که در سالمتی
شهروندان یک کشور اثر دارد ،دارای تاثیرات اقتصادی نیز هست .یک مطالعه
روی بیماران دیابتی و سبک زندگی افراد چاق در استرالیا که داراي یکی از
چاقترین مردمان دنيا است ،نشان داده هزینههای غیرمستقیم ساالنه این
پدیده در این کشور حدود  21میلیارد دالر استرالیا و هزینههای مستقیم آن
ساالنه  35.6میلیارد دالر امريكا است.
بسیاری از کشورها و سازمانهای خدمات اجتماعی تالش کردهاند که با
تخفیف قایل شدن و کمک به شهروندان مختلف ،سبک زندگی آنها را تغییر
بدهند و تالش کنند آنها را به تحرک بیشــتر وادارند .آماری که دراینباره
وجود دارد ،نشــان میدهد تغییر سبک زندگی افراد ،باعث کاهش چاقی و
اضافه وزن و نیز افزایش شــاخصهای سالمتی آنها میشود .راه دیگری نیز
که برخی کارشناسان پیشنهاد کردهاند ،گرفتن مالیات بیشتر از شرکتهای
مواد غذایی است که غذاهای حاوی شکر و کالری زیاد تولید میکنند .آنها
میگویند که دولت باید برای گرفتن مالیات بیشتر از این شرکتها مداخله
کند و محدودیتهایی را برای بازاریابــی غذاهای بدون ارزش غذایی وضع
کند .همچنین با اعالم مشــکالتی که این مواد غذایی دارند و چســباندن
برچسبهایی که به کودکان و والدین آنها هشدار میدهد ،به کاهش خرید
غذاهای بیارزش و ســوء از سوپرمارکتها و رستورانهای فستفود کمک
کند.
منبع:گاردین
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حقایقی کثیف درباره کشاورزی ارگانیک

نه بازده محصوالت غیرارگانیک کمتر است و نه میزان سم آن بیشتر
محصوالت ارگانیک در بســیاری از موارد به دلیل مسائل روانی مورد
اقبال مشتریان قرار میگیرند .معموال اینطور گفته شده که محصوالت
ارگانیک از کودهای شــیمیایی یا آفتکشها استفاده نمیکنند اما باید
دانست که در قانون مربوط به محصوالت ارگانیک ،بسیاری از این کودها و
آفتکشها استثنا شدهاند و با استفاده از آنها ،محصوالت همچنان ارگانیک
معرفیمیشوند.
آفتکشهای «مجاز» برای محصوالت ارگانیک میتوانند سمی باشند.
در سال  ،2012کریستی ویلکاکس ،بیولوژیست ،در مقالهای که در مجله
«ســاینتیفیک امریکن» منتشر کرد ،نوشت که «آفتکشهای ارگانیک
همانقدر سالمتی را به خطر میاندازند که آفتکشهای غیرارگانیک؛ مهم
نیست که به شما چه میگویند ،باید بدانید که این سموم از بین نمیروند».
یک ناهنجاری دیگر در زمینه محصوالت ارگانیک این اســت که این
کشاورزی بر پایه مجموعهای از اصول و فنون توافقشده و اجازه دادهشده
بنا شــده اما این مسائل در کیفیت یا ترکیب محصول نهایی تاثیر کمی
دارنــد؛ فکر میکنید که اگر یک کشــاورز منع شــود که آفتکشهای
شیمیایی یا گردهها و بذرهای محصوالت تغییر ژنتیکی يافته را مصرف کند
و به وسیله این مواد زمینش را آلوده نکند ،چه خواهد کرد؟ بالفاصله از مواد
مشابهی که از قانون محصوالت ارگانیک مستثنا شده استفاده خواهد کرد
و مجوز نیز باطل نخواهد شد و محصوالتش نیز همچنان صفت ارگانیک
را خواهد داشت.
سوالی که همواره پیش میآید این است که آیا محصوالت ارگانیک
سالمتر هستند؟ این محصوالت هرگز نشانهای که نشان دهد فواید
بیشــتری دارند ،از خود بروز ندادهاند .برخی از مطالعات با اطمینان
سطح باالتری آنتیاکسیدانها را در این مواد تشخیص دادهاند اما اینکه
چه موادی سطح باالتری داشتهاند و آیا این مواد به درد سالمتی مردم
میخورند یا نه ،مشخص نیست .حتی برخی از مطالعات اخیرتر نشان
داده است که میزان زیاد آنتیاکسیدان در بدن میتواند باعث کم شدن
فواید ورزش در افراد شود.
بســیاری از یافتههای دانشــمندان مواد غذایی در زمینه محصوالت
ارگانیک به آمار و روشهای آمارگیری وابســته اســت و اگر این روشها
تغییر کند یا جمعیتی را که از آنها آمارگیری میشود تغییر بدهیم ،نتایج
میتواند تغییر کند .در نتیجه بسیاری از این یافتهها بر اساس شانس حاصل
میشــود و اگر دوباره تکرار شود ،احتمال زیادی وجود دارد که به نتایج و
آماری متفاوت منتهی شود.
در ســال  ،2012محققان بیماریهای داخلی در مرکز سیاستهای
بهداشــتی دانشگاه اســتنفورد ،نتایج  237تحقیق درباره میزان سالمتر
و مفیدتر بــودن غذاهای ارگانیک را بررســی كردند و در نهایت نتیجه
گرفتند که میوهها و ســبزیهایی که به معیارهای معرفیشده ارگانیک
بودن نزدیکتر هستند ،نه به طور میانگین دارای ارزش غذایی بیشتری

از محصوالت ارزانتر غیرارگانیک هســتند و نه به میزان کمتری دارای
برخی باکتریهایی هستند که در محصوالت غیرارگانیک دیده میشود.
مسئله دیگری نیز درباره میزان آلودگی محصوالت ارگانیک وجود دارد؛ به
همان میزانی که گفته میشود محصوالت غیرارگانیک آلودهاند ،محصوالت
ارگانیک نیز در معرض آلودگی قرار دارند .بروی چیسی ،استاد علوم غذایی
در دانشــگاه ایلینویز ،میگوید« :محصوالت ارگانیک  4تا  8برابر بیشتر
از محصوالت مورد بحث مشــابه آنها که غیرارگانیک شناخته میشوند
برگشت میخورند ».این مسئله اصال تعجبآور نیست چون باکتریهایی
که محصوالت ارگانیک دارند ،به دلیل امکان فعالیت بیشــتر زودتر عمل
میکنند و زودتر محصوالت را خراب میکنند.
در سال  2003آژانس امنیت غذایی انگلستان شش نوع محصوالت
غذایی را که از ذرت ارگانیک به دســت آمــده بود به همراه  20نوع
محصوالت حاصل از ذرت غیرارگانیک آزمایش کرد تا میزان ســمی
بودن آنها با ماده فومونیســین را مشخص کند .تمام شش محصول
ارگانیک دارای ســطح باالیی از این ماده بودنــد؛ بین  9تا  40برابر
بیشتر از سطح خطرناک برای سالمت انسان .این محصوالت به طور
داوطلبانه از طرح خواربارفروشــیها جمع شــد .اما برعکس ،در 20
محصول غیرارگانیک ،به طور میانگین سطح آلوده بودن این مواد در
حد یکچهارم باالترین حد توصیهشده محاسبه شد.
از ســوی دیگر ،طرفداران کشاورزی ارگانیک میگویند که بازده
محصول در سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک برابر یا حتی بیشتر
از بازده محصوالت غیرارگانیک است .موسسه راندیل حدود  30سال
است که میزان بازده محصوالت ارگانیک و غیرارگانیک را سایه به سایه
تعقیب و مقایسه میکند .اما الکس اوری ،یک محقق که از سال 1947
روی محصوالت ارگانیک کار میکند و نتایج تحقیقات خود را با نتایج
موسسه راندیل ترکیب کرده ،به این نتیجه رسیده است که محصوالت
غیرارگانیک از نظر بازده توانستهاند از محصوالت ارگانیک به طور کلی
 30درصد پیشی بگیرند.
رامز نام ،آیندهپژوه و محقق در موسسه اخالق و فناوریهای نوظهور،
به این نکته اشاره میکند که در سال  2008بزرگترین تحقیق در زمینه
بازده محصوالت ارگانیک در سراســر امريكا انجام شد و تمام  14هزار و
 450مزرعه کشت محصوالت ارگانیک با حدود  4.1میلیون اکر مساحت
مورد مطالعه قرار گرفت .در نهایت ،محققان به این نتیجه رســیدند که
در مقیاسهای بسیار بزرگ نیز محصوالت ارگانیک میزان بازده کمتری
از محصــوالت غیرارگانیک دارنــد .ذرت ارگانیک تقریبا  70درصد ذرت
غیرارگانیک بازده دارد ،برنج ارگانیک  59درصد نوع غیرارگانیک خود بازده
دارد ،گندم بهاره ارگانیک  47درصد نوع مشــابه غیرارگانیک خود و کلم
ارگانیک نیز  43درصد نوع غیرارگانیک خود بازده داشته است.

هنری میلر

کارشناس فلسفه علم و
سیاستگذاری عمومی در
موسسه هوور

بسیاری از
یافتههای
دانشمندان مواد
غذایی در زمینه
محصوالت
ارگانیک به آمار
و روشهای
آمارگیری وابسته
است و اگر این
روشها تغییر کند
یا جمعیتی را که
از آنها آمارگیری
میشودتغییر
بدهیم،نتایج
میتواندتغییر
کند
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پناهجویان راه دیگری یافتهاند :اقیانوس منجمد شمالی
با پرهیز از دریای ناآرام و پرخطر ،راه نفوذ به اروپا کشورهای اسکاندیناوی است

اندرو هیگینز

انبوه دوچرخههای تلنبار شده
مهاجران در مرز نروژ

یاسر ارسالنوک ،مهندس  55ساله سوری به همراه همسر و دو پسر
جوانش در طول یک هفته زیر باران تگرگ دویده بودند و با باد و یخ و
برف دست و پنجه نرم کرده بودند تا در نهایت به کنار مرز اروپا رسیده
بودند و آنجا از ســرما میلرزیدند تا کسی آنها را به داخل راه دهد .در
اواسط پاییز بسیاری از پناهجویان خود را با دوچرخه از روسیه به نروژ
رسانده بودند و عمال با بسته شدن بسیاری از مرزهای شرقی و جنوبی
اروپا ،مسیر تازهای را برای رسیدن به اروپا پیدا کرده بودند.
پایــگاه نظامی نروژ در  250مایلی شــمال دایره اقیانوس منجمد
شمالی بهسختی به جزیره ایتالیایی لمپدوسا ،جایی که مهاجران با قایق
از دریای مدیترانه از لیبی خود را به آنجا میرســانند ،یا جزیره یونانی
لســبوس ،نقطهای که اولین مکان انتقال پناهجویان به اروپا از مسیر
ترکیه است ،شــباهت دارد .اما در پاییز و حتی در هفتههای اخیر در
زمستان ،پناهجویانی از نقاطی مثل سوریه ،عراق و افغانستان شروع به
رفتن به روسیه کردهاند تا از شمال اروپا سر دربیاورند .این مسیر با وجود
تمام سختیهایی که دارد ،از سوی مردمی که از جنگ و درگیری فرار
کردهاند و به عبارت سادهتر به دنبال زندگی بهتری میگردند ،با استقبال
مواجه شده است .آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان ،نیز در بحثهایی که
در پارلمان اروپا بر سر پذیرش مهاجران داشت ،به این اتفاق اشاره کرد
و گفت که اگر مسیرهای سنتی مهاجرت مهاجران و پناهجویان به اروپا
از جنوب و اروپای مرکزی بسته شود ،مهاجران از مسیرهای جایگزین
مثل شمال اروپا استفاده خواهند کرد.
ارسالنوک که مثل بسیاری دیگر از مسیر شمال و با دوچرخه و پیاده

خود را از سرمای شدید اقیانوس منجمد شمالی به چادرهای گرمی در
مرز نروژ رساند ه است ،میگوید که با وجود همه سختیها ،این مسیر
از دریا بهتر است .مسیر خطرناک دریایی در سال  2015مورد استفاده
حدود نیم میلیون نفر از مهاجرانی قــرار گرفت که به اروپا میآمدند
و بســیاری از آنها نیز در بین راه دچار ســانحه شدند و جان خود را از
دســت دادند .مسیر شمال اروپا از زمانی محبوبیت یافت که در نیمه
اول ســال  2015تعدادی از پناهجویان خود را از آنجا به مرزهای نروژ
رساندند .در ماه سپتامبر تعداد این افراد به شكل تصاعدی افزایش یافت
و حدود  420پناهجو با هفتهها رکاب زدن در شمال نروژ توانستند خود
را به شهر استورسکورگ و مرزهای اروپا برسانند .تاکنون صدها مهاجر
توانســتهاند از مسیر شمالگان خود را به اروپا برسانند .البته تعداد این
افراد با توجه به رسيدن زمستان و سختیهای مسیر زمینی ،نسبت به
هزاران نفری که خود را از یونان و ایتالیا به اروپا میرسانند خیلی کمتر
است .با این حال ،مسیر مهمی است که بهتدریج محبوبیت پیدا میکند
و تعداد پناهجویانی نیز که از آن استفاده میکنند ،رو به افزایش است.
استین کریستین هانسن ،رئیس پلیس مسئول پناهجویان در نروژ،
میگوید بسیاری از کسانی که خود را از مسیر شمال به مرزهای نروژ
میرسانند نمیدانند که دقیقا کجا بودهاند و به اندازه کافی نیز لباس
گرم و آذوقه برای این مسیر که آبوهوای سختی دارد ،تدارک ندیده
بودهاند .اما به دلیل اینکه در شبکههای اجتماعی و بین پناهجویان این
مسئله معروف بوده که پلیس نروژ با پناهجویان رفتار خیلی خوبی دارد،
آنها وارد خاک روسیه شدهاند و با طی مسیری طوالنی تالش کردهاند
خود را به جبهه شــمال اروپا برسانند .رئیس پلیس
در ماه اکتبر میگفت که سرمای هوای این مسیر به
قدری است که آب در آنجا یخ میزند و آن مسیر در
عمل ایستگاه اول مسیر رسیدن به قطب شمال است.
بســیاری از مهاجرانی که از این مسیر استفاده
کردهاند ،مثل ارســانوک از شــهروندان ســوری
روسیزبانی هستند که بعد از جنگ داخلی در سوریه
به روســیه رفتهاند اما در زمانی که همه کشورهای
جهان شهروندان ســوری را پذیرش میکنند ،برای
رســیدن به زندگی بهتر به مســیر شــمال اروپا پا
گذاشــتهاند تا بتوانند در یک کشــور اروپایی مقیم
شوند .یک دختر سوری به نام دانا که تنها نام کوچک
خود را ذکر میکند ،میگوید که در تابستان گذشته
مادر ،پدر و برادرش از مسیر بالکان و از راه دریا خود
را از ترکیه به یونان رسانده بودند و سفر بسیار دشوار
و وحشتناکی را گذرانده بودند و او برای اینکه از آن
مسیر اجتناب کند ،در پاییز خود را از مسیر شمال به
نروژ رسانده است .به گفته او مسیر شمال سرد بهتر از
دریای گرم بوده است.
منبع:نیویورکتایمز
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در مطالب این صفحه تالش شده است تاریخچهای
از رسانههای معتبر جهان که در حوزه اقتصادی نیز
فعال هستند ،ارایه شود.

نشریهای برای تصمیمگیران

هاروارد بیزینس ریویو یک نشریه دانشگاهی با عمری نزدیک به یک قرن است
نشریه «هاروارد بیزینس ریویو» یک ماهنامه عمومی درباره مدیریت
است که به وسیله انتشارات هاروارد بیزینس منتشر میشود .این انتشارات
تماما یکی از زیرشــاخههای دانشگاه هاروارد است .این مجله هر سال در
 10شماره منتشر میشود و دفتر مرکزیاش در واترتاون در ماساچوست
واقع است .مطالب هاروارد بیزینس ریویو گستره وسیعی از موضوعات را
پوشش میدهد که شامل صنایع مختلف و کارکردهای مدیریت است .این
مطالب روی موضوعاتی در حوزههایی مانند رهبری ،تغییرات ســازمانی،
مذاکره ،اســتراتژی ،عملکرد سازمان ،بازاریابی ،امور مالی و مدیریت افراد
متمرکز است.
این نشریه به طور مرتب از استادان و محققان طراز اول مدیریت جهان
مطلب منتشر میکند و بســیاری از اصطالحاتی که این روزها در حوزه
مدیریت به گوش میرسد ،مثل بازمهندسی ،جهانیسازی ،سقف شیشهای
یا نیت استراتژیک ،برای اولین بار در هاروارد بیزینس ریویو انتشار یافته
است .ماموریت این نشریه بهبود فعالیتهای مرتبط با مدیریت در جهان
در حال تغییر است .این موسسه عالوه بر ماهنامه ،کتابهای بسیاری نیز
در زمینه مدیریت منتشر میکند و عمال در نقش یک مرکز تحقیقاتی مهم
مدیریت در جهان بر ادبیات و عمل مدیریت تاثیرگذار است .تیراژ هاروارد
بیزینس ریویو حدود  250هزار نسخه است و محتوای آن عالوه بر انگلیسی
به یازده زبان دیگر دنیا نیز منتشر میشود.
هاروارد بیزینس ریویو در ســال  1922کار خــود را به عنوان مجله
دانشکده مدیریت دانشــگاه هاروارد شروع کرد .این مجله که با حمایت
دین واالس دونهام تاسیس شد بیش از یک نشریه دانشگاهی معمولی بود.
دونهام درباره آن مینویســد« :این مجله تمایل داشت باالتر از یک مجله
مدیریتی که ما تعریف کرده بودیم باشد و بر دانشجویان و فعاالن کسب و
کار تاثیر بگذارد؛ فقط یک نشریه دانشگاهی نبود ».بنابراین همانقدر که
نقطه تمرکز مجله روی اقتصاد کالن بود ،روی اهمیت توسعه یک صنعت
بخصوص نیز تاکید داشت.
در دوران جنگ جهانــی دوم ،هاروارد بیزینس ریویو به تکنیکهای
پیشــگام مدیریتی که در آن زمان در شرکت بزرگي مثل جنرال موتورز
توسعه یافته بود توجه داشت .تا سه دهه بعدتر ،این مجله همین روش را
ادامه داد تا اینکه تمرکز خود را بر مسائل مدیریت عمومی منعطف کرد؛
مسائلی که روی رهبران کسب و کار در جهان تاثیر میگذاشت و به قول
خود مجله ،هاروارد بیزینس ریویو «مجلهای برای تصمیمگیران» شد .عمده
مطالبی که در این دوران منتشر میشد شامل نزدیکبینی در بازاریابی یا
موانــع و دروازههای ارتباطات بود که تاثیر زیادی بر رفتار و تفکر مدیران
آن زمان داشت.
در دهه  1980تئودور لویت ســردبیر نشریه شــد و مجله را طوری
تغییر داد که بتواند به مخاطبان عمومی دسترسی بیشتری داشته باشد.
مطالب کوتاهتر شــدند و چشــمانداز مجله تا حدی وسیع شد که بتواند
گستره بیشتری از موضوعات را زیر پوشش خود قرار دهد .در سال 1994
دانشــکده کسب و کار هاروارد انتشارات هاروارد بیزینس را به عنوان یک
نهاد مســتقل تاسیس کرد .بین ســالهای  2006تا  2008ساختار این

انتشارات دوبار اصالح شد و در نهایت به سه بازار با سه گروه فعالیت تقسیم
شد که تا امروز نیز ادامه دارد .اولین محصول این انتشارات مربوط به افراد
با تحصیالت باالتر است که مقاالت و بخشهای کتابهایی را که به عنوان
مواد درسی دانشکدههای کسب و کار استفاده میشود ،تولید میکند .در
دومین دسته ،مطالب آموزشی تولید میشود که معموال به صورت آنالین
یا آفالین از کالسهای درسی و سخنرانیهای آموزشی استخراج میشود.
ســومین بخش از این انتشارات نیز گروه هاروارد بیزینس ریویو است که
مجلهای با همین نام را منتشر میکند و وبسایت این گروه را اداره میکند
و همچنین انتشار کتابهای این گروه را بر عهده دارد.
در ســال  2009مجله هاروارد بیزینس ریویو ،اَدی ایگناتیوس را که
معاون دبیر اجرایی مجله تایم بود استخدام کرد تا او را به سردبیری مجله
بگمارد .ایگناتیوس تمام عملیات تحریریهای را برای گروه هاروارد بیزینس
ریویو پیشبینی کرد .در همان زمان که او در مجله اســتخدام شده بود،
امريكا وارد یک بحران اقتصادی شدید میشد که بعدتر کل جهان را دربر
گرفت اما هاروارد بیزینس ریویو این موضوع را پوشش نداد .ایگناتیوس در
پاسخ به این اتفاق گفت« :جهان به یک روش جدید برای اقتصاد خود نیاز
دارد و کسب و کار معمولی یک پاسخ قابل اعتماد به این نیاز نیست».
در نتیجه این تفکــر ،ایگناتیوس نقطه تمرکز هاروارد بیزینس ریویو
و اهدافش را دوباره ســازماندهی کرد تا مطمئن شــود اطالعاتی از روح
زمانهای را به خواننده منتقل میکند که در آن زندگی میکند .مجله به
تمرکز خود بر مطالب مبتنی بر تحقیقات و قطعات دانشــگاهیای ادامه
داد که به خوانندگان کمک میکند شرکتهای خود و کیفیت شغلشان
را بهبود بخشــند اما در نهایت دایره مخاطبان خود را وســیعترکند و با
پرداختن به موضوعات روز ،مطالبش پرمایهتر و تاثیر آنها بیشــترشود.
همچنین از نظر شکلی ،سردبیر جدید تالش کرد یکپارچگی بیشتری بین
بخشهای چاپی و دیجیتال ایجاد کند و به هریک از نسخههای ماهنامه
هاروارد بیزینس ریویو یک لحن و شخصیت ویژه بدهد؛ به این ترتیب ،هر
شماره به یک مجموعه از مطالب مرتبط با یکدیگر تبدیل میشود بهجای
اینکه یک سری مقاالت جدا از هم باشد.

هاروارد بیزینس
ریویو در سال
 1922کار خود
را به عنوان مجله
دانشکده مدیریت
دانشگاه هاروارد
شروع کرد.
اکنون تیراژ این
مجله حدود 250
هزار نسخه است
و محتوای آن
عالوه بر انگلیسی
به یازده زبان دیگر
دنیانیزمنتشر
میشود
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در این بخش،
چشمانداز اقتصاد
جهان از مجله
اکونومیست ترجمه
شده است.

تقویم 2016

روزهایی که نباید فراموش کنید
گلچین اکونومیست از مهمترین رویدادهای سال میالدی آتی در سرتاسر جهان

2016

هلند برای شش ماه ریاست اتحادیه اروپا را در اختیار خواهد داشت.
ویکیپدیا پانزدهمین تولد خود را جشن خواهد گرفت.
انبوهی از خوب و عالی و حتی درخشان در همایش اقتصاد جهان در داووس جمع خواهند شد.

2016

انتخابات آیووا در ایاالت متحده آمریکا برگزار خواهد شد.
پنجاهمین لیگ قهرمانی فوتبال آمریکا در سانفرانسیسکو بازی خواهد شد.
فرش قرمز آکادمیهایی که جایزه میدهند ،در کالیفرنیا ،لسآنجلس ،برگزار خواهد شد.
برای چینیهای سرتاسر جهان سال میمون آغاز خواهد شد .گفته میشود کسانی که در سال میمون متولد میشوند،
باهوش و باپشتکار هستند.

2016

ده سال از نخستین پیام توئیتر میگذرد.
صد سال نیز از تأسیس بیامو میگذرد ،البته این شرکت ،نخستینبار فقط موتور ساخت و ماشینی در کار نبود.
اندونزی بسیار مهآلود خواهد بود اما اگر هوا صاف باشد ،در نهم مارس مردم این کشور و بخشی از اقیانوس آرام میتوانند
شاهدخورشیدگرفتگیکاملباشند.
هند میزبان ششمین دور مسابقات کریکت خواهد بود16 .تیم در این دور شرکت کردهاند.
باراک اوباما ،رئیسجمهوری آمریکا ،همایش امنیت انرژی هستهای را در واشنگتن دیسی برگزار خواهد کرد .هدف از این
همایش کاهش تهدیدات تروریسم هستهای است.

2016

پارس و گاز :در بریتانیا سگها ریزتراشهای خواهند داشت که مانع ولگردی آنها میشود.
ملکه الیزابت 90ساله میشود؛ از روز مرگ شکسپیر  400سال میگذرد.
سدهها! یک قرن از جمهوریت در آلمان میگذرد .نظريه نسبیت اينشتين نیز صدساله میشود.

2016

فیلیپینیها برای مجلس و ریاستجمهوری رأی میدهند.
اسکاتلندیها نیز پای صندوق رأی میروند تا به مجلس رأی بدهند.
لندنیها نیز شهردار جدید خود را انتخاب میکنند.
فینال لیگ قهرمانان فوتبال در ورزشگاه سانسیرو در میالن برگزار خواهد شد.
رهبران بزرگترین اقتصادهای غرب برای همایش  G7عازم ژاپن میشوند.

2016

طرفداران فوتبال راهی فرانسه میشوند؛ در آنجا تیم  24كشور یوفا یورو  2016قهرمانان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
مردم در سرتاسر دنیا روز بینالمللی یوگا را جشن خواهند گرفت.
فیلم «روز استقالل  »2با عنوان «بازخیز» تقریبا 20سال پس از اکران فیلم نخست در سینماهای سراسر دنیا روی پرده
میرود البته بدون یکی از بازیگران اصلی :ویل اسمیت.

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

می

ژوئن
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2016

ریاست اتحادیه اروپا به اسلواکی میرسد.
مراسم یادبودی برای سده نبرد سم برگزار میشود؛ یکی از بزرگترین نبردهای جنگ جهانی اول.
جمهوریخواهان در اوهایو دور هم جمع خواهند شد تا نامزد انتخاباتی خود را برای ریاستجمهوری انتخاب کنند.
دموکراتها نیز یک هفته بعد در پنسیلوانیا نامزد خود را انتخاب خواهند کرد.
ســفینه فضایی ناسا به اسم «جونو» که در ماه آگوست سال  2011زمین را ترک کرد به مقصد خود در سیاره مشتری
خواهد رسید.

2016

پارک ملی امریکا صدساله میشود.
کارناوال المپیک ورزشهای تابستانه در ریودوژانیرو برگزار خواهد شد.
تدارکات الزم برای سیامین جشنواره برنینگمن در ایالت نوادای امریکا مهیا میشود .در روز پایانی این جشنواره که
همزمان با روز کارگر است ،یک مرد حصیری سوزانده میشود.

جوالی

آ گو ست

2016

سپتامبر

2016

اکتبر

2016

نوامبر

2016

دسامبر

کارناوال بازیهای پارالمپیک در ریودوژانیرو آغاز خواهد شد.
گلفبازان دنیا برای جام رایدر دور هم جمع میشوند.
آزمون دموکراسی :مردم روسیه برای مجلس به پای صندوقهای رأی میروند.
 350سال از روزی که آتش بزرگ شهر لندن را بلعید میگذرد.
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نشست ساالنه خود را در واشنگتندیسی برگزار خواهند کرد.
شاد باشید! نخستین جمعه ماه اکتبر ،روز لبخند نام دارد .این روز را هاروی بال طراح «صورتک خندان» ابداع کرده
است.
کمانها به یاد نبرد هستینگز در انگلستان رها خواهند شد 950 .سال از این نبرد معروف میگذرد.
امریکاییها برای کنگره و ریاستجمهوری رأی خواهند داد.
چین میزبان رهبران اقتصادهای بزرگ جهان برای گروه  20خواهد بود.
باربادوس پنجاهمین سالروز استقالل از بریتانیا را جشن خواهد گرفت.

امریکا به بنبست نهایی بیرون کشیدن نیروهای نظامی خود از کشور افغانستان به بهانه طالبان میرسد.
هفتادوپنج سال از روزی که روزولت رئیسجمهور امریکا اظهار کرد« :در رسوایی زندگی میکنیم» میگذرد .این ماجرا
به یک روز پس از حمله ژاپن به پرل هاربر مربوط میشود.
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1

در چیــن ،حجم بدهیها
بیشــتر میشــود .حجم
اعتبــارات بانکــی بــه 11
درصد میرسد.

3

کســبوکار روســیه از تجدیــد
تحریمهــا و نفــت زیــر  60دالر
زیان خواهد دید .خردهفروشی
نیز دوباره در این کشور  1درصد
سقوطمیکند.

هنــد جــای چیــن را نخواهــد گرفــت ،حداقــل تــا زمانیکــه
خردهفروشــی آن یکسوم چین باشــد .در عینحال تقاضای
این کشــور برای زغالسنگ ،که سوخت بسیار کثیفی است،
افزایش خواهد یافت اما تقاضای چین کمتر میشود.

آینده صنایع جهان
به کدام سمت میرود

5

ایران از تحریمهای بینالمللی رها
میشود و نیممیلیون بشکه نفت
دیگر به تولید خود اضافه خواهد
کرد .سرمایهگذاران نیز از صنعت
خودرو گرفته تا گردشگری دوباره
به این کشور روی میآورند.

ده نکته کسبوکاری در سال 2016
بر اساس پیشبینی اکنومیست

6

کاهــش تقاضای کاالهــای چینی به اســترالیا
آسیب میزند .در حالیکه این کشور تأسیسات
الانجــی خود را راهانــدازی میکند ،قیمت گاز
بیش از  40درصد کاهش مییابد.

4

آلمان صنعت خــود را بیش از
پیش جلو خواهد برد .رباتها
و ماشــینهای الکترونیکــی
میزان تولید این کشور را 30
درصد افزایش خواهند داد.

7

صنعــت دارویــی ،بهدلیــل افزایــش امید به
زندگی سود کالنی بهدســت میآورد .حتی در
آفریقا که همیشــه ترس و نگرانــی بابت ایدز
وجــود دارد ،امیــد بــه زندگی به  57/2ســال
میرســد و در ســطح جهان میزان آن به 72/7
سال افزایش مییابد.

Íوسایل نقلیه
Í

بوکار
لوهوای کس 
حا 
شــاید در سال  2015خبری از جشــن و شادی نبود اما در سال
 2016همه چیز جبران میشود .کشورهای توسعهیافته حامیان رشد
اقتصادی جهان خواهند بود اما رشد بسیار مالیمی ،حدود  2/3درصد
خواهند داشــت؛ هر چند ژاپن و اروپا مقاومتر خواهند شد .کاهش
قیمت نفت به مصرفکنندگان بزرگ انرژی کمک خواهد کرد.
بازارهای نوظهور به دستوپا زدن میافتند .روسیه و برزیل بهلحاظ
اقتصــادی در میان اقتصادهای نوظهــور از پا میافتند .در چین نیز
خدمات صنعتی به داد تولید کارخانهای میرسد و کمبود آن را جبران
میکند .رشد تجارت جهانی بسیار مالیم خواهد بود اما انتظار میرود
با روابطی که میان  12کشــور حوزه اقیانوسیه رخ میدهد ،وضعیت
تجارت جهانی بهبود پیدا کند.
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بهنظر میرســد این ســه مورد« ،توســعه»« ،کاهش هزینه» و
«خالقیت» ،بهراحتی با هم همراه نشوند اما در صنعت خودروسازی،
هر ســه مجبور شدهاند با هم دوست باشند و حاضر شوند .بخشی از
این ماجرا به خودروســازانی باز میگردد که در این صنعت فعالیت
میکنند و تالش میکنند سرمایهگذاران را راضی نگه دارند .در سال
 ،2016در اروپای شرقی و مرکزی ،ثبتنام برای خودروهای مسافربری

10

افزایش نرخ بهره باعث تقویت بانکهایی میشود که بر محور
آمریکا اداره میشــوند .دالر قوی خواهد شــد و به ارزش1/10
دالر در ازای هر یورو خواهد رســید و آمریکا صادرات چندانی
نخواهدداشت.

پانامــای بیچاره! در ماهآوریل یک کانال بزرگتر و بهتر خواهد
داشــت اما تجارت جهانی تنها  3درصد رشد خواهد کرد؛ این
در حالی است که تا پیش از بحران بزرگ اقتصادی رشد آن 8
تا 9درصد بود.

المپیک تابستانی در بزریل جشنی از تبلیغات
و هزینههــای تبلیغاتــی بهــراه میانــدازد و
بزرگتریــن بازار تبلیغاتــی آمریــکای التین 11
درصد دیگر رشد میکند.

حدود  9درصد رشد خواهد کرد .روسیه که چند سالی است در این
زمینه تحت فشار قرار گرفته ،دوباره به حالت عادی باز میگردد .اما
در دیگر مناطقی که در حال توسعه هستند ،رشد ثبتنام خودروهای
مسافربری چیزی بین  4تا  5درصد خواهد بود .البته این باالتر از 4
درصد متوسط جهانی است .در عینحال ،بازارهای توسعهیافته نیز به
حرکت آهسته خود در کنار سایرین ادامه خواهند داد .اما در اروپای
غربی ،حتی رشد  3درصدی برای سال  ،2016نسبت به استانداردهای
پس از رکود بســیار هیجانانگیز خواهد بود .بیشترین و سریعترین
فروش مربوط به خودروهای الکتریکی پیشبینی .فروش این خودروها
در اروپا تا اواخر سال  2016نزدیک به  80درصد رشد خواهد داشت.
به محض اینکه تســا ( )Teslaدر ماه مارس فروش مدل  3را ،که
ارزانترین مدل است ،آغاز کند ،سرعت فروش خودروهای الکتریکی
در سطح جهان بیشتر نیز خواهد شد.
مدلهای جدید خودرو نیز با ســرعت بیشتری به بازار میآیند:
فولکسواگن در ســال  2015تا  2016حــدود  50مدل جدید ارائه
خواهد کرد؛ البته بدون نرمافزاری که میزان انتشــار دیاکسیدکربن
آن را کمتر نشان میدهد ،چرا که اعتبار و شهرت این شرکت بهاندازه
کافی خدشهدار شدهاست .اختراعات پیچیدهای که در سطح جهان
صورت گرفته به ســازندگان خودرو کمک میکند که هزینه تولید

9

8

در کانون 2016
ارتشی از شرکتها (از استارتاپهای کوچک گرفته تا جنرالالکتریک ،گوگل و بیدو چین) دور هم
جمع شدهاند تا انقالبی در فنآوری درمانی و دارویی ایجاد کنند .درآمد فنآوری پزشکی هزاران میلیارد
دالر ارزش دارد و این انقالب مدتیاســت که آغاز شدهاست .یکی از موارد انقالبی «سالمت موبایلی»
است.گوشیهای هوشمند این روزها این امکان را به انسانها میدهند که سالمتی خود را کنترل کنند.
کاشت مردمک میتواند ضعف بینایی را برطرف کند .رباتها به کمک جراحان میآیند .نانوتکنولوژی،
که میتواند با دقت باالیی سلولهای سرطانی را از بین ببرد ،همهجا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
یک روز نیز کامپیوترهایی در مغز انسانها کار گذاشته میشوند که میتوانند جلوی لختهشدن خون را
بگیرند .قرصهایی تولید خواهد شد که با سرعت باالیی اثر میگذارند و به بهبود آنی کمک میکنند.
خود را کاهش بدهند و در حالیکه پول بیشتری پسانداز میکنند،
خودروهایی مطابق سلیقه افراد مختلف بسازند.
مارکهای بینالمللی ،در میان کشــورهای در حال توسعه ،روی
کشــورهای کلیدی تمرکز میکنند :برای مثال مکزیک جایی است
که بازار خودروی آن در ســال  2016حدود  8درصد رشــد خواهد
داشت .اما در مورد چین شرایط عجیبوغریبی حاکم میشود .اقدامات
ضد آلودگی هوا و مصرفکنندگان نگران باعث خواهند شد رشد بازار
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مناگـــر
خودرو در این کشور در سال  2016تنها  5درصد باشد .البته با تمام
این حرفها باز هم بازار خودروی چین در برابر آمریکا بهتر خواهد بود،
چرا که رشد بازار در آمریکا کاهش خواهد یافت.

دیدبان :جنرال موتورز ( ،)GMبا احیای هند ،عقبنشینی خواهد کرد.
سومین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان برای اینکه جلوی کاهش
خود را بگیرد ،حداقل به یک میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز دارد.
این شرکت ،هنوز در شرایطی است که اگر یک کارخانه را افتتاح کنند
یک کارخانه دیگر ناچار به تعطیلی خواهد بود ،چرا که مازاد ظرفیت
زیادی وجود دارد .طرح صادرات خودروهای ارزان تولید هند (و در
مکزیک ،برزیل و چین) به بازارهایی که کمتر نوظهور هستند ،باعث
کاهش هزینهها میشود.

Íدفاع و هوا فضا
Í

در سال 2016
تولیدنفتامریکا
حدود 4.5درصد
کاهش خواهد
یافت .عرضه
نفت نیز در
این سال به
96میلیونبشکه
در روز خواهد
رسید و باعث
کاهش شدید
سرمایهگذاریها
در این بخش
خواهد شد
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تماشــای وضعیت بازار هــوا فضا مثل تماشــای کتککاری دو
جمبوجت روی دور آهســته اســت .دو شرکت هواپیمایی ایرباس و
بوئینگ تالش میکنند برای قراردادهای بزرگ و درازمدت از یکدیگر
سبقت بگیرند .در سال  2016آسمان باید برای رقابت این دو بهقدر
کافی فراخ باشد ،چرا که قرار اســت  1400هواپیما از سوی این دو
شرکت وارد بازار شود .بهنظر میرسد هیچ تهدید جهانی نیز برای بازار
آنها بهوجود نخواهد آمد.
علیرغــم انگیزه ضعیفی که کاهش قیمت نفت برای ســفارش
هواپیماهــای کارآمدتر ایجاد میکند ،باز هم نیاز و تقاضای بازارهای
هواپیمایی نوظهور افزایش پیدا خواهد کرد .مؤسســه اعتبارسنجی
مودی پیشبینی کردهاست که رشد تحویل هواپیما  2درصد خواهد
بود .اما وزن تولید هواپیماهای نظامی و ارتشی روی دوش شرکتهای
غربی خواهد بود .پیشبینی هزینه صنعت دفاع ایاالت متحده آمریکا،
که دو پنجم مجموع صنایع هوایی را تشــکیل میدهد ،کار بســیار
دشواری است ،چرا که بخش عظیمی از آن به این نکته مربوط میشود
که آیا هزینه نهایی از ســقف 498میلیارد دالر کنگره تجاوز خواهد
کرد یا خیر .حتی قویترین پیشبینیها نیز از مشکالتی که ممکن
است برای بودجه پیش بیاید ،عقب میمانند .اما بهصورت کلی ،برآورد
میشــود که هزینه دفاع در کل جهان یا کاهش مییابد یا در سطح
فعلی باقی میماند.
خوشبختانه جهان در حالتوسعه در زمینه صنعت دفاعی ،خیلی
سریع خود را مسلح خواهد کرد .ایران روابط حسنه خود را با کشورهای
غربی دنبال خواهد کرد و همسایگانش نیروهای نظامی خود را تقویت
خواهند کرد .در آســیا ،قاطعیت چین باعث افزایش فروش صنعت
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نظامی خواهد شد .دولت فیلیپین در سال  2016سرمایهگذاری خود
را برای مدرنیزهکردن نیروهای از کار افتادهاش دوبرابر میکند .اما چین
در این زمینه  50برابر فیلیپین تالش خواهد کرد.

دیدبان :محدودیتهای آسمانی! مانورهای مداوم روسیه از یک سو
و نیاز اروپا به رصد کردن بحران مهاجرت از سوی دیگر ،تقاضا برای
هواپیما و کشتیهای بدون سرنشین را افزایش خواهد داد .فناوری
اروپا در این زمینه قدری پیشرفت خواهد کرد و اتکای آن به اسرائیل
و ایاالت متحده آمریکا کاهش خواهد یافت .اســپانیا در سال 2016
حدود  25میلیون یــورو ( 28میلیون دالر) برای خرید هواپیماهای
بدون سرنشین به آمریکا پرداخت خواهد کرد؛ این مبلغ بخشی از
171میلیون یورویی است که در بودجه پنجساله بران آن اختصاص
داده شدهاست.

Íانرژی
Í

هیجانی که در بازار انرژی ایجاد شده ،بیشتر در بازار عرضه است.
رشــد تقاضای انرژی در سال  2016مستمر ،از بسیار کم و روی 2/5
درصد ،خواهد بود .اما دعوای چهرهبهچهره تولیدکنندگان ســنتی،
ت تولیدکننده نفت پرهزینه
بهویژه در حاشــیه خلیجفارس ،با شرک 
شیل در آمریکا شدت بیشتری خواهد گرفت .تاکنون شرایط در بازار
نفت اینگونه بوده که عربســتان سعودی برای حفظ سهم خود در
بازار ســعی کرده بازیگران نفت شیل را از میدان رقابت خارج کند و
بههمینخاطر نفت بیشــتری را روانه بازار کردهاست .این استراتژی
مانع افزایش ســریع قیمت نفت میشود .تولیدکنندگان نفت شیل
نیــز راههای جدیدی برای کاهش هزینه تولید پیدا خواهند کرد .در
حالیکه فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را افزایش میدهد ،نوسان قیمت
نیز بیشتر خواهد شد اما نفت دبلیوتیآی با متوسط  55دالر در ازای
هر بشکه ،مقرونبهصرفه خواهد بود .در سال  2016تولید نفت آمریکا
حدود  4/5درصد کاهش خواهد یافت.
اما در مقابل ،نفت برنت حوزه دریای شــمال با قیمت  60دالر در
ازای هر بشــکه ،وضعیت را وخیم میکند و تولیدکنندگان پرهزینه
غیراوپکی نظیر تولیدکنندگان نفت شنی ،تحت فشار بسیاری قرار
خواهند گرفت .مشــکالت آنها با افزایش  470هزار بشکهای تولید
نفت ایران ،پس از رفع تحریمها در سال  ،2016بیشتر نیز خواهد شد.
عرضه نفت در سال  2016به  96میلیون بشکه در روز خواهد رسید و
باعث کاهش شدید سرمایهگذاریها در این بخش خواهد شد.
بازار گاز در آمریکا ،بهدلیل انقالب گاز شــیل و افزایش تولید در
آمریکای شــمالی ،در وضعیت متفاوتی قــرار خواهد گرفت .تغذیه

از سال  ،2016در آمریکا قانون بانکی جدیدی وضع خواهد شد که روی بودجه بانکها اثر خواهد گذاشت .بر اساس این قانون،
بانکها نمیتوانند با حساب خود معامله کنند و برای معامله اولویتهایی مقرر خواهد شد .افزایش نرخ بهره در آمریکا باید
درآمد بانکهای داخلی را افزایش بدهد اما درعینحال ،این جریان نوعی سرگیجه نیز ایجاد خواهد کرد.

الانجــی یا گاز طبیعی مایع به حملونقــل ،افزایش خواهد یافت.
تأسیســات گازی آمریکا ،مالزی و استرالیا در سال  2016پیشرفت
خواهد کرد و تولید بیشتری خواهد داشت .اما در این بین شرکتهای
نفتی عقبنشینی خواهند کرد.
روشــنترین نقطه برای تولیدکنندگان زغالسنگ ،کشور هند
خواهد بود .مصرف این ســوخت در هند  8درصد رشد خواهد کرد.
عالوه بر این ،سهم انرژیهای پاک و تجدیدپذیر نیز در جهان افزایش
خواهد یافت.
Íسرگرمی
Í

فیلمهای آمریکایی بیشــتر مشوق استقالل فردی و تکیهبهخود
هســتند ،در حالیکه هالیوود به ارزشهای آسیا و روحیه مشارکتی
و جمعــی برای تطابق با دگرگونیهای صنعت روی آوردهاســت .بر
اساس اطالعات بهدســتآمده از یک مؤسسه آمار سینمایی ،درآمد
جهانی ســینما در ســال  2016حدود  5درصد رشد خواهد کرد و
به  44میلیارد دالر خواهد رســید .در این بین ،بازار سینمای آمریکا
با  12میلیارد دالر درآمد ،در جایگاه نخســت قرار دارد .در حقیقت
هالیوود قابل رقابت نیست .اما نباید فراموش کرد که فیلمهای محلی
و بازارهای سینمایی نوظهور نقش بزرگی را بازی خواهند کرد .درآمد
سینما در برزیل و آرژانتین بین  8تا 9درصد رشد خواهد کرد اما چین
کشوری است که باید به آن توجه کرد .هر چند تولید فیلم در صنعت
فیلمسازی چین نصف آمریکاســت اما  15درصد رشد خواهد کرد؛
یعنی صنعت سینما در این کشور در سال  2016حدود  6میلیارد دالر
درآمد بههمراه خواهد داشــت .سازندگان هالیوود برای اینکه از این
جریان عقب نیفتند ،استودیوهای چینی را در این کشور راه انداختهاند
و با آنها همکاری میکنند .پاندای کونگفوکار  3یکی از نمونههای این
همکاری اســت که در ژانویه  2016روانه بازار فیلم خواهد شد .برای
ساخت این فیلم شرکت انیمیشنسازی دریموورک با یک اسپانسر
چینی مشارکت کرده است.
در کشورهایی که دسترسی آسان و ارزان به اینترنت وجود دارد،
ویدئوهای خانگی الکترونیکی با رشد  14درصدی درآمد جهانی ،به
تهدیدی بزرگ برای سینماهای آن کشورها تبدیل خواهند شد .به
هر حال تا زمانیکه درآمد افزایش داشــته باشد ،جای پیشرفت نیز
وجود دارد.
سرگرمیهای آنالین میزان بیشتری آگهی به خود جذب خواهند
کرد .آمارها نشان میدهد رشد آنها در سال  2016حدود  22درصد
خواهد بود .این مسأله میتواند روی صنعت تلویزیون تأثیر بگذارد .اما

الزم به ذکر است که آگهیهای تلویزیونی کاهش نخواهند یافت و در
این صنعت باقی خواهند ماند .به هر حال مدیرعاملهای تلویزیونی
باید در این زمینه بهفکر باشند و کسبوکار خود را ،پیش از آن که با
مشکلی مواجه شود ،نجات دهند.

دیدبان :آیا حباب میترکد؟ وینیلرکورد در برابر مشــکالت تاب
آوردهاست و ظاهرا ً برای خود زمان خریدهاست .فروش آن پس از یک
دهه در مسیری صعودی قرار گرفته و بر اساس آمار  ،IFPIدر سال
 2014به  347میلیون دالر رسیدهاست .اما این رکوردها به نظر خیلی
گران میآید و بازیگران از این جریان ضرر میکنند.

Íخدمات مالی
Í

هشت ســال از بحران بزرگ اقتصادی میگذرد و هنوز بسیاری
از سرمایهگذاران دردسرهای آن را احساس میکنند .وامها  7درصد
رشــد خواهند داشت اما در مقابل ارقام دورقمی پیش از اوج بحران،
میزان ناچیزی است .از صرافی گرفته تا بیمه ،همهجا ،کامپیوترها جای
شغلهای بانکی را گرفت هاند .اکنون نگرانیهایی درباره قانونگذاریهای
بعدی وجود دارد .در ســال  ،2016قوانین جهانی شماره  3در مورد
سرمایه بانکها سختگیرانهتر خواهد شد .عالوه بر آن ،از سال ،2016
در آمریــکا قانون بانکی جدیدی وضع خواهد شــد که روی بودجه
بانکها اثر خواهد گذاشت .بر اساس این قانون ،بانکها نمیتوانند با
حساب خود معامله کنند و برای معامله اولویتهایی مقرر خواهد شد.
افزایش نرخ بهره در آمریکا باید درآمد بانکهای داخلی را افزایش
بدهد اما درعینحال ،این جریان نوعی سرگیجه نیز ایجاد خواهد کرد.
مقامات بریتانیایی نیز در مورد ســرمایهگذاریهای خطرناک بانکی
تصمیماتی خواهند گرفت .این جریان میتواند برای بانکهای مختلف،
مثل  ،HSBCهزینههای چند میلیارد دالری به-همراه داشته باشد.
برخی از بانکهای غربی از پیش این قوانین را قبضه خواهند کرد ،مثال
بارکلی در سهماهه نخست سال  2016خواستار از میان رفتن تمامی
موانع بینالمللی خواهد شد .برخی بانکها از حاال هزینهها را کاهش
داد هاند؛ رویالبانک اسکاتلند پای خود را از ایاالت متحده آمریکا بیرون
کشید ه و سرمایههای بانکی خود را کوچک کردهاست.
در بازارهــای نوظهــور ،وامدهنــدگان بالهای خود را بیشــتر
میگســترند .مأموران عالیرتبه چینی به دنبال آزادسازی نرخ بهره
هستند و در عینحال میخواهند رشد اعتبارات ،ثابت باقی بماند؛ با
این وجود ،این رشد باز هم به  11درصد خواهد رسید .در کشورهای
در حالتوسعه ،مانند غرب پیشرفت فناوری به کمک مصرفکننده
خواهد آمد و به ویژه ،استفاده از موبایلبانک هزینههای مصرفکننده

هر چند تولید
فیلم در صنعت
فیلمسازیچین
نصفامریکاست
اما 15درصد
رشد خواهد
کرد؛ یعنی
صنعتسینما
در این کشور
در سال 2016
حدود6میلیارد
دالر درآمد به
همراه خواهد
داشت
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مناگـــر
را کاهش خواهد داد.

دیدبان :ربات مشــاور! در حالیکه امیدها از سرمایهگذاری ناامید
میشود ،مشاوران مجازی وارد میدان والاستریت میشوند .انسانها
نوع عالقه و میزان سرمایه خود را مشخص میکنند و کامپیوترها با
پردازش این جزئیات ،نوعی راهبرد سرمایهگذاری را ارائه میدهند.
پس از آن ،خودشــان در کاالی موردنظر سرمایهگذاری میکنند و
ســهام آن را بهصورت خودکار و مستمر رصد میکنند .در حقیقت
هوش مصنوعی تمامی خطاهای انسانی را مرتفع میکند.

در کانون 2016
نتفلیکس کاری با صنعت تلویزیون میکند که چند سال پیش آیتیونز با صنعت موسیقی کرد.
مخاطبان هزینه کمتری برای تماشای محتوای بیشتر پرداخت میکنند .اما سود نتفلیکس در مسیری
نزولی قرار گرفتهاست ،چرا که خرید محتوا بسیار گران شد ه و برنامههای ویژه آن ،مثل House of
 ،cardsهزینه باالیی دارد اما این شرکت هنوز قسط توسعه و گسترش دارد .تعداد آمریکاییهایی که
از این سرویس استفاده میکنند ،تاکنون به  43میلیون نفر رسید ه است .در آنسوی مرزها نیز ،در سال
 25 ،2016میلیون نفر کاربر در  200کشــور اضافه خواهد شــد اما در هند با رابرت مرداک هندی و
استودیوهای بالیوودی مواجه خواهد شد و در آنجا تالش خواهد کرد نتفلیکس هند باشد .در چین نیز
علیبابا به دنبال آمال و آرزوهای خودش است .به هر حال نتفلیکس در آینده ،با دردسرهای بسیاری
روبهرو است.

صورت خواهد پذیرفت.
افزایش قیمت مواد غذایی احتماال بهدلیل ضعف مداوم قیمت
نفت خام خواهد بود ،زیرا قیمت بسیاری از مواد و کاالهای غذایی،
به ویژه شکر ،از قیمت انرژی تبعیت میکند .قیمت شکر به رکود
میرسد و به نصف قیمت سال  2011نزدیک میشود.
اما بهبود قیمت کاالها بســیار کم و ناچیز خواهد بود .یکی از
آنها به صنعت کارگری در چین بازمیگردد و دیگری ناشــی از
دخالتهای دولت اســت .اخیرا ً در جنوب شرق آسیا ،دولت اقدام
به خرید محصوالت تولیدی چرمسازان کرده و ذخایری را بهوجود
آورده که چند ســالی دوام میآورد .تایلنــد نیز در زمینه برنج با
وضعیت دشــواری مواجه خواهد شد .وضعیت تولید و مصرف در
جهان شکاف بسیاری برداشتهاست .چین اخیرا ً به ارزش یک سال،
پنبه داخلی را خریداری و ذخیره کردهاست .قیمت پنبه در سال
 2016حداقل  3درصد کاهش خواهد یافت که این از اقدامات چین
ناشی میشود و خبر خوبی برای صنعت نساجی خواهد بود.
Íبهداشت و سالمت
Í

Íغذا و کشاورزی
Í

یک دلیل وجود
دارد که میتوان
سال  2016را
با شادی جشن
گرفت :امید به
زندگی در مجموع
انسانها افزایش
خواهد یافت و
به  72/7سال
خواهد رسید.
این خبر ،بهویژه
برای کشورهای
آفریقایجنوبی
که از بیماریهای
العالجینظیر
ایدز رنج میبرند،
بسیار خوب است
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سال پیش رو ،ســال متفاوتی برای بازار کشاورزی خواهد بود.
تقاضای جهان در حال توســعه رو به افزایش است .با این وجود،
قیمتها برای چندین ســال کاهش یافت چرا که کشت غالت به
رکورد متفاوتی دســت یافت و قیمتها در ســال  2015کاهش
شــدیدی پیدا کرد .در نهایت ،واکنش کشــاورزان این بود که به
محصوالت متفاوت و ارزان روی بیاورند .در این بین ،کارشناســان
هشدار میدهند که النینو (پدیده آبوهوایی که در ناحیه اقیانوس
آرام رخ میدهد) ممکن است از همیشه شدیدتر باشد .تهدید برای
عرضه در کشــورهایی نظیر هند بسیار باالســت .در آنجا دعای
بارانهای نیسان بینتیجه بوده است .در استرالیا نیز مشکالت در راه
است .کشت گندم ،ذرت و سویا در سال آینده کاهش خواهد یافت
اما کشــت برنج همچنان روندی افزایشی را پی میگیرد .شاخص
قیمت اکونومیست در این زمینه ،افزایش  2/1درصدی را برای سال
 2016نشان میدهد و احتماالً تجدید حیاتی در کاالهای کشاورزی
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یک دلیل وجود دارد که میتوان سال  2016را با شادی جشن
گرفت :امید به زندگی در مجموع انســانها افزایش خواهد یافت
و به  72/7ســال خواهد رســید .این خبر ،بهویژه برای کشورهای
آفریقای جنوبی که از بیماریهای العالجی نظیر ایدز رنج میبرند،
بسیار خوب است .بخشی از این ماجرا بهدنبال بهبود و ارتقای سطح
دانش آنها نســبت به بهداشت و سالمت اتفاق می افتد .صنعت
داروسازی میتواند خوشحال باشد چرا که با افزایش امید به زندگی
و ارتقای سطح کیفی و سالمت افراد ،تقاضای بیشتری در این زمینه
وجود خواهد داشت .به این ترتیب صنعت دارویی پس از روزهای
ناخوشی که در ســال  2015تجربه کرد ،میتواند در سال 2016
منتظر رشــد  4درصدی بهصورت دالر باشد .هند نیز نوعی نظام
بیمه طراحی کردهاست و به این ترتیب شبکههای سالمت در این
کشور فعال خواهند شد .در چین نیز جمعیت بیشتری به شهرها
هجــوم خواهند آورد و به دنبــال آن فرهنگ دکتر رفتن افزایش
خواهد یافت ،بهاینترتیب در این کشور نیز صنعت دارویی رشدی
12درصد خواهد داشت.
با وجود تمام این حرفها ،ســهم بهداشت و سالمت در رشد
تولیــد ناخالص داخلی جهان تنها حــدود  10درصد خواهد بود.
دولتها تالش میکنند هزینهها را در این بخش کاهش بدهند و
نوعی رقابت بینالمللی برای اثبات حرفهایگری در این زمینه ایجاد

یها به سمت
فناوری اطالعات در بسیاری مواقع هزینههایی را صرف حفظ حیات خود کرده است .در سال  2016سرمای هگذار 
بهبود و ارتقاء تواناییها هدایت خواهد شد .تکنولوژی در این زمینه 18درصد رشد خواهد داشت؛ این یعنی در سال  2016به
رکورد باالی 25میلیارد دالر دست خواهد یافت.

شدهاست .اما برخی از این صرفهجوییها به شرکتهای تولیدکننده
دارو ضرر وارد خواهد کرد .مجموع فروش شرکتهای تولیدکننده
دارو در ســال  2016تنها  3درصد رشــد خواهد داشت و پاداش
آن نیز بهصورت ناعادالنهای توزیع خواهد شــد .برخی از غولهای
داروسازی موفق به توسعه میشوند اما دیگران نابود خواهند شد.
باید منتظر داروهای جدید نیز باشیم .آمریکا در سال  2014حدود
 41داروی جدید را معرفی و روانه بازار کرد که این بیشترین میزان
از سال  1996تا کنون بودهاست.

دیدبان :کنترل هزینه جراحی! به دنبال سیاستهای اوباما ،هزینه
بهداشت و سالمت در ایاالت متحده آمریکا  4درصد رشد خواهد
داشــت .دولت تالش میکند هزینههای دولتی را تا جای ممکن
کاهش بدهد .البته این مســائل ممکن است روی کیفیت درمان
تأثیر بگذارد .به هرحال سهم صنعت دارویی و پزشکی آمریکا در
رشد تولید ناخالص داخلی ،که برابر با 17درصد است ،همچنان در
جهان بیشترین سهم را به خود اختصاص خواهد داد.

دیدبان :صنعت 4درصدی! شاید به نظر شعاری در عرصه فناوری
اطالعات باشد اما اینترنت اشیاء (؟) و چاپ سهبعدی همگی در یک
نقطه جمع خواهند شد .اما باز هم رشد  4درصدی نشان میدهد که
همه این موارد باید با هم ادغام شوند تا این صنعت پیشرفت کند.
اگر این ادغامها صورت بگیرد ،میتوان انتظار رشد  30درصدی نیز
داشــت .در این شرایط ،در آیندهای نزدیک ،یعنی در سال ،2016
فروش صنعت اتوماسیون به بیش از  200میلیارد دالر خواهد رسید.

Íنرمافزار و خدمات فناوری اطالعات
Í

Íفناوری اطالعات ( )ITسختافزار
Í

زمانیکه تولیدکننده کامپیوترهای رومیزی و خانگی ادعا کند
یکپنجم سهم بازار را در اختیار دارد و سپس یک نفر از هر بیست
کارگر اســتخدامی را اخراج کند ،میتوان به آینده کسبوکارهای
کامپیوترهای خانگی خوشبین بود؟ شرکت لنو ُو در آگوست ،2015
ساالنه 1/35میلیارد دالر برای این شرکت ذخیره کرد .اما این شرکت
نیز مانند سایر رقبای خود همچنان در خطر است .بهروزرسانیهای
جدید و رایگان برای ویندوز 10مجموع فروش کامپیوترهای خانگی
را کاهــش خواهد داد و فروش آنها در  2016نیز  1درصد کمتر
خواهد شد .تقاضا برای تبلتهای قدیمی نیز به تبلتهای جدید
تغییر خواهد کرد ،بهاین-ترتیب کاربران از صفحهنمایشهای بزرگ
به همراه ویژگیهای یک تلفن برخوردار خواهند بود .به دنبال این
جریان ،رقابتها برای دو وسیله در یک وسیله بیشتر خواهد شد .در
این شرایط قیمتها کاهش پیدا میکند و فروش بیشتر میشود.
حملونقل تبلت در سال  2016حدود 11درصد افت خواهد کرد.
بهصورتکلی میتــوان گفت که ســازندگان تکنولوژیهای
سختافزاری با قدری مشقت و دشواری همراه خواهند شد .اکثر
شــرکتها ترجیح میدهند به نرمافزارها روی بیاورند .کسانی که
مسیر خود را تغییر میدهند حدود  780میلیارد دالر سود خواهند
کرد .به هر حال در این عرصه شــرکت اپل پادشاهی را به دست
خواهد داشت.

