درسهایی که باید از کارآفرینان بیاموزید
داستان زندگی  9کارآفرین موفق ایران و جهان

شماره

48

ISSN:2322-3316

ماهنامه اقتصادی| قیمت 5000 :تومان|  196صفحه| شماره | 48خرداد 95

[پرونده آیندهنگر درباره تمام تالشها برای بازگشت رونق به اقتصاد ایران]

عملیات نجات اقتصاد
بههمراه میزگردی با حضور :موسی غنینژاد ،علینقی مشایخی ،حسین عبدهتبریزی
فرشاد فاطمی ،مظفر علیخانی و احمد دوست حسینی

ابرپیشگویی :
هنر و علم پيشبينی

مقالهاختصاصی :فیلیپ تتالک
استاد علوم سیاسی دانشگاه پنسیلوانیا

آینده بهکدام سمت
میرود؟

تحلیلی از مسعود نیلی
به همراه گزارش آماری
از آینده اقتصاد ایران

فریب
خشکسالی؟
گفتوگو با
محمد طبیبیان
حبیباهلل بیطرف
و پرویز کردوانی

بانکها ،از درماندگی تا ورشکستگی
نظرسنجی اختصاصی آیندهنگر از فعاالن بخشخصوصی
درباره بحران بانکها

پوپولیسم محیطزیستی
پدیدهای جدید و مخرب است

گفتوگو با کاوه مدنی
برنده جایزه دانشمند جوان برجسته در علوم زمین

چ
ا
پ
چ
ه
ا
ر
م
پیشبینی آینده اقتصادی جهان تا سال 2050

تغییربزرگ
به روایت تحلیلگران موسسه اکونومیست

40درصد تخفیف ویژه اعضای اتاق تهران

آینده نگر و انتشارات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران منتشر کرد

برای دریافت کتاب پیشبینی آینده اقتصادی جهان تا سال2050
با تلفن  66951880تماس حاصل فرمایید

به زودی منتشر میشود

اقتصاد جـهان به روایت اعداد

هر آنچه باید برای تحلیل و پیشبینی آینده بدانید

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران با همکاری موسسه اکونومیست دومین
کتاب از رسی مجموعههای تحلیل و پیشبینی آینده اقتصاد جهان را منترش میکنند

درسهایی که باید از کارآفرینان بیاموزید
داستان زندگی  9کارآفرین موفق ایران و جهان

شماره  . 48خرداد 1395

شماره

48

صاحب امتیاز :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
مدیرمسئول :مسعود خوانساری
شورای سیاستگذاری :بهمن عشقی ،مصطفی درویشی
معاون سردبیر :فریده عنایتی
سردبیر :بهراد مهرجو
تحریریه :رضا معطریان ،محمد عدلی ،ریحانه یاسینی  ،مریم موسیپور ،بیژن مومیوند
کاوه شجاعی ،فرزانه سالمی،آرش پورابراهیمی ،لیال ابراهیمیان ،احمد میرخدایی
علی مقامی ،محبوبه فکوری ،نسیم بنایی ،سمیرا قزوینی ،صوفیا نصرالهی ،آزاده یکتایی
مولود حاجیزاده ،متیندخت والینژاد ،زینب کوهیار
آتلیه طراحی
مدیر هنری :رضا دولتزاده
ویرایش عکس :علیرضا الجورد

ISSN:2322-3316

ماهنامه اقتصادی| قیمت 5000 :تومان|  196صفحه| شماره | 48خرداد 95

[پرونده آیندهنگر درباره تمام تالشها برای بازگشت رونق به اقتصاد ایران]

عملیات نجات اقتصاد
بههمراه میزگردی با حضور :موسی غنینژاد ،علینقی مشایخی ،حسین عبدهتبریزی
فرشاد فاطمی ،مظفر علیخانی و احمد دوست حسینی

ســرمقـالـه

ابرپیشگویی:
هنر و علم پيشبينی

مقالهاختصاصی :فیلیپ تتالک
استاد علوم سیاسی دانشگاه پنسیلوانیا

آینده بهکدام سمت
میرود؟

تحلیلی از مسعود نیلی
به همراه گزارش آماری
از آینده اقتصاد ایران

فریب
خشکسالی؟
گفتوگو با
محمد طبیبیان
حبیباهلل بیطرف
و پرویز کردوانی

بانکها ،از درماندگی تا ورشکستگی
نظرسنجی اختصاصی آیندهنگر از فعاالن بخشخصوصی
درباره بحران بانکها

پوپولیسم محیطزیستی
پدیدهای جدید و مخرب است

گفتوگو با کاوه مدنی
برنده جایزه دانشمند جوان برجسته در علوم زمین

طرح جلد :رضا دولتزاده

6
14

12
16

اعالنـات

افزایش نرخ بیکاری در اقتصادهای نوظهور

چهرهها

صفآرایی کمپانیها در ایران

ویراستاری :بابک آتشینجان ،آزاده شمعی
ناظر فنی :حسن آقاییزاده

مخاطبان ماهنامه آیندهنگر میتوانند ،دیدگاهها و انتقادات خود را از طریق پست الکترونیک و
همچنین شماره تلفنهای تحریریه با ما در میان بگذارند.
www.tccim.ir

4

چرا اقتصاد ایران راه کره جنوبی را نمیرود؟

آنـالیــز

شهريها وقت خود را چگونه ميگذرانند؟

29

کـامنـت

بانکها ،از درماندگی تا ورشکستگی   

Email: ayandehnegarmag@gmail.com

پوشــه

نشانی:خیابانمیرزایشیرازی،کوچهمیرزاحسنی،پالک،18ساختمانشمارهسهاتاقتهران
تلفن روابط عمومی 88 71 52 14:تلفن تحریریه 88 71 54 13:سازمان آگهیها88860656:

فریب خشکسالی؟

چاپ:شرکت رواق روشنمهر
51

کارآفرینان

داستان کارخانه شكالتسازي

چشمانداز

اقتصاد؛ مدل 95

77

87

گزارشگـــر

خیز ببرهای آناتولی
101

نماگــر

تجارت به شیوه ترامپ

جهاننما

شرکتها حاکمان جهان امروزند
145

نگــاه

رمز ماندگاری کارآفرینان

163

گیشـه

169

راز جذابیت قهرمانان كاميكبوکها

نمایه

175

عصر جدید سرمایهداری

185

کتاب ضمیمه

ابرپیشگویی :هنر و علم پيشبينی

ســرمقـالـه
اعالنـات
چرا اقتصاد ایران راه کرهجنوبی را نمیرود؟

تحلیلی درباره دالیل توسعهنیافتگی اقتصاد ایران

مسعود خوانساری

مدیرمسول ماهنامه آینده نگر و
رئیس اتاق تهران

آنچه پیش روی
ماست ،کوهی
از توانمنديها،
امکانات و
فرصتها برای
توسعهکشور
است ولی چرا در
هیچ زمانی این
پتانسیلهابه
بارنمینشیند
و اقتصاد ایران
راه کشورهایی
مانند کره جنوبی
را نمیرود؟ پاسخ
به این سوال خیلی
پیچیدهنیست.
عزمی که در
کشورهاییمانند
کره جنوبی برای
توسعه وجود
داشت ،هنوز
در ایران نمایان
نشدهاست

4

چند ماه قبل مقالهنویس شناختهشده یکی از نشریات بینالمللی
اقتصادی در تحلیل وضعیت اقتصاد ایران جمله بســیار گویایی را
بیان کردهبود« :ایران برای سرمایهگذاری شرایط مناسبی دارد ولی
انتقال پول به این کشور مثل ساخت خانه در مرکز شهری غبارآلود
اســت .ممکن است غبار روی زمین بخوابد و ببينید با دشتی زیبا
طرف هستید یا اینکه غبار از میان برود و متوجه شوید وسط بیابانی
ایســتادهاید ».تعبیر عجیبی است که هم نشان میدهد ما شرایط
خوبی داریم و هم تایید میکند تصویر نامطلوبی از خود به جهان
ارائه دادهایم.
به طور حتم با توجه به شرایط حاکم براقتصاد ،هیاهو ،جنجال و
بحرانسازیهای کماهمیت هیچ کمکی به توسعه کشور نمیکند.
بنابراین اگر امروز نمیتوانیم یا نمیخواهیم سرمایهگذاران خارجی
را با نمایش تصویری دلانگیز از پتانسیلهای واقعی اقتصاد ایران
جذب این سرزمین کنیم ،بهتر است شرایطی را رقم نزنیم که آنها
از ما دورتر شوند .البته که خوشبختانه وضعیت اقتصادی پساتحریم
و اجرای برجام ،موجی از امید را ایجاد کرده و آرزو داریم این تحلیل
بدبینانه به واقعیت تبدیل نشود.
آنچه پیش روی ماست ،کوهی از توانمنديها ،امکانات و فرصتها
برای توسعه کشور است ولی چرا در هیچ زمانی این پتانسیلها به
بار نمینشــیند و اقتصاد ایران راه کشورهایی مانند کره جنوبی را
نمیرود؟ پاســخ به این سوال خیلی پیچیده نیست .عزمی که در
کشــورهایی مانند کره جنوبی برای توسعه وجود داشت ،هنوز در
ایران نمایان نشدهاست .هنوز هم ما از مانع اول توسعه کشور عبور
نکردهایم و فضای کسبوکارمان متناسب با خواستههایمان نیست و
از آن مهمتر اینکه کماکان جسارت تصمیمگیریهای بزرگ در دل
مدیران به باور تبدیل نشده است .ما امروز در رکود سختی هستیم
ولی آیا کره جنوبی وضعیت بهتری از ما داشت؟
پنجاه سال پیش ،کره جنوبی فقیرتر از بولیوی و موزامبیک بود
و امروز ثروتمندتر از نیوزيلند و اســپانیا است .درآمد سرانه در کره
جنوبی اکنون تقریبا به 25هزار دالر در ســال رسیده است .برای
پنجاه سال ،اقتصاد کره جنوبی به طور میانگین هر سال  7درصد
رشد کرده و امروز به چنان کشور قدرتمندی تبدیل شده که هیچ
تصمی م بزرگی بدون حضور کرهجنوبی در جهان اتخاذ نمیشود .در
دهه  70میالدی دولت کره جنوبی ،با برنامهریزی دقیق به سمت
حمایت از بنگاهها رفت و مدتی بعد ،از دل این سیاست ،شرکتهای
برزگی مانند هیوندای و سامسونگ متولد شدند .اقتصاد کره جنوبی،
بحرانهایی بسیار بدتر از وضعیت رکود اقتصاد ایران را تجربه کرده
ولی سیاستگذاران این کشور از آنچه رخ داده درس گرفتهاند و با
واکنشهای درست حتی از بحران مالی بزرگ کشورهای شرق آسیا
در دهه  90نیز با کمترین خسارت بیرون آمدند .دولت کره جنوبی
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در مواجهه با این بحران اصالحات جسورانهای را انجام داد :بانکهایی
را که عملکرد ناامیدکننده داشتند تعطیل کرد ،فرآیند ورشکستگی
شرکتهایی را که با بحران مواجه شده بودند مدیریت کرد و مهمتر
از همه اینکه مقررات نظام مالی این کشور را بهبود بخشید .آنچه کره
جنوبی را موفق کرد ،جسارت مدیران بود .آیا ما هم ميتوانیم چنین
رفتاری را تکرار کنیم؟ فعال که چند مانع مهم در اقتصاد ایران نشان
میدهد از این وضعیت فاصله داریم.
Íوضعیت امروز ما چگونه است؟
Í
با وجود اين ،تصویــری که از آینده کوتاهمــدت اقتصاد ایران
وجود دارد ،خبر از بهبودهای نسبی ميدهد .برآوردهای نهادهایی
مانند صندوق بینالمللی پول تایید میکند رشــد اقتصادی سال
جاری مثبت خواهد بود .البته برخی کارشناسان این پیشبینی را
خوشبینامه میدانند .با این حال تحلیلها نشــان میدهد امسال
رشــد 3درصدی از محل فروش نفت و 2درصدی را از بخشهای
دیگر اقتصادی تجربه خواهیم کرد .بنابراین سال  95میتواند با رشد
5درصدی همراه باشد و البته که این رشد برای خروج قطعی از رکود
اقتصادی ناکافی است ولی امیدوارکننده است .در صورتی که اقتصاد
ایران قصد خروج از رکود مطلق را داشته باشد ،حداقل باید طی 5
سال متوالی رشدهای باالتر از  6تا  8درصد را تجربه کند.
بنابراین نباید تصور کرد که رشــد مثال 3درصدی در یک سال
و رشد 5درصدی در سال دیگر ،مشکل را حل میکند و آنچه نیاز
است ،تداوم رشدهای باالست .تحلیل هر کارشناس واقعبینی نشان
میدهد دستیابی به رشد مستمر ،مستلزم انجام برخی اصالحات
اساسی و جسورانه در ساختار اقتصاد کشور است .بازنگریها نیز بهتر
است از جایی آغاز شود که خود بانی مشکالت بسیاری بودهاست:
«نظام بانکی».
نظام بانکی ایران مملو از ضعفهای ریز و درشت است و از همه
بدتر اینکه حتی پس از بهبود فضای بینالمللی به نفع اقتصاد ایران،
همین بانکها همچنان از قافله عقب ماندهاند و نمیتوانند خود را
همراه نظام بانکی جهانی کنند .وضعیت کنونی بانکی ایران محصول
سیاستهای نادرست گذشته است .امروز اگرچه تحریمها از میان
برداشته شده اما بانکهای ایرانی هنوز نتوانستهاند با شرکای خارجی
ارتباط برقرار کنند چرا که از تطبیق شرایط خود با مقررات جهانی
ناتوان هستند و این جریان هم دقیقا مصادف با زمانی شده که ما
نیاز به بهبود شرایط بانکی کشور داریم.
مقررات بانکی بینالمللی نســبت به یک دهه گذشته تغییرات
بســیاری بهویژه در زمینه مبارزه با پولشــویی و قاچاق داشته که
هنوز هیچکدام از این مفاهیم در نظام بانکی و اقتصادی ما معنایی
ندارد .بنابراین حتی با برداشته شدن تحریمها نیز زمان زیادی برای

همسانسازی قواعد بانکداری در ایران و جهان الزم است.
اما این تمامی مشــکل نیســت .ما در حوزههای مهمی مانند
نرخگذاری ارز هم مشــکالت جدی داریم که باید به آن بهسرعت
رسیدگی کنیم .براساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،مهمترین
شاخص اثرگذار بر مقاومتپذیری اقتصاد ،مدیریت بر نرخ ارز است.
در واقع هرچه سیاستگذار ارزی انعطافپذیرتر باشد ،اقتصاد مقاومت
بیشتری در برابر شوکها از خود نشان خواهد داد .یکی از اختالفات
مهم آمریکا و چین نیز بر ســر نرخ ارز اســت؛ چین برای توسعه
صادرات خود نرخ یوآن را پایین نگاه میدارد .اما سیاســتگذاری
ارزی در ایران ،عکس این روند حرکت میکند و یکی از دالیل که
نمیتوانیم صادرات درخور توجهی داشته باشیم .دولت یا دولتها به
دلیل برخی مصلحتاندیشیهای سیاسی حاضر نیستند در مورد
موضوعی مانند نرخ ارز تصمیمگیری قاطع داشــته باشند .طی دو
ســال گذشته نیز بارها از تریبون اتاق تهران از دولت تقاضا شده تا
سیاست واقعیسازی و تکنرخیسازی ارز را دنبال کند.
اما حتی در صورتی که موضوع بانکی اصالح شود و نرخ ارز نیز
به ســمت واقعیسازی حرکت کند ،باز هم اقتصاد ایران به آستانه
مطلوبیت نمیرسد .شاید یکی از شاخصترین ضرورتهای امروز
اقتصاد کشــور اصالح نظام اداری و بوروکراســی حاکم بر فضای
کسبوکار باشد .متاســفانه باید گفت بهرغم تالشهای دولت در
زمینه کاهش بوروکراسی ،اقدام موثری در این زمینه رخ نداده است.
بنابراین این انتظار از دولت وجود دارد که در زمینه حذف مقررات
زائد موثرتر عمل کند.
نه بــر مدیران دولتی ،نه بر اقتصاددانــان و نه بر فعاالن بخش
خصوصی پوشــیده نیســت که به ســبب کاهــش قیمت نفت،
عقبماندگی از فرآیند توسعه و بحران رکود فعلی حاکم بر اقتصاد،
نیاز به سرمایهگذاریهای بسیار کالن در اقتصاد ایران وجود دارد.
ولی متاسفانه شرایط برای چنین سرمایهگذاری مهیا نیست.
برآوردها نشان میدهد که نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص
داخلی از  38.2در سال  2012به  29.7در سال  2015کاهش یافته
اســت و این بدان معناست که رشد سرمایهگذاری نسبت به تولید
ناخالص داخلی طی تنها چهار سال 10 ،درصد افت داشته است .این
کاهش ناشی از سقوط قیمت نفت و کاهش بنیه بخش خصوصی
است و بهترین راهکا ر برای بهبود وضعیت سرمایهگذاری و دستیابی
به رشد  4تا 5درصدی ،رفع موانع و شفافسازی است.
توقــع بخش خصوصی از دولت این اســت که سیاســتهای
اقتصادی ،صنعتی و تجاری اگر نمی تواند برای یک دوره  5ســاله
تثیت شود ،حداقل برای یکسال تثبیت شود .بر اساس قانون رفع
موانع تولید ،دولت موظف شــده برای هــر تغییر قانونی یا صدور
بخشنامه جدید از بخش خصوصی نظرخواهی کند که این امر انجام

نمیگیرد .الزم است ،بخشنامهها و آییننامههای جدید تعرفهای،
گمرکی و مانند آن ،با یک پیشآگهی ســهماهه صادر شوند و بعد
از این مدت اجرایی شوند .اما این مسئله نیز اجرا نمیشود و شاهد
این هستیم که ناگهان مقرراتی تازه تصویب و اجرا میشود .وقتی
ســرمایهگذاران داخلی با چنین نااطمینانی مواجه باشند ،جذب
سرمایهگذاریهای خارجی دور از انتظار است .انتظار این است که
دولت و دستگاههای اجرایی قانون را رعایت کنند.
امــا عجیبترین موضوع به جــای دیگری مربوط ميشــود.
درحالیکه همه نگاهها به دولت دوخته شــده ،ناگهان مجلس نهم
طی دوره زمانی کوتاه اقداماتی را صورت داد که به نظر میرســد
باید آنها را در عرصه سیاست تحلیل کرد .کمتر از یک ماه به حضور
مجلــس آینده مانده و ناگهان مجلس نهم موجی از مصوبات را به
تصویب میرساند که برای دولت تعهدآور و برای بخش خصوصی
رنجآور است.
تثبیــت کارت ســوخت و دونرخی کردن ســوخت از جمله
این تصمیمات اســت که اخیرا ً از سوی مجلس اتخاذ شده است؛
درحالیکه ســهمیهبندی بنزین و دونرخی کردن بنزین به تداوم
رانتجوییهــا دامن میزند .از حــذف تبصرههای  19و  20قانون
بودجــه و ارائه قانون بانکداری بدون ربا نیز به عنوان تعداد دیگری
از اقدامات شتابزده مجلس میتوان یاد کرد .از سوی دیگر بررسی
ضرباالجلی برنامه ششم توسعه هم جای تعجب و تاسف دارد .این
برنامه به عنوان سند راهبردی اقتصاد و جامعه ایران شناخته ميشود
و با اتکای به آن باید مســیر پیش روی را تشخیص داد اما مجلس
به نحوي شتابزده اقدام به بررسی این برنامه کرده است .بنابراین
یکی از خواستههای مشخص بخشخصوصی از مجلس آینده این
است که در اولین اقدام به بررسی مصوبات دو ماه گذشته مجلس
نهم بپردازد و در صورت نیاز در برخی از آنها بازنگری انجام دهد.
امروز اولویت دولت و حتی مجلس آینده باید رسیدگی به موضوعات
اصلی و فراموشی اولویتهای فرعی باشد .به طور نمونه کوچکسازی و
چابکسازی دولت یکی از همین اولویتهای فوری است.
انتظار جامعه از دولت و بلکه از تمام حاکمیت کشور این است
که مجادالت را رها کنند و با وفاق به ســمت توسعه کشور پیش
بروند .نیاز کشــور این اســت که دولت بیتوجه به رنگبندیها و
جناحبندیهای سیاسی ،سران قوا در تصمیمگیری ملی و همجهت،
موضوع اقتصاد را به اولویت کشــور تبدیل کنند و نهتنها در شعار،
که در عمل حداقل به آنچه امروز بحرانساز شده ،رسیدگی کنند.
آنچه کره جنوبی را به اقتصادی توسعهیافته تبدیل کرده ،عالوه بر
تمامی فاکتورها یک اقدام اساسی است« :آنها تصمیم گرفتند و عمل
کردند ».ما چه ميکنیم؟ شاید بهترین روش همان «اقدام و عمل»
باشد.

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

سازمانهایجهانی

افزایش نرخ بیکاری در اقتصادهای نوظهور

درصد نرخ بیکاری
8.5

نرخ بیکاری در کشورهای مختلف به چالش بزرگی برای اقتصاد تبدیل شدهاست.
بررسیهای «آیندهنگر» از گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد نرخ بیکاری
در کشورهای پیشرفته طی چند سال گذشته کاهش قابل مالحظهای داشتهاست؛
بیکاری بهویژه در ایاالت متحده امریکا کاهش بســیاری داشتهاست اما در مقابل،
اقتصادهای نوظهور با افزایش نرخ بیکاری مواجه شدهاند و از آنجا که این کشورها در
سال  2016با چالشهای اقتصادی بسیاری مواجه هستند انتظار میرود نرخ بیکاری
آنها نیز افزایش پیدا کند .به نظر میرسد کشورهایی که صادرکننده سوخت هستند
با افزایش بیکاری مواجه شوند.
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درصد سهم کشورهای آسیایی در صادرات پوشاک جهان

8.0

5.0

چین ،پیشتاز صادرات پوشاک جهان
کشورهای آسیایی سهم بزرگی در صادرات پوشاک جهان دارند .به گزارش «آیندهنگر» به نقل از بانک جهانی ،چین
بزرگترین سهم را در صادرات پوشاک در میان کشورهای آسیایی دارد .بر اساس این گزارش سهم چین از صادرات
پوشــاك در برابر دیگر کشورهای آسیایی  41درصد است .بنگالدش نیز سهم 6درصدی و هند سهم 4درصدی در
صادرات پوشاک دارد .به این ترتیب چین بزرگترین صادرکننده پوشاک در جهان است .البته بانک جهانی در این
گزارش تأکید کرده که میزان صادرات این کشور در این زمینه به دلیل کاهش رشد اقتصادی آن در حال سقوط است.
صادرکنندگان پوشــاک باید تمرکز اصلی خود را روی بخش نیازهای مربوط به زنان قرار بدهند .طبق گزارش بانک
جهانی تقاضا در این بخش همچنان پابرجاست و فرصت خوبی برای کسب سود فراهم میکند.

تهدید کاهش منابع آبی
برای اقتصادهای جهان

همایشی برای پایان
بخشیدن به رنج انسانها

سقوط
اقتصاد امریکای التین به دره

یکــی از دالیلی کــه جهان با کمبــود آب مواجه
شــده افزایش تغییرات آب و هوایی اســت .به گزارش
«آیندهنگر» به نقل از بانک جهانی ،کمیاب شــدن آب
از طریــق تغییرات آبوهوایــی میتواند باعث کاهش
دستکم 6درصدی تولیدناخالص داخلی در بسیاری از
مناطق جهان بشود .بر اساس این گزارش ،بحران آب از
این طریق میتواند منجر به جابهجاییها و مهاجرتهای
افراد و همچنین جنگها و کشمکشها بر سر آب بشود.
در این گزارش اینطور آمدهاســت که رشد جمعیت،
افزایش درآمدها و گسترش شهرها میتواند میزان تقاضا
بــرای آب را افزایش بدهد ،در حالیکه میزان عرضه به
دالیــل مختلف با اختالل مواجه خواهد شــد .در این
گزارش ادعا شدهاســت که اگر اقدامات بهدرستی هم
انجام شوند باز هم بسیاری از مناطق به دلیل تغییرات
آبوهوایی با کاهش منابع آبی و چالشهای بســیاری
مواجه خواهند شــد .خاورمیانه و آفریقا بیشتر از دیگر
نقاط دنیا در این زمینه درگیری خواهند داشت.

انسانها در جهان مدرن شاهد خشونتهای بسیاری
هستند .بر اســاس گزارشهای ســازمان ملل میزان
خشونتی که امروز شاهد آن هستیم و رنجی که انسان
میبــرد از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بیســابقه
بودهاســت .این رنج باید باالخره در جایی متوقف شود.
هر روز شاهد کشتار انسانهای بیگناه در نقاط مختلف
جهان از شــرق تا غرب هســتیم .عملیات تروریستی
شیوع بسیاری پیدا کرده و دامن امنترین مناطق را نیز
گرفتهاســت .به همین خاطر سازمانملل باالخره بعد
از  70سال که از تأسيس آن میگذرد ،تصمیم گرفت
به کمــک بانکی مون ،دبیرکل ســازمان در روزهای
 23و  24می همایشــی را با عنوان «همایش جهانی
بشردوستی» برگزار کند .در این همایش چنین مطرح
شدهاست که انسان امروز شاهد شدیدترین بحرانها در
مرحله اقدامات بشردوستانه است و باید هرچه سریعتر
برای بهبود اوضاع اقدام کند .این همایش فرصتی را برای
مطرح کردن راهکارها در این زمینه فراهم کردهاست.

در حالیکه اقتصاد جهان هنوز با چالشهای بسیاری
همراه است ،رشد اقتصاد امریکای التین و حوزه دریای
کارائیب نیز با کاهش بیسابقهای همراه بودهاست .به
گزارش «آیندهنگر» به نقل از صندوق بینالمللی پول،
انتظار میرود رشد اقتصادی کشورهای حوزه امریکای
التین در ســال  2016نیز مانند سال گذشته سقوط
کند .بر اســاس این گزارش ،رشد اقتصادی امریکای
التین در سال  2016حدود  0.5درصد کاهش خواهد
یافــت؛ به این ترتیب این منطقه برای دومین ســال
متوالی رشد منفی را تجربه خواهد کرد .این نخستین
بار از سال  1983تاکنون است که امریکای التین رشد
منفی را تجربه میکند .نیمی از کشورهایی که در حوزه
امریــکای التین قرار دارند در رکود اقتصادی به ســر
میبرند و امیدی به بهبود در ســال  2016ندارند .به
نظر میرسد دلیل عمده این سقوط ،کاهش تقاضای
جهانی و در نتیجه کاهش قیمت کاالهای صادراتی این
کشورهاست.

گاردین در گزارشی نوشت شرکتهای بزرگ نفتی شل ،بیپی و پنج شرکت نفتی دیگر میتوانند
با حذف پروژههای پرهزینه خود و همچنین به کمک استراتژیهای جدید ارزش سهام خود را در
بازار تا سقف  140میلیارد دالر افزایش بدهند.

بازارهایجهانی

خنثی

بازار دوباره خاکستری شد
ریسک پذیری

پایگاه خبری -تحلیلی سیانان مانی هر روز میزان و نوع احساسات سرمایهگذاران را در بازار بررسی میکند .شاخصی
که این پایگاه برای اندازهگیری احساسات در بازار معرفی کرده «شاخص ترس و ریسکپذیری» نام دارد .زمانیکه این
شاخص عدد کمتری را نشان میدهد (نزدیک به صفر) به این معناست که سرمایهگذاران از جاری کردن پول و سرمایه
خود در بازار میترسند و در نتیجه شاخص اصطالحاً وضعیت ترس را نشان میدهد .اما وقتی این شاخص عدد بیشتری
(نزدیک به  )100را نشان میدهد اصطالحاً در وضعیت ریسکپذیری قرار میگیرد یعنی سرمایهگذاران بدون وحشت
پول خود را به بازار سرمایه تزریق میکنند .این شاخص در ماه اردیبهشت در وضعیت میانه قرار داشت و عدد  57را نشان
میداد که به معنای وضعیت خنثی در بازار است و به رنگ خاکستری نشان داده میشود .در این شرایط سرمایهگذاران
نه احساس ترس و وحشت دارند و نه تمایلی به جاری کردن سرمایه خود.
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ترس

خنثی

چریکها و شورشیها تولید نفت را فریز کردند
چریکها در کلمبیا ،شورشیها در لیبی و نیروهای ارتشی در نیجریه موفق به انجام کاری شدند
که بزرگترین تولیدکنندگان نفت از انجام آن عاجز ماندند :آنها مانع افزایش 1میلیون و 500هزار
بشکهای مازاد عرضه نفت در بازار جهانی شدهاند .به گزارش «آیندهنگر» به نقل از بلومبرگ ،در
حالیکه تولیدکنندگان بزرگ نفت نتوانستند بر سر فریز تولید نفت به توافق برسند ،برخی تنشها
و درگیریها باعث توقف و حتی کاهش تولید نفت بعضی از کشورهای تولیدکننده نفت شدهاست.
بررسیهای آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد نیجریه که زمانی بزرگترین تولیدکننده نفت
در آفریقا بود در ماه مارس تنها 1میلیون و 700هزار بشکه در روز نفت تولید کردهاست که کمترین
میزان از سال  2009تاکنون به شمار میآید .لیبی نیز که بزرگترین دارنده ذخایر نفتی آفریقاست،
به خاطر درگیری گروههای شورشی برای تسلط بر میدانهای نفتیاش ،با کاهش شدید تولید نفت
مواجه شدهاست .این کشور اکنون کوچکترین تولیدکننده نفت در سازمان کشورهای صادرکننده
نفت (اوپک) به شمار میآید .البته آفریقا تنها نیست .در کلمبیا نیز حمله چریکهای مارکسیست
باعث کاهش 14درصدی تولید نفت در این کشور شدهاست.

االکلنگ طال و دالر

مس سقوط کرد

بازار طال همزمان با افزایش ارزش دالر ،سقوط کرد .به گزارش «آیندهنگر» به نقل
از رویترز ،همزمان با افزایش ارزش دالر زمزمهها در مورد بهبود اقتصاد ایاالت متحده
امریکا در بازار به گوش ميرسد .اقتصاد این کشور در نیمه نخست سال میالدی جدید
تقریباً درجا میزد اما اکنون با افزایش ارزش دالر انتظار میرود وضعیت اقتصاد امریکا
نیز بهتر شود و به این ترتیب قیمت جهانی طال سقوط خواهد کرد .به گفته کارشناسان
بازار طال ،قیمت فلــز زرد در محدوده  1250تا  1300دالر در هر اونس باقی خواهد
ماند تا زمانیکه در سهماهه بعدی فدرال رزرو امریکا برای نرخ بهره تصمیمگیری کند.
البته طال به دنبال رکود اقتصاد امریکا تا حدودی افزایش قیمت داشت و به باالترین
قیمت در  15ماه گذشته رسید اما با صعود دوباره دالر ،در مسیر نزولی قرار گرفتهاست.

قیمت مس همیشه نشانهای برای رشد اقتصادی است .به گزارش «آیندهنگر» ،افزایش
ارزش دالر و میزان تولید در سرتاســر جهان دســت به دست هم دادهاست تا فروش مس
با مشــکالتی مواجه شود و در نتیجه قیمت آن کاهش پیدا کند .برای مثال در اواسط ماه
اردیبهشت شاخص مس به نام  CMCU3در لندن حدود  1.4درصد سقوط کرد .وقتی ارزش
دالر امریکا باال میرود کاالهایی که قیمت آنها معموالً به دالر محاسبه میشود نیز گرانتر
میشــوند و در نتیجه فروش آنها با سختی بیشتری همراه خواهد شد .یعنی شرکتهای
غیرامریکایی که قصد خرید آن را داشته باشند باید پول بیشتری برای آن پرداخت کنند.
بخشی از کاهش قیمت مس نیز از کاهش میزان تولید کارخانهای در چین ناشی میشود.
این مسئله باعث کاهش تقاضا برای مس و در نتیجه کاهش قیمت آن شدهاست.
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غرب

بیاعتمادی امریکاییها به اقتصاد کشورشان
امریکاییها اعتماد و اطمینان خود را به اقتصادشان از دست دادهاند .به گزارش «آیندهنگر»
به نقل از سیانان مانی ،شاخص اعتماد به اقتصاد در امریکا در پایان ماه آوریل به پایینترین
سطح خود در سال  2016رسید .آخرین باری که امریکاییها در این وضعیت بودند مربوط به
زمانی است که ترس از کاهش رشد اقتصادی چین بر آنها غالب شده بود .در آن زمان مشخص
بــود که مردم از چهچیزی هیجانزده و نگران هســتند اما اکنون دلیل این کاهش اعتماد
مشخص نیست .نظرسنجیهای گالوپ نشان میدهد  60درصد از امریکاییها معتقدند اقتصاد
امریکا «بدتر» خواهد شــد .برخی از تحلیلگران مقصر اصلی را انتخابات ریاستجمهوری
میدانند که باعث شده مردم احساس بدی نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور پیدا کنند.
نامزدهای انتخاباتی از هردو حزب امریکایی اظهار میکنند که اقتصاد دغدغه اصلی آنها برای
آینده امریکاســت .احساس امریکاییها در مورد وضعیت اقتصاد کشورشان تأثیر مهمی در
انتخابات این کشور برجای خواهد گذاشت.

راه ریو به روی سوریها باز شد

مکزیک ،تنها ستاره درخشان امریکای التین

ی که ضعیفترین بازیگر اقتصادی در امریکای التین بودهاســت،
کشــور برزیل در حال 
آغوش خود را به روی مهاجران و پناهندگان سوری باز کردهاست .در حال حاضر به دلیل
برگزاری بازیهای المپیک تابستانی در برزیل تمرکز جهانی بر این کشور است؛ کشوری که
از یکسو با تنشهای اقتصادی و از سوی دیگر
با تنشهای سیاسی و استیضاح دیلما روسف
رئیسجمهوری خود دستوپنجه نرم میکند.
نرخ بیکاری در این کشور دورقمی شده و رکود
به درجهاي بیســابقه در این اقتصاد نوظهور
رسیدهاست .اما هیچکدام از اینها باعث بسته
شدن مرزهای این کشور به روی پناهندگان
سوری نشدهاست .از طرفی بسیاری از مردم سوریه نیز از آنجا که پناهی ندارند به خاک این
کشور پناه آوردهاند .هرکدام از مردم سوریه که توانایی پرداخت بلیت هواپیما را داشته باشند
میتوانند به ریو بروند و جان خود را به طور موقت نجات بدهند.

مکزیک یکی از موفقترین اقتصادها در امریکای التین است .به گزارش «آیندهنگر» به
نقل از والاستریت ژورنال ،اقتصاد مکزیک در سهماهه نخست سال میالدی جدید بسیار بهتر
از حد انتظار ظاهر شدهاست .تولید ناخالص داخلی مکزیک در حال حاضر  2.7درصد است
که نسبت به فصل گذشته رشد 0.8درصدی را تجربه
کردهاســت .اقتصاد مکزیک بهویژه در بخش تولید و
خدمات بسیار بهتر از حد انتظار ظاهر شدهاست .بر
اساس پیشبینیهای بانک مرکزی مکزیک ،اقتصاد
این کشور در سال جاری رشدی بین  2تا  3درصد را
تجربه خواهد کرد .تحلیلگران در سال گذشته رشد
اقتصادی مکزیک را حــدود  2.3درصد برآورد کرده
بودند .بر اساس پیشبینیهای تحلیلگر والاستریت ژرونال ،اقتصاد مکزیک در سال 2016
رشد 2.5درصدی را تجربه خواهد کرد .دولت مکزیک سعی دارد با کاهش هزینهها و افزایش
میزان دستمزد به ارتقای اقتصاد این کشور کمک کند و به توسعه اقتصادی دست پیدا کند.

خطرامنیتیبرایبریتانیاباخروجازاتحادیهاروپا

اصالحات کارگری به هر قیمتی در فرانسه

هرچه تاریخ رفراندوم برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نزدیکتر میشــود،
بحــث در این مورد هم داغتر میشــود .به گزارش «آیندهنگر» به نقل از تلگراف،
موضوع رفراندوم برای برگزیت آنقدر بر مسائل اقتصادی متمرکز بوده که توجهی
به مسائل امنیتی به چشم نميخورد .البته
بر اساس تحلیل تلگراف ،مسائل امنیتی
و سیاستهای خارجی ارتباط تنگاتنگی
با اقتصاد دارنــد .در این تحلیل اینطور
نتیجهگیری شده که یکی از عواقب اصلی
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،مواجهه این
کشور با کسری بودجه شدید است و این
مسئله در شرایط فعلی میتواند آسیب جدی به امنیت داخلی بریتانیا وارد کند .در
حال حاضر هرگاه بریتانیا با مشکالت و چالشهای اقتصادی مواجه شود اتحادیه
ی که بریتانیا از
اروپا وظیفه خودش میداند که به این کشــور کمک کند اما زمان 
اتحادیه جدا شده باشد دیگر دلیلی برای کمک به این کشور وجود نخواهد داشت.

فرانســه روزهای متفاوتی را سپری میکند .فرانسوا اوالند رئیسجمهوری این
کشــور به دنبال ایجاد اصالحات در قوانین کارگری اســت تــا از این طریق نرخ
بیکاری را در فرانسه کاهش بدهد .به گزارش «آیندهنگر» به نقل از رویترز ،اوالند
با وجود تمامــی اعتراضات خیابانی که تاکنون
علیه او صورت گرفتهاست ،باز هم در هفته دوم
اردیبهشــت قانون اصالحات کارگری را تقدیم
پارلمــان کرد .مردم و فعــاالن حقوق کارگري
تاکنون اعتراضات گســتردهای به این مســئله
داشتهاند؛ آنها معتقدند اوالند قصد دارد با تحت
فشار قرار دادن کارگران و تضییع حقوق آنها به
کاهش نرخ بیکاری دست پیدا کند .دولت سوسیالیست فرانسه در مقابل توجهی
به این اعتراضات ندارد و سعی دارد به هر قیمتی به هدف خود دست پیدا کند .در
گزارش رویترز اینطور نوشته شده که اوالند حتی به از دست دادن ریاستجمهوری
هم فکر نمیکند و تنها قصد انجام اصالحاتِ مد نظرش را دارد.
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لئوناردو دیکاپریو ،ستاره هالیوود و فعال محیط زیست که اخیرا ً در توافق پاریس نیز نقشی ایفا
کردهاست در اینستاگرام خود عکسی از دریاچه ارومیه را بازنشر کرده و درباره وضعیت این دریاچه
ابراز نگرانی کرده است.

شرق

بریتانیا به حرف «آبه» گوش نمیدهد

سرعت رشد اقتصادی هند بیشتر میشود

ژاپن روزهای تلخی را ســپری میکند .بررســیهای «آیندهنگر» از وضعیت
اقتصادی این کشور نشان میدهد ژاپن در  25سال گذشته به طور مداوم با رکود
اقتصادی مواجه بودهاست .برخی از تحلیلگران معتقدند ریشه تمام ناکامیهای
این اقتصاد پیشــرفته در یک مورد اســت :تغییرات جمعیتی .اما این ریشه همه
مشکالت نیســت؛ برنامههای اقتصادی این کشور در مواجهه با چالشهایی مثل
تغییرات جمعیتی ناکارآمد بودهاســت .چندی پیش شینزو آبه ،نخستوزیر ژاپن
در سخنانی نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اظهارنظر کرده بود .در مقابل
روزنامه تلگراف در گزارشی اینطور نوشتهبود« :شینزو آبه که سیاستهای اقتصادی
خودش سرتاسر مشکل است و ژاپن را با چالشهای جدی مواجه کردهاست؛ اکنون
چرا بریتانیا باید به حرف او گوش بدهد؟» سیاستهای اقتصادی نخستوزیر ژاپن
که «آبهنامیکس» نام گرفته ،تاکنون با شکست مواجه شدهاست.

هنــد این روزها به نماد موفقیت در اقتصاد تبدیل شدهاســت« .آرون جتلی»
وزیر اقتصاد و دارایی هند در روز  15اردیبهشــت طی سخنانی ادعا کرد که این
کشور میتواند با سرعت بسیار بیشتری به رشد اقتصادی خود ادامه بدهد .او چند
ماه پیش اصالحیهای برای قانون صورتحســاب و مالیات ایجاد کرد .او قصد دارد
سیستم کشاورزی این کشور را بهکلی از طریق مالیات کنترل کند و قوانین جدیدی
ل  2015تا  2016حدود  7.6درصد
در ایــن زمینه وضع کند .اقتصاد هند از ســا 
رشد داشت .امسال نیز رشد این کشور حدود  7.5درصد پیشبینی شدهاست .این
کشور طی چند سال گذشته با خشکسالیهایی مواجه شده بود اما اکنون بارشها
دوباره وضعیت امیدوارکنندهای به این کشور بخشیدهاست .انتظار میرود با رشد
بخش کشاورزی ،اقتصاد هند نیز پویاتر شود و طبق گفته جتلی با سرعت بیشتری
رشد کند.

کاهش رشد اقتصادی
کرهجنوبی به  2.7درصد
گسترش روابط تجاری مصر
و امارات متحده عربی
وزرای اقتصاد و دارایی کشــورهای مصر و امارات متحده
عربی در هفته دوم اردیبهشــت با یکدیگــر دیدار کردند .به
گزارش «آیندهنگر» ایندو کشــور قصد دارند روابط تجاری
خود را گســتردهتر کنند و همکاری بیشتر با یکدیگر داشته
باشند .وزرای ایندو کشور در دیدار با یکدیگر در مورد موانع
سرمایهگذاری و چالشهایی که فعاالن اقتصادی با آن مواجه
هستند با یکدیگر گفتوگو کردند .این دیدار در دوبی برگزار
شد و طی آن مروری بر توسعه اقتصادی کشور مصر صورت
گرفــت .بخش مهمی از این دیدار به یافتــن راهکارها برای
افزایش سرمایهگذاریهای خارجی در مصر اختصاص داشت.
مصر سعی دارد صنعت توریسم و گردشگری خود را که زمانی
اصلیترین منبع درآمد این کشور بود ،دوباره زنده کند .وزیر
اقتصاد و دارایی امارات در این دیدار خوشبینی خود را نسبت
به این جریان اعالم کرد.

کــره جنوبی چنــدی پیش به دلیل ســفر پارک
گئونهی رئیسجمهوری این کشــور به همراه هیئت
بلندپایه تجاری به ایران ،به سرخط خبرهای داخلی و
خارجی تبدیل شده بود .به گزارش «آیندهنگر» اقتصاد
کره جنوبی در چند ماه اخیر با سرعت بسیار کمی رشد
کردهاست .این کشور چهارمین اقتصاد بزرگ خاورمیانه
به شمار میآید .بر اســاس گزارشهای بانک مرکزی
کره جنوبی ،اقتصاد این کشــور در حال حاضر رشــد
2.7درصدی را تجربه میکند .این کشــور از دو بخش
توریسم و مصرف داخلی آسیب جدی دیدهاست .دولت
کره جنوبی سعی دارد با دخالت دادن بخش خصوصی
رونق را به بازار و اقتصاد این کشور بازگرداند .عالوه بر آن
کره جنوبی سعی دارد با کاهش مالیات ،میزان مصرف
را افزایــش بدهد .هرچند این کشــور در حال حاضر
پایینترین رشــد اقتصادی را تجربه میکند اما انتظار
میرود با اقدامات صورتگرفته دوباره مســیر صعود را
در پیش بگیرد.

شانس افغانستان برای ایفای
نقش ترانزیتی در آسیا
چین قصد دارد به کمد ایجاد یک کمربندی و یک
جاده ،نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را گسترش بدهد.
به گزارش «آیندهنگر» به نقل از دیپلمات ،افغانستان نیز
در این برنامه بلندپروازانه چین قرار میگیرد .موقعیت
جغرافیایی افغانستان و منابع طبیعی این کشور به کابل
این قابلیت را میدهد که در برنامه  OBORچین نقشی
مهم ایفا کند .بر اســاس گزارش دیپلمات ،افغانستان
میتواند نقش ترانزیتی مهمی در معامالت تجاری در
این زمينه ایفا کند و آسیای میانه را به شرق ،جنوب و
غرب آن متصل کند .این كريدور میتواند پررنگترین
نقش را در حوزه انرژی داشته باشد .البته هنوز مشخص
نیست که افغانستان چقدر تمایل به حضور در این برنامه
دارد .اگر کابل در این زمینه اعالم آمادگی کند میتواند
با همکاری چین پیشرفتهای چشمگیری داشته باشد.
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افزایش 22درصدیتسهیالتپرداختیبانکهادرسال94
تسهیالت پرداختی بانک ها در ماه های پایانی سال گذشته با سرعت باالیی افزایش یافت .تا
پایان فصل سوم سال  94میزان افزایش تسهیالت پرداختی در حدود نرخ تورم بود اما در ماه های
پایانی سال شتاب بیشتری به خود گرفت به طوری که میزان افزایش تسهیالت پرداختی در سال
 94نسبت به سال  93به  22درصد رسید .تسهیالت پرداختی بانکها طی  12ماهه سال 1394
به بخشهای اقتصادی مبلغ  417هزار و  320میلیارد تومان است که در مقایسه با  12ماهه سال
 1393مبلغ  75هزار و  910هزار ميليارد تومان (معادل  22.2درصد) و نسبت به  11ماهه سال
 1394مبلغ  69هزار ميليارد تومان (معادل  19.8درصد) افزايش داشــته است .سهم تسهیالت

پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی  12ماهه سال  1394مبلغ
 263هزار و  430میلیارد تومان معادل  63.1درصد کل تسهیالت پرداختی است که در مقایسه با
 12ماهه سال  1393معادل  27.2درصد افزايش داشته است .همچنین سهم تسهیالت پرداختی
بابت تأمین ســرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در  12ماهه سال  1394معادل  100هزار
میلیارد تومان بوده اســت که حاکی از تخصیص  38.1درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه
درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ 263هزار میلیارد تومان) است .در سال  94از  121هزار
و  950میلیارد تومان تسهيالت پرداختي در بخش صنعت و معدن ،معادل  82.2درصد آن (مبلغ

رشد قیمت و تعداد معامالت مسکن در تهران

تواق بر سر پرداخت بدهی نفتی هند به ایران

گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن در فروردین ماه  1395نشان می دهد که
معامالت مسکن از نظر تعداد و متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع مسکن ،رشد
یافته است .براساس این گزارش معامالت مسکن در این ماه نسبت به مدت مشابه در
سال گذشته  20.4درصد افزایش یافته است .تهرانی ها ،در اولین ماه از سال 5198 ،95
معامله آپارتمان های مسکونی را ثبت کردند .در بین مناطق مختلف تهران ،منطقه 5
بیشــترین سهم از معامالت را کسب کرده .این منطقه  14درصد از کل معامالت را با
ثبت بیشترین قرارداد مبایعه نامه بخود
اختصاص داده اســت .مناطق  2 ،4و
 14بعد از منطقه پنج بیشترین میزان
معامالت را ثبــت کردند و به ترتیب،
ســهم  9.5درصدی 8.4 ،درصدی و
 6.3درصدی در کل معامالت مسکن
دارند .متوسط قیمت یک متر مربع از
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از
طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران
در فروردین 3میلیون  990هزار تومان
بوده که نســبت به اســفند ماه سال
گذشته  7.1رصد کاهش داشته اما در
مقایسه با فروردین ماه  ،94به رشد  3.4درصدی رسیده است .آپارتمانهای منطقه یک
تهران در فروردین  ،94بیشترین رشد را در متوسط قیمت مسکن داشتند و بیشترین
کاهش در این شاخص متعلق به منطقه  14تهران است .هرچند تعداد معامالت مسکن
در فرودین ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه سال گذشته کاهش پیدا کرده اما این
کاهش ناشــی از تعطیالت نوروزی است و افزایش قیمت و تعداد معامالت مسکن در
فروردین ماه نشان از احتمال شروع فرایند رونق بازار مسکن در ادامه سال  95دارد.

وزیر نفت هند به رویترز گفت :بانکهای مرکزی هند و ایران برای استفاده از بانکهای اروپایی به منظور
پرداخت  6.4میلیارد دالر بدهی نفتی معوق به تهران به توافق رسیده اند .پس از اینکه کانال پرداخت پول
خرید نفت از طریق هالک بانک ترکیه به دلیل تشدید تحریمها در سال  2013متوقف شد ،پاالیشگاههای
هندی  45درصد از پول خرید نفت از ایران را به حساب روپیه شرکت ملی نفت ایران در بانک یو سی او
واریز کردند در حالیکه  55درصد دیگر از این پول به صورت بدهی نزد این پاالیشگاهها ماند تا یک مکانیسم
پرداخت مشخص شود .درامندرا پرادان وزیر نفت هند به رویترز گفت :بانکهای مرکزی ایران و هند به توافق
رسیده اند تا بانکهای اروپایی به به عنوان عامل این تسویه بدهی عمل کنند.

1395/02/14

تفاهمنامهباموسسهحقوقیرولندبرگر

1395/02/14

دیدار با نماینده شورای اقتصاد آلمان

دورههای تازه آموزشی برای اعضای اتاق تهران
اتاق تهران در حوزه آموزشهای فنیوحرفهای با مشارکت فعال سازمان فنیوحرفهای کشور و
موسسه  WIFIاتریش وارد دور جدیدی از فعالیتهای مدرن و مورد نیاز اقتصاد کشور میشود .اتاق
تهران که اواخر سال گذشته با موسسه اتریشی  WIFIتفاهمنامه همکاری امضا کرده بود ،در دیدار با
محمدامین سازگارنژاد ،رییس سازمان فنیوحرفهای کشور ،باب همکاری در ارائه منسجم دورههای
آموزش��ی را با مشارکت این سازمان باز کرد .براســاس دیداری که اخیرا ً با حضور رییس سازمان
فنیوحرفهای کشــور ،دبیرکل اتاق تهران ،معاون آموزشی اتاق تهران و مسووالن موسسه WIFI
برگزار شده است ،قرار است یک مرکز فنیوحرفهای که زیر نظر موسسه اتریشی و با استانداردهای
روز اروپا تجهیز میشود ،توسط اتاق تهران اقدام به برگزاری دورههای مورد نیاز اعضای اتاق تهران
در حوزههای مختلف مدیریت ،صنعت ،کشاورزی و  ...داشته باشد .اتاق تهران در نظر دارد ،در حوزه
نیازسنجی آموزشی و آموزش مهارتی و کاربردی فعاالن اقتصادی نقش بسیار پررنگتری ایفا کند.
ســازمان فنیوحرفهای با مشارکت فعال در این دورهها ،آموزشهای هدفمندی را ارائه میکند .در
این میان همکاری آموزشی اتاق تهران و سازمان فنیوحرفهای بر اساس استانداردهای بینالمللی به
افزایش کارایی و اثربخشی نیروهای آموزشدیده بینجامد.
1395/02/11

وزیر اقتصاد ژنو در اتاق تهران

1395/02/11

دیدار فعاالن اقتصادی ایران و ترکیه

1395/02/10

مالقات با نماینده ویژه
نخستوزیربریتانیا

یک هیات اقتصادی  70نفره به
توآمد هیاتهای
در ادامه رف 
نماینده شورای اقتصاد آلمان با
یک تفاهمنامه همکاری بین مرکز مشاوره
نماینده ویژه
سرپرستی مقامات مجلس شورای
تجاری از کشورهای مختلف
رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
سرمایهگذاری اتاق تهران و موسسه حقوقی
نخستوزیر بریتانیا
اتاق صنایع استانبول با سفر به
به ایران ،گروهی از فعاالن
و کشاورزی تهران مالقات کرد و
بینالمللی رولندبرگر به امضا رسید .این خبر
در امور تجارت با
ایران ،به منظور دیدار و مذاکره
اقتصادی ژنو سوییس به
پیرامون آخرین وضعیت مناسبات
را فریال مستوفی که ریاست مرکز مشاوره
ایران و رئیس اتاق
با فعاالن بخش خصوصی کشور به
سرپرستی وزیر اقتصاد این
اقتصادی دو کشور و نیز راههای رفع
سرمایهگذاری اتاق تهران را برعهده دارد اعالم کرد .به
بازرگانی مشترک
اتاق تهران آمد .مالقات کاری میان
ایالت به اتاق تهران آمدند و
موانع همکاریها با مسعود خوانساری
گفته مستوفی موسسه رولند برگر ،از جمله موسسات
انگلیس– ایران
اعضای این هیات بزرگ تجاری با
در نشستی با حضور دبیرکل
توگو نشست .در این دیدار
به گف 
مشاوره شاخص در عرصه مشاوره مدیریت اعم از
با حضور در اتاق
فعاالن اقتصادی فرصتی بود تا
اتاق تهران و جمعی از فعاالن
تهای
«الکساندر گرژینیا» گفت« :شرک 
مشاوره استراتژیک برای اجرای موفقیتآمیز
تهران با مسعود
طرفین بتوانند به طور مستقیم
اقتصادی کشور ،درباره
مها،
آلمانی از اینکه به دنبال رفع تحری 
کسبوکارهای جدید ،خدمات نوآورانه،M & A ،
خوانساری دیدار و
و رو در رو با یکدیگر به مذاکره و
موضوعات مشترک همکاری
روابطشان با ایران به سرعت در حال
بازسازی ساختار شرکتی و پشتیبانی مدیریت در
گفتوگو کرد.
رایزنی بپردازند .
به گفتوگو نشستند.
رشد است ،اظهار رضایت میکنند».
پروژههای زیربنایی بزرگ است.
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 100هزار میلیارد تومان) برای تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است .این موضوع بيانگر توجه
و اولويتدهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال  1394است .بانک مرکزی برای
برنامه تسهیالتی سال  95نیز ذکر کرده است که باید در تداوم مسير جاري ،مالحظات مربوط به
کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي
کل در اقتصاد بود .بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانکها از طريق افزايش
سرمايه و بهبود کفايت ســرمايه بانکها ،کاهش تسهيالت غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير
صحيح اعتباردهي بانکها ،افزايش بهرهوري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي ،پرهيز از
فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک
ابزار مهم درتامين مالي طرحهای اقتصادي (ايجادي) توجه ويژهاي کرد.
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سهم تسهیالت پرداختی به بخش های اقتصادی

انتقاد نمایندگان بخش خصوصی از طرح بانکداری بدون ربا
چهاردهمین نشســت هیات نمایندگان اتاق تهران با نقد جدی نمایندگان بخش خصوصی به
طرح اصالح نظام بانکداری بدون ربا در مجلس همراه بود .اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی
که خود بارها لزوم اصالح نظام بانکی را مطرح کرده و بر آن به عنوان اولویت نخست اصالح ساختار
اقتصاد ایران یاد میکنند ،با انتقاد از تصمیم شتابزده مجلس
خواستار بحث و بررســی بیشتر و دقیقتر روی طرح موجود
ش��دند.در ابتدای این نشست مسعود خوانساری ،رییس اتاق
تهران به برخی پیشبینیها در مورد اقتصاد ایران و جهان در
سال  2016و  1395اشاره کرد و گفت« :پیشبینیها بر این
انگاره اســتوار است که اقتصاد جهانی در سال جاری میالدی
نیز همانند سال گذشته با رشدی آهست ه همراه شود .برخی

نهادهای اقتصادی بینالمللی از جمله صندوق بینالمللی پول نیز رشــد  4تا  4.5درصدی را برای
اقتصاد ایران پیشبینی کرده است ».رییس اتاق تهران با بیان این که برآوردهای کارشناسان داخلی
نیز نشان میدهد که دستیابی به چنین رشدی دور از انتظار نیست .به گفته او پیشبینی شده است
 3درصد رشد اقتصادی از محل افزایش فروش نفت و  2درصد
رشــد نیز از عملکرد سایر بخشهای اقتصاد حاصل شود و در
مجموع به رشد حدودا ً 5درصدی برسیم ».براساس صحبتهای
رییس اتاق تهران اکنون یکی از مهمترین اصالحات ضروری ،به
گواه کارشناسان ،اصالح نظام بانکی است .وضعیت کنونی نظام
بانکی ایران محصول سیاستهای نادرست و عقبماندگی نظام
بانکی ایران از تحوالت نظام بانکی بینالملل است.

جواز تاسیس برای صنایع کوچک در کمتر از یکروز
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد که فرآیند صدور جواز تاسیس صنایع کوچک
اصالح شد و در کمتر از یک روز امکانپذیر خواهد شد .علی یزدانی در اظهار نظری گفت :برای
تشویق سرمایهگذاران و تسهیل در امر سرمایهگذاری فرآیند صدور جواز تاسیس صنایع کوچک
اصالح شد .وی عنوان کرد :مهمترین بخش این اصالحات ،کوتاه کردن زمان صدور مجوز است
که از این پس در یک روز کاری مجوز مورد نیاز به متقاضیان داده می شود .رئیس سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خاطرنشان کرد :مدارک و مطالعات اولیه نیز تا حد زیادی
آســانتر شده است و سرمایه گذار می تواند مجور تاسیس خود را دریافت کند .یزدانی تصریح
کرد :مجموعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
ایران برنامه های تشویقی جدیدی برای جذب سرمایه دارند .وی ادامه داد :تخفیف  50درصدی
زمین در شهرک های صنعتی ،کاهش پیش پرداختها و آسان کردن اقساط از جمله برنامه های
1395/02/06

هیات اقتصادی هند در اتاق تهران

1395/02/05

نشست هیات تجاری پرتغال در
اتاق تهران

1395/01/31

هیات تجاری اورال روسیه در
اتاق تهران

تشویقی شرکت شهرک های صنعتی است .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت عنوان کرد :عالوه
بر این صندوقهای حمایت از صنایع از جمله صندوقهای حمایت از صادرات ،صندوق حمایت
از سرمایه گذاری ،فعالیتهای معدنی و تحقیقات الکترونیک ساز و کارهای تازه ای برای تشویق
سرمایه گذاران در نظر گرفته اند .یزدانی تاکید کرد :کاهش کارمزدها و تامین ضمانتنامه تا 30
میلیارد ریال از جمله برنامه های تشویقی این صندوقهاست .وی یکی دیگر از برنامه های تشویقی
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران را ارائه ضمانت نامه به تولیدکنندگان برای
تامین مواد اولیه صنایع کشور عنوان کرد .وی گفت ۱۰ :هزار واحد صنعتی راکد در کشور فعال
می شوند .علی یزدانی با بیان اینکه  ۸۱درصد واحدهای صنعتی در کشور فعال هستند ،افزود:
در سال جاری در راستای فعال کردن واحدهای راکد در کشور ،کمیته تخصصی رونق در همه
استانهای کشور تشکیل شد.
1395/01/30

افتتاح مرکز تماس اتاق تهران

1395/01/29

مذاکره با هیات اقتصادی چک

هیات اقتصادی جمهوری چک در اتاق
مرکز تماس اتاق تهران با
هیاتی متشکل از شرکتهای
هیات اقتصادی اورال
هیات تجاری پرتغال که
تهران با فعاالن اقتصادی مالقات
شماره چهار رقمی  1866با
بزرگ صنعتی هند به سرپرستی
روسیه ،میهمان اتاق تهران
تعدادی از شرکتها و
کرد و در این گردهمایی ،زمینههای
حضور اعضای هیات رییسه
نوشاد فوربز ،رییس کنفدراسیون
بود .در نشست مشترک
بنگاههای اقتصادی و صنعتی
همکاری میان بخشخصوصی دو
اتاق تهران و خبرنگاران در
صنعت هند ،به همراه سفیر این
اقتصادی دو کشور که جمع
این کشور را در خود جای داده
کشور مورد بررسی قرار گرفت.
موسسه نیکوکاری رعد الغدیر
کشور در اتاق تهران حضور یافت
زیادی از فعاالن اقتصادی
بود ،به اتاق تهران آمد و در یک
هیات اقتصادی جمهوری چک شامل
افتتاح شد .ارائه این خدمت
تا دو طرف در خصوص راهکارهای
نشست اقتصادی مشترک با
ایران و نمایندگان بنگاههای
 25شرکت و بنگاه اقتصادی از این
جدید به اعضای اتاق تهران
ارتقای مراودات تجاری دو کشور
کوچک و متوسط نیز در آن
همتایان ایرانی خود شرکت
کشور بود که عمدتا در حوزه صنایع
و جامعه فعاالن اقتصادی
به گفتوگو بنشینند .مسعود
حضور داشتند ،دو طرف
کرد .در این نشست دو طرف
معدنی فعال هستند .سرپرستی این
نخستین گام از سامانه
خوانساری و فوربز همچنین
زمینههای همکاری مشترک را
بر توسعه مناسبات تجاری
هیات را معاون وزیر امور خارجه این
مدیریت ارتباط با مشتری
دیدار کوتاهی اختصاصی با
مورد بررسی قرار دادند.
تاکید کردند.
کشور برعهده داشت.
اتاق تهران به حساب میآید.
یکدیگر داشتند.
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چهرهها
اعالنـات

صفآرایی کمپانیها در ایران
کمپانیهایی که به ایران میآیند را بشناسید

کارلوس تاوارس ،مدیرعامل پژو

فردریک گاژی ،مدیرعامل ایرفرانس

شیر فرانسوی به ایران میآید

پرنده فرانسوی در ایران فرود آمد

روز  15فروردین امســال محســن صالحینیا
معاون وزیر صنعت اعالم کرد« :شرکت مشترک
ایرانخودرو با پژو ،اواخر اردیبهشت کار اجرایی
برای تولید مشترک را آغاز میکند ».شرکت پژو
که پس از اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران
همکاری خود را بــا ایرانخودرو قطع کرده بود،
پس از تحریمها دوباره به ایران بازگشتهاست .کارلوس تاوارس ،مدیرعامل پژو در ژانویه
ســال  2016در گفتوگو با والاستریتژورنال اظهار کرده بود« :ما به امید رابطههای
درازمدت قدم به ایران گذاشتهایم و قرار است حضور پررنگی در این کشور داشته باشیم».
تاوارس از زمانیکه به عنوان مدیرعامل پژو انتخاب شد یعنی از سال  2014به دنبال
ورود دوباره به بازار ایران بود .او با این اقدام سعی دارد یک قدم از کارلوس غصن ،همتای
پیشــین خود جلو بیفتد و از این طریق با او رقابت کند .برآوردها نشان میدهد پژو و
ایرانخودرو حدود 435میلیون دالر برای پنج ســال سرمایهگذاری کنند و با همکاری
یکدیگر حدود 200هزار دستگاه اتومبيل در سال تولید کنند .این اقدام شرکت رنو را نیز
به تکاپو میاندازد تا برای رقابت با پژو در ایران اقدام کند .این شرکت پس از چهار سال
غیبت دوباره به ایران باز میگردد .اما اینبار مدیرعامل این شرکت کارلوس تاوارس است.
تاوارس متولد 14آگوســت  1958در پرتغال است و در حال حاضر  3فرزند دارد .او
که پیشتر مدیرعامل رنو بود از ســال  2014تاکنون به عنوان مدیرعامل پژو در حال
فعالیت در بازار جهانی خودرو است .او کار خود را در شرکت رنو در سال  1981آغاز کرد.
گروهی که تاوارس در آن فعالیت میکرد خودروی مگان اسپرت را طراحی میکرد .این
فعال بازار خودرو پس از مدتی به شرکت نیسان رفت اما در سال  2013دوباره به عنوان
مدیرعامل رنو مشغول به کار شد تا اینکه در سال  2014به
شــرکت پژو راه یافت .او به جای فیلیپ وارین در این
شــرکت انتخاب شد .تاوارس از زمانیکه به عنوان
مدیرعامل پژو انتخاب شده سعی کرده اقداماتی
برای کاهش هزینه در این شرکت انجام بدهد .از
آن زمان ســهم این شرکت در بازار چین افزایش
چشمگیری داشتهاست .تاوارس تا سن 22سالگی
رانندهای آماتور بود که نمیتوانست بهدرستی خودرو
را هدایت کنــد اما با ایــن روحیه خود
مقابله کرد و در مسابقات اتومبیلرانی
شرکت کرد .او همیشــه به خودرو
عالقه داشــت و در حال حاضر نیز
کلکسیونی از خودروهای کالسیک
دارد .پــژو  504ســاخت ،1979
آلپین ای 110ساخت  1976و
پورشه  912ساخت  1966جزو
خودروهای کلکسیون تاوارس
است.

«از آغاز پروازها به ایران
احساس غرور میکنم».
این جمله فردریک گاژی مدیرعامل ایرفرانس بود که پس از آغاز دوباره پروازهای
این ایرالین در آسمان ایران اظهار کرد .شرکت ایرفرانس فرانسه از سال  2008به
دلیل تحریمهای بینالمللی که علیه ایران اعمال شده بود پروازهای خود را به ایران
تعلیق کردهبود .ایرفرانس یکی از بزرگترین ایرالینهای دنیا به شمار میآید که در
 7اکتبر  1933پایهگذاری شــد .بررسیها نشان میدهد خط هوایی ایرفرانس در
فاصله آوریل  2001تا مارس  2002بیش از 43میلیون و 300هزار مسافر جابهجا
کردهاست و درآمدی معادل 12.53میلیارد دالر به دست آوردهاست.
خط هوایی ایرفرانس در فرودگاه شارلدوگل فرانسه خانه دارد و پروازهای خود
را از این فرودگاه آغاز میکند .این خط هوایی به بیش از  93كشور دنیا در تمامی
قارهها پرواز میکند .از ایرباس گرفته تا بوئینگ در خطوط هوایی ایرفرانس استفاده
میشود .این شرکت در سال  2003با شرکت کیالام ادغام شد و به ایرالین ملی
کشور فرانسه تبدیل شد .این شرکت تا  5مارس  2014بیش از 69هزار و  553نفر
نیروی استخدامی داشتهاست .فردریک گاژی متولد  29ژوئن  1956در فرانسه ،از
ســال  2013تاکنون به عنوان مدیرعامل در این شرکت مشغول به فعالیت است.
گاژی مدرک مهندسی خود را در پاریس اخذ کرده و مدتی نیز در شرکت هوایی
کیالام فعالیت کردهاست .او در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه از بازگشت این خط
هوایی به ایران ابراز خوشحالی کرد و گفت« :به خاطر ازسرگیری
پروازها احساس غرور میکنم .امکان جابهجایی بین پاریس
و تهران مسئلهای اساسی برای انجام همکاریها به شمار
میآید ».اوایل آوریل این شرکت در بخشنامهای داخلی
از کارکنان خود درخواست کرد که در پرواز به ایران و
هنگام خروج از هواپیما به خاطر احترام به قوانین این
کشور ،از شلوار ،لباس بلند و پوششی برای موهای خود
استفاده کنند .اما این مسئله جنجالی را در
میان کارکنــان آن به پا کرد .در نهایت
شرکت تسلیم درخواست اتحادیهها
شد و پذیرفت که کارکنان را فقط
در پروازهای بین پاریس و تهران
به صورت داوطلبانــه انتخاب
ی که نخستین پرواز
کند .زمان 
ایرفرانــس در خــاک ایران
نشست ،فرودگاه را آبپاشی
کردند و به این ترتیب به
اســتقبال پروازی رفتند
که میتواند آغازی برای
همکاریهــای ایــران و
فرانسه باشد.
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تاوارس تا سن 22سالگی رانندهای آماتور بود که نمیتوانست بهدرستی خودرو را هدایت کند اما با این روحیه خود مقابله کرد و در
مسابقات اتومبیلرانی شرکت کرد .او همیشه به خودرو عالقه داشت و در حال حاضر نیز کلکسیونی از خودروهای کالسیک دارد .پژو
 504ساخت  ،1979آلپین ای 110ساخت  1976و پورشه  912ساخت  1966جزو خودروهای کلکسیون تاوارس است.

در این بخش به چهار چهره مهم و تأثیرگذار در ماه فروردین و اردیبهشت اشاره میشود .این
چهرهها به دلیل اهمیتی که در روابط تجاری با ایران داشتهاند ،انتخاب شدهاند؛ کارلوس تاوارس
مدیرعامل پژو ،فردریک گاژی مدیرعامل ایرفرانس ،بن ون بوردن ،مدیرعامل رویالداچشل و
پاتریک پویانه ،مدیرعامل شرکت توتال.
بن ون بوردن ،مدیرعامل رویالداچشل

پاتریک پویانه ،مدیرعامل شرکت توتال

ایران به پاالیشگاههای شرکت شل در آفریقای جنوبی
نفت خواهد رساند .باالخره شــل همکاری خود را با
شرکت نفت ایران از سر گرفت .این شرکت که مدتها
به دلیل عدم پرداخت بدهیهای خود نمیتوانســت
نفت خود را از این کشــور تأمین کند باالخره در آخر
فروردین موفق شد نفت ایران را به آفریقا ببرد .شرکت
رویالداچشل که معموالً با نام شل شناخته می شود
یک شرکت هلندی -بریتانیایی است که جزو اولین شرکتهای نفت و گاز در جهان
به شمار میآید .این شرکت با 2.3میلیارد دالر بدهی جزو بدهکارترین مشتریهای
نفتی ایران بودهاست .شل نهتنها در صنعت نفت و گاز بلکه اخیرا ً در زمینه انرژی
خورشیدی ،نیروگاههای بادی و انرژیهای نو نیز فعالیت میکند .بن ون بوردن در
حال حاضر مدیرعامل این شرکت بزرگ نفتی است .او که در  23آوریل  1958متولد
شده پس از اخذ مدرک فوقلیسانس در رشته مهندسی شیمی در هلند موفق شد
در سال  1983به شرکت شل راه پیدا کند.
بوردن هم در بخش پاییندستی و هم در بخش باالدستی شرکت شل فعالیت
کردهاســت .او در طی  30ســال کار و فعالیت خود در شرکت شل در کشورهای
مختلفی مشغول به کار بودهاست؛ از وطن خودش هلند گرفته تا مالزی ،بریتانیا و
ایاالت متحده امریکا همگی جزو مکانهای جغرافیایی بودهاند که بوردن در آنها کار
کردهاست .او تا سپتامبر  2013نیز به عنوان بخش پاییندستی در شرکت شل کار
میکرد؛ از آن به بعد به عنوان مدیرعامل این شرکت بزرگ انتخاب شدهاست .بوردن
به دلیل دانش وســیعی که در صنعت نفت دارد همیشه جزو موفقترین کارکنان
این شــرکت بودهاســت .در حال حاضر  5درصد از درآمدهای خالص شرکت شل
متعلق به این مرد است .او بخشی از زندگی شغلی
خود در شرکت شل را به مایعسازی گاز طبیعی
پرداخته و در این تجارت به موفقیتهای بزرگی
دست پیدا کردهاست تا جاییکه رشد اقتصادی
خوبی را برای کل شرکت به همراه داشتهاست.
براساس اطالعات بهدســتآمده از گاردین ،او
تنها در سال  2014بالغ بر 24.2میلیون یورو از
این شرکت دریافت کردهاست .او سه دختر و یک
پســر دارد و آنطور کــه در بیوگرافی
شخصی خودش نوشتهاست
از خواندن ،دویدن و ســفر
کردن با خانــوادهاش
یبرد.
لذت م 

فرانســویها نهتنها در بخش خودرو بلکه در بخش نفت نیز
چهره مهم و تأثیرگذاری را در ماه گذشــته در ایران داشتند.
یکی از این فرانسویها پاتریک پویانه مدیرعامل شرکت نفتی
توتال است .توتال یک شرکت چندملیتی فرانسوی است که
جزو شش غول نفتی بزرگ جهان به شمار میآید .فعالیتهای
این شــرکت تمامی زنجیره نفت و گاز را پوشش میدهد؛ از
تولید و اکتشــاف تا پاالیش و بازاریابی .این شرکت در سال
 1924تأسیس شدهاســت .اولین مدیرعامل آن نیز ارنست
مرسیه بود .براساس اطالعات بهدستآمده از سایت رسمی این شرکت ،درآمد توتال در
سال  2015برابر با 165.357میلیارد دالر بودهاست .کریستوفر دو مارژری مدیرعامل
پیشین این شرکت در سن 63ســالگی در حادثهای جان خود را از دست داد و جای
او را پاتریک پویانه گرفت .پویانه متولد  24ژوئن  ،1963کارآفرین ،تاجر و مدیرعامل
شرکت توتال است .او در سن 20سالگی وارد دانشگاه شد و موفق شد مدرک مهندسی
را از آن خود کند .او از سال  1989فعالیت حرفهای و شغلی خود را در وزارت صنعت
فرانســه آغاز کرد .در سال  1993به عنوان مشاور وزیر در فرانسه انتخاب شد .شرکت
توتال در سال  2000نیروهای شرکتی را جذب میکرد که پویانه در آن کار میکرد،
به این ترتیب او موفق شد به مقر یکی از بزرگترین غولهای نفتی جهان راه پیدا کند.
دو سال بعد پویانه به عنوان مشاور رئیس توتال انتخاب شد و در سال  2006به کمیته
مدیریتی توتال راه یافت .در  22اکتبر  2014به دنبال مرگ کریســتوفر دومارژری به
عنوان مدیرعامل توتال انتخاب شد .اطالعات بهدستآمده از سایت رسمی شرکت توتال
نشان میدهد این شرکت تا ســال  2014حدود 100هزار و  307نیروی استخدامی
داشتهاست .در زمان تأسيس توتال عنوان «شرکت نفت فرانسه» برای آن انتخاب شده
بود چراکه هم دولت فرانسه و هم بخش خصوصی در راهاندازی
این شرکت سهم داشتند .این شرکت در دهه  30میالدی
برای اکتشــاف و تولید نفت قدم به معدن طالی ســیاه
یعنی خاورمیانه گذاشت .اولین پاالیشگاه این شرکت در
نورماندی فرانســه در سال  1933تأسیس شد .ایران نیز
یکی از همان معادن طالی ســیاه بودهاست که توتال
از آن غافل نماندهاســت .این شرکت در
ماه گذشته سندی را برای همکاری
با ایران در زمینه توســعه میدان
آزادگان جنوبی امضا کرد؛ به این
ترتیب تولید نفت این میدان به
سقف 320هزار بشکه در روز
خواهد رسید.

نفتیها به ایران رسیدند

دومین قرارداد بزرگ فرانسویها
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صفحات 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

آنـالیــز
اعالنـات

شهريها وقت خود را چگونه ميگذرانند؟
بررسي وضعيت چگونگي گذران زمان در طول شبانهروز

محمد عـدلــی

«تابستان خود را چگونه گذراندهايد؟» اولين موضوع انشا در آغاز سالهاي تحصيلي
با پاسخهاي كيفي همراه ميشد اما مركز آمار ايران از سال  1387بررسي دقيقتري را
براي پاسخگويي به اين سوال آغاز كرده است .طرح آمارگيري گذران وقت در نقاط شهري
تاكنون  6نوبت انجام شده كه آخرين بررسي آن مربوط به تابستان سال گذشته است .بر
اين اساس نحوه گذران وقت در ميان افراد 15ساله و بيشتر به صورت تفكيكشده طي
تابستان سال  94مورد بررسي قرار گرفته است تا برنامهريزان در زمينه مسائل اجتماعي و
اقتصادي با شناخت از اين الگوي رفتاري ،تصوير دقيقتري براي برنامهريزي داشته باشند.
بسياري از كشورهاي جهان از اين الگو براي برنامهريزي بهره ميبرند .نحوه آمارگيري در
اين زمينه بهگونهاي اســت كه فرم در اختيار خانوادهها قرار ميگيرد و آنها در بازههاي
زماني مشخصشده به طور دقیق تعيين ميكنند طي شبانهروز به فعاليت در كداميك از
دستهها مشغول هستند.
تمامی فعالیتهایی که فرد در طول یک شبانهروز انجام می دهد ،براساس طبقهبندي
بينالمللی فعاليتها برای آمارهای گذران وقت ( )ICATUSبه  15گروه اصلي تقســيم
ميشــود .نتايج گزارش مركز آمار از نحوه گذران وقت در مناطق شهري نشان ميدهد
كه در تابستان سال  ،۹۴به طور ميانگين ميان زنان و مردان ،كار و فعاليتهاي شغلي
سومين اولويت زماني افراد است .نگهداري و مراقبتهاي شخصي شامل خوردن ،خوابيدن
و ساير نيازهاي زيستي بيشترين زمان را طي شبانهروز از افراد گرفته است و خانهداري

5

ساعت و
 25دقیقه

3

دقیقه

كه شــامل فعاليتهاي بدون دستمزد براي اعضاي خانواده ميشود هم دومين فعاليت
زمانبر براي افراد باالي  15ســال بوده است .طبق اين آمارها مراقبتهای شخصی ۱۳
ســاعت و  ۳۹دقیقه از شبانهروز افراد را شامل میشود .کار و فعالیتهای شغلی به طور
ميانگين  ۲ساعت و  ۴۶ثانیه و گروه فعالیت خانهداری  ۳ساعت و  ۲۳دقیقه از زمان افراد
را ميگيرد .استفاده از رسانههای جمعی با  ۲ساعت  15دقیقه چهارمين فعاليت زمانبر
بوده است .همچنین متوسط کمترین زمان صرفشده در شبانهروز مربوط به گروه فعالیت
داوطلبانه و خیریه برابر با  ۲دقیقه بوده اســت .در بین مردان ،بعد از فعالیت نگهداری و
مراقبت شخصی ،متوسط بیشترین زمان صرفشده در شبانهروز به ترتیب مربوط به کار
و فعالیتهای شغلی با  ۴ساعت و  ۵۴دقیقه ،استفاده از رسانههای جمعی  ۲ساعت و ۲۰
دقیقه و خانهداری یک ساعت و  ۱۷دقیقه بوده است .در بین زنان نیز متوسط بیشترین
زمان صرفشــده به ترتیب مربوط به گروه فعالیت خانهداری با  ۵ســاعت و  ۲۵دقیقه،
استفاده از رسانههای جمعی  ۲ساعت و  ۱۰دقیقه و مشارکت اجتماعی با يك ساعت و
 ۱۱دقیقه بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی در یک شبانهروز بوده است.
Íمقايسهفصلها
Í
نتايج مقايسه وضعيت گذران زمان طي فصلهاي بهار و تابستان  94نشان ميدهد
كه زمان صرفشــده در گروههاي نگهداری و مراقبت شخصی ،فعالیتهای استفاده از
رسانههای جمعی و سپس خانهداری نسبت به بهار سال  ۱۳۹۴به ترتیب  ۱۵دقیقه۱۴ ،

4

ساعت و
 54دقیقه

39

دقیقه

1

ساعت و
 17دقیقه

زنان

15

مردان

دقیقه

1

دقیقه

12

دقیقه

1

1

ساعت و
 11دقیقه

کار و فعالیت شغلی
خانه داری
فعالیت داوطلبانه و خیریه
فعالیت های آموزشی و یادگیری
مشارکت اجتماعی
فعالیت های تفریحی و فرهنگی
فعالیت های ورزشی
استفاده از رسانه های جمعی
نگهداری و مراقبت شخصی

14

دقیقه

12

دقیقه

2

ساعت و
 10دقیقه

13

ساعت و
 50دقیقه
14
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ساعت و
 1دقیقه

29

دقیقه

20

دقیقه

2

ساعت و
 20دقیقه

13

ساعت و
 26دقیقه

دقیقه و  ۱۱دقیقه افزایش داشــته است .همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده از طرح،
فعالیتهای آموزشی و فراگیری با  ۳۸دقیقه و پس از آن کار و فعالیت شغلی با  ۶دقیقه
کاهش نسبت به بهار سال  ۱۳۹۴بیشترین کاهش را نشان میدهد.
Íوضعيت شاغالن و بيكاران
Í
در بین شاغالن ،بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی ( ۱۲ساعت و  ۳۶دقیقه)،
متوســط بیشترین زمان صرفشده در شبانهروز مربوط به کار و فعالیتهای شغلی با ۷
ساعت و  ۸دقیقه و کمترین زمان صرفشده مربوط به فعالیتهای داوطلبانه و خیریه و
یک دقیقه بوده است .در فصل تابستان مردان شاغل  ۷ساعت و  ۲۶دقیقه و زنان شاغل ۵
ساعت و  ۱۰دقیقه از  ۲۴ساعت خود را به کار و فعالیت شغلی پرداختهاند.
برای جمعیت بیکار نیز بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شــخصی ( ۱۴ساعت و ۹
دقیقه) ،استفاده از رسانههای جمعی با  ۳ساعت و  ۲۹دقیقه و فعالیتهای خانهداری با
 ۲ساعت و  ۴۰دقیقه بیشترین و فعالیتهای داوطلبانه و خیریه با  ۳دقیقه کمترین زمان
صرفشده را به خود اختصاص داده است.
Íغيرفعاالن اقتصادي
Í
افراد باالي  15ساله و بيشتر كه طبق تعريف مركز آمار طي  7روز قبل از آمارگيري
در هيچيك از گروههاي شــاغالن و بيكاران قرار نميگيرند ،جمعيت غيرفعال اقتصادي
محسوبميشوند.
بررســی گذران وقت در بین هریک از طبقات جمعیت غیرفعال اقتصادی گویای آن
اســت که ،متوسط بیشترین زمان صرفشده مربوط به فعالیتهای نگهداری و مراقبت
شــخصی است .همچنین در بین این گروه از جمعیت بعد از فعالیت مذکور ،خانهداران
به طور متوسط بیشــترین زمان خود را صرف گروه فعالیتهای خانهداری ( ۶ساعت و
 ۱۹دقیقه) کردهاند ،محصالن صرف گروه فعالیتهای اســتفاده از رسانههای جمعی با
 ۳ســاعت و  ۱۶دقیقه و افراد دارای درآمد بدون کار (بازنشستگان و )...به طور متوسط

بیشترین اوقات خود را به فعالیتهای استفاده از رسانههای جمعی با  ۳ساعت و  ۵دقیقه
اختصاص داد هاند.
Íشرايط افراد بيسواد و باسواد
Í
بررسی الگوی گذران وقت افراد باسواد ۱۵ساله و بیشتر گویای آن است که متوسط
بیشترین زمان صرفشده در شبانهروز بعد از گروه فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی
( ۱۳ســاعت و  ۳۰دقیقه) ،به خانهداری با  ۳ساعت و  ۱۹دقیقه اختصاص داشته است.
این شــاخصها برای افراد بیسواد به ترتیب با  ۱۴ساعت و  ۵۶دقیقه مربوط به فعالیت
نگهداری و مراقبت شخصی و  ۴ساعت و  ۱دقیقه مربوط به خانهداری است.
همچنین بررســی فعالیتهای آموزشی و فراگیری افراد باســواد بر اساس سطوح
تحصیلی ،گویای آن اســت که افراد دارای تحصیالت فوقلیسانس و دکترای حرفهای با
صرف متوسط زمان  ۵۸دقیقه و پس از آن افراد دارای تحصیالت لیسانس با صرف زمان
 ۳۳دقیقه بیشتر از سایرین به فعالیتهای آموزشی و فراگیری پرداختهاند.
بررســی وضع ســواد در گروه کار و فعالیتهای شغلی نشان میدهد که افراد دارای
تحصیالت دکترای تخصصی به طور متوسط با صرف زمان  ۵ساعت و  ۱۳دقیقه ،بیش
از سایرین و افراد بیسواد به طور متوسط با صرف زمان يك ساعت و  ۱۳دقیقه کمتر از
سایرین به کار و فعالیتهای شغلی پرداختهاند.
Íتفاوت متاهالن و مجردها
Í
نتایج طرح نشان میدهد افراد هرگز ازدواجنکرده بیشترین زمان را در یک شبانهروز
پس از فعالیتهای نگهداری و مراقبت شــخصی به فعالیتهای اســتفاده از رسانههای
جمعی با  ۲ساعت و  ۵۵دقیقه ،کار و فعالیت شغلی با  ۲ساعت و  ۱۹دقیقه و خانهداری با
 ۲ساعت و  ۳دقیقه اختصاص دادهاند در حالی که افراد دارای همسر بیشترین زمان خود
را پس از فعالیتهای نگهداری و مراقبت شخصی صرف فعالیتهای خانهداری با  ۳ساعت
و  ۵۰دقیقه و کار و فعالیتهای شغلی با  ۳ساعت و  ۵دقیقه كردهاند.
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نوع فعالیت

تابستان 94

زن(24-15سال)

بیکار

شاغل

مرد(24-15سال) تابستان 88

7:08

2:39

2:35

کار و فعالیت شغلی

2:46

0:34

0:34

1:19

1:17

3:00

خانهداری

3:23

4:05

2:40

0:01

0:00

0:03

فعالیت داوطلبانه و خیریه

0:02

0:02

0:03

0:03

0:43

0:25

فعالیتهای آموزشی و یادگیری

0:14

0:55

0:09

0:50

1:11

0:59

مشارکت اجتماعی

1:06

1:08

1:31

0:14

0:55

0:19

فعالیتهای تفریحی و فرهنگی

0:21

0:26

0:45

0:09

0:33

0:12

فعالیتهای ورزشی

0:16

0:18

0:39

1:41

3:06

2:23

استفاده از رسانههای جمعی

2:15

2:41

3:29

12:36

13:37

14:03

نگهداری و مراقبت شخصی

13:39

13:53

14:09
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کـامنـت
کـامنـت

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

بانکها ،از درماندگی تا ورشکستگی
سیاستهای پولی دولتها ،استخوان الی زخم بانکها شده است؟
زینب کوهیار

بانکها ،این بدهــکاران طلبکار ،و این طلبکاران بدهکار،
به عنوان بازیگران بازار مالی اقتصاد ایران ،با انواع مشــکالت
دســت و پنجه نرم ميکنند .مسئوالن جمعآوری و بازتوزیع
پول در کشور ،تبدیل به بنگاهداران سودطلبی شدند و به عنوان
مالکان شرکتهای بزرگ و ساختمانهای سر به فلک کشیده،
به راههای دیگری برای کســب درآمد ،جز مدیریت پول در
کشور روی آوردند .با وجود یافتن منابع درآمدی مختلف اما،
مشتریان بانکها هرگز راضی از شعب بیرون نیامدند .بانکها
در چند ســال اخیر ،منابعی برای اعطای تسهیالت به تولید
رنجیده از رکود در اختیار نداشتند .سوال اینجاست که ریشه
کها چقدر
بحران بانکها و مشکالت متعدد آنها چیست؟ بان 
در آشفتگی بازار مقصرند و آیا بانکهای ایرانی که این روزها
تشت بیپولیشان از بام افتاده ،ورشکستهاند؟ «آیندهنگر» از
 11فعال و صاحب نظر اقتصادی دراینباره نظرسنجی کرده
است 50 .درصد از پاسخگویان به آیندهنگر ،دخالتهای دولت
و عدم استقالل بانک مرکزی از دولت را ریشه مشکالت متعدد
تگذاریهای دولتی
بانکها برشــمردند و معتقدند سیاســ 
بهویژه در حوزه تحمیل اعطای تســهیالت به طرحهایی که
بعضا عوامفریبانه است ،به مطالبات معوق بانکها منجر شده.
 30درصد از پاســخگویان ،ریشه مشکالت بانکها را در عدم
بهروزرسانی و ناکارآمدی قوانین بانکی دیدند و معتقدند از سال
 62که قانون بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسالمی به
تصویب رسید ،تحوالت زیادی در فضای اقتصادی کشور رخ
داده و حاال نیازمند تجدید نظر در قوانین بانکی هستیم10 .
درصد از پاسخگویان به آیندهنگر ،تحریمها و رکود اقتصادی را
باعث بروز مشکالت متعدد بانکها دانستند و  10درصد دیگر
فاصله بانکداری ایران از نظام بانکداری مدرن را ،عامل مشکالت
امروز بانکهای ایران معرفی کردند 60 .درصد از پاسخگویان به
آیندهنگر در پاسخ به این سوال که بانکها چقدر در آشفتگی
بازار مقصرند ،انگشــت اتهام را به سمت سیاستهای دولت
نشانه رفتند و معتقدند که سیاستگذاریهای دولت ،بانکها
را به مســیری کشانده که از عناصر آشفته کردن بازار باشند.
 10درصد معتقدند که با کاهش نظارت بانک مرکزی اســت
که کنش بانکها باعث آشــفتگی بازار ميشود و  30درصد
به آیندهنگر گفتند که بانکها نقش زیادی در آشفتگی بازار
دارند 20 .درصد از فعاالن اقتصادی و صاحبنظران ،با قاطعیت
بانکهای ایرانی را ورشکسته ندانستند 20 .درصد معتقدند
کــه بعضی از بانکهای ایرانی به طور حتم ورشکســتهاند و
 50درصد ارزیابی کردند که بانکها ورشکســته نیستند اما
درماند هاند 10 .درصد از پاسخگویان هم بانکهای ایران را از
نظر اخالقی ورشکسته ارزیابی کردند.
16
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دلیل بروز مشکالت متعدد در نظام بانکی ایران چیست؟

50

30

10

10

دولتی بودن ،دخالتهای دولت و عدم استقالل بانک مرکزی از دولت
عدم بهروزرسانی و ناکارآمدی قوانین در حوزه بانکداری
تحریمه ا و رکود اقتصادی
فاصله بانکداری ایران از نظام بانکداری مدرن

بانکه ا چقدر در آشفتگی بازار مقصرند؟

60

10

30

سیاستهای دولتی در مورد بانکه ا باعث نقش آنه ا در آشفتگی
بازار است
بستگی به نظارت بانک مرکزی دارد
بانکه ا نقش زیادی در آشفتگی بازار دارند

آیا بانکهای ایرانی ورشکستهاند؟

20
20

10

50

خیر،ورشکستهنیستند
بله ،بعضی از بانکه ا به طور حتم ورشکستهاند
از نظر اخالقی ورشکستهاند
ورشکسته نیستند اما برای ادامه فعالیتشان دچار مشکلاند

در ادامــه نظرات محســن بهرامی ارضاقــدس ،رئیس
کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ،کورش
پرویزیان ،مدیرعامل بانک پارسیان ،محمدرضا پورابراهیمی،
عضو شورای پول و اعتبار و سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس
شورای اسالمی ،مهدی پورقاضی ،عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران ،احمد حاتمی یزد ،مدیرعامل سابق بانک صادرات ،رضی

حاجیآقامیری ،عضو هیئت مدیره کنفدراســیون صادرات،
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی ،مدیرعامل سابق بانک سرمایه،
علی رحمانی مدیرعامل سابق بورس اوراق بهادار ،محمدرضا
مرتضوی ،رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان تهران،
حیدر مستخدمین حسینی ،اقتصاددان و محمد نجفی عرب،
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران را ميخوانید.

شبکه بانکی در خط مقدم مقابله با تحریمها بود .طبیعی است که برخی آسیبها به نظام بانکی ما وارد شده ولی نظام بانکی ما
همچنان به تجار کشور خدمات ميدهد .ما در بدترین شرایط تحریم ،ارتباطات خارجی بانکی را حفظ کردیم .مشکل بانکهای
ما ،مقررات و دستورالعملهایی است که متناسب با نیاز فعاالن اقتصادی ما تنظیم نمیشود.

دلیل بروز مشکالت متعدد در نظام بانکی ایران چیست؟
بهرامی ارضاقدس

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه
صادرات اتاق تهران

وابســتگی بانک مرکزی به دولت باعث شــده که بانکها ،به
دلیل تصمیمگیریهای مختلف دولتها که لزوما در راستای
سیاستهای بهینه پولی و بانکی کشور نیست ،دچار مشکل
شــوند .رفتار دولتهــای نهم و دهم از مصادیق مشــکالت
نشئتگرفته از این وابستگی است .رفتارهای اقتصادی این دو
دولت در زمینه کاهش دســتوری نرخ سود بانکی ،تکلیف به
اعطای تسهیالت به بخشهای غیراقتصادی ،وامهای زودبازده،
سرمایهگذری کالن در حوزه مسکن مهر ،چاپ اسکناس بدون
پشــتوانه و مداخالت ارزی اعم از فــروش ارز به قیمتهای
مصنوعی و پایین ،و در نهایت مداخالت غیراقتصادی در بازار
ارز باعث شد بانکها امروز نزدیک به  200هزار میلیارد تومان
از دولت طلبکار باشند.

مهدی پورقاضی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

چند عامل باعث بروز بحران در سیســتم بانکی ماست .دلیل
اول قانونگریــزی و بیتوجهی بانکها به دســتورالعمله ا و
بخشنامههاســت .دلیل دوم این اســت که هرگونه اصالح در
نظام بانکی از راه بخشــنامه و دستورالعمل دنبال ميشود .در
واقع سیاستهای دولتی با وجود لزوم حرکت بانکها به سمت
اقتصاد آزاد ،شرایطی را به آنها بدون در نظر گرفتن وجود یا عدم
وجود منابع تحمیل ميکند .برای مثال دولتی تصویب ميکند
که  10میلیون وام ازدواج به جوانان بدهد و این درحالی مطرح
ميشود که منابعی برای آن پیشبینی نشده و تنها یک حرکت
عوامفریبانه است .فقط مردم را با یک وعده خوشحال ميکنند
يگیرند.
یکه بانکها تحت فشار قرار م 
درحال 

کورش پرویزیان

مدیرعامل بانک پارسیان

بانکها مثل باقی بنگاههای اقتصادی کشور ،دارای نقاط ضعف و
قوتاند .بخش عمدهای از این مشکالت خارج از نظام بانکی و در
محیط بینالملل است و بخشی در داخل کشور است .اصلیترین
و کانونیترین نقطه آسیبدیده در سالهای تحریم ،شبکه بانکی
بود .شبکه بانکی در خط مقدم مقابله با تحریمها بود .طبیعی
اســت که برخی آسیبها به نظام بانکی ما وارد شده ولی نظام
بانکی ما همچنان به تجار کشور خدمات داد . .مشکل بانکهای
ما ،مقررات و دستورالعملهایی است که متناسب با نیاز فعاالن
اقتصادی ما تنظیم نمیشود .از سوی دیگر فعاالن اقتصادی در
سالهای اخیر دچار مشکالتی در این حوزه شدند که این هم
بر سیستم بانکی کشــور اثر گذاشت و باعث افزایش مطالبات
کها شد.
معوق بان 

احمد حاتمی یزد

مدیرعامل سابق بانک صادرات

بزرگترین مشکل بانکها ،موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
است  .از طرف دیگر سهم سرمایه از میزان بدهی بانکها کمتر
است 20 .درصد از داراییهای شرکت باید توسط سهامداران
آورده شده باشد اما نه در مورد بانکها و نه شرکتها اینطور
نیســت .پولها مشکوکالوصول است و به عنوان داراییهای
جدی مطرح ميشــود در حالی که با استاندارهای جهانی به
معوقات ســود تعلق نمیگیرد .این داراییها قفل شــده و از
چرخه اقتصاد خارج شــده که اگر به بانکها برگردد ،بانکها
توان تسهیالتدهی پیدا ميکنند .زمانی این اتفاق خواهد افتاد
که قانون ورشکستگی مناسب داشته باشیم .میزان مطالبات
معوق 50 ،درصد تسهیالتی است که داده شده .از طرفی نظام
حسابرسی هم در بانکها مشکل دارد و در شرایطی که گفتم،
بانکها ساختار مالی سالمی ندارند.

علیرحمانی

مدیرعامل سابق بورس اوراق بهادار

حیدرمستخدمینحسینی

محمدرضا پورابراهیمی

عضو شورای پول و اعتبار و سخنگوی
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی

مبنای عملکرد بانکداری ما ،بانکداری بدون رباست که بیش از
 30ســال از تصویب آن ميگذرد و در آن شرایط خاصی را از
نظر عقود اسالمی در نظر گرفتیم .الزم است که این عقود بهروز
شود و متناســب با نظام بانکداری دنیا شکل بگیرد .فراموش
نکنید که خیلی از کشورها ،به عقود اسالمی در بانکداری روی
آوردند و این فقط مختص ایران نیست.

سیدبهاءالدینحسینیهاشمی

مدیرعامل سابق بانک سرمایه

دولتی شدن بانکها ،نحوه اداره آنها توسط دولت و مدیرانی که
دولت انتخاب کرد و بعد هم قوانینی که مجلس در حوزه بانک
تصویب کرد ،باعث بروز مشکالت متعدد در سیستم بانکی ایران
شد .بانکها بر اساس مصوبات مجلس ،دچار تبصرههایی شدند
که آنها را ملزم به پرداخت تسهیالت برای توسعه بخشهای
محروم و توسعهنیافته کشور كرد ،در حالی که این تامین منابع
بر عهده دولت بود و باید ســازمان برنامهریزی منابع را تامین
ميکرد .هیچ افزایش سرمایهای نداشتند.

محمدرضامرتضوی

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران

نظــام بانکی ایران فاصله زیادی از نظام بانکداری مدرن گرفته.
ما تصمیم گرفتیم نظام بانکداری بدون ربا را در کشــور دنبال
کنیم و روشهای خاصی را دنبال کنیم اما سیستم بانکی کشور
را از همه امکانات بانکداری مدرن محروم کردیم .متاسفانه در
ایــن بین با راه انداختن بازی موش و گربه ،تورم و بهره را بهانه
کردیم تا نابسامانیهای ناشی از این نظام غیرمدرن و غیرمنطقی
را توجیه کنیم.