فناوری اطالعات در بسیاری مواقع هزینههایی را صرف حفظ
حیات خود کرده است .در سال  2016سرمای هگذاریها به سمت
بهبود و ارتقاء تواناییها هدایت خواهد شد .تکنولوژی در این زمینه
18درصد رشــد خواهد داشت؛ این یعنی در سال  2016به رکورد
باالی 25میلیارد دالر دست خواهد یافت .این قضایا شرکت بزرگ
اپل را نیز به ســمتی جدید هدایت خواهد کرد .به هر حال رقابت
در این عرصه ،بهویژه از سوی مایکروسافت ،بهنظر خطرناک میآید.
درآمد حاصل از خدمات نرمافزاری ،که بسیار ارزان تمام میشود،
در سال جدید رشد باورنکردنی بیش از  100میلیارد دالری خواهد
داشــت اما در مورد امنیت آن نگرانیهایی برای برخی شرکتها
نظیر آمازون که استفاده بسیاری از آن دارند ،بهوجود خواهد آمد.
در سال  ،2016هزینه جهانی برای امننگهداشتن اطالعات در این
فضا حدود  50درصــد افزایش خواهد یافت .رمزگذاریها یکی از
مهمترین و مورد استفادهترین عرصهها خواهد بود .اطالعاتی وجود
دارد که در هواســت و نیاز به تأمین امنیت دارد؛ آیا در این زمینه
حبابی در هوا شکل خواهد گرفت؟
بر اساس اطالعات بهدســتآمده از فارستر ،فنآوری اطالعات
آمریکا و جهان ،هر دو ،در سال  2016حدود  6درصد رشد خواهد
داشت .برزیل نیز به گروههای مصرفکنندهای نظیر هند و چین
ملحق خواهد شد.

دیدبان :بنشینید و تحویل بگیرید! در گذشته هر کسی خریدی
داشت ،حتم ًا باید به فروشگاه میرفت اما این روزها به چیزی بیش
از یک گوشی تلفن همراه هوشمند و یک صندلی راحتی نیازی
نیست .سرویسهای پستی با غولهایی نظیر آمازون کسبوکاری
راه انداختهاند و مشکالت را برطرف کردهاند .آنها به خریداران
کمک میکنند کاالهای مورد نیاز خــود را خریداری و دریافت
کنند .سود این شرکتها در سال  2016افزایش چشمگیری خواهد
داشت.

بهصورتکلی
میتوان گفت
که سازندگان
تکنولوژیهای
سختافزاری با
قدری مشقت و
دشواری همراه
خواهند شد .اکثر
شرکتهاترجیح
میدهند به
نرمافزارها روی
بیاورند .کسانی
که مسیر خود را
تغییرمیدهند
حدود 780
میلیارد دالر سود
خواهند کرد .به
هر حال در این
عرصه شرکت
اپل پادشاهی را
به دست خواهد
داشت.
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مناگـــر
Íفلزات و معدنکاری
Í

در حال حاضر
فروش مجازی
در چین بیش از
سایر نقاط جهان
صورت میگیرد.
نیمی از خرید و
فروشها از طریق
موبایل انجام
میشود .در سال
 2016تجارت
الکترونیکی
 30درصد رشد
خواهد کرد و
برای چین تقریب ًا
 5تریلیون یوآن
(حدود 800
میلیارد دالر)
بههمراه دارد.
علیبابا نیز تالش
میکند موانع را
از سر راه خود
بردارد

شــبح تقاضای چین به بازارهای مواد اولیه روی خواهد آورد .این تقاضا
برای سالیان دراز باعث شده بود معدنکاران با قدرت بسیاری سرمایهگذاری
کنند و نقاط دستنیافتنی کره زمین را نیز حفاری کنند تا به منابع دست پیدا
کنند .اما اقتصاد چین از سرمایهگذاری روی زیرساختها دست کشیدهاست
و تقاضا در اقتصادهای نوظهور مأیوسکننده است .شرکت گلنکور ،که یکی
از بزرگترین شرکتهای تولیدکننده مس است ،نصیحت مدیرعامل خود را
دنبال میکند که گفتهاست« :فع ًال روی زمین باشید ،وقت برای حفاری بسیار
است ».این مسئله باعث کاهش تولید مس خواهد شد .قیمت مس کاهش
شدیدی را طی 18ماه گذشته تجربه کردهاست .بهنظر میرسد تا اواخر سال
 ،2016خبری از بهبود اوضاع قیمت مواد اولیه نباشد .پروژههای جدیدی در
این عرصه تعریف خواهد شــد .قیمت مس پاالیششده یک درصد کاهش
خواهد یافت و طبق پیشبینی اکونومیســت رشــد در این بخش تنها 2/3
درصد خواهد بود .عرضه آلومینیوم در سرتاسر جهان ،علیرغم کاهش قیمت
شــدیدی که تجربه کردهاست ،باز هم افزایش خواهد یافت .در سال ،2016
قیمت آن حدود  7درصد بازگشــت خواهد داشــت و به قیمت سال 2015
نزدیک خواهد شــد .به نظر میرسد میانمار و فیلیپین مایل به ورود به این
بخش خواهند شد .در این سال ،عرضه آنها نیز از فلزات افزایش خواهد یافت.
دیدبان :مســیر نزولی! در حالیکه فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را افزایش
خواهد داد ،بهای طال تحت فشار قرار خواهد گرفت .البته سطوح قیمتی هنوز
فاصله بسیاری با دوران بحران بزرگ مالی دارد اما وضعیت چین و اروپا بازار
این عرصه را نگرانکننده خواهد ساخت.

دیدبان :خرید خنثی! جنیســت دیگر در زمینه مد و خرید عامل
تعیینکنندهای نخواهــد بود .برندهای پوشــاک تالش میکنند
لباسهایی را تولید کنند که برای هر دو جنس مشترک باشد .اکنون
وجود این فروشگاهها در بریتانیا رایج شدهاند.

Íرسانه
Í

Íخردهفروشی
Í

اقتصاد اروپا در حال بهبود است اما آنقدر قوی نیست .بخشی از
این ضعف ،به مصرفکنندگان اتحادیه اروپا باز میگردد؛ آنها تمایلی
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به خرید ندارند و این روند در سال  2016نیز ادامه پیدا خواهد کرد،
یعنی مردم همچنان سیاست ریاضت را دنبال میکنند .رشد تنها 2
درصدی خردهفروشی بهراحتی فشــار و ریاضتی را که بر مردم وارد
است ،نشان میدهد .اگر مردم دستمزد و پول بیشتری دریافت کنند،
باز شــرایط به این راحتی بهبود نخواهد یافت .این وضعیت در ژاپن
نیز رایج است.
رشد این عرصه در ایاالت متحده آمریکا تحت فشار بیشتری قرار
دارد و افزایش نرخ بهره مصرفکننده را بیشتر تحت فشار قرار خواهد
داد .متأسفانه برندهای جهانی نیز ،که در کشورهای در حال توسعهای
نظیر برزیل و روســیه تالش میکنند خود را بیشتر مطرح کنند ،به
دردســرهای بزرگی خواهند افتاد .به جای همه موارد فوق ،زنجیره
جهانی روی آسیا تمرکز میکند .خردهفروشها در چین جمع خواهند
شد .آنها در این کشور به دنبال رشد  8درصدی خردهفروشی هستند.
شرکتهای تازهوارد ناگهان خود را در معرکهای بزرگ با فروشگاههای
آنالین علیبابا میبینند .در حال حاضر فروش مجازی در چین بیش از
سایر نقاط جهان صورت میگیرد .نیمی از خرید و فروشها از طریق
موبایل انجام میشود .تجارت الکترونیکی  30درصد رشد خواهد کرد
و برای چین تقریباً  5تریلیون یوآن (حدود  800میلیارد دالر) بههمراه
دارد .علیبابا نیز تالش میکند موانع را از سر راه خود بردارد.
در چین پیشــرفت اوضاع با کندی مواجه میشود اما هند خود
را برای رشــد  7درصدی آماده میکنــد و در نتیجه به کانون توجه
تبدیل خواهد شد .بازار الکترونیکی هند هماندازه چین خواهد بود اما
از سال  2014تعداد کسانی که جذب فروشگاههای آنالین آن شدهاند،
سه برابر شدهاست .پیشبینی میشــود در سال  2016تعداد آنها
از 100میلیون نفر نیز بیشتر شود .سرمایهگذاران در انتظار فهرستی
هستند که هند در این زمینه معرفی خواهد کرد.
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تبلیغات بــه آخرین مرز خود میرســد؛ این خرافات نیســت.
رویدادهایی نظیر انتخابات آمریکا ،هزاران دالر آگهی به همراه خواهد
داشــت .عالوه بر آن ،المپیک تابستانی  2016در برزیل کارناوالی از
آگهــی و تبلیغات را به راه خواهد انداخت؛ طوریکه بزرگترین بازار
تبلیغات آمریکای التین 11درصد رشد خواهد کرد .در آمریکا برآورد
شده که  868میلیون دالر صرف آگهیهای تلویزیونی بشود .درآمد

ساخت حدود نیمی از هتلها در منطقه آسیا-اقیانوسیه برآورد شدهاند که این بیشترین میزان در کل جهان بهشمار میرود.
همچنین ،شورای جهانی سفر و گردشگری پیشبینی کردهاست که چین نیز میتواند در انتظار رشد  7درصدی برای سال 2016
باشد .هر چند برخی فشارهای سیاسی نیز در این رابطه وجود دارد اما باز هم میتوان خوشبین ماند.

تبلیغات جهانی نیز  5درصد رشد خواهد داشت و از مرز 1/9تریلیون
دالر عبور خواهد کرد .اما از همه مهمتر این است که دنیای دیجیتال
باعث افزایش رشد خواهد شد اما دنیای مطبوعات از تبلیغات عقب
میافتد .اکثر آگهیدهندگان به برنامههای تلویزیونی روی میآورند
و در آمریکا  20/4میلیارد دالر راهی این بخش میشــود .این میزان
دو برابر ســال  2014اســت .به هر حال این نگرانی برای رسانههای
چاپی وجود خواهد داشــت .با تمام این تفاســیر ،در سال پیش رو،
دالیلی نیز برای خوشبینی در این عرصه وجود دارد .در اقتصادهای
نوظهور ،بهدلیل افزایش سطح سواد تمایل به رسانههای چاپی بیشتر
میشود و روزنامه ،رهبری رسانهها را در اختیار خواهد گرفت .نیمی
از روزنامههای چاپی در چین و هند منتشر خواهند شد .هر کدام 7
درصد رشد درآمد از این بخش خواهند داشت .در بسیاری از بازارهای
پیشرفته ،چشمانداز در حال بهبود است .بههر حال ،آگهی روزنامهها
در ســال  2016حدود 0/4درصد کاهش خواهــد یافت اما در مورد
مجالت شاهد رشد  5درصدی خواهیم بود.

در چین ،بهعنوان بزرگترین بازار تلهکام ،داستان کمی فرق دارد.
خدمات در این بخش چیزی فراتر از ویدئو است ،بههمینخاطر است
که تصور میشود کاهش تقاضای تلفنهای هوشمند نیز موقتی باشد.
خریداران تلفن همراه چین در ســال  2016حدود  300میلیون نفر
خواهند بود.

دیدبــان :سامســونگ مقابل اپــل! تلفنهای هوشــمندی با
صفحهنمایشهای بزرگ به فاکتور مهمی برای اپل در سال 2015تبدیل
شد .آنها در سال  2016موفقیتهای رقیب خود ،یعنی سامسونگ ،را
دنبال خواهند کرد .این شرکت کرهای کمی عقب نشسته و سهم خود
را در بازار از دست دادهاست .اما باید ببینیم  Galaxy S7که در سال
 2016روانه بازار خواهد شد ،چه چیزهایی در خود دارد.

Íسفر و گردشگری
Í

دیدبان :جنگ تارنمای جهانی! نکاتی در مورد آگهیهای اینترنتی
وجود دارد .همهچیز به انتخاب مخاطب باز میگردد .شــاید حدود
 5درصــد از صاحبان کامپیوترهای خانگــی راه آگهیها را بهکلی
مسدود کنند .بسیاری از ساکنان و شهروندان دنیای مجازی به لطف
نرمافزارهای جدید ،بهویژه نرمافزارهای گوشیهای همراه نظیرiOS9
اپل ،میتوانند آگهیها را بهکلی ببندند و این میتواند خطر بزرگی
برای آنها باشد.

Íتلهکام (ارتباط از راه دور)
Í

تأسیســات ارتباطات از راه دور نیازمند سرمایهگذاریهای کالن
درازمدت اســت و به مصرفکنندگانی احتیاج دارند که سریع عمل
کنند .در سال  ، 2016زیرساختهای این عرصه پیشرفت چشمگیری
خواهد داشت .با وجود رشد سریعی که در این زمینه صورت میگیرد،
باز هم  85درصد از جمعیت جهان به آن دسترســی ندارند .تنها در
بخش موبایل پیشــرفتهای قابل توجهی حاصل میشود و در 60
کشور بزرگ جهان حدود  6میلیارد نفر از آن استفاده میکنند.
نصــب و راهاندازی زیرســاختها و کابلها نیازمند تأسیســات
ساختمانی است .وودافون ،بهعنوان دومین تأسیسات بزرگ موبایلی
جهان19 ،میلیارد پوند (29میلیارد دالر) صرف ساختمان نسل چهارم
خود کردهاست .بسیاری از سرویسهای شبکههای جهانی نیز قصد
دارند خدمات خود را ارتقا بدهند و این کار نیاز به ارتقای شبکهها دارد.
اما قانونگذاران و آمریکاییها کمی بابت این جریان نگران هستند.

مؤسسه تجاری -مسافرتی کارلسون واگنلیت برآورد کردهاست
که ســال  2016ســالی مالیم برای هزینه سفر باشــد .به هر حال
هتلداران باید در انتظار روزهای خوب و رضایتبخشی باشند .تقویت
اقتصاد ایاالت متحده آمریکا تقاضا را برای عرضه بیشتر میکند و نرخ
هتــل را تا  4درصد افزایش میدهد .در ضمن در آمریکای التین نیز
 400هتل جدید انتظار مســافران المپیک تابستانی  2016برزیل را
میکشند .خوشبینیهایی نیز در زمینه ایران وجود دارد؛ احتماال پس
از برداشتهشدن تحریمها ،خارجیهای بسیاری برای نخستینبار پس
از مدتها به این کشور سفر خواهند کرد .در کل شورای جهانی سفر و
گردشگری ( )WTTCپیشبینی کردهاست که در سال  ،2016هزینه
توریسم در سرتاسر جهان حدود  4درصد رشد پیدا کند.
ســاخت حدود نیمی از هتلها در منطقه آسیا-اقیانوسیه برآورد
یرود.
شــدهاند که این بیشــترین میزان در کل جهان بهشــمار م 
همچنین ،شورای جهانی سفر و گردشگری پیشبینی کردهاست که
چین نیز میتواند در انتظار رشد  7درصدی برای سال  2016باشد .هر
چند برخی فشارهای سیاسی نیز در این رابطه وجود دارد اما باز هم
میتوان خوشبین ماند.
این وضعیت میتواند رقابتی برای قیمت خطوط هوایی نیز ایجاد
کند .البته قیمت پایین سوخت میتواند این صنعت را نجات بدهد.
خطوط هوایی چینی به سمت آسیا مایل شدهاند ،در حالیکه خطوط
هوایی آمریکا دوباره تمرکز خود را به خانه خود کشاندهاند.

در اقتصادهای
نوظهور ،بهدلیل
افزایش سطح
سواد تمایل به
رسانههای چاپی
بیشتر میشود و
روزنامه ،رهبری
رسانهها را در
اختیار خواهد
گرفت .نیمی از
روزنامههای
چاپی در چین
وهندمنتشر
خواهند شد.
هر کدام  7درصد
رشد درآمد از این
بخشخواهند
داشت .در بسیاری
از بازارهای
پیشرفته،
چشمانداز در
حال بهبود است.
بههر حال،
ی روزنامهها
آگه 
در سال 2016
حدود 0/4درصد
کاهش خواهد
یافت اما در مورد
مجالت شاهد
رشد  5درصدی
خواهیم بود

دیدبان :رقابت رانندهها! دیدی کوادی در  360شهر چین حدود 80
درصد از بازار رانندگان را در اختیار دارد .پیشبینی میشــود این
شرکت در سال  2016حدود 12میلیارد دالر درآمد داشته باشد.
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فرصتی برای اقدام به نفع اقتصاد جهان
کریستین الگارد رئیس صندوق بینالمللی پول رویکردی برای اقتصاد جهان برای سال پیش رو در نظر دارد

پژوهشها نشان میدهد
که اگر تعداد کارگران زن به
اندازه کارگران مرد افزایش
مییافت ،تولید ناخالص
داخلی در ایاالت متحده
امریکا  5درصد افزایش
مییافت .در ژاپن نیز میزان
آن به  9درصد میرسید و
در هند  27درصد .کشورها
با قدرت بخشیدن به زنان
میتوانند فرصتهای
برابر و بهتری را در اختیار
شهروندان خود قرار دهند.

در سال  2016اقتصاد جهان همچنان با تغییرات اساسی مواجه
خواهد شــد .چین به سمت مدل توسعه پایدار حرکت میکند .در
ایاالت متحده امریکا انتظار میرود سیاســتهای پولی تغییر کند.
پیشبینی میشود قیمت کاالها کمتر از آنچه باشد که در سالهای
گذشته تجربه شدهاست .احتماالً وضعیت قیمت برای مدتی طوالنی
به همین شکل باقی خواهد ماند.
البته ســوالهای بسیاری وجود دارد که باید به آنها پاسخ داد .ما
چگونه میتوانیم به رشد اقتصاد جهانی قدرتمند و متعادلی دست
پیدا کنیم؟ چطور میتوانیم نابرابریهای افراطی را پشت سر بگذاریم؟
چگونه میتوانیم سیاره کوچک خود را از تغییرات شدید آبوهوایی
در امان بداریم؟
خبر خوب این است که من متوجه نوعی هوشیاری و آگاهی برای
اقدام سریع و زودهنگام صندوق بینالمللی پول شدهام 188 .کشور
عضو صندوق بینالمللی پول هســتند و همه آنها از ضرورت اقدام
سریع آگاه هستند .قدم بعدی «اجرا» است .باید هماکنون همهچیز
را بهدرســتی انجام دهیم .من سه امر را در دستور کار قرار
یدهم:
م 

1

رشد امروز را افزایش دهیم

صندوق بینالمللی پول در زمینه رشــد
اقتصاد جهان برای ســال  2016عدد بســیار
خــوب 3.6درصــد را برآورد کردهاســت این
در حالی اســت که برای ســال  2015رشد
3.1درصد و برای سال  2014رشد 3.4درصد
را برآورد کرده بود .به این ترتیب اولویت زمان
حاضر این است که سیاستهایی برای افزایش
و تســریع سرعت رشد صورت بگیرد و رشد را از
سطوح فعلی برهاند و باال بکشاند.
برای همین من الزم میدانم
ترکیبی از فعالیتها صورت
بگیرد تا این مهم انجام
بپذیرد .سیاستمداران
باید از تقاضا حمایت
کنند؛ اقداماتی برای
ثبات اقتصادی داشته
باشــند و اصالحات
ساختاری را مدنظر
داشــته باشــند.
بــه ایــن ترتیب
ســرمای هگذاری را
ارتقــا و بیکاری را
کاهــش خواهند
داد .عــاوه بر آن
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بانکهای مرکزی باید مالحظاتی را در دســتور کار خود قرار بدهند
و به بازارهای نوظهور نیز توجه ویژهای داشته باشند.
در نهایت اینکه همه کشورها باید ترکیبی از سیاستهای مختلف
را اجرایــی کنند و بدون تأخیر همه چیــز را پیش ببرند .صندوق
بینالمللی پول نیز در این بین به عنوان ناظر نقش خود را ایفا خواهد
کرد تا اطمینان حاصل کند که رشــد اقتصادی مورد نظر به دست
خواهد آمد.

2

ارتقای رشد در میانمدت

دومین اولویت نیز به افزایش ظرفیتها برای افزایش رشــد
در میانمدت مربوط میشود .یعنی همه امور بهدرستی انجام شود
تا به تولید مطلوبی دست پیدا کنیم .عالوه بر آن موانعی نظیر رشد
جمعیت مسن و بحرانهای مالی در جهان نیز باید در نظر گرفته شود.
همه این عوامل ممکن است شرایط بازی را تغییر بدهد.
نخســتین کاری که باید در این زمینه صورت بگیرد این اســت
که روی زیرساختهای باکیفیت سرمایهگذاری شود .پژوهشهای
صندوق بینالمللی پول نشان میدهد افزایش هزینه سرمایهگذاری
برابر با یک درصد از افزایش تولید ناخالص در یک سال است.
اصالحات کارگری و تجدیدنظر در بازار محصوالت نیز برای ارتقای
رشد در میانمدت الزامی هستند چرا که موانع فرصتها و ابتکارات
را از میان برمیدارند .سرمایهگذاری در آموزش و تحصیالت نیز امید
جدیدی به جوانان برای آینده آنان میبخشد.
نکتهای در این میان باید ذکر شود .برابری جنسیتی میتواند نقش
مهمی در این جریانات ایفا کند .پژوهشها نشان میدهد که اگر تعداد
کارگــران زن به اندازه کارگران مرد افزایش مییافت ،تولید ناخالص
داخلی در ایاالت متحده امریکا  5درصد افزایش مییافت .در ژاپن نیز
میزان آن به  9درصد میرسید و در هند  27درصد .کشورها با قدرت
بخشــیدن به زنان میتوانند فرصتهای برابر و بهتری را در اختیار
شهروندان خود قرار دهند.

3

تداوم رشد پایدار در درازمدت

سومین اولویت نیز ایجاد رشد پایدار در درازمدت است .در
اینجا یک وظیفه کلیدی در قبال وعدههای سال  2015خودنمایی
میکند .سال  2015سال توســعه بینالمللی بود .هدفی که اخیرا ً
سازمان ملل برای توسعه پایدار در  15سال آینده پایهریزی کردهاست
نیز خود را بیش از پیش نشان میدهد .اکنون همه باید کمر همت
ببندند و روی ســرمایههای انســانی موجود تمرکز کنند .صندوق
بینالمللی پول سعی دارد جزو پیشروان در این زمینه باشد.
برای مثال ما اقداماتی برای تغییرات آبوهوایی داشــتهایم .همه
کشورها باید مســئله گرمایش جهانی را در چهارچوب اقتصادهای
کالن خــود قرار بدهند .قیمت انرژی در کانون این جریان قرار دارد.
انرژی باید به قیمت صحیحی عرضه شود .به هر حال نباید از چیزی
طفره رفت .سال  2016باید سالی باشد که در آن رست استهمهچیز
سر جای خودش قرار میگیرد.

خانهدارانی که فقیر هستند وارد نظام مالی و از طریق حسابهای بانکی خود فعال خواهند شد .از آگوست 2014
تاکنون طبقه فقیر جامعه بیش از 190میلیون حساب بانکی باز کردهاست .سپردههای آنها در حال حاضر نزدیک به
4میلیارد دالر است.

مشارکت همگانی ،توسعه همگانی
نارندرا مودی نخستوزیر هند برنامههای خود را برای رشد سریعتر و نفوذ بیشتر این کشور تشریح میکند
کشــور هند از آنجا که یکششم از جمعیت کل جهان را دربر دارد
از یــک طرف ادعاهایی دارد و از طرف دیگر دارای مســئولیتهایی در
این خصوص اســت .به این ترتیب این کشــور باید به لحاظ اقتصادی
قدرتمند ،به لحاظ اجتماعی منســجم ،به لحاظ سیاســی خللناپذیر
و بــه لحــاظ بینالمللی کامال فعال و حاضر باشــد .دولــت من برای
رســیدن به این هدف رویکرد «مشــارکت همگانی ،توسعه همگانی»
( )Sabka Saath, Sabka Vikasرا انتخاب کردهاست .این رویکرد
و چشــمانداز دموکراتیک نهتنها سیاست داخلی ما را به مسیر درستی
هدایت میکند بلکه سیاست خارجی ما با همسایگان و سایر کشورها را
نیز تقویت خواهد کرد .ما در خانه سعی کردهایم ابتکار عمل بیشتری
به خرج دهیم و به رشد بیشتری دست پیدا کنیم .هدف ما نیز دستیابی
به رفاه و زندگی بهتر برای تمامی مردم هند تا سال  2022است .در آن
زمان هفتاد و پنجمین سالگرد استقالل هند را جشن خواهیم گرفت .این
مستلزم دنبال کردن سیاستهایی برای حذف فقر است؛ سیاستهایی
که کمتر در تاریخ بشر دنبال شدهاست .ما این کارها را در میانه مشکالت
اقتصاد جهانی و تهدید تروریسم برونمرزی انجام خواهیم داد .ما تالش
میکنیم با رویکرد جدیدی اقتصاد کالن کشور را پایهریزی کنیم .از یک
سو سعی داریم کسری بودجه را تا جای ممکن کاهش بدهیم و از سوی
دیگر سرمایهگذاریهای بیشــتری برای زیرساختها بهویژه در بخش
خصوصی خواهیم داشــت که بسیار موثر خواهد بود .نظارت بر قیمت
سوخت ،افزایش مالیات کربن و پیشرفت تکنولوژی؛ همه این برنامهها با
این هدف که وضعیت رفاه جامعه بهبود پیدا کند ،انجام میشود.
خانهدارانی که فقیر هســتند وارد نظام مالی و از طریق حسابهای
بانکی خود فعال خواهند شد .از آگوست  2014تاکنون طبقه فقیر جامعه
بیش از 190میلیون حساب بانکی باز کردهاست .سپردههای آنها در حال
حاضر نزدیک به 4میلیارد دالر اســت .برنامهای که زمانی نهچندان دور
آغاز کردیم امروز 2.5میلیارد دالر ارزش دارد .ما برای اینکه نظام بانکی
خود را تقویت کنیم کامال قاطعانه به وامهای بدون کارمزد روی آوردهایم.
اکنون در حال تزریق سرمایه به بانکهای دولتی هستیم .روسای بانکها
را نیز تغییر دادهایم و برخی از آنها را از بخش خصوصی انتخاب کردهایم.
برنامههای ما بر اساس پراکندگی جمعیتی انجام شدهاست و افراد جوان
را تشویق به کار و فعالیت میکند .تاکنون سرمایهگذاران جهانی اعتماد
خوبی را نشــان دادهاند .سرمایهگذاری مستقیم خارجی بسیار باال بوده
و در ســال  2016رشد اقتصادی نیز در میان اقتصادهای اصلی جهان،
باال خواهد ماند .هند قدرت اجتماعی عظیمی دارد ،تکثرگراســت و به
ارزشهای خانواده پایبند است .عالوه بر آن مردم از اخالق کاری باالیی
برخوردار هســتند .هدف ما این است که زوایای فرهنگ مدنی را مدرن
کنیم .تاکنون جنبشهایی نظیر «هند پاک» و «مراقب دخترت باش ،به
دخترت آموزش بده» بسیار موثر بودهاند .برای مثال کمپین دوم بخش
بزرگی از تبعیضهای جنسیتی را برطرف کردهاست.
ما کامال آگاه هستیم که رشــد اقتصادی هند هرچند کامال پایدار
است اما میتواند تأثیراتی روی محیطزیست داشته باشد .در این زمینه

بر این باور هســتیم که سیاستها و سبک زندگی میتوانند در زمینه
توسعه پایدار بسیار موثر باشند .ما عالوه بر افزایش مالیات بر تولید کربن،
جنگلزایی را تشــویق کردهایم و برنامه تولید برق از طریق انرژیهای
تجدیدپذیر به میزان  175گیگاوات را برای سال  2022در دست داریم.
تا سال  2019حدود 770میلیون المپ الایدی را جایگزین المپهای
حبابی خواهیم کرد .این کار بهتنهایی جلوی انتشار 79میلیون تن گاز
دیاکســید کربن را در سال خواهد گرفت .ما همچنین دسترسی تمام
افراد فقیر را به انرژی در دستور کار خود قرار دادهایم .مردم هند از انرژی
پاک به میزان کافی بهرهمند خواهند شد .به این ترتیب هند محیطزیست
و طبیعت را کامال در نظر گرفتهاست.
Íآرزوهای بزرگ
Í
رویکرد ما در زمینه سیاستهای خارجی با تغییرات بزرگ در هند
شــکل میگیرد .سیاستها و شرایط ما را به سمت همسایگان آسیای
جنوبی ،اقیانوس هند و آســیای میانه مایل میکند .در حال حاضر نیز
بخش زیادی از تواناییها و ظرفیتهای خود را نشــان دادهایم .من در
دیدارهایی که با رهبران دیگر نقاط جهان داشتهام شاهد نگرانیها در زمینه
تهدید تروریسم بودهام .ما در این زمینه نیازمند استراتژیهای هدفمندی
هستیم و تمایزی میانی تروریستها و حامیان آنها قایل نیستیم .عالوه
بر آن تأکید داریم که تروریسم از مذهب جداست .من امیدوارم حداقل
سازمان ملل در هفتادمین سالگرد خود کنوانیسون بینالمللی جامعی
برای مبارزه با تروریســم وضع کند .عالوه بر آن اصالحات شورای
امنیــت را نیز آغاز کند .از جانب دولت ما به نظر میرســد اینها
آرزوهــای بزرگی اســت .اما نیاز
به عزمی ملی و جهانی اســت.
به هر حــال ایــن آرزوها و
انتظارات پیش روی ما قرار
دارند .امید دارم در سال
1.25 ،2016میلیــارد
نفر جمعیتــی که در
هند زندگی میکنند
آیندهای روشــن
داشته باشند.

ما آکاه هستیم که زشد
اقتصادی هند هر چند
پایدار است اما تأثیرانی
روی محیطزیست دارد؛ به
همین خاطر افزایش مالیات
بر تولید کربن ،جنگلزایی
و تولید برق از طریق
انرژیهای پاک را در دستور
کار خود قرار دادهایم.
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دختران کوچک با اهداف بزرگ
مالله یوسفزی ،دانشآموز و یکی از پایهگذاران موسسه مالله و البته جوانترین دریافتکننده جایزه صلح نوبل
درخواست میکند جهانیان هرچه در توان دارند بگذارند تا همه دختران فرصت آموزش متوسطه داشته باشند.

راههای بسیاری وجود دارد
که تا سال  2030فرصت
 12سال تحصیل رایگان و
برابر در اختیار همه افراد
قرار بگیرد؛ یکی از راهها
این است که به جای گلوله،
کتاب برداریم

136

یکی از بهترین و مثبتترین تصمیماتی که یک خانواده میتواند
بگیرد این است که فرصت آموزش متوسطه برای دختر خود فراهم
کند .اگر دختران تحصیلکرده باشــند همه از آن نفع میبرند .این
دختران اعتماد به نفس و مهارت خود را توسعه میبخشند تا در مورد
زندگی خود تصمیم بگیرند و در جوامع نقش خود را بهدرســتی ایفا
کنند .هرچند آموزش متوســطه بالی برای پرواز در اختیار دختران
میگذارد اما اکثر آنها در اقصا نقاط دنیا تنها از امکاناتی برای سواد اولیه
بهرهمند میشوند یا آن را نیز دریافت نمیکنند.
من هنــوز یک نوجوان هســتم اما اگر در خانوادهای ســنتی و
محافظهکار در پاکستان به دنیا آمده بودم قطعاً تاکنون ازدواج کرده
بودم و صاحب چند فرزند بودم .من دختران بســیاری را دیدهام که
مجبور شــدهاند مدرسه را رها کنند و پس از ازدواج ،عهدهدار خانه و
خانوادهشان باشند .برخی نیز به دلیل خشونت ،تبعیض ،دعوا
و یا فقر از ادامه تحصیل بازمیمانند .در بسیاری از موارد
تحصیل دختران بیارزش دانسته میشود و مدرسهای
وجود ندارد که آنها آموزش ببینند.
این مســئله قلب مــن را به درد مــیآورد .من
از زمانــی که به خاطر دارم ،یاد گرفتن را دوســت
داشتهام .همیشــه رویای دکتر شدن در سر داشتم
و با وجود اینکه دختر کوچکی بودم در مدرسه پدرم
در پاکستان به بچههای کوچکتر درس میدادم .از
ی که به فعال آموزشــی تبدیل شدم -که
زمان 
البته این شــغل انتخابی من برای زمان
حاضر اســت -این فرصت را داشتهام
که با افراد تأثیرگذاری آشــنا بشوم
و همه آنها به دنبال فرصتی برای
آموزشهــای اولیه بــه کودکان
خود هســتند .پس چرا اقدامات
سیاستمداران برای آموزش اولیه
دختــران نتیجــه نمیدهد در
حالیکه تحصیل بهترین وسیله
برای توسعه و قدرت بخشیدن
به کشورهاست؟
هدف آموزشــی جدید
ســازمان ملل که برای کل
جهان در ســپتامبر 2015
اعــام شــد تمامــی اعضای
سازمان ملل را ملزم و متعهد میکند
که تا سال  2030فرصت تحصیل
برابر و رایگان را در اختیار همگان
بگذارند .اما اکثــر اینها هیچگاه
فرصت آموزش متوســطه برای
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دختران آسیبپذیر فراهم نمیکنند .برای اکثر دختران تحصیالت
ابتدایی هنوز رویایی دستنیافتنی است.
در کشــورهای فقیر تنها  20درصد از دختران آموزش متوسطه
را کامــل میکنند .برای مثال در کنیا کمتــر از نیمی از دختران از
تحصیالت ابتدایی به آموزش متوسطه راه مییابند .در وطن من یعنی
پاکستان احتمال تحصیل دختران فقیر تا پایان کار 16 ،مرتبه کمتر
از پسران است.
بیایید این را با کشورهای غنی مقایسه کنیم .در این کشورها انتظار
برای تحصیل در  12سال نخست و به دنبال آن چهار سال دانشگاه یا
دانشکده امری رایج و معمولی به شمار میرود .در سال  2016چند نفر
تصور میکنند که تنها چند سال تحصیل برای موفقیت کافی خواهد
بود؟ تا سال  2030که بناست هدف جدیدی برای جهان وضع شود
قطعاً این میزان کافی نخواهد بود.
به همین خاطر در سال  2016من عالوه بر تحصیل در کنار پدرم
و ســایر همکاران در موسسه مالله تالش خود را میکنیم تا رهبران
کشــورها را وادار کنیم به تعهد خود عمل کنند و  12سال تحصیل
رایگان را در اختیار افراد قرار بدهند تا به سال  2030برسیم .این تعهد
بیش از هرچیزی آینده را بهتر میکند.
یونسکو پیشبینی کردهاست که از اکنون تا سال  2030هر سال به
39میلیارد دالر نیاز است تا فرصت  12سال تحصیل رایگان در اختیار
کودکان قرار بگیرد .به نظر زیاد میآید .اما پول همینجاست .مسئله
نخست،اولویتهاست.
اگر تمام کشــورها کمر همت ببندند ایــن 39میلیارد دالر مهیا
میشود .برای مثال کشورهای  OECDمیتوانند تنها  0.7درصد از
تولید ناخالص داخلی خود را به توسعه این امر اختصاص بدهند .راه
دیگری نیز وجود دارد؛ اینکه به جای گلوله ،کتاب برداریم .یعنی کمی
از هزینههای نظامی و ارتشی بکاهیم و به تحصیل اختصاص بدهیم.
کمبود اطالعات یکی دیگر از مشکالتی است که باید با آن مبارزه
کنیم .بارها و بارها شنیدهایم که 60میلیون دختر از امکانات مدرسه
رفتن محروم هستند .اما این تنها مربوط به  9سال ابتدایی میشود
نه کل  12سال .دادهها و اطالعات مشکل دارند .رهبران کشورها باید
متعهد شوند که دادههای درست و دقیقی از تعداد دختران و پسران
در حال تحصیل و تحصیلکرده کشور خود ارائه بدهند.
من نمیدانــم با چه تصویری و با چه حجمــی در آینده مواجه
خواهیم شد؛ همینطور نمیدانم دختران قدرت کافی برای مبارزه با
همه موانع و دستیابی به رویاهای خود را دارند یا نه .اما از صدای خودم
اســتفاده میکنم تا آنها این فرصت را به دست بیاورند .من دختران
شــجاع بســیاری دیدهام که قاطعانه به دنبال اهداف خود میروند.
دخترانی که از سوریه به نقاط مختلف جهان پناه میبرند ،دخترانی
که از بوکوحرام در نیجریه میگریزند و دختران کنیا و پاکستان؛ همه
حق تحصیل دارند .ما قدرت خود را آزاد خواهیم کرد .در سال 2016
صدای ما شنیده خواهد شد.

چین با جمعیتی بالغ بر  1.3میلیادر نفر ،در کانون توجه جامعه بینالمللی قرار دارد؛ اما در سال
 2015رشد اقتصادی این کشور کاهش شدیدی را تجربه کرد و باعث ایجاد نوسان در بازارهای
جهانی شد.

برنامه اقتصادی چین
لی کگیانگ نخستوزیر چین از اصالحات عمیقتر در آینده خبر میدهد
برای اقتصاد چین ،ســال  2016ســال اصالح ،شفافیت و همکاری
بینالمللی به شــمار میرود .این اولویتها برای دنبالکنندگان اقتصاد
چین حتما به نظر آشــنا خواهد آمد .آنها در دهههای گذشته همیشه
تأثیر باالیی در داســتان رشد اقتصادی کشور چین داشتهاند .ما آنها را
جلوتر خواهیم برد .با توجه به اندازه اقتصاد چین که برابر با 10تریلیون
دالر اســت ،اتکا به سرمایهگذاری و صادرات امری ناگزیر است .در اینجا
نیاز ما بیش از اصالحات موقتی است؛ دولت من در مقابل وسوسه تسهیل
مالی و کاهش ارزش رقابتی ارز مقاومت کردهاست .ما بهجای این کارها
اصالحات ساختاری را انتخاب کردهایم.
ما خواه ناخواه به ســمت اصالحات بازار هدایت میشــویم و به این
ترتیب میتوانیم به رشدی پایدار دست پیدا کنیم .در مدل رشد پایداری
که ما مد نظر داریم به ابتکار و مصرف توجه ویژهای شدهاست .در فهرست
اولویتهای ما استخدام ،سطح درآمد و محیطزیست ،همگی حاضرند.
دولت چین سعی دارد ابزار سیاستهای مختلف را در دو فاکتور اساسی
برای پیشــبرد رشد قرار دهد .نخستین مورد برای اصالحات ساختاری
کامال ضروری است و ابداع و ابتکار را به صورت دقیق مدنظر قرار میدهد.
دومین مورد نیز بر شــروط خدمات و کاالهای عمومی تأکید دارد که
در نتیجــه تقاضای قویتر و کیفیت بهتر برای زندگی را به دنبال دارد.
همه این کارها برای برقراری تعادل بیشــتر میان بازار و دولت اســت.
افراد ،شــرکتهای کوچک و بزرگ و کسبوکارهای بزرگ محیطی را
برای توسعه و ابداع فراهم میکنند و در نتیجه ظرفیتهای پنهان رشد
اقتصادی را شکوفا میکنند .یک دولت کوچکتر میتواند نقش بهتری
در اقتصــاد کالن بازی کند و فضا را برای رقابت مهیا کند .در این فضا
زمانیکه خطرات تهدید میکنند حرکات و اقدامات نظاممند برای مقابله
با آنها انجام میشود.
این تالشها اکنون در حال ثمر دادن اســت .بخش خدمات که در
نیمی از تولید ناخالص داخلی چین سهم دارد همچنان بر بخش تولید
سلطه دارد .ابداع و ابتکار به عنوان مدلهای جدید مدنظر قرار گرفتهاند.
هر روز بیش از 10هزار کســبوکار جدید معرفی و ثبت میشود .رشد
صنایع «هایتک» بخش مهمی از صنایع را دربر گرفتهاســت .هر روز
ابداعات بیشــتری در مدلهای کسبوکار و مدلهای مدیریتی صورت
میگیرد؛ ابداعاتی که قابل تصور نیست .ما در سال بیش از 10میلیون
شغل جدید ایجاد میکنیم که این مسئله سهم بزرگی در تولید ناخالص
داخلی دارد .مصرف در  60درصد از رشد کشور اثرگذار است و همچنان
با قوت در بازار به مســیر خود ادامه میدهد .بیایید تنها توریسم را در
نظر بگیریم :شهروندان چینی بیش از 100میلیون سفر خارجی در سال
 2014داشتهاند .در نیمه نخست سال  2015نیز رشد ساالنه 10درصدی
در این زمینه حاصل شدهاست.
به صــورت مختصر میتوان گفت که اقتصاد چین علیرغم رشــد
مالیمی که داشــته همچنان در مسیر مطلوبی در حال حرکت است و
تقاضای داخلــی در آن افزایش خواهد یافت .ما حرکتی را از «بزرگتر
بهتر است» به «کمتر بهتر است» تجربه میکنیم .به هر حال به نظر من

اصالحات در مسیر بسیار خوبی در حال حرکت است.
اصالحات ســاختاری تنها به یافتن منابع جدید رشد مربوط نیست
بلکه به ایجاد صنایع رقابتپذیر نیز مربوط میشود .بهبود بخش صنعت
چین همچنان به عنوان یکی از برنامههای حیاتی کشور ما باقی خواهد
ماند .ما تالش میکنیم برند «ســاخت چین» ( )made in Chinaرا
بهبود ببخشیم .نباید مرتکب هیچ اشتباهی بشویم .رقابت در حال شدت
گرفتن است و در عین حال بازار چین کامال بالغ شدهاست .ما اطمینان
داریم که بازار چین کامال باارزش اســت و مسیری برای زنجیره عرضه
جهانی به شمار میآید و به این ترتیب میتواند شرکت خوبی برای بازار
جهانی باشد.
Íبهترین در جهان
Í
دنیا هنوز به وفور نرسیدهاســت .میلیاردها نفر باید در کشــورهای
توسعهیافته از صنعتیسازی و بهبود زیرساختها سود ببرند .تقاضا بسیار
باالست .هنوز نیاز به سرمایهگذاریهای کالن وجود دارد .میتوان
فضا را تغییر داد .ما در صنعتیســازی و شهریسازی پیشنهاد
مشــارکت به کل دنیا میدهیم تا همــه بتوانند از ظرفیتها
اســتفاده کنند .ما با همکاری میتوانیم کاالهایی باکیفیت و
با کمترین هزینه تولید و عرضه کنیم و در اختیار کشورهای
در حالتوسعه بگذاریم .تصور کنید که رشد چین چه تأثیری
میتواند روی اقتصاد جهان داشته باشد .به همین خاطر ما به
کل جهان فراخوان میدهیم تا با هم همکاری کنیم.
ما میتوانیــم روابط جدیــدی تعریف کنیم؛
رابطههایــی از جنس برد -برد در ســطوح
بینالمللی که در آن شــفافیت حرف اول
را میزند .اینها جــزو اولویتهای ما در
سال  2016هستند .طرحی که ما برای
رشد اقتصادی پایدار در چین دنبال
میکنیم با مشارکت پیش میرود
و فرصتهایی را در اختیار همگان
میگذارد.

ما در سال بیش از
10میلیون شغل جدید ایجاد
میکنیم که این مسئله سهم
بزرگی در تولید ناخالص
داخلی دارد .مصرف در 60
درصد از رشد کشور اثرگذار
است و همچنان با قوت در
بازار به مسیر خود ادامه
میدهد.
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درسهای گوگل برای همه مدیران
نگاهی به کتاب «قوانین کار » نوشت ه الزلو باک
آرش پورابراهیمی

قوانین کار ـ بینشهایی
از داخل گوگل که شیوه
زندگی و رهبری شما را
متحول خواهند کرد
نویسنده :الزلو باک
انتشارات:هشت
سال انتشار۲۰۱۵:

Work Rules!:

Insights from
Inside Google That
Will Transform How
You Live and Lead
Laszlo Bock
Hachette Book
Group
2015

هرچند که پیشــرفت تکنولوژی باعث کاهش سهم نیروی کار در تابع
تولید و افزایش سهم سرمایه شده اما هنوز هم نیروی انسانی مهمترین بخش
هر کســب و کاری را تشکیل میدهد چرا که تکنولوژی را میتوان خرید اما
مدیریت منابع انســانی و افزایش بهرهوری از طریق ایجاد فرهنگ کاری در
یک کسب و کار بهراحتی و بهسرعت امکانپذیر نیست .شاید به همین خاطر
باشد که کتاب الزلو باک ،قائممقام ارشد بخش منابع انسانی شرکت گوگل،
بهسرعت در فهرست پرفروشترین کتابهای مربوط به کسب و کار در سال
 ۲۰۱۵جای گرفت ،بهخصوص که تقریبا همه دوست دارند بدانند راز موفقیت
شرکت گوگل چیســت .نویسنده کتاب «قوانین کار» در مقدمه مینویسد:
«شــرکت گوگل در سال  ۲۰۱۴شانزدهساله شد هرچند که خیلی پیش از
آن به بخشــی از تاروپود زندگی ما تبدیل شــده بود .ما در اینترنت چیزی
را جســتوجو نمیکنیم بلکه آن را -گوگل  -میکنیم .بیش از صدها ویدئو
در هر دقیقه بر روی یوتیوب بارگذاری میشــوند .بیشتر تلفنهای همراه و
تبلتها از سیستم عامل رایگان و اوپن سورس* اندروید بهره میبرند که پیش
از سال  ۲۰۰۷در بازار وجود نداشت .بیش از پنجاه میلیارد اپلیکیشن تاکنون
از فروشــگاه گوگل پلی دانلود شده (تا تاریخ هفتم آوریل  .)۲۰۱۵کروم ،که
در ســال  ۲۰۰۸به عنوان یک مرورگر وب ایمنتر ،ســریعتر و اوپن سورس
راهی بازار شــد اکنون بیش از  ۷۵۰میلیون کاربر فعال دارد و به سیســتم
عامل لپتاپهای کروم بوک ارتقا یافته اســت .و گوگل تازه در آغاز راه برای
یافتن فرصتهای جدید است ،از خودروهای بدون راننده گرفته تا پروژه لون
( ،)Loonکه هدف آن مهیا ساختن دسترسی به اینترنت از طریق بالن برای
مکانهایی از جهان است که دسترسی به آنها بهسختی امکانپذیر است .از
محصوالت رایانهای پوشــیدنی مانند عینک گوگل ( ،)Google Glassکه
جهان واقعی و مجازی را در لنز باریکی در باالی چشــم راســت شما با هم
میآمیزد (ما در حال کار بر روی نســخهای برای چشم چپ هستیم) ،تا لنز
چشم هوشمند گوگل ( )Google Smart Contact Lensکه برای مثال
میتواند میزان گلوکز خون را در مبتالیان به دیابت اندازهگیری کند.
دهها هزار بازدیدکنندهای که هر سال به پردیسهای ما در سرتاسر جهان
میآیند گروههای مختلفی از کارآفرینان اقتصادی و اجتماعی ،دانشآموزان
دبیرستان و دانشــجویان ،مدیران و شخصیتهای مشهور ،سران دولتها و
شاهان و ملکهها را در بر میگیرند .و البته دوستان و بستگان ما هم همواره
از خوردن ناهار مجانی در گوگل اســتقبال میکنند .همه آنها در این مورد
میپرسند که گوگل چگونه کار میکند و ما چگونه آن را اداره میکنیم.
فرهنگ کار در گوگل چگونه است؟ شما چگونه پروژهها را به سرانجام
میرســانید آن هم با اینهمه موضوعی که جلوی تمرکز را میگیرند؟
الزلو باک در سال  ۱۹۷۲در رومانی به دنیا آمد یعنی زمانی که
دیکتاتوری کمونیستی نیکالس چائوشسکو در رومانی حکمفرما
بود .او مینویسد« :شاید امروز درکش سخت باشد اما رومانی
آن زمان بسیار شبیه کره شمالی امروز بود ».او پس از مهاجرت
به آمریکا همراه با خانواده ،شغلهای مختلفی ،از نجات غریق و
هنرپیشه گرفته تا مدرس و فعالیت در بخش ساخت و ساز را
میآزماید و در نهایت پس از اخذ مدرک مدیریت به فعالیت در
بخش منابع انسانی شرکتهای مختلف میپردازد.
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نوآوریهــا از کجا میآید؟ آیا واقعا کارمندان گوگل  ۲۰درصد از زمان کاری
را به هر کاری که دوســت دارند اختصاص میدهند ؟ حتی کارمندان ما که
خودشــان را گوگلر ( )Googlerمینامند هم گاهی از شیوه انجام امور در
گوگل متعجب میشوند .چرا ما زمان زیادی را به فرآیند استخدام اختصاص
میدهیم ؟ چرا برای برخی از کارمندان مزایای ویژهای در نظر میگیریم و برای
برخی خیر؟ «قوانین کار» تالش من است برای پاسخ دادن به این پرسشها.
در داخل گوگل ما دستورالعملهای زیادی در مورد شیوه کار نداریم ،پس این
کتاب در واقع سیاستهای رسمیشرکت نیست بلکه توصیف من است از
شــیوه عملکرد گوگل و دالیل آن از دریچه آنچه من اعتقاد دارم که درست
است و آنچه تازهترین تحقیقات در علم اقتصاد رفتاری و روانشناسی در مورد
ماهیت انســان آشکار کردهاند » .اما پرسش مهمتر در مورد کتاب این است
که آیا آنچه باعث موفقیت شرکت گوگل با نزدیک به  ۶۰هزار کارمند شده
میتواند برای کسب و کارهای خیلی کوچکتر هم مفید باشد؟ نویسنده کتاب
برای پاسخ به شرکت سوپرمارکتهای زنجیرهای وگمنز ( )Wegmansاشاره
میکند .شــرکتی که به صورت خانوادگی اداره میشود (برخالف گوکل که
شرکتی سهامیاست) و بیشتر کارمندان آن را افرادی تشکیل میدهند که
تحصیالت دبیرســتان دارند (برخالف شرکت گوگل که بخش قابل توجهی
از کارمنــدان آن را افرادی با مدرک دکتری تشــکیل میدهند) .با این حال
راز موفقیت هردو شرکت و حتی شرکتهای کوچکتری مانند یک تولیدی
پوشاک در سریالنکا که نویسنده به آن اشاره میکند نقاط مشترک بسیاری
دارد که اصلیترین آن اهمیت دادن به کارمندان است چرا که کارمندان زمانی
بیشترین نفع را به یک کسب و کار میرسانند که احساس کنند شرکت با آنها
نه به عنوان ماشین بلکه به عنوان انسانی که پیشرفت و ارتقایش برای شرکت
مهم اســت رفتار میکند .او همچنیــن از آزادی عمل دادن به کارمندان به
عنوان یکی از اصلیترین و البته سختترین وظایف مدیران یاد میکند .کتاب
همچنین شامل مثالهای بسیاری است که در آنها شرکت گوگل با بهرهگیری
از شــیوههای نامتعارف ،بهرهوری کارمندان را افزایش داده است .برای مثال
پرداخت نابرابر در گوگل که بر اساس میزان بهرهوری است و نه عنوان شغلی
باعث شــده که تفاوت دستمزد دریافتی دو کارمند با عنوان شغلی یکسان
طی یک ســال به بیش از چندصد هزار دالر برسد .البته کتاب تنها روایتی
از موفقیتهای گوگل نیســت و یک فصل از آن به ناکامیها و شکستهای
این شــرکت اختصاص دارد .باک همچنین با اشاره به اهمیت اعداد و ارقام
بــه مدیران توصیه میکند به جای اینکه به نــدای درون خود توجه کنند،
به دادههای مربوط به کســب و کار توجه کنند و همچنین هنگام استخدام
نیروی جدید به آنچه در رزومه فرد متقاضی آمده اهمیت بیشتری بدهند و به
احساسی که در نخستین برخورد با متقاضی کار در آنها ایجاد میشود اعتماد
نکنند .آخرین فصل کتاب خالصهای است از توصیههای این مدیر ارشد گوگل
به همه مدیرانی که در بخشهای مختلف کسب و کار مشغول به کار هستند.
هرچند که کتاب بر آنچه در داخل شرکت گوگل میگذرد متمرکز است اما
در همان حال در میان سطور کتاب میتوان روایت دیگری را نیز دنبال کرد:
داستان نویســندهای که در رومانی کمونیست به دنیا آمده و در بزرگترین
شرکتهای جهان سرمایهداری مانند جنرال الکتریک و گوگل کار کرده است.
*نرمافزارهایی که کد برنامهنویسی آنها برای همگان قابل دستیابی است.

دولتهاي پنج كشور معروف بهعنوان اقتصاد نوظهور ،كه عنوان  BRICSرا با خود بهيدك ميكشند ،در وضعيت تأسفباري قرار خواهد گرفت.
دولت برزيل تاكنون هم ناكارآمد بوده و هم فاسد .دولت روسيه نيز از آن بهتر نبوده و عالوه بر آن جنگ و خشونت نيز به دنبال خود داشتهاست .هر
دو كشور در بهترين حالت در سال  2016به ركود خواهند رسيد ،كه دنباله همان چيزي خواهد بود كه در سال  2015در آن گرفتار شدند

افول ستارههاي درخشان
اقتصادهاي غني بيش از اقتصادهاي نوظهور خواهند درخشيد!
از زمانيكه بحران بزرگ اقتصادي سال  2009بهپايان رسيد ،تاكنون
بازارهاي نوظهور تأثير بسياري در قدرتگرفتن اقتصاد جهاني داشتهاند.
اما در سال  2016اين وضعيت تغيير ميكند ،اقتصادهاي غني و ثروتمند
سهم بيشتري در رشد اقتصادي جهان رقم خواهند زد؛ اين يعني بسياري
از اقتصادهاي نوظهور نظير چين ،تالش ميكنند كمتر در معرض خطر
و بحران قرار بگيرند.
دولتهاي پنج كشــور معروف بهعنوان اقتصــاد نوظهور ،كه عنوان
 BRICSرا با خود بهيدك ميكشند ،در وضعيت تأسفباري قرار خواهد
گرفت .دولت برزيل تاكنون هم ناكارآمد بوده و هم فاسد .دولت روسيه نيز
از آن بهتر نبوده و عالوه بر آن جنگ و خشونت نيز به دنبال خود داشته
اســت .هر دو كشور در بهترين حالت در ســال  2016به ركود خواهند
رسيد ،كه دنباله همان چيزي خواهد بود كه در سال  2015در آن گرفتار
شــدند .اين وضعيت درحالي براي اين كشورها ايجاد ميشود كه زماني
ستارههاي درخشان اقتصاد جهان بهشمار ميرفتند.
در سال جدید ،عملكرد چين معقول و منطقي بهنظر ميرسد ،البته
مشــروط به اينكه به آمار و ارقام دولتي اعتماد كنيد .طبق برآوردهاي
دولتي ،رشد توليد ناخالص دولتي  6/5درصد افزايش را تجربه خواهد كرد
اما عم ً
ال در واقعيت با رقم بســيار كمتري مواجه هستيم .چين در حال
حاضر در باتالقي از بدهي گير افتادهاست ولی تا به اين لحظه موفق شده
ارز خود را مديريت كند؛ هر چند با شيوههاي بسيار بدي اين كار را انجام
دادهاست .همين اقدامات اشتباه باعث شده كه بازار بورس جهان تحت
تأثیر اقتصاد چین ،دچار شــوك و تنشهاي زیادی بشود .چين در سال
 2016ملغمهاي از وام و بانكهاي ورشكســته و سرمايهگذاري در حال
سقوط خواهد بود .اما يك نكته نبايد فراموش شود :بحران در چين يعني
بحران در اقتصاد كل جهان.
اوضاع در هند بهتر بهنظر ميرسد ،اقتصاد اين كشور بيش از  7درصد
رشد خواهد داشت .اما اين ميزان از رشد  8/5درصدي آن ،بين سالهاي
 2005تا  ،2010كمي مأيوسكننده است .هند حتماً به خود ميبالد كه
بتواند در ليگ رشد اقتصادي از چين جلو بزند اما واقعيت اين است كه
براي هند ،جلو افتادن از چين راه درازي است كه بايد طي كند .ده سال
پيش ،يعني زمانيكه اقتصاد چين به اندازه زمان حاضر هند بود ،رشدي
تقريباً 13درصدي را تجربه ميكرد.
اقتصادهــاي ثروتمند در ميان تمام اين حرفها ثابت و مســتحكم
بهنظر ميآيند .اقتصاد اياالت متحده آمريكا رشدي حدودا ً  2/5درصدي
را تجربه خواهد كرد .وضعيت توليد شغل در اياالت متحده آمريكا براي
نخستينبار پس از دهه  90ميالدي تاكنون ،تجربيات متفاوتي دارد .ركود
يا تورم ديگر اروپــا را تهديد نميكند .يونان نيز ،كه بمب حوزه يورو به
شــمار ميرود ،اكنون مدتي است خنثي به نظر ميرسد .بانك مركزي
اروپا و يار ديرينهاش ،يعني بانك مركزي ژاپن ،همچنان تالش ميكنند با
سياستهايي اقتصادی ،خود را سر پا نگه دارند .رشد اقتصادي در حوزه
يورو و ژاپن بهتر از حد معمول آن يعني  1/6درصد يا در اين حدود خواهد
بود .بريتانيا ،بهعنوان بهترين بازيگر در ميان چهار قدرت اصلي اتحاديه

اروپا ،رشــدي باالي  2درصد را تجربه خواهد كرد اما نبايد فراموش كرد
كه بخش خانگي آن نسبت به افزايش نرخ بهره آسيبپذير خواهد بود.
اگر اقتصادهاي نوظهــور در برابر بحران اقتصادي ديگري تســليم
شوند ،آنهنگام چشــمانداز اقتصادهاي ثروتمند نيز تغيير خواهد كرد.
اين اقتصادها در برابر افزايش نرخ بهره فدرال رزرو امريكا بسيار حساس
هســتند و واكنشهاي نگرانكنندهاي نسبت به آن نشان ميدهند که
نشــانههاي آن در سال  2015را شــاهد بوديم .دالر قويتر نيز ميتواند
ارز اقتصادهاي نوظهور را دچار تزلزل و نوسانهاي شديد كند .هر چند
در سال پیش رو ،اياالت متحده آمريكا نرخ بهره را افزايش خواهد داد اما
ميزانآن چندان چشمگير نخواهد بود.
در چشــماندازي ديگر ،حتي ميتوان دالر را با حباب بيشتري تصور
كرد كه ميتواند باعث فرار ســرمايهگذارها از بازارهاي نوظهور بشــود.
اقتصادهايي كه رشد شكنندهاي دارند (نگاهي به ونزوئال داشته باشيد)
ممكن است به لبه پرتگاه هدايت شوند .تنها ميتوان انتظار بحراني مشابه
بحران اقتصادهاي نوظهور در سالهاي  97و  98ميالدي را داشت .دليل
اصلي نيز اين اســت كه اكثر كشــورها ،ذخاير خود را بر اساس نرخ ارز
تشكيل دادهاند .كشورهايي نظير تركيه و آفريقاي جنوبي در اين شرايط
به دردســرهاي بزرگي خواهند افتاد .آنها بيش از هر نقطه ديگري در
خطرهستند.
امــا توليدكننــدگان كاال دليلي پيدا ميكنند كه كمتر احســاس
تيرهبختي كنند .قيمت انرژي ،فلزات و محصوالت كشــاورزي در فاصله
سالهاي  2011تا  2015كاهش  30تا  50درصدي را تجربه كردهاند .اما
همه اينها در سال  2016باالخره افزايش خواهند يافت .قيمت نفت نيز
نسبت به اول سال خود 10درصد افزايش پیدا خواهد کرد؛ البته باز هم
قيمت نفت زير سطحي كه بايد باشد ،باقي خواهد ماند.
اقتصاد جهان از ســال  2010تاكنون موفق به رشد 4درصدي نشده
است اما ســال  2016ســال بهبود و اصالح خواهد بود؛ هر چند هنوز
دسترسي به مصرفكننده با تقاضاي باال امري دور و بعيد است تا سال بعد.