اقتصاددان

بزرگترین مشــکل بانکها که همان مطالبات معوق اســت
ناشــی از دخالتهای دولت و تحمیل سیاستهای دولتی به
بانکهاســت .در چارچوب سیاستهای پولی و نظارتی بانک
مرکزی ،بانــک به عنوان یک بنگاه اقتصــادی که خود باید
تصمیمگیری کند دیده نشده و این باعث بروز مشکل مطالبات
معوق بانکهاســت .برای مثال دولت تصمیم ميگیرد که به
خودروساز وام دهد و این را بخشنامه ميکند و بانکها را هم
موظف ميکند به آن عمل کنند .از آنجایی که بخش عمدهای
از بانکهای کشور دولتیاند ،نظام پولی کشور در اختیار دولت
يگیرد.
قرار م 

قوانینی که نظام بانکداری ما براساس آن کار ميکند ،به سال
 1351برمیگــردد و قانون بانکداری بدون ربا ،مصوبه ســال
 1362است .نظام بانکداری ما بر روی قوانین آن استوار است و
از سال  1351تا االن ،شرایط اقتصادی ایران و دنیا بسیار تغییر
کرده .قوانین در نظام بانکداری ما هیچ تطبیقی با شرایط فعلی
ندارد .در قانون بانکداری بدون ربا که در سال  62تصویب شده،
آمده است که این قانون را ميتوان بعد از  5سال مورد بازنگری
قرار داد اما ميبینید دولتها- ،جدیتی در ایجاد تحول در نظام
بانکی ندارند و این بازنگری را دنبال نمیکنند.

محمدنجفیعرب

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران

 .بســیاری از مشــکالت امروز بانکها ریشه در سیاستهای
دولتهای نهم و دهم دارد .گذشته از این بانکها منابعشان را
حبس کردند .در حوزه مسکن بنگاهداری ميکنند و در عمل
منابع آنها به چرخه تولید کمکی نمیکند .از سوی دیگر چون
بهصنعتمنابعیتزریقنمیشود،بخشیازتسهیالتگیرندگان
از بانکها نمیتوانند بدهیهایشان را به سیستم بانکی پرداخت
کنند و این دومینو همچنان ادامه دارد.
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کـامنـت
بانکه ا چقدر در آشفتگی بازار مقصرند؟
بهرامی ارضاقدس

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه
صادرات اتاق تهران

بانکها در گذشته تحت فشار دولت مجبور به اعطای تسهیالت
ارزانقیمت به اشــخاصی بودند که ضمانتهای الزم و اعتبار
کافی نداشــتند .آنها در دورهای ترجیــح دادند این پول را در
حوزه شرکتهای خودشان در جای مطمئنتری یعنی بورس
ســرمایهگذاری کنند و البته این اقدامــات با توجیه ضرورت
پرداخت سود به سرمایهگذاران بود..به هرحال آشفتگی ناشی
از حضور بانکها در بازار تحت تاثیر سیاستهای غلطی است
که آنها را به مسیر بنگاهداری یا اعطای تسهیالت به طرحهای
بزرگ و اشخاص بدون ضمانت هدایت کرد.

مهدی پورقاضی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

همه بخشهای اقتصاد در آشــفتگی بازار و هرج ومرجهای آن
مقصرند اما بانکها هم نقش دارند و به واسطه کارکرد مهمشان
در اقتصاد ،نقش آنها پررنگتر و بزرگتر ارزیابی ميشــود .در
حال حاضر نمیتوان روی بانکها حساب کرد .یک تولیدکننده
نمیتواند به قول بانک اعتماد کند .بانکها قول ميدهند اما به
آن عمل نمی کنند.

علیرحمانی

مدیرعامل سابق بورس اوراق بهادار

بانکها به شکلگیری شرکتهای بزرگ در بازار سرمایه کمک
کردند .شرکت سرمایهداری ملی یا شرکت سرمایهگذاری بانک
صــادرات از جمله این شرکتهاســت .درواقع بانکها هرجا
آزادی عمل داشــتند و براساس مالحظات اقتصادی تصمیم
گرفتند ،بهتر عمل کردند اما هرجا به آنها تکلیف شده که باید
وارد پروژهای شوند ،دچار مشکل شدند.مشکل آغاز ميشود.
آشفتگیاي که در بازار است بیش از اینکه تقصیر بانکها باشد،
يگردد.
به دخالته ای دولت بازم 

محمدنجفیعرب

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران

به طور حتم بانکها در آشفتگی بازار مقصرند .ترازهای مالی
بانکها را در هشت سال گذشته بررسی کنید .خواهید دید که
تزارها مثبت است و به قول معروف ،سود بانکها روی کاغذ
بیش از زیان اســت اما این روی کاغذ است .بانکها بهرههای
سنگینی روی صنایع بستند و پولهای زیادی گرفتند.
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کورش پرویزیان

مدیرعامل بانک پارسیان

بانکها واحدهای نظمپذیری هستند که باید به طور عینی به
سیاستهای حوزه پولی و سیاستهای تصمیمگیران اقتصادی
کشــور عمل کنند .به هر میزانی که این تصمیمات نوسان و
چالش ایجاد کند ،شبکه بانکی و بازار هم دچار چالش خواهد
شــد .برای مثال اگر تصمیمی در مــورد تغییر نرخ ارز گرفته
ميشود ،این تصمیم یک سیاستگذاری ملی است و در عرصه
کالن اقتصاد مطرح اســت اما به طور حتم ،آثار آن در شــبکه
بانکی و فعالیتهای اقتصادی بــروز ميکند .اگر این تصمیم
چالشبرانگیز باشد ،یکی از حوزههایی که دچار چالش ميشود،
شبکه بانکی کشور است

احمد حاتمی یزد

مدیرعامل سابق بانک صادرات

بهتر اســت بگوییم مدیران باعث آشفتگی بازارند نه بانکها.
مدیراناند که تحت فشار دولت تسهیالت زودبازده دادند و حاال
نمیتوانند تســهیالت را پس بگیرند .آنها تحت فشار مجلس
تسهیالت ترجیحی دادند که قابل بازگشت نیست .در کشور
ما ،بانکها تجربه خوبی در شرکتداری نداشتند و تقریبا تمام
شرکتهایی که از اول انقالب به دست بانکها افتادند ،تبدیل
به شرکتهای زیانده شدند .به هرحال مدیریت دولتی و بخش
خصوصی با هم متفاوت است .تخصص بانک ،بانکداری است
نه شــرکتداری و برای اداره این شرکتها ،باید شرکتهای
سرمایهداری درست شوند و به بورس بروند.

محمدرضامرتضوی

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران

وقتی تمام فکر و امکانات بانکها متوجه تولید سود است ،و از
تئوریهای اقتصادی منجر به افزایش تولید در واحدهای صنعتی
و زراعی تبعیت نمیکنند و مدام بر ســر راه تولید ،سد ایجاد
ميکنند ،بخشــی از آشفتگی بازار خواهند شد .نظام پرقدرت
مالی کشور ،انگار از هفت دولت آزاد است و هرطور که دوست
دارد قرارداد مينویسد ،و از پولش استفاده ميکند و بهرهاش را
ميبرد .دخالتهای بیمورد در افزایش و کاهش قیمتها و رونق
سیستم داللی در کشور باعث شده آشفتگی شدت بگیرد و این
آشفتگی به نفع و صالح مردم و اقتصاد کشور نیست.

محمدرضا پورابراهیمی

عضو شورای پول و اعتبار و سخنگوی
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی

نظارت بانک مرکزی باعث ميشود اثرگذاری بانکها در
آشفتگی بازار به کمترین حد برسد و وقتی این نظارت
کمرنگ شود ،به میزان عملی که بانکها در بازار دارند،
آشــفتگی ایجاد خواهد شــد .بانکها در حال حاضر با
تشکیل هولدینگ سرمایهگذاری وارد بخشهای مسکن
شدهاند و شرکتهای مختلفی دارند .مشکل دیگر که به
نظارت بانک مرکزی برمیگردد ،تشکیل بازار غیرمتشکل
پولی یا همان موسسات پولی و مالی غیرمجاز است که
بیش از هرچیز باعث آشفتگی در نظام بانکی و بازار پولی
کشور شده.

سیدبهاءالدینحسینیهاشمی

مدیرعامل سابق بانک سرمایه

بانکها مجبور به بنگاهداری شــدند و خودشان در این
داســتان مقصر نبودند .آنها باید از تسهیالتگیرندگان
ســود ميگرفتند در حالی که همه نرخها دستوری بود
و بانکها از این جهــت در ناحیه زیان بودند .به همین
دلیل مجبور شدند وارد شــرکتداری شوند .این اتفاق
بهویژه از زمانی که بانکهای بزرگ و خصوصی سهامدار
پیدا کردند شدت گرفت .در این وضعیت سهامداران در
مجامع از بانکها سود ميخواستند و این درحالی بود که
در گذشته ،بانکها صرفا خدمتگذار بودند و فقط حقوق
دستمزد ميدادند و هزینهای نداشتند .سهامداران به هر
ترتیب سود ميخواستند در نتیجه برای ایجاد سود ،به
انواع فنون و تدابیر یا حتی تقلبها روی آوردند .این باعث
شد بانک از مسیر بانکداری وارد تجارت ،سرمایهگذاری در
ساختمان و بازرگانی شود.

حیدرمستخدمینحسینی

اقتصاددان

وقتــی دولت بهراحتی نظــام بانکــی را هدایت کند،
کارکردهای نظام بانکی به نحو دیگری شکل ميگیرد و
باعث هرج و مرج در بازار خواهد شد .ریشه بینظمیاي
که در بانکهاســت ،دخالت دولت است .وقتی دولت با
دســتوراتی کارکردهای بانکی را تغییر دهد و در مقابل
مشــکالت بانکها پاسخگو نباشد ،مدیران بانکی هم از
دستورات و اصالحات دولتها تبعیت نمیکنند.

بعضی از بانکها به طور قطع ورشکستهاند .در گزارشها این مطلب بهروشنی ابراز
نمیشود چون عواقب اجتماعی دارد و مسئوالن نظام بانکی از اعالم این ورشکستگیه ا
ميترسند.

آیا بانکهای ایرانی را ورشکسته ميدانید؟
بهرامی ارضاقدس

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه
صادرات اتاق تهران

بهرامی ارضاقدس :من تمایل ندارم اصطالح ورشکســته را
برای وضعیت فعلی بانکهای ایــران به کار ببرم .چون تراز و
صورتهای مالی مجامعی که برگزار ميکنند نشان ميدهد
که بسیاری از بانکها ،با وجود تمام مشکالت تراز مثبت دارند.
درواقع سایر فعالیتهای بانکها باعث شده عدم تعادلی که در
پرداخت سود تسهیالت و سپرده داشتند پوشانده شود .خیلی
از بانکهای خصوصی وضعیت مالی خوبی دارند و سودهای
خوبی ابراز کردند .عملکرد یک سال قبل آنان نشان ميدهد
که با وجود تمام هزینههایی که کردند ،به سودهای خوبی هم
رسیدند و درآمد داشتند .باوجود تراز مثبت بانکها نمیتوان
آنها را ورشکسته دانست.

مهدی پورقاضی

کورش پرویزیان

مدیرعامل بانک پارسیان

خیر،ورشکستهنیستند.

احمد حاتمی یزد

مدیرعامل سابق بانک صادرات

بعضی از بانکها به طور قطع ورشکســتهاند .در گزارشهای
حسابرســی این مطلــب بهروشــنی ابراز نمیشــود چون
عواقب اجتماعی دارد و مســئوالن نظام بانکــی از اعالم این
ورشکســتگیها ميترســند .همانطور که دیدید در مورد
اعالم ورشکستگی و مشــکالت پیرامون موسسه میزان چه
اتفاقی افتاد .صدهاهزار نفر در آن مورد دچار مشــکل شدند و
زندگیشان داشــت بر باد ميرفت .حاال فرض کنید آن یک
موسسه مالی و اعتباری بود و اگر اعالم کنند بانکها ورشکسته
شدند ،چه برسر سپردهگذاران آنها خواهد آمد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

به نظر من اطالق اصطالح ورشکســته به بانکهای ایرانی ،ارزیابی
تندی است .در حال حاضر ارزیابی یا حسابرسي درستی از شبکه
مالی بانکها انجام نشده .بانکها از سویی قصد دارند نشان دهند
که به سهامداران و سپردهگذارانشان سود خوبی ميدهند و از طرفی
مطالبات غیرقابل وصول و مشکوکالوصول دارند که آن را به حساب
درآمدهايشان ميگذارند .در واقع ،درآمدهای بانک به صورت صوری
و نمایشی مطرح ميشود .ظاهر قضیه این است که بانکها درآمد
دارند و ارقام ســودی هم که نشان ميدهند نسبتا باالست اما من
نسبت به این ارقام و آمار ،اطمینان ندارم و فکر ميکنم بهتر است
بانک مرکزی یک حسابرسی اصولی در حوزه بانکها انجام دهد.

محمدرضامرتضوی

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران

بانکهای ایرانی را ورشکســته نمیدانم اما ســوءمدیریتها و
هزینهکردهایی که به چشم ميبینیم ،باعث شده این بانکها
به مرز ورشکســتگی نزدیک شوند .به نظر من بانکها بیشتر
دچار ورشکستگی اخالقی شدند تا ورشکستگی مالی چون به
منافــع و مصالح اجتماعی بیتوجهی ميکنند .در حال حاضر
موسسات مالی و اعتباری که اسم ائمه و اسامی مذهبی دارند ،به
نزولدهی و رباخواری دامن ميزنند و ادامه این وضعیت جامعه
را به انحطاط خواهد کشاند .اگر متصدیان و مدعیان اخالق در
جامعه نگران هستند باید به این حوزه توجه ویژه کنند.

علیرحمانی

مدیرعامل سابق بورس اوراق بهادار

نمیتوان به طور کلی درباره ورشکسته بودن یا نبودن بانکها
صحبت کرد اما ميتوان این بحث را از نظر کفایت ســرمایه
بانکهای ایرانی و فاصلهای که از این نظر با دنیا داریم مطرح
كرد .مــا در حوزه نظامهای کنترل مالــی ،قوانین مربوط به
پولشویی ،تامین مالی تروریسم ،گزارشگری مالی ،اعتبارات و
ابزارها و خدمات بانکی با دنیــا فاصله داریم .دنیا از این نظر،
دچار تغییر و تحوالت شگرفی شده و ما با دیگر کشورها فاصله
زیادی داریم .بانکها البتــه در حال حاضر ناتوان از پرداخت
سود و انجام امورشان نیستند اما بخشی از داراییهای آنها به
صورت مطالبات معوق ،امالک و مطالبات غیرجاری است که
همین باعث شده دچار کمبود منابع در تامین مالی بنگاههای
تولیدیباشند.

محمدرضا پورابراهیمی

عضو شورای پول و اعتبار و سخنگوی
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی

خیر ،اطالق اصطالح ورشکســتگی به بانکهای ایران چه در
بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ،درســت نیســت .به
نظــر من در حال حاضر بخش عمدهای از منابع بانکها فریز
شــده اســت .بانکهای ایرانی دارایی دارند اما این داراییها
جنبه نقدشوندگی ندارند تا بانکها بتوانند با وارد کردن آنها
به بازار پول کشور ،به تامین نیاز بنگاههای تولیدی بپردازند و
به تولیدکنندگان و کارآفرینان تسهیالت بدهند .من بانکهای
ایرانی را ورشکســته نمیدانم و فکر ميکنم باید در بررســی
ورشکسته بودن بانکها ،به شکل و چگونگی منابع و داراییهای
آنها توجه کنیم.

سیدبهاءالدینحسینیهاشمی

مدیرعامل سابق بانک سرمایه

ورشکســتگی تعریف مشخصی دارد .درواقع هر بانکی که زیان
انباشتهاش بیش از  50درصد باشد ،ورشکسته است .متاسفانه
در بانکهای ما یک عارضهای وجود دارد و آن هم این است که
ذخیره کافی برای زیان گرفته نمیشــود .یکی از اقالم موثر در
ســود ،گرفتن ذخیره است .ذخیره به این معنی است که وقتی
میزان مطالبات به حیطه وصول نمیرسد و سوخت شده است،
بانک از محل درآمــد ،برای آن میزان مطالبات ،ذخیرهای کنار
بگذارد .در صورتی که بانکها ذخیره کافی داشته باشند ،وقتی
زیانده شوند ،مطالبات را تمدید ميکنند .اگر بخواهیم با در نظر
گرفتن چنین عوارضی که بانکهای ما به آن مبتال هستند ،در
مورد ورشکسته بودن یا نبودنشان به ارزیابی برسیم باید بگویم
که بانکهای ما دچار مشکلاند .هرچند نمیتوان اسم این مشکل
را ورشکستگی گذاشت .به نظر من آنها ورشکستگی ندارند بلکه
درماندگی دارند .اگرچه ورشکسته نیستند اما ضرر و زیانهايشان
آنقدر هست که ادامه فعالیتهایشان را دچار مشکل کند.

حیدرمستخدمینحسینی

محمدنجفیعرب

اقتصاددان

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران

به نظــر من تعداد زیــادی از بانکها برطبــق گزارشهایی
که خودشــان از تامیــن منابع در برخــی حوزهها ميدهند
ورشکستهاند .برای مثال بانک مسکن که در طرح مسکن مهر،
بدهی زیادی باال آورد اگر آن را به بانک مرکزی استمهال نکند،
در عمل ورشکسته است .بانکهای دولتی هم اگر سرمایهشان
را اصالح نکنند به طور قطع دچار ورشکستگی خواهند شد و
از آنجایی که دولت با کســری منابع روبهروست ،شرایط برای
این بانکها بســیار سخت است .در حال حاضر اقتصاد کشور
به کالف ســردرگمی شبیه شده که بانکها هم از عناصر آن
سردرگمیاند و همه مثل دومینو از زیان یکدیگر ضرر ميکنند.

در این مورد باید با احتیاط صحبت کرد .بازار پول بازار حساسی
است و البته با توجه به شرکتداری آنها ،در نگاه اول نمی توان
آنها را ورشکسته دانست .بنگاهداری و شرکتداری راهم دولت
به نظام بانکی تحمیل کرده به این صورت که طلب بانکها را
به جای پرداخت نقدی ،از طریق تهاتر و واگذاری شــرکتها
داده .در حــال حاضر بانکها عالوه بر کارکرد یک بانک یعنی
واسطهگری مالی ،جمعآوری و توزیع پول ،فعالیتهای جانبی
دیگری هم دارنــد اما بدون در نظر گرفتــن این فعالیتها،
ترازهايشان وضعیت خوبی ندارد و این وضعیت نگرانکنندهای
برای اقتصاد کشور است.
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کـامنـت

گفتوگو با مجتبی خسروتاج قائممقام وزارت صنعت ،معدن و تجارت

دریافت کارت بازرگانی تکلیف قانونی است
بمانجان ندیمی
کارت بازرگانی به عنوان ابزاری برای تجارت خارجی ،مدتی است مورد انتقاد برخی از افراد قرار گرفته
است .البته سوءاستفادههایی که از این کارت صورت میگیرد یکی از دالیل مهم برای مطرح شدن این
انتقاد است .از این رو ،در گفتوگویی که با قائممقام وزارت صنعت ،معدن و تجارت داشتیم به بررسی ابعاد
حذف کارت بازرگانی پرداختهایم .مجتبی خسروتاج اعتقاد دارد برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت
بازرگانی باید قوانین را اصالح کرد .وی حذف کارت بازرگانی را مستلزم آن میداند که قانون تجارت اصالح
شود که این کار نیز از عهده وزارتخانه خارج است .در عین حال این مقام مسئول و نماینده وزارت صمت
میگوید از هرگونه پیشنهادی در خصوص اصالح ضوابط صدور کارت بازرگانی از سوی اتاقهای بازرگانی
استقبال میکند .در ادامه مشروح گفتوگوی «آيندهنگر» با مجتبی خسروتاج را میخوانید.
 Áآقای خســروتاج در ابتدا توضیحی در خصوص ماهیت
قانونی کارت بازرگانی بدهيد .این ابزار از کی به وجود آمد؟

همانطوری
که دارنده
گواهینامه
رانندگی
نمیتواند
تصدیق خود را
به دیگری دهد
تا رانندگی کند
دارنده کارت
بازرگانی نیز
صرف ًاصالحیت
شخصحقیقی
و یا حقوقی را
برای انجام
فعالیتهای
تجاری تأیید
میکند و
واگذاری آن
به غیر برای
استفاده تجاری
میتواند
مشکلزا و
مسئلهسازباشد

به اســتناد ماده  3از قانون مقررات صــادرات و واردات مصوب
ســال  1372مجلس شورای اسالمی ،مبادرت به امر صادرات کاال
به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران صادر ميشود و
به تأئید وزارت صنعت ،معدن و تجارت میرسد .بنابراین فعالیت
وارداتی -صادراتی بدون داشتن کارت بازرگانی امکانپذیر نیست
و کارت بازرگانــی به نوعی صالحیت دارنــده کارت را برای فعل
تجارت خارجی نشان میدهد .همانطوری که در رانندگی داشتن
گواهینامه رانندگی برای راننده الزامی است و بیانگر این است که
فرد راننده با مقررات راهنمایی و رانندگی و نحوه رانندگی آشنایی
دارد ،در تجــارت خارجی هم بــرای اینکه فردی بخواهد فعالیت
کند باید آشــنایی با ضوابط و مقررات گمرکی ،استاندارد ،تجارت
بینالمللی و مســائلی از این قبیل داشته باشــد .از این رو کارت
بازرگانی به شــکلی صالحیت و اهلیت افراد حقیقی و حقوقی را
باید برای فعالیتهای تجارت خارجی نشان دهد و اگر این خاصیت
را نداشــته باشــد در عمل از ماهیت اصلیاش دور شــده است و
بیخاصیت است .ورود به عرصه تجارت خارجی با تجارت داخلی
متفاوت اســت و چنانچه فردی با الفبای ورود به بازارهای جهانی
آشنا نباشد نهتنها به ســرمایه مادی و معنوی خود لطمه میزند
بلکه باعث ضرر و زیان سایر فعاالن تجارت خارجی و حتی حیثیت
تجارت خارجی کشــور میشود .باید فعاالن بخش خارجی کشور
از صالحیت و دانش کافی برخوردار باشند تا در عمل مشکلی در
بخش تجارت خارجی کشور پیش نیاید.
 Áبه نظر میرســد برخی از اظهارات مسئوالن وزارتخانه
حاکی از آن است که کارت بازرگانی باید حذف شود .نظر شما
در این خصوص چیست؟

سیاســت وزارت صنعت ،معــدن و تجارت اصــاح ضوابط و
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آییننامهای است که امروز برای صدور کارت بازرگانی مبنای کار
است و در عمل به ماهیت وجودی کارت بازرگانی که در سوال قبلی
به آن اشاره کردم نمیتواند جامه عمل بپوشاند .یعنی اینکه دارندگان
امروز کارت بازرگانی بعضاً از صالحیت و اهلیت کافی برای حضور در
بازارهای جهانی برخوردار نیستند و باید در آییننامه موجود برای
صدور کارت تغییراتی را به وجود آورد تا مطمئن شویم در اکثر موارد
دارنده کارت از ویژگیها و شــرایط کافی برای حضور در بازارهای
جهانی برخوردار است .کارت بازرگانی به منزله شناسایی افراد واجد
شرایط در تجارت خارجی است .حال اگر این کد شناسایی در شکل
کارت بازرگانی نباشد و بتوان از شماره یا کد خاصی استفاده کرد
که بیانگر طی مراحل ،آزمایشها و کنترلهایی است که صالحیت
افراد واجد شرایط برای تجارت خارجی بررسی شده است ،آن هم
میتوانــد کفایت بکند .نکته مهم این اســت که چگونه بدانیم و
بفهمیم کــه افراد خاص از صالحیت کافی بــرای ورود به عرصه
تجارت خارجی برخوردار شدهاند .هر سند ،مدرک ،کد یا شمارهای
که بتوان این افراد را با آن شــناخت ،همه به نوعی کارت بازرگانی
تلقی میشوند و نقش کارت بازرگانی را دارند .قانونگذار در سال
 1372ورود به عرصه تجارت خارجی را مســتلزم داشــتن کارت
بازرگانی دانست ه که ضوابط و آییننامه آن را باید دولت تعیین کند
و حذف آن نیازمند اصالح قانون است ،ولی دولت میتواند آییننامه
اجرایی آن را اصالح کند و االن این کار دنبال میشود.
 Áبرخی از افراد معتقدند از این ابزار تجارت سوءاســتفاده
میشــود .چه عواملی میتواند موجب سوءاستفاده از کارت
بازرگانی شود؟

همانطــوری که دارنده گواهینامه رانندگی نمیتواند تصدیق
خود را به دیگــری دهد تا رانندگی کند دارنــده کارت بازرگانی
نیز صرفاً صالحیت شــخص حقیقی و یا حقوقــی را برای انجام
فعالیتهای تجاری تأیید میکند و واگذاری آن به غیر برای استفاده
تجاری (بهغیر از بحث وکالت) میتواند مشکلزا و مسئلهساز باشد.
این مشکالت عمدتاً در فرار از قوانین و مقررات مرتبط به مسائل
حسابرسی ،بازرسی و مالیاتی و نظامات حاکم بر تجارت خارجی و
داخلی ،توزیع و از این قبیل مســائل است که دارنده واقعی کارت
متعهد به ایفای یک سری تعهدات بوده که فرد غیر دارنده کارت ،به
دلیل عدم اطالع از مقررات و یا سوءاستفاده از کارت به آنها پایبند
نیست .از همین منظر نیز میتوان دریافت که چرا بعضیها سعی
میکنند از کارت بازرگانی دیگران برای فعالیت تجاری اســتفاده
کنند؛ زیرا اگر بخواهند با کارت خودشان مبادرت به تجارت كنند،
مشــمول یک سری کنترلهای مالی و مالیاتی میشوند که بعضاً
آنها را منصفانه و در شرایط خاص امروز نمیدانند .البته دلیل دوم،
مشکالتی است که بهخصوص در سالهای اخیر برخي به دلیل ضرر

فکر میکنم همه متفقالقولاند که فعاالن بخش تجارت خارجی کشور باید از ویژگیها و صالحیتهایی برخوردار باشند و یک جا در کشور باید این موارد را کنترل و تأییدیه
الزم را صادر کند .حاال این تأییدیه اسمش کارت بازرگانی یا هر چیز دیگری که میخواهد باشد .االن در قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین قوانین مرتبط با بیمه تأمین
اجتماعی ،اخذ مفاصاحساب از این دستگاهها ،برای تمدید کارت بازرگانی الزامی است .بنابراین تکلیف قانونی است و ربطی به دولت ندارد.

مجتبی خسروتاج  :آقاي وزير
همواره روي ضوابط فعلي
صدور كارت و نحوه اجرا و
نظارت نقد جدي داشتهاند كه
بايد اصالح شود و در آخرين
نشست با روساي محترم دو
اتاق ايران و تهران مقرر شد
پيشنهادهاي اصالحي تهيه و
ارائه شود

و زیانهای مالی نتوانستهاند مفاصاحساب مالیاتی یا مفاصاحساب
صندوق بیمه تأمین اجتماعی را بگیرند و بهناچار از کارت بازرگانی
دیگران استفاده میکنند .اگر صالحیت و اهلیت افراد را در تجارت
خارجی نهتنها در آشــنایی با مقررات و علم تجارت خارجی ،بلکه
در ایفای تعهدات قانونی و مقرراتی در کشور مبدأ یا مقصد تعریف
کنند و هرکســی که نخواهد به آنها احترام بگذارد به عنوان فرد
غیرواجد صالحیت معرفی شود و نتواند از کارت بازرگانی برخوردار
باشد ،شاید مشکالت کمتر شود .اکثریت دارندگان کارت بازرگانی
اخذ مفاصاحساب مالیات و تأمین اجتماعی را یک مشکل در تمدید
کارتها مطرح میکنند ،بهخصوص در محیط کسب و کار فعلی.
 Áبرخی اعتقاد دارند دولت به خاطر اینکه ســایر ابزارهای
ممانعت از فرارهای مالیاتی را در اختیار ندارد نسبت به حذف
کارت بازرگانی واکنش جدی نشــان نمیدهد ،نظرتان در این
خصوص چیست؟ یعنی دولت کارت بازرگانی را ابزاری برای اخذ
مالیاتمیداند؟

فکر میکنم همه متفقالقولاند که فعاالن بخش تجارت خارجی
کشور باید از ویژگیها و صالحیتهایی برخوردار باشند و یک جا
در کشور باید این موارد را کنترل و تأییدیه الزم را صادر کند .حاال
این تأییدیه اسمش کارت بازرگانی یا هر چیز دیگری که میخواهد
باشد .االن در قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین قوانین مرتبط
با بیمه تأمین اجتماعی ،اخذ مفاصاحساب از این دستگاهها ،برای
تمدید کارت بازرگانی الزامی است .بنابراین تکلیف قانونی است و
ربطی به دولت ندارد .دولت نمیتواند اینگونه مفاصاحســابها را
از سر راه ضوابط صدور کارت بازرگانی بردارد و طبق قانون اتاقها
موظف به پیگیری مطلباند ،عالوه بر قانونگذار که مایل است از
طریق وصول مالیاتها کمکی به سازمان امور مالیاتی کند .خاطرم
هست در سال  1393موضوع صدور کارت بازرگانی با دوره اعتبار
5ساله موقعی که مطرح میشد بعضی از دوستان اتاق بازرگانی با
آن مخالفت میکردند زیرا بر آنچه که اتاقهای بازرگانی طبق قانون

میتوانستند دریافت کنند ،اثرات کاهش درآمدی داشت .بنابراین
کارت 5ساله مختص واحدهای تولیدی شد در حالی که پیشنهاد
وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای کلیه کارتهای بازرگانی بود.
 Áنقش اتاقهــای بازرگانی و تشــکلها در جلوگیری از
سوءاستفادههای احتمالی از کارت بازرگانی چیست؟

همانطوری که در صراحت مــاده  3از قانون مقررات صادرات
و واردات آماده اســت ،مبادرت به امر صــادرات و واردات کاال به
صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی صادر ميشود و به تأیید وزارت
صنعت ،معدن و تجارت میرسد .از مفاد این ماده قانونی این گونه
استنباط میشود که قانونگذار مسئولیت تشکیل پرونده ،رعایت
ضوابط و آییننامههای سر راه صدور کارت را به اتاق بازرگانی واگذار
کرده اســت .یعنی متقاضی کارت بازرگانی ،ابتدا باید به اتاقهای
بازرگانی شهرستان مرتبط مراجعه و ضمن تشکیل پرونده براساس
ضوابط ،تقاضای کارت کند .کارتی که بدین وسیله آماده میشود
قبل از تحویل به متقاضی باید توسط مدیر سازمان صنعت ،معدن
و تجارت اســتان نیز کنترل و در صورت تأيید صادر شود .یکی از
الزامات آییننامه فعلی برای صدور کارت بازرگانی در تشــخیص
حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت متقاضیان کارت
بازرگانی توسط اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی است.
بنابراین نحوه اقدام و ارزیابی این سابقه فعالیت از نکات مهمی است
که اتاقهای بازرگانی سرتاســر کشور باید بدان توجه کنند .نکته
دوم داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت ،اعم از ملکی یا
اســتیجاری است که در این خصوص اتاقهای بازرگانی باید دقت
کنند که متقاضی کارت بهرهمند باشــد و مشــکلی در رصدها و
پیگیریهای بعدی به وجود نیاید .البته در آییننامه فعلی که مبنای
کار است متأسفانه مورد اصلی به همین دو مورد خالصه میشود
ولی جا دارد که در پیشــنهادهاي اصالحی جایگاه مناسبتری به
اتاقها و اتحادیهها داده شود.

در صراحت
ماده  3از قانون
مقررات صادرات
و واردات آماده
است ،مبادرت
به امر صادرات
و واردات کاال به
صورت تجاری
مستلزمداشتن
کارت بازرگانی
است که توسط
اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن
و کشاورزی
صادر ميشود و
به تأیید وزارت
صنعت ،معدن و
تجارت میرسد
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کـامنـت
 Áآیا فضای کسب و کار کشور برای حذف کارتها آمادگی
دارد؟

کشورها متفاوت
عملمیکنند.
در ترکیه فعالیت
تجارت خارجی
مستلزمداشتن
شماره مالیات
است .بنابراین
حساسیت
در این است
که هرکس که
بخواهدفعالیت
کند باید این
شماره مالیاتی
را که خودش
با ضوابط و
کنترلهای
خاص صادر
میشود در
اسناد و مدارک
بنویسدتاحقوق
دولتی بهخوبی
شناسایی و
دریافت شود

حذف کارت بازرگانی در فعالیتهای تجارت خارجی کشــور،
مستلزم اصالح ماده  3قانون صادرات و واردات است و تا زمانی که
این اصالح قانونی صورت نگیرد ،ورود به فعالیتهای تجارت خارجی
نیازمند کارت بازرگانی است .از طرفی به موجب قوانین مالیاتهای
مستقیم و ســایر قوانین و مقرراتی که بر موضوع کارت بازرگانی
اضافه شده اســت چنانچه کارت بازرگانی حذف شود درخصوص
مالیات چگونه میخواهند اتخاذ تصمیم کنند؟ از همه مهمتر اگر
میگويیم کارت بازرگانی حذف شود ،چه جایگزینی را میخواهیم
مطرح کنیم؟ آیا ورود بــه عرصه تجارت خارجی باید از ضوابط و
مشخصات و شــرایط خاص برخوردار باشد یا هركس از پیلهورها
میتواند وارد کار تجارت شود؟ به نظر من اتاق بازرگانی باید با ارائه
طرح مشخص و از مجرای قانونگذاری و با رعایت نکات اعالمشده
فوقالذکر کار را دنبال کند ،ما هم در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
آمادگی همکاری را داریم.
 Áبرخی افراد کارت بازرگانی را مانع تسهیل تجارت میدانند،
در این خصوص چه نظری دارید؟

بر اساس توضیحات قبلی کارت بازرگانی بدین معنی است که
دارنده آن واجد شرایط برای انجام فعالیتهای تجارت خارجی است
و باید تسهیلکننده باشد نه مانع .ولی شاید افرادی که حداقل دو
سالی از صدور کارت بازرگانی آنها گذشته و نیازمند تمدید کارتاند
به دلیل اینکه در مورد ضوابط تمدید کارت ،ارائه گواهی اداره امور
مالیاتی ذیربط مبنیبر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات
قطعیشده ،ارائه آگهی روزنامه رسمی مبنی بر ثبت هر نوع تغییرات
در شرکت یا ارائه مفاصاحساب حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی
كه از الزامات کار است ،بعضاً با تأخیر یا مشکالتی روبهرو میشوند
و قادر به تمدید کارت بازرگانی خود نمیشــوند و از ادامه فعالیت
در تجــارت خارجی حداقل برای مدتی محروم میشــوند ،کارت
بازرگانی را مانع تجارت میدانند نه تسهیلكننده تجارت .به نظر
مــن عدم تمدید کارت بازرگانی و بالطبع محرومیت افراد از ادامه
فعالیتهای تجارت خارجی به دلیل عدم ارائه مفاصاحساب مالیاتی
و یا حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی راهکار مناسبی برای دریافت
حق و حقوق دولتی نیســت و میتوان از طریق ساماندهی و سایر
نظاماتی که ســایر کشورها به آن سمت حرکت کردهاند ترتیباتی
را فراهــم آورد که هم حقوق دولتی را دریافت کرد و هم در ادامه
فعالیتهای سالم تجاری افراد ممانعتی به عمل نیاورد .اتاق بازرگانی
باید به نمایندگی از بخش خصوصی و براي دفاع از حقوق آنها در
این ارتباط پیشقدم شود و راهکارهای اصالحی را از طریق نظام
قانونگذاری کشور دنبال کند زیرا هردو مطلب فوقالذکر مصوبه
قانونی دارد و اصالح آن نیازمند اصالح قانون است.
 Áآیا نقش اتاق بازرگانی با حذف کارتها کم میشود؟ نظرتان
در این خصوص چیست؟

در قانــون اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران
(اصالحی ســال  )1373در بخش بند (ی) از ماده  5آمده اســت:
«صدور کارت عضویت طبق آییننامــه اتاق ایران جهت تکمیل
مدارک صــدور کارت بازرگانــی» .از این عبارت این برداشــت
میشود که چنانچه کارت بازرگانی حذف شود ولی افرادی بتوانند
کمافیالسابق در بخش تجارت خارجی فعالیت کنند دیگر نیازی
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به عضویت در اتاق بازرگانی نخواهند دید و از این طریق ریزش در
تعداد افراد عضو اتاقهای بازرگانی را شاهد خواهیم بود که در نهایت
به ساختار اتاقها و بهخصوص منابع درآمدی اتاقها لطمه شدیدی
میزند .در حال حاضر عدهای به دلیل اینکه داشتن کارت بازرگانی
مستلزم عضویت در اتاق بازرگانی است عضو اتاق میشوند و چنانچه
بتوانند به فعالیتهای تجارت خارجی بدون کارت بازرگانی بپردازند
ممکن اســت الزامی به عضویت در اتاقها نبینند .بنابراین حذف
کارت بازرگانی تا حدودی بر فعالیت اتاق تاثیر میگذارد.
 Áتجربه جهانی در صدور کارت بازرگانی چگونه بوده است؟
کشــورها متفاوت عمل میکنند .در ترکیــه فعالیت تجارت
خارجی مستلزم داشتن شــماره مالیات ( )Tax Numberاست.
بنابراین حساسیت در این است که هرکس که بخواهد فعالیت کند
باید این شماره مالیاتی را که خودش با ضوابط و کنترلهای خاص
صادر میشود در اسناد و مدارک بنویسد تا حقوق دولتی بهخوبی
شناسایی و دریافت شود .درخصوص صالحیت تخصصی فرد برای
فعالیتهای تجاری خیلی ورود نمیکنند .در کشــوری همچون
آلمان ساختار و سیستم مالیاتی در کشور به نحوی است که اجازه
فعالیتهای تجاری بدون پرداخت حقوق دولتی داده نمیشــود.
بنابراین دولت نگران از این قضیه نیست که فعاالن اقتصادیاش،
کارت بازرگاني ندارند .از طرفی دولت آلمان ورود افراد در رشتهها
و فعالیتهای اقتصادی را مســتلزم گذراندن دورههای آموزشی و
تجربی و حتی دانشگاهی خاص میداند تا افراد در رشته انتخابی
بتوانند به نحو احسن خدمترسانی و فعالیت کنند .در بخش تجارت
خارجی اتاق صنعت و تجارت آلمان نقش کلیدی ایفا میکند و باید
مطمئن شــود افرادی که وارد فعالیت تجارت خارجی میشوند از
صالحیت کافی برخوردارند.
 Áاگر قرار بر حذف این کارت باشد ،باید چه زیرساختهایی
را در کشور فراهم آورد؟

به نظرم وجود چند اصل برای این کار الزم است« :اصالح نظام
مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی در کشــور و نحوه وصول اینگونه
درآمدها»« ،شکلگیری سامانههای اطالعاتی و آماری برای رصد
راحت فعالیت فعاالن اقتصادی»« ،حرکت تجارت خارجی به سمت
تخصصی شدن بیشتر و دادن اختیار و مسئولیت بیشتر به اتحادیهها
و تشکلهای تجارت خارجی و اینکه آنها تعیینکننده باشند که
چهکسی میتواند در عرصه تجارت خارجی و رسته مربوطه فعال
باشد» و «استفاده از تجربیات موفق در کشورهای مختلف دنیا».
 Áاخیرا خبری مبنی بر اظهارات وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در خصوص حذف کارت بازرگانی مطرح شد .چرا موضوع حذف
كارت بازرگاني توسط ایشان مطرح شد؟

آقاي وزير همواره روي ضوابط فعلي صدور كارت و نحوه اجرا و
نظارت نقد جدي داشتهاند كه بايد اصالح شود و در آخرين نشست
با روســاي محترم دو اتاق ايران و تهران مقرر شــد پيشنهادهاي
اصالحي تهيه و ارائه شود ،وگرنه ميدانند كه اين موضوع مصوبه
قانوني دارد و حذف آن نيز نيازمند طي مسير قانوني است.
 Áآيا تجربهاي در خصوص حذف كارت در ايران وجود دارد؟
آيا اين تجربه موفق بوده است؟

از ابتداي انقالب مبادرت به امر تجارت خارجي مستلزم داشتن
كارت بازرگانــي بوده و تجربه حذف آن را نداشــتهايم كه بتوان
قضاوت کرد.

نباید فراموش شود که مهمترین امتیاز عضویت در سازمان مذکور دسترسی آسان به بازارها است.
ها یکی از مهمترین اقداماتی است که باید صورت پذیرد .عالوه بر این،
در نتیجه کاهش تعرفه 
مقررات ایران باید بر اساس ضوابط  WTOتنظیم شود.

الحاق ناگزیر

درباره پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و ضرو رتهای آن
 WTOپيشتر با عنوان ( GATTموافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت)
مطــرح بود .قبل از جنگ اول جهاني بهويژه در ده ســال آخر قرن  19و
اوايل قرن  20كه آن را نخســتين مرحله جهاني شدن مينامند ،دنيا به
سوي آزادسازي پيش ميرفت .در سال  1914با شروع جنگ جهاني اول
عكسالعملي نسبت به اين آزادسازي شكل گرفت و در نتيجه ،دو اتفاق
مهم روي داد :نخست اينكه در سال  1917اتحاد جماهير شوروي به وجود
آمد و بخشــي از دنيا را وارد اقتصاد بسته كرد .ديگر آنكه بخش ديگري
از دنيا كه به دنياي بسته شوروي نپيوست ،اقتصاد متمركز پيدا كرد .در
نتيجه ،در دوره سالهاي  1929تا  1932بحران بزرگ اقتصادي به وجود
آمد .اقتصادداني به نام كينز در ســال  1936كتابي به نام «بهره و پول»
نوشــت .كينز در اين كتاب دخالت دولت در اقتصاد را تئوريزه كرد و اين
امر تا جنگ جهاني دوم ادامه يافت .بدين ترتيب ،فاصله بين جنگ جهاني
اول و دوم اصوال دوره بســته بودن اقتصاد نام گرفت حتي در اروپا .بسته
بودن اقتصاد مشكالتي به وجود آورد .در واكنش به اين امر ،بعد از جنگ
جهاني دوم ،سه سازمان بينالمللي به وجود آمد كه هركدام وظيفهاي در
آزادسازي اقتصاد دنيا را به عهده گرفتند :اول «بانك ترميم و توسعه» كه
«بانك جهاني» ناميده شد ،دوم «صندوق بينالمللي پول ( »)IMFو سوم
«موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت یا گات».
آزادسازي اقتصادي از سال  1948يا  1949شروع شد .از پايان جنگ
جهاني دوم تا سال  1980را ميتوان مرحله دوم جهاني شدن ناميد .مرحله
ســوم جهاني شدن از سال  1980آغاز شد و اوج آن دهه  1990است ،به
گونهاي كه تعرفههاي گمركي كه بعد از جنگ جهاني دوم در امريكا معادل
 50درصد قيمت كاالها بود به حدود  3/5درصد كاهش پيدا كرد.
گات از سال  1995به  WTOتبديل شد .از سال  1995به بعد اتفاقات
خيلــي مهمي در اقتصاد جهان صورت گرفت .در اجالس دور اروگوئه در
ســال  1994كه آخرين دوره برگزاري اجالس گات بود و عمال از ژانويه
سال  1995ســازمان جهاني تجارت شروع به كار كرد ،چند اتفاق افتاد.
بخشهاي كاال ،كشــاورزي و نساجي كه از اين موضوع مستثنا بودند به
اين حيطه پيوستند و مهمتر از همه ،خدمات نيز زير پوشش قرار گرفت.
ÍÍچرا به  WTOملحق نشدیم؟
ايران قبل از انقالب به واســطه درآمدهای نفتی با یک اقتصاد بسته
مواجه بود و فعالیتهای اقتصادی جامعه نیز تحت تاثیر این امر قرار گرفته
بود .از این رو در آن زمان ضرورتی برای پیوستن به گات نبود .همچنین
مکانیسمهای تجارت در ایران آنطور که انتظار ميرود ،به همین واسطه
رشد نکرد .در سال  1995سازمان تجارت جهانی به جای گات قرار گرفت
و دسترســی به بازارها و افزایش صادرات را هدف اصلی خود قرار داد .در
ایران آغاز بحث جدی برای الحاق به  WTOبه صورت جدی در دولت آقای
هاشمی رفسنجانی مطرح شد .البته در آن دوره هنوز این سازمان تحت
عنوان گات مطرح بود .در آن زمان با سفر دبیرکل  ICCبه ایران و مذاکره
با وی برای الحاق به گات ،این موضوع به طور جدی پیگیری شد .در بدنه
دولت وقت نیز اقدامات خوبی شکل گرفت و در نهایت تقاضای عضویت

ایران به این سازمان ارسال شد .اما تاکنون ایران موفق نشده است که به
عضویت این سازمان درآید .چراکه برای الحاق به سازمان مذکور بر اساس
قانون  ،WTOپذیرش عضو جدید نیازمند موافقت کلیه اعضای سازمان
است .جالب آنکه این سازمان از تمام کشورها برای عضویت دعوت ميکند
و هیچگاه برای ورود کشورها رأیگیری صورت نمیگیرد .اما در مورد ایران،
برای نخستین بار این اتفاق افتاد که با مخالفت آمریکا از همان ابتدا الحاق
ایران به این سازمان متوقف شد .اما پس از مدتی باالخره با عضویت ناظر
ایران موافقت شد و این پرونده به جریان افتاد و هنوز ادامه دارد .در حال
حاضر با اجرای برجام موج امیدواری جدیدی در این خصوص ایجاد شده
است .چرا که احتمال مخالفت آمریکا با پیوستن ایران به  WTOدر شرایط
جدید بســیار کم است .اما این سوال مطرح ميشود که الزامات الحاق به
سازمان تجارت جهانی چیســت و آیا ایران آمادگی آن را دارد که به این
سازمان ملحق شود یا خیر؟ نباید فراموش شود که مهمترین امتیاز عضویت
در سازمان مذکور دسترسی آسان به بازارها است .در نتیجه کاهش تعرفهها
یکی از مهمترین اقداماتی است که باید صورت پذیرد .عالوه بر این ،مقررات
ایران باید بر اساس ضوابط  WTOتنظیم شود .قطعا چنین اصالحاتی چند
سال زمان خواهد برد .پیوستن به سازمان تجارت جهانی فرآیندی نیست
که یکشــبه اتفاق بیافتد .با آغاز به کار کمیته کاری ایران در ســازمان،
حداقل  8تا  10سال طول ميکشد که با عضویت در  WTOموافقت شود.
ت موجود
این کمیته کاری مقررات ما را بررسی میکند تا بداند آیا مقررا 
در کشور را با شرایط  WTOهماهنگ کردهایم یا خیر .در  WTOدورههای
مذاکره وجود دارد که شامل یک سری مذاکرات جمعی بهخصوص بین
خود کشورهاست .این  160کشوری که عضو  WTOهستند ،حدود 98
درصد تجارت جهانی را انجام میدهند .بنابراین میتوانیم بگوییم تجارت
جهان در داخل  WTOو تحت آن مقررات انجام میشــود .این مقررات را
خود کشورها به وجود میآورند.
ما نیز باید تا زمان الحاق ،مقررات خود را بر اســاس ضوابط ســازمان
پایش کنیم ،همانند سایر کشورهایی که به عضویت این سازمان درآمدهاند.
در حال حاضر حدود  25تا 30هزار قانون در کشــور وجود دارد که باید
به 2هزار قانون کاهش بیابد .مسلما اصالح این تعداد مقررات ،کار آسانی
نخواهد بود .اما برای الحاق ناگزیریم این مســیر را طی کنیم .باید به یک
مســئله نیز توجه داشت که در شــرایط جدید و آمد و رفت هیئتهای
تجاری ،امیدی برای ســرمایهگذاری خارجی در ایران شکل گرفته است.
ها در شرایطی وارد کشور خواهند شد که ایران دارای اقتصادی
اما خارجی 
رقابتی باشد .این اقتصاد شکل نخواهد گرفت مگر اینکه در مسیر پیوستن
به سازمان تجارت جهانی گام برداریم .مهمترین امتیاز الحاق به این سازمان
راهیابی به بازارهای جهان است .چنانچه کشوری در این مسیر قرار گیرد،
همزمان با کاهش تعرفهها ،کاالهای ارزانتری را نیز تولید و بر این اساس،
قابلیت رقابت را در فضای بینالمللی پیدا ميکند .بنابراین ،ميتوان عضویت
در سازمان تجارت جهانی را راهی برای رقابتی شدن اقتصاد کشور دانست.
قطعا با گشــوده شدن بازارهای جهان ،تولیدکنندگان نیز ناگزیر از تولید
کاالهای رقابتپذیر خواهند بود.

محمدمهدی بهکیش
اقتصاددان

در حال حاضر
حدود  25تا
30هزار قانون در
کشور وجود دارد
که باید به 2هزار
قانون کاهش
بیابد.مسلما
اصالح این تعداد
مقررات ،کار
آسانی نخواهد
بود .اما برای
الحاق ناگزیریم
این مسیر را طی
کنیم .باید به
یکمسئلهنیز
توجه داشت
که در شرایط
جدید و آمد و
رفت هیئتهای
تجاری،
امیدی برای
سرمایهگذاری
خارجی در ایران
شکل گرفته است
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کـامنـت

موسی غنینژاد:مشکالت اصلی به خود
قانونگذاریهابازمیگردد .قانونهایی که
به اصطالح در جهت رفع موانع کسبوکار
گذاشته شده است و قوانینی که برای بهبود
شرایط بخش خصوصی تصویب شده ،مشکالت
فراوانی را ایجاد کردهاند.

علینقی مشایخی:رویکردی که میتوان دنبال کرد
این است که از بخش خصوصی در مورد قوانین
دستوپاگیر پرسیده شود .پرسشنامهای تهیه
شود تا بتوان بر اساس نیازهای بخش خصوصی و
فعاالن اقتصادی به طبقهبندی مسائل پرداخت ،بعد
از آن در هر طبقه ریشه مسائل را مشخص کرد.

فرشاد فاطمی :طرز فکر کسانی که قانون
مینویسند و در مقام اجرا هستند ،نسبت
به این بوروکراسیهای دستوپاگیر عوض
شود .تا این طرز فکر تغییر نکند ،مسائل حل
نمیشود

میزگرد بررسی شرایط حذف مقررات زائد برای بهبود محیط کسب و کار
با حضور مظفر علیخانی ،موسی غنی نژاد ،علینقی مشایخی ،حسین عبده تبریزی ،فرشاد فاطمی و احمد دوست حسینی

مقاومت بدنه دولت با حذف مقررات دست و پاگیر
محمد عدلی
بهبود مستمر محیط کسب و کار در زمان فعالیت دولت گذشته به قانون تبدیل شد اما آییننامههای
اجرای آن رفتهرفته در دولت یازدهم ابالغ شده است .بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مامور
بوکار و تالش
بوکار قرار دارد .شناسایی موانع کس 
پیگیری و اصالح مواردی شده است که سد راه کس 
برای رفع آن در دستور کار قرار گرفته اما هنوز نتیجه مشخصی حاصل نشده است .در این مسیر هیاتی با
عنوان “هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار” تشکیل شده است که به غیر از قوای
سهگانه ،بخش خصوصی هم نمایندگانی در آن دارد .برای بررسی چگونگی فعالیت این هیات و ضرورتهای
حذف مقررات زائد ،میزگردی با حضور مظفر علیخانی نماینده اتاق بازرگانی در این هیات ،موسی غنینژاد،
علینقی مشایخی ،حسین عبدهتبریزی ،فرشاد فاطمی و احمد دوستحسینی برگزار کردهایم .در این
میزگرد ،گزارشی از نحوه فعالیت این هیات توسط مظفر علیخانی ارائه شد و پس از آن اقتصاددانان حاضر
در میزگرد دیدگاههای خود را بیان کردند .علیخانی در جریان این میزگرد از مقاومت باالی بدنه دولت با
توپاگیر سخن گفت و اقتصاددانان نیز راهکارهایی را برای رفع موانع کسبوکار و نحوه
حذف مقررات دس 
توپاگیر ارائه دادند.
حذف قواعد دس 
 Áآقای علیخانی که نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
و کشاورزی ایران در هیئت مقرراتزدایی هستند ،بحث را در
زمینه فعالیتهای این هیئت آغاز کنند تا پیشنهادها و نظرات
حاضران در این میزگرد را در ادامه بشنویم.
مظفر علیخانی:مســئله این اســت که با وجود

تالشهای دولت یازدهم برای بهبود رتبه ایران در
ردهبندی جهانی فضای کسبوکار ،در حال حاضر
در رتبه  118قرار گرفتهایم .آنچه در شرایط فعلی
مورد توجه قرار گرفته بیشتر معطوف به شاخص کسبوکار و رتبه
24

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلوهشتم ،خرداد 1395

آن است تا اینکه تسهیل فضای کسبوکار در داخل کشور مورد
پیگیری باشد .نگاهی به مقررات کشور نشان میدهد که مسئله
حذف قواعد دستوپاگیر مورد توجه قانونگذار و دولت بوده است
به همین دلیل در قانون برنامه پنجم ،قانون اجرای اصل  44و قانون
بهبود مستمر محیط کسبوکار به آن اشاره شده است .در نهایت
در ماده  57قانون رفع موانع تولید به این موضوع توجه ویژهای شد
و قید زمانی 3ماهه برای شناسایی ،اصالح و حذف گذاشته شد .از
یک طرف به نظر میرسد مجلس بر ضرورت حل و فصل سریع این
موضوع به دلیل تاثیرگذاری باالی آن تاکید داشته اما از سوی دیگر
شاید به حجیم بودن این کار توجه نشده است چراکه در کشور ما
طی سه ماه این کار عملیاتی نیست بنابراین این حکم قانونی نیز به
مانند برخی احکام قانونی دیگر در موعد زمانی مقرر اجرا نشــده
است .هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
فعالیت خود را آغاز کرده است تا راهکاری برای شناسایی مقررات
زائد پیدا کند .ترکیب این هیئت پیام مثبتی دارد چراکه وزن دولت
در آن در مقایسه با سایر هیئتهای مشابه ،کمتر است .وزیر اقتصاد
در این هیئت از طرف قوه مجریه نظر نهایی را میدهد و همچنین
رئیس اتاق ایــران ،اصناف و تعاون به عنــوان نمایندگان بخش
خصوصی در آن حضور دارند .نمایندگانی از مجلس و قوه قضاییه
هم حضور دارند تا در مجموع وزن غیردولتیها بیشتر از دولتیها
باشد .البته این ترکیب مشکالتی نیز دارد که به حضور نمایندگان
مجلس با حق رأی برمیگردد در حالی که این افراد دغدغه بخش
خصوصی یا بخش دولتی را در این زمینه ندارند .یک مسئله دیگر
این است که برای انجام اصالحات نیاز است که ابتدا دولت را متقاعد

علیخانی :در حال حاضر حدود  19هزار قانون 182 ،هزار مقرره در کشور وجود دارد و بیش از  2هزار و  200مورد شامل مجوز ،استعالم،
موافقتنامه توسط دستگاههای صادرکننده در سامانه «ایرانمجوز» بارگذاری شده است .این مجوزها شناسایی شدند تا هم ایجاد شفافیت شود و هم
اگر دستگاهی مجوز خود را در این سامانه قرار ندهد به این مفهوم است که آن مجوز دیگر وجود ندارد و نمیتواند آن را صادر کند.

مظفر علیخانی:مقاومت در بدنه دولت بهشدت
باال است .خالف آنچه در مجلس مطرح میشود
یا مقامات دولتی در سطح رئیسجمهور ،معاون
ایشان و تا حدود زیادی وزرا عنوان میکنند،
مقاومت در بدنه اجرایی در سطح مدیران کل و
کارشناسان بهشدت باال است

حسین عبدهتبریزی :از آنجا که با دریای
گستردهای مواجه هستیم و در این حوزه
موانع زیادی نیز وجود دارد ،باید اولویتبندی
مشخصی وجود داشته باشد و کار با تدبیر
پیش برود .در عین حال نباید زیادهروی کرد
چراکه مقررات در بسیاری از حوزهها الزم است

کنیم و ســپس مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد که این فرآیند
طوالنی با تشریفات قانونی دشوار ،کار را سخت میکند .این موضوع
اختالف نظر جدی ایجاد کرده است چراکه ما معتقدیم این هیئت
باید اختیار کافی داشته باشد.
 Áآیا رونــد متقاعد کــردن دولت برای حــذف قواعد

دستوپاگیر ،دشوار است؟ دستگاههای دولتی تا چه میزان
آماده کمک به این فرآیند هستند؟
علیخانی :مقاومت در بدنه دولت بهشــدت باال

است .خالف آنچه در مجلس مطرح میشود یا
مقامات دولتی در ســطح رئیسجمهور ،معاون
ایشــان و تا حدود زیادی وزرا عنوان میکنند،
مقاومت در بدنه اجرایی در سطح مدیران کل و کارشناسان بهشدت
باال است .هرچقدر به سمت پایین حرکت میکنیم این مقاومت
شدیدتر میشود .هیئت مقرراتزدایی چند تیم را از دانشگاههای
تهران ،تربیت مدرس و عالمه طباطبایی مامور بررسی و مطالعه در
دستگاههای مختلف کردهاند تا در این دستگاهها مجوزها و فرآیندها
را شناسایی کنند و همچنین بتوانند بدنه کارشناسی و اجرایی این
دســتگاهها را برای حرکت به ســمت جلو همراه سازند .مطالعه
دیگری که توســط این تیمها انجام میشود ،مطالعه تطبیقی و
مقایسه با سایر کشورهایی است که چنین روندی را طی کردهاند و
موفقیتهایی را به دست آوردهاند .کشورهایی نظیر کره ،ترکیه و
مالزی که شــباهتهایی با کشور ما دارند بیشتر مورد توجه قرار
گرفتهاند .در اتاق تهران و ایران هم مطالعات ارزشــمندی در این
زمینه شده است .در اولین گام شناسایی تعداد مجوزها و قراردادن
آن بر روی سایت «ایران مجوز» انجام شد .در حال حاضر حدود 19
هزار قانون 182 ،هزار مقرره در کشور وجود دارد و بیش از  2هزار
و  200مورد شامل مجوز ،استعالم ،موافقتنامه توسط دستگاههای
صادرکننده در این ســامانه بارگذاری شده اســت .این مجوزها
شناسایی شــدند تا هم ایجاد شفافیت شود و هم اگر دستگاهی
مجوز خود را در این سامانه قرار ندهد به این مفهوم است که آن
مجوز دیگر وجود ندارد و نمیتواند آن را صادر کند .ضمن اینکه اگر
دســتگاهی بخواهد مجوز جدیدی را صــادر کند باید به هیئت
مقرراتزدایی مراجعه کند تا این مجوز مورد بررسی قرار گیرد و اگر

احمد دوستحسینی:در حال حاضر دو گروه
به این مسئله نگاههای متفاوتی دارند .یک
دسته افراد به این مقررات عادت کردهاند
و بخشی از آن را الزمه اقتدار و حضور خود
میدانند .بخش دیگر افراد هم عادت کردهاند
که این مقررات بر آنها حاکم باشد

موافقت کند ،شــش ماه بعد آن دستگاه میتواند به صدور مجوز
جدید اقدام کند .بر این اساس در گام دوم قرار شد با توجه به اینکه
مقاومــت در بدنه وجــود دارد ،آنها را به حــذف مجوزها به طور
داوطلبانه ترغیب کنیم و در گام بعد حذف اجباری در دستور کار
قرار گیرد و پس از آن اصالح فرآیندها و رویهها انجام شــود؛ اما
مسئله این است که هیئت مقرراتزدایی اختیار زیادی برای برخورد
با دستگاههایی که زیر بار این فرآیندها نمیروند ،ندارد.
 Áتاکنون در روش حذف داوطلبانه مجوزها موفقیتی حاصل
شده است؟

علیخانی :بله ،برخی دســتگاهها همکاریهایی
داشتهاند .در گام اول وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بــه طور داوطلبانــه اعالم کرد کــه  16مجوز را
برخواهد داشت که البته دو مورد آن را پس گرفت
اما واقعیت این است که حذف این موارد چندان در فضای کسبوکار
تاثیرگذار نخواهــد بود .در این زمینه میتوان گفت که همچنان به
حفظ مجوزهای موثر و امضاهای طالیی پرداخته میشود و مجوزهایی
معرفی میشود که فقط در ظاهر بتوان از حذف آن به عنوان کمک
به فضای کســبوکار ســخن گفت .وزارت جهاد کشاورزی اما گام
موثری را در این زمینه برداشــت و از حدود  440مجوز به  96مجوز
رســید که گام بســیار بزرگی بود .اتفاق مهم دیگر این بود که این
وزارتخانه ،موافقت اصولی را از سد راه برداشت تا مسیر اخذ پروانه
بهرهبرداری کوتاه و به همین یک مرحله ختم شود .این اقدام وزارت
جهاد کشاورزی بسیار موثر است و مورد تقدیر معاون اول رئیسجمهور
هم قرار گرفت .دستگاه دیگر که به میدان آمد سازمان بورس اوراق
بهــادار بود که در گام اول از  91مجوز تعداد  27مجوز را برداشــت.
همزمان توافقــی را با آقای طیبنیا انجام دادیم که با توجه به عدم
همراهی دســتگاهها و حذف مجوزهای نهچندان تاثیرگذار ،ایشان
دســتگاههای زیرمجموعه وزارت اقتصاد را به جدیــت در این کار
فرابخواند .بر این اساس قرار شد توجه به سازمان امور مالیاتی ،گمرک
ایران ،شبکه بانکی ،سازمان بورس و سایر دستگاههای زیرمجموعه
وزارت اقتصاد معطوف شود .این موضوع مورد استقبال آقای طیبنیا
قرار گرفت و قرار شد پیشنهادهای بخش خصوصی که اتاقها ارائه
میدهند ،در دستور کار قرار گیرد به همین جهت مطالعات در اتاق

غنینژاد:
برای توقف
اجرای قوانین
مزاحم باید
مشکل را از
اساس حل کنیم.
هیئتی که برای
حل و فصل
این موضوع
مشغول به کار
شده و قرار است
قوانین مزاحم
را شناسایی
کند ،درگیر
جزئیات شده
و میخواهند
هزاران مقرره و
آییننامه را مورد
بررسی قرار
دهند که بعید
است به نتیجه
مشخصیبرسد
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کـامنـت

دوستحسینی:
در مصوبه
شورای عالی
اداری سال
 1372مقرر شد
که دستگاههای
مسئول ،مقررات
مورد نظر را
مشخص و ارائه
کنند و وزارت
صنایعآنها
را در اختیار
عالقهمندان به
سرمایهگذاری
قرار دهد و در
نهایت برای
اشخاصی که
بر اساس و
در چارچوب
قواعد و مقررات
اعالمشده کار
خود را انجام
دادهاند ،پروانه
بهرهبرداری
صادر شود.
اگر این مصوبه
را لغو نکرده
باشندهمچنان
میتواند مبنای
کار باشد
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بازرگانی آغاز شده است تا نتایج آن به هیئت مقرراتزدایی ارائه شود.
البته اتاقهای بازرگانی ،اصناف و تعاون پیشنهادهای خود را به شکل
واحد و با سه امضا به هیئت میبرند تا بخش خصوصی پیشنهادهای
مشخص داشته باشد.
همزمان تقاضا کردهایم که در همین مرحله حذف داوطلبانه ،اصالح
رویهها و فرآیندها انجام شود .از طرف دیگر بعد از حذف مجوزهای
دستوپاگیر فضا برای بررسی ســایر مجوزها فراهم خواهد شد .به
هرحال بسیاری از مجوزها هم برای حفظ وظایف حاکمیتی نیاز به
ماندگاری دارد اما میتوان به اصالح آنها دســت زد تا هزینههای آن
کم شود و مسیرهای کوتاهتری برای اخذ آن طراحی شود .همچنین
برخوردهای سلیقهای در آن حذف شود .در زمینه اصالح فرآیندها
اقداماتی در وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در
حال انجام است .همچنین معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
و برخی دستگاههای دیگر هم اقداماتی انجام دادهاند اما تاثیرگذاری
آنها در فضای کلی کسبوکار چندان زیاد نیست به همین دلیل نقطه
تمرکز بیشتر سازمان تامین اجتماعی ،گمرک ،سازمان امور مالیاتی و
شبکه بانکی است .مهمترین چالش در این مسیر مقاومت دستگاهها
و همچنین ترکیب هیئت است که نیاز به اصالح دارد .ضمنا در مورد
ظرفیتهای قانونی این هیئت برای حذف مجوزها نیز باید همراهی
مجلس و دولت را طلبید.
 Áآقای دکتر غنینژاد ،دیدگاه شــما در این زمینه چیست؟
مسئله مقررات دستوپاگیر چگونه قابل حل است؟

غنینژاد :مشــکالت اصلی به خود قانونگذاریها
بازمیگردد .قانونهایی که به اصطالح در جهت رفع
موانع کسبوکار گذاشته شده است و قوانینی که
برای بهبود شرایط بخش خصوصی تصویب شده،
مشــکالت فراوانی را ایجاد کردهاند .به عنوان مثــال قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل  44که با هدف خصوصیسازی و بهبود فضای
اقتصاد تصویب شده ،نقصهای فراوانی دارد که همین موضوع موجب
شده قوانین و آییننامههای ذیل آن نیز مشکالت بیشتری را ایجاد
کند .برای توقف اجرای قوانین مزاحم باید مشــکل را از اساس حل
کنیم .هیئتی که برای حل و فصل این موضوع مشغول به کار شده و
قرار اســت قوانین مزاحم را شناســایی کند ،درگیر جزئیات شده و
میخواهند هزاران مقرره و آییننامه را مورد بررسی قرار دهند که بعید
است به نتیجه مشخصی برسد .اگر بخواهیم به صورت ریشهای این
موضوع را حل کنیم باید قانون کلی گذاشته شود که برای هر بخش
تعیین تکلیف ریشهای کند .به عنوان مثال در مورد قیمتگذاری باید
اعالم شــود در اموری که بخش خصوصی درگیر اســت دولت حق
قیمتگذاری ندارد و یک بار این مسئله را از ریشه حل کند .این اقدام
در انطباق با قوانین مادر است و با قانون مدنی هم سازگار است .دولت
برای کاالهایی که خودش تولید میکند میتواند قیمتگذاری کند و
برای این کار نیاز به قانون ندارد .این مسئله اینگونه قابل رفع است که
تعیین تکلیف کلی و نهایی شــود وگرنه اگر قرار باشد وارد جزئیات
شویم و جزء به جزء برای هر بخش تعیین تکلیف کنیم ،عمال کار به
نتیجه نمیرسد .قبل از اینکه این مسئله قانونی و ریشهای حل شود،
راه کوتاهمدت این است که بخش خصوصی پیشنهادهای مشخص در
مورد حذف مقررات را از طریق شورای گفتوگو به دولت ارائه دهد و
با پیگیری به دنبال انجام آن باشد .وقتی بخش خصوصی مشکالتی
دارد ،باید آن را بیان کند و به دنبال رفع آن باشد.
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عبده تبریزی:مجموعــهای که به عنوان هیئت
مقرراتزدایی تشکیل شده و بخش خصوصی در
آن وظیفه اســتخراج و اعالم مقررات زائد را بر
عهده گرفته اســت ،میتوانــد در اولین قدم به
اصالح این رویه در مجموعههای مربوط به بخش خصوصی بپردازد.
سازمان نظام مهندسی ،سازمان نظام پزشکی و بسیاری از نهادهای
صنفی که به لحاظ وضع مقررات شرایط بدتری نسبت به دولت
دارند و حتی در برخی موارد فساد در آنها گستردهتر از دولت است،
در اولویت بررســی و مقرراتزدایی قرار بگیرند چراکه این بخش
مربوط به دولت هم نیست و میتوان درون بخش خصوصی آن را
پیش برد .از آنجا که با دریای گستردهای مواجه هستیم و در این
حوزه موانع زیادی نیز وجود دارد ،باید اولویتبندی مشخصی وجود
داشته باشد و کار با تدبیر پیش برود .در عین حال نباید زیادهروی
کرد چراکه مقررات در بسیاری از حوزهها الزم است .همانطور که
راجع به نظارت و مدیریت بانک مرکزی بر بازار پول نیاز به اختیارات
بیشتر و نظارت بیشتر است .اینکه گفته میشود به ازای وضع هر
قانون باید دو قانون از رده خارج شود ،نمیتواند منطق داشته باشد،
حتــی اگر ایــن کار را در انگلیس انجام بدهند .به لحاظ منطقی
نمیتوان چنین سخنی را گفت .از این نظر باید جلوی زیادهروی را
هم گرفت چراکه ما مخالف قانون نیستیم .قانون و مقررات اگر واقعا
اجرا شود به نفع باسوادهاست .در راه مقرراتزدایی و ساده کردن
مسیر کسبوکار باید از ابزار تکنولوژی بهره برد .همانطور که در
گمرک با استفاده از تکنولوژی عملیاتی انجام شده که هم فرآیند را
ساده میکند و هم جلوگیری از فساد را به دنبال دارد .عامل مهم
در این راه این است که با فساد مقابله شود .بنابراین در اولویتبندی
مقرراتزدایی باید به این نکته توجه شــود که دســتگاههایی در
اولویت قرار گیرند که احتمال فساد در آنها بیشتر است.
مشایخی :درست است که باید طبق آنچه گفته
شــد مسائل را از ریشه حل کرد اما در نهایت به
جایی میرســیم که باید مشــخص شود کدام
بخشها نیاز به حذف دارند .رویکردی که میتوان
دنبال کرد این اســت کــه از بخش خصوصی در مــورد قوانین
دســتوپاگیر پرسیده شود .پرسشنامهای تهیه شود تا بتوان بر
اساس نیازهای بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی به طبقهبندی
مسائل پرداخت ،بعد از آن در هر طبقه ریشه مسائل را مشخص
کرد .در مرحله بعد میتوان فهمید که برای حل ریشهای مسائل هر
طبقه چه باید کرد .آیا باید آییننامه یا مقررات ،بالاثر شود یا اینکه
الزم است مقررات تغییر کند .اگر قرار است قانونی عوض شود باید
راههای آن طی شود .بنابراین هم الزم است از پایین ،قوانین مزاحم
را شناســایی و برای اصــاح فرآیندها اقدام کــرد و هم از باال با
طبقهبندی مســائل به حل ریشهای موضوع اندیشید تا ایندو در
نقطهای به هم برسند به طوری که با حل ریشهها ،گروهی از مسائل
پاییندستی خودبهخود حل و فصل شود.
دوستحسینی :قبل از این بررسیها باید بدانیم
که نگاه و نگرش کسانی که به بررسی این موضوع
میپردازند چیست .در حال حاضر دو گروه به این
مسئله نگاههای متفاوتی دارند .یک دسته افراد به
این مقررات عادت کردهاند و بخشــی از آن را الزمه اقتدار و حضور
خود میدانند .بخش دیگر افراد هم عادت کردهاند که این مقررات بر

علیخانی :با وجود تالشهای دولت یازدهم برای بهبود رتبه ایران در ردهبندی جهانی فضای کسبوکار ،در حال حاضر در رتبه  118قرار گرفتهایم.
نگاهی به مقررات کشور نشان میدهد که مسئله حذف قواعد دستوپاگیر مورد توجه قانونگذار و دولت بوده است به همین دلیل در قانون برنامه
پنجم ،قانون اجرای اصل  44و قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار به آن اشاره شده است

آنها حاکم باشــد .به عنوان مثال در وزارت صنایع سابق اگر کسی
میخواست فعالیت صنعتی را آغاز و سرمایهگذاری کند ،باید مراحل
موافقــت با تهیه طــرح ،موافقت اصولی ،پروانه تاســیس و پروانه
بهرهبرداری را پشت سر میگذاشت .وقتی من معاون طرح و برنامه
وزارت صنایع شدم ،ابتدا پرسیدم این موارد به چه معنی است .گفتند
اگر کســی بخواهد راجع به طرحی به تحقیق و بررسی بپردازد تا
ببیند شــرایط کار در آن زمینه چگونه است باید از وزارت صنایع
مجوزی به عنوان موافقت با تهیه طرح بگیرد .استدالل من این بود
که این کار امری فکری و شخصی است و نیاز به مجوز وزارت صنایع
ندارد .بنابراین با وجود مخالفتهایی که وجود داشت ،صدور مجوز
موافقــت با تهیه طرح را ممنوع اعالم کردم و گفتم که هرکســی
میخواهد طرحی تهیه کند بدون مجوز وزارت صنایع میتواند این
کار را انجام دهد و به وزارتخانه ارائه کند .افرادی از هردو نگرشی
که ابتدا ذکر کردم به آقای نعمتزاده که وزیر بود ،فشار وارد کردند
و گفتند که معاون شــما کارها را به هم ریخته است .ایشان از من
ســوال کردند و من پنج دقیقه وقت خواستم تا موضوع را برایشان
شرح دهم .به ایشان گفتم معنی این مجوز این است که مردم برای
فکر کردن و بررســی شرایط بازار و ابعاد توجیهی کاری و تصمیم
گرفتن در مورد زمینه سرمایهگذاری که کال امری نرمافزاری است
باید از دولت مجوز بگیرند .این را که مردم برای فکر کردن از دولت
مجوز بگیرند برای دولت ناپسند میدانم .اگر ما هنر داشته باشیم،
فرم و جدولی آماده میکنیم و به عالقهمندان به سرمایهگذاری ارائه
میکنیم تا هرکه خواســت در مورد توجیهپذیری و ســود و زیان
فعالیت مورد نظرش بررسی و تحقیق کند با دریافت و تکمیل آن به
بررسی او کمک شود؛ تا وزارتخانه به عنوان راهنمای سرمایهگذار
نقش ایفا کند نه به عنوان اعطاکننده مجوز فکر کردن وارد عمل
شود .آقای نعمتزاده پذیرفتند و این مرحله از مجوز حذف شد .در
مراحل بعدی در حال حاضر نیز این اختیار دست بخش خصوصی
است که موافقت اصولی و پروانه تاسیس بگیرند یا نه .آن زمان قاعده
بود که این کار را انجام دهند .پیشنهاد ما این بود که ایندو مرحله
هم حذف شود تا سرمایهگذاران بروند با توجه به نیاز بازار و شرایطی
که خودشــان میدانند و با رعایت مقرراتــی درباره کاربری زمین،
الزامات زیستمحیطی و مقررات فنی ساخت و ساز و هر الزام قانونی
دیگر که اعالم میشود ،کارخانه تاسیس کنند و بعد برای دریافت
پروانه بهرهبرداری مراجعه کنند تا اگر برق صنعتی یا امکانات دولتی
دیگری میخواهند دریافت کنند .برای تصویب این پیشــنهاد به
شورای عالی اداری رفتیم تا موضوع با اختیار این شورا حل و فصل
شود .آقایهاشمی رفسنجانی به عنوان رئیسجمهور وقت ،رئیس
شــورا بودند و اعضای دیگر از جمله رئیس وقت سازمان حفاظت
محیط زیست هم حضور داشتند که این پیشنهاد را مطرح کردیم.
بعضی از اعضا معتقد بودند که ممکن است تعدادی قواعد را رعایت
نکنند و مجبور شــویم کار را تعطیل کنیم و حتی کار به تخریب
بکشد و موجب اتالف منابع شود .اشکال اساسی در این استدالل این
بود که ما سیمان ،آجر و آهن را به عنوان منابع کشور تلقی میکنیم
اما «وقت» مردم را به عنوان منابع کشور به رسمیت نمیشناسیم.
زمانی که باید برای اخذ مجوز در این اداره و آن سازمان بگذرانند و
هزینههایی که در این فرآیند متحمل میشــوند به عنوان منابع
شــناخته نمیشــود در حالی که وقتی مردم بدانند ممکن است
جانمایی نادرست و عدم رعایت مقررات موجب توقف کار یا تخریب

شــود و ریسک این موضوع بر گردن خوشان است ،عموما راهی را
انتخاب نمیکنند که دچار این مشکل و زیان احتمالی شوند .بحثها
ی هاشــمی رفسنجانی که
و نظرهای دیگری نیز مطرح شــد ،آقا 
ریاست جلسه را داشتند نیز وارد بحث شدند و نظرشان این بود که
گردش امور باید به گونهای سامان یابد که موانع و موارد دستوپاگیر
حذف شود و دســتگاهها بهجای اظهارنظرها و مجوزهای موردی
کوشــش کنند قواعــد و اصــول و مقرراتی را که باید از ســوی
سرمایهگذاران رعایت شود مشخص ،تدوین و اعالم کنند تا مردم از
آنها مطلع شوند و آنها را رعایت کنند .در پی تبادل نظرها مقرر شد
مجموعهای از الزامات و مقررات مورد نظر دستگاههای مسئول حتی
اگر الزم بود به طور ســاالنه تهیه شود تا از نظر مقررات و الزامات
مکانیابی ،زیستمحیطی ،بهداشت محیط ،ساخت و ساز و سایر
قواعد کار مشخص و اعالم شود و بر اساس آن سرمایهگذاران امور
خــود را برنامهریزی کنند نه اینکه برای هر مرحله از کار به دنبال
مجوز موردی به دســتگاهی مراجعه کنند .در مصوبه شورای عالی
اداری سال  1372مقرر شد که دستگاههای مسئول ،مقررات مورد
نظر را مشــخص و ارائــه کنند و وزارت صنایع آنهــا را در اختیار
عالقهمندان به سرمایهگذاری قرار دهد و در نهایت برای اشخاصی که
بر اساس و در چارچوب قواعد و مقررات اعالمشده کار خود را انجام
دادهاند ،پروانه بهرهبرداری صادر شــود .اگر این مصوبه را لغو نکرده
باشند همچنان میتواند مبنای کار باشد .اما نه بخش خصوصی و نه
دولتیها با نگرشهایی که ذکر کردم ،آن را پیگیری نکردند .بنابراین
خیلی از این موارد با یک نگاه کالن و از طریق حل ریشــهای قابل
انجام است .باید فکری شود که نگرشها در مراکز تصمیمگیری به
این ســمت حرکت کند و بخش خصوصی هم نیازهایش را بر این
اساس تنظیم کند .زمانی اگر قطعهای در دستگاه کارخانهای خراب
میشد یا نیاز به واردات مواد اولیهای بود باید پروفرما تهیه میکردند
و به کارشناس و مدیر دولتی مراجعه میکردند و مجوز واردات آن و
اصطالحا مهر عدم ســاخت میگرفتند تا بتوانند نیاز خود را تهیه
کنند .این فرآیند با تعرفهای کردن واردات با سختیهایی حذف شد.
از سوی حوزههای صنعتی که بخش خصوصی واقعی سهم کمی در
آن داشت هم نگرانیهایی در مورد حذف این مقررات دستوپاگیر
ابراز میشد و درحوزههایی از بخش دولتی هم نگرانی از دست دادن
ابزار اقتدار و اصطالحا امضاهای طالیی وجود داشت .بخش خصوصی
باید قفل و قفسها را در فعالیت اقتصادی شناسایی کند و خود را نیز
آمــاده پرواز کند .برخی در بخش خصوصــی مجوزها را به عنوان
تضامینی که موجب انتقال ریسک به دیگری میشود ،نگاه میکنند.
بخش خصوصی واقعی آن اســت که ریســک تصمیمش را خود
عهدهدار شود .اگر قاعده این شود که ریسک تصمیمات و اقدامات
بخش خصوصی به گردن خودش و ریســک محیط فعالیتهای
کسبوکار مربوط به دولت باشد ،بسیاری از مسائل قابل حل و فصل
است .برخی تصور میکنند اگر بعضی از این مجوزها و بوروکراسیها
حذف شود ،اوضاع به هم میریزد اما اینگونه نیست چرا که امور بازار
و فعالیت تولیدی سالم با رقابت تنظیم میشود .در حال حاضر با
توجه به گزارش آقای علیخانی معلوم میشــود که پیشرفت کار
مقرراتزدایی آنچنــان که انتظار میرفت نبوده اســت .بخش
خصوصی باید برای اصالح این کار و با پرهیز از کلیگویی و با جدیت
بیشتر اشکاالت را مشخص و دستهبندی کند و به مسئوالن ارائه کند
و برای به نتیجه رساندن آنها پیگیر باشد.

فاطمی:
وقتی مجوزی
سر راه گذاشته
میشود ،بعد از
مدتی مردم به آن
عادت میکنند و
درخواستشان
این میشود که
سرعت کار و
مجوزدهی را
زیاد کنید و اصال
سراغ اینکه چرا
این مجوز سر
راه قرار گرفته
نمیروند .واقعیت
این است که باید
حواسمان باشد
که هرگاه یک
موضوع جدیدی
با این عناوین
تصویب شد،
اول به اصل آن
پرداخته شود
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کـامنـت

عبده تبریزی:
مجموعهای که
به عنوان هیئت
مقرراتزدایی
تشکیل شده و
بخشخصوصی
در آن وظیفه
استخراج و اعالم
مقررات زائد را
بر عهده گرفته
است ،میتواند
در اولین قدم به
اصالح این رویه
در مجموعههای
مربوط به بخش
خصوصی
بپردازد .سازمان
نظاممهندسی،
سازمان نظام
پزشکی و
بسیاری از
نهادهایصنفی
که به لحاظ وضع
مقررات شرایط
بدترینسبت
به دولت دارند و
حتی در برخی
موارد فساد در
آنها گستردهتر
از دولت است ،در
اولویت بررسی
و مقرراتزدایی
قرار بگیرند
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غنینژاد :در مــورد مقاومتهایی که در بخش
خصوصی و دولتی برای حذف برخی بوروکراسیها
وجود دارد ،به خاطــر دارم که در ابتدای دولت
یازدهم آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
اعالم کرد که اعطای مجوز برای چاپ کتاب از سوی دولت حذف
شود اما ناشران که از بخش خصوصی هستند با آن مخالفت کردند.
پیشنهاد این بود که چارچوبهای قانونی مشخص شود و هرکه
میخواهد کتابی چاپ کند ،بر اســاس آن قواعد ،این کار را انجام
دهد و اگر خارج از آن قواعد عمل شد ،کتاب توقیف شود نه اینکه
از همان ابتدا مسیر طوالنی اخذ مجوز طی شود اما ناشران با این
پیشنهاد مخالفت کردند چراکه نمیخواستند ریسک آن را بپذیرند.
دوستحسـ�ینی:نکته کلیدی همین است که
بخش خصوصی ریسک فعالیت خود را بپذیرد و
پیگیر آن شود تا از قیدوبندهای دولتی رها شود.
نکته دیگر این اســت که ریسکهای موجود در
محیط که این ترس را در بخش خصوصی ایجاد کرده است نیز باید
مدیریت شود .باید مکانیزمی طراحی شود تا در یک داوری صحیح،
تشخیص داده شود که یک اتفاق ،مربوط به ریسک محیط بوده یا
مربوط به عملکرد بخش خصوصی .از این بابت این دغدغه وجود
دارد و نمیدانند که ممیزی بعد از نشر که بخشهایی از کتابی را
ناصواب تشخیص میدهد با قاعده و قانون از پیش اعالمشده این
کار را انجام میدهد یا با تفسیر و سلیقه شخصی مخصوص خودش
چنین میکند .این نااطمینانی ریسک سرمایهگذاری ناشر را باال
میبرد .یکی از مشکالت هم ریسک محیطی تفسیر به رأی قوانین
و اعمال سالیق شخصی است.
 Áآنچه انگلستان اعالم کرده این است که هر سازمان نظارتی
یا اصطالحا رگوالتور با وضــع مقرراتی ،هزینهای به اقتصاد
تحمیل میکند .بر این اساس میگوید اگر میخواهید مقررات
جدید طراحی کنید باید در ساختار مقررات فعلی طوری تغییر
ایجاد کنید که به ازای هر یک پوندی که هزینه ایجاد میکنید،
دو پوند منفعت به اقتصاد بدهید...
دوستحسینی:یعنی بــر اساس شمارش تعداد

مقررات نیســت بلکه بر مبنای هزینه مبادلهای
اســت که با وضع مقررات بــه اقتصاد تحمیل
یشود.
م 
فاطمی :فکر میکنم بخشــی از این تالش به این
برمیگردد که طرز فکر تغییر کند .طرز فکر کسانی
که قانون مینویسند و در مقام اجرا هستند ،نسبت
به این بوروکراسیهای دستوپاگیر عوض شود .تا
این طرز فکر تغییر نکند ،مسائل حل نمیشود .به شخصی گفتند که
میخواهیم بایگانی راکد را حذف کنیم ،گفت طوری نیست ،دوتا کپی
از همهاش بگیرید ،بعد بایگانیها را دور بریزید! واقعیت است که برخی
افراد اینچنین فکر میکنند .نکته دیگر این است که وقتی مجوزی سر
راه گذاشــته میشــود ،بعد از مدتی مردم بــه آن عادت میکنند و
درخواستشان این میشود که سرعت کار و مجوزدهی را زیاد کنید و
اصال سراغ اینکه چرا این مجوز سر راه قرار گرفته نمیروند .واقعیت این
است که باید حواســمان باشد که هرگاه یک موضوع جدیدی با این
عناوین تصویب شد ،اول به اصل آن پرداخته شود .به عنوان مثال در
بخش دارو ،قواعد جدیدی گذاشته شده که قبال وجود نداشته است.
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باید ابتدا به این مسائل حساس بود تا حداقل از رویههای جدید و قواعد
دستوپاگیری که گذاشته میشود جلوگیری شود و بعد به حذف قواعد
قبلی بپردازیم .نکته سوم که باید مورد توجه قرار دهیم این است که در
حال حاضر یک سری قوانین هم نیاز است که جامعه از آن محروم مانده
اســت .در مورد بخش خصوصی انواع قانون وجود دارد اما یک سری
قواعد مورد نیاز برای تنظیم روابط درون دولت طراحی نشده است .به
عنوان مثال باید قواعدی وجود داشته باشد که اگر شخصی میخواهد
مسئولیتی در دولت بگیرد ضوابطی برای آن وجود داشته باشد به این
صورت که مشخص باشد چه سابقهای و فعالیت در چه زمینههایی برای
در اختیار گرفتن آن پست نیاز است .همینطور مشخص باشد که بعد
از رها کردن آن مسئولیت تا چه زمانی نباید در زمینه قبلی فعالیت کند.
در حال حاضر این نظام وجود ندارد .این موضوع مقرراتی است که باید
بخش خصوصی بخواهد برای رفتار دولتیان تعیین شود.
 Áآقای علیخانی در جمع بندی این موضوع ،نظر خود را بفرمایید.
علیخانی:نکات بســیاری خوبی از سوی دوستان
مطرح شد که مفید خواهد بود .نکتهای که تقریبا
همه به آن اعتقاد دارند این است که در اولین قدم
باید تغییر نگرش ایجاد شــود تا با تصمیمسازی
مناســب در مراحل پیش از تصمیمگیری ،اصالحاتی در دیدگاهها
ایجاد شود .به همین دلیل امیدوارم صاحبان علم ،اندیشه و تجربه در
سخنرانیها و مقاالتی که ارائه میشــود شرایط را برای این تغییر
نگرش ایجاد کنند .نکته دیگر این است که هیئت مقرراتزدایی و
تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار باید به سطح باالتری برسد .در
کشور کره جنوبی این هیئت به ریاست رئیسجمهور تشکیل شده
است بنابراین سطح هیئت باید در ایران هم باال برود و ترکیب آن نیز
اصالح شود .در گام بعدی باید اختیارات قانونی آن باال برود .در کره
جنوبی تصمیم این هیئت در مورد لغو یک مقررات ،نهایی است و با
یک نامه به رئیس مجلس اعالم و اجرا میشود .اینگونه نیست که
راهی
الیحه تنظیم شود ،به کمیسیون اقتصادی مجلس برود و بعد ِ
صحن شــود .اختیارات قانونی باالیی برای این هیئت نیاز است که
همراهی قوه مجریه و مقننه را میطلبد .مسئله دیگر این است که
برای شناســایی مقررات دســتوپاگیر میتوان از بخش دولت هم
اســتفاده کرد .گفته میشود که بخش خصوصی باید به شناسایی
قواعد دستوپاگیر بپردازد اما بسیاری از مدیران باسابقه دولتی حتی
بهتر از بخش خصوصی با قواعد دستوپاگیر آشنایی دارند .به عنوان
مثال مدیران گمرک بهتر از بخش خصوصی مشــکالت قانونی و
یشناسند.
شکافها را م 
موضــوع دیگری نیز وجود دارد که باید در این زمینه مورد توجه قرار
گیرد .دوســتان اشاره درستی داشتند که برخی اوقات مقاومت برای
حذف یک مقررات از سوی بخش خصوصی نیز وجود دارد .مصداقهای
آن نیز وجود دارد .در یکی از موارد دســتگاه دولتی درخواست حذف
یک مجوز را از چرخه فعالیت داده اســت اما تشــکل وابسته به اتاق
مستقیما به وزارتخانه نامه نوشــته است که این رویه کنار نرود .در
مواردی دیگر جزءنگری مشــهود است به طوری که نماینده تشکل
بخش خصوصی بهجای درخواست حذف یک رویه دستوپاگیر تنها
درخواست اصالح مسیر را دارد .بنابراین میتوان گفت که موضوع کمی
پیچیده است .با وجود این ،اگر در همین هیئت ،پیشنهادهای مشخص
با استداللهای قوی داشته باشیم ،میتوانیم گامهای رو به جلو برداریم
هرچند که سرعت اندک است.

گزارشی از وضعیت کمآبی و مدیریت آب در ایران

فریب خشکسالی؟

رودها ،تاالبها و دریاچههای کشور یکی پس از دیگری از دور حیات خارج میشوند .به گفته گروهی از
کارشناسان ،تغییرات اقلیمی چنین سرنوشتی را رقم زده است و به اعتقاد گروهی دیگر ،این سوءمدیریت
منابع آب در دورههای مختلف بوده است که چنین بالیی را بر سرمحیط زیست و آب کشور آورده است.

پوشــه

سدسازی در جدال با محیط زیست؟!
تغییرات اقلیمی منابع آب را نابود ميکند یا انسانه ا؟
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لئوناردو دیکاپریو ،بازیگ ر هالیوود و برنده جایزه اسکار سال  2016چند
وقت پیش عکسی از دریاچه خشکشــده ارومیه در صفحه اینستاگرامش
منتشــر کرد و زیرش نوشت« :این عکس یک اســکله مخروبه در دریاچه
خشکشده ارومیه در شمال غربی ایران است .این بزرگترین دریاچه نمک
در خاورمیانه است ،اما در حال حاضر فقط پنج درصد از آب آن باقی مانده .از
دو دهه پیش به دلیل تغییر آب و هوا ،ساخت و ساز سد و کاهش بارندگی،
دریاچه رو به خشــکی رفته است ».این پست دیکاپریو در فضای مجازی با
بازخوردهای زیادی همراه بود .ایرانیهای همیشه در صحنه ،صفحه اینستاگرام
این بازیگر هالیوودی را با کامنتهای خود مزین کردند .به طوری که پستهای
دیکاپریو که اصوال هزار کامنت یا در نهایت 10هزار کامنت داشت ،تنها یک
روز بعد پست عکس دریاچه ارومیه با  67هزار کامنت شوخی و جدی و تشکر
و توهین همراه شد .کامنتهایی مثل «یاشاسین لئو ،چوخ ساغول».
چند سالی ميشود که ایران با مشکالت کمآبی روبهرو است .مشکالتی
که هنوز بر سر تعيين مقصر اصلی آن یعنی تغییرات اقلیمی یا انسان اتفاق
نظر وجود ندارد .البته بیشتر کارشناسان ،مقصر را سوءمدیریت مسئوالن در
دورههای مختلف ميدانند و هر مسئولی هم انگشت اتهام را به سوی دیگری
ميگیرد .وزارت نیرو ميگوید ،مقصر وزارت کشاورزی است که  90درصد آب
کشور را مصرف ميکند .وزارت کشاورزی مدعی است  90درصد مصرف آب
ندارد و اگر وزارت نیرو سدسازیهای غیرکارشناسی انجام نميداد ،مشکلی
پیــش نمیآمد و اگر وزارت صنعت ،صنعتی جایگزین برای کشــاورزی در
روستاها راهاندازی ميکرد ،االن اینهمه مشکل وجود نداشت .از طرفی هم
محیطزیستیه ا معتقدند اگر وزارتخانهه ا آنقدر به توسعه صرف فکر نکرده
بودند ،محیط زیست کشور به مرز نابودی نمیرسيد .اما در سطحی کالنتر
مشــخص است که هیچ ارگان و سازمانی آنطور که باید و شاید وظیفهاش
را انجام نداده اســت .همه تنها مصرفکننده بودهاند و کســی به فکر آینده
نبوده اســت .آیندهای که االن که دیگر در آن آبی وجود ندارد .برای همین
هم تبلیغات و تیزرهای سازمانهای مرتبط با آب ،این روزها زیاد شده است.
تیزرهایی که مردم را به صرفهجویی دعوت ميکنند .مثل اینها« :چترهایمان
را وارونه بگیریم»« ،بارندگی ،دارندگی نیست» و...
تعطیالت نوروز  95که تمام شد ،نگرانیه ا از سالی گرم و خشک و بدون
آب هم به سراغ کشــور آمد .ستار محمودی ،قائممقام وزیر نیرو پیشبینی
کرد در تابستان امســال در  ۴۵۰شهر ایران برای تامین آب ،مشکل جدی
یا به گفته او «تنش آبی» وجود داشــته باشد .به گفته محمودی شهرهای
بندرعباس ،بوشهر ،شیراز ،کرمان ،مشهد و همدان در سال جاری بیش از سایر
شهرها برای تامین آب مشکل خواهند داشت .البته که براساس صحبتهای
قائممقام وزارت نیرو ،سال گذشته همین موقع ،آب ذخیرهشده در سدهای
کشور حدود ۲۰میلیارد متر مکعب بوده که امسال این میزان به ۲۴میلیارد
متر مکعب رسیده است.
با این حال بارندگیهای فروردین و اردیبهشتماه کمی این پیشبینی را
تغییر داد .چرا که به هرحال آنقدر باران آمد که مسئوالن مجبور شدند آب
پشت چند سد را رها کنند .به این ترتیب آب سرریزشده از سد کرخه به سمت
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تاالب هورالعظیم رفت و سرریز سد دز هم رها شد .مردم هم به گمان اینکه
بارندگی زیاد شده ،امیدوار شدند که خشکسالی به سر آمده است.
ها آب زیاد مصرف ميکنند
ÍÍایرانی 
یکی از مشکالت آب در ایران مصرف باالی آن است .مردم بهراحتی شیر
آب را باز ميگذارند ،مسواک ميزنند ،دوش ميگیرند ،ماشین ميشویند و ...به
اعتقاد کارشناسان و مسئوالن یکی از عواملی که باعث ميشود آب زیاد مصرف
شــود ،قیمت ارزان آن است .یعنی هر زمانی که آب ارزان بوده است ،بیشتر
مصرف شده و البته بالعکس .به گفته حمید چیتچیان ،وزیر نیرو قیمت تولید
هر متر مکعب آب حدود  1000تومان اســت اما در شهرها  300تومان و در
روســتاها  100تومان از مردم دریافت میشود .از طرفی هم علیرضا دائمی
معاون برنامهریزی وزیر نیرو ميگويد هزینهای که بابت هر مترمکعب آب در
ایران از مصرفکننده گرفته ميشود به طور متوسط  ۱۰سنت است در حالی
که قیمت هر مترمکعب آب در اروپا  ۳.۱۴دالر و در ترکیه  ۱.۳۶دالر است .به
این ترتیب به قول دائمی ،هزینهای که بابت عرضه آب در ایران از مصرفکننده
گرفته ميشود نهتنها از هزینه تمامشده استحصال ،تصفیه ،انتقال و توزیع آب
کمتر اســت بلکه با نرخ مصرفی آب در کشورهای مختلف نیز تفاوت بسیار
زیادی دارد .حتی یعقوب همتی ،معاون هماهنگی حوزههای آبریز شــرکت
مدیریت منابع آب ایران معتقد است منهای هزینه جانبی که کشاورز برای
حفر چاه و انتقال میپردازد ،قیمت آب بهشدت در ایران ارزان است و اگر نرخ
آب کشاورزی واقعی شود ،مصرف نیز واقعی و صرفهجویی میشود.
به هرحال ،به عقیده مســئوالن و کارشناســان ،آب ارزان باعث مصرف
زیاد آن در کشــور ميشــود .به همین دلیل هم به گفته حسین عطائیفر،
رئیس مرکز تحقیقات آبفای کشــور ،سرانه مصرف آب هر ایرانی  ۲۰۰لیتر
در شبانهروز است .عطائیفر ميگوید« :اگر میزان مصرف آب بخش خانگی،
صنعتی ،تجاری و فضای سبز را در سراسر کشور در نظر بگیریم و بر جمعیت
ایران تقســیم کنیم به طور متوسط در هر شبانهروز هر ایرانی  ۱۹۷تا ۲۰۰
لیتر آب مصرف ميکند».
وزارت نیرو چندی پیش گزارشی درباره میزان منابع آب و سرانه مصرف
در ایران منتشر کرد .براساس این گزارش ،میزان سرانه آب تجدیدپذیر ساﻻنه
کشــور از میزان حدود  13000متر مکعب به ازای هر نفر در ســال ،1300
به حدود  1400مترمکعب به ازای هر نفر در ســال  1393تقلیل یافته و در
صورت ادامه این روند ،وضعیت در آینده بهمراتب حادتر خواهد شد .با توجه به
میزان منابع آب و سرانه مصرف ،ایران از جمله کشورهایی است که در گروه
کشورهای مواجه با کمبود فیزیکی آب قرار دارد .این گروه شامل کشورهایی
است که در سال  2025کمبود فیزیکی آب خواهند داشت .این بدان معناست
که این کشــورها ،حتی با باﻻترین راندمان و بهرهوری ممکن در مصرف آب،
برای تأمین نیازهایشان آب کافی در اختیار نخواهند داشت.
طبق این گزارش ،سهم استفاده از آب در بخشهای مختلف در کشورهای
توسعهیافته با کشــورهای در حال توسعه متفاوت است .برای کشورهای با
درآمد کم تا متوسط ،مصارف صنعتی در حدود  10درصد و مصارف کشاورزی
در حدود  80درصد کل مصارف آب آنها را تشکیل ميدهد و در کشورهای با

حسن روحانی اسفندماه سال گذشته ،در سفر به یزد اعالم کرد با اختصاص 4000میلیارد تومان اعتبار ،طرح
انتقال آب از دریای عمان و خلیجفارس به فالت مرکزی ایران در دستور کار دولت است .براساس بررسیهای
دولت ،اولین استانی که آب خلیجفارس وارد آن ميشود یزد خواهد بود.