لئو آبروزس

تحلیلگر و محقق اکونومیست

اوضاع در هند بهتر
بهنظر ميرسد ،اقتصاد
اين كشور بيش از 7
درصد رشد خواهد
داشت .اما اين ميزان
از رشد  5/8درصدي
آن ،بين سالهاي
 2005تا  ،2010كمي
مأيوسكننده است.
هند حتما ً به خود
ميبالد كه بتواند در
ليگ رشد اقتصادي
از چين جلو بزند اما
واقعيت اين است كه
براي هند ،جلو افتادن
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مناگـــر

بريتانيا از اتحاديه اروپا ميرود
يماند؟
يا م 
بريتانياييها تصميم ميگيرند در اتحاديه اروپا باقي بمانند

جان پيت

سردبیر سرویس سیاسی
اکونومیست

مهمتریندغدغه
پارلمانبریتانیا
در فاصله
سالهای 2015
تا  2020این
خواهد بود که
بهعنوان عضوی
از اتحادیه اروپا
باقی بماند یا از آن
خداحافظیکند.
دیوید کامرون،
صدراعظم
بریتانیا ،وعده
دادهاست که پیش
از پایان سال
 2017به این
قضیهفیصله
بدهد
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مهمترین دغدغه پارلمان بریتانیا در فاصله سالهای 2015تا2020
این خواهد بود که بهعنوان عضوی از اتحادیه اروپا باقی بماند یا از آن
خداحافظی کند .دیوید کامرون ،صدراعظم بریتانیا ،وعده دادهاست که
پیش از پایان ســال  2017به این قضیه فیصله بدهد .البته برخی از
اعضای حزب محافظهکار بریتانیا از احتمال موکولشدن رأیگیری به
اواخر سال  2017خبر دادهاند اما انتظار میرود این انتخابات باالخره
در ســال  2016برگزار شود .ســه دلیل برای این حرف وجود دارد:
رأیگیری زودهنگام برای آن دسته که به قدرت اتحادیه اروپا اعتقاد
دارند و میخواهند در اتحادیه باقی بمانند ،بسیار دشوار خواهد بود؛
چرا که کامرون همچنان در ماهعسل است و پیش از آن نباید این دوره
آغاز شود .بهتر است که این بحث پیش از کنفرانس حزب محافظهکار
در ماه اکتبر آغاز شود 2017 .نیز سال بسیار بدی برای آغاز رفراندوم
است .فرانسه و آلمان هر دو بهدلیل انتخابات ،فرصتی برای کمک به
بریتانیا نخواهند داشت .در نیمه دوم سال  2017نیز دور جدید ریاست
اتحادیه اروپا با بریتانیا خواهد بود.
تاکنون فرض بر این بوده که کامرون از طریق یاران اروپایی خود
کمپینی تشکیل خواهد داد تا در انتخابات پیروز شود و در اتحادیه باقی
بماند .این همان کاری اســت که هارولد ویلسون ،نخستوزیر طبقه
کارگر ،در رفراندوم سال 1975بریتانیا برای ماندن یا رفتن انجام داد.
اما اکنون این فرضیه بهنظر کمی خوشــبینانه میآید .برخالف سال
 ،1975کمپینی که برای ترک اتحادیه تشکیل شده ،پول زیادی دارد
و بهخوبی سازماندهی شد ه است .بسیاری از روزنامههای اصلی طرفدار
ترک اتحادیه هستند .این در حالی است که در سال  1975تنها یک
نشریه کمونیستی به اسم «ستاره صبح» چنین کاری کرد.
دو مورد توسعهای نیز وجود دارد که رأیدهندگان را مقابل اتحادیه
اروپا قرار دادهاســت :نخست اینکه اقتصاد بریتانیا بهتر از حوزه یورو
عمل کردهاســت .این مسئله مشــوق خوبی برای آن دسته بهشمار
میرود که تصور میکننــد باید از چنگال اقتصاد مرده اتحادیه اروپا
رها شوند .دومین مورد نیز به افزایش نگرانیها درباره بحران مهاجران
و پناهندگان باز میگردد .بســیاری از
مردم بریتانیا این بحران را مشکل اصلی
میدانند کــه گریبان اتحادیــه اروپا را
گرفتهاست .اکثر تحلیلگران معتقدند که
بریتانیا با ترک اتحادیه میتواند کنترل
مرزهای خود را بازیابد.
همه اینها یعنی کامرون باید منتظر
یک جنــگ تمامعیار باشــد ،هر چند
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خودش انتظار چنین چیزی را نداشت .به هر حال او باید تالش کند
تا در این کارزار پیروز بشــود ،حتی اگر با عواقب بدی همراه شــود.
خطرات اقتصادی ترک اتحادیه بهنظر واضح و روشن میآید .بسیاری
از کســبوکارهای بزرگ و سرمایهگذاران خارجی هشدار دادهاند که
ترک اتحادیه ممکن اســت باعث از بینرفتن بســیاری از مشاغل و
سرمایهگذاریهای مستقیم بشود .هنوز مشخص نیست رابطه اتحادیه
اروپا با بریتانیایی که عضو آن نیست ،چگونه خواهد بود .اگر بریتانیا
مایل باشد که بازار خود را در نروژ و سوئیس حفظ کند ،باید از قوانین
اتحادیه اروپا پیروی کند و بابت آن پولی خرج کند .اما اگر بخواهد از
قوانیــن اتحادیه فرار کند و این پول گزاف را پرداخت نکند ،باید قید
این بازارها را نیز بزند.
عالوه بر آن ،اســکاتلند نیز وجود دارد .اگر بریتانیا رأی به خروج
از اتحادیه بدهد ،این کشــور نیز آنطور که نیکوال استرجین ،رهبر
اســکاتلند ،در مقالهای اخیرا اظهــار کردهاســت ،رفراندوم دومی
برگزار خواهد کرد و در این همهپرســی مردم به استقالل اسکاتلند
رأی خواهند داد؛ آنها حتما در این رأیگیری پیروز خواهند شــد.
بهاینترتیب ،خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یعنی فروپاشی بریتانیای
کبیر .این مسئله قطعا باعث استعفای کامرون خواهد شد و جای او را
احتماالً با یکی از رهبران محافظهکار عوض خواهند کرد .اگر کامرون
بیش از اندازه به کمپین خود اعتماد کند ،در این بازی حتما شکست
خواهد خورد.
این برای کسی که سالها به اتحادیه اروپا حمله کردهاست ،دشوار
خواهد بود .اما کامرون میتواند روی چند نکته تأکید کند :نخست اینکه
عضویت تنها به بازار مستقل مربوط نیست بلکه به منافع آن با ایاالت
متحده آمریکا ارتباط دارد .دومین مورد مربوط به مسائل ژئوپلیتیکی
است .در صورتیکه بین اروپا و روسیه جنگی در بگیرد ،روسیه از خروج
بریتانیا از اتحادیه شعفزده خواهد شد .سومین مورد نیز به تأثیر بریتانیا
بر اصالحات درون اتحادیه اروپا برمیگردد که لیبرالتر شدهاست .در
نهایت اینکه ،خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک تصمیم نهایی اســت
که وقتی گرفته شود ،دیگر قابل بازگشت
نیست .اگر بریتانیا همین امروز پای خود را
از اتحادیه اروپا خارج کند ،دیگر نمیتواند
دوباره در آن قدم بگذارد .اما اگر همچنان
عضــو آن باقی بماند ،تــا دههها بعد نیز
فرصت تغییر عقیــده دارد .بهاینترتیب،
تصمیم برای ترک اتحادیه بهعنوان حقی
برای آیندگان باقی خواهد ماند.

خطر اثر دومینویی وجود دارد یعنی مثال اگر مرز آلمان با اتریش بسته شود احتماال بقیه کشورهای همسایه نیز همین شیوه را به
ترتیب دنبال خواهند کرد .از طرفی این مسئله باعث مسیریابی جدید توسط مهاجران خواهد شد .برخی مسیرهای جدید میتواند
از طریق بوسنی ،رومانی یا از طریق دریای آدریاتیک به ایتالیا باشد

افتضاح مهاجرت
آیا اروپا میتواند واکنشی بهتر از آنچه تاکنون داشته از خود نشان بدهد؟
اتحادیه اروپا در ســال  2016با چهار تهدید بزرگ مواجه خواهد شد.
نخست در یونان ،دولت چپ الکسیس سیپراس تالش میکند شروط کمک
مالی 86میلیارد یورویی (95میلیارد دالری) را اجرا کند؛ کمک مالیاي که
در آگوست  2015نهایی شد .اعتباردهندگان برای این وام ،شروطی گذاشته
بودند که باید اجرایی شود .دومین نگرانی مربوط به روسیه است .جنگ در
شرق اوکراین از یک طرف و موشکهای والدیمیر پوتین رئیسجمهوری
روسیه که بر سر سوریه میبارد از طرف دیگر اوضاع را در این کشور متشنج
کردهاســت .پوتین قصد دارد سوریه و اوکراین را به هم ارتباط دهد؛ شاید
نیز با رفتن اســد در ازای رفع تحریمها موافقت کند .احتماال آنگال مرکل
صدراعظم آلمان در برابر این مسائل مقاومت میکند و مخالف آن خواهد
بود اما برخی دیگر از کشورهای اروپایی به احتمال زیاد ترغیب میشوند این
مسئله را بپذیرند .سومین مسئله به رفراندوم بریتانیا بازمیگردد .این کشور
بهزودی همهپرســیاي برای عدم عضویت در اتحادیه اروپا برگزار خواهد
کرد .احتماال در سال  2016رفراندوم برگزار خواهد شد .دیوید کامرون نیز
دراینباره در مخمصهای قرار گرفته چرا که بخشــی از مردم بریتانیا مایل
هستند قوانینی جدا از قوانین اتحادیه اروپا داشته باشند .این مسئله میتواند
باعث تضعیف قدرت او بشود .با وجود تمام تهدیدهایی که در باال به آن اشاره
شد ،تهدید چهارم برای اتحادیه اروپا از همه دشوارتر است :بحران مهاجران
و پناهندگان .در فصل زمستان تعداد کسانی که از ترکیه به یونان میروند
کمتر میشود و این فرصتی برای نفس کشیدن و فکر کردن فراهم میکند
امــا تا همین حاال هم هزاران هزار پناهنده به خاک اروپا پناه آوردهاند .اما
سیل عظیمی از مهاجران از فصل بهار دوباره وارد خاک اروپا خواهند شد.
در این بین تنشهایی نیز در مرز آزاد ویزای شنگن ایجاد خواهد شد و به
این ترتیب مهاجران و پناهندگان همانند توپ پینگپونگ از مرز این کشور
به خاک کشوری دیگر میروند .به همین خاطر است که رهبران در اتحادیه
اروپا بیشترین درگیری را در این زمینه خواهند داشت.

میکنند .در فرانسه از آنجا که مسیر بالکان که مورد عالقه مهاجران است
بسیار دور است مارین لوپن همچنان به صعود خود ادامه خواهد داد .نماینده
آلمانی نیز تالش میکند هیجان داخلی را به حمایت سیاسی تبدیل کند.
اما امکان دارد اتحادی شــکل بگیرد که قدرت مرکل را زیر سوال ببرد .در
دیگر کشورها نیز نظیر دانمارک و هلند گروههای پوپولیستی ضد مهاجران،
دولتها را تحت فشــار قرار خواهند داد .اروپای شــرقی نیز از یک سو با
سیاســتهای حمایتی آلمانیها از مهاجران مواجه است و از دیگر سو با
رأیدهندگان خشمگینی که معتقدند مهاجران نباید مشکل آنها باشند و
باید به نقطه دیگری از دنیا بروند.
آلمان احتماال بیشــترین چالش را خواهد داشت .البته اتریش ،سوئد
و هلند نیز مورد آزمون قرار خواهند گرفت .هرکســی که وارد خاک اروپا
میشود به مسکن ،رسیدگیهای بهداشت و سالمت ،تدریس زبان و بازار
کار نیاز دارد .برای کودکان ،مدرسه نیاز است .همه این مسائل باعث میشود
کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر دراینباره مذاکره کنند .اتحادیه اروپا باید
در مورد برخی از قوانین و کنوانسیونها تجدیدنظر کند .بیشترین تالش
اتحادیه برای ســر و ســامان دادن به مهاجرانی خواهد بود که به یونان و
یروند.
ایتالیام 
مهمترین دغدغه در مورد مهاجران ،استقرار آنها در کشورها خواهد بود.
پناهندگان از ترکیه ،لبنان و اردن به اروپا میآیند .در بهار نیز این مشکل
جدیتر خواهد شد چرا که تعداد مهاجران بیشتر خواهد شد .اتحادیه اروپا
احتماال از کشورهای حاشیه خلیجفارس و همچنین امریکا برای حل این
مشکل کمک خواهد گرفت .پیشبینی میشود کنفرانسی بینالمللی در این
زمینه برگزار شود تا فکری به حال بیش از یک میلیون پناهنده بکنند .به هر
حال اتحادیه اروپا نباید بگذارد این بحران به چالشی سیاسی و حلنشدنی
تبدیل بشود.

تام نوتال

سردبیر سرویس سیاسی
اکونومیست

اتحادیه اروپا در سال
 2016با چهار تهدید
بزرگ مواجه خواهد
شد؛ نخستین تهدید
به یونان ،دومی از
روسیه و سومین تهدید
از سوی بریتانیا ناشی
میشود .اما تهدید
چهارم که به بحران
مهاجرت مربوط میشود
از همه جدیتر و مهمتر
است.

ÍÍخطر اثر دومینو
اروپا نمیتواند بحران مهاجرت را «حل» کند؛ اما باید به دنبال مدیریت
آن باشــد .پرسش اصلی این اســت که آیا موفق خواهد شد این کار را با
انسجام و هماهنگی به انجام برساند؟ اگر نتواند شنگن محکمتر خواهد شد.
خطر اثر دومینویی وجود دارد یعنی مثال اگر مرز آلمان با اتریش بسته شود
احتماال بقیه کشورهای همسایه نیز همین شیوه را به ترتیب دنبال خواهند
کرد .از طرفی این مسئله باعث مسیریابی جدید توسط مهاجران خواهد شد.
برخی مسیرهای جدید میتواند از طریق بوسنی ،رومانی یا از طریق دریای
آدریاتیک به ایتالیا باشد .نگرانی دیگری نیز از بابت پرجمعیت شدن یونان
وجود دارد .یونان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپاست که مهاجران به آن
دست یافتند .شاید شیوههایی جدید برای پذیرش طراحی و تنظیم شود.
ÍÍجرقه خشم و خشونت زده میشود
همه این مســائل باعث تقویت دســتهای نیروهــای ضد مهاجر در
اروپا خواهد شــد .فرانسه و آلمان خود را برای انتخابات سال  2017آماده
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مناگـــر

بحران اعتماد
هشداری برای دولت و کسبوکارها

ریچارد ادلمن

مدیرعامل شرکت ادرمن

اعتماد به
مدیرعاملها
از سال 2011
تاکنون به
 31درصد
رسیدهاست.
اکنون
بیاعتمادی
به بزرگترین
معضلعصر
حاضر برای
موسسهها
تبدیل شدهاست.
عالئم هشدار در
این زمینه اکنون
ال نمایان است
کام ً
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اعتماد یا بهتر است بگوییم بیاعتمادی یکی از معضالت اصلی عصر
ماست .بدون اعتماد موسسهها نمیتوانند کار کنند ،جوامع دچار اختالل
میشــوند و مردم اطمینان خود را به رهبران از دســت خواهند داد.
سنجش اعتماد ادلمن به بررسی اعتماد در نهادها و موسسات طی 15
سال گذشته پرداختهاست .عالئم هشدار اکنون کام ً
ال نمایان است .برای
نخستین بار از زمان بحران بزرگ اقتصادی تاکنون ،نیمی از کشورهای
مورد مطالعه وارد دسته «بیاعتمادی» شدهاند (یعنی سطح کلی اعتماد
در میان افراد آگاه زیر  50درصد اســت) .این مســئله ارتباط مستقیم
با عدم توانایی رهبران و موسســات در پاســخگویی نسبت به برخی
رویدادهاست؛ رویدادهایی مثل بحران پناهندگان ،رفتار معکوس بازار
بورس چین ،ابوال در غرب آفریقا ،حمله
به اوکراین ،رسوایی رشوه فیفا ،دستکاری
ماشینهای فولکسواگن ،فساد گسترده
در پتروبراز و دســتکاری در ارزش ارزها
توسط بانکهای بزرگ دنیا.
حاال مسیر بعدی کجاست؟ اکنون به
کجا میرویم؟ برای ســال  2016باید به
این پنج نکته توجه داشته باشیم :نخست
اینکه اعتماد در موسسات جهان در حال
توسعه  -در حال حاضر 12واحد باالتر از
جهان توسعهیافته است -همراه با رشد
اقتصادی ،کاهــش خواهد یافت چرا که
فسادها یکییکی نمایان میشوند .انتظار
میرود کاهش اعتماد در برزیل ،چین ،اندونزی و مکزیک بسیار ناگهانی
و شدید باشد .بازارهای در حال توسعه برای اینکه بتوانند جلوی سایش
اعتماد را بگیرند باید نابرابری را در نظر داشــته باشند و استانداردهای
محیطی را تقویت کنند.
دوم اینکه مدیرعاملها باید نگاه دقیقتری به برنامههای خود داشته
باشند و به سودی بیش از سود کوتاهمدت بیندیشند؛ آنها باید محصوالت
جدیدی را معرفی کنند .در پژوهش ما  81درصد از پاســخگویان باور
دارند که کســبوکار میتواند نفع خــود را دنبال کند و در عین حال
کاری را نیــز برای جامعه انجام دهد .برای مثال نظر پائول پلمن درباره
یونیلیور (یک شرکت چندملیتی بریتانیایی -هلندی) این است که اندازه
کســبوکار خود را دو برابر کند و در عینحال ردپای محیطی خود را
کاهش بدهد؛ به این ترتیب این شرکت میتواند تأثیر اجتماعی و مثبت
خود را افزایش دهد .اخیرا ً این شــرکت اعالم کردهاســت که برندهای
پایدار آن نیمی از رشد اقتصادی آن را در سال  2014ایجاد کردهاند و با
سرعتی دوبرابر کسبوکارهای دیگر رشد کردهاند.
ســوم اینکه نگرانیها درباره ســرعت ابداع و ابتکار و محرکها و
انگیزههای پشــت آن مرتفع خواهد شــد .تکنولوژی بــه عنوان مورد
اعتمادترین صنعت باقی خواهد ماند اما برای نخســتین بار در ســال
گذشته اعتماد در این بخش در اکثر بازارها زوال یافت .در بهار  87درصد
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از مصرفکنندگان در رأیگیری اظهار کردند که کاال یا خدمات جدیدی
نمیخواهند چرا که در زمینه صحت دادهها احساس نگرانی میکنند.
شرکتهایی که روندی مشــارکتی در اقتصاد پیش میگیرند قوانین
شدیدتری وضع خواهند کرد؛ نظارت کیفی آنها نیز بیشتر خواهد شد.
چهارم اینکه رســانههای اصلی نقش محوری خود را از دســت
خواهند داد چرا که شرکتها و دولتها به تنها راویهای قصه تبدیل
میشوند که محتوای مورد نظر خود را به صورت مختصر و مفید تولید
و عرضه میکنند .برای نخستین بار پاسخگویان رتبه اعتماد بیشتری
به جســتوجوهای آنالین نســبت به تلویزیون و اخبار دادند؛ یعنی
منابع آنالین را منابع اصلی اطالعاتی خود میدانند .این مسئله نشان
میدهد که مدلهــای ارتباطی قدیمی
و اقتدارگرایانــه دیگر جــواب نمیدهد.
پاسخگویان اظهار کردهاند که این روزها
افراد آکادمیک ،کارشناسان فنی و افرادی
نظیر خودشان بســیار قابل اعتمادتر از
مدیرعاملهاهستند.
و پنجم اینکــه مهمترین و داغترین
مسئله سیاســی در سال  ،2016مسئله
برابری خواهد بود .در مطالعه سال گذشته
که بین  12کشــور انجام شد  88درصد
از پاسخگویان اظهار کردند که دولت باید
فکری به حال شکاف میان فقیر و غنی
بکند؛  74درصد نیز بر این باور بودند که
ی که افکار
افراد ثروتمند از نفوذ سیاسی بسیار باالیی برخوردارند .زمان 
عمومی در این وضعیت باشد باید در انتظار نوعی افراط و تفریط بود.
Íهمه با هم
Í
همه موارد فوق ،چالش بزرگی را در برابر دولتها و کســبوکارها
قرار میدهند .در حال حاضر بیشــترین بیاعتمادی نسبت به دولتها
وجود دارد .شــکاف 19واحدی میان اعتماد به دولتها و کسبوکارها
وجود دارد .در کشورهایی نظیر ایاالت متحده امریکا ،مکزیک ،برزیل،
آفریقای جنوبی ،مالزی و ایتالیا این شکاف بسیار بیشتر است .با وجود
این ،نیمی از افرادی که مورد پژوهش قرار گرفتند خواستار نظارت دولتی
بیشتر بر قوانین کســبوکارها بهویژه در بخش انرژی ،غذا و خدمات
بودند .اعتماد به مدیرعاملها از ســال  2011تــا کنون به  31درصد
کاهش یافتهاست .اعتماد به کسبوکارها نیز به  50درصد رسیدهاست.
سازمانهای غیرانتفاعی نیز اعتماد به خود را از دست دادهاند .به صورت
مختصر میتوان گفت اعتماد مهمترین رکن است .شاید پس از بحران
بزرگ اقتصادی ،اعتماد روندی رو بهبود پیدا کرد اما در ســال 2015
سقوطی بارونکردنی داشت .رهبران دولتها و کسبوکارها باید در سال
 2016توجه بیشتری به این مسئله داشته باشند تا بتوانند به رشد دست
پیدا کنند.

مأموریت ناتمام ژاپن
اصالحات اقتصادی دوباره در کانون توجه قرار میگیرد
شینزو آبه در سال  2015با دولت جدیدی همراه بود که سطوح
هیجانات قبلی را نداشــت؛ همه اینها در شــرایطی بود که ژاپن از
سیاست خسته و بیزار شدهاست .رأیگیریهای تابستانه نیز بهقدری
ناامیدکننــده بود که برای او نوعی تهدید به شــمار میرفت چرا که
شرایط شبیه به زمانی بود که نخستوزیر پیشین ژاپن ناگزیر به استعفا
شده بود .مهمترین مسئله نیز بسته امنیتی بود که محبوبیت چندانی
نداشــت .بر اساس این بســته تعریف جدیدی از قانون اساسی ژاپن
مطرح شد که به متحدان آن از جمله امریکا ارتباط داشت.
در ســال  ،2016اقتصاد کانون توجه آبه خواهد بود .البته برخی
تصور میکنند که او بیش از آنکه به اقتصاد توجه کند به قانون اساسی
و امنیت توجه خواهد داشت .البته این امر نسبت به تأثیر فاکتورهای
خارجی نظیر کاهش رشد اقتصادی چین آسیبپذیر است .به هر حال
اقتصاد باید به روند آرام و مالیم بهبود خود ادامه بدهد .در سال 2015
در زمینه برخی اصالحات ساختاری حیاتی در اقتصاد پیشرفتهایی
حاصل شــد؛ برای مثال در زمینه نظارت بر فعالیتهای مشارکتی و
استخدام زنان قدمهایی برداشته شد .اما اکثر بخشهای برنامه نیروی
محرکه خود را از دست داد .برای مثال زمانیکه آبه در دسامبر سال
 2012دوبــاره قدرت را در دســت گرفت ،قول داد ژاپن را به یکی از
سه کشوری تبدیل کند که در میان کشورهای  OECDدر پژوهش
«اتمام مأموریت کسبوکار» بانک جهانی قرار خواهند گرفت .نهتنها
چنیــن اتفاقی نیفتاد بلکه ژاپن از رتبه چهاردهم به رتبه نوزدهم در
میان کشــورهای ثروتمند تنزل یافت .به این ترتیب او در این هدف
شکست خورد.
مشارکت  TPPکه در اکتبر  2015در مورد آن توافق حاصل شد
در سال  2016بین  12کشور برای معامالت تجاری به تصویت خواهد
رســید .هرچند  TPPمیتواند مشــوق خوبی برای اصالحات بزرگ
اقتصادی باشد اما آبه قدمهای خود را که به نفع رشد اقتصادی ژاپن
و بهبود پتانسیلهای این کشور خواهد شد ،کاهش خواهد داد .یکی
از اینها شامل مهاجرتهای گسترده و دائمی خواهد شد .در کنار آن
قوانین کار اصالح خواهند شــد تا دستمزد و امنیت شغلی کارگران
نیمهوقت و موقت افزایش پیدا کند .این افراد بخش بزرگی از نیروی
کار کشور ژاپن را تشکیل میدهند .این اقدامات برای حزب آبه یعنی

حزب لیبــرال دموکراتها به نظر بیش از اندازه رادیکال میآید .آنها
نمیتوانند با جدیت دراینباره فکر کنند.
بانک ژاپن نیز نخواهد توانســت به هدف فعلی خود برای تورم 2
درصد تا ســپتامبر  2016دست پیدا کند .با هر احتمالی که در نظر
بگیریم این هدف به بعد موکول میشــود .با وجود همه اینها ،رشد
اقتصادی دلیل کافی برای آبه نخواهد بود تا افزایش مالیات بر ارزش
افــزوده را از  8درصد به  10درصد به تأخیر بیندازد .این افزایش دوم
از نوامبر  2014تاکنون به تأخیر انداخته شدهاست .بنا شده در اواخر
سال  2016دراینباره تصمیمگیری شود .دولت با افزایش مالیات ادامه
خواهد داد و تا اواخر بهار سال  2017نتیجه آن مشخص خواهد شد،
البته احتماال محرکهای اقتصادی و مالی را نیز چاشنی آن میکند.
خطر تغییر و نوســان بازار بورس در این شرایط هنوز پایین است اما
این خطر وجود دارد چرا که مجموع بدهی ژاپن در حال حاضر برابر با
 246درصد از تولید ناخالص داخلی است.
اگر آبه موفق شود تمام توجه و تمرکز خود را روی اقتصاد قرار دهد
و آن را به اولویت اصلی خود تبدیل کند ،هرچند زحمت نوشتن دوباره
قانون اساسی را به دنبال خواهد داشت اما بخش عظیمی از خشم و
نفرتی را که در سال  2015در کشور ایجاد شده خاموش خواهد کرد.
در غیر این صورت با انتخاباتی که در تابســتان صورت خواهد گرفت
رأیدهندگان آنها را تنبیه خواهند کرد .به هر حال به نظر میرسد در
نهایت حزب مخالف سهم بیشتری در مجلس به دست خواهد آورد
و در اکثریت قرار خواهد گرفت .این مسئله برای دموکراتهای ژاپن
بسیار مهم خواهد بود.
Íهمه اینها برای چیست؟
Í
در عینحال آبه تالش میکند جانشین خود را برای سال 2018
آماده کند و در این مدت او رئیس  LDPباشد ،هرچند حزب مخالف
وزن بیشــتری در مجلس داشته باشد .فرد مورد عالقه آبه ،ساداکازو
تانیگاکی نام دارد که مانند او فردی لیبرال است و پدربزرگی نظامی
داشتهاست .او در حال حاضر دبیرکل  LDPاست .در سال  2016در
حالی بحث دوران پس از آبه مطرح میشــود که همه رأیدهندگان
این پرســش را مطرح میکنند« :آبه در مدتی که قدرت را در اختیار
داشت ،چه کرد؟»

تامزین بوت

رئیس دفتر توکیو اکونومیست

ژاپن در سال
 2016سن رأی
را از  20سال به
 18سال کاهش
خواهد داد؛
به این ترتیب
2.4میلیوننفر
دیگر فرصت رأی
دادن در انتخابات
این کشور را
خواهند داشت
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مناگـــر

پیکتیآینده
هلن ری اقتصاددانی است که در سال  2016باید زیر نظر داشت

رایان آونت

ستوننویس اکونومیست

اقتصاددانان
به خاطر
ستارههایشان
شناخته
نمیشوند.
فعل و انفعاالت
رویدادهای جهانی
و پژوهشهایی که
صورت میگیرد
باعث میشود
بدرخشند
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اقتصاددانان به خاطر ستارههایشان شناخته نمیشوند .فعل و انفعاالت
رویدادهــای جهانــی و پژوهشهایی که صورت میگیرد باعث میشــود
دانشمندی ساده با کتی پشمی در چشم همگان بدرخشد .در سال 2014
توماس پیکتی به معروفترین چهره در جهان اقتصاد تبدیل شــد چرا که
کتاب او در زمینه نابرابری جهانی با عنوان «سرمایه در قرن بیستویکم» به
پرفروشترین کتاب سال تبدیل شد .در سال  2016یک اقتصاددان فرانسوی
دیگر این فرصت را خواهد داشت که پیامی مشابه پیام پیکتی برای جهانیان
داشته باشد .البته این یک احتمال است .پژوهش هلن ری از مدرسه بیزنس
لندن در زمینه جریان باالی پول در تمامی اقتصادهای جهان کام ً
ال با شرایط
فعلی همخوانی دارد و بهویژه با شرایطی مرتبط میشود که سرمایه جهانی
دوباره نظم پیدا کند.
خانم ری یکی از وقایعنگاران «چرخه اقتصاد جهان» است .این یک پدیده
نســبتاً جدید به شمار میآید .طی سه دهه گذشته بازار سرمایه با ترکیب
لیبرالیسم و جهانیشــدن بازار جدیدی را در سرتاسر جهان به وجود آورد
و اجازه داد اقیانوســی از پول میان آن در جریان باشد .زمانی معامله کاالها
بسیار بزرگتر از معامله کاالهای مالی بود .اما اکنون دیگر اینطور نیست .در
اقتصادهای نوظهور میزان تولید مالی خارجی میتواند به اندازه تولید ناخالص
داخلی باشد .در اقتصادهای غنی ،این نرخ ممکن است بیش از این افزایش
پیدا کند .با توجه به حجم جریانها ،تغییر در این جنبشها میتواند تأثیر
بزرگی روی حالوهوای اقتصادی داشته باشد.
جنبش سرمایه در هر حد و مرزی ،چیز خوبی است .وضوح و شفافیت
اغلب به سرمایهگذاران در کشورهای ثروتمند و بالغ اجازه میدهد به دنبال
بازگشت ســرمایه کالن در اقتصادهای نوظهور باشــند .این مسئله باعث
پیشرفت و توسعه در آن نقاط خواهد شد .با وجود این ،خانم ری ادعا میکند
که جریانها الزاماً از چنین الگویی پیروی نمیکنند .در حقیقت پول و سرمایه
میتواند در مسیر دیگری حرکت کند .اقتصادهای نوظهوری که اغلب متشنج
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هستند تالش میکنند خود را از بیثباتیها و نوسانات بازارهای جهانی در
امان بدارند .آنها حجم باالیی از ذخایر ارزی را در اختیار دارند .این ذخایر به
آنها اجازه میدهد «انبوهی از ذخایر جهانی» را به صورت مازاد در خود جمع
کنند؛ دریایی از پول و سرمایه که شبیه به باتالق اقتصادی عمل میکند.
خانم ری پیشبینی کردهاســت که نقطه عطفی کــه در آن همهچیز
دگرگون خواهد شد توسط فدرال رزرو امریکا تعیین و مشخص میشود .نظام
پولی امریکا به اشتهای جهانی برای خطر و ریسک کردن شکل میدهد که
بخش اصلی آن از دالری ناشی میشود که به همهجا رخنه و موقعیت خود
را تثبیت کردهاست .زمانیکه فدرال وضعیت را تغییر بدهد ،قیمت کاالها
بازگشت خطر و نوسان همگی از خواب زمستانی بیدار میشوند و تأثیرات
متفاوتی روی کشورهای مختلف بر جای میگذارند.
امکان دارد این تغییر با نوعی خشونت آنی همراه باشد همانطور که در
ســال  2008نظام مالی امریکا با تغییرات ناگهانی مواجه شد و از وضعیت
ریســکی به وضعیتی امن و در اختیار دولت تبدیل شــد .زمانیکه فدرال
بــه خودش آمد و تالش کرد اقتصاد ایــاالت متحده امریکا را از خاک بلند
کند ،تصمیم گرفت نرخ بهره را کاهش بدهد ،پول چاپ کند و اوراق قرضه
خریداری کند .این کارها باعث شــد سیلی از سرمایه روانه بازارهای امریکا
بشــود؛ سرمایهای که رشد کرد .بســیاری از افراد با صدای بلند به اعتراض
پرداختند .گیدو مانتگا که بعدها به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی برزیل انتخاب
شد در ســال  2010فدرال رزرو امریکا را متهم به راهاندازی «جنگ ارزی»
کرد.
ی که داد و فریادها شدیدتر و بیشتر میشد فدرال تصمیم گرفت
در حال 
سیاستهای خود را محکمتر کند .در سال  2015زمانیکه بازار خود را برای
نخستین افزایش نرخ بهره پس از حدود یک دهه آماده میکرد ،ارز بازارهای
نوظهور با نوســانات شدید همراه شــد .پولهای خارجی همگی کمارزش
شــدند و بازارهای نوظهور بیفروغ شدند .قیمت کاالها سقوط کرد و رشد
اقتصادی در چین کاهشی بیسابقه را تجربه کرد .برخی
از بانکهای مرکزی نظیر برزیل نرخ بهره را افزایش دادند
در حالیکه اقتصاد آنها در حال غرق شدن بود .آنها برای
جلوگیری از فرار سرمایه این کار را میکردند؛ همچنین
تالش میکردند تــورم را پایین نگه دارند .این در حالی
اســت که تورم با کاهش ارزش ارز روندی صعودی را در
پیشگرفت هاست.
خانم ری معتقد اســت که اکثر اقتصادها با دوراهی
بنیادینی مواجه میشوند :آنها میتوانند بازار آزاد سرمایه
را انتخاب کنند و اجازه بدهند ســرمایههای خارجی به
سوختی برای رشد اقتصادهای نوظهور تبدیل بشوند اما
در این شرایط نظارت داخلی بر چرخه کسبوکار خود را
از دست میدهند .برای بسیاری از اقتصادها این هزینه
منصفانهای به شمار میآید .اما زمانیکه باالخره فدرال
نرخ بهــره را واقعی افزایش بدهد این وضعیت جذابیت
کمتری برای این کشورها خواهد داشت.

از آنجا که داروها و درمانهای مختلفی هر روز برای سرطان معرفی میشود؛ پرسشی که در سال  2016پیش روی دانشمندان و پزشکها قرار دارد این است که
کدام ترکیب برای درمان بهتر و موثرتر است؟ این روزها فرضیه جدیدی مطرح شدهاست؛ شاید مصرف ترکیبی از داروهایی که با سیستم ایمنی بدن کار میکنند
بهتر از مصرفی یکی از آنها به تنهایی جواب بدهد

سین بزرگ
در سال  2016سرطان درمان خواهد شد؛ دوباره
گزارشهای قطعی بسیاری در زمینه علم برای سال  2016وجود دارد؛
گزارشهایی که از درمان سرطان شگفتآورتر است .بسیاری از افراد درمان
ســرطان را ممکن میدانند .اما بیماران خیلی از ایــن گزارشها را واقعی
نمیدانند .در سالهایی که گذشتهاست ،گزارشها از پیشرفت در بیولوژی
و درمان همگی فراگیر بودهاســت .اما هنوز پیشرفتهای بسیار کمی برای
افراد و بیمارانی که دچار مریضیهای ســخت میشوند حاصل شدهاست.
البته مرگومیرهای ناشی از عارضههای قلبی و سکته به میزان بسیار زیادی
کاهش یافتهاست؛ احتمال مرگ ناشی از سرطان نیز بسیار کاهش یافته و
اکثر افراد از این بیماری نجات مییابند چرا که پزشکها در تشخیص بسیار
ماهر شــدهاند و بیماری را از ابتدای امر تشخیص میدهند و فرآیند درمان
را آغاز میکنند .تنها موردی که هنوز قدری ناامیدکننده اســت مربوط به
سرطان در کودکان و خردساالن است .پیشرفت بسیار کمی در این زمینه
حاصل شدهاســت .واقعیت این است که سرطان بیماری بسیار پیچیدهای
است و پیشرفتهایی که برای درمان آن حاصل میشود تدریجی و مرحله به
مرحله است .عالوه بر آن هرچه طول عمر افراد بیشتر باشد احتمال مواجهه
آنها با دشمنان عفونی نیز بیشتر میشود .در حقیقت آنها باالخره یک روز
گرفتار خواهند شد.
علیرغــم تمامی این صحبتها ،ســال  2016با خبرهای خوبی همراه
خواهد بود .شواهدی وجود دارد که نشان میدهد سال آینده میتوانیم انتظار
پیشرفت در زمینههای علمی را داشته باشیم .درمانهای جدیدی ارائه خواهد
شد (درمانهایی جدا از جراحیهای سنگین یا شیمیدرمانیهای دردآور).
نام درمان جدید «ایمندرمانی» ( )immunotherapyاست؛ در این نوع از
درمان از سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با سرطان استفاده میشود.
بر اساس این نوع از درمان ،بدن خودش جلوی ایجاد تومورها را خواهد
گرفت و به ایجاد بافتهای سالم کمک میکند .اکثر سلولهای توموری که
ایجاد میشوند روی سطح خود پروتئینهایی دارند که سیستم ایمنی بدن
میتواند نسبت به آن واکنش نشان دهد و طوری رفتار کند آن سلول ،سلول
جدیدی تولید نکند.
در ســال  2011یکی از شرکتهای تولیدکننده دارو نوعی درمان برای
سرطان ارائه کرد که میتوانست به کمک سیستم ایمنی بدن این سلولها را
فریب بدهد و جلوی رشد آنها را بگیرد .نام این دارو یرووی  Yervoyبود.
این نخستین دارویی بود که عمر بیماران مبتال به نوع خاصی از سرطان را
طوالنی میکرد .این نوع از درمان در مقایسه با دیگر انواع روشهای درمانی
خطر کمتری داشــت؛ افراد کمتری دچار عارضه یا مرگ ناشی از این نوع
از درمان میشــدند .در 17درصد از بیماران ،تومور را هفت سال بعد نیز باز
نمیگشت .در سا ل  2014شرکت دارویی بزرگ دیگری به نام مرک �Mer
 ،ckدارویی جدید معرفی کرد .نام این دارو کیترودا  Keytrudaبود .درمان
به این صورت بود که پروتئینهای ناهنجار دچار تغییر میشدند .پس از یک
سال حدود 74درصد از افرادی که این دارو را دریافت کرده بودند هنوز زنده
بودند .این در حالی است که تنها 58درصد از بیمارانی که یرووی را مصرف
کرده بودند ،زنده مانده بودند .اکنون این شرکت بزرگ ،دارویی جدید معرفی
کردهاست .نام این داروی جدید آپدیوو  Opdivoاست .داروهای دیگری نیز

این روزها از سوی شرکتهای مختلف داروسازی معرفی و روانه بازار میشوند
تا بیماران سرطانی را درمان کنند.
ÍÍآیا در کل همه چیز بهتر شدهاست؟
از آنجــا که داروها و درمانهای مختلفی هر روز برای ســرطان معرفی
میشود؛ پرسشی که در سال  2016پیش روی دانشمندان و پزشکها قرار
دارد این اســت که کدام ترکیب برای درمان بهتر و موثرتر است؟ این روزها
فرضیه جدیدی مطرح شدهاســت؛ شاید مصرف ترکیبی از داروهایی که با
سیستم ایمنی بدن کار میکنند بهتر از مصرفی یکی از آنها به تنهایی جواب
بدهد .بر اساس آزمایشهایی که تا کنون صورت گرفتهاست میزان زمانیکه
طول کشــیده تا حال بیمار دوباره وخیم بشود با مصرف ترکیبی طوالنیتر
شدهاســت .برای مثال یک بیمار با مصرف آپدیوو 6.9ماه دوام آوردهاست،
با مصرف یرووی 2.9ماه و با مصرف هر دو دارو به صورت ترکیبی 11.5ماه
طاقت آوردهاســت .در نوع پیشرفته ســرطان ریه که نیاز به درمان از نوع
شیمیدرمانی است نیز 5درصد از موارد با دارو جواب میدهند و نوع ترکیبی
ایمندرمانی مناسب به نظر میرسد .در سال جدید علم باید به جستجوی
پاسخ این پرسش بپردازد که داروهای جدید روی چه انواعی از سرطان جواب
میدهد .به نظر میرسد آنها قابلیت جوابدهی روی بسیاری از انواع سرطان
را دارند .به هر حال این نکته را نیز باید در نظر داشت که این نوع از درمانها
روی همه افراد به صورت یکسان جواب نخواهد داد .اما اینکه چه موردی روی
چه افرادی جواب میدهد پرسشی است که در سال  2016پاسخ آن یافته
خواهد شد .گاهی انواعی از سرطان که به لحاظ سطحی به نظر کام ً
ال متفاوت
میآیند عمیقاً با یکدیگر شباهت دارند و میتوانند مسیرهای مشابهی را برای
درمان طی کنند .نباید هزینه این اکتشافات را از نظر دور داشت .اغلب اینها
هزینــه باالیی را به دنبال دارند .عالوه بر آن هزینه باالیی نیز برای بیمار به
همراه دارند .برای مثال داروی یرووی برای هر بیمار حدود 130هزار دالر در
سال هزینه دارد .قیمت داروها نیز امری است که باید در سال  2016توجه
بیشتری به آن بشود.

ناتاشا الدر

گزارشگر دفتر لندن
اکونومیست

سرطان
بیماریبسیار
پیچیدهایاست
وپیشرفتهایی
که برای درمان آن
حاصلمیشود
تدریجی است.
اکنونصحبتاز
نوع جدیدی از
درمانبرایسرطان
بهمیانآمدهاست
کهایمندرمانی
نام دارد
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این بخش راهکارهایی
برای کسبوکار موفقتر را
به فعاالن اقتصادی ارائه
میدهد.

موفقیـت
موفقیـت

چه کسی
رئیسجمهورآمریکا
خواهد شد؟
در حالیکه چند ماه به انتخابات ریاستجمهوری
آمریکا باقی مانده است ،بیش از یک دوجین
از جمهوریخواهان و تعداد انگشتشماری از
دموکراتهای ایاالت متحده آمریکا برای انتخابات
ریاست جمهوری پیش رو کاندیدا شدهاند .در
این مطلب ،بهاجمال به بررسی سوابق برخی از
کاندیداها و راهکارهای پیش روی آنها پرداخته
شده است.
به روایت
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انصراف دادهها

نامزدها

لینکلن چافی

هیالری کلینتون

الرنس لسینگ

شرکت نکرده ها

جیم وب

دموکرات
برنی سندرز

مارتین اومالی

الیزابت وارن

جو بایدن

نامزدها

جب بوش

کریس کریستی

بن کارسون

تد کروز

جمهوریخواه
برخی معتقدند تعــداد متنوع جمهوری
خواهان می تواند در نگاه اول و از منظر آنها
فرصتی را به وجود آورده تا تصدی ریاست
جمهوری را در این کشور به دست آورند .اما
بنا به نظر عده ای دیگر در میان جمهوری
خواهان آنقدر شکاف وجود دارد که حتی
نمی توانند سخنگوی کاخ سفید را انتخاب
کنند.

کارلی فیورینا

جیم گیلمور

مایک هوکابی

جان کاسیچ

رند پائول

مارکو روبیو

ریک سنتروم

دونالد ترامپ

انصراف دادهها

بابی جیندال

لینزی گراهام

شرکت نکردهها

جورج پاتاکی

میت رامنی

ریک پری

اسکات واکر
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موفقیـت

هیالری کلینتون

هیالریکلینتون
شخصیتی
شناختهشده
برای جامعه
امریکا است و
جایگاهبسیار
خوبی در میان
زنان طبقه کارگر
دارد .قطعا
جمهوریخواهان
در انتخابات اولیه
با چالش جدی از
سوی او مواجه
خواهند شد .کلید
حلمشکالتی
نظیرمهاجرت
و آموزش در
دستانکلینتون
است ،بنابراین این
مسأله میتواند تا
حدودی جایگاه
جمهوریخواهان
را متزلزل کند
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هیالری رودهام کلینتون  67ساله ،وزیر خارجه سابق آمریکا در دوره اول
ریاستجمهوری اوباما ،ســناتور اسبق ایالت نیویورک طی سالهای 2001
تا  ،2009و بانوی اول آمریکا در دوران ریاســتجمهوری بیل کلینتون طی
سالهای  1993تا  2001بوده است .او پیشتر و در سال  2008از نامزدهای
پیشروی حزب دموکرات برای ورود به عرصه انتخابات ریاستجمهوری بود
که پس از هشت سال بار دیگر وارد این کارزار انتخاباتی شد .او متولد ایاالت
ایلینویز است ،تحصیالت دانشگاهی خود را در کالج ولسلی گذراند و دکترای
حقوق خود را در ســال  1973از دانشگاه ییل دریافت کرد .در سال 1975
با همسرش ،بیل کلینتون ازدواج کرد .او در سابقه کاری غیرسیاسی خود به
عنوان وکیل ،دو مرتبه از ســوی ژورنال ملی حقوق آمریکا بهعنوان یکی از
یکصد وکیل بانفوذ در این کشور انتخاب شد.
ÍÍائتالف
خانم کلینتون در انتخابات عمومی باید بتواند آرای ائتالف بهاصطالح
اوباما ،شامل جوانان سیاهپوستان و تحصیلکردههای سفیدپوستی که در
انتخابات  2008و  2012از باراک اوباما حمایت کردند را بهدست بیاورد.
در عین حال او باید پایگاهی نسبتا قوی در میان زنان کارگر سفیدپوست و
زنان تحصیلکرده در حومه شهرها ایجاد کند .با اینکه مردان سفیدپوست
طبقه کارگر از سوی دموکراتها تحت فشار هستند اما هیالری به پشتوانه
احساســات این طبقه نسبت به همســرش بیل کلینتون رییسجمهور
پیشین آمریکا ،از محبوبیت نســبتا خوبی در میان آنها برخوردار است.
هیســپانیکهای ســاکن آمریکا در انتخابات مقدماتی  2008هیالری
کلینتون را بیش از بــاراک اوباما حمایت کردند ،اما این نگرانی در میان
آنها وجود دارد که خانم کلینتون چگونه قوانین مهاجرت را ،که در سال
های اخیر سختگیرانهتر شده ،دستخوش تغییرات مثبت خواهد کرد .برای
برندهشدن در ایاالت مهمی مانند فلوریدا و کلورادو ،کلینتون باید اهالی این
ایاالت را متقاعد کند که با خواستههای آنها همگام است.
ÍÍنقشهجغرافیایی
ایالت اوهایو مجددا میدان نبرد کالســیک این انتخابات خواهد بود اما با
توجه به تغییر جغرافیایی جمعیت ،دیگر ایاالتی مانند کلورادو ،نوادا و ویرجینیا
هم نقش مهمی در این انتخابات خواهند داشت .ایالت پنسیلوانیا ،ایالتی که
خانم کلینتون در سال  2008با کسب  9امتیاز برنده انتخابات مقدماتی آن
شد ،سکوی پرتاب او خواهد بود .در این میان از شانس او در ایاالت میشیگان
و نیوهمشایر هم نباید غافل شد .تیم انتخاباتی هیالری کلینتون اعالم کردهاند
که ایالت کارولینای شمالی نیز در لیست فعالیتهای آنها وجود دارد و ایالت
جرجیا با توجه به جمعیت رو بهرشد سیاهپوستان التینتبار نیز میتواند شانس
خوبی برای خانم کلینتون باشد .در صورت کاندید شدن جب بوش از سوی
جمهوریخواهان ،ایالت فلوریدا اهمیت خود را برای کلینتون از دست خواهد
داد اما با این حال ایالت سانشاین نقشی حیاتی در پیروزی او خواهد داشت.
ÍÍپیام انتخاباتی
انتظار میرود پیام انتخاباتی خانم کلینتون همچنان حول محور ساختن
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کشور بهتری برای کودکان و نوههای رایدهندگان بچرخد .او به عنوان یک
مادر و مادربزرگ و به مدد تجربههای زنانهاش سعی میکند برابری درآمدها
و بهبود درآمد طبقه متوسط را محقق کند .زنان یکی از مخاطبان اصلی پیام
اقتصادی کلینتون هستند .باال بردن دستمزد زنان ،مرخصی درمانی ،آموزش
کودکان و هزینه درمان کودکان از برنامههای اصلی اقتصادی هیالری کلینتون
خواهد بود.
ÍÍچرا او پیروز خواهد شد؟
هیالری کلینتون شــخصیتی شناختهشــده برای جامعه امریکا است و
جایگاه بسیار خوبی در میان زنان طبقه کارگر دارد .قطعا جمهوریخواهان
در انتخابات اولیه با چالش جدی از ســوی او مواجه خواهند شد .کلید حل
مشــکالتی نظیر مهاجرت و آموزش در دستان کلینتون است ،بنابراین این
مســأله میتواند تا حدودی جایگاه جمهوریخواهان را متزلزل کند .تغییر
جغرافیایی جمعیت هم یکی از موانع بزرگ بر سر راه جمهوریخواهان است،
مگر اینکه آنها بر رأی هیسپانیک ،زنان و جوانان پیروز شوند .اما این تغییر
جغرافیایی جمعیت ،بهخصوص در ایاالت کلیدی ،بهنفع هیالری است .با
این حال ،کمک و حمایتهای مالی چشمگیر کمیته اقدام سیاسی آمریکا را
نباید فراموش کرد .انتظار میرود حمایت مالی این کمیته از خانم کلینتون به
مبلغی حدود  2/5میلیارد دالر برسد.
ÍÍچرا او پیروز نخواهد شد؟
خانم کلینتون در انتخابات ســال  2007هم بسیار قوی ظاهر شد اما در
نهایت بهطرز شگفتآوری مغلوب رقیب قدرتمند خود ،باراک اوباما ،شد .در
ایــن دوره هم نگرانیهایی در مورد موفقیت او در انتخابات وجود دارد .آیا او
میتواند جلوی رخدادن اشتباهات استراتژیک و مدیریتی را ،مشابه آنچیزی
که در انتخابات سال  2008رخ داد ،بگیرد؟ آیا دستاندرکاران جوان وی ،که
اعتماد زیادی به آمارگیری ها و نظرسنجی دارند ،میتوانند تحلیلهای دقیقی
ارائه دهند؛ حتی اگر بسیاری از طرفداران کلینتون رویکرد سنتی را ترجیح
دهند؟ آیا کلینتون میتواند اعتماد جوانان و سیاهپوستانی را که طرفدار اوباما
بودند ،جلب کند؟ و مهمتر از همه ،آیا او میتواند آینده را بهتر از گذشته برای
مردمش ترسیم کند؟

جب بوش

جان الیس جب بوش 62 ،ساله ،فرماندار سابق ایالت فلوریدا ،او فرزند دوم
جورج بوش پدر و برادر کوچک جورج بوش پسر است .او تنها جمهوریخواهی
اســت که توانسته برای دو دوره متوالی ،هرکدام به مدت چهارسال ،فرماندار
ایالت فلوریدا باشد .او فارغالتحصیل آکادمی فیلیپس و دانشگاه تگزاس است.
در سال  1986وزیر تجارت ایالت فلوریدا شد اما در سال  1988برای کمک
به پدر خود در رقابتهای ریاست جمهوری از این سمت کنارهگیری کرد .در
سال  1994در رقابتهای انتخاباتی فرماندار فلوریدا شرکت کرد اما با اختالف
اندکی (کمتر از  2درصد) شکست خورد .در سال  1998توانست با کسب 55
درصد آرا فرماندار این ایالت شود .جب بوش ،که از او اغلب بهعنوان نامزد نهایی
جمهوریخواهان در رقابتهای ریاستجمهوری نام برده میشود ،در دسامبر

 2014اعالم کرد که احتمال کاندیداتوری برای انتخابات ریاستجمهوری را
مدنظر قرار داده است.
ÍÍائتالف
آقای بوش حمایت اولیهای از ســوی جمهوریخواهان راستگرا دریافت
خواهد کرد ،امــا او در عین حال باید رضایــت محافظهکارانی را که نگران
انتخاب کاندیدایی با شانس پیروزی باال هستند ،نیز جلب کند .دو شکست
پیاپی ،جمهوریخواهان را بیش از پیش برای برگشتن به کاخ سفید مصمم
کرده اســت .بوش با تسلط بر سیاست ،منابع مالی مناسب ،ارتباط با جامعه
هیســپانیک آمریکا و پایگاههای سیاســی قوی در ایاالت کلیدی آمریکا از
شانس باالیی برای پیروزی در انتخابات برخوردار است .در حالیکه تعدادی
از جمهوریخواهان به کاندید شدن بوش سوم تمایل دارند ،گروهی دیگر از
جمهوریخواهان معتقدند او با توجه به اصل و نســب خانوادگی خود همان
سیاستهای پیشینیانش را اعمال خواهد کرد ،بنابراین گزینه مناسبی نخواهد
بود .نکته مهم این است که او چگونه میتواند اکثریت جمهوریخواهان را با
خود همراه کند .اگر کاندیداهای تندرو رأی محافظهکاران را بشکنند ،آنگاه
جب بوش میتواند با کسب رأی اکثریت پیروز شود اما او تنها نامزد این کارزار
نیست و اگر او در این مرحله شکست بخورد ،تقریبا پایان کار اوست چرا که در
اینصورت او از سوی هر دو جناح تحت فشار خواهد بود.
ÍÍنقشه جغرافیای انتخابات
کمپین انتخاباتی آقای بوش اذعان کرده که او بهطور قطع برای باقیماندن
در عرصــه انتخابات باید در یکی از چهــار حوزه اصلی انتخابات یعنی آیووا،
نیوهمشایر ،کارولینای جنوبی یا نوادا برنده شود .در صورت پیروزی در مرحله
مقدماتی ،جب بوش برای مرحله بعدی انتخابات در ماه مارچ آماده خواهد شد.
اما هنوز مشخص نیست کدامیک از این چهار ایالت برای بوش شانس بیشتری
بههمراه خواهد داشــت .با این حال ،بهنظر میرسد ایالت نیوهمشایر هدف
اصلی او در انتخابات پیش رو باشد .دستیاران جب بوش معتقدند اگر او مرحله
مقدماتی را با موفقیت پشت سر بگذارد ،منابع و حمایتهای مالی ،شانس او
را برای پیروزی نهایی بیشتر خواهد کرد .به گفته آنها ،هیچ یک از کاندیداها
بهاندازه جب بوش توانایی انجام تبلیغات تلویزیونی را ندارند.
ÍÍپیام انتخاباتی
بیش از هر کاندیدای دیگری ،بوش تالش کمپین انتخاباتیاش را معطوف
انتخابات عمومی کرده است .او تا حدودی از عقبنشینی از موضعاش مبنی
بر حمایت از اعمال قانون در مورد مهاجرین فاقد مدارک قانونی و مســتند
ســر باز زده است .این موضع تا حدی ناقض رویکرد جمهوریخواهان است
اما بوش و مشاوراناش معتقدند هرگونه عقبنشینی در این زمینه مساوی با
شکست سنگین دیگری برای جمهوریخواهان خواهد بود .بهطور گستردهتر،
بوش در تالش اســت که اســتراتژی برادر بزرگتر خود ،جورج دبلیو بوش،
یعنی رویکرد «محافظهکاری دلسوزانه» را بهعنوان یک نام تجاری آرمانی برای
جمهوریخواهان و بهمنظور باال بردن آستانه تحرکات اجتماعی احیا کند .او
میخواهد در هر دو مرحله انتخابات این پیام را مخابره کند که از حمایت طیف
وسیعی از آمریکاییها برخوردار است .در زمینه اقتصاد و سیاست خارجی هم
بعید بهنظر میرسد که جب بوش حداقل در کمپین انتخاباتیاش از مواضع
جمهوریخواهان ارتدوکس منحرف شود.
ÍÍچرا او پیروز خواهد شد؟
از سال  1964تاکنون ،در حزب جمهوریخواه افراد منصبدار و برآمده از
ساختار دولت بهعنوان محتملترین گزینهها برای پیروزی در انتخابات نهایی
در نظر گرفته شــدهاند .طی سالهای اخیر ،حتی نامزدهای جمهوریخواه
ضعیفتر راســت میانه ،راهی برای غلبه بر تهدید محافظهکاران یافته اند .با
توجه به قوت مالی و شبکه خانوادگی بوش و همچنین اقبال احتمالی در میان

رأیدهندگان پرنوسان ،میتوان او را ادامهدهنده این سنت جمهوریخواهان
دانســت .مبارزات انتخاباتی مقدماتی ،به مثابه آزمونهای سنجش پایداری
هستند که در آنها ،نامزدهایی که اشتباهات کمتری مرتکب شده و بتوانند
در پروسه مبارزات بمانند ،منفعت کسب میکنند .جب بوش با داشتن یک
دســتور کار سیاسی ساده و مشــخص ،ارتباط خوب با رسانههای خبری و
خانوادهای شناختهشده ،میتواند از این پروسه جان سالم بهدر ببرد.
ÍÍچرا او پیروز نخواهد شد؟
پیروزی جب بوش در رقابتهای مقدماتی جمهوریخواهان در سال 2016
چندان آسان نیست .در شرایطی که حزب جمهوریخواه به افکار راستگرایانه
تمایل بیشــتری دارد و محافظهکاران تندرو بههمراه رادیکالهای مذهبی،
هیچگونه مصالحهای را خارج از اعتقاد سیاســی ،اقتصادی و مذهبیشان بر
نمیتابند ،کاندیداتوری یک میانهرو مانند جب بوش چندان آســان بهنظر
نمیرسد؛ بهخصوص با وجود کاندیداهایی که هر یک بخشهایی از این سبد
رأی جمهوریخواهان را نمایندگی میکنند .مشکل اصلی جب بوش در بحث
سیاست داخلی آمریکا است؛ بحثهایی مانند مالیات ،بودجه دولت ،مهاجران
غیرقانونی و اعتقادات محافظهکارانه مانند سیستم آموزش و پرورش غیردولتی.
در نهایت بســیاری معتقدند او برای کاندیداتوری جمهوریخواهان بیش از
اندازه لیبرال است.

مارتین اومالی

فرماندار سابق ایالت مریلند از حزب دموکرات ایاالت متحده آمریکا است
که در تاریخ  ۱۷ژانویه  ۲۰۰۷میالدی بهعنوان فرماندار انتخاب شد و تا سال
 ۲۰۱۵در این سمت بود .پس از او لری هوگن از حزب جمهوریخواه آمریکا
فرماندار مریلند شد .پیش از آن هم ،هشت سال شهردار بالتیمور بود .از همان
زمان ناماش بهعنوان یکی از ستارههای آینده حزب دموکرات بهمیان آمد.
ÍÍائتالف
هر چند آقای اومالی از هرگونــه اظهارنظری راجعبه هیالری کلینتون
خــودداری میکند ،با این همه او ســعی میکند به انتقادات تهاجمی علیه
کلینتون نیز به نرمی و آرامی پاســخ دهد .فرماندار سابق مریلند محبوبیت
قابل قبولی در میان سفیدپوستان طبقه کارگر دارد .با این حال ،شانس اصلی
اومالی ،بالتیمورخواهد بود؛ جایی که او پیشتر شهردار آنجا بوده است63 .
درصد ساکنین این ایالت را آفریقاییتبارهای ساکن آمریکا تشکیل میدهند
و آقای اومالی و دســتیارانش معتقدند حمایت اکثریت آنها را در انتخابات
شــاهد خواهند بود .آنها همچنین به حمایت التینتبارها ،بهعنوان منتقد
سیاستهای دولت اوباما ،نیز امیدوار است.
ÍÍنقشه جغرافیای انتخابات
تاکنون بهنظر نمیرسد اومالی موفق به شکست هیالری کلینتون شود اما
او کماکان برای جلب حمایت بیشتر تالش میکند .در ایالت آیووا ،که طبقه
کارگر سهم عمدهای از آرای انتخابات را دارند ،تالش اومالی چشمگیرتر است.
او برای نفوذ در نیوهمشایر و کارولینای جنوبی نیازمند اقدامات جدید و قوی
است تا بتواند حضور و نفوذ کلینتون را در این ایاالت به چالش بکشد.

کمپینانتخاباتی
جب بوش اذعان
کرده که او
بهطور قطع برای
باقیماندن در
عرصهانتخابات
باید در یکی از
چهار حوزه
اصلیانتخابات
یعنی آیووا،
نیوهمشایر،
کارولینایجنوبی
یا نوادا برنده
شود .در صورت
پیروزی در
مرحلهمقدماتی،
جب بوش برای
مرحلهبعدی
انتخابات در
ماه مارچ آماده
خواهد شد .اما
هنوزمشخص
نیست کدامیک از
این چهار ایالت
برای بوش شانس
بیشتریبههمراه
خواهد داشت
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موفقیـت

جنبش کارسون
ادعا میکند که او
در 99شهرستان
ایالت آیووا مورد
حمایت قرار
خواهد گرفت و
محافظهکاران
افراطی نیز شانس
خوبی برای آقای
کارسون خواهند
بود .نکته قابل
توجه ،شرکت
در مناظرههای
انتخاباتی
است که حزب
جمهوریخواه
قطعا برای
نشاندادن تنوع
کاندیداهایاش
آقای کارسون
را وارد میدان
خواهد کرد

ÍÍپیام انتخاباتی
آقای اومالی ثابت کرد که دموکراتها نیازمند یک نسل جدید یا دستکم
یک چهره جدید هســتند .مارلی 52ساله مصداق بارز این مسأله است .او با
نواختن گیتار در بارها ،ژســتگرفتن برای ثبت سلفی از خود با لباس بدون
آستین و گاهی حتی بدون باالپوش بسیار مورد توجه قرار گرفته است .بهنظر
میرسد در زمینه حمایت از طبقه متوسط جامعه و برابری دستمزدها دارای
اشــتراکاتی با خانم کلینتون است .تجربه او چه زمانیکه فرماندار بود و چه
در دورهای که شهردار بود ،از او گزینهای آماده برای ریاستجمهوری آمریکا
ساخته است.
ÍÍچرا او برنده انتخابات خواهد بود؟
بهنظر میرســد رأی هیســپانیکها ،سیاهپوســتان و زنان از آن خانم
کلینتون خواهد بود .اما رأیدهندگان دموکرات ثابت کردهاند که نسبت به
جمهوریخواهان کمتر مشتاق و احساساتی عمل میکنند .اومالی بهعنوان
یک چهره تازه در سطح ملی میتواند دومین گزینه قدرتمند حزب دموکرات
باشد که تا بهحال محبوبیت بیشتری از سناتور برنی سندرز از ایالت ورمونت
کسب کرده است .اگر کمپین انتخابانی خانم کلینتون تمهیدات جدی برای
تولید هیجان در میان رأیدهندگان نیندیشد ،او رقیب جدی کلینتون در این
زمینه خواهد بود.
ÍÍچرا او برنده انتخابات نخواهد شد؟
هر چند او تفکرات چپگرایانه دارد اما در عین حال ســابقه طوالنی در
حمایت از کلینتون را ،بهعنوان عضو شــورای رهبری حزب دموکرات میانه،
در کارنامهاش دارد .بنابراین ،هرگونه تالشــی علیه خانم کلینتون میتواند
کارنامه او را زیر سؤال برد .اومالی تاکنون نشان داده که بهطور مستقیم تمایل
چندانی برای بهچالشکشیدن خانم کلینتون ندارد .احتماال او عالقهای به زیر
سوالبردن فعالیتهای پیشیناش ندارد.

بن کارسون

بنیامین سلیمان بن کارسون 63 ،ساله ،نویسنده و جراح بازنشسته اعصاب
اســت .او اولین جراحی است که توانسته است با موفقیت ،دوقلوهایی را که
از ناحیه ســر بههم چسبیده بودند ،از هم جدا کند .در سال  ،2008او مدال
آزادی ریاســتجمهوری را از سوی جورج بوش دریافت کرد .او پس از ادای
یک سخنرانی پرشور در یکی از مشهورترین مراسم مذهبی مسیحیان آمریکا،
بهخاطر دیدگاههای اجتماعی و سیاسیاش به یک چهره محبوب محافظهکار
در عرصه رسانه و سیاست تبدیل شد .کارسون هماکنون تالش دارد تا بهعنوان
نامزد نهایی جمهوریخواهان برای ورود به رقابتهای ریاستجمهوری سال
 2016انتخاب شود.
ÍÍائتالف
آقای کارســون یک محافظهکار و جراح مغز و اعصاب است که بهخاطر
مواضع سرسختانهاش علیه اوباما حامیان بسیاری دارد .او یکی از منتقدان
اوباما و قانون بهداشت و درمان وضعشده از سوی او است .اما سؤال مهم این
است که آیا این مصاحبههای پیدرپی با شبکه فاکسنیوز و سخنان تند و
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صریحاش برای او آرای قابل قبولی را به همراه خواهد داشت یا خیر؟ بهنظر
میرسد کارسون آرای آن دسته از فعاالن محافظهکار را از آن خود خواهد
کــرد که مخالف انتخاب یک تازهوارد و هرگونه تغییری در نظم سیاســی
هستند.
ÍÍنقشه جغرافیایی انتخابات
جنبش کارســون ادعا میکند که او در  99شهرستان ایالت آیووا مورد
حمایت قرار خواهد گرفت و محافظهکاران افراطی نیز شــانس خوبی برای
آقای کارسون خواهند بود .نکته قابل توجه ،شرکت در مناظرههای انتخاباتی
است که حزب جمهوریخواه قطعا برای نشاندادن تنوع کاندیداهایاش آقای
کارسون را وارد میدان خواهد کرد .برای او ،چه بخواهد و چه نخواهد ،مناظرات
نقش بسیار تعیینکنندهای خواهد داشت و مشخص خواهد کرد تهدید او در
ایالت آیووا تا چه اندازه جدی است.
ÍÍپیام انتخاباتی
آقای کارسون هنوز برنامههای سیاسی مشخصی از خود ارائه نداده است.
آن چیزی که مبرهن است ،او بهشدت به مسائل مربوط به بهداشت و درمان
عالقهمند است .در زمینه فرهنگ و سیاست خارجی ،او یک محافظهکار سنتی
محسوب میشــود .در نهایت ،کارسون یک پزشک مشهور است که ممکن
است زبان تند و تهاجمی او حمایت کسانی را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد
که میخواهند کاندیدایی را بهعنوان نامزد معرفی کنند که بتواند در انتخابات
عمومی پیروز شود ،و ممکن است از حمایت آنها کاسته شود.
ÍÍچرا او برنده انتخابات خواهد بود؟
تعداد افرادی که مخالف تعصبات فکری حزب جمهوریخواه هستند ،کم
نیست .آقای کارسون میتواند گزینه بسیار خوبی با مشخصاتی قانعکننده برای
این دســته افراد باشد .اگر او توان مالی کمپین انتخاباتیاش را افزایش دهد،
میتواند حمایت قابل قبولی را در مرحله مقدماتی انتخابات از آن خود کند.
ÍÍچرا او برنده انتخابات نخواهد شد؟
کارســون بهاحتمال زیاد نامزد نهایی جمهوریخواهان در انتخابات
ســال  2016نخواهد بود .او یک تازهکار در عرصه سیاست با زبانی تند
و تهاجمی است که برنامه سیاسی مشخص و توان مالی چندان مناسبی
برای رقابت در عرصه انتخابات ندارد .با وجود سخنان تأسفآور و اطالعات
شخصی مخرب ،شکســت او در عرصه انتخابات ناراحتکننده است .اما
اگر او از مرحله مقدماتی جان ســالم بهدر ببرد ،میتواند صدای محبوب
حزب جمهوریخواه باشد ،کتاب بنویسد ،سخنرانی کند و بهطور منظم
در شبکه فاکسنیوز به تحلیل بپردازد.

برنی ساندرز

برنارد برنی ساندرز 73 ،ساله ،از سال  ،2007سناتور منتخب ایالت
ورمونت در سنای آمریکا است .او بهعنوان یک سیاستمدار مستقل،
از ســال  1979وارد دنیای سیاست شــد و طی سالهای  1971تا
 1979از اعضای وابسته حزب پیشروی ورمونت و عضو حزب اتحادیه
آزادی بوده اســت .او پس از چندین دوره شکســت انتخاباتی ،برای

اولینبار در ســال  ،1981بهعنوان شهر بارلینگتون ،بزرگترین شهر
ایالت ورمونت انتخاب شــد.او برای سه سال دوره دوساله دیگر نیز به
این سمت انتخاب شد .همچنین از سال  1990توانست وارد مجلس
نمایندگان آمریکا شــود و تا  16ســال عضو این مجلس باقی ماند.
ســاندرز ،هوادار و تحسینگوی نوع اسکاتلندی سوسیالدموکراسی
است .او تنها عضو مستقل مجلس نمایندگان آمریکا بود و طی تاریخ
کنگره آمریکا باسابقهترین عضو مستقل آن بوده است .از ژانویه سال
 ،2015ساندرس بهعنوان عضو دموکرات کمیته بودجه سنا انتخاب
شــد .او دانشآموخته علوم سیاسی از دانشگاه شیکاگو آمریکا است
که از والدینی یهودی بهدنیا آمده است .پس از فارغالتحصیلی 7 ،ماه
را در مزارع اشــتراکی کیبوتص اسرائیلی در اراضی اشغالی فلسطین
گذراند .آرای موافق اکثریت لیبرالهای حزب دموکرات پشتیبان آقای
ساندرز در انتخابات پیش رو خواهند بود .اما اینکه چه میزان از این
شکشیدهشدن خانم کلینتون از سوی
هواداران واقعی هستند ،بهچال 
دیگرکاندیداهای چپگرا آن را تعیین میکند .ساندرز باید محبوبیت و
نفوذ خود را در میان سفیدپوستان ،شهرهای دانشگاهی و بهخصوص
آفریقاییتبارهای آمریکا گسترش بدهد.
 Íنقشه جغرافیایی انتخابات
Í
ایالت آیووا همواره از یک ســنت مترقی پیروی میکند و ساندرز
بدون شــک حمایت پوپولیســتها و حامیان کاهش نرخ بهره را در
این ایالت خواهد داشت .اما برای ظهور بهعنوان یک تهدید جدی در
انتخابات ،او باید آرای موافق دموکراتهای میانهرو را نیز از آن خود کند.
اگر او موفق به انجام این کار شود ،حمایتهای مشابهی را نیز در ایالت
نیوهمشایر ،بهخصوص در نواحی غربی که پایگاه لیبرالهاست ،دریافت
خواهد کرد .اما اگر ساندرز نتواند10درصد آرای انجمنهای حزبی را در
این دو ایالت ،که اکثر رأیدهندگان آن سفیدپوست هستند ،بهدست
بیاورد ،آنگاه او وارد مرحله سختتری میشود؛ یعنی ایالت کارولینای
جنوبی که سیاهپوستان آن بیش از نیمی از رأیدهندگان را تشکیل
خواهند داد.
Íپیام انتخاباتی
Í
ساندرز که خود را یک سوسیالیستدموکرات نامیده است ،امیدوار
اســت به پشتوانه عقاید پوپولیستی و انتقاد صریح از دولت در زمینه
نابرابریهــای اقتصادی ،بهعنوان نامزد نهایی حزب دموکرات معرفی
شود .برای انجام این کار ،او خانم کلینتون را درباره دستمزدهای راکد و
افزایش بدهی دانشگاهها بهچالش خواهد کشید .حضور او در این رقابت
میتواند تا اندازهای آرامش دموکراتهای میانه را بر هم بریزد ،خصوصا
اگر او خانم کلینتون را درباره رابطه مالی و کمپین انتخاباتیاش با برخی
مؤسسات مالی مورد انتقاد مستقیم قرار دهد.
Íچرا او برنده انتخابات خواهد شد؟
Í
ســاندرز میتواند جناح مترقی حزب دموکراتیک را با عقاید خود
همراه کرده و تا حدی خانم کلینتون را برای اتخاذ مواضع لیبرالتری
در مسایل اقتصادی ،حتی بیشتر از موضعگیری های اخیر او در مسایل
فرهنگی ،تحت فشار قرار دهد .ساندرز شانس چندانی برای راهیافتن به
کاخ سفید ندارد اما با این حال این اتفاق غیرممکن هم نیست.
Íچرا او برنده انتخابات نخواهد شد؟
Í
هرچند عقاید آتشین پوپولیستی آقای ساندرز ،لیبرالهای حزب
دموکرات را تحت تأثیر قرار داده اما چشــمانداز برنامههای او آنقدر
چشمگیر نیست تا بتواند خانم کلینتون را با چالشی جدی روبهرو کند.
بنابراین ،بهنظر نمیرسد ساندرز رقیبی خطرناک در این کارزار باشد.

کریس کریستی

او متولد  ۶ســپتامبر  ۱۹۶۲و از ژانویه  ۲۰۱۰بهعنوان پنجاهوپنجمین
فرماندار نیوجرسی مشغولبهکار است .برخی صاحبنظران او را از کاندیداهای
انتخابات ریاســتجمهوری ایاالت متحده ۲۰۱۶ ،میدانند .کریستی رئیس
انجمن فرمانداران جمهوریخواه است و در  ۳۰ژوئن  ،۲۰۱۵کاندیداتوری خود
را برای کسب نامزدی حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا
در سال  ۲۰۱۶اعالم کرد .کریستی در سال  ۲۰۰۹فرماندار وقت نیوجرسی را
در انتخابات شکست داد و در  ۵نوامبر  ۲۰۱۳به آسانی رقیب دموکرات خود
را شکست داد و برای بار دوم بهعنوان فرماندار نیوجرسی برگزیده شد .او اهل
نیوآرک و دارای دکترای علوم قضایی از دانشگاه سیتونهال است.
ÍÍائتالف
رأیدهندگان به آقای کریستی را میتوان در میان جمهوریخواهان میانه
جستوجو کرد؛ آنهم در حالیکه او مخالف حق سقط جنین است و رابطه
نسبتا خوبی با محافظهکاران مسیحی دارد .او انتخاب مناسبی برای جامعه
کسبوکار آمریکا اســت .او همچنین توانسته با اظهاراتش مبنی بر اعمال
اصالحات در دیوان عالی کشور و برکناری قضات بر تعداد طرفدارانش بیفزاید.
ÍÍنقشه جغرافیای انتخابات
خورشید امید آقای کریستی میتواند از ایالت نیوهمشایر طلوع و در عین
حال در همان ایالت غروب کند .او در تالش برای جلب آرای موافق ساکنان
شمال شــرقی این ایالت است اما راه سختی پیش رویاش است ،چرا که او
رقبای سرسختی را در کنار خود دارد .اگر کریستی در ایالت نیوهمشایر پیروز
شود ،میتواند رقیب جدی و خطرناکی برای دیگر کاندیداها ،خصوصا جب
بوش ،باشد .اگر او موفق به کسب نتیجه خوبی در ایاالت کارولینای جنوبی و
نوادا شود ،آنگاه میتوان بهحضور او در مرحله بعدی ،که در ماه مارچ برگزار
میشود ،بسیار امیدوار بود.
ÍÍپیام انتخاباتی
آقای کریســتی در تالش است ترکیبی از سبک منحصر بهفرد و ثابت را
بهمعرض نمایش بگذارد .او نهتنها اصالحات برخی مسائل دشوار را مدنظر دارد
بلکه اقداماتی را هم در این زمینهها ،از جمله درآمدها و آموزش و پرورش انجام
میدهد .اما در واقع آنچیزی که توجه رأیدهندگان را نســبت به کریستی
جلب میکند ،شــجاعت و صداقت او در بیان مسائل و مشکالت است .آقای
کریستی حامل یک پیام مهم برای جمهوریخواهان مشتاق برای بازگشت به
کاخ سفید است و آن هم اینکه او دوبار در یک دولت بهشدت دموکرات پیروز
شده است .بنابراین ،دور از ذهن نیست که اتفاقی که در نیوجرسی رخ داد ،در
انتخابات پیش رو هم رخ دهد.
ÍÍچرا او برنده انتخابات خواهد شد؟
سیاستمداران اندکی مانند کریستی شخصیتی کاریزماتیک و بیانی نافذ
دارند .مهارتهای او در هیچ کتابی نوشته نشده و به همین دلیل او میتواند
گزینه مناســبی ،خصوصا برای ایالت نیوهمشایر باشد .اگر او عملکرد خوبی
در مناظرات تلویزیونی داشته باشد ،آنگاه میتوان به حضور او در انتخابات
امیدوار بود.

ساندرز که
خود را یک
سوسیالیست
دموکرات
نامیده است،
امیدوار است به
پشتوانهعقاید
پوپولیستیو
انتقاد صریح از
دولت در زمینه
نابرابریهای
اقتصادی،
بهعنوان نامزد
نهایی حزب
دموکرات معرفی
شود .برای انجام
این کار ،او خانم
کلینتون را درباره
دستمزدهای
راکد و افزایش
بدهی دانشگاهها
بهچالش خواهد
کشید
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موفقیـت
ÍÍچرا او برنده انتخابات نخواهد شد؟
سیاستگری آقای کریستی تا حدی قابل قبول است اما در محدوده
فردی و شخصی او .در حوزههای کالن سیاستهای کریستی را میتوان
بیارزش قلمداد کرد .جمهوریخواهان نیوجرسی اعالم کردهاند که هیچ
برتری برای او نسبت به دیگر کاندیداها قائل نیستند ،مگر در مقابل دونالد
ترامپ .منابع مالی او هم چندان چشمگیر نیست .بنابراین او ممکن است
بتواند به مدد مهارتهای فردیاش توجهاتی را معطوف خود کند اما بهنظر
میرسد در همان مرحله مقدماتی متوقف خواهد شد.

سخنانجنجالی،
تند و توهینآمیز
دونالد ترامپ،
یکی از نامزدهای
جمهوریخواه،
برای انتخابات
ریاستجمهوری
سال  2016بسیار
خبرساز شده
است .او همان
کسی است که
چندیپیش
ادعا کرد اوباما
در هاوایی متولد
نشده و اوباما
را مجبور کرد با
انتشارتصویری
از شناسنامه
خود این ابهام را
برطرف کند
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کسی که بسیاری از کارمنداناش را اخراج کرده است ،آن هم در کشوری
کــه هنوز از آســیبهای دوران رکود اقتصادی رنــج میبرد ،میتواند با
چالشهایی مواجه شود که به اعتبار او لطمه وارد کند اما با این همه بهنظر
نمیرسد که این مسأله برای او چندان هم حائز اهمیت باشد.
ÍÍچرا او برنده انتخابات خواهد شد؟
این بخش اجازه انتشار نیافت.

ÍÍچرا او برنده انتخابات نخواهد شد؟
بهنظر میرســد محبوبیت ترامپ موقتی و ناشی از برانگیختهشدن
احساسات مردم باشد و دقیقا در این مقطع ،سخنان پوپولیستی طرفداران
بیشتری خواهد داشت .بنابراین بعید بهنظر میرسد ثروت میلیارد دالری
ترامپ هم برای او کارساز شود ،مگر اینکه به معجزه معتقد باشیم.

دونالد ترامپ

دونالد ترامپ متولد  ۱۴ژوئن  ۱۹۴۶درآمريكا است .او تاجر ،نويسنده،
ســرمايهگذار و مجری تلويزيون است که در اصل بهخاطر شهرتش وارد
تلويزيون شده است .ترامپ صاحب يک شرکت عظيم ساختمانسازی در
آمريکا اســت و چندين هتل بزرگ به او تعلق دارد .او از چند سال پيش
مجری برنام ه کارآموز شده است و درآمد اين برنامه در سال گذشته ،او را
در رده پنجم باالترين دستمزدهای تلويزيونی قرار داد .ثروت بیحساب،
چندين آســمانخراش ،هتل و سازمان مختلف در کنار موفقيت تجاری،
ترامپ را به ســتارهای مشــهور تبديل کرده است .او با تکيه بر موفقيت
فراوان در ساختوســاز و تلويزيون ،نام «ترامپ» را بر کاالهای بســياری
زد .لباس مردانه ،رستوران ،بستنی ،عطر ،آب معدنی ،مجله ،زمين گلف
و دانشــگاه .همچنين ،چندين کتاب بهنام ترامپ نيز نوشته که همه در
مورد چگونگی موفقيت در تجارت و مديريت است .اکثر آن کتابها نيز در
فهرست کتابهای پرفروش قرار دارند.
ÍÍائتالف
ســخنان جنجالی ،تند و توهینآمیز دونالد ترامپ ،یکی از نامزدهای
جمهوریخواه ،برای انتخابات ریاستجمهوری سال  2016بسیار خبرساز
شده است .او همان کسی است که چندی پیش ادعا کرد اوباما در هاوایی
متولد نشده و اوباما را مجبور کرد با انتشار تصویری از شناسنامه خود این
ابهام را برطرف کند .سخنان برانگیزاننده او چندان هم کم طرفدار ندارد،
مشتریان کتابهای او در زمینه کسبوکار و گلفبازانی که درکالسهای
آموزشــی او شرکت میکنند هم جزو این طرفداران هستند .اما حامیان
اصلی او دموکراتهای ثروتمند هستند؛ حتی تاجران نامدار نیویورک هم
دست یاری به سوی ترامپ دراز کردهاند.
ÍÍنقشه جغرافیای انتخاباتی
بهنظر میرســد نمایشهــای پرزرقوبــرق آقای ترامپ نتوانســته
جمهوریخواهــان ایالت آیــووا را تحت تأثیر قرار دهــد .گویی او برای
باقیماندن در این کارزار باید عملکردی بهمراتب بهتر از جب بوش و مارکو
روبیو در ایالت فلوریدا داشــته باشــد .اگر او بتواند با توان مالیاش ایالت
نیوهمشایر را به نام خود کند ،میتواند تا اندازهای به پیروزی نزدیک شود.
ÍÍپیام انتخاباتی
وعده انتخاباتی ترامپ بازگرداندن آمریکا به روزهای اوج است .بهعنوان
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مارکو روبیو

مارکو آنتونیو روبیو 43 ،ســاله ،از سال  2011منتخب ایاالت فلوریدا
در سنای آمریکا است .او پیش از آن رئیس مجلس نمایندگان این ایاالت
بوده اســت .او که اصالتا کوباییتبار است ،دانش آموخته دانشگاه فلوریدا
و دانشــکده حقوق میامی است .در اواخر دهه  1990بهعنوان کمیسیونر
شــورای شــهر غرب میامی فعالیت میکرد و در سال  2000به مجلس
نماینــدگان ایالت فلوریدا راه یافت .روبیو در ســال  2006ریاســت این
مجلس را کسب کرد .او در ماه آوریل ،کاندیداتوری خود را برای انتخابات
ریاستجمهوری سال  2016اعالم کرد و عنوان داشت که دیگر قصد ندارد
در انتخابات سنای آمریکا شرکت کند.
ÍÍائتالف
آقای روبیو سعی دارد خودش را بهعنوان یک محافظهکار نسل آینده
معرف کند؛ کسی که میتواند موجب وحدت حزب جمهوریخواه شود،
میانهروها را تحت تأثیر قرار داده و محافظهکاران اجتماعی را راضی نگاه
دارد .تســلط او به زبان اســپانیایی محبوبیت او را در بین هیسپانیکها
افزایش داده است .طرفداران روبیو او را یک سخنور کاریزماتیک میدانند و
معتقدند که او میتواند بهعنوان سفیر تازهنفس حزب فعالیت کند .او نهتنها
برای نسل جوان گزینه هیجانانگیزی است بلکه میتوان او را سیاستمدار
عصر جدید دانست .بهنظر میرسد تیم انتخاباتی آقای روبیو باید هرگونه
مقایسه و تشبیه او با اوباما را تکذیب کنند ،زیرا در اینصورت رأیدهندگان
او در میان جمهوریخواهان ریزش چشمگیری خواهد داشت.
ÍÍنقشه جغرافیای انتخابات
روبیو به بهپشت سرگذاشتن مرحله مقدماتی انتخابات بسیار امیدوار
است .بهنظر میرســد رأیدهندگان طرفدار جمهوریخواهان در ایالت
نیوهمشایر با تقسیمشدن به چندین گروه ،در نهایت از مارکو روبیو ،سناتور
فلوریدا و جب بوش ،فرماندار سابق همین ایالت حمایت خواهند کرد .روبیو
در سال  2014رئیس ستاد انتخابات میاندورهای سناتور جونی ارنست در
ایالت آیووا بود و ساکنان این ایالت سخنرانیهای قدرتمند او را هنوز بهیاد
دارند .او رابطهای بسیاری هم در ایالت کارولینای جنوبی دارد و بهدلیل

اینکه ســالهای اولیه زندگی خود را در نوادا ،که اکثریت ساکنان آن را
هیسپانیکها تشکیل میدهند ،گذرانده ،روابط خانوادگی قابل توجهی در
این ایاالت دارد .اما هنوز مشــخص نیست کدامیک از این ایاالت شانس
اصلی او در این انتخابات خواهد بود.
ÍÍپیام انتخاباتی
روبیوی  43ساله امیدوار است بتواند جمهوریخواهان را متقاعد کند
که آینده این حزب را بهدست نسل جدید بسپارند .بهنظر میرسد او این
قابلیت را خواهد داشت؛ پسر یک خانواده مهاجر کوبایی که پلههای ترقی
سیاســت را یکی پس از دیگری طی کرده و دستی هم در سیاستهای
اقتصــادی دارد .او در کتاب خود با عنــوان «رویاهای آمریکایی» به حل
مشکالت پرداخت شهریههای دانشگاهها از طریق سرمایهگذاری پرداخته
است.
ÍÍچرا او برنده انتخابات خواهد بود؟
او نه یک محافظهکار دو آتشــه مانند سناتور تد کروز است و نه یک
میانهروی خنثی مانند جب بوش .او این قابلیت را دارد که تمامی گروههای
ســرکش حزب جمهوریخواه را باهم متحد کند .بهعنوان یک سخنران
تأثیرگذار ،جایگاه او پس از مناظرات قطعا بهتر خواهد شد .انتظار میرود در
زمینه سیاست خارجی روبیو در میان رقبای خود دست باال را داشته باشد.
ÍÍچرا او برنده انتخابات نخواهد شد؟
روبیو را میتوان مردی برای تمام جناحها دانست ولی در عین حال او
پایگاه مشخصی هم ندارد .در سال  2013عضوی از «گروه هشت» بود که
برای تصویب الیحه مهاجرت بسیار مصر بود ،اما چندی بعد از مواضعاش
فاصله گرفت و اعالم کرد این الیحه نیاز به بازبینی دارد و کنترل مهاجرت
باید گامبهگام و از امنیت مرزها آغاز شــود .جب بوش که مانند او به زبان
اسپانیایی مسلط است ،میتواند جایگاه او را متزلزل کند ،کمااینکه روبیو از
لحاظ حمایت مالی تاحدی از بوش عقبتر است .او برای رسیدن به جایگاه
مطلوباش نیازمند تالش بیشتری است.

تد کروز

رافائل ادوارد تد کروز 44 ،ساله ،سناتور جمهوریخواه سنای آمریکا از
ایاالت تگزاس است .او در سال  2012بهعنوان اولین سناتور اسپانیاییتبار
یا کوباییتبار از این ایالت وارد سنای آمریکا شد .او در حال حاضر رئیس
کمیتــه فرعی نظارت ،حقوق فــدرال و دادگاههای فــدرال در کمیته
دادگستری سنای آمریکا اســت .کروز همچنین رئیس کمیته فرعی،
فضا ،علوم و رقابتپذیری در کمیته تجارت ســنای آمریکا است .بین
سالهای  1999تا  ،2003کروز مدیر دفتر برنامهریزی سیاستگذاری
در کمیســیون فدرال تجارت آمریکا ،معاون دادســتان کل آمریکا بود.
همچنین طی کارزار انتخاباتی جورج بوش پسر در سال  ،2000مشاور
سیاســت داخلی بوش بوده است .سپس ،در سالهای  2004تا 2009
استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه تگزاس در آستین بود .کروز یکی از
سه التینیتبار حاضر در سنای آمریکا است .او در سال  2012بهعنوان

معاون رئیس کمیته ملی ســنای جمهوریخواهان انتخاب شد .کروز،
فار غالتحصیل سیاستگذاری عمومی از دانشگاه پرینستون است .زمانی
که در پرینستون مشغول به تحصیل بود ،بهعنوان سخنور برجسته سال
آمریکا انتخاب شد ،همچنین بههمراه یکی از دوستان خود بهنام دیوید
پانتون ،در این سال توانست عنوان برترین تیم مذاکراتی در آمریکا را از
آن خود کند.
ÍÍائتالف
برای غلبــه بر رقبای خود ،کروز باید آرای محافظهکاران مســیحی،
لیبرالها و اعضای گروه تیپارتی را ،که دل خوشی از دو گروه دیگر ندارند،
از آن خــود کند .کروز بهعنوان یک کاندیدای تندرو باید راهی بیابد تا در
خط محافظهکاران باقی بماند .رأیدهندگان میانه چالشی برای او محسوب
نمیشوند ،چالش اصلی او محافظهکارانی هستند که در انتخابات اخیر به
دلیل نارضایتی از کاندیداها رأی ندادند.
ÍÍنقشه جغرافیای انتخابات
چشــمانداز اصلی آقای کروز در این انتخابات ایاالت آیوا و کارولینای
جنوبی خواهد بود .بهعبارت بهتر سرنوشــت کــروز را عملکرد او در این
ایاالت ،که اکثریت رأیدهندگان را محافظهکاران مســیحی تشــکیل
میدهند ،تعیین خواهد کرد .اگر او موفق به کسب نتیجه از این ایاالت یا
حتی یکی از آنها نشود ،کار برای او در ماه مارچ دشوارتر خواهد شد .او باید
عملکردی به مراتب بهتر از میت رامنی در برخی از مناطق غربی میانه که
رأیدهندگان آن بهاصطالح دموکراتهای ریگان نامیده میشوند ،داشته
باشــد .بلوکهای بهشدت کاتولیک که رأیدهندگان این مناطق و آبا و
اجدادشان هنوز به رونالد ریگان و عقایدش پایبندند.
ÍÍپیام انتخاباتی
آقای کروز نهتنها بهعنــوان یکی از محافظهکارترین کاندیدای حزب
جمهوریخواه ،بلکــه بهعنوان یکی از برجســتهترین کاندیداها در این
انتخابات شــرکت خواهد کــرد .او مواضع سرســختانهای در برابر اوباما،
خصوصا در مورد قانون بهداشــت و درمان او ،اتخاذ کرده است .او معتقد
است جمهوریخواهان تنها زمانی موفق به کسب پیروزی شدهاند که در
قالب محافظهکاری ظهور کر دهاند .پیام صریح او دور شدن و رویگرداندن
از سیاستهای اوباما و لیبرالیسم است.
ÍÍچرا او برنده انتخابات خواهد شد؟
دوران ریاســتجمهوری جــرج دبلیــو بــوش و اوباما بســیاری از
جمهوریخواهان را از پوســته سنتی خود خارج کرده و بیشتر به سمت
محافظهکاری ســوق داده اســت .فن بیان قوی کروز ،زندگینامه پربار
و حضــور او بهعنوان یــک محافظهکار غیرقابل انعطــاف او را تبدیل به
منطقیترین گزینه حزب جمهوریخواه کرده است .خستگی از سالهای
اوباما ،شکست در سه دوره پیاپی این حزب برای تصاحب کاخ سفید که
موجب انگیزه دو چندان برای کسب پیروزی شده ،میتواند راه را برای کروز
بازتر و روشنتر کند.
ÍÍچرا او برنده انتخابات نخواهد شد؟
آقای کروز تقریبا تنها کاندیدای محافظهکار حزب دموکرات اســت و
میتواند بهراحتی توســط رقبایی که توان مالی قویتر و دارای حمایت
جمهوریخواهان میانه هستند ،حذف شود .با وجود اینکه او مشعلدار
جناح راســت اســت اما برای او دشــوار خواهد بود که بر آن دســته از
کاندیداهایی که اعتبار مالی و حمایت بیشــتری دارند ،غلبه کند .چالش
اصلی کروز در انتخابات عمومی رأیدهندگان میانهرو خواهند بود اما در
عین حال آن دسته از افرادی را که با ایدئولوژیهای او همسو هستند اما
عالقهای به شرکت در انتخابات ندارند ،نباید فراموش کرد.

برای غلبه بر
رقبای خود،
کروز باید آرای
محافظهکاران
مسیحی،
لیبرالها و
اعضای گروه
تیپارتی را ،که
دل خوشی از دو
گروه دیگر ندارند،
از آن خود کند.
کروز بهعنوان
یک کاندیدای
تندرو باید راهی
بیابد تا در خط
محافظهکاران
باقیبماند
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موفقیـت

دنیا در دستان این نوابغ زیر  30سال
بهروایت

امسال سومین سالی است که  30نابغه زیر  30سال در  15زمینه مختلف به جهانیان معرفی ميشوند .دنیا هرچه بیشتر به سمت جوانتر شدن و اندیشههای
بلندپروازانه پیش میرود .امروز برخالف گذشته که هرگز به جوانان فرصتی برای نشان دادن استعدادهایشان داده نمیشد ،آنها نقش بسزایی در پیشرفت
دنیای پیرامونشان دارند .این بنیانگذاران ،سرمایهگذاران ،و سازندگان نامهای تجاری معتبر در سراسر دنیا هرگز برای به دست آوردن مطلوبشان منتظر
پیش آمدن فرصت نشدند ،آنها برای تحقق اهداف بزرگ خود فرصتها را ساختند .با این اعجوبهها آشنا شوید:

لوکاس دوپلن 22 ،ساله لوکاس یک سال پس از دریافت مدرک لیسانس در رشته کامپیوتر از دانشگاه استنفورد ،یکی از جنجالیترین
استارتآپهای کشور را با نام کلینکل Clinkle /به منظور مدرنیزه کردن هرچه بیشتر پرداخت از طریق تلفن همراه راهاندازی کرد و اهالی
سیلیکون ولی در ایالت کالیفرنیا را با درآمدی حدود  30میلیون دالر شگفتزده کرد.
لوئیس آلوارادو 29 ،ساله او جوانترین عضو تیم سرمایهگذاری بانک خصوصی ولز فارگو است ،بانکی که برای تخصیص  170میلیارد دالر
سرمایه به بخشهای مختلف تصمیمگیری ميکند .آلوارادو بهتنهایی مسئولیت بررسی بازار سرمایهگذاری را به عهده دارد و تقریبا تمامی حساب
مشتریان این بانک زیر نظر او مدیریت ميشود.
جرج باچیاشویلی 28 ،ساله باچیاشویلی مدیریت یک صندوق سهامی خاص را در گرجستان با سرمایهای بالغ  6میلیارد دالر برعهده دارد که
این رقم چیزی حدود  40درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است .این صندوق توسط نخستوزیر میلیاردر گرجستان با اختصاص سرمایه
اولیه  1میلیارد دالری حمایت ميشود و دو کمپانی مطرح اماراتی و چینی هم جزو سرمایهگذاران این صندوق هستند.

لوسی بالدوین 29 ،ساله او مدیر تیم تحقیقات بخش اروپایی کمپانی گلدمن است که اطالعات الزم برای سرمایهگذاری را در اختیار کمیته
سرمایهگذاری این کمپانی قرار ميدهد .بالدوین پیش از این مدیریت بخش فروش و مشتریان کمپانی گلدمن را بر عهده داشت.

سم بارنت 24 ،ساله هم دانشمند و هم ریاضیدان .بارنت فعالیت در موسسه مالیاش را زمانی آغاز کرد که هنوز مشغول تحصیل در مقطع
کارشناسی در دانشگاه صنعتی کاليفرنیا بود .او با داشتن  15کارمند توانست به درآمد خالص حدود  115میلیون دالر دست یابد.

گانش بتانابهاتال 28 ،ساله او پیش از این بانکدار سرمایهگذار کمپانی نفت و گاز جی پی مورگان و معاون کمپانی پاین بروک پارتنرز بود.
گانش هماکنون با حمایت مالی بیش از  500میلیون دالر ،رئیس کمپانی تاالرا است که در بخش انرژی فعالیت ميکند.

تریسی بریت کول 29 ،ساله بریت کول در حال تبدیل شدن به یکی از عناصر بانفوذ در سازمان قدرتمند وارن بافت است .او رئیس
کمپانیهای بنجامین مور و جان منویل و همچنین عضو هیات مدیره کمپانیهاینز است.

روشاب دوشی 29 ،ساله بازرگان سابق در کمپانیهای مورگان استنلی و بریوان هوارد .او هماکنون مدیریت بخش خارجی داراییهای اعتباری
کمپانی مورگان استنلی را بر عهده دارد .دوشی در بمبئی متولد شده و دوران نوجوانی خود را در کانزاس سپری کرده است.
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لی دروگن 27 ،ساله او بنیانگذار کمپانی استیمایز است .این کمپانی پس از تاسیس به مدد ارائه دادهها و تحلیلهای دقیق در زمینه مالی و
اقتصادی به یکی از محبوبترین کمپانیهای والاستریت تبدیل شده است.

جفری سان 29 ،ساله سان یکی از بازرگانان کمپانی مورگان استنلی در بخش فرآوردههای نفتی است ،او همچنین مدیریت بخش
سرمایهگذاری در بخش سوخت هواپیما ،دیزل و نفت خام را بر عهده دارد.

کریس یتر 29 ،ساله او رهبری برخی از سودآورترین سرمایهگذاریها را به ارزش  2میلیارد دالر در امريكای التین بر عهده داشته است .یتر
تحصیالت خود را در اسپانیا به پایان رسانده است.

هیثر رینر 28 ،ساله زمانی که رینر  25ساله بود به عنوان نویسنده «آسمانهای در حال سقوط» اثر استیون اسپیلبرگ استخدام شد .او
هماکنون ويراستار داستان سریال تلویزیونی «خوابآلود توخالی» است که از شبکه فاکس پخش ميشود.

ایوان اشپیگل و بابی مورفی 23 ،و  25سالهطراحان اپلیکیشن اسنپ چت برای تلفن همراه که روزانه  400میلیون عکس و ویدئو از طریق
این اپلیکیشن در سراسر دنیا فرستاده ميشود .بهتازگی کمپانی فیسبوک پیشنهاد خرید این اپلیکیشن را به قیمت  3میلیارد دالر مطرح کرده
است.
تریسی چو 26 ،ساله او یکی از ستارگان عرصه مهندسی نرمافزار است .چو هماکنون یکی از مهندسان برتر کمپانی پینترست است .او پیش
از این یک دوره کارآموزی در کمپانیهای فیسبوک و گوگل نیز گذرانده است .وی دارای مدرک کارشناسی در رشته برق و کارشناسی ارشد
نرمافزار از دانشگاه استنفورد است.
کریستوفر آتجکا 29 ،ساله حمل و نقل یکی بزرگترین موانع برای انجام مراقبتهای بهداشتی در اوگاندا است 87 .درصد مردم در مناطق
روستایی زندگی ميکنند و اغلب  5تا  10مایل با مراکز بهداشتی فاصله دارند .کریستوفر با راهاندازی خط تولید دوچرخه و موتورسیکلتهای
آمبوالنس و اعزام آنها به مناطق روستایی تا حدی این مشکل را برطرف کرده است .هماکنون دسترسی  10هزار نفر از ساکنان روستایی اوگاندا به
مراکز بهداشتی بهمراتب راحتتر و سریعتر است.
لیونل مسی 26 ،ساله او هماکنون بهترین فوتبالیست دنیا است .طبق قرارداد جدید مسی با بارسلونا ،این تیم موظف است ساالنه مبلغ 20
میلیون دالر به این بازیکن پرداخت کند .مسی همچنین از کمپانی آدیداس خط امضای اختصاصی خود را دریافت کرده است.

جاش سومر 26 ،ساله سومر هفت سال پیش متوجه شد مبتال به سرطانی در ناحیه جمجمه و ستون فقرات شده است .این بیماری 30
درصد احتمال بهبود دارد و درمان قطعی هم برای آن تاکنون پیدا نشده است .او به همراه تعدادی از داروسازان معتبر موسسهای را در پيوند با این
بیماری تاسیس کردند و هماکنون این موسسه یکی از پیشرفتهترین مراکز تشخیص و تحقیق در مورد این بیماری است.

ازرا کلین 29 ،ساله او یکی از جوانترین و مشهورترین ستوننویسهای واشنگتن پست از سال  2009تا به امروز است .کلین فعالیت سیاسی و
نوشتاری خود را از سال  2003با نوشتن وبالگ آغاز کرد .تحلیلهای او در بلومبرگ هم منتشر ميشود.
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موفقیـت

بهترین شهر جهان برای زندگی
ملبورن ،بهترین شهر دنیا برای زندگی در سال 2015
بهروایت

هزینه زندگی
در نیمه اول 2015

ز
ور
یخ
لن
نی دن
وی
ور
س ک
ن
گاپ
ور
س
ید
نی
پا
ری
س
ت
وک
یو
دو
با بی
ر
ر سل
یودو ون
ژ
ا
انی

ست

انب

ژو

هان

نای

سب

رو

ول

بی

رو

بان

ور

پ

کو

را

ک

گ

ح

ق

ید

اه

رآب

ره

گ

هزینه ماهیانه حملونقل عمومی

واشنگتن

سیدنی
سنگاپور
بارسلون

میلان
مکزیکوسیتی
پکن
قاهره
شینهوآ
112
کیلومت

 210دلار
 98دلار
 75دلار
 56دلار
 38دلار
 24دلار
 19دلار
 13دلار
 7دلار

ریاض
عربستان سعودی
مسکو
روسیه

24
کیلومت

بایک دلار
چند کیلومتر
میتوان رفت
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17
کیلومت

لوسآنجلس
آمریکا

15
کیلومت

کیپتاون
آفریقای جنوبی

9
کیلومت

روم
ایتالیا

7
کیلومت

هنگکنگ
هنگکنگ

در حالی که ســاکنان شهر ملبورن در استرالیا یک سال دیگر از
زندگی در بهترین شهر دنیا لذت ميبرند ،بر اساس رتبهبندي جهانی
بهترین شهرهای دنیا برای زندگی توسط اکونومیست ،شرایط زندگی
در  57شــهر در سراسر دنیا در پنج سال اخیر رو به وخامت گذاشته
است.
این رتبهبندي که حاصل بررســی  30عامل در این شهرها اعم از
امنیت ،بهداشت و درمان ،منابع آموزشی ،زیرساختها و محیط زیست
است ،نشــان ميدهد که از سال  2010تاکنون میانگین شهرهایی
که برای زندگی مناســب هســتند  1درصد و میزان امنیت و ثبات
هم در شــهرها  2.2درصد کاهش یافته است .این کاهش را ميتوان
ناشــی از بحران جاری در سوریه ،اوکراین و لیبی همزمان با عمليات
تروريستي در فرانسه و تونس و ناآرامیهای مدنی در امريكا دانست.
ریاضت اقتصادی در آتن ارائه خدمات عمومی را با مشکل مواجه کرده
و نارضایتی شهروندان را سبب شده است ،با این همه کیف تنها شهری
اســت که با سقوط چشمگیری در یک سال اخیر مواجه شده است،
ناآرامیها این شهر را به قعر جدول بهترین شهرهای دنیا برای سکونت
سوق داده اســت .بیشتر شهرهای ذکرشده در این لیست شهرهای
نسبتا بزرگ کشورهای ثروتمند با تراکم جمعیتی نسبتا کم هستند
و همین مســئله علت در صدر نبودن کالنشهرهایی مانند لندن و
نیویورک و صدرنشین شدن ملبورن را توجیه ميکند.
Íزوریخ ،گرانترین شهر دنیا در سال 2015
Í
یکی از نکات مهم قبل از مهاجرت ،بررســی هزینههای زندگی
در کشــور یا شهر مقصد و مقایســه آن با دیگر شهرهای دنیا است.
از هزینه رفت و آمد درونشهری گرفته تا قیمت بلیت سینما .برای
مثال واشــنگتن گرانترین حمل و نقل دنیا را داراست و شما برای
یک نوشیدنی بیشترین مبلغ را در شهر دوبی پرداخت خواهید کرد.
نمودارهای زیر مقایســه برخی از هزینههای روزانــه در تعدادی از
شهرهای دنیا را نشان ميدهد.

 5کشور گران دنیا
زوریخ/سوئس

1

ژنو  /سوئس

2

جزایرکیمن/کیمن

3

لندن/انگلیس

4

برن/سوئس

5

کیف
اوکراین
پاریس
فرانسه

اندازه تغییر کیفیت زندگی در 2015

دمشق
سوریه

شاخص تغییر کیفیت زندگی در شهرهای جهان
کاهش

بدون تغییر

افزایش

تریپولی
لیبی

کاتماندو
نپال

حراره
زیمباوه

دیتروید
آمریکا

هونولولو
آمریکا

 10شهر برتر برای زندگی بهتر
رتبه

نام شهر

نام کشور

1

ملبورن

استرالیا

2

وین

اتریش

3

ونکوور

کانادا

4

تورنتو

کانادا

5

کلگری

کانادا

6

آدالید

استرالیا

7

سیدنی

استرالیا

8

پرثاسترالیا

استرالیا

9

آکلند

نیوزلند

10

هلسینکی/زوریخ

فنالند/سوییس

نشریه آمریكایی اکونومیست در تازهترین گزارش خود به
معرفی بهترین كشورهای جهان از نظر شاخصهای مختلف
زندگی كردن پرداخت .در بین کشورهای مورد مطالعه استرالیا
به عنوان بهترین كشور جهان برای زندگی كردن انتخاب شده
است.
در این ردهبندی پس از استرالیا كشورهای کانادا ،فنالند و
سوییس در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
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موفقیـت

شهرهایی که نباید به آن قدم بگذارید
 10شهر ناامن دنیا در سال 2015
تمام انسانها خواستار زندگی در صلح و آرامش هستند اما به نظر ميرسد بسیاری از کشورهای دنیا
در دهههای اخیر با واژه صلح بیگانه شدهاند .مردم هر روز بیش از روز قبل از ناامنی و بیثباتی ناامید و
افسرده ميشوند .دالیل بسیاری باعث به وجود آمدن این آشفتگیها در سراسر دنیا ميشود :فقر ،نابرابری،
تبعیض ،اعتقادات مذهبی ،نوسانات سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر .بسیاری از مردم دنیا توسط مقامات
سیاسی و مذهبیشان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و قربانی منافع شخصی آنها شدهاند .شهرهای متعددی
در دنیا وجود دارند که اگر به آنها سفر کنید هیچ ضمانتی برای زنده برگشتنتان وجود ندارد .این  10شهر
ناامنترین شهرهای دنیا در سال  2015شناخته شدهاند:

4

سن پدرو سوال ،هندوراس

این شهر در شمال غربی هندوراس و در همسایگی دریای
کارائیب قرار دارد .این شــهر به دلیل رواج قاچاق کوکائین باالترین
آمار قتل و جرايم خشــونتآمیز را در میان شهرهای دنیا داراست.
به همین دلیل یکی از خطرناکترین مقصدها برای گردشگران به
شمار ميرود.

سیوداد خوارز ،مکزیک

 5قاچاق مواد مخدر این شهر را نیز به یکی از ناامنترین شهرهای
جهان تبدیل کرده است .نرخ جرم و جنایت اعم از قتل و آدمربایی علیرغم
تدابیر امنیتی شدیدی که در این شهر حاکم شده ،این شهر را کماکان در
لیست شهرهای خطرناک قرار داده است.

گواتماالسیتی،گواتماال

 6پایتخت کشور گواتماال یکی از پرجمعیتترین کشورهای امريكای
مرکزی که قاچاق مواد مخدر این شهر را هم در زمره شهرهای ناامن دنیا
قرار داده و عملیات متعدد نیروهای امنیتی هم نتوانسته نرخ جرم و جنایت
را در این شهر کاهش دهد.

کراچی،پاکستان

بهروایت

کابل،افغانستان

 1این شهر با داشتن  3.4میلیون جمعیت ناامنترین شهر دنیا در
سال  2015شناخته شده است .جنگ داخلی در افغانستان بین سالهای
 1996-1992باعث کشــته شدن هزاران شــهروند افغان و ویران شدن
بخش عظیمی از زیرساختهای این کشور شد .این کشور در سال 2001
به کنترل طالبان درآمد و بســیاری از قتلها ،آدمرباییها و دیگر اقدامات
جنایی زیر نظر آنها انجام شــد و با وجود استقرار نیروهای امنیتی امريكا
طی  13سال اخیر در این کشور هنوز آمار جرم و جنایت در باالترین سطح
بینالمللی قرار دارد.

آکاپولکو،مکزیک

 2این شهر یکی از اماکن معروف برای سپری کردن تعطیالت است
که به داشتن سواحلی رویایی مشهور است .با وجود اين ،آمار جرم و جنایت
در این شهر به طرز قابل توجهی باال است به همین دلیل در مناطقی که
محل تردد توریستهاست تدابیر شدیدی امنیتی حاکم است.

ریودوژانیرو،برزیل

 3دومین شهر پرجمعیت برزیل که به دلیل داشتن مناظر طبیعی
منحصر به فرد و مجسمه مسیح نجاتدهنده یکی از مقصدهاي جذاب برای
گردشگران سراسر دنیاست .با این حال ،این شهر شاهد افزایش چشمگیر
آمار جرايم مختلف مانند دزدی ،سرقت ،قتل ،ضرب و جرح ،تجاوز و ...است
که این شهر را در لیست شهرهای خطرناک جهان قرار داده است.

158

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلوچهارم ،بهمن 1394

 7مرکز استان ســند و بزرگترین شهر پاکستان .کراچی یکی از
مهمترین بنادر پاکســتان است و نقشی حیاتی در اقتصاد پاکستان بازی
میکند .در عین حال این شهر با نرخ باالی قتلهای هدفمند ،آدمربایی،
باجگیری و عملیات تروریستی یکی از خطرناکترین شهرهای جهان به
يرود.
شمار م 

کاراکاس ،ونزوئال

 8کاراکاس بزرگترین شهر ونزوئالست که در بخش شمالی این
کشور واقع شده است .این شهر تا سالها جزو خطرناکترین سه شهر دنیا
بود اما سال گذشته به مدد عملیات امنیتی تا حدی از آمار جرم و جنایت در
این کشور کاسته شده اما کماکان برای مقاصد توریستی بسیار ناامن است.

بغداد ،عراق

 9پایتخت عراق و دومین شهر بزرگ جهان عرب با جمعیتی بیش
از  7میلیون نفر .بخشهای عظیمی از این شهر با حمله نیروهای نظامی به
این کشــور در سال  2003و ادامه آن تا سال  2011تخریب شد و هزاران
نفر بر اثر جنگهای داخلی از بین رفتند .هماکنون پس از خروج نیروهای
امريكایی داعش تخریب این شهر را آغاز کرده و آن را به یکی از شهرهای
خطرناک در جهان تبدیل کرده است.

کیپتاون،آفریقایجنوبی

 10این شهر دومین منطقه پرجمعیت در آفریقای جنوبی است .این
شهر یکی از مهمترین شهرهای چندفرهنگی در دنیا است و به همین دلیل
مقصدی محبوب برای مهاجران و توریستهای سراسر دنیا به شمار ميرود.
با وجود داشتن مکانهای زیبا و منحصر به فرد ،این شهر به دلیل نرخ باالی
جرم و جنایت مانند قتل ،تجاوز جنسی و سرقت به لیست خطرناکترین
شهرهای دنیا اضافه شده است.

استرس ،احساس ناخوشایندی که مکررا آن را تجربه ميکنیم .انجمن افسردگی و اضطراب
امريكا اعالم کرده که نزدیک به  40میلیون نفر در این کشور از اختالالت اضطراب مداوم ،نگرانی
غیرعادی نسبت به ترسهای خاص و حمالت عصبی ناشی از اضطراب رنج ميبرند.

به استرس محیط کارتان بیاعتنا نباشید
این شش راهکار به شما کمک ميکند که بر استرس محیط کارتان تا حد زیادی غلبه کنید.
بسیاری از ما صبح بالفاصله بعد از خاموش کردن زنگ هشدار تلفن
همراه ایمیل کاری خود را چک ميکنیم آن هم در شرایطی که هنوز
چشمانمان از شدت خواب تار است .این گفته که ما در عصر ارتباطات
مداوم زندگی میکنیم در واقع به نوعی کتمان حقیقت است .فناوری
این انتظار را به وجود آورده که ما ساعات بیشتری را صرف ارتباط با
مشتری و همکارانمان حتی خارج از محیط کار کنیم و در هر زمان و
مکانی باید قابل دسترس باشیم.
هزینه روانی این روند چیســت؟ استرس ،احساس ناخوشایندی
که مکررا آن را تجربه ميکنیم .انجمن افســردگی و اضطراب امريكا
اعالم کرده که نزدیک به  40میلیون نفر در این کشــور از اختالالت
اضطراب مداوم ،نگرانی غیرعادی نسبت به ترسهای خاص و حمالت
عصبی ناشی از اضطراب رنج ميبرند 40 .میلیون نفر رقم کمی نیست.
اضطراب یک واکنش آموخته نســبت به استرس است که ميتواند
منجر به سرخوردگی و ناامیدی افراد شود .بنابراین در مواجهه با نامهها
و ایمیلهای بیجواب و تماسهای فوری چگونه ميتوان بروز استرس
و اضطراب را مهار کرد؟ این شش راهکار به شما کمک ميکند که بر
استرس محیط کارتان تا حد زیادی غلبه کنید.
حواستان به مصرف کافئین باشد .نوشیدن یک فنجان قهوه
 1یا یک لیوان چای داغ جزو عادات صبحگاهی بسیاری از ما
اســت .در حالی که نوشــیدن کافئین به افزایش انرژی شما کمک
ميکند اما عاليمی که تولید ميکند بیشباهت به عاليم بروز استرس
و اضطراب در بدن نیست :تپش قلب ،ناراحتی معده و لرزش دست.
کافئین موجب بروز استرس نمیشود اما مصرف آن در مواقعی که فرد
دچار اضطراب است ميتواند آن را تشدید کند .بنابراین در مواقع بروز
استرس و اضطراب از نوشیدن کافئین خودداری کنید.
به عوامل استرسزا نیندیشید .گاهی اوقات فکر کردن بیش
 2از حد به اینکه چهچیزی شما را وادار به انجام کار فعلیتان
کرده ،شــما را مضطرب خواهد کرد .بعضی از مشاغل به خودی خود
استرسزا هستند ،بنابراین توجه بیش از حد به این عوامل استرسزا
نهتنها ســودمند نیست ،بلکه کارایی شما را نیز تا حد زیادی کاهش
خواهد داد.
سعی کنید حس اضطرابتان را بپذیرید .حتما برایتان اتفاق
 3افتاده که در هنگام حضور در یک جلسه مهم عرق سرد کنید
و ضربان قلبتان تندتر شــود .در این شرایط چند گزینه پیش روی
شماســت :با این احساس مبارزه کنید ،موقعیت را ترک کنید یا این
احساس را بپذیرید .پذیرش اضطراب یعنی اجازه بدهید که این حس
از درون شما عبور کند .قطعا احساس خوشایندی نیست و پذیرش این
احســاس هم با زور امکانپذیر نیست .به هر حال بپذیرید يا نه ،این
احساس از شما عبور خواهد کرد.
احساس شکست را از خود دور کنید .گاهی فقط کافی است
 4پوزخند بزنید و تحمل کنید .هنگام بروز اضطراب سعی کنید

رفتارتان عادی باشد ،به خودتان مسلط باشید و سعی کنید لبخند بزنید.
به خودتان اســتراحت بدهید .حتی شده برای  3دقیقه یا
 5حتی با کشیدن یک نفس عمیق .یادتان باشد در روز چند
دقیقه با خودتان خلوت کنید ،شانههایتان رها و ذهنتان را از هرگونه
تنشی آزاد کنید .اجرای این نکات کوچک شما را تا حدی از اضطراب
دور نگه ميدارد .با اینکه تکنولوژی مسبب بروز اضطراب بیشتر در افراد
است اما ميتوان از بعضی اپلیکیشنهای طراحیشده برای کم کردن
استرس برای مهار این احساس ناخوشایند استفاده کرد .با این همه به
یاد داشته باشید شما تنها نیستید و میلیونها نفر در سراسر دنیا با این
احساس ناخوشایند دست و پنجه نرم ميکنند.
ورزش کنیــد .ورزش بهترین عامل برای بهبود خلق و خو
 6اســت .تاثیر مثبت تحرک بدنی روزانه بر کاهش استرس و
اضطراب ثابت شده است .عقل سالم در بدن سالم است .ورزش باعث
آزاد شدن هورمون اندورفین در بدن ميشود که تا حد زیادی باعث از
بین رفتن اســترس ميشود .به یاد داشته باشید کمی استرس الزم
اســت اما از کنترل خارج شدن آن بد و خطرناک است و رعایت این
تعادل کلید كنترل اضطراب اســت .به استرس و اضطرابتان بیاعتنا
نباشــید ،در مورد آن مطالعه کنید و سعی کنید آن را تحت کنترل
درآورید.

بهروایت

اضطراب یک
واکنش آموخته
نسبتبه
استرس است که
ميتواندمنجر
به سرخوردگی
و ناامیدی افراد
شود
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از گاوبازی تا پرتاب گوجهفرنگی
هرساله جشنوارههایی در سراسر دنیا برگزار ميشوند كه از مشهورترین و مسحورکنندهترین اتفاقات جهان
محسوب ميشوند .این جشنوارههای افسانهای و منحصر به فرد به منزله استراحتی انرژیبخش برای زندگی
یکنواخت و معمول هستند .این مقاله تعدادی از جشنوارههای برجسته دنیا را که ساالنه میلیونها نفر برای شرکت در
آنها گرد هم ميآیند معرفی ميکند.
بهروایت

Íکارناوال ریودوژانیرو
Í
این جشــنواره بزرگترین و مشهورترین جشــنواره دنیا است و
همزمان با روســتاها و شهرهای برزیل در دیگر کشورهای کاتولیک
هم برگزار ميشود .ریودوژانیرو پایتخت جشنوارههای دنیا شناخته
ميشود و این کارناوال ساالنه معیاری برای سنجش دیگر کارناوالها
در دنیا به شمار ميآید .کارناوال ریودوژانیرو  6هفته قبل از عید پاک
برگزار ميشــود و روزانه  2میلیون نفر در آن شرکت ميکنند .این
جشــنواره اولین بار در سال  1823و از سوی چندین مدرسه در ریو
برگزار شد.
Íسال نو چینی
Í
این جشنواره به عنوان مهمترین اتفاق در تقویم چینی ثبت شده
اســت .فانوس ،لباسهاي نمادین ،آتشبــازی ،گل و اژدها نمادهای
این جشناند .این جشــنواره که به جشن بهار نیز شهرت دارد15 ،
روز اول بهار برگزار ميشــود و طوالنیترین جشنواره در چین است.
مردم خانههای خود را تمیز و با فانوسهای قرمز آذینبندی ميکنند،
چسباندن پوسترهای قرمزرنگ و منقش به اشعار چینی هم از دیگر
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آیینهای این مراسم اســت .هدف از برگزاری این جشنواره نزدیک
کردن اعضای خانواده به یکدیگر است بنابراین در طول این جشنواره
چینیها با پوشیدن لباسهای نو به دیدار یکدیگر ميروند و به کودکان
«پول شانس» هدیه ميدهند .آتشبازی برای دور کردن بدشانسی و
رقصاندن نمادهایی از شیر و اژدها در خیابانها هم بسیار مرسوم است.
هر سال هزاران نفر از سراسر دنیا برای شرکت در این مراسم به چین
يکنند.
سفرم 

هرساله جشنوارههایی در سراسر دنیا برگزار ميشوند كه از مشهورترین و مسحورکنندهترین اتفاقات جهان محسوب ميشوند .این
جشنوارههای افسانهای و منحصر به فرد به منزله استراحتی انرژیبخش برای زندگی یکنواخت و معمول هستند .این مقاله تعدادی از
جشنوارههای برجسته دنیا را که ساالنه میلیونها نفر برای شرکت در آنها گرد هم ميآیند معرفی ميکند.

Íفستیوال گلبازی بوریئونگ
Í
فســتیوال گلبازی بوریئونگ ()Boryeong Mud Festival
جشــنواره معروفی اســت که جایگاه ویژهای در مراسم مخصوص
تابســتان در کره جنوبی دارد .جشنواره گل ساالنه در طول تابستان
در بوریئونگ ،شهری در حدود  200کیلومتری جنوب سئول برگزار
ميشود .اولین جشنواره گل در سال  1998به عنوان کمپین تبلیغاتی
برای یک نام تجاری لوازم آرایشی و بهداشتی برگزار شد ،چرا که از گل
مخصوص این دریاچه برای ساخت لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده
ميشد .در آن سال  2.2میلیون نفر در این جشنواره شرکت کردند.
شرکتکنندگان این فستیوال ميتوانند از خدماتی مانند ماساژ ،نقاشی
چهره ،اسکی در گل و الی ،آتشبازی و موسیقی زنده بهرهمند شوند.
این فستیوال  18سال است که برگزار ميشود و سال گذشته بیش از
 3.2میلیون نفر در این جشنواره شرکت کردند.