درآمد باال ،مصارف صنعتی در حدود  60درصد و مصارف کشاورزی در حدود
 30درصد کل مصارف آب اســت .در ایران ،در حدود  92درصد کل مصارف
آب مربوط به بخش کشــاورزی است و مصارف صنعتی در حدود  2درصد و
مصارف شرب در حدود  6درصد کل را تشکیل ميدهند.
به گفته محمد شریعتمداری ،معاون اجرایی رئیسجمهوری میزان مصرف
آب شرب در حوزه کشاورزی و صنعتی در ایران دو برابر استانداردهای جهانی
اســت .شــریعتمداری ميگوید« :در حال حاضر در دنیا  75درصد آب در
کشــاورزی مصرف ميشود و بیش از  25درصد به سایر موارد ميرسد و این
در حالی اســت که در ایران مصرف آب در کشاورزی باالی  90درصد است
كه مطلوب نیســت ».البته در طرف مقابل وزارت جهاد کشاورزی خیلی با
این رقم موافق نیست .به هرحال براساس گزارش وزارت نیرو ،در حال حاضر
میانگین سرانه کل مصرف آب شــرب در ایران (شامل تجاری  -صنعتی -
خانگی  -فضای ســبز و )...در حدود  204لیتر در روز است که در مقایسه با
اکثر کشورهایی اروپایی مانند اسپانیا ( 200لیتر در روز) ،پرتغال ( 194لیتر)،
یونان ( ،)175سوئد ( ،)164دانمارک ( ،)159انگلستان ( ،)153اتریش (،)153
ایرلند ( ،)142فرانســه ( ،)139آلمان ( ،)129هلند ( ،)129بلژیک ( )112و
لهســتان ( ،)98باالتر بوده ،ولی نسبت به برخی کشورهای اروپایی از جمله
سوئیس ،فنالند و ایتالیا و همچنین آمریکا و کانادا کمتر است؛ سرانه مصرف
آب شرب در سوئیس  252ليتر در روز ،فنالند  ،213ایتالیا  ،213آمریکا 295
و در کانادا  326لیتر در روز است.
کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس (بحرین ،کویت ،عمان ،قطر،
عربســتان و امارات متحده عربی) فاقد منابع آب تجدیدشونده هستند و به
طور عمده از آبشیرینکن استفاده ميکنند .در این کشورها تمام ساکنان
دسترسی کامل به آب شرب دارند و به دلیل استفاده از آبشیرینکن ،میزان
مصرف بسیار بیشتر از منابع آب در دسترس است .از دیگر عوامل تأثیرگذار بر
باال بودن سرانه مصرف در این کشورها ،ميتوان به اقلیم بسیار گرم به همراه
تبخیر بسیار زیاد و همچنین عدم وجود محدودیت و تشویق برای استفاده
بیشتر از آب ،استفاده از استخر و ...اشاره کرد .سرانه مصرف در بحرین 1058
ليتر در روز ،در کویت  ،1208در عمان  ،1414در قطر  ،1033در عربســتان
 2542و در امــارات متحــده  2027لیتر در روز اســت .به همین دلیل هم
براساس گزارش وزارت نیرو ،از آنجایی که کشورهای شورای همکاری خلیج
فارس فاقد منابع آب تجدیدشونده هستند و به طور عمده از آبشیرینکن
استفاده ميکنند ،مقایسه سرانه مصرف آب در ایران با این کشورها چندان
صحیح نیست .البته براساس صحبتهای ستار محمودی ،قائممقام وزیر نیرو
یکی از کارهایی که در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده ،این است که باید
۱۱میلیــارد متر مکعب در مصارف ،کاهش اتفاق بیفتد که این کار با توافق
وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت صنعت ،سازمان محیط زیست و ...تایید شده و
ها قرار گرفته است .اگر این اقدامات که در برنامه خوب دیده شده
جزو برنامه 
در عمل موفق باشــند ،قطعا روند کاهش سطح منابع آب زیرزمینی کشور
متوقف میشود و در طول سالهای برنامه ششم شرایط بهبود ميیابد.
ÍÍراهحل چیست؟
شاید راهحلی که از سوی مسئوالن برای مشکالت کمآبی شهرها ،بيشتر
عنوان ميشــود ،انتقال آب باشد .انتقالی که به گفته گروهی از کارشناسان
اقدامی غیرکارشناسی اســت ،چرا که هزینه انتقال آب زیاد است .از طرفی
هم انتقال آب ،راهکاری ثانویه برای حل مشکل آب به حساب ميآید .یعنی
ابتدا باید صرفهجویی و درســت مصرف کردن آب و مکانیزه شدن صنعت و
کشــاورزی صورت بگیرد ،بعد اگر این راهکارها کارساز نبود ،به سراغ انتقال
آب رفت ،نه در شرایطی که کشاورزی ایران بهشدت سنتی و معیشتی است

و مردم بهراحتی شیر آب را باز ميگذارند و به دیگر کارهای خود ميرسند.
با این حال حســن روحانی ،رئیسجمهوری اسفندماه سال گذشته ،در
سفر به یزد اعالم کرد با اختصاص  4000میلیارد تومان اعتبار ،طرح انتقال
آب از دریای عمان و خلیج فارس به فالت مرکزی ایران در دستور کار دولت
است .براساس بررسیهای دولت ،اولین استانی که آب خلیج فارس وارد آن
ميشود یزد خواهد بود.
در ایــن میان نبایــد هزینه این انتقال را نادیــده گرفت .علیرضا دائمی
خرداد  ۱۳۹۴اعالم کرده بود« :هماکنون قیمت تمامشده هر متر مکعب آب
شیرینشده خلیج فارس و دریای عمان به همراه هزینه انتقال آن برای مرحله
اول طرح یک دریا حدود ۳هزار تومان تخمین زده میشــود که نســبت به
تعرفههای جاری آب شرب و صنعتی و کشاورزی رقم باالیی است ».همچنین
رحیم میدانی ،معاون دیگر وزیر نیرو مهرماه  ۱۳۹۴گفت« :اتکای وزارت نیرو
در اجرای پروژهها فقط به اعتبارات دولتی نیست و در جذب اعتبارات بخش
خصوصی نیز اقدامات خوبی انجام شده است .با اجرای بخشی از پروژههای آبی
کشور قیمت تمامشده هر لیتر آب به ۲هزار تومان و در صورتی که برخی به
سراغ پروژههای نمکزدایی نیز بروند به ۳۰هزار تومان بابت هر لیتر میرسد،
در حالی که قیمت عرضه آب به مصرفکنندگان در کشــور نزدیک به ۳۰۰
تومان است ».میدانی اما در دیماه  ۱۳۹۴گفت« :پُرهزینه بودن تامین آب به
این روش باعث گرانی آن هم خواهد بود به گونهای که نسبت به فاصله تولید
تا محل مصرف ،قیمت را متفاوت خواهد کرد .قیمت هر مترمکعب آب که از
طریق دریا شیرینسازی و منتقل شود۱۲ ،هزار تومان خواهد بود».
به هرحال ،چندی پیش ،چیتچیان گفته بود وزارت نيرو مشغول بررسی
طرح انتقال آب قابل شرب از حاشیه خلیج فارس و دریای عمان به  ۱۷استان
نکن
فالت مرکزی ایران است .همچنین در حال حاضر  ۵۰تاسیسات آبشیری 
در طول سواحل جنوبی خلیج فارس احداث شده است.
ÍÍجلوگیری از تغییرات اقلیم به داد کمآبی ایران ميرسد؟
اوایل اردیبهشت ماه ،بنا به اعالم سازمان ملل 175 ،کشور از جمله چین
و امریکا ،تولیدکنندگان اصلی گازهای گلخانهای جهان ،توافقنامه تغییرات
اقلیمی پاریس برای مهار گرمایش جهانی را امضا کردند .این توافقنامه 12
دســامبر ســال  2015میالدی ( 21آذر  )1394با توافق  196كشور جهان
و در چارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل با هدف جلوگیری
از افزایــش دمــای زمین به بیش از  2درجه ســانتیگراد در قرن جاری ،به
دســت آمد .براساس آمار «مؤسســه منابع جهانی» ،کشورهای امضاکننده
این توافقنامه در مجموع در انتشــار  93درصد از گازهاي گلخانهای جهان
نقش دارند .این در حالی است که رکوردهای تازهای درباره گرمایش زمین در
سهماهه اول سال جاری میالدی به ثبت رسید و سال گذشته نیز به عنوان
گرمترین سال از آغاز ثبت رکوردها در قرن نوزدهم تاکنون ،نام برده شد.
در حالی کشورها برای مهار گرمایش زمین تالش ميکنند که به عقیده
بعضی کارشناسان ،خیلی هم کارساز نیست .به گفته کارشناسان مشکل بزرگ
این توافقنامه این اســت که اوال جامع نیست و دوما چندان هم مورد توافق
قرار ندارد .هنوز اختالفنظرها آنقدر جدی اســت که گفته میشود ممکن
است عمال توافق پاریس به یک اطالعیه ترویجی فروبکاهد و عمده برنامههای
اجرایی موکول بشود به توافقهای جنبی مهمترین کشورهای درگیر با مسئله
تغییراقلیم.
ها و
به هرحال ،آنچه مشــخص است این است که مقداری از خشکسالی 
کاهش باران در کره زمین که بخشی از آن گریبانگیر ایران شده ،ناشی از گرم
شدن زمین است .گرم شدنی که حاال تاالبها ،دریاچهه ا و رودها را خشک
ميکند و اثری از آنها به جای نمیگذارد.
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هزینهای که بابت
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مصرفکننده
گرفته ميشود
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پوشــه
گفتوگوی آیند هنگر با محمد طبیبیان ،اقتصاددان

مدیریت منابع آب نداریم

بررسىهاى سازمان ملل نشان داده كه مشكل آب در كشورهاى در حال توسعه مشكل مديريت منابع آب و مهمتر از
همه قيمتگذارى آب است
فـریـده عنـایتـی

تغییرات اقلیمی گریبانگیر تمام کشورهای دنیا شده است .حاال آنها تصمیم گرفتهاند تا با امضای
توافقنامهای این تغییرات را کاهش دهند .در این میان ایران هم با مشکالتی مثل کمبود آب دست و
پنجه نرم ميکند .البته که عدهای معتقدند این کمآبی کشور تنها به دلیل تغییرات اقلیمی نیست و در
این میان سوءمدیریتها هم بیاثر نبوده است .درباره تغییرات اقلیمی و مشکالت کمبود آب در ایران با
محمد طبیبیان گفتوگو کردیم .طبیبیان در تحلیلی فرامرزی مسائل آب را یک بحران در سطح بينالمللى
و مناطق داخلی كشور میداند .او برای اثبات مدعای خود به سدسازیهای ترکیه بر روی رودهای دجله
و فرات اشاره ميکند .موضوعی که ميتواند برای ایران و عراق مشکلساز شود .چرا که این اقدام روى
ورودى آب اروندرود تاثير ميگذارد .او همچنین در تحلیل مشکالت آب ميگوید« :دهها سال است كه
بررسىهاى سازمان ملل نشان داده كه مشكل آب در كشورهاى در حال توسعه مشكل مديريت منابع آب
و مهمتر از همه قيمتگذارى آب است».

Áچندی پیش همزمان با چهل و ششمین سالروز «روز زمین» در
مقر سازمان ملل توافقنامه تاریخی تغییرات اقلیمی پاریس به امضای
کشورهای جهان رسید .با توجه به شرایط موجود ایران ،سالهای
تحریم و دور بودن از تکنولوژیهای بهروز جهانی ،کشــور چقدر
ميتواند در اجرای این توافقنامه مطلوب عمل کند؟

تركيه قصد دارد
 ٢٢سد بر روى
رودهای فرات
و دجله احداث
كند ،در حال
حاضر هم چند
سد ايجاد شده
است .اين امر هم
براى عراق و هم
براى ايران زيانبار
است .خصوصا
این سدها حيات
کشور عراق را
تهديدميكند،
چرا که این اقدام
روى ورودى آب
اروندرود تاثير
ميگذارد
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متن اين موافقتنامه در واقع براساس اين است كه حدود  170كشور
امضاكننده آن ميپذيرند تغييرات آب و هوايى و گرم شــدن كره زمين
يك خطر واقعى است .حتی نماينده ويژه سازمان ملل گفته است حدود
 ٩٠درصــد حوادث مصيبتبار در جهــان را ميتوان به تغييرات آب و
هوايى نســبت داد .به این ترتیب بنا شد تا هركدام از كشورها اقدامات
خود را براى كنترل تخليه گازهاى آالينده و ســاير عوامل موثر بر گرم
شدن زمين تنظيم و برنامههاى خود را به كميسيونى كه سازمان ملل
تعيين ميكند ،ارائه كنند .هدف كمى هم اين اســت كه افزايش دماى
متوســط كره زمين را در حد پايينتر از دو درجه سانتيگراد نگه دارند.
در اين چارچوب محدوديت يا وظيفه الزامى براى هيچ كشورى تعيين
نشده است .برخى از كشورهايى كه آلودگى زيادى ايجاد ميكنند مانند
چين و هند ميپذيرند كه مشكل وجود دارد ،ليكن ديگران بايستى اقدام
كنند .در واقع اين توافق يك برنامه ادارى را براى تداوم بحث و پيگيرى
تدارك ديده اســت .در اين چارچوب به نظر ميرسد يك طيف با بازه
وسيع از تعهد عملى كشورها ميتواند مطرح باشد .از يك طرف به شرايط
موافقتنامه عمل كنند بدون كار جدى و یا از ســوی دیگر عمل كنند
با جدى گرفتن مطلب و اقدام در راســتاى مقابله با آاليندهها (از جمله
گازهاى گلخانهاى) به نحو اصولى .در كشور ما كه آلودگى هوا در تهران و
شهرهاى بزرگ به سطح خطرناكى رسيده اقدامات اساسى ضرورى است،
نهتنها در امر بهبود تكنولوژى سوخت اتومبيلها و توليد سوخت مرغوب
همراه با بازنگرى شــيوههاى حمل و نقل ،بلكه در ايجاد استانداردهاى
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مصرف انرژى در ساختمانها و كارگاهها و مميزى كارآمد آن .در زمان
دولت اصالحات يك اليحه توســط سازمان صرفهجويى مصرف انرژى
تهيه شد كه اليحه مناسبى هم بود ليكن نمىدانم سرنوشت آن به كجا
رسيد .دربين كشورها ژاپن و كره جنوبى داراى تجربههاى موفقى هستند
كه ميتوان از آن اســتفاده كرد .در مورد شرايط اجرايى داخل كشور با
توجه به ابعاد مشكالت موجود در حيطههاى مختلف نمىتوان اقدام قابل
مالحظهاى را پيشبينى كرد.
Áتغییرات اقلیمی در سراسر جهان گریبانگیر کشورهاست .ایران

هم در این میان با خشکسالی و کمآبی دست و پنجه نرم ميکند.
حتی کارشناسان عبارتی با عنوان «جنگ آب» را برای سالهای آتی
متصور هستند .به نظر شما بحران آب محلی و منطقهای تا چه اندازه
ميتواندمشکلسازباشد؟

اين بحران در ســطح بينالمللى و مناطق داخلی كشور مشكلساز
اســت .ميدانيم كه تركيه قصد دارد  ٢٢ســد بر روى رودهای فرات و
دجله احداث كند ،در حال حاضر هم چند سد ايجاد شده است .اين امر
هم براى عراق و هم براى ايران زيانبار است .خصوصا این سدها حيات
کشور عراق را تهديد ميكند ،چرا که این اقدام روى ورودى آب اروندرود
تاثير ميگذارد .خورهاى منطقه خشك شده و مصيبت زيستمحيطى
ايجاد كرده اســت .كاهش ورود آب به اروندرود سبب پيشروى آب شور
دريا ميشــود و مناطقى از خوزســتان را به صورت فزاينده با مشكل
روبهرو ميكند .اما عراق به دليل مشكالت داخلى نتوانسته به اين مطلب
رســيدگى كند .اگر توجه كنيم در مرزهاى ديگر هم كم و بيش همين
گونه مشكالت قابل مشاهده است .در داخل نيز بحران آب و بحث حقآبه
در مناطق مختلف تنشزا شده و اگر چارهجويى نشود ميتواند گرفتارى
ايجاد كند .براى مثال دولتها آب زايندهرود را به شهرهاى ديگر منتقل
كردهاند و عمال شهر تاريخى اصفهان را در معرض اضمحالل قرار دادهاند
كه اين فراگرد بهسادگى ختم به خير نخواهد شد؛ و البته مثالهاى ديگر.
Áدلیل این بیتوجهی به عواقب مشکالت آب چیست؟
دولتهاى ما از قبل از انقالب تا به امروز نفتمحور بودهاند چون نفت،
دالر در كف دولتها قرار ميداده كه به زخمهاى مختلف بزنند .به همین
دلیل هم به طور جدى مشكل آب را به حساب نياوردهاند ،چون ظاهرا از
ترين مواهب
اين حيطه درآمدى براى دولت متصور نيست .اما آب مهم ِ
طبيعى كشور است.
 Áبرای حل این مشکل چه راهحلهایی وجود دارد؟
مسلما راهحلهايى وجود دارد .يكى از آنها بازيافت آب شهرى  -ايجاد
شبكه فاضالب و استفاده مكرر از آب در استفادههاى غيرشرب -است.
ديگرى صرفهجويى در مصرف از طريق بازسازى شبكههاى آبرسانى
فرســوده در شهرها و اســتفاده از ابزار قيمتگذارى است .بازنگرى در
شيوههاى استفاده از آب هم راهی دیگر است ،براى مثال چمنكارى در

آب براى ما ارزشى بهمراتب بيش از آنى دارد كه در قيمتگذارىهاى موجود كه عموما براساس مالحظات پوپوليستى بوده
است تعيين ميشود .قیمتگذاری صحیح آب نهتنها به استفاده صحیح کمک ميکند و کمیابی آن را به مصرفکننده عالمت
ميدهد ،بلکه منابع برای دولت فراهم ميکند تا سرمایهگذاری برای توسعه امکانات و فناوریهای الزم را پیگیری کند.

عــاوه بر اقداماتى كه ميتوان به صــورت اثباتى مطرح كرد برخى
اقدامات ســلبي را نيز ميتوان به میان آورد .مثال این موارد ايده انتقال
آب خليج فارس به كوير مركزى و يا انتقال آب درياى خزر به ســمنان
است .كسانى به دنبال اين پروژهها هستند تا هزاران ميليارد تومان قرارداد
پيمانكارى براى دهها سال براى خود تضمين كنند .اين خيالپردازىها
بهجز هزينه و فجايع زيستمحيطى نتيجه دیگری دربرندارد .این افراد
بد نيست به تجربه ليبى ،كه معمر قذافى ميلياردها دالر هزينه كرد تا
با ايجاد رودخانه مصنوعى آب از يك طرف ليبى به طرف ديگر منتقل
كند ،توجه كنند.
Áشما چندی پیش در مقاله خود با عنوان «طرح مجدد مشکل

بحرانی کمبود آب در کشور» به نقل از اسکار وایلد نوشتهاید «امروزه
مردم قیمت همهچیز را ميدانند و ارزش هیچچیز را» .این جمله به
طور واقعی در بحران آب ایران چقدر مصداق دارد؟

عکس :رضا معطریان

فضاى سبز شهرى يك تقليد برگرفته از فرهنگ اروپايى است .چنانكه
وبلن ميگويد« :چمنكارى پارك در شهرهاى اروپا يا در باغچهها يادآور
چمنزار براى اقوامى بوده كه قبل از شهرنشين شدن رمهدار بودهاند ».اين
در كشور ما چه صيغهاى است كه در روزهاى گرم تابستان آبفشانها در
اطراف اتوبانها مشغول تبخير آب در هوا هستند براى اينكه چمن داشته
باشيم؟ در بســيارى از شهرهاى كاليفرنيا در سال گذشته چمنكارى
منازل و پاركها به دليل خشكسالى منتفى شد .باغ در فرهنگ ايرانى
محل درخت و سايه است كه مناطق گرم و خشك طلب ميكند.
همچنین اعمال كنترل اقتصادى بر مصرف آب كشاورزى در مناطق
خشك و نيمهخشك ضروری است .در سالهای اخیر در برخی از مناطق
برای چاهها پروانه بهرهبرداری صادر شده و حفر چاه جدید ممنوع شده
است .این نوع سیاست نمونه اقدامات غیرموثر است .زیرا چاههای دارای
پروانه به میزانی که ســفرههای زیرزمینی اجازه ميدهد از آب برداشت
ميکنند .این فقط یک امتیازی است که صاحب پروانه دارد و از دیگران
دریغ شده اســت .امکان نظارت بر ممانعت فروش آب توسط این افراد
نیــز عم ً
ال وجود ندارد .این روش نه برداشــت آب از منابع زیرزمینی را
محدود ميکند و نه انگیزه صرفهجويی در مصرف آب  -از طریق اتخاذ
فناوریهای جدید و انتخاب نوع محصول -ایجاد ميکند .روش کارگشا
روش اقتصادی اســت مث ً
ال قــرار دادن کنتور حجمی بر روی چاهها در
مناطق خشــک و قیمتگذاری برای حجم برداشــت آب .این امر هم
برداشت آب را کنترل ميکند و هم انگیزه در نحوه استفاده از آب و اتخاذ
تکنولوژی جدید ایجــاد ميکند .جدى گرفتن نمكزدايى از آب دريا
در مناطق ســاحلى خليج فارس با بهرهبردارى از دستاوردهاى جديد از
جمله راهکارهایی است که ميتوان برای مشکل آب در نظر گرفت ،البته
فهرست اقدامات عملى بسيار طوالنى است.
Áبا این حال بیشترین راهکاری که درباره مشکل کمآبی شهرهای
مختلف کشور عنوان ميشود در انتقال آب دریای خزر و خلیج فارس
خالصه شده است ،این راهکار را چطور ارزیابی ميکنید؟

امروزه در تعيين قيمت بايستى آثار بيرونى يا برونريز را نيز به حساب
آوريم .دهها سال است كه بررسىهاى سازمان ملل نشان داده كه مشكل
آب در كشورهاى در حال توسعه مشكل مديريت منابع آب و مهمتر از
همه قيمتگذارى آب اســت .در واقع آن نقلقول از صدر يكى از همان
گزارشها آمده بود و من هم آن را گويا ديدم .آب براى ما ارزشى بهمراتب
بيــش از آنى دارد كه در قيمتگذارىهاى موجود كه عموما براســاس
مالحظات پوپوليستى بوده است تعيين ميشود .آب موجود خصوصاً در
سفرههای زیرزمینی ثروت عمومی است و حتی نسلهای آینده نیز بر
آن حق دارند .قیمتگذاری صحیح آن نهتنها به استفاده صحیح کمک
ميکند و کمیابی آن را به مصرفکننده عالمت ميدهد ،بلکه منابع برای
دولت فراهم ميکند تا سرمایهگذاری برای توسعه امکانات و فناوریهای
الزم را پیگیری کند.
Áراههای شناساندن این ارزش به مردم چیست؟
البته ابتدا بايد اين ارزش را تصميمگيرندگان شناسایی کنند .سپس
برنامههاى آموزشى و آگاهىبخشى مختلفى را ميتوان از سطح دبستان
تا سطح خانوارها پياده كرد .حتى آموزش صحيح مسواك زدن از طريق
استفاده از ليوان آب بهجاى باز گذاشتن شير آب ميتواند در كل جامعه
نتيج هبخشباشد.
Áدر برنامههای توسعه موضوعی با عنوان «آمایش سرزمین» به
چشم ميخورد .موضوعی که به نوعی امکان ارزیابی نظاممند عوامل
طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...را برای افزایش و پایداری
توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه بازگو ميکند .اما چرا
این عنوان تا به حال به نتیجه نرسیده است؟

برنامههاى آمايش سرزمين در كشور ما از قبل از انقالب بر يك مبناى
نادرست ،يعنى تصور امكان برنامهريزى منطقهاى كالن به صورت مركزى
و در سطح كشور از طريق معمارى و مهندسى قرار گرفت و البته ناموفق
بود .به طور خالصه ،كشيدن نقشه و تعيين تكليف جوامع انسانى بر روى
آن ناموفق بوده است .برنامههاى آمايش سرزمين شايد بتواند موفق شود
در صورتى كه چند پروژه مشخص بزرگ براى مناطق مختلف در سطح
ملى تعريف شــود .از اين گذشــته برنامهها باید به صورت منطقهاى در
ســطح استان و با جزئيات بيشتر در سطح شهرستان تدارك دیده شود.
در اين مورد اختيارات استانداران و مديران استانى و مديران و شوراها در
سطح شهرستان بايستى افزايش يابد .همچنین اقدامات برنامهريزى و اجرا
غيرمتمركز پيگيرى شود .مهمتر از همه الزم است برنامههاى اجرايى همراه
با برنامه مالى و تعيين تكليف اكيد جريان مالى براى اين اقدامات باشــد.
اين شيوهاى است كه در برخى كشورهاى پيشرفته موفق بوده است.

دولتهاى ما از
قبل از انقالب تا به
امروز نفتمحور
بودهاند چون
نفت ،دالر در كف
دولتها قرار
ميداده كه به
زخمهاىمختلف
بزنند.بههمین
دلیل هم به طور
جدىمشكل
آب را به حساب
نياوردهاند ،چون
ظاهرا از اين
حيطه درآمدى
براى دولت
متصورنيست.
اما آب مهمترينِ
مواهبطبيعى
كشور است
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پوشــه
گفتوگو با حبیباهلل بیطرف ،وزیر نیروی دولت اصالحات

حمله غیرمنصفانه به سدسازی ناجوانمردانه است
انتقال آب از خلیج فارس به راههای دور برای مصارف ُشرب و بهداشت ،هنوز اقتصادی نیست
فـریـده عنـایتـی
ي روبهرو است .مسئلهاي که نگاهها را بیشتر متوجه عملکرد
چندسالی ميشود که ایران با مسائل كمآب 
ي مختلف ميكند .البته که سوءمدیریت منابع آبی بهتنهایی به اقدامات وزارت
وزارت نیرو در دولتها 
ي مختلف را هم در آن دخیل دانست.
نیرو مربوط نمیشود و باید در سطحی کالنتر ،سازمانها و ارگانها 
ي مختلف با مهندس حبیباهلل بیطرف ،وزیر نیروی
ي و نقش وزارت نیرو در دولتها 
درباره مشکالت كمآب 
دولت اصالحات گفتوگو کردیم .بیطرف که در حال حاضر رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران
است معتقد است که قربانی کردن سدسازی در ماجرای پرجنجال آب ،کار ظالمانهای است .او درباره
مشکالت بهوجودآمده برسر آب به «آیندهنگر» ميگوید« :اینکه این روزها بعضی افراد برای خودنمایی
و جنجالآفرینی ،ژست ضد سدسازی ميگیرند و بحثهای زیستمحیطی را علم میکنند ،اینها مطالب
غیرکارشناسی ،غیرعلمی و غیرمسئوالنه را به میان ميآورند .این افراد منافع ملی را در نظر نمیگیرند».

Áطی چند سال گذشته کشور با مشکالت کمبود آب مواجه
شده است در حالی که عدهای از کارشناسان دلیل این مشکالت
را عامل انسانی و عدم مدیریت دقیق ميدانند ،عدهای هم تغییر
اقلیم را بیان ميکنند .از نظر شما مشکالت آب ایران بیشتر از چه
عاملینشئتميگیرد؟

245
میلیمتر
متوسط بارندگی
ساالنه ایران است

750
میلیمتر
متوسط بارندگی
ساالنه جهانی است
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مشــکالت کمبود آب ایران ناشی از سه عامل است .اولین عامل
کمبود میزان بارندگی نســبت به متوســط بارندگی جهانی است.
همانطور که ميدانید متوسط بارندگی ساالنه ایران  245میلیمتر
و متوسط جهانی  750میلیمتر است .پس میزان بارندگی در کشور
ایران کمتر از یکسوم متوسط جهانی است .این اولین عامل در ارتباط
با محدودیت منابع آب در کشور است.
عامل دوم شــاخص مصرف زیاد آب در ایران اســت .براســاس
شاخصهای بینالمللی مصرف مطلوب معادل  40تا  50درصد منابع
آب تجدیدپذیر یک کشــور اســت .با توجه به اینکه متوسط ساالنه
منابع تجدیدپذیــر ایران 120میلیارد مترمکعب اســت ،اگر حدود
60-50میلیارد مترمکعب در سال از منابع تجدیدپذیر در بخشهای
مختلف مصرف کنیم ،مطابق شاخصهای بینالمللی عمل کردهایم.
ي گذشــته میزان مصرف آب در ایران به
در صورتی که در ســالها 
مرز  85درصد رســیده است؛ یعنی از 120میلیارد مترمکعب منابع
تجدیدپذیر ،ساالنه 100میلیارد مترمکعب به مصرف ميرسد و باال
بودن این شاخص به معنای فشــار بیش از حد به منابع آب بهویژه
منابع آب زیرزمینی اســت .اگر بخواهم سهم منابع آب زیرزمینی و
سطحی را به تفکیک بیان کنم ،پتانسیل منابع آب زیرزمینی ایران
حداکثر 50میلیارد مترمکعب در سال است و آب سطحی 70میلیارد؛
در صورتی که در بعضی از ســالها ،در  10سال گذشته 60میلیارد
مترمکعب از منابع آب زیرزمینی برداشــت شــده است و این بدان
معناست که 10میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت منابع آب زیرزمینی
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ایران از این منابع برداشت شده و باز به این معناست که در سالها 
ي
اخیر مصرف ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی شروع شده است .باید
ي زیرزمینی
توجه کنیم که مصرف یا تاراج ذخاير استراتژیک آبها 
یک فاجعه ملی است.
عامل سوم ســهم مصرف آب در بخشهای مختلف است .از این
ي گذشته ساالنه از منابع
100میلیارد مترمکعب آب که طی سالها 
تجدیدپذیر ایران مصرف شده است ،بیش از  90درصد آن در بخش
کشــاورزی ،حدود  3درصد در بخش صنعــت و حدود  7درصد در
بخش شُ رب و بهداشــت مصرف شده است .مصرف 90درصدی آب
در بخش کشــاورزی آن هم با راندمان پایین آبیاری ،یکی از عوامل
اصلی بحران آب در کشور است .این در حالی است که متوسط سهم
بخش کشــاورزی در مصارف آب در جهان حدود  70درصد و سهم
بخش کشاورزی در کشورهای توسعهیافته از منابع آبشان حدود 40
درصد است .ولی در ایران ساالنه  90درصد کل منابع آب مصرفی ،در
بخش کشاورزی آن هم با راندمان پایین آبیاری مصرف ميشود و این
مهمترین عامل در ایجاد بحران آب در ایران بوده است.
Áبا سه موردی که بیان کردید ،به طور خاص در مورد مورد سوم،
راهحل این خواهد بود که کشاورزی از بین برود؟

ي متعددی وجود دارد .ســادهترین راهکار،
خیر .ببینید راهحلها 
ي افزایش راندمان آبیاری است؛ شیوههای آبیاری در
استفاده از شیوهها 
ي الزم برای مدیریت مصرف آب
ایران باید تغییر کند و برنامهریزیها 
در بخش کشاورزی به وجود بیاید .البته عمده مصرفکنندگان آب در
بخش کشاورزی ،مردم یا بخش خصوصی هستند .دستگاه حاکمیتی
در بخش کشاورزی باید با آموزش و ترویج و فراهم کردن تسهیالت
الزم برای ســرمایهگذاری در روشهــای بهینه مصرف آب از جمله
سیستمهای تحت فشار که در دنیا مرسوم است ،زمینه را برای افزایش
راندمان آبیاری فراهم کند .االن کشاورزی در دنیا یک فعالیت تکنیکی
ي مکانیزه پیشرفته است .کشاورزی ما سنتی است و هنوز
با سیستمها 
آبیاری براساس جویها و َکرتهای غرقابی به شیوهای کامال سنتی
و غیربهینه صورت ميگیرد .ضعف مدیریت کشاورزی در طول دهها
سال از عمر مدیریت در کشور ،باعث این شرایط شده ،امیدواریم از این
به بعد برنامهریزی بهتري انجام شــود .در دوره دولت هفتم و هشتم
تعامل بسیار خوبی بین وزارت نیرو و وزارت کشاورزی در زمینه تعیین
الگوی کشــت برای همه دشتهای ایران و بهبود راندمان آبیاری در
مزارع صورت گرفت .فکر ميکنم بیش از چهل جلد کتاب قطور در
این زمینه توسط کارشناســان دو وزارتخانه به طور مشترک تهیه
شد و قرار بود از طریق وزارت کشاورزی به همه واحدهای کشاورزی
استانی ابالغ شود و اینها را در تمام دشتهای ایران پیادهسازی کنند
که متاسفانه در عمل و اجرا هیچ اتفاقی نیفتاده است.

در دولتهای نهم و دهم به دلیل بیتدبیری و برخوردهای عوامفریبانه برخی از سیاستمداران آن دولت ،مردم اقدام به حفر چاههای
غیرمجاز و حتی یک بخشی هم با اجازه دولت در اطراف دریاچه ارومیه در محدوده آب شیرین کردند و با حفر حدود  20تا 25هزار
حلقه چاه اضافه بر ظرفیت مخازن ،ساالنه 2میلیارد مترمکعب آب شیرین اطراف دریاچه را از ذخایر زیرزمینی بیرون کشیدند.

عکس :رضا معطریان

Áوزارت نیرو اصوال در مسئله آب هدف اعتراضات و انتقادات
ي دولت نهم و دهم ،نوعی
قرار ميگیرد .شاید به دلیل سدسازیها 
نگرش ضد سدسازی در کشور ایجاد شده است (سدسازیها روی
ي دریاچه ارومیه و به تبع آن خشک شدن این دریاچه
رودخانهها 
و همچنین سد گتوند نمونه این مسائل است) .آیا واقعا ميتوان
گفت سدسازیها و در ادامه آن وزارت نیرو به عنوان متولی این
امر مقصر است؟ و یا اینکه تحلیل بیشتری در این زمینه باید انجام
شود؟ به هرحال ،سدســازی تکنولوژیاي است که قرار بوده به
کمک بشر بیاید.

سدســازی در دنیا به عنوان یک تکنولوژی بــرای مهار آب (آب
ســطحی) مورد استفاده قرار ميگیرد .بدیهی است در کشور ایران با
ي ذاتی و پراکندگی بارندگی در ســطح کشور با وجود
توجه به كمآب 
ارتفاعات در حاشیه غربی و شمالی ایران و میزان بسیار ناچیز بارندگی
در فالت مرکزی و حاشیه شرقی کشور ،احداث سدها و ذخیرهسازی
روانآبها یک استراتژی حیاتی و ملی است .کمااینکه در سیاستهای
کلی نظام جمهوری اسالمی در بخش آب که توسط مجمع تشخیص
مصلحت تدوین شده و توسط مقام معظم رهبری تایید و ابالغ شده،
مهار آبهای ســطحی به عنوان یک سیاست کلی و درازمدت ایران
تصویب و ابالغ شــده است .بسیار هم سیاست درستی است .در این
راســتا وزارت نیرو از قبل از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون ،مطالعه
مهار آبهای ســطحی را در دســتور کار خود داشته است و با انجام
مطالعات جامع و مطالعات تفصیلی منابع آب ،ســدهای مناسب را
مکانیابی ميکند و سپس مشاوران ذیصالح مطالعات امکانسنجی،
مطالعات توجیهی اقتصادی -فنی ،مطالعات زیستمحیطی و مطالعات
اجتماعی را برای کلیه ســدها انجام ميدهند .پس از اینکه گزارش
توجیهی ســد به تصویب مراجع ذیربط رسید ،که از جمله سازمان
مدیریت هم در این امر مداخله ميکند ،آن سد با گرفتن کد اجرایی

در پیوست بودجه ساالنه قرار میگیرد و به مرحله اجرا میرود .پس
برای تمام ســدهای ایران که وزارت نیرو متولی انجام آنها بوده تمام
فرآیندی که عرض کردم طی شده است .اینکه این روزها بعضی افراد
برای خودنمایی و جنجالآفرینی ،ژســت ضد سدسازی ميگیرند و
بحثهای زیستمحیطی را علم میکنند ،اینها مطالب غیرکارشناسی،
غیرعلمی و غیرمسئوالنه را به میان ميآورند .این افراد منافع ملی را در
نظر نمیگیرند .در حالی که کشور ایران با داشتن ظرفیتهای بسیار
توانمند مهندسی در بخش مطالعه و اجرای سدها و تاسیسات آبی،
عملکرد بسیار درخشانی بهخصوص در طی  38سال پس از پیروزی
انقالب اسالمی ایران داشته است .به یاد داریم که صنعت سدسازی
ایران طی دهه  80رتبه پنجم سدســازی جهان را به خود اختصاص
داده بود .از طرفی مقایسه کنید در کشور چین 80هزار سد ساخته
شده است .در کشــور ایران در کل  500سد ساخته شده است! که
 165عدد از آنها جزو سدهای ملی ،مخزنی و بزرگ هستند .بنابراین
هیچ افراطی در سدســازی اتفاق نیفتاده اســت .نباید اجازه بدهیم
اینگونه با جوســازی این کار عظیم ملی زیر سوال برود واقعا خیلی
غیرمنصفانه است .ما هم در تاریخ باستان و هم در دوران اخیر صاحب
تمدن سدسازی هســتیم و من از همه رسانهها درخواست ميکنم
که مسئوالنه با این موضوع برخورد کنند .ما باید به اهداف و کارکرد
سدهایی که در ایران ساخته شده ،توجه کنیم.
همین  165ســد بزرگ مخزنی که امروز در حــال بهرهبرداری
هستند مخازنی بالغ بر  50میلیارد مترمکعب برای تنظیم منابع آب
سطحی را برای کشور ایران به وجود آوردهاند و این یک پشتوانه عظیم
برای جمعيت 80میلیونی ایران است .اگر این سدها نبودند و این آبها
ذخیره نمیشــدند ،این آبها از طریق رودخانهها به خلیج فارس یا
دریــای خزر یا کویرهای لوت و نمک و کویر مرکزی ميریختند و از
بین ميرفتند و مردم نمیتوانستند از آنها استفاده کنند .این ذخایر

در مطالعات اولیه
سد گتوند وجود
سازند گچساران
که حاوی منابع
نمکی است،
شناسایی شده
بود و مشاوران هم
در طول اجرای
سد راهکار مهار
این محدوده را
ارائه کرده بودند
ولیمتاسفانه
تعجیالتی
که در شروع
بهرهبرداری
و آبگیری سد
صورت گرفت،
باعث شد که
عملیاتمهار
سازند گچساران
به صورت کامل
انجام نشود و
مشکل شوری آب
دریاچه سد گتوند
به وجود بیاید
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پوشــه

500

تومان
متوسط قیمت آب
شرب بهداشتی در
شبکههای توزیع آب با
کیفیتبسیارباال

نرخهایی
که برای آب
انتقالیافتهمطرح
است ،متناسب
باوضعیت
اقتصادی مردم
نیست،ممکناست
برخیصنایع
یا بخشی از
مصارف خدماتی
و تجاری بتوانند
آن هزینهها را
پرداختبکنند،
ولی در مورد
توزیع آن در
شبکههایتوزیع
آب شهری و
روستایی به نظر
ميآید که مقرون
به صرفه نباشد

االن پشتوانه ملت و کشور ایران در تامین آب است.
ي مخرب است .شما
کارکرد دیگر سدهای مخزنی کنترل سیالبها 
ميدانید در سیل اخیر خوزستان که سیالب با دبی 8هزار مترمکعب
به سد دز وارد شد و با دبی بیش از 4 -3هزار مترمکعب وارد سدهای
ي میانی،
کارون شــد ،اگر این سدها نبودند با احتساب آورد حوزهها 
ســیالب مخرب با دبی 15 -12هزار مترمکعبی چه خسارات جانی
و مالی ســنگینی در اهواز و شهرهای پاییندست به وجود میآورد؟
بنابراین حمله غیرمنصفانه به سدسازی بسیار ناجوانمردانه است.
خوشبختانه توانمندی فنی مهندسان ایرانی موجب شده که در
کشــور مشکل شکست سد و آسیبهای ناشی از فروریزش سدها را
نداشته باشــیم ولی ممکن است در بعضی سدها نقایصی هم وجود
داشــته باشد .یک سدی ممکن اســت فرار آب داشته باشد ،بدیهی
اســت در این موارد باید کارهای تکمیلی صورت بگیرد .یک سدی
ممکن است به دلیل کیفیت سازند مخزن ،یک مقدار روی کیفیت آب
رودخانه اثر بگذارد .همه این مشکالت راهکار علمی و فنی برای اصالح
وضعیت دارد به شرط اینکه برخورد کارشناسی شود و متصدیان امور
بــرای رفع آنها تالش کنند .حاال به طور خاص موارد دریاچه ارومیه
و ســد گتوند را من مختصر اشاره میکنم که مشکالتشان ناشی از
سوءمدیریت در این بخش بوده است.
شما ميدانید که دریاچه ارومیه یک سرمایه ملی برای ایران است
و یکی از ذخایر زیستمحیطی کشور محسوب ميشود .دریاچه ارومیه
دارای سطح بسیار وسیع و عمق کم و منابع آبی بسیار شور است .به
دلیل شوری باالی منابع آب دریاچه ،آب شور تا سطوحی در اطراف و
در زیر آن نفوذ کرده و مخازن آبی زیرزمینی در قعر و اطراف دریاچه
هم بسیار شور شده است .اما آب شور طبق شرایط ذاتی خودش تا یک
محدودهای جلو ميرود و بعد از آن محدود ه کامال متوقف ميشود و از
آن به بعد ،مخازن آب شیرین وجود دارند که باز ذخایر طبیعی عظیم
کشور هستند .متاسفانه در دولتهای نهم و دهم به دلیل بیتدبیری و
برخوردهای عوامفریبانه برخی از سیاستمداران آن دولت ،مردم اقدام
به حفر چاههای غیرمجاز و حتی یک بخشــی هم با اجازه دولت در
اطراف دریاچه ارومیه در محدوده آب شیرین کردند و با حفر حدود
 20تا 25هزار حلقه چاه اضافه بر ظرفیت مخازن ،ســاالنه 2میلیارد
مترمکعب آب شــیرین اطراف دریاچه را از ذخایر زیرزمینی بیرون
کشیدند .وقتی آب شیرین از چاهها بیرون کشیده ميشود جایش را
آب شور پر ميکند .با این اقدام غیرمجاز ،میلیاردها مترمکعب از آب
دریاچه به زیر زمین رفته و جایگزین آب شیرین شده است .یکی از
عوامل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه نفوذ آب به سطوح زیرین
و اطراف آن است که این مسئله خودش یک فاجعه زیستمحیطی
عظیم است .چرا که متاسفانه این آب شور با آب شیرین مخلوط شده
و منابع آب شــیرین اطراف دریاجه ارومیه را هم شور کرده است .به
این ترتیب االن منابع لبشــور دوباره در حال استفاده شدن است که
باعث شده شوری به سمت زمینها بیاید .به عبارتی االن مزارع با آب
شور آبیاری ميشوند و در صورت ادامه این وضعیت بهتدریج زمین و
خاک حاصلخیز اطراف دریاچه ،تبدیل به شورهزار ميشود که فاجعه
زیستمحیطی بعدی است که قرار است اتفاق بیفتد .لذا در این میان
دعوا و جنجال کردن برای اینکه بعضی از سدها باعث خشکی دریاچه
ارومیه شدهاند به نظر من یک مسئله غیرکارشناسی و مغرضانه است.
Áبه عبارتی شما معتقد هســتید که سدسازی در خشکی
رودخانههای دریاچه ارومیه آنقدری تاثیر نداشته که این چاهها
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تاثیرگذاشتهاند؟

بله ،تاثیر سدسازی براساس برآورد کارشناسان کمتر از  10درصد
بوده است .باید توجه کنیم که پس از آبیاری مزارعی که از سدها تامین
آب ميشــوند ،این آب دوباره به زمین فرو ميرود و دقیقا در راستای
چرخه معکوس و در جهت کاهش مشکل دریاچه عمل ميکند .به هر
صورت جنجال بحثهای زیستمحیطی دریاچه ارومیه در ارتباط با
بحث سدسازی ،جنجال غیرکارشناسی است و راهحلهایی که منطبق
بر واقعیت کارشناسی و علمی نباشد ،قطعا نتیجه معکوس میدهد.
Áیکی از این راهحلها ،انتقال آب مطرح ميشود ،آیا این راهکار
امروزه چارهساز است؟

من اعتقــاد دارم که انتقال آب از خزر یــا ارس یا جای دیگر به
دریاچه کامال یک اقدام غیرکارشناسی است .چون ارتفاع هیدرولیکی
آب در دریاچه را اضافه ميکند و اگر برداشــت آب زیرزمینی منابع
شیرین ادامه پیدا کند ،این افزایش ارتفاع باعث تشدید حرکت منابع
آب شور در زیر زمین به سمت منابع آب شیرین ميشود و بحران را
افزایش ميدهد .به هر صورت در این ارتباط من فکر ميکنم مدیریت
غیرکارشناسی و نسنجیده دوره گذشته باعث تشدید این مشکل شده
است .البته خشکسالیهای دورهای در منطقه و حوزه آبریز دریاچه هم
موثر بوده است .ولی قربانی کردن سدسازی در این ماجرای پرجنجال
کار ظالمانهای است.
راجع به گتوند هم عرض کنم که در مطالعات اولیه ســد گتوند
وجود ســازند گچساران که حاوی منابع نمکی است ،شناسایی شده
بود و مشــاوران هم در طول اجرای سد راهکار مهار این محدوده را
ارائه کرده بودند و اقدامات عالجبخشی در حال انجام بود ولی متاسفانه
تعجیالتی که در شروع بهرهبرداری و آبگیری سد صورت گرفت ،باعث
شد که عملیات مهار سازند گچساران به صورت کامل انجام نشود و
مشکل شوری آب دریاچه سد گتوند به وجود بیاید .در حال حاضر با
مطالعات کارشناسی که همه مراجع ذیربط برای مهار شوری آب سد
گتوند کردهاند ،از جمله نهاد مستقلی که از طرف دولت تعیین شد
(دانشگاه تهران) و پیشنهادهای خوب و کارشناسی که ارائه شده است،
انشاءاهلل مشکل برطرف خواهد شد.
بنابراین اســتفاده از مشکل سد گتوند برای کوبیدن سدسازی و
نادیده گرفتن آثار عظیم سدها در ذخیرهسازی منابع آب در هر سال
و قرار دادن آن در اختیار بخشهای کشــاورزی و شُ رب و صنعت و
ي مخرب و تولید انرژی پاک برق
کارکرد آنها در کنترل ســیالبها 
آبی ،یک جنجال غیرمنصفانه است که باید رسانهها مسئوالنه با آن
مقابلهکنند.
Áاگر قرار بر ریشهیابی مشکالت حال حاضر باشد ،در چه زمانی
این مسائل شروع شد؟

من در سوال قبلی به صورت اجمالی اشاره کردم که در مدیریت
منابع آب ،عمده اشــکال در ده سال گذشته و مربوط به تصمیمات
غیرکارشناسی بخشهایی از مدیریت منابع آب در مورد اجازه برداشت
بیرویه از ذخایر زیر زمین بوده اســت که بحران آب را تشدید کرده
و همچنین بهرهبرداری زودهنگام و عجوالنه سدهای گتوند و کارون
 4بوده که متاســفانه آســیبهایی را وارد کرده است .این مشکالت
سمت عرضه بود و در سمت تقاضا ،فقدان مدیریت صحیح در مصرف
آب کشــاورزی عامل اصلی بحران آب است که طبیعتا باید برخورد
واقعبینانه و کارشناســی با این معضل بشود و با ریشهیابی آن براي
حلش اقدام شود.

در مدیریت منابع آب ،عمده اشکال در ده سال گذشته و مربوط به تصمیمات غیرکارشناسی بخشهایی از مدیریت منابع آب
در مورد اجازه برداشت بیرویه از ذخایر زیر زمین بوده است که بحران آب را تشدید کرده و همچنین بهرهبرداری زودهنگام و
عجوالنه سدهای گتوند و کارون  4بوده که متاسفانه آسیبهایی را وارد کرده است.

ي شهرها و استانها 
ي
Áدر راهکارهای ارائهشــده برای كمآب 
مختلف ،اولین یا بیشترین روشــی که شنیده ميشود ،انتقال
ي دریای خزر و خلیج فارس به نقاط مختلف است .آیا این
آبها 
روش واقعا جوابگوست؟

من فکر ميکنم با توجه به سهم مصارف آب شُ رب و بهداشت در
مناطق شهری و روستایی کشور که االن حدود  3درصد آب مصرفی
ساالنه کشور را به خود اختصاص داده است ،ما ميتوانیم با مدیریت
صحیح ،بهخوبی از منابع آب طبیعی و موجود اســتفاده کنیم .البته
برای بعضی از مناطق جمعیتی از جمله شهرها و روستاهای حاشیه
خلیج فارس به دلیل بُعد مسافت نسبت به منابع آب شیرین ،استفاده
از روشهای نمکزدایی و آبشــیرینکنها برای تامین آب شُ رب،
اقتصادی و منطقی و معقول به نظر ميرســد؛ ولی من فکر ميکنم
انتقال آب از خلیج فارس به راههای دور برای مصارف شُ رب و بهداشت،
ب انتقالیافته مطرح
هنوز اقتصادی نیســت و با نرخهایی که برای آ 
هست ،متناسب با وضعیت اقتصادی مردم نیست .ممکن است برخی
صنایع یا بخشی از مصارف خدماتی و تجاری بتوانند آن هزینهها را
پرداخت بکنند ،ولی در مورد توزیع آن در شبکههای توزیع آب شهری
و روســتایی به نظر ميآید که مقرون به صرفه نباشد .چون متوسط
قیمتهایی که امروز برای انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی
مطرح است ،قیمتهای حدود 15هزار تومان است در صورتی که االن
متوسط قیمت آب شرب بهداشتی در شبکههای توزیع آب با کیفیت
بســیار باال حدود  500تومان اســت؛ اختالف  500تومان و 15هزار
تومان رقم بسیار زیادی است.
ي و مدیریت آب چه اقدامی
Áایران برای حل مشکالت كمآب 
باید انجام دهد؟ فرهنگسازی و الگوی مصرف در کجای این مسیر
قرار دارد؟

طبیعتا موثرترین راه ،مدیریت مصرف اســت .چون ما نمیتوانیم
منابع آب تجدیدپذیر کشــور را تغییر بدهیم .منابع آب تجدیدپذیر
بستگی به وضعیت دورههای آبی و دورههای بارندگی ساالنه دارد که
با نوسان منطقی و تاریخی خود به صورت دورهای تکرار ميشود .ولی
به هر صورت آن چیزی که قابل مدیریت اســت ،مدیریت مصرف و
مدیریت تقاضا است .در بخش مصرف باید تدابیر متعددی بهخصوص
در بخش کشاورزی و شُ رب و بهداشت انجام بگیرد .در بخش مدیریت
تقاضا باید سیاستهای دولت بهخصوص در زمینه آب مجازی با دقت
تنظیم بشود .میدانید امروز بســیاری از کشورها در زمینه صادرات
و واردات محصوالت کشــاورزی ،انجام محاسبه آب مجازی را یکی
از اولویتهای کاری خودشــان قرار دادهاند .اگر کشوری پرآب باشد
ميتواند هم محصوالت کشاورزی «کمآبخواه» و هم «پرآبخواه»
را صادر کند .ولی کشــورهای کمآب باید سعی کنند که محصوالت
«پرآبخــواه» را وارد و محصوالت «کمآبخواه» را صادر بکنند .این
سیاســت باعث ميشــود که در مصرف آب و مدیریت تقاضای آن
اقدامات موثری صورت گیرد .مثال صادرات هندوانه و خربزه از ایران
به کشــورهای دیگر ،دقیقا ضد سیاستهای مدیریت مجازی آب در
صادرات و واردات است.
اجرای الگوی کشــت مناسب در هر دشــت ،اجرای برنامههاي
ترویجی و فرهنگسازی ،مکانیزه کردن کشاورزی ،توسعه بسیار زیاد
کشتهاي گلخانهای ،اجرای کامل کانالها و شبکههاي آبیاری درجه
 1و  2و  3و  4و بهکارگیری متخصصان کشــارزی و ...مجموعه این
ي مربوطه در نظر گرفته
برنامهها باید به صورت جامع در همه بخشها 

شــود و با یک عزم ملی و یک اقدام جدی همراه باشد .به این ترتیب
میتوان منابع موجود را برای نسل فعلی و نسلهای بعدی بهخوبی
استفاده و محافظت کرد.
ي فرامرزی در چند ســال اخیر
ي آبها 
Áدعواها و چالشها 
بیشتر شده است .حتی گروهی اصطالح «جنگ آب» را برای آن
به کار ميبرند .چرا این ماجرا چند سال پیش مطرح نبود؟

ببینید در هر بخشی وجود ساختار مناسب و بهینه یک عامل بسیار
مهم در انجام مدیریت صحیح است .در بخش آب باید ساختار مدیریت
محلی منطبق بر حوزههای آبریز باشد ،چون در هر حوزه آبریز فرآیند
ي سطحی و زیرزمینی و بهرهبرداری از منابع آب
بارندگی ،جریانها 
از یک پیوســتگی گسستناپذیر و جداناپذیری برخوردار است و اگر
تقسیمات مدیریتی منطبق با این پیوستگی نباشد قطعا در مدیریت
مبندی
دچار اشــکال میشــود .در دورههای قبل تا سال  84تقسی 
مدیریتهای محلی براســاس حوزه آبریز بود .ما در ســطح کشور 6
حوزه آبریز اصلی داریم که از داخل آنها  16مدیریت آبریز مســتقل
قابل تعریف بود.
Áاین حوزههاي آبریز زیر نظر وزارت نیرو بود؟
بلــه ،زیرمجموعــه معاونــت آب وزارت نیــرو بود .بــه هرحال
ي مدیریتی براساس تقســیمات حوزه آبریز انجام
تقســیمبندیها 
گرفته بود و بهخوبی هم مدیریت ميشد .از آن سال به بعد تصویب
قانون تشــکیل شــرکتهای آب منطقهای اســتانی ،باعث شد که
مدیریتهای آب ،منطبق بر مرزهای جغرافیایی اســتانها شود .از
آنجا که تقسیمبندی مرزهای جغرافیایی استانی منطبق بر مرزهای
جغرافیایی حوزههای آبریز نبود ،از طرفی این موضوع باعث ميشد که
هر مدیری فکر کند که به صورت مستقل ميتواند تصمیمگیریهای
الزم را راجــع به منابع آب انجام دهد .درصورتی که مدیریت ارشــد
در حوزه آبریز به دلیل پیوســتگی چرخه آب در حوزه باید مدیریت
منابع و مصارف را انجام دهد نه مدیریت اســتانی .در شرایط کنونی
این ماجرا مقداری مشکل ایجاد کرده است .بخشی از این مشکل هم
که عرض کردم مربوط به بحثهای اجتماعی و سیاسی است .بخش
دیگری هم ناشی از حســاس شدن مردم روی منابع آب ،آثار آن در
زندگیشــان و نقش سدسازی و تنظیم آب در تامین نیازهای مردم
است .البته مقداری هم جوسازی در این قضیه صورت میگیرد .طبیعتا
سیاستهای وزارت نیرو همیشه برنامهریزی برای منابع آب در راستای
مصارف بهینه بوده اســت و اولویتها به ترتیب با بخشهای شُ رب،
ي گذشته عدم رعایت این
صنعت و کشاورزی بوده است .اما در سالها 
اولویتبندیها و عدم رعایت آن مصالح مدیریتی حوزه آبریز ،باعث شد
تا زمینه یک سری مناقشات اجتماعی فراهم شود .البته استفاده بعضی
اشخاص ،استفادههای سیاسی و استفادههای به اصطالح تبلیغاتی در
ي مختلف سیاسی مثل انتخابات هم یک مقداری به این
مناسبتها 
مسائل دامن زده است .من فکر ميکنم به طور کلی با مصالح مهم و
منافع ملی ،مانند بحثهای مربوط به آب ،نباید شوخی کرد .مقوله آب،
ي مثل ایران است .باید
بسیار بحث زیربنایی و مهمی برای کشور كمآب 
فضای کار را به فضای کارشناسی و علمی و مدیریت منطقی سوق داد
تا انشاءاهلل مردم کشورمان بتوانند از این سرمایه بسیار باارزش به نحو
درست و بهینه استفاده کنند .در غیر این صورت اگر ما این سرمایه را
درست استفاده نکنیم و ضایع کنیم و روشهای صیانتی برای استفاده
سالم و قابل اســتفاده ماندن آن برای نسلهای آینده به کار نبریم،
رسالت ملیمان را انجام ندادهایم.

فکرميکنم
به طور کلی با
مصالح مهم و
منافعملی،مانند
بحثهای مربوط
به آب ،نباید
شوخی کرد.
مقوله آب ،بسیار
بحث زیربنایی و
مهمی برای کشور
ي مثل ایران
كمآب 
است .باید فضای
کار را به فضای
کارشناسی و
علمی و مدیریت
منطقی سوق داد

15

هزار تومان
قیمت انتقال آب از
خلیج فارس به فالت
مرکزی
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پوشــه

گفتوگو با کاوه مدنی
استاد مدیریت آب و محیط زیست امپریال کالج لندن

پوپولیسممحیطزیستی
پدیدهای جدید و مخرب است

در خشک شدن دریاچه ارومیه
یهای دورهای
اثرات انسانی بهمراتب بیشتر از خشکسال 
تاثیرگذار بوده است

عکس :رضا معطریان

ایران عالوه بر اینکه دچار كمآبي و مشکالت محیط زیستی شده به اعتقاد کاوه مدنی ،استاد مدیریت آب و
محیط زیست امپریال کالج لندن ،دچار پوپولیسم محیط زیستی هم شده است .عارضهای که در آن ،افراد
دچار افراط و تفریط محیط زیستی ميشوند .فضایی که در آن هرکسی درباره مسائل محیط زیستی موضع
بگیرد ،تبدیل به آدمی محبوب ميشود .مدنی که برنده جایزه دانشمند جوان برجسته در علوم زمین در
سال  ۲۰۱۵است به «آیندهنگر» ميگوید« :یک سری از افراد گمان ميکنند مسئوالن مقصر هستند و
ميخواهند آب را نابود کنند و تنها این گروه دلسوزند و به مشکالت آب فکر ميکنند .دغدغه این گروه هم
فقط آبی است که پشت سدها قرار دارد .دغدغهشان ،آبی که مصرف ميکنند ،ماشینی که هرروز به خیابان
ميآورند و دود تولید ميکند ،نیست .این افراد یک سری مسائل پیدا کردهاند و تنها به آن متوسل شدهاند.
این پوپولیسم ،اتفاق بدی است که متاسفانه بین کارشناسان و استادان دانشگاهها دیده ميشود .چرا؟ به
این علت که اعتراض کردن در هر حالتی جذاب است ».مدنی در میان کارشناسان حوزه آب از فراتحلیل
سخن ميگويد و گفتمان بر سر مشکل آب را به عنوان راهحل بیان ميکند .او همچنین درباره تاثیرات
اقلیم و تاثیر فعالیتهای انسانی روی محیط زیست صحبت ميکند.

Áشاید اولین و کلیترین سوال درباره آب این باشد که در همه محافل
گفته ميشــود ایران دچار «بحران آب» است .آیا در واقعیت ،ميشود
وضعیت ایران را بحران نامید؟ شــما خودتان در گفتوگوهای مختلف
خیلی موافق به کار بردن کلمه بحران نبودهاید.

البته صحبتهای من به ایــن معنا نبوده که به طور کلی مخالف کلمه
بحران بودهام .در واقع من مخالف استفاده غيرمسئوالنه از کلمه بحران هستم.
ميگویم اگر درباره همهچیز کلمه بحران را به کار ببریم ،بهآرامی حساسیتمان
را نسبت به آن از دست ميدهیم و بیتفاوت ميشویم .این در حالی است که
کلمه بحران بار معنایی منفی و اضطراری دارد ،یعنی زمانی باید استفاده شود
که همگان برای حل و مقابله با آن بســیج شوند .بنابراین ما باید در برابر آن
واکنش سریع و اورژانسی داشته باشیم .این االن اشکال است ،چرا که آنقدر
کلمه بحران به کار بردهایم كه حساســیتمان را از دست دادهایم .حاال یا باید
38
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برای حل مشــکل آب ،اسمش را «ابربحران» بنامیم یا اگر مشکل آب ایران،
بحران اســت ،پس باقی مسائلمان بحران نیست .به عالوه نحوه تعامل ما با
مشکل آب آنقدر بیتفاوت بوده که خیلی به درازا کشیده شده است .در حالی
که حل بحران نباید تا این حد طوالنی شــود .به این ترتیب االن این مسئله
به یک بیماری مزمن تبدیل شده و جزئی از زندگی ما و ایران است که البته
اتفاق خیلی بدی است .با این حال ،این را هم باید بگویم که من خودم از کلمه
بحران بارها و بارها استفاده کردهام .این مسئله شاید سوزنی به خود باشد .فکر
ميکنم اولین باری که از کلمه بحران آب استفاده کردم ،سال  81بود؛ زمانی
که دانشجوی لیسانس بودم و آن را در یک مقاله نوشتم .به این ترتیب از بار
اولی که خود من این کلمه را به کار بردهام  14ســال گذشــته است .اما اگر
قرار اســت پدیدهای آنقدر به درازا بکشد ،دیگر اسمش بحران نیست .شاید
من درست استفاده نکردهام و یا شاید در فرهنگ ایرانی کلمه بحران درست
استفاده نمیشود .البته منظور من این نیست که شرایط حاد نیست .شرایط
بهشدت حاد و خطرناک است و باید به آن پاسخ داد.
Áشما در گفتوگوهای مختلف از ارتباط تنگاتنگ سیستمهای محیط
زیستی و سیستمهای اجتماعی صحبت کردهاید .آیا استدالل شما این
است که فرهنگسازی ميتواند مشکل کمبود آب را حل کند؟

همانطور که نمیشود تنها با سدسازی و انتقال مشکل آب را حل کرد ،با
فرهنگسازی صرف هم نمیشود مشکلی را حل کرد.
Áبه عبارتی مجموعهای عوامل نیاز است؟
دقیقا ،به مدیریتی با تلفیقی از راهحلها نیاز است .باید از درهای مختلف
وارد این ماجرا شد .چرا که مشکل آب در ایران مانند یک نفر با بیماريهاي
حاد است .مثل بیماری نیست که تنها کلیهاش مشکل دارد و با برداشتن آن
خوب ميشود .مشکل آب در ایران مانند بدن بیماری است که کبد و کلیهاش
از کار افتاده ،رگهایش گرفته است و قلب و مغزش هم درست و حسابی کار
نمیکند .به این ترتیب از تلفیقی از روشها برای درمان باید اســتفاده کرد.

من مخالف استفاده غيرمسئوالنه از کلمه بحران برای مسئله آب هستم .اگر درباره همهچیز کلمه بحران را به کار ببریم ،بهآرامی
حساسیتمان را نسبت به آن از دست ميدهیم و بیتفاوت ميشویم .این در حالی است که کلمه بحران بار معنایی ،منفی و اضطراری
دارد ،یعنی زمانی باید استفاده شود که همگان برای حل و مقابله با آن بسیج شوند.

فرهنگسازی مفید است اما کافی نیست و با آن نمیشود کل مسئله را حل
کرد .همانطور که نمیشود گفت بهتنهایی سدسازی ،انتقال آب و شیرین
کردن آب خوب اســت یا بد .بحث اصلی این است که ایران احتیاج به یک
سری ملزومات دارد ،فرهنگسازی هم جزئی از آن است.
Áاین فرهنگسازی در کجاها اشتباه بوده است؟
ما یک بحث بیفرهنگی درباره محیط زیست داریم .مثال بهداشت محیط
زیست را نادیده ميگیریم ،یا هنگام مسواک زدن ،ظرف شستن و حمام رفتن
به مصرف آب دقت نمیکنیم .عالوه بر این امروز دچار یک پدیده بیفرهنگی
جدید هم شدهایم که من اسمش را پدیده بیفرهنگی تلگرامی ميگذارم .این
پدیده اینگونه است که از ابزارهای شبکه اجتماعی بهاشتباه استفاده ميکنیم.
همین االن من در چندین گروه و کانال درباره آب عضو هســتم .اما به طور
روزانــه آدمها با هم تنش و دعوا ایجــاد ميکنند ،چرا که تا فردی یک نظر
کارشناسی ارائه ميدهد بهسرعت توسط گروهی دیگر درگیر انگ اجیر شدن
توسط شرکتهای پیمانکار ميشود .درواقع باید گفت افراد تحلیل نمیکنند؛
در حالی که با خیال راحت به زندگی خود ادامه ميدهند حتی یک لحظه فکر
نمیکنند برق ،اینترنت و امکانات از کجا ميآید؟ در حالی که همین اینترنت
اثرات آبی محیط زیستی دارد .به این ترتیب عدم نظرات کارشناسی پدیده
مطلوبی نیست ،ظرفیت شنیدن وجود ندارد و همهجا پر است از تئوریهای
توطئه .آیا واقعا تکنولوژی بد است؟! از طرف دیگر ،انتشار مطالب کذب بهوفور
دیده ميشود .مطلبی که مشخص نیســت منبع و استنادش از کجاست و
دست به دست بین مردم ميچرخد .بارها و بارها به نقل از خود من مطلبی
بهاشتباه به اشتراک گذاشته شده است .اینکه اسم یک فرد فرهیخته پای یک
مطلب گذاشته ميشود و مردم هم بدون چون و چرا آن را قبول ميکنند ،در
فهم مشکالت زیست محیطی و آب ،مشکل ایجاد ميکند .زمانی بود جماعتی
نمیدانستند و دلخوش بودند ،اما االن همان جماعت فکر ميکنند ميدانند
و دلخوشاند .این خیلی خطرناکتر از قبلی است .همه ادعای تخصص دارند
و اظهارنظر ميکنند.
Áبه این ترتیب ،یک پله پایینتر از فرهنگســازی مصرف باید به
فرهنگسازی گفتمان و گفتوگو دراینباره پرداخته شود؟

البته نمیشود گفت به عقب برگشــتهایم .این مسئله جزئی از فرهنگ
ما بوده و هســت .حاال یک تکنولوژی به ماجرا اضافه شده و کارها و انتشار
نظرات اشتباه را گستردهتر کرده است .پیشتر این نظرات اشتباه تنها در جمع
خانواده و دوستان منتشر ميشد ،اما حاال در کل دنیا دست به دست ميشود.
همچنین تفاوتش این است که قبال در قالب خانواده احترامی هم وجود داشت
اما حاال در فضای اینترنت ،افراد گســتاخ ميشوند و نظرات خود را با توهین
بیان ميکنند .چون مانند خانواده کسی نیست مقابل نظر اشتباه آنها بایستد،
هرچه دلشان ميخواهد ميگویند .حتی پوپولیستم محیط زیستی هم در
همین قالب قرار دارد .هرکســی درباره مسائل محیط زیستی موضع بگیرد،
تبدیل به آدمی محبوب ميشود .چون االن دغدغه محیط زیستی تبدیل به
دغدغه اجتماعی شده است و به هرکس تهمت زده ميشود .این افراد گمان
ميکنند چون هدفشان محیط زیست است ،پس ميتوانند در این راه از هر
روشی استفاده کنند ،تهمت بزنند و توهین کنند .چون استداالل ميکنند
هدف وسیله را توجیه ميکند .البته در حال حاضر فضای رسانهها هم فضای
بدی است .چند سال پیش خبرهای محیط زیستی آنچنان وجود نداشت،
اما االن هرروز در هر رسانه درباره محیط زیست و آب یک مطلب وجود دارد.
البته این مسئله منفی نیست .اینکه جامعه ما روشنگری ميکند و حساس
شده ،بعد مثبت ماجراست .اما در طرف مقابل تنها حساس شدن کافی نیست.
بعضي افراد گمان ميکنند مسئوالن مقصر هستند و ميخواهند آب را نابود
کنند و تنها این گروه دلسوزند و به مشکالت آب فکر ميکنند .دغدغه این

گروه هم فقط آبی است که پشت سدها قرار دارد .دغدغهشان آبی که مصرف
ميکنند ،ماشینی که هرروز به خیابان ميآورند و دود تولید ميکند ،نیست.
این افراد یک سری مســائل پیدا کردهاند و تنها به آن متوسل شدهاند .این
پوپولیسم ،اتفاق بدی است که متاسفانه بین کارشناسان و استادان دانشگاهها
دیده ميشود .چرا؟ به این علت که اعتراض کردن در هر حالتی جذاب است.
Áپوپولیسم محیط زیستی به نظر ميآید بحث جدیدی باشد که به
مشکالت دیگر محیط زیست اضافه شده است.

بله و البته خیلی خطرناک است .پوپولیسم سیاسی و اجتماعی را هشت
سال تجربه کردهایم .افترا زدنها و بگمبگمها خیلی بد است .افراد و کارشناسان
باید با یکدیگر گفتوگو کنند .اما این گروه به ظاهر دغدغهمند جامعه را گمراه
و ناامید ميکنند .در حال حاضر تنها القا شده که مسئوالن ميخواهند آب
را نابود کنند و توانایی مدیریت آن را ندارند ،اما خب پس وظیفه شهروندی
چه ميشــود؟ به هرحال در یک گفتمان درست ،هر کارشناسی نظر خود را
ميدهد .شاید فردی گمان کند لوله خوب است ،نفر بعدی بگوید سدسازی
درست است و دیگری انتقال آب را مطرح کند .نه همه اینها اشتباه ميکنند
و نه همهشان درست ميگویند .باید بررسی کرد و به یک اجماع رسید .االن
هرکسی بگوید سدسازی بد و دشمن طبیعت است ،طرفدار پیدا ميکند و
محبوب ميشــود .فیلمی ساخته شود که وزارت نیرو محیط زیست را نابود
کرده و سازمان محیط زیست درست عمل نکرده ،بیننده پیدا ميکند ،به این
علت که مردم تفکر تراژدی و منفی را دوســت دارند .اگر فردی بگوید اوضاع
خوب ميشود ،دیگر جذاب نیست .اغراقآمیز کردن ،باعث ميشود که مسائل
پیچیده شــوند .به طور مثال گروهی اعالم ميکنند سدســازی و سازههای
مهندسی بد است ،اما آیا همین گروه حاضر است با درشکه رفتوآمد کند؟
حتی درشــکه هم به محیط زیست و حیوانات لطمه ميزند .آیا همین افراد
حاضر هستند بارشان را روی دوش خود بگذارند و رفتوآمد کنند؟ این افراد
حاضر هستند به قبل از توسعه برگردند؟ چرا گروهی حاضر نیستند قبول کنند
واقعیت جایی مابین این تفکرات افراطی اســت؛ اینکه خودشان هم مسئول
هســتند و تنها دیگری مقصر نیست .تنها انگ زده ميشود که فالن مدیر و
رئیسجمهور اقدام اشتباه انجام داد ،اما واقعیت این است که آن رئیسجمهور
هم از همین اجتماع برآمده است.
Áبا این حساب ميتوان گفت که مشکالت و مسائل زیست محیطی
ایران آنچنان ناشــی از تغییرات اقلیم نیست و حاصل دست خودمان
است؟

نهتنها در ایران بلکه در ســطح جهانی اثرات تغییرات اقلیم را نمیتوان
تفکیک کرد .تفکیک اثرات منطقهای انسانی و اقلیمی اقدامی است که تاکنون
ناممکن بوده است .تخمینهايي زده شده اما دقیق نیست .البته اجماعی وجود
دارد که ميگوید اثرات انســانی روی حوزههای مختلف در دنیا بسیار بیشتر
از اثرات تغییرات اقلیمی بوده اســت .این در حالی اســت که اگر ما به طور
دقیق ميدانســتیم اثرات اقلیمی چه بوده و چه خواهد بود خیلی راحتتر
ميتوانســتیم در دنیا برای مقابله با آن به تفاهم برسیم .اینکه ما نمیدانیم
دقیقا چه اتفاقاتی افتاده و در آینده چه ميشود ،باعث شده مسائل تبدیل به
پدیدهای سخت شوند .با این حال که نمیدانیم دقیقا چه خبر است ،براساس
عقل سلیم و منطق برایش شواهد و قرائن جمع شده تا اقداماتي صورت بگیرد.
به هرحال اثراتی که در کوتاهمدت داشتیم و در دهههای آینده هم خواهیم
داشت شاید فراتر از تغییرات اقلیمی باشد ،به همین دلیل این اثرات ،اثرات
بدی اســت و ميتواند مشکل ایجاد کند .به طور مثال درباره مسئله دریاچه
ارومیه ،اثرات انســانی بهمراتب بیشتر از خشکسالیهای دورهای بوده است.
حتی مسئله دریاچه ارومیه را نمیشود تغییرات اقلیمی نامید .البته این موضوع
درباره دیگر نقاط ایران هم مصداق دارد.

در حال حاضر
تنها القا شده
که مسئوالن
ميخواهند آب
را نابود کنند و
توانایی مدیریت
آن را ندارند ،اما
خب پس وظیفه
شهروندی چه
ميشود؟ به
هرحال در یک
گفتمان درست،
هر کارشناسی
نظر خود را
ميدهد .شاید
فردی گمان کند
لوله خوب است،
نفربعدیبگوید
سدسازی درست
است و دیگری
انتقال آب را
مطرح کند .نه
همهاینهااشتباه
ميکنند و نه
همهشان درست
ميگویند.باید
بررسی کرد و به
یک اجماع رسید
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پوشــه

االن در رودهای
فرامرزی دچار
مشکل شدهایم.
چرا که چندین
سال گذشته
مدیریتاستانی
جای مدیریت
حوزه آبریز را
گرفت .به این
ترتیب حوزههای
جدید فرامرزی
درست شد و
دعوای بین
استانی هم شکل
گرفت .در این مورد
ميتوان دعوای
استان چهارمحال
و بختیاری و
اصفهان را مطرح
کرد

 Áبحثی وجود دارد که شاید در همان پوپولیسم محیط زیستی که
شما عنوان کردید ،بگنجد؛ اینکه به طور مثال از ابتدای امسال بارندگی به
اندازهای بود که در بعضی شهرها سیالب سرازیر شد و مسئوالن مجبور
به رهاسازی آب بعضی سدها شدند .حاال عدهای با استناد به این بارندگی
ادعا ميکنند که دیگر خشکسالی سرآمده و كمآبي وجود نخواهد داشت.
این مسئله را چطور باید ارزیابی کرد؟

مسلما اینطور نیست .اما مسئله این است که کلمه خشکسالی در وهله
اول درســت استفاده نشــده و توضیح ندادهایم که چرا ميگوییم خشک و
خشکسالی .به همین دلیل زمانی که این پدیده به وجود ميآید ،نمیتوانیم
بگوییم که با بارندگی چندروزه خشکسالی برطرف نمیشود .این پوپولیسم
محیط زیســتی همین است که مسئوالن ميگویند ایران دچار خشکسالی
30ســاله شده است .این موارد ،موارد اشتباه اســت .این در حالی است که
مبنای دورههای آماری حداقل باید 30ســاله باشد .از طرفی هم خشکسالی
یعنی کاهش نزوالت جوی و آب در دسترس نسبت به میانگین درازمدت .اگر
در طول یک بازه زمانی آب نسبت به میانگین کمتر باشد ،دچار خشکسالی
شدهایم .اگر کسی ادعا ميکند که  30سال است ایران دچار خشکسالی شده،
پس اصال معنی پایه این کلمه را متوجه نشده است .به طور مثال عربستان
نسبت به ایران خشکتر است و نزوالت جوی کمتری دارد ،اما نمیشود گفت
که عربستان دچار خشکسالی شده است .چرا که میانگین بارندگی این کشور
همین میزان است .حتی اگر ایران در یک بازه درازمدت روند کاهش بارندگی
داشته باشد ،ميتواند در کوتاهمدت بین سالها افزایش و کاهش بارندگی را
تجربه کند .یعنی در بازه هفتادساله یا صدساله روند کاهشی داشته باشد ،اما
در این میان یک سالهایی هم باالتر از میانگین با بارش همراه شود .این باوری
که ما قرار اســت  30سال خشک باشیم ،باور غلطی است و بیسوادی باعث
شده مدام تکرار شود .در این میان حتی به اطالعات ناسا هم استناد ميشود
که اشتباه است .البته صحبتها در حالی مطرح ميشود که حتی دادههای
ماهوارهای نشــان نمیدهد ایران به طور خاص روند کاهش نزوالت جوی را

 10راهکار کاوه مدنی برای مشکل كمآبي در کشور
 1بازنگری جدی در سیاستهای رشد و توزیع جغرافیایی جمعیت و سرمایهگذاری جدی در
بخش صنعت با لحاظ كردن محدودیتهای آبی و اثرات زیست محیطی منطقهای و فرامنطقهای
 2مرفهسازی کشاورزان و جوامع روستایی با اعطای امتیازات بیشتر و سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی به منظور افزایش بهرهوری اقتصادی بخش کشاورزی از طریق مدرنیزه کردن ،صنعتی
کردن و اقتصادی کردن این بخش
 3بازبینی الگوهای کشت در سراسر کشور با در نظر گرفتن امنیت غذایی ملی و براساس میزان
دسترسی به منابع منطقهای و بهرهوری اقتصادی
 4افزایش قیمت حاملهای انرژی و آب در بلندمدت همراه با اعطای مشوقهای اقتصادی برای
جلوگیری از صدمات اقتصادی و معیشتی بر کشاورزان در کوتاهمدت
 5ایجاد سازمانهای تعاونی مدیریت کشاورزی در هر منطقه و افزایش مشارکت کشاورزان و
ظرفیتهای جمعی در مدیریت آب و کشاورزی
 6ایجاد بازار آب و کنترل حقآبهها
 7ایجاد حساب پسانداز آب برای محیط زیست برای حفظ و احیای اکوسیستمها از طریق
خریداری آب از مزارع کمبازده
 8تغییر وضعیت از مدیریت بحران (انفعالی) به مدیریت پیشگیرانه (فعال)
 9اصالح ساختار حکمرانی آب و تقویت سازمان محیط زیست
 10آموزش و تقویت فرهنگ زیست محیطی جامعه.
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تجربه کرده باشد ،اما در این دادهها عنوان شده که ایران با افزایش دما روبهرو
بــوده که این موضوع روی میزان تبخیر آب موجــود تاثیر ميگذارد ،با این
حال کاهش نزوالت جوی مطرح نبوده است .ولی از طرف دیگر ایستگاههای
زمینی ميگویند که کاهش نزوالت جوی وجود داشته؛ دراینباره باید گفت
که کیفیت دادههای ایستگاههای زمینی مطلوب نیست و دستکاری در آن زیاد
اتفاق ميافتد .به همین دلیل خیلی سخت است که فهمیده شود دقیقا چه
اتفاقی افتاده .البته این موضوع را هم باید مطرح کرد که دادههای شرق و غرب
ایران با یکدیگر متفاوت است.
Áشما در دریافت جایزه دانشمند ممتاز جوان ،تئوریهای اقتصادی و
رفتارشناسی را وارد حوزه مدیریت منابع آب کردهاید .این مدل چگونه
کار ميکند؟

جایزه من درباره گنجاندن یک سری متدها در مدل مدیریتهای منابع
آب بود .این مدلها ،مدلهای کامپیوتری است که گفته ميشود رفتارها چه
هست ،باید چه اقدامی انجام شود و چطور سیاستگذاری صورت بگیرد .در
واقع من یک سری متد طراحی کردم که در آن رفتار ذینفعان در این مسئله
را مورد توجه قرار ميداد .مدلهای این طرح بررســی ميکند که ذینفعان
حاضر به انجام چهکارهایی هســتند .یعنی کــدام تئوریها در عمل امکان
تحقق دارد و کدام ندارد .به طور مثال اگر به کشــاورزی گفته ميشــود که
نوع محصولش را تغییر دهد ،آیا او که ذینفع این ماجراســت ،حاضر به این
کار هست یا خیر .اصال امکان چنین اقدامی وجود دارد یا خیر .در واقع سعی
کردهام فاصله تئوری و عمل را کاهش دهم .چرا که سامانه مدیریت منابع آب
ذینفعان زیادی دارد .نمیتوان مدلی طراحی و تصور کرد که تنها یک نفر این
مجموعه را ميگرداند .همانطور که االن در رودهای فرامرزی دچار مشکل
شــدهایم .چرا که چندین سال گذشته مدیریت استانی جای مدیریت حوزه
آبریز را گرفت .به این ترتیب حوزههای جدید فرامرزی درست شد و دعوای
بین استانی هم شکل گرفت .در این مورد ميتوان دعوای استان چهارمحال
و بختیاری و اصفهان را مطرح کرد .به این ترتیب باید رفتار ذینفعان مختلف
را ارزیابی کرد.
Áهمان جنگ آب معروف که گفته ميشود در آینده گریبانگیر کشور
ميشود؟

بله ،اما در این میان ،یک سوال اساسی مطرح ميشود که آیا جنگ آب راه
افتاده یا جنگهای آینده بر سر آب خواهد بود.
Áالبته لفظ جنگ به معنای توپ و تانک و شمشیر کشیدن نیست.
بله ،دقیقا .این موضوع جنگ نیست .جنگ تعریف خاص خود را دارد .این
موضوع تنها جدال کالمی و لفظی اســت .ایران از بعد از انقالب با عربستان
روابط خوبی نداشــته اســت ،اما آیا از کلمه جنگ ایران و عربستان استفاده
ميکنیم؟ از هر ایرانی پرسیده شود تنها جنگ را جنگ ایران و عراق ميگوید.
بنابراین وقتی کلمه جنگ آورده ميشود ،معنای توپ و تانک به ذهن ميرسد.
اگر این معنی مدنظر است که باید بگویم امکانش خیلی کم است .تاریخ هم
نشان داده که هیچ جنگی بر سر آب نبوده است .اگر جنگها بر سر آب بوده
باشد ،یعنی باید یک کشوری را تصرف کرد و از آبش استفاده کرد .البته ابتدا
باید کشــوری را پیدا کرد که آب به اندازه کافی داشــته باشد .بنابراین لفظ
جنگ برای کمبود آب ،نوعی اغراق است .با این تفکر ،جنگ برسر آب اتفاق
نمیافتد .تنش لفظی و جنگ قدرت مسلما وجود خواهد داشت و البته باید
هم وجود داشته باشد ،اما اینکه گفته شود ميجنگیم ،صحیح نیست .از طرف
دیگر ولی این ماجرا در سطح کشاورزان بحرانیتر ميشود ،چرا که آب برای
کشاورز یعنی زندگی .برای آدم شهرنشین ممکن است تا این حد مهم نباشد،
چرا که شاید آب چند ساعتی قطع شود ،اما باز هم اتفاقی نمیافتد .مثال اگر
زلزلهای در تهران بیاید و قحطی رخ دهد ،سر آب و غذا حتما جنگ ميشود،

بارها و بارها به نقل از خود من مطلبی بهاشتباه به اشتراک گذاشته شده است .اینکه اسم یک فرد فرهیخته پای یک مطلب گذاشته ميشود و مردم هم بدون
چون و چرا آن را قبول ميکنند ،در فهم مشکالت زیست محیطی و آب ،مشکل ایجاد ميکند .زمانی بود جماعتی نمیدانستند و دلخوش بودند ،اما االن
همان جماعت فکر ميکنند ميدانند و دلخوشاند .این خیلی خطرناکتر از قبلی است .همه ادعای تخصص دارند و اظهارنظر ميکنند.

همین االن آدمها ســر جای پارک دعوا ميکنند .باز هم جنگ پارکینگ و
ترافیکی ما خیلی بیشتر از جنگ آب خواهد بود .اما کشاورز سر زندگیاش
ميجنگد .همانطور که دیدهایم چند ســال گذشته در نزاعهای زایندهرود
کشته و زخمی هم وجود داشت .این ميشود معنای جنگ .در بعدی دیگر
هم اگر گفته شود خشکســالی داعش را به وجود آورده ،حرفی غیرمنطقی
است .اما آیا خشکسالی در شکلگیری داعش تاثیر داشته؟ بله داشته است،
چرا که وقتی خشکسالی وجود دارد ،کشاورز شغلش را از دست ميدهد ،به
شهرها ميرود و حاشیهنشین ميشود؛ حاشیهنشینها هم انقالبها کردهاند.
به هرحال این پدیده وجود دارد و ميتواند به عنوان کاتالیزور و شتابدهنده
عمل کند .حتی تحریمها ميتواند به وخیمتر شدن محیط زیست ایران منجر
شود .اما بهتنهایی عامل نیست .اگر همین فردا کشاورزی تعطیل شود ،این
افراد به شهرها مهاجرت ميکنند ،اما در شهرها برایشان شغل و خدماتی وجود
ندارد و وضعیت معیشتشان دچار مشکل ميشود .فساد و جرم و بزهکاری تا
میزان زیادی به فقر اقتصادی و وضعیت فرهنگی و تحصیلی وابسته است .به
این ترتیب با تعطیلی کشاورزی ميتوان به این قضیه دامن زد .همانطور که
خشکسالی طوالنی و قحطی ميتواند به آن دامن بزند.
Áنقطه اشتراک مدیریت آب ایران در انتقال آب دریای خزر و خلیج
فارس به شهرها و دشتهای مختلف بیان ميشود .این روش مدیریتی
روش درستی است؟ در مرحلهای دیگر هم گفته ميشود کشاورزی 90
درصد آب کشور را مصرف ميکند و باید تا حدودی آن را تعطیل کرد.

در کنار مســائل مدیریتی جدید ،گفته ميشود که آب انتقال پیدا کند
یا خیر ،آب شیرین شــود ،سدسازی انجام گیرد یا خیر .این سوال از اساس
اشتباه است .صحیح این است که در کجا و چه مناطقی چه اقدامی صورت
بگیرد .تمام این راهحلها باید کنار هم استفاده شوند تا با مدیریتی تلفیقی
به نتیجهای که ميخواهیم برســیم .در واقع انتقال آب ،آب شیرین کردن،
سدسازی و حتی چاه زدن ،بعد از صرفهجویی ،برداشت طبیعی ،استحصال
طبیعی ،راههای حقوقی و سیاستگذاری و مشوقهای مصرف ،اقدامات ثانویه
هستند .این راهکارهای سازهای یا راهکارهای ثانویه باید زمانی مورد استفاده
قرار بگیرد که راهکارهای اولیه استفاده شده باشد یا حداقل به مقداری صورت
گرفته باشد .بعضي راهها تقاضا و بعضي عرضه را هدف قرار ميدهد .به همین
دلیل نمیتوان گفت که تنها به عرضه یا تنها به تقاضا توجه شود .به طور مثال
سدسازی اقدام بدی نیست .سد تکنولوژی است و همانطور که ميتواند اثرات
منفی محیط زیستی و اجتماعی داشته باشد ،ميتواند اثرات مثبت محیط
زیســتی ،اجتماعی و اقتصادی زیادی هم به وجود آورد .از طریق سد ،آب و
انرژی منطقه تامین ميشــود ،اما از طرف دیگر هم ماهیها از بین ميروند.
باید تمام این اثرات باالنس شــوند .جایی محیط زیست مهم است و حفظ
آن باید در اولویت باشد و جایی دیگر شهر وجود دارد و حفظ شهر باید مهم
تلقی شــود .ما نمیتوانیم تنها محیط زیست را در نظر بگیریم ،چرا که اگر
اینگونه باشد حتی ساختمانسازی هم اشتباه است و به محیط زیست آسیب
ميرساند و مردم باید باالی درخت زندگی ميکردند .نمیتوان همه امکانات
را با هم خواست .اما به طور مثال سد گتوند ،سد خوبی است؟ مسلما چنین
نیســت .مکانیابی گتوند اشتباه بوده است ،در جایی نادرست طراحی شده
است .اینکه محصولی غلط تولید شده ،دلیل نمیشود کل آن تکنولوژی زیر
سوال رود .اگر هواپیمایی بد تولید شود و سقوط کند ،به این معنا نیست که
صنعت هواپیماسازی ،صنعت بدی است .به همین ترتیب هم اگر سدسازی در
مکان اشتباه صورت بگیرد ،اثرات مثبتی نخواهد داشت .اینجاست که مشکل
ایجاد ميشــود .به این ترتیب انتقال آب و آب شیرین کردن شاید به عنوان
راهکار ثانویه در جایی اســتفاده شود اما راهکار اولیه این نیست که از خلیج
فارس آب به یزد کشیده شود تا مشکل كمآبي حل شود .ابتدا باید گفت یزد

برای چه به آب نیاز دارد .آیا با این آب ميخواهد کشاورزی کند؟ در واقع باید
برنامهریزی انجام شود تا در این شهر ،صنعتی ،جایگزین کشاورزی شود تا آب
کمتری مصرف کند .در حوزه زایندهروز هم چنین اتفاقی رخ داد .در تفکیک
مدیریت استانی ،چهارمحال و بختیاری برای استفاده از سرشاخههای کارون
حرفی برای گفتن پیدا کرد .اولین بار سال  2005روی انتقال آب زایندهرود
کار کردیم .این پژوهش نشــان ميداد که اتفاقا انتقال آب زایندهرود یکی از
عوامل مشکالت این حوزه است .چرا که باعث شد فراموش کنیم این حوزه
دچار كمآبي است .به همین دلیل مدام آب به آن انتقال دادیم و مشوق توسعه
شدیم .به این ترتیب مدام کمبود آب رخ داد ،در کنارش مدام آب منتقل شد
و توســعه افزایش پیدا کرد و این دور باطل ایجاد شد .این درحالی است که
ورودی زایندهرود میزان زیادی است اما باز هم گاوخونی خشک است .چرا؟
چون که هیچ برنامهریزی برای مهار مصرف صورت نگرفته است .هر زمانی که
آب کم بوده است یا به انتقال آن فکر شده و یا چاهها عمیقتر حفر شدهاند.
حاال هم ميخواهیم همین کار را با ســد ،چاه و با انتقال آب و آب شــیرین
کردن انجام دهیم .این ميشود که در کشوری که هنوز سرانه مصرف باالست،
کشاورزی معیشتی و غیرمکانیزه صورت ميگیرد ،راهحل این ميشود که آب
شیرین شود .این در حالی است که با آن قیمت و بهایی که برای شیرین شدن
آب پرداخت ميشود ،ميتوان باکیفیتترین محصول را وارد کرد.
Áاما بحث خودکفایی و خوداتکایی ضربه ميبیند.
واقعیت این اســت که بیشتر از اینکه خودکفایی مدنظر باشد ،این است
که شغل جایگزین وجود ندارد .تعداد کشاورزان ایران باالست .آنها وضعیت
معیشت مطلوبی ندارند .بنابراین نمیتوان صفر و صدي برخورد کرد و گفت
که چون آب وجود ندارد ،کشاورزی تعطیل شود .اما وقتی که کشور به سمت
توسعه حرکت کند ،انتقال افراد از بخش کشاورزی به بخش صنعت و خدمات
به صورت خودکار اتفاق ميافتد .ولی در کدام محفل منابع آب درباره توسعه
صنعت صحبت ميشــود .جایی هم که صحبت شود ،سریع انگ اجیرشده
چسبیده ميشــود .دلیل هم این است که در کشور دید کالن به منابع آب
محدود است .به همین دلیل هم من هیچوقت با وزارت صنایع درباره توسعه
صحبت نمیکنم .چرا که او تنها ميگوید که آب بیشتری ميخواهد .کسی
فکر نمیکند که مجموع آب کشــور ثابت اســت و باید آن را به بخشهای
مختلف منتقل کرد .اگر قرار اســت آب از کشــاورزی به بخش صنعت برده
شــود ،صنعت هم باید موظف شــود که نیروی کار را از بخش کشاورزی به
بخش صنعت منتقل کند .باید تعداد خاصی شغل و فرصت ایجاد کند .این
تفکیکها صورت نمیگیرد .در حوزه آب کالن نگاه نمیکنیم .همین ميشود
که برنامهها یکسویه و یکبعدی انجام ميشود.

نهتنها در ایران
بلکه در سطح
جهانی اثرات
تغییرات اقلیم را
نمیتوانتفکیک
کرد.تفکیک
اثرات منطقهای
انسانی و اقلیمی
اقدامی است که
تاکنونناممکن
بوده است.
تخمینهايي زده
شده اما دقیق
نیست.البته
اجماعی وجود
دارد که ميگوید
اثرات انسانی
روی حوزههای
مختلف در دنیا
بسیاربیشتراز
اثرات تغییرات
اقلیمی بوده است

دریاچه ارومیه به دلیل
سوء مدیریتهای فراوان
درحال نابودی است
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پوشــه
گفتوگوی آیندهنگر با پرویز کردوانی ،پدر علم کویرشناسی ایران

ایران آب ندارد
محیط زیست در هیچ دورهای اولویت مسوالن نبوده است
صحبت از کمآبی و سوءمدیریت منابع آبی که ميشود همیشه یک پای ماجرا پرویز کردوانی ،پدر علم
کویرشناسی ایران و چهره ماندگار در زمینه جغرافیا است .کردوانی از جمله کارشناسانی است که هر
مشکلی درباره آب و مدیریت آن را ریشهای بیان ميکند و البته خودش به تکتک آنها اعتقاد دارد و البته
عمل ميکند .اگر ميگوید آب کم است و باید کم مصرف کرد ،خودش پیشقدم صرفهجویی ميشود .با او
درباره کمبود آب و مشکالت سوءمدیریت آب در کشور گفتوگو کردیم.
Áایران دچار مســائل و مشکالت کمآبی شده است ،این مشکالت
ها باعث بروز این مسائل
ناشی از تغییرات اقلیمی است یا سوء مدیریت 
شده است؟

وقتی سدها
ساخته شد،
تمام آب موجود
تنهابهصنعت
و کشاورزی
و شرب داده و
محیطزیست
فراموش شد و در
نهایت دریاچهها
و تاالبها
خشک شدند.
این در حالی
است که ميشد
هم کشاورزی،
صنعت و آب
شرب داشت و هم
ميشد تاالبها
ها را
و دریاچه 
حفظ کرد
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انسانه ا از سال  1850که در واقع صنعت را شروع کردند ،تولید گازهای
گلخانهای هم برای بشــر به ارمغان آوردند .گاز گلخانهای یعنی دیاکسید
کربن و گاز متان .با انتشار این گازها ،کره زمین گرم میشود و هوا نمیتواند
باال برود .کره زمین که گرم شد ،بیشترین تاثیرش روی اقیانوسها است .چرا
ها گرم ميشود
که سهچهارم کره زمین آب است .به این ترتیب آب اقیانوس 
و باال ميرود .این تبخیرها االن باالی جو اشــباع شده که به آن ميگویند
رودهــای هوایی .این رودهایی هوایی در برخی موارد بارشهایی مثل چند
وقت پیش کشور ایجاد ميکنند .اما در واقع گازهای آلوده و گلخانهای االن
به هوا رفتهاند و تبدیل به فاضالب تمدن صنعتی شدهاند .همین موارد باعث
شده که آب و هوای مناطق مختلف دچار دگرگونی شود .به طور مثال در
مناطقی که بارش زیاد و مطلوب بود ،بارندگی بیشــتر شده و بالعکس در
مناطقی که خشــک و بارندگی کم بود ،بارش هم کاهش پیدا کرده است.
ها تنها مربوط به بارش
اما باید دقت کرد که از طرفی هم بعضی خشکسالی 
نمیشود ،ما نوعی از خشکسالی به نام خشکسالی آبی داریم .به طور مثال
ممکن اســت بارش زیاد باشــد ،اما باز هم آب کم بیاید ،به این علت که
همینطور توســعه دادهایم و فکر تهیه آب آن نبودهایم .همینطور دارند
ها مشکلی را حل نمیکند.
ساختمانسازی میکنند .بنابراین این بارندگی 
از طرفی هم زمانی که بارندگی اتفاق ميافتد ما آمادگی جذب آن را نداریم.
Áچهآمادگیهایی؟
سازمانه ا و ارگانهای مختلف هرکدام وظیفه مختص به خود را برعهده
دارند .برای مثال وظیفه وزارت جهاد کشــاورزی «آبخیزداری» اســت که
باید در سراسر کشــور انجام دهد .آبخیزداری یعنی باالی ارتفاعات ،قلهها
و مکانهایــی که بارندگی زیاد رخ ميدهــد ،اقداماتی صورت گیرد تا آب
به داخل کوه نفوذ کند و این آب همینطور در ســطح راه نیفتد ،چرا که
روان شــدن آب باران در سطح ميتواند تبدیل به سیل شود و هدر رود .در
مناطق پایینتر هم باید سدسازی صورت بگیرد .االن هم که متوجه شدهاند
سدســازی خوب است روی هر رودی سد ميسازند .اما یک سری از سدها
کارشناسی نشده و بعدا مشکل ایجاد ميکند .از طرفی هم باید دقت کرد که
سد بهتنهایی بد نیست؛ این مدیریت غلط است که باعث ميشود نتیجهای
غلط حاصل شود.
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Áبنابراین سدسازی اقدامی نامطلوب نیست؟
وقتی که جمعیت افزایش پیدا کرد ،مسئوالن کمکم به فکر ساخت سد
افتادند .به هرحال ،در تابستان در بعضی نقاط ،بارندگی وجود ندارد .بنابراین
اگر ذخیرهای وجود نداشته باشــد در ماههای گرم ،آبی هم وجود نخواهد
داشت .اما مسئله مهم در این میان اين است که وقتی سدی ساخته و آبی
ذخیره ميشود ،باید سهم باتالقها ،دریاچهه ا و تاالبه ا را آزاد کنند تا به
مسیر همیشگی خودش برود .اما از وقتی سدها ساخته شد ،تمام آب موجود
تنها به صنعت و کشاورزی و شرب داده و محیط زیست فراموش شد و در
نهایت دریاچهه ا و تاالبه ا خشک شدند .این در حالی است که ميشد هم
کشاورزی ،صنعت و آب شرب داشت و هم تاالبه ا و دریاچهه ا را حفظ کرد.
Áمشکل از چه زمانی شروع شد؟
زمانهای گذشــته ،قنات وجود داشــت .در دهه  40و زمان اصالحات
ارضی ،برای کشــاورزی چاههای عمیــق و نیمهعمیق حفر کردند .به این
ترتیب کشاورزان در عرض  20روز به آب رسیدند .رفتهرفته قناته ا بیشتر و
عمیقتر شد .اما در نهایت مشکل این بود که آب قنات محدود بود و همهجا
هم نمیشــد آن را حفر کرد .بعد از این مســائل به تکنولوژی و سدسازی
رسیدند .اما بعد از آن گفته شد به توسعه برسیم و از وابستگی نجات پیدا
کنیم .برای همین اول گفتند که کشاورزی کنید تا از این منظر به کشورهای
دیگر وابسته نباشیم .به این ترتیب در نهایت سه تکنولوژی ما را به این روز
انداخت .اولین مسیر ،حفر چاههای عمیق و قنات بود .چاه برای گسترش
و توسعه کشاورزی .اما در این میان فقط سطح زیر کشت مطرح ميشد و
خبری از بهرهوری نبود .چاه در این مرحله عامل و سمبل توسعه شد.
در مرحله بعدی ،جمعیت افزایش پیدا کرد و کشور به فکر صنعتی شدن
افتاد .به شهرها گفته شد صنعتی شوند .این شد که االن شهری مثل اصفهان
تا شعاع  50کیلومتر صنعتی شده است .با توسعه کشاورزی و صنعت ،شهرها
ها نیازمند آب بود .برای تهیه آب مورد
هم بزرگتر شدند .همه این توسعه 
نیاز توسعهیافتگی ،سدها ساخته شد .تا قبل از انقالب تنها  13سد در کشور
ساخته شده بود.
ســومین تکنولــوژی کــه وضعیت کشــور را به ایــن روز انداخت
لولهکشیهایی بود که آب سدها را به خانه ميآورد .به این ترتیب شیر و
شیلنگ را اختراع کردند .به این ترتیب آبی که قبال بهسختی و با گاری و
گالنگالن به خانهه ا ميرسید ،حاال با لوله و شيلنگ یعنی سمبل تمدن
بهراحتی سرازیر شد.
در نهایت این شد که از این سه تکنولوژی بهدرستی استفاده نشد .مثل
آدمی که وضع مالیاش خوب است و مدام ولخرجی میکند .او فکر نمیکند
که یک روزی وضعش بد ميشــود تا بیاید به اندازه و درســت خرج کند.
مشکل دیگر کشور این بود که گفتند عدالت باید وجود داشته باشد و همه
شهرها و روستاها به یک اندازه به توسعه برسند .این شد که در همهجا چاه
زدند و سد ساختند .بعده ا گفتند که چرا آب هرز برود و به تاالبه ا بریزد،
باید از این آب هم برای کشــاورزی و صنعت استفاده کرد .با گذشت از این

ها و ارگانهای مختلف هرکدام وظیفه مختص به خود را برعهده دارند .برای مثال وظیفه وزارت جهاد کشاورزی
سازمان 
ها و مکانهایی که بارندگی زیاد رخ
«آبخیزداری»است که باید در سراسر کشور انجام دهد .آبخیزداری یعنی باالی ارتفاعات ،قله 
ميدهد ،اقداماتی صورت گیرد تا آب به داخل کوه نفوذ کند و این آب همینطور در سطح راه نیفتد.