Íفستیوال مرد سوزان
Í
این مراسم در صحرای سنگ سیاه در ایالت نوادای امريكا برگزار
ميشــود .برگزاری این جشنواره به این سادگیها نیست ،مراسم در
غیاب دسترســی به آب و برق برگزار ميشــود .هرساله تعدادی از
شخصیتهای مشــهور امريكا مانند مارک زوکربرگ ،الون ماسک و
سرگئی برین در این جشنواره شرکت ميکنند .سال  2015بیش از
 700هزار نفر در این فستیوال شرکت کردند.

Íفستیوال گوجهفرنگی
Í
این جشنواره در آخرین چهارشنبه ماه آگوست در شهر بونل اسپانیا
برگزار ميشــود .در این جشنواره شرکتکنندگان بیش از  100تن
گوجهفرنگی به سمت یکدیگر پرتاب ميکنند .تا سال  2013بیش از
 40هزار نفر از سراســر دنیا مجوز حضور در این جشنواره را دریافت
ميکردند اما دو سال است که تعداد شرکتکنندگان به  20هزار نفر
تقلیل یافته است.
 Íجشنواره سونگکارانSongkaran /
Í
جشنواره آب بازی سونگ کاران همزمان با آغاز سال نو در تایلند
برگزار ميشــود .سال نو تایلندی در ماه آوریل ،گرمترین ماه سال

در این کشــور آغاز ميشود .در این جشنواره مردم در خیابانها به
یکدیگر آب میپاشند .خیس شدن با آب در تایلند عملی مقدس
به شــمار ميآيد .این رویداد در زمان قدیم به صورت ریختن آب
معطر در دستان یکدیگر به منظور شستن گناهان و اعمال بد انجام
يگرفت.
م 

Íفستیوال گاوبازی
Í
نام فستیوالی تاریخی است که هر ساله از  ۱۵۹۱میالدی بین ظهر
روز  ۶ژوئیه تا نیمهشــب  ۱۴ژوئیه در شهر پامپلونا در ایالت نابارای
اسپانیا برگزار میشود .در طول فستیوال سنفرمین ،شهر پامپلونا از
شهری آرام به شهری پرازدحام و پر از گردشگران که از نقاط مختلف
جهان برای تماشای فستیوال ميآيند ،تبدیل میشود .جشن دویدن
گاوهای خشمگین در کوچههای باریک شهر ،هر روز ساعت  ۸صبح
شروع میشــود و در حدود  ۵دقیقه ادامه پیدا میکند ،اما جشن و
شــادی تا ساعات آغازین روز بعد ،ادامه پیدا میکند .با جهانی شدن
این فســتیوال هر ســال هزاران نفر برای تماشا یا شرکت در مراسم
«اینســیررو» به پامپلونا میروند .با افزایش جمعیت بر تعداد افرادی
که زیر دســت و پای گاوها میمانند یا با شاخ گاو مجروح میشوند،
نیز افزوده شده است.

فستیوال مرد
سوزان
این مراسم در
صحرای سنگ
سیاه در ایالت
نوادای امريكا
برگزار ميشود.
برگزاری این
جشنواره به این
سادگیهانیست،
مراسم در غیاب
دسترسی به آب
و برق برگزار
ميشود

Íجشن رنگ
Í
فستیوال هولی Holi /در آخرین روزهای ماه فوریه در کشور هند
برگزار ميشــود این جشــنواره دوروزه یادبود پراهالد یکی از پیروان
خدای هندی به نام ویشنو است .در این جشن مردم به نماد پیروزی
خیر بر شر به سمت یکدیگر پودر یا آب رنگی معطر پرتاب ميکنند.
Íفستیوال ماه کامل
Í
این فستیوال یکی از محبوبترین جشنهای کشور تایلند است
که در شب ماه کامل از دوازدهمین ماه تقویم قمری تایلند برگزاری
ميشود .در شامگاه این روز بسیاری از مردم به کانال یا رودخانه نزدیک
محل سکونت خود ميروند تا کلکهای خود را که شمع و عود روی
آن روشن کردهاند ،برای ادای احترام و تشکر از الهه آبها ،در رود رها
كنند و تمام کینهها ،خشم و پلیدیها را از خود دور کنند.
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این  16نفر

این افراد برای رسیدن به موفقیت از موانع بزرگی گذشتند
حتما شما هم قبال این جمله را شنیدهاید که« :اگر موفق نشدی ،دوباره تالش کن» .ممکن است فکر
کنید این عبارت فقط یک گفته ساده است اما اصال اینطور نیست 16 .داستان شگفتانگیز زیر نشان
ميدهد حتی چطور تراژدیهای وحشتناک و موانع ميتوانند گاهی به عنوان سوخت دوبارهای برای
ِ
حرکت سريعتر عمل کنند.
بهروایت

بیل گیتس؛ تاجر ورشکسته

بیــل گیتــس کــه سالهاســت لقب
ثروتمندترین فرد دنیا را به خود اختصاص
داده اســت ،در آغاز دچار ورشکستگی
شــد و اصال نميتوانست از کار و تجارت
درآمدی کسب کند .نخستین کمپانی او
با نام ترافودیتا که دســتگاهی را برای تجزیه و تحلیل ترافیک ارائه
ميکرد ،به طرز وحشتناکی شکست خورد .وقتی گیتس و شریکش،
پاول آلن ،ســعی در فروش محصولشــان کردند ،متوجه شدند که
محصول مــورد نظر اصال کار نميکند .گیتس و آلــن اجازه ندادند
این مسئله جلوی پیشرفتشان را بگیرد .آلن در خصوص اینکه این
شکست چطور به آنها در آینده کمک کرد ميگوید :اگرچه ترافودیتا
موفق نبود اما سکوی پرتابی برای مایکروسافت بود تا چند سال بعد
اولین محصولش را ارائه دهد.

آلبرتاينشتین؛
کودکی که تا 4سالگی حرف نميزد

اينشــتین کودکی خوبی نداشــت .در
حقیقت ،بیشــتر مردم فکر ميکردند او
خنگ است .او در سه سال اول زندگیاش
اصال حرف نزد و در طول دوران دبستان
خیلی از معلمهایش فکر ميکردند شــاید عقبمانده و کودن باشد.
اينشتین همیشه سواالت عجیبی ميپرسید که مردم عادی منظور او
را نميفهمیدند .اما همانطور که ميدانید او با همین طرز فکر توانست
تئوری نســبت را مطرح کند که خب ،بسیاری از ما هنوز هم از آن
چیزینميفهمیم!

جیم کری؛

ستارهبیخانمانسینما

جیــم کری در  15ســالگی برای اینکه
بتواند حاميخانوادهاش باشــد مدرسه را
ترک کرد .پدرش موسیقیدانی بیکار بود
و زمانی که آنها با فقر شدید مواجه شدند،
مجبور شدند در یک ون زندگی کنند .اما این زندگی باعث نشد جیم
کری از آرزویش برای کمدین شــدن دست بردارد .او با همین ون به
تورنتو نقل مکان کرد و از آنجا راه خود را برای رسیدن به لسآنجلس
و زندگی رویاییاش باز کرد.
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بتانیهمیلتون؛
موجسواری با یک دست

بتانی همیلتون از زمان کودکی موجسواری
را آغاز کرد اما در سن  13سالگی در پی
حمله مرگبار کوسهها ،دست چپ خود را
از دست داد .اما او یک ماه بعد ورزش مورد
عالقه خود را از سر گرفت و دو سال بعد توانست در مسابقات قهرمانی
موجسواری ملی مدارس مقام اول را کسب کند .او بعدها کتابی با عنوان
«موجسوار» نوشت و فیلمينیز از زندگی او تهیه شد.

بنجامینفرانکلین؛

سیاستمداری که در 10سالگی از
مدرسه اخراج شد

والدیــن فرانکلیــن فقط توانســتند تا
10ســالگی خرج تحصیل او در مدرسه
را بدهند .اما این مســئله باعث نشد او از
ادامه تحصیل دست بردارد .او از طریق مطالعات گسترده در حوزههای
مختلف توانســت اختراعات زیادی از خود به جا بگذارد .اختراع میله
برقگیر که از برخورد مستقیم صاعقه با تجهیزات ساختمانی جلوگیری
ميکند ،عینک دوکانونی و کیلومترشمار اتومبیل از اختراعات او است.
و در فرانكلين را به عنوان یکی از پدران بنیانگذار امريكا ميشناسند و
روی اسکناسهای  100دالری تصویر او دیده ميشود.

ریچاردبرانسون؛
میلیاردری با ناتوانی در خواندن

برانسون که از بیماری خوانشپریشی یا
معلولیت در آموزش رنج ميبرد ،هیچگاه
دانشآموز خوبی نبود و نميتوانســت از
پس تستهای ساده و استاندارد بهآسانی
بربیاید .اما بهجای تسلیم شدن ،او از قدرت شخصیتش برای ارتباط
موفق با دیگران کمک گرفت .امروز ،برانسون کارآفرین و سرمایهگذار
برتر و چهارمین فرد ثروتمند بریتانیا است.

استفانکینگ؛
نویسندهای که داستانش  30بار رد شد

اگر همســر کینگ نبود ،شــاید داستان
«کری» هیچگاه منتشر نميشد .بعد از اینکه
داستان «کری» از سوی ناشر رد شد ،کینگ
آن را دور انداخت .همســرش تابیتا ،نسخه
دستنوشته این کتاب را پیدا کرد و همسرش را مجبور کرد آن را به پایان
برساند .در حال حاضر بیشتر از  350میلیون نسخه از کتابهای کینگ
به فروش رفته و فیلمهای بیشماری از کتابهای او ساخته شده است.

بیل گیتس که سالهاست لقب ثروتمندترین فرد دنیا را به خود اختصاص داده است ،در آغاز دچار ورشکستگی شد و اصال نميتوانست
از کار و تجارت درآمدی کسب کند .نخستین کمپانی او با نام ترافودیتا که دستگاهی را برای تجزیه و تحلیل ترافیک ارائه ميکرد ،به
طرز وحشتناکی شکست خورد.

اپرا وینفری؛

موفقترین مجری دنیا که کودکش
را از دست داد

او یکی از موفقترین و ثروتمندترین افراد
دنیا اســت ،اما این موفقیت و ثروت آسان
به دست نیامده است .او در ایالت میلواکی
امريكا بزرگ شد و مکررا توسط پسرعمو ،عمو و دوستان خانوادگیشان
مورد تعرض قرار گرفت .او در نهایت از خانه فرار کرد و در سن  14سالگی
نوزاد پسرش را مدت کميبعد از زایمان از دست داد .اما گذشته غمانگیز
وینفری او را از تالش برای ساختن آیندهای بهتر بازنداشت .او به عنوان
شــاگرد ممتاز دبیرستان بورسیه دانشگاهی دریافت کرد و هماکنون با
سرمایهای در حدود  2میلیارد دالر ،کارآفرین ممتاز جهان است.

سایمن کوول؛

داور موفق امروز ،رئیس ورشکسته
دیروز

او در اواخر دهه  20زندگیاش یک میلیون دالر
به دست آورد و همان مبلغ را از دست داد .او در
مصاحبههای خود گفته که شکستهای بزرگ
و کوچک بسیاری را تجربه کرده است .اولین این شکستها موفق نشدن گروه
موســیقی او بود ،اما ورشکست شدن کمپانی او بزرگترین شکست در طول
زندگیاش به شمار ميرود .با وجود این شکستهای سنگین ،سایمون هماکنون
یکی از بهترین و قویترین شخصیتهای تلویزیونی امريكا است و به عنوان داور
برتر در برنامههای مشــهور ایکس فکتور ،استعداد برتر بریتانیا و امریکن ایدل
شرکت ميکند .ثروت او حدود  95میلیون دالر تخمین زده ميشود.

توماس ادیسون؛

مخترعی با هزار شکست

اگرچه تعداد دفعاتی که ادیســون برای
اختراع المپ شکست خورد جای بحث
دارد و بیــن ارقام  1000تــا  10هزاربار
متغیر است اما بهجرات ميتوان ادعا کرد
او بخــش اعظمياز زندگی خود را بــه همین آزمون و خطاها برای
اختراع المپ برق اختصاص داد .او معتقد بود که شکست نخورده است
بلکه  10هزار راه ناکارآمد برای رسیدن به هدفش پیدا کرده است.

کریس کار؛

کارشناس جهانی تغذیه و جدال
با سرطان

در ســال  2003زمانی کــه کار در 32
سالگی مشغول لذت بردن از زندگی خود
بود ،پس از یک چکآپ معمول ساالنه
متوجه شد که مبتال به نوعی سرطان نادر در ناحیه ریه و کبد شده
اســت .او بهجای تسلیم شدن در برابر این بیماری تصمیم گرفت با
آن مبارزه کند .کریس با یک شــیوه جدید غذایی به جنگ سرطان
رفت و تماميتجاربش را در قالب مستند و کتاب به بازار عرضه کرد.
او در نهایت وبســایت شــخصی خود را در این ارتباط باز کرد .این
وبسایت بیش از  40هزار خواننده دارد و کریس کار هماکنون یکی از
کارشناسان زبده در زمینه زندگی سالم است.

ونسان ونگوگ،

نقاش معروفی که فقط توانست
یک تابلو بفروشد

ونگوگ یکی از برجستهترین هنرمندان
تمام دورانها است در حالیک ه در زمان
حیاتش تنها توانست یکی از آثارش را به
فروش برســاند :تابلوي «تاکستان سرخ در آرلس» ،که هماکنون در
موزه هنرهای زیباي پوشــکین در مسکو نگهداری ميشود .او بدون
هیچ درآمدی بالغ بــر  900اثر هنری خلق کرد .ونگوگ ثابت کرد
که برای موفقیت نیازی به کسب اعتبار از افراد و دنیای اطراف نیست.

فرانکلینروزولت؛

سیاستمداری روی ویلچر

پس از برگشــتن از تعطیالت در کانادا،
بیماری فلج روزولت گسترش پیدا کرد
و در نهایــت از ناحیه کمر به پایین برای
همیشه فلج شد .با اینکه قادر به راه رفتن
نبود یک کشور را رهبری کرد و نامش به عنوان یکی از محترمترین
و بهیادماندنیترین رئیسجمهورهاي امريكا برای همیشه ثبت شد.

چارلیز ترون؛

بازیگری که شاهد قتل پدرش بود

هنگامی که ترون  15ساله بود مادرش به
سمت پدر دائمالخمرش شلیک کرد و او
را کشت .تمام این ماجرا جلوی چشمان
ترون اتفاق افتاد .با این همه او اجازه نداد
این تجربه وحشتناک لطمهای به روحیه جاهطلبانهاش وارد کند و تمام
تالش خود را به کار گرفت تا نام خود را ماندگار کند .ترون هماکنون
یکی از موفقترین و بااستعدادترین هنرپیشههای دنیا است.

استیوناسپیلبرگ؛کارگردانی
جهانی که دانشگاه او را نپذیرفت

حقیقــت دارد .یکــی از پرکارتريــن و
موفقترین فیلمســازان دنیا ،ســازنده
فیلمهــای بنــام «آروارههــا» و «پارک
ژوراسیک» نتوانست به مدرسه فیلمسازی
مورد عالقهاش وارد شود .نکته جالب اینجاست که او در سال 1994
موفق به دریافت لوح تقدیر از همان دانشــگاه شد و دو سال بعد به
عضویت هیات امنای دانشگاه کالیفرنیای جنوبی درآمد.
منبع:هافینگتونپست

والدینفرانکلین
فقطتوانستند
تا10سالگی
خرجتحصیل
او در مدرسه را
بدهند .اما این
مسئلهباعث
نشد او از ادامه
تحصیلدست
بردارد .او از طریق
مطالعاتگسترده
در حوزههای
مختلفتوانست
اختراعات زیادی
از خود به جا
بگذارد

جی زی؛ خواننده موفق و
ثروتمند رپ بدون کمپانی حامی

هیچ کس قادر به متوقف کردن جی زی
نیست .او از یکی از محلههای تبهکاران
بروکلین با رویای بزرگ تبدیل شدن به
یک رپر مشهور به دنیای انسانهای موفق
پا نهاد .بنابر اعالم مجله فوربز او چیزی حدود  500میلیون دالر ثروت
دارد و مجله تایم او را در زمره افراد تاثیرگذار سال  2013معرفی کرد.
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تکنـولــوژی
تکنـولــوژی

این صفحهها به مرور
تکنولوژیهای روزآمد جهان و
معرفی آنها به صاحبان کسب و
کار میپردازد.

از سیر تا پیاز فروشگا ه اینترنتی

ی کاال بیش از یک میلیارد تومان در روز فروش دارد
دیج 
علـی مقـامی

در فروشگاههای اینترنتی ،فروشنده لیست و مشخصات کاالهای خود را
در سایت قرار میدهد و خریدار پس از مراجعه به سایت و مطالعه مشخصات
و ویژگیهای کاال ،برای ثبت ســفارش و خرید از فروشگاه اقدام میکند .این
ســفارشها پس از بررســی و تایید نهایی توسط مسئوالن سایت با توجه به
نوع کاال و حجم آن توسط پیک موتوری ،پست و یا باربری به سفارشدهنده
ارسال میشود .فروشگاههای موفق اینترنتی معموالً ابتدا باید اعتماد مشتری

فروشگاههای اینترنتی در ایران چه میکنند؟
همزمان با توسعه در امور بانکی و نقل و انتقال پول و ایجاد سازوکارهای خرید
اینترنتی ،ایده ایجاد فروشگاههای اینترنتی نیز در ایران قوت گرفت .اوایل دهه
 80بود که سایتهای فارسیزبان اقدام به فروش محصول کردند .از آنجا که
اعتماد خرید اینترنتی هنوز ایجاد نشده بود ،ابتدا محصوالت را با پست به محل
سفارشدهنده ارسال میکردند ،و در صورت تایید ،خریدار وجه مورد نظر را
پرداخت میکرد .اما رفتهرفته خرید اینترنتی از درگاههای بانکها رایج شد ،و با
همهگیر شدن خریدهای اینترنتی ،فروشگاههای اینترنتی فارسیزبان هم تنوع
بیشتری پیدا کردند.
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را جلب کنند تا به موفقیت برســند .بهترین قیمت همراه با کیفیت عرضه
باید واقعی باشد .زیرا مشتریان در فضای مجازی بهراحتی هر فروشگاهی را با
دیگران مقایسه میکنند و تا اطمینان حاصل نشود اقدام به خرید نمیکنند.
خرید اینترنتی در جهان روز به روز بهصرفهتر و مناســبتر از گذشته شده و
اجازه مقایســه قیمت ،کیفیت و خدمات کاال را به مصرفکنندگان میدهد.
بدین ترتیب رضایت مشــتریان بیش از پیش شده و بیشتر ترجیح میدهند
خرید خود را از طریق فروشگاههای اینترنتی انجام دهند .در بسیاری از موارد
حتی خریداران کاالی خود را در فروشگاهها انتخاب و سپس آن را از اینترنت

ی کاال
Íدیج 
Í
از نظر جشنواره وب ایران ()iranwebfestival.com
فروشگاه دیجی کاال برترین فروشگاه اینترنتی ایرانی است.
موسسان این سایت حتی فکر آن را هم نمیکردند که در عرض دو ،سه سال اینچنین
حجم باالی مشــاهدهکننده و تراکنش مالی را داشته باشند .بر اساس سایت alexa.
 ، comفروشگاه دیجی کاال هشتمین سایت پربازدید کشور است .این سایت همانطور
که از نامش پیداست ،ابتدا بر اساس فروش محصوالت آیتی مانند موبایل و کامپیوتر و
لپتاپ شکل گرفت .و رفتهرفته بر اساس نیاز بازدیدکنندگان حجم محصوالت قابل
ارائه در این سایت بیشتر شد .اکنون لوازم شخصی مانند ساعت ،لوازم خانه و آشپزخانه،
کتاب و خیلی چیزهای دیگر را میتوان از دیجی کاال دریافت کرد .بر اساس گفته آقای
سعید محمدی از موسسان این فروشگاه ،در حال حاضر تعداد فروش دیجی کاال روزانه

واژه تجارت الکترونیک در سال  1991توسط «سر تیم برنرزلی» پایهگذاری شد و در ادامه در سال  1994که بانکداری آنالین شکل گرفت بستر مناسب برای
ایجاد فروشگاههای اینترنتی و در کل داد و ستدهای مجازی ایجاد شد .با افزایش دسترسی به شبکه جهانی اینترنت اشتیاق مشتریان در استفاده از خرید آنالین
رو به افزایش گذاشت و باعث به وجود آمدن فروشگاههای اینترنتی بزرگی از جمله  Amazonدر سال  1994و  ebayدر سال  1995شد.

خریداری میکنند زیرا که خرید از فروشگاه اینترنتی مزایایی به مصرفکننده
میدهد که خرید از آن بهصرفهتر خواهد بود .در برخی از نقاط جهان مانند
ایاالت متحده ،فروشهای اینترنتی از فروشهای حضوری پیشی گرفته است
و این امر ،عرضهکنندگان را برآن داشــته که عالوه بر عرضه فیزیکی کاال و یا
خدماتِ خود ،عرضه اینترنتی را هم یکی از ملزومات خود بدانند.
Íخرید اینترنتی در ایران
Í
در ایران ایده تجارت الکترونیک از ســالها قبل شروع شد و شرکتهای
معتبری مانند  NCRو  IBMقبل از پیروزی انقالب در ایران فعال بودند و به
خاطر وضعیت خاص کشور بعد از وقوع انقالب اسالمی ،دوران دفاع مقدس و
شرایط تحریم ،سرعت پیشرفت در این زمینه بسیار اندک بود .اما با روی کار
آمدن دولت ســازندگی و اعتقاد ســران دولت به لزوم ایجاد توسعه در کشور
بهخصوص در بخش اقتصاد ،زمینههای بروز این تحول ولو با ســرعت بسیار
اندک در کشور ایجاد شد .اولین دستگاههای خودپرداز بانکها به نام عابر بانک
سپه (بانک سپه پیشروی این سیستم بود) ،در کشور نصب شد و در ادامه راه
دولت ســازندگی ،دولت اصالحات هم همان مسیر را ادامه داد ،و در سال 81
سیستم شتاب در کشور ایجاد شد و در سال  83و با تغییر و تحول در سیستم
سنتی بانکی کشور ،اولین خرید اینترتی از درگاه بانک سامان اتفاق افتاد .اولین
خدمات اینترنتی کشور که پرداخت آن از طریق اینترنت صورت گرفت ،خرید
بلیت قطار رجا و ثبتنام دانشجویان دانشگاهها بود .در سال  1370بعد از اینکه
ایران به وسیله اولین خط ویژه اینترنتی به دانشگاه وین متصل شد توانست به
عنوان دومین کشور منطقه که با شبکه جهانی اینترنت در ارتباط است شناخته
شود .اما سالها طول کشید تا این شبکه ارتباطی در اختیار کاربران خانگی قرار
گیرد و در ابتدا به عنوان کاالی لوکس فقط در اختیار نهادهای دولتی و مراکز
آموزشی بود ولی کمکم در اواخر دهه  70و سالهای ابتدایی دهه  80اینترنت
به صورت گسترده وارد خانههای ایرانیان شد .با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و
همچنین اقدام بانکهای ایران برای ارائه خدمات تجارت الکترونیک ،بهتدریج
شرکتهای فعال در تولید کاال و خدمات اقدام به راهاندازی سایت و در کنار آن
ایجاد بخش فروش اینترنتی در سایت خود کردند.
Íنماد اطمینان
Í
همراه با رشد تعداد فروشگاههای اینترنتی ایران در سالهای اخیر اقداماتی
در جهت نظارت بر این گونه سایتها و ایجاد امنیت بیشتر آنها انجام شده که
یکی از این اقدامات ایجاد «نماد الکترونيکي» يا «اي نماد» است .نماد اعتماد
الکترونيکي در حقيقت يک اعتبار يا نشــانه اســت که از طرف مرکز توسعه

رتبه

نام فروشگاه

ارزش برند به $M

تغییر ارزش نسبت به  3ماه اول (درصد)
2014

1

Amazon

37,628

37

2

Walmart

37,277

-5

3

Tesco

21,834

- 15

4

Carrefour

13,754

-8

5

Target

12,471

3

6

eBay

10,731

15

7

Home Depot

9,877

10

8

ALDI

9,251

6

9

Auchan

7,796

-1

10

IKEA

7,293

28

11

Lowe’s

6,522

-7

12

Marks & Spencer

5,252

-8

13

Best Buy

5,104

- 12

14

Costco

4,544

17

15

Lidl

4,240

3

16

Kohl’s

4,003

-8

17

Asda

3,975

- 19

18

Sam’s Club

2,935

- 10

19

Sainsbury’s

2,685

-2

20

Safeway

2,012

- 37

تجارت الکترونيکي کشور که وابسته به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ايران
است به عنوان يک تاييديه يا مجوز به فروشگاههاي اينترنتي داده ميشود .هر
فروشگاهي که صاحب نماد الکترونيکي باشد به طور حتم ميتواند مشتريان
بيشتري را به خود جلب کند زيرا با وجود اين نماد ،مردم هم آسانتر ميتوانند
به آن فروشگاه اعتماد کنند .به اين ترتيب حداقل اين طرز فکر وجود خواهد
داشــت که روند فعاليت اين وبسايت و مشخصات مالک آن يک بار توسط
يک سازمان رسمي مورد بررسي قرار گرفته است و اگر امکان انجام يک اقدام

 ۲۰۰۰سفارش است که با متوسط ۶۰۰هزار تومان و با انجام یک ضرب ساده ،به عدد
فروش (درآمــد ناخالص) یک میلیارد و  200میلیون تومان در روز میرســیم .این
فروشگاه اینترنتی ،در سال  ۱۳۸۵با  ۵نیرو شروع به کار کرد و در حال حاضر بیش از
 400پرسنل دارد .رمز موفقیت این فروشگاه اینترنتی را میتوان مقایسه و استفاده از
نظر کاربران دانست.
Íچاره
Í
یکی از اولین فروشگاههای اینترنی ایرانی ،فروشگاه چاره  chare.irاست،
سازندگان آن تقریبا میخواستند چیزی شبیه آمازون ایجاد کنند که به نوبه
خود نیز موفق شــدند .ایده آنها همانند آمازون ،مشارکت در فروش بود که محصوالت
شرکتهای مختلف را ارائه کنند و آنها را در سریعترین زمان به دست خریدار برسانند.

فروشگاه چاره با بهرهمندی از  16طبقهبندی موضوعی کاال ،امکان فروش تقریبا تمامی
محصوالت را فراهم کرده اســت .از کاالهای سوپرمارکتی ،پوشاک ،برقی و الکترونیکی
گرفته تا کاالهای ساختمانی .در حال حاضر بیش از 28هزار محصول در این سامانه وجود
دارد.
Íدیوار
Í
از این فروشــگاه میتوان به عنــوان  eBayایرانی نــام برد .جایی که
بازدیدکنندگان سایت  divar.irمیتوانند وسایل نو یا دستدوم خود را
در آن به حراج بگذارند و یا با قیمتی توافقی به فروش برســانند .از ســیدیهای بازی
دستدوم گرفته تا اتومبیل .حتی در قسمتی از این سایت شما وسایلی را که میدانید
کسی خریدار آن نیست هم میتوانید به رایگان ارائه کنید ،شاید به کار کسی بیاید.
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تکنـولــوژی
خالف وجود داشــته باشد ،کار براي پيگيري رسمي بسيار مطمئنتر خواهد
بود .با وجود تمام این اقدامات ،طبق آماری که شــرکت پست ،بهمنماه سال
گذشته منتشر کرده اســت ،خریدهای اینترنتی همچنان غیرمحبوبترین
خدمات اینترنتی در کشور به حساب میآیند و طبق آخرین آماری که وزارت
صنعت ،معدن و تجارت منتشر کرده از هر سه فروشگاه اینترنتی دو فروشگاه به
ورشکستگی رسیدهاند .برخي معتقدند كه مديران اين فروشگاههاي اينترنتي،
هنوز استراتژي درستي را براي گرداندن كسب و كارشان در پيش نگرفتهاند.
برخي هم بياعتمادي مشتريان به اين نوع خريد را دليلي بر بيرونقي كسب
و كار فروشگاههاي اينترنتي ميدانند .بنا بر آمار غيررسمي اغلب كساني كه از
فروشگاههاي اينترنتي خريد ميكنند فقط يك بار اقدام به خريد كاال ميكنند
و ديگر به آن فروشگاه برنميگردند .یکی از دالیل کم رونقی تجارت الکترونیک،
«مدیریت ضعیف» اغلب این فروشگاهها در ایران و «نبود دانش کافی» در بین
مدیران سایتها است .چرا که تأسیس این نوع فروشگاهها یا از طرف تاجران

 eBayÍحراجی اینترنتی
Í
تاسیس این شرکت توسط آقای پیر امیدیار انجام شدهاست .همسر پیر که در کار بازاریابی برای
جعبههای شــکالتی به نام PEZبود از پیر به عنوان یک پیشــنهاد درخواست کرد که برای او یک
وبسایت طراحی کند که در آن بتواند اطالعات این محصوالت را به نمایش بگذارد و آنها را به فروش
ت برای افراد کلکسیونری بود که به شخصیتهایی که
برســاند .مورد مصرف این جعبههای شکال 
عکسشان روی این جعبهها کشیده میشد عالقه داشتند .در نتیجه امکان داشت که این افراد بخواهند
بر سر خرید یک جعبه شکالت با هم رقابت کنند .به همین دلیل موضوع حراجی مطرح شد که در
آن برای خرید هرکدام از این جعبهها مشتریان میتوانستند پیشنهادی بدهند و هرکسی که بیشترین
پیشنهاد را میداد برنده آن جعبه میشد .پیر امیدیار در ابتدا با این کار به صورت یک کار پارهوقت
برخورد میکرد اما زمانی که چک اول ماهش به مبلغ  ۱۰هزار دالر رسید کار اصلیاش را رها کرد
و تمام وقتش را بر روی  ebayگذاشت .این اتفاقات در سال  ۱۹۹۶به وقوع پیوستند تا اینکه امروز
فروشــگاه  eBayبه عنوان یکی بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان مطرح شدهاست .جالب است
بدانید روزانه حدود  4میلیون حراج در این سایت صورت میگیرد و در هر شبانهروز نیم میلیون گزینه
برای خرید و فروش به آن اضافه میشود .یک «لیزر پوینتر» شکسته ،اولین چیزی بود که در eBay
فروخته شد و گرانترین چیزی که تاکنون در  eBayمعامله شده ،یک هواپیمای جت به قیمت ۴.۹
میلیون دالر است .بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی آماری  BranZبرای سه ماهه اول سال 2014
میالدی ،آمازون با کسب ارزش برندی  37درصدی ،رتبه اول را در میان  20مراکز خرید اینترنتی برتر
آمریکا ،در بازه زمانی یادشده از آن خود ساخت.
166
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سنتی بازار انجام شده تا شاید بتوانند از طریق عرضه کاال به صورت مجازی بر
درآمد خود بیفزایند یا موسس آنها تعدادی کارشناس بخش  ITبوده است
که با رویای درآمد باال ،بدون سررشــته از علم تجارت وارد این حوزه شدهاند.
در صورتی که تجارت الکترونیک به صورت رشتهای مجزا در دانشگاههای دنیا
تدریس میشود و قواعد مخصوص به خود را دارد .این رشته هم مبانی اقتصاد
و بازاریابی را دربر میگیرد و هم آشــنایی کافی با هزارتوی جهان مجازی را
یطلبد.
م 
Íبرترینهای داخلی
Í
آشتیانی ،مدیر ارتباطات بازاریابی سایت دیجی کاال که میتوان گفت یکی از
موفقترین فروشگاههای اینترنتی ایران است در مورد مشکالت فروش اینترنتی
میگوید :طبق قانون هر سایتی که فروش آنالین انجام میدهد عالوه بر مجوز
رســانههای بر خط از وزارت ارشاد ،باید نماد اعتماد الکترونیک و همچنین
مجوز فروش از اتحادیه فناوران رایانه داشــته باشد در صورتی که سایتهای
زیادی وجود دارند که بدون دریافت مجوزهای الزم ،کاالهای متفرقه و اغلب
بیکیفیت را به عنوان کاالی اصل به فروش میرسانند و همین موضوع موجب
بیاعتمادی مشتریان به فروش اینترنتی میشود .وی همچنین معتقد است
مشــکل دیگری که در برابر فروشگاههای اینترنتی وجود دارد موانع فرهنگی
اســت؛ به عنوان مثال تصور مشتریان از یک فروشگاه اینترنتی ،یک سایت با
چند نفر پشتیبان است که سفارشها را ثبت میکنند و برای مشتریان ارسال
میکنند در صورتی که سایت دیجی کاال حدود  400نفر پرسنل دارد و مانند
تمام فروشگاههای سنتی باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کند .آشتیانی
اختالف قیمتی را که بین کاالهای عرضهشده در فروشگاههای اینترنتی و بازار
وجود دارد به دلیل منعطف بودن بازار میداند و میافزاید در فروشــگاههای
ســنتی امکان ارائه هرگونه کاالیی ،بدون ضمانت یا با ضمانتهای متفرقه یا
حتی کاالهای اصلی که به دلیل اینکه از مبادی قانونی وارد کشــور نشدهاند،
قیمت پایینتری دارند ،ممکن اســت .اما در فروشگاههای اینترنتی به دلیل
نظــارت دقیقی که بر عملکرد آنها وجود دارد ،عالوه بر اصل بودن ،کاال باید
دارای ضمانت معتبر باشد و همچنین مدارک کافی وجود داشته باشد که این
کاال به صورت قانونی وارد کشــور شــده که همین موجب درصدی اختالف
قیمت میشود .از نظر او مشکل بعدی برمیگردد به رقبایی که در حوزه فروش
اینترنتی مشغول به فعالیت هستند ،وی معتقد است بعضی از فروشگاههای
اینترنتی با سوءاستفاده از شفاف بودن قیمتهای رقبا و همچنین فاصله زمانی
بین سفارش و تحویل ،اقدام به ثبت سفارش برای کاالهایی که در انبار موجود
ندارند ،با قیمت پایینتر از رقیب خود میکنند؛ این فروشــگاهها با تأخیر در
تحویل ،بعد از دریافت سفارش ،اقدام به تهیه و ارسال آن میکنند که همین
موضوع اعتماد مشــتریان را به فروش اینترنتی از بین میبرد و نبود اتحادیه
فروشگاههای اینترنتی باعث شده است که شرکتهای معتبر اینترنتی امکان
پیگیری تخلف این افراد را نداشته باشند .طبیعتاً این نهاد نوپا برای گسترش
فعالیت ،نیازمند پشتیبانی نهادهای مختلف است .اما آشتیانی ،در مورد حمایت
از بخش فروش آنالین در برابر فروش سنتی میگوید :به غیر از حمایتهایی
که شــورای عالی فضای مجازی از آنها انجام میدهد از طرف نهادهای دیگر
هیچگونه حمایت یا امتیازی برای این نوع فروش در نظر گرفته نمیشــود .با
توجه به اینکه رونق کسب و کارهای اینترنتی از طریق صرفهجویی در مصرف
انرژی ،حذف ســفرهای درونشــهری ،کاهش وابستگی به اسکناس ،شفاف
شدن بازار سرمایه و سایر مزیتهایی که قب ًال ذکر شد به تأمین منافع جامعه
کمک میکند ،وقت آن رسیده که مراجع تصمیمگیر در بخش تجارت و IT
مشوقها و معافیتهایی برای فعاالن و حتی مشتریان این بازار در نظر گیرند
تا صاحبان صنایع و تولیدکنندگان و همچنین کسبه ترغیب شوند روشهای

در سال  Tim Berners-Lee ۱۹۹۱تجارت الکترونیک را پایهگذاری کرد و در سال  ۱۹۹۴که بانکداری آنالین ایجاد شد ،شرکت پیتزاهات اولین فروش
اینترنتی خود را آغاز کرد (پیتزاهات یک رستوران زنجیرهای بینالمللی است که بیش از  34,000شعبه در  ۱۰۰کشور جهان دارد) .در همان سال شرکت
 Netscapeارتباط امنیت الیه انتقال ( )SSLرا ابداع کرد و خرید اینترنتی به وسیله این پروتکل به صورت امن امکانپذیر شد.

نوین تجارت الکترونیک را نیز به کار گیرند .در پایان گفتوگو وقتی از آشتیانی
میخواهم اگر امکان دارد در مورد میزان فروش یا سود شرکت یا هرگونه آمار
و برآوردی از بازار ســایت دیجی کاال ارائه دهد ،وی فقط به شفاف بودن این
ارقام اشــاره میکند و آماری در اختیار ما قرار نمیدهد .ظاهرا ً این خط قرمز
بنگاههای خصوصی در ایران حتی با ورود تکنولوژیهای نوین نیز از بین نرفته
و کماکان برخالف کشــورهای غربی که با افتخار ،درآمد ،سود و زیان خود را
اعالم میکنند ،در ایران کنکاش در این حوزه ،ورود به منطقه ممنوعه است!
شــاین ذکر است که با ســایتهای دیگر فعال در فروش اینترنتی مثل
«بامیلو»«،چاره» »5040« ،و «تهران کاال» نیز تماس گرفتیم به این امید که
از نظرات آنان هم در این گزارش اســتفاده کنیم ولی هرکدام از این سایتها
به بهانهای از پاسخگویی شانه خالی کردند .عالوه بر این فروشگاههای اینترنتی
که به آنها اشــاره شد ،تعدادی سایت و نرمافزار آنالین وجود دارد که هنوز به
شکل اولیه سایتهای فروش اینترنتی مشغول به فعالیت هستند و بیشتر حال
و هوای نیازمندی دارند .در این قبیل سایتها کاالیی از طرف خود گردانندگان
سایت برای فروش عرضه نمیشــود بلکه هر کاربر میتواند با ایجاد حساب
شــخصی ،کاالی مورد نظر خود را برای فــروش معرفی کند و افرادی که به
سایت مراجعه میکنند در صورت نیاز باید برای خرید مستقیماً به فروشنده
مورد نظر مراجعه کنند .در واقع سایت مذکور در این بین فقط نقش واسط را
بر عهده دارد .این خدمات در بعضی از سایتها رایگان و در برخی نیز با دریافت
هزینه همراه است .در این حوزه نرمافزار «دیوار» و سایت «ایران تجارت» در
ایرانشناخت هشد هترهستند.
فضای کســب و کارهای مجازی بسیار گســتردهتر از آن است که بتوان
در یک گزارش به تمام جوانب آن پرداخت و موارد مطرحشــده فقط شامل
کلیاتی در این زمینه است .سایتهای اطالعرسانی در زمینه تخفیف کاالها و
خدمات مختلف که کاربران را برای خرید ترغیب میکنند و به ازای مشتریان
معرفیشده بخشی از فروش را دریافت میکنند ،سایتهای فروش تجهیزات
تخصصی در مشــاغل مختلف مانند پزشکی ،ورزشی ،خودرو و ...و همچنین
بخش فروش در سایت شرکتها که با حذف واسطه ،کاالی خود را مستقیم به
دست مشتریان میرسانند نیز در وادی کسب و کارهای اینترنتی قرار میگیرند
که هرکدام به صورت مجزا میتواند موضوع یک گزاش کامل باشد .هواداران
تجارت الکترونیک میگویند :دور نیست زمانی که تمام وسایل منزل و محیط
کار شما هوشمند شده و به طور مجزا به شبکه جهانی متصل باشند تا بدون
اینکه نیاز به اقدامی از ســوی شما برای خرید باشد ،در صورتی که موجودی
یکی از آنها ،مثال مواد غذایی یخچال ،از حد مجاز پایینتر بود ،سوپرمارکت
محل شما از طریق شبکه از این موضوع باخبر شود و کاالی مورد نظر را برای
یخچال شما ارسال کند!
امکان مقایسه قیمت ،کیفیت و خدمات کاال در خرید اینترنتی باعث شده
اقبال مردم در سراســر جهان به این نوع خرید بیشــتر شود و در بسیاری از
موارد خریداران ،کاالی خود را ابتدا به صورت حضوری در فروشــگاه انتخاب
و سپس از طریق اینترنت خریداری میکنند به شکلی که در برخی کشورها
مانند آمریکا فروش اینترنتی از فروش سنتی پیشی گرفته و همین موضوع
باعث شده اغلب فروشندگان در کنار عرضه فیزیکی کاال و خدمات به ایجاد
فروشــگاه اینترنتی نیز روی بیاورند .طرفداران خرید اینترنتی مزایای زیادی
برای این روش برمیشمارند که مهمترین آنها «راحتی» خرید اینترنتی است،
البته با توجه به اینکه تعریف دقیقی از واژه «راحتی» ارائه نمیشود ،میتوان
اینگونه تصور کرد که منظور اصلی طرفداران «راحتی در دسترسی»« ،راحتی
جستوجو»« ،راحتی مبادله»« ،راحتی در برنامهریزی»« ،راحتی در مقایسه» و
«راحتی در مصرف انرژی» در خرید اینترنتی است  .اما در کنار مزایای بیشمار
این روش ،موانعی نیز بر ســر راه آن وجود دارد که موجب کند شدن سرعت

پیشرفت تجارت اینترنتی میشود« .عدم امکان لمس و حس فیزیکی کاال»،
«دستبرد زدن هکرها به حساب بانکی مشتریان»« ،تأخیر در تحویل کاال»،
«عدم اطمینان از صحت و ســامت کاال» و «عدم اطمینان به فروشنده» که
خریدار معموال او را نمیبیند ،از جمله معایبی است که برای فروش اینترنتی
میتوان ذکر کرد هرچند با فرهنگسازی و همچنین ارائه ضمانت و خدمات
پس از فروش مناسب میتوان این اشکاالت را نیز کاهش داد .به عنوان نمونه
برای مقابله با هکرها در دنیا ،بسیاری از افرادی که به طور روزانه اقدام به خرید
از فروشگاههای اینترنتی میکنند یکی از کارتهای اعتباری خود را تنها به
خرید اینترنتی اختصاص میدهند و موجودی آن را نیز همیشه در حد صفر
نگه میدارند .این مشتریها فقط قبل از خرید از طریق شبکه بانکی و تنها به
میزان نیاز به این کارت پول منتقل میکنند تا بعد از انجام خرید ،پولی داخل
کارت نباشــد ،طبیعتا در این صورت حتی اگر کارت آنها مورد سوءاستفاده
هکرها قرار گیرد اعتباری برای سرقت در حساب آن وجود ندارد.

Íاژدهای چینی
Í
علیبابا توانســته رکورد جدیدی در فروش برای خود ثبت کند .شــرکت چینی علیبابا در روز «دوشــنبه
سایبری»( )Cyber Mondayتوانست در مدت  ۱۰ساعت نزدیک به  ۸میلیارد دالر فروش داشته باشد و به این
ترتیب رکورد بیشترین فروش یک فروشگاه آنالین را شکست .این شرکت تا ساعت  ۹صبح توانست به فروش ۵۰
میلیارد یوان ( 7/86میلیارد دالر) دست پیدا کند .شرکت علیبابا فروش ویژهای را در سایت خودش آغاز کرده بود
و این باعث شد که در نهایت در پایان روز به رقم باورنکردنی فروش  14.3میلیارد دالر در عرض یک روز برسد
و بازار را شگفتزده کند .دنیل ژانگ ( )Daniel Zhangمدیر اجرایی این شرکت گفت« :کل دنیا در تاریخ ۱۱
نوامبر ( ۲۰آبان) شاهد قدرت مصرفگرایی چینیها بودند ».با نگاهی به اطالعات منتشرشده از سوی سازمان
تحقیقاتی  ،comScoreفروش قطعات کامپیوتری در روز دوشنبه سایبری سال  ۲۰۱۴در آمریکا در مدت پنج
روز به  6/56میلیارد دالر رسیده است و به همین دلیل رکوردشکنی سایت علیبابا بسیار جلب توجه میکند.
شرکت علیبابا این فروش را در روزی به نام «روز مجردها» آغاز کرده است .از سال  ۱۹۹۰به بعد روز  ۱۱نوامبر
در کشور چین به عنوان روز مجردها شناخته میشود .علیبابا از سال  ۲۰۰۹به بعد در این روز فروشهای ویژهای
برگزار میکند و توانسته رکورد فروش در روز «جمعه سیاه» ( )Black Fridayرا هم بشکند .بر اساس اطالعات
منتشرشده 42/6 ،درصد فروش این فروشگاه در این روز موبایل و تبلت بوده است .سال گذشته محصوالت شرکت
شیائومی در این سایت با استقبال بسیار زیادی مواجه شدند و پس از آن محصوالت شرکتهای هوآوی ،هایر و
شرکت ژاپنی  Uniqloبه فروش باالیی دست پیدا کردند .بسیاری از سازمانهای تحقیقاتی اعالم کردند که در
فروش ویژ ه امسال شرکت علیبابا هر نفر  ۲۲درصد بیشتر از سال گذشته خرید خواهد کرد .کشور چین با داشتن
 ۶۶۸میلیون کاربر اینترنت یکی از بزرگترین جمعیت خریداران آنالین را شامل میشود.
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تکنـولــوژی

فوت کوز هگری

بزرگترین فروشگ اههای اینترنتی از کجا شروع کردند

بیست سال قبل در اواخر  1994مجله آمریکایی  MONEYمقالهای در مورد افزایش میزان خرید از منزل
منتشر کرد .در آن سال  98میلیون نفر در مجموع بیش از  60میلیارد دالر صرف خرید تلفنی از منزل
کردند .محصوالتی که از طرق مختلف مثل انواع آگهیها و کاتلوگها ،شبکههای تلویزیونی فروش و...
تبلیغ میشد .اما کمی بعد در همان سال گزینه جدیدی برای خرید از منزل ایجاد شد« :خرید آنالین»
که البته نیازمند یک دستگاه کامپیوتر و یک مودم متصل به اینترنت بود که حضور آنها در منازل بهمرور
همهگیر میشد .شرکتهای  eBayو آمازون در سال  95تشکیل شدند و پنج سال بعد با ایده این دو،
سایت چینی علیبابا توسط «جک ما» راهاندازی شد .در کنار اینها فروشگاه عرضه محصوالت نرمافزاری
اپل با عنوان آیتیونز و گوگل با عنوان پلی استور وارد عرصه فروش اینترنتی شدند .هرچند با توجه به
تحریمهای بانکی خرید کاال از فروشگاههای مجازی بینالمللی برای شهروندان ایرانی کار بسیار دشواری
است اما آشنایی با سازوکار این سایتها خالی از فایده نیست.

 ebayدر سال
گذشته3.9
میلیارد دالر
سود داشت .اما
درآمد  ebayاز
کجاست؟ در
حدود یکسوم
سود آن از
 paypalناشی
شده است .در
تراکنشهاییکه
از این طریق انجام
میشود ebay
مبلغی معادل2.7
تا  3.5درصد از
کلمبلغتراکنش
به عالوه 0.15
دالر بابت هر
تراکنش دریافت
میکند .شیوه
دیگر درآمدزایی
 ebayاجاره
فروشگاه است

168

Íآمازون
Í
ســال  1995سایت آمازون اولین
کتاب خود را فروخت که از گاراژ
شخصی جف بزوس در سیاتل امریکا برای خریدار ارسال شد .اکنون بعد از
 19ســال آمازون در کنار فروش کتابهای چاپــی و دیجیتال ،در 17
دســتهبندی کلی و  137دستهبندی جزئی صدها هزار قلم کاالی نو و
دستدوم را عرضه میکند آمازون برای توزیع این حجم گسترده کاال در
سراسر دنیا شبکه توزیع بزرگی ایجاد کرده است که به همین خاطر مجبور
شده است بیش از  100انبار و  130هزار کارمند را برای سرویسدهی در
خدمت بگیرد .کاالهای قابل خرید از طریق این سایت تنوع بسیار باالیی
دارد کــه جزئیترین نیازهای مشــتری را برآورده میکنــد اما یکی از
مهمترین ویژگیهایی که باعث مقبولیت آمازون در بین خریداران شده
است شخصیسازی سایت برای خریدار است .وقتی شما با حساب کاربری
خود وارد سایت آمازون شوید با پیشنهادهای شخصی برای خودتان مواجه
میشوید که متناسب با سلیقه شما طرحی شده است و یا میتوانید نظرات
و توصیههای کاربران را در مورد کاالهایی که خریداری کردهاند و ممکن
اســت شما نیز عالقهمند به خرید آن باشید مشاهده کنید .آمازون شما
را میشناسد و همانند مامور خرید شخصی شما عمل میکند .تکنیکی
که ســایت آمازون به کار میبرد پیادهسازی این توصیه قدیمی است که
«مشتریان خود را بهدرستی بشناسید» .تعقیب عالقهمندیهای مشتری
دژ مستحکمی است که آمازون بر اساس آن بنا شده است .آمازون این کار
را با ذخیرهسازی و پردازش سابقه خریدها و جستوجوهای شما در سایت
یدهد
انجام م 
ویژگی دیگری که در موفقیت آمازون به عنوان یک فروشگاه اینترنتی
موثر بوده است تجارت الکترونیکی چندالیه است .آمازون عالوه بر فروش
مســتقیم کاال و توزیع آن از انبارهای خود ،اجــازه میدهد همه تقریبا
هرچیزی را با استفاده از بستر سایت آمازون بفروشند .در آمازون میشود
کاالهای شرکتهای نوپا ،کاالهای دست دوم و یا کاالهای بازسازیشده
ک هاب بزرگ برای عرضه
را پیــدا کرد .به عبارت دیگر آمازون همانند ی 
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کاال عمل میکند .البته آمازون کماکان ســعی کرده است قدرت اول در
زمینه عرضه کتاب باشد و با وجود ورود رقبای قدرتمندی مانند گوگل و
اپل در زمینه عرضه کتابهای دیجیتال حرف اول را در این زمینه بزند.
شرکت آمازون با خرید شبکه اجتماعی گودریدر سیستم فروش کتاب خود
را تقویت کرد و در ســالهای اخیر با عرضه کتابخوانهای الکترونیکی،
تبلتها و پلتفرم بازی وارد عرصههای جدیدی از تجارت الکترونیکی بر
مبنای تولید تجهیزات الکترونیکی شده است .آمازون با عرضه تجهیزات
ارزانقیمت کاربر را جذب اکوسیســتم خود میکند اما درآمدزایی اصلی
نه از محل ســود فروش تجهیزات بلکه از فروش کتاب و ســایر کاالهای
دیجیتالی است که مشتری به واسطه خرید سختافزارهای آمازون تهیه
میکند.
ebay Í
Í
در سال  2004یک زن اهل فلوریدای آمریکا
یک ساندویچ درستشده در ده سال قبل را
که معتقد بود تصویر مریم مقدس بر روی آن وجود دارد در حراجی سایت
 ebayبــه مبلغ  28000دالر فروخــت! فروش اقالم عجیب و غریب در
ســایت  ebayبه همین مورد محدود نمیشود و گا ه اخباری از به حراج
گذاشتن یک مورد عجیب جدید به گوش میرسد به عنوان مثال حراج
کشــور نیوزیلند توسط یک شــهروند آفریقای جنوبی که با قیمت پایه
یکصدم دالر آغاز شــد و زمانی که به  3000دالر رسید توسط ناظران
ســایت حذف شد .البته شاید به این دلیل که شما نمیتوانید کشوری را
بدون رضایت مردمش بفروشید!
امــا  ،ebayاین حراجی بزرگ چگونه کار میکند؟ در ســال 1995
سایت  ebayتوســط پیر امیدوار ،امریکایی ایرانیتبار راهاندازی شد .در
حال حاضر این سایت  147میلیون کاربر فعال دارد ebay .برخالف سایت
آمازون ،به صورت مستقیم کاال نمیفروشد و صرفا بستری برای برگزاری
حراجی توســط کاربران خود فراهم کرده است .تقریبا هرچیزی که قابل
تصور باشــد در این سایت عرضه میشود .از لباس دست دوم و ماشین و
هواپیما تا کلیه و ســایر اعضای بدن انسان که البته این موارد در صورت
مشاهده توسط ناظران سایت حذف خواهد شد! عالوه بر امکان حراج در
سایت  ،ebayقابلیت عرضه کاالی نو و یا دست دوم با قیمت مقطوع برای
فروشندگان معمولی و یا حتی تولیدکنندگان فراهم است.
شــیوه ارسال کاال معموال به صورت توافقی و در متن توضیح حراجی
قید شده اســت .شیوههای پرداخت در  ebayگسترده است .خرید کاال
میتواند به صورت نقدی ،چک بانکی ،پرداخت آنالین از طریق شیوههایی
مثل  paypalو غیره باشد.
 ebayدر سال گذشته  3.9میلیارد دالر سود داشت .اما درآمد ebay
از کجاســت؟ در حدود یکسوم سود آن از  paypalناشی شده است .در
تراکنشهایی که از این طریق انجام میشــود  ebayمبلغی معادل 2.7
تــا  3.5درصد از کل مبلغ تراکنش به عالوه  0.15دالر بابت هر تراکنش
دریافت میکند .شیوه دیگر درآمدزایی  ebayاجاره فروشگاه استebay .

شرکت علیبابا بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان است 80 .درصد تجارت الکترونیک در چین توسط این سایت انجام میشود.
مجموعه سایتهای علیبابا برخالف آمازون درگیر مراحل توزیع کاال نشدهاند بلکه واسطهای برای شرکتها و توزیعکنندگان برای
عرضه کاالهایشان هستند .ارزش کاالهای به فروش رفته در علیبابا برابر  200میلیارد دالر در سال است.

به هر کاربر اجازه عرضه  50قلم جنس در ماه به صورت رایگان میدهد.
باالتــر از این تعداد به ازای هر جنس بســته به نــوع آن مبلغی از طرف
ســایت به عنوان اجاره فروشگاه گرفته میشــود .شیوه دیگر درآمدزایی
 eBayبا توجه به تخصص شــرکت ،ایجاد فروشگاههای اینترنتی برای
خردهفروشیها با برند خود آنهاست ضمنا خدمات دیگری شامل شناسایی
و جذب مشــتری ،خدمات پرداخت و ...از طریق  ebayبه این مشتریان
یشود.
ارائه م 
Íاپل آیتیونز
Í
در ژانویه ســال  2003شرکت اپل تحت رهبری
استیو جابز فروشگاه اینترنتی محصوالت نرمافزاری
آیتیونز را در ابتدا با هدف فروش موسیقی برای سختافزار تازه عرضهشده
اپل ،آیپاد ،راهاندازی کرد .عالقه استیو جابز و وزونیاک بنیانگذاران اپل به
موسیقی چیز تازهای نبود و به پیش از زمان راهاندازی آیتونز برمیگشت.
پیتر وزونیاک در ســالهای  1982و  1983فستیوال موسیقی امریکا را
برگزار کرد .البته این فســتیوال با شکست مالی مواجه شد( .البته بهجز
مسائل مالی ،در طی سه روز برگزاری  100نفر بازداشتی 35 ،مورد اور دوز
مواد مخدر و یک قتل نیز به عنوان بخشی از تاریخ فستیوال سال  82ثبت
شده است!) برخالف ایده ناموفق وزونیاک ،اپل در زمان مدیرعاملی استیو
جابز با راهاندازی فروشگاه آیتونز خدمت بزرگی را به صنعت موسیقی انجام
داد؛ در حالی که در سال  2002به علت دانلود غیرمجاز موسیقی عرضه
سیدیهای قانونی در امریکا  9درصد کاهش یافته بود با راهاندازی آیتیونز
صنعت موسیقی نجات پیدا کرد .جابز با امضای قرارداد با  5کمپانی اصلی
عرضهکننده موسیقی در امریکا فروش موسیقی در سایت آیتیونز را آغاز
کرد .در ابتدا هر آهنگ به قیمت  99سنت عرضه میشد؛ خریدی آسان
که پس از انجام ،در تمامی دستگاههای داری آیتیونز قابل استفاده بود .این
موضوع بعدا پس از عرضه آیفون و آیپد نیز توسعه یافت .تنها پس از سه
سال و در  2006یک میلیارد ترک موسیقی از طریق آیتیونز فروخته شد.
از ســال  2010آیتیونز بزرگترین عرضهکننده موسیقی در جهان بوده
است .تعداد موزیکهای این سایت تا سال  2012به  37میلیون موسیقی
متفاوت رسید .عرضه گوشیهای هوشمند و پس از آن تبلتهای اپل نیز
به توســعه فعالیتهای آیتیونز منجر شــد .در حال حاضر بیش از یک
میلیون اپلیکیشــن و دهها هزار فیلم و ســریال تلویزیونی و تجهیزات
ســختافزاری تولیدی اپل در این فروشگاه عرضه میشود .طبق گزارش
مجله فورچون درآمد شــرکت اپل از فروش آیتیونز در سال  2013دو
میلیارد دالر بوده است .پس از معرفی تلفن هوشمند آیفون و تبلتهای
آیپد زمینه جدیدی از فروشگاههای نرمافزارهای مخصوص دستگاههای
قابل حمل (فروشگاههای اپلیکیشــن) ایجاد شد .در حال حاضر فروش
اپلیکیشن ،کتاب ،فیلم و سختافزارهای اپل نیز به آیتیونز اضافه شده و
امکان هماهنگســازی که پیش از این جهت شــنیدن موسیقی به کار
میرفت در سایر زمینهها از جمله اپلیکیشنها نیز به کار گرفته شده است.
در حال حاضر آیتیونــز در مجموع بزرگترین عرضهکننده محصوالت
نرمافزاری دنیا اســت .اما قدم جدیدی که شرکت اپل در زمینه تجارت
الکترونیک برداشته است سرویس پرداخت اپل معروف به apple pay
اســت که همزمان با عرضه آیفون  6و آیفون  6پالس معرفی شد .البته
مشــابه این سیستم پیش از این سال  2011در ساختار اندروید با عنوان
 google walletراهاندازی شــده بود اما استفاده از قطعه سختافزاری
 NFCکه ارتباط رمز نگاریشده امن و پرسرعت در فواصل نزدیک بین دو
دستگاه را فراهم میکند در اکوسیستم اپل تا آیفون  6به تاخیر انداخته

شده بود .سرانجام این سیستم امسال در سختافزارهای اپل نیز کارگذاری
شــد .برای کار با  apple payدر قدم اول الزم اســت اطالعات بانکی و
کارت اعتباری وارد سیستم آن شود که حتما الزم است در یکی از گوشی
یا تبلتهای جدید اپل با آخرین بهروزرسانی سیستم عامل این فرآیند انجام
شــود .پس از آن کاربر میتواند با انتخاب گزینه شناســایی از طریق اثر
انگشت عمل کند ،به این شکل که انگشت خود را بر روی حسگر اثر انگشت
گوشی قرار میدهد و آن را به آنتن  NFCفروشنده نزدیک میکند که این
عمل باعــث تکمیل فرآیند پرداخت خواهد شــد .در زمــان خرید در
فروشگاههای آنالین نیز هنگامی که گزینه پرداخت از طریق apple pay
انتخاب میشــود با قرار دادن انگشت بر روی حسگر میتوان پرداخت را
انجام داد.
Íگوگل پلی استور
Í
شرکت گوگل نیز پس از عرضه سیستم عامل
اندرویدفرشگاهمخصوصاپلیکیشنهایخود
را ابتدا به اســم اندروید مارکت راهاندازی کرد اما پس از چندی با تغییر
رویکرد و افزودن فروش فیلم ،کتاب ،موســیقی و دستگاههای هوشمند
فروشگاه اینترنتی گوگل به پلی استور تغییر نام یافت .در حال حاضر 950
هزار اپلیکیشن در فروشــگاه اینترنتی گوگل وجود دارد و پس از عرضه
سیستم عامل اندروید برای سختافزارهای پوشیدنی مثل عینک گوگل و
ســاعتهای اندرویدی تنوع اپلیکیشنها گسترش بیشتری یافته است.
همانطور که عنوان شد گوگل نیز سیستم پرداخت مخصوص خود را به
عنــوان  Google walletاز ســال  2011عرضــه کرده اســت .همان
قابلیتهای سیســتم پرداخت اپل مانند وصل کردن کیف پول گوگل به
حسابهای بانکی پرداخت در خریدهای آنالین و پرداخت از طریق تراشه
 NFCوجود دارد و صرفا قابلیت شناسایی اثر انگشت را بسته به نوع گوشی
تهیهشده دارد.
Íعلیبابا
Í
گترین
یبابا بزر 
شــرکت عل 
فروشــگاه اینترنتــی جهان
اســت 80 .درصد تجارت الکترونیک در چین توســط این سایت انجام
میشود .مجموعه سایتهای علیبابا برخالف آمازون درگیر مراحل توزیع
کاال نشدهاند بلکه واسطهای برای شرکتها و توزیعکنندگان برای عرضه
کاالهایشان هستند .ارزش کاالهای به فروش رفته در علیبابا برابر 200
میلیارد دالر در سال است که بیش از مجموع فروش  eBayو آمازون است
و این تازه قبل از آن است که این غول چینی از کشور خود بیرون بیاید و
به عرصه بینالمللی پا بگذارد .مجموعه کمپانی علیبابا که در سال 1998
در چین آغاز به کار کرد با عرضه اولیه عمومی بخشــی از ســهام خود و
استقبال گسترده در بورس والاستریت و افزایش  38درصدی قیمت هر
ســهم در روز اول ،درآمد خیره کنندهای معادل  25میلیارد دالر نصیب
سهامداران خود کرد و رکورد فروش بزرگترین عرضه اولیه سهام به صورت
عمومی ( )IPOرا شکســت .پس از عرضه سهام علیبابا و مشخص شدن
ارزش کمپانی ،جک ما ،بنیانگذار علیبابا با مالکیت  7.8درصد از سهام،
جایگاه ثروتمندترین فرد چینی را با ســرمایهای معادل  25میلیارد دالر
کســب کرد و باالتر از ونگ جیان لین ،مالک کمپانی وندا با ثروت 24.2
میلیارد دالر قرار گرفت .با عرضه سهام علیبابا در بورس والاستریت بحث
ورود جدی این شــرکت به بازارهای غربی مطرح شده است که میتواند
زنگ خطری برای شرکتهای پیشتاز غربی باشد.
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کسبوکار
کسبوکار

در این صفحات با زندگی
و تجربیات کارآفرینان
برتر کشور و جهان آشنا
میشوید

داستان کارخانه شکالتسازی

نگاهی به زندگی علی سالک نجات ،کارآفرین و خالق آناتا

نعمتزاده وزیر صنعت،
معدن و تجارت در حال
بازدید از کارخانه آناتا
است

استان آذربایجان شرقی را بدون شک باید پایتخت شکالت ایران نامید ،با
کارخانههای متعدد شیرینی و شکالتسازی که در این بین چند نام بیش از
دیگران شنیده میشود و یکی از آنها «آناتا» است؛ نامی برگرفته از دو کلمه
آذری آنا و آتا که به معنی مادر و پدر اســت و از ســوی علی سالک نجات،
مدیرعامل این شــرکت برای عالقه و احترام به پدر و مادرش انتخاب شــده
است .البته نام این کارخانجات صنعتی «نجاتی» است و آناتا برند محصوالت
آنهاست.
علی سالک نجات متولد آبان سال  1312در تبریز است و در خانوادهای
مذهبی و پرجمعیت با  9فرزند به دنیا آمده است؛ به گفته او پدرش به دلیل
عالقه و ارادت به امام اول شیعیان نام علی را برای او انتخاب کرد.
پدر او ابتدا در کار تجارت و بازرگانی بود اما وقتی علی چهارساله بود ،در
ســال  1316یک کارگاه کوچک قندریزی در نزدیکی خانهشان در خیابان
کهنه تبریز راهاندازی و با تالش بسیار آن را به یکی از کارگاههای موفق شهر
تبدیل کرد و همین ماجرا الگویی برای علی در آینده شد .علی سالک نجات
درباره پدر و تالشهای آن ســالهایش در خاطراتش می گوید« :من و برادر
و خواهرانم با ســپري شدن ايام بزرگ میشديم و هميشه نظارهگر تالش و
زحمت پدر بوديم .من در شهري بزرگ میشدم كه چشمانم هميشه عادت
به ديدن كوهي به صالبت سهند را داشت .در شبهاي بلند زمستاني حكايت
مرداني را از خطه تبريز میشــنيدم كه در رشادت و دليري بينظير بودند و
نامی در تاريخ ايران داشتند .چهبسيار مردان و زناني را میديدم كه در حرفه


در سال  1312در تبریز متولد شد و پدرش در سال  1316یک کارگاه قندریزی راهاندازی کرد که علی سالک
میگوید خاطرات دوران کودکیاش در آن گذشت؛ آنها در کارگاه ابتدا شکر سفید را به قند قالبگیریشده تبدیل
میکردند ،سپس اقدام به تولید شکرپنیر کردند و با افزایش مشتری به تولید محصوالت جدیدتر عالقهمند شدند.

خود با سختكوشي تالش میكردند و بيشك پدر نيز يكي از مرداني بود كه
براي آسايش همسر و فرزندانش شب و روز كار میكرد .در اوايل كار ،پدر به
همراه كارگرهايش شكر سفيد را به قند قالبگيريشده تبديل میكرد .بعدها
كارگاه قندريزي رونق بيشتري گرفت و توليد محصول ديگري نيز به آن اضافه
شد كه نوعي شيريني سنتي به نام شكرپنير بود .اين شيريني بيشتر در مناطق
شمال و شمال غرب كشور به فروش میرفت و مشتريان زيادي داشت».
با گذر ایام علی سالک نجات به سن مدرسه رسید ،به گفته خودش در آن
سالها در تبریز  8مدرسه بیشتر وجود نداشت و بیشتر خانوادهها فرزندانشان
را به مکتبخانه میفرســتادند اما خانواده او عالقه داشــتند فرزندشان در
مدارس مدرن درس بخواند؛ بنابراین علی سالک نجات در مدرسه کمال که
نزدیک خانه بود ثبت نام کرد« .اولين آموزگارم آقاي پاشازاده بود و من درس
الفبا را از او ياد گرفتم .محيط دبســتان به مرور براي من دوستداشتنيتر
میشد و میفهميدم عالو ه بر تربيت پدر و مادر ،معلمان نيز همه تالششان
را صرف درســت انديشيدن دانشآموزان میكنند .به سال سوم ابتدايي كه
رســيدم آقاي نوزادي به كالس ما آمد .او دوســت داشت ما را به يادگيري
زبان عربي عالقهمند كند ،به همين منظور هميشه قرآن به ما میآموخت و
در نصيحتهايش میگفت :بچهها وقتي بزرگ شدين درست زندگي كنين
و بهخاطر هيچي دروغ نگين .مردم زماني شما رو دوست دارن كه درستكار
باشين »...من با عالقه به حرفهايش گوش میدادم و هنوز هم پندهایش در
خاطرم هست».
یکــی از درسهای مهمی که آقــای نوزادی به مدیرعامل و موسســه
کارخانجــات صنعتی نجاتی (آناتا) داد و او آن را همیشــه بــه یاد دارد و به
گفته خودش به رویه کسب و کارش تبدیل شد به خاطرهای از تالوت سوره
«مطففین» بازمیگردد« :معلم وقتي با صداي دلنشينش براي ما قرآن تالوت
میكرد همه شــاگردان كالس ساكت و آرام به او گوش میسپردند .هرگز از
خواندن معناي آيههاي قرآن غافل نمیشد ،حتي براي ما بيشتر توضيح میداد
تا بهتر بفهميم .در يكي از ساعات كالس سوره «مطففين» را براي ما قرائت
كرد و معنايش را بيان ميكرد« :واي به حال كمفروشان ،آنهايي كه كم را زياد
میفروشــند و در كيلو و وزن به مردم كم میدهند .آيا آنها نميدانند (براي
مجازات) روزي برانگيخته ميشوند ،كه آن روز بسيار روز بزرگي است ،روزي
كه مردم در حضور پروردگار عالم ميايســتند ».آن روز اين كلمات با جانم
آميخته شــد و به خودم قول دادم هرگز كالم خداوند را فراموش نكنم و اگر
روزي تاجر و يا فروشنده شدم هيچ كااليي را گران به مردم نفروشم و تقلب
و غش در كارم وارد نكنم».
علی سالک نجات به فکر راهاندازی کارخانه تولید شیرینی و شکالت
افتاد ،او شرکتی را با عنوان گروه صنعتی نجاتی به ثبت رساند و با نصب
دستگاهها و خط تولید اقدام به تولید بیسکوئیت و ویفر با برند «آناتا» کرد.

1351
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1353
کارگاه بزرگى را در جاده ائل گلى تبريز خريدارى و اولين خط اتوماتيک توليد
آبنبات و تافى را داير کردند و خیلی زود توسعه چشمگير اين کارگاه آغاز شد و در
مدت کوتاهى ،تعداد خطوط توليد به چند برابر افزايش يافت.

علی سالک در کنار تحصیل در مدرسه در کارگاه قندریزی پدرش نیز کار میکرد و خودش میگوید که
خاطرات کودکیاش در این کارگاه کوچک شکل گرفته است و هیچگاه پیشبینی نمیکرده که آن کارگاه
کوچک روزی به یکی از بزرگترین واحدهای تولید مواد غذایی و شیرینی و شکالت در خاورمیانه تبدیل شود.

ÍÍشروع کار و تولید اولین آبنبات و تافی
علی سالک در آن سالها در کنار تحصیل در مدرسه در کارگاه قندریزی
پدرش نیز کار می کــرد و خودش میگوید که خاطرات کودکیاش در این
کارگاه کوچک شکل گرفته است و هیچگاه پیشبینی نمیکرده که آن کارگاه
کوچک روزی به یکی از بزرگترین واحدهای تولید مواد غذایی و شیرینی و
شکالت در خاورمیانه تبدیل شود .او درباره آن روزها میگوید« :در اين سال ،ما
کارگاه بزرگى را در جاده ائل گلى تبريز خريدارى و اولين خط اتوماتيک توليد
آبنبات و تافى را داير کرديم .از سال  ۱۳۵۱توسعه چشمگير اين کارگاه آغاز
شد و در مدت کوتاهى ،تعداد خطوط توليد به چند برابر افزايش يافتند .اکنون
ما اين امکان را داشتيم که فروشگاهى را هم در يکى از خيابانهاىتبريز باز
کنیم و محصوالت خود را به فروش برسانيم ».به دنبال استقبال مردم تبريز و
حتی شهرهاى مختلف از محصوالت کارگاه آنها ،علی سالک به این فکر افتاد
که يک کارخانه بزرگ براى توليد انواع شيرينى و شکالت تأسيس کنند ،گروه
صنعتى که نام آن را برگرفته از پسوند فامیلی نجاتى انتخاب کرد و به ثبت
رساند و محل فعلى کارخانه را در تبریز برای این کار خریداری کرد و به فاصله
یک سال خط تولید مکانیزه بیسکوئیت و ویفر را در آن نصب و راهاندازی و
محصوالتــی را با مارک «آناتا» وارد بازار کرد .خودش می گوید« :اســتقبال
بيسابقه بازار از مارک آناتا باعث شد که در مدت کوتاهى ،شعبههاى فروش
شرکت نيز افتتاح شوند و تنها سه سال پس از آغاز توليد مکانيزه بيسکوئيت
و ويفر ،صادرات نیز به کشــورهاى همجوار آغاز شود».در این دوران عالوه بر
کارخانه تولید بیسکوئیت و ویفر ،کارگاه تولید آبنبات و تافی و کارگاه قندریزی
هم در کنار این مجموعه صنعتی به کار خود ادامه میدادند اما او از یک جایی
به بعد متوجه شد که برای توسعه کار ،آنها نیازمند تمرکز در کارشان هستند
بنابراین تصمیمی گرفت« :براى توسعه آناتا ،ما نيازمند تمرکز بوديم .به اين
دليل کارگاه قندريزى از مجموعه گروه صنعتى نجاتى جدا شد و ماشينآالت
آبنبات و تافى از کارگاه ائل گلى به محل کارخانه منتقل شدند .در همين سال
خط توليد شکالت نيز خريدارى و نصب شد ».البته این دوران کار و توسعه
او به این نتیجه رسید که برای توسعه کار نیازمند تمرکز در تولید است
بنابراین ماشینآالت تولید آبنبات و تافی را به محل کارخانه آناتا منتقل کرد و
کارگاه قندریزی از مجموعه صنعتی آنها جدا شد.

همزمان با سالهای جنگ تحمیلی بود و توسعه چشمگیری به دلیل شرایط
در کارخانجات اتفاق نیفتاد اما علی سالک و کارگرانش خود را برای سالهای
طالیی آینده و دوران بعد از جنگ آماده میکردند« .در سال  1368همزمان
با اتمام جنگ ،فرزندانم محمدرضا و محمدجواد نيز که در طول دوران کودکى
و تحصيل ،در کنار من با مسائل توليد و اداره اين مجموعه آشنا شده بودند
رسما به گروه صنعتى نجاتى پيوستند و انقالبى در توسعه آناتا اتفاق افتاد .ما
توانستيم در همان سال خطوط توليد کامال مکانيزه براى توليد انواع تافى ساده
و مغزدار ،بيسکوئيت ساده و کرمدار ،ويفر ساده و شکالتى و انواع آبنبات در
بستهبندىهاى بسيار متنوع راهاندازى کنيم و بالفاصله پس از آن ،محصوالت
خود را به اروپاى شــرقى ،آسياى ميانه و کشورهاى تازه استقالليافته صادر
کنيم .از آن مدت تاکنون ،هرساله حداقل يک خط توليد به مجموعه امکانات
و حداقل يک محصول به مجموعه محصوالت شرکت اضافه میشود .در حال
حاضر ،ما همچنان به صورت خانوادگى ،مجموعه بزرگ آناتا را اداره میکنيم
و به افقهاى بسيارروشنى چشم دوختهايم ».افقهای روشنی که مدیرعامل و
موسس گروه صنعتی نجاتی از آن یاد میکند به تولید و عرضه بيش از140
نوع محصول با بيش از چهارصد نوع بستهبندی براي انواع بيسكوئيت ،ويفر،
تافي ،آبنبات ،شــكالت ،اسنك ،آدامس ،غالت حجيمشده و ...و صادرات 36
میلیون دالری این گروه صنعتی بازمیگردد .صادراتی که به گفته علی سالک
نجات به کشــورهای مختلف جهان در  5قاره از افغانستان ،عراق و عربستان
گرفته تا کشــورهای اروپایی که مهد شکالت هستند و حتی امریکا صورت
میگیرد .علی سالک نجات در طول این سالها به موفقیتهای بسیاری دست
یافته است ،او تاکنون بارها به عنوان صادرکننده و تولیدکننده نمونه کشور و
استان آذربایجان شرقی ،مدیر نمونه صنعت کشور ،پیشکسوت نمونه صنعت
کشــور و ...انتخاب شده و از جشنوارههای خارجی بسیاری نیز لوح تقدیر و
گواهینامههای بینالمللی دریافت کرده است .او در کنار فعالیتهای تولیدی و
کارآفرینی در این سالها به فعالیتهای صنفی و تشکلی نیز اهمیت بسیاری
داده و عالوه بر عضویت در هیات نمایندگان اتاق تبریز و ایران ،ریاست هیات
مدیره انجمن شیرینی و شکالت ایران را برعهده داشته و در اتاقهای بازرگانی
مشترک ایران و انگلستان ،ایران و ایتالیا ،و ایران و فرانسه نیز عضو بوده است.
گروه صنعتی نجاتی که در زمان شــروع به کار  56کارگر داشت حاال به
مجموعه ای بســیار بزرگ با بیش از  3هزار کارگر تبدیل شــده است و آنها
امیدوارند در افق آینده این تعداد کارگر را به  5هزار نفر برســانند .حاج علی
ســالک نجات در دهه  80عمر خود همچنان به توسعه و کار فکر میکند،
او چندی پیش در مصاحبهای با ســایت تخصصی فودنا گفته بود« :صنعت
شیرینی و شکالت صنعتی است که باید تولیداتش بهروز باشد .درصورتی که
نتوانیم رقابت سالمی در عرصه جهانی داشته باشیم ،مسلما از صحنه خارج
خواهیم شد .نیاز است تا عالوه بر حفظ سهمی که هماکنون در بازار جهانی
به خود اختصاص دادهایم ،رونق آن را نیز در دستور کار قرار دهیم .این امر نیز
مسلما با درجا زدن ممکن نیست؛ باید بهرهگیری از ماشینآالت روز جهان
را در دستور کار داشته باشیم و محصوالتمان نیز باید جهانی و بهروز باشد تا
بتوانیم با خارجیها رقابت کنیم».

سالک« :ما همواره
تالش کردهایم
که امروزمان از
دیروزمان بهتر
شود .به این
مفهومکههیچ
وقتننشستیمتا
در کارمان درجا
بزنیم .در صنعت
کسی که درجا
بزند موفق نیست.
موفقیتماهمین
است که روز به
روز محصوالت
جدید و با تنوع
عرضه کنیم تا هم
بتوانیمسهممان
را در بازار موجود
حفظ کنیم و هم
بازارهای دیگری
راتسخیرکنیم.
ما عالقهمندیم و
عشق به این کار
داریم».

در حال حاضر  140نوع محصول در این مجموعه تولید میشود و حجم صادرات این مجموعه حدود 36
میلیون دالر است .کارخانه صنعتی نجاتی که روزی کار خود را با  56کارگر شروع کرد حاال  3هزار کارگر
دارد و علی سالک نجات امیدوار است در چند سال این تعداد به  5هزار کارگر آینده افزایش یابد.
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با پایان جنگ تحمیلی دوران طالیی گروه صنعتی نجاتی شروع شد ،در این زمان پسران علی سالک نجات نیز
کارخانه
به او پیوستند و تولید و فروش آنها با کمک صادرات به کشورهای مختلف رونق بسیاری گرفت و ظرفیت
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چند برابر و چند خط تولید به مجموعه اضافه شد.
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کسبوکار

پادشاهان اختراع در ژاپن

نگاهی به زندگی خانواده تویودا ،خالق تویوتا ،غول خودروسازی جهان

مجسمه
ساکیشی تویودا
در شهر تویودا

کارخانه تویوتا امسال 69ساله میشود ،کارخانهای که امروز بعد از
جنرال موتور و فولکس واگن سومین کارخانه بزرگ خودروساز جهان
است و در سال  1937توسط «کیشیرو تویودا» راهاندازی شد؛ اما برای
فهمیدن تاریخ واقعی این شرکت باید صفحات تاریخ را به عقبتر برد و
به پیشینه خانوادگی کیشیرو تویودا نگاهی انداخت؛ تویوتا در واقع یک
کارخانه خودروسازی است که از دل یک کارخانه بافندگی و ریسندگی
بیرون آمد؛ شــاید این ماجرا خیلی عجیب به نظر برسد اما داستانی
واقعی اســت؛ ساکیشی ،پدر کیشیرو یکی از مخترعان بنام ژاپنی
است که به «پادشاه مخترعان» مشهور است و اختراعات بسیاری
در زمینههای مختلف دارد از جمله چندین دستگاه نساجی و
بافندگی؛ او در سال  1926کارخانه ریسندگی و بافندگی تویوتا
را با ماشــینآالت اتوماتیک ریسندگی که خود اختراع کرده
بــود ،راهاندازی کرد و خیلی زود به دلیل کیفیت محصوالت
و نوآوری به شــهرت رســید .او عالوه بر ابداعات در سیستم
مدیریت کارخانه نیز از روشهای خاصی بهره میبرد که حاال
بعد از گذشت حدود  90سال همچنان به نام او شناخته میشوند
که مهمترین آن «جیدوکا» است ،یعنی اتوماسیون با نگرش انسانی.
این به معنی استفاده از ماشین تحت پایش و نظارت یک اپراتور است،
اتفاقی که در کارخانه تویوتا به افزایش کیفیت و تولید منجر میشد.
ساکیشی معتقد بود هیچ فرآیندی را نمیتوان کامل نامید و همیشه
برای بهبود جایی وجود دارد.
اما شاید سوال این باشد که چگونه از دل یک کارخانه ریسندگی،
بزرگترین خودروساز آسیا و سومین خودروساز جهان بیرون آمد؟
کار ،کار پســر بزرگ ،کنجکاو و بااستعداد ساکیشی تویودا یعنی
کیشیرو بود که در سال  1929بعد از فارغالتحصیل شدن در

نخستین خودرو سواری شرکت تویوتا
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ساکیشی تویودا

رشته مهندسی مکانیک از دانشــگاه توکیو راهی کارخانه پدر شد و
کار خود را در کارخانه تویوتا شروع کرد ،اما موضوع اصلی این بود که
کیشیرو عالقه چندانی به صنایع نساجی و بافندگی نداشت و عاشق
خودروسازی بود و به همین دلیل هم توجه اصلیاش در کارخانه بیشتر
به ساخت موتور خودرو بود تا کارهای بافندگی و ریسندگی؛ در همین
بین برای او سفری به انگلستان پیش آمد که تاثیر بسیاری در زندگی او
و کارخانه تویوتا گذاشت و مسیر اصلی این کارخانه را بهکلی تغییر داد.
در آن سال کیشــیرو به نمایندگی از شرکت تویوتا برای امضای
توافقنامهای با شــرکت برادران پالت در زمینه فروش ماشــینآالت
صنعتی ریسندگی و بافندگی راهی این کشور شد ،طبق این توافقنامه
آنها حق تولید و فروش دستگاههای اتوماتیک بافندگی را به کشورهای
دیگر در قبال  100هزار پوند واگذار میکردند .در این سفر که در ادامه
آن کیشــیرو به آمریکا هم رفت او با دیدن خودروها در این کشورها
عالقه بیشتری به صنعت خودرو و اتومبیل پیدا کرد و تصمیم گرفت
بعد از بازگشت به کشورش تمرکز اصلی خود را روی این صنعت بگذارد.
او بعد از بازگشت به ژاپن این موضوع را با پدر در میان گذاشت و
در سال  ۱۹۳۰رسما تحقیق روی موتورهای گازوئیلی را شروع کرد و
با اید ه استفاده از نوار نقاله ،خط مونتاژ تولید موتور گازوئیلی کوچکی
را با کمک مهندســان جوان دیگر راهاندازی کرد .البته این اقدام او در
کارخانه ابتدا با مخالفت و اعتراض ریسابو رئیس شرکت همراه شد اما با
اصرار کیشیرو و حمایت پدرش در نهایت ریسابو هم راضی شد؛ به این
ترتیب در سال  1933بخشی کوچکی از کارخانه به دپارتمان خودرو
اختصاص پیدا کرد .کیشیرو اعالم میکرد که هدفش تولید خودروهایی
مناسب و بهرمند از بهترین تکنولوژی آن زمان با شرایط ژاپن است،
راهی که برای رسیدن به آن دو سال تالش کرد و در نهایت نخستین
خودروی کارخانه تویوتا در ســال  1935با همان مارک وارد بازار شد
و خیلی زود توانســت به تولید انبوه برســد و مشتری پیدا کند .این
اتفاق جرقه اولیه شد برای راهاندازی شرکت تویوتا موتورز که در نهایت
کارخانجات ریسندگی تویوتا را بلعید و در بین دو جنگ جهانی گرایش
این گروه صنعتی را از نساجی و ریسندگی به صورت کامل به سمت
خودروسازی تغییر دارد .سختکوشی و تالشهای شبانهروزی کیشیرو
به عنوان موسس شرکت تویوتا موتورز باعث شد تا از دل کارخانه پدر
که آن زمان دیگر زنده نبود کارخانه جدیدی تاسیس شود که خیلی
زود آوازه آن از مرزهای ژاپن گذشت و جهانی شد.
نخستین محصول تجاری شرکت تویوتا کامیون  1.5تنی جی یک
بــود .در طول جنگ جهانی دوم تمام کارخانه تویوتا در اختیار جنگ
و برای کمک به ارتش ژاپن بــود و کامیون تولید میکرد .در ابتدای

نخستین محصول تجاری شرکت تویوتا کامیون  1.5تنی جی یک بود .در طول جنگ جهانی دوم تمام کارخانه تویوتا در اختیار جنگ و برای کمک به ارتش
ژاپن بود و کامیون تولید میکرد .در ابتدای تاسیس کارخانه تویوتا موتورز کیشیرو به عنوان قائممقام شرکت جدید معرفی شد اما بعد در سال  ۱۹۴۱در
جایگاه مدیرعاملی سکان هدایت کارخانجات را در دست گرفت.

تاسیس کارخانه تویوتا موتورز کیشیرو به عنوان قائممقام شرکت جدید
معرفی شد اما بعد در سال  ۱۹۴۱در جایگاه مدیرعاملی سکان هدایت
کارخانجات را در دست گرفت.
Íاصول ویژه مدیریت ،رمز موفقیت تویوتا
Í
اما برای جهانی شدن و توسعه کار راهی که کیشیرو تویودا رفت
از مدیریت نوین او در این گروه صنعتی میگذشت ،او از پدر آموخته
بود که آنچه باعث پیشرفت و موفقیت در یک گروه صنعتی میشود،
اصول مدیریت مجموعه است ،او در سال  1940موسسه تحقیقاتی
تویوتا را افتتاح کرد و در ســال  1951سیستم پیشنهاد ایدههای
خالق در تویوتا را راه انداخت .اســاس سیستم تولید او در کارخانه
تویوتا ،فلسفه حذف کامل اتالفها بود .کیشیرو اعتقاد داشت شرایط
ایدهآل برای تولید زمانی به وجود میآید که ماشینآالت و افراد با
هم کار کنند تا بدون هیچگونه اتالفی ارزش افزوده ایجاد شــود او
همچنین از روش «تولید بهنگام» بهــره میبرد؛ در این روش هر
قطعه درســت در زمانی که به آن نیاز است تولید میشود و هیچ
مقدار اضافهای در انبار موجود نیســت .او به مدیران و کارکنانش
میگفت که سه ســوال را در زمان تولید مطرح کنند :چه چیزی
نیاز است؟ چه وقت به آن نیاز است؟ چه مقدار از آن نیاز است؟ با
ایــن روش میتوان اتالفها را حذف کرد و بهرهوری را ارتقا داد .با
این روش هزینههای نگهداری کاال در انبار حذف میشود و به دلیل
لزوم تامین قطعه ارتباط بسیار قوی با قطعهسازان فراهم میشود .با
استفاده از این روشهای مدرن و نگاه دقیق کیشیرو کارخانه تویوتا
خیلی خوب و قوی پایهریزی شــد و محصوالت متنوعی تا زمان
حیات کیشــیرو به بازار عرضه کرد تا اینکه در سال  1952با فوت
کیشیرو مسئولیت شرکت به ایجی تویودا پسرعموی او واگذار شد،
او به همراه شوئی شیر پسر کیشیرو تالش کرد تا کارخانجات تویوتا
را توسعه و تولید و فروش را افزایش داد.
در ایــن بین ایجی تویودا هم تالش کرد با گســترش روشهای
مدیریت گذشته و تکمیل آن از روشهای نویی برای مدیریت مجموعه
اســتفاده کند .او بر این عقیده بود که بزرگترین مشــکل زمانی رخ
میدهد که هیچگونه مشکلی وجود نداشته باشد .ایجی تویودا همیشه
می گفت با هر موضوعی که روبهرو میشــوید ،پنج بار
به کارکنانش 
بپرســید «چرا؟» و مثالی که برای آنها مــیزد ،از کار افتادن روبات
جوشکاری وسط کار بود و میگفت با طرح پنج پرسش چرا میتوانید
به ریشه مشکل برسید« :چرا روبات متوقف شد؟ به دلیل اینکه مدار آن
بیش از حد بار کشید و فیوز سوخت .چرا مدار بیش از حد بار کشید؟
به دلیل اینکه یاتاقانها بهخوبی روانکاری نشده ،بودند .چرا یاتاقانها
بهخوبی روانکاری نشــده بودند؟ به دلیل اینکه گردش پمپ روغن
ناقص انجام میشد .چرا گردش روغن خوب انجام نمیشد؟ به دلیل
اینکه خروجی آن با آشغالهای فلزی مسدود شده بود .چرا خروجی آن
مسدود شده بود؟ »...در واقع با پاسخ به این پرسشها تمامی مشکالت
و معضالت ریشهای شناسایی میشــوند .ایجی در راه توسعه تویوتا
قدمهای مهمی برداشــت؛ در ســال  1977او مرکز فنی تویوتا را در
آمریکا راهاندازی کرد ،در سال  1984با شرکت جنرال موتورز قرارداد
همکاری امضا کرد و در سال  1989نیز شرکت لکسوس را راه انداخت.
با مرگ او در سال  1992تایچی اونو مدیریت کارخانه تویوتا را عهدهدار
شد و او نیز زحمتهای بسیاری برای شرکت تویوتا کشید در دوران
مدیریت او مانیفست مدیریت کارخانه تویوتا با استفاده از سیستمهای

مدیریت گذشته این کارخانه در دوران قبل و ایدههای خود او به عنوان
«اصول و راهنمای تویوتا» منتشر شد .هماکنون آکیو تویودا ،مدیرعامل
ت.
این کارخانجات است ،او نوه کیشیرو تویودا ،موسس این شرکت اس 
سال گذشته شرکت تویوتا با درآمد  197.29میلیارد دالری و سود
خالص  3میلیارد دالر بعد از فولکس واگن با درآمد  247.77میلیارد
دالر و ســود خالص  28.13و جنرال موتــورز با درآمد  150میلیارد
دالر در جایگاه سوم تولیدکنندگان برتر جهان قرار گرفت و پیشبینی
میشود باتوجه به رسوایی شرکت فولکس واگن و تقلب در سیستم
اعالم آلودگی خودروهایش امســال از این شرکت جلو بزند و حداقل
خود را به جایگاه دوم برساند.
تویوتا در سراسر ژاپن  ۱۲کارخانه تولید خودرو دارد و به  ۱۷۰کشور
جهان صادر میشود ،عالوه براینها تویوتا  52نمایندگی در  27کشور
جهان دارد .براساس برنامهریزی مدیران ارشد این شرکت ،چشمانداز
آینــده کارخانجات تویوتا تولید خودرویی با حداقل جنبههای منفی
همچون تاثیرات مخرب زیست محیطی ،ترافیکی و تصادفات است.

خانه کیشیرو تویودا
کیشیرو در سال 1940
موسسه تحقیقاتی تویوتا
را افتتاح کرد و در سال
 1951سیستم پیشنهاد
ایدههای خالق در تویوتا
را راه انداخت .اساس
سیستم تولید او در
کارخانه تویوتا ،فلسفه
حذف کامل اتالفها بود.
او اعتقاد داشت شرایط
ایدهآل برای تولید
زمانی به وجود میآید
که ماشینآالت و افراد
با هم کار کنند تا بدون
هیچگونه اتالفی ارزش
افزوده ایجاد شود

تویوتا چه زمانی وارد ایران شد؟
شرکت ایرتویا نمایندگی انحصاری فروش محصوالت تویوتا را در ایران بر عهدهدارد .شرکت ایرتویا در
سال  ۱۳۵۲به وسیله اصغر حدادزاده به منظور واردات فناوری و تکنولوژی به ایران ،با گرفتن نمایندگی
ی
مجاز و انحصاری تویوتا در ایران ،در خیابان عباسآباد تهران تاسیس شد .بعد از ورود  ۴دستگاه خودرو 
ی تویوتا به ایران عمال شروع شد .پس از آن
تویوتا سیلیکا در سال  ۱۳۵۳به عنوان نمونه ،واردات خودرو 
فعالیتهای بازرگانی لیفتراک ،مونتاژ کامیونهای تویوتا و راهاندازی شبکه فروش خودرو ،قطعات یدکی
و خدمات پس از فروش کلید خورد.
در طی سالهای  ۱۳۵۵تا  ۱۳۵۸ساالنه حدود 40هزار دستگاه خودرو تویوتا به ایران وارد میشد اما
با وقوع انقالب و جنگ تحمیلی واردات خودروهای خارجی از جمله تویوتا با مشکل مواجه شد .در طول
سالهای  ۱۳۵۹تا  ۱۳۶۹فعالیتهای شرکت ایرتویا تنها به تامین قطعات یدکی خودروهای موجود
محدود شد ولی در طول سالهای  ۱۳۷۰تا  ۱۳۷۴با آزاد شدن واردات خودرو مجددا واردات خودروهای
تویوتا شــروع شد .البته محدودیتها بار دیگر شکل گرفت تا اینکه با صدور مجوز صنفی برای امکان
واردات دوباره خودرو در ســال  ۱۳۸۳بار دیگر واردات صنعتی خودروی تویوتا شروع شد که همچنان
ادامه دارد و امروز انواع خودروهای این کارخانه وارد کشور میشود.
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کسبوکار

خالق یک کهکشان جدید

درباره جرج لوکاس که با فیلمهای «جنگهای ستارهای» جهان سینما را تکان داد
و دو کمپانی لوکاس فیلم و  ILMرا تاسیس کرد
صوفیا نصرالهی

فیلم جدید سری «جنگهای ستارهای» در جدول فروش طوفان به پا کرد
و در پایان سال  2015توانست منجی گیشههای سینما شود .به لطف فروش
باالی فیلم «جنگهای ستارهای :نیرو برمیخیزد» سال  2015پردرآمدترین
ســال تاریخ سینما لقب گرفت؛ با وجود اینکه طبق تحلیل جدول  50فیلم
پرفروش ســال متوجه میشوید که بهخصوص سینماهای آمریکا به عنوان
مهمترین منبع درآمدی گیشه سینماهای جهان با افت مخاطب روبهرو شده
و در حقیقت بازار چین و کشــورهای آسیایی توانستهاند همچنان سینماها
را سرپا نگه دارند .به مناسبت موفقیت چشمگیر «جنگهای ستارهای» در
این شماره ســراغ جرج لوکاس میرویم :پدر معنوی فرانچایز «جنگهای
ستارهای» (معموال به سری فیلمهای موفقی که فروش خوبی در گیشه دارند
و طرفداران زیادی پیدا میکنند و برای قصه اولیهشــان چند دنباله ساخته
میشود ،فرانچایز میگویند .فرانچایز عالوه بر سینما بقیه ابعاد هنر سرگرمی
مثل ویدیوگیمها و اسباببازیها را هم میتواند دربر بگیرد .شاید بشود امتیاز
ســری فیلمها ترجمهاش کرد ).و بنیانگذار کمپانی لوکاس فیلم که اولین
سهگانه «جنگهای ستارهای» در آن استودیو ساخته شد.
بیشــتر اهالی ســینما جرج لوکاس را به عنوان یک فیلمساز حرفهای
مستقل ســینمای آمریکا که تاثیرات مهمی در پیشرفت تکنولوژی سینما
داشت ،میشناسند .برخی دیگر از مقام او به عنوان موسس استودیوی بزرگ
لوکاس فیلم هم باخبرند .اما کمتر از مقام کارآفرینی او در یک کمپانی دیگر
به نام ( ILMصنعت نور و جادو)INDUSTRIAL LIGHT AND MAGIC /
باخبرند .جرج لوکاس در کالیفرنیای آمریکا متولد شــد و از همان کودکی
عالقه زیادی به ماشین و مسابقات موتورسواری داشت .خیلی پیش از آنکه
به صنعت سینما پیوند بخورد ،دلش میخواست راننده موتورسیکلت شود.
در دوران دبیرستان وقتی سر یکی از تمرینات نزدیک بود توسط راننده یک
موتور دیگر کشته شود ،عالقهاش را به این ورزش از دست داد .با قدم گذاشتن
به کالج یک عالقه جدید پیدا کرد :سینما .با دوربین هشت میلیمتری شروع
به فیلــم گرفتن کرد .یکی از موضوعات موردعالقــهاش برای فیلمبرداری،
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مسابقات اتومبیلرانی بود .لوکاس شروع به دیدن فیلمهای فیلمسازان مستقل
آمریکا و موج نوی فرانســه کرد .در همین حین بود که با هاســکل وکسلر
که بعدها مدیر فیلمبرداری مشــهوری شد و چند جایزه اسکار هم برد و در
چند فیلم هم با لوکاس همکاری داشت ،آشنا شد .وکسلر همیشه میگفت:
«جرج چشمهای خیلی تیزی دارد و به همهچیز کامال بصری فکر میکند».
لوکاس به دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی رفت .یکی از اولین دانشگاههایی که
یکی از دانشکدههایش را به طور کامل به سینما اختصاص داده بود .همانجا
با استیون اسپیلبرگ دوست شد .درسهای موردعالقهاش در دانشگاه مربوط
به فیلمبرداری و قسمتهای فنی بود .لوکاس فیلمسازی را به صورت جدی
از اواســط دهه  60با ساختن فیلمهای کوتاه شــروع کرد .او به همراه یکی
دیگر از کارگردانان جریان مستقل سینمای آمریکا ،فرانسیس فورد کاپوال یک
دفتر فیلمسازی زدند و امیدوار بودند بتوانند در دفترشان فیلمهایی خارج از
کنترل استودیوهای هالیوود تولید کنند .اولین فیلمش « »THX1138چنگی
به دل نمیزد اما در اواســط دهه  70شاهکارهایش را ساخت .آن موقع دفتر
فیلمسازی خودش ،لوکاس فیلم را تاسیس کرده بود .سال « 1973گرافیتی
آمریکایی» را کارگردانی کرد که موفقیت عظیمی کسب کرد و چهار سال بعد
از آن اولین قســمت «جنگهای ستارهای» .ساختن «جنگهای ستارهای»
کار آسانی نبود .فیلمهای مســتقل آن دوره آثاری مثل «راننده تاکسی» و
«شبکه» و «سرپیکو» بودند .فیلمهایی با نقدهای اجتماعی تند و تیز و حاال
آن وســط جرج لوکاس میخواســت یک فیلم افسانهای -فضایی بسازد .از
طرف دیگر برای ســاخت این فیلم تکنولوژی تصویــری الزم بود که هنوز
در ســینما وجود نداشت .به هر حال کمپانی فوکس قرن بیستم به لوکاس
25هزار دالر داد تا فیلمنامهاش را به پایان برساند .بعد از اینکه لوکاس برای
فیلم «گرافیتی آمریکایی» نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم شد ،آنها چراغ
ســبز نشــان دادند تا این پروژه کلید بخورد .اما استودیوی فوکس آن زمان
اصال دپارتمان جلوههای ویژه نداشــت .درنتیجه در حقیقت لوکاس به حال
خودش رها شــده بود .او خودش را با شرایط وفق داد و تصمیم گرفت اولین
قدمها را خودش بردارد :نهفقط برای جلوههای ویژه «جنگهای ستارهای»،
که برای ســاخت یک کمپانی اسطورهای که تمام صنعت سینما را توانست
تغییر بدهد .و به این ترتیب  ILMمتولد شــد .محل اولیه استودیو انباری با
شرایط نامناسب و بدون تهویه و بسیار گرم پشت فرودگاه نویز لسآنجلس بود.
لوکاس تعدادی از همدورهایهای کالج سابقش و تعدادی دانشجو را استخدام
کرد تا با هزینه کم و خالقیت و استعداد زیاد بتوانند فضاپیماها ،موجودات و
دوربینهای «جنگهای ستارهای» را بسازند .به این ترتیب یکی از مهمترین
سری فیلمهای تاریخ سینما در یک استودیوی تازهکار با تعدادی جوان مشتاق
و نابغه و با مدیریت جرج لوکاس متولد شد .آنها رویاپردازانی بودند که ذهنیت
مهندسی داشــتند .لوکاس برای آفرینش جهان خیالیاش در «جنگهای
ســتارهای» نامزد بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردانی شد .به عالوه حاال
صاحب دو کمپانی ثروتمند بود که جهان سینما را مسحور خالقیتشان کرده
بودند .در دهه  80که سرآغاز استفاده از گرافیک کامپیوتری در فیلمها بود،
 ILMکمپانی پیشتازی بود که اوایل یکتنه جلوههای ویژه کامپیوتری فیلمها
را انجام میداد .آن چیزی که لوکاس در «جنگهای ستارهای» خلق کرد از

کارگردان -تهیهکننده  71ساله هالیوود ،سال  2015در فهرست  400نفره ثروتمندترینهای مجله فوربز جایگاه  94را داشت.
او برای دومین سال پیاپی توانست در این فهرست قرار بگیرد :سال  2014رتبهاش  114بود .همچنین در فهرست 400نفری
میلیاردرهای سال  ،2015جرج لوکاس رتبه  309را داشت و در ایاالت متحده آمریکا صد و یکمین میلیاردر بود.

یک اثر سینمایی فراتر رفت و تبدیل به یک فرهنگ شد .عروسکهای دارت
ویــدر و یودا بعد از آن جزو محبوبترین و پرفروشترین اســباببازیها در
آمریکا و سایر نقاط جهان شدند که از بچهها تا بزرگساالن هوادار «جنگهای
ستارهای» از آنها برای خودشان کلکسیونی درست کردهاند .بعد از اینکه سال
 2005لوکاس چهارمین فیلم «جنگهای ستارهای» با نام «انتقام سیت» را
کارگردانی کرد ،تصمیم گرفت کمکم خودش را بازنشسته کند .در اولین گام
ســال  2011با مسئوالن دیزنی جلسه گذاشت و کمپانی لوکاس فیلم را به
قیمت 4میلیارد دالر به آنها فروخت .معاونش کاتلین کندی بعد از واگذاری
لوکاس فیلم به دیزنی رئیس لوکاس فیلم شد تا همچنان برند «جنگهای
ستارهای» پابرجا بماند .همین االن هم قسمت جدید «جنگهای ستارهای»
که روی پرده سینماها رفته محصولی از کارکنان لوکاس فیلم است که به طور
مشترک با دیزنی عرضه شده است .بعد از خرید خوب دیزنی  ILMهم که در
حقیقت بخشی از کمپانی لوکاس فیلم بود به دیزنی منتقل شد.
لوکاس با ســری فیلمهای «جنگهای ســتارهای» تبدیــل به یکی از
ثروتمندترین مردان عرصه سینما شد و به کمپانی خیریه بیل گیتس پیوست.
کمپانیای که از ثروتمندان آمریکایی میخواهد بخشی از سرمایهشان را به
موسسات خیریه اختصاص دهند .به عالوه در سال  1991موسسه علمی جرج
لوکاس را بنیان گذاشــت که مخترعان و افراد بااستعداد در مدارس را تحت
حمایــت خودش قرار میدهد تا بدون هیچ هزینهای بتوانند به مدارج باالتر
تحصیلی دست پیدا کنند .عالوه بر همه اینها لوکاس حاال موزه خودش را هم
در سانفرانسیسکو دارد .در این موزه دستاوردهای لوکاس در زمینه پاپآرت
و تصویرگریهایش برای فیلمهایی که ساخته و آنهایی که هیچوقت ساخته
نشده ،در معرض دید همگان قرار میگیرد .جرج لوکاس حاال مردی است
که هم در زمینه سینما احترام زیادی دارد ،هم فعالیتهای انساندوستانهاش
تحســین همگان را برمیانگیزد و هم در زمینه سرگرمی توانسته میراثی از
خودش به جا بگــذارد که حتی همین امروز با وجود اینکه خودش از پروژه
«جنگهای ستارهای» کنارهگیری کرده ،میلیاردها دالر برای سازندگانش سود
داشته باشد و هواداران را هم راضی کند .همه اینها فقط با خالقیت و جسارتی
که در جوانی برای به ثمر رسیدن ایدهاش از خود نشان داد ،به بار نشست.
ÍÍنکات بیشتری درباره کمپانی صنعت نور و جادو
کمپانی ( ILMصنعت نور و جادو) حتی بیشتر از لوکاس فیلم روی صنعت
ســینما تاثیرگذار بود .لوکاس فیلم برند مهمی مثل «جنگهای ستارهای»
را به ســینما هدیه داد که نتیجهاش میلیاردها دالر سودی بود که هنوز هم
ادامه دارد اما  ILMعالوه بر «جنگهای ستارهای» برای بسیاری از فیلمهای
مهم آن سالها که محصول لوکاس فیلم هم نبودند جلوههای ویژه ساخت
و جالب است که بدانید این کمپانی پدر معنوی پیکسار هم به شمار میرود
چون انیمیشنهای کامپیوتری برای اولینبار در  ILMجان گرفتند .لوکاس با
یک ایده جلو میرفت .خودش درباره  ILMبرای بقیه کسانی که قرار بود به
کمپانی بپیوندد این توضیح را میداد« :صنعت و نورش را فراموش کن! این
قرار است جادو باشــد!» دنیس مورن ،رئیس بخش خالقیت کمپانی ILM
درباره راه افتادن این شرکت جلوههای ویژه در شماره جدید مجله وایرد گفت:
«در آن زمان گاهی استودیوها فیلمهایی میساختند که جلوههای ویژه هم در
آنها بود .فیلمهایی مثل «زلزله» یا «آسمانخراش جهنمی» .اما اینها نمونههای
خاص بودند و ساخت فیلمهای اینچنینی در یک استودیو تداوم نداشت».
استیون اسپیلبرگ ،رفیق دوران دانشگاه لوکاس که حاال خودش در سینما
اسم و رسمی داشت وقتی حرفهای لوکاس را درباره «جنگهای ستارهای» و
کاری که میخواست برای این فیلم در  ILMانجام دهد ،شنید مبهوت بزرگی
کار شد« :من هیچ ایدهای نداشتم که او درباره چه حرف میزند .اما دهانم از

تعجب باز مانده بود .جرج حتی ایده کاملی برای به نتیجه رساندن این پروژه
نداشت و میخواست قدم به قدم جلو برود تا ببیند چه پیش میآید و تا چه
حد امکان پیشروی وجود دارد .ریسک خطرناکی بود».
در  ILMهمیشه یک شعار وجود داشت :راهی برای این کار پیدا کن! مهم
نبود که راهت چه باشد و تا چه حد دیوانهوار به نظر برسد .آنها نمیتوانستند
به جرج لوکاس «نه» بگویند .اگر لوکاس میگفت خورشید را برای گرفتن
یک نما در شــب نیاز دارد ،آدمهای  ILMحتما راهی برایش پیدا میکردند.
سری فیلمهای «ایندیانا جونز»« ،هری پاتر»« ،پارک ژوراسیک» ،بسیاری از
فیلمهای سری «پیشتازان فضا» ،سری «دزدان دریایی کارائیب» و دنبالههای
«ترمیناتور» تنها تعدادی از فیلمهایی هستند که مسئول جلوههای ویژه آنها
کمپانی  ILMبوده است .فیلمهایی که اگر دیده باشید متوجه میشوید بخش
اعظم آنها روی موفقیت جلوههای ویژهشان استوار است .در کمپانی  ILMبه
جز جلوههای ویژه روی جلوههای فریبدهنده فیلمها کار میشود .چیزهایی
مثل عریض کردن خیابانها ،اضافه کردن بازیگران به تصاویر آرشــیوی که
قبال گرفته شده و ...وقتی جیمز کامرون میخواست فیلم «ورطه» را بسازد
کمپانی پیکسار به او پیشنهاد داد جلوههای ویژه فیلمش را آنها بسازند .اما
کامرون که خودش جزو سرآمدان تکنولوژی سینماست  ILMرا انتخاب کرد.
اد کتمول ،مدیر عامل پیکسار در این مورد جمله جالبی میگوید« :کامرون
تصمیم عاقالنهای گرفت که پیشنهاد پیکسار را رد کرد و کار را به  ILMداد.
چون اگر کامرون درخواستی داشت که امکان درست کردن جلوههای ویژهاش
با کامپیوتر وجود نداشت ILM ،سراغ روش دیگری برای به انجام رساندنش
میرفت ولی ما در پیکســار برای هر مسئله فقط یک راه حل داشتیم و اگر
جواب نمیداد کار به نتیجه نمیرسید».
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کیوسـک
پیشنــهاد
مجلههای اقتصادی جزو مهمترین ابزارهای تحلیلگران اقتصادی و فعاالن بازارهای جهانی است .خبرنگاران و تحلیلگران در نقاط مختلف دنیا به بررسی مهمترین خبرها و رویدادهای
اقتصادی جهان میپردازند و هر هفته در پروندهای به طور مفصل به چالشهای اقتصادی میپردازند .در میان مجالت اقتصادی ،چند مورد جزو برترین نشریات به شمار میروند و دنبال
کردن موضوعات آنها میتواند موثر و مفید باشد .کیوسک در این فضای کوچک به طور مختصر به پرونده و طرح جلد همین نشریات برتر اقتصادی میپردازد

اكونوميست

هفتهنامه اکونومیست در نخستین شماره سال  2016به سقوط اقتصادی برزیل پرداختهاست .طرح روی جلد تصویر دیلما روسف رئیسجمهوری برزیل است .در
گزارش اکونومیست تأکید شدهاست که بزرگترین اقتصاد امریکایی التین با فاجعه مواجه شدهاست .در حالیکه این کشور با چالشهای سیاسی و اقتصادی بسیار مواجه
است بهزودی میزبان المپیک تابستانی در ریودوژانیرو خواهد بود .بخش اصلی افول این اقتصاد نوظهور در کاهش جهانی قیمتهای کاال بهویژه قیمت نفت ریشه دارد.
در این شرایط خانم روسف باید تالش کند اصالحاتی را در نظام اقتصادی و سیاسی این کشور پیاده کند .اکنون برزیلیها امید دارند با اصالح مدیریت این کشور بتوانند
اقتصاد خود را از مرحله رکود خارج کنند و دوباره آن را به ستاره درخشان امریکای التین تبدیل کنند.

فوربز

مجله فوربز امسال برای پنجمین سال متوالی  30ستاره برتر زیر  30سال را معرفی کردهاست .این مجله از میان 15هزار زن و مرد جوان 30 ،چهره جوان امریکا را
که زیر  30سال سن دارند انتخاب و معرفی میکند .این افراد جوان اغلب رهبرانی خالق یا ستارههایی معروف هستند که سن چندانی ندارند .در گذشته هرچه سن افراد
بیشتر میشد همراه با تجربه ،پول و دانش آنها نیز بیشتر میشد .اما این روزها افرادی وجود دارند که با تکنولوژی متولد و بزرگ شدهاند .در حقیقت امروز دیگر سنی
کمتر از  30سال داشتن نوعی مزیت به شمار میآید .استفان کری ،جان بویگا و اشلی گراهام جزو چهرههای شاخص این دوره مجله فوربز هستند .این مجله در ابتدای
گزارش خود تأکید کردهاست که ارتشی از گزارشگران فوربز بسیج میشوند تا بتوانند نامزدها را یکییکی مورد بررسی قرار دهند و در نهایت  30نفر برتر را انتخاب کنند.

نيوزويك

هفتهنامه نيوزويك در ابتدای سال  2016تیتری سفید روی زمینهای سیاه انتخاب کردهاست که ضربان آبیرنگ قلب به شکل نوارقلب روی آن به تصویر درآمدهاست.
تیتر نوشتهاست« :چرا سفیدپوستهای امریکایی زودتر میمیرند؟» نیوزویک در این شمار بنابر ادعای خودش پرده از حقایقی دردناک برداشتهاست .مرگهای ناشی
از موارد مخدر یکی از مواردی است که در این شماره نیوزویک به آن پرداخته شدهاست .در یکی از گزارشها اشاره شدهاست که طبق اعالم کمیسیون حقوق بشر،
کشور مکزیک خطرناکترین نقطه امریکا برای روزنامهنگاران به لحاظ امنیت جانی است .روزنامهنگاران در این کشور به دلیل افشای کارتلهای فساد و توزیع مواد مخدر
توسط اعضای همین کارتلها شناسایی و به قتل رسانده میشوند .هرناندز یکی از روزنامهنگاران افشاگر در این باره میگوید« :حمله به روزنامهنگاران در حقیقت حمله
به حقوق ابتدایی بشر است».

هاروارد بيزنس ريويو

مجله هاروارد بيزنس ريويو برای ماه ژانویه به بحث اوج گرفتن نیاز به همکاری در محل کار پرداختهاست .هرچه تجارت و کسبوکار جنبه جهانیتری به خود میگیرد
فعالیتها و کارهای گروهی شکل پررنگتری به خود میگیرد .گروهها تنها در قالب همکاری و کار گروهی میتوانند به موفقیت دست پیدا کنند .بر اساس مطالعات
هاروارد بیزنس ،از میان  300شرکت و سازمانی که مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتهاند تنها  3تا  5درصد از کارکنان دارای روحیه همکاری و کار گروهی بودهاند .البته
همین مسئله باعث میشود ارزش افزودهای معادل  20تا  35درصد در آن سازمان ایجاد شود .این بدان معناست که حدود یکسوم از ارزش افزوده شرکتها توسط 3
تا  5درصد از افراد فعال در آن شرکت ایجاد میشود .این دسته از افراد به سایر کارکنان کمک میکنند و در عینحال مهارت و اعتبار خود را نیز باال میبرند.

افریکن بیزنس

مجله افریکن بیزنس در ژانویه  2016به تأثیر سرمایهگذاری در آفریقا پرداختهاست .میزان سرمایهگذاریها در آفریقا در حال افزایش است اما این بخش هنوز توانایی
خود را به اثبات نرساندهاست .مبتکران و خالقان باید از این شرایط بهره بگیرند و آن را به پاداشی مالی تبدیل کنند .طرح روی جلد آن نیز فردی سرمایهگذار را با کیفی
در دست نشان میدهد که به دالر تکیه کرده و در زمینه آن آفتاب در حال برآمدن است .مجله افریکن بیزنس در این شماره به کشورهایی نظیر آنگوال و موزامبیک
پرداخته و نحوه پیشرفت اقتصاد در این کشورها را بررسی کردهاست .جستارهایی نیز درباره رهبران آفریقایی آورده شدهاست .افریکن بیزنس در یکی از گزارشهای خود
به کنسرتهای روز استقالل در تانزانیا اشاره کردهاست .این مجله که با برند سیانان منتشر میشود به طور تخصصی به مسائل آفریقا میپردازد.

اینترپرنور

مجله اقتصادی اینترپرنورکه متعلق به خاورمیانه اســت و در امارات متحده عربی منتشــر میشود این بار به زنان خالق و مبتکر پرداختهاست .اگر به دنبال آغاز
کسبوکاری هستید و قدمهای اولیه را در این زمینه برداشتهاید ،این مجله در این شماره راهنمای خوبی خواهد بود و برنامههای خوبی را مطرح خواهد کرد .نخستین
زنی که اینترپرنور معرفی کردهاست سیدنی وایتهد نام دارد که در زمینه اختالالت جنسی بیش از یک دهه پژوهش انجام دادهاست .او دارویی را معرفی کردهاست که
به مردان در زمینه ناتوانی جنسی کمک میکند .این دارو در آگوست  2015تأیید و روانه بازار شدهاست و با فروش قابل توجهی همراه بودهاست .او به همراه همسرش
رابرت در شرکتی دارویی مشغول به کار هستند که بیشترین فروش آن مربوط به همین قرص کوچک صورتیرنگ است که روزی یک بار مصرف میشود.
176
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کارنامه بخش خصوصی

هرآنچه باید درمورد  9ماه فعالیت
اتاق تهران بدانید

در این پرونده تالش شده تا گزارشی دقیق از نه ماه فعالیت اتاق
تهران به اعضای پارلمان بخش خصوصی ارائه شود .اتاق تهران
سعی دارد در بازههای زمانی مختلف نمونه چنین گزارشهای را
تکرار کند تا فعاالن بخش خصوصی به خوبی در جریان فعالیت
های اتاق تهران قرار گیرند .البته بخشی از فعالیت های اتاق
تهران به امور زیربنایی اختصاص پیدا کرده که به طور حتم
نتایج آن در دوره زمانی کوتاه مدت قابل مشاهده نیست.
برنامهریزیهای اتاق نشان میدهد که در سال 95
چندین اقدام شاخص اتاق تهران برای خدمت رسانی
بهتر به اعضای اتاق تهران به ثمر مینشیند .همچنین
اتاق تهران براساس منطق « ارزیابی درونی» اقدام
به نظرسنجی از میان اعضای هیات نمایندگان در
مورد عملکرد اتاق و هیات نمایندگان کردهاست
که این ارزیابی نیز برروی سایت اتاق تهران
قرار میگیرد.

فصل رونق اقتصاد در دوران پسا تحریم

دیـــدهبــان

بازگشت بهدوران طالیی
تجار خارجیای که به اتاق تهران آمدند

در  10ماهه نخســت ســال  1394اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران میزبان
هیاتهای تجاری و اقتصادی متعددی از کشــورهای مختلف دنیا بوده است و با توجه به فضای
به وجود آمده پس از توافق جامع و نهایی هســتهای ،تمایل این قبیل هیاتها به توســعه روابط
تجاری با ایران با افزایش قابل مالحظهای روبهرو شده است .این هیاتها که عمدتا در رأس خود
مقامات بلندپایه اقتصادی یا سیاســی را داشتهاند ،از کشــورهای آلمان ،عمان ،ژاپن ،کرهجنوبی،
روسیه ،اسلواکی ،ترکیه ،هندوستان ،فنالند و اتریش به ایران سفر کردهاند .در نشستهای دوجانبه
برگزارشده بین اعضای اتاق تهران و همتایان ایشان در این هیاتهای پذیرشی ،در مجموع بیش از
 2000شخص حقیقی و حقوقی با بیش از  500شرکت خارجی در خصوص توسعه همکاریهای
مشترک در حوزههای مختلف مالقات و گفتوگو داشتهاند.
ÍÍژرمنها در برقراری رابطه پیشتازند
از جمله مهمترین هیاتهای اقتصادی که به اتاق تهران آمد ،هیات اقتصادی ایالت نیدرزاکسن
آلمان به سرپرستی اوالف لیس ،وزیر اقتصاد ،حملونقل و کار این ایالت بود که به همراه یک هیات
بزرگ تجاری متشکل از بیش از  100شرکت به ایران سفر کردند .در این سفر مذاکرهکنندگان با
تکیه بر شرایط مناسب بعد از رفع تحریمها ،بر افزایش مراودات اقتصادی و مبادالت تجاری دوجانبه

تاکیــد زیادی کردند .هیات اقتصادی از ایالت باواریــای آلمان نیز از جمله دیگر هیاتهای مهم
اقتصادی بود که در سال  1394به تهران سفر و طی هماهنگی صورتگرفته توسط اتاق تهران ،این
هیات که دربرگیرنده نزدیک به  130فعال اقتصادی و نمایندگان بنگاههای بزرگ صنعتی باواریا بود،
با بیش از  300شرکت داخلی مالقات و برای توسعه روابط تجاری خود فراتر از چارچوبهای گذشته
و نیز همکاریهای دوجانبه اقتصادی مذاکره کردند .این نشست در حالی برگزار شد که طی این سفر
تفاهمنامهای نیز میان اتاق تهران و اتحادیه اقتصاد و صنایع باواریا امضا و طی آن بر همکاریهای
میان این دو نهاد بخشخصوصی در دو کشور بر مدار توسعه مناسبات تاکید شد.
ÍÍفنالندیها با اشتیاق به تهران آمدند
در روزهایی که ســاختمان شــماره  82خیابان وزرا با ترافیک ورود هیاتهای تجاری متعدد
مواجه شده بود ،بزرگترین هیات اقتصادی اعزامی از کشور فنالند تاکنون  -به گواه وزیر تجارت
و توسعه خارجی این کشور -به تهران سفر کردند و طی این نشست مشترک ،نمایندگان بیش از
 100بنگاه اقتصادی فنالند ،به دیدار نمایندگان نزدیک به  300شرکت ایرانی رفتند و در خصوص
توسعه فعالیتهای علمی -صنعتی در حوزه فناوری اطالعات ،مهندسی و حفاظت از محیطزیست،
سالمت ،بهداشت و تجهیزات پزشکی ،مدیریت منابع آب ،سیستمهای فاضالب و نیز مصرف بهینه
انرژی برای سرمایهگذاری و مشارکت با همتایان خود به بحث و رایزنی پرداختند .فنالندیها عالقه
زیادی به کار با شرکتهای ایرانی از خود نشان دادند و زمان نسبتاً زیادی صرف گفتوگو و رایزنی
با شرکتهای اقتصادی کردند.
ÍÍژاپنیها و تحول در خودروسازی
در دوران اعزام هیاتهای تجاری و اقتصادی از کشورهای اروپایی به ایران ،کشورهای آسیایی
نیز در صف مذاکرات اقتصادی با بنگاهها و سازمانهای داخلی قرار گرفتند .در آبانماه سال جاری
به ابتکار اتاق تهران و سازمان تجارت خارجی ژاپن (جترو) ،یک هیات تجاری از کشور ژاپن متشکل

درهای تجارت باز شد
هیات های تجاری پذیرش شده در
 10ماه نخست 1394
آلمان
عمان
ژاپن
کره جنوبی
روسیه
اسلواکی
ترکیه
هندوستان

برای آگاهی از زمان حضور یا اعزام

فنالند
اتریش
دانمارک
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رومانی
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اتاق بازرگانی تهران بخش
رخدادهاي اقتصادي مراجعه کنید.
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دیدار اعضای اتاق تهران با
سفیران نه کشور اروپایی یکی
از مهمترین رخ دادههای دوران
سفیر اروپایی پساتحریمبود

هیات  120نفره دانمارکی یکی از آخرین هیاتهای تجاری است که به ایران آمده
است .نیمه دیماه سال جاری ،اتاق تهران میزبان نمایندگان  58شرکت دانمارکی بود
که به سرپرستی کریستین ینسن ،وزیر امورخارجه دانمارک ،به تهران آمدند

از شرکتهای خودروساز و فعال در صنایع قطعهسازی این کشور به اتاق تهران آمدند و با شرکتهای
ایرانی مالقــات کردند .طی این همایش تجاری ،فعاالن اقتصادی دو طرف توانســتند ظرفیتهای
همکاری مشترک را شناسایی کنند و در این خصوص به بحث و مذاکره بپردازند .این هیات متشکل
از  30فعال اقتصادی ژاپنی از  17شرکت مختلف بود و سرپرستی آن را نیز کمیهیکو اینابا ،مدیرکل
صنایع تولیدی سازمان تجارت خارجی ژاپن برعهده داشت .در این دیدار ژاپنیها عالقه زیادی برای
حضور جدی در صنعت خودرو در ایران از خود نشان دادند و اعالم کردند که این صنعت نیاز به یک
انقالب دارد و آنها میتوانند یک پایه اصلی این انقالب باشند.
ÍÍرفتوآمدهای گسترده و پایان ایرانهراسی
بدون شک یکی از مهمترین نشستهای اتاق تهران در حوزه هیاتهای خارجی ضیافت شام
با سفرای  9کشور اروپایی بود .نشستی که در آن مقامات اتاق تهران در حضور نمایندگان رسانهها
میزبان سفرا ،کاردارها و رایزنان بازرگانی از  9کشور اروپایی بودند 26 .تن از سران سفارتخانههای
 9کشور اروپایی ،در حالی مهمان اتاق تهران شدند که هنوز زمان زیادی از امضای برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) نگذشته بود .این اقدام اتاق تهران و دعوت از اروپاییان برای حضور در بازار ایران و
پایان دادن به ایرانهراسی ،اثرات قابلتوجهی داشت که در ماههای بعد و با حضور هیاتهای متعدد
اروپایی در ایران خود را نشــان داد .در حوزه هیاتهای اعزامی اتاق تهران ،در مهرماه سال جاری
یک هیات اقتصادی متشکل از  25شرکت به سرپرستی رئیس اتاق تهران عازم کشور رومانی شد تا
در خصوص گسترش روابط اقتصادی فی مابین در حوزههای مختلف کاری به مذاکره و تبادلنظر
بپردازد .در این ســفر که مربوط به اعزام تنها هیات تجاری اتاق تهران در  10ماهه نخست سال
 1394بوده است ،یک تفاهمنامه همکاری بین اتاق تهران و اتاق بخارست به امضا رسید که طی
آن دو طرف بر گســترش روابط و همکاریهای دوجانبه در زمینههای مختلف تجاری ،صنعتی و
آموزشی تاکید کردند.