مرحله به فکر اولویتبندی افتادند و آب شرب شهری ،صنعت و کشاورزی
ترتیب این اولویته ا شــدند .به این ترتیب باز هم اثری از سهم باتالقه ا و
تاالبه ا دیده نميشد .همه این مسیرها ادامه پیدا کرد تا دیدند چاهه ا هرروز
عمیقتر ميشــود .برای حل آن دشتهای ممنوعه اعالم کردند .البته این
دشتهای ممنوعه تنها برای کشاورزی ممنوع بود .جاهایی که قرار بود آب
به شهر و مصرف شرب برسد ،ممنوعیتی در کار نیست .به این ترتیب تمام
ها سر کشاورز شکست ،وگرنه او که تقصیرکار نبود .مسئوالن به او گفته
کاسه 
بودند توسعه بده و چاه بزن .آن زمان فقط غرق توسعه بودند و به آینده فکر
ها هرروز
نمیکردند .محدودیت کشاورزان هرروز بیشتر شد .اما کانالکشی 
ادامه پیدا کرد .آب را از شــهری گرفتند و به شهری دیگر دادند .مثال آب
کارون و خوزستان را گرفتند و به اصفهان و شهرهای آن دادند .من پیشتر
هم گفته بودم که اگر ميخواهید شهری را نابود کنید ،حتما به آن منطقه
آب انتقال دهید .چرا که شهری که به آن آب منتقل ميشود ،مشکلش حل
نمیشود که هیچ ،تشنهتر هم ميشود .شهری هم که آبش گرفته شده ،نابود
ميشود .از آنجایی هم که کشاورزی در اولویت سوم آبدهی بود ،مهاجرت
از روستا به شهرها رخ داد .به این ترتیب تولیدکننده به مصرفکننده تبدیل
شــد .یکی از عواملی که هم که االن محصوالت مختلف را وارد ميکنیم،
همین مسئله است.
Áبا اینکه شما در صحبتهایتان از اولویت شهر و صنعت ميگویید،

اما مسئوالن همیشــه از مصرف 90درصدی آب در کشاورزی شکایت
دارند.

آنها دروغ ميگویند.

Áبا توجه به مشکالت پیشآمده سدسازی به داد کمآبی نرسید؟

مســئوالن در هــر دورهای حرفی متفاوت ميزدند .مســئوالن فعلی
ميگویند دولت قبلی بیهوده ســدهای بزرگ ســاخته است .در حالی که
سدهاي باید بزرگ ساخته شود .برای اینکه اگر مثل اوایل امسال ،یک مرتبه
سیلی اتفاق افتاد ،مجبور نشوند آب پشت سد را رها کنند و آب از بین برود.
در واقعیت سد مفید است .زمانی که رودها طغیان کنند ،سد مانع ایجاد سیل
ميشود .به این ترتیب آب ذخیره ميشود .البته که عدهای استدالل ميکنند
آب پشت سد تبخیر ميشود .اما این استدالل اشتباه است .همچنین سدها،
آبهای زیرزمینی را غنی ميکنند .از همین سدها برق تولید ميشود .اگر
ســد کرج نبود ،کرج آب نداشت .اما سد اهمیت و مسائل خاص خودش را
دارد .طرفداران افراطی محیط زیست هم که معتقدند باید سدها را خراب
کرد .آنها استدالل ميکنند که آمریکا سدهایش را خراب کرده است.
Áپس چه مسئلهای باعث ميشود که سدها مشکل ایجاد کنند؟
هر سدی مثل انسان یک عمری دارد .عمرش هم به گل و الیی است که
در کف آن رسوب ميکند .پس هرچقدر زمان ميگذرد ،گل و الی بیشتری
جمع ميشود و امکان ذخیره آب کمتر ميشود .بنابراین اگر سیل بیاید امکان
خطرش بیشتر است .سدهای ایران بهخصوص سدهای تهران پر از رسوب است
که پاکسازی هم نشده است .همچنین  30متر از باالی سد همیشه باید خالی
نگه داشته شود تا زمان بارندگی زیاد گنجایش حفظ سیالب را داشته باشد.
بنابراین این مدیریت سد است که مشکل ایجاد ميکند .با توجه به این صحبت،
سرریزسدها در ماه گذشته ،به دلیل وجود منابع زیاد آب نبوده است ،بلکه در
واقع تقریبا نیمی از این سدها با رسوب پر شدهاند.
Áعالوه برمسائل کمآبی ،شاید یکی از پرچالشترين مشکالت آب
کشور در خشک شدن دریاچه ارومیه خالصه شود .به نظر شما دریاچه
ارومیه احیا ميشود؟

به اعتقاد من دیگر امکان احیا ندارد .مســئوالن چند سال پیش بهزور
چاه زدند و سد ســاختند تا اطراف دریاچه ارومیه توسعه پیدا کند .با این

ها آب کم آمد .چرا که شهرها توسعه پیدا کردند و چون اولویت با
توســعه 
شهر بود ،صنعت و کشاورزی بینصیب ماند .البته مسئوالن چند سالی است
که ميگویند آب کم است ،در حالی که  30 ،20سالی ميشود که باتالقها
و تاالبه ا خشک شدهاند .به همین دلیل هم مسئوالنی که قبال ميگفتند
توسعه دهید ،االن ميگویند صرفهجویی کنید .تهدید هم ميکنند که اگر
صرفهجویی نکنید ،آب را قطع ميکنیم .االن چاههای غیرمجاز هم بسته
ميشود .اما این چاه اگر در شهر باشد ،مشکلی ندارد ،تنها روستا است که
حق ندارد چاه داشته باشد.
بعد این مشکالت ایجاد صنایع بزرگ مثل فوالد و پتروشیمی کنار رودها
هم مشکل را بحرانیتر کرد .این صنایع آب بیشتری را مصرف ميکنند .االن
هم که گفته ميشود ميخواهند از خلیج فارس به  13استان آب برسانند.
یعنی ميخواهند حدود  700کیلومتر آب را از جنوب به مرکز کشور بکشند.
یعنی آب از بندرعباس بیاورند اول به ســیرجان برسانند برای گلگهر ،از
سیرجان همین کانال ادامه پیدا کند بیاید به سد ،مثل سرچشمه رفسنجان
و بعد از آنجا بیاید به چادرملوی یزد .زمانی هم گفته ميشد که آب خزر را
به سمنان بیاورند .اما این طرح فراموش شد .این مسئله بیشتر جنبه سیاسی
دارد چرا که اگر قرار بر انتقال آب باشد ،اولویت با آب مازندران است .چرا؟
چون شوری آب اقیانوس  3/5درصد و خلیج فارس  4درصد است و مازندران
 1/1درصد است .مسیر انتقال آب از جنوب به مرکز  700کیلومتر و از دریای
مازندران  110کیلومتر اســت .البته عدهای معتقدند که انتقال آب خزر به
ها و خشک
سمنان باعث شوری بیشــتر آب دریاچه و از بین رفتن ماهی 
شدن دریاچه ميشود .اما این استدالل اشتباه است .چرا که  85درصد آب
دریای خزر از رود ولگا تامین ميشود .به این ترتیب دریاچه هیچوقت خشک
نمیشود .از طرفی هم قرهبوغاز مانند کلیه عمل ميکند و شوری دریاچه را
ميگیرد .کارخانههای نمک کنار دریاچه در کشورهای ساحلی هم شوری آن
را ميگیرد .از طرفی هم خلیج فارس نسبت به دریای خزر کوچکتر است.
اما چرا مسئوالن این موارد را نادیده ميگیرند مشخص نیست.
Áبرای صرفهجویی در آب چه اقداماتی باید انجام داد؟
وضع آب مملکت طوری اســت که باید تمــام فعالیتهای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و دینی براســاس آب باشد .يعني صنایعی که آب زیاد
بخواهد ایجاد نشود ،محصولی که آب زیاد مصرف کند توليد نشود ،فضای
ســبزی که آب زیاد بخواهد درست نشــود ،حتی در مهمانیهایی هم که
میرویم ،با خانوادهای معاشرت کنیم که آب کمتر مصرف میکنند.

هر سدی مثل
انسان یک عمری
دارد .عمرش
هم به گل و الیی
است که در کف آن
رسوب ميکند.
پس هرچقدر
زمان ميگذرد ،گل
و الی بیشتری
جمع ميشود و
امکان ذخیره آب
کمتر ميشود.
بنابراین اگر
سیل بیاید امکان
خطرشبیشتر
است .سدهای
ایران بهخصوص
سدهای تهران
پر از رسوب است
که پاکسازی هم
نشده است
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پوشــه

کنار مشتی آب ،درباره مشتی آب
در حال حاضر نگرانی اکثر کشور بحران آب و کمبود آب است

متین دخت والینژاد

«مایعی است شفاف ،بی طعم و بیبو ،مرکب از دو عنصر اکسیژن
و هیــدروژن ؛ ،H2oدر باور قدما یکی از چهار عنصر «آب ،آتش ،باد،
خاک» محسوب می شده ».این تعریف واژه آب در یکی از اصلیترین
لغتنامههای زبان فارســی است که مرحوم محمد معین آن را تهیه
کرده است .آب در محصوالت فلزی و تمام شدهای که ما روزانه آنها
را استفاده میکنیم صرف میشــود .بهطور مثال  ۷۵هزار گالن آب
برای تولید یک تن فوالد اســتفاده میشــود .در حالی که برای یک
خودرو معمولی حدود  ۲۱۵۰پند فوالد مصرف میشود ،پس در واقع
برای یک خودرو فوالدی تمام شده حدود  ۸۰هزار گالن آب استفاده
میشــود و یا در مثالی دیگر بیش از  ۷۰۰گالن آب برای تولید یک
پیراهن نخی صرف میشود .جالب است بدانید دو برابر مقدار آبی که

۴ ۲.

از هر  ۱۰نفر یک نفر به آب
امن دسترسی دارد
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جمعيتي به اندازه دو برابر جمعیت
ایاالت متحده آمریکا دسترسی به
آب سالم ندارند

افرادی که موبایل دارند بیشتر از
افرادیاند که به توالت دسترسي
دارند

میلیاردنفر

میلیاردنفر

از هر  ۳نفر یک نفر به
توالت دسترسی دارد

1
3

به عنوان آب معدنی ارائه میشود برای ساخت پالستیک بستهبندی
آن صرف میشود .همه کاالهایی که تولید میشوند ،برای تولید نیاز
به آب دارند حتی وســایلی که فکر آنها را نمیکنیم با آب ساخته
شدهاند و یا برای ساخته شدن نیاز به آب دارند .بنابراین به نظر میرسد
که واقعا «آب مایه حیات اســت» آبــی که در حال حاضر به نگرانی
بسیاری از کشورهای دنیا تبدیل شده است .زمانی که آب برای تولید
اکثر وسایلهای پیرامونمان استفاده میشود کمشدن این آب موجب
نگرانی خیلی از افراد میشــود .درحالحاضر پیشبینی میشود که
آب ،نفت دهههای آینده خواهد بود و به عنوان طالی آبی شــناخته
خواهدشد .بحران آب که در رسانهها و نشستهای دولتمندان جهان
مطرح میشود و دغدغه بسیاری از کشورها شده ،یک بحران بسیار
جدی است و شاید هنوز اهمیت آن را نتوانستیم لمس کنیم ولی از آن
چیزی که فکر میکنیم به ما این بحران نزدیکتر است.

۶۳۳
میلیوننفر

یکسومجمعیت
جهان به توالت
دسترسیندارند

تحقیقی در  ۸کشور آفریقا ،آفریقاي جنوبی و آفریقاي مرکزی در رابطه با
شکست پروژههای ثبات آب در این مناطق نشان داده است که  ۲۰الی  ۴۰درصد
آنها شکست میخورند..در سطح جهان یکسوم از تمامی مدارس فاقد دسترسی
به آب سالم و بهداشت کافیاند

آژانس بینالمللی انرژی تحقیق کرده است که تا  ۲۰سال آینده آب برای تولید
انرژي باید  ۸۵درصد افزایش یابد تا بتواند پاسخگوي مصرف انرژي مردم
باشد.

مجمع اقتصادی جهان :بحران جدید ،بحران آب!

بحران جهانی آب ،از خشکسالی یک کشتزار بسیار مفید تا صدهامیلیون نفر که به آب آشامیدنی سالم دسترسی
ندارند ،بزرگترین فاجعهای است که در چند دهه آینده دنیا با آن روبهرو خواهد شد

در گزارش مجمع جهانی اقتصاد( )World Economic Forumدرباره
بزرگترین ریسکها در ســال  ،۲۰۱۵بحران آب جزو مهمترین خطرهایی
اســت که دنیا با آن روبهرو خواهد شد .عالوه بر اینکه آب چهارمین دفعهای
اســت که در این لیست خود را جا کرده ،در سال  ۲۰۱۵بحران آب در صدر
لیست بوده و توجه و نگرانی جهان را به خود جلب کرده است .بقیه بحرانها،
دسترســی به آب ،سالمت انسانها ،مدیریت آب و عدالت در آب که در این
گزارش نام برده شدند نیز وابسته به آب هستند .حوادث آب و هوایی شدید،
شکســت حکومتها ،ســقوط دولتها و یا بحران ،گسترش سریع و عظیم
بیماریهای عفونی و شکست در تغییرات آب و هوایی ،نگرانی اعضای مجمع
جهانی اقتصاد را برانگيخته است .آب انسانها را به هم وصل ميکند و موجب
جدایی نمیشود .موضوع آشکار این است که بحرانهای آب و هوایی در جامعه
و نواحیهای مختلف پس از فراگرفتن آن منطقه تبدیل به مشــکل جهانی
ميشود .بحران آب برای اقتصاد و محیط همهجور مشکلی را ایجاد ميکند.
متاســفانه یکسوم جمعیت دنیا در نواحیاي که فشار کمبود آب وجود
دارد زندگی ميکنند و ميليونها ميليون نيز در قسمتهایی که دسترسی به
آب تمیز و آشــامیدنی ندارند .مخازن تخلیه و بستر گرد و خاکی رودخانهها
نشانههای آشکار منابع آبی هستند اما قطعه دیگر پازل آب زیر پای ما وجود
دارد .بیش از  ۹۵درصد آب تمیز دنیا از چشمههای زیرزمینی نشئت ميگیرد
و میزان مصرف مردم بیش از مقداری اســت کــه جایگزین و دوباره تولید
ميشود .اکثر مزارع و کشتزارهای تولیدکننده و مفید مانند میانکوه مرکزی
کالیفرنیا ،دشت شمال چین ،شمال هند و دشتهای آمریکا بیش از تولید آب
از این منابع آبی استفاده ميکنند .بانک جهانی پیشبینی ميکند که تولیدات
غذا باید تا سال  ۵۰ ،۲۰۵۰درصد افزایش یابد .این افزایش غذا باعث ميشود
که کشاورزان  ۷۰درصد بیش از استفاده حال حاضرشان از آب استفاده کنند
و این موضوع خشکسالی سريع و عواقب بحران آب را به همراه دارد.
در حال حاضر مزرعههای بسياري در کاليفرنیا در معرض خشک شدن
اســت .پس از سه الی پنج ســال ،با همین روندی که در حال حاضر پیش
ميرویم میزان آب این ایالت به اندازه کمی خواهد رســید .ســدهای برخی
ایالتها در سال گذشته حدود  ۱۵متر کاهش سطح داشته است .در سالهای
اخیر با وجود بارندگیهای شدید ،میزان مصرف خیلی بیش از میزان جایگزین
شده بوده است .بیش از صدها خانوار در تابستان گذشته به دلیل این کاهش
میزان تولید آب ،آبهای انتقالی به خانههایشان کم و حتی مدتی قطع بوده
است .بحران آبهای زیرزمینی نیز شهرهای بزرگ دنیا را تحت تاثیر قرار داده
است .شهرنشينهاي داکا ،هیوستن ،جاکارتا و مکزیکوسیتی مصرف آب باالیی
در کشوهای دست پایین و متوسط
یکسوم از تمامی امکانات بهداشت
و درمانشان فاقد آب سالم است

دارند و آب بیش از اندازهای كه از زیر زمین استخراج ميکنند مصرف ميشود.
در جاکارتا  ۴متر از آبهای ذخیرهشده کم شده است و این موضوع از آبهای
آشامیدنی تا خدمات مصرفی آب را تحت تاثیر قرار ميدهد .مصرف آب عالوه
بر خوراک و آشــامیدن ،در زمینههای افزایش تولید ،مصرف بازار برای تولید
برق ،معادن و ایجاد انرژی نیز بسیار زیاد شده است .آژانس بینالمللی انرژی
تحقیق کرده است که تا  ۲۰سال آینده آب برای تولید انرژي باید  ۸۵درصد
افزایش یابد تا بتواند پاسخگوي مصرف انرژي مردم باشد.
سیستمهای آبشناسی نیز به آب و هوا وابسته است و تغییر آب و هوایی
قطعا امنیت آب را در دنیا تحت تاثیر قرار ميدهد .خشکســالی ،سیل ،ذوب
یخهاي قطبي ،بارشهای غیرقابل پیشبینی ،رواناب ،لوازم آبهای زیرزمینی
و کیفیت آب همه منعکس خواهد شــد و بیثباتــی افزایش آب و افراط در
بارندگی همگــی افزایش خواهد یافت .این گزارش مطرح ميکند که پیوند
بین آب و غذا ،انرژی و تغییرات آب و هوا بیش از حد انتظار تا  ۲۰۳۰به دنیا
ضربه خواهد زد.
ÍÍهدایت یک بحران به سمت دیگر
تغییر این روند خطرناک نیاز به شجاعت ،آگاهی عمل ،شفافیت و قاطعیت
دارد .خوشــبختانه ،از ماهواره به سنسورهای از راه دور ،همیشه ابزار ظریف
برای اندازهگیری ،رســم نمودار و درک منابع آب جهان داشتهایم .در بخش
کشاورزی ،اندازهگیری میزان رطوبت موثرتر است و محققان در تالشاند تا
بتوانند از این طریق کمکی به کنترل آب و هوا براي کشاورزان و میزان مصرف
آنها داشته باشند .علم تصفیه در تالش است که آبهای مصرفشده را تبدیل
به آب آشامیدنی کند.
پس از اتفاقاتی که به دلیل بحران آب رخ داده و مردم را نگران کرده است،
تمام دنیا با یکدیگر در صرفهجویی به توافق رســیدهاند .آنها امسال به توافق
رسیدند که هدف جدیدی برای بحران آب داشته باشند .این هدف شامل این
ميشود که اصول بهداشتی را مراعات کنند و کیفیت آبهای آشامیدنی را باال
ببرند .در حالی که باید براي استفاده آب و مدیریت آن فکرهای بیشتری شود.
در استرالیا پس از بحران آبی که در سال  ۲۰۰۰داشته است حدود  ۴۰درصد
از مصرف شهری آب خود را کاهش دادهاند و آمریکا نیز برنامه دارد که مصرف
شهری خود را کاهش دهد .رعایت اصول بهداشتی و باال بردن کیفیت آب به
يکند.
سالمتی و زندگی افراد کمک م 
اصالح بحران آب برای هر کشوری متفاوت است و هر کشوری باید راهحل
خود را دراینباره ارائه دهد.

زنان و کودکان مجموعا  ۱۲میلیون
ساعت در روز وقت میگذارند تا
آب پیدا و ذخیره کنند

90

پیتر برابک

محقق بحران آب سال ۲۰۳۰

استرالیا پس از
بحران آبی که
در سال ۲۰۰۰
داشته است
حدود  ۴۰درصد
از مصرف شهری
آب خود را کاهش
دادهاند و آمریکا
نیز برنامه دارد
که مصرف
شهری خود را
کاهش دهد

هر یک دالر سرمایهگذاری در
آب و فاضالب بازگشت اقتصادی
۴دالری دارد

ثانیه

مجمع جهانی اقتصاد گزارش داد که بحران آب
باالترین خطر جهانی را بر اساس ضربهای که بر
جامعه (معیاری از ویرانی) میدهد

12

میلیونساعت

هر  ۹۰ثانیه یک بار کودکی به دلیل بیماریهای
مربوط به آب جان خود را از دست میدهد

4
دالر
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مناگـــر
پوشــه

چرا آب برای کشورها اينقدر مهم شد؟

ن محل زندگی شهروندان
در مارس سال  ۲۰۱۵در سائوپائولو دولت به خاطر کمآبی مجبور شد که پارکینگها و زمی 
را بكند و به آبهای زیرزمینی برسد و سفرههای زیرزمینی این ناحیه را بیابد

رابین مکی

سردبیر بخش علم گاردین

46

اتفاقهای اخیر در جهان مانند آنچه در فرانسه رخ داد ،موجب شد
که کشورها بیشتر به منابع آبی خود توجه کنند و البته ناگفته نماند
که از گذشته آب برای کشورها بسیار مهم بوده و در زندگی افراد نقش
بسیار مهمی داشته است.
بدون آب نهتنها تجارتهای کوچک ،بلکه صنایع بزرگ و مطرح
هم نمیتوانند کار و جنسهای خود را تولید کنند .نه صنایع خانوادگی
و کوچک ،نه تولید انرژی برای کشــورها نه حتی تولیدات کامپیوتر
و فلزات نمیتوانند تداوم داشــته باشند .اگر آب وجود نداشته باشد
یا به بحران آب برســیم کارخانجات با کمبود آب روبهرو می شوند.
ضربه بزرگ اقتصادی میبینند و جنسهای مختلف کیفیت خود را
از دست ميدهند یا حتی اکثر کارخانجات بسته خواهند شد .بسته
شدن کارخانجات یعنی از بین رفتن شغلها و ایجاد بیکاری .وجود آب
پاکیزه و استفاده درست از آب در کارخانجات باعث باال رفتن کیفیت
جنسها میشود که در فضای رقابتی تولیدات نقش بسیار مهمی دارد.
بیشک آب ،نفت دهه جدید اســت .آب در آینده به عنوان یک
طالی گرانبها شناخته خواهد شد و باید از آن درست استفاده کرد.
اگر از آب درست استفاده نشود مستقیما در اقتصاد و ایجاد شغل تاثیر
خواهد گذاشت.
در حال حاضر برخی کارخانجات برای تاسیس شعبههايشان در
نواحي مختلف دقت میکنند که در دسترسی به آب مشکلی برایشان
پیش نیاید و همیشه به آب نزدیک باشند .اقتصاددانان و دولتمردان
بهتازگی به این نتیجه رسیدهاند که اگر آب سالم پاکیزه برای مردم و
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کاخانجات آماده نباشد ،اقتصاد آن کشور رشد نخواهد داشت ،درآمدها
پایین خواهد آمد و پرداخت مالیات کمتر و فرار از مالیات بیشتر خواهد
شد .برای توسعه جهان ،رشــد و بهبود منابع آب و فاضالب باید در
اولویت باشد تا کشورها توسعه بیابند و اقتصادشان در رکود نباشد .به
همین دلیل برخی کشورها برای رشد اقتصادی و توسعه کشورشان بر
سر آب با یکدیگر میجنگند و تالش دارند که به فضای آب نزدیک
باشند و بهترین استفاده را از آب داشته باشند.
Íدنیا در جنگ بر سر آب به سر میبرد
Í
گلدمن ساچ آب را نفت قرن بعدی میداند .جنگ و جدال بر سر
آب فعال محدود است اما همهگير ميشود .بهآسانی فراموش میشود
که حتی اتفاقات داخلی سوریه هم بر سر همین آب بوده است .زمانی
که جوانان شهر جنوبی سوریه در اســتان درعا ،از دست فرمانداران
محلی برای فاسد بودن آب کمیاب مخزن عصبانی بودند و بر دیوارهای
شهر نقاشیهای اعتراضی میكشيدند .در یمن نیز داستانی مشابه رخ
داد .در آگوست سال گذشته ،داعش مبارزه سختی بر سر بزرگترین
ســد عراق داشت .مبارزان دو سد را در فرات از آن خود کردند .حتی
مدیران داعش نیز به ســرمایهگذاری روي انرژی آب و استفاده از آب
توجه بیشتري کردند.
ســدهای مختلفی در سراســر دنیا وجود دارند که آب کشورها
را تامین میکنند .ســدهایي نیز وجود دارند که چند کشور به طور
مشترک از آنها استفاده میکنند .سازمان عدالت آبهای بینالمللی
اعالم کرد در کل  ۲۶۳رودخانه دارای تصفیهکننده هستند و حدود
۴۰هزار سد در سراسر دنیا وجود دارد.
در ســال  ،۲۰۱۵در سائوپائولوي برزيل که ۲۰میلیون نفر در آن
زندگی میکنند و زمانی به شهر بارندگی معروف بود ،خشکسالی به
حدی تشدید پیدا کرد که دولت شروع به حفاری و کندن انباریها و
پارکینگها کرد تا به آب زیرزمینی دسترسی پیدا کند.
در کالیفرنیا نیز دولت اعالم کرد که تا  ۴ســال دیگر به خشکی
خواهد رسید .در خاورمیانه چون کشورها خشک و کویری هستند از
خیلی پیشتر با کمآبی روبهرو بودهاند .ایران بهخصوص بیشتر تحت
تاثیر این ناحیه و استفاده بیرویه کشــورها از آب قرار گرفته است.
استفاده بیش از حد از آب و کمبود بارندگی در این کشور موجب شده
است که منابع آبی خود را برای آشامیدن و مصرف مردم ذخیره و از
تولیدات کارخانههاي خود کم کنند.
توگویی مطرح کرده است که
پادشاه عربستان سعودی نیز در گف 
برای کشورشان در حال حاضر آب مهمتر از نفت است.
حدود ۶۰۰میلیون نفر در ۲هزار کیلومتر مربع از خاك پاکستان
و بنگالدش و هند زندگی میکنند .حدود  ۷۶درصد کشــاورزان این
ناحیه از آبهای زیرزمینی استفاده میکنند و سنسورهای از راه دور
نشان میدهد که به همین دلیل سفرههای زیرزمینی این نواحی بسیار
کوچک شده است.

هیالری کلینتون نیز دراینباره گفت که این تهدید واقعی و در حال افزایش است و متوجه امنیت
ملی است .در حال حاضر  ۷۸۰میلیون نفر به آب سالم آشامیدنی دسترسی ندارند و تا سال ، ۲۰۳۰
 ۴۷درصد از جمعیت دنیا در ناحیههای کمآب زندگی خواهند کرد.

جنگ آسیاییها بر سر طالی آبی

با افزایش سریع جمعیت دنیا و افزایش تقاضای صنعت ،مصرف آب از  ۵۰سال گذشته خیلی بیشتر شده است .حتی
برخی از دولتمندان مطرح کردهاند که مردم به اندازه نیاز خود در آینده مقداری آب برای خودشان ذخیره کنند
در مارس ســال  ۲۰۱۵آمریکا اعالم کرد که میزان نابسامانی
و کشــمکشها تا ســال  ۲۰۳۰که میزان مصرف آب  ۴۰درصد
افزایش مييابد بیشتر خواهد شد ،هیالری کلینتون نیز دراینباره
گفت که این تهدید واقعی و در حال افزایش است و متوجه امنیت
ملی است .در حال حاضر  ۷۸۰میلیون نفر به آب سالم آشامیدنی
دسترســی ندارند و تا ســال  ۴۷ ، ۲۰۳۰درصد از جمعیت دنیا
در ناحیههــای کمآب زندگی خواهند کرد .برخی کارشناســان
نگراناند که جنگهای آینده بر سر طالی آبی باشد .افراد تشنه،
فرصتطلبها و سیاستمداران نواحي قدرتمند بر سر آب جنگ
خواهند کرد.
Íاخطار مهم
Í
دولتها و نظامیان دنیا خود را برای مشــکل تهدیدکنندهای
آمــاده کردهاند؛ زمانی که مدارک و گزارشهايی در دولت آمریکا
با اسم «از جنگ بر سر آب دوری کن» جابهجا ميشود و آسیای
مرکزی برای استواری کشورهای مانند افغانستان و پاکستان تالش
ميکند .با افزایش سریع جمعیت دنیا و افزایش تقاضای صنعت،
مصرف آب از  ۵۰ســال گذشته خیلی بیشتر شده است .حتی
برخی از دولتمندان مطرح کردهاند که مردم به اندازه نیاز خود در
آینده مقداری آب برای خودشان ذخیره کنند چون شاید دولت
نتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد.
از تمام آبهای جهان  ۹۷درصدش آب شور است و  ۳درصد
آب تازه و کمتر از یک درصد آب آشامیدنی است .کمیاب شدن
مي شود که سالیانه هر شخص به کمتر از هزار
آب از زمانی شروع 
متر مکعب آب دسترسی داشته باشد.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند که مانند  4500سال پیش که
بر سر رود دجله جنگ شــد دوباره جنگ آبی اتفاق بیفتد .یک
خبرنگار حوزه بحران آب نیز حداقل دو جنگ آبی در خاورمیانه
پیشبینی ميکند بهخصوص در زمانی که خشکســالی در این
نواحی تشدید ميشود.
تحقیقات نشــان ميدهد که تا سال  ۲۰۲۵حدود  ۳۰کشور
دچار خشــکی ميشوند و ۱۸تا از این کشــورها در خاورمیانه و
آفریقاي شمالی شامل مصر ،سومالی ،لبنان ،یمن و ...هستند.
آب باعث ميشود در کشورهای بیثبات ۷۵۰هزار شغل از بین
برود و  ۲۵درصد کاهش درآمد برای کشورهای فقیر ایجاد شود.
کارشناسان معتقدند اگر توافقات بیشتری بر سر استفاده آب انجام
شود شاید کمتر جنگ آبی رخ دهد .ولی کشورهای خشک برای
پیشرفت صنعتشان همگی نیاز به آب دارند.
برای کارخانجات ساخت کارخانه در کنار منابع آب مانند کشف
معدن طال ميماند چون اکثر کارخانهها برای تولیدات خود نیاز به
آب تمیز دارند .در هند کارخانههایی مانند کوکاکوال کنار آبها
تاسیس ميشوند و از آب آشامیدنی مردم به عنوان وسیلهای برای

تولیدات خود استفاده ميکنند این موضوع باعث ميشود که آب
آشامیدنی این کشورها کمتر شود .در شهر دیترویت ۴۵هزار نفر
آب آشامیدنیشان به همین دلیل قطع شده است.
در ســوریه با شروع خشکسالی در اوایل سال  ۲۰۰۶خیلی از
کشاورزان مزرعههایشان را رها و به شهر کوچ کردند .مشاهدات
نشــان ميدهد که مهاجرت این افراد باعث جنگ غیرنظامی و
۸۰هزار کشته شد.
تنش بین کشورها در اين زمينه بسیار شدت گرفته است .از
سال  ۱۹۷۵ترکیه و قدرتهای آبی منطقه ۸۰درصد آب جاري به
سمت عراق و  ۴۰درصد آب جاري به طرف سوریه را قطع کردند
و ایندو کشور ترکیه را به ذخیره كردن اين آبها متهم كردند.

کریس آرسنالت
تحلیلگر الجزیره

دالیل ایجاد بحران آب
اســتفاده بیش از حد از آب استفاده بیش از حد از آب مهمترین مشکلی است که مردم با آن
مواجهاند .ممکن است آب توسط مردم زیاد استفاده شود ،توسط حیوانات ،زمین يا موارد دیگر.
ممکن است حتی به دلیل واکنشهای نابجا و بیتوجهی به افرادی باشد که پس از ما در این دنیا
یکنند.
زندگیم 
آلودگی آب آلودگی مشکل بزرگی است بهخصوص زمانی که منطقه دارای تصفیهکننده خوبی
نباشد .آلودگی میتواند به خاطر نفت ،الشهها ،مواد شیمیایی و حتی تهنشین شدن مواد رخ دهد.
در هر صورت آلودگی باعث میشود افرادی که میخواهند از آب استفاده کنند دچار مشکل شوند.
مبارزه زمانی که مبارزهای بر سر زمین يا منطقهای درميگيرد میتواند سریع به آبهای نزدیک
به آن منطقه منتقل شود .در بدترین شرایط ،مردم برای دسترسی به آب ممكن است جان خود
را از دست بدهند .این موضوع نيز حتی موجب آلودگی آب میشود.
خشکسالی متاسفانه با بارندگی کم و خشکسالی نمیتوان مقابله کرد یا راهحل خوبی براي آن ارائه
داد و فقط باید برای بارندگی انتظار کشید.
دسترسی دولت در برخی کشورها ،بهخصوص کشورهای دارای دیکتاتوری ،آب توسط کسانی
که قدرت دارند کنترل و باعث ایجاد بحران آب در آن کشور میشود .این راهی است که برخی از
دولتمردان برای کنترل کردن مردمانشان ا استفاده میکنند.
تخمین زده شده که تا سال  ۲۰۲۵حدود ۱.۸میلیارد نفر در مناطق محروم زندگی خواهند
کرد.
۷۸۰میلیون نفر در حال حاضر به آب آشامیدنی تمیز دسترسی ندارند.
بیش از یکسوم جمعیت آفریقا فاقد دسترسی به آب آشامیدنی هستند.
بیش از ۲میلیارد نفر آب خود را از طریق چشمهها تامین میکنند.
حدود  ۲۵الی  ۳۳درصد مردم چین به آب تمیز دسترسی ندارند.
در ســال  ۲۰۳۵میزان مصرف انرژی دنیا حــدود  ۳۵درصد افزایش خواهد یافت و ابن باعث
افزایش ۱۵درصدي مصرف آب خواهد شد.
در حالی که یک فرد در آمریکا روزانه  ۱۵۸گالن آب اســتفاده میکند ،در آفریقا یک شخص
میتواند روزانه برای خود  ۱۲گالن آب تامین کند.
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پوشــه

جنجال سبز پاریس

توافق پاریس ،توافقنامهای در چهارچوب پیماننامه سازمان ملل در تغییر اقلیم است که با کاهش ساطع شدن
گازهای گلخانهای سر و کار دارد

متین دخت والینژاد

در اوایل مارس
 2016دولت
اوباما500میلیون
دالر به «صندوق
اقلیم سبز» به
عنوان اولین تکه
تعهد3میلیارد
دالری که در
گفتوگوهای
اقلیمیپاریس
اتخاذ شده بود،
اعطا کرد

این توافقنامه توسط نمایندگان  195کشور دنیا در بیستویکمین
کنفرانس احزاب پیماننامه سازمان ملل در تغییر اقلیم ()UNFCCC
در دســامبر سال  2015در پاریس برگزار ،امضا و تصویب شد .تاریخ
امضــای آن از روز  22آوریل  2016مصادف با روز جهانی زمین آغاز
شــده و تا  21آوریل  2017در مقر ســازمان ملل در نیویورک ادامه
ميیابد که در تاریخ  26آوریل امسال  176عضو پیماننامه و اتحادیه
اروپــا آن را امضا و  15عضو دیگر آن را تصویب کردند .هنگامی این
قرارداد وارد مرحله اجرا ميشود که  55کشوری که حداقل  55درصد
گازهای گلخانهای دنیا را تولید ميکنند ،آن را تصویب و تایید کنند.
در تاریخ اول آوریل  2016ایاالت متحده و چین که تولیدکننده 40
درصد گازهای گلخانهای دنيا هستند بیانیه مشترکی مبنی بر تایید
يکنند ،منتشر
اینکه هردو کشور توافقنامه اقلیمی پاریس را امضا م 
کردند .مدیر کنفرانس پاریس ،الرن فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه
در مصاحبهای اذعان داشــته که این تصمیــم متعادل و جاهطلبانه
نقطهعطفي تاریخی در به ثمر رسیدن کاهش گرمایش جهانی است.
ÍÍهدف
هدف این قرارداد در مقاله دوم  UNFCCCتحت عنوان «ارتقاي اجرایی»
به شرح زیر مطرح شده است:
نگه داشتن افزایش میانگین دمای جهانی در کمتر از  2درجه سانتیگراد
باالتر از سطح پیش از صنعتی شدن با فرض اینکه به طور محسوسی خطرات
و تاثیرات تغییرات اقلیمی را کاهش ميدهد.
افزایش توانایی انطباق تاثیرات مضر تغییرات اقلیمی و انعطافپذیری آب
و هوا و توســعه کمتر ساطع شدن گازهای گلخانهای به طوری که تهدیدی
برای تولید غذا نباشد.
اســتوار کردن جریان مالی با راهی به سوی کمتر ساطع شدن گازهای
گلخانهای و همچنین توسعه انعطافپذیری اقلیمی.
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 ÍÍکمکهای تعیینشده ملی و محدودیتهایشان
کمکی که هر کشور باید به منظور رسیدن به هدف جهانی انجام دهد که
به وسیله همه کشورها تعیین شده است کمکهای تعیینشده ملیNDC
نامیده شده است .کمکها باید هر  5سال یک بار گزارش و توسط دبیرخانه
 UNFCCCثبت شود .سطوح این کمکها توسط هر کشور به منظور تحقق
اهدافشان تعیین ميشود و هیچگونه اجبار و قانونی تحت قوانین بینالمللی
در این راستا وجود ندارد.
پیادهســازی مفاد توافقنامه توسط اعضای کشورهای عضو قرار است هر
 5سال یک بار ارزیابی شود و اولین ارزیابی در سال  2023صورت ميپذیرد.
تصمیم دیگری که جزئی از الزام قانونی این توافق نیســت ،فراهم کردن
کمک ســاالنه 10میلیارد دالر به کشــورهای در حال توسعه برای اجرای
روشهای جدید جهت به حداقل رساندن تغییرات اقلیمی با مقادیر اضافی
در سالهای متمادی است.
در اوایل مــارس  2016دولت اوباما 500میلیون دالر به «صندوق اقلیم
سبز» به عنوان اولین تکه تعهد 3میلیارد دالری که در گفتوگوهای اقلیمی
پاریس اتخاذ شده بود ،اعطا کرد.
کاخ سفید گفته است که امسال نیز کشورهایی که نصف گازهاي گلخانهاي
دنیا را تولید ميکنند در توافق آب و هوایی پاریس شرکت خواهند کرد .در
جلســهای که در ماه آوریل برگزار شده بود جان کری وزیر خارجه آمریکا به
همراه نوهاش ،و محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران حضور داشــت و
توافقنامه را امضا کرد .هند که در آغاز نشست پاریس در مورد پذیرش توافق
نهایی این نشست ابراز تردید کرده بود ،در نهایت با آن موافقت کرد .پراکاش
جاوادکر ،وزیر محیط زیست هند گفت که امیدوار بود کشورهای توسعهیافته
مسئولیت بیشتری بپذیرند .او همزمان پذیرش توافقنامه نوین را آغاز فصلي
تازه در زندگی 7میلیارد انسان ساکن کره زمین خواند.
دولت چین پیش از نشست پاریس ،تحقیقی در مورد پیامدهای تغییرات
اقلیمی برای این کشور انجام داده بود .چین که حدود  ۲۰درصد از گازهای
گلخانهاي دنیا را تولید ميکند گفته اســت تا قبل از جلسه در سپتامبر به
توافق خواهد رسید .چن جینینگ ،وزیر محیط زیست چین نیز پذیرش این
توافقنامه را نشانهای مثبت و بااهمیت توصیف کرد.
کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور مانند چین ،مالزی و هند
نیز با پذیرش این توافقنامه برای نخستین بار حاضر به پذیرش مسئولیتی در
زمینه کاهش تولید گازهای گلخانهاي و مقابله با گرمایش زمین شدند.
در كنفرانسي كه در پاریس برگزار شد لئوناردو دیکاپریو بازیگر معروف
هالیوود نیز حضور داشــت و مدیران ارشد و دانشمندان با یکدیگر به توافق
رســیدند که دماي جهانی را حدود  1.5الــی  ۲درجه کاهش دهند و برای
این کار هرچه زودتر اقدام کنند چون گرما دنیا را تحت تاثیر قرار داده است.
سال گذشته گ رمترین سال از  ۱۸۸۰به اين سو بوده است و امسال حتی
دمای ماهیانه رکورد سال گذشته را نیز شکسته و جهان بهسرعت به سمت
گرمتر شــدن ميرود .همانطور که در گزارشــی آمده است ،سال گذشته
زمســتانی وجود نداشته است و در قطب شمال در ماه دسامبر دما باال بوده
است و میانگین  ۱۶درجه بوده است.

افزایش گرما موجب افزایش دمای یخچالها در نیمکره شمالی و جنوبی و آب شدن یخهای
این مناطق ميشو د .با آب شدن این یخچالها مکان زندگی خرسهای قطبی ،پنگوئنها و ديگر
حیواناتی که در این نواحی زندگی میکنند از بین ميرود و نسل آنها منقرض ميشود.

مرگصنعتی

بیماریهایی که به دلیل تغییرات اقلیمی بروز ميكند باعث مرگ بیش از ۷۰هزار نفر در کشورهای آسیایي است
متین دخت والینژاد

ميكند باعث مرگ بیش از ۷۰هزار نفر در کشورهای آسیایي است.
برخی پیامدهای شناختهشده تغییر آب و هوا عبارتاند از:
باال آمدن سطح آب دریاها و کاهش منابع آب شیرین
تغییرات آب و هوای منطقهای در عرضهای باال و نیمکره شمالی
تغییر در میزان بارش باران و جهت وزش باد
افزایش بالیای طبیعی مثل طوفان ،گردباد و سیل
افزایش میزان خشکسالی و توسعه مناطق بیابانی
افزایش آلودگی هوا در برخی مناطق در اثر افزایش بادهای گرم
اثر احتمالی بر گسترش بیماریهایی نظیر ماالریا
تغییرات اقلیمی از گرم شدن زمین که شامل باال رفتن سطح دریا به دلیل آب شدن يخها و
کاهش پوششهای برفی در نیمکره شمالی است نشئت میگیرد .ايت مسئله باعث نگراني افراد شده
و اينكه برای مقابله با این موضوع جلسهای برگزار کنند و به توافقی دراینباره برسند .

دما و میزان بارش برف و باران ،هردو بر آب و هوا تاثیر میگذارند .مقادیر دما و میزان بارش
باران در هر منطقه نیز متاثر از عرض جغرافیایی ،ارتفاع و جریانهای اقیانوسی آن منطقه است
و افزایش طوفانها و گردبادهای زیاد را یکی از نتایج گرم شدن کره زمین میتوان دانست.
گرم شدن کره زمین موجب ایجاد خشکسالی ،سیلهای زیاد و طوفان است .یکی دیگر
از پیامدهای باال رفتن دمای کره زمین این است که سطح آب دریا باال میرود و در نتیجه
کشورها و مناطق ساحلی زیر آب میروند و با زیاد شدن سطح آب بارندگیهای زیاد و بیثبات
افزایش مییابد.
افزایش گرما موجب افزایش دمای یخچالها در نیمکره شــمالی و جنوبی و آب شــدن
یخهای این مناطق ميشــود .با آب شــدن این یخچالها مکان زندگی خرسهای قطبی،
پنگوئنهــا و ديگر حیواناتی که در این نواحی زندگی میکنند از بین ميرود و نســل آنها
يشود.
منقرض م 
طبق گزارش سازمان بهداشــت جهانی بیماریهایی که به دلیل تغییرات اقلیمی بروز

مجموعه دی اکسید کربن انتشار یافته
مکزیک

آفریقا جنوبی

)٪۱(۴،۱۳۷ )٪۰.۶( ۴۶۳

تا ۱۹۶۰

)٪۱(۴،۴۸۹ )٪۰.۸( ۶۳۴

برزیل

تا ۲۰۱۰

سهم (درصد)

)٪۱( ۲،۹۸۳ )٪۰.۲( ۱۶۱

چین

بقیه کشورهای جهان

)٪۱۰(۳۶،۱۵۲ )٪۲(۱،۳۸۸

۱۵،۵۶۱
()٪۱۹

روسیه

۹۳،۸۷۷

)٪۷( ۵،۹۹۱
)٪۱۱( ۳۹،۴۱۱

جهان

()٪۲۶

83.543

انگلیس

()%100

)٪۱۵( ۱۲،۲۰۶
)٪۶( ۲۰،۰۵۷

آلمان

)٪۵(۱۹،۴۵۷ )٪۱۱(۹،۱۰۶

355.457

فرانسه

()%100

)٪۳(۹،۴۴۱ )٪۵(۳،۹۲۱

آمریکا

هند

)٪۳(۱۰،۲۶۰ )٪۱(۸۴۶

ژاپن

)٪۴(۱۳،۲۴۸ )٪۰.۶(۴۷۵

اندونزی

)٪۱(۲،۴۰۲ )٪۰.۳(۲۰۹

افغانستان
۲۷ ۱
سنگال
۴۱ ۰
مالی
۵ ۰

کلمبیا
۶۹۵ ۵۴

مصر
۱،۱۲۷ ۵۳
فیلیپین
۶۱۱ ۱۸
بولیویا
۹۰ ۳

۳۲،۴۵۳
()٪۳۹

)٪۲۷(۹۶،۹۵۵
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پوشــه

زمین نجات پیدا میکند

چرا بحران محیط زیستي شبیه به بحران اقتصادی
است؟
سوالی که برای همه پيگيران مســائل آب و هوایی پیش میآید این است که چرا در
مقاالت ،بهبود آب و هوا و اقتصــاد را مانند هم میدانند و ایندو را به یکدیگر ارتباط
میدهند .هنری ام .پاولسون جونیور -شخصی که دبیر خزانهداری آمريكا در زمان بحران
اقتصادی سال  2008بود -درحال حاضر تالش میکند تا محیط زیست را مانند اقتصاد
بهبود دهد .ســرمایهگذار بانکی هاروارد ادعا میکند که درست کردن مسائل محیط
زیستی بر اقتصاد امریکا تاثیر میگذارد.
وی در مصاحبه با نشنال جیوگرافیک چنين صحبت كرده است.

 Áشما بحران محیط زیســتی را به بحران اقتصادی ارتباط دادید؛ ایندو در چه
زمینهایمشابهیکدیگرند؟

افراط در بدهی بحران اقتصادی را ایجاد کرد .بحران دیاکسید کربن هم بحران محیط
زیست را به همراه خواهد داشــت .اشتباه در سیاستهای دولت و ریسکهای بیش از
اندازه موجب این مشکلها شده است .اما فرق بین ایندو این است که در بحران افتصادی
آخرین قدمی که دولت در مبارزه با بحران برمیدارد تعیینكننده اســت ولی در بحران
محیط زیست دیگر شانس برداشتن این قدم را نداریم.
 Áچه اتفاقی میافتد اگر کاری در برابر بحران محیط زیست انجام ندهیم؟
اگر هیچ واکنشی به این موضوع نشان ندهیم ،خطر بیشتر میشود و شانس جلوگیری
از بدترین اتفاقها را از دســت میدهیم .اگــر در تجارت و
سرمایهگذاری ،بحرانهای محیط زیست را که پیشبینی
میشــود نادیده بگیریم پس از مدتــی باید هزینه اين
ریسکی را پرداخت کنیم .چون از تشدید بحران محیط
زیست تمام صنعت و تکنولوژی تاثیر میگیرند.
باید برای پاكيزه کردن محیط زیســت و کم
کردن کربن ،بهجای تمرکز در تجارت وقت
گذاشت.
 Áآیا شــما امیدی به بهبود بحران
محیط زیست دارید؟

اگر اكنون شــروع به مبــارزه با بحران
آب و هوا کنیم ،میتوانیم موفق شــویم .ما
در آمریکا نیاز به سیاســت جدیدی داریم تا
بتوانیم کربنهایی را که از سوختهای فسیلی
ایجاد میشــوند کاهش دهیــم .اما با وجود
کشــور چین حل کردن این معما سختتر
میشود .برای بهبود شرایط محیط زیستی
باید آمریکا و چین ،بزرگترین کشــورهای
اقتصــادی جهــان ،مصرفکننده انــرژی و
تولیدکننده دیاکسیدکربن با یکدیگر همکاری
و تکنولوژیهای جدیــدی را تولید کنند که
محیط زیست را بهبود دهند .اگر این دو کشور
قدمهای اول را برای توسعه بردارند ،حتما بقیه
کشورها در پي آنها قدم برميدارند.
50
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مایع حیات ،عامل جنگ

آب شیرین و آب شور باعث تلخی زندگی خواهد شد

آبی که ما امروزه مینوشیم از چندين ميليون سال قبل که دایناسورها روي کره زمین
زندگی میکردند از شکلی به شکل دیگر تغییر کرده و به دست ما رسیده است.
همزمان با آب تمیزی که به طور منصفانه در چرخه اتمسفر تا لیوان آب آشامیدنی
انســانها گردش داشت ،جمعیت دنیا رو به انفجار بود .این اتفاق به این معنی است که
میزان استفاده از آب تمیز ،آشپزی ،شستوشو و ...افزایش یافت.
کمیابی آب برای برخی افراد دور از تصور است و برای بقیه مردم حقیقت تلخی است.
آب شیرین کمی از آبهای کل کره زمین را به خود اختصاص داده ،در حالی که نزدیک
به  70درصد جهان از آب تشکیل شده و از این میزان فقط  2.5درصد آب شیرین است
و بقیه آب شــور و آبهای اقیانوس و دریا .حتی از این  2.5درصد آب شــیرین ،فقط 1
درصد راحت قابل دسترسی است که مقداری از آن در یخها و یخچالهای قطب موجود
است .بر همین اساس ،فقط  0.007درصد از آب دنیا به مصرف 6.8میلیارد انسان ميرسد.
برخي مناطق كره زمين برحسب عوامل جغرافیایی ،آب و هوایی و مهندسی ،غنی از
آبهای شیریناند ولی برخی مناطق با خشکسالی و جمعیت زیادی روبهرويند .در جهان
در حال توسعه ،آب تمیز یا ناياب است یا برای به دست آوردن آن نیاز به زحمت و تالش
زیادی دارد.
Íآب زندگی است
Í
انسانها در هرکجای دنیا که زندگی میکنند نیاز به آب برای زنده ماندن دارند .نهتنها
 60درصد بدن انسان از آب است ،بلکه برای به دست آوردن غذا ،سالم نگه داشتن محیط
زندگی ،توليد پوشاک و حتي چيزي مانند كامپيوتر ،آب الزم است.
متاسفانه انسانها ثابت کردهاند که مصرفکننده خوبی برای آب آشامیدنی نيستند.
براي توليد یک همبرگر به طور متوسط  2400لیتر یا  630گالن آب نياز است .بر اساس
گزارش سازمان ملل ،در سال گدشته ،مصرف آب بیش از دو برابر افزایش جمعیت ،افزایش
یافته است .تخمین زده شده که تا سال  2025حدود  1.8میلیارد نفر در مناطق کمآب
زندگی و دوسوم مردم در نواحیاي که فشار آب كم است زندگی خواهند کردو این اتفاق
از تغییر آب و هوا و گرم شدن زمین نشئت میگیرد .ما اكنون در دورهاي زندگي ميكنيم
كه بهشدت به درست استفاده کردن و کنترل مصرف آب نياز داريم.
منبع:نشنالجیوگرافیک

داستان کارخان ه
شكالتسازي
گزارشی از پنج دهه فعالیت
در کارخانه داداش برادر

بیش از نیم قرن از راهاندازی کارخانه
شکالت سازی «دادش برادر» از سوی
دو برادر در تبریز میگذرد ،کارخانهای که
در این سالها روزهای پر فراز و نشیبی
را طیکرده است و حاال به دو کارخانه
تبدیل شده؛ آیدین و شونیز .کارخانه ها
و مجموعههای صنعتی که هر کدام بیش
از سه هزار کارگر دارند و جزو مهم ترین
برندهای شکالتسازی کشور محسوب
میشوند.

کارآفرین

تجارتخانهای که گلستان شد
نگاهی به زندگی سید محمد گرامی

شرکتگلستان
درسال 1340با
مشارکتگرامی،
کوچکزاده
(دوستصمیمی
او) وسهامداری
همسرانشانبا
سرمایه5میلیون
ریالتاسیسشد
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شعار او در زندگی و سالهای سخت کار همیشه ترجمه این آیه
قرآن بود« :نه بترسید ،نه غصه بخورید .شما بهترین هستید اگر ایمان
به خدا دارید .شکست آغاز موفقیت است چون انسان را متوجه خدا
ميکند و از او کمک ميگیرد».
ســید محمد گرامی در اوایل سلطنت پهلوی اول در شهرستان
یزد و درخانوادهای مذهبی متولد شــد .او پســر بزرگ خانواده بود و
ده سال بیشتر نداشت که پدرش ازدواج دیگری كرد و از مادر او جدا
شــد .رنج جدايی از پدر و زندگی با مادر و برادر در حالی که کالس
چهارم ابتدایی بود و البته مشکالت مالی باعث شد تا او از کودکی با
سختیهای زندگی آشنا و با سختکوشــی و کار بزرگ شود .سید
محمد به همراه مادر و برادرش در محله امیر چخماق کوچه آبشخور
زندگی و با انجام کارهای مختلف امرار و معاش ميکردند .مادر پارچه
بــرشداده را در منزل ميدوخت و بــرای هر پیراهن دو قران اجرت
ميگرفت .شکستن بادام و جدا کردن مغز و استفاده از پوست آن برای
آنها برای درآمدزایی بود .همچنین
سوخت نیز یکی از کارهای دیگر 
آنها از مغازه حاج خلیفه خمیر و مواد داخل شیرینی را ميگرفتند و

ها شیرینی قطاب را ميپیچیدند و برای هرکیلو یک
در منزل شــب 
يگرفتند.
قرانم 
آنها زندگی را با ســختی سپری ميکردند
البته با تمام این کارها 
و قــدرت خرید چندانی برای خرید تمام کتابهای درســی کالس
پنجم و ششــم محمد نداشــتند تا اینکه فرد خیری به نام رضائیان
کتابهای درسی او را برایش خرید و این مسئله نیز نقش موثری در
تشویق او برای خوب درس خواندن داشت .او ریاضیات بسیار خوبی
داشــت و برای حل مسائل ریاضی همیشه مورد تشویق معلمهایش
قرار ميگرفت اما به دلیل مشکالت مالی در نهایت تا کالس هشتم
بیشتر نتوانست تحصیل کند و در  15سالگی ترک تحصیل کرد و در
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تجارتخانه حاج علیاکبر ریســمانی (از تجار نیکوکار یزد) به عنوان
شــاگرد با حقوق ماهانه  8تومان (سال  )1321مشغول به کار شد و
کارهایی مانند نظافت حجره ،رفتن به بانک و اداره پست و تلگراف را
برعهده داشــت .با گذشت زمان او در حجره و کار خوش درخشید و
به همین دلیل حقوقش به  15تومان در ماه افزایش پیدا کرد .سید
محمد گرامی تا ســال  1325در حجره حاج علیاکبر ریسمانی کار
کرد و بعد تصمیم گرفت برای راهاندازی کسب و کار خود و استقالل
به تهران بیاید .سید محمد گرامی  19ساله بود که به همراه یکی از
آنها اتاقی را با ماهی  30تومان اجاره کردند
دوستانش به پایتخت آمد ،
و کار ویزیتوری پارچه و برنج را شــروع کردند و موفقیت در این کار
باعث شد تا بتوانند در مدتی کوتاه  800تومان پول پسانداز كنند .او
در ســال  1327ازدواج کرد و پس از ازدواج تالش خود را بیشتر کرد
و در نهایت در آستانه دهه  30توانست زمینی به مساحت  100متر
در میدان فوزيه خریداری كند و خانهای در آن برای خانواده بســازد.
او بعد از سروســامان دادن به زندگی شخصی به دلیل مشکالت بازار
برنج و پارچه تصمیم گرفت تغییراتی در شــغل خود ایجاد کند و به
همین منظور ویزیتوری صابون را شــروع کرد .البته بازار صابون هم
رونق چندانی نداشت و کسادی بازار در بین سالهای  1330تا 1333
باعث شــد که بر حسب اتفاق و به دنبال کارهای جدید سری هم به
تجارتخانه گرجی صاحب چای جهان برای ویزیتوری بزند ،اتفاقی
که زندگیاش را در مســیر جدیدی قرار داد .سید محمد با دوست
قدیمیاش که از یزد به تهران آمده بودند ،کار ميکردند .روش کار آنها
به این صورت بود که یک سوی خیابان را سید محمد گرامی و سوی
آنها خیلی زود تا
دیگر را دوستش کوچکزاده ویزیتوری ميکرد .کار 
آنها دوچرخهای خریداری شد که به
جایی گسترش پیدا کرد که برای 
نوبت بتوانند کار کنند .گرامی و کوچکزاده خیلی زود توانستند اعتماد
آنها تصمیم گرفتند از حق
گرجی صاحب تجارتخانه را جلب کنند .
کمیسیونی که دریافت ميکنند هرکدام هفتهای  100تومان را برای
ها در نظر بگیرند و مابقی را برای سرمایهگذاری آینده پسانداز
هزینه 
کنند تا در آینده خودشان بتوانند کاری مستقل را شروع کنند.
آنها آنچنان در کار خود پیشرفت کردند که از گرجی
بعد از مدتی 
درخواست نمایندگی فروش انحصاری چای را کردند اما با مخالفت او
روبهرو شدند و به همین خاطر تصمیم گرفتند از گرجی جدا شوند و
ها در این دوره با دریانی صاحب چای
کار مستقل خود را شروع کنند .آ 
عقاب آشــنا شدند و کار با او را شروع کردند ،دریانی حاضر به بستن
آنها شد .قراردادی که چند سال ادامه داشت ولی در نهایت آنها
قرداد با 
به فکر شروع کاری مستقل افتادند.
سید محمد در آستانه  30سالگی با  11سال سابقه ویزیتوری در
تهران و سرمایهای که جمع کرده بود و همچنین آشنایی با مشتریان
آنها انبار
کار خود را با کمک کوچکزاده و در زمینه چای شروع کرد .
سرای دلگشــا را خریداری کردند و چای با مارک برهنشان را در آن
آنها بعد از توزیع آزاد چای در قدم بعدی برای
بستهبندی ميکردند .

شرکت گلستان که در زمان شروع کار حدود  5تا  10نفر پرسنل داشت هماکنون با تاسیس  65شعبه و 76
مرکز فروش در استانهای بزرگ و شهرستان بیش از  1250نفر پرسنل دارد و جزو  5شرکت برتر در میان
شرکتهای توزیعکننده کشور در زمینه توزیع کاالهای پرمصرف و از لحاظ نیروی فروش است.

گسترش کار خود تصمیم گرفتند شرکت گلستان را تاسیس کنند.
شرکتی که در سال  1340با شراکت گرامی ،کوچکزاده و سهامداری
دو همسر آنه ا با سرمایه  5میلیون ریال تاسیس شد .محصول تجاری
آنها با نام تجاری برهنشان و شترنشان عرضه ميشد و بهتدریج
شرکت 
فعالیتشــان در اصفهان ،مشــهد ،یزد ،گرگان و ...توسعه پیدا کرد .با
آنها نیز افزایش پیدا کرد ،در شروع کار
گســترش کار تعداد کارگران 
آنها به  60نفر رسید که
آنه ا  10کارگر داشتند و بهتدریج تعداد پرسنل 
امروز به بیش از  3هزار نفر رسیده است.
سید محمد گرامی و کوچکزاده پنج سال پس از تاسیس شرکت
گلســتان سعی کردند بخشی از پروسه تولید محصول تجاری را خود
در دســت بگیرند و به همین دلیل شرکت گلستان در سال  1344در
آنها پس از مدتی در آن
شهرستان الهیجان اقدام به خرید کارخانه کرد .
کارخانه با خرید برگ سبز به خشک کردن چای شکسته ،باروتی و چای
قلمي پرداختند .شرکت گلستان عالوه بر واردات ،بستهبندی و توزیع
چای در سطح کشور در سال  1346به تولیدکننده نیز تبدیل شد.
آنها همچنین در اقدام بعدی عالوه بر چای ،خشکبار و حبوبات را

نیز به محصوالت خود اضافه کردند .در دهه  50کار آنه ا تا جایی توسعه
پیدا کرد که توانســتند بخش بزرگی از بازار تجاری چای کشور را در
دست داشته باشند .در سال  1350اولین دستگاه اتوماتیک بستهبندی
چای به انبار شرکت گلستان وارد شد و چای  100گرمی گلستان و
 500گرمی با ماشین بستهبندی ميشد .تا پیش از آن بستهبندیها
همگی دســتی انجام ميشد .همچنین در ســال  1352آنه ا اولین
دستگاه تولید چای تیبگ دوگرمی را خریداری کردند .دستگاهی که
اینها در سال 1345
در دقیقه  100چای تیبگ تولید ميکرد .عالوه بر 
با شراکت سید محمد گرامی ،رضا کوچکزاده و عبدالحسین شرکا
شرکت رویال تی در زمینه واردات چای فعالیت خود را شروع کرد .این
اقدام نقش محمد گرامی و کوچکزاده را به عنوان یکی از بزرگترین
تجار چای تثبیت کرد.
ها البته محمد گرامی به تحصیل و پیشرفت فرزندانش
در این سال 
نیز اهمیت بسیاری ميداد موضوعی که چند سال بعد ظرفیتهای
جدیدی را در شرکت گلســتان ایجاد کرد .دختر او اشرف گرامی با
مهندس سیگاری فارغالتحصیل آمریکا ازدواج کرد و پسرش مهدی
که تحصیلکرده مدیریت از آمریکا بود به کشور بازگشت و زمینههای
بسیاری را برای فعالیتهای بعدی پدر فراهم کرد .سید محمد گرامی
در بین سالهای  1352تا  1357در عرصههای تازهای سرمایهگذاری
کرد .او تا سال  1357دو شرکت تجاری و شرکت زنجیرهای مرغداری
به نام سیمرغ را با کمک خانواده علی آگاه و حاج علیاکبر برخوردار
تاســیس کرد .همچنین به خرید سهام در چندین شرکت صنعتی
وابسته به حاج محمدتقی برخوردار اقدام کرد .شرکت سیمرغ یکی از
کارخانههای اتوماتیک و بزرگ منطقه بود که با شرکت کلمین آمریکا
آنها در
شــریک شــد و روزی چند تن تولید تخممرغ و مرغ داشت .
شــراکت سه اصل راستی ،درستی و دینداری را مبنای فعالیت خود
اینها ســید محمد گرامی شرکت ایران سرعت را
قرار دادند .عالوه بر 
با همراهی روحاالمینی تاســیس کرد .کار شرکت انتقال کاال از بندر
ها براساس قرارداد با دولت بود که  85درصد بار
به تهران و شهرستان 
متعلق به دولت بود و  15درصد را به طور آزاد ميتوانســتند جابهجا
کنند .با اعتبار مالی بانک ملی حدود  500کامیون را خریداری کردند
و شرکت کار جابهجایی کاال را در کشور ،انجام ميداد .به علت کمبود
راننده آنان مجبور شدند از بنگالدش و ...راننده برای ماشینهای خود

وارد کنند ،مهندس ســیگاری داماد خانــواده گرامی مدیرعامل این
شرکت بود.
با پیروزی انقالب اســامی و دولتی شدن صنایع و فعالیتهای
اقتصادی و همچنین مصادره برخی از کارخانهه ا و شــرکته ا برای
خانواده گرامی هم مشکالتی به وجود آمد و چندسالی کارشان محدود
شد و آنه ا با چالشهای بسیاری مواجه شدند اما آنه ا با تالش و سختی
همه چیز را دوباره شــروع کردند و نشان دادند که فعاالن اقتصادی
واقعی هســتند و بعد از چند سال توانســتند به یکی از بزرگترین
شــرکتهای توزیع کاالهای مصرفی از برنج و چــای تا حبوبات و
آنها همچنین در حوزه ساختمانسازی و واردات
پسته تبدیل شوند .
ماشین نیز نقشآفرینی کردند و به یکی از بزرگترین واردکنندههاي
ماشینهای ژاپنی و كرهاي از جمله میتسوبيشی و هیوندایی تبدیل
شدند.
شرکت گلستان که در زمان شروع کار حدود  5تا  10نفر پرسنل
داشت هماکنون با تاسیس  65شعبه و  76مرکز فروش در استانهای
بزرگ و شهرســتان بیش از  1250نفر پرسنل دارد و جزو  5شرکت
برتر در میان شرکتهای توزیعکننده کشور در زمینه توزیع کاالهای
پرمصرف و از لحاظ نیروی فروش است.
ســید محمد گرامی در کار همیشــه به حفظ بازار و رشد تولید
اهمیت بسیار ميداد و ميگفت برای تولیدکنندگان آمریکایی بازار
جزو ناموس است و این موضوع را باید مدیر به زیردستانش بفهماند؛
وقتی شخصی خوب کار نمیکند باید شخص دیگری جای او گذاشته
شــود .او ميگفت دنیا جنگ بازار است ولی متاسفانه در ایران از این
موضوع غافلیم .در ژاپن کارمند ،شرکت را خانواده خود ميداند.
عالوه بر این نگاه مدیریتی ،سید محمد گرامی دست خیر هم بسیار
داشت و کمک به مردم نیازمند بهخصوص پرورش کودکان مستعدد
را کاری بســیار مهم در بهسازی اجتماع و گسترش سعادت جامعه
ميدانست .ساخت درمانگاه در یزد ،مدرسهسازی در مقاطع مختلف
تحصیلی برای دختران و پســران ،ســاخت واحدی برای معلولین،
سالمندان و بیماران روانی در یزد و ساخت چند خانه برای معلولین
بهزیســتی شهر یزد از جمله فعالیتهای خیریه اوست .سید محمد
گرامی در سال  1388پس از چندین دهه کار و کارآفرینی درگذشت
و حاال این فرزندان او هستند که شرکت گلستان را با آموزههایی که از
پدر یاد گرفتند ،مدیریت ميکنند.

شرکت گلستان عالوه بر
واردات ،بستهبندی و توزیع
چای در سطح کشور در سال
 1346به تولیدکننده نیز
تبدیل شد

گرامی ميگفت دنیا جنگ
بازار است ولی متاسفانه در
ایران از این موضوع غافلیم.
در ژاپن کارمند ،شرکت را
خانواده خود ميداند
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کارآفرین

برادران بیوک و کارخانههای شكالتسازي

نگاهی به کارخانههای آیدین و شونیز

پرویز بیوک در سال 1388
کارخانه شونیز را راهاندازی
کرد

رسول بیوک در سال 1388
بعد از جدا شدن از برادرش
مسولیت مدیرت کارخانه
آیدین را بر عهده گرفت

صنعت شکالت و بیســکوئیت ایران با برندهای مختلفی همچون
شیرینعسل ،آناتا ،فرمند و ...شناخته ميشود و در این بین نام برادران
بیوک با کارخانههای مشهوری همچون آیدین و شونیز نیز بسیار شنیده
ميشود و تولیدات آنها ســهم مهمی از بازار شیرینی و شکالت کشور
دارد و حتی محصوالتشان هرساله به کشورهای مختلفی صادر ميشود.
برادرانی که البته چند سالی است از هم جدا شدهاند و هرکدام گروههای
صنعتی خود را اداره ميکنند؛ داداشبرادر (آیدین) و داداشبرادر (شونیز)
که تا پیش از این زیر چتر یک برند با نام «داداشبرادر» کار ميکردند،
گروهي صنعتی که بیش از نیم قرن ســابقه فعالیت دارد و از سوی پدر
برادران بیوک (پرویز و رسول) و عموی آنها در تبریز تاسیس شد.
 70ســال پیــش (ســال  )1324دو برادر بــه نامهــای داداش و
غایبعلی بیوک در تبریز که حاال به دلیل تعدد کارخانههای شرینی و
شكالتسازي به عنوان پایتخت شکالت صنعتی ایران شناخته ميشود،
بــه فکر راهاندازی کارگاه تولید آبنبات و تافی کرهای افتادند و محصول
جدیدی را با خالقیت خود تولید کردند که «ریس» نام گرفت و نام آنها
را در بازار خوراکی این شهر سر زبانها انداخت.
برادران بیوک در ســالهای بعد با توســعه و گســترش کار خود و
کارگاهشــان به فکر ثبت شرکتی به نام تجاری «داداش برادر» افتادند.
آنها شركتشان را به شــماره  357در اداره ثبت شرکتهای تبریز ثبت
كردند .شــرکت و کارخانه تولید شکالت ،آبنبات و ...که در سال 1341
تاســیس شد و حاال بیش از  54سال سابقه فعالیت دارد .برادران بیوک
(داداش و غایبعلی) با خریداری و بهرهگیری از ماشینآالت صنعتی و
اتوماتیک و همچنین توجه به بازار و عالقه مشتریان کارشان را خیلی زود
گسترش دادند و توانستند محصوالت جدیدی را به بازار عرضه کنند و
در گوشهکنار ایران مشتریان بسیاری داشته باشند .البته این دو برادر در
میانههای راه ادامه کار و گسترش و توسعه فعالیتهای صنعتی ،کارخانه
داداشبرادر را به وارثان خود یعنی رسول و پرویز واگذار کردند ،دو برادری
که همچون پدر و عموی خود دوشــادوش هم تالش کردند و توانستند
جایگاه ویژهای را برای کارخانه داداشبرادر در بازار داخل و حتی خارج از
کشور ایجاد کنند .آنها برای توسعه کار در دهه  50ماشینآالت جدید به
مجموعه اضافه کردند و همچنین برای عمومی کردن فعالیتشان دست
به برندسازی در دهه  60زدند و نام تجاری آیدین را در سال  1362برای
محصوالت خود انتخاب کردند و آن را به ثبت رســاندند که امروز نامی
بسیار شناختهشده در صنعت شيرینی و شکالت ایران به شمار ميرود.

دوبرادر با نامهای «داداش» وغایب علی کارگاه تولید آبنبات را در تبریز راهاندازی کردند ،آنها
باخالقیت محصولی را تولید کردند که به «ریس» مشهور شد

برادران بیوک به دلیل بهرهگیری از تجارب ارزشمند پیشین و استفاده
از ماشینآالت مدرن و بهترین مواد اولیه جهت تولید محصوالت متنوع
خود از قبیل شکالتها ،انواع تافیهای مغزدار ،کاراملها ،تافیهای میوهای
مغزدار ،ویفر ،بیسکوئیته ا و انواع شکالت ،در سالهای گذشته توانستهاند
سهم مهمی از بازار را به دست بیاورند و همیشه در بین تولیدکنندگان و
صادرکنندگان نمونه شیرینی و شکالت صنعتی کشور باشند.
ÍÍجدایی دو برادر
درکنار موفقیتهای بســیار روزهای سختی هم در کارخانه و گروه
صنعتی داداشبرادر وجود داشته است که بیشک سختترین آن مربوط
به تحوالت سال  1388و جدایی دو برادر از یکدیگر و شروع مجدد برای
هردوی آنها بوده است.
پرویــز بیــوک در گفتوگویــی درباره دلیــل جدایی دو بــرادر و
کارخانههایشان گفته« :بقا و توسعه مجموعه پدری که با توجه به توسعه
وگسترش روزآفرین آن ایجاد دو شرکت مستقل را ضروری ميساخت
از یک سو و همچنین وجود تفکرات مدیریتی و رفعموانع سلیقهای در
توســعه شرکت ،ما را بر آن داشت تا با تفکیک مجموعه تولیدی پدری
 که در ســال  ۱۳۲۴از سویپدر و عمویمان تاسیس شد -به دو واحددر سال  ،۸۸شــرایط را برای دو مدیریت مستقل (بهجای دو مدیریت
همزمان) فراهم سازیم تا با اتخاذ این راهکار ،زمینه رشد واحد تولیدیمان
بیش ازگذشته امکانپذیر شود».
در این تغییر و تحوالت رســول بیوک برادر کوچکتر مســئولیت
کارخانه آیدین برند خانوادگی را برعهده گرفت و پرویز بیوک نیز شرکت
جدیدی را با برند شونیز راهاندازی کرد؛ البته هردوي آنها همچنان نام
گروه صنعتی داداشبرادر را بر مجموعه خود نهادهاند و در سایتشان از آن
استفاده کردهاند با این تفاوت که یکی داداشبرادر (آیدین) است و دیگری
داداشبرادر( شونیز) و هردو کارخانه در صنعت شکالت و شیرینی ایران
شــهره و البته رقیب هم هستند تا جایی که هرکدام بیش از  20درصد
از سهم بازار تولید محصوالت شکالت و شیرینی صنعتی در کشور را در
اختیار دارند و تالش ميکنند تا سهم بیشتری را به دست بیاورند.
دراین بین یکی از نکات مهم در تغییر و تحوالت کارخانه داداشبرادر
احترام برادران بیوک (پرویز و رسول) به کارگران و حفاظت از حقوق آنها
بود ،این دو برادر در ماههای تفکیک کار تالش کردند تا کارگران کارخانه
دچار مشکل نشوند و حقوق و مزایاي خود را همچون قبل دریافت کنند.
در این سالها برای توسعه کار شرکت داداش برادر ماشینآالت جدید به مجموعه اضافه
شد همچنین برادران بیوک (داداش و غایبعلی) ادامه کار را به وارثان خود واگذار کردند

1341
1350

1324
برادران بیوک شرکت داداش برادر را به شماره  357در
اداره ثبت شرکتهای تبریز ثبت کردند
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دراین بین یکی از نکات مهم در تغییر و تحوالت کارخانه داداشبرادر احترام برادران بیوک (پرویز و رسول) به
کارگران و حفاظت از حقوق آنها بود ،این دو برادر در ماههای تفکیک کار تالش کردند تا کارگران کارخانه دچار
مشکل نشوند و حقوق و مزایاي خود را همچون قبل دریافت کنند.

آنهابدون اینکه کارگران را برای دریافت بیمه بیکاری به تامین اجتماعی
و وزارت کار معرفی کنند ،چندین ماه دستمزد آنها را پرداخت کردند و به
همین دلیل مورد تشویق مقامات استان آذربایجان شرقی قرار گرفتند و
در همایش نخبگان ،فعاالن و همراهان جامعه کارگری از آنها تجلیل شد.
ÍÍشونیز و  3200کارگر
کارخانه شكالتسازي شونیز باوجود اینکه  6سال از تاسیسش بیشتر
نمیگذرد اما تجربه مدیریت بیش از  4دههای پرویز بیوک را پشت سر
خود دارد و از همین روســت که خیلی زود توانسته جایگاه ویژهای در
بازار داخلی و خارجی به دست بیاورد؛ پرویز بیوک خود در مصاحبهای
دراینباره گفته بعد از تاســیس کارخانه برای جذب مشــتریان جدید
مشکلی نداشته است زیرا همه مشتریان سالهای بسیاری است که او
و رویه کارش را در تولیدات محصوالت باکیفیت بهخوبی ميشناســند.
پرویز بیوک مجموعه صنعتی داداشبرادر شــونیز را تا جایی ارتقا داده
است که هماکنون بیش از  60محصول در این کارخانه تولید ميشود و
محصوالت آنها از طریق  15نمایندگی به نقاط مختلف کشور و استانها
و شــهرهای گوناگون ارسال ميشــود .عالوه بر این شرکت شونیزدر
سالهای گذشته در صادرات محصوالت موفقیتهای بسیاری به دست
آورده اســت .هماکنون بیش از  3200نفر در مجموعه صنعتی شونیز
مشــغول کار هســتند و این کارخانه با  80هزار متر مربع زمین و 43
هزار و 700متر زیربنا یکی از بزرگترین کارخانههای صنعتی شکالت
و شیرینی کشور است.
بدون شک بزرگترین موفقیت پرویز بیوک در سالهای گذشته در
کنار تولید محصوالت باکیفیت برندسازی بوده است،او در گفتوگویی
دراینباره گفته« :در گذشــته برند تنها شامل اسم و پکیج بود در حالی
که امروزه موارد دیگریهمچون فروش ،پخش ،وصول و خدمات پس از
فروش را نیز دربر ميگیرد و از اهمیت ویژهای برخورد دار است .ازهمین
رو شرکتهای بزرگ برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی ،بهرهگیری
از چند برند را در دستور کار دارند تا درصورت صدمه دیدن اعتبار یک
برند محصوالت دیگر دچار مشکل نشوند و در همین راستا بهرهگیری از
چند برند جدیدمانند توفیس ،ملیکا و رامتین و بازارسازی برای آنهارا
در دستور کار داریم و البته توانستهایم برای برخی از آنهاجایگاه مناسبی
نزد مشتری ایجاد کنیم .» همچنین پرویز بیوک برنامهای برای توسعه
کار خود در کشورهای دیگر از جمله کانادا دارد که فرزندانش هم در آن
تحصیل کردهاند و در این زمینه شرکتی را در این کشور ثبت کرده است.
پرویز بیوک در گفتوگویی اعالم کرده که آرزوی او این است که بتواند
ســاالنه بیش از هزار کانتینر محصوالت شرکت شونیز را به کشورهای
دیگر صادر کند.
ÍÍآیدین و  3500کارگر
در کنار موفقیتهای ســالهای گذشــته پرویز بیوک و کارخانه

شونیز برادر کوچکتر خانواده یعنی رسول هم توانسته مسیر پرسرعت
موفقیت را در کارخانه آیدین حفظ کند و حتی کار را بیش از گذشته
توسعه دهد.
رســول بیوک در مصاحبــهای هدفگذاری شــرکت آیدین را
اینگونه توضیح داده اســت« :همواره سعی داریم تا با عمل به شعار
همیشگی خود یعنی “رضایتمندی مشــتریان” در عرصه داخلی و
خارجی محصوالت تولیدی خود را به نحو بســیار مناسبی به دست
مصرفکنندگان خوشذوق برسانیم .درحال حاضر بیش از  3500نفر
با مجموعه شرکت آیدین همکاری دارند و در این مجموعه مشغول
به کار هستند».
به گفته او ،آنها به دنبال آن هستند تا با اضافه کردن خط تولید
ها و باالبردن حجم
مواد خوراکی جدید همچون پاستیل و انواع شکالت 
تولید خود عالوه بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،سهم بیشتری از
بازار را به دســت بیاورند .این شــرکت با دارا بودن بیش از  15مرکز
پخش در مراکز اســتانها جایگاه ویژهای در سطح بازارهای داخلی
و بینالمللی برای خود کســب کرده به طوری که در حال حاضر به
بسیاری از کشورهای جهان محصوالت خود را صادر ميکند.
البته با همه پیشرفتهایی که در سالهای گذشته برادران بیوک در
شرکت داداشبرادر (آیدین) و داداشبرادر (شونیز) به دست آوردهاند
هنوز بسیاری فکر ميکنند اگر این دو برادر همچون پدر و عمویشان
همچنان در کنارهم باقی مانده بودند االن دستاوردهای بیشتری به
دســت آورده بودند ،نکتهای که البته خود آنها اعتقاد چندانی به آن
ندارند و تصور ميکنند که االن که رقیب هم شدهاند پیشرفت بیشتری
کردهاند و در آینده ميتوانند مستقل و موفقتر باشند.

پرویز بیوک در گفتوگویی
درباره دلیل جدایی دو
برادر و کارخانههایشان
گفته« :بقا و توسعه مجموعه
پدری که با توجه به توسعه
وگسترش روزآفرین آن
ایجاد دو شرکت مستقل
را ضروری ميساخت از
یک سو و همچنین وجود
تفکرات مدیریتی و رفع
موانع سلیقهای در توسعه
شرکت ،ما را بر آن داشت
تا با تفکیک مجموعه تولیدی
پدری  -که در سال ۱۳۲۴
از سویپدر و عمویمان
تاسیس شد -به دو واحد
در سال  ،۸۸شرایط را برای
دو مدیریت مستقل (بهجای
دو مدیریت همزمان)
فراهم سازیم تا با اتخاذ این
راهکار ،زمینه رشد واحد
تولیدیمان بیش ازگذشته
امکانپذیر شود.»

برادران بیوک تصمیم گرفتند از یکدیگر جدا شوند رسول مسئولیت کارخانه آیدین را
برعهده گرفت و پرویز کارخان ه شونیز را راهاندازی کرد
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1388
رسول و پرویز بیوک در دهه  60برای عمومی کردن فعالیت کارخانه پدری دست
به برندسازی زدند آنها نام تجاری آیدین را برای محصوالتشان انتخاب کردند

هفت سال از جدایی دو برادر میگذرد حاال شونیز کارخانهای با 3200کارگر و
آیدین کارخانهای با  3500کارگر است
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کارآفرین

ایرانی دره سیلیکون
فرزاد ناظم  11سال مدیر فنی یاهو بود

مجله فورچون چند سال پیش
ثروت فرزاد ناظم را 30
میلیون دالر اعالم کرد و از او
به عنوان چهاردهمین ثروتمند
ایران نام نام برد

ناظم:
اواخر سال ۱۹۹۵
بود که از شرکت
یاهو با من تماس
گرفتند و دعوت
به همکاری
کردند .زمانی که
برای مصاحبه
رفتم ،دیدم شرکت
یاهومحیط
مناسبی برای من
است و فضای
جدیدی برای کار
و تالش دارد

در  70کیلومتری جنوب شــرقی سانفرانسیسکو
در آمریکا منطقه وســیعی وجود دارد بــه نام دره
ســیلیکون ( )Silicon Valleyکــه به دلیل جای
گرفتن بزرگترین شرکتهای حوزه فناوری جهان
از جمله اپل ،گوگل ،مايکروسافت ،یاهو و ...به عنوان
قلب فناوری نوین جهان شناخته ميشود ،که در آن
دانشــمندان و فعاالن اقتصادی و علمی ایرانی هم
حضور دارند .یکی از مشــهورترین این دانشمندان و
فعاالن اقتصادی ایرانی فرزاد ناظم اســت؛ فردی که
در این منطقه با نام مســتعار «زاد» شناخته ميشــود و حاال بعد از سالها
فعالیت در این منطقه و حضور موثر در شرکتهای مختلف ،بیشتر به کارهای
سرمایهگذاری و مشاوره برای راهاندازی استارتآپهای جدید مشغول است.
کسی که در ســابقه مدیریتی خود در شرکتهای حاضر در سیلیکون ولی
نامهایی همچون اوراکل (یکی از بزرگترین شرکتهای نرمافزاری در آمریکا
و جهان) و یاهو را دارد .فرزاد ناظم در ســال  ۱۳۴۰در تهران متولد شــد.
تحصیالت متوســطه را در دبیرستان البرز شــروع کرد ولی بعد برای ادامه
تحصیل به آمریکا مهاجرت کرد؛ در آنجا دیپلم گرفت و بعد وارد دانشــگاه
پلیتکنیک کالیفرنیا شــد و در رشــته کامپوتر و علوم رایانه کارشناسی و
کارشناسی ارشد خود را گرفت .البته او از همان دوران تحصیل برای کسب
درآمد و تجربه در شرکت های مرتبط با حوزه تحصیلش کار ميکرد .نخستین
شــرکتی که فرزاد ناظم در آن مشغول به کار شــد موسسه رلم ()ROLM
بود که در زمینه تولید سوئیچهای کامپيوتری سیستم تلفن فعالیت ميکرد.
فرزاد ناظم مدتی در این شـ�رکت کار کرد و بعد به شرکت سیدیس( (�SY
 )DISرفت که از دل شــرکت رلم و توسعه این شرکت شکل گرفت و نقش
پیشتازی در توسعه فناوری پلتفرم تلفن کامپیوتری را در شروع دهه 1980
بازی ميکرد .فرزاد ناظم در این شرکت خوش درخشید و به علت شایستگی
توانست بهسرعت پلههای رشد را طی کند و به جایگاه مدیریتی دراین شرکت
برسد .ناظم به کار تیمی اعتقاد بسیار دارد و همین موضوع باعث شده همیشه
در مدیریت نیروی انسانی و مسئولیتی که برعهده ميگیرد موفق باشد و از
تواناییهای نیروهایش بهترین و بیشترین استفاده را کند.
ÍÍورود به اوراکل
شــرکت اوراکل یکی از بزرگترین شــرکتهای نرمافزاری جهان است
که در آمریکا و در ســال  1977راهاندازی شــد و فرزاد ناظم در سال 1985

فرزاد ناظم در سال  1340در تهران متولد شد ،تحصیالت متوسطه را در دبیرستان البرز شروع
کرد ولی بعد برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت.

به این شــرکت پیوســت .او در کتاب «شناخت دره سیلیکون» که از سوی
دانشگاه شریف منتشر شده است ،درباره فعالیتهایش در شرکت اوراکل گفته:
«یکی از کارهایم «شاهراه اطالعاتی» بود که در اوایل دهه  ۱۹۹۰انجام شد،
ميخواستیم اینترنت پرسرعت را برای سیستمهای اطالعاتی و ارائه برنام های
ویدئویی و ...به خانهها بیاوریم .برای چنین سیستمی از سرورها گرفته تا شبکه
فیبر نوری و باکسهایی که باید در خان ه ها ميگذاشتیم همه را باید خودمان
طراحی ميکردیم .لری ادیسون ،مدیرعامل اوراکل هرچند تمرکزش بر فروش
دیتابیس بود ولی ایدههای متنوع بسیاری در حوزه اینترنت داشت که روی
يکرد».
آنها سرمای هگذاری م 
ناظم  10سال در شرکت اوراکل ماند و پیشرفتش تا جایی بود که معاون
مدیرعامل در وب و مدیا شــد؛ آوازه کار او در این سالها در بین شرکتهای
نرمافزاری و کامپیوتری بسیار پیچید تا جایی كه در دره سیلیکون به شهرت
بسیاری دســت یافت و به «زاد» معروف شد و همین شهرت بود که باعث
شد از ســوی شرکتهای مختلف پیشنهادهای کار داشته باشد که یکی از
آنها یاهو بود .البته زمانی که فرزاد ناظم به این شرکت ملحق شد هنوز یاهو
مانند امروز جهانی نشده بود ،شرکتی تازهتاسیس با یک سال سابقه کار بود
که فرزاد ناظم درآن آیندهای روشن ميدید و از آنجایی که به دنبال کارهای
جدید بود ،تصمیم گرفت به آن بپیوندد و به پیشنهاد کاری که به او شده بود،
جواب مثبت دهد .یاهو در سال  ۱۹۹۴از سوی دو دانشجوی دوره دکترای
مهندسی برق در استنفورد به نامهای «جری یانگ» و «دیوید فیلو» راهاندازی
شده بود .ناظم در گفتوگویی درباره اهداف اولیه راهاندازی یاهو گفته« :هدف
اولیه راهاندازی یک دایرکتوری (مجموعهای از نرمافزارهای کاربردی که وظیفه
ذخیره و ســازماندهی اطالعات مربوط به کاربران را دارند) برای وب بود و
تقریبا یک سال بعد ســکویا که از معتبرترین سرمایهگذاران خطر پذیر در
سیلیکونولی است ،در دو مرحله حدود سه میلیون دالر سرمایه برای یاهو
فراهم کرد .در ۱۲آوریل  ۱۹۹۶یاهو وارد بورس سهام شد و با ارزشگذاری هر
سهم به مبلغ ۱۳دالر و با فروش  2/6میلیون سهم مبلغ 33/8میلیون دالر به
سرمایهاش اضافه کرد .جالب است که ارزش هر سهم یاهو تا حدود  ۱۱۸دالر
هم باال رفت ولی با ترکیدن حباب داتکامها در سال  ۲۰۰۱ارزش هر سهم
بهشدت پایین آمد و تا حدود  ۸دالر هم رسید .با این حال یاهو همراه با ای
بی ( )ebayو آمازون سه شرکتی بودند که توانستند در بحران داتکامها باقی
بمانند و بحران را پشتسر بگذارند».
او درباره پیوستنش به یاهو هم گفته« :سالهای  ۱۹۹۴و  ۱۹۹۵ک مکم
اینترنت و کسبو کارهای اینترنتی رونق گرفت .اواخر سال  ۱۹۹۵بود که از
شرکت یاهو با من تماس گرفتند و دعوت به همکاری کردند .زمانی که برای
مصاحبه رفتم ،دیدم شــرکت یاهو محیط مناسبی برای من است و فضای
جدیدی برای کار و تالش دارد ،بنابراین تصمیم گرفتم به این شرکت بروم.
البته به خوشــی و با حفظ دوســتی از اوراکل جدا شدم و هنوز هم با لری
ادیسون (مدیرعامل اوراکل) رفت و آمد دارم و دوستان خوبی برای هم هستیم.
زمانی که من کار را در یاهو شــروع کردم ،کمتر از یک سال از تاسیس این
شرکت ميگذشت و هنوز بخش تکنولوژی نداشتند».

ناظم به شرکت اوراکل پیوست که یکی از بزرگترین شرکتهای نرمافزاری جهان است.
او ده سال در این مجموعه فعالیت کرد.

1360
1340
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1985
او همزمان با تحصیل در دانشگاه پلیتکنیک کالیفرنیا در رشته
کامپیوتر ،کار را هم شروع کرد .شرکت رلم ،اولین موسسه ای بود
که در آن مشغول به کار شد

فرزاد ناظم بعد از بازنشستگی دو سال ابتدایی را به استراحت و گشت و
گذار در دنیا با خانواده گذراند و بعد از آن نهادی برای سرمایهگذاری و دادن
مشاوره تکنولوژی بهخصوص به جوانان و استارتآپها راهاندازی کرد.

تالش برای خریدن گوگل
در کنار موفقیتهایی که ناظم برای شــرکت یاهو به دست آورد او تالش کرد تا سهام شرکت
گوگل را هم به نمایندگی از طرف شرکت یاهو برای این شرکت خریداری کند ،اما در نهایت این
معامله بينتیجه باقــی ماند .خود او ماجرا را اینگونه تعریف کرده اســت« :من در آوریل ۲۰۰۱
بنیانگــذاران گوگل را به مدیران یاهو معرفی کردم تا ایده خرید گوگل را که در شــروع کار بود
پیگیری کنیم .لری و سرگی (مدیران گوگل) مبلغ  ۲میلیارد دالر برای فروش گوگل پیشنهاد کردند
ولی یاهو روی مبلغ یک میلیارد ایستاد .حتی مدتی به عنوان نماینده دو طرف ،من و امید کردستانی
(از مدیران ارشد گوگل که دانشمندی ایرانی است) مذاکره کردیم ولی در نهایت توافق حاصل نشد».

ناظم به عنوان مدیرفنی به یاهو ملحق شد تا بخش تکنولوژی و مهندسی
را راهاندازی کند .او در یاهو هم خوش درخشــید و موفقیتهای بسیاری به
دســت آورد .خودش دراینباره گفته« :در پیشرفتهای این شرکت من هم
نقش داشــتهام .بعد از اینکه وارد یاهو شــدم این شرکت از اینکه صرفا یک
دایرکتوری باشد به پورتال تبدیل شــد .در سالهای اولیه اینترت به نوعی
درگاه ورودی به وب برای همه کاربران بود و روی این پورتال انواع خدمات و
سرویسهای عمومی مورد نیاز ارائه شد .سرویس جستوجو هم ميدادیم .در
سال  ۱۹۹۷سرویس ایمیل یاهو را راه انداختیم که صدها میلیون کاربر به آن
پیوستند و به محبوبترین سرویس ایمیل تبدیل شده بود .عالوهبر اینها یاهو
به پورتال وب تبدیل شد و به نوعی مدخلی برای ورود به اینترنت بود که منجر
به راهاندازی سرویس وب شخصی با عنوان «مای یاهو» شد».
ن بودن هزینهها و قابلیت توسعه سریع یاهو از عوامل
به اعتقاد ناظم پایی 
ب توجه کاربران بسیاری به این سایت شدند .به گفته
مهمی بودند که باعث جل 
تآپ
او مدیران این شرکت در فرآیند توسعه یاهو بیش از  ۴۰شرکت استار 
را که فناوری یا سرویسهای مناسبی داشتند ،خریداری کردند و این اقدام به
تنوع خدمات یاهو و افزایش کاربران منجر شد .البته در این بین تالشهایی
نیز برای خرید گوگل از سوی یاهو صورت گرفت ولی به نتیجه نهایی نرسید.
ناظم جزو مدیرانی اســت که اعتقاد دارد باید در اوج خداحافظی کرد و
بازنشسته شد و به همین دلیل نیز خیلی زود به فکر بازنشستگی افتاد ،البته
مســئوالن شــرکت یاهو به پاس بیش از یک دهه فعالیت ناظم او را با یک
هدیه بزرگ راهی خانه کردند؛ پــاداش  9میلیون و  600هزار دالری .ناظم
در گفتوگویی درباره بازنشستگیاش ،گفته« :حدود سال  ۲۰۰۷بود که به
فکر بازنشستگی افتادم .من فلسفهای دارم و معتقدم رهبران هر موج جدید
از تکنولوژی با رهبران موج قبلی آن متفاوت خواهند بود .به هرصورت نظرم
این بود که باید کنار بروم .هرچند در دوره  10سالهای که در یاهو بودم بخش

مهندسی کارآمدی ایجاد کردم .وقتی من به یاهو پیوستم فقط  ۶مهندس در
آنجا مشغول بهکار بودند و وقتی بیرون آمدم 6هزار مهندس داشتیم .عالوه
بر این یاهو اولین وبسایتی بود که  700میلیون بازدیدکننده داشت و هیچ
وقت از کار نیفتاد».
او وقتی تصمیم به بازنشستگی گرفت در وبالگ یاهو بیانیهای منتشر کرد
و در آن نوشــت« :بعد از  ۲۶سال حضور فعال در این دورهای که تکنولوژی
شــتاب روزافزونی داشــت من فکر ميکنم وقت کنارهگیری است .وقتی به
استارتآپهای جمع و جوری مثل اوراکل و یاهو ميپیوستم هیچ فکر نمی
کردم چه اتفاقاتی در پیش است .به دوره 11 ،10ساله اخیر در یاهو هم که
نگاه ميکنم توسعه و پیشرفت آن برایم شگفتانگیز است .یاهو نقش عمدهای
در توســعه اینترنت به جایی که امروز رســیده ایفا کرده است و من بسیار
مفتخرم که عضوی از تیم خبره و کارآمد یاهو بودهام».
فرزاد ناظم بعد از بازنشســتگی دو سال ابتدایی را به استراحت و گشت
و گــذار در دنیا با خانواده گذراند و بعد از آن نهادی برای ســرمایهگذاری و
دادن مشاوره تکنولوژی بهخصوص به جوانان و استارتآپها راهاندازی کرد.
او همچنین عضو هیئت امنای مدرسه  Nuevaاست که ميخواهند مدرسه
جدیدی برای قرن بیســت و یکم بسازند .فرزاد ناظم معتقد است موجهای
جدید تکنولوژی در راه اســت؛ موجهایی کــه ميآیند و همراه خود خیلی
چیزها را دگرگون ميکنند ».عامل اصلی موفقیتهای فرزاد ناظم به اعتقاد
همکارانش تعامل باالی او با نیروی انســانی زیرمجموعهاش و کار تیمی در
تمامی امور است .او بر این باور است که اگر عدهای که در یک مکان مشغول
به کار هستند تمام توان خود را به کار گیرند ،به طور قطع ميتوانند به تمام
اهداف خود دست یابند .مجله فرچون چند سال پیش در گزارشی ثروت ناظم
را  300میلیــون دالر اعالم کرد و از او به عنوان چهاردهمین ایرانی ثروتمند
جهان نام برد .از ســال  2010تاکنون فرزاد ناظم در بیش از  60شــرکت
تکنولوژیمحور در زمینههای دادههای بزرگ ،تکنولوژی بهداشــت ،نرمافزار
و ...ســرمایهگذاری کرده است و حاصل ســرمایهگذاریهای او و محصوالت
تولیدشده از سوی شرکتهای معتبری همچون گوگل ،یاهو ،توئیتر ،و سیسکو
خریداری شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

فرزاد ناظم:
حدود سال
 ۲۰۰۷بود که به
فکربازنشستگی
افتادم .من
فلسفهای دارم و
معتقدمرهبران
هر موج جدید
از تکنولوژی
با رهبران موج
قبلی آن متفاوت
خواهند بود .به
هرصورت نظرم
این بود که باید
کنار بروم

بعد از  11سال کار در شرکت یاهو ،ناظم به فکر بازنشستگی افتاد ،مدیران یاهو به
پاس قدردانی از او ،مبلغ  9میلیون و  600هزار دالر به او پاداش دادند.

2016

1995
2007
یکسال بعد از تاسیس یاهو ،ناظم پیشنهاد مدیران این شرکت را پذیرفت و به
این مجموعه اضافه شد .او تا رده مدیرفنی یاهو پیش رفت.

از سال  2010تا کنون ،ناظم در بیش از  60شرکت تکنولوژی محور سرمایهگذاری
کردهاست.
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کارآفرین

پیامرسانهای بخش خصوصی

افتتاح مرکز پیام اتاق تهران با شماره 1866

مرکز پیام اتقا
تهران با شماره
 1866قرار است
پل ارتباطي بین
فعاالن بخش
خصوصی و
اعضا با اتاق
تهران باشد؛
خطتلفنیکه
در جهت تحقق
یکی از اهداف و
شعارهای اصلی
اعضاهیئت
نمایندگانجدید
وهیئترئیسه
یعنی «اتاق شفاف
و پاسخگو»
راهاندازی شده

58

«با سالم ،شما با اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران تماس
گرفتهاید( ،موسیقی شروع میشود) شما نفر دوم صف انتظار هستید ...شما
نفر اول صف انتظار هستید ...اکبری هستم ،بفرمایید .چه خدمتی ميتوانم
به شما بکنم؟ ...برای اطالعات درباره نحوه دریافت کارت بازرگانی باید به
هاي الزم درج شده ،نیاز به یک سری
سایت اتاق مراجعه کنید ،راهنمایی 
مدارک دارید و روند کار در سایت وجود دارد ،شما آدرس سایت را دارید؟...
به سایت مراجعه کنید اگر نیاز به کمک بیشتر داشتید بعد از دیدن لیست
مدارک با ما تماس بگیريد؛ اگر سوال دیگری ندارید لطفا گوشی را قطع
نکنید و در طرح نظرسنجی ما هم شرکت کنید ،خدا نگهدار»...
ایــن جمالت بخشــی از مکالمه یکی از اپراتورهــای مرکز پیام اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران است که حدود یک ماه پیش به
صورت رسمی با حضور مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران ،بهروز عشقی
دبیرکل و فاطمه مقیمی یکی از اعضاي هیئت رئیسه اتاق تهران به صورت
رسمی افتتاح شد .مرکزی پیامی با شماره  1866که قرار است پل ارتباطي
بین فعاالن بخش خصوصی و اعضا با اتاق تهران باشد؛ خط تلفنی که در
جهت تحقق یکی از اهداف و شعارهای اصلی اعضا هیئت نمایندگان جدید
و هیئت رئیسه یعنی «اتاق شفاف و پاسخگو» راهاندازی شده و قرار است
هاي درخواستی فعاالن اقتصادی
از این پس پاسخگوی سواالت و مشاوره 
ي مختلف باشد.
در زمینهها 
البته درکنار این پاسخگویی و راهنمایی دنیای زیبای دیگری نیز جای
گرفته و باعث شده اهمیت راهاندازی این مرکز پیام دوچندان شود که آن
گام برداشتن در جهت مسئولیت اجتماعی است؛ زیرا مدیران اتاق تهران
مسئولیت راهاندازی این مرکز پیام را به موسسه خیریه رعد الغدیر واگذار
کردهاند و اپراتورهای این مرکز نیز از بین معلولین و کســانی که ناتوانی
جسمی دارند ،انتخاب شدهاند.
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ÍÍدنیای مخفی پشت خط تلفن
در پس خط تلفن مرکز پیام اتاق تهران دنیای دیگری پنهان است که
برای دیدن آن باید از ساختمان اصلی اتاق تهران در قلب پایتخت فاصله
گرفت و به حدود  19کيلومتر آنسوتر رفت ،از میدان آزادی و بازار مبل در
اتوبان سعیدی عبور کرد تا در جنوب غربی تهران به منطقه یافتآباد رسید؛
هاي حاشیه شهر در نزدیکی اتوبان آزادگان که از دور هنوز
یکی از محله 
هاي آجرپزی در آن نمایان است؛ محلهای که بیشتر
آثار باقیمانده از کوره 
ساکنانش را کارگران و کارمندان متوسط دولتی با درآمدهای حداقلی و یا
کمی باالی حداقل حقوق تشکیل ميدهند.
هاي کلنگی و نوساز و در
در عمق محله یافتآباد ،در بین ســاختمان 
حاشیه پارکی کوچک در میدان الغدیر ساختمان سهطبقهای جای گرفته
که از بیرون تصور نمیکنید تا به این اندازه روح زندگی در آن جاری باشد
و افراد در آن مشغول به کار؛ ساختمانی سفیدرنگ با سقفی شیروانی که
ها و فضاهای مختلف آن دنیایی با رنگآمیزی دیگر ،جریان
در اتاقها ،سالن 
دارد .ساختمانی که روی آن نوشته شده« :مرکز رعد الغدیر» و جلوی آن
چندین ماشین ون مخصوص سوار کردن معلولین ایستاده است.
تا پیش از ورود به ســاختمان شــاید حس اصلی کــه در وجودتان
جریان داشته باشد غم ،ناراحتی و حتی ترحم نسبت به افرادی باشد که
آنها روبهرو ميشــوید؛ معلوالنی که فکر ميکنید با
تا چند ثانیه دیگر با 
هاي زندگی دست و پنجه نرم ميکنند؛ اما
ناتوانی و بهســختی با چالش 
با ورود به ساختمان با فضایی متفاوت روبهرو ميشوید؛ سرزمین عجایبی
کــه مددجویان ناتوان جســمی ،آن را در عین ناباوری و با خون دل ولی
هاي حرکتی
امیدوارانه ســاختهاند .مددجویانی که اگرچه با محدودیت 
هاي ویلچر نقش پاهای متحرکشان را
آنها چرخ 
روبهرو هستند و خیلی از 
زندگی جاري در
و
دید
توان
مي
هايشان
ب
ل
روی
بازی ميکند ولی خنده را
ِ
آنها یاد گرفتهاند باید برای زندگی جنگید
رگهایشان را ميتوان حس کرد .
و تالش کرد و بهراحتی شــانه خالی نکرد .وقتی چند دقیقه در موسسه
ي صنایع دستی ،خیاطی و...
رعد الغدیر قدم ميزنید ،به اتاقه ا و کارگاهها 
سرک ميکشید و روی دیوارها و در فضاهای مختلف محصوالت و قابهاي
صنایع دســتی تولیدشده از سوی مددجویان موسسه را تماشا ميکنید،
آنها ميشوید .شاید یاد فیلم
تازه متوجه دنیای جدید و حتی اعجابانگیز 
«فارستگامپ» با بازی تام هنكس بیفتید که زندگی کودکی کمتوان را
به تصویر ميکشید که روزی برای مبارزه و زندگی شروع به دویدن کرد و
با پشتکار توانست بهترین در بسیاری از کارها شود؛ اگر این فیلم را دیده
باشید حتما این جمله را به خاطر دارید« :بدو فارست ،بدو!»
اتاق تهران در راســتای مســئولیت اجتماعی و انجــام امور خیریه،
مســئولیت راهاندازی و مدیریت مرکز پیام اتاق را به این موسسه واگذار
آنها نظارت دارد .موسسهای که با آموزش و
کرده اســت و روی عملکرد 
آنها اشتغال پایدار به وجود ميآورد.
توانمندسازی افراد ناتوان جسمی برای 
در طبقات مختلف ســاختمان موسسه رعد الغدیر افراد معلول متعددی
مشغول به کارهای مختلفی هستند ،طبقه اول این مجموعه به کارگاههاي
تولید صنایع دســتی ،طبقه دوم به کارگاه خیاطی و طبقه سوم به چند

در مراسم افتتاحیه مرکز پیام اتاق تهران بهروز عشقی دبیرکل اتاق هم از همه حاضران خواست تا
به عنوان یک بدعت از کلمه ناتوان جسمی به جای معلول استفاده شود و گفت که امیدوار است
راهاندازی این مرکز و مراکزی اینچنین بتواند نقش این افرد را در جامعه پررنگ کند.

قاسمزاده :ما همیشه با خودمان ميگوییم درست است که
افراد وارد یک موسسه خیریه ميشوند ولی باید بدانند که
اینجا جایی کامال حرفهای است.

بهروز عشقی :راهاندازی این مرکز و مراکزی از این دست
میتواند نقش افراد ناتوان جسمی در جامعه را پررنگتر
کند.

مرکز پیام یا آنچه در اصطالح «کال سنتر» خوانده ميشود ،اختصاص پیدا
هاي آن مخصوص مرکز پیام اتاق تهران است.
کرده است و یکی از سالن 
باالی در چوبی قهوهایرنگ این سالن با هنر منبتکاری مددجویان همین
مرکز نام اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران با لگوی اتاق روی
چوب حک شده است .سالن مرکز پیام اتاق تهران فضایی حدودا  50متری
اســت که دورتادور آن  10سیستم کامپیوتر جای گرفته و پشت هرکدام
آنها یک کارشــناس پاسخگوی سواالتی است که افراد با گرفتن شماره
از 
تلفن  1866مطرح ميکنند .در واقع وقتی شما از هر نقطهای با شمارههاي
مرکز پیام اتاق تهران تماس ميگیرید به این سالن کوچک در ساختمان
موسسه رعد الغدیر متصل ميشوید و پاسخگوی شما تعدادی از جوانان
آنها بعد از چند ماه
تحصیلکرده معلول جسمی هســتند که حاال برای 
هاي عمومی و تخصصی شغلهايی پایدار ایجاد شده است.
آموزش 
یکی از کارکنان این مرکز پیام در گفتوگو با مجله «آیندهنگر» درباره
پایــان اولین روز کاریاش در این مرکز ميگوید« :اولین روزی که بعد از
کار از اینجا رفتم خونه خیلی حس خوبی داشتم .خوشحال بودم .به این
فکر ميکردم که ميتونم درآمد مستقلی داشته باشم و دیگه به خودم از
نظر درآمدی متکی باشم و الزم نیست به پدر و مادرم وابسته باشم .حتی
ميتونــم به خانواده هم کمک کنم .خیلی حس خوبی بود .با خودم دائم
فکر ميکردم؛ باتوجه به شرایط جسمیاي که ما داریم و زندگی با ویلچر
شرایط پیدا کردن کار خب خیلی سختتره ،وقتی مسئولین اینجا به من
اعالم کردن که ميتونم کارم رو اینجا شروع کنم و برای مرکز پیام انتخاب
شدم ،نمیتونم بگم که چقدر خوشحال بودم».
او که فارغالتحصیل رشته گرافیک است و به نظر  24 ،23ساله ميرسد،
در ادامه ميگوید« :من از طریق یکی از دوستانم به این مرکز معرفی شدم
و بعد فرم همکاری پر کردم و مدتی گذشــت که تماس گرفتن و اعالم
هاي آموزشی پذیرفته شدم و در نهایت هم برای کار
کردن که برای کالس 
در مرکز پیام اتاق تهران انتخاب شدم .ما برای کار در این مرکز چند ماه
هاي عمومی و تخصصی درباره کار اتاق تهران دیدیم و بعد کارمون
آموزش 
رو به صورت آزمایشی شروع کردیم ...ببخشید تماس دارم و باید پاسخگو
باشم ...سالم ،بفرمایید ...لطفا خودتون رو معرفی کنید ،آقای ...چه کمکی
ميتونم به شــما بکنم؟ ...مشکلی برای کارت عضويت شما پیش اومده؟
مورد رو لطفا بگيد تا ثبت کنم ...من مشــکل شما رو پیگیری ميکنم و
با شما تماس ميگیرم ...شماره شما اینجا هست ،ممنون از تماس شما،
خدا نگهدار»...
ÍÍتماس رئیس اتاق تهران با مرکز پیام
در مراسم روز افتتاحیه مرکز پیام اتاق تهران ،مسعود خوانساری درباره

خوانساری :راهاندازی این مرکز ،هم یک وظیفه در
مقابل اعضا برای پاسخگویی بود و هم یک کار معنوی و
خداپسندانه که ارزش بسیاری دارد

اهداف ایجاد این مرکز گفت« :یکی از مشکالت اساسی در اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران این بود که ما سیستم مناسبی برای
پاســخگویی به فعاالن اقتصادی و اعضا نداشتیم و به همین دلیل به فکر
راهاندازی مرکزی برای حل و جبران این ضعف افتادیم؛ در این بین مرکز
رعد به ما معرفی شد بنابراین تصمیم گرفتیم تا کار را به این موسسه واگذار
کنیم که در کنار پاسخگویی به اعضا و فعاالن بخش خصوصی قدمی هم در
جهت مسئولیت اجتماعی برداشته باشیم که از وظایف اتاق است .بنابراین
راهاندازی این مرکز ،هم یک وظیفه در مقابل اعضا برای پاسخگویی بود و
هم یک کار معنوی و خداپسندانه که ارزش بسیاری دارد».
او در ادامه با اشاره به اینکه اگر این کار در خود اتاق قرار بود انجام شود،
هاي بسیار بیشتری به همراه داشت ،گفت« :ما به جای اینکه بیاییم
هزینه 
در اتاق و این کار را خودمان با استخدام افراد جدید و هزینه باال انجام دهیم
با هزینه بسیار کمتر و با امضای قراردادی کار را به مرکز رعد با برونسپاری
واگذار کردیم .افرادی که در این مرکز هستند اگرچه ممکن است معلولیت
جسمی داشته باشــند ولی همه از افراد توانمند و تحصیلکرده جامعه
هستند .در طول چهار ،پنج ماهی که این مرکز به صورت آزمایشی کارش
را شروع کرده نتایج بسیار مثبتی به دست آوردهایم و امیدواریم در آینده
هم کارمان را توسعه دهیم و این شروعی باشد برای اقدامات اتاق در جهت
مسئولیتاجتماعی».
رئیس اتاق تهران همچنین در این جلسه از تجربیات چند تماس خود
با شماره  1866مرکز پیام اتاق تهران برای سنجش آمادگی اپراتورها هم
گفت« :هفته گذشته سعی کردم به عنوان مشتری ناشناس تماس بگیرم
و شرایط پاسخگویی را ببینم .سوالی که از اپراتور پرسیدم این بود که اگر
یک نفر بخواهد کارت بازرگانی بگیرد چه مراحلی را باید طی کند و اپراتور
هاي دقیق داد؛ بعد که قطع کردم با خود فکر کردم اگر از خود من
پاسخ 
این سوال را پرسیده بودند با این دقت نمیتوانستم پاسخگو باشم .حتی در
هاي سختی بپرسم و به قولی اپراتور را
تماس دو ،سهبار سعی کردم سوال 
گیر بیندازم ،اما باید بگویم انصافا خیلی خوب و با آرامش پاسخ دادند و در
یکی از موارد هم اپراتور اعالم کرد که پاسخ سوالم را چک خواهد کرد و به
من اطالع خواهد داد».
در مراسم افتتاحیه مرکز پیام اتاق تهران بهروز عشقی دبیرکل اتاق هم
از همه حاضران خواست تا به عنوان یک بدعت از کلمه ناتوان جسمی به
جای معلول اســتفاده شود و گفت که امیدوار است راهاندازی این مرکز و
مراکزی اینچنین بتواند نقش این افرد را در جامعه پررنگ کند .همچنین
در این مراســم فاطمه مقیمی عضو هیئت رئیســه اتاق تهران راهاندازی
این مرکز و واگذاری کار به موسســه رعد را گام مهم اتاق در زمینه انجام
مسئولیت اجتماعی دانست و گفت« :خوشحالم که اتاق تهران به عنوان

یکی از کارکنان
مرکز پیام
ميگوید« :اولین
روزی که بعد از
کار از اینجا رفتم
خونهخیلی
حس خوبی
داشتم .خوشحال
بودم .به این
فکر ميکردم که
ميتونم درآمد
مستقلیداشته
باشم و دیگه به
خودم از نظر
درآمدی متکی
باشم و الزم نیست
به پدر و مادرم
وابسته باشم.
حتی ميتونم به
خانواده هم کمک
کنم.خیلیحس
خوبی بود».
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کارآفرین

یکی از
اپراتورهای مرکز
پیام ميگوید:
«همه افرادی
که در مرکز پیام
موسسه رعد
کارميکنند
انگیزههایبسیار
باالیی دارند .ما
همه یک خانواده
هستیم و ميدانیم
که اگر کسی کار
خودش را درست
انجام ندهد
شرایط برای همه
سخت ميشود»
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موسسه رعد الغدیر زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت ميکند و کار خود
را از  23سال پیش و در سال  72شروع کرد.

راهاندازی کارگاههای تولید صنایع دستی مانند معرق کاری ،منبتکاری
و  ...همچنین آموزش خیاطی و کارگاههای تولیدی و تهیه غذای سالم از
مجموع کارهای موسسه رعد است.

پارلمان بخش خصوصی در این زمینه پیشقدم شــده است و امیدوارم
ها و نهادها ،بلکه همه افراد در حوزه
به جایی برسیم که نهتنها ســازمان 
مسئولیت اجتماعی نقش بپذیرند و اقدام کنند».

آنها در حوزه
بر اینکه با وجود اینکه موسســه رعد یک خیریه است ولی 
کاری و مسئولیتی که برعهده گرفتهاند حرفهای هستند ،ميگوید« :نکته
مهم برای ما حرفهای بودن کار و خدمات اســت ،ما همیشــه با خودمان
ميگوییم درست اســت که افراد وارد یک موسسه خیریه ميشوند ولی
باید بدانند که اینجا جایی کامال حرفهای با استانداردهای خدماترسانی
باال برای مشــتریان است و تمام افرادی که در مجموعه کار ميکنند هم
آنها جدا از
آنها این نگاه مهم اســت که به 
این موضوع را ميدانند و برای 
ها و هوششان در
ناتوانی و کمتوانی جسمانیشان نگاه شود و اتفاقا توانایی 
نظر گرفته شود».
ي مرکز پیام رعد همهمهای برپاست ،تلفنه ا پشت
در یکی از سالنها 
هم زنگ ميخورند و اپراتورها که پشت تا پشت هم در فضایی حدود 40
متر نشستهاند ،پاسخگوی مشتریان هستند ،این اپراتورها چندماهی هست
که در دو شیفت بخشی از کار ارتباط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
ها را برعهده گرفتهاند و به همین دلیل به قول
حوزه پاسخگویی درباره یارانه 
معروف زنگخور بسیاری دارند .در گوشه این سالن مرکز پیام اتاقي چوبی
هاي بلند جای گرفته که در آن سه نفر کار نظارت بر اپراتورها
با شیشــه 
ها تالش ميکنند
را برعهــده دارند و با گوش کردن دائمی خطوط تلفن 
بهترین خدمات را به مشتریان ارائه دهند و بر کار اپراتورها نظارت كنند.
اگرچه روی در ورودی این ســالن با فونت بزرگ نوشته شده« :ورود افراد
متفرقه ممنوع» ولی خب از دور ميتوان صدای درهم اپراتورهای زن و مرد
آنها را در تکاپوی پاسخگویی به سواالت تماسگیرندگان دید.
را شنید و 
تکاپویی که شاید چند ماه دیگر در سالن مرکز پیام اتاق تهران هم چیزی
شبیه آن را شاهد باشیم.
محمدیلو یکی از مســئوالن مرکز پیام اتاق تهــران درباره مراحل
راهاندازی این مرکز ميگوید« :کار راهاندازی مرکز پیام اتاق تهران تقریبا
از مهر سال گذشته شروع شد ،همزمان با کارهای تجهیز سالن و امکانات
نرمافــزاری و تکنیکی تربیت نیروها هم از بین مددجویان داوطلب کلید
خورد .در ابتدا  30نفر برای کار در مرکز اعالم آمادگی کردند ولی در نهایت
هاي آموزشی
آنها بعد از چند مرحله مصاحبه انتخاب شدند ،دوره 
 7نفر از 
عمومی و تخصصی برای این افراد با حضور کارشناســان اتاق تهران آغاز
شد و بعد کار را به صورت آزمایشی آغاز کردیم تا به مرحله افتتاح رسمی
رسیدیم ».به گفته او اپراتورهای مرکز پیام اتاق تهران در دوره آزمایشی کار
روزانه تقریبا به  200تماس بازرگانان و فعاالن اقتصادی پاسخ ميدادهاند
و حاال با توجه به افتتاح رسمی مرکز انتظار ميرود این ميزان چند برابر
شود .پیشبینیاي که به نظر درست ميرسد زیرا بعد از تماس با 1866

ÍÍایده راهاندازی مرکز پیام رعد از کجا شکل گرفت؟
موسسه رعد الغدیر که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت ميکند کار
خود را از  23سال پیش و در سال  72با هدف توانمندسازی و آموزش به
هاي تولید صنایع دستی مانند معرقکاری،
معلوالن و با راهاندازی کارگاه 
ها بهمرور زمان فعالیتهايش
منبت و ...شروع کرد .بعد در کنار این کارگاه 
هاي خیاطی ،تهیه غذاي سالم و البته
هاي دیگر مانند کارگاه 
را در شاخه 
«کال سنتر» گسترش داد.
ایده تاســیس کال ســنتر یا مرکز پیام رعد از ســوی چند جوان و
دانشآموخته مهندسی دانشگاه شریف برای اشتغال پایدار معلوالن و افراد
ناتوان جسمی بهخصوص افراد تحصیلکرده به موسسه رعد الغدیر داده
شد .این جوانان اولین بار ایده خود را آذرماه سال  93با مسئوالن موسسه
هاي اشتغالزایی
در میان گذاشتند و پیشنهاد دادند که در کنار فعالیت 
هاي صنایع دستی ،کار در خانه و ...موسسه به کارهایی در حوزه
در حوزه 
فناوری هم ورود کند .اتفاقی که بعد از چند ماه بسترسازی و تجهیز فنی
عمال از فرودین سال  94کلید خورد و حاال بیش از یک سال است که به
هاي بسیاری هم به دنبال داشته
صورت جدی ادامه دارد و البته موفقیت 
است .قاســمزاده یکی از ایدهپردازان و مسئوالن راهاندازی مرکز پیام در
ي ما در این مدت بسیار
موسســه رعد ميگوید« :فعالیته ا و آموزشها 
موفق بوده است تا جایی که توانستهایم برای  70نفر در این مجموعه کار
هاي مهمی همچون وزارت کار ،مرکز
ها و ارگان 
ایجاد کنیم و با ســازمان 
آمار ایران ،شرکت شاتل (خدماترسان در حوزه اینترنت) ،بانک تجارت،
سازمان پسماند و اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران همکاری
داشته باشیم».
او در ادامه ميگوید« :هماکنون با سه سالن در حال خدماترسانی به
ها  50نفر به صورت دو شیفت 25
مشتریان هستیم ،حتی در یکی از سالن 
نفره در حال کار هستند .همچنین نظرسنجی و افکارسنجی از مشتریان
ها با کارمندان موسسه
شرکت شاتل بعد از خرید خدمات و نصب سیستم 
ماســت ».به گفته او افرادی که در ایــن مجموعه کار ميکنند عالوه بر
هاي عمومی آشنایی با مرکز پیام و کار مرکز پیام ،براي پروژههايی
آموزش 
هــاي تخصصی هم قرار
که در آن حضــور پیدا ميکنند تحت آموزش 
ميگیرند .قاسمزاده که خود دانشآموخته دانشگاه شریف است با تاکید
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در سال  1325اتاق بازرگانی تهران با موافقت بنگاه خیریه بازرگانان تصمیم گرفت یک بیمارستان
بزرگ و کامل مجهز در تهران بنا و دایر کند .لذا محل مناسبی را در خیابان ری به این موسسه
عامالمنفعه اختصاص داد و ساخت بیمارستان و درمانگاه کاملی را شروع کرد و به اتمام رساند.

 70سال تجربه مسئولیت اجتماعی در اتاق تهران

بیمارستانی به نام بازرگانان برای نیازمندان

فعالیتهای مرکز پیام رعد در یکسال گذشته باعث ایجاد فرصت شغلی
برای  70نفر از معلولین شدهاست.

باید چند دقیقهای در صف انتظار باشید تا نوبت شما برسد و این به معنی
آن است که از همین حاال مرکز پیام اتاق تهران با استقبال اعضا و فعاالن
اقتصادی بخش خصوصی روبهرو شده است.
محمدیلو با اشاره به اینکه اپراتورهای انتخابشده همگی تحصيلکرده
هستند ،ميگوید« :اپراتورهای مرکز پیام اتاق تهران حداقل دارای مدرک
هاي مختلفی مانند روانشناسی هستند ،دو نفر از
کارشناســی در رشته 
ها مدرک كارشناسي ارشد در رشته حقوق دارند و برای ادامه تحصیل
خانم 
در مقطع دکتری هم اقدام کردهاند».
حاال با راهاندازی رســمی سومین سالن مرکز پیام در موسسه رعد و
هاي این مرکز در یک سال گذشته مسئوالن این موسسه
باتوجه به موفقیت 
هاي دیگری از معلوالن
در فکر توسعه کار خود و ایجاد اشتغال برای گروه 
هستند و به این منظور سالن دیگری را نیز در شرق تهران به مساحت 150
اینها این
متر و با قابلیت اشتغالزایی برای  60نفر مجهز کردهاند .عالوه بر 
ها برخوردار باشد با یکی
موسسه برای اینکه بتواند از پشتوانه علمی در پروژه 
هاي دانشگاه تهران نیز همکاری خود را شروع کرده است تا
از پژوهشکده 
ي نظرسنجی و
ي علمی و تحلیلی دقیقتری در حوزهها 
بتوانند گزارشها 
افکارسنجی تهيه كنند .پروژههايی مانند نفوس و مسکن که سال گذشته
بخشی از آن از سوی مرکز آمار ایران به اپراتورهای مرکز پیام رعد واگذار
شد که البته بهخوبی از پس آن برآمدند.
یکی از اپراتورهای مرکز پیام این موسسه که تحصيلکرده کارشناسی
هاي بهدستآمده را به دلیل
ارشد رشته روانشناسی عمومی است موفقیت 
هاي پیام ميداند و ميگوید:
انگیزه باال و همچنین کار تیمی افراد در سالن 
«همه افرادی که در مرکز پیام موسسه رعد کار ميکنند انگیزههای بسیار
باالیی دارند .با وجود همه مشکالت حرکتی که ما داریم هیچکس صبحها
دیر نمیکند و همه با اشــتیاق باال سر کار ميآیند و کار تیمی را دوست
دارند .ما همه یک خانواده هستیم و ميدانیم که اگر کسی کار خودش را
درست انجام ندهد شرایط برای همه سخت ميشود .پس همه با تمام توان
و انرژی کار ميکنند تا بهترین نتیجه حاصل شود».
او ميگوید« :با وجود مدرک کارشناســی ارشد روانشناسی عمومی
پیش از اینکه در این مرکز مشــغول شوم ،کار خاصی نداشتم .بیشتر در
خانه کارهای شــخصی انجام ميدادم ولی االن بــا کار در این مجموعه
ميتوانم خودم را محک بزنم و شرایط کار جدی را تجربه کنم ».به گفته
او معلولیت محدودیت اســت ولی نباید جلوی پیشرفت افراد را بگیرد .او
ميگوید« :وقتی معلولیت دارید شاید کمی کندتر از دیگران حرکت کنید
ولی باید حرکت داشته باشید و با آرامش پیش بروید».

ها قبل بازميگردد و
هاي خیرخواهانه و مسئولیت اجتماعی در اتاق تهران به دهه 
سابقه فعالیت 
هاي قدیمی و مهم نام
در این بین ميتوان از راهاندازی بیمارستان بازرگانان به عنوان یکی از تجربه 
برد .مجله اتاق بازرگانی در شماره دیماه  1335اینگونه به آن پرداخته است« :در سال  1325اتاق
بازرگانی تهران با موافقت بنگاه خیریه بازرگانان تصمیم گرفت یک بیمارستان بزرگ و کامل مجهز
در تهران بنا و دایر کند .لذا محل مناســبی را در خیابان ری به این موسسه عامالمنفعه اختصاص
داد و ساخت بیمارستان و درمانگاه کاملی را شروع کرد و به اتمام رساند .اکنون بیمارستانی با کلیه
وسایل فنی مجهز و ظرفیت  200تختخواب آماده به کار است .بودجه سالیانه بیمارستان و درمانگاه
ها به
آن قریب پنج میلیون ریال اســت که از محل اعانات بازرگانان که در موقع فروش بروات طلب 
ها ميپردازند ،تامین ميشود ...تعداد متوسط بیمارانی که به درمانگاه مراجعه ميکنند بیش از
بانک 
 250نفر در روز است».
براساس تاریخچه منتشرشده در سایت این بیمارستان ،بیمارستان بازرگانان به وکالت غالمحسین
کاشــف و دکتر محمود کیهان به وکالت و نمایندگی اتاق تهران مورخ  28دی  1329شمســی ،با
زمینی به مساحت  11هزار و  500متر مربع و زیربنای  16هزار و  299متر مربع احداث و با تمام
وســایل پزشکی وقف شده و در اختیار مریضان بیبضاعت قرار گرفته بود .بیمارستانی که باالتر از
هاي ری و شهید محالتی در جنوب تهران ،قرار گرفته و دهههاست به بیماران خدمات
تقاطع خیابان 
بهداشتی ارائه ميکند و روی سردر آن نوشته شده « :بیمارستان بازرگانان» .بیمارستانی که طرف
هاي کمیته امداد ،تامین اجتماعی و خدمات درمانی است .اداره این بیمارستان تا قبل از
قرارداد بیمه 
پیروزی انقالب برعهده پنج نفر از اعضاي اتاق تهران بود اما با پیروزی انقالب و با تصویب هیئت وزیران
هاي بیمارستان از
بیمارستان به مدت  10سال به وزارت بهداشت واگذار شد اما بخش مهمی از هزینه 
سوی اتاق تهران پرداخت ميشد .البته با پایان مدت  10سال واگذاری بیمارستان به وزارت بهداشت
و با توجه به وضعیت نهچندان مطلوب اداره بیمارستان از سوی این وزارتخانه ،بار دیگر اتاق تهران
مسئولیت بیمارستان را بر عهده گرفت و حتی بازسازیهايی در این بیمارستان با کمک «سودآور»،
یکی از خیرین ایرانی خارجی از کشــور و گروه دیگری از خیرین صورت گرفت .اداره بیمارســتان
بازرگانان در این شرایط تا سال  1373برعهده اتاق تهران بود تا اینکه در این سال با موافقت اتاق به
کمیته امداد امام خمینی (ره) واگذار شد و هماکنون نیز در اختیار این نهاد است .تاسیس بیمارستان
نمونه اقدامات خیریه فعاالن اقتصادی بخش خصوصی کشور است؛ اتفاقی که در
بازرگانان ،یکی از 
ها و فعاالن اقتصادی شناخته ميشود.
کشورهای دیگر با عنوان مسئولیت اجتماعی بنگاه 
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کارآفرین

وزیری برآمده از بخش خصوصی

درباره زندگی و زمانه محمد یگانه ،آخرین وزیر اقتصاد دوره پهلوی
بیـژن مومیوند
محمد یگانه ،آخریــن وزیر اقتصاد رژیم ســابق یکی از
شــاخصترین مدیران اقتصادی دوره پهلوی دوم بود که در
مناصب متعدد از جمله ریاست بانک مرکزی ،وزارت آبادانی
و مسکن ،وزیر مشاور نخستوزیر و در نهایت وزارت اقتصاد و
دارایی فعالیت کرد .او که در دورهای در سازمان ملل متحد نیز
شاغل بود پس از پیروزی انقالب اسالمی مجددا ً در صندوق
بینالمللی پول و ســازمان ملل مشغول به فعالیت شد و در
دانشگاه کلمبیا نیز تدریس کرد.

Íارثیههای کودکی
Í
محمد یگانه ،فرزند حاج محمداسماعیل شکرچی که نام
فاميلش به يگانه تبدیل شد ،در سال  ۱۳۰۲در زنجان متولد
شــد .اجدادش اهل تبریز و به تجارت مشغول بودند .پدرش
قبل از جنگ جهانی اول در استانبول که پایتخت عثمانی بود،
بزرگ شــده و تحصیل کرده بود و بعد از جنگ به ایران برگشت و در زنجان مقیم شد.
یگانه در گفتوگویی که با «مجموعه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد» داشته درباره
فعالیتهای اقتصادی پدرش میگوید« :ایشان در زنجان به کار تجارت مشغول بود ولی
بیشتر عالقهشــان روی تولیدات بود و چند کارگاه ایجاد کرده بود مانند شیشهسازی،
صابونســازی و غیره .در کار امالک و زراعت هم وارد بود و فعالیتهای زیادی در امور
ساختمانی داشت *».مادرش هم اهل تبریز و از خانوادهای روحانی و تاجر بود.
محمد یگانه شش سال داشت که در زنجان به مدرسه توفیق رفت .مدرسه توفیق را
حاج علیاکبر توفیقی تأسیس کرده بود که در باکو بزرگ شده و متجدد بود« :میخواست
تحصیالت جدید را در زنجان به راه بیندازد؛ رفته بود یک طویهای را گرفته و تبدیل به
مدرسه کرده بود ».بعد از شش سال تحصیل در توفیق به یکی از دبیرستانهای تازهساز
زنجان در زمان رضاشاه میرود .همچنین از عزالدین حسینی ،پسر امامجمعه وقت یزد
مقداری علوم حوزوی و فقه و اصول میآموزد و در نهایت تصمیم میگیرد مهندســی
بخواند ،اما در شهریور  ۱۳۲۰به خاطر وضعیت نابسامان موجود ،برای کنکور مهندسی
یک روز دیرتر به تهران میرسد« :معلوم شد که کنکور را روز قبلش گذاشته بودند و تمام
شده بود .رفتم پیش آقای ریاضی که رئیس دانشکده فنی بود و بعدا ً هم رئیس مجلس
شد .ایشان خیلی لطف و محبت و دلسوزی کرد ولی گفت :آقا شما بروید سال دیگر بیایید.
من رفتم و وارد تجارت شدم و در آن یک سال استفاده خوبی از تجارت کردم ».اما بعد
از یک سال نظر یگانه تغییر کرد و به دانشکده حقوق رفت و حقوق و بعد اقتصاد خواند.
Íدردسرهای فرقه دموکرات
Í
در زمان قدرتگیری فرقه دموکرات آذربایجان دکتر جهانشاهلو که همدانشگاهی یگانه
بوده از او میخواهد که با فرقه همکاری کند و مدعیالعمومی زنجان را برعهده گیرد« :افراد
فامیل و دوستان فشار آوردند که وضع را که میبینید؛ مردم را میگیرند و میاندازند توی
حبس و فردا هم نوبت شما خواهد بود .حداقل برای نجات خود و فامیلتان بهتر است که
صاحب مقامی بشوید» ،اما او این پیشنهاد را رد میکند« :گفتم آقای جهانشاهلو خیلی
لطف فرمودید و غیره ولی متأسفانه پذیرش پیشنهاد شما برایم عملی نیست و برای شما
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هم عملی نیســت .چون من  ۲۳سال بیشتر ندارم و مطابق
قوانینی که شما دارید برای پذیرش این پست حداقل بایستی
 ۲۵سال داشته باشم .گفت :خیلی خوب پس بیایید در انتشار
نشریه به ما کمک کنید ...مدتی گذشت ،رفتند وسایلش را
درست بکنند و غیره .در این موقع آقای منوچهر وزیری که بعدا ً
وکیل مجلس شد ،روزی آمد و به من گفت :تصمیم گرفتند
من و شما برای تهیه روزنامه با هم کار کنیم» ،اما در نهایت با
هر ترفندی که بود توانست از زیر بار انتشار روزنامه هم شانه
خالی کند و برای ادامه تحصیل به آمریکا برود .هنوز سه سال
بیشتر از حضور یگانه در آمریکا و تحصیلش در رشته اقتصاد
نگذشته که از او برای کار در سازمان ملل دعوت میکنند و از
اوایل سال  ۱۳۲۸وارد سازمان ملل میشود« :یک روز در اتاقم
نشسته بودم که تلفنی شد که اینجا سازمان ملل است و ما
میخواهیم بدانیم که آیا شما عالقهمند به کار در این دستگاه
هستید یا نه؟ چیز عجیبی بود و من فکر میکردم بعضی از
رفقای ما که با همدیگر شوخی دارند ،یکی از اینها دارد با من
شوخی میکند .بعد به فارسی گفتم :آقا شوخی نکنید ولی بعد دیدم شوخی نیست []...
در آوریل [ ۱۹۴۹در ســازمان ملل] استخدام شدم و روی مسائل خاورمیانه داشتم کار
میکردم که از جمله مسائل انرژی بود و مسائل توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی و غیره.
در آن موقع اطالعات راجع به نفت در خارج بسیار کم بود .تعداد زیادی از مقاماتی که در
اینجا وجود داشتند خیلی عالقهمند بودند سازمان ملل وارد مسئله نفت بشود و چون
مسئله استثمار کشورهای در حال توسعه بهوسیله شرکتهای نفتی مطرح بود ،مرا موظف
کردند گزارشی در این زمینه تهیه کنم۳ .ماهه یک گزارش ۱۰۰صفحهای برایشان تهیه
کردم که اینها اص ً
ال باورشان نشد در آن موقع مقدار استثمار به چه اندازه است».
Íتهیه نطق مصدق در سازمان ملل
Í
یگانه خاطره تهیه نطق برای ســخنرانی محمد مصدق در سازمان ملل را هم چنین
شرح میدهد« :دکتر مصدق تصمیم گرفته که بیاید برای دفاع از خودش .نزدیکانش که
خودشان را آماده میکردند به من تلفن کردند و گفتند :بیایید به ما کمک کنید .من هم
به ایشان گفتم :خیلی خوب ما آماده کمک هستیم ،منتها من از دید مسائل اقتصادی
میتوانم کمک بکنم .این [مسئله] جنبه سیاسی و حقوقی هم دارد ،ما بایستی دو نفر هم
پیدا کنیم .از لحاظ جنبههای سیاسی علی آقاسی که در قسمت شورای امنیت سازمان
ملل کار میکرد و نوه برادر حاج میرزا آقاســی بود ،به كمك آمد ،و دوست ایشان به نام
شوارتز كه در حقوق بینالملل تخصص داشت .ما سهنفره نشستیم و نطقی تهیه کردیم.
بعد آقایان رسیدند؛ آقای دکتر مصدق ،صالح ،شایگان ،سنجابی ،بقایی و عده دیگری هم
نطق دیگری تهیه کرده بودند .بعد مصدق در مقابل این قرار گرفت که دوتا نطق وجود
داشت که میبایستی انتخاب کند .آن نطقی که شایگان و سنجابی تهیه کرده بودند به ما
دادند تا نظر بدهیم .علی آقاسی گفت :آقا این برای پای قاپوق خیلی خوب است ولی برای
سازمان ملل متحد ایران را محکوم خواهد کرد .مصدق بایستی در اینجا از اول تا آخر حرف
حسابی بزند .بعد برده بودند پیش مصدق ،مصدق این چیزی را که ما تهیه کرده بودیم،
دیده بود و گفته بود :بدون هیچگونه تغییری از اول تا آخر این بایستی خوانده شود]...[.
پس از ایراد نطق ،مصدق ما را به حضورش خواست و اظهار محبت کرد و خیلی تشکر و

در زمان قدرتگیری فرقه دموکرات آذربایجان دکتر جهانشاهلو که همدانشگاهی یگانه بوده از او
ميخواهد که با فرقه همکاری کند و مدعیالعمومی زنجان را برعهده گیرد ،اما او به هر ترفندی
شده این پیشنهاد را رد ميكند.

خانهسازی برای کارگران

وقتی دکتر مصدق تصمیم میگیرد برای دفاع از خودش در سازمان
ملل نطق کند از یگانه برای تهیه نطق کمک میگیرند .پس از ایراد
نطق ،مصدق یگانه و دو همکار دیگرش را به حضورش میخواهد
و خیلی تشکر میکند و میگوید :شما جایتان اینجا نیست و بایستی
برگردید به ایران و خدمت کنید

گفت :شما آقا جایتان اینجا نیست و بایستی برگردید به ایران و خدمت کنید .من بعد از
مدتی که به ایران رفتم دکتر مصدق به دکتر اخوی که وزیر اقتصاد بود گفته بود از اینها
استفاده بکنید ».یگانه در گفتوگویی که با اخوی دارد از او میپرسد اگر آمریکا را رها کند
و به ایران بیاید آیا میتواند مثمر ثمر باشد و اخوی میگوید بهتر است مدتی صبر کند.
یگانه در  ۱۳۴۹به اتفاق چند تن از دوستانش انجمن ایران و آمریکا را تأسیس کرد« :ما
بیشتر به کارهای اجتماعی میپرداختیم و ایرانیها را دور هم جمع کردیم .در این انجمن
تجار و مامورین دولت و سیاستمداران سابق و محصلین و غیره حضور داشتند .بیشتر ما
ساالنه دور هم جمع میشدیم یا اجتماعات چندماههای با هم داشتیم .انتشاراتی داشتیم
برای شناســاندن ایران به آمریکاییها ،که خیلی محدود بود .در آن موقع این فعالیتها
خیلی موفقیتآمیز بود».
Íمعاونت عالیخانی
Í
محمد یگانه در بخش برنامهریزی و مدیریت صنعتی سازمان ملل ،مدیریت پروژههای
مختلفی مربوط به کشورهای در حال توسعه را ،از شیلی گرفته تا اندونزی برعهده داشت
که جهانگیر آموزگار ،وزیر بازرگانی دولت علی امینی از او خواست به ایران برگردد« :با آن
سوابقی که وجود داشت ما هنوز اطمینان نداشتیم که در مملکت میشود کاری انجام
داد یا نه .گفتیم :آقا ما در اینجا یک کار دائم داریم .اگر میخواهید برای مدت شش ماه،
یک سال بیاییم همکاری بکنیم ،آماده هستیم؛ منتها بایستی شما اجازه بگیرید تا سوابق
ما محفوظ باشد .خواستند اجازه بگیرند جواب منفی شنیدند که بله در حال حاضر به این
شخص احتیاج داریم و نمیگذاریم بیاید .کابینه امینی رفت و کابینه علم آمد سر کار».
در کابینه علم ،علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد میشود .عالیخانی از طریق جهانگیر آموزگار
به یگانه پیغام میدهد« :به وسیله جهانگیر آموزگار پیغام داد که یگانه اگر عالقهمند است
بیاید به ما کمک کند .من هم پیغام دادم که دو ،ســه ماه دیگر برای دوره تعطیالتم به
ایران میآیم؛ چون هر دو سال یک بار به ایران میرفتیم .عالیخانی را دیدم و فهمیدم که
واقعاً میخواهد به مملکتش خدمت بکند .منتها بعد از اینکه با هم صحبت کردیم دیدم
که اختیارات الزم را نمیدهد که بشــود کاری انجام داد .به ایشان گفتم :در حال حاضر

یگانه وقتی بهعنوان وزیر آبادانی و مسکن انتخاب شد یکی از برنامههایش
تأمین مسکن برای کارگران از طریق مشوقهایی مثل کاهش مالیات بر درآمد
صاحبان صنایع و تولیدیها و کارگاهها بود و در این زمینه میگوید« :همینطور
که صنایع بهوجود میآمدند کارگران جدیدی جذب این صنایع میشــدند و
برای این کارگران مسکن وجود نداشت .جمعیت شهرها بهسرعت باال میرفت و
مسئله مسکن نهتنها برای کارگران بلکه برای سایر افراد که در بخشهای دیگر
فعالیت میکردند هم مطرح بود .شاه نسبت به مسائل کارگری خیلی حساس
بود و میگفت اگر دولت نتواند احتیاجات کارگران را برطرف کند و آنها را راضی
نگه دارد ،روزی اینها مسئله خواهند شد؛ بنابراین در برنامه انقالب سفید توجه
زیادی به کارگران شــده بود .راهحلی که برای مسکن کارگران در کارخانهجات
دولتی پیدا شــده بود این بود که وقتی کارخانهای تأسیس میشود فکر ایجاد
مسکن برای کارگران هم بکنند .مث ً
ال در کنار ماشینسازی اراک یا پتروشیمیها
و ذوبآهن شــهرکهایی هم بهوجود میآمد ،امــا برای بخش خصوصی چه
میبایستی کرد؟ زمانی که من در وزارت آبادانی و مسکن بودم با وجود اینکه
راهحلهای قانونی برای تشویق بخش خصوصی در این زمینه وجود نداشت سعی
کردم مشوقهایی در این خصوص فراهم کنم .در همان جلسه اول گفتم که برای
تأمین مسکن کارگران میتوان از قانون مایات بر درآمد استفاده کرد .بعضیها
واقعاً تعجب کردند و فکر کردند کلهام بوی قرمهسبزی میدهد و قانون مالیات
بر درآمد که میخواهد به مجلس برود چه ربطی به وزارت آبادانی و مسکن دارد.
توضیح دادم که ما در قانون مالیات بر درآمد باید مشــوقهایی بهوجود بیاوریم
و به صاحبان کارخانهجات بگوییم اگر بر اساس ضوابط وزارت آبادانی و مسکن
برای کارگران خانه درست کنید ،این سرمایهگذاری از مالیات بر درآمدتان کسر
میشود .شاه هم نهتنها این طرح را تأیید کرد بلکه تأکید کرد براي افرادی که
میخواهند برای کارگران خانه بسازند اعتبارات مخصوصی در نظر گرفته شود».

انتخابات در پیش است و معلوم نیست بعد از این انتخابات آقای علم و شما خواهید بود یا
نه .پس منتظر بشوید انتخابات تمام بشود ،آن وقت ببینیم نتیجه چه میشود .انتخابات
تمام شد و یکی ،دو ماه بعد تلگرافی رسید که آقا انتخابات هم تمام شد و ما هم هستیم
و تشریف بیاورید .گفتم :حاال باز بیایید از سازمان ملل اجازه بگیرید .از سازمان ملل اجازه
گرفتنــد و این دفعه خودم هم رفتم دنبالش افتادم [ ]...به این ترتیب قبول کردند و ما
رفتیم به ایران و خدمت ما در ایران از اینجا شروع شد که بهعنوان معاون اقتصادی وزارت
اقتصاد مسئول تهیه برنامهها ،سیاستها و طرحهای صنعتی و بازرگانی شدم و تا موقعی
که عالیخانی آنجا بود ،ادامه داشت ،یعنی تا مرداد  / ۴۸آگوست  ۱۹۶۹و حدود  ۵سال و
نیم در این سمت بودم».
یگانــه درباره وضعیت وزارت اقتصاد هنگامی که وارد آن شــده و کارهایی که انجام
داده ،میگوید« :وقتی که من وارد وزارت اقتصاد شدم اص ً
ال دستگاهی برای مطالعه وجود
نداشت ،کسی طرح تهیه نمیکرد .اولین کار من این بود که بتوانم گروهی جمع کنم و
بهوسیله آن گروه بتوانیم این مطالعات را انجام بدهیم .بنابراین اولین کاری که انجام دادم
ایجاد مرکز بررسیهای صنعتی و بازرگانی بود .در این مرکز بیش از صد ،صدوپنجاه نفر
از برجستهترین جوانان مملکت تربیت شدند که تعدادی از آنها به مقامات باال رسیدند
و وزیر و معاون وزیر و مدیرکل شدند .توانستم از طریق سازمان ملل تعدادی کارشناس
مجرب بیاورم .اینها بیشتر از کشورهای در حال توسعه بودند و مسائل ما را میدانستند.
کتابخانهای در آنجا درست کردیم و بعد رفتیم برای ایجاد زیربناها ».یگانه فعالیتهای
وزارت اقتصاد را برای پیشبرد صنعت در سه محور دستهبندی میکند :تشویق فعالیتهای
بخش خصوصی ،بهوجود آوردن صنایع اساسی که بخص خصوصی قادر به ایجاد آنها نبود؛
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کارآفرین
انجام کارهای کوچک مانند صنایع دستی و کارگاههای کوچک که بتوانند به صنایع بزرگ
کمک کنند.
Íمذاکره با شوروی برای ذوبآهن
Í
ایــران از زمان رضاشــاه به دنبال ایجاد ذوبآهن بــود و نهایتاً کارخانههایی در حد
پنجاههزار تن و صدهزار تن درســت شده بود ،اما در دهه  ۴۰دیگر چنین کارخانهجات
کوچکی صرفه اقتصادی نداشت ،بنابراین مدتها دنبال این بودند که به کمک آمریکا و
آلمان و بانک جهانی کارخانه ذوبآهن باالی پانصدهزار تن ایجاد کنند ،اما آمریکاییها
مخالفت میکردند و میگفتند در ایران باید کشاورزی تقویت شود ولی آلمانیها آماده
همکاری بودند .در نهایت آلمان هم به توصیه آمریکا از همکاری در این زمینه صرفنظر
میکند تا اینکه نهایتاً شــاه تصمیم میگیرد در سفر به شــوروی مسئله ذوبآهن را
پیگیری کند ولی در مســکو به شــاه میگویند به صالح نیست او این مسئله را تقاضا
کند و در شأن شاه ایران نیست ،اما اگر برژنف مسئله را طرح کند ،شاه قبول کند که در
این زمینه همکاری صورت گیرد .این صحبتها مصادف است با شروع فعالیت یگانه در
وزارت اقتصاد و مسئولیت مذاکرات بهعهده او گذاشته میشود« :البته رئیس هیئت خود
عالیخانی بود و اصفیا هم بود .منتها مذاکرات در سطح من بايد انجام ميگرفت .شاه خیلی
حساسیت داشت و چند شرط داشت که به عالیخانی گفته بود ،از جمله اینکه افرادی برای
مذاکره انتخاب شوند که صددرصد مورد اعتماد باشند که مبادا حرفی در جایی درز کند.
[ ]...مذاکراتی که ما با شورویها انجام دادیم حدود یک ماه طول کشید .شاید میشد با
دیگران مذاکرات را حتی در دو روز و سه روز تمام كرد ولی ما با سبک و سیاق و ساختار
شوروی آشنایی نداشتیم .حتی وقتی به این نتیجه میرسیدند که راهحل پیشنهادی ما
هم به نفع آنهاست و هم به نفع ما باز این قدرت را نداشتند که آن را بپذیرند و بايد تمام
تصمیمات از مسکو ميآمد .سه ،چهار ماده و نکته بود که در موردشان به توافق نرسیده
بودیم؛ قیمت گاز ،ظرفیت کارخانه ذوبآهن ،مسئله اتمام آن و یک موضوع دیگر .من
به آنها گفتم :بدون توافق روی این چهار مسئله ما نمیتوانیم قرارداد را امضا کنیم ولی
آنها گفتند این مســائل را حتی از مسکو به این سادگی نمیتوانند جوابش را بدهند و
بایستی دو ،سه ماه فرصت داد به مسکو تا بتوانند تصمیم بگیرند .بنابراین قرار گذاشتیم
آخر دسامبر یا اوايل ژانویه برویم مسکو و قرارداد را وزرا در آنجا امضا کنند ».در این موقع
آمریکاییها از موضوع مذاکره با شــوروی خبردار میشوند و سفیر آمریکا به یگانه زنگ
میزند و میگوید میخواهد او را ببیند« :به عالیخانی گفتم آقا سفیر آمریکا میخواهد
مرا به شام دعوت کند .جواب من منفی خواهد بود ولی خواستم جریان را به شما بگویم.
ایشان پرسیدند :قرارداد را کی امضا میکنیم؟ گفتم :فردا .بعد گفت :قرار مهمانی چه وقت
اســت؟ گفتم :منشی من میگوید مثل اینکه فردا شب است .گفت :قبول کنید .سفیر
آمریکا مجددا ً تلفن کرد و با هم صحبت کردیم .گفتم :مهمانی برای چیست؟ گفت :ما
شنیدیم بعضی فعالیتها هست و میخواستیم ببینیم چه هست و ما چه کمکی میتوانیم
بکنیم .من چون نخواستم تنها بروم ،گفتم :من با کمال میل میآیم ولی بهتر است شما
از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه که از من ارشدتر هستند هم دعوت بکنید .گفت:
فکر کردیم آنها کار دارند و نمیآیند .گفتم :من منتهای کوشش
خود را میکنم که این آقایان هم تشریف بیاورند .گفت :خیلی هم
خوب است .خالصه عالیخانی و اصفیا هم دعوت شدند که بنده
مبادا بهتنهایی در آنجا باشم و حرفهایی بزنم .سفیر سر میز شام
گفت :ما چیزهایی شنیدیم ،عالیخانی گفت :نه چیز مهمی نبود و
مورد عالقه شما نیست .مدتی بود که طرحی داشتیم و منتهای
کوشش را کردیم که با شما کنار بیاییم و شما گفتید که عملی
نیست ،ما هم مجبور شدیم راهحل دیگری پیدا کنیم و همسایه
شمالی برای این طرح آماده بودند .سفیر گفت :در چه مرحلهای
اســت ،عالیخانی جواب داد :قراردادش را قبل از اینکه بیاییم
اینجا امضا کردیم .سفیر آمریکا خیلی ناراحت شد ولی خب کار
از کار گذشته بود و این نشان داد ایران مصمم است برای رفتن
64
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مقایسه هویدا با آموزگار و شریفامامی
محمــد یگانه که در کابینــه هویدا ،آموزگار و شــریفامامی بهعنوان وزیر
حضور داشت درخصوص مقایسه این سه نفر با هم میگوید« :هویدا فرد بسیار
خوشمشــرب و مردمداری بود که ســعی میکرد روابط خوبی با همه داشته
باشــد .برای ایشــان آن اندازه اصول مطرح نبود و بیشتر دغدغه این را داشت
که گرفتاریها را به چه ترتیبی میشود از بین برد .اما آموزگار برعکس ایشان
یک مرد بســیار باهوش و اصولی بود و سعی میکرد مطابق با قانون اساسی و
مقــررات کار کند .اگر یک کثافتکاری وجود داشــت رویش را آنور نمیکرد
و ســعی میکرد با آن مواجه شــود و آن کثافتکاری را از بین ببرد و به خاطر
همین اصول هم کنار رفت و شاه هم گفته بود :این اولین نخستوزیری است
که آمده پیش من استعفا میدهد .چون در گذشته نخستوزیران همیشه سعی
میکردند صدارت خود را تا جایی که میتوانند ادامه بدهند .در مقابل ایرادی که
به آموزگار گرفته میشد این بود که یک تکنوکرات بود تا سیاستمدار و اگر چند
سال زودتر سر کار آمده بود شاید بهتر میتوانست مملکت را اداره کند .درباره
آقای شــریفامامی هم بایستی بگویم که از نظر اطالعات و هوشیاری و دانش
امروزی جهانی در سطح آموزگار و هویدا نبود؛ ایشان یک سیاستمدار سنتی بود.
با صاحبان منافع در تماس بود و در میان گروههای مختلف بهخصوص بازاریان
و مهندسان نفوذ داشت ولی طبقه تحصیلکرده و روشنفکر نسب به ایشان نظر
منفیداشتند».

به سمت صنعتی شدن ولو اینکه از هرکجا کمک بگیرد».
به گفته یگانه بعد از موفقیتهای علینقی عالیخانی در وزارت اقتصاد چون عالیخانی،
جمشید آموزگار و اردشیر زاهدی بهعنوان رقبای امیرعباس هویدا برای نخستوزیری
مطرح بودند و به دلیل حسادتهایی که وجود داشت ،عالیخانی مجبور به استعفا شد و
هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد شد .پس از استعفای عالیخانی ،یگانه هم استعفا میدهد ،اما
هویدا با خروج او از دولت مخالفت میکند و به وزارت آبادانی و مسکن منصوب میشود:
«بالفاصله بعد از معرفی انصاری استعفای خودم را نوشتم و به او دادم و گفتم خستهام
و ...ولی دلیل اصلی این بود که چون ایشــان را کم و بیش میشــناختم ،همکاری با او
برایم عملی نبود [ ]...ما عادت کرده بودیم روی اصول برویم ولی ایشــان روابط را خیلی
مهمتر تلقی میکرد ]...[ .خالصه ما را کشیدند به آبادانی و مسکن .هرچه که سعی کردم
خودم را کنار نگه بدارم ،نشد و هویدا گفت :این تصمیمی است که گرفته شده و شما هم
مثل سربازی هستید ،بایستی قبولش کرد .من هم به شرطی قبول کردم که پشتیبانی
دولت را داشــته باشم؛ از نخستوزیر گرفته تا سازمان برنامه و غیره ».با وجود این ،بعد
از مدتی متوجه میشود که نباید از هویدا توقع پشتیبانی چندانی داشته باشد« :بعد از
حدود دو ،ســه ماه متوجه شــدم که کار کردن در اینجا خیلی
سخت است؛ برای اینکه منافع مختلفی وجود دارد و هرکدام به
طرفی میخواهند بکشند و فشارها روی این وزارتخانه است و
پشتیبانی هم وجود ندارد .روزی پیش هویدا رفتم و گفتم :آقا ما
این گرفتاریها را با این آقا و این آقا داریم؛ شما بهعنوان رئیس ما
و نخستوزیر ممکن است جلسهای ترتیب بدهید و قضاوت کنید؟
ایشان در جواب به عکس شاه اشاره کرد و گفت :نخستوزیر ایشان
هستند و من رئیس کابینه هستم .شما بایستی بروید مسائلتان را با
ایشان مطرح کنید ]...[ .بنابراین به این نتیجه رسیدم که صالح من
این است که هرچه زودتر خودم را از آنجا خالص کنم ».بعد از استعفا
از وزارت آبادانی و مســکن به او پست مشاور نخستوزیر پیشنهاد
گفتوگوی محمد یگانه با «مجموعه تاریخ
شفاهی ایران دانشگاه هاروارد» در سال
 ۸۴توسط نشر ثالث با عنوان «خاطرات محمد
یگانه» منتشر شده است.

هنوز سه سال بیشتر از حضور یگانه در آمریکا و تحصیلش در رشته اقتصاد
نگذشته بود که از او برای کار در سازمان ملل دعوت میکنند و از اوایل
سال  ۱۳۲۸وارد سازمان ملل میشود.

رشوهخواری درباری

محمد یگانه درباره وضعیت وزارت اقتصاد هنگامی که بهعنوان معاون علینقی عالیخانی
وارد آن شده میگوید« :وقتی که من وارد وزارت اقتصاد شدم اصال ً دستگاهی برای
مطالعه وجود نداشت ،کسی طرح تهیه نمیکرد .اولین کار من این بود که بتوانم گروهی
جمع کنم و بهوسیله آن گروه بتوانیم این مطالعات را انجام بدهیم .بنابراین اولین کارم
ایجاد مرکز بررسیهای صنعتی و بازرگانی بود .در این مرکز بیش از صد ،صدوپنجاه نفر
از برجستهترین جوانان مملکت تربیت شدند که تعدادی از آنها به مقامات باال رسیدند
و وزیر و معاون وزیر و مدیرکل شدند.

میشود که نمیپذیرد« :تصمیم گرفتم که بروم دنبال کار پدری و اجدادی؛ وارد بخش
خصوصی بشوم و دنبال کار و فعالیت تولیدی بروم .طرح کوچکی در زمینه ساخت در و
پنجره آلومینیومی تهیه کردم و از وزارت اقتصاد اجازهاش را گرفتم ».بعد از اینکه عبدالعلی
جهانشاهی ب ه ریاست بانک مرکزی انتخاب ميشود سمت علیالبدلی هیئتمدیره بانک
بینالملل به یگانه واگذار و با تالشهایش موفق میشود موقعیت ایران را از علیالبدلی
به عضویت در هیئتمدیره ارتقا دهد .پس از یک ســال عضويت در هیئتمدیره بانک
بینالملل ،هویدا به منزلش تلفن میکند و از وی میخواهد که رئیس بانک مرکزی شود:
«هویدا اصرار کرد که مسئولیت بانک مرکزی را بنده قبول کنم .بانک مرکزی یک دستگاه
صالحی بود ،من هم عالقهام خدمت به مملکت بودم ولی از اوضاع و احوال اطالع درستی
نداشتم .وقتی که رفتم دیدم اینها آماده هستند که تا حدی استقالل عمل بدهند که ما
بتوانیم بدون دخالت ناروای زیاد کار خودمان را انجام بدهیم؛ بنابراین قبول کردم».
یگوید« :دور های
یگانه درباره وضعیت مالی کشور و بانک مرکزی در اوایل دهه  ۵۰م 
بود كه کشــور درآمدش از نفت خیلی باال رفت و صاحب آالف و الوف شــدیم .در اوایل
مسئلهای که در بانک مرکزی داشتیم این بود که سیستم بانکی گرفتاری ایجاد نکند و
بتواند پولهایی که میآید و سپردهها را در راستای پیشرفت مملکت به کار گیرد و دوم
مسئله توسعه اعتبارات بود .بنابراین مسئولیت خیلی مهمی بود و میتوانست کارهای
خودش را از روی اصول انجام بدهد ]...[ .در همان دوره بود که ما توانستیم موجودیهای
ارزیمان را که بیش از یکی ،دومیلیارد دالر نبود به حدود دهمیلیارد دالر برسانیم».
او کمکهای بیحساب و کتاب ایران را به کشورهای مختلف جهان در این دوره چنین
شرح ميدهد« :وزارت دارایی هرچه که به دستشان میرسید دنبال خرج کردن بودند و
مرتب به کشورهای دیگر کمکهایی انجام میدادند ،مث ً
ال پاکستان چه مقدار پولهایی
گرفت یا مصر و غیره .آقای انصاری رفته بود قول داده بود یکمیلیارد و ششصدمیلیون
دالر به ترکیه کمک بشــود و همینطور اندونزی ،مکزیک ،برزیل و غیره .تعدادی از این
کشورها وضعشان از ما بهتر بود».

پسر احمد کســروی در نظر داشت معدنی بهوجود بیاورد که وزارت اقتصاد
با درخواســت او موافقت نكرد .در آن زمان یگانه معاون وزیر اقتصاد بود و پسر
کســروی به او میگوید بدون آنکه متوجه بشوند به دست آنها کارهای خالف
زیادی انجام میشــود« :این حرف برای من خیلی سنگین بود و از او خواستم
موردش را بگوید .ایشــان گفتند :مث ً
ال همین مسئله خرید تراکتورها؛ شما این
تراکتورها را خریدید و فکر میکنید کار خوبی هم انجام شده ولی آیا میدانید
چهکسی کمیسیونش را میگیرد؟ به نظرم میرسید که حرفش صحیح نباشد
چون از طرف ایران عالیخانی و دکتر تهرانی طرف مذاکره بودند و من هم ناظر
بودم .از او پرســیدم :آیا این افراد کمیســیون گرفتند؟ گفت :بههیچوجه؛ اینها
آدمهای درستی هستند .پس کی گرفته؟ جوابش این بود :شاهپور غالمرضا! برای
من تعجب بیشتر شد که چطور ممکن است شاهپور غالمرضا که رابطهای با این
جریان نداشته و در مذاکرات شرکت نکرده کمیسیون بگیرد .این گفته برای من
شــایعهای بیش نبود ولی با این حال روز بعد که دکتر عالیخانی را دیدم به این
موضوع اشــاره کردم .ایشان وقتی اینها را شنید خیلی به فکر فرو رفت و گفت:
به نظر من این شــایعه نیست و ممکن است حقیقت داشته باشد و دلیلش هم
این است که چند بار شاهپور غالمرضا در جریان مذاکرات با من تماس گرفت و
اطالعاتی میخواست .این تماسها گویا به این منظور بوده که اطالعات را خودش
از وزیر اقتصاد بگیرد و به سفارت رومانی بدهد تا معامله عملی بشود».

Íدخالت ساواک در صدور کفش به عربستان
Í
یکی از ماجراهای جالبی که یگانه در مورد ابتدای حضورش در بانک مرکزی تعریف
میکند مربوط به دخالت ســاواک در صدور کفش به عربســتان است« :یک روز رئیس
اعتبارات پیش من آمد و گفت ســاواک میخواهد اعتبار ششصدمیلیونی که برای یک
سال به کفش ملی داده شده است تا به عربستان کفش صادر کنند ،برای سه سال دیگر
تمدید بشود .گفتم :صدور کفش چه ارتباطی با سواک دارد؟ رئیس اعتبارات گفت :چون
به مسئله خلیج فارس مربوط میشود و اینها عالقهمند به امور خلیج فارس هستند .بعد
معلوم شد که هنوز چیزی صادر نشده و اص ً
ال قراردادی بسته نشده و حتی هنوز در مناقصه
شرکت نکرده که معلوم شود برنده است یا بازنده .گفتم :پس چطور ششصدمیلیون را در
اختیار این فرد گذاشــتید؟ این کالهبرداری است و بایستی جلوی آن ایستاد .مدیر این
کارخانه که همکالسی من در دانشکده حقوق بود پیشم آمد و گفت :پوست خربزه زیر
پایت گذاشتند و زمین خواهی خورد و ...من جریان را بايد به شاه گزارش ميكردم ،برای
اینکه مسئله به جاهایی مربوط میشد که فردا گرفتاری داشت .گفتم بروید گزارشی از کل
ماجرا تهیه کنید ،گویا گزارش هم به شاه داده بودند و شاه هم گفته بود طبق مقررات رفتار
بشود ».البته این تنها درگیری و چالش یگانه با ساواک نبوده و میگوید وقتی معاون وزارت
اقتصاد بوده ساواک خواهرزادهاش را در تظاهرات دانشکده پلیتکنیک دستگیر میکند و
«وقتی میفهمند خواهرزاده من است ،ایشان را حدود شش سال در زندان نگه ميدارند،
بهخاطر اینکه به من فشار بیاورند ».زمانی هم که وزیر آبادانی و مسکن بوده فردی به نام
مجتبایی را برای معاونت معرفی میکند که ساواک به بهانه اینکه سابقه تودهای داشته
با این پیشنهاد مخالفت میکند که یگانه مقاومت میکند و میگوید« :این شخص نصف
وقتش را در روز با ملکه میگذراند ،راجع به طرحهای عمرانی که ایشان دارد؛ چطور برای
ملکه کشــور میتواند کار انجام بدهد ولی برای وزارت آبادانی و مسکن نمیتواند ».و در
نهایت با ایستادگی موفق میشود او را به وزارتخانه ببرد.
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کارآفرین
Íدعوا بر سر قیمت دالر
Í
یگانه مبارزه با تورم را از طریق مخالفت با پایین آوردن قیمت دالر یکی از برنامههای موفق
خود در بانک مرکزی میداند و میگوید« :ما با وزارت دارایی در مورد نرخ ارز صددرصد مخالف
بودیم .آقای انصاری موافق پایین آوردن قیمت دالر بودند که از هفتاد و چند ریال بیاید روی
پنجاه ریال .چون نمیتوانستند با تورم مبارزه کنند و تورم یک تورم دولتی بود ،میخواستند
با پایین آوردن قیمت دالر ،کاالها ارزانتر وارد بشود و وزرای اقتصاد ،صنایع و بازرگانی موافق
این سیاست بودند ولی رئیس سازمان برنامه نظرش با من مساعد بود .سیاست کاهش قیمت
دالر اگر عملی میشد فرار سرمایه از ایران را تشویق میکرد ،میلیاردها دالر به ایران ضرر
میرساند ،از درآمد دولت کسر میشد ،روی تولیدات و صادرات کشور تأثیر داشت و ...بعد
از مشاجرات بسیار شدیدی که حدود یک ماه طول کشید ،نخستوزیر نتوانست مسئله را
حل کند و شاه بايد تصمیم ميگرفت و شاه هم موضع بانک مرکزی را تأیید کرد ».با وجود
این ،افرادی در دربار بودند که علیه بانک مرکزی و یگانه گزارش مینوشتند و اینگونه وانمود
میکردند که بانک مرکزی دستورهاي شاه را اجرا نمیکند و سعی داشتند یگانه را بهعنوان
یاغی معرفی کنند .مخالفتها و کارشکنیها سرانجام باعث میشود که یگانه پس از  ۳سال از
ریاست بانک مرکزی استعفا دهد و بعد از آن وزیر مشاور نخستوزیر میشود و بهنمایندگی
از ایران در مذاکرات شــمال و جنوب در پاریس شــرکت میکند و عالوه بر آن مسئولیت
نمایندگی ایران در کمیســیون اقتصادی اوپک را هم برعهده ميگيرد .صندوق اوپک برای

رانتخواریهای بزرگ
اشرف پهلوی حتی در میان افراد وابسته به دربار ،چندان خوشنام نبود و از
قدرت و نفوذ خانوادهاش در جهت رانتخواری سوءاستفادههای بسیاری میکرد.
محمد یگانه که از نزدیک در جریان رانتخواریهای اشرف قرار داشت میگوید:
«در همسایگی خواهر من در پل رومی یک باغی وجود داشت .این باغ را که قب ً
ال
به فامیل وفا تعلق داشت فروخته بودند که یک مهندسی آن را خریده بود و این
مهندس هم یک مهندس ارمنی بود به نام پاالنچیان ...یک مقاطعهکار بود .اشرف
خیلی کمک به او میکرد از سازمان برنامه ،از جاهای دیگر قراردادهایی را بگیرند
و روابطشان با هم نزدیک بود .کارشان در آنجا به جایی رسید که نتوانستند با هم
این روابط را ادامه بدهند .هر هفته در آنجا اشرف ظاهر میشد و از پشت دیوار
هم که دیوارهای کوتاهی داشت معلوم بود و دیده میشد .معلوم شد که این آقای
مهندس دیگر نمیخواسته این خانم بیاید آنجا برای اینکه گرفتاری زیادی برای
ایشان به وجود میآورده و غیره .آنجا را خراب کرد ،ولی بعد از یکی ،دو ماه ایشان
در حادثهای هوایی از هواپیما سقوط کردند روی بحر خزر ».یگانه در پاسخ به این
سؤال که آیا در دوران وزارتش اشرف از او کاری خواسته ،میگوید« :البته چند
اتفاقی افتاد و ایشان برای حل مسائل خودشان کمک وزارت دارایی و اقتصادی
را میخواستند .موردی بود درباره پرداخت مالیات شرکت ایرتاکسی؛ ایرتاکسی
که ایشان و واالحضرت فاطمه و عدهای دیگر صاحبان سهام آن بودند .اینها سعی
میکردند قانونی از مجلس بگذرد که این شــرکت را از پرداخت مالیات معاف
بکنند به همان دلیلی که شرکت هواپیمایی ایران از پرداخت مالیات به دولت
ایران معاف اســت .به اطالع رساندم که شرکت هواپیمایی ملی ایران به خاطر
فعالیت هواپیمایی است که از مالیات معاف است ولی اگر درآمد دیگری داشت
و مث ً
ال رفت زمینی خرید و فروخت یا خانهای ساخت و فروخت این فعالیتها از
مالیات معاف نیستند .شما هم اگر فعالیت هواپیمایی دارید میشود توجیه کرد و
اجازهاش را از مجلس گرفت ولی اگر به خاطر خرید و فروش کمیسیونی گرفتید
بایستی مالیاتش را بدهید .به عالوه قانون هم عطف بما سبق نمیتواند بشود .شما
بایستی مالیاتهای گذشتهتان را بدهید».
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همکاری با کشورهای در حال توسعه در این دوره تأسیس میشود و یگانه بهعنوان رئیس
این صندوق انتخاب میشود .جمشید آموزگار که نخستوزیر میشود ابتدا یگانه را به ریاست
سازمان برنامه و بودجه انتخاب میکند ،اما بعد از مدتی هوشنگ انصاری که وزیر اقتصاد بوده
به شرکت نفت میرود و یگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی میرود .او درباره مشکالت و
وضعیت این وزارتخانه هنگام وردش میگوید« :بودجهای تهیه شده بود که تقریباً یکسوم
کمبود داشت و گرفتن مالیات از صاحبان ثروتها یکی از گرفتاریهای ما بود و گرفتاری
با کشورهای مختلف که قول داده شده بود به آنها پول داده شود ».جمشید آموزگار پس از
ماجرای آتشسوزی سینما رکس آبادان از نخستوزیری استعفا ميدهد ،اما یگانه به خواست
شاه و برخالف میل جعفر شریفامامی در وزارت اقتصاد ميماند« :شریفامامی خیلی اصرار
داشت که هوشنگ نهاوندی را در وزارت اقتصاد داشته باشد و گویا شاه به نهاوندی اعتماد
نداشت و نمیخواست از این جایگاه سوءاستفاده سیاسی شود و به شریفامامی گفت :چه
اشکالی دارد حل این گرفتاریهایي را که هست همان یگانه ادامه بدهد».
Íشورای اقتصاد یا شورای ابالغ
Í
یگانه خاطرات خود را از جلسات شورای عالی اقتصاد چنین شرح داده است« :اگرچه
اســم این شورای اقتصادی جنبه شورا داشت ،ولی در عمل بیشتر جنبه ابالغ دستورات
و اوامر را داشــت تا اینکه مسائل در اینجا مطرح بشود .در هر حال شورای اقتصاد که به
صورت قانونی به وجود آمده بود و در قانون برنامه و بودجه وجود داشت و برنامه پنجساله
و غیره و ریاســت آن جلسه را و اجالســیههای اینها را شاه به عهده داشت .نمیدانم از
نقطهنظر قانون اساسی چه جنبهای داشت ،هیچوقت مطالعه نکردم و مطالعه هم نشده
بود ولی شــورای اقتصاد بیشتر برای ابالغ دستور و اوامر شاه بود و در عین حال آگاهی
مأموران عالیرتبه دولت در سطح وزرا از اینکه نظرات ایشان چیست و دنبال چهکارهایی
بایســتی بروند و کارهای خودشان را با هم تلفیق بکنند و هماهنگ بکنند .برای اینکه
کارها و دستورات روی اصولی جلو برود که بسته به شرایط آن زمان داشت .طوری تنظیم
کرده بودند که آقای هویدا و دولت یک روز قبل از جلسه شورای عالی اقتصاد یک جلسه
مقدماتی تشکیل بدهند و درباره مطالبی که بایستی ببرند به حضور شاه مذاکره بشود و
معلوم بشود که اوالً کدام مسائل را بایستی ببرند پیش او و ثانیاً بعد از اینکه نظرشان با
همدیگر هماهنگ شد و اختالفات خودشان را با همدیگر حل کردند و غیره ببرند پیش
شاه و سعی هم میشد که اگر گرفتاریهایی دارند این گرفتاری را خیلی کوچک جلوه
بدهند و در حضور شاه فقط آن مسائلی مطرح میشد که ایشان عالقه داشتند یا قب ً
ال در
نامههای مختلفشان گفته بودند و دستوراتی یا اوامری داده بودند یا اطالعاتی خواسته
بودند .پس در این جلسات به این ترتیب مطالبی میرفت که یا مورد عالقه وی بود یا اینکه
به نحوی از انحا دولت تشخیص میداد پیش ایشان برود .اگر یکی از وزرا در این صحبتها
از مســیر خودش خارج میشد ،یا در همان جلسه ،فوری آقای هویدا یا رئیس سازمان
برنامه یا وزیر مشــاور آقای اصفیا اشاره میکردند که بله قربان اجازه داده بشود که این
مسئله مورد مطالعه بیشتر قرار بگیرد؛ تا بروند با همدیگر صحبتهایشان را بکنند و بعدا ً
بیاورند ».یگانه میگوید در اواخر عمر رژیم کار به جایی رسیده بود که هر وزیری ساز خود
را کوک ميكرد و نظم و ترتیبی وجود نداشت« :طی نخستوزیری آقای هویدا کوشش
میشد که قیمتها کنترل شود و تثبیت قیمتها برقرار باشد ولی وقتی که آقای آموزگار
آمدند تصمیم بر این شد که راه دیگر برویم برای تعیین قیمتها ،نه تثبیت قیمتها و
کمکم شروع به آزادی شد و ایجاد عرضه بیشتر و کنترل تقاضا .وزیر بازرگانی آقای کاظم
خسروشــاهی بودند و خیلی فشار به ایشان وارد میشد و ایشان هم سعی میکردند که
تثبیت قیمتها از بین برود و در بعضی از موارد هنوز موافقت با آنها نشــده بود که این
قیمتها از تثبیت خارج بشود ،به عنوان مثال تعدادی از کاالها را میآوردند به این شورای
عالی اقتصاد که فرضا ًقیمت سنجاق بایستی چطور باشد ،این قیمتش چه باشد و اینها هم
شکلهای مختلف دارد ،رنگهای مختلف دارد ،اینها قیمتهایش چه باشد و از این قبیل.
شورا کام ً
ال وارد مسائل جزئی ميشد که به صالح نبود و بايد تجزیه و تحلیلها در سطح
بسیار بسیار کلی ميبود تا به تصمیمات اساسی برای کشور رسید .شورا خودش را وارد این
ک کرد در صورتی که مسائل اساسی را کنار گذاشتند».
مسائل کوچ 

یگانه مبارزه با تورم را از طریق مخالفت با پایین آوردن قیمت دالر یکی از برنامههای موفق خود در بانک مرکزی میداند و میگوید :ما با وزارت دارایی در مورد نرخ ارز صددرصد
مخالف بودیم .آقای انصاری موافق پایین آوردن قیمت دالر بودند که از هفتاد و چند ریال بیاید روی پنجاه ریال .چون نمیتوانستند با تورم مبارزه کنند و تورم یک تورم دولتی بود،
میخواستند با پایین آوردن قیمت دالر ،کاالها ارزانتر وارد بشود و وزرای اقتصاد ،صنایع و بازرگانی موافق این سیاست بودند ولی رئیس سازمان برنامه نظرش با من مساعد بود.

Íروحیه شاه پس از  ۱۷شهریور
Í
یگانــه بیخبری شــاه از اوضاع داخلی در اواخر نخســتوزیری هویدا و اوج گرفتن
نارضایتی و مبارزه مردم علیه حکومت را چنین شــرح میدهد« :شاه در موقعیتی نبود
که مســائل مملکتی را به اندازهای که هویدا از آن اطالع داشت در جریان باشد ،با مردم
در تماس نبود ،یک عده محدود درباری ایشــان را احاطه کرده بودند و اطالعاتی که به
ایشان میرسید از طریق این عده محدود بود که فقط برای خوشحالی ایشان بود مبنی
بر اینکه اوضاع و احوال مملکت از هر لحاظ خوب اســت .شاه به صورت بینظر و غرض
کمتر اطالعاتی از وضع کشــور دریافت میکرد در حالی که هویدا با تماس زیادی که با
مردم داشــت ،با هوش زیادی که داشت و با مطالعاتی که نهتنها از اوضاع کشور بلکه از
کشــورهای دیگر داشت بیشتر در جریان اوضاع و احوال بود و میتوانست به شاه کمک
بیشتری بکند .هویدا میدانست بدبختیهای مردم کجاست ،به دهات و به پایین شهر
میرفت .تمام گرفتاریها را زیر فرش کردن نه به صالح مملکت بود و نه به صالح خودش
نه به صالح شاه ».او روحیه نقدناپذیر و تن ندادن به چالش را یکی از عوامل بیاطالعی
شاه از اوضاع کشور میداند« :به طور کلی خود شاه عالقهمند به این بود که تا حدی که
میتوانست به حقایق دست پیدا کند ،ولی در عین حال بههیچوجه دوست نداشت وقتی
که ایشان تصمیمش را گرفت یا ایشان یک نظر بخصوصی داشت ،آن نظ ِر بخصوص مورد
چالش قرار بگیرد آن هم در مأل عام .کسی میتوانست برود پشت در با او حرفهایی را
بزند نظرات خودش را بگوید ولو اینکه در جهت خالف نظرات باشد ،ولی در مأل عام در
میان گروه این به صالح نبود و مقاومت میشــد و فوری قطع میکرد حرف آن شخص
را ».او روحیه شاه را پس از فاجعه  ۱۷شهریور چنین ترسیم میکند« :یک روز پس از ۱۷
شهریور باید شرفیاب میشدم پیش شاه برای گزارش؛ در آنجا وضع بسیار ناراحتکنندهای
دیدم .ما میرفتیم معموالً پیش شــاه ،ایشان میآمدند و سرپا گزارش را میخواستند و
نظرات خودشان را میگفتند یا اوامری صادر میکردند و غیره .هر شخص هم پانزده دقیقه،
نیم ساعت صحبت میکرد .ولی ایندفعه شاه دستور دادند :بیایید بنشینید .ایشان هم
نشستند و بعد تمام ذکرش روی این مسائل بود که چرا این وضع بهوجود آمده؟ کاخی که
در مقابلش ساخته بودند کام ً
ال ریخته بود .فکر میکرد که تمام کارگران کشور ،دهقانان
کشور ،انتلکتوئلها ،روشنفکران ،بازاریها و غیره بعد از اینهمه ترقیاتی که مملکت کرده
و زحماتی که ایشان کشیدند همهشان پشتیبان هستند .چطور حاال مردم آمدند و”مرگ
یگویند».
برشاه”م 
Íاستقرار حکومت نظامی و خروج از ایران
Í
محمد یگانه خاطره خود را از استقرار دولت نظامی و خروجش از ایران نقل میکند:
«حکومت نظامی سر کار آمد .در این حکومت نظامی تصمیم داشتند مرا نگه دارند.
همان ســاعت هفت صبح از من خواستند که بروم برای معرفی .قرهباغی دوبار تلفن
کرد ،بعد از آن مقدم تلفن کرد ،بعد از آن اویسی تلفن کرد ،با تحکم مثل اینکه دستور
ارتشی میدهند .پاسخ من این بود که من بایستی بروم و گفتم :حال و وضع من خوب
نیست ،برای معالجه میخواهم بروم و شاهنشاه هم قبول کردند .چهار روز بعد برای
معالجه به خارج رفتم .در هوستون ،واقعاً حال مزاجیام خوب نبود و دکترها چنین
دستوری داده بودند .بعد از پایان استراحت میخواستم برگردم .آن موقع همه از ایران
فــرار میکردند .حتی بلیت خودم را گرفتم ولی بعدا ً فهمیدم اوضاع طوری نیســت
که بتوانم برگردم .باالخره ماندم و به عنوان جانشــین مدیر اجرایی به هیئتمدیره
صندوق بینالمللی پول برگشــتم ».بعد از آن در طرح توسعه سازمان ملل بهعنوان
هماهنگکننده ویژه طرحهای انرژی فعالیت کرد و در دانشگاه کلمبیا هم در زمینه
اقتصاد خاورمیانه تدریس میکرد تا اینکه ســرانجام در  18دسامبر  ۲۷( ۱۹۹۵آذر
 )۱۳۷۴و در سن ۷۲سالگی درگذشت.
* نقلقولهای محمد یگانه از گفتوگوی او در «مجموعه تاریخ شفاهی ايران دانشگاه
هاروارد» ،به سرپرستی حبیب الجوردی ،آورده شده و برای راحت خوانده شدن اندکی
ویرایش شده است.

درباره مرد مشکوک
هژبر یزدانی قبل از انقالب از جمله افراد صاحب نفوذ در اقتصاد ایران بود که
به گفته عباس میالنی توانسته بود امپراتوری خود را بر پایه پشتیبانی تیمسار
نصیری و دکتر ایادی ،پزشک مخصوص شاه ،بنا کند ،اما در نهایت چند ماه قبل
از انقالب به اتهام اختالس بازداشت شد و پس از پیروزی انقالب درهاي زندانها
که باز شد و زندانيانآزاد شدند ،هژبر يزداني از فرصت پيشآمده بهره برد و پس
از آزادي از زندان با كمك عوامل خود به خارج از كشور گريخت .یگانه در مورد
یزدانی میگوید« :تا قبل از اینکه رئیس بانک مرکزی شوم او را نمیشناختم .اهل
سنگسر بود و در ابتدا چوپان بوده و به چوبداری مشغول؛ گوسفند میخریده و به
قصابها میفروخته و از این طریق پول زیادی به دست آورده بود .شخص بسیار
فعالی بود ولی تحصیالتی نداشت ،قیافه نسبتاً جذابی داشت و خیلی جاهطلب
بود و به همین خاطر توانسته بود با عالیترین مقامات کشور روابطی ایجاد کند.
اولین و شاید مهمترین پشتیبانش دکتر ایادی ،پزشک مخصوص شاه بود؛ چون
هردو بهایی بودند به همین خاطر تماسهایی داشــتند و ایادی دوست داشت
به هژبر کمک کند و هژبر هم در مقابل به ایادی حقالعمل میداد .بهتدریج از
چوبداری خارج میشود و شروع میکند به خرید مستغالت و ایجاد شرکتهای
کشــت و صنعت .عده زیادی و حتی شاه هم فکر میکردند که هژبر سردمدار
گروهی از بهاییهاست و پولهایشان را به او میدهند سرمایهگذاری کند؛ ولی
ما رفتیم و در بانک مرکزی بررسی کردیم و معلوم شد ابتدا با پول خودش شروع
کرده ولی بعدا ً از بانکها قرض كرده و با پول بانکها از این دست به آن دست
شــروع به کارخانه و زمین خریدن کرده .زمینهایی را که قیمتشان باال رفته
فروخته و مرتب به این و آن پول ميداده .جواهرات زیادی به دست و سینهاش
آویزان میکرد و با سه ،چهار تا لیموزین رفتوآمد میکرد و بادیگاردهایی داشت
که حتی نخستوزیر هم آن چنان بادیگاردهایی نداشت .یک وقت حتی به این
فکر افتاده بود اجازه تأســیس بانک بگیرد؛ در بانک مرکزی ما مخالف بودیم و
میگفتیم بانکدار نیست و سوابق بانکی هم ندارد و فقط برای اینکه پرستیژی
داشته باشد و بتواند از سپردههای مردم استفاده کند میخواست این کار را انجام
دهد .شاه هم این را میدانست و فکر میکرد فعالیتش را در کشت و صنعت و
دامداری متمرکز کند بهتر است ،اما چون ایادی از او حمایت میکرد ،نمیخواست
شخصاً دستوری بدهد و سعی میکرد مسئولیت را به عهده دستگاهها بگذارد.
غیر از ایادی پشتش به افرادی در ساواک از جمله نصیری و ثابتی گرم بود .ثابتی
چون بهایی بود با هم روابطی داشتند و انصاری هم به خاطر روابطی که با ایادی
داشــت از او حمایت میکرد .در جریانــات  ۲۸مرداد هم کمکهایی کرده بود
برای جمع کردن افراد بهمنظور برانداختن مصدق و از این
لحاظ هم ادعاهایی داشت و توانسته بود به درباریان
نزدیک بشــود .وقتی دید نمیتواند از بانک مرکزی
اجازه تأسیس بانک بگیرد با گرفتن وام غیرقانونی
و باالتر از ســقف مجاز از بانک ملی و بانک صادرات
ســهام بانک اصناف را خرید ،اما با پیگیری
توانســتیم جلویش را بگیریم و به این
ترتیب معلوم شد ایشان خودش پولی
ندارد و بایســتی از بانکها وام بگیرد
و هیچکدام از بانکها در موقعیتی
نبودند که بتوانند صدمیلیون به
او وام بدهنــد و بــه این ترتیب
برنامههایش به هم خورد»...
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کارآفرین

پولدار شدن
به روش بافت
همهچیز درباره وارن بافت؛
دومین ثروتمند دنیا را بشناسیم

دومین ثروتمند جهان ،كسی جز وارن ادوارد بافت نیست ،كه جالبترین
سرگذشــت را میان ثروتمندان دنیا از نظر نحوه زندگی ،ثروتمند شــدن و
تفكرات اقتصادی دارد .او بســیار عالقهمند است كه عموم مردم از منافعی
كه ایجاد ميكند ،استفاده كنند .وارن ادوارد بافت ،در  30آگوست  1930در
ش هاوارد ،در
اوهامای ایالت نبراســكا در ایالت متحده آمریكا متولد شد .پدر 
ابتدا دالل سهام شركتها بود و بعد نماینده كنگره شد .او تنها پسر خانواده و
دومین فرزند از سه فرزند بود .او در كودكی در زمینه پول و تجارت استعداد
شگفتانگیزی از خود نشان داد .سوابق او و تواناییهايش در محاسبه دقیق
اعداد در ذهن خود ،هنوز هم همكاران تجاریاش را متحیر ميكند .بافت در6
سالگی ،شش جعبه كوكاكوال به قیمت  25سنت از مغازه پدربزرگش خرید و
هر بطری را به ازای یك سكه پنج سنتی فروخت؛ در حالی كه كودكان همسن
و سال او بر روی چمن لیلی بازی ميكردند.
در  11سالگی بافت سه سهم شركت  citesserviceرا به قیمت هر سهم
 38دالر ،برای خود و خواهر بزرگش به نام دوریز خرید .در مدت كوتاهی بعد
از خرید سهام ،قیمت هر سهم به  27دالر كاهش یافت .وارن ترسیده بود اما
هیچ اقدامی نكرد تا اینكه هر سهم به  40دالر رسید ،او خیلی سریع آنها را
فروخت و بعد خیلی زود از این كار پشیمان شد ،چون سهام citesservice
پس از مدت كوتاهی به  200دالر رســید .این تجربه درس بزرگی به اوداد؛
اینكه یكی از اصول مهمسرمايهگذاري ،صبر و شكیبایی است .
در ســال  1943بافت به اداره مالیات به دلیل گرفتن مالیات  35دالری
برای دوچرخهاش ،اعتراض كرد و ســرانجام موفق شــد مالیات  35دالری
دوچرخهاش را حذف كند .در سال  1947در  17سالگی از دبیرستان وودرو
ویلسون در واشنگتن فارغالتحصیل شد .در دوران دانشآموزیاش  500دالر
روزنامه توزیع كرد .پدرش تمایل زیادی داشــت تا وارن برای ادامه تحصیل
به دانشكده علوم اداری و بازرگانی دانشگاه پنسیلوانیا برود .بافت دو سال به
ش هاوارد
دانشگاه نرفت و عقیده داشت بیشتر از استادها ميداند .وقتی پدر 
در مبارزات مجلس شكست خورد ،وارن به خانهشان در اوماها برگشت و برای
ادامه تحصیل به دانشگاه نبراسكا رفت .با وجود كار تماموقت ،تنها در مدت
سه سال موفق شد دوره لیسانس را در این دانشگاه بگذراند و فارغالتحصیل

در سال 1954
بن گراهام ،استاد
دانشگاه بافت
و سرمایهگذار
مشهور ،از او
دعوت كرد تا با
حقوق ساالنه
 12000دالر
برای گراهام كار
كند .وارن بافت
بعد از مدتها
انتظار به آنچه
ميخواست رسید

متولد شدن در  ۲۵نوامبر در کارلسروهه

تاسیس کمپانی بنز وسی در مانهایم

تاسیس کارگاه صنعتی کارل بنز و آگوست ریتر در مانهایم

۱۸۶۰
۱۸۴۴

۱۸۷۸
۱۸۷۱

تحصیل در دانشگاه پلیتکنیک در کارلسروهه
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شود .با وجود سرسختی و مقاومت زیاد ،باالخره راضی شد تا در سال 1951
وارد دانشكده علوم اداری و بازرگانی شود ،ولی دانشگاه به دلیل سن كم بافت
او را نپذیرفت و او مجبور شد برای دوره فوقلیسانس رشته اقتصاد ،به دانشگاه
كلمبیابرود.
آنجا ســرمایهگذاران مشــهوری همچون بن گراهام ،كه بافت زندگی و
هاي اقتصادی آینده خود را مدیون او ميداند ،و دیوید دود ،تدریس
موقعیت 
ميكردند؛ تجربهای كه زندگی بافت را برای همیشه تغییر داد.
بن گراهام در طول دهه  1920به دلیل داشتن تفكرات نو در زمینه بازار
ســهام ،خیلی زود به عنوان یك سرمایهگذار و تحلیلگر بزرگ معروف شد.
هاي ارزان ،به دنبال آنها بود .بافت در طول
او به دلیل بیخطر بودن ســهام 
تحصیالتش در كلمبیا ،تنها دانشجویی بود كه در كالس درس بن گراهام نمره
 + Aگرفت .بعد از دوره فارغالتحصیلی ،بافت تصمیم گرفت تا برای گراهام به
طور رایگان كار كند ،ولی بن نپذیرفت.
او بعد از رد شــدن پیشنهاد كار توسط گراهام ،در وال استریت به عنوان
دالل سهام مشغول به كار شد .او با استفاده از درآمد كم این دوران ،پمپبنزین
سینكالیر را خرید؛ اما چنان كه انتظار ميرفت ،پمپبنزین بازدهی نداشت.
بافت به خانه در اوماها برگشت ودر بنگاه پدرش مشغول به كار شد .در آنجا
با دختری به نام ســوزان تامپسون آشنا شد و در آوریل  1952با هم ازدواج
كردند .آنها یك آپارتمان سهخوابه به مبلغ ماهیانه  65دالر اجاره كردند .آن
خانه ،مخروبه و پر از موش بود .در سال  1953فرزند اول بافت ،به نام سوزی
متولد شد .برای صرفهجویی از یك كشوی خراب لباس برای او تخت درست
كردند.
در آن ســالهاســرمايهگذاري وارن به ایستگاه  Texacoو چند مشاور
امالك محدود بود كه هیچكدام برای وارن موفقیتی كسب نكرد .در این دوران
او برای كسب درآمد ،در دانشگاه اوماها شروع به تدریس كرد.
در سال  1954بن گراهام ،استاد دانشگاه بافت و سرمایهگذار مشهور ،از او
دعوت كرد تا با حقوق ساالنه  12000دالر برای گراهام كار كند .وارن بافت
بعد از مدتها انتظار به آنچه ميخواست رسید.
بافت و همسرش در حومه شهر نیویورك خانهای اجاره كردند .بافت روزها
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بافت در 6سالگی ،شش جعبه كوكاكوال به قیمت  25سنت از مغازه پدربزرگش خرید و هر بطری
را به ازای یك سكه پنج سنتی فروخت؛ در حالی كه كودكان همسن و سال او بر روی چمن لیلی
بازی ميكردند.