شیرینی حضور دانمارکیها
هیات  120نفره دانمارکی یکی از آخرین هیاتهای تجاری است که به ایران آمده
است .نیمه دیماه سال جاری ،اتاق تهران میزبان نمایندگان  58شرکت دانمارکی بود که
به سرپرستی کریستین ینسن ،وزیر امورخارجه دانمارک ،به تهران آمدند .در همایشی
که اتاق تهران ترتیب داد ،فعاالن اقتصادی دانمارکی و ایرانی چند ساعتی را به مذاکره و
گفتوگو برای آغاز همکاری گذراندند .حالوت و شیرینی این همایش خبر قطعی شدن
همکاری یک شرکت دانمارکی با وزارت بهداشت و درمان ایران و سرمایهگذاری مستقیم
 70میلیــون یورویی برای احداث یک کارخانه دارویی بود .کارخانهای که بیش از 150
جوان تحصیلکرده ایرانی را به کار خواهد گرفت تا در بازار دارویی ایران فعالیت کند.

اتاق بازرگانی تهران در 10ماه اول امسال پذیرای 10هیات تجاری از کشورهای
صاحب صنعت خارجی بوده و یک هیات تجاری نیز به رومانی اعزام کرده است.

دیدار 2000فعال اقتصادی

BtoB

حضور 500شرکت خارجی
 10+1هیات تجاری
این هیئت ها عمدتا در راس خود مقامات بلندپایه اقتصادی و سیاسی را به همراه داشتند

الیزه ایگنر وزیر اقتصاد ،انرژی،

اوالف لیس وزیر اقتصاد و

لنیتا توواکا وزیر تجارت و

کریستینینسن

کمیهیکو اینابا مدیرکل سازمان

رسانه و فناوری ایالت باواریا آلمان

حملونقل ایالت نیدرزاکسن آلمان

توسعه خارجی فنالند

وزیر امورخارجه دانمارک

تجارت خارجی ژاپن (جترو)
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دیـــدهبــان

اتاقی برای مذاکرات اقتصادی

اتاق تهران آماده همراهی با فعاالن بخش خصوصی در دوران پساتحریم
اندکی پس از آنکه دود سفید از لوزان سوئیس بلند شد و سران سیاسی ایران و  6قدرت
جهانی دست یکدیگر را به نشانه توافقی تاریخی بر سر برنامههای هستهای ایران فشردند ،در
تهران ،سران پارلمان بخشخصوصی که پرونده مذاکرات هستهای را بستهشده میدیدند،
ایده خود را برای توسعه اقتصادی کشور عملیاتی کردند تا اتاق بازرگانی تهران پیشقراول
مذاکرات اقتصادی ایران و جامعه بینالمللی باشد.
«ستاد اقتصادی پســاتحریم در اتاق تهران» شهریورماه امسال پس از آنکه از سوی
هیات رئیســه اتاق تهران به تصویب رسید با ریاست دکتر جهانگیری نایبرییس اتاق
تهران ،کار خود را آغاز کرد .آنطور که مســئوالن اتاق تهران عنوان کردهاند ،این ستاد
ویژه به دنبال آن اســت تا راهکارهای توســعه اقتصادی و مراودات تجاری کشور را در
دوره پس از رفع تحریمها بررسی کند و نقشه راهی را پیش روی فعاالن اقتصادی و نیز
دولتمردان قرار دهد .اقدامی که در راســتای سیاستها و برنامههای اتاق تهران در دوره
هشتم است و مردان این اتاق قصد دارند در این دوره ،نقش مشاورهای خود را برای دولت
پررنگتر از گذشته کنند.

مشارکت برای ترسیم نقشه راه پساتحریم
ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران ،تاکنون پنج نشست برگزار کرده است و
جلسات مرتب این ستاد نیز ادامه دارد .در این جلسات ،موضوعات مرتبط با اقدامات
فنی و اقتصادی در دوره پســاتحریم به بحث گذاشــته شده و اعضای این کارگروه
سعی دارند تا با کمکگیری از کمیتههای تخصصی خود ،به نتایج مناسبی در زمینه
بوکار در دوره پس از رفع تحریمها دست پیدا کنند.
فعالیتهای اقتصادی و کس 
یکی از ویژگیهای بارز ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران ،حضور و مشارکت
نخبگان اقتصادی از بخشخصوصی و مدیران باسابقه دولتی در حوزه بینالملل در
آن است تا آنجا که افکار و نظرات این دو گروه در تالقی با مسائل و موانع پیشروی
اقتصاد کشور در دوره پس از رفع تحریمها میتواند برای فعاالن اقتصادی گرهگشا
باشد .استفاده بهینه از فرصت حضور سرمایهگذاران خارجی در اقتصاد ایران و نحوه
ورود آنها ،بحث داغ این روزهای بخشخصوصی اســت و ستاد اقتصادی پساتحریم
اتاق تهران این موضوع را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داده تا با همفکری و
مشارکت جمعی نخبگان اقتصادی و نیز دستاندرکاران دولتی ،نقشه راه این اتفاق
کلیدی را در عرصه اقتصادی کشور ترسیم کند.
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Íستادی برای همه
Í
مصوبه هیات رئیســه اتاق تهران برای ایجاد شرایطی که به برقراری تعامالت اقتصادی با
کشورهای جهان منجر شود ،در همان ابتدای کار انسجام خود را پیدا کرد .هیات رئیسه تصمیم
گرفت هدایت ســتاد اقتصادی پساتحریم را برعهده نایب رئیس اول اتاق بگذارد تا مصوبات و
دستورالعملهای این ستاد ویژه زیر نظر دومین مقام عالی اتاق تهران ،سرعت و قوام بیشتری
بگیرد .مهدی جهانگیری که تجربه موفقی در عرصههای اقتصادی دارد ،بهخوبی با فن مذاکرات
اقتصادی با سرمایهگذاران خارجی آشنا است و سعی دارد از وزنه ستاد اقتصادی پساتحریم به
نفع بهبود وضعیت تعامالت بینالمللی ایران با دنیای خارج استفاده کند.
ستاد اقتصادی پساتحریم چندین کمیته تخصصی نیز دارد که هرکدام وظایف مشخصی
را بر اساس اهداف تعیینشده ،برعهده دارند« .کمیته بررسی موانع سرمایهگذاری» از جمله
بازوهای ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران است که وظیفه آن شناخت دستاندازهای
جلب و ورود سرمایهگذاری خارجی به ایران و یافتن راهکارهایی برای تسهیل این رویکرد
اســت .ریاست این کمیته برعهده بهروز علیشــیری است که وی پیشتر رئیس سازمان
ســرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بودهاست .ستاد اقتصادی پساتحریم،
کمیته دیگری نیز دارد که نقش تقویتکننده برقراری مناسبات اقتصادی فعاالن اقتصادی
داخل و شــرکای خارجی را دارد« .کمیته بینالملل» اگر به دســت دیپلمات باسابقهای
همچون حمیدرضا آصفی هدایت شود ،بدون شک برنامهها و اقدامات جدی برای پیشبرد
امور این ستاد در دست دارد.
جدا از ایندو کمیته ،بنیانگذاران ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با ایجاد «کمیته
مشــاوره سرمایهگذاری خارجی» عملکرد اجرایی این ستاد را نشانه گرفتهاند تا بتوانند از
طریق این کمیته ،فعاالن اقتصادی را برای یافتن سرمایهگذاران خارجی مناسب یاری دهند.
خط و ربط کمیته مشاوره سرمایهگذاری خارجی را فریال مستوفی از بانوان کارآفرین عضو
هیات نمایندگان اتاق تهران مشخص میکند .وی از جمله فعاالن اقتصادی است که تاکنون
بوکار خود را بدون مشارکت با سرمایهگذاران خارجی به پیش نبرده است و از این رو،
کس 
یکی از گزینههای مناسب برای هدایت برنامهها و اهداف این کمیته از سوی هیات رئیسه
اتاق تهران بوده است.
در کنار این سه کمیته که وزن برونمحوری آنها سنگینتر است ،کمیتههای دیگری نیز
تشکیل شده است که عمده نگاه آنها به مسائل داخلی است« .کمیته شناسایی و رتبهبندی
شرکتها» وظیفه تعیین سطح و ارزشیابی بنگاههای داخلی را برعهده دارد تا با مشخص
شدن وزن و اعتبار شرکتهای ایرانی ،طرفهای همکاری با بنگاهها و سرمایهگذاران خارجی
بهراحتی شناسایی و معرفی شوند .ریاست این کمیته بر عهده حسن فروزانفرد عضو هیات
نمایندگان اتاق تهران است.
از دیگر کمیتههای تخصصی ســتاد اقتصادی پساتحریم« ،کمیته آموزش» است که
ماموریت آن تقویت بنیه علمی و فنی بنگاههای اقتصادی در مذاکرات بینالمللی با شرکا و
سرمایهگذاران خارجی است .رئیس ستاد اقتصادی پساتحریم ،مسئولیت این کمیته را بر
دوش «ناصر عندلیب» معاون آموزش اتاق تهران قرار داده است تا وی دورهها و کارگاههای
آموزشی برای شرکتهای ایرانی را تدارک ببیند« .کمیته اطالعرسانی» نیز به عنوان بازوی
رسانهای و آگاهیرسانی ستاد اقتصادی پساتحریم نقش ویژهای در پیشبرد امور این ستاد
برعهده دارد .مسئولیت این کمیته با مصطفی درویشی مدیر حوزه ریاست و روابطعمومی
اتاق تهران است .کمیته اطالعرسانی ،مسئولیت راهاندازی و هدایت سامانه اینترنتی ستاد
اقتصادی پساتحریم را برعهده دارد و اخبار و اتفاقات این ستاد را از طریق این سایت به اطالع
فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق تهران میرساند.

یکی از ویژگیهای نشستهای اتاق تهران با وزرای دولت به حضور گسترده بخشخصوصی
در این نشستها مربوط است .در این نشستها تشکلهای بخش خصوصی به عنوان مهمانان
اصلی به دیدار و گفتوگوی کارشناسی با وزرا میپردازند.

همراهی دولت و بخش خصوصی برای عبور از بحران
گزارشی از  9ماه تعامل اتاق تهران با دولت

اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشــاورزی تهران در سالهای اخیر ،سطح مناسبات خود را
با دولتمردان ارتقا بخشــیده است .جایگاه اتاقها در تصمیمسازیهای کالن تا حدی مهم جلوه
میکند که حتی برخی از گزینههای پیشنهادی تصدی وزارتخانههای اقتصادی در زمان روی کار
آمدن دولت یازدهم ،به اتاق تهران آمدند و برای جلب حمایت فعاالن بخش خصوصی ساعاتی را
به گفتوشنود با آنها اختصاص دادند .وزرایی نظیر بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت و عباس آخوندی،
وزیر راه و شهرســازی و محمود حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی .نشست وزرای پیشنهادی در اتاق
اگرچــه در دوره هفتم هیات نمایندگان صورت گرفت اما این آمدوشــد همچنــان ادامه دارد .به
طوری که حدود  5ماه پس از انتخاب اعضای هیات نمایندگان و نیز هیات رئیســه دوره هشــتم
اتاق تهران ،سه عضو کابینه در خانه فعاالن اقتصادی پایتخت حضور یافتند؛ مردادماه سال 1394و
در چهارمین گردهمایی ماهانه هشتمین دوره هیات نمایندگان بود که اسحاق جهانگیری ،معاون

اول رئیسجمهوری ،محمدرضا نعمتزاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت و نیز ولیاهلل سیف ،رئیس
کل بانک مرکزی برای گفتوگوی رودررو با فعاالن بخش خصوصی راهی اتاق تهران شــدند .در
ابتدای این نشست ویژه ،روسای کمیسیونهای هشتگانه اتاق ،نتایج بررسیهای کمیسیونهای
تخصصی و نشستهای مختلف اتاق تهران را درباره موضوعات مهم اقتصادی کشور نظیر رکود با
این ســه چهره اقتصادی کابینه در میان گذاشتند و خواستار چارهجویی دولت درباره این مسائل
شدند .پس از آن نیز هریک از این مقامات دولتی با اشاره به آنچه نمایندگان بخش خصوصی مورد
مطالبه قــرار داده بودند ،توضیحاتی را ارائه کردند .حدود یک ماه بعد از آن نیز رئیس اتاق تهران
با جمعبندی آنچه که در نشست با معاون اول رئیسجمهوری مورد اشاره قرار گرفته بود ،نامهای
با  36بند خطاب به اســحاق جهانگیری تنظیم کرد و به آدرس نهاد ریاستجمهوری فرستاد .در
ماههای گذشته ،اتاق تهران سعی کرده است روابط سازندهای را با دولت و دستگاههای دولتی برقرار

سخنان قاطع وزیر دادگستری درباره مبارزه با فساد

دیدار خصوصیها با شیخ وزرا

در هفدهمین روز آذرماه ،اتاق تهران همایشــی برگزار کرد تحت عنوان «مبارزه با
فســاد ،ارتقای سالمت اداری» که مهمان ویژه آن حجتاالسالم مصطفی پورمحمدی
وزیر دادگستری بود .در این همایش ،که بهمناسبت نهم دسامبر ،روز بینالمللی مبارزه
با فساد برگزار شد ،رؤسای اتاق تهران و ایران به بیان جایگاه بخش خصوصی در مبارزه
با فســاد و لزوم کاهش بوروکراسی اداری و کوچکسازی دولت برای پیشگیری از بروز
فساد پرداختند .همچنین ،در این مراسم مصطفی پورمحمدی از لزوم نظم و انضباط مالی
دولت برای جلوگیری از بروز فساد سخن گفت .او تأکید کرد که دولت در زمینه برخورد
با فساد چهرهای قاطع و سختگیرانه به خود گرفته و بههیچعنوان با متخلفان و مفسدان
مماشات نخواهد کرد .یکی از مسائلی که وزیر دادگستری به آن اشاره کرد ،تغییر نگاه به
فعاالن بخش خصوصی کشور و تغییر آییننامهها در مورد لزوم ارائه مدرک سوءپیشینه
بود .او گفت« :در مورد أخذ برگه عدم سوءپیشــینه ،که برای شروع کسبوکار ضروری
بود ،این تفکر در دولت وجود داشت که مگر همه مردم مجرم هستند؟ بنابراین ،تصمیم
بر لغو آن گرفته شده که نیازمند مصوبه مجلس است و دولت لغو آن را با جدیت مورد
پیگیری قرار داده است».

یک روز پس از آنکه حجتی به اتاق تهران آمد ،بیژن نامدار زنگنه نیز میهمان بخش
خصوصی در ساختمان شماره 82خیابان وزرا شد .او در جمع فعاالن صنعت نفت حضور
یافت ،دغدغههای آنان را شنید و درباره سیاستها و البته چالشهای وزارتخانه متبوع
خویش با آنها سخن گفت .در میان اعضای کابینه دکتر حسن روحانی ،زنگنه شاید یکی
از معدود وزرایی باشد که در عمر دولت یازدهم از برقراری ارتباط تنگاتنگ با رسانهها حذر
کرده اســت .از این رو ،وقتی او پشت تریبون پارلمان بخش خصوصی از نقشه مدیریت
صنعت نفت و همچنین سیاستهایش رونمایی کرد ،سخنانش با اقبال بسیاری از سوی
رسانهها مواجه شد .البته این نخستین حضور زنگنه در اتاق تهران نبود؛ دو سال پیش در
 22مرداد ســال  1392زمانی که دکتــر روحانی ،زنگنه را به عنوان وزیر نفت برگزید ،او
به دعوت اتاق تهران در جمع فعاالن بخش خصوصی و نمایندگان تشــکلهای فعال در
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمیحاضر شد و برنامههای خود را برای صدارت نفت بیان کرد.
سخنان وزیر نفت در این نشست و آنجا که گفته بود...« :به این اعتقاد رسیدهام که در تمام
بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی بخش خصوصی واقعی باید رشد کند» مذاق بخش
خصوصی را شیرین کرد.
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کند؛ گاه به شــیوه دعوت از وزرا و مقامات دولتی برای حضور در جلســات اتاق و گاه ،این اعضای
هیات نمایندگان هســتند که برای مالقات با وزرا به محل کار آنهــا میروند .اما راههای تعامل و
هماندیشی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با دولتیها به این دو روش محدود نمیشود؛ تعدادی
از مقامــات دولتی به عضویت هیات نمایندگان اتاق تهران درآمدهاند و آنها بر حســب وظیفه در
جلسات کمیسیونها و سایر نشستها حضور مییابند .اما گروهی دیگر از مقامات دولتی نیز که عضو
هیات نمایندگان نیستند به موجب موضوعاتی که در جلسات اتاق مورد بررسی قرار میگیرد ،به این
جلسات دعوت میشوند تا با گفتوگو راجع به این مسائل و نزدیک شدن نظرات بخش خصوصی
و دولت ،راهکارهایی برای حل و فصل آنها اندیشیده شود .مانند مهدی کرباسیان ،رئیس سازمان
ایمیدرو که در اواسط آذرماه و در جریان یکی از نشستهای هیات نمایندگان به تشریح وضعیت
موجود حوزه معدن و صنعت معدنکاری و نیز مزیتهای توسعه این بخش پرداخت .او در همین
نشست اعالم کرد که بهتازگی واگذاری پهنههای جدید اکتشافی آغاز میشود ،تا مشارکت بخش
خصوصی در توسعه فعالیتهای معدنی افزایش یابد.
ÍÍبخش خصوصی وارد سرمایهگذاری معدن شود
«سهم معدن از تولید ناخالص داخلی اندک است» این جمله ،یکی از کلیدیترین جملههای
مسئوالن بخش معدن کشور است .حاال هم مهدی کرباسیان ،مدیرعامل ایمیدرو در دیداری که
اواخر آذرماه با اعضای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران داشت بر این موضوع تاکید
کرد .به گفته کرباســیان ،در بخش معدن حداقل از استخراج تا رسیدن به صنایع معدنی  3برابر
ارزش افزوده ایجاد میشود و در برخی موارد تا  10برابر ارزش افزوده ایجاد میشود .بهاینترتیب،
حوزه معدن مثل درختان کوچک موجود در جنگل ،نتوانســته رشد مطلوب داشته باشد .طبق
گفتههای مدیرعامل ایمدرو در اتاق تهران ،در ایران سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کشور 6
درصد است که یک درصد آن مربوط به معدن و  5درصد مربوط به صنایع معدنی است که نسبت
به ظرفیت این بخش ،ســهم اندکی محسوب میشود .او ادامه داد« :در دیدارهایی که با مسووالن
معدنی در کشورهای مختلف از جمله وزیر معادن استرالیا داشتم ،همگی بیان داشتند که سیاست
اصلی بر پایه کاهش قیمت تمام شده تولیدات است و با توجه به شرایط بازارها ،این مهمترین مسئله
تا  5یا  10سال آینده محسوب میشود .در مذاکرات با سرمایهگذاران خارجی در بخشهای مختلف
از جمله فوالد و آلومینیوم ،از قیمت گاز در بازه زمانی طوالنی مدت سوال میکنند که متاسفانه
جوابی برای آن نداریم .البته این در حالی است که در مناطقی که معدنی فعالیت خود را آغاز میکند،
محرومیتزدایی شکل میگیرد و با راهاندازی کارخانجات مرتبط در اقتصاد و وضعیت اشتغال منطقه
تحول ایجاد میشود ».به هرحال 320 ،هزار نفر در بخش معدن کشور اشتغال دارند که پیشبینی
میشود با سرمایهگذاریهای جدید  120هزار نفر دیگر در این بخش اشتغال ایجاد شود .در ایران
 68نوع ماده معدنی از جدول مندلیف شناسایی شده است که در کمتر از  20مورد فعالیت انجام
گرفته است .در حال حاضر ایران جزو  15کشور غنی معدنی در دنیا است که اگر کار اکتشافی کامل
و دقیق صورت گیرد ،رتبه زیر  10را در دنیا بدست خواهد آورد .ارزش ذخایر معدنی شناخته شده
ایران  700میلیارد دالر برآورد می شود و صادرات صنایع معدنی حدود  7.5میلیارد دالر بوده است.
کرباسیان در ادامه این دیدار همچنین گفت« :طی سالهای گذشته به دالیل سیاسی تصمیماتی
در بخش صادرات اتخاذ شد که عالوه بر صادرات در بازار داخل نیز چالش ایجاد کرد .ایجاد ممنوعیت
در صادرات فوالد در سالهای قبل موجب از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی شدهاست .به این
ترتیب ،سهم معدن در بازار سرمایه نیز از  34درصد به  13درصد کاهش یافت .عالوه بر این ،قانون
 2محدودیت را برای سازمانهای توسعهای در نظر گرفتهاست .اول این که اینسازمانها نمیتوانند
واحدی را بیش از  3سال بعد از بهرهبرداری نزد خود نگه دارند و باید آن را واگذار کنند و دوم اینکه
نمیتوانند بیش از  49درصد سهم در سرمایهگذاری داشته باشند .عملیات اکتشاف در  240هزار
کیلیومتر آغاز شدهاست .بعد از انجام کارهای مقدماتی و یافتن راههای سرمایهگذاری ،آن را به بخش
خصوصی اعالم میکنیم تا وارد شوند و ایمیدرو تنها در معادن بزرگ وارد میشود».
به گفته او ،یکی از مشکالت ایمیدرو این است که در سال های  90و  91برخی از اموال سازمان
را به عنوان رد دیون و با نام خصوصیسازی ،واگذار کردهاند .همچنین بزرگترین مسئله کشور منابع
مالی است و باید زمینه را برای سرمایهگذاری خارجی فراهم کنیم .او در پایان تاکید کرد« :هدف
ما در مذاکرات با خارجیها این است که آنها را با بخش خصوصی داخلی برای انجام فعالیت های
اقتصادی در کشور شریک کنیم».
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دیدار بخش خصوصی با وزیر جهادکشاورزی
در واپسین روز پاییز 1394نیز اتاق تهران ،میزبان محمود حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی
بود .دعوت از حجتی ،بدین جهت صورت گرفت تا او و نمایندگان تشکلهای حوزه کشاورزی
و صنعت غذایی در کنار یکدیگر بنشینند و درباره توسعه صادرات این نوع محصوالت به
روسیه چارهاندیشی کنند .در نشست حجتی با فعاالن بخش خصوصی ،دو طرف انتظارات
خود را از یکدیگر بیان کردند و البته انتقاداتی را نیز به طرف مقابل وارد ساختند .چنانکه
بخش خصوصی از تعلل دولت در بسترسازی صادرات به روسیه گالیه کرد و حجتی نیز این
انتقاد را مطرح کرد که برخی از فعاالن اقتصادی منافع کوتاهمدت را به عواید بلندمدت ارجح
میدانند و این به جایگاه کاالهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی آسیب رسانده است.
او دســت یاری به سوی بخش خصوصی دراز کرد و چنین گفت« :مصلحت کشور در این
است که براساس برنامهای بلندمدت ،محصوالت باکیفیتی صادر شود .کسانی را که محصول
بیکیفیت صادر میکنند ،نهی و راهنمایی کنید .باید به گونهای سیاستگذاری کنیم که
صادرات نه از سرریز مصرف داخلی ،که از همان ابتدا برای صادرات تولید صورت گیرد».

رییس صندوق توسعه ملی در اتاق تهران
در پنجمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران ،نمایندگان بخش خصوصی میزبان
ســید صفدر حسینی ،رییس صندوق توسعه ملی ،بودند .در این نشست ،رئیس صندوق
توســعه ملی در مورد عملکرد صندوق توســعه ملی به اعضای هیــأت نمایندگان اتاق
توضیحاتی ارائه داد .او با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی یک تجربه ناموفق ارزیابی میشود،
اعالم کرد که  80درصد از منابع ارزی تخصیصیافته حساب ذخیره ارزی به بخش دولتی
رسیده و تنها  20درصد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است .در این نشست ،سید
صفدر حسینی به نمایندگان بخش خصوصی خبر داد که حسابهای صندوق بهزودی از
بانک مرکزی جدا خواهد شد و با توجه به مستقل بودن صندوق از ردیفهای بودجهای،
مجلس نیز حق دخالت در قوانین صندوق را ندارد .او با اشــاره به کاهش قیمت نفت و
کاهش منابع صندوق ،اعالم کرد که قصد دارد با راهبردی شفاف 80 ،درصد منابع صندوق
توسعه ملی را به بخش خصوصی اختصاص دهد.

960

جمع نفر ساعت آموزشی

2880

آمار کالسهای اولین دوره
مشترک  MBAاتاق با همکاری
دانشگاه دولتی  Wuerzburgآلمان

جمع نفر ساعت آموزشی

آمار شرکتکنندگان در هفتمین دوره
مشترک  MBAاتاق تهران و دانشکده
مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آموزش شرط توسعه

اتاق تهران تالش میکند با گسترش فعالیتهای آموزشی زمینههای افزایش آگاهی فعاالن بخشخصوصی را فراهم آورد
پیشرفت و توســعه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی
و سیاســی هر جامعه فرآیندی اســت کــه طی آن،
اســتعدادهای جامعه بارور و شکوفا ،و بهبود معیشت
در تمامی شــئونات زندگی حاصل میشــود .این امر
نیازمند ابزارهایی است که به طور حتم نیروی انسانی
فرهیخته با پنجههای کارآمد در این راستا نقش بسزایی
ایفا میکند .به طوری که امروزه تربیت افراد متخصص
و ماهــر از عوامل کلیــدی و انکارناپذیر در توســعه
پایدار و تولید ثروت محســوب میشــود ،لذا هرگونه
ســرمایهگذاری در توسعه بخشهای مختلف نیازمند
برنامهریزی و ســازماندهی در حوزه تامین و بهسازی
منابع انسانی است.
در راســتای اهداف و رویکردهای اتــاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران و بر اســاس اسناد
باالدســتی از جمله اهداف و برنامههای عملیاتی دوره
هشــتم اتاق تهران در حوزه توانمندسازی و افزایش
بهرهوری منابع انسانی ،توانمندسازی اعضا ،تشکلهای
صنفی و ذینفعان ،مرکز آموزش اتاق تهران در مهرماه
سال  1394تشکیل شد.
این مرکــز با برگزاری دورههای آموزشــی منظم،
هدفمند و ساختاریافته آموزش و با بهرهگیری از تجارب
بینالمللی و بهترین اســتادان ملی و بینالمللی و با
توســعه فعالیتهای کمی و کیفی تالش خواهد کرد
نقشی سازنده در ارتقای شایستگی و صالحیت حرفهای
فعاالن کسبوکار ایفا کند و با یک سازوکار هدفمند،
هوشمند و سازماندهیشده سطح شایستگی حرفهای
اعضای اتاق ،تشکلهای صنفی و کارکنان آنها را افزایش
دهد.
Íاستراتژیهای مرکز آموزش اتاق تهران
Í
چیست؟
توجه به کیفیت و استانداردهای ملی و بینالمللی در
ارائه خدمات آموزشی به ذینفعان
بهکارگیری شیوههای نوین ارائه خدمات آموزشی
به ذینفعان ،توســعه تنــوع ارائه خدمــات مطلوب
آموزشــی به ذینفعان ،توانمندســازی منابع انسانی
ذینفعان ،ارتقای جایگاه اتاق در سیاستگذاریهای
آموزشهــای کاربردی و مهارتــی و افزایش دانش و
مهارت و ایجاد نگرش مناسب در بین مخاطبان و توجه
به مسئولیتهای اجتماعی از مهمترین استراتژیهای
آموزشی اتاق تهران به شمار میآید.

برنامههای مرکز آموزش
ردیف

شرحفعالیت

1394

1395

1

طراحی و راهاندازی سیستم مدیریت فرآیند آموزشی ()TMS

*

--

2

پشتیبانی سیستم مدیریت فرآیند آموزشی ()TMS

*

*

3

طراحی و راهاندازی سیستم آموزش الکترونیکی ()LMS

*

--

4

پشتیبانی سیستم آموزش الکترونیکی ()LMS

*

*

5

نیازسنجی دورههای آموزشی ویژه اعضا

*

--

6

نیازسنجی دورههای آموزشی ویژه تشکلها

*

--

7

راهاندازی سایت علمی مرکز

*

--

8

برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت کارکنان اتاق

*

*

9

برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت کارت بازرگانی

*

*

10

برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت اعضای اتاق

*

*

11

برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت تشکلهای صنفی

*

*

12

برگزاری کارگاههای آموزشی

*

*

13

برگزاری همایشهای آموزشی

--

*

14

برگزاری دورههای MBA

*

*

15

برگزاری دورههای DBA

--

*

16

طراحی و برگزاری دورههای آموزشی استارتآپ

--

*

17

طراحی و برگزاری دورههای آموزشی بینالملل

--

*

آمار کالسهای آموزشی ویژه متقاضیان کارت بازرگانی
مهرماه 94

نماه 94
آبا 

آذرماه 94

میزان ساعت آموزشی

 72ساعت

 70ساعت

 74ساعت

تکنندگان
تعدادشرک 

 276نفر

 178نفر

 164نفر

آمار کالسهای اولین دوره مشترک  MBAاتاق با همکاری دانشگاه دولتی  Wuerzburgآلمان
جمع نفر -ساعت
آموزشی

جمع ساعات
آموزشی

جمع کل

960

48

 20نفر

تعدادشرکتکنندگان
خانم

آقا

 3نفر

 17نفر

تاریخ
94/09/30 - 94/07/01

آمار شرکتکنندگان در هفتمین دوره مشترک  MBAاتاق تهران و دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
جمع نفر -ساعت
آموزشی

جمع ساعات
آموزشی

جمع کل

2880

90

 32نفر

تعدادشرکتکنندگان
خانم

آقا

 4نفر

 28نفر

تاریخ
94/09/30 - 94/07/01
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دیـــدهبــان

اتاق کمیسیونمحور تهران

چگونه کمیسیونهای مشورتی در اتاق تهران تشکیل شد؟

کمیســیونهای مشــورتی و تخصصی همواره نقشــی بیبدیل و مهم در ساختار
سیاســتگذاری و تصمیمگیری در اتاق تهران داشتهاند .در دور هشتم نیز از همان
آغاز کار شعار کمیسیونمحور بودن مورد استفاده قرار گرفته و بنا بر این بوده است
تا آنچه به عنوان تصمیمات کالن در مسیر حرکت اتاق اتخاذ میشود ،برآیند چیزی
باشــد که از دل مباحث کارشناسی در کمیسیونهای مشورتی بیرون آمده است .به
همین دلیل منتخبان دور هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران از همان ابتدا ،در مورد
نحوه تشکیل ،عضوگیری و کارکرد کمیسیونها ،جلسات بحث و گفتوگوی زیادی
برگزار کردند که نتیجه آن در دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران عرضه شد.
در روز پنجم خردادماه ،زمانی که دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار
شد ،آییننامه پیشنهادی چگونگی تشکیل و برگزاری کمیسیونهای مشورتی اتاق
تهران اعالم شد و به تصویب رسید .این آییننامه در  23ماده تدوین و تنظیم شده بود
که با رأی اکثریت قاطع اعضای هیات نمایندگان مصوب شد .براین اساس اعضای هیات
نمایندگان اتاق تهران  10کمیسیون مشورتی را معین کردند و از تمامی اعضا خواسته
شد تا در دو کمیسیون مشورتی حضور فعال پیدا کنند .در آن نشست  10کمیسیون
مشورتی با عناوین «ارتقای سالمت اداری و اقتصادی»« ،اقتصاد سالمت»« ،انرژی و
محیط زیست»« ،بازار پول و سرمایه»« ،تسهیل تجارت و توسعه صادرات»« ،تسهیل
لونقل و لجستیک»« ،صنعت و معدن»« ،کشاورزی ،آب و صنایع
بوکار»« ،حم 
کســ 

1

کمیسیون اقتصاد سالمت

در نخســتین نشست این کمیسیون
جدیدالتاســیس که  17خــرداد ماه
برگزار شــد ،انتخابات هیات رئیســه
کمیســیون برگــزار شــد و محمود
نجفیعرب به عنوان رئیس کمیسیون
انتخاب شــد .همچنین ناصر ریاحی
و حســن فروزانفرد به عنــوان نواب
رئیس کمیسیون برگزیده شدند .عالوه بر سه عضو هیات رئیسه ،محسن بهرامی ارضاقدس،
علیاشــرف افخمی و علیرضا خائف دیگر اعضای این کمیســیون هستند که تا پایان پاییز
 11جلســه برگزار کرده است .در این نشســتها اخبار و رویدادهای مرتبط با حوزه اقتصاد
ســامت مورد بحث و بررســی قرار گرفته و مهمانان مختلفی از وزارت بهداشت و درمان و
آموزش پزشکی و ســازمانهای تابعه مانند ســازمان غذا و دارو به نشستهای کمیسیون
دعوت شــدهاند .مسائل مهمی چون تهیه طرحهای الزم جهت حذف مقررات زائد دولت در
امور اقتصادی سالمت ،درمان ،دارو ،تجهیزات ،بهداشت و تغذیه و ایمنی غذایی ،فرصتها و
تمهیدات پســاتحریم در حوزه اقتصاد سالمت ،فرصتهای پیش رو در تدوین برنامه ششم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،کارآیی طرح برچسب اصالت
دارو و محصوالت آرایشی بهداشتی ،موارد متناظر با حوزه سالمت در قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،معرفی طرح اعتبارسنجی مالی شرکتها برای حضور در
عرصه بینالمللی ،بررسی نقش و جایگاه بخش خصوصی در طرح تحول سالمت ،ارائه گزارش
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غذایی» و کمیسیون «گردشگری» معرفی شد و به اعضا فرمهای ثبتنام داده شد تا
با توجه به تخصص و عالقهمندی خود برای حضور در این کمیسیونها اعالم آمادگی
کنند .بر اساس آییننامه تصویبشده ،هریک از کمیسیونهای دهگانه اتاق تهران با
عضویت حداقل  5نفر از اعضای داوطلب از میان هیات نمایندگان اتاق تهران شکل
میگیرد و مدت آن نیز دو سال تعیین شده است.
شایان ذکر است که پس از ثبتنام اعضای هیات نمایندگان در کمیسیونهای مشورتی
و نهایی شدن حضور هر عضو در کمیسیونهای مربوطه دو کمیسیون «حملونقل و
لجستیک» و «ارتقای سالمت اداری و اقتصادی» به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا
تشکیل نشدند و از بین کمیسیونهای مشورتی اتاق تهران حذف شدند .از اواخر بهار
سال جاری ( )1394هشت کمیسیون اتاق تهران کار خود را آغاز کرده و هر دو هفته
یکبار تشکیل جلسه دادهاند .در این جلسات پس از تعیین خطمشی و برنامههایی که
کمیسیون دنبال خواهد کرد ،موضوعات مختلفی از حوزه مربوط به کمیسیون در دستور
کار قرار گرفته و افراد مسئول از بخش دولتی و خصوصی به نشستهای کمیسیونهای
اتاق تهران دعوت شدهاند .ضمن اینکه هر کمیسیون کارشناسهای خبرهای برای دنبال
کردن امور مربوط به خود انتخاب کرده اســت .همچنین در هر نشست کمیسیون از
مقامات تشکلهای بخش خصوصی مرتبط با دستور جلسه برای حضور در جلسه و بیان
مسائل و مشکالت دعوت به عمل میآید.

در مورد راهاندازی پاراکلینیکهای تخصصی در بیمارستانهای دولتی توسط نماینده معاونت
درمان وزارت بهداشت ،استماع اقدامات انجامگرفته توسط هیات امنای ارزی با حضور دکتر
سیدعباس حسنی ،رئیس هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران ،گزارش احکام
مرتبط با سالمت در برنامه پنجساله ششم ،برچسب اصالت و روشهای رهگیری کاالی سالمت
و ...از جمله دستورجلسههای مهم این کمیسیون در 9ماهه ابتدای سال جاری بوده است.
Íاقدامات شاخص
Í
کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران ،عالوه بر بررسی رویدادهای مهم این حوزه و تالش
برای مشورت دادن به سازمانهای دولتی ،در مورد برچسب اصالت و نقاط ضعف این طرح
با رئیس سازمان غذا و داروی کشور جلسه برگزار کرده و در مورد طرحهای جایگزین با
این مقام مسئول همفکری داشته است.

2

کمیسیون انرژی و محیطزیست
در نخستین نشست این کمیسیون
که  17خرداد ماه برگزار شد ،منصور
معظمی به عنوان رئیس و حمیدرضا
صالحی و مهدی شریفی نیکنفس به
عنوان نواب رئیس انتخاب شدند تا در
دوره دوســاله پیشرو هدایت آن را
برعهده بگیرند .علی شمس اردکانی،

8

کمیسیون

مشورتی در اتاق
تهرانتشکیل
شدهاست

15

فرهاد فزونی ،محمدحســین شریعتمدار ،رضا پدیدار و سیدرضا نوروززاده از اعضای این
کمیسیون هستند .کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران در 9ماهه اول سال 15
نشست برگزار کرده و در هرکدام با استفاده از کارشناسان بخش خصوصی و نمایندگان
دولتی به موضوعات مهم حوزه انرژی و محیطزیست پرداخته است .بررسی مسائل مرتبط
به پخش و پاالیش فرآوردههای نفتی با حضور مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،بحث و
بررسی پیرامون برنامه ششم توسعه در حوزه انرژی با حضور آقای بهادرانی ،بحث و بررسی
در خصــوص گزارش چهارم دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و تســهیل صدور مجوزهای
کســبو کار ،بحث پیرامون تعامل و مشارکت بخش خصوصی با دولت در حوزه انرژی
کشــور و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت تسهیل و تســریع در این فرآیند ،بحث در
خصوص حوزه محیط زیست توسط محمدحسین شریعتمدار ،بحث و بررسی پیرامون
موضوع صنعت پتروشیمی با حضور عباس شعریمقدم ،مدیرعامل شرکت ملی صنایع
پتروشیمی ایران و ...از دستورجلسات مهم این کمیسیون تاکنون بوده است .کمیسیون
انرژی و محیطزیســت اتاق تهران تالش زیادی برای توسعه حضور بخش خصوصی در
حوزه انرژی بهویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی داشته است.
Íاقدامات شاخص
Í
کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران در مورد مسئله حضور یا خروج محصوالت
پتروشیمی در بورس کاال جلسات زیادی برگزار کرده است .این کمیسیون همچنین نقشی
محوری در انتقال مشکالت بخش خصوصی در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی به وزیر نفت
ایفا کرده است.

3

کمیسیون بازار پول و سرمایه

این کمیســیون نیز اولین نشست
خــود را  17خردادماه برگزار کرد و
در اولین جلسه خود علی سنگینیان
را بــه عنوان رئیس و سیدحســین
ســلیمی و لطفاله ســعیدی را به
عنوان نواب رئیس انتخاب کرد .این
کمیسیون که با اقبال نسبی اعضای
هیات نمایندگان اتاق مواجه شــد از جمله کمیسیونهای شلوغ و پرعضو اتاق تهران به
حساب میآید .عبدالمهدی بخشنده ،علیاشرف افخمی ،حسین ابویی مهریزی ،عباس
آرگون ،کاوه زرگران ،مجتبی خسروتاج ،مهدی جهانگیری ،احمد کیمیایی اسدی ،مهدی
معصومی اصفهانی ،فرهاد فزونی ،احمد صادقیان و علی شمس اردکانی سایر اعضای این
کمیسیون هستند .کمیسیون بازار پول و سرمایه تا پایان 9ماهه اول سال جاری  10بار
تشکیل جلسه داده و با دعوت از مسئوالن دولتی و چهرههای شاخص بخش خصوصی
در حوزه بازار پول و ســرمایه ،مســائل مهم این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار داده
است .بحث و بررسی پیرامون مسائل بازار سرمایه با حضور آقای فطانت ،رئیس سازمان
بورس و اوراق بهادار ،بررســی مواد مرتبط از الیحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای
نظام مالی ،طرح بانکداری بدون ربا ،مشکالت و راهکارهای تسهیل ورود سرمایهگذاران
خارجی به بازار پول و ســرمایه ایران ،مشــکالت حوزه بانکی با دعوت از مدیران عامل
چند بانک منتخب ،شــرایط بازار ســرمایه و اجرای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و
ارتقای نظام تامین مالی با حضور شاپور محمدی ،معاون اقتصادی وزارت اقتصاد ،تعامل
و مشــارکت بخش خصوصی با دولت در حوزه انرژی کشور ،موضوعات بازار سرمایه در
حوزه نفت ،خروج پتروشیمی از بورس کاال با حضور حامد سلطانینژاد ،مدیرعامل شرکت
بوکار،
بورس کاالی ایران ،گزارش هیات مقرراتزدایی و تســهیل صدور مجوزهای کس 
محدودیتهای بانکی و ...از موضوعات مهمی بوده است که در 9ماهه اول سال جاری در
دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.

جلسه

10

تعدادبیشترین
تشکیل جلسه در میان
کمیسیون های اتاق

جلسه

تعداد کمترینتشکیل
جلسه در میان
کمیسیون های اتاق

Íاقدامات شاخص
Í
بررسی بازار سرمایه در حضور شــاپور محمدی ،معاون وزیر اقتصاد و ارزیابی خروج
محصوالت پتروشیمی از بورس کاال با حضور حامد سلطانینژاد ،مدیرعامل بورس کاال ،از
جمله اقدامات کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بوده است.

4

کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

این کمیسیون نیز انتخابات هیات
رئیســه خود را در  17خردادماه و
در نخستین نشســت خود برگزار
کرد .در این نشست محسن بهرامی
ارضاقدس به عنوان رئیس و علیرضا
کالهی صمدی و مرتضی سعیدی
به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند.
عالوه بر اعضای هیات رئیسه کمیسیون ،یحیی آلاسحاق ،محمدرضا انصاری ،محمد
امیرزاده ،ولیاله افخمی ،عباس آرگون ،حمیدرضا صالحی ،مهدی شــریفی نیکنفس،
محمدرضا شجاعالدینی ،ســیدرضی حاجیآقامیری ،منصور معظمی ،محمد الهوتی،
اســداهلل عسگراوالدی ،محسن صالحینیا و مسعود کرباسیان در این کمیسیون حضور
دارند .تسهیل در صدور کارت بازرگانی و کاهش زمان انجام این فرآیند با حضور مدیر واحد
صدور و تمدید کارت بازرگانی اتاق تهران ،سیاستهای تجاری در برنامه ششم و موضوع
اقتصاد مقاومتی ،موضوعات مرتبط به صندوق توســعه ملی با حضور صفدر حسینی،
اولویتهای تجاری به منظور برنامهریزی هیاتهای تجار اعزامی ،تجارت خارجی ،بحث
و بررسی پیرامون موضوع برنامه ششم ،تاثیر منفی نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش
افزوده بر کاهش قدرت رقابت صادراتی کاالهای ایرانی ،روابط بانک توسعه صادرات ایران
با فعاالن اقتصادی با دعوت از علی صالحآبادی مدیرعامل ،سیاستهای پولی و ارزی بانک
مرکــزی با حضور پیمان قربانی عقیلآبادی ،معاون اقتصادی بانک مرکزی و غالمعلی
کامیاب ،معاون ارزی بانک مرکزی ،مشکالت گمرک با حضور مسعود کرباسیان ،رئیس
گمرک جمهوری اسالمی ایران ،بودجه سال  1395کل کشور و ...مهمترین محورهای
صورتجلســات این کمیسیون تاکنون بوده است .کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه
صادرات اتاق تهران از زمان تشــکیل تا پایان 9ماهه اول سال جاری  11جلسه ترتیب
داده است.
Íاقدامات شاخص
Í
کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در دو اقدام مهم ابتدا مشکالت
فعاالن اقتصادی با بانک توســعه صادرات را با علی صالحآبادی ،مدیرعامل این بانک در
میان گذاشت و در نشستی با مسعود کرباسیان ،رئیسکل گمرک ،حل مشکالت و موانع
گمرکی پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان را پیگیری کرده است.

5

کمیسیون تسهیل کسبوکار

این کمیسیون نخستین نشست خود
را در روز  18خردادماه  94برگزار کرد
و طــی آن محمدرضا نجفیمنش به
عنوان رئیس این کمیســیون انتخاب
شــد .احمد کیمیایی اسدی و حسن
عابــدی جعفری نیز به عنــوان نواب
رئیس این کمیســیون از سوی اعضا
انتخاب شدند .همچنین در این کمیسیون مهدی پورقاضی ،سهیال جلودارزاده ،ولیاله افخمی،
محمدرضا زهرهوندی ،سید محمد اتابک ،ســید بهادر احرامیان و کوروش پرویزیان حضور
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دیـــدهبــان
دارند .این کمیسیون از زمان آغاز به کار خود تا پایان 9ماهه اول سال 13 ،بار تشکیل جلسه
داده اســت و به مسائل مهمی چون بخشنامه جدید وزارت کار و امور اجتماعی درخصوص
نیروهای قراردادی ،دســتمزد مبنی بر کسر حق بیمه ســال  1394و مشمول بیمه مزایای
رفاهی و انگیزشــی ،قوانین و مقررات مخل تولید و ســرمایهگذاری (موضوع ماده  76قانون
برنامه پنجم) ،مصوبه تامین امنیت شغلی مادران با دعوت از معاونت امور زنان و خانواده نهاد
ریاست جمهوری و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشکده اجتماعی دانشگاه تهران ،مصوبه
دولت درخصوص ارائه تسهیالت به افراد دارای بدهی معوق ،مسائل تامین اجتماعی با حضور
محمدحسن زدا ،معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ،بررسی در خصوص نمونههای
عدم ثبت صورتجلســه مجامع شرکتهای دارای اقساط معوق ،چگونگی به تعویق افتادن
پرداخت حق بیمه و مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای مشــکلدار ،مشکالت مالیات بر
ارزش افزوده با حضور فرشــید فریدونی ،مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور ،گزارش چهارم
دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار ،آییننامه مشاغل سخت
و زیانآور و ...پرداخته است.
Íاقدامات شاخص
Í
کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران با تمرکز روی دو مسئله بیمه تامین اجتماعی
و مالیات به مشــکالت اساســی فعاالن اقتصادی پرداخته است و در این مسیر میزبان
مقامات مسئول در این حوزه مانند فرشید فریدونی ،مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور و
محمدحسن زدا ،معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی بوده است.

6

کمیسیون صنعت و معدن

نخستین نشست کمیسیون صنعت و
معدن اتاق تهران در روز  17خردادماه
برگزار شــد و طی آن اعضــا ابتدا از
محسن خلیلی عراقی درخواست کردند
که ریاست این کمیسیون را بپذیرد .با
امتناع ایشــان و اصــرار برای انتخاب
فردی جوانتر ،مهــدی پورقاضی به
عنوان رئیس و فاطمه دانشور و محمدرضا زهرهوندی به عنوان نواب رئیس کمیسیون انتخاب
شدند .در این کمیسیون که اعضای بیشتری از بقیه کمیسیونها دارد ،رضا پدیدار ،محمدرضا
بهرامن ،سیدبهادر احرامیان ،سید محمد اتابک ،حسین ابویی مهریزی ،محسن خلیلی عراقی،
مجتبی خسروتاج ،سهیال جلودارزاده ،مرتضی لطفی ،حسن عابدی جعفری ،محسن صالحینیا،
سیدحسین ســلیمی ،جعفر سرقینی ،فریال مســتوفی ،علیرضا کالهی صمدی ،سیدرضا
نوروززاده و محســن مهرعلیزاده حضور دارند .این کمیسیون تاکنون  19بار تشکیل جلسه
داده است و به مسائل مهمی چون بررسی قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام
مالی کشور» ،بررسی استراتژی توسعه صنعتی با حضور دکتر رضوی ،بررسی آییننامه ماده
 37قانون رفع موانع تولید با حضور شاپور محمدی و دکتر توفیقی ،شهرکهای صنعتی ،برنامه
ششم به تفکیک حوزههای صنعت ،معدن و ارتقای بهرهوری و کیفیت ،بسته خروج صنایع از
رکود ،مسائل و مزایای صنعت نساجی با حضور اعضای هیات رئیسه انجمن صنایع نساجی،
بحث و بررسی پیرامون سرمایهگذاری خارجی معدن (ارائه گزارش دانشگاه مکگیل) و بحث
و بررســی درخصوص صنعت برق (چالشها و راهکارهای پیشنهادی) با حضور هیات مدیره
سندیکای صنعت برق پرداخته است.
Íاقدامات شاخص
Í
کمیســیون صنعت و معدن برای بررســی دقیق مســائل مربوطه اقدام به تشکیل
کمیتههای تخصصی کرده است .این کمیسیون در بررسی برنامه ششم بسیار دقیق عمل
کرده است و همچنین بسته خروج از رکود دولت را به طور دقیق مورد بررسی و موشکافی
قرار داده است.
186
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7

کمیسیون کشاورزی ،آب و صنایع غذایی

در نخســتین نشست این کمیسیون
در  17خردادمــاه  94کاوه زرگران به
عنــوان رئیس و سیدمحمدحســین
شریعتمدار و مهدی معصومی به عنوان
نواب رئیس انتخاب شدند .همچنین
عبدالمهدی بخشنده ،فاطمه دانشور،
لطفاهلل ســعیدی ،حسن فروزانفرد،
اسداهلل عسگراوالدی ،محمدعلی طهماسبی و احمد صادقیان در این کمیسیون حضور دارند.
این کمیســیون در 9ماهه اول سال جاری  10بار تشکیل جلسه داده و با همراهی مهمانان
بخش خصوصی و مسئوالن دولتی مربوط ،به مسائل مهمی چون قیمتگذاری محصوالت
غذایی ،مســائل و مشکالت بخش کشاورزی ،آب و صنایع غذایی با حضور رئیس کمیسیون
کشاورزی مجلس شورای اسالمی ایران ،وضعیت تولید نان و نانهای صنعتی ،مشکالت صنعت
طیور ،شیر خام و فرآوردههای خام دامی با حضور آقای خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور،
نمایشگاههای صنعت غذا ،راهکارهای صادرات محصوالت باغی و کنسانتره ،کشاورزی و صنایع
غذایی در برنامه ششم و ...پرداخته است.
Íاقدامات شاخص
Í
کمیسیون گردشگری اتاق تهران که کمیسیونی تازهتاسیس است بیشترین تالش خود
را بر تقویت رابطه فعاالن حوزه گردشــگری و بنگاههای فعال در این حوزه با اتاق تهران
متمرکز کرده است .این کمیسیون همچنین برای ساماندهی تعطیالت در کشور در حال
تدوین و ارائه یک برنامه جامع است.

8

کمیسیون گردشگری

هفدهم خرداد  1394روز تشــکیل
نخســتین نشســت این کمیسیون
جدیدالتاســیس در اتاق تهران بود.
در نشست نخســت این کمیسیون
محسن مهرعلیزاده به عنوان رئیس
و علیرضا خائف و محمد امیرزاده به
عنوان نواب رئیس انتخاب شدند .در
این کمیسیون همچنین محمود نجفی عرب ،ناصر ریاحی و مهدی جهانگیری حضور دارند.
کمیسیون گردشــگری اتاق تهران از آغاز به کار خود تا پایان فصل پاییز  10بار تشکیل
جلسه داده است و با حضور مسئوالن دولتی و نمایندگان بخش خصوصی به مسائل مهمی
چون راهکارهای رفع موانع و محدودیتهای فراراه توسعه صنعت گردشگری ،راهکارهای
تخصیص بودجه و تسهیالت مناســب جهت حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی،
ساماندهی تعطیالت ،برندســازی در هتلها و رستورانها ،مشارکت بخش خصوصی در
بهروزرســانی و اجرای برنامه ملی گردشگری ،برنامه ششم توسعه در حوزه گردشگری و
بررسی سند عملیاتی توسعه گردشگری کشور برای تحقق سیاستهای برنامه ششم توسعه
و سند چشمانداز 1404پرداخته است.
Íاقدامات شاخص
Í
کمیسیون کشاورزی ،آب و صنایع غذایی یکی از مهمترین اقدامات خود را در زمینه
پیگیری صادرات محصوالت کشــاورزی به روســیه با توجه به ظرفیت خالی این بازار
بزرگ انجام داده اســت .همچنین بررسی مشکالت حوزه نان و افشای تخلفاتی که در
حوزه راهاندازی کارگاههای نان صنعتی در شهر تهران رخ داده بود ،از دیگر اقدامات این
کمیسیون برای شفافسازی فضای اقتصاد کشور است.

استراتژی واحد انفورماتیک اتاق برای ایجاد بستر تعاملی با بازرگانان

خدمات اتاق تهران غیرحضوری ميشود
برای اولینبار در کشور :پخشزنده مذاکرات بخش خصوصی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران در دوره هشتم
اســتراتژیهای جدیدی برای ایجاد ارتباط بهتر با بازرگانان و ارائه
خدمات غیرحضــوری به اعضا طراحی کرده اســت .آنطور که در
بخش فناوری اطالعات اتاق تهران برنامهریزی شده ،در گام اول ایجاد
شبکه ارتباطی گسترده با اعضا و افزایش سطح خدمات در این دامنه
دنبال ميشود و در گام بعد این دامنه میان تمامی بازارگانان تهران
گسترده ميشود تا جذابیت خدمات اتاق برای همه فعاالن اقتصادی
نمایان شــود .طبق اعالم واحد انفورماتیک اتاق تهران ،برنامهریزی
برای حذف تردد و مراجعه حضوری اعضا به اتاق تهران صورت گرفته
و زیرســاختهای الزم برای ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و
الکترونکی در حال فراهم شــدن اســت تا در آینــده نزدیک همه
مراجعههــای حضوری برای گرفتن خدماتی نظیر دریافت و تمدید
کارت بازرگانی ،گواهی مبدأ و سایر خدمات اتاق ،حذف شود و بتوان
به صورت الکترونیکی این خدمات را به اعضا ارائه داد.
پرتال اتاق تهران از میانههای تابســتان امســال با همین هدف
راهاندازی و جایگزین وبسایت قبلی شد .طبق اعالم واحد انفورماتیک
اتاق ،تفاوت پرتال و وبسایت در ایجاد فضای ارتباط و تعامل دوطرفه
است .در محیط جدید امکان سوال و جواب و تعامل میان اعضا با اتاق
و حتی اعضا با یکدیگر فراهم شده است .اعضای اتاق بازرگانی از طریق
پرتال ميتوانند با منتخبان خود یعنی اعضای هیات نمایندگان ،ارتباط
مستقیم داشته باشند و دیدگاههای خود را به آنها انتقال دهند .برای
دسترسی بهتر بازرگانان به اخبار و اطالعات مربوط به اتاق ،ترتیبی
داده شده است تا جلسات ماهانه هیئت نمایندگان اتاق تهران به طور
زنده از طریق پرتال پخش شود .نهتنها دارندگان کارت بازرگانی ،که
همه عالقهمندان به مباحث اقتصادی مطرحشده در جلسات پارلمان
بخش خصوصی به آن دسترسی دارند.

بخش آیتی اتاق برای حذف خدمات حضوری و ارائه الکترونیکی
کارت بازرگانی ،گواهی مبدأ و سایر خدمات ،به دنبال ایجاد ارتباط با
سازمانهای دولتی است تا با برقراری لینک اطالعاتی بتواند اطالعات
و اسناد مورد نیاز برای فعاالن اقتصادی را از سازمانهای مبدأ بگیرد.
در این صورت دیگر الزم نیســت متقاضی خدمات با مراجعه به آن
سازمانها ،اسنادی نظیر برگه دارایی ،گمرک و ...را دریافت کند و به
اتاق بیاورد .قرار است این مقدمات در سال جاری فراهم شود.
اتــاق بخش دیگری از خدمات ارتباطی خود را با راهاندازی مرکز
پاســخگویی تلفنی دنبال ميکند .بر این اساس از بهمنماه مرکزی
برای پاسخگویی به سواالت بازرگانان افتتاح ميشود .با آموزشهایی
که داده شده اســت ،از سواالت ساده تا مشاورههای حقوقی ثبت و
دریافت ميشود .ســواالتی که کارشناسان مرکز پاسخگویی به آن
مسلط باشند پاســخ داده ميشود و مشاورههای حقوقی نیز ثبت و
پاسخ آن از طریق مشاوران اتاق برای سوالکننده به صورت ایمیلی
یا راههای دیگر ارتباطی ارسال ميشود.
بخش آیتی همچنین در حال فراهم کردن بستری است که در
آن سمینارهای مجازی برگزار شود و کالسهای آموزشی نیز از طریق
اینترنت پیش برود .بر این اساس اتاق به دنبال انجام مسئولیتهای
اجتماعی خود در زمینه کمک به کاهش ترافیک و کاهش آلودگی
هوا است .اعضای اتاق نیز به طور غیرحضوری ميتوانند آموزشهای
الزم را ببینند ،مشاورههایی که ميخواهند دریافت کنند و همچنین
مشارکت خود را در امور مربوط به اتاق افزایش دهند.
واحد انفورماتیک اتاق این هدف را دنبال ميکند که اعضای اتاق
در هر روز حداقل یکبار و بهسادگی با ورود به پرتال اتاق ،ارتباط خود
را حفظ کنند تا از این طریق صاحب ســابقه و پروفایلی مطلوب در
مجموعه رویدادهای مربوط به اتاق شوند.