هاي موفقیت درسرمايهگذاري
به تجزیه و تحلیل گزارشها و تحقیق در زمینه 
ميپرداخت .در طول این دوران تفاوتهایی بین روند كار گراهام و بافت آشكار
شد .بافت ميخواست بداند كه چگونه یك شركت در بین رقبا به برتری دست
مييابد و بن به دنبال اعداد و ارقام بود .همچنین وارن مدیریت شــركت را
عاملی مهم درسرمايهگذاري ميدانست اما گراهام صرفا به ترازنامه و صورت
درآمد و سود و زیان شركت اهمیت ميداد و به نوع رهبری و مدیریت شركت
كمتر توجه ميكرد .بین سالهای 1950تا  1956وارن سرمایه شخصی خویش
را از  9/800دالر به  140/000دالر رساند .در سال  1954دومین فرزند بافت
به نا م هاوارد گراهام به دنیا آمد.
در سال  1956بافت با داشتن تجربهای مناسب و همچنین تجارب ارزنده
گراهام و با تمام سرمایه خود به اوماها برگشت و موسسهسرمايهگذاري بافت
را تاسیس كرد.
در اوایل مي 1956او با خواهرش دوریز شریك شد .او  100هزار دالر در
 Buffetسرمايهگذاري كرد .قبل از پایان سال سرمایه

Association Ltd
وی به  300/000دالر رســید و یك خانه گچكاریشــده با  5اتاق خواب به
قیمت  31/500دالر در خیابان فارنام خریداری كرد كه آن را حماقت بافت
نامید .در همان سال سومین فرزند او به نام پیتر به دنیا آمد .بافت جلساتش را
با شركای خود در آن خانه برگزار ميكرد .در آن هنگام زندگی او شكل دیگری
گرفت .بافت ســه فرزند ،یك زن زیبا و تجارت خیلی موفقی داشت .در سال
 1957او مالك سه شركت شد.در سال  1958موسسه سرمايهگذاري بافت
صاحب  7شــركت شد .تمامی شركتها را در یك شركت منسوجات به نام
بركشایرهات وی تلفیق كرد در ژانویه 1966سرمایه شركت بافت به ارزش
 7/178/500دالر بودكه بیش از  1/025/00دالر متعلق به او بود.
در ســال  1966شركای بافت ،سهام بركشایر هایت وی را به ارزش هر
ســهم  14/86دالر خریدند .او در اواخر سال  ،1966پذیرش سهامدار جدید
را در شــركت ممنوع كرد .بافت در سال  1967برای بركشایر یك فروشگاه
خردهفروشی خصوصی در بالتیمور خرید كه مسولیت ریاست هیئت مدیره آن
را برعهده گرفت .بركشــایر در سال  1967به ازای هر سهم 10 ،سنت سود
داد .او در سال  1970برای اولین بار رئیس بركشایر هات وی شد و نامهای با
این عنوان به سهامداران نوشت.
در اواخر همان ســال او فرصت پیدا كرد تا شركتی به نام seescandy
به مبلغ  25میلیون دالر بخرد .این خرید بزرگترینسرمايهگذاري بركشایر
هات وی بود .بعد از چندینسرمايهگذاري دارایی خالص او افزایش پیدا كرد.
در فاصله سالهای  1965تا  1975ارزش هر سهم بركشایر ،از  20دالر به 95
دالر رسید .در طول این دوره بافت كه صاحب  29درصد از سهام بركشایر بود
توانست  14درصد دیگر از سهام شركت را بخرد و سهام او و همسرش كه 3
درصد از سهام را داشت به  46درصد رسید .درسال  1973بافت سهام شركت
واشنگتن پســت را خرید .این كار او سبب شد تا كاترین گراهام سرپرست
روزنامه و نشریات شركت و همچنین عضو هیئت مدیره شود.
بافت شــركت برك شــایرهات وی را توسعه داد و همچنین در صنایع
مختلفســرمايهگذاري كرد .در ســال  1979او با دارایی  140میلیون دالر
بركشایر در  ABCسهام خرید .هر سهم به قیمت  290دالر بود .بركشایر
پس از مدت كوتاهی ،فروش سهام در  ABCرا با قیمت هر سهم  775دال ر،

شروع كرد و با  1 ،310دالر پایان داد .ثروت خالص بافت ،به  620میلیون دالر
رســید و برای اولین بار ،نام او در مجله فوربز به عنوان یكی از  400ثروتمند
دنیا معرفی شد.
در ســال  ،1998بافت بیش از  7درصد ســهام شــركت كوكاكوال را به
قیمت  1/20میلیــارد دالر خرید .او در  ،1989بــه مبلغ  9/7میلیون دالر
هواپیمای جتی برای شــركت خرید اما به دلیــل انتقادهایی كه خود او در
هاي دیگر برای چنین خریدهایی كرده بود
گذشته از مدیرعامالن شــركت 
این عمل را توجیهناپذیر دانســت .در سال  1969گروه كارسون ،بافت را به
عنوان پولدارترین مدیر قرن بیستم معرفی كردند .او همچنین در سال ،2002
11میلیارد دالر در برای قراردادهای سلفسرمايهگذاري كرد تا دالر آمریكا
هاي در گردش نجات دهد .سود بافت از این معاملهها 2
را در برابر دیگر پول 
میلیارد دالر بود .او موفق شد باسرمايهگذاري در شركتهايي كه سهام آنها
به ارزش واقعی خود نرسیده بودند ،هر روز به ثروت خود بیفزاید و لقب یكی
هاي خود
از ثروتمندترین مردان تاریخ را از آن خود كند كه با اتكا به توانایی 
به اینجا رسیده است .در ژوئن  2006بافت اعالم كرد كه بیش از  70درصد
ثروت خود ،یعنی  37میلیارد دالر از  52میلیارد دارایی خویش ،را به صورت
هاي ساالنه به بزرگترین مؤسسه خیریه جهان ،مؤسسه بیل و ملیندا
كمك 
گيتس ميبخشد تا در امور خیریه صرف شود.
فلســفه او برایســرمايهگذاري در تجــارت ،اصالح روش ارزشــمند
سرمايهگذاري استاد خویش ،یعنی بنجامین گراهام است .گراهام شركتهايي
را ميخرید كه در مقایسه با ارزش ذاتی آنها ،ارزان بودند .او بر این باور بود كه
در مدتی كه بازار ،این شركتها را كمارزش بداند ،ميتواند سرمایه زیادی به
دســت آورد .او دلیل ميآورد كه سرانجام بازار ،متوجه ارزش كم و غیرعادی
این شركتها ميشود و بدون توجه به نوع كار آنها ،جهت خویش را اصالح
ميكند .به عالوه ،گراهام عقیده داشت در كنار تجارت خوب باید یك اقتصاد
قوی وجود داشته باشد.
او خود ميگوید كه در ســال  ،2006تنها  18درصد از درآمدش را صرف
پرداخت مالیات كرده است در حالی كه كارمندان او با وجود درآمد كمتر 32
درصد مالیات پرداخت كردند .بافت همیشه سیستم و روند خود را تحسین
ميكند كه سبب شده تا او به نسبت كمتر از یك منشی مالیات پرداخت كند.
وارن بافت بر این باور است كه دالر آمریكا ،در یك دوره طوالنیمدت بیارزش
ميشود .او عقیده دارد كه روند رو به افزایش ركود و كمبود معامله در آمریكا،
هشــداری است به این معنا كه داراییها و دالر آمریكا بیارزش ميشود ،در
هاي ایاالت متحده در دستان خارجیها
نتیجه این عمل بخش بزرگی از دارایی 
قرار ميگیرد .این موضوع او را وادار كرد تا برای نخستین بار در سال 2002
وارد بازار پول خارجی شود .بافت نسبت به دالر بدبین است .او ميگوید كه در
جستوجوی شركتهايي است كه درآمد خویش را از خارج ایاالت متحده به
دست ميآورند .بافت در شركت پتروچینسرمايهگذاري كرد و در وبسایت
بركشایرهات وی موضوع را مورد بحث قرار داد كه چرا برخالف بحثهاي
موجود درباره این شركت ،از آن چشمپوشی نمیكند و هماكنون سرمایههاي
هاي مختلف از جمله بیمه ،تولید انرژی ،بازار قالی ،جواهرات و
كالنی در زمینه 
هاي معروفی كه بافت سهامدار آن است عالوه بر
مبلمان دارد .از جمله شركت 
كوكاكوال ،آمریكن اسپرس و ژیلت است.

تاسیس شرکت کارل بنز و پسران در الدنبرگ

۱۸۹۳

اعطای مدارک دکترای افتخاری از سوی دانشگاه فنی

۱۹۱۲
۱۹۰۶

تولیدنخستینخودروی
چهارچرخ که دارای اکسل بود

در سال ،1998
بافت بیش از
 7درصد سهام
شركت كوكاكوال
را به قیمت
 1/20میلیارد
دالر خرید .او در
 ،1989به مبلغ
 9/7میلیون دالر
هواپیمایجتی
برای شركت
خرید اما به دلیل
انتقادهاییكه
خود او در گذشته
از مدیرعامالن
شركتهاي
دیگر برای چنین
خریدهایی كرده
بود این عمل را
توجیهناپذیر
دانست

۱۹۲۹
۱۹۱۴

کنارهگیری از عضویت در شرکت

فوت در  ۴آوریل در منزلش در شهر لیدنبورگ آلمان که اکنون
به دفتر مرکزی شرکت مرسدس بنز تبدیل شده است
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کارآفرین

آچارفرانسه آمریکایی
زندگینامه مایکل بلومبرگ ،شهردار میلیاردر

اجدادش از مهاجران روس ساکن آمریکا بودند .پدرش در زمینه امالک و
مستغالت به کار مشغول بود .خانواده بلومبرگ تا دوسالگی مایکل در آلستون
زندگی ميكردند و پس از آن به مدت دو سال در بروکلین ساکن شدند .اما
اقامت آنها در مدفورد تا زمان فارغالتحصیلی مایکل از کالج به طول انجامید.
هوش سرشار مایکل سبب شده بود تا در تمامی دروس مدرسه نمراتی بسیار
عالی کســب کند و به همین دلیل پس از دوران مدرسه بهراحتی توانست
وارد دانشگاه شود.
مایکل مدرک کارشناسی خود را در سال  1964در رشته مهندسی برق
از دانشگاه جانز هاپکینز دریافت کرد .دانشگاه جانز هاپکینز یکی از مراکز
علمی خصوصي و پرافتخار در آمریکا به شمار ميرود که در شهر بالتیمور
ایالت مریلند قرار دارد .رقابت برای کســب جایگاه در این دانشگاه بهشدت
فشرده است ،به طوری که از میان  11هزار دانشجو که برای کسب کرسی
در جانز هاپکینز رقابت میکنند ،فقط یکهزار نفر موفق میشوند .مايكل
پس از آن در سال  1966موفق شد مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته
 MBAاز دانشگاه هاروارد دریافت کند.

در سال 1997
مایکلبلومبرگ
زندگینامه
خود را با عنوان
«بلومبرگ به
قلمبلومبرگ»
منتشرکرد.
تمام حق امتیاز
فروش این کتاب
بهکمیتهحمایت
از روزنامهنگاران
اختصاص پیدا
کرد
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ÍÍحضور در والاستریت
مايكل پس از فارغ التحصیلی ا ز هاروارد ،به مجموعه بورس والاستریت
کمپانی سالمون برادرز پیوست و در سال  1973به یکی از شرکای عمومی
آن مبدل شــد .مایکل طی مدتزمان کوتاهی ناظر تمام معامالت سهام
هاي اطالعاتی آن شــد .او در سال  81از
ســالمون در کنار فروش سیستم 
این شــرکت اخراج شــد .اگرچه این رویداد خاطرهای تلخ در ذهن او باقی
گذاشت ،اما به دســت آوردن مبلغ  10میلیون دالر از فروش سهامش در
بــورس مطلبی نبود که نتواند تلخی ترک والاســتریت را از کام او بزداید.
در طول دوران مسئولیتش در والاستریت همیشه درصدد بود تا با ترکیب
تکنولوژی روز و اطالعات موجود ،سیســتمی طراحی کند تا دسترسی به
اطالعات اقتصادی و بررسی روند صعودی و نزولی سهام شرکتهای مختلف
را آســانتر و قابل اطمینانتر كند .به عقیــده او این بزرگترین نیاز زمان
والاســتریت محسوب میشــد که هیچ کس توانایی برطرف کردن آن را
نداشت .از همین رو تصمیم گرفت تا دست به کار شود .تمام اندوختههای
علمی و تجربیات شغلی گذشــتهاش را کنار هم گذاشت تا شاید بتواند از
معجون حاصل معجزهای پدید آورد.
ÍÍسیستمهای بازار نوآور
وی از پولش برای تاســیس شــرکتی به نام سیســتمهای بازار نوآور
( )innovative market systemsاستفاده کرد .در سال  ،1982مریل
لینچ به عنوان اولین مشــتری شــرکت 22 ،عدد از نرمافزارهای شرکت را
به قیمت  30میلیون دالر خریداری کرد .وی با بررســی نحوه مدیریت و
اطالعات امنیتی ،راه دشــوار ســرمایهگذاری بیخطر در بورس را هموار
میساخت .البته در آن زمان کمتر کسی به ارزش این سیستم پی برد ،اما
تولید آن شروع انقالبی در این مسیر را نوید میداد.
تنها با گذشــت دو دهه از شکلگیری شركت بلومبرگ بیش از 8000
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نفر در قریب به  100دفتر این شرکت در سراسر دنیا مشغول به کار شدند
که درآمد ســاالنه بیش از  2/5میلیارد دالر را دربر داشت و گفته میشود
که سرمایه خود او در این مدت به بیش از 4میلیارد دالر افزایش پیدا کرده
بود .نام شرکت در سال  86به بلومبرگ ال .پی تغییر کرد و تا سال 1987
حدود  5000نرمافزار این شرکت به فروش رفت .تا سال  2009نیز بیش از
 250هزار نرمافزار شرکت در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گرفته بود.
این شــرکت صاحب یک شبکه رادیویی نیز هست .دیگر کسب و کارهای
بلومبرگ شامل بلومبرگ ال .پی ،تلویزیون بلومبرگ ،و بلومبرگ ترمینال
ميشوند.
ÍÍتلویزیون بلومبرگ
تلویزیون بلومبرگ یک شبکه  24ساعته و جهانی است که اخبار مالی
و تجاری پخش ميکند .برنامههای این تلویزیون برای حدود  200میلیون
بیننده پخش ميشود .این تلویزیون در اختیار و اداره شرکت بلومبرگ ال.
پی است و ادارههای مرکزی آن در نیویورک ،لندن و هنگکنگ قرار دارند.
ÍÍشهردار نیویورک
وی در سال  2001در انتخابات شهرداری نیویورک شرکت کرد و رکوردی
هاي مبارزات انتخاباتی به ثبت رساند .وی در تاریخ
جدید را در زمینه هزینه 
اول ژانویه  ۲۰۰۲توانســت جایگزین رودی جولیانی شود .بلومبرگ زمانی
به شهرت کامل رسید که توانست در رقابت برای کسب کرسی شهرداری
نیویورک ،مرد سال  2001را از پیش رو بردارد و خود به این مقام نائل شود.
با این پیروزی بود که شبکه سی.ان.ان هفتهها برنامههای ویژه خود را به او
اختصاص داد و از او چهرهای سرشناس در سیاست همچون تجارت ساخت.
مایکل پس از انتخاب شدن به عنوان شهردار نیویورک ،پستش را به عنوان
مدیر ارشد اجرایی شرکت رها کرد .بعد از آن شرکت توسط دان داکتوروف،
معاون قبلی شهردار ،اداره ميشود .وی یکصدوهشتمین شهردار کالنشهر
نیویورک و صاحب شبکه بورسی بلومبرگ و از ثروتمندترین مردان آمریکا
هاي عمومی
است .او اقدامات زیادی را برای منع کشیدن سیگار در محیط 
انجام داده که با حمایتهای خوبی نیز روبهرو شد .بلومبرگ هرگز قبول نکرد
که به عنوان شهردار نیویورک حقوقی دریافت کند و تنها یک پاداش ساالنه
به خاطر خدماتش دریافت ميکند.
ÍÍخروج از حزب جمهوریخواه
مایکل بلومبرگ در سال  2001هنگامی که قصد نامزدی برای انتخابات
شهرداری نیویورک را داشت وابستگی خود را از حزب جمهوریخواه تغییر
داد و به این ترتیب توانســت در این انتخابات پیروز شــود .به گفته برخی
کارشناسان این تصمیم آقای بلومبرگ برای خروج از حزب جمهوریخواه
حاکی از آن بود که او خود را برای یک انتخابات دیگر یعنی انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا آماده ميکرده اســت .بسیاری از نظرسنجیها در آمریکا
حاکی از آن بود که مردم از عملکرد هردو حزب دموکرات و جمهوریخواه
ناراضی هستند و یک نامزد مستقل ممکن است بتواند رأی قابل توجهی را
از آن خود کند.
هاي حزبی ،کارآمدی او
مایکل گفت یک رهیافت مستقل از وابستگی 
را به عنوان شهردار نیویورک افزایش ميدهد .وی در ژوئن  ،2007با انتشار
بیانیهای اعالم کرد که دیگر عضو حزب جمهوریخواه آمریکا نیست و از این
پس مستقل خواهد بود .خروج از حزب جمهوریخواه موجی از گمانهزنیها
هاي انتخاباتی ریاست جمهوری
درباره زمینهسازی وی برای ورود به رقابت 
آمریکا در ســال  2008به راه انداخت .اما وی تاکید کرد که تا پایان دوره

تنها با گذشت دو دهه از شکلگیری شركت بلومبرگ بیش از  8000نفر در قریب به  100دفتر این شرکت در
سراسر دنیا مشغول به کار شدند که درآمد ساالنه بیش از  2/5میلیارد دالر را دربر داشت و گفته میشود که
سرمایه خود او در این مدت به بیش از  4میلیارد دالر افزایش پیدا کرده بود.

مسئولیت خود یعنی تا سال  2009به عنوان شهردار نیویورک باقی ميماند
و قصد ورود به مبارزات انتخاباتی ریاســت جمهــوری را ندارد« :من هیچ
برنامهای برای اعالم نامزدی ندارم ،چون قصدم این است که برای  926روز
آینده شهردار بمانم» .او بیش از  150میلیون دالر از سرمایه خود را صرف
هاي  2001و  2005کرد و در
مبارزات انتخاباتی شهرداری نیویورک در سال 
هردو انتخابات نیز پیروز شد.
ÍÍامور نیکوکارانه
هاي مختلف و
هاي شــرکت در زمینه 
پس از رشــد چشمگیر فعالیت 
افزایــش درآمدهــای آن ،مایکل بلومبرگ بیــش از پیش به فعالیتهاي
بشردوســتانه اقدام کرد .اشتیاق وی برای ارتقای سطح آموزش ،تحقیقات
پزشکی و افزایش دسترســی به هنرهای مختلف ،انگیزه بسیاری را برای
هاي بشردوستانه در وی ایجاد كرد.
هاي خیریه و کمک 
فعالیت 
بلومبرگ از سال  1996تا ســال  2002به عنوان رئیس هیئت امناي
دانشگاه جانز هاپکینز به فعالیت پرداخته و بیش از  300میلیون دالر را در
هاي خیریه به این دانشگاه اهدا کرده است .به مناسبت قدردانی
قالب کمک 
هاي بشردوستانه مایکل در راستای ارتقای شرایط زندگی
از رهبری و اقدام 
انسانها ،دانشکده بهداشت و سالمت عمومی« ،دانشکده سالمت عمومی
بلومبرگ» نامگذاری شده اســت .همچنین وی از طریق بنیاد خانوادگی
بلومبرگ در ســال  2004مبلغ  138میلیون ،در ســال  2005مبلغ 144
میلیون ،در ســال  2006مبلغ  165میلیون و در ســال  2007مبلغ 205
میلیون دالر را به کارهای مختلف خیریه و بشردوســتانه اختصاص داد که
وی را به هفتمین اهداکننده شــخصی بزرگ در سال  2007مبدل کرد.
در ســال  2009نیز مبلغ  254میلیون دالر را به هزار و  400سازمان غیر
انتفاعی اهدا کرد.
وضعیت نابســامان شــهر نیویورک حتی پیش از رسیدن او به سمت
شهرداری این شهر نیز وجود داشت .او مقادیر ویژهای از سرمایهاش را خرج
کمک به آوارگان و بیسرپناهان و همچنین قربانیان حوادث خشونتآمیز
شهری میکرد .عالوه بر این حضور گسترده در میان هیئت امنای موسسات
مختلف همانند مرکز هنرهای نمایشی لینکلن ،موزه هنر متروپلیتن و نیز
دانشگاه جانز هاپکینز و بسیاری موسسات آموزشی و هنری دیگر نشان از
کمکهای شایان او به این مراکز دارد.
بلومبرگ زمانی هم که در پست شهردار قرار گرفت ،اقدامات وسیعی را
جهت بهبود اوضاع اجتماعی ،اقتصادی نیویورک پس از واقعه یازده سپتامبر
آغاز كرد و از قدرت خارقالعادهاش در تجارت و فناوری برای ساماندهی به
شرایط نامناسب بهره جست.

ÍÍبلومبرگ به قلم بلومبرگ
در سال  1997مایکل بلومبرگ زندگینامه خود را با عنوان «بلومبرگ
به قلم بلومبرگ» منتشر کرد .تمام حق امتیاز فروش این کتاب به کمیته
حمایت از روزنامهنگاران اختصاص پیدا کرد.
ÍÍبلومبرگ ،مدافع سرسخت كنترل اسلحه
وی به یکی از صریحترین مدافعان ســختتر شــدن محدودیتهاي
استفاده از اسلحه در آمریکا تبدیل شده است .او در مراحل پایانی مبارزات
انتخاباتی  2012یک کمیته ارشــد اقدام سیاسی تشکیل داد« .جو باکا»
جمهوریخواه گفت که معتقد است بلومبرگ هزینه سنگینی علیه مخالفت
او با کنترل سالح انجام داده که در این رقابت به برنده شدن حریف کمک
کرده است .شهردار میلیاردر نیویورک ،اوباما را در انتخابات تایید کرد ،ولی
او یکی از مخالفان سرسخت عدم تمایل اوباما در خرج سرمایه سیاسی در
جهت کنترل سالح در آمریکا بهویژه بعد از تیرباران دستهجمعی در طول
تصدی خود است .بلومبرگ عنوان کرد که اوباما را نسبتا تایید ميکند؛ به
هاي مثبتی در کنترل اسلحه دارد ولی تاکید کرد که
خاطر اینکه او دیدگاه 
رئیسجمهور باید این دیدگاهها را به عمل تبدیل کند.

مایکلبلومبرگ
در سال 2001
هنگامیکه
قصد نامزدی
برای انتخابات
شهرداری
نیویورک را
داشت وابستگی
خود را از حزب
جمهوریخواه
تغییر داد و به این
ترتیبتوانست
در این انتخابات
پیروز شود

ÍÍنبرد مایکل بلومبرگ با سناتورها
شهردار نیویورک 12 ،میلیون دالر خرج تبلیغات تلویزیونی برای حمله
به  13ســناتور کرد .در این تبلیغات سوابق این سناتورها در زمينه مسئله
حمل ســاح بررسی شده است .این تبلیغات به منظور فشار آوردن به این
افراد ،برای مذاکراتی بود که در مورد اقدامات جدید برای محدودیت حمل
سالح انجام گرفت.
ÍÍثروت
ثروت او در ســال  ۲۰۱۲نزدیک به  ۲۲میلیارد دالر تخمین زده شــد.
فوربس در ســال  2013در مطلبی به معرفی ثروتمندترین سیاستمداران
دنیا پرداخت .در این فهرست مایکل بلومبرگ با اختالفی چشمگیر نسبت به
سایر سیاستمداران در رده نخست قرار داشت.

ÍÍهمكاري با واشنگتن پست
سرويس خبري واشنگتن پست و لسآنجلس تايمز كه در سال 1962
راهاندازي شد ،بيش از  600مشتري در سراسر جهان دارد« .واشنگتن پست
و بلومبرگ» كه توســط مايكل بلومبرگ ،شهردار نيويورك تاسيس شده،
دارای صفحه خبري اقتصادي در وبســايت WashingtonPost.com
است كه با داشتن برند اين روزنامه و بلومبرگ ،دربردارنده محتوا از واشنگتن
پست و  Bloomberg.comاست .به عالوه كل محتواي واشنگتن پست
به شكل فوري براي مشتريان «پروفشنال بلومبرگ» كه سرويس داده ،خبر
و تحليل براي متخصصان مالي است ،موجود خواهد بود .همكاري بلومبرگ
با واشنگتن پست در حالي صورت گرفت كه او از جمله پيشنهاددهندگان
براي خريد مجله بيزنس ويك بوده كه ناشر آمريكايياش به دنبال فروش
آن است.
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آمانسیو اورتگا ،از صفر تا زارا
برند معروف اسپانیایی چطور جهان را قرق کرد؟

تجارت پرریسک
اورتگا نهایتا در
سال 1985منجر
بهشکلگیری
ایندیتکس برای
معرفیزنجیره
تولید پوشاک زارا
با زنجیرههای
کوچک شد .گروه
ایندیتکسیک
شرکت بزرگ
اسپانیایی و یکی
از بزرگترین
مجموعه
شرکتهای مد
جهان است
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آمانسیو اورتگا گائونا ،متولد  28مارس سال 1936در ایالت لیون
اسپانیا است ،کارآفرینی اسپانیایی در زمینه مد است که با ثروت 18/3
میلیارد دالري در جایگاه دهم ثروتمندترین افراد جهان در سال 2010
قرار داشــت .او به همراه همسر اولش ،روزیال مرا گروه ایندیتکس را
تاســیس کرد و رئیس این گروه نیز هست .در حال حاضر حدود 59
درصد سهام این شرکت متعلق به اورتگا است.
پدر آمانسیو ،یک کارگر راهآهن و مادرش خدمتکار بود .او هیچوقت
تحصیالتش را ادامه نداد .اورتگا که به دلیل شــغل پدرش به همراه
خانواده در 14سالگی به شهر الکرونیا نقل مکان کرده بود ،در این شهر
به عنوان پیک برای یک فروشگاه لباس که برای افراد ثروتمند لباس
تولید میکرد و پس از آن در شــغلهایی مثل دستیار پارچهفروشی
و خیاطی مشغول به کار شد .اورتگا با دیدن اینکه هزینههای تولید
پوشــاک از مرحله طراحی به کارخانه و فروشــگاهها چطور افزایش
مییابد ،به اهمیت تحویل بدون واســطه محصــوالت برای کاهش
هزینهها پی برد .او سالها بعد ،این استراتژی را با موفقیت بسیار در
زارا پیاده کرد .هدف او از این کار ،تحت کنترل داشــتن تمام مراحل
تولید به منظور کاهش هزینهها و دستیابی به سرعت و انعطافپذیری
در تولید و تحویل بود.
آمانسیو کمی پس از آن توانســت در یک تولیدی پیراهندوزی
محلی به نام گاال ( )Galaشغلی به عنوان کمک فروشنده پیدا کند
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و پیک آن شرکت بود اما بعدها به دستیار بزاز و خیاط تبدیل شد و
در همانجا ،دوخت لباس با دست را یاد گرفت .این تولیدی دوخت و
فروش پوشاک هنوز هم در همان بخش پایینشهر الکرونا قرار دارد.
اورتگا در ســال  ۱۹۷۲تولیدی پوشاک گوا را تاسیس کرد .او در آن
حمام ميفروخت .این حولهها با بهرهوری از
تولیدی ،حوله پشــمي 
هزاران زن محلی که عضو تعاونی دوزندگی بودند تولید ميشد.
آمانسیو در کارش بسیار سختکوش بود و اصول پایه و اولیه دنیای
تجارت را در طول زمان فرا گرفت .او سپس در کنار همسرش اولین
گام را برای رســیدن به دارایی فعلیاش برداشــت و سرانجام نیز به
موفقیت رسید .اما پول هرگز تمرکز او را از بین نبرد و همواره به تالش
و پشتکار خود ادامه داد .او به کار خود معتاد است و بسیار عالقهمند
است که کارهایش را خودش انجام دهد و هیچ تعطیالتی هم ندارد.
در اوایل دهه  1960اورتگا ،مدیر یک فروشگاه محلی لباس شد که
تنها تعداد کمی از افراد ثروتمند آن منطقه از عهده خرید لباسهای
گران آن فروشگاه برمیآمدند .بنابراین او با خرید پارچههای ارزانتر
در بارسلونا و برش دســتی آنها با استفاده از الگوهای مقوایی شروع
به تولید لباسهایی با قیمت پایینتر کرد و آنها را در فروشــگاههای
محلی به فروش رســاند .او در  1975از سود حاصل از این کار برای
راهاندازی اولین کارخانه تولید پوشاک خود که بعدا تبدیل به زنجیره
فروشــگاههای معروف مد در دنیا ،یعنی زارا شــد ،استفاده کرد .زارا

تجارت پرریسک اورتگا نهایتا در سال  1985منجر به شکلگیری ایندیتکس برای معرفی زنجیره
تولید پوشاک زارا با زنجیرههای کوچک شد .گروه ایندیتکس یک شرکت بزرگ اسپانیایی و یکی
از بزرگترین مجموعه شرکتهای مد جهان است.

بهزودی به خاطر فروش محصوالت با قیمت مناســب که توســط
طراحان با قابلیت در صنعت مد طراحی شــده بودند ،شهرت یافت.
نخســتین گزارش ساالنه شرکت ،هدف اورتگا را به این صورت بیان
میکند« :هدف زارا دموکراتیک کردن صنعت مد است .برعکس این
ایده که مد را به عنوان امتیاز خاصی برای افراد خاصی در نظر میگیرد،
ما صنعت مد را در محصوالتمان به شکلی ارائه میکنیم که برای تمام
مردم در دسترس باشــد و از سلیقهها ،عالیق و نحوه زندگی زنان و
مردان الهام میگیریم».
تجارت پرریسک اورتگا نهایتا در سال  1985منجر به شکلگیری
ایندیتکس بــرای معرفی زنجیره تولید پوشــاک زارا با زنجیرههای
کوچک شد .گروه ایندیتکس یک شرکت بزرگ اسپانیایی و یکی از
بزرگترین مجموعه شرکتهای مد جهان است .این گروه از حدود
 100شرکت که کارشان طراحی ،تولید و توزیع پارچه است ،تشکیل
شده اســت .ایندیتکس صاحب برندهایی چون زارا ،ماسیمو دوتی،
ل اند بر و غیره است .این گروه با بیش از  14هزار
برشکا ،اویشــو ،پو 
کارمند ،حدود  4600فروشگاه در  74کشور جهان را اداره میکند .این
گروه تقریبا تمام محصوالتش را خود طراحی و تولید میکند .زارا و
دیگر زنجیرههای ایندیتکس در ایتالیا ،بریتانیا ،ایاالت متحده ،آمریکای
التین ،ژاپن و کویت فعالیت میکند.
مدیر مد  ،Louis Vuittonدانیل پیت شرکت چندملیتی طراحی
و تولید لباس اينديتكس که موسسین آن آمانسیو اورتگا و رزالیا مرا
هستند را «احتماال نوآورانهترین و ویرانگرترین خردهفروش جهان»
نامیده است.
Íموفقیت ایندیتکس به خاطر سرعت در ارائه محصوالت
Í
در اينديتكس زمانی کــه از مرحله طراحی تا مرحله نمایش در
فروشگاه طول میکشد ،حدود یک هفته است .ایندیتکس کارمندان
مخصوصــی را برای دنبال کردن طراحیها در نمایشهای مد مامور
کرده اســت و به دنبال ایــن کار طراحان داخلی ایدههای موفقتر را
توســاز و شبکه توزیع شرکت قادر
کپیبرداری میکنند .پایه ساخ 
بود لباسهای جدید را ظرف چند هفته که بیش از  12بار ســریعتر
از رقبایش بود به فروشــگاهها بفرستد .ایندیتکس محصوالتش را با
تعداد کم ،اما تنوع زیاد حمل و ارســال میکند و اغلب از هزینههای
ســنگین انبارداری و هزینههای حراج بــرای فروش محصوالتی که
فصل آنها گذشته است که بین اغلب فروشندهها در صنعت مد رایج
است ،اجتناب میکند .کامپیوتری شدن تمام سیستم شرکت ،اورتگا
را قادر میســاخت تشخیص دهد چه زمانی برای افزایش موجودی
انبارها مناسب است یا چه طرحهایی در بازار افت کردهاند .شرکت تنها
کاالهایی را که میخواست در فروشگاههایش بفروشد تولید میکرد و
در واقع ساختار سازمانی شرکت مزیت عمده آن نسبت به رقبا است.
هاي زارا هفتــه ای دو بار اجناس داخل فروشــگاه را
فروشــگاه 
تغییر ميدهند و ســفارشها نیز ظرف  ۴۸ساعت ميرسند .اینکه
چه لباسهايي وارد این فروشــگاهها ميشوند و اینکه چه چیزهایی
به سطل زباله ميروند ،همگی تحت کنترل مدیران فروشگاههاست.
این مدیران آموزش دیدهاند که بهدقت همه چیز را تحت نظر داشته
باشند؛ از اینکه چه اجناسی به فروش ميروند گرفته تا اینکه مشتریان
در فروشگاه دنبال چه جنسی هستند و حتی چه لباسی تنشان است.
اورتگا در طول بحران مالی اسپانیا توانست به قدرت برسد و شخصا
از ســال  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۴به واسطه سهامش در شرکت اينديتكس،

 ۴۵میلیارد دالر به دست آورد و مابقی بازار سهام اسپانیا را به مبارزه
طلبید .او در یک دهه اخیر از طریق سود سهام شركتش ،میلیاردها
دالر درآمد کســب کرد و در شــهرهایی از جمله مادرید ،بارسلونا،
لندن ،شــیکاگو ،میامی و نیویورک پولش را در امالک و مستغالت
سرمايهگذاري کرد.
بر اســاس گزارشها ،اورتگا در ســپتامبر  ۲۰۱۵کل بلوک جاده
لینکلن در ســاحل میامی فلوریدا را به قیمــت  ۳۷۰میلیون دالر
خریداری کرد .در دسامبر  ۲۰۱۳اورتگا یک ساختمان اداری به ارزش
 ۶۷۰میلیون دالر در بخش مرکزی لندن خرید .اورتگاه در کنار امالک
گستردهای که در میامی فلوریدا دارد ،صاحب اسکله و هتل لوکسی
نیز به نام  Epict Residences & Hotelاست.
اولین پروژه کاری اورتگا ترمیم کم هزینه یک لباس شب گرانقیمت
بود .او پس از آن در دهه  ۶۰میالدی با کمک خواهر و برادرش روی
هاي شب کرد .اولین
میز آشــپزخانه خواهرش شروع به تولید لباس 
مشتری او نیز کارفرمای سابقش بود که تولیدی لباس داشت .اورتگا در
سال  ۲۰۰۹از طرف وزارت امور خارجه اسپانیا «صلیب بزرگ افتخار
هاي مدنی و اجتماعی» دریافت کرد.
بابت شایستگی 
اطالعات کمی در مورد زندگی اورتگا در دست است .آمانسیو اورتگا
با آنکه ثروتمندترین مرد اســپانیا به شمار ميرود ،عالقه چندانی به
هاي عمومی از خود نشان نمیدهد .او برخالف
مطرح شدن در رسانه 
اروپاییها از زدن کراوات خودداری ميکند و دوست دارد غیررسمی
لباس بپوشد .شــلواری که او بیشتر به تن دارد ،از جنس جین و به
رنگ آبی است.
او در حوالی سال  2000برای گرم کردن تنور تبلیغاتی شرکتش
که در شــرف ورود به بازار بورس بود ،برای مدت کوتاهی خود را در
هاي گروهی قرار داد اما در عین حال همچون دفعات پیش
دید رسانه 
از انجام هرگونه مصاحبه سر باززد .اگرچه او هیچوقت در مصاحبهای
شرکت نکرده است ،اما زندگی مخفیانه او منجر به چاپ کتابی با نام
«آمانسیو اورتگا (از صفر تا زارا)» شد .او با همسر دوم خود در آپارتمانی
در گالیسیاي اسپانیا زندگی ميکند و آپارتمان لوکسی در میامی دارد.
او همچنین به دلیل عالقه شدیدی که به سوارکاری دارد ،صاحب يك
پیست اسبسواری برای پرش با اسب است.

اطالعات کمی
در مورد زندگی
اورتگا در دست
است .آمانسیو
اورتگا با آنکه
ثروتمندترین
مرد اسپانیا به
شمار ميرود،
عالقه چندانی
به مطرح شدن
در رسانههاي
عمومی از خود
نشان نمیدهد.
او برخالف
اروپاییها از زدن
کراوات خودداری
ميکند و دوست
دارد غیررسمی
لباسبپوشد
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پولدار شدن با سهام مایکروسافت

نگاهی به زندگی استیو بالمر ،ثروتمندترين کارمند جهان

بالمر دومین فرد
پس از روبرتو
گویزوئتا است
کهتوانستهتنها
از طریق انجام
معامالت بورس با
استفاده از سهامی
که به عنوان
یکی از کارمندان
مایکروسافت
دریافت كرده،
میلیاردر شود
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کمتر کســی در عالم تکنولوژی وجود دارد که استیو بالمر را نشناسد .او
فردی اســت که همواره از انرژی بیحد و مرزی برخوردار بوده و این شــوق
کودکانه را حتی اکنون و در ســن  57ســالگی نیز میتوان بهوضوح در وی
مشــاهده کرد .در ادامه زندگينامه یکی از تاثیرگذارترین افراد مایکروسافت
طی  33ســال گذشته را ميخوانيد .استیو بالمر فردی است که ویندوزهای
 ،XPویستا 7 ،و  8ثمره مدیریت وی بودهاند .متاسفانه به دلیل کاریزمای بیش
از حد و ویژگیهای تبلیغاتی بیل گیتس ،بالمر همواره در سکوت به کار خود
ادامه داده است .نام کامل وی استيون آنتوني يالمر است و در تاریخ  24مارس
 1956در شــهر دیترویت در ایالت میشیگان آمریکا متولد شد .وی یکی از
موفقترین افراد در ایاالت متحده آمریکا محسوب میشود .دارایی او در حال
حاضر چیزی در حدود  15.2میلیارد دالر تخمین زده میشود.
ÍÍدوران کودکی
وی فرزند هنری بالمر و بئاتریس ورکین اســت .پدر وی یکی از مدیران
کمپانی اتومبیلســازی فورد بوده و اصالتا اهل کشور سوئیس است .وی در
سنین جوانی به آمریکا مهاجرت کرده است .مادر وی نیز اصالتا آمریکایی بوده
است .استیو ،بیشتر دوران کودکی و نوجوانی خود را در منطقه فارمينگتون
هيلز در ایالت میشیگان گذرانده است .او قبل از ورود به دانشگاه در دورههای
آمادگی درسی در دانشــگاه فنی الورنس شرکت كرد و همزمان نیز مقطع
متوسطه را در مدرسه خصوصی Detroit Country Day School
با کسب نمره عالی  800در آزمون ( SATچیزی شبیه به کنکور
سراسری در ایران) به پایان رسانید .او هماکنون عضو هیئت
امنای همان مدرسهای است که از آن فارغالتحصیل شده
اســت .در سال  1977وی با درجه بسیار عالی در مقطع
لیسانس و در رشته ریاضیات کاربردی و اقتصاد از دانشگاه
هاروارد فارغالتحصیل شــد .در دانشگاه ،وی تیم فوتبال
هاروارد را مدیریت میکرد و همزمان نیز در نشریه هاروارد
به عنوان نویســنده مشــغول به کار بود .اتاق وی در خوابگاه
دقیقا یک طبقه زیر اتاقی بود که بیل گیتس ،دوســت
شفیقش ،در آنجا زندگی میکرد .البته باید
گفت که آندو در آن زمان یکدیگر
رانمیشناختند.
در یک کالم باید گفت
که اســتیو ،یــک نابغه
تمامعیار در علم ریاضی
است .او در نوع خود یکی
از معدود افرادی است که
توانسته بسیاری از جوایز
و مدالها را در آزمونهای
گوناگون ریاضیات به خود
اختصاص دهــد .وی در
آزمونی که توسط موسسه
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ریاضیات آمریکا برگزار شد ،توانست امتیاز بیشتری از بیل گیتس به دست
آورد .پس از فارغالتحصیل شــدن از دانشگاه ،وی به مدت دو سال به عنوان
مدیــر تولید یک بخش از کمپانی  Procter & Gambleمشــغول به کار
شــد .در آن کمپانــی ،وی در دفتری کار میکرد که جفری ایملت ،که بعدا
مدیرعامل کمپانی جنرال الکتریک شد ،نیز در آنجا مشغول به کار بود .در سال
 1980وی از تحصیل در دانشگاه استنفورد برای کار کردن در مایکروسافت
انصراف داد.
ÍÍمایکروسافت
استیو بالمر در  1980به عنوان سیامین کارمند در مایکروسافت استخدام
شد .شغل اولیه وی در آنجا ،مدیر مالی شرکت بود .استخدام او شخصا توسط
بیل گیتس صورت گرفت .حقوق ســالیانه وی در آن زمان چیزی حدود 50
هزار دالر بود و همزمان نیز بخشــی از سود سهام شرکت را دریافت میکرد.
هنگامی که مایکروسافت در سال  1981تبدیل به یک شرکت الحاقی شد،
بالمر در حدود  8درصد از کل سهام شرکت را در اختیار داشت .وی در سال
 2003حدودا  8.3درصد از کل سهامش در مایکروسافت را فروخت که این
کار باعث شد تا میزان سهام وی در این شرکت به  4درصد تنزل کند.
وی در طی حضورش در مایکروســافت ،مدیریت بخشهای حیاتی این
ش عملیاتی ،سیستم عامل ،فروش و پشتیبانی میشد
شرکت را که شامل بخ 
بر عهده داشته است .وی در سال  1992نیز به عنوان معاون ارشد این شرکت
تعیین شد .او بهتنهایی رهبری تیم توسعهدهنده پلتفرم دات نت را بر عهده
داشــت .بالمر از سال  1998تا  2001رئیس مایکروسافت بود ،تا پس از بیل
گیتس که رئیس هیئت مدیره بود ،به شخص دوم مایکروسافت بدل شود.
ÍÍمدیرعامل
در ژانویه سال  ،2000بالمر رسما به عنوان مدیرعامل مایکروسافت انتخاب
شــد .به عنوان مدیرعامل وی موظف شد تا امور مالی شرکت را دستخوش
تغییرات اساســی کند تا سود بیشتری راهی حسابهای بانکی ردموندیها
شود .اما بیل گیتس همچنان بر مسند بخشهای حیاتی این شرکت مانند
چشــمانداز فناوری و معماری نرمافزار باقی ماند .وی در سال  ،2006یعنی
هنگامی که به طور رسمی مدیریت بخش معماری نرمافزار مایکروسافت را رها
کرد ،اعالم كرد که دیگر قصد ندارد به صورت روزانه در این شــرکت فعالیت
داشــته باشد .این اقدام گیتس باعث شد تا بالمر قدرت واقعی خود را در امر
مدیریت این کمپانی عظیم با اعمال شیوههای مدیریتی جدید ،نشان دهد.
با بازنشســته شدن گیتس ،بالمر سعی كرد تا چشمانداز مایکروسافت را
دستخوش تغییراتی اساسی کند .در همین راستا سعی کرد تا عمده فعالیت
این شرکت را به سمت ارائه دادن خدمات مبتنی بر سرویسهای ابری هدایت
كند .این تغییر رویکرد را میتوان در خریده شدن اسکایپ توسط مایکروسافت
مشاهده كرد .در طول مدتی که سکان هدایت مایکروسافت در دستان بالمر
بوده است ،درآمد سالیانه این شرکت از  25میلیارد دالر در سال به  70میلیارد
دالر افزایش پیدا کرده است .این در حالی است که سود خالص این شرکت به
 23میلیارد دالر افزایش پیدا کرده است که چیزی در حدود  215درصد رشد

استیوبالمر یک نابغه تمامعیار در علم ریاضی است .او در نوع خود یکی از معدود افرادی است که توانسته بسیاری از جوایز و
مدالها را در آزمونهای گوناگون ریاضیات به خود اختصاص دهد .وی در آزمونی که توسط موسسه ریاضیات آمریکا برگزار شد،
توانست امتیاز بیشتری از بیل گیتس به دست آورد.

داشته است .شايان ذکر است که این میزان از سود خالص ،تنها از بخشهای
ویندوز و آفیس شــرکت حاصل شده است .همزمان با ثابت نگه داشتن نرخ
پیشرفت مایکروسافت ،بالمر با هوشمندی توانست خطرات سیستمهای عامل
متن باز و سرویس شبیه به آفیس گوگل به نام  Google Docsرا دفع کند.
وی تاکنون موفق به ایجاد چندین کســب و کار موفق در این شرکت شده
اســت .برای مثال پروژه مرکز داده مایکروسافت که در سال  2011میالدی
چیزی در حدود  6.6میلیارد دالر ســود روانه حسابهای بانکی این شرکت
کــرده و یا پروژه ایکس باکس و ســرویسهای مبتنی بر آن که حدودا 8.9
میلیارد دالر برای این شرکت سودآوری کردهاند ،از جمله این کسب و کارهای
سودآور هستند.
اگر بخواهیم عملکرد بالمر را در زمینه سودآوری برای شرکت تحت امرش
مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم که وی توانسته رشد مالی مایکروسافت را
تا  16.4درصد افزایش دهد و به همین دلیل جایگاه وی باالتر از افراد نامآوری
همچون «جک ولش» ،مدیرعامل مشــهور جنرال الکتریک با  11.2درصد
سودآوری و «لوئیس گرستنر» ،مدیرعامل آيبيام با  2درصد سودآوری قرار
دارد .طراحی و تولید محصوالت متنوع و ترکیبی توسط مایکروسافت باعث
شد تا این شرکت بتواند با موفقیت وارد دوران  Post-PCشود.
بدون شــک بالمر یکی از بزرگترین اقتصاددانان حال حاضر دنیا است.
در گزارشی که در اردیبهشتماه امسال منتشر شد ،میزان افزایش سهم بازار
ویندوز و ویندوزفون کمتر از  10درصد بود .با این اوصاف این شرکت موفق
شد تا  19درصد سود بیشتر ،در مقایسه با مدتزمان مشابه در سال گذشته
در این شرایط به دست آورد .هماکنون بخشهای تجاری مایکروسافت ،شامل
آفیس  ،365ســرورها و ابزارهای کاربردی بســیار بزرگتر از بخش ویندوز
هستند .درست است که توانایی بالمر در زمینه کسب سود برای مایکروسافت
ستودنی است اما نباید فراموش کرد که مایکروسافت یک بنگاه صرفا اقتصادی
نیست که بتوان با به گردش درآوردن پول ،بر میزان آن افزود .مایکروسافت
یک شــرکت فناوری است و رشد اقتصادی آن به طرز محسوسی وابسته به
رشد در زمینههای فناوری است.
بالمر همواره مورد انتقاد شدید کارشناسان فناوری قرار داشته است .یکی
از مهمترین انتقاداتی که بر وی وارد است ،عدم توجه وی به فناوریهای جدید
و پولساز بوده .برای مثال مایکروسافت مدتها قبل از اپل موفق به ساخت
محصوالتی مشــابه آیپاد ،آیفون و آیپد شده بود .این شرکت حتی از خیلی
وقت پیش از آنکه گوگل موفق به ساخت خودروی هوشمندش شود ،اقدام
به طراحی و ساخت یک خودروی هوشمند کرده بود اما کار را که کرد؟ آن که
تمام کرد .بله ،مایکروسافت تحت امر بالمر هرگز توجهی به فناوریهایی مانند
آنچه که در باال به آنها اشاره شد ،نداشته و علت آن نیز تنها یک چیز است:
اتکای بیش از حد به بخشهای پولساز ویندوز و آفیس.
رشد قیمت سهام مایکروسافت در زمان مدیریت بالمر ،همواره راکد بوده
است .درست است که هیچگاه سقوط نکرده اما هیچ صعود قابل مالحظهای
هم مشاهده نشده است.
ÍÍزندگی شخصی
بالمر همواره به داشتن شخصیتی پرانرژی و هیجانی مشهور بوده است .این
شخصیت ،در بسیاری از موارد باعث ترغیب کارمندان به کار کردن و در نهایت
تشویق سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در امور گوناگونی که وی مسئولیت
آنها را بر عهده داشــته ،شده است .حضور پرانرژی و در عین حال عجیب و
غریب وی بر روی صحنه نیز باعث شده تا ویدیوهای مربوط به سخنرانیهای
وی بارها و بارها توسط کاربران وبسایتهای ویدیویی گوناگون ،مانند یوتیوب
مشاهده شود.

ÍÍکنار رفتن گیتس از قدرت
وال استریت ژورنال گزارش میدهد که در سال  2000میالدی ،درست
هنگام تغییر مدیرعامل مایکروســافت ،در یک جلسه درون شرکتی که با
حضور بیل گیتس ،بالمر و کارمندان ارشــد این شرکت برگزار شد ،بالمر
بهشــدت شروع به فریاد زدن بر سر بیل گیتس كرد و به وی توهین کرد
و همین کار وی باعث شــد تا گیتس ،آن جلسه را با قهر و ناراحتی ترک
كند .علت آن حرکت بالمر نیز دفاع از کارمندان ناراضی از عملکرد گیتس
بود .پس از تغییر مدیرعامل ،بالمر که از حرکت خود شرمسار بود اعالم کرد
که :من برای انجام کارها نیازی به گیتس ندارم .باید از وی اســتفاده کرد،
اما نیازی به او نداریم.
ÍÍدهه ازدسترفته مایکروسافت
در ســال  2008میالدی ،بالمر اعالم كرد که قصد دارد برای یک دهه
دیگر مدیرعامل مایکروســافت باقی بماند .وی در تابستان امسال و پس
از اینکه مایکروسافت متقبل ضرری چندمیلیون دالری بر سر تبلتهای
سرفیس این شرکت شــد و اخبار مربوط به قیمت سهام ردموندیها بار
دیگر تیتر اول روزنامههای سراسر جهان شد ،اعالم کرد که تا  12ماه آینده
رسما بازنشسته خواهد شد .بهراستی اگر مایکروسافت بر روی پروژههایی که
مدتها پیش از اپل و گوگل موفق به ساخت آنها شده بود ،سرمایهگذاری
ميكرد ،هرگز اوضاعی مانند االن نداشت.
البته پیشبینیهای بالمر در مورد شرکتهای رقیب مانند اپل نیز جالب
توجه هســتند .برای مثال وی در سال  2007میالدی در اظهارنظری در
مورد گوشی آیفون گفت که هیجکس حاضر نیست برای یک گوشی تلفن
متقبل پرداخت چنین هزینه سنگینی شود.
در سال  2005میالدی مارک لوکوفسکی ،یکی از توسعهدهندگان ارشد
نرمافزار که در مایکروســافت کار میکرد ،در دادگاهی در ایالت واشنگتن
قســم یاد کرد زمانی که استیو بالمر خبر خروج وی از مایکروسافت را به
مقصد گوگل شنید ،صندلی خود را به سمت دفتر کارش پرتاب كرد و در
مورد اریک اشمیت ،مدیرعامل آن زمان گوگل گفت که او را نابود خواهد
كرد .و ســپس سعی كرد تا لوکوفســکی را از پیوستن به گوگل منصرف
کند .البته بالمر در آن دادگاه گفت که ادعای لوکوفسکی کمی اغراقآمیز
بوده است.
در ســال  2011میالدی و در خالل نمایشگاه Summit 2.0 Web
بالمر ادعا کرد که :نیازی نیست یک متخصص کامپیوتر باشید تا بتوانید
بــا ویندوزفون کار کنید .اما برای کارکردن بــا اندروید باید حتما در امور
کامپیوتری متخصص باشید .هیچ نکته شگفتانگیزی در مورد این سیستم
عامل وجود ندارد.

بدون شک بالمر
یکی از بزرگترین
اقتصاددانان حال
حاضر دنیا است.
در گزارشی که
در اردیبهشتماه
امسالمنتشر
شد ،میزان افزایش
سهم بازار ویندوز
و ویندوزفون
کمتر از  10درصد
بود .با این اوصاف
این شرکت موفق
شد تا  19درصد
سودبیشتر،
در مقایسه با
مدتزمان مشابه
در سال گذشته
در این شرایط به
دست آورد

ÍÍثروت
بالمر دومین فرد پس از روبرتو گویزوئتا است که توانسته تنها از طریق
انجام معامالت بورس با استفاده از سهامی که به عنوان یکی از کارمندان
مایکروســافت دریافت كرده ،میلیاردر شود .نکته جالب در مورد بالمر این
است که وی به عنوان یک کارمند معمولی به استخدام مایکروسافت درآمده
و بنیانگذار و حتی از اقوام یکی از بنیانگذاران این شرکت نیز نبوده است.
بر اســاس رتبهبندی فوربز ،بالمر با دارا بودن بیش از  15.2میلیارد دالر،
پنجاه و یکمین فرد ثروتمند جهان است .وی در سال  2009میالدی مبلغ
 1,276,627دالر حقوق و مزایا از مایکروســافت دریافت کرده است .این
مبلغ شامل  665,833دالر دستمزد سالیانه 600,000 ،دالر پاداش نقد و
 10,794دالر مزایای دیگر بوده است.
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ت هانی ول دوباره با بیل گیتس روبهرو شده بود،
آلن که در شرک 
توانست وی را قانع کند که دانشگاه هاروارد را رها کند تا به همراه
یکدیگر شرکت مایکروسافت را تاسیس کنند.

کارآفرین

رفیق میلیاردر گیتس کیست؟

پل آلن ،کارآفرین و خیر آمریکایی را بیشتر بشناسید

آلن به همراه
گیتس در سال
 1975شرکت
مایکروسافت را
تاسیس کردند.
آلن در سال 1980
و پس از اینکه به
شرکت آيبيام
قول تحویل
سیستمعامل
دیسک ()DOS
که هنوز آن راطراحی نکرده
بودند -داده
بود،تصمیم
گرفت برنامه
 QDOSرا برای
مایکروسافت
بخرد
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پل آلن ،کارآفرین و خیر آمریکایی که به همراه بیلگیتس شرکت
مایکروسافت را تاسیس کرده ،یکی از ثروتمندترین افراد دنیا به شمار
میرود .آلن با ثروت  10/5میلیارد دالر در سال  ،2009در جایگاه سی
و دومین فرد ثروتمند جهان قرار داشت .او همچنین موسس ورئيس
شرکت وولکان ،یک شــرکت خصوصی در زمینه مدیریت سرمایه و
رئيس شرکت مخابراتی چارتر است.
شرکت چارتر یک شرکت آمریکایی است که به بیش از  5/7میلیون
مشتری در  29ایالت آمریکا ،خدماتی در خصوص تلویزیونهای کابلی،
اینترنت پرسرعت و تلفن ارائه میکند .پرتفولیوی چندمیلیارد دالری
ســرمایهگذاری او شامل سهام دیگو ،کیها ســافت ویر ،شرکتهای
معامالت امالک و بیش از  40شــرکت رسانهای و شرکتهای مربوط
به تکنولوژی است .آلن مالک سه تیم حرفهای ورزشی در رشتههای
فوتبال و بسکتبال نیز هست.
پل گاردنر آلن در  21ژانویه ســال  1953در شــهر سیاتل ایالت
واشــنگتن در آمریکا متولد شد .پدر او کنت اس آلن ،یکی از مدیران
کتابخانه دانشگاه واشنگتن و مادرش فای جی آلن بود .آلن به مدرسه
«لیک ساید» که یک مدرسه خصوصی در سیاتل بود ،رفت .آلن 14
ســاله در آنجا با بیل گیتس  12ســاله آشنا شــد و آن دو تبدیل به
دوستان صمیمی یکدیگر شدند .بیل گیتس و پل آلن عالقه مشترکی
به کامپیوتر داشــتند .آنها از پایانه تلهتایپ مدرســه برای گسترش
مهارتهای برنامهنویســی خود در حوزه سیســتمهای کامپیوتری
شــبکهای ،استفاده میکردند .آلن پس از فارغالتحصیلی ،به دانشگاه
ایالتی واشنگتن رفت ،اما پس از دو سال برای کار به عنوان برنامهنویس
در شــرکت «هانی ول» ،تحصیل در این دانشــگاه را رها کرد .وی با
پیوســتن به این شرکت مجددا در کنار دوســت قدیمی خود ،بیل
گیتس ،قرار گرفت .شــرکتهانی ول دارای مجموعهای از شرکتها
است که برای دامنه وسیعی از مشتریان (از مصرفکنندگان خصوصی
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تا شرکتهای بزرگ و دولت) گسترهای از محصوالت مختلف ،خدمات
مهندسی و سیستمهای فضایی فراهم میکند .این شرکت جزو 500
شرکت برتر فورچون نیز هست.
ت هانی ول دوباره با بیل گیتس روبهرو شده بود،
آلن که در شــرک 
توانســت وی را قانع کند که دانشــگا ه هاروارد را رها کند تا به همراه
یکدیگر شرکت مایکروسافت را تاسیس کنند.
آلن به همراه گیتس در ســال  1975شــرکت مایکروســافت را
تاســیس کردند .آنها برای زبان برنامهنویســی بيسيك خود شروع
بــه بازاریابی کردند .آلن در ســال  1980و پس از اینکه به شــرکت
آيبيام قول تحویل سیســتمعامل دیسک (- )DOSکه هنوز آن را
طراحی نکرده بودند -داده بود ،تصمیم گرفت برنامه  QDOSرا برای
مایکروســافت بخرد .این برنامه توسط تیم پاترسون (که در آن زمان
در شرکت محصوالت کامپیوتری سیاتل کار میکرد) نوشته شده بود.
مایکروسافت در نتیجه این کار میتوانست قرارداد تامین  DOSبرای
شرکت آيبيام را تضمین کند .گیتس و آلن  QDOSو MS-DOS
را ارتقا دادند و این سیستمعاملها را روی کامپیوترهای شخصیای که
آيبيام به بازار ارائه میداد ،نصب کردند .از آنجایی که کامپیوترهای
شــخصی آيبيام بهزودی سهم بزرگی از بازار را تصاحب کردند ،این
قرارداد برای مایکروسافت تبدیل به نقطه عطفی در تاریخ شرکت شد و
آلن و گیتس را به سمت ثروتی هنگفت هدایت کرد.
آلن در سال  1983به سرطان لنفاوی مبتال شد ،اما بیماری وی با
انجام چندین ماه درمان با موفقیت درمان شد .با این حال ،آلن دیگر
به مایکروســافت بازنگشت و بهتدریج از شرکت فاصله گرفت .با رشد
مایکروسافت و افزایش ارزش سهام آن در بازار ،آلن در سن  30سالگی
تبدیل به یک میلیاردر شــد .او بــه همین دلیل تصمیم گرفت روی
پروژههای دیگری متمرکز شــود .آلن در سال  1986شرکت وولکان
ونچرز را برای یافتن فرصتهای مناسب سرمایهگذاری تاسیس کرد.
او در صنایع مختلف و متعددی چون نرمافزار ،سختافزار و مخابرات
بیسیم ســرمایهگذاری کرده اســت .وی همچنین در شرکتهای
رسانهای زیادی سرمایهگذاری کرده است.
پــل آلن در ســال  ،2000رســما از مقام خــود در هیئتمدیره
مایکروســافت کنارهگیری کرد ،اما از او خواســته شد به عنوان یک
مشــاور استراتژیک ارشد به مدیران اجرایی شرکت مشاوره دهد .وی
 68میلیون دالر از سهامش را در مایکروسافت در همین سال فروخت،
اما گفته میشود همچنان  138میلیون دالر از سهام این شرکت را در
اختیار دارد .پل آلن در زمینه سالمت بشر و توسعه تکنولوژی و علم
با سازمانهای زیادی همکاری داشته است« .بنیاد خیریه پل جی آلن
و خانواده» نیز به منظور مدیریت همین فعالیتهای خیرخواهانه ،در
ســال  1986تاسیس شــد .آلن از طریق این بنیاد ،ساالنه مبلغی در
حدود  30میلیون دالر را صرف امور خیریه میکند .وی صاحب چهار
فرزند است و هماکنون در شهر مرسرایسلند ایالت واشنگتن زندگی
یکند.
م 

چشمانداز
اقتصاد ایران در سال ابتدایی پس از لغو تحریمها
چه میزان ظرفیت رشد دارد؟

اقتصاد؛ مدل 95

اقتصاد ایران که به تازگی از بند تحریم رها شــده ،خود را برای
دستیابی به رشد باالی تولید ناخالص داخلی آماده میکند .انتظار
فعاالن اقتصادی این است که در سال  95خروج از رکود ،عملیاتی
شود و رونق روی خود را نشان دهد .بانک جهانی برای سال جاری
رشد اقتصادی  5.8درصدی را پیشبینی کرده و دولت در بودجه
ساالنه رشد  5درصدی را مورد هدف قرار داده است .با گذشت
دو ماه از ســال تحلیلهای جدیدتری نسبت به رشد اقتصاد در
ســال  95ارائه شده است که برخی از آنها نرخ رشدی پایینتر
را نشان میدهد.

عکس :رضا معطریان

چشمانداز

مب هراه رونق
چش 

با وضعيت فعلي شاخصهاي كالن ،امكان رشد باالي اقتصاد در سال  95وجود دارد؟
محمد عدلي

دهه  90شمسی به میانه خود رسیده اما انتظار اقتصادگردانان ایرانی برای رسیدن به
رونق به سر نرسیده است .رکود کمسابقه سالهای  1391و  ،1392تالش ناکام اقتصاد
برای دستیابی به رونق در سال  93و حرکت اقتصاد به سمت رکود در سال  94موجب
شد تا چشمه ا به ســال  1395دوخته شود .لغو تحریمهای اقتصادی در زمستان سال
ها را برای حرکت به سمت رونق اقتصادی در سال  95افزایش داده است.
 ،94امیدواری 
پیشبینیهای داخلی و بینالمللی در مورد اقتصاد ایران در ســال  ،95نتایج مثبتی را
در خود جای داده اســت اما با گذشت دو ماه از سال هنوز نشانههای قابل توجهی برای
دســتیابی به رشد باالی اقتصاد نمایان نشده است .نگرانیه ا زمانی جدیتر ميشود که
ورود به ســال  95با شرایط مساعدی رقم نخورده است .وضعیت شاخصهای اقتصادی
در سال  94نشانههای مثبتی را برای وارد شدن به سال  95نشان نداده است .به همین
دلیل چگونگی پیشــروی اقتصاد در سال  95به اصلیترین سوال فعاالن اقتصادی بدل
شــده است .ســال  94که از آن به عنوان سختترین سال مالی و ویژهترین سال از نظر
اقتصادی یاد ميشــود ،در شرایطی به پایان رسید که چشمانداز متفاوتی برای سال 95
ترسیم شده است .نهادهای آماری بینالمللی و داخلی ،نرخ رشد  4تا  6درصدی را برای
اقتصاد ایران پیشبینی کردهاند .با این حساب فعاالن اقتصادی در انتظار باالترین نرخ رشد
در دهه  90هستند چراکه تاکنون نرخ رشد اقتصادی  3درصدی در سالهای  90و 93
باالترین دستاورد اقتصاد در این دهه بوده است .هرچند برنامههای  5ساله توسعهای رشد
 8درصدی را هدف قرار دادهاند و برنامه ششــم هم چنین رویکردی را دنبال کرده است

اما رســیدن به این میزان رشــد ،آن هم به صورت پایدار ،به یک آرزو برای اقتصاد ایران
بدل شده است .مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیسجمهور در نشستی که با سردبیران
ها در اوایل فعالیت دولت یازدهم برگزار کرد ،اظهار داشت که در شرایط
اقتصادی رسانه 
فعلی رســیدن به رشد اقتصادی  4درصدی برای اقتصاد ایران ،خروج از رکود محسوب
ميشود و دستیابی به رشدی باالتر از  4درصد را ميتوان رونق اقتصادی قلمداد کرد .با
این تعریف هنوز اقتصاد ایران در دهه  90شمسی رنگ رونق را به خود ندیده و امیدوار
است که در سالهای میانی این دهه این رویداد را عملیاتی کند .سوال فعاالن اقتصادی
در این مقطع زمانی این اســت که آیا ســال  95ميتواند آغازگر حرکت در مسیر رونق
اقتصادی باشد؟
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران در آخرین نشست از سلسله نشستهای
راهبرد اقتصاد ایران با دعوت از مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیسجمهور و فرشاد فاطمی
مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شریف ،پاسخگویی به این
ســوال مهم فعاالن اقتصادی را در دستور کار قرار داد .در این نشست به غیر از اظهارات
این دو اقتصاددان در مورد چشمانداز سال  ،95گزارشی آماری از وضعیت اقتصاد ایران به
نمایش گذاشته شد تا از این طریق بتوان نیازهای اقتصاد برای رسیدن به رونق را برآورد
کرد .این گزارش که از سوی فرشاد فاطمی ارائه شد ،نتایجی متفاوت از آنچه مسعود نیلی
پیشبینی کرده است ،در پی داشت .مسعود نیلی رشد اقتصادی  5درصدی را پیشبینی
کرد و البته چالشهای اقتصاد ایران را برشمرد اما فاطمی با گزارش خود در پی اثبات این
نکته بود که تحرک باالی اقتصادی در نیمه اول سال اتفاق نمیافتد و رشد در نیمه دوم
سال نیز به میزان پیشبینیهای موجود نخواهد بود.

وضعیت رشد اقتصادی ایران در مقایسه با متوسط جهانی

رشداقتصادی

بررسی وضعیت ایران در سه شاخص
اصلی میان کشورهای جهان نشان
ميدهد که تولید ناخالص داخلی ایران به
دلیل افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر
تضعیف شده است .نرخ رشد اقتصادی
در سال  2015و پیشبینی بانک جهانی
برای سال  2020نشان ميدهد که ایران
باالتر از رشد متوسط جهانی حرکت
خواهد کرد .بررسی آمارها نشان ميدهد
که رشد اقتصادی ایران معموال باالتر از
میانه دنیا قرار دارد؛ البته در سه سال
گذشته یعنی سالهای  2012و 2013
وضعیت ایران در این شاخص نسبت به
متوسط جهانی پایینتر آمده است.
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گزارش آماری که فرشاد فاطمی مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تهیه کرده و به بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جایگاه آن در جهان طی
سالهای گذشته ميپردازد ،نشاندهنده ظرفیتهای اقتصاد ایران و تجارب تاریخی آن در حوزههای مختلف از جمله جذب سرمایهگذاری خارجی است .با بررسی تجارب
گذشته و شرایط اقتصاد در سالهای منتهی به سال  95به پیشبینی رشد اقتصادی در سال جاری پرداخته شده است .نمودارها و آمارهایی که در این گزارش مورد استفاده قرار
گرفته از منابع آماری رسمی نظیر پژوهشکده پولی و بانکی ،موسسه عالی پژوهش ،مرکز پژوهشهای مجلس ،گمرک ایران و سایر نهادهای آماری است.

وضعیت نرخ تورم ایران در مقایسه با متوسط جهانی

تورم

مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها در شاخص تورم نشاندهنده وضعیت نامناسب ایران نسبت به جهان است .هرچند ایران در نرخ رشد اقتصادی در میانه جهان قرار دارد اما
در نرخ تورم تقریبا همواره جزو یکچهارم باالیی کشورهای جهان قرار دارد .این پدیده در دنیا بهخوبی مدیریت شده است .در حال حاضر حدود  75درصد کشورهای دنیا تورمی
کمتر از  3یا  4درصد دارند.

ایران

وضعیت نرخ بیکاری ایران در مقایسه با متوسط جهانی

بیکاری

در مورد نرخ بیکاری وضعیت به گونهای اســت که به طور ســنتی این شاخص در
ایران باال بوده است .هرچند نرخ رشد اقتصادی ایران در میانههای سطح جهانی قرار
داشــته است اما ایران در نرخ بیکاری نیز مانند نرخ تورم همواره در یکچهارم باالیی
کشورهای جهان قرار داشته است .این موضوع نشان ميدهد در زمانهایی که نرخ رشد

اقتصادی باالیی در ایران رقم خورده هم این رشد چندان اشتغالزا نبوده است و حتی
پیشبینیهای بانک جهانی در مورد سالهای پیش رو نیز نشان ميدهد که با وجود
پیشبینی نرخ رشــد اقتصادی مناسب ،همچنان در شاخص بیکاری وضعیت خوبی
حادث نخواهد شــد .نکتهای که در این زمینه وجود دارد این است که بخشی از این
رویداد به عملکرد اقتصادی مربوط نمیشود بلکه به ساختار جمعیتی کشور بازمیگردد.

ایران
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چشمانداز
وضعیت قیمت ،تولید و صادرات نفت ایران

تاثیر بخش نفت و صنعت در رشد اقتصادی

آمارها نشــان ميدهد که برای رســیدن به مرحله رشــد
اقتصادی باید در دو بخش صنعت و نفت رشد باالیی اتفاق
بیفتد چراکه طبق نمودارها بخش کشاورزی نوسانات معمول
خود را داشته و بخش خدمات هم همواره حرکت خطی خود
را دنبال کرده و دنبالهرو بخش صنعت بوده اســت .بنابراین
بخــش صنعت و نفت تاثیرگذارترین بخشه ا برای حرکت
جدید اقتصاد به شمار ميروند .در مورد بخش صنعت باید در
نظر داشت که همیشه رشد صنعتی با تاخیر پس از افزایش
تولید کاالهای واســطهای و سرمایهای و همچنین واردات
ایــن کاالها به ارمغان ميآید .با توجه به آمارهای موجود از
تولید شرکتهای بورسی ،کاهش تولید کاالهای واسطهای
و ســرمایهای در فصل سوم ســال  94رقم خورده است .بر
اســاس این آمار ،فرشــاد فاطمی معتقد است که احتماال
نمیتوان برای نیمه نخســت سال  95انتظار رشد صنعتی
باالیی را داشت .به همین دلیل تنها بخش نفت باقی ميماند
که ميتواند با رشد خود ،اقتصاد را در اوایل سال  95تحت
تاثیر قرار دهد .آمارها در مورد بخش نفت نشان ميدهد که
نسبت به سال  86که به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده،
تولید و صادرات افت کرده است .در این زمان حدودا تولید
 4میلیون بشکهای در روز و صادرات  2.4میلیون بشک های
در روز رقم خورده اســت اما در یک مرحله به دلیل تحریم
فروش نفت این اعداد با افت قابل توجه مواجه شــده است.
یــک اتفاق تاثیرگذار دیگر در کاهش تولید و صادرات نفت
ایران هم مربوط به این بود که در اواخر سال  1387دستور

رئیسجمهور آمریکا در مورد مجوز همکاری شــرکتهای
نفتی با ایران ،منقضی شد بنابراین فارغ از تحریمها ،بیرون
رفتن شــرکتهای نفتی از ایران در دورهای قبل از اعمال
تحریمهای بانک مرکزی و تحریم فروش نفت در سال ،91
موجب کاهش  10تا  15درصدی تولید نفت ایران شــد .بر
اســاس این آمارها برای بازگشت به مسیر سابق در بخش
نفت ،بازگشت شرکتهای سرمایهگذار و بهرهبردار خارجی
شاخص های ارزش افزوده فصلی به تفکیک بخشهای اقتصادی

نقش نفت در رشد
اقتصادی

اگر بخشهای تاثیرگذار در درآمد
سرانه مورد بررسی قرار گیرد،
مشاهده ميشود که نفت ضربه
اصلی را به آن وارد کرده است .با
کاهش صادرات نفت در سالهای
تحریم بیشترین آسیب به درآمد
سرانه وارد شد .بخش کشاورزی
نوسانات معمول خود را دنبال کرده
و نقش خود را در درآمد سرانه
بسته به سالهای خشکسالی و
ترسالی دنبال کرده است .بنابراین با
توجه به تاثیرگذاری نفت در درآمد
سرانه ،برای تخمین زمان بازگشت
به رشد باالی اقتصادی ،باید موضوع
درآمد نفت مدنظر قرار گیرد.
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در صنعت نفت ایران ضروری به نظر ميرسد .در این میان
مسئله افت قیمت نفت هم مشکلساز شده است .این موضوع
در ســال  93و  94خود را نشان داد به طوری که عالوه بر
کاهش حجم تولید و صادرات ،افت قیمت نفت نیز رقم خورد
که مسئله را حادتر کرد .طبق تحلیل فرشاد فاطمی با توجه
به چالشهای موجود در بخش نفت ،نمیتوان در کوتاهمدت
از بخش نفت انتظار رشد چندان باالیی داشت.

رشد صنعتی با تاخیر پس از افزایش تولید کاالهای واسطهای و سرمایهای و همچنین واردات این کاالها به ارمغان ميآید.
با توجه به آمارهای موجود از تولید شرکتهای بورسی ،کاهش تولید کاالهای واسطهای و سرمایهای در فصل سوم سال
 94رقم خورده است.

شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی

تولید در شرکتهای بورسی

بررســی شاخص تولید شرکتهای بورسی به عنوان شاخصی دیگر در بخش ارزش
افزوده اقتصاد نشان ميدهد که این شاخص در فصل سوم سال  94معادل  14درصد
کمتر از سال  90بوده است .وضعیت این شاخص در فصلهای میانی سال  93اندکی
بهبود یافت اما در ســال  94بار دیگر وضعیت نزولی در آن دیده شد .آمارهای تولید

شرکتهای بورسی نشان ميدهد که رشد ساالنه چه در بخش تولید و چه در بخش
فروش در تابســتان  94نسبت به تابســتان  ،93منفی بوده است .در مورد کاالهای
واسطهای و سرمایهای نیز این موضوع تکرار شده است .نکته اصلی این است که اگر
همین آمار به سایر بخشهای اقتصادی تعمیم داده شود ،تقریبا همین نتایج تکرار
ميشود.

ل پایه)1383
وضعیت درآمد سرانه حقیقی ایران (سا 

درآمد سرانه

برای بررسی شرایط سال  95و وضعیت ایران باید به پیشینه درآمد سرانه حقیقی توجه شود .آنطور که آمارها نشان ميدهد در سالهای تحریم فروش نفت ،میزان درآمد سرانه
حقیقی در ایران بهشدت کاهش یافته است .در سال  92اندکی وضعیت بهبود پیدا کرد اما همچنان در مورد آینده این شاخص تردیدهایی وجود دارد .نکته اساسی این است که
درآمد سرانه در سال  94پایینتر از سال  86است یعنی همچنان اقتصاد ایران به میزان درآمد سرانه میانه دهه  80نرسیده است چه رسد به درآمد سال .90
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چشمانداز
تراز تجاری و نرخ ارز حقیقی

تجارت و نرخ ارز

در بررسی وضعیت تجارت و تاثیر آن بر اقتصاد ،وضعیت قیمت حقیقی ارز مورد توجه
قرار گرفته است .در سالهای گذشته یعنی از سال  1386به بعد که آمارهای آن مورد
بررسی قرار گرفته است ،نرخ حقیقی ارز شدیدا کاهش یافته است چراکه نرخ اسمی

تراز تجاری

دالر در ایران تا سال  1391تقریبا ثابت نگه داشته شد و همین موضوع موجب شد تا
ها با احتساب
نرخ حقیقی دالر در آمارها کاهش نشان دهد .خالص صادرات در این سال 
نفت کاهش یافته است .هرگاه نرخ حقیقی ارز در کشور تضعیف شده این موضوع در
توان صادراتی تاثیر گذاشته و تراز تجاری کشور به سمت منفی پیش رفته است.

ميدهد که در واردات کاالهای سرمایهای ضعف وجود داشته است
و بخشی از افت شــاخص رشد اقتصادی در این سالها ،به دلیل
ضعف در واردات کاالهای سرمایهای بوده است .آمارهای مربوط به
سال  94نشان ميدهد که در پاییز سال  ،94ارزش دالری کاالهای
واســط های  10درصد و کاالهای سرمایهای  15درصد نسبت به
تابستان کاهش یافته؛ واردات این دو نوع کاال نسبت به پاییز سال
 93معــادل  27و  25درصد کاهش یافته اســت .کاهش قیمت
کاالهای وابسته به انرژی در این مدت رقم خورده است اما قیمت
در کاالهای واســطهای با کاهش  13.5درصدی مواجه شده است
که نشــان ميدهد نیمی از کاهش  27درصدی واردات نسبت به

بررسی وضعیت تجارت در سالهای گذشته نشان ميدهد که در
روند بلندمدت از بهار ســال  1381تا زمستان سال  1389و قبل
از سالهای تحریم ،تقریبا  64درصد صادرات ،کاالهای واسطهای
بوده است اما در بخش واردات سهم کاالهای واسطهای  58درصد و
سهم کاالهای سرمایهای  28درصد بوده است .روند واردات کاالهای
سرمایهای در سه فاز تحریم ،بحران و عبور از بحران طی سالهای
اخیر ،هیچگاه نتوانسته خود را به روند بلندمدت  10سال قبل از آن
یعنی  28درصد برساند .در این سه دوره واردات کاالهای سرمایهای
کمتر از  20درصد بوده است .طبق این گزارش ،این شواهد نشان

پاییز سال  93به دلیل کاهش قیمت است و نیمی به خاطر کاهش
فیزیکی واردات .در بخش کاالهای سرمایهای ،قیمته ا حدود 30
درصد افزایش یافته اســت اما واردات نسبت به پاییز  93معادل
 25درصد کاهش یافته اســت که نشان ميدهد به طور فیزیکی
کاهش واردات در بخش سرمایهای شدید است .این اعداد و ارقام
ثابت ميکند زمانی کاهش تولید صنایع بورســی اتفاق افتاده که
کاهش واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای هم رقم خورده است.
بنابراین با توجه به ادامه کاهش واردات در بخش کاالهای واسطهای
و سرمایهای در پاییز سال  ،94نمیتوان چشمانداز چندان مثبتی
در زمینه نرخ رشد بخش صنعت در نیمه اول سال  95داشت.

وضعیت واردات و صادرات از سهم کاالهای سرمایهای ،واسطهای و نهایی در تجارت
واردات (درصد سهم)
سرمایهای

دوره

صادرات(درصد سهم)

واسط های

نهایی

سرمایهای

واسط های

نهایی

روند بلند مدت  /بهار  ٨١تا زمستان89

28

58

14

8

64

31

فاز تحریم /بهار  ٨۶تا تابستان90

19

64

16

3

69

28

فاز بحران /پاییز  ٩٠تا بهار92

18

65

16

3

69

28

فاز عبور از بحران /تابستان  ٩٢تا زمستان ٩

17

64

18

2

72

26

نه ماهه اول ٩۴

20

63

17

2

73

25

82

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلوهشتم ،خرداد 1395

بررسیه ا نشان ميدهد که از سال  1392به بعد بانک مرکزی تالش کرده تا
نرخ ارز را بر مبنای نرخ تورم تعدیل کند .بر این اساس در حال حاضر نرخ
ارز به نرخ حقیقی سال  87رسیده است.

عوامل تاثیرگذار در نرخ ارز

در مورد قیمت ارز نیاز به بررسی عوامل تاثیرگذار در آن
احساس ميشود .قیمت ارز تحت تاثیر دو عامل عرضه و
تقاضا قرار دارد .در بخش تقاضا ،سه عمل تاثیرگذار وجود
دارد .کاهش قیمت نفت ،چشمانداز کاهش درآمدهای ارزی
را به دنبال دارد که ممکن اســت این موضوع در تقاضای
سفتهبازی اثرگذار باشــد تصور گران شدن دالر ميتواند
در نــرخ ارز تاثیر بگــذارد .عامل دوم بــه افزایش واردات
بازمیگردد .باز شــدن درها پس از تحریمه ا و همچنین
احتمال افزایش تقاضا برای واردات کاالهای واســطهای و
سرمایهای ميتواند به افزایش تقاضا برای ارز دامن بزند .از
سوی دیگر طبق این گزارش تحقیق ،ریسکهای سیاسی
بــه عنوان عامل ســوم تاثیرگذار در تقاضــای ارز مطرح
ميشود .اگر این ریســکه ا افزایش یابد ،خروج سرمایه
رقم خواهد خورد که نیاز به ارز دارد اما اگر ریســکهای
سیاسی کاهش یابد ،ورود سرمایه اتفاق ميافتد که به ورود
ارز منجر ميشود و عرضه را تقویت ميکند .از طرف دیگر
اگر به سمت عرضه ارز نگاه شــود ميتوان امیدوار بود با
رفع تحریمه ا و افزایش صادرات غیرنفتی ،افزایش ورودی
ارز رقم بخورد اما این اثر دوطرفه اســت چراکه نرخ ارز بر
صادرات غیرنفتی هم اثر ميگذارد .افزایش صادرات نفت
هم در شرایط پساتحریم ،توان مداخله بانک مرکزی در بازار
را افزایش ميدهد که ميتواند در سمت عرضه تاثیر بگذارد.
دســتیابی بانک مرکزی به ذخایر ارزی در شرایط پس از
تحریم افزایش ميیابد و همین موضوع تواناییاش را برای
مدیریت بهتر عرضه افزایش ميدهد .این نکته را هم باید

در نظر گرفت که کاهش قیمت نفت عمال موجب کاهش
درآمدهای ارزی و کاهش عرضه ارز ميشــود .برای سال
 95همه این احتماالت به عنوان عوامل تاثیرگذار در نرخ
ارز وجــود دارد .بنابراین  4مورد را ميتوان به طور کلی به
عنوان عوامل تاثیرگذار در نرخ ارز در نظرگرفت :تراز تجاری
که ناشی از میزان صادرات و واردات است؛ حساب سرمایه
که مربوط به ورود و خروج سرمایه از کشور است؛ مداخالت
ارزی بانک مرکزی که تحت تاثیر درآمدهای نفت و ذخایر
ارزی بانک مرکزی است و چهارمین عامل هم تقاضاهای
سوداگرانه است .اگر به صورت تاریخی به دادهه ا نگاه شود،
مشخص ميشود که هرگاه وضعیت ورودی ارز به کشور
مناسب بوده است ،با مداخالت در بازار نرخ اسمی ارز ثابت
نگاه داشته شده اســت و هرگاه به گرفتاری در موجودی
ارزی برخورد کردهایم ،این موضوع از دســت دولت خارج
شده است .بررسی آمارها از سال  83به بعد نشان ميدهد
که نرخ ارز حقیقی و نرخ اســمی ارز در مقاطعی که نرخ
اســمی ارز ثابت نگاه داشته شده با هم فاصلههای زیادی
داشــتهاند که نشاندهنده عقب ماندن نرخ اسمی از تورم
است .این دو نرخ از سال  90به بعد به هم نزدیک شدهاند.
دو نکته قابل توجه در این زمینه وجود دارد .اگر نرخ اسمی
ارز از ســال  80تا  94بر مبنای وضعیت حقیقی یعنی بر
اســاس مابهالتفاوت نرخ تورم داخلی و بینالمللی پیش
ميرفت ،در تابستان  94قیمت اسمی دالر حول  5هزار و
 500تومان قرار ميگرفت .اگر سال  83را مبنا قرار دهیم
در سال  94قیمت دالر به  4هزار و  200تومان ميرسید
و اگر سال  1385را مبنا قرار دهیم ،قیمت اسمی دالر در

بازار بــر روی  3هزار و  900تومان قرار ميگرفت .این در
حالی است که در تابستان  94قیمت دالر حدود  3هزار و
 600تومان بوده است.
بررسیه ا نشان ميدهد که از سال  1392به بعد بانک
مرکزی تالش کرده تا نرخ ارز را بر مبنای نرخ تورم تعدیل
کند .بر این اساس در حال حاضر نرخ ارز به نرخ حقیقی
سال  87رسیده است .در این شرایط ميتوان با توجه به
پیشبینیهایی که از نرخ تورم در ســال  95وجود دارد،
نرخ ارز را در این سال برآورد کرد .اما از سوی دیگر اگر در
سال  95این رویه رعایت نشود و دستیابی به ذخایر ارزی
بانک مرکزی و پیش رو بودن انتخابات سال  1396موجب
شود که نرخ اسمی ارز ثابت نگاه داشته شود ،تضعیف نرخ
حقیقی ارز رقم خواهد خورد .این موضوع به صادرات لطمه
خواهد زد .در این شــرایط اگر بررسی وضعیت واردات و
صادرات و تاثیر آن در رشــد اقتصادی را مورد توجه قرار
دهیم ،بررسیهای آماری نشان ميدهد که هرگاه واردات
کاالهای واســطهای کاهش یافته است با یک تاخیر پس
از آن رشــد اقتصادی هم افت کرده است و هرگاه واردات
کاالهای واســطهای افزایش یافته پس از یک یا دو فصل
تاثیر آن بر رشد اقتصادی پدیدار شده است .بنابراین با نگاه
به وضعیت تولید و واردات کاالهای واسطهای در گذشته
ميتوان تصویری از وضعیت تولید صنعتی در آینده ارائه
داد .طبق گزارشی که فرشاد فاطمی ارائه داد ،با توجه به
کاهش تولید کاالهای واســطهای در شش ماه گذشته،
چندان نمیتوان به رشــد اقتصادی سال  95آن هم در
نیمه نخست سال امیدوار بود.

نرخ اسمی ارز و نرخ ارز حقیقی
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پیشبینی غیرشرطی تورم نقطه به نقطه (درصد)

تورم

برای پیشبینی شاخص تورم در سال  95باید به پیشبینی پژوهشکده پولی و بانکی
اشاره کرد .برآورد این گزارش تحقیقی نشان ميدهد که نرخ تورم احتماال اندکی از
سطح آن در سال  94پایینتر ميآید اما در اواخر سال  95احتمال ورود آن به مسیر
صعودی وجود دارد .طبق برآوردهای آماری موجود ،انتظار ميرود که روند اواخر سال

 94در بهار سال  95هم ادامه پیدا کند و تورم محقق شود .بر این مبنا پیشبینی نرخ
تورم نقطه به نقطه برای سال آینده بازهای بین  8تا  12درصد است .البته بازه مورد
پیشبینی در مورد تورم متوسط ،محدودتر است چراکه متوسط نرخ تورم در پایان
ســال  94بین  11تا  12درصد است .با وجود کاهش و کنترل نرخ تورم در دو سال
اخیر ،روند رشد نقدینگی همچنان ادامه داشته است.

روند انباشت سرمایه در اقتصاد ایران

سرمايه خارجي مورد نياز

شاخص دیگر که در چشمانداز اقتصاد ایران در سال
 95باید مورد توجه قرار گیرد ،روند انباشــت سرمایه
در اقتصاد است .طبق اطالعات رسمی بانک مرکزی،
سرمایهه ا در حال مستهلک شدن است .به این ترتیب
براي رسيدن به رشد قابل توجه نیاز به تشكيل سرمایه
اســت كه اقتصاد داخلی نمیتواند آن را تامین کند.
مسئله اين است كه سرمایهگذاری خارجی مورد نیاز
ِ
نسبت تولید
در اقتصاد برای رشد باال چقدر است؟ اگر
به سرمایه همان چیزی باشــد که در دوره سالهای
 1370تا  1390تجربه شد و قرار باشد  8درصد رشد
تولید اتفاق بيفتد ،با توجه به نرخ ســرمایهگذاری که
در تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاده ،در طول برنامه
ششم ساالنه نیاز به  184میلیارد دالر سرمایه است.
ظرفيت اقتصاد ايران براي تامين سرمايه حدود 130
میلیارد دالر برآورد شده است .با اين حساب ساالنه 54
میلیارد دالر نیاز به سرمایه خارجی احساس ميشود.
ِ
نسبت تولید به سرمایه ،دوره
اگر مبنای محاسبه در
زمانی  1385تا  1389باشد که با پیشرفت تکنولوژی،
تولیدات ما کمتر ســرمایهبر شده است ،همچنان در
خوشبینانهترین حالت رقم ســرمایهگذاری خارجی
84
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مورد نیاز ساالنه  28میلیارد دالر خواهد بود .مجموع
سرمایه داخلي و خارجي مورد نیاز هم در این حالت
 155میلیارد دالر خواهد بود .اگر تجربه ســالهای
دهه  80مورد بررسی قرار گیرد ،رشد تشکیل سرمایه
ثابت در دوره ســالهای  80تا  90معادل  7.4درصد

خارجی
بوده است .در این دوره زمانی سرمایهگذاری
ِ
جذبشده ساالنه معادل  2.8میلیارد دالر بوده است.
بر مبنای این سناریو حداقل  28میلیارد دالر سرمایه
خارجی الزم است ،یعنی باید  10برابر آنچه در گذشته
تجهیز شده برای رشد  8درصدی اقتصاد تجهیز شود.

از سال  92و با روی کار آمدن دولت یازدهم ،یک تغییر در پارادایم در سیاست ارزی دولت رخ داده است و دولت اجازه نمیدهد که نرخ ارز حقیقی پایین بیاید.
اگر دولت بتواند نرخ تورم را به  10درصد برساند و از طرفی نیز ،شرکای تجاری ایران ،نرخ تورم  3تا  4درصدی داشته باشند ،در این صورت میتوان پیشبینی
کرد که ساالنه  6درصد نرخ ارز در داخل کشور تعدیل شود.

ضرورت تغییرات اساسی تحقق رونق اقتصادی
تنگنای مالی ،روند غیر صعودی قیمت نفت و وضعیت نامطلوب سرمایهگذاری موانع رشد پایدار اقتصاد
یازدهم ،یک تغییر در پارادایم در سیاست ارزی دولت رخ داده است و دولت اجازه نمیدهد که نرخ
ارز حقیقی پایین بیاید .دولت یازدهم موفق شد نرخ تورم را به  12درصد کاهش دهد .اگر دولت بتواند
نرخ تورم را به  10درصد برساند و از طرفی نیز ،شرکای تجاری ایران ،نرخ تورم  3تا  4درصدی داشته
باشند ،در این صورت میتوان پیشبینی کرد که ساالنه  6درصد نرخ ارز در داخل کشور تعدیل شود.
این پارادایم که سیاست ارزی بر پایه هدفگیری نرخ ارز حقیقی باشد ،منجر به آن خواهد شد که
بتوان پیشبینی دقیقی از وضعیت نرخ ارز برای فعالیتهای اقتصادی به دست آورد .موضوع دیگری
که برای بررسی و پیشبینی شرایط اقتصاد در سال جاری ،اهمیت دارد ،ترکیب تجارت کشور است.
ارزش واردات کاالهای ســرمایهای و واسطهای در سال  94نشانهای از جهت حرکت تولید در سال
 95خواهد بود .آمار نشان میدهد که واردات کاالهای واسطهای در فصل سوم سال  ،94به میزان
 10.6درصد نســبت به فصل پیش از آن و  27.2درصد در مقایسه با فصل مشابه سال قبل از آن،
افت داشته است .روند انباشت سرمایه در اقتصاد ایران موضوع دیگری است که باید در تحلیل اوضاع
اقتصاد مورد توجه قرار داد .بررسیها نشان میدهد که انباشت رشد سرمایه حقیقی از سال  91به
بعد ،منفی بوده است .حال آنکه ،اگر میخواهیم به رشد اقتصادی  8درصدی برسیم باید سرعت رشد
سرمایه را در اقتصاد کشور ارتقا دهیم .رشد  ٨درصدی تولید (با در نظر گرفتن نسبت تولید به سرمایه
 ١٣٧١تا  )١٣٩٠نیاز به سرمایهگذاری داخلی  184میلیارد دالری در هر سال و جذب سرمایهگذاری
خارجی  54میلیارد دالری دارد .این در حالی اســت که آمار نشان میدهد در گذشته در بهترین
وضعیت اقتصادی کشور ،سرمایهگذاری خارجی از  3میلیارد دالر در سال تجاوز نکرده است .با این
شرایطی که از وضعیت شاخصهای کالن اقتصادی شرح داده شد به این جمعبندی میرسیم که
سه عامل تنگنای مالی ،روند غیرصعودی قیمت نفت و وضعیت نامطلوب سرمایهگذاری ،احتمال
انباشت نهادهها و تحقق رشد باال و پایدار اقتصادی را در سال  ١٣٩۵تحدید میکند .بر این اساس،
رشــد باال در نیمه اول سال  ١٣٩۵بدون تغییرات اساسی و ساختاری ناممکن به نظر میرسد .در
۶ماهه دوم سال  ١٣٩۵اما تحلیل کمی پیچیدهتر است ،زیرا با شروع احتمالی اثرات حذف تحریمها
احتمال وقوع یک شکست ساختاری در نمودار رشد وجود دارد و تحلیل شرایط پس از آن با استفاده
از دادههای تاریخی موجود دشوار است .در عین حال یک فرصت مناسب برای برخی از اصالحات
اساسی در اقتصاد وجود خواهد داشت ،از جمله اصالح قیمت حاملهای انرژی و تکنرخی شدن ارز.
در عین حال باید به برخی ضرورتهای اساسی بلندمدت توجه داشت که شامل اشتغال ،آب ،اصالح
نظام بانکی و نیز اصالح ساختار نظام بیمه و تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی میشود.

بررسی شاخصها و شــرایط اقتصاد ایران نشان میدهد که
در نیمه نخســت ســال  95نمیتوان انتظار رشد چندانی را
داشت و تحوالت مورد انتظار در نیمه دوم سال نیز به رشد 5
درصدی اقتصاد نخواهد انجامید .سه عامل تنگنای مالی ،روند
غیرصعودی قیمت نفت و وضعیت نامطلوب ســرمایهگذاری،
منجر به آن میشــود که احتمال انباشــت نهادهها و تحقق
رشد باال و پایدار اقتصادی در سال  ١٣٩۵اتفاق نیفتد .بررسی
شــاخصهای کالن از جملــه تولید ناخالــص داخلی ایران،
فرشاد فاطمی
تورم ،بیکاری ،شــاخص تولید صنعتی شــرکتهای بورسی
مدیرگروه اقتصاد دانشکده
اقتصاد و مدیریت دانشگاه
و نیز چشــمانداز تولید نفت در کوتاهمدت نشان میدهد که
صنعتیشریف
رشد اقتصادی ایران طی نیمه نخست سال  ،95چندان قابل
مالحظه نخواهد بود .تولید ناخالص داخلی ایران طی دستکم
 10سال اخیر ،رشد پایدار و بلندمدتی نداشته است و از حیث شاخص تورم نیز ،از سال  2005تا
ســال  2015ایران همواره در چارک باالی تورم در جهان جای داشته است .شاخص بیکاری را نیز
اگر در کنار دو شاخص فوق قرار دهیم ،نشان میدهد که نرخ بیکاری در ایران از سال  2005تاکنون
همواره  10تا  12درصد بوده است .این در حالی است که در سالهایی که رشد اقتصادی مناسبی
داشتهایم ،اشتغال خوبی ایجاد نشده است .بر این اساس ،اگر رشد  5درصدی اقتصاد را در سال جاری
ممکن بدانیم ،با این حال بعید به نظر میرسد که مشکل اشتغال در کشور طی سال جاری بهبود
یابد .بررسی ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد نشان میدهد ارزش افزوده بخش نفت از نیمه
دوم سال  90تا نیمه سال  92افت شدیدی داشته است .طی این مدت بخشهای خدمات و صنعت
و معدن نیز عم ًال متوقف بوده اســت .شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی نیز نشان میدهد
که رشد تولید صنعتی ،طی تابستان سال  94به میزان حدود  10درصد منفی بوده است .بررسی
چشمانداز تولید نفت در کوتاهمدت نیز نشان میدهد که افزایش تولید برای ایران ،کاهش قیمت و
بازگشت قدرت چانهزنی در اوپک را به همراه خواهد آورد .بررسیها نشان میدهد که تقاضای نفت
در کل دنیا برای ســال  2040به  110میلیون بشکه در روز میرسد و سهم اوپک در بازار دنیا نیز
افزایش خواهد یافت .یکی دیگر از پارامترهای تاثیرگذار در اقتصاد ایران که شرایط آن در اقتصاد کالن
تاثیرگذار خواهد بود ،وضعیت نرخ ارز است .به نظر میرسد که از سال  92و با روی کار آمدن دولت

روند تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1386و افق بازگشت به روند بلند مدت
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رشداقتصادی

اگر در سالهای پس از تحریم اقتصاد
ايران با نرخ رشد  8درصد گام بردارد،
در بهار سال  99به آنچه قرار بود
بدون در نظر گرفتن تحريمها با رشد
 3تا  4درصدي عادی به آن برسیم،
خواهیم رسید .با اين تعريف باید رشد
اقتصادی  8درصد حدقل برای 5
سال اتفاق بيفتد تا به روند بلندمدت
گذشتهبازگرديم.
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انتظار نرخ رشد 5درصدی و تورم تکرقمی
مساله نظام بانکی مهمترین تهدید برای ثبات اقتصادی است
خاطرم نیست که در مقطعی ،عملکرد اقتصادی کشور برای یک
ســال تا این حد مورد توجه بوده باشد ،آنگونه که برای سال
 1395این حساسیت وجود دارد و همه میخواهند بدانند در
سال  95چه اتفاقی رخ خواهد داد .برای ارزیابی وضعیت اقتصاد
ایران در سال جاری ،دو پرسش مطرح است؛ نخست اینکه آیا
میتوان از فهرست مشکالت اقتصادی کشور که رفع هریک از
آنها ،نیازمند اقدامات اساسی است ،رفع یک یا چند چالش را
مسعود نیلی
به عنوان اولویت تعیین کرد؟ و پرسش دیگر آن است که این
مشاور اقتصادی رئیسجمهور
مهمترین مسئله را چگونه میتوان برطرف کرد؟ از آن جهت
این دو پرسش را مطرح میکنم که به عقیده من ،چنانچه در
مورد اولویتهای اقتصادی که از جنبه ملی برخوردار اســت ،اجماع حاصل نشود ،کشور متحمل
هزینههای سنگینی خواهد شد.
برای ترســیم چشمانداز اقتصاد ایران در سال  95باید به تحوالت جهانی نیز توجه داشت .اگر
رشد اقتصادی آمریکا ،کشورهای اروپایی و کشوری همچون ژاپن را مورد بررسی قرار دهیم ،به این
نتایج میرسیم :اقتصا د آمریکا که در سالهای  2008و  2009گرفتار بحران شد ،توانست سرانجام
به رشد بلندمدت خود که حدود  2.5درصد است بازگردد .البته رشد بلندمدت اروپا نرخ کمتری
اســت اما اروپا نیز این میزان رشد را بازیافته است .اقتصادهای نوظهوری چون برزیل و روسیه ،با
مشکالت جدی مواجه هستند؛ به طوری که اقتصاد برزیل پس از روی کار آمدن دولتی پوپولیست
از یک اقتصاد صنعتی و برونگرا به اقتصادی با مشکالت جدی تبدیل شده است .رشد اقتصادی
روسیه نیز روندی نزولی در پیش گرفته اما هند در سطحی باالتر از رشد بلندمدت خود در حرکت
است .در گروه دوم این تقسیمبندی ،کشورهایی قرار میگیرند که اقتصاد متنوعی نداشته و وابسته
به درآمدهای نفتی هستند اما توانستهاند درآمدهای نفتی خود را با بهرهگیری از صندوقهای ذخیره
ارزی برای پوشش ریسک کاهش درآمدهای نفتی مدیریت کنند .کشورهایی نظیر کویت و عربستان
در این گروه قرار دارند و بیشتر گرفتار رکود شدند .اما گروه سوم ،شامل کشورهایی است که درآمد
ارزی خود را در دوران وفور ،خرج کردهاند و اقتصاد آنها وابســته به نفت و واردات است و با درآمد
پرنوسان نفت ،تعهدات بلندمدت ایجاد کردهاند .ونزوئال ،روسیه و ایران از جمله این کشورها هستند.
برای بررسی شرایط این کشورها باید روند رشد اقتصادی آنها طی سالهای اخیر و پیشبینیها در
سالهای آتی مورد بررسی قرار گیرد .اکنون این پرسش مطرح است که با وجود کاهش درآمدها
عملکرد اقتصادی کشور باید چگونه باشد؟ اقتصاد ایران مانند پرونده پزشکی بیماری است که برای
پیشبینی وضعیت او باید بیماریهای قبلی و آزمایشهاي پیشین او مورد آزمایش قرار گیرد .روندی
که اقتصاد ایران در طول یک دهه گذشته پیموده است ،قابل تامل است .همین که کشور در سال
 1393در مسیر رشد فراگیر قرار گرفت ،قیمت نفت کاهش یافت و این کاهش در بازه زمانی دو
سال ،در تاریخ تحوالت بازار جهانی نفت ،بیسابقه بود.
تصویر اقتصاد ایران در سال  1394نشان میدهد که در اين سال در پی پدید آمدن دو مسئله
اصلی تنگنای مالی و کمبود تقاضا ،به دلیل کاهش قیمت نفت مشکالت نظام بانکی نیز به وجود آمد.
از سوی دیگر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ،قدرت خرید خانوار و نیز هزینههای دولتی کاهش
یافت .وضعیت نرخ سود بانکی نیز به گونهای بود که تقاضای سرمایهای و مصرفی را دچار تنزل کرد.
تحریمهای بانکی امکان تامین مالی را سلب کرد و از طرفی ،مشکل توسعهنیافتگی بازار سرمایه ،به
تنگنای مالی افزود .انتظار این است که با افزایش فروش نفت ،درآمدهای نفتی در سال  1395حدود
 25درصد افزایش یابد .اگر افزایش صادرات غیرنفتی نیز به صورت مالیم صورت گیرد ،پیشبینی
میشود حجم تجارت خارجی نیز  15تا  20درصد رشد را تجربه کند.
با توجه به اینکه ارتباط نظام بانکی ایران در دورهای طوالنی با نظام بانکی بینالمللی قطع بوده
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اســت ،روند اجرای برجام میتواند روی تامین منابع خارجی اثرگذار باشد .اکنون با شرایطی که
ترسیم شد باید به این سوال پاسخ داد که «مهمترین اقدام اصالحی در شرایط کنونی چیست؟» به
عقیده من مهمترین مسئله اقتصاد ایران وضعیت نظام بانکی است که فاصله بسیاری با نظام بانکی
بینالملل دارد .هرچه مشکالت نظام بانکی کشور زودتر رفع شود ،برقراری پیوند بانکها با بانکهای
خارجی تسهیل میشود .افزون براین ،وضعیت نرخ سود بانکی به عنوان معلول مشکالت بانکی و به
عنوان منشأ رکود نیز رو به بهبود خواهد گذاشت .در واقع الزم است روی مشکالت بانکی به دلیل
فراگیریاي که دارد ،متمرکز شویم.
در شرایط کنونی ،تهدید ثبات اقتصادی ،نظام بانکی است .نرخ سود باالی بانکی و عدم کاهش
متناسب آن با تورم ،تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری را با کاهش مواجه کرده است .هزینههای دولت
نیز به دلیل کاهش درآمدهای نفتی با کاهش مواجه شده است؛ چنانکه رشد واقعی تقاضای دولت
در سال  1394منهای تورم حدود  2.5درصد بوده است .پیشبینی این است که روند کاهنده تورم
استمرار پیدا کند .ضمن آنکه تورم نقطه به نقطه ،از  16.5درصد در پایان فروردین سال 1394به
حدود  7درصد در پایان اسفند همان سال رسید .همچنین پیشبینی میشود نرخ تورم در ماههای
ابتدایی تابستان سال جاری یکرقمی شود.
مسئله نظام بانکی اما بسیار تهدیدکننده است .روند شکلگیری مشکالت نظام بانکی نشان
میدهد که جهش مطالبات نظام بانکی از دولت ،سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم نظام بانکی
در حوزه مسکن و ساختمان ،جهش مطالبات غیرجاری نظام بانکی و قطع ارتباطات بانکی بینالمللی
به مشکالت نظام بانکی دامن زد .ضمن آنکه در سال  1393و  94مسکن با رکود مواجه شد و دارایی
بانکها در ساختمان بازدهی خود را از دست داد .از طرفی امکان تامین مالی خارجی نیز میسر نبود.
بانکها با کمبود منابع نقد مواجه شدند و به جمعآوری سپرده مبادرت ورزیدند و برای جذب این
منابع نرخ سود را افزایش دادند .بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز افزایش یافت و البته مارجین سود
بانکها دچار کاهش شد و در واقع نظام بانکی وارد دوره افول مالی شد.
یکی از راهحلها این اســت که دولت بدهی خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند؛
بانکها نیــز این اوراق را به عنوان جایگزین بدهیهای خود به بانک مرکزی ،به عنوان وثیقه نزد
بانک مرکزی بسپارند .در این صورت داراییهای منجمد نظام بانکی ،امکان فعال شدن پیدا میکند.
راهکار دیگر ،کاهش فشــار بودجهای دولت به نظام بانکی اســت .افزایش سرمایه بانکها ،اصالح
ساختار بانکهای ناسالم و کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم به عنوان بسته اصالح نظام
بانکی مطرح است .مفاد این بسته در دولت مورد بحث قرار گرفته و دو مورد از این راهکارها یعنی
«افزایش سرمایه بانکها» در قالب تبصره  19و «تبدیل بدهیهای دولت به اوراق» در قالب تبصره
 20در الیحه بودجه گنجانده شد اما مجلس نهم این دو تبصره را حذف کرده است .بنابر تبصره
 20مقرر بود دولت  40هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود را به اوراق تبدیل کند .اکنون با حذف
این دو تبصره ،بسته اصالح نظام بانکی دولت امکان اجرا ندارد .البته دولت در حال تالش است که
دستکم تبصره  20را به قانون بودجه بازگرداند که الزمه آن تعدیل در برخی ارقام بودجه است.
تحقق دســتاوردهای برجام ،اصالح نظام بانکی ،تحقق تورم تکرقمی ،یکسانسازی نرخ ارز و
توسعه بازار ســرمایه ،از جمله برنامههای در دست اقدام دولت برای سال  1395است و اگر نظام
بانکی به طور کامل اصالح نشــود برخی مولفهها نظیر تحرک بخش مسکن ،صرفهجویی انرژی،
افزایش صادرات نفتی ،افزایش فروش نفت ،پروژههای صنعت خودرو و پروژههای بخش حملونقل
نیز در حال انجام است.
پیشبینی میشــود در سال  95از محل افزایش فروش نفت ،رشد  3درصدی و از محل سایر
فعالیتها نیز رشــد  2درصدی ،محقق شود .در مجموع تحقق رشد  5درصدی برای سال جاری
متصور است .این رقم رشد در صورتی برای اقتصاد ایران موثر خواهد بود که در سالهای  1396و
 1397نیز استمرار پیدا کند.

خیز ببرهای آناتولی

اقتصاد ترکیه با رشد پایدار طی  20سال گذشته جایگاه جدیدی در اقتصاد جهان پیدا کرده است
ترکیه طی  3دهه گذشته به ویژه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه موفق به پایداری در رشد اقتصادی باال و ایجاد تحول
در این زمینه شده است .همسایگی با ایران جمعیت  79میلیونی این کشور موجب شده تا از اقتصاد این کشور به عنوان الگویی قابل
بررسی برای اقتصاد ایران یاد شود .مسیری که ترکیه آغاز کرده در گزارشی میدانی پس از سفر خبرنگار آینده نگر به این کشور مورد
بررسی قرار گرفته است.

گزارشگــر

شرکتهای آمریکایی ،ماشینهای چاپ پول

سود بسیار زیاد است و آمریکا به سطح باالیی از رقابت نیاز دارد

در یک دهه
گذشته ،سود
در کشورها با
بیشترینثروت
افزایش داشته اما
بیشترینافزایش
در شرکتهای
آمریکایی
مشاهده شده
است .این اتفاق
به اضافه افزايش
تمرکزبرمالکیت
به این معنی است
کهمحصول
رشد اقتصادی
در حال برداشت
است

شرکتهای هواپیمایی آمریکایی به دو صفت مشهورند؛ خدمات
بسیار بد و وضع مالی خراب .امروزه نیز کسانی که در آمریکا هواپیما
سوار میشوند همچنان قیمتهای باال ،تاخیر در پروازها ،فشردگی
زانو به صندلیهای جلویی و غذاهای ناخوشایند را تحمل میکنند.
با این حال ،سهم سود در این تصویر بسیار تغییر کرده است؛ سال
گذشــته خطوط هواپیمایی آمریکایی 24میلیارد دالر سود درست
کردند که خیلی بیشتر از سود آلفابت ،شرکت مادر گوگل ،بود .حتی
همراه با سقوط قیمت نفت ،کاهش شدید قیمت سوخت که هزینه
عمده شرکتهای هوایی است در کم شدن قیمت بلیت مشتریان
این شــرکتها که درآمدشان ثابت مانده بود تاثیر چندانی نداشت.
بعد از یک دهه تالش برای ادغام شرکتهای هواپیمایی ،این بازار در
انحصار چهار شرکت بزرگ قرار گرفته که دارای انضباط مالی شدید
و سهامداران مشترک است و بازگشت سرمایه در این بخش مشابه
شرکتهای دره سیلیکون شده است.
آنچه برای صنعت هوایی آمریکا صادق اســت بیشازپیش برای
کل اقتصاد آمریکا نیز صدق میکند .در یک دهه گذشته ،سود در
کشورها با بیشــترین ثروت افزایش داشته اما بیشترین افزایش در
شرکتهای آمریکایی مشاهده شده است .این اتفاق به اضافه افزايش
تمرکز بر مالکیت به این معنی است که محصول رشد اقتصادی در
حال برداشــت است .این مسئله احتماال بخشی از دلیلی است که
دوسوم آمریکاییها ،بهخصوص جمعیت زیادی از جمهوریخواهان،
در پاسخ به نظرسنجی موسسه تحقیقاتی پیو گفتهاند که معتقدند
اقتصاد «به صورت غیرمنصفانهای متمایل به منافع قدرتمندان است».
برای همین است که هیالری کلینتون و برنی سندرز ،در تبلیغات
ریاستجمهوری میگویند که اقتصاد آمریکا «دستکاریشده» است.
در سال گذشته سود انباشته کمی کاهش یافته بود چون ارزش
دالر باال رفته بود و قیمت نفت نیز بر شــرکتهای حوزه انرژی اثر
گذاشته بود .اما سود نسبت به تولید ناخالص داخلی تقریبا به رکورد
خود نزدیک شــده بود و جریان نقدینگی آزاد  -پولی که شرکتها
تولید میکنند بعد از اینکه بودجه ســرمایهگذاری را از آن کســر
یکنند -هنوز هم با شــدت بیشتری در حال افزایش است .هنوز
م
هم بازگشــت سرمایه نزدیک به سطح رکورد شکستن است .در دو
دهه گذشته دیده شد که بیشتر شرکتها پول بیشتری نسبت به
سابق به دست آوردند و اغلب شرکتها به شرکتهایی بسیار سودده
تبدیل شدند.
Íفرصتها
Í
ادغام شرکتها در هم ،سود آنها را بسیار بیشتر هم کرده است.
از سال  2008تاکنون ،شــرکتهای آمریکایی یکی از بزرگترین
دورانهای خود را از نظر ادغام در تاریخ این کشــور شــاهد بودند
کــه ارزش آن حدود 10هزار میلیارد دالر بــود .برخالف ادغامها و
تصاحب مالکیتهایی که قبال هدفشان ایجاد امپراتوریهای جهانی
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بود ادغامهای اخیر عمدتا با هدف یکپارچه شــدن در داخل آمریکا
انجام شد و نتیجه این بود که شرکتهای ادغامشده این امکان را به
دست آوردند که سهم بازار خود را افزایش دهند و از هزینههای خود
بکاهند .محاسبات نشان داده که همافزایی شرکتهای آمریکایی پس
از ادغام به  10درصد و بیشتر از آن افزایش پیدا کرده است.
به دســت آوردن ســود یکی از بخشهای اساسی سرمایهداری
اســت .سود به سرمایهگذاران بازگشت پولشــان را نشان میدهد،
نوآوری را تشویق میکند و جاهایی را نشان میدهد که باید در آن
سرمایهگذاری صورت بگیرد .انباشت سود به سرمایهگذاری این امکان
را میدهد که مخاطرهجوییهای بیشــتری انجام دهد .کشورهایی
یتوانند
که در آنجا ســود خیلی پایین است – برای مثال ،ژاپن – م 
شرکتهایشان را به بیتحرکی مزمن دچار کنند .شرکتهایی نیز که
به سودآوری اعتنایی ندارند ،مثل شرکتهای دولتی چینی ،ميتوانند
مثل زامبیهای بیهدف پرسه بزنند و احتمال دارد ارزشهایی را که
خود ساختهاند تخریب کنند.
اما سود باال در کل یک اقتصاد میتواند نشانهای از بیماری باشد.
سود باال نشانهای از این است که چقدر شرکتها در جمعآوری سود
خبره شــدهاند و دوباره ممکن است به ایجاد انحصارها منجر شود.
همچنین سود باال میتواند نابرابری را به طرق گوناگون عمیقتر کند؛
دســتمزد کارکنان کاهش مییابد ،مصرفکننده پول زیادی برای
کاالها میپردازد .بنابراین در بازاری با اندازه اقتصاد آمریکا ،قیمتها
باید بیشتر از دیگر کشورهای صنعتی پایین بیاید .رویهمرفته این
اتفاق رخ نداده است .با اینکه یکپنجم درآمد شرکتهای آمریکایی
در خارج از این کشــور حاصل میشود راز زشت این شرکتها این
است که سود سهام آنها در خانه  40درصد بیشتر از خارج آمریکاست.
دادههای حسابهای ملی آمریکا نشان میدهد که افزایش سود
در شرکتهای این کشور عمدتا به خاطر کاهش هزینه نیروی کار
بوده که در یک دهه گذشــته حدود  60درصد افت داشــته است.
کارشناسان برای این امر سه علت عمده را برشمردهاند که عبارتاند
از پیشرفت فناوری و جایگزینی نیروی کار با ماشینآالت و نرمافزارها،
جهانیسازی و دسترسی شــرکتها به نیروی کار ارزانتر در دیگر
مناطق دنیا و نیز سر باززدن از عضویت در اتحادیههای تجاری .اما
این سه دلیل ،وحشتناکترین جنبه مشکل سود باالی اقتصاد آمریکا
را توضیح نمیدهد؛ یعنی استمرار این وضعیت را .شرکتها اگر در
یک وضعیت رقابتی باشند بسیار تالش خواهند کرد که با استفاده از
نوآوریها و تالش بیشتر به سود بیشتری برسند تا بتوانند از یکدیگر
جلو بزنند .این همان «دست نامرئی بازار» است که آدام اسمیت آن
را تشریح میکند.
اما به نظر میرسد که در آمریکا این دست به طرز غریبی بیکار
مانده است؛ وضعیت غیررقابتی در میان شرکتهای آمریکایی که تا
حدی ادغامها آنها را به وجود آورده باعث شــده این شرکتها مدام
سوددهی داشته باشند و وضعیت سوددهی آنها نیز به طور پیوسته

بیشتر شــود اما بهتدریج و در طوالنیمدت کل اقتصاد به مشکل
برخواهد خورد .طبق نتایج تحقیقاتی که شرکت مشاوره مککنزی
انجام داده مشخص شده که هر شرکت آمریکایی که در سال 2003
بسیار سودده بود (یعنی بازگشت سرمایهاش بعد از کسر مالیات بین
 15تا  25درصد بود) به اندازه  83درصد این بخت را داشــته که در
سال  2013نیز سودده باقی بماند .همین اتفاق برای شرکتهایی که
بازگشت سرمایه باالی  25درصد داشتند نیز صدق میکرده است.
در دهه قبل از این دوره زمانی ،این شــانس  50درصد بوده اســت.
این مسئله نشان میدهد که شرکتهای آمریکایی خیلی متصلب
و بیتحرک شوند.
در ســال  ،1998جوئل کلیــن که بخش ضدانحصــار وزارت
دادگستری آمریکا را مدیریت میکرد اعالم کرد که «اقتصاد آمریکا
بیش از هر زمان دیگری رقابتی شــده است» .او ممکن بود درست
بگوید؛ در دوران شــکوفایی بعد از جنگ جهانی دوم ،شرکتهای
آمریکایی رشــد کردند و به صــورت مجتمعهای عظیم اقتصادی
درآمدنــد .در دهه  ،1960جــی کی گالبرایت ،یــک اقتصاددان
چپگرا ،پیشبینی کرد که در آمریکا یک «کشور صنعتی مبتنی
بر همزیســتی» ظهور کند که در آن شــرکتهای بزرگ در رابطه
نزدیکی با دولت کار کنند .اما در دهه  1980آزادســازی اقتصادی
از قید نظارتها درهای رقابت را برای شرکتهایی مثل شرکتهای
مخابراتی و راهآهن باز کرد .و دکترین جدید ارزشهای سهامداران
باعث شد شــرکتهای بزرگ تجزیه شوند و به شکل شرکتهایی
درآیند کــه تنها در یک کار تخصصی تمرکز دارنــد و در آن جلو
میروند .در دهه  1990میالدی ،شرکتهای آمریکایی شاهد موجی
از رقابت از سوی شرکتهای کمهزینه خارجی بودند.
اما از آن موقع تاکنون ،به نظر میرسد که آونگ به سمت عکس
مسیر گذشته خود بازگشته است؛ شرکتهای عظیم به دلیل ترس
آمریکاییها از رقابت سالهاســت که بزرگتر نشــدهاند .در سال
 500 ،2014شرکت اول فهرستشده در فهرست شرکتهای بزرگ
آمریکایی حدود  45درصد سود جهانی کل شرکتهای آمریکایی را

نقدر
درســت میکردند و این نسبت در اواخر دهه  1990هم همی 
بوده است .بهجای آنها ،دیگر شرکتها بیشتر متمرکز شدهاند .این
مسئله نشاندهنده دو استراتژی متفاوت است؛ در اواخر قرن بیستم،
جک ولچ ،رئيس وقت جنرال الکتریک ،به شــرکتهای آمریکایی
توصیه کرده بود از بازاری که نمیتوانند بر آن مســلط شوند خارج
شــوند اما در قرن بیســتویکم ،وارن بافت پند و اندرز میدهد که
شرکتها باید ثبات و قدرت قیمتگذاری خود را در بازار حفظ کنند.
یکی از راههایی که شرکتهای آمریکایی در سالهای اخیر خود
را نگه داشتهاند ادغام بوده است .اکونومیست اقتصاد آمریکا را به 900
شــاخه جداگانه کسبوکار تقسیم کرده و وضعیت آنها را در خالل
دورههای پنجساله رصد کرده است .این موسسه به این نتیجه رسیده
است که دوسوم این شرکتها متمرکزتر شدهاند .میانگین سهم وزنی
چهار شرکت برتر هریک از این شاخههای اقتصادی نیز در این دوره
زمانی از  26درصد به  32درصد افزایش پیدا کرده است.
محاسبات نشان داده است که حدود یکچهارم سود غیرطبیعی
شرکتهای آمریکایی در میان حوزههای مختلف کسبوکار پخش
شده است .در این بخشها بازگشت سرمایه ،متمرکز شدن و قیمتها
رشد داشته است .برای مثال ،صنعت تلویزیون کابلی بسیار بیشتر از
گذشته کنترل میشود و بسیاری از آمریکاییها با انحصار در تولید
روبهرو هستند .قیمتها در پنج سال اخیر به اندازه دو برابر قیمت
تورم افزایش پیدا کردهاند .در صنعت راهآهن ،نسبت به سال ،2004
قیمتها دو برابر شــدهاند و سود سرمایهگذاری  40درصد افزایش
پیدا کرده است .در صنایع دارویی و صنایع هوایی نیز وضع به همین
منوال اســت .مسئله اینجاســت که انحصار باعث شده است سود
بیشتری برای شرکتهای ادغامشده و متمرکز و نیز برای سهامداران
و ســرمایهگذاران آنها حاصل شود اما این کسب سود چشمگیر به
قیمت از دســت رفتن یک اقتصاد رقابتی کسب شده است .اقتصاد
آمریکا که اکنون به یک ماشین چاپ پول تبدیل شده باید راهحلی
برای رقابتیتر شدن خود پیدا کند.

حدود یکچهارم
سودغیرطبیعی
شرکتهای
آمریکایی در
میان حوزههای
مختلف
کسبوکار پخش
شده است .در
این بخشها
بازگشت
سرمایه،متمرکز
شدن و قیمتها
رشد داشته است
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گزارشگــر

نابرابری جهانی بسیار بدتر از خیاالت ما
شکاف ثروت را چطور میسنجیم؟ شاخصها همیشه واقعیت را به ما نمیگویند

جیسون هیکل

انسانشناس مدرسه اقتصاد
لندن

90

اکنون این خبر خیلی آشنا به نظر میرسد؛ آمار موسسه آکسفام
به طرزی ویروسی منتشر شده است؛ یک درصد ثروتمندترین افراد
جهان بیش از دیگر مردم جهان ثروت دارند .نابرابری جهانی در بدترین
وضعیت خود از قرن نوزدهم میالدی تاکنون قرار دارد.
برای بیشتر مردم این تمام چیزی است که درباره نابرابری جهانی
شنیدهاند .اما آمار ثروت آکسفام به طور کامل داستان را نگفته است؛
درباره نابرابری در درآمد وضعیت چطور است؟ و مهمتر اینکه وضعیت
نابرابری در میان کشورها چگونه است؟ اگر ما دامنه نگاه خود را فراتر از
معیارهای معمول گسترش بدهیم میتوانیم مسائل زیادی درباره اینکه
جهانمان چقدر نابرابر شده است یاد بگیریم.
اولین چیزی که باید درباره آمار موسسه آکسفام گفت این است
که آنها تصویر بسیار محافظهکارانهای را ارائه میکنند .با فرض اینکه
ثروتمندان بسیاری از ثروت خود را در بهشتهای مالیاتی و جاهایی
پنهــان میکنند که حق قضایی محرمانه مانــدن دارایی را به افراد
میدهند دانســتن اینکه آنها واقعا چقدر پول دارند غیرممکن است.
تخمینهای اخیــر ميگويند که بیش از 32هــزار میلیارد دالر در
بهشــتهای مالیاتی انبار شدهاند که نزدیک به یکششم کل ثروت
خصوصی جهان است .اگر ما این را به معیارهای آکسفام اضافه کنیم
نابرابری بسیار بسیار بدتر به نظر خواهد رسید.
اما این در مورد ثروت بود .خیلی از تحلیلگران معترضاند که ما
نباید نابرابری در ثروت را محاسبه کنیم بلکه باید بیشتر بر نابرابری در
درآمد تمرکز داشته باشیم .این مسئله بزرگترین انتقادی است که به
اعداد موسسه آکسفام وارد میشود .و وقتی که شما به نابرابری
درآمدی نگاه میکنید خیلی بد به نظرتان نمیرسد.
برانکو میالنوویچ ،یکی از کارشناسان پیشروی
جهان در زمینه نابرابری جهانی درآمدها،
اســتدالل میکند این نابرابــری درون
کشورها در حال بدتر شدن است اما
وقتی آن را با مقیاس جهانی
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نگاه میکنیم در حقیقت اوضاع بهتر میشود.
ما میتوانیم نابرابری درآمدها را با ضریب جینی محاسبه کنیم .عدد
صفر در این ضریب نشاندهنده برابری کامل و عدد یک نشاندهنده
نابرابری کامل است؛ یعنی یک نفر همهچیز دارد و دیگران هیچچیزی
ندارند .طبق تحقیقات میالنوویچ ،ضریب جینی جهانی بین سالهای
 1988تا  2008کمی کاهش یافته و از  0.72به  0.71رسیده است.
بنابراین شاید ما نباید اینقدر زیاد نگران نابرابری باشیم.
ضریب جینی یک نوع محاســبه مشــکلآفرین است چون تنها
تغییرات نسبی را در نظر میگیرد .اگر درآمد ثروتمندان و فقرا با یک
نرخ مشابه افزایش یافته باشد ،آنگاه ضریب جینی ثابت میماند حتی
اگر نابرابری مطلق افزایش داشته باشد .به عبارت دیگر ،اگر شخص الف
10هزار دالر و شخص ب 100هزار دالر درآمد داشته باشند و آنگاه
درآمد هردوی آنها دو برابر شــود ،ضریب جینی ثابت باقی میماند
حتی اگر فاصله درآمدی آنها از 90هزار دالر به 180هزار دالر افزایش
پیدا کند.
رابرت ِوی ِد اقتصاددان استدالل میکند که این ضریب یک محاسبه
بهشــدت گمراهکننده اســت چراکه میزان واقعی نابرابری را پنهان
میکند .او میگوید که ما باید از ضریب مطلق جینی استفاده کنیم.
چه اتفاقی خواهد افتاد اگر این کار را بکنیم؟ با استفاده از این ضریب
مطلق میبینیم که نابرابری در چند دهه گذشــته فوران کرده و از
 0.57در سال  1988به  0.72در سال  2005رسیده است.
اما ممکن اســت شــما بگویید صبر کن؛ نابرابری درآمدی میان
افراد شــاید بدتر شده باشد اما مطمئنا فاصله بین کشورهای فقیر و
کشورهای ثروتمند کمتر شده است .توسعه صنعتی بینالمللی به پل
زدن روی شکاف بین غرب و دیگر نقاط جهان کمک میکند ،درست
است؟ این یک اعتقاد رایج است؛ من آن را همیشه از دانشجویانم در
مدرســه اقتصاد لندن ،جایی که تدریس میکنم ،میشنوم .از اینها
گذشته« ،نظریه همگرایی» نیز میگوید به دلیل اینکه کشورهای فقیر
دارای رشد اقتصادی باالتری از کشورهای ثروتمند هستند در طول
زمان فاصله بین آنها به طور خودکار کم خواهد شد.
متاسفانه این استدالل درست نیســت .در حقیقت ،تاریخ دقیقا
عکس آن را نشان داده اســت .نابرابری بین کشورها با همان درجه
اهمیت که در دویست سال گذشته افزایش یافته بیشتر شده است و
نشانهای از آهسته شدن آن نیست .راههای مختلفی برای نگاه کردن
به این مسئله وجود دارد .شاید رایجترین راه برای فکر کردن به نابرابری
جهانی ،محاسبه فاصله بین درآمد واقعی سرانه کشورهای ثروتمند
با کشــورهای فقیر باشد .با استفاده از دادههای «پروژه مدیسون» ما
میبینیم که در سال  1960که پایان دوران استعماری است مردمی
که در ثروتمندترین کشــورهای جهان زندگــی میکردند  33برابر
پولدارتر از مردمی بودند که در فقیرترین کشورها زندگی میکردند.
این یک فاصله کامال قابلتوجه بود .اما در ســال  ،2000بعد از اینکه
جهانیسازی نولیبرال در میدان میتاخت مردم کشورهای ثروتمند

طی چند دهه گذشته ،نابرابری بسیار بدتر شده است تا جایی که در سال  ،2000آمریکاییها  9برابر
ثروتمندتر از مردم آمریکای التین 72 ،برابر ثروتمندتر از آفریقاییهای زیر خط صحرا و  80برابر
ثروتمندتر از مردم جنوب آسیا بودهاند.

به طرز حیرتآوری  134برابر از مردم کشورهای فقیر پولدارتر بودند.
این تحقیق کشورهای دورافتادهای مثل پادشاهیهای نفتی خاورمیانه
ِ
باریک بهشتهای مالیاتی را در نظر نگرفته بود .این دیگر
یا سواحل
نامش همگرایی نیســت .همانطور که النت پریچت گفته ،این یک
واگرایی است ،با ابعادی خیلی بزرگ.
اگر ما به این اتفاق با استفاده از اصطالحات مطلق نگاه کنیم تنها
نکات بد را در آن خواهیم دید .از سال  1960تاکنون ،فاصله مطلق بین
میانگین درآمد مردم در ثروتمندترین و فقیرترین کشورها به اندازه
 235درصد رشد کرده است.
البتــه این معیار با تمرکز بر نهایتهای فقر و ثروت در جهان ،در
نابرابری مبالغه میکند .ما میتوانیم آن را با در نظر گرفتن تفاوتهای
منطقهای اصالح کنیم .بهترین روشــی که میتوانیم برای این کار
استفاده کنیم این است که فاصله درآمدی را در زمان واقعی بین سرانه
داخلی قدرت مسلط جهانی (آمریکا) و مناطق مختلف
تولید ناخالص
ِ
کشورهای جهان جنوب مشخص كنيم .با استفاده از آمار بانک جهانی،
میبینیم که از ســال  1960فاصله منطقه آمریکای التین با ایاالت
متحده آمریکا  306درصد افزایش پیدا کرده ،فاصله منطقه آفریقای
زیر خط صحرا  307درصد افزایش داشته ،فاصله منطقه جنوب آسیا
نیز  296درصد افزایش را شــاهد بوده اســت .به عبارت دیگر ،اندازه
شکاف نابرابری جهانی در این بازه زمانی تقریبا سه برابر شده است.
طی چند دهه گذشــته ،نابرابری بسیار بدتر شده است تا جایی

که در ســال  ،2000آمریکاییها  9برابر ثروتمندتر از مردم آمریکای
التین 72 ،برابر ثروتمندتر از آفریقاییهای زیر خط صحرا و  80برابر
ثروتمندتر از مردم جنوب آســیا بودهاند؛ رقمی که هوش را از ســر
میرباید .این اعداد به ما نشــان میدهد که چطور اقتصاد جهانی به
صورت غیرمنصفانه ثروت کره زمین را توزیع کرده است.
مهم نیست که شما چطور اقتصاد جهانی را تقسیمبندی کنید؛
نابرابری جهانی در حال بدتر شدن است؛ بسیار بدتر .نظریه همگرایی
نشان داده که بهشدت نادرست است .نابرابری به طور خودکار ناپدید
نمیشــود؛ همه آن بستگی دارد به تعادل قدرت سیاسی در اقتصاد
جهانی .تا وقتی که معدود کشورهای ثروتمند قدرت تعیین مقررات
و قوانین را به نفع خود در دست دارند ،حرکت نابرابری در مسیر بدتر
شدن ادامه خواهد داشت .نظام بدهیها ،تعدیل ساختاری ،توافقهای
تجارت آزاد ،فرار مالیاتی و عدم تقارن قدرت در بانک جهانی ،صندوق
بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی ،همه دالیل عمدهای خواهند
بود که نابرابری به جای بهتر شدن بدتر شود.
اکنون زمانهاياست که باید بپذیریم نبود تعادلها اقتصاد جهانی
ما را از ریخت انداخته اســت .در نهایت نابرابری هیچچیز طبیعیای
وجود ندارد .نابرابری پدیدهای ساخته دست بشر است .امری است که
با استفاده از قدرت به وجود آمده است .و ما باید آنقدر دل و جرئت
داشته باشیم که از آن بیشتر بگوییم.

از سال 1960
تاکنون،
فاصلهمطلق
بینمیانگین
درآمد مردم در
ثروتمندترین
وفقیرترین
کشورها به
اندازه 235
درصد رشد کرده
است

منبع:گاردین
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نابودی کدام میلیونها شغل با توسعه فناوری؟
تا  20سال آینده بسیاری از مشاغلی که اکنون میشناسیم از بین خواهند رفت
دواشیش چاکراوارتی مدیرعامل شرکت کوئیکایکس

چهار انقالب
صنعتی در پیش
است و میلیونها
شغل را میتواند
تا  10سال آینده
از بین ببرد

مجمع اقتصادی جهان  2016در داوس اعالم کرد که چهار انقالب
صنعتی در پیش است و میلیونها شغل را میتواند تا  10سال آینده
از بین ببرد .گزارش مشترکی از بانک آمریکا و موسسه مریل لینچ هم
این پیشبینی را انجام داده است که  47درصد از مشاغل در آمریکا
به وسیله فناوری از بین خواهند رفت .آیا در این میان ،شغلی که شما
دارید جان سالم به در خواهد برد؟
کشاورزان :مکانیزاسیون و بهرهوری کشاورزی افزایشیافته باعث
شده است که کمتر از  2درصد آمریکاییها به طور مستقیم در بخش
کشاورزی استخدام شده باشند .در هند ،این شغل اکنون شامل 50
درصد جمعیت است .با گران شدن هزینه زمین ،ماشینآالت ،مواد
شیمیایی و راهحلی که فناوری برای هزینه -فایده نیروی کار فراهم
کرده ،روزهای کشاورزانی که به صورت انفرادی کار میکنند به شماره
افتاده است .مالکان ثروتمند زمین و شرکتها این بخش را به سلطه
خود درخواهند آورد؛ در حالی که استخدام نیروی کار در این حوزه
ب هشدت کاهش مییابد.
کارگران کارخانه :در ژاپن به ازای هر 10هزار کارگری که در بخش
صنعت تولیدی خودرو کار میکنند بیش از هزار و  500ربات وجود
ن میشوند .این
دارد .آنها ســریعتر و بهتر هستند و بیشازپیش ارزا 
روند در سراسر جهان تولید و صنعت در حال سرعت گرفتن است و
سرزندگی کارگران کارخانهها را از بین میبرد.

حاال که دولتاشد
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گزارشگران :اسوشیتدپرس هماکنون در هر فصل سال ،بیش از
3هزار گزارش اقتصادی را با استفاده از «ورداسمیت» که یک درگاه
گزارشگری با زبانی طبیعی است منتشر میکند 8.5 .درصد از کل
محتوای ویکیپدیا به وسیله رباتها نوشت ه میشود .با سقوط شدید
آگهــی خبرگزاریها و رســانههای چاپی ،آنها بهندرت
درآمدهای
ِ
میتوانند از پس هزینههای گزارشگرانی که اخباری فوری را دنبال
میکنند و تولیدات میدانی انجام دهند برآیند .در عوض ،نرمافزارهای
زیادی برای این کار وجود دارند .این کار به معنی گزارشگران انسانی
کمتر است و آنها میتوانند بیشتر قطعات مربوط به یادداشت و تحلیل
را بنویسند تا اینکه گزارش بنویسند.
معلمان :با وجود کالسها و مدارک دبیرستانی آنالین ،اینترنت در
حال مرتفع کردن نیاز رفتن به دبیرســتان و کالج نزد کسانی است که
میخواهند به مدارج باالتر تحصیلی برسند .به طور مشابه ،آموزش عملی
و کارگاهی نیز با اپلیکیشنها و کالسهای آنالین جایگزین شده است.
جــدا از آموزش ابتدایی و مدارس ،این روند هم دســتمزد و هم تعداد
معلمان مورد نیاز را در سیستمهای آموزشی کاهش میدهد.
یام
صدهنده شرکت آیب 
کارکنان بخش سالمت :ابزار رایان های تشخی 
به نام «واتســون» یک مجموعه انقالبی از ابزارهای تشخیص پزشکی
اســت که این امکان را به پزشکان میدهند که تشخیصهای درست،
فوری و رایگانی از وضعیتهای پزشــکی افراد داشته باشند .با افزوده
شدن تلفنهای همراه هوشمندی که به ابزارهای الکترونیکی تشخیص
بهداشــتی راهدور متصل هســتند و با در نظر گرفتن رایانهای شدن
ِ

وجود کالسها و مدارک دبیرستانی آنالین ،اینترنت در حال مرتفع کردن نیاز رفتن به دبیرستان و
کالج نزد کسانی است که میخواهند به مدارج باالتر تحصیلی برسند .به طور مشابه ،آموزش عملی
و کارگاهی نیز با اپلیکیشنها و کالسهای آنالین جایگزین شده است.

تاریخچه پزشکی ،تعداد کمتری از متخصصان مراقبتهای بهداشتی
مورد نیاز خواهند بود چراکه بیشتر بیماران از راه دور درمان خواهند شد.
وکال و کارشناسان حقوقی :یکی از بزرگترین قسمتهای کار
حقوقی ،اطالعات ناشی از تحقیقات و اکتشافاتی است که کارشناسان
حقوقی و وکالی کارآموز و کمسابقه باید از میان مدارک ثبتشده
فیزیکی به دست بیاورند و سپس اطالعات بهدستآمده را با یکدیگر
ترکیب کنند و مدارک حقوقی پیشنویسشــده را قبل از برگزاری
دادگاه آماده کنند .نرمافزارهایی مثــل «ل ِگال-زوم» که این کارها
را انجام میدهند ،بهشــدت تعداد مشاغل حوزه حقوقی را کاهش
داد هاند.
حسابداران :اســتفاده از نرمافزارهای حسابداری برای کسبوکارها
بیشتر از گذشته آســان میشود .کسبوکارهای کوچکی که به سوی
راهحلهــای «خــودت-کارت -را -انجــام -بده» مثــل نرمافزارهای
«ف ِرشبوک» مهاجرت میکنند نسبت به حســابداریای که با عامل
انسانی انجام میشوند ساعات کمتری برای این کار نیاز دارند .در حالی
که آنها در حال خودکار شدن و کاهش صورتحساب دستمزدها هستند
تقاضا برای حسابداران حرفهای طی  10سال آینده به طور چشمگیری
کاهش خواهد یافت.
ن راننده در عرض سالهای معدودی ،به
رانندگان :خودروهای بدو 
عمومی آمریکا خود را نشــان دادهاند.
طرزی موفقیتآمیز در راههای
ِ
نهادهای ناظر در حال تهیه پیشنویسی هستند که به شما اجازه خواهد
داد یک تاکســی بدون راننده را از طریق یک اپلیکیشن صدا بزنید یا
کاالهــا را به کامیونهای بدون راننده انتقال دهید .این اتفاق به معنی
تصادفات کمتر و ســفرهای سریعتر و البته نبود شغلی برای رانندگان
است.
صندوقداران :در ســوپرمارکتها و فروشــگاههای بزرگ ،هزاران
صندوقدار در حال جایگزین شدن با سیستمهای خودتشخیصی هستند
که صورتحســاب شــما را بر پایه مواردی که از مدارهای آرافآیدی
استفاده میکنند یا با اســکنرهای خودکار میخوانند و پول آنها را از

کارت بانکی شما کسر میکنند .شما میتوانید کارت بانکی خود را در
جایگاه مخصوص قرار دهید یا با کیف پول دیجیتالی خود قیمت کاالها
را بپردازید؛ بدون هیچ صفی و بدون شغلی برای صندوقداران انسانی.
فروش تلفنی /کارکنــان مراکز تلفن :آملیا ،یک عامل مرکز تلفن
مصنوعی ،میتواند بــه  20زبان مختلفی صحبت کند که از همکاران
انسانی خود یاد میگیرد و به حدود  30درصد مکالمات یک مرکز تلفن
آموزشــی پاسخ دهد .موسسه مککنزی تخمین زده است که تا سال
 2025میالدی ،نرمافزارهای شبیهسازی مشابه جایگزین 250میلیون
کارگر حوزه دانش در سراســر جهان خواهد شد .این میزان معادل 50
درصد جمعیت شاغل کنونی در هند است.
کارکنــان مراکز اقامتی :هتل هنا در ناکازاکــی اولین هتل جهان
اســت که تنها کارکنانی از نوع ربات دارد .رســتورانها در سراسر دنیا
در حال تجربه استفاده از میزهایی با صفحههای لمسی برای سفارش
غذا ،رباتهای پیشخدمت برای رساندن غذا به سر میز و سیستمهای
خــودکار برای پخت کامل غذاهای آماده هســتند .بخش اقامت که تا
 5درصد نیروی کار را اســتخدام میکند به مســیری خواهد رفت که
میلیونها شغل را از دست بدهد.
آزمایشکنندگان نرمافزارهای پرسشوپاســخ :فناوری توســعه
نرمافزارها یا شبیه به هوش مصنوعی در نقطه تمرکز شرکتهای فناوری
قرار دارند .این به این معناست که توسعهدهندگان نرمافزار نیاز دارند که
محصوالتشان آزمایش شود و از ابزارهای خودکار پرسش و پاسخ استفاده
کنند و کدهای آزمایش مخصوص به خود را به کار بگیرند بدون این که
وقتي برای روند پرســش و پاسخ برای محصوالت خود هدر دهند .این
کار باعث خواهد شد که بسیاری از مهندسانی که به آزمایش محصوالت
نرمافزاری مشــغولاند از کار بیکار شوند .برخی شرکتها گفتهاند که
حتی بهزودی یعنی از سال  2017میالدی به بعد ،دیگر کارکنانی برای
آزمایش نرمافزارهای خود و مهندس بخش پرســش و پاسخ استخدام
نخواهند کرد.

با افزوده شدن
تلفنهای همراه
هوشمندیکه
به ابزارهای
الکترونیکی
تشخیص
بهداشتیِ راهدور
متصلهستند
و با در نظر
گرفتن رایانهای
شدن تاریخچه
پزشکی ،تعداد
کمتری از
متخصصان
مراقبتهای
بهداشتی مورد
نیاز خواهند بود
چراکهبیشتر
بیماران از راه دور
درمان خواهند
شد

منبع:اکونومیکتایمز

نابود کردن شغلهای کنونی
فناوریها در بسیاری از موارد میتوانند شغلهایی را که اکنون به نظرمان ضروری
میرســند با بحران مواجه کنند و آنها را از بین ببرند؛ شــاید در آینده بسیاری از
مشاغلی را که کنون تصور میکنیم بسیار حیاتی هستند به تاریخ پیوند بزنند .در
زیر ،به مواردی اشــاره شده است که ماشین توانسته جای انسان را در مهارتهای
مختلف بگیرد و رقیبی جدی برای آن به شــمار آید .در ماه مارس  ،2016نر مافزار
هوش مصنوعی گوگل به نام «آلفاگو» توانست در یک مسابقه جهانی بازی «گو» که
یک بازی استراتژیک است و از شطرنج نیاز بیشتری به قوه فکر انسان دارد ،انسان را
شکست دهد .همچنین چاپگرهای سهبعدی توانستهاند زمینهای وسیع برای تولید
انواع کاالها از اســلحههای قنداقدار قابل استفاده واقعی تا دیگر وسایل تولیدی را
بسازند .این چاپگرها حتی در داخل منازل نیز میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند و
مردم با استفاده از الگوهایی که دارند در داخل منزل خود اسلحه تولید کنند .این کار
باعث میشود شما بدون نیاز به یک کارخانه ،خرید ابزار ،شبکه توزیع و حملونقل،
آنچه را که الزم دارید بسازید .وسایل پروازکننده خودکار که این روزها تحت عنوان
پهپاد میشناسیم از دیگر ابزارهاي حوزه فناوری هستند که زندگی سنتی انسان را
با چالش مواجه خواهند کرد .در سال  ،2016مرکز تحقیقات دفاعی آمریکا آزمایش

پهپادهای خودکاری را شــروع کرد که میتوانند با سرعت  70کیلومتر در ساعت
حرکت کنند و بدون دخالت انســانی ،موانع اطراف خود را شناســایی و مسیریابی
کنند؛ بدون اینکه خلبانی بمیرد یا تصادفات هوایی رخ دهد .در ســال  ،2015یک
شرکت متعلق به گوگل یک ابزار تمامخودکار را معرفی کرد که در عمل یک سگ
رباتیک بود که میتوانست از پلهها باال رود ،وضعیتهای مختلف جادهای را تشخیص
دهد و وقتی که با لگد مواجه میشود تعادل خود را حفظ کند .این ابزار میتواند در
مناطق جنگی به کار بیاید ،نقاط غیرقابل دسترســی را شناسایی کند و به کارهای
دیگری بیاید که عامل انســانی میتواند به آنجا وارد شــود .در سال  ،2013درصد
سهم دستمزد از تولید ناخالص داخلی آمریکا  44درصد بود که کمترین میزان خود
را تجربه کرد؛ در حالی که ســود شرکت در باالترین حد خود در سطح  11درصد
قرار داشــت .این اتفاق مشخص میکند که شرکتها و کشورها قادر خواهند بود با
تعداد مشاغل انسانی کمتر ،رشد اقتصادی خود را ادامه دهند .حسگرهای هوشمند
دادههای محیطی را دریافت و محاسبه میکنند و آنگاه آنها را در قالب اینترنت اشیا
به اشتراک میگذارند .حسگرها اکنون میتوانند در حوزههای مختلفی از مراقبت از
سالمتی گلههای گاو و دام تا کنترل کردن آبوهوای غذاهای خاص ،به کار بیایند.
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مشکلی بزرگ در صنعت خودروهای اسپورت

اشتیاق مردم به رانندگی کاهش یافته و خودروهای محبوب سابق از بین خواهند رفت

کِیل استاک

تحلیلگر حوزه خودرو

خودروهای
اسپورت با
ارقام نجومی به
فروش میرسند
و هزینه خیلی
زیادی باید برای
نگهداری آنها
نیز صرف کرد
و شمار کسانی
که برای لذت
یا نمایش خود
چنینپولهایی
را میپردازند
بسیار کم است

یک خودروی اسپورت واقعی که بسیار نزدیک به زمین قرار گرفته
و هیوالی خورنده بنزین فسیلی است ،بیشتر از هر وقت دیگری دوران
وحشتناکی را سپری میکند؛ این خودروها در شرکتهایی مثل «اوبر»
به مردم اجاره داده نمیشــوند ،در فروشــگاههایی مثل «کوتسکو» به
فــروش نمیروند و مهمتر از همه ،در دوران فرهنگ خودروســواری با
یبلن ِد نادان ،این خودروها خیلی کوتاه به نظر میرسند
نهای شاس 
ماشی 
و رانندگانی که آنها را میرانند از شیشه جلوی خودروی خود ،با انبوهی
از پالکهای خودروهای شاسیبلند روبهرو هستند.
مسئله دیگر این اســت که خودروهای اسپورت با ارقام نجومی به
فروش میرسند و هزینه خیلی زیادی باید برای نگهداری آنها نیز صرف
کرد و شمار کســانی که برای لذت یا نمایش خود چنین پولهایی را
میپردازند بسیار کم است .برای همه این دالیل و نظایر آن ،در این اواخر،
افسانه خودروهای اسپورت در آمریکا در حال از دست دادن وجهه خود
است .در شش فصل گذشته ،فروش سهم خودروهای اسپورت در میان
فروش کل صنعت خودرو مدام کاهش داشته است .طبق آمار موسسه
ادموندز ،در سال گذشته حدود یکسوم از فروش خودروهای اسپورت
از بین رفت .در ســال جاری ،این روند شتاب بیشتری گرفته است .در
اولین فصل ســال  ،2016فروش خودروهای اسپورت حدود  52درصد
کاهش یافته است.
اریک یواخیمزهالر ،مدیرعامل موسسه مشاور خودروسازی «ویوالدی
پارتنرز» ،میگوید« :من فکر میکنم تغيیر قابل توجهی در اشــتیاق
به رانندگی رخ داده و این تغییر این اســت که شوق رانندگی در میان
مردم بسیار کاهش یافته است ».حال سوال این است که آیا خودروهای
اسپورت خواهند ُمرد؟ البته .عاقبت ،گروهی از مردم که مثل دایناسورها
در حال انقراض نسل هستند همان گروه کوچکی باقی خواهند ماند که
عالقهمند به مسیرهای شخصی رانندگی به وسیله خودروي اسپورت
خواهند بود و در همان حال ،بسیاری از ما راندن خودروها را به رباتها و
خودروهای خودرانی سپردهایم که اصال در کار آنها دخالت نخواهیم کرد.
اما تا رسیدن به آن روز هنوز راه درازی باقی مانده است.
چوبی که الی چرخ خودروهای اســپورت گذاشــته شده
بســیار فراتر از عالقــه به رانندگی یا رصد کــردن جادهها
توســط رادارهای خودروهای خودران است .این مسئله از
تغییری عجیــب در ذات و روح و روان مصرفکنندگان،
تعریف دوباره از جاذبه در اختیار داشتن فرمان و روحیه
غیرورزشکاری مدیران اجرایی شرکتهای خودروسازی
نشئت میگیرد .به طور کلی ،سه عامل در از بین رفتن
جذبه خودروهای اسپورت نقش داشته است.

1

هیجان کم

«فورد موستانگ» این روزها پرفروشترین خودروی
اسپورت در آمریکاست .سال گذشته خودروهای پادشاه
را 123هزار نفر در آمریکا خریدند که نســبت به فروش
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ســال  2014میالدی  48درصد رشــد کرده بود .این آمار فروش برای
خودرویی که مســافران صندلیهای عقب آن باید خیلی فشرده مثل
مرتاضها بنشینند بسیار خوب و تاثیرگذار است .همین مسئله باعث
شد که بسیاری از ستایندگان خودروهای پورشه به سازندگان موستانگ
ایمیل بزنند و به شرکت فورد اعتراض کنند که خودرویی که تولید کرده
یک خودروی اسپورت «واقعی» نیست .استداللهای ناراضیان اینچنین
بود :هرکسی که بتواند با پرداختن  130هزار دالر یک راکت دوصندلی
از شرکت اشتوتگارد تهیه کنید اصال به فکرش هم نخواهد رسید که به
هیجان کمی که خودروی موستانگ به او میدهد راضی شود.
اینچنین استداللهایی ممکن بود که در گذشته اعتبار داشته باشند
اما اینچنین حرفهایی مربوط به گذشــته است .خودروسازان خیلی
خوب درباره محصوالت خود دریافتهاند که کارایی به یکی از مسائل مورد
توجه مشتریان تبدیل شده است؛ کارایی همیشه هم مربوط به طراحی یا
قابلیت اعتماد نیست .جدیدترین مدل موستانگ یک تعویضکننده پدال
و موتور 8سیلندر دارد که میتواند  435اسب بخار قدرت تولید کند .این
خودرو در کمتر از  5ثانیه میتواند از حالت ساکن به سرعت  60مایل در
ساعت برسد که بیشتر از بسیاری از مدلهای خودروی فراری در دهه
 1990میالدی است و تنها کمی کمتر از صفرتاصد خودروهای معاصر
مدل کِیمن شرکت پورشه است.
شرکت شورولت که مدل جدید کامارو را به بازار عرضه کرده دارای
مشــخصات تاثیرگذارتری است و مدل چلنجر هلکات شرکت داج نیز
موتوری را ارائه کرده که قدرت بســیار باالی  707اسب بخار را تولید

هرکسی که مورد این سوال قرار بگیرد که آمریکاییها عالقه به کدام ماشین خواهند داشت که برای آنها کاربردی باشد و احساس راحتی
کنند از خودروی مدل ایکس  6شرکت بیامدابلیو یاد خواهد کرد .این خودرو اساسا یک خودروی اسپورت است که مثل خودروهای سنتی
آمریکاییهاست و یک زوج آمریکايی کالسیک میتواند بهوبی برای کیسههای خواربار خود در آن جا پیدا کنند.

میکند .این محصوالت در کنار محصول مدل امایکس  5شرکت مزدا
قرار دارد که خیلی ســبک ،کوچک و سریع است و مانند یک درخت
بونسای است که ژاپنیها به آن عالقه زیادی دارند .کل این محصوالت
که هرکدام زیــر 30هزار دالر قیمت دارند ،در بــازار خودروی آمریکا
بهخوبی مورد استقبال واقع شده و ســال گذشته روی هم373 ،هزار
مشــتری آمریکایی آنها را خریدهاند .این میزان فروش به معنی افزاش
23درصدی فروش این خودروها در بازار آمریکا نســبت به فروش آنها
در سال  2014است.
اما شــواهدی وجــود دارد که دســتکم تعداد قابــل توجهی از
مصرفکنندگان دوست دارند که وسایل نقلیه گرانتری بخرند .طبق آمار
موسسه ادموندز 11 ،درصد رانندگان همانقدر که به طور سوالبرانگیزی
در حال بررسی خودروی ارزان مد ل جدید مزدا هستند در جستوجوی
ماشین 56هزار دالری باکستر شرکت پورشه هستند و نیز  8درصد كه
مصرفکنندگان شورولت كوروت هستند قبال از مدل موستانگ فورد
دست برداشتهاند .ماســاهیرو مورو ،مدیرعامل شعبه آمریکای شمالی
شرکت مزدا ،گفته است خودروهایی که مشتریان دوست دارند واقعا برند
این شرکت را داشته باشند کاهش یافته است« :همین حاال ،این سهم
ممکن است  10درصد باشد اما ما سهم خیلی کمتری در حد  2درصد
داریم و البته این سهم نیز برای ما کافی است».

2

تبشاسیبلند

هرکســی که مورد این سوال قرار بگیرد که آمریکاییها عالقه به
کدام ماشــین خواهند داشــت که برای آنها کاربردی باشد و احساس
راحتی کنند از خودروی مدل ایکس  6شــرکت بیامدابلیو یاد خواهد
کرد .این خودرو اساسا یک خودروی اسپورت است که مثل خودروهای
سنتی آمریکاییهاست و یک زوج آمریکايی کالسیک میتواند بهوبی
برای کیسههای خواربار خود در آن جا پیدا کنند .از سال  2008میالدی
که این خودرو ارائه شــد این محصول به طرزی غیرمنطقی با موفقیت
همراه شد .سال گذشته ،شــرکت بیامدابلیو تقریبا 8هزار مدل از این
محصــول را در آمریکا فروخت و در فصل اول امســال ،به ازای هر دو
خرید خودروی اســپورت کوپه از بیامدابلیو دو خودروی ایکس  6این
شــرکت به فروش رفت .اریک لیمان ،معاون شرکت «تروکار» که روی

چشماندازی از صنعت خودروهای اسپورت کار میکند میگوید« :مدل
ایکس  6بیامدابلیو اولین مدل از خودروهای اسپورت است که همزمان
کاربردهای خودروهای ســنتی را نیز بــرای آمریکاییها دارد .این یک
محصول پیشرو است که ما در دیگر محصوالتی که بعدتر به بازار خواهد
یبینیم».
آمدم 
غیر از بیامدابلیو برندهای دیگری نیز شــامل مازراتی و جگوار نیز
دارای محصوالتی است که بهسرعت مورد عالقه مشتریان قرار میگیرد.
هرچه خودرو بزرگتر باشد و برای خانوادههای آمریکایی جای بیشتری
داشته باشد موفقتر خواهد بود .میتوان به این رونق گرفتن ماشینهای
بزرگ «تب شاسیبلند» نام داد .به طور کلی ،در سه سال گذشته فروش
خودروهای لوکس شاسیبلند  40درصد افزایش یافته است .البته این به
معنای آن نیست که کسی دیگر در پی خودروهای اسپورت دوصندلی
نباشد اما بدون شک محبوبیت این خودروها در بازار کاهش یافته است.
این روزها شرکتهای خودروسازی مختلف جهان تالش میکنند
که خودروهای شاسیبلند بســازند و منطبق با جریان بازار و نیازهای
مشتریان پیش روند .کارشناســان توصیه میکنند شرکتهایی مثل
پورشــه نیز که عمدتا در کار ساخت خودروهای اسپورت هستند باید
مدلهای شاسیبلندی عرضه کنند تا ســهم بازار از دست آنها خارج
نشود.

3

تسال

الون ماسک ،بنیانگذار و مدیرعامل شرکت تسالموتورز ،جهان
را با گفتن این جمله که «ما خودروهای کمسرعت نمیسازیم» دوباره
مطمئن کرد .این جمله وقتی ادا شد که ماسک مدل  3از خودروهای
تسال را در قالب جدیدترین خودروی این شرکت فعال در دره سیلیکون
و حوزه فناوری رونمایی کرد .بــا اینکه منتقدان ایرادهای زیادی را به
خودروهای تسال وارد کردهاند اما خودروهای این شرکت راه خود را در
بازار باز میکنند .خودروهای الکتریکی جدید تسال از قدرت موتور زیادی
برخوردارند و بهســرعت میتوانند به سرعتهای باال برسند و از سوی
دیگر ،باتریهای آنها به اندازه گذشــته سنگین نیست که کف خودرو
پخش شوند و مانع سرعت گرفتن آن شوند.
با این حال ،آنهایی که به طور مطلق و خالص به خودروهای اسپورت
نگاه میکنند به خودروهای ســری اس شرکت تسال این انتقاد را وارد
کردهاند که یک خودروی واقعا اســپورت به شمار نمیرود .این خودرو
یک خودروی لوکس چهارصندلی و صندوقدار است که تجهیزات خوبی
برای سرنشینان خود دارد .این مدل بهخوبی یک خودروی سریع است
و شــرکت تسال برنامه دارد که در سال جاری حدود 90هزار دستگاه از
آن را به فروش برساند که این اتفاق به معنی نشانه گرفتن قلب بازاری
است که مشتریان آن خودروهای لوکس شاسیبلند را میپسندند.
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گزارشگــر

تجارت پرسود ببر و کرگدن در بازار جهانی
چین و ویتنام از مشتریان مشتاق اعضای بدن حیوانات وحشی هستند

گردش مالی
قاچاق اعضای
بدن ببر ساالنه
5میلیون دالر
ارزش دارد.
اعضای بدن
ببروحشی
به دلیل کم
شدن تعداد این
گونه جانوری
ارزشمندتر شده
است
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پارک جین کوربت در هیمالیا شاید بلندترین منطقهای از جهان
باشد که در آن از ببرها حفاظت میشود؛ مقامات هندوستان بهسختی
از اینجا محافظت میکنند اما همچنان قاچاقچیان حیوانات وحشی
در آنجا دستگیر میشــوند؛ در یکی از آخرین موارد ،یک دسته از
قاچاقچیان با  250کیلوگرم استخوان و پنجه ببر و پنج پوست این
حیوان کشف شــد .مقامات پارک  1500مورد عکس را در اختیار
دارند که نشان میدهد تالش برای شکار حیوان به صورت غیرقانونی
در مکانهای حفاظتشده رخ میدهد .یکی از مقامات اداره حفاظت
از جنگلهای هندوستان میگوید« :وقتی که این محمولهها کشف
میشوند در همهجای دنیا باعث خجالت ما میشوند».
تجارت اعضای بدن ببر وحشی به وسیله شکارچیان غیرقانونیاي
صورت میگیرد که معموال افراد فقیر محلی هستند و در نهایت به
مشتریانی میرسد که عمدتا چینیاند .این شکارچیان محلی بیشتر
هندی ،تبتی و نپالی هســتند .به دلیل دستگیریهای متعدد در
سالهای اخیر ،اکنون بیشتر شکارچیان به طور مستقیم با چینیها
وارد معامله میشوند .اما همانطور که دبی بانکز از آژانس تحقیقات
زیستمحیطی ،یک سازمان غیردولتی در انگلستان ،نشان میدهد
«لهاسا» هنوز مرکز توزیع اجزای بدن ببر و پلنگ به شمار میرود.
استخوانهای این حیوانات برای مصارف پزشکی استفاده میشود
و دندانها برای آویزهای رفع چشمزخم .بانکز میگوید که افسران
چینی در تبت معموال خریداران مشتاقی هستند .پلیسهای هندی
و نپالی بهتر با هم کار میکنند اما آنها هنوز محدودیتهایی برای
همکاری با چینیها دارند.
در سال  2012که هر کیلو استخوان ببر به قیمت هزار و 200
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دالر به فروش میرفت اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل تخمین
زده بود که گردش مالی قاچاق اعضای بدن ببر ساالنه 5میلیون دالر
ارزش دارد .اعضای بدن ببر وحشی به دلیل کم شدن تعداد این گونه
جانوری ارزشمندتر شد ه است .البته برگشت تعداد ببرها از این نوع
از 3هزار و  200رأس در سال  2010میالدی به 3هزار و  890رأس
نشاندهنده بهبود وضعیت نگرانکننده انقراض این گونه جانوری
اســت .در بسیاری از موارد مثل الئوس عالقه برای نگه داشتن این
حیوان حتی به صورت یک رأس نیز وجود داشته است .پوست ببر
وحشی برای دکوراسیون به کار میآید و خرید و فروش میشود.
اعضای بدن ببرهایی که در مزارع نگه داشته میشوند به صورت
غیرقانونی از طریق مثلث طالیی میانمار ،تایلند و الئوس به چین
وارد میشوند .این منطقه مرکز اصلی تجارت حیوانات حفاظتشده
اســت .یک تیم تحقیقاتی که از منطقه ویژه اقتصادی الئوس که
مورد عالقه گردشگران چینی است بازدید داشته گزارش کرده مواد
بسیاری از شــراب استخوان ببر تا قرصهای عصاره استخوان این
حیوان را دیده که در معرض فروش قرار داشتند .این گروه در یک
رستوران دیده اســت که خرسی را در قفس انداخته بودهاند و اگر
مشــتریان آن را سفارش میدادهاند همانجا حیوان را میکشت ه و
یپختهاند.
م 
الئوس مرکزی است برای تجارت غیرقانونی اعضای بدن تقریبا
هر نوع جانوری؛ از جمله تجارت شاخ کرگدن که اداره مواد مخدر
و جرایم ســازمان ملل شش ســال پیش اعالم کرده بود هر سال
حدود 8میلیون دالر گردش مالی داشــته است .از آن موقع ،تعداد
کرگدنهایی که هر سال به وسیله شکارچیان غیرمجاز در آفریقا
ســاخی میشوند بیش از سه برابر شده است .مجازات موثر برای
قاچاق اعضای حیوانات بهندرت دیده شــده است؛ تنها قاچاقچی
تایلندی اعضای حیوان در زندان ،چومالنگ لمتونگتای اســت که
برای قاچاق حیوانات در جنوب آفریقا به  13ســال حبس محکوم
شــده است .این قاچاقچی وقتی که دستگیر شد مدعی شد که به
کرگدنها در فصل قانونی شــلیک کرده و حیوانات را طبق قوانین
مربوط به مداوای بیماری این نوع حیوان از آفریقا خارج کرده است.
این روش یکی از روشهای فراوانی است که قاچاقچیان و شکارچیان
یک ماده را به قیمت هر کیلو 70هزار دالر یعنی دو برابر قیمت طال
جابهجامیکنند.
این قاچاقچی تایلندی با مردی در ارتباط بوده که یک قاچاقچی
بینالمللی حیوانات وحشی است و همچنین با ویکسای کوئساوانگ،
یک سرباز سابق در ارتش الئوس ،نیز ارتباط داشته است .این مسائل
نشان میدهد که شکارچیان غیرمجاز و قاچاقچیان شبکه ارتباطی
بینالمللی گســتردهای را برای کار خود در اختیار دارند .در سال
 ،2013دولــت آمریکا یکمیلیون دالر جایزه برای دادن اطالعاتی
درباره شبکه قاچاق حیوانات که مدعی بود کوئساوانگ سردسته آن
است پیشنهاد کرده بود .اما او اتهام قاچاق را رد میکرد.

الئوس مرکزی است برای تجارت غیرقانونی اعضای بدن تقریبا هر نوع جانوری؛ از جمله تجارت
شاخ کرگدن که اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل شش سال پیش اعالم کرده بود هر سال
حدود 8میلیون دالر گردش مالی داشته است.

برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که افزایش شکار غیرمجاز
کرگدن که جمعیت آن از سال  2008تاکنون به یکپنجم کاهش
یافته به دلیل افزایش تقاضا در ویتنام اتفاق افتاده است .آنجا ،کندن
شاخ کرگدنها برای مداوای افراد و برخی بیماریها انجام میشود.
برخی دیگر نیز معتقدند که این شاخها به طور مخفیانه در نهایت از
چین سر درمیآورند.
یکی از بزرگترین اجتماعات قاچاق حیوانات برای مقاصد درمانی
را ویتنامیها تشکل میدهند .در دهههای اخیر که درهای کشور
ویتنام باز شده ،تعداد زیادی از آنها در آفریقای جنوبی ساکن شدهاند
تا بتوانند از نزدیک با شکارچیان ارتباط داشته باشند .تام میلیکن
از موسســه غیردولتی «ترافیک» (به معنی قاچاق) میگوید« :در
سالهای اخیر ویتنامیها خیلی آرام کار خود را برای قاچاق اعضای
حیوانات وحشی برای مقاصد درمانی شروع کردهاند .دستکم در دو
مورد ،شکارچیان حرفهای آفریقای جنوبی برای مشتریان ویتنامی
خود به کرگدنها شــلیک کردهاند و در دو مورد دیگر ،دو ویتنامی
برای تالش برای قاچاق اعضای بدن کرگدن از راه هوایی دستگیر
شدهاند ».این شکارها برای شــهروندانی در جمهوری چک انجام
میشــد که بزرگترین اجتماع ویتنامیها را در دوران جنگ سرد
دارویی کشفشده
داشت .دیگر شکارهای غیرمجاز دارای مصارف
ِ
در آفریقای جنوبی برای ارســال به شهروندان اسلواکی ،لهستانی،
اوکراینی و روس انجام شــده است .میلیکن میگوید« :ویتنامیها
در شکار این حیوانات به قدری ماهر شدهاند و این مسئله برای آنها
به اندازهای طبیعی است که میتوانند برای اعضای حیوانات حراج
برگزار کنند یا شکارهای ورزشی سازمان دهند ».طبیعت بینالمللی
تجارت اعضای حیوانات وحشی با مشکل بزرگ استحکام مقررات
حقوقی مواجه است .مستندات قاچاق اعضای کرگدن در آفریقای
جنوبی باید مدتها در انتظار ترجمه رسمی برای ارائه به دادگاهها
بمانند .وضعیــت برای اعضای دیگر حیوانات نیز بهتر از این نبوده
است.
بازار چین برای همه صنایع دارای جذابیت فراوانی است و برای
صنعت دارویی نیز جذبه زیادی دارد .بسیاری از محصوالت دارویی
چینی و تولیدات حوزه بهداشت از اعضای حیوانات وحشی ساخته
میشوند و بهخصوص تمرکز چینیها بر طب سنتی خود ،به طور
غیرمستقیم باعث شده اســت که جان حیوانات وحشی به خطر
بیفتد.
یکی از سویههای منفی معجزه اقتصادی آسیای شرقی این بود
که میلیونها نفر این توانایی مالی را به دســت آوردند که اعضای
حیوانات در معرض انقراض را بخرند .نهتنها کرگدن بلکه انواع ببر،
خرس ،سوسمار ،الکپشــت دریایی ،اسب آبی و ...نیز توسط این
افراد خریدوفروش میشود .بسیاری از افراد روی کاغذ برای حفاظت
از انــواع این جانوران و جلوگیــری از انقراض آنها تالش میکنند
اما سیاســتهای اقتصادی در بسیاری از کشورها از جمله چین و
روشهای درمانی آنها برخالف زندگی طبيعي این حیوانات است.
در ماه مارس امســال ،هیئتی عالیرتبه با  14عضو که مشاور
پارلمان چین ،کنگره ملی مردم ،هستند بحث میکردند که قانون
حفاظت از جانواران وحشی این کشور باید تسهیل شود .این هیئت
مدعی شده بود که رقابت با شرکتهای دارویی و بهداشتی غربی
به معنی این اســت که طب سنتی چین از حمله و اتهام از ناحیه
کشورهای خارجی رنج میبرد .بنابراین اعالم کرده بود« :ما نباید به

پیشزمینه فرهنگی خود بیاعتنایی کنیم و کورکورانه با ارزشهای
غربی سازگار شویم».
البته این هیئت چینی نمیخواهد که وضعیت شــکارچیان را
تسهیل کند بلکه میخواهد بیشتر از حیواناتی استفاده کند که در
مزارع و به صورت پرورشی در محیطهای مصنوعی رشد میکنند.
برای مثال ،خرسها در قفسهایی پرورش داده میشوند که به بدن
آنها شــیردوشهایی متصل است که شیر آنها را میدوشد و برای
مقاصد درمانی استفاده میکند .کرگدنها و ببرها نیز در مزارع به
صورت مصنوعی پرورش داده میشــوند .حدود 6هزار ببر که 50
درصد آنها در طبیعت وحشی دوام آوردهاند در مزارع چینی حفاظت
ميشوند .چین ساالنه  100تن استخوان ببر را برای مقاصد دارویی
مورد اســتفاده قرار میدهد؛ در حالی که تقاضا برای این جنس در
این کشور حدود  22تن است.
این فشــار اجتماعی نیز وجود دارد که از خریدوفروش اعضای
حیوانات وحشی که به وسیله شکارچیان به دست آمدهاند ،توسط
دولتها جلوگیری شود .در ماه سپتامبر سال گذشته ،در کنفرانسی
در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی مقرراتی وضع شد که شاخ کرگدن
بین دولتها مبادله شود اما از تجارت حیوانات شکارشده به وسیله
شــکارچیان ممانعت به عمل آید .اما نتیجه این شــد که قاچاق
حیوانات و اعضای آنها به صورت غیرقانونی وضعیت بدتری پیدا کرد.
فعاالن غربی که مخالف تجارت اعضای حیوانات وحشی هستند
استدالل ميكنند که راه حفظ حیوانات وحشی این نیست که آنها
را در مزارع و به صورت پرورشــی و حفاظتشده رشد دهیم بلکه
راهحل این است که تقاضا را کاهش دهیم یا قطع کنیم .بسیاری از
صنایع از این موضع آنها حمایت میکنند .در سال  ،2007فدراسیون
جهانی طب چینی ،یک گروه تجاری ،سفری را به چین ترتیب دادند
تا با پزشــکان چینی دیدار و آنها را ترغیب کنند که از محصوالت
ساختهشده از اعضای بدن ببر استفاده نکنند .بسیاری از کسانی که
با طب چینی درگیر هستند ،تحت فشار افکار عمومی یا حقوقی قرار
گرفتهاند که از داروهای بهدســتآمده از حیوانات وحشی استفاده
نکنند.
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گزارشگــر
گزارش میدانی و تحلیلی آیندهنگر ازاقتصاد ترکیه

خیز ببرهای آناتولی

اقتصاد ترکیه چگونه فرهنگ توسعه را كسب كرد و طی  20سال دگرگون شد؟
محمد عدلی

ÍÍپرده اول :استانبول ،میدان تکسیم ،پیرزن گلفروش
قبل از ورود به خیابان اســتقالل چند قدم آنطرفتر از نماد جمهوریت ترکیه و مجســمه
آتاتورک ،غرفههای گلفروشی کنار یکدیگر به خط شدهاند .صاحبان غرفهها هر روز صبح گلهای
تازه را جلوی غرفهها ميچینند تا نمایشگاه کوچکی از گلهای رنگارنگ در یک مسیر  50متری
برپا شود .یکی از این غرفهها را پیرزن چاقی اداره ميکند که در توریستپذیرترین میدان ترکیه،
پوشــش محلی خود را حفظ کرده است .روسری را روی سرش عمامه کرده و بلوز و دامن گلدار
بلند پوشیده است .ساعت از  9صبح گذشته و هیاهوی پرندههای َجل ِد میدان تکسیم نشان ميدهد
که تردد زیادی در حوالی آن به راه افتاده اســت .پیرزن اما هنوز از رســیدگی به گلهای جلوی
غرفه دل نکنده است .روی دو پایش نشسته و سعی ميکند آنها را به بهترین شکل ،آرایش کند
تا مشتری بیشتری نسبت به رقبای همسایهاش جذب کند .حلقههای کوچک گل درست ميکند
تا خانمهای جوان را به تاجگذاری مجاب کند .این حلقههای تاج ،مشتریان زیادی بهخصوص در
میان توریستهای ایرانی دارد .پیرزن با خوشرویی و انگیزه زیادی به دنبال فروش بیشتر گلهاست.
ÍÍپرده دوم :استانبول ،خیابان استقالل ،دخترک کافهدار
كوچه باريك و كوتاه فرعي كه به ميانه خيابان استقالل ميرسد ،چند كافه و رستوران كوچك
را در خود جاي داده است .همين كه نگاه عابران خيابان استقالل كه پرترددترين خيابان اين شهر
توريستي است به سمت اين كوچه كج ميشود ،كافهدارها آن را ميدزدند و هركدام سعي ميكنند
از عابران پياده براي خود مشــتري بسازند .روش بازاريابي در اين كشور حتي براي رستورانها و
كافهها اينگونه است .صندليهاي چيدهشده در كوچه را از زير ميز بيرون ميكشند و از عابران
دعوت ميكنند كه روي آن بنشينند .در انتهاي اين كوچه و مقابل آخرين كافه ،دختر نوجواني
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ايستاده كه با روشي خاص به دنبال جذب مشتري است12 .يا  13سال بيشتر ندارد اما از ترديد
نگاهها به دنبال مسيري براي نفوذ به قوه تصميمگيري مشتري ميگردد .وقتي ترديد براي انتخاب
كافه را در چشمان عابران ميبيند ،به سراغشان ميرود و با مخلوطي از زبان تركي و انگليسي سعي
ميكند آنها را بخنداند و روي صندليهاي كافه پدرش بنشاند .وقتي پاسخ منفي از آنها دريافت
ميكند ،همچنان شوخي با آنها را رها نميكند .كنار ورودي اين كوچه فرعي در خيابان استقالل،
سه جوان در حال اجراي موسيقي ايراني براي عابران هستند.
ÍÍپرده سوم :استانبول ،محله امينونو ،فروشنده جوان
كوچههــاي تودرتو در محله امينونو كه مغازههاي فروش لبــاس در آن كنار هم قرار گرفته
به كوچههاي اطراف بازار تهران شــبيه اســت .اجناس مغازهها تا ميانههاي كوچه ،چيده شده و
فروشندهها به سبك همه فروشندهها در اين شهر ،بيرون از مغازه ايستادهاند تا ويترين صوتي براي
عابران به نمايش بگذارند و آنها را مجاب كنند كه وارد شوند و به خريد بپردازند .يك زوج ايراني
فروش ترك كه زبان انگليسي نميداند با مشكل مواجه
در اين خيابان هنگام خريد از يك دست ِ
شدهاند .جوان فروشندهاي كه آلبوم لباسهاي مغازهاش را براي نمايش به عابران در دست دارد،
جلو ميآيد و مسئله را حل ميكند .فروشنده جوان اما زوج ايراني را رها نميكند .آلبوم لباسهايش
را مقابل آنها قرار ميدهد و خودش سريع آن را ورق ميزند .در ميان جمالتش از كلمات فارسي
استفاده ميكند تا توجه بيشتري جلب كند .بدون آنكه اجازه دهد زوج ايراني سوالي بكنند ،آنها را
به مغازهاش كه در طبقه باال قرار دارد و شبيه كارگاههاي توليد لباس است ،ميكشاند .چند مانتو
را از رگال خارج ميكند و به خانم ايراني پيشنهاد ميكند .دو مانتويي را كه  300لير قيمتگذاري
كرده ،بعد از چانهزني زياد خريداران به  170لير ميفروشد تا زوج ايراني كه براي خريد يك دمپايي
 10ليري از دستفروش ،توقف كرده بودند ،پس از  20دقيقه با  2مانتوي  170ليري محله امينونو
را ترك كنند.
ÍÍميانپرده :ميل عمومي به رشد
تركها روش بازاريابي ويژهاي به كار بســتهاند و در اين راه متحد شــدهاند .از لباسفروشها
تا رســتورانداران براي فروش بيشــتر ،به دنبال توريســتها راه ميافتند .فروش بيشتر آنها به
مفهوم صادرات بيشتر و ورود بيشتر ارز به تركيه است .منافع آنها اينگونه با منفعت كشورشان
پيونــد خورده و براي هر دالر خارجي به تكاپــو افتادهاند .از كافهدار نوجوان تا بوتيكدار جوان و
سرآشپز و گلفروش پا به سن گذاشته ،همه فقط يك فلسفه را دنبال ميكنند .شايد هيچكدام
در همايشهاي پيشرفته بازاريابي يا تكنيكهاي فروش كه اين روزها در ايران رونق گرفته ،شركت
نكرده باشــند اما روحيهشــان با غرور كاذب فاصله دارد و بدون آنكه چشم به ثروت خدادادي و
كمك دولتي دوخته باشند ،كسب درآمد و صادرات بيشتر را دنبال ميكنند .تالش جمعي آنها به
ثروتآفريني براي كشورشان انجاميده است .تصميم به حركت تازه براي پيشرفت و توسعه ،نزديك
به سه دهه قبل در تركيه گرفته شد اما نشانههاي اين شور در بدنه جامعه تا كوچكترين فعاالن
ميدان اقتصاد ،نمايان است .با روحيهاي كه در ميان فعاالن بخش خصوصي حتي اقتصادگردانان
خرد متبلور شده است ،ميتوان داليل رشد قابل توجه در صادرات و جذب توريست در اين كشور
را تحليل كرد .جذب قابل توجه توريست به تركيه و درآمد باالي اين كشور از آن ،تنها به دليل
آب و هواي خوب و كاخهاي مجلل عثماني به دست نيامده بلكه لبهاي خندان و نگاههاي مهربان
اهالي اين كشور ،فرش قرمز را براي گردشگران پهن كرده است .سرمايهگذاران خارجي نيز به مدد
فضاي مناسب كسبوكار قدم به سرزمين تركها گذاشتهاند و قطعهاي بزرگ از پازل رشد تركيه
شدهاند .پازلي كه اسالف اين سرزمين  79ميليون نفري نزديك به  3دهه پيش طراحي كردهاند،
ميدان بازي را براي اقتصاد مهيا كرد تا زمينه حركت سريع تركيه براي رشد ايجاد شود .هرچند

محسن صفايي فراهاني كه در دوره اصالحات قائممقام وزير اقتصاد ايران بود ،روايت ميكند كه
تورگوت اوزال در همان اوايل رسيدن به قدرت تصميم گرفت براي نوسازي اقتصاد تركيه از
اقتصاددانان بزرگ جهان كمك بگيرد.

طي يك سال گذشته چالشهايي در مسير رشد باالي اقتصاد اين كشور ايجاد شده است اما اينكه
آنها طي  25سال خود را از ميان كشورهاي توسعهنيافته جدا كردند و گام بلندي براي رسيدن به
توسعه برداشتند ،قابل انكار نيست.
سازمان سیا ترکیه را در رده کشورهای توسعهیافته دستهبندی کرده است .ترکیه را به عنوان
کشــور تازه صنعتیشده طبقهبندی میکنند و آن را جزو  ۲۰کشور صنعتی جهان میدانند .بر
اساس اعالم مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردر ،شهر استانبول در سال  ۲۰۰۸با  ۳۵نفر میلیاردر
پس از مسکو با  ۷۴میلیاردر ،نیویورک با  ۷۱میلیاردر و لندن با  ۳۶میلیاردر ،در رده چهارم جهان
قرار دارد و از این لحاظ از شهرهایی مانند توکیو ،هنگکنگ ،لسآنجلس و داالس پیش است.
ÍÍماجرای استمداد از اقتصاددانان خارجی
«تورگوت اوزال» نامي اســت كه مردم تركيه آن را از ياد نخواهند برد .اگر آنها آتاتورك را به
عنوان نماد جمهوريت ســتايش ميكنند ،بايد اوزال را به پاس ريلگذاري اقتصادي مورد احترام
قرار دهند .او با خصوصيســازي در تركيه و اجراي سياستهاي باز اقتصادي ،انقالب بزرگي در
توزير
جذب سرمايه داخلي و خارجي پايهگذاري كرد .اوزال كه در سالهاي  1983تا  1989نخس 
تركيه بود و در ســال  1989به رياستجمهوري رسيد ،در سال  1993با مرگ ،رهبري تركيه را
واگذار كرد .محسن صفايي فراهاني كه در دوره اصالحات قائممقام وزير اقتصاد ايران بود ،روايت
ميكند كه تورگوت اوزال در همان اوايل رســيدن به قدرت تصميم گرفت براي نوسازي اقتصاد
تركيه از اقتصاددانان بزرگ جهان كمك بگيرد .اوزال كه سابقه فعاليت در بانك جهاني را داشت ،با
رويكردهاي اقتصادي جهاناوليها در آزادسازي و اتكا به بخش خصوصي آشنا شده بود ،به همين
دليل تصميم خود را براي اجراي سياستهاي نوين اقتصادي گرفت و در آغاز راه از اقتصاددانان
جهان دعوت كرد تا در تدوين نقشه جديد توسعه تركيه به او كمك كنند .صفايي فراهاني ميگويد:
«اوزال پذيرفته بود كه دانش داخلي اين كشــور براي ريلگذاري جديد اقتصادي كافي نيست،
به همين دليل اقتصاددانان مطرح جهان را به تركيه دعوت كرد و از آنها خواســت تا با شناخت
ظرفيتها و شرايط اقتصادي تركيه ،نسخه رشد پايدار اين كشور را طراحي كنند».
فرهاد عطايي تحلیلگر مســائل ترکیه در مقالهاي که ســال  1379در فصلنامه «مطالعات
راهبردي» منتشــر كرد ،اینچنین در مورد آغاز دوران اوزال نوشته است« :پس از انتخاب رونالد
ریگان ،به ریاســتجمهوری ایاالت متحده آمریکا و آنچه به «انقالب ریگانی» مشهور شد ،دهه
 1980در جهان شــاهد تحول عظیمی در رشــد اقتصادی و توسعه کشورهای عقبافتاده بود.
سیاست کاهش نظارت دولت بر فعالیت بانکها و موسسات مالی در سطح جهان و فراهم کردن
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تسهیالت برای سرمایهگذاری برونمرزی آمریکا موقعیتی استثنايی را برای بسیاری از کشورها
فراهم ســاخت .به قدرت رسیدن تورگوت اوزال در این دهه و سیاستهای بیسابقه او در جلب
سرمایههای داخلی و سرمایهگذاریهای خارجی ،اقتصاد ترکیه را در مسیری جدید قرار داد و آن
را به اقتصادی مبتنی بر صادرات با توان تولید کاالهای قابل رقابت در سطح جهانی مبدل ساخت».
دوران طالیی ترکیه توجه پژوهشگران منطقه را به خود جلب کرده و آنها چندین مقاله و کتاب
در این زمینه منتشر ساختهاند.
رحمان قهرمانپور در کتاب «تعامالت ايران و تركيه در آغاز قرن بيســتويكم» که سال 84
منتشر شد ،مينویسد« :سیاستهای اصالحات اقتصادی نئولیبرال ،در دوران تورگوت اوزال ،که
همزمان با نئولیبرالیسم اقتصادی (یا به تعبیر اقتصاددانان ظهور اقتصاد نئوکالسیک) در آمریکا،
بریتانیا و اقتصاد جهانی آغاز شد ،تاثیرات عمیقی بر سیاست و جامعه ترکیه گذاشت که در دهه
 90و ســالهای آغازین قرن بیستویکم ،خود را نشان داد .سیاستهای اوزال توانست ترکیه را
از یک اقتصاد پیرامونی به یک اقتصاد نیمهپیرامونی در اقتصاد جهانی تبدیل کند و زمینه گذار
ترکیه را به اقتصاد بازار تســهیل کند .با وجود تالشهای قابل توجه اوزال ،ماهیت سیاســت در
ترکیه و بهخصوص ســنت قوی دولتساالریِ به ارث رسیده از امپراتوری عثمانی ،یکی از موانع
عمده پیشرفت مطلوب اصالحات اقتصادی و خصوصیسازی بود؛ بهویژه آنکه ظهور اقتصاد بازار و
خصوصیسازی ميتوانست مشروعیت نخبگان سنتگرای سکوالر را با چالشهای اساسی مواجه
سازد و پایگاه اجتماعی آنها را در حد قابل توجهی تضعیف کند».
محمود واعظي وزیر فعلی ارتباطات که نماینده ویژه رئیسجمهور در روابط با ترکیه است نیز
طی سالهای گذشته مقالههايی را در مورد این کشور همسایه در پژوهشكده تحقيقات استراتژيك
به ثبت رسانده است .او در یکی از این مقالهها که سال  1387منتشر شد ،نوشته است« :اصالحات
اقتصادی تورگوت اوزال با استقبال گسترده داخلی و خارجی مواجه شد .اوزال از تحوالت منطقه
و بهویژه شــرایط حاکم بر جنگ ایران و عراق و نیز فروپاشــی شوروی و ارتباط با جمهوریهای
تازه اســتقاللیافته ،حداکثر بهره را برد ».رحمان قهرمانپور در کتاب خــود در مورد این دوره
مينویسد« :این دوره حدودا بیستوپنجســاله ،دوره دوم از بعد تئوریپردازی و ساختارشناسی
ترکیه محسوب میشود و همانطور که مشخص است و با تاکید ویژه اوزال ،بر اصالحات اقتصادی
آغاز میشود که در واقع همان معنای گذار از استراتژی سخت به استراتژی نرم را میدهد .به این
معنا که با روی کار آمدن اوزال (کارمند سابق بانک جهانی در واشنگتن) سیاستهای اقتصادی
و خصوصیسازی در اولویت برنامههای دولت قرار میگیرند و سیاست خارجی ترکیه نیز گذار از
رئالیسم به لیبرالیسم را مشاهده میکند .به این ترتیب که اوزال با در دستور کار قرار دادن اصالحات
اقتصادی ،خصوصیسازی و ایجاد قطب اقتصادی جدیدی به نام ببرهای آناتولی ،شرق ترکیه را
هم درگیر بازار آزاد ،رقابت و تولید و صنعت ترکیه میکند و دیگر اســتانبول و غرب ترکیه تنها
قطب اقتصادی و صنعتی ترکیه محسوب نمیشوند و این رقابت بین شرق و غرب ترکیه (که البته
با حمایتهای شخص تورگوت اوزال از منطقه آناتولی و تشویق به سرمایهگذاری در این منطقه
از سوی شخص وی صورت میپذیرد) باعث ترقی ،رشد و آغاز توسعه اقتصادی چشمگیر ترکیه
میشود .اهمیت سیاستهای آزادسازی دوران اوزال با وجود ضعفهای آن ،از آنجا ناشی میشود
که جامعه ترکیه از زمان عثمانی یک جامعه دولتمحور یا پدرساالر بوده و این میراث در دوران
جمهوری هم تداوم پیدا کرد؛ به گونهای که بخش خصوصی ضعیف و طبقات و اقشار مختلف به
حمایت دولت نیاز داشتند و دولت را در همه عرصهها به مثابه یک پدر برای خانواده بزرگ جامعه
میدانستند».
مجید محمدی در مقالهای که در سال  90منتشر شد پیشینه حرکت اقتصادی نوین ترکیه را
چنین تشریح کرده است« :تورگوت اوزال که بعد از استعفای دمیرل در سال  1971در واشنگتن،
شغلی در بانک جهانی پیدا کرد ،از تجارب سامان اوغلو یک اقتصاددان ترک در بانک جهانی بهره
فراوان برد .اوزال بعد از بازگشــت به ترکیه ،مدیر یک بخش خصوصی اقتصادی شــد و طی آن
توانست سیاست اقتصادی دولت نظامی وقت را که مبتنی بر اقتصاد بود ،به پیش برد .او در انتخابات
ســال  1983با حزب تازهبنیاد خود ،حزب مام میهن توانســت در انتخابات برنده و نخستوزیر
شــود .اوزال بعد از رســیدن به مقام نخستوزیری ،توانست با اســتفاده از تجارب موفقیتآمیز
برخی از کشورهای آمریکای التین از جمله آرژانتین و مکزیک در پیشبرد اصالحات اقتصادی و
خصوصیسازی کمک قابل توجهی به اقتصاد ترکیه کند ،همچنین او توانست با حاشیهنشین کردن
نسبی نخبگان دولتگرا ،زمینه انجام اصالحات اقتصادی را فراهم کند .به عبارت دیگر مجاهدت و
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گزارشگــر
مساعی اوزال موجب گردش به چپ در رویکردهای اقتصادی شد ،به این معنی كه از رویکردهای
سوسیالیستی به رویکردهای نئولیبرال روی آورد .به این ترتیب معمار اصالحات اقتصادی در ترکیه
نهاد بوروکراتیک قدرتمندی را ایجاد کرد که مستقیما به دفتر نخستوزیری وصل بود و مستقل
از سایر سازمانها عمل ميکرد».
ÍÍکوچ سرمایهها از آناتولی به مرکز
خیز ســرمایهگذاران از منطقه آناتولی به سمت مرکز یکی از سیاستهای اصلی اوزال برای
اســتفاده از همه ظرفیتهای ترکیه در مسیر رشد به شمار ميرود .از این سیاست که با جدیت
به اجرا درآمد و مشوقهایی برای فعال شدن سرمایهها در مناطق شرقی ترکیه به کار بسته شد،
به عنوان یکی از تاثیرگذارترین سیاستها در این دوره یاد ميشود .محمد کرباسی تدوینکننده
پایاننامه دوره کارشناسی ارشد در مورد ترکیه در بررسیهای خود به این رسیده است که ظهور
سرمایه سبز یا آناتولی یکی از پیامدهای اصلی سیاست نئولیبرال اقتصادی اوزال در دهه  80به
حساب ميآید .دو پیامد دیگر این سیاستها نیز تضعیف سنت دولتساالری و تضعیف کمالیسم،
معرفی شده است .این سیاستها از سیاست داخلی ترکیه به سطح بینالمللی و سیاست خارجی
این کشور نیز سرایت پیدا کرد به طوری که اولویتها و اهداف ترکیه در سیاست خارجی هم رنگ
تغییر به خود گرفت .توسعه اقتصادی ،افزایش صادرات ،تاکید بر رشد اقتصادی بهجای رشد نظامی
و تسلیحاتی ،جایگزین الگوهای رئالیستی سابق قرار گرفت .این سیاست در ادامه و با روی کار آمدن
اســامگراهایی همچون نجمالدین اربکان و در ادامه رجب طیب اردوغان و عبداهلل گل نیز ادامه
یافت .نتیجه آن رشد بیسابقه اقتصادی در این کشور ،کاهش چشمگیر نرخ تورم ،و افزایش قابل
مالحظه خصوصیسازی واقعی در اقتصاد بودهاست.
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ÍÍادامه راه اوزال
حزب عدالت و توسعه ترکیه از سال  2001تحت رهبری رجب طیب اردوغان ،شهردار پیشین
استانبول که در انتخابات  1995از حزب اسالمگرای رفاه انتخاب شد بر این اساس حدود یک دهه
پس از مرگ اوزال و با ظهور و به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در صحنه سیاست ترکیه،
شرایط برای تغییرات ساختاری در ترکیه فراهم شد .رهبران حزب عدالت و توسعه و در رأس آن
اردوغان با جدا شدن از اربکان و با درک ضرورت ایجاد تغییر ساختاری در سیاست داخلی و خارجی
با هماهنگیاي که با نظام بینالملل برقرار کرده بودند ،ایجاد تحول در سیاست داخلی و خارجی
ترکیه را آغاز کردند .اردوغان و یارانش در این رویکرد ،پیوندهای ترکیه با غرب را مســتحکمتر از
گذشته کردند .تحوالت ساختاری که در حال حاضر توسط حزب عدالت و توسعه تعقیب ميشود،
چنانچه تحولی انقالبی تلقی نشود ،ظهور تغییرات ساختاری است .از اهداف اصلی اصالحات مد
نظر حزب عدالت و توسعه که تمامی ساختارهای داخلی و خارجی ترکیه را در برگرفته است ،دور
کردن جمهوری ترکیه از سلطه مطلق میراث آتاتورک بوده است .همچنین عدالت و توسعه به دنبال
پایانبخشی به دوران کمالیسم در این کشور است .این کشور با بازتعریف تمامی ساختارهای خود ،به
سوی ظهور ترکیه مدرن و جدید حرکت ميکند که برخی از آن با عنوان جمهوری دوم نام ميبرند.
محمود واعظی در مقالهای نوشته است که نتیجه انتخابات سه دوره اخیر ،همچنین رفراندوم سال
 2010در اصالحات قانون اساسی ،انعکاس نوع مطالبات جامعه ترکیه محسوب ميشود.
يگویند؟
ÍÍآمارها چه م 
اقتصاد ترکیه آمیزهای از یک اقتصاد صنعتی مدرن با اقتصاد کشاورزی است .طبق آمار سال
 35.9 ،2004درصد نیروی کار در بخش کشاورزی 22.8 ،درصد در بخش صنعت و  41.2درصد
در بخش خدمات مشــغول بودند .بر اســاس آمار سال  2002نزدیک به  20درصد جمعیت این
کشــور زیر خط فقر بودند .همچنین در سال  2004سرانه تولید ناخالص داخلی  7هزار و 400
دالر بود که با کشورهای صنعتی اروپا فاصله زیادی دارد .همینطور مطابق گزارش موسسه آمار
دولتی ،کل نیروی کار شــاغل در ترکیه در ســال  21.8 ،2004میلیون نفر و نرخ اشتغال 43.6
درصد بوده است .در همین سال نرخ بیکاری نزدیک به  10درصد و جمعیت بیکاران در حدود 2.4
میلیون نفر بود .در مقایسه با دوران پیش از قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه آمارها بهبود قابل
مالحظهای نشان دادهاند .طبق آمارهای رسمی ترکیه ،رشد اقتصادی در سال  7.8 ،2002درصد،
در سال  5.9 ،2003درصد و در سال  9.9 ،2004درصد بوده و سالهای رونق اقتصادی این کشور
ادامه دارد .در سال  2004ترکیه در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکارهای اقتصادی
بیشترین نرخ رشد اقتصادی را داشت .مهمترین دلیل این افزایش نرخ رشد افزایش سرمایهگذاری
در بخش خصوصی بود .بر اســاس آمارهای رسمی ،رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی و درآمد
سرانه در ترکیه طی سالهای  2002تا  2012به ترتیب  64و  43درصد بوده است .با این حساب
رشد درآمد سرانه ،ساالنه  3.6درصد بوده است ،رشدی که معادل دوره رشد سریع اقتصاد ترکیه
طی سالهای  1960تا  1978است و پس از آن نیز چنین رشدی تجربه نشده است .رشد اقتصاد
جهان در این دوران  45درصد بوده است اما ترکیه با  64درصد رشد از متوسط جهانی عملکرد
بهتری داشته است .جایگاه ترکیه در رتبهبندی تولید ناخالص داخلی در جهان نیز طی یک دهه از
هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان به شانزدهمین اقتصاد تبدیل شده است.
ÍÍپرده آخر :استانبول ،كاباتاش ،جوان چايفروش
كمي آنطرفتر از اسكله كاباتاش كه كشتيهاي كوچك در آن ،كار جابهجايي مسافران را انجام
ميدهند ،كنار خياباني كه به كاخ «دولمه باغچه» ميرسد ،جواني روي سكويي سيماني نشسته
است .فالسكي نهچندان بزرگ در کنارش و يك سبد كه در آن ليوان يكبار مصرف ،چاي كيسهاي
فروشي سيار پيشه كرده است .هيچ
و بستههاي كوچك نسكافه قرار دارد ،نشان ميدهد كه چاي
ِ
امكانات ويژهاي ندارد و همه كسبوكارش را ميتواند با يك دست حمل كند .یک زوج ایرانی برای
خرید چای به او مراجعه ميکنند و با دشواری سعی ميکنند به زبان انگلیسی با جوان چای فروش
مکالمه کنند تا آدرس مورد نظر خود را هم بپرسند .در میانه تقالی زوج جوان ،مرد چایفروش
کالم آنها را قطع ميکند و به زبان فارسی از آنها ميپرسد که کجا ميخواهند بروند .زوج ایرانی
مقصد خود را اعالم ميکنند اما به نظر ميرسد چایفروش هم بهتازگی به کشور همسایه کوچ
کرده چراکه او هم از پیرمردي ترکتبار ميخواهد که مسیر را به زوج ایرانی نشان دهد.

هر آنچه باید درباره رئیسجمهور احتمالی آمریکا بدانید؟

تجارت به شیوه ترامپ
ایده تبلیغاتی دونالد ترامپ ساده است :او ،آنطور که خودش بالذت میگوید ،یکی
از نخبهترین تجار دنیاست ،پس میتواند رئیسجمهور موفقی شود .ژوئن گذشته،
وقتی ترامپ از پلهبرقی برج ترامپ در منهتن پایین آمد تا در میان جمعیتی که
بیشترشان برای حضور پول گرفته بودند نامزدیاش را در انتخابات اعالم کند،
سخنرانیای انجام داد که بهشدت روی زندگی شغلی ۴۰سالهاش به عنوان پیمانکار
مسکن و شخصیت حرفهایاش متمرکز بود.