تالش برای گسترش
عدالت آموزشی
یکی دیگر از اقداماتی که
اتاق تهران در مسیر ایفای
تعهد و مسئولیت اجتماعی
خود انجام داده ،تحت
پوشش قرار دادن یکصد
دانشآموزبیبضاعت
است .اتاق تهران برای
انجام این عمل خیر ،با
همکاریمؤسسهخیریه
ابرار ،مؤسسهای خیریه
تأسیس کرده که توسط
فعاالن بخش خصوصی
راهاندازی شده و تعداد
 100دانشآموز کمبضاعت
در مناطق مختلف کشور
را شناسایی کرده و تحت
پوشش قرار داده است.
اتاق تهران با فراهمآوردن
امکانات الزم برای تحصیل
این دانشآموزان ،سعی
دارد در فراهمکردن زمینه
الزم برای گسترش عدالت
آموزشی در کشور نقش
خود را به خوبی ایفا کند.

پنجره واحد در بخش کارت بازرگانی و عضویت اتاق تهران

رهایی از سرگردانی

اتــاق تهران در یکی از اقدامات اخیر خود ،با هدف ارائه خدمات هرچه
بیشتر و بهتر به اعضای خود ،یکپارچهسازی امور مربوط به فرآیند صدور و
تمدید کارت بازرگانی را در دستور کار خود قرار داده است .این اقدام بهنوعی
ایجاد یک پنجره واحد است که از سرگردانی اعضا بین واحدها و اشخاص
مختلف جلوگیری میکند .برابر این فرآیند ،کارشناسان واحد عضویت اتاق
تهران تمامی امور مربوط به یکدرهزار ،سهدرهزار ،ارزیابی مدارک و غیره را
انجام میدهند و اعضا با حضور در اتاق تهران و مراجعه به یک کارشناس،
میتوانند کارت بازرگانی جدید دریافت کنند یا کارت خود را تمدید کنند.

Íصدور گواهی مبدأ بهصورت الکترونیک
Í
از دیگر اقداماتی که اتاق تهران برای خدماترسانی بهتر به اعضا
در دســتورکار خود قــرار داده و عملیاتی کــرده ،صدورالکترونیکی
گواهی مبدأ برای صادرکنندگان اســت .اتاق تهــران برای آموزش
صادرکنندگان ،که تاکنون با مراجعه حضوری به اتاق تهران گواهی
مبدأ دریافت میکردند ،یک جلســه کالس آموزشی نیز ترتیب داده
است که در آن مراحل مختلف دریافت گواهی مبدأ از طریق سامانه
الکترونیکی آموزش داده میشود.
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دیـــدهبــان

مسئولیت بزرگ بخش خصوصی

کمک اتاق تهران به خانوارهای سیلزده ،معلوالن جسمی و حرکتی و دانشجویان

یکی از موضوعاتی که از گذشته همواره مورد توجه اتاق تهران ،به عنوان بزرگترین
تشکل بخش خصوصی ،قرار داشته است ،مقوله مسئولیت اجتماعی بوده است .اتاق تهران
که پارلمان بخش خصوصی کشــور و پایگاه نمایندگان فعاالن کسبوکار کشور است،
همواره در نظر داشته است تا در مواقع الزم و مناسب ،به مسئولیت خود در حوزه اجتماعی
عمل کند.
اتاق تهران در دوره هشتم خود ،از ابتدای سال جاری ،با علم به این مسئله که خانه
فعاالن اقتصادی میتواند الگویی برای تمام بنگاههای بخش خصوصی باشد ،سعی داشته
است تا به ترویج نهاد مهم مسئولیت اجتماعی بپردازد .یکی از نمونههای متاخر و قابل
ذکر این موضوع ،کمک به سیلزدگان ایالم بوده است که با کمک اعضای اتاق تهران به
انجام رسیده است.
Íکمک به سیلزدگان ایالمی
Í
در روزهای نخست آبانماه ســال جاری بارش نزدیک به  324میلیمتر باران در ایالم
باعث بروز خسارتهای فراوانی در این استان شد .بیش از  20هزار واحد مسکونی ،تجاری و
آموزشی ،یک هزار خودرو ،تاسیسات شهری و زیربنایی ،زمینهای کشاورزی ،و دام و طیور
خسارات عمده دیدند و حتی چند تن از هموطنان جانشان را از دست دادند .این حادثه باعث
شد تا اتاق تهران با کمک اعضای خود دست به جمعآوری برخی اقالم ضروری زندگی برای
آن دسته از هموطنانی بزند که در این سیل ویرانگر تمامی وسایل خانه و کاشانه خود را از
دست دادند .پس از حدود دو ماه که از این بلیه طبیعی گذشت ،کاروان کمکهای تهران به
استان ایالم رسید و به استاندار و اتاق بازرگانی ایالم تحویل شد تا به دست  55خانوار ایالمی
برسد که زیان بیشتری از این سیل دیدهاند.
کمکهای غیرنقدی اتاق تهران که شامل وسایل و لوازم خانگی است ،به ارزش تقریبی
حــدود  3میلیارد ریال روز  24آذرماه ،طی مراســمی در اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایالم و با حضور استاندار ایالم ،فرماندار شهر ایالم ،رئیس ستاد بحران استان و نیز
نمایندگانی از اتاق تهران به مقامات استان تحویل شد تا در اختیار  55خانوار سیلزده قرار
گیرد .به همین منظور مدیر امور تشکلها و مدیر امور اداری و منابع انسانی اتاق تهران به
نمایندگی از هیات رئیسه ،هیات نمایندگان و اعضای اتاق تهران نیز راهی استان ایالم شدند
و بیشــتر با شرایط فعلی استان و میزان آسیبهای ناشی از سیل مطلع شدند .کمکهای
غیرنقدی اتاق تهران به سیلزدگان استان ایالم شامل فرش ،یخچال ،اجاق گاز ،تلویزیون و
وسایل آشپزخانه است که همه این کاالها تولید داخلی است .به گفته مدیر امور تشکلهای
اتاق تهران ،سایر تشکلهای بخش خصوصی نیز به تبعیت از اتاق تهران آمادگی خود را برای
پرداخت کمک به صورت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای سیلزده ایالمی اعالم کردهاند و این
کار را از طریق سازمان هالل احمر و سایر حسابهای دولتی انجام خواهند داد.
بنابر گفتههای اســتاندار ایالم در سیل اخیر ایالم  600واحد مسکونی دچار آسیب
جدی شده و از این میان  300خانوار ایالمی سرپناه خود را از دست دادهاند .محمدرضا
مروارید همچنین خسارات وارده به بازار ایالم به عنوان نبض اقتصاد استان را نیز جدی
اعالم کرد و برآورد اولیه مالی خســارت به بازار را 30میلیارد تومان و حجم خســارات
واردشده به بخشهای زیربنایی و تاسیساتی را حدود  1033میلیارد ریال دانست.
استاندار ایالم در مراسم دریافت کاروان کمکهای اتاق تهران به خانوارهای سیلزده
ایالمی ،ضمن قدردانی از همدردی و مساعدتهای اتاق تهران برای کمک به سیلزدگان
استان ایالم ،بر حفظ ارزشها و توجه به مسئولیتهای اجتماعی از سوی بخشخصوصی
تاکید کرد و گفت« :اقدام اتاق تهران باید به عنوان یک الگو در عرصه ملی تلقی شود تا
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برپایه اقداماتی از این دست ،توجه به مسئولیتهای اجتماعی در کشور دوچندان شود.
در این مرحله 55 ،خانوار آسیبدیده از سیل که میزان خسارت به آنها بیشتر بوده است،
شناسایی شدهاند که کاالهای اهدایی اتاق تهران تقدیم آنها خواهد شد».
Íمرکز پیام اتاق تهران در موسسه نیکوکاری رعد راه اندازی می شود
Í
کمی آنطرف تر از میدان الغدیر در میانه محله یافت آباد تهران و در گوشه ای از پارک
شهدای یافت آباد ،ساختمانی سه طبقه با نمایی ساده ،بی پیرایه ایستاده است .باالی د ِر
ورودی ســاختمان تابلوی کوچکی نصب شده که هویت آن را نشان می دهد«:موسسه
نیکوکاری رعد الغدیر» .سطح شیبدار برای ورود به ساختمان جایگزین پله شده است.
اینجا قواعد و شرایط بر اساس خواسته های معلوالن جسمی و حرکتی طراحی شده است.
داخل ساختمان ،دنیا رنگ دیگری دارد .جریان زندگی و کار اینجا با شور و هیجان ادامه
دارد .روی دیوار راهروهای شلوغ و پرتردد ،پرشده از تابلوهایی که هر کدام سبکی از یک
کار هنری را نمایش می دهد .نقاشــی ،معرق و انواع تابلوهای ابتکاری که توانایی و هنر
خالق اثر را نشان می دهد ،کنار هم طوری به خط شده اند که تماشای آن ها چند ساعت
اتاق بزرگ و کوچک را در خود جای داده که دیوار همه اتاق
زمان می برد .هر طبقه چند ِ
هنرمندان معلول.
ها پوشیده شده از تابلوهای
ِ
در این مرکز که برای توانبخشی معلوالن و اشتغالزایی آن ها تاسیس شده ،از کوچکترین
فضاها برای کار و آموزش استفاده شده است .مسووالن اجرایی مرکز کوچکترین اتاق ها
گروهی معلوالن ندارد را برای خود انتخاب کرده اند .از
کــه فضای چندانی برای فعالیت
ِ
کاردرمانی برای افزایش توان حرکتی معلوالن تا آموزش آن ها برای رسیدن به اشتغال در
این مرکز مورد توجه قرار گرفته است .این موسسه که از سال  1380کار خود را آغاز کرده،
موفق شده در چند زمینه به اشتغالزایی برای معلوالن بپردازد .راه اندازی کارگاه خیاطی در
همین مرکز موجب شده تا گروه های صنعتی بزرگ نظیر خودروسازان ،سفارش دوخت
لباس کار خود را به این مرکز بسپارند .خیاط خانه موسسه رعد این روزها پروژه بزرگی
برای دوخت لباس بیمارستانی را دنبال می کند.
از سال گذشته مرکز رعد رسته جدیدی از فعالیت خدماتی را راه اندازی کرده است.
مرکز پیام این موسسه فعال شده است تا به سازمان ها خدماتی در زمینه پاسخگویی یا
تماس تلفنی بدهد .روش کار در این بخش به گونه ای است که اگر مجموعه ای نیاز به
نظرسنجی تلفنی از مشتریان خود داشته باشد یا اینکه موسسه ای بخواهد مرکزی برای
پاسخگویی تلفنی به مراجعه کنندگان خود راه اندازی کند ،می تواند این کار را با همکاری
موسسه رعد پیش ببرد تا افراد معلول جسمی در همین مرکز مشغول به فعالیت شوند و
در مکانی که برای رفت و آمد آن ها مناسب سازی شده ،برای سازمان ،شرکت یا مجموعه
مورد نظر کار کنند.
مدتهاســت که اتاق تهران برای کاســتن از مراجعه حضوری نمایندگان شرکتها و
بنگاههای بخش خصوصی برای اموری مانند صدور و تمدید کارت بازرگانی ،صدور گواهی
مبدأ و سایر خدمات اتاق تهران به اعضا ،به پیادهسازی پروژه خدماتدهی در فضای مجازی
و اینترنت پرداخته است .در این پروژه اعضا میتوانند تمامی امور مربوط به صدور و تمدید
کارت بازرگانی و گواهی مبدأ را از طریق سایت اتاق تهران انجام دهند و نیازی به مراجعه
حضوری جز در پایان فرآیند نیست .اما این امر باعث میشود تا سواالتی که در حین تکمیل
فرآیند برای مراجعین پیش میآید ،نیاز به تماس تلفنی با کارشناسان اتاق تهران را افزایش
دهد .با افزایش قابل توجه تماسهای تلفنی برای پرسیدن سواالت و رفع ابهامها و مشکلی
که در پاسخگویی این تعداد تلفن ایجاد شد ،اتاق تهران با تاسیس یک مرکز تلفن سعی کرد
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به این نیاز پاسخ دهد .مرکز تلفنی که تمامی تماسهایی که با آن برقرار میشود در اندک
زمانی پاسخ داده میشود .اما اتاق تهران در راستای مسئولیت اجتماعی خود برای ایجاد این
مرکز تلفن با مرکز خیریه رعد وارد همکاری شد .مرکزی که از معلوالن جسمی و حرکتی
با تحصیالت باال و آموزشدیده بهرهمند است .به این ترتیب  20تن از هموطنانی که دچار
معلولیت جســمی و حرکتی هستند از طریق مرکز خیریه رعد در این مرکز پاسخگویی
مشــغول به کار شدند .این مرکز که در یافتآباد تهران قرار دارد توسط اتاق تهران تجهیز
شده و در آن سیستم یارانهای و مخابراتی برای پاسخگویی به تمامی تماسهای برقرارشده
با اتاق تهران تعبیه شده است .این خدمت عالوه بر اینکه راحتی و آسایش را برای اعضای
اتاق تهران فراهم میکند و در کمترین زمان به سواالت و ابهامات آنان پاسخ داده میشود،
برای  20نفر از معلوالن کشور نیز ایجاد اشتغال پایدار کرده است.
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران که به دنبال راه اندازی مرکز پیام برای
پاســخگویی به بازارگانان و فعاالن اقتصادی است ،موسسه رعد را برای این کار انتخاب
کرده است .اتاق بزرگی در طبقه سوم این ساختمان به عنوان مرکز پاسخگویی اتاق تهران
تجهیز شده است .باالی د ِر ورودی این اتاق تابلویی چوبی نصب شده که نام و لوگوی اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران روی آن هک شده است .یکی از هنرمندان این
موسسه این تابلو را خلق کرده تا در همان لحظه ورود جنبه غیرمادی این همکاری خود را
نشان دهد .داخل اتاق هم به سبک همه اتاق های این مرکز پرشده از تابلوهای ارزشمند
که در کنار هر کدام نام خالق اثر و قیمت آن درج شده است .طبق گفته مسعود خوانساری
رئیس اتاق تهران ،برای عمل به مسوولیت های اجتماعی در اتاق تهران ،مرکز پاسخگویی
به سواالت دارندگان کارت بازرگانی و مخاطبان اتاق تهران ،در مجموعه رعد الغدیر که
یک موسســه نیکوکاری برای حمایت از معلوالن جسمی است ،راه اندازی می شود .بر
این اساس در موسسه رعد ،سالنی به عنوان مرکز پاسخگویی اتاق تهران ایجاد شده است.
افرادی که قرار است پاسخگوی فعاالن اقتصادی باشند ،آموزش های الزم را دیده اند تا
بتوانند به درستی مخاطبان اتاق را راهنمایی کنند و سواالت آنان را پاسخگو باشند.
مدیر مرکز پیام موسسه رعد با ابراز خشنودی از واگذاری این مسوولیت از سوی اتاق
تهران به موسســه رعد می گوید :این اولین تجربه ای است که در زمینه تماس ورودی
خواهیم داشــت تا پیش از این در بخش تماس خروجی با چندین شــرکت و مجموعه
بزرگ همکاری کرده بودیم .به عنوان مثال یکی از شرکت های بزرگ خدمات اینترنت
برای سنجش نظر مشتریان خود از موسسه رعد کمک خواست و بعد از آموزش افرادی از
جامعه هدف موسسه ،این بخش برای آن شرکت راه اندازی شد.
او ادامه می دهد :قراردادی با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منعقد کرده ایم که بر
اساس آن یک مرکز پاسخگویی دیگر در زمینه هدفمندی یارانه ها راه اندازی خواهیم کرد
تا دومین مرکز با روش تماس ورودی نیز به زودی فعال شود.

موسسه رعد و مددجویان آن همکاران جدید اتاق تهران برای خدماتدهی
به صاحبان کارت بازرگانی

میزان کمکهای اتاق
تهران به آسیبدیدگان
ایالم

20
نفر

از معلوالن موسسه
رعد با اتاق تهران
همکاریمیکنند

هشدار بانکی
وضعیت نابسامان بانک ها موجب شد تا اتاق تهران طی نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی
به برخی موضوعات در مورد وضعیت بانک ها اشــاره کنــد .این نامه  15بندی تالش کردهبود تا
شاخصترین موضوعات و گرفتاریهای نظام بانکی کشور را مورد نقد و بررسی قرار دهد و همزمان
راهکارهای مناســبی نیز برای آنها ارائه دهد .وضعیت بدهی های دولت ،نرخ ســود بانکی ،لزوم
پیگیری افزایش سرمایه بانکهای دولتی ،بهویژه بانکهای تخصصی یا عدمدریافت سود دولت از
بانکها ،اصالح ساختار مالی بانکها با آزادسازی منابع آنها و رعایت استانداریهای بینالمللی در
ن بانکی ،بازنگری نظام وثیقهگذاری و نحوه ارزشگذاری وثایق برای
تخصیص منابع ،اصالح بازار بی 
اخذ تســهیالت و گشایش اعتبار ،کاهش زمان اخذ تسهیالت و پاسخگویی بانکها به تقاضاهای
دریافتی ،برخورد جدیتر با موسسات مالی غیرمجاز و ساماندهی آنها،تقویت نظارت بر فعالیتهای
بانکها و اســتفاده از رویههای رایج بینالمللی برای افزایش کارایی اقدامات نظارتی ،لزوم استفاده
از رویههای کارآمد برای تعیین ریســک اعتباری مشتریان ،بازنگری نرخ سپرده قانونی با توجه به
تنگنای مالی حاکم با هدف تقویت منابع در اختیار بانکها ،شفافسازی برنامههای بانک مرکزی در
مورد بازار ارز ،برنامهریزی برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین منابع مالی ،رکود بازار مسکن
و اجرای ماده  16قانون رفع موانع تولید و تعیین تکلیف بدهی بانکهای خصوصیشده به صندوق
ذخیره کارکنان بانکها سرفصلهای بندهای این نامه به شمار می آمدند که اتاق تهران به توضیح و
ارائه راهکار در مورد آنها پرداختهبود .در بند دوم این نامه و در مورد وضعیت تعیین نرخ سود بانکی
به عنوان یکی از شاخصترین مشکالت بانکیکشور اتاق تهران چنین آورده بود «:به گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس ،پایانیافتن سرکوب مالی و آزادسازی نرخهای سود یا رقابت ناسالم نهادهای
مالی غيرمجاز (فرضيهای که پيشــتر بانک مرکزی مطرح کرده بود) نمیتواند روند معکوس نرخ
تورم و نرخ ســود در دو سال اخیر را بهاندازه کافی توجیه کند .کليد اصلی فهم معمای نرخ سود
بانكی را باید در آندسته از نهادهای مالی (عموماً مجاز) جسوتجو کرد که با مشكل کمبود نقدینگی
و اعسار (ورشكستگی غيررسمی) مواجه شدهاند .تراکم مطالبات غيرجاری در سنوات گذشته ،در
کنار ذخيرهگيریهای ناکافی بابت مطالبات مشكوکالوصول و وضعيت نامناسب سرمایه بانکها
باعث کمبود شــدید نقدینگی و اعسار برخی از نهادهای مالی شده است .وضعیت اعسار برخی از
نهادهای مالی مجاز نیز بهنوبه خود به افزایش نرخ سود بانكی ،کاهش توان اعتباردهی نظام بانكی،
کماثرشــدن سياست پولی ،افزایش هزینههای مالی فعاالن اقتصادی و کاهش جذابيت طرحهای
ســرمایهگذاری دامن زده است .مادامیکه مشكالت این نهادها بهطور ریشهای حل نشود و بخش
غیرمتشکل پولی همانند بخش متشکل ،نظارتشده و قابلکنترل باشد ،کاهش مجدد نرخ سود
بانکی ،آنهم فقط با مالکقراردادن تورم ،سیاست درستی بهنظر نمیرسد.اتفاقات زیر باید در اقتصاد
رقم بخورد تا بتوان با کاهش تورم ،انتظار کاهش سود بانکی را نیز داشت:رسیدگی عاجل به نهادهای
مالی که در معرض ورشکستگی غیررسمی هستند و تعیین تکلیف مطالبات معوق بانکی که منجر
به بلوکهشدن بخش اعظمی از نقدینگی بانکها شدهاند و جنگ قیمتی را در جذب سپرده ایجاد
کردهاند (بر اساس پیشــنهادات ارائهشده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس)؛ پرداخت بدهی
دولت به بانکها که میتواند بخشــی از مشکالت کمبود نقدینگی بانکها را حلوفصل کند و از
حجم مطالبات معوق بکاهد؛افزایش سرمایه بانکها؛ تسهیل جریان ورود و خروج سرمایه به کشور؛
بهطوریکه امکان اســتقراض از بانکهای خارجی بهراحتی برای بانکها فراهم باشد؛حاکمشدن
شرایط رقابتی در صنعت بانکداری و کاهش تأثیرپذیری شبکه بانکی از دولت؛افزایش نظارت بانک
مرکزی بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی .با توجه به شرایط کنونی ،که زیرساختهای آزادسازی
دفعی بانکها فراهم نیست ،باید بهتدریج بهسمت نرخهای تعادلی حرکت کرد؛ بهطوریکه موقعیت
برای آزادسازی نرخها فراهم شود و نرخها با کمترین نوسان در نرخ تعادلی واقعی مستقر شوند .با
فراهمشدن پیششرطهای باال ،میتوان در گام نخست نرخهای نظام بانکی ایران را ،اعم از نر خ سود
سپردهها ،نرخهای تسهیالت و حاشیه سود بانکی ،به نرخهای بینالمللی ،بهویژه نرخهای کشورهایی
لوانتقال سرمایه با آن کشورها در دوران پساتحریم بیش از
که بانکداری رقابتی دارند و احتمال نق 
همه است ،نزدیک کرد ».فعاالن اقتصادی برای مطالعه کامل این نامه میتوانند به آدرس سایت اتاق
تهران  www.tccim.irمراجعه کنند.
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نامهای برای نجات اقتصاد از رکود

نامه اتاق تهران به معاون اول رئیسجمهور برای کمک در حل بحران رکود اقتصادی
پس از حضور اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور در اتاق تهران در روز دوشنبه  ۱۲مرداد
سال جاری ،اتاق تهران با جمعبندی مطالب مطرحشده در این دیدار طی نامهای که در  36بند تنظیم
شده بود ،مطالبات و خواستههای بخش خصوصی را از دولت یازدهم به طور رسمی به معاون اول
رئیسجمهور اعالم کرد .فعاالن اقتصادی در نشستی که جهانگیری به همراه ولیاله سیف ،رئیسکل
بانک مرکزی ،و محمدرضا نعمتزاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،در آن حضور داشتند اعالم کردند
که اقتصاد دولتی دوای درد نیست و بخش خصوصی در صورت آزادسازی اقتصاد میتواند گامهای
بزرگی در اقتصاد بردارد و آن را به سامان برساند .در جریان این دیدار ،فعاالن اقتصادی بر این نکته
پافشاری کردند که دولت باید مبارزه با فساد را از مرحله شعار به مرحله عمل تبدیل کند و خطوط
قرمز خود را برای مبارزه با فساد اداری گسترده در سطح اقتصاد کشور ،بشکند .پس از این دیدار بود
که اتاق تهران در نامهای  ۳۶بندی به معاون اول رئیسجمهور ،خواستار اصالحات اساسی در اقتصاد
ایران شد .در متن نام ه فعاالن اقتصادی که به امضای مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران به اسحاق جهانگیری ارسال شده است ،آمده است:
بسمهتعالی
جناب آقای اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم رئیسجمهور
سالمعلیکم

حضور جنابعالی در جمع فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت فرصت مغتنمی بود که جمعی از تالشگران
عرصه اقتصاد کشور دشواریها و چالشهای پیشروی خود را در قالب فهرستی از خواستههایشان
از دولت تدبیر و امید به حضورتان اعالم نمایند.
از آن جا که حضرتعالی خود به عنوان صاحبنظری بلندپایه به مسائل تولید و تجارت کشور

درباره یک نگرانی

بیانیه اتاق تهران در خصوص مطالبات معوق بخش
خصوصی از دولت

در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران ،بیانیهای از سوی نمایندگان بخش
خصوصی خطاب به دولت قرائت و مصوب شد که در آن از دولت خواسته شده بود تکلیف
بدهیهایش به بخص خصوصی را مشخص کند .پرداخت نشدن مطالبات بخش خصوصی
از دولت در حالی که خودش از سوی سازمانها و نهادهای دولتی برای پرداخت هرگونه
بدهی ،با سود و جریمه تاخیر مواجه است ،باعث شد تا اتاق تهران در بیانیهای از دولت
بخواهد هرچه زودتر تکلیف مطالبات بخش خصوصی تعیین شود .این بیانیه با رأی
اکثریت حاضران به تصویب هیات نمایندگان اتاق تهران رسید.
متن کامل بیانیه اتاق تهران به شرح زیر است:
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اشــراف کامل دارید ضمن سپاســگزاری فراوان از توجهی که به خواستههای مطرحشده مبذول
فرمودید خالصه خواستههای روسای کمیسیونهای اتاق تهران به شرح زیر برای یادآوری تقدیم
میگردد.
 -1اجرای مواد  ۲و  ۳قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار
- ۲حمایت از سرمایهگذاران داخلی همزمان و همتراز با استقبال از سرمایهگذاران خارجی
 -۳حمایت دولت از حضور بخش خصوصی در مذاکره با هیاتهای خارجی به جای شرکتهای
شب هدولتی
- ۴حمایت از اقتصاد بخش خصوصی دانشبنیان
- ۵متعهد کردن سرمایهگذاران خارجی به تولید کاالهای صادراتی به جای تولید برای بازار داخلی

به نام خدا
كان َمسئُولـ ًا» (سوره مبارکه اسرا ،آیه )34
«أَو ُفوا ب ِال َعهدِ َّ
إن ال َعهدَ َ
«به پیمان خود وفا کنید ،که قطعا از پیمان سوال میشود»

جمهوری اســامی ایران ،نظامی مقدس است که نهفقط رسالت بهبود رفاه و توسعه
سطح کیفی زندگی ایرانیان ،بلکه احیا و اصالح رفتار انسانی را برخود فرض قرار داده است.
بنابر آیات فراوان و احادیث متواتر ،عمل به عهد و پایبندی به قول ،صفت بارزی است که
نهفقط توصیه ،بلکه بر مسلمانان تکلیف و به عنوان معیاری جهت سنجش ایمان ایشان
مقرر گردیده است .رعایت اخالق َحسنه و عمل به قول توسط دولتمردان سبب میشود
تا به مصداق «الناس علی دین ملوکهم» َحسنهگرایی و اخالقمداری در جامعه ترویج و به
عادتی همهگیر جهت قاطبه ملت بدل شود.
آغاز به کار دولت تدبیر و امید با پدیده رکود تورمی بیسابقهای در اقتصاد ایران همراه
بــود .به جهت برونرفت از این موقعیــت ،دولت در حوزه اقتصاد با رعایت انضباط پولی،
کنتــرل انتظارات تورمی ،اولویتدهی به تامین ســرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای
تولیدی و مدیریت نســبی تحوالت بازار ارز از یک سو و از سوی دیگر در حوزه سیاست
با اولویت قرار دادن پیگیری پرونده هســتهای و کاهش تنشهای بینالمللی ایجادشده،
گامهای موثری در راستای کاهش هزینه مبادله در اقتصاد برداشته ،که نتیجه آن کاهش
نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی بوده است.

10

بیش از ده نامه مختلف تاکنون از طرف اتاق به مسوالن و
سازمان ها ارسال شده است .این نامهها و بیانهها تالشی
برای همراهی بیشتر دولت و بخش خصوصی برای
نامه شناسایی مشکالت است

36

گزارش معروف به نامه  36بندی یکی
از اقدامات اساسی اتاق تهران در جهت
ارائه راهکار به دولت برای خروج از
بندی رکود بود

- ۶اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی به توسعه گردشگری
- ۷اصالح روشهای ناکارآمد خصوصیســازی در راستای واگذاری شرکتها به بخش خصوصی
واقعی واجد صالحیت
 -۸راهاندازی کارتهای اعتباری برای تسهیل خرید کاالهای ساخت داخل
 - ۹ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران خارجی کاالهای ایرانی
 -10لغو تمامی دستورالعملهای غیرقانونی دریافت مالیات و عوارض از صادرات
 -11افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و تقویت جدی صندوق ضمانت صادرات
 -12رفع ممنوعیت استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی
به خارج از کشور
 -13تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده به زنجیره تولید کاال به گونهای که پرداخت مالیات بر
ارزش افزوده فقط به تولیدکننده تحمیل نشود
 -14حمایت از ایفای نقش موثر نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی بیمه با توجه به اینکه
بالغ بر  ۶۰درصد از منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به این بخش است
 -15توجه و الزام سازمان تامین اجتماعی به رعایت فرصت قانونی ۶ماهه وفق ماده  ۳۹قانون مربوط
به منظور رسیدگی به فهرست بیمه ارسالی از سوی کارفرمایان
 -16پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران حتی با اجرای قانون رفع موانع تولید عملی نخواهد شد،
ضروری است جلساتی با حضور نماینده جنابعالی ،نماینده اتاق تهران و نماینده پیمانکاران طلبکار
تشکیل گردد و راهکارهای عملی بازپرداخت بدهی دولت پیشبینی و ارائه گردد.
 -17تشکیل اتاق فکر با حضور نمایندگان تاماالختیار دولت و بخش خصوصی برای ایجاد هماهنگی
الزم بین دستگاههای دولتی ذیربط و فعاالن اقتصادی
 -18در متن شرایط عمومی پیمان کنونی ،شرایط منصفانهای بهویژه درباره فسخ قرارداد وجود
ندارد .پیشنهاد میشود کارگروهی متشکل از نماینده سازمان مدیریت ،نماینده پیمانکاران و نماینده
اتاق تهران درباره حذف و یا اصالح مواد غیرمنصفانه موجود در شرایط عمومی پیمان تصمیمگیری
کند.
 -19هرچه سریعتر شرایط عملی حضور بانکهای خارجی در کشور تسهیل و اعالم شود.
 -20تغییر سیاست دولت در خرید خدمات از بخش خصوصی به عوض سرمایهگذاری در طرحهای
عمرانی
- ۲۱واگذاری شــرکتهای خریداریشده توسط بخش عمومی و شبهدولتی به بخش

خصوصی واقعی
- ۲۲تنظیم و اعالم برنامه مبارزه با فساد و ارائه گزارشهای دورهای دراینباره
- ۲۳شفافســازی در عملکرد دولت و ارائه زمانبندی در قالب برنامه ششــم توســعه با هدف
کوچکسازی و چابکسازی دولت و همچنین کاهش سهم هزینههای جاری (حقوق و دستمزد
کارکنان دولت) در بودجههای سنواتی
- ۲۴لغو مصوبههای خاص دوران تحریم در اسرع وقت
- ۲۵راهاندازی سامانههای الکترونیک در گمرک و سایر سازمانهای دولتی صادرکننده مجوز
- ۲۶اعالم قیمت حاملهای انرژی و خوراک پتروشیمیها دستکم برای یک دوره پنجساله
- ۲۷مشارکت دادن بخش خصوصی در سوآپ فرآوردههای نفتی
- ۲۸ایجاد امکان صدور فرآوردههای نفتی توسط بخش خصوصی
- ۲۹خودداری از افزایش تعرفههای محصوالت کشاورزی (از جمله عوارض جدید گندم وارداتی)
پیش از ارزیابی اثرات آن بر صادرات محصوالت صنایع تبدیلی
- ۳۰بازنگری در تعرفهها و موانع فنی غیرتعرفهای بخش کشــاورزی و پیادهسازی نظام تعرفهای
منطقی در این بخش متناسب با اهداف توسعه پایدار اقتصادی و ارتقای رقابتپذیری محصوالت
صادراتی صنایع تبدیلی
- ۳۱برنامهریزی کشت سالهای آینده با توجه به محدودیت منابع و باروری اراضی
- ۳۲اعالم سیاست روشن دولت در خصوص زمانبندی و نحوه تکنرخی شدن ارز
 -۳۳توسعه فعالیتهای صنعت بیمه در کشور
 -۳۴حذف مداخالت دولت در امر تولید ،توزیع و قیمتگذاری دارو و اتکا به نظام بازار و مکانیزم
تعییــن قیمت با رویکرد تعامل عرضه و تقاضا و همچنین واگذاری داروخانههای دولتی به بخش
خصوصی
 -35حذف فوری الزام به الصاق برچســب تعیین اصالت برای داروهای وارداتی با توجه به مفاسد
نهفته در آن و عدم اثربخشی آن
 -36حذف نظام و تعیین ضوابط قیمتگذاری برای تمامی کاالها و خدمات به استثنای اقالم معدود
کاالهای انحصاری و یارانهای
ضمن سپاسگزاری مجدد از حضور حضرتعالی در جمع فعاالن اقتصادی بخش خصوصی مستدعی
است مقرر فرمایید به خواستههای مطرحشــده در جلسه فوقالذکر توجه ویژه مبذول و از نتایج
اقدامات این اتاق اطالع حاصل گردد.

اقدامات دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم در  2سال اخیر ،اگرچه قابل تقدیر
است ،اما منفی شدن رشد تولیدات صنعتی و بروز مجدد شرایط رکود ،اتفاق خوشایندی
در اقتصاد ایران تلقی نمیگردد .از جمله دالیل بروز شرایط حاضر ،عدم امکان دسترسی
بنگاه اقتصادی به منابع مالی مورد نیاز است .در حال حاضر نظام اقتصادی کشور با پدیده
تنگنای مالی مواجه است ،که بدهیهای دولت نقش مهمی در ایجاد آن ایفا کرده و این
امر موجب ایجاد اختالل در اســتمرار و پویایی فعالیت بخش خصوصی و تعمیق رکود
گردیده است.
اقدامات دولت یازدهم در این حوزه نظیر نحوه تقویم بدهیهای دولت در ماده یک قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهیها در ماده  2همین قانون ،با
پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت مواجه نگردیده است .همچنین تدابیر پیشبینیشده
در بسته سیاستهای اخیر اقتصادی ،نظیر ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق مالی اسالمی و
بهرهمندی از آنها برای بازپرداخت بدهی دولت ،تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت
بدهیهای ایجادشده سال جاری دولت به بانکها و مدیریت فعاالنه دولت در جهت تنزل
رقم بدهی و افزایش توانایی دولت در تامین مالی نیز ،متاســفانه تاکنون واجد جنبههای
اجرایی نگردیده است.
امکان ادامه هر نوع فعالیت اقتصادی در کشــور مســتلزم برقراری شرایط عادالنه و
پایدار برای فعاالن اقتصادی و رعایت اصول منصفانه در انعقاد قراردادهای دولت با بخش

خصوصی و پایبندی به تعهدات ناشی از پیمانها است .مراجعه به تجربه گذشته ناشی از
عملکرد دولت ،گواه آن است که این نهاد رکین نقش خوشحساب در اقتصاد ایران را ایفا
ننموده است .این در حالی است که در مکانیزمهای پیشرفته اقتصادی ،عموماً دیون دولت
در زمره کمخطرترین و کیفیترین داراییها تلقی و تملک آنها توسط بخش خصوصی،
به مثابه اعتبار قلمداد میشود .ارزیابی بدهیهای دولت به عنوان کمکیفیتترین نوع از
دیون و به نحو متقابل کمارزشترین داراییهای اقتصادی و نبود تصویر مشخص از اینکه
چه هنگام دولت بدهیهایش را تسویه خواهد نمود ،ضمن ایجاد عدم اطمینان در بین
فعاالن اقتصادی ،زمینه را برای تخریب فضای اعتماد بین بخش خصوصی و دولت فراهم
مینماید.
تقاضای موکد بخش خصوصی آن اســت که ضمن تغییرات اساسی در رویکرد دولت
نسبت به فعاالن بخش خصوصی ،در اقدامی مشخص و چارهجویانه ،در اسرع وقت نسبت
به تعیین تکلیف و پرداخت دیون به این بخش اقدام شــود و با در نظر گرفتن خســارت
رهایی
دیرکرد در تادیه و اجتناب از انعقاد قرارداد جدید قبل از تسویه دیون قبلی ،موجبات
ِ
بخش فعال اقتصادی کشور از بحران فعلی را فراهم آورد .یقیناً اتخاد این سیاست ،ضمن
ارتقای شأن اعتباری دولت ،گامی اساسی در ترویج اخالق و توسعه َحسنه عمل به تعهد
پرداخت دین در موعد مقرر خواهد بود.
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
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دیـــدهبــان
هیئتهای حل اختالف مالیاتی

نکاتی که شاید ندانید...
اغلب مودیان مالیاتی بــه این نکته واقفاند که در مواقعی
که به نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات اعتراض داشته
باشند ،میتوانند با طرح اعتراض پرونده را جهت رسیدگی به
هیئتهایی ارجاع کنند که قانون مالیاتهای مستتقیم تحت
عنوان «هیئتهای حل اختالف مالیاتی» پیشبینی کرده
است .وظیفه این هیئتها به زبان ساده ،حل اختالف مالیاتی
بین مودیان و ســازمان امور مالیاتی است .اغلب مودیان از
کلیــات این مقوله آگاهی دارند ،اما این امر به مانند هر امر
پیمان دارابیان
مدیر امور مالیاتی و مشاور امور کلی دارای جزئیاتی اســت که آگاهی از آن برای هر مودی
بانکی اتاق تهران
مالیاتی ضروری است .در این نوشته ،تالش بر آن است که
ضمن بیان خالصهای از جزئیــات مذکور ،پارهای ابهامات
معمول در تلقی برخی مودیان از این هیئتها مطرح و در حد امکان مرتفع شود.
ÍÍهیئت موضوع بند  3قانون مالیاتهای مستقیم
احتماال ،اگر در زمره افرادی باشید که به قانون مالیاتهای مستقیم اشراف دارند ،از طرح
موضوع فوق در مطلبی با عنوان کلی «هیئتهای حل اختالف مالیاتی» تعجب کردهاید .هدف
ما نیز همین است که در همین جا عنوان کنیم که هیئتهای موضوع بند  3قانون مالیاتهای
مستقیم بههیچوجه در طبقهبندی هیئتهای حل اختالف مالیاتی قرار ندارند .وظیفهای که
قانون برای هیئتهای مزبور تعیین کرده است تایید یا رد دالیلی است که ادارات امور مالیاتی
در توجیه غیرقابل رسیدگی بودن یا رد دفاتر مودی اقامه کنند .اعضا این هیئت متشکل از سه
نفر حسابرس منتخب رئیسکل سازمان امور مالیاتی است .دقت کنید که تشکلهایی نظیر
اتاق بازرگانی در این هیئتها نمایندهای ندارند.
در این زمینه تکالیف قانونی متقابل اداره امور مالیاتی ،مودی و هیئت موضوع بند  3ماده
 97بهصراحت در متن بند مزبور بیان شده است.
بند  3ماده  97قانون مالیاتهای مستقیم :درصورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي
محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص داده شود
و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آييننامه مربوط مورد قبول واقع نشــود كه در اين
صورت مراتب بايد با ذكر داليل كافي كتبا به مودي ابالغ و پرونده براي رسيدگي به هیئتي
متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد .مودي
ميتواند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ با مراجعه به هیئت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و
اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آیيننامه حسب مورد اقدام نمايد و در
هر حال هیئت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات
و داليل الزم و كافي به اداره امور مالياتي اعالم نمايد تا براساس آن اقدام گردد .نظر هیئت با
اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج گردد.
در مواردي كه هیئت نظر اداره امور مالياتي را در مورد غيرقابل رســيدگي بودن دفاتر مودي
مردود اعالم ميكند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعالم نمايد.
الزم به توضیح است که ماده  ،97به موجب بند  22قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب  ،1394/4/31به طور کلی دستخوش تغییر شده ،به این ترتیب که قرار است با برقراری
نظام جامع مالیاتی ،در سراسر کشور ،دفاتر مودیان به طور کلی مورد رسیدگی قرار گیرد .با
وجود این ،از آنجا که مطابق تبصره ماده  97اصالحی اخیر ،در آن دسته از ادارات امور مالیاتی
که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجرا درنیامده باشد ،مواد  97و ( 98موضوع تشخیص
علیالرأس) و ســایر مواد مرتبط ( 152و  153و  154و  )271مصوب ســال  1380کماکان
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مجری خواهد بود ،توصیه میشود مفاد مواد قانونی یادشده همچنان توسط مودیان و عوامل
مالی و مالیاتی آنان مورد توجه قرار گیرد.
ÍÍهیئتهای حل اختالف مالیاتی
به موجب ماده  244قانون مالیاتهای مســتقیم :مادة 244ـ مرجع رســيدگي به کلية
اختالفهاي مالياتي جــز در مواردي که ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيشبيني
شده ،هیئت حل اختالفات مالياتي است .هر هیئت حل اختالف مالياتياز سه نفر به شرح
زير تشکيل خواهد شد:
1ـ يک نفر نمايندة سازمان امور مالياتي کشور
2ـ يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته .در صورتي ک ه قاضي بازنشسته واجد شرايطي
در شهرســتانهايا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي
ت معرفي خواهد کرد.
کشور ،رئيس قوه قضائيه يک نفر قاضي شاغل را براي عضويت هیئ 
3ـ يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران
رسمي يا مجامع حرفهاي يا تشکلهايصنفي يا شوراي اسالمي شهر به انتخاب مودي ،در
صورتي که برگتشخيص ماليات ابالغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليماعتراض به برگ
تشخيص در مهلت قانوني مودي انتخاب خود را اعالم نکند ،سازمان امور مالياتي با توجه به
نوع فعاليت مودي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يک نفر را انتخاب
خواهد کرد.
تبصرة 1ـ جلســات هیئتهاي حل اختالف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي
هیئتهاي مزبور با اکثريت آرا قطعي والزماالجرا است ،ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد
گردد.
تبصرة 2ـ ادارة امور هیئتهاي حل اختالف مالياتي و مسئوليت تشکيل جلسات هیئتها
به عهدة سازمان امور مالياتيکشور است و حقالزحمة اعضای هیئتهاي حل اختالف براساس
آييننامهاي که بنا به پيشــنهاد سازمان امور مالياتي کشور بهتصويب وزير امور اقتصادي و
دارايي خواهد رسيد از محل اعتباريکه به همين منظور در بودجة سازمان مذکور پيشبيني
ل پرداخت خواهد بود.
ميشود قاب 
همچنین به موجب ماده  216قانون مالیاتهای مستقیم :مادة 216ـ مرجع رسيدگي به
شکايات ناشي از اقداماتاجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي
که طبق مقررات اجرايي مالياتها قابل مطالبه و وصول اســت هیئت حل اختالف مالياتي
خواهد بود .به شکايات مزبور ب ه فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد .رأي
صادره قطعي و الزماالجرا است.
تبصرة 1ـ در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتي که شکايتحاکي از اين باشد که وصول
ماليات قبل از قطعيت ،به موقع اجرا گذارده شــده است هرگاه هیئت حل اختالف مالياتي
شکايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطالن اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام
الزم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات موديرسيدگي و رأيصادر خواهد کرد .رأي
صادرهاز هیئت حل اختالفقطعي است.
ت اجرايي از اين جهت باشد که
تبصرة 2ـ در مورد مالياتهاي غيرمستقيم هرگاه شکاي 
مطالبة ماليات قانوني نيست مرج ع رسيدگي به اين شکايت نيز هیئت حل اختالف مالياتي
خواهد بود و رأي هیئت مزبور دراينباره قطعي و الزماالجرا است.
ت دولــت و بهاي مال قاچاق
مفــاد اين تبصره شــامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدا 
ي غيرمستقيم که طبق مقررات مخصوص به خود در
ازبينرفته و نيز آن دسته از مالياتها 
مراجع خاصبايد حل و فصل شود نخواهد بود.

ÍÍانتخاب نماینده بند  3ماده 244
با عنایت به بند  3ماده  ،244مودی در انتخاب نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
جمهوری اســامی ایران و یا هریک از تشــکلهای دیگر مذکور در قانون مختار است،
مشروط بر اینکه در متن اعتراض این انتخاب را بهصراحت اعالم کند .در غیر این صورت
سازمان امور مالیاتی در انتخاب نماینده از میان تشکلهای مذکور در بند  3ماده  244با
توجه به نوع فعالیت مودی مخیر خواهد بود.
در نتیجه در صورتی که مودیان انتخاب خود را بهصراحت در متن اعتراض خود قید
نکنند ،نمیتوانند انتظار داشته باشند که نماینده تشکل مطلوب آنها قطعا در جلسه هیئت
حاضر شود.

Íمسئولیت حقوقی نمایندگان بند  3ماده 244
Í
تاکید دیگری بر تفاوت جایگاه حقوقی نمایندگان بند  3ماده  244و وکالی
مدافع دعاوی حقوقی
ماده 269قانون مالیاتهای مستقیم :تخلف قضات اعضای هیئتهای حل اختالف مالیاتی
در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهدة هیئتهای حل اختالف
ی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد
گذارده شده است با اعالم دادستانی انتظام 
رسیدگی قرار خواهد گرفت .در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند ()3
ماده ()244این قانون به تخلف آنان با اعالم دادســتانی انتظامی در محاک م دادگستری
رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

Íآیا انتخاب نماینده به معنای انتخاب شخص خاص مورد نظر مودی است؟
Í
در مــواردی ،مودیانی که به امور مالیاتی اتــاق تهران مراجعه میکنند ،انتظار دارند
نماینده اتاق بازرگانی که قرار است در هیئت شرکت کند ،جهت مذاکرات و هماهنگی،
قبال به مودیان مزبور معرفی شود.
امور مالیاتی اتاق تهران به دالیل ذیل از بر آوردن این قبیل انتظارات معذور است:
اوال :به موجب تبصره  2ماده  244قانون مالیاتهای مســتقیم ،اداره امور هیئتهای
حل اختالف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات با سازمان امور مالیاتی است .بر اساس
روال جاری سازمان امور مالیاتی ،توزیع پروندهها و برگزاری جلسات در صبح روز تاریخ
تشکیل جلسات انجام میپذیرد .لذا هیچیک از نمایندگان بندهای 3گانه ماده  ،244تا
تاریخ تشکیل جلسه از محتوای پروندههایی که به آنان ارجاع خواهد شد مطلع نیستند .با
این حال هریک از نمایندگان از تاریخ ارجاع پرونده به هیئت حل اختالف ،قانونا از امکان
استفاده از زمان کافی برای صدور رأی برخوردار بوده و ملزم به صدور رأی در همان تاریخ
تشکیل جلسه رسیدگی نخواهند بود.
ثانیا :به موجب بخشــنامه شــماره  211-1381/5424مورخ  1383/4/8با موضوع
«چگونگی انتخاب نماینده توسط مودی موضوع بند  3ماده :»244
بخشنامه شماره  211-1381/5424مورخ 1383/4/8
چون به نظر میرســد در اجرای بند  3ماده  244قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
اســفندماه  66و اصالحیههای بعدی آن در خصوص حق انتخاب نماینده توسط مودی
ابهاماتی وجود دارد ،لذا به منظور رفع ابهام و با اتخاذ مالک از قســمت اخیر همان بند
لزوماً یادآور میشود :انتخاب نماینده توسط مودی به مفهوم انتخاب شخص خاص مورد
نظر مودی نبوده ،بلکه مراد از این حق ،انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور برای
شرکت نماینده آن مرجع در هیئت حل اختالف مالیاتی است.
در این رابطه شــکایتی نیز مبنی بر درخواســت ابطال بخشنامه مذکور در هیئت
عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده ،که هیئت مزبور طی دادنامه  667/83مورخ
 1386/11/21شکایت مزبور را مردود دانسته است.

Íچهکسی میتواند نقشی مشابه وکیل مدافع را هیئتهای حل اختالف
Í
مالیاتی ایفا کند؟
توصیه میشود برای این منظور از مشاوران مالیاتی آگاه و کارآزموده مدد بگیرید ،این
مشاوران با اتکا به قوانین ،و بخشنامهها و آرای مالیاتی قادرند دفاعیه مستند و مستدل
تنظیم و با حضور و مذاکرات دفاعی در جلســه رسیدگی ،ضریب موفقیت مودیان را در
هیئتها افزایش دهند .فراموش نکنید که مشاوران مزبور تنها در صورت داشتن وکالتنامه
رسمی معتبر مجاز به حضور در جلسه هیئتها هستند.

Íآیا نماینده اتاق بازرگانی وکیل مدافع مودی است؟
Í
نماینده اتاق بازرگانی و یا هریک از نمایندگان بند  3ماده  244وکیل مدافع مودی
نیستند .وظایف این نمایندگان صیانت از حقوق قانونی متقابل مودیان و سازمان امور
مالیاتی است .نمایندگان مزبور ،برای این در هیئتها حضور دارند که نگاه هیئت
حل اختالف به قانون یکسویه و با تفسیر به رأی به نفع سازمان امور مالیاتی صورت
نگیرد.
مودیان محترم به این مثال نقض توجه کنند که در هیچ مرجعی که امر خطیر قضاوت
را بر عهده داشته باشد ،دادستان و وکیل مدافع حق صدور رأی ندارند و تنها قاضی است
که با توجه به کیفرخواست دادستان و دفاعیات وکیل مدافع و بر اساس اجتهاد خود به
صدور رأی مبادرت میکند.
در هیئتهای حل اختالف مالیاتی ،هرسه داوران ،اعم از نمایندگان بندهای  1و  2و
 3ماده  ،244نقشی مشابه و برابر با قاضی را ایفا میکنند ،و هریک مجاز به صدور رأی
مستقل هستند ،رأی نهایی بر اساس نظر اکثریت داوران یادشده اعتبار مییابد.

Íچگونه دفاعیه مالیاتی تنظیم کنیم؟
Í
با استناد به ماده  237قانون مالیاتهای مستقیم ،گزارش کامل رسیدگی را که مبنای
صدور برگ تشخیص است از اداره امور مالیاتی مربوطه استعالم کنید .به حکم قانون ،اداره
امور مالیاتی موظف است اطالعات مزبور را در اختیار مودی قرار دهد.
گزارش رسیدگی یادشده را بهدقت بررسی کنید.
نحوه رســیدگی را با مقــررات قانون مالیاتهای مســتقیم ،آییننامههای اجرایی،
بخشنامههای سازمان امور مالیاتی ،آرای شورای عالی مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری
مقایسه و مغایرتهای احتمالی را فهرست کنید.
الیحه دفاعیه خود را با تصریح مغایرتهای نحوه رسیدگی اداره امور مالیاتی با قوانین
مقررات مراجع مذکور در فوق تنظیم کنید .تنها به قوانین استناد کنید و از تطویل بیمورد
کالم خودداری کنید.
در صورتی که به قانون اشراف ندارید ،خطر نکنید ،از مشاوران حرفهای کمک بخواهید.
وقتی یکی از نمایندگان ماده  244در جلســه رسیدگی هیئت حل اختالف مالیاتی
حضــور ندارد :دفاعیات خود را کتبا مطرح کنید (فارغ از حضور و یا غیبت نمایندگان،
همواره الیحه دفاعیه را در دفتر هیئتها ثبت و رسید دریافت کنید).
مراتب عدم حضور نماینده غایب را کتبا در صورتجلسه رسیدگی اعالم و به استناد
تبصره  1ماده  244موکدا عدم رســمیت جلسه را اعالم کنید و خواستار تجدید دعوت
شوید.
در صورتی که نماینده غایب ،نماینده اتاق بازرگانی اســت ،مراتب را به همراه تصویر
صورتجلسه رسیدگی به اتاق تهران اعالم و ارسال کنید.
Íاتاق تهران چه مسئولیتی در ارتباط با نمایندگان بند  3ماده  244خود
Í
عهدهدار است؟
در مواردی که غیبت نماینده اتاق تهران به استناد صورتجلسه رسیدگی ،به شرحی
که ذکر آن رفت اثبات شــود ،اتاق تهران قطعا به همکاری خود با نماینده مزبور پایان
خواهد داد .توجه داشته باشــید که صرف اظهارات شفاهی مودیان در این مورد مالک
عمل نخواهد بود.
در مواردی که در نتیجه اعتراض مودی و رسیدگی امور مالیاتی اتاق تهران ،اثبات شود
که نماینده اتاق نسبت به صیانت از «حقوق قانونی» مودیان در هنگام صدور رأی ،مرتکب
اهمال شده است ،اتاق تهران به واسطه مسئولیت قانونی خود ،به قطع همکاری با نماینده
مزبور اقدام خواهد کرد.
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دیـــدهبــان
ی اطالعرسانی اتاق تهران طی نه ماه گذشته برمحور اطالعرسانی دقیق و شفاف متمرکز شدهاست .برهمین اساس تمامی برنامهها نیز به سمتی پیش رفته تا بخشخصوصی در جریان
فعالیت ها 
آخرین اتفاقاتی که در اتاق تهران رخ میدهد قرار گیرد .این برنامهها تالش کردهاند آیینهای برای انعکاس عملکرد اتاق تهران در برابر اعضای خود باشند .روابط عمومی اتاق تهران قصد دارد ایده
« اتاق شیشهای» را برای تمامی اعضای پارلمان بخشخصوصی محقق کند .پخش زنده نشستهای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گامی موثر در جهت تحقق ایده اتاق شیشهای به شمار می آید.

کتاب تغییرات جهان در سال 2050

یکی از مهمترین نیازهای بخشخصوصی کشور در دوره تازه پساتحریم ،در اختیار گرفتن ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل آینده است .روندسنجی در
تمامی اقتصادهای معتبرجهانی به عنوان عنصری کارآمد شناخته میشود .برهمین اساس اتاق تهران نیز اقدام به تولید محتوای کارشناسی و معتبر در
این زمینه کردهاست .انتشار کتاب تغییرات بزرگ جهان تا سال  2050که یکی از معتبرترین کتابهای موسسه اکونومیست است ،در همین دوره زمانی
صورت گرفتهاست .این کتاب با تخفیف ویژه در اختیار اعضای اتاق تهران قرار میگیرد و مخاطبان عمومی نیز میتوانند از طریق سایت اتاق تهران و
دفتر اتاق تهران اقدام به خرید این کتاب کنند.

سایت اتاق تهران

از شاخصترین اتفاقاتی که طی نه ماه گذشته در حوزه اطالعرسانی اتاق تهران رخ داده ،بازنگری اساسی در سایت اتاق است .نسخه قدیمی سایت
اتاق تهران از نظر ظاهری و عملکردی نیازهای بخشخصوصی کشور را برآورده نمیکرد .برهمین اساس در دوره تازه فعالیت های اتاق تهران تصمیم
گرفته شد تا در مورد این سایت بازنگری اساسی صورت گیرد .برهمین اساس هم سایت اتاق تهران طراحی مجدد و متناسب با شرایط روز کشور شد.
در این طراحی ،شاخصترین نیازهای بخش خصوصی به سهولت در اختیار آنها قرار گرفتهاست .همچین تالش شده در دوره جدید فعالیت سایت اتاق
تهران ،همزمان با احساس نیازهای جدید ،آیتمهای تازهتری به این سایت افزوده شود .راه اندازی بخش کمیته اطالعرسانی ستاد اقتصادی پساتحریم و
همچنین راهاندازی بخش آموزش آنالین از جمله این اقدامات به شمار می آید که بزودی در سایت اتاق تهران رونمای میشود.

سایت خبری اتاق تهران

یکی از ویژگی های سایتهای اتاقهای معتبر بین المللی ،تفکیک حوزه خبر از خدمات است .برهمین اساس در سایت اتاق تهران نیز همین تفکیک
صورت گرفتهاست .به این ترتیب بخش سایت خدماتی از سایت خبری جدا شدهاند .در این شرایط فعال بخشخصوصی برای اطالع از آخرین اخبار
و تحوالت اقتصادی به بخش خبری سایت رجوع میکند .در این بخش میزگردهای اقتصادی ،مقاالت و تحلیلهای اختصاصی سایت اتاق تهران و
همچین گزارشهای خبری دقیق و بروز منتشر میشوند .سایت خبری اتاق تهران به صورت آنالین فعال است و در تمامی روزهای تعطیل نیز مانند
یک رسانه حرفهای به کار ادامه میدهد .سایت خبری اتاق تهران تالش میکند ،بزودی دامنه فعالیتها و اقدامات خود در حوزه خبررسانی را گسترده
تر نیز کند.

تجلیل از بزرگان

به طور حتم یکی از نیازهای مهم اقتصاد ایران در دوره کنونی ،بهرهمندی از تجربیات نسلهای مختلف اقتصاد ایران است .برهمین اساس اتاق
تهران تصمی م گرفت مراسم های بزرگداشت چهرههای ماندگار اقتصادی کشور را برگزار کند .در این همایشها ضمن تجلیل از بزرگان اقتصاد کشور
و کتابهای زندگینامه آنها نیز در میان فعال بخشخصوصی توزیع میشود تا نسل جدید اقتصادی کشور به خوبی در جریان فعالیتهای نسل موفق
گذشته قرار گیرند .اولین جلسه از این همایشها به مراسم یادبود عالالدین میرمحمدصادقی چهره ماندگار اقتصاد کشور و بخشخصوصی اختصاص
یافت .اتاق تهران قصد دارد طی ماههای آینده نیز این مراسم ها را تکرار کند تا زمینههای انتقال تجربه بخش خصوصی به نسل جدید فراهم شود.

همایشهای راهبرد اقتصادی

اما دوران اقتصادی پساتحریم نیاز به رعایت الزاماتی نیز دارد .یکی از مهمترین شاخصهای ایران دوران ،تالش برای افزایش سطح آگاهی فعاالن
بخش خصوصی است .برهمین اساس اتاق تهران سلسله جلسات راهبردهای اقتصادی ایران را برگزار کردهاست .تاکنون اقتصاددانانی مانند دکتر فرهاد
نیلی ،دکتر محمد طبیبیان ،دکتر موسی غنینژاد ،دکتر سعید لیالز ،دکتر محمد ستاری فر ،دکتر هاشم پسران ،دکتر جواد صالحی اصفهانی و دکتر
محمود سریع القلم در این نشستها شرکت داشتهاند .هدف از برگزاری این نشست ها ،افزایش سطح آگاهی بخش خصوصی در مورد شرایط اقتصادی
کشور است .اتاق تهران این برنامهها را طی ماههای آینده نیز با افزایش دامنه بحث از موضوعات اقتصادی به سمت بررسی وضعیت اجتماعی کشور
ادامه میدهد .در نشست های راهبردهای اقتصاد ایران در مورد مهمترین موضوعات روز اقتصاد ایران گفتوگو میشود .به طور مثال در نشستی که
با حضور دکتر سریع القلم و صالحی اصفهانی در اتاق تهران برگزار شد ،موضوع اقدامات بخش خصوصی در دوران پساتحریم مورد نقد و بررسی قرار
گرفت .در دومین نشستهای راهبردهای اقتصاد ایران نیز هاشم پسران به بررسی شرایط اقتصاد ایران در دوران انتقال پرداخت .همچنین دکتر ستاری
فر و سعید لیالز نیز دالیل رکود در اقتصاد کشور را مورد نقد قرار دادند .در جلسه اول از این سلسه نشستها نیز دکتر محمد طبیبیان به اظهارنظر در
مورد دالیل گرفتاری اقتصاد ایران در رکود پرداختهبود .دکتر فرهاد نیلی نیز طی سخنرانی به انتقاد از برخی سیاست ها پرداخت که منجر به عمیق
یافتن رکود در ایران میشد .همچنین دکتر موسی غنینژاد نیز رابطه دولت و اقتصاد را تحلیل کردهبود .این نشستها طی ماههای آینده نیز در اتاق
تهران دنبال میشود.
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