مناگـــر

زنان از بازار کار اخراج شدهاند؟

جدیدترین گزارش سازمان بینالمللی کار به چالشهای بزرگ پیش روی زنان
برای دستیابی به شغل خوب پرداختهاست

سازمان
بینالمللیکار
از زمان تأسیس
خود در سال
 1919دو بحث
برابریجنسیتی
و عدم تبعیض
جنسیتیرا
ستون اصلی
مأموریتهای
خود قرار
دادهاست و
همیشهبرای
برقراری عدالت
اجتماعی در
این زمینه تالش
کردهاست
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تبعیض جنســیتی در کار همیشه در کشورهای مختلف جهان و به
شــکلهای مختلف برقرار بودهاست به همین خاطر سازمان بینالمللی
کار از زمان تأســیس خود در ســال  1919دو بحث برابری جنسیتی و
عدم تبعیض جنسیتی را ستون اصلی مأموریتهای خود قرار دادهاست
و همیشه برای برقراری عدالت اجتماعی در این زمینه تالش کردهاست.
این سازمان اکنون در حال نزدیک شدن به دومین سده خود است و در
این بین اعضای این سازمان تصمیم گرفتهاند تمرکز اصلی فعالیتهای
خود را روی کار زنان قــرار بدهند و به کمک روشهای خالقانه فضای
بهتری را برای آنها ایجاد کنند .گزارش ماه مارس سازمان بینالمللی کار
با عنوان «زنان در محل کار :رویههای سال  »2016یکی از مواردی است
که تالش این سازمان را در راستای اهداف تعیینشده نشان میدهد .این
گزارش جایی را که امروز زنان در جهان کار در آن ایســتادهاند به تصویر
کشیدهاســت و اطالعاتی از پیشرفت زنان در  20سال گذشته به دست
میدهد .سازمان بینالمللی کار در این گزارش همچنین به بررسی شکاف
بازار کار در سطح جهان و در مناطق مختلف پرداختهاست .به این ترتیب
این گزارش ،تحلیل جامعی از شکاف جنسیتی در محل کار در زمینههای
کیفی شغل به
مختلف چه به لحاظ مادی یا حقوقی و چه به لحاظ سطح
ِ
دست میدهد .مسئوالن و سیاستگذاران میتوانند به کمک این گزارش،
سیاستهایی را برای بهبود اوضاع زنان در کشور و منطقه خود ایجاد کنند.
به گزارش «آیندهنگر» به نقل از گزارش رســمی سازمان بینالمللی
کار در ژنــو ،علیرغم پیشــرفتهای خوبی که در برخی مناطق حاصل
شدهاســت ،همچنان میلیونها زن در سرتاسر جهان برای دستیابی به
برابری در دنیای کار مبارزه میکنند و باز هم از بازی عقب میمانند .گای
رایدر رئیسکل سازمان بینالمللی کار گفتهاست« :گزارش جدید سازمان
داشتن آن ،به
روی چالشهای زنان برای دستیابی به شغلی خوب و نگه
ِ
طور خاص تمرکز کردهاست ».او اظهار کردهاست« :اقدامات ما باید فوری
و موثر باشد و در عینحال متفاوت از سایر اقدامات انجام گیرد .زمانی برای
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تلف کردن وجود ندارد .اهداف ( 2030ســال  2030میالدی) که تعیین
شده در حقیقت فرصتی برای ما خواهد بود تا تالشهای توسعهای خود
را در این راستا همسو و منسجم کنیم و سیاستهای دوطرفهای را برای
ایجاد برابری جنسیتی ایجاد کنیم».
گزارشــی که از سوی سازمان بینالمللی کار با عنوان «زنان در محل
کار :رویههای ســال  »2016داده شده در حقیقت دادهها را در بیش از
 178کشــور بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاست که نابرابری میان
زنان و مردان در طیف وسیع و گستردهای از بازار کار جهان قابل مشاهده
است .عالوه بر آن ،گزارش سازمان نشان دادهاست که طی دو دهه گذشته
زنان تالشهای بســیاری برای پر کردن شکاف اطالعاتی خود از طریق
باال بردن سطح تحصیالت داشتهاند ،با وجود اين ،باز هم افزایش سطح
تحصیالت آنها کمکی به بهبود یا تغییر موقعیت شغلیشان نکردهاست.
شکاف جنسیتی در زمینه شغل در سطح جهانی از سال  1995تاکنون
(مارس  )2016تنها حدود  0.6درصد بهبود یافتهاســت .نرخ شــغل در
برابر جمعیت نیز در سال  ،2015برای زنان  46درصد و برای مردان 72
درصد بودهاست.
طبق یافتههای گزارش سازمان بینالمللی کار ،حدود 586میلیون زن
کارگران خود -حساب و کارگرانی که برای خرج
در سال  2015به عنوان
ِ
خانواده کار میکنند در شغلی کسب درآمد کردهاند .شايان ذکر است که
زنان شاغل برای خانواده در سطح جهان کاهش یافتهاست یعنی
ســهم ِ
تعداد زنانی که برای خرج خانواده مشــغول به کار بودهاند در  20ســال
گذشته حدود  17.0درصد کاهش یافتهاست که رقم بسیار چشمگیری
است .در مقابل سهم مردان شاغل برای خرج خانواده به مقدار ناچی ِز 8.1
کارگران خانواده ،شکاف
درصد کاهش یافتهاست .به این ترتیب در زمینه
ِ
جنسیتی حدود  11درصد کاهش یافتهاست.
سازمان بینالمللی کار در گزارش خود ادعا کردهاست« :هرچند 52.1
درصد از زنان و  51.2درصد از مردان در بازار کار به صورت دســتمزد و
حقوق مشغول به کار هســتند ،در ذات این جریان هیچ ضمانتی برای
کیفیت باالی شغلی وجود ندارد 38 .درصد از زنان و  36درصد از مردانی
کارگران روزمزد هستند در مراقبتهای اجتماعی
که در ســطح جهان،
ِ
هیچ سهمی ندارند .در کشورهای آفریقایی سهم زنان در این زمینه 63.2
درصد است .در شرق آسیا که کارهای غیررسمی غالبترین نوع شغلی
است نیز حدود  74.2درصد از زنان هیچ بهرهای از مراقبتهای اجتماعی
نمیبرند ».این گزارش همچنیــن دادههای جدیدی را در مورد بیش از
 100کشور فراهم کردهاست که ساعات کاری با پرداخت و عدم پرداخت
حقوق و همچنین مراقبتهای پس از ازدواج و مستمریهای بازنشستگی
را به طور مفصل بررسی كردهاست.
ÍÍساعات کاری زنان بیشتر است
یکی از مهمترین مباحث در مورد شــکاف در برابری جنســیتی به
ساعات کاریِ کارگران مربوط میشود .بررسیهای «آیندهنگر» از گزارش
سازمان بینالمللی کار نشان میدهد زنان چه در شغلهایی که دستمزد

سازمان بینالمللی کار در گزارش خود ادعا کردهاست« :هرچند  52.1درصد از زنان و  51.2درصد از مردان در بازار کار به صورت
دستمزد و حقوق مشغول به کار هستند ،در ذات این جریان هیچ ضمانتی برای کیفیت باالی شغلی وجود ندارد 38 .درصد از زنان و 36
درصد از مردانی که در سطح جهان ،کارگرا ِن روزمزد هستند در مراقبتهای اجتماعی هیچ سهمی ندارند».

بدون پرداختی ،در ساعات
آن پرداخت میشــود و چه در شــغلهای ِ
کاری بیشتری مشغول هســتند .زنان هم در کشورهای پردرآمد و هم
در کشــورهای کمدرآمد ،حداقل دو و نیم برابر بیشــتر از مردان با عدم
حین کار روبهرو میشــوند .در
پرداخت دســتمزد یا عدم مراقبتهای ِ
زنان شاغل (هم در شغلهای مستقل و هم در
کشــورهای توسعهیافتهِ ،
مشاغل استخدامی) به طور متوسط  8ساعت و  9دقیقه چه با پرداخت و
چه بدون پرداخت ،کار میکنند در حالیکه مردان  7ساعت و  36دقیقه
مشغول به کار هستند.
گزارشهای سازمان بینالمللی کار نشــان میدهد در اقتصادهای
توســعهیافته ،زنان حداقل  9ساعت و  20دقیقه از زمان خود را در طول
روز در محل کار خود ســپری میکنند خواه حقوقی دریافت کنند خواه
نکنند .در مقابل مردان برای همین کارها تنها  8ساعت و  7دقیقه زمان
صرف میکنند .عدم تعادل میان سهم زنان و مردانی که در مشاغل بدون
پرداخت حقوق مشــغول به کار هستند باعث میشود ظرفیت زنان در
شغلهای رسمی و با دریافت حقوق تا حدود زیادی محدود شود .به این
ترتیب زنانی که در سرتاســر جهان  40درصد از استخدامها را به خود
اختصاص دادهاند تنها  57درصد از کسانی را تشکیل میدهند که ساعات
کمتــر و به صورت پارهوقت کار میکنند .عــاوه بر آن در بیش از 100
کشوری که مورد مطالعه قرار گرفتهاست ،بیش از یکسوم از مردان شاغل
( 35.5درصد) و بیش از یکچهار ِم زنان شاغل ( 25.7درصد) بیش از 48
ساعت در طول هفته کار میکنند .این مسئله روی توزیع نامتقارن و نابرابر
کارگران بدون پرداخت حقوق در میان مردان و زنان نیز اثر میگذارد.
ِ
انباشت ضررها و فقدان منفعتهایی که زنان در بازار کار با آن مواجه
میشوند اثرات بسیار بدی را در سالهای آتی به دنبال خواهد داشت .برای
مثال در گزارش سازمان بینالمللی کار آمدهاست زنان در زمینه حقوق
دریافتی کمتری دارند و در نتیجه با شکاف
بازنشستگی نسبت به مردان
ِ
بزرگی در حمایتها و مراقبتهای اجتماعی مواجه میشوند .تعداد زنانی
که باالی ســن بازنشستگی هستند و حقوق دریافت میکنند در سطح
جهان حدود  10.6درصد کمتر از تعداد مردان است .در حال حاضر حدود
 65درصد از زنان در سطح جهان باالی سن بازنشستگی ( 60-65سال)
هســتند و هیچ حقوق منظمی دریافت نمیکنند .این به تعبیر سازمان
بینالمللی کار یعنی 200میلیون نفر از زنان در سن پیری از سر ناچاری
و نبود حقوق منظم مشــغول به کار هستند در حالیکه این تعداد برای
مردان 115میلیون نفر است.

ÍÍدستیابی به برابری تا سال 2030
ســازمان بینالمللی کار هدفی را برای بهبود وضعیت شغلی زنان با
عنوان «دســتیابی به برابری تا سال  :2030آینده همین االن است» در
نظر گرفتهاست؛ این هدف در راستای اهداف توسعه پایدار  2030سازمان
ملل است .گزارشی که سازمان بینالمللی کار به آن پرداختهاست اهمیت
بحث جنسیت در موضوعات مختلف را نشان میدهد و به ایجاد فضای
برابر میان زنان و مردان کمک خواهد کرد .فعاالن این سازمان امید دارند
به کمک این قبیل مطالعات به هدفی که برای خود تعیین کرده و برای
آن تالش میکنند ،دســت پیدا کنند .واقعیت این است که در دو دهه
اخیر تالشهایی برای پر کردن شــکاف جنسیتی در محل کار صورت
گرفتهاست اما هنوز زنان با فاصله بسیاری از مردان قرار دارند .شکافهای
جنسیتی در زمینه اشتغال ،مسائل مختلفی را دربر میگیرد و به توجه
ویژه سازمانهای مربوطه از جمله سازمان بینالمللی کار نیاز دارد.

بزرگترین
دغدغه در
مورد کارگران
زن به میزان
دستمزدها و
شکافجنسیتی
در این زمینه
بازمیگردد.
گزارش ماه
مارس سازمان
بینالمللی کار در
این زمینه نشان
میدهد زنان
همچنان77
درصد از درآمد
مردان را به دست
میآورند

ی که کارگران بر اساس جنسیت خود در کارهای با حقوق و بدون حقوق در  23اقتصاد در حال توسعه و 23
زمان 
اقتصاد توسعهیافته صرف میکنند (آخرین سالِ در دسترس)
کار با حقوق

کار بدون حقوق
مرد
زن

کشورهای در حال توسعه

ساعت در روز

ÍÍیافتههای کلیدی گزارش
تبعیضهای جنســیتی تنها به مواردی مانند ساعات کاری یا حتی
حقوق بازنشســتگی ختم نمیشــود .همزمان با پیشرفت تکنولوژی و
افزایش مهارتهای الزم برای یک شغل ،در کشورهای توسعهیافته و حتی
در اقتصادهای نوظهور نیز تبعیضاتی در این زمینه وجود داشتهاست .به
گزارش سازمان بینالمللی کار ،در فاصله سالهای  1995تا  2015میزان
استخدامها در اقتصادهای نوظهور افزایش یافت اما این میزان در مردان دو
برابر بیشتر از زنان بود (382میلیون در برابر 191میلیون)؛ این تبعیض از
مهارتهای شغلی ناشی شدهاست که برای آغاز به کار از سوی گروههای
مختلف تعیین میشــود .گزارشهای سازمان بینالمللی کار همچنین
نشان میدهد زنان در کشورهای توسعهیافته به طور متوسط  4ساعت و
 20دقیقه از وقت خود را صرف کارهای مراقبتی میکنند که پولی در ازای
آن دریافت نمیکنند در حالیکه مردان تنها  2ساعت و  16دقیقه مشغول
به انجام این کارها هستند .در کشورهای در حالتوسعه نیز زنان  4ساعت

و  30دقیقه از وقت خود را مشغول به کارهای مذکور هستند در حالیکه
مردان  1ساعت و  20دقیقه مشغول به انجام همین کارها هستند.
بزرگترین دغدغه در مورد کارگران زن به میزان دستمزدها و شکاف
جنسیتی در این زمینه بازمیگردد .گزارش ماه مارس سازمان بینالمللی
کار در این زمینه نشان میدهد زنان همچنان  77درصد از درآم ِد مردان
را به دست میآورند .بر اساس این گزارش ،این شکاف در زمینه دستمزدها
را نمیتوان تنها با تفاوت در ســطح تحصیالت یا سنوسال توجیه کرد.
بخش مهمی از این شکاف به دستکم گرفتن کار زنان مربوط میشود.
عالوه بر آن بسیاری از بخشها روی مهارتهایی تأکید میکنند که زنان
از آنها برخوردار نیستند .مهمترین نکته نیز به مرخصیها و درخواستهای
زنان برای رسیدگی به مراقبتهای خانه از جمله مراقبت از فرزندانشان
بازمیگردد .مسئولیتهای زنان در خانه ،کارهای بیرون از خانه را برای آنها
دشوار میکند .البته پیشرفتهایی در این زمینه در سطح جهان حاصل
شدهاست اما برآوردهای سازمان بینالمللی کار نشان میدهد حداقل 70
سال زمان الزم است تا شکاف میان زنان و مردان در این زمینه پر شود.

کشورهایتوسعهیافته
منبع :سازمان ملل2015 ،
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«جهان در حال توسعه»
مرگ اصطالح
ِ

گزارشهای بانک جهانی نشان میدهد مرزهای میان کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته از میان رفتهاست
آیا هنوز هم باید از اصطالح «جهان
در حال توسعه» استفاده کرد؟ این
پرسشی است که «طارق خوخار»،
دانشــمند و ریاضــیدان فعال در
بانک جهانی در نوامبر سال 2015
مطرح و تالش کرد پاسخی برای آن
ارائه بدهد .نتیجهای که او از بحث
درباره این موضوع گرفته این است
که اســتفاده از این اصطالح تقریباً
ایدهپرداز جهان نو
بیربط اســت و از آنجا که اهداف
طارق خوخار یکی از دانشمندان و ریاضیدانان فعال
توسعه پایدار سازمان ملل برای کل
در بانک جهانی اســت که دادههای جهانی را بررسی و
جهان از روی همین دستهبندیها
تحلیل میکند .خوخار بیشتر به حوزههای تکنولوژی،
تعیین میشود ممکن است نوعی
توسعه و جمعآوری و بررســی داده عالقهمند است .او
نابرابری در جهــان ایجاد کند .به
سعی دارد با روش تحلیل دادهها و ابداع روشهای نوین
همین خاطر اســت کــه خوخار
ارائه آنها دسترسی افراد به اطالعات را آسانتر کند .این
توصیه میکند اصطالح «جهان در
ریاضیدان از دانشگاه کمبریج فارغالتحصیل شده و در
حال توســعه» دیگر مورد استفاده
حال حاضر در واشنگتندیسی زندگی میکند.
نهادها بهویــژه در دادهپردازیها و
گزارشهایشان قرار نگیرد .البته نقد
خوخار تنها مربوط به دستهبندی
کشورها به توسعهیافته و در حال توسعه نبود؛ او به مواردی نظیر دستهبندی
کشورها بر اساس درآمد نیز اشاره کرده و تأکید کردهاست که این مسائل
میتواند به نابرابریها در ســطح جهان دامن بزند .اما این گزارش به طور
ویژه به نقد استفاده از اصطالح «جهان در حال توسعه» و دالیل خود برای
توقف اســتفاده از این اصطالح اشاره کردهاست .این بحث خوخار به سال
 2015ختم نشده و اکنون در سال  2016نیز مورد توجه اندیشمندان قرار
گرفتهاست« .نیل فنتوم» از تحلیلگران بانک جهانی نیز در گزارشی که در
مورد توسعه جهان در آوریل  2016بحث کرده به این مقاله خوخار اشاره
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کرده و بر عدم استفاده از اصطالح جهان در حال توسعه اصرار کردهاست.
او دراینباره نوشتهاست« :هرچند هنوز از این اصطالح استفاده میشود اما
الزم است که به صورت تدریجی از رده خارج شود».
طارق خوخار در مقالهای به طور مفصل به واکاوی این پرسش پرداخته
که آیا هنوز هم باید از اصطالح «جهان در حال توســعه» استفاده کرد یا
خیر؟ به گزارش «آیندهنگر» به نقل از سایت رسمی بانک جهانی ،خوخار
نوشتهاســت« :انســانها در ذات خود تمایل زیادی به دستهبندی کردن
دارند .اقتصاددانان در این مورد با سایر انسانها تفاوتی ندارند .بانک جهانی
برای سالهای متمادی دستهبندی درآمدها را برای گروههای مختلف در
کشورهای متفاوت جهان ایجاد کرده و از آن استفاده میکند ».بانک جهانی
و بســیاری از نهادهای دیگر گروهها را به دستههای کمدرآمد ،متوسطِ رو
به پایین ،متوســط رو به باال و پردرآمد تقسیمبندی میکنند .این گروهها
هرکدام سرانه ملی درآمد ناخالصی را در سال به خود اختصاص میدهند.
در این تقســیمبندی گروههایی که در طبقات کمدرآمد و متوسط رو به
پایین هستند به عنوان «جهان در حال توسعه» شناخته و خوانده میشوند.
خوخار نیز با اشاره به این مسئله گفتهاست« :این اصصالح در گزارشهای
بانک جهانی از جمله در “شــاخص توسعه جهانی” و “گزارش رصد جهانی”
مورد استفاده بسیاری قرار میگیرد .ما همچنین در گزارشهای خود در بانک
جهانی برای شــاخصهای مهمی نظیر فقر کشورهای در حال توسعه را در
برابر کل جهان در نظر میگیريم و مقایسه میکنیم ».از نظر این ریاضیدان،
هردو اصطالح «جهان در حال توســعه» و «جهان توسعهیافته» تا حدودی
گمراهکننده هستند .او دراینباره نوشتهاست« :ما حتی به صورت آگاهانه از
ایندو اصطالح استفاده میکنیم تا اینطور نشان دهیم که سطح توسعهیافتگی
هیچ کشوری را مورد قضاوت قرار نمیدهیم و کام ًال علمی عمل میکنیم».
ÍÍچالشها و محدودیتهای دستهبندی
بخش مهمی از تحلیل خوخار به چالشها و محدودیتهای دستهبندی
پرداختهاست .او نوشته« :پیش از آنکه در مورد دستهبندی چیز جدیدی
بنویسم ،بیایید توافق کنیم کا ِر دستهبندی در حقیقت علم نیست ،بلکه
یک هنر اســت .دستهبندیها در قالب طرحهایی به صورت آسان و ساده
تحلیلها را به ما نشــان میدهند و در نتیجه ما بدون هیچ مشــکلی با
آنهــا ارتباط برقرار میکنیم اما واقعیت این اســت که همه ما تعصبات و
گرایشهای فرهنگیاي در پیشزمینه ذهن خود داریم .به این ترتیب ما با
علم به این قضیه اصرار داریم که روششناسی منطقی و عقالنی برای نظام
دستهبندی ارائه بدهیم».
کسی نمیداند نخستین نمونهای که اصطالح «جهان در حال توسعه»
برای آن به کار رفت ،چه بود اما این اصطالح به طور محاورهای به گروهی
از کشورها اشاره میکند که در زمینه پیشرفتها و توسعههای اقتصادی و
اجتماعی اقدامات ضعیفی داشتهاند .خوخار تأکید میکند که این تعریف
نیاز به دقیقتر شــدن و بهروزرسانی دارد .او دراینباره نوشتهاست« :بانک
جهانی برای سالها از اصطالح “کشورهای در حال توسعه” برای ارجاع به
“کشورهای با درآمد کم و پایین” در گزارشهای خود استفاده کردهاست و

بانک جهانی و بسیاری از نهادهای دیگر گروهها را به دستههای کمدرآمد ،متوسط رو به پایین ،متوسط رو به باال و پردرآمد تقسیمبندی میکنند.
این گروهها هرکدام سرانه ملی درآمد ناخالصی را در سال به خود اختصاص میدهند .در این تقسیمبندی گروههایی که در طبقات کمدرآمد و
متوسط رو به پایین هستند به عنوان «جهان در حال توسعه» شناخته و خوانده میشوند.

حتی به اعضای خود زحمت ندادهاست که برای آن تعریفی منطقی و قابل
قبول ارائه بدهند .واقعیت این است که حتی اگر این اصطالح در گذشته
هم وجود داشته اکنون باید مورد بررسی قرار گیرد تا الزام دوباره برای باقی
ماندن آن به صورت قطعی مشخص شود».
ِ
ÍÍدیگران چگونه کشورها را دستهبندی میکنند؟
شــاید بهترین کار این باشــد که نگاهی به اصطالحات مورد استفاده
دیگران بیندازیم .طارق خوخار در این باره نوشتهاست« :صندوق بینالمللی
پول در گزارش چشــمانداز جهانی در حال حاضر  37کشــور را به عنوان
“اقتصادهای پیشرفته” دستهبندی کردهاست .دیگر کشورها نیز به عنوان
“اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه” در نظر گرفته شدهاند .این نهاد تأکید
کردهاست که این دستهبندی براساس معیارهای دقیق و مستحک ِم اقتصادی
یا سایر موارد نیست بلکه صرفاً برای تسهیل تحلیلها به روشی معنادار و
منظم صورت میگیرد ».شاخص توسعه انسانی نیز از طرف نها ِد ،UNDP
توســعه انســانی را به صورت «خیلی باال»« ،باال»« ،متوسط» و «پایین»
دســتهبندی میکند .این شاخص نیز زیرمجموعههای متنوعی از درآمد
گرفته تا تحصیالت و سطح سالمت را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد.
طبق گفته خوخار ،سازمان ملل تعریف رسمی و دقیقی برای کشورهای
در حال توســعه ندارد اما هنوز برای بررسی اهداف خود و همچنین برای
مشخص کردن سطح توسعه  159کشور از این اصطالح استفاده میکند.
فعلی سازمان ملل ،کل اروپا ،امریکای شمالی به عالوه
براساس دستهبندیِ ِ
کشورهای ژاپن ،استرالیا و نیوزیلند به عنوان مناطق توسعهیافته شناخته
میشوند و دیگر مناطق همگی در حال توسعه هستند .البته سازمان ملل
حداقل توسعهیافتگی نیز
در کنار این دستهبندی ،فهرستی از کشورهایی با
ِ
در نظر گرفتهاســت که مسائلی نظیر سرمایه انسانی و آسیبپذیریهای
اقتصادی را نیز مورد توجه قرار میدهد.
ÍÍآیا «جهان در حال توسعه» دستهبندی مفیدی است؟
اکنون با تمام این تفاصيل و اســتفادههایی که از اصطالح «جهان در
حال توســعه» وجود دارد آیا این اصطالح فایده دارد؟ طبق گفته خوخار
بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران توسعه معتقدند زمان آن فرا رسیده
که دیگر از این اصطالح اســتفاده نشود .موسسه بیل و ملیندا گیتس نیز
اعالم کرده از نظر آنها این اصطالح دیگر مردهاست .هانس راسلینگ یکی
دیگر از اندیشمندان بانک جهانی نیز اخیرا ً اظهار کردهاست که دیگر از نظر
مردم تفاوت و تمایزی میان «جهان توسعهیافته» و «جهان در حال توسعه»
وجود ندارد .خوخار میگوید« :استفاده از اصطالح جهان در حال توسعه،
از ســر تنبلی است ،واقعیت این است که ما حوصله طراحی و تعریف یک
دستهبندی جدید در این زمینه را نداریم».
ÍÍآیا دستهبندی ،وسیع است یا دیگر قابل تمایز نیست؟
رابطه میان نرخ باروری و نرخ مرگومیر کودکان را در نظر بگیرید؛ ایندو
اغلب به عنوان دو عنصر اصلی در بررسی سطح رفاه یک کشور مورد استفاده
قرار میگیرند .در سال  1960دو گروه گسترده از کشورها وجود داشتند:
پایین نوزادان (توسعهیافتهها) و
دســتهای با نرخ باروری و نرخ مرگومیر ِ
دستهای با نرخ باروری و نرخ مرگومی ِر باالی نوزادان (در حال توسعهها).
اما اگر این جریان را با نرخهای موجود در سال  2013مقایسه کنید متوجه
تمایز و تفاوتی اساسی در آنها خواهید شد .هرچند هنوز هم میتوان برخی
از کشورها را از یکدیگر متمایز کرد اما در مورد کلیت جهان تغییرات عجیبی
رخ داده و آنچه قابل مشاهده است کاهش نرخ باروری و همچنین کاهش
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نرخ مرگومیر نوزادان است.
ÍÍکشورهای در حال توسعه هرروز شباهت خود را به هم از
دست میدهند
از طرف دیگر ،وقتی کشورها را در قالب درآمد پایین و درآمد متوسط
دســتهبندی میکنیم و در دسته «جهان در حال توسعه» قرار میدهیم
کشورهایی مثل ماالوی (با سرانه درآمد ناخالص ملی  250دالر) با کشوری
مثل مکزیک (با سرانه درآمد ناخالص ملی  9.860دالر) در یک دسته قرار
میگیرند .اما از اعداد و ارقام بهخوبی مشخص است که اختالف زیادی بین
اینها وجود دارد (به نمودار نگاه کنید) .این مسئله در مورد فاکتور فقر نیز
به همین شکل است .به این ترتیب این کشورها دیگر شباهت چندانی با
یکدیگر ندارند در حالیکه به خاطر همین شباهتهایی که در حال از دست
رفتن است ،در یک دسته قرار گرفتهاند.
ÍÍاهداف برای همه جهان یا بخشی از آن؟
خوخار معتقد است این بحث در سال  2015برای ما از اهمیت بیشتری
برخوردار است چراکه اکنون بیش از هر زمانی بحث اهداف توسعه پایدار
با این دستهبندیها درآمیختهاست؛ اهدافی که قرار است برای کل جهان
باشــد .همانطور که پیشتر ذکر شد ،سازمان ملل هیج تعریف دقیق و
مشخصی از کشورهای در حال توسعه ندارد اما همچنان کشورهای بسیاری
در فهرست این سازمان جزو دسته در حال توسعه محسوب میشوند .این
ریاضیدان و دانشمند بانک جهانی ادعا میکند با همین بیتوجهی نوعی
نابرابری در میان کشورها در جهان ایجاد شدهاست .به این ترتیب او توصیه
میکند که اســتفاده از این اصطالح هرچه سریعتر از متون و گزارشهای
مختلف نهادها کنار گذاشته شود.

طبقگفته
خوخار ،سازمان
مللتعریف
رسمی و دقیقی
برای کشورهای
در حال توسعه
ندارد اما هنوز
برای بررسی
اهداف خود و
همچنینبرای
مشخص کردن
سطحتوسعه
 159کشور از این
اصطالح استفاده
میکند
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مناگـــر

خواب زمستانی اقتصاد در نشست بهاری

بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به عنوان دو نهاد مهم اقتصادی نشست بهاری خود را برگزار کردند
نسـیم بنـایی
ن دیسی پایتخت ایاالت متحده امریکا در فاصله  15تا  17آوریل میزبان صدها مقام دولتی ،فعال
واشنگت 
اقتصادی ،استاد دانشگاه و خبرنگار بود که در نشست بهاری بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول حضور
پیدا کردند .در این مدت پلیس خیابان نوزدهم تا بیستم پنسیلوانیا را مسدود کرد تا جمعیتی که برای این
نشست به واشنگتن آمده بودند با خیال راحت و بدون عبور از ترافیک در سمینارها و همایشها حاضر
شوند .بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول هر سال به عنوان مهمترین نهادهای سیاستگذار و تأثیرگذار
در اقتصاد جهان ،روسای بانکهای مرکزی ،وزرای اقتصاد و توسعه ،مدیران بخشهای خصوصی و برخی
استادان و اندیشمندان را دور هم جمع میکنند و در مورد مهمترین دغدغههای اقتصاد جهان صحبت
میکنند .برخی از مهمترین مسائلی که مورد بحث و چالش قرار میگیرد چشمانداز اقتصاد جهانی ،پایداری
و ثبات اقتصاد جهانی ،فقر ،تحصیالت ،شغل و رشد ،توسعه اقتصادی و تأثیرگذاری وامها و کمکهای
مالی است .این نشست معموالً به طور کامل توسط رسانههای بینالمللی پوشش داده ميشود و فرصتی را
برای اعضای سازمانها و نهادهای مختلف فراهم میکند تا دیدگاههای خود را مطرح کنند و سیاستهای
یکدیگر را به چالش بکشند تا به بهترین راهکارها دست پیدا کنند.

ÍÍچه زمانی ،چه مکانی ،چه کسانی؟
نشست ساالنه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در آوریل 2016
در واشنگتندیسی برگزار شد .اعضای کلیدی ایندو نهاد به عالوه سایر
افراد و روسای بانکها و موسســههای اقتصادی مانند همیشه در این
نشست حضور داشتند .این افراد طی نشست بهاره در مورد سیاستهای
آتی دو سازمان تصمیمگیری میکنند و سپس آن را در اختیار روسای
هردو نهاد میگذارند تا به مرحله اجرا گذاشــته شــود .برآوردها نشان
میدهد بیش از 13هزار نفر در نشست امسال شرکت کردهاند .این افراد
شامل نمایندگان دولتی و سازمانی و فعاالن اقتصادی میشدند.
ÍÍداغترین مباحث در نشست امسال
آنچه از ابتدا بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را دور هم جمع
کرده ،وضعیت ضعیف و نامطلوب اقتصاد جهان اســت که ایندو نهاد
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اقتصادیِ تأثیرگذار را به چالش میکشد .صندوق بینالمللی پول همیشه
بر کنترل سرمایه و اصالح بازار کارگری تأکید کردهاست .بانک جهانی
نیز بیشــترین تمرکز و توجه خود را بر امنیــت و راحتی کار کردن در
فضای اقتصادی قرار دادهاست .اما این روزها اقتصاد جهان با انواع چالشها
دستوپنجه نرم میکند .در نشست بهاره امسال تالش شده تقریباً اهم
این موارد مورد بحث قرار گیرد و راهکارهایی برای آنها ارائه شود.
اقتصاد چین بیشــترین نقش را در اقتصاد جهان بازی میکند .این
کشور اخیرا ً سعی دارد به سمت مدلی برای رشد اقتصادی حرکت کند که
بیشتر حول محور مصرف و خدمات میچرخد .موفقیت سیاستگذاران
چین در اجرایی کردن این مدل میتواند معانی بســیاری برای اقتصاد
جهان داشــته باشد .یکی از مهمترین میزگردهای نشست بهاره نیز به
«تحول نقش چین در اقتصاد جهان» پرداخت.
بازارهای نوظهور از دیگر مسائل مهم در اقتصاد امروز جهان به شمار
میآیند .این بازارها در عین تأثیرگذاری از سه مورد مهم تأثیر پذیرفته و
در آینده نیز تأثیرات بسیاری خواهند پذیرفت .نخستین مورد به افزایش
نرخ بهره در ایاالت متحده امریکا مربوط میشود .هربار که «جنت یلن»،
رئیس فدرال رزرو امریکا صحبتی در مورد نرخ بهره در این کشور میکند،
زلزلهای در بازارهای نوظهور به وقوع میپیوندد .دومین مسئله به چین
مربوط میشود؛ اکثر اقتصادهای نوظهور با چین رابطههای تجاری دارند.
اکنون که چین با مشکل کاهش رشد اقتصاد مواجه شده ،میزان مصرف
آن نیز تغییراتی داشته که این مسئله باعث به هم ریختن اوضاع اقتصادی
کشورهای مرتبط با آن شدهاســت .برای مثال برزیل به عنوان یکی از
اصلی کاال به چین اکنون به دردســر بزرگی افتادهاست.
صادرکنندگان ِ
ســومین مورد نیز به قیمتهای کاال مربوط میشود .کاهش و افزایش
قیمت کاال نقش بزرگی در رونق بازارهای نوظهور بازی میکند .اکنون
که جهان با کاهش شــدید قیمت کاال از نفت گرفتــه تا قهوه مواجه
شدهاست ،این بازارها نیز رونق خود را از دست دادهاند .به همین خاطر
یکی از مهمترین میزگردها به «چالشها و فرصتهای بازارهای نوظهور»
پرداخت .در این بخش سعی شد راهکارهایی برای کاهش تأثیرگذاری
اینسه فاکتور بر رشد اقتصادهای نوظهور ارائه شود.
یکی از مهمترین مسائلی که جهان امروز از جمله در بخش اقتصاد با
آن دستبهگريبان است ،کشمکشها و بحرانهایی نظیر بحران مهاجرت
است .بحث در مورد تبعات منفی اقتصادی کشمکشها و درگیریهای
جهانی و بحران مهاجرت که جزو مهمترین عواقب آن است جزو مهمترین
بخشهای دیدار امسال بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بود .در این
بخش این سازمانها فراخوانی صادر کردند و از سیاستگذاران در کلیه
سطوح در جهان درخواست کردند با همکاری و مشارکت بینالمللی برای
غلبه بر این بحران اقدام کنند.
در کنار این مسائل که تقریباً به پایههای ثابت مباحث اقتصادی جهان
تبدیل شدهاند ،مباحثی نظیر «کســب پول و سرمایه بیشتر»« ،زنان،
کار و اقتصاد جهان»« ،اقتصاد سیاسی برای اصالح ساختار اقتصادی»
و «تقویت امنیت شــبکه مالی جهانی» از جمله مواردی بودند که مثل

ن دیسی برگزار شد .اعضای کلیدی ایندو نهاد به
نشست ساالنه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در آوریل  2016در واشنگت 
عالوه سایر افراد و روسای بانکها و موسسههای اقتصادی مانند همیشه در این نشست حضور داشتند .این افراد طی نشست بهاره در مورد
سیاستهای آتی دو سازمان تصمیمگیری میکنند و سپس آن را در اختیار روسای هردو نهاد میگذارند تا به مرحله اجرا گذاشته شود.

همیشه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
ÍÍروسای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول چه گفتند؟
صحبتهای رئیس بانک جهانی و رئیس صندوق بینالمللی پول جزو
مهمترین بخشهای این نشســت بود« .جیم یونگ کیم» رئیس بانک
جهانی در مراسم افتتاحیه این نشســت ابتدا به جمهوری نائورو بابت
عضویت در بانک جهانی خوشامد گفت؛ این کشور صدوهشتادونهمین
عضو بانک جهانی است که دو روز پیش از برگزاری نشست بهاره به این
سازمان پیوست .نخستین موضوعی که رئیس بانک جهانی به آن اشاره
کرد ،بحث فقر بود .طبق گفتهای او در حال حاضر حدودا ً 700میلیون
نفر در فقر مفرط دســتوپا میزنند اما این عدد نســبت به سالهای
گذشته کاهش چشمگیری داشته و پیشرفت خوبی به شمار میآید .البته
کیم در ادامه صحبتهایش تأکید کرد که ضعیف شدن اقتصاد جهان
تهدید بزرگی برای پیشرفتهای این سازمانها جهت خاتمه بخشیدن
به فقر مفرط تا ســال  2030خواهد بــود .او گفت« :در اقتصاد جهان،
نقاط شفاف و امیدوارکننده بسیار کم هستند .ایاالت متحده امریکا در
میان کشورهای توسعهیافته و هند در میان کشورهای با درآمد متوسط
جزو معدود مواردی هســتند که میتوان به آینده و وضعیت اقتصادی
آنها امیدوار بود ».او ادامه داد« :رشــد اقتصادی در اروپا و ژاپن به عنوان
اقتصادهای پیشرفته و در روسیه و برزیل به عنوان اقتصادهای نوظهور
همچنان به صورت منفی و ناامیدکننده پیشبینی شدهاست .ما همین
امســال پیشبینی خود را در مورد رشد اقتصاد جهانی از  2.9درصد به
 2.5درصد کاهش دادهایم».
چالشهایی که جهان همزمان با کاهش رشد اقتصادی با آن مواجه
است از جمله دیگر دغدغههای رئیس بانک جهانی بود که به آنها اشاره
کرد .او مســائلی نظیر جابهجاییهای اجباری ،تغییرات آب و هوایی و
بیماریهای واگیر را جزو اهم موارد دانست و تأکید کرد که یافتن راهحل
برای این مسائل به همکاریهای وسیع در سطح بینالمللی نیاز دارد .کیم
در حین صحبتهایش به وامهای امسال بانک جهانی اشاره کرد و گفت:
«ما پیشبینی کردهایم که بیش از 25میلیارد دالر وام در سال جاری در
اختیار کشورهای با درآمد متوسط قرار بدهیم .این میزان10 ،میلیارد دالر
قبلی ماست .به این ترتیب وامهای بانک جهانی به
بیشتر از پیشبینی ِ
باالترین سطح خود در چهار سال گذشته میرسد».
کریستین الگارد رئیس صندوق بینالمللی پول نیز جزو سخنرانان
کلیدی این نشست بود .یکی از مباحثی که الگارد مطرح کرد به اسناد
پاناما مربوط میشد .او اظهار کرد« :انتشار بیش از 11.5میلیون پرونده
فساد نشان میدهد قوانینی که در زمینه مالیاتهای بینالمللی وجود
دارند در جهت منافع افراد ثروتمند در جهان هستند ».او تأکید کرد که
مبارزه با فرار از پرداخت مالیات به همکاریهای گسترده جهانی نیاز دارد
و گفت« :چیزهای بسیار زیادی شکل جهانی به خود گرفتهاند و تنها یک
مورد مهم اقتصادی است که هنوز جهانی نشده و آن هم مالیات است.
این مسئله هنوز در سطح محلی انجام میشود .همکاریهای بینالمللی
باید به بهبود این شرایط کمک کند».
الگارد در ســخنان خود به کاهش رشد اقتصادی جهان اشاره کرد
و گفت« :چشمانداز اقتصاد جهان از ماه اکتبر تاکنون با ضعف شدیدی
همراه بودهاست .ریسکها و خطراتی که برای اقتصاد جهان وجود دارد
دائماً در حال تشدید است ».براساس صحبتهای الگارد ،اقتصاد جهان
به دلیل ادامهدار شــدن کاهش رشد اقتصادی کشورهای مختلف ،فلج
شدهاست و به نوعی بهبود پایدار در افزایش استانداردهای سطح زندگی،

رئیس بانک مرکزی ایران در حاشیه نشست بهاره
مقامات و مســئوالن اقتصادی ایران جزو حاضران در نشســت بهاره بانک جهانی و صندوق
بینالمللی پول بودند .ولیاهلل ســیف ،رئیسکل بانک مرکزی ایران یکی از کسانی بود که برای
شــرکت در این نشســت به امریکا ســفر کرده بود .او در حاشیه این نشست گفتوگویی نیز با
بلومبرگ داشت که صحبتها و حواشیاي به دنبال داشت .او در این گفتوگو تأکید کرد که باید
به بانکهای بینالمللی اطمینان داده شود که به خاطر کار در ایران جریمه نمیشوند و در غیر این
صورت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مفهوم خود را از دست خواهد داد .او همچنین اظهار
کرد براساس برجام ،اتحادیه اروپا و امریکا متعهد شدند تمام اقدامات الزم اداری و قانونی را برای
اطمینان از برداشتن موفقیتآمیز و موثر تحریمها انجام دهند تا بتواند موجب بازگشت دوباره ایران
به بازارهای بینالمللی شود ،اما نگاهی اجمالی نشان میدهد تقریباً هیچچیزی اتفاق نیفتادهاست.

کاهش نرخ بیکاری و کاهش سطح بدهیها نیاز دارد .او تصریح کرده که
اگر اقدامات فعلی که در حال انجام است بهدرستی پیش برود میتوان
انتظار بهبود برای اقتصاد جهان داشت .از نظر الگارد ،اگر کشورها تعهد
خود را بیشــتر کنند دست یافتن به این امر ممکن خواهد شد .رئیس
صندوق بینالمللی پول همچنین اظهار کرد که صندوق به کشورها کمک
خواهد کرد تا تعهدات خود را عملی کنند.
ÍÍجمعبندی
نشست بهاری بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول با هدف بررسی
چالشهــای اقتصادی موجود در جهان و یافتن راهکار برای آنها برگزار
میشــود .افراد در سطوح مختلف سیاســی و اقتصادی در سمینارها و
میزگردهای این نشست شرکت میکنند و برای بخشهای مهم اقتصاد
جهان تصمیمگیری میکنند .امسال نیز مقامات دولتی و اقتصاددانان در
ن دیسی دور هم شدند و چالشهای مختلف اقتصاد جهان را
واشنگت 
بررسی کردند .مواردی مانند «تغییر نقش چین در بازی اقتصاد جهان»،
«چالشها و فرصتهای بازارهای نوظهور»« ،کشــمکشهای سیاسی
و بحــران مهاجرت»« ،زنان ،کار و اقتصاد جهان»« ،اقتصاد سیاســی و
اصالح ساختاری» و «تقویت امنیت شبکه مالی جهانی» جزو مهمترین
میزگردهای امسال در نشســت بهاره بودند .آنچه در مورد این نشست
حايز اهمیت است این است که اقتصاد تنها در محدوده خودش بررسی
نمیشــود بلکه در کنار مجموعهای از عوامل و فاکتورهای اجتماعی و
سیاسی مورد توجه قرار میگیرد.

الگارد گفت:
«انتشار بیش
از11.5میلیون
پرونده فساد
نشان میدهد
قوانینی که در
زمینهمالیاتهای
بینالمللیوجود
دارند در جهت
منافع افراد
ثروتمند در جهان
هستند».
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مناگـــر

«تروریسم» دغدغه اصلی ثروتمندان
وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه  7در هیروشیما دیدار کردند

کانادا ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن ،بریتانیا و ایاالت متحده امریکا در کنار اتحادیه اروپا گروهی را به نام گروه
 7یا  G7تشکیل دادهاند که امسال چهل و دومین نشست خود را برگزار کرد .ژاپنیها در شهر هیروشیما
در فاصله دهم تا یازدهم آوریل میزبان وزاری امور خارجه گروه  7بودند .در روز  11آوریل وزرای امور خارجه
کشورهای عضو گروه  7ابالغیه مشترکی را روی سایت رسمی اتحادیه اروپا منتشر کردند .اولویت این
ابالغیه با بحث تروریسم و خشونتهای افراطگرایان است .بخش زیادی از این ابالغیه مشترک به مبحث
تروریسم و عواقب آن پرداختهاست و سپس مروری بر وضعیت کشورهایی که بیشترین درگیری را در این
ماجرا دارند از جمله سوریه و عراق صورت گرفتهاست .در این بین گریزی نیز به بحث مهاجران و پناهندگان
سوری زده شده که اکنون یکی از مهمترین بحرانهای کشورهای اروپایی به شمار میآید .پس از تروریسم،
مهمترین مسائل جهان از دید گروه  7مطرح شدهاست .در این بین نخستین مورد «مسائل سایبری» است.
عالوه بر آن به مباحث «تغییرات آبوهوایی»« ،حقوق بشر»« ،زنان و خشونتهای جنسی»« ،فعالیتهای
ضدفساد» و «بهداشت و سالمت جهانی» نیز به طور مختصر اشاره شدهاست .یکی از بخشهای ابالغیه
به کشور ایران اختصاص داده شده که در آن وزرای امورخارجه کشورهای عضو گروه  7از اجرایی شدن
برجام ابراز خشنودی کردهاند؛ آنها معتقدند اکنون ایران میتواند نقش پررنگتری را در جامعه جهانی
داشته باشد .ابالغیه مشترک وزرای امور خارجه در روز  11آوریل در سایت رسمی اتحادیه اروپا منتشر
شد .در این ابالغیه که به صورت مشترک از سوی وزرای کشورهای کانادا ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن،
بریتانیا و ایاالت متحده امریکا به همراه نماینده ارشد اتحادیه اروپا اعالم شد ،مهمترین و اصلیترین مسائل
بینالمللی که روی صلح ،امنیت و رفاه جهانی اثر میگذارد مورد توجه قرار گرفتهاند .گروه  7در این ابالغیه
به سهم خود در ارزشها و اصول عمومی نظیر دموکراسی ،احترام به قوانین ،دسترسی به بازار آزاد ،احترام
به استقالل ارضی ،احترام به حقوق بشر و قوانین بشردوستانه اشاره کردهاست .وزرای امور خارجه گروه 7
اظهار کردهاند« :ما به صورت متحد در کنار هم ایستادهایم تا با چالشهایی که ارزشهای جهانی را تهدید
میکند مبارزه کنیم و برای دستیابی به این هدف آنقدر مصمم هستیم که به صورت مشترک برای آن
تالش خواهیم کرد ».بخشی از این ابالغیه به مبارزه با تروریسم و خشونتهای ناشی از افراطگرایی اشاره
کردهاست .از نظر آنها تروریسم بزرگترین تهدید برای دستیابی به ثبات سیاسی در سطح جهان است.
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ÍÍمبارزه با تروریسم و خشونتهای افراطی
مهمترین بخش در ابالغیه وزرای گروه  7به مبارزه با تروریســم مربوط
میشــود که طوالنیترین بخش نیز هست .وزرای کشــورهای عضو گروه
 7در ابتدای این ابالغیه به بحث تروریســم به صورت مفصل پرداختهاند تا
اهمیت آن را از نظر خود نشــان بدهند .آنها هرگونه حمله ،سوءاســتفاده از
حقوق بشــر ،نقض حقوق بشر ،خشونتهای جنسی ،سوءاستفاده از زنان و
کودکان ،قتلعام ،و گروگانگیری بهویژه توســط داعش و القاعده را محکوم
کردهاند .از نظر آنها وجود داعش در منطقه خاورمیانه نهتنها برای این منطقه
خطر دارد بلکه تهدیدی برای کل جهان به شــمار میآید و امنیت و صلح را
در مرزهای بینالمللی از میان میبرد .همانطور که حملههای اخیر داعش
نیز نشان دادهاست ،نهتنها خاورمیانه بلکه از ترکیه گرفته تا بلژیک ،نیجریه،
پاکستان و حتی ساحلعاج نیز از این فجایع در امان نبودهاند .به این ترتیب
از نظر گروه  ،7بحث مبارزه با تروریســم در اولویتهای اصلی جهان است.
آنها نوشتهاند« :همانطور که تاکنون شــاهد بودهایم ،افراطگرایی جهان را
دچار خشــونت کرده و صلح و ثبات را از بین بردهاســت .ما متحد در کنار
هم میایستیم تا با هر شکلی از افراطگرایی مبارزه کنیم ».آنها بر این باورند
که تروریســم در حال حاضر اصلیترین چالش برای امنیت جهان است و به
همکاریها و واکنشهای هماهنگ بینالمللی نیاز دارد .در همین راستا این
وزرا از هرگونه تالش و اتحاد و ائتالفی برای مبارزه با گروههای تروریســتی
بهویژه داعش استقبال کردهاند.
ÍÍسوریه
نخســتین کشوری که در ابالغیه گروه  7به آن اشاره شده ،سوریه است.
وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه  7تأکید کردهاند که باید گروههای

جریان آزاد اطالعات و عدم کنترل بر جریان آزاد اطالعات همیشه در مرکز توجه جوامع غربی بودهاست .در ابالغیه مشترک گروه  7نیز
نخستین موردی که پس از بحث تروریسم مطرح میشود ،مسائل سایبری و جریان آزاد اطالعات است .آنها در این بند تأکید کردهاند که
برای دسترسی انسانها به فضای سایبری امن و در عینحال آزاد تالش خواهند کرد.

حمایتی در سطح جهان برای برقراری صلح و ثبات در سوریه تشکیل شود.
البته از نظر آنها سوریه به دولت جدیدی نیاز دارد تا بتواند از مردم خود حمایت
کند؛ آنها در تعریف این دولت آوردهاند که باید توانایی مقابله با تروریسم را در
خاک این کشور داشته باشد و سوریه را از نو بسازد .اگر فراخوانی که سازمان
ملل داده هرچه سریعتر اجرا شــود ،برقراری امنیت در سوریه نیز بهتدریج
انجام خواهد شد .وزرای این کشورها که اغلب آنها به دنبال جنگ سوریه با
بحران مهاجرت روبهرو شدهاند سعی دارند از این طریق مردم سوریه را هرچه
سریعتر به کشور خود بازگردانند .البته آنها اعالم کردهاند که تا زمان برقراری
کامل صلح ،از مهاجران و پناهندگان سوری در کشور خود حمایت و محافظت
خواهند کرد و به این ترتیب نوعی تعهد در برابر آنها را اعالم کردهاند .در بخشی
از ابالغیه که مربوط به سوریه است ،نوشته شده« :ما متعهد میشویم برای
برقراری صلح و توسعه پایدار و بازتوانی سوریه از هیچ تالشی فروگذار نکنیم».
ÍÍپناهندگان و مهاجران غیرقانونی
از آنجا که اکثر کشــورهای عضو گروه  7بیشترین درگیری را با مسئله
مهاجران سوری دارند ،بخش مهمی از این ابالغیه مشترک وزرای امور خارجه
نیز به این مســئله اشاره دارد .در این بخش تأکید شده که بحران مهاجرتی
که سر راه آنها قرار گرفته از جنگ جهانی دوم تاکنون بیسابقه بودهاست .در
این ابالغیه تأکید شده که زنان و کودکان آسیبپذیرترین قشر در این جریان
هستند و به همین دلیل باید در اولویت قرار بگیرند چراکه اکثر آنها بدون دلیل
قابل قبولی جان خود را در دریا و صحرا در حین فرار و مهاجرت از دســت
میدهند .عالون بر آن کشورهایی که این افراد را میپذیرند نیز تحت فشار
بســیاری قرار گرفتهاند و این شرایط نیاز به واکنشهای جامعه جهانی دارد.
جابهجایی افراد یک پدیده چندبعدی است که میتواند مشکالت اقتصادی و
اجتماعی بسیاری به همراه داشته باشد .به این ترتیب جامعه جهانی باید تمام
تالش خود را بکند تا مانع جابهجایی بیشتر افراد بشود.
ÍÍعراق
اما ســوریه تنها کشوری نیست که سالهاســت درگیر ماجرای جنگ
است .عراق مدتهاست که به محل درگیری تبدیل شده و گوشها به اخبار
بمبگذاریها در این کشــور عادت کردهاســت .به همین خاطر گروه  7در
بخش دیگری از ابالغیه خود به مشــکالت کشور عراق پرداختهاست .وزرای
امور خارجه کشورهای عضو گروه  7حمایت خود را از ارتش عراق برای مبارزه
با داعش اعالم کردهاند 40 .درصد از اراضیاي که تا ســال  2014در اختیار
نیروهای داعش بود اکنــون با فداکاریها و تالشهای نیروهای ارتش عراق
دوباره به مردم این کشور بازگردانده شدهاست .وزرا در گروه  7اعالم کرد هاند
کــه از دولت فعلی عراق حمایت میکنند و تالش میکنند صلح و امنیت را
به طور کامل در این کشور برقرار کنند .آنها همچنین متعهد شدهاند که به
کمک صندوق بینالمللی پول کمکهای الزم را برای بازسازی اقتصاد عراق
فراهم کنند.
ÍÍکره شمالی
اقدامات اخیر کره شمالی در مرکز توجه کشورهای غربی بودهاست؛ این
مسئله را میتوان از حضور نام این کشور در ابالغیه گروه  7نیز بهراحتی درک
کرد .آنها آزمایش هستهای کره شمالی در روز ششم ژانویه را محکوم و تأکید
کردهاند که تکرار چنین اقداماتی نهتنها ثبات آن منطقه را به خطر میاندازد
بلکه تهدیدی نیز برای صلح بینالمللی به شمار میآید .این موارد از نظر آنها
نقض واضح حقوق بشر هستند به همین خاطر از کره شمالی خواستهاند دست
به آزمایشهای هستهای یا پرتاب موشک نزند.

استقبال جامعه جهانی از آینده ایران
ایران در چند مدت اخیر بهویژه به دلیل بحث برجام جزو پرخبرترین کشورهای جهان بوده
و به واســطه همین اهمیت در ابالغیه مشترک وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه  7نیز
بخشی را به خود اختصاص دادهاست .این وزیران از برجام استقبال کردهاند و حمایت خود را از
آن اعالم کردهاند .به اعتقاد آنها برجام باعث شده رابطه ایران با جامعه جهانی بیشتر شود و نقش
پررنگتری را در بازیهای سیاسی جهان داشته باشد.
ÍÍافغانستان
یکی دیگر از کشورهایی که دائم درگیر جنگ بوده و از صلح و ثبات چندانی
برخوردار نبودهاست ،افغانستان است که حضور مهاجران آن در کشورهایی مانند
ایران بهخوبی اهمیت این موضوع را نشان میدهد .وزرای امور خارجه گروه 7
در این ابالغیه خود را متعهد کردهاند که از مردم افغانستان حمایت کنند .آنها
وعده دادهاند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را تقویت کنند تا بتوانند
مقابل گروههای تروریستی بایستند .آنها همچنین از اقدامات دولت افغانستان
برای اجرای حکمرانی مطلوب در این کشور حمایت کردهاند.
ÍÍمسائل جهانی
بحث تروریســم مهمترین و طوالنیترین بخش در ابالغیه مشترک وزرای
گروه  7بود اما این ابالغیه بخشهای دیگری نیز داشت که به مهمترین مسائل
جهانی پرداختهاســت .آنها در کنار بحث تروریسم به مباحثی مانند «مسائل
سایبری»« ،تغییرات آبوهوایی»« ،حقوق بشر»« ،زنان و خشونتهای جنسی»،
«فعالیتهای ضدفساد» و «بهداشــت و سالمت جهانی» نیز به طور مختصر
پرداختهاند .که در اینجا به مهمترین موارد به صورت گذرا اشاره میشود .جریان
آزاد اطالعات و عدم کنترل بر جریان آزاد اطالعات همیشه در مرکز توجه جوامع
غربی بودهاست .در ابالغیه مشترک گروه  7نیز نخستین موردی که پس از بحث
تروریســم مطرح میشود ،مسائل سایبری و جریان آزاد اطالعات است .آنها در
این بند تأکید کردهاند که برای دسترسی انسانها به فضای سایبری امن و در
ن حال آزاد تالش خواهند کرد .از نظر آنها دســتیابی به فضایی مناسب در
عی 
دنیای سایبر به همکاری سازمانها و دولتهای مختلف نیاز دارد .بحث ارتقای
فناوری اطالعات و ارتباطات در اهداف توسعه پایدار  2030که سازمان ملل دنبال
میکند نیز وجود دارد .گروه  7تعهد داده که مقابل سوءاستفادههای افراد دولتی
و غیردولتی در فضای سایبر بایستد .توافق پاریس یکی از مهمترین مسائلی بوده
که در چند مدت اخیر در مورد تغییرات آبوهوایی مطرح شدهاست .اکنون این
دولتها که خود به دلیل فعالیتها و پیشرفتهای صنعتیشان نقش مهمی در
آلودگی هوای جهان و تغییرات آبوهوایی داشتهاند تصمیم گرفتهاند به کمک
ســایر دولتها سلسله اقداماتی را برای مقابله با این مسئله انجام دهند .وزرای
امور خارجه کشورهای عضور گروه  7سعی دارند سیاستهای توافق پاریس را
دنبال کنند تا جلوی تهدیدات حاصل از تغییرات آبوهوایی را بگیرند .غربیها
همیشه مدعیان اصلی حقوق بشر بودهاند؛ به همین خاطر است که عنوان حقوق
بشر جزو مهمترین ســرفصلهای ابالغیه گروه  7بودهاست .وزرای کشورهای
گروه  7تأکید کردهاند که حقوق بشر ،حقوقی جهانی است و تکثرگرایی تهدید
نیست بلکه فرصتی است تا جوامع قدرت بیشتری به دست بیاورند .بحث زنان
و تبعیضهای جنسیتی نیز جزو مباحث ثابت است .مثل همیشه تأکید شده
کــه زنان نقش مهمی در جامعه جهانی بازی میکنند و در نتیجه باید جلوی
خشونتها و تبعیضهای جنسیتی علیه این گروه را گرفت.

نخستین
کشوری که در
ابالغیه گروه
 7به آن اشاره
شده ،سوریه
است .وزرای
امور خارجه
کشورهای
عضو گروه 7
تأکید کردهاند که
باید گروههای
حمایتی در سطح
جهان برای
برقراری صلح و
ثبات در سوریه
تشکیلشود.
البته از نظر آنها
سوریه به دولت
جدیدی نیاز دارد
تا بتواند از مردم
خود حمایت کند

منبع :سایت رسمی اتحادیه اروپا
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مناگـــر

«اقتصادی» خواهم ساخت!

مروری بر برنامههای اقتصادی چهار نامزد ریاستجمهوری امریکا در سال 2016
نسـیم بنـایـی
همه آنها سایتهای تبلیغاتی دارند که بخشی از آن را به برنامههای اقتصادی خود اختصاص دادهاند و
عنوانی دلربا برای آن انتخاب کردهاند؛ همه آنها ادعا میکنند که برنامه آنها باعث افزایش درآمد قشر فقیر
جامعه امریکا خواهد شد .بهترین راه برای کسب رأی ،مطرح کردن برنامههای اقتصادی است ،برنامههایی
که میتواند دست یک نامزد انتخاباتی را به ریاست جمهوری برساند و نامزدهای انتخاباتی امریکا نیز از این
قاعده مستثنا نیستند .از دموکراتها گرفته تا جمهوریخواهان همگی برنامههای اقتصادی دارند که بیشتر
روی مالیات مانور ميدهند و ادعا میکنند به کمک آن امریکا را به شکوه اقتصادی خواهند رساند.

برنامهای برای افزایش درآمد
امریکاییها

هیالری کلینتون
نامزد دموکرات

هیالریکلینتون
وعده داده تا
ازنخستین
روزی که پای
خود را به دفتر
ریاستجمهوری
بگذارد برای
کارگران تالش
کند تا آنها پول
بیشتری با خود
به خانه ببرند

110

سایت تبلیغاتی هیالری کلینتون بخش ویژهای را به برنامههای
اقتصادی این نامزد انتخاباتی اختصاص دادهاست و عنوان «برنامهای
برای افزایش درآمد امریکاییها» را برای آن انتخاب کردهاست .ابتدای
این برنامه نوشته شده« :هیالری به خانوادههای کارگران فرصتی برای
رهایــی از مالیات میدهد تا از این طریق بتوانند افزایش هزینهها را
مدیریت کنند ».کلینتون بر این باور اســت کــه مهمترین چالش
اقتصادی امریکا افزایش درآمدهای کارگران است .در سایت تبلیغاتی
این نامزد انتخاباتی نوشته شده« :هر روز بر تعداد افراد خانوادههایی
که مشــغول به کار هستند افزوده میشــود؛ آنها هر روز سختتر و
سختتر کار میکنند اما همچنان از ثروتمندان فاصله دارند .کشور
ما دوباره به لحاظ اقتصادی ســرپا ایستادهاست اما باز هم راه درازی
در پیش دارد ».او وعده داده تا از نخســتین روزی که پای خود را به
دفتر ریاســتجمهوری بگذارد برای کارگران تالش کند تا آنها پول
بیشتری با خود به خانه ببرند .البته هیالری بهخوبی واقف است که
افزایش درآمد خانوادهها نیازمند رشد قدرتمند اقتصادی در درازمدت
است و ادعا کرده برای دست یافتن به این رشد اقتصادی برنامههایی
در سر دارد.
آنطور کــه در برنامههای اقتصادی هیــاری کلینتون به نظر
میآید او قصد دارد سرمایهگذاریهای کالنی در بخش زیرساختها،
انرژی پاک و پژوهشهای علمی و پزشــکی داشــته باشد تا از این
طریق بتواند فرصتهای شــغلی جدیدی را در امریکا ایجاد کند .از
نظر او ایجاد فرصتهای شغلی به تقویت اقتصاد کمک خواهد کرد.
او همچنیــن قصد دارد برای خانوادههای کارگران برنامههایی جهت
رهایی از مالیاتهای سنگین اجرا کند .به این ترتیب کسانی که در
کسبوکارهای کوچک مشغول به کار هستند از مالیاتهای کمرشکن
تا حدودی آزاد خواهند شد .با همین روش ساده هیالری سعی دارد
بازار شغل را به حداکثر برساند و کسبوکارهای مختلف را به جلو براند
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تــا درآمدهای افراد ضعیف افزایش پیدا کند .کلینتون در برنامههای
خود به نابرابریهای اقتصادی نیز به عنوان یک چالش مهم در اقتصاد
امریکا اشــاره کردهاست .از نظر او برخی پایههای معامالتی در کشور
امریکا باید دوباره احیا شوند تا مردم به برابری اقتصادی برسند .یکی
از مهمترین مسائلی که نابرابری اقتصادی را نشان میدهد حداقل و
حداکثر دستمزدهاست .او سعی دارد به وسیله تجدیدنظر در برخی
قوانین کار امریکا ،حداقل میزان دستمزدهای کارگران را افزایش بدهد
و از این طریق درآمد آنها را باال ببرد .کلینتون «رشــد درازمدت» را
در برنامــه اقتصادی خود قرار داده و ادعا کرده که زمان آن رســیده
والاستریت از چرخه رونق و ورشکستگی نجات پیدا کند و به صورت
پایدار رشد داشته باشد.

اصالح مالیاتی که امریکا را
دوباره امریکا خواهد کرد

دونالد ترامپ

نامزد جمهوریخواه

«ما در یک حباب هســتیم؛ حبابی که در حال ترکیدن است و
راســتش را بخواهید امیدوارم پیش از آنکه من رئیسجمهور بشوم
این حباب بترکد چرا که نمیخواهم چنین آشغالهایی را در دولت
خودم به ارث ببرم ».این یکی از اظهارات پراکنده دونالد ترامپ ،نامزد
جمهوریخواه رياســتجمهوري ایاالت متحده امریکاست .هرچند
همهجــا از این اظهارنظرهای مأیوسکننده در مورد اقتصاد امریکا از
ترامپ شــنیده و دیده میشود اما هیچجا نمیتوان برنامه مشخص
و مدون اقتصادی از این نامزد انتخاباتی پیدا کرد .البته او در ســایت
تبلیغاتی خود برنامهای تحت عنوان «اصــاح مالیاتی که امریکا را
دوباره امریکا خواهد کرد» را قرار دادهاست که نقدهای بسیاری بر آن
وارد شدهاست .او در سایت خود اینطور نوشتهاست« :امریکايیهای
بسیاری مشغول به کار هستند ،شغلهای بسیاری ایجاد شدهاست و
خانوادههای بسیاری در طبقه متوسط وجود دارند که نمیتوانند خرج
خودشان را بدهند .این برنامه مالیاتی میتواند با چهار هدف مشخص
این چالش را برطرف کند».
نخســتین هدفی که ترامپ در برنامه اقتصادی خــود قرار داده
«آزادســازی مالیات برای خانوادههای طبقه متوســط» است .او در
توضیح این هدف خیلی ســاده نوشتهاســت« :بــرای اینکه رویای
امریکایی محقق شود اجازه بدهید مردم پولهایشان را در جیبشان
نگه دارند ».هدف دوم «ساده کردن کدهای مالیاتی» است که قصد
دارد از این طریق امریکاییها را از سردرگمیهای فراهم کردن مالیات
نجاتدهد و اجازهدهد آنها پولشان را برای خودشان نگه دارند .هدف
سوم نیز «رشد اقتصاد امریکا» به وسیله رقابتی کردن فضای اقتصاد
در این کشور است .در نهایت هدف چهارم در یک خط نوشته شده:

«ما در یک حباب هستیم؛ حبابی که در حال ترکیدن است و راستش را بخواهید امیدوارم پیش از آنکه من رئیسجمهور بشوم
این حباب بترکد چراکه نمیخواهم چنین آشغالهایی را در دولت خودم به ارث ببرم ».این یکی از اظهارات پراکنده دونالد
ترامپ نامزد جمهوریخواه رياستجمهوري ایاالت متحده امریکاست.

ن حاال هم زیاد هستند».
«به بدهیها و کسریها اضافه نکنیم ،همی 
در ادامه بیان این اهداف ،چند حســاب دو دوتا چهارتا آورده شده و
اینطور نتیجهگیری شده که امریکا با پیروی از این برنامه دوباره به
لحاظ اقتصادی پویا خواهد شد .بسیاری از منتقدان در مورد ترامپ
نوشتهاند« :هیچ شکی نیست که ترامپ موفق شده کار و کاسبی خوبی
برای خودش راه بیندازد و حدود  4.5تا 10میلیارد دالر برای خودش
جمعآوری کند اما آیا او میتواند امریکا را نیز ثروتمند کند؟» از آنجا که
ترامپ همه اهداف خود را به صورت ساده و پوپولیستی بیان میکند
بسیاری از امریکاییها به این باور رسیدهاند که او میتواند اقتصاد این
کشور را از زمين بلند کند .اما منتقدان بر این باورند که آنچه ترامپ
به عنوان برنامه اقتصادی مطرح میکند نمیتواند اقتصاد امریکا را به
این اهداف نزدیک کند.

از کارشناسانان اقتصادی برنامههای ساندرز را فانتزیهای این نامزد
انتخاباتی دانستهاند .هفتهنامه اکونومیست در گزارشی گفتهاست که
هرچند ساندرز ادعا میکند سوسیالیست است اما در مقایسه با کسانی
مانند جرمی کوربین در بریتانیا او بههیچوجه سوسیالیست نیست.
اکونومیست برنی ســاندرز را بیشتر یک افراطی دانستهاست .از نظر
اکونومیست ،برخی از برنامههای ساندرز مانند برنامه افزایش مالیات
برای دریافت امکانات بهداشتی بهتر ،بر پایه فرضیات اشتباهی صورت
گرفتهاست.

برنامه ساده مالیات ثابت

تد کروز

نامزد جمهوریخواه

درآمد 82هزار و 200دالری تا
سال 2026

برنی ساندرز

نامزد دموکرات

«متوســط درآمد بیش از 22هزار دالر افزایش پیدا خواهد کرد.
حدود 26میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد و نرخ بیکاری به 3.8
درصد خواهد رســید ».اینها برخی از مواردی هستند که بر اساس
ادعای ســیانان مانی در صورت رئیسجمهور شدن برنی ساندرز
در اقتصاد امریکا اتفاق خواهــد افتاد؛ البته اگر او بتواند برنامههای
اقتصادی خود را دنبال کند .بسته برنامه اقتصادی ساندرز نخستین
بار توســط جرالد فریدمن استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست مورد
بررســی قرار گرفت و ســپس معرفی شــد .فریدمن در گذشته با
ســاندرز همکاریهای بسیاری داشتهاست و همانند ساندرز عقاید
سوسیالیستی دارد .آنها قصد دارند به کمک برنامه اقتصادی ساندرز
درآمد خانوار امریکایی را تا ســال  2026به 82هــزار و  200دالر
برسانند .اما اقتصاددانان بسیاری وجود دارند که معتقدند فریدمن
در این تحلیلهایش بیش از اندازه خوشبین اســت .برخی از این
کارشناسان اقتصادی معتقدند برنامههای اقتصادی ساندرز شاید برای
دوران رکورد و بحران اقتصادی مناسب باشد اما در درازمدت پاسخگو
نیســت .برای مثال تحرکبخشی به اقتصاد از طریق افزایش تقاضا
تنها در دوران رکود اقتصادی پاسخ میدهد اما در درازمدت چنین
چیزی عملی نیست.
اقتصاددانانی که به برنامه ســاندرز باور ندارند میگویند دســت
یافتن به چنین رفاهی بسیار دشــوار است .ساندرز قصد دارد طبق
برنامه 14.5تریلیون دالر به اقتصاد امریکا پول و سرمایه تزریق کند.
برنامههایی مانند رایگان کردن هزینه دانشــگاه و همچنین درمان
جزو مهمترین بخشهای برنامه ساندرز است .طبق برنامه ساندرز با
تغییراتی که در حداقل دســتمزدها و افزایش مالیات ایجاد میشود،
افراد ثروتمند به طبقه متوسط نزدیک میشوند و طبقه کارگر موفق
میشود خود را به ســطحی از رفاه نزدیک کند .فریدمن بر این باور
است که برنامه ساندرز میتواند تحرک و پویایی باالیی به اقتصاد امریکا
ببخشد چرا که پول بیشتری را به اقتصاد تزریق میکند .ساندرز قصد
دارد حدود 1تریلیون دالر در زیرساختها سرمایهگذاری کند که این
اقدام در نخستین سال ریاستجمهوریاش انجام خواهد شد .بسیاری

«4.9میلیون شــغل جدید را تصور کنید .به جای دوران دردناک
درآمدها در زمان اوباما به افزایش 12.2درصدی درآمدها در یک دهه
آینده فکر کنید .سرمایهگذاریها رشد 43.9درصدی خواهد داشت».
اینها تنها بخشی از تصوراتی است که در مورد آینده اقتصاد امریکا در
زمان ریاست جمهوری تد کروز ،در سایت تبلیغاتی این نامزد انتخاباتی
دیده میشود .او برنامه خود را اینطور آغاز کردهاست« :زمان انقالب
بعدی امریکا فرارسیدهاست؛ دوباره باید موتور رشد اقتصادی را روشن
کرد .بهترین راه برای شروع این کار نیز اصالح ساختار و اساس مالیات
اســت ».بخشهای نخستین برنامه کروز به تخریب اوباما میپردازد
و میگوید« :اوباما با خلفوعدههای خود در این ســالها مانع رشد
اقتصادی امریکا شدهاســت ».او ادعا کرده که اوباما موفق به مدیریت
نیروی کار در امریکا نشــده و به همین خاطر بسیاری از امریکاییها
دست از جستوجوی شــغلهای مطلوب و یاد گرفتن مهارتهای
تازه برداشتهاند .کروز معتقد است در این شرایط برنامه مالیات ثابت
میتواند موثرترین قدم برای آغاز راه باشــد .ایــن برنامه قصد دارد
تغییراتی را در ابعاد بزرگ در اقتصاد امریکا ایجاد کند.
افزایش 13.9درصدی تولید ناخالص داخلی ،افزایش 12.2درصدی
دستمزدها و ایجاد 4میلیون و 861هزار شغل جدید از جمله تحوالتی
اســت که با یک برنامه ساده مالیات ثابت کروز قرار است در اقتصاد
امریکا اتفاق بیفتد .او برخــاف هیالری کلینتون با افزایش حداقل
دســتمزد مخالف است و ســعی دارد تمامی برنامه خود را از طریق
تغییر در مالیات اجرایی کند .بر اساس برنامه کروز ابتدا یک مالیات
10درصدی ثابت برای همه در نظر گرفته میشــود و ســپس این
استاندارد برای موارد مختلف دستخوش تغییراتی جزئی خواهد شد .او
که به کوچکسازی دولت اعتقاد دارد بسیاری از سازمانهای اقتصادی
دولت امریکا را حذف خواهد کرد؛ حــذف  25برنامه در فدرال رزرو
امریکا نیز جزو برنامههای کروز است .او در برنامه خود به کارتهایی
اشاره میکند كه هر امریکایی میتواند بهسادگی مالیات خود را روی
آن پر کند .کروز اظهار کرده که رشــد اقتصادی از درون دولت ایجاد
نمیشود بلکه افراد با فعالیتهای خالقانه خود میتوانند رشد اقتصادی
را ایجاد کنند .او در پایان تأکید کرده که همواره به عنوان یک سناتور
رشد اقتصادی جزو اولویتهایش بوده و اکنون نیز در صورت دستیابی
به صندلی ریاستجمهوری امریکا همین اولویت را در دستور کار خود
قرار خواهد داد .

افزایش
13.9درصدی
تولیدناخالص
داخلی ،افزایش
12.2درصدی
دستمزدها و
ایجاد4میلیون و
861هزار شغل
جدید از جمله
تحوالتی است
که با یک برنامه
ساده مالیات ثابت
کروز قرار است
در اقتصاد امریکا
اتفاق بیفتد .او
برخالف هیالری
کلینتون با افزایش
حداقل دستمزد
مخالف است و
سعی دارد تمامی
برنامه خود را از
طریق تغییر در
مالیات اجرایی
کند
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مناگـــر

برباد رفته

آخرین اعالمیه صندوق بینالمللی پول در مورد اقتصاد جهان
«اقتصاد جهان رشد بسیار آرامی خواهد داشت»؛ اصلیترین پیام اعالمیه رسمی صندوق بینالمللی
پول در روز  16آوریل  2016همین یک جمله بود .در این اعالمیه اینطور آمده که رشد اقتصادی جهان
مدتزمان زيادي است که دچار مشکل شده و به همین خاطر چشمانداز اقتصاد جهان در این زمینه از
ماه اکتبر تا کنون ضعیف شدهاست .البته اخیرا ً پیشرفتهایی حاصل شده که نوعی هیجان و پویایی را
به بازارهای مالی بازگرداندهاست اما از طرفی بازارها همچنان با نوسان همراه هستند .آنطور که صندوق
بینالمللی پول در اعالمیه خود آوردهاست ،کاهش چشمگیر تجارتهای جهانی همچنان پابرجا خواهد بود.
اقتصادهای پیشرفته به دلیل وابستگیاي که به تقاضا دارند همچنان در بحران باقی خواهند ماند،
از طرفی تولید نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت .فعالیتها در بازارهای نوظهور و
کشورهای در حالتوسعه به حداقل رسیده اما این بخشها هنوز هم منبع مهمی
برای رشد اقتصادی در جهان به شمار میآیند .کاهش قیمت کاال در سطح
جهان تأثیر بسیار بدی روی صادرکنندگان بر جای گذاشتهاست؛ در
عینحال تأثیر مثبت کوتاهمدت این کاهش قیمت روی واردکنندگان
انرژی بسیار ناچیز و کمتر از حد انتظار بودهاست .به این ترتیب از
ماه اکتبر تاکنون خطراتی که چشمانداز اقتصاد جهان را تهدید
میکنند افزایش یافته و احتمال کاهش ناگهانی جریان سرمایه را
باال بردهاست .در این بین مسائل ژئوپلیتیکی ،بحران پناهندگان و
شوک ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میتواند ریسکهایی
باشد که در آینده اقتصاد جهان را دوباره تهدید کند .علیرغم
تمام این بدبینیها ،صندوق بینالمللی پول تأکید کردهاست که
نباید اعتماد و اطمینان به سیاستهای نهادهای اقتصادی را از
دست داد.

براساس اطالعات
بهدستآمده از
صندوقبینالمللی
پول ،جریان خالص
سرمایههابه
بازارهای نوظهور
از سال 2010
تاکنونکاهش
چشمگیریداشته
و روی تمامی
مناطقتأثیر
گذاشتهاست

Íسیاستها جواب میدهند
Í
صندوق بینالمللــی پول به عنــوان یکی از
مهمترین ســازمانهای اقتصادی در جهان در آخرین
اعالمیه خود بر تعهدش نسبت به ایجاد فضایی قدرتمند،
پایدار و همهشــمول در اقتصاد جهان تأکید کردهاست .در
این اعالمیه آمدهاست که صندوق از هیچ تالشی برای دست
یافتن به رشد جهانی پایدار و متعادل فروگذار نخواهد کرد
و بهترین سیاستها را در این راستا در پیش خواهد گرفت.
اجرای اصالحات ساختاری در سیاستهای کالن ،حیاتیترین
ابزاری اســت که صندوق برای تحرک بخشیدن به اقتصاد
جهان مورد استفاده قرار خواهد داد.
سیاستهای مالی که اتخاذ میشود باید با ایجاد

رشد اقتصادی در همه کشــورها همسو باشد .طبق اعالمیه صندوق،
اســتراتژیهای مالی باید با هدف حمایت از اقتصاد جهان و به صورت
منعطف اجرایی شود .سیاستهای مالیاتی نیز باید به گونهای اجرایی
شود که راه را برای رشد پایدار تولید ناخالص داخلی هموار کند .طبق این
اعالمیه ،اولویت هزینههای دولتی باید برای ایجاد سرمایهگذاری باشد .در
اقتصادهای پیشرفته نیز از آنجا که تورم کمتر از هدف تعیینشده است
سیاســت پولی باید بر اساس تسهیالت بانکی باشد و تمامی خطرات
از ســوی بانکهای مرکزی مورد بررســی قــرار گیرد.
سیاستهایپولیبهتنهایینمیتوانندکشورهارا
به رشد اقتصادی پایدار و متعادل برسانند
بلکه باید با سیاســتهای حمایتی
دیگری همراه شــوند .در بسیاری
از بازارهای نوظهور ،سیاستهای
پولی باید همسو با تأثیر ضعف
ارزها بر تورم باشد .انعطاف نرخ
مبادلــه ارزی میتواند مانع
شــوکهای ناگهانی در بازار
معامالتیبشود.
اصالحات ســاختاری در
کنار دیگر سیاستهای حمایتی
جزو مواردی اســت که صندوق
بینالمللی پول بر آن تأکید دارد تا
از این طریق بتوان به رشد تقاضا کمک
کرد .به ایــن ترتیب در این اعالمیه تأکید
شده که همه کشورها باید اصالحات ساختاری
در اقتصــاد خود را جزو اولویتهــای خود قرار بدهند.
کشورهای کمتر توسعهیافته و کمدرآمد نیز باید سیاستهایی را برای
تنوعبخشی به اقتصاد خود اجرایی کنند.
تالش برای قدرت بخشیدن به بخش خصوصی در حد متعادل جزو
دیگر تأکیدهای صندوق بینالمللی پول است .اقتصادهای پیشرفته باید
در این زمینه در جهت رفع نقص برخی قوانین خود اقدام کنند .بازارهای
نوظهور نیز باید ارزهای خارجی را به طور مستمر رصد کنند تا بتوانند
جلوی شوکهای مالی را بگیرند.
به صورت کلی اقتصاد جهان نیاز به مشارکت و حمایت از جبهههای
مختلفی دارد تا بتواند دوباره سرپا بایستد .صندوق بینالمللی پول در
اعالمیه خود نظــام مالی بینالمللی قدرتمند ،قوانین مطلوب تجاری،
مقابله با فساد ،حکمرانی مطلوب ،در اولویت قرار دادن نظام مالیاتی و
شفافیت در عملکردهای اقتصادی را جزو اصلیترین راهکارها برای بهبود
شرایط رشد اقتصاد جهان دانستهاست.
Íاقدامات صندوق بینالمللی پول
Í
نهادی با قدرت و امکانات صندوق بینالمللی پول نقشي کلیدی در
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صندوق بینالمللی پول عالوه بر اعالمیه خود ،در گزارشی 230صفحهای نیز به وضعیت چشمانداز اقتصاد جهان اشاره کردهاست .در این
گزارش ،رشد اقتصاد جهان در سال  2016حدود  3.2درصد و برای سال  2017حدود  3.5درصد پیشبینی شدهاست .یکی از دالیلی که
رشد اقتصاد جهان در سال  2016برابر با سال  2015است ،آشوبها و تنشهای حاکم بر بازار مالی جهان است.

برنامههای حمایتی از اقتصاد جهان بازی میکند .صندوق در اعالمیه
خود به برخی از اقدامات این نهاد اشاره کردهاست.
توصیههایی برای اتخاذ سیاستهای مناسب و نظارت بر آنها :صندوق
در اعالمیه خود تأکید کرده که این ســازمان از هر تالشی برای انجام
اصالحات ساختاری حمایت میکند .این تالشها میتواند صرفاً ابداعاتی
باشــد که در نظام مالیاتی صورت میگیرد و به این ترتیب به افزایش
سرمایهگذاریها در بخش زیرساختی کمک میکند .صندوق همچنین
حمایت خود را از سیاستهای قدرتمند برای رشد پایدار اقتصادی اعالم
کردهاست.
نظام مالــی بینالمللی :صندوق بینالمللی پــول برای جلوگیری
از هرگونــه بحران ،بر نظــام مالی جهان نظــارت میکند و به کمک
همکاریهای بینالمللی ،برنامههایی را برای تقویت اقتصاد جهان اجرایی
میکند .ســبد ارزی صندوق بینالمللی پول یکی از مهمترین راههای
نظارتی در این زمینه توسط صندوق است.
حمایت از کشــورهای کمدرآمد :برنامه توســعه پایدار  2030جزو
برنامهها و اهداف صندوق بینالمللی پول نیز هست .این سازمان سعی
دارد از طریق حمایتهای مختلف از کشورهای کمدرآمد ،دسترسی این
کشورها را به نظام مالی جهان بیشتر کند.
Íرشد بسیار آهسته برای مدت بسیار طوالنی
Í
بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول ،رشد اقتصادی جهان
در ســال  2016حدود  3.2درصد خواهد بود که تقریباً مشابه رشد
اقتصادی ســال گذشته است .صندوق پیش از این رشد 3.4درصدی
را برای اقتصاد جهان برآورد کرده بود اما در پیشبینیهای جدید این
رقم را  0.2درصد کاهش دادهاست .البته پیشبینیهای صندوق نشان
میدهد از سال  2017به بعد ،رشد دوباره روندی صعودی را در پیش
خواهد گرفت که منبع اصلی این رشــد نیز اقتصادهای نوظهور و در
ل توسعه است که دوباره به وضعیت عادی خود بازمیگردند .مشکلی
حا 
که در حال حاضر در اقتصاد جهان وجود دارد و آن را تهدید میکند
نوعی «عدم قطعیت» است که در بازارهای سرمایه به چشم میخورد
و در نتیجه ســناریوهای ضعیف و ناامیدکننده برای رشد اقتصادی را
یکند.
توجی هپذیرم 
سیاستهای اقتصادی کالن در مناطق مختلف تأثیرات متفاوتی را بر
جا گذاشتهاست؛ کاهش رشد اقتصادی چین ،کاهش مداوم قیمت کاال
بهویژه نفت ،کاهش نسبی سرمایهگذاریها ،کاهش جریان سرمایه در
بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در کنار تنشهای شدید
ژئوپلیتیکی باعث به خطر افتادن چشمانداز اقتصاد جهان شدهاست.
Íدرک واقعبینانه از کاهش جریان سرمایه در بازارهای
Í
نوظهور
براســاس اطالعات بهدستآمده از صندوق بینالمللی پول ،جریان
خالص ســرمایهها به بازارهای نوظهور از ســال  2010تاکنون کاهش
چشمگیری داشته و روی تمامی مناطق تأثیر گذاشتهاست .نهتنها کمبود
ورود سرمایههای خارجی به درون بازارهای نوظهور این اقتصادها را به
دردسر انداخته بلکه ضعف اقتصادی در این مناطق باعث فرار سرمایه از
این بازارها نیز شدهاست .البته این اقتصادها سعی دارند چهارچوبهای
مالی خود را تغییر بدهند و با این سیاســت از ادامه بحران جلوگیری
کنند .در رژیمهایی که نرخ مبادله ارز انعطاف بیشتری دارد ،مشکالت
کمتری ایجاد شدهاست.

رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان در فاصله سالهای  2014تا  2017بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول
منطقه

2014

2015

2016

2017

اقتصاد جهان

3.4

3.1

3.2

3.5

اقتصادهای توسعهیافته

1.8

1.9

1.9

2.0

ایاالت متحده امریکا

2.4

2.4

2.4

2.5

حوزه یورو

0.9

1.6

1.5

2.5

ژاپن

0.0

0.5

0.5

-0.1

بریتانیا

2.9

2.2

1.9

2.2

بازارهای نوظهور

4.6

4.0

4.1

4.6

روسیه

0.7

-3.7

-1.8

0.8

چین

7.3

6.9

6.5

6.2

هند

7.2

7.3

7.5

7.5

برزیل

0.1

-3.8

-3.8

0.0

خاورمیانه و آفریقای شمالی

2.6

2.3

2.9

3.3

Íگزارش صندوق بینالمللی پول از چشمانداز اقتصاد
Í
جهان
صنــدوق بینالمللی پــول عالوه بــر اعالمیه خود ،در گزارشــی
230صفحهای نیز به وضعیت چشمانداز اقتصاد جهان اشاره کردهاست.
در این گزارش ،رشــد اقتصاد جهان در سال  2016حدود  3.2درصد و
برای سال  2017حدود  3.5درصد پیشبینی شدهاست .یکی از دالیلی
بها
که رشد اقتصاد جهان در سال  2016برابر با سال  2015است ،آشو 
و تنشهای حاکم بر بازار مالی جهان است .در این گزارش آمدهاست که
فعالیتهای اقتصادی از پایان سال 2015در اقتصادهای پیشرفته کاهش
یافتهاست و در کنار آن مشکالتی نظیر کاهش رشد اقتصادی چین نیز
این گردباد اقتصادی را تشدید کردهاست .رشد اقتصادی جهان در نیمه
دوم ســال  2015حدود  2.8درصد برآورد شدهاست که بسیار پایینتر
از پیشبینیهای قبلی است .دلیل این کاهش شدید رشد اقتصادی در
نیمه دوم سال  2015چند مورد است .نخستین مورد به اقتصاد ایاالت
متحده امریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان مربوط میشود .رشد
اقتصادی این کشور در سهماهه چهارم سال  2015به  1.4درصد رسیده
که بسیار مأیوسکننده است .البته به نظر میرسد این کاهش رشد در
امریکا امری موقتی باشد چراکه رشد اقتصادی این کشور در ماه مارس
سال  2016به  4.5درصد رسیدهاست .دومین مورد به حوزه یورو مربوط
میشود .کشورهای حوزه یورو سعی دارند تقاضای داخلی خود را افزایش
بدهند .در میان این کشورها ،ایتالیا از همه ضعیفتر ظاهر شدهاست اما
کشور اســپانیا عملکردی باالتر از حد انتظار داشتهاست .ژاپن سومین
موردی است که روی کاهش رشد اقتصادی جهان اثر گذاشتهاست .این
کشور که جزو مهمترین اقتصادهای جهان به شمار میآید از سهماهه
چهارم سال  2015تا کنون کاهش چشمگیری را در رشد اقتصادی خود
تجربه کردهاســت .در این بین نباید از کشورهای آسیایی بهویژه چین
غافل ماند .کاهش رشــد اقتصادی چین یکی از دردسرسازترین موارد
برای اقتصاد جهان بودهاست .کشورهای امریکای التین مانند برزیل که
زمانی در اقتصاد حرف بسیاری برای گفتن داشتند اکنون به ستارههایی
رو به افول تبدیل شدهاند .رکود روسیه نیز یکی دیگر از مواردی است که
به کاهش رشد اقتصاد جهانی کمک کردهاست.

بر اساس
برآوردهای
صندوقبینالمللی
پول ،رشد
اقتصادی جهان
در سال 2016
حدود  3.2درصد
خواهد بود که
تقریب ًامشابه
رشد اقتصادی
سال گذشته است.
صندوق پیش از این
رشد 3.4درصدی
را برای اقتصاد
جهان برآورد
کرده بود اما در
پیشبینیهای
جدید این رقم را
 0.2درصد کاهش
دادهاست
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ستونهای لرزان ثبات مالی جهان

گزارش صندوق بینالمللی پول در مورد ثبات مالی جهانی در آوریل 2016
صندوق بینالمللی پول در گزارش «ثبات مالی جهان» به خطرات کلیدی که نظام مالی جهان با آن مواجه
خواهد شد ،اشاره کردهاست .این گزارش معموالً با راهکارهایی که ارائه میدهد مانع بروز بحرانهای بزرگ
در سیاستهای کالن اقتصاد جهان بهویژه کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول میشود .این گزارش
نشان میدهد خطراتی که ثبات اقتصادی جهان را تهدید میکنند از اکتبر  2015تاکنون افزایش یافتهاند.
براساس این گزارش مسائلی نظیر عدم قطعیت در بازار سرمایه ،کاهش قیمت نفت و کاهش رشد اقتصادی
بازارهای نوظهور باعث به خطر افتادن چشمانداز اقتصاد جهانی شدهاست که ثبات نظام مالی جهان را
نیز تهدید میکند .در این شرایط نیاز به واکنشها و اقدامات جدی است تا میزان خطرات کاهش پیدا
کند و اقتصاد جهان دوباره به وضعیت متعادلی بازگردد .اقتصادهای پیشرفته باید با قوانین اقتصادی خود
دستوپنجه نرم کنند و آنها را اصالح کنند در مقابل بازارهای نوظهور نیز باید در هنگام بحران اقتصادی در
جهان ،انعطاف بیشتری از خود نشان بدهند.

ÍÍمروری بر ثبات مالی
گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد خطراتِ تهدیدکننده ثبات
مالی جهان نسبت به گزارش پیشین تا اکتبر  2015به میزان قابل توجهی
افزایش یافتهاســت (به نمودار  1نگاه کنیــد) .از آنجا که بازار کاال در جهان
دچار تنش و آشوبهای فراوانی شدهاست ،ثبات مالی در جهان نیز به خطر
افتادهاست .به این ترتیب محیط اقتصادی شرایط را برای تحت فشار قرار دادن
ثبات مالی فراهم کردهاست .البته هنوز اتفاقاتی در جریان است که احتمال
نوسان بیشتر در ثبات مالی جهان را افزایش میدهد ،یکی از این موارد ،افزایش
تدریجی نرخ بهره توسط فدرال رزرو امریکاست.

نوسان قیمت نفت برنت (دالر در ازای هر بشکه)

ژانویه 2016

اکتبر2015

جوالی 2015

آوریل 2015

ژانویه 2015

اکتبر2014
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ÍÍافزایش خطرات رکود مالی
هرچند براســاس سناریوهایی که صندوق بینالمللی پول تعریف کرده،
اقتصاد امریکا و دیگر اقتصادهای پیشرفته با شیبی مالیم در حال رشد هستند
اما باز هم نوعی بدبینی نسبت به بازارها وجود دارد .این مسئله میتواند عواقبی
را به همراه داشته باشد .برای مثال فدرال رزرو که تکیه بسیاری بر این آمارها
دارد احتماال دوباره برای افزایش نرخ بهره تأمل خواهد کرد و مثل دفعه پیش
آنچنان جســورانه عمل نخواهد کرد .به این ترتیب انتظار میرود نرخ بهره
دوباره مسیری نزولی را در پیش بگیرد .به عبارتی انتظار میرود نرخ بهره در
اقتصادهای پیشرفته دوباره کاهش پیدا کند و حتی وارد محدوده «منفی»
نیز بشود.

جوالی 2014

از آنجا که بازار
کاال در جهان
دچار تنش و
آشوبهای
فراوانی شدهاست،
ثبات مالی در
جهان نیز به خطر
افتادهاست .به این
ترتیبمحیط
اقتصادی شرایط
را برای تحت
فشار قرار دادن
ثبات مالی فراهم
کردهاست

ÍÍتنشهای بازار جهانی و خطرات آن
آشوبهایی که اوایل سال  2016در بازار مالی جهان رخ داد زنگ خطری
بود که نشــان داد شوکهای مالی و اقتصادی بیخبر و غیرقابل پیشبینی
هستند .این آشوبها تمامی چهارچوبها و سیاستهای اقتصادی را تهدید
و کشــورها را وارد دورههای کوتاهمــدت و بلندمدت تنش اقتصادی و مالی
یکنند.
م 
ÍÍکاهش قیمت نفت ،عامل اصلی بیثباتی در بازار
هرچنــد اقتصاد جهان در چند ماه اخیر با مشــکالت کالن اقتصادی و
فشارهای مالی مواجه بودهاست اما هیچکدام به اندازه بخش انرژی تأثیر منفی
نداشتهاست .قیمت نفت از ژوئن  2014تا فوریه  2016به پایینترین سطح
خود در  13سال گذشته رسیدهاست (به نمودار  2نگاه کنید) .شوک قیمت
نفت اثرات منفی روی اقتصاد تولیدکنندگان نفت گذاشت .به صورت کلی نیز
نگرانیهایی که در مورد کاهش قیمت نفت در بازار وجود داشت باعث عدم
قطعیت در بازارهای نوظهور شد.
اما نفت تنها نبود .براساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،فاکتورهای
بیشــمار دیگری دست به دست هم دادهاند تا ثبات مالی جهان را به خطر
بیندازند .یکی از مهمترین موارد به چین مربوط میشود .این کشور در سال
 2015با مشکالت اقتصادی مواجه شد اما مقامات دولتی چین اعالم کردند
که شرایط تحت کنترل آنهاست .با وجود تأکید مقامات دولتی چین ،باز هم
نگرانیها در مورد کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان موتور محرک اقتصاد

جهان باعث تزلزل ثبات در نظام مالی جهان شدهاســت .هربار که آماری از
ســوی چین در مورد وضعیت اقتصادی این کشور منتشر میشود بازارهای
مالی جهان نیز دچار نوســان میشود .فرار سرمایهها از چین نیز باعث شده
مدیریت فضای اقتصادی این کشور مشکلتر شود.

خطراتی که ثبات بازار مالی جهانی را تهدید میکند در شش ماه گذشته افزایش یافتهاست .بر اساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول،
آشوبهایی که در اوایل سال میالدی  2016نیز بازار را تکان داد اگر با نظام مالی و اقتصادی مطلوبی مدیریت نشود همانند آتش زیر
خاکستری است که دوباره شعلهور خواهد شد.

نقشه ثبات مالی جهانی :خطرات و موقعیت
خطراتاعتباری

خطرات

خطرات بازارهای نوظهور
گزارش ثبات مالی جهانی آوریل 2016
گزارش ثبات مالی جهانی اکتبر 2015

خطرات اقتصاد کالن

خطرات بازار و نقدینگی

توضیحات :هرچه از مرکز دورتر
شده باشد ،به معنای خطر بیشتر
برای ثبات نظام مالی جهان است
منبع:صندوقبینالمللیپول
اشتهای (تمایل به) خطر

موقعیت

ÍÍاقتصاد چین
گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد چین سعی دارد برای نجات
از کاهش رشد اقتصادی ،خود را بازار -محور کند .این کشور اصالحات بسیاری
را در زمینه ساختار اقتصادی انجام داده و پیشرفتهای خوبی نیز داشتهاست.
با وجود این پیشرفتها ،کاهش رشد اقتصادی برای این کشور مشکلآفرین
شدهاست .بانکهای چینی تالش میکنند با وامهای خود شرکتها را ترغیب
به فعالیت اقتصادی بیشــتر در این کشــور کنند .سهم سرمایهگذاریها در
رشد اقتصادی چین کاهش قابل توجهی داشتهاست .بر اساس آمار صندوق
بینالمللی پول ،در سال  2009سهم سرمایهگذاریها در رشد اقتصادی چین
حدود  8درصد بود اما این ســهم در سال  2015به  3درصد رسیدهاست .در
مقابل سهم خدمات افزایش یافتهاست .یکی از مهمترین مسائلی که در مورد
چین مطرح میشود ارز این کشور است .یوآن یا همان رنمینبی چینیها در
سال  2015تغییرات بسیاری را در بازار مالی جهان ایجاد کرد .اکنون صندوق
بینالمللی پول ادعا کرده که این ارز قابلیت استفاده آزادانه را در جهان دارد.
چند ماه پیش نیز ارز چشمبادامیها در سبد ارزی صندوق بینالمللی پول و
در کنار دالر ،یورو ،ین و پوند قرار گرفت.
ÍÍبازارهای نوظهور
اقتصادهایی که زمانی ستارههای درخشان در بازار جهان بودند این روزها
یکییکی در حال افول هستند .بخش مهمی از گزارش صندوق بینالمللی
پول درمورد بازارهای نوظهور است و تأکید داشته که عدم اطمینان در این
بازارها میتواند منجر به عدم ثبات مالی جهانی شود .صندوق در گزارش
خود با اشــاره به فرار ســرمایه از بازارهای نوظهور ،هشدار داده که تمایل
و رغبت ســرمایهگذاران به جاری کردن ســرمایههای خود در این بازارها
کاهش یافتهاســت .تا سالها بخت و اقبال به بازارهای نوظهور روی آورده
بود و ســرمایهگذاران با خیال راحت پول خــود را در این بازارها پسانداز
میکردند تا سودهای کالنی را به دست بیاورند .اما رفتهرفته خبر کاهش
رشــد اقتصادی در مهمترین اقتصادهای نوظهور از جمله چین و روسیه
باعث فرار این ســرمایهگذاران شد .بسیاری از آنها دوباره به امریکا و اروپا
به عنوان بازارهای امن پناه بردند .بخش عمدهای از کاهش سرمایهگذاری

پولی و مالی

که در بازارهای نوظهور ایجاد شــد از کاهش رشــد اقتصادی این بازارها
نشئت گرفت .بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،جریان سرمایه در
 45اقتصاد نوظهو ِر کلیدی از ســال  2010تاکنون بیش از 1تریلیون دالر
کاهش یافتهاست و به این ترتیب نوعی بیثباتی را در بازار مالی جهان ایجاد
کردهاســت .بهجز چین که بیشترین مشکل را در میان بازارهای نوظهور
داشتهاست ،دیگر بازارهای نوظهور نیز با کاهش رشد اقتصادی دستوپنجه
نرم میکنند و باید با نوسانات ناشی از خروج سرمایه مبارزه کنند .بر اساس
مطالعات صندوق بینالمللی پول این ســومین بار در ســه دهه گذشته
است که بازارهای نوظهور با بحران اقتصادی مواجه شدهاند .تنها راهحلی
که صندوق بینالمللی پول برای این کشورها مطرح میکند منعطف نگه
داشتن نرخ ارز است.
ÍÍجمعبندی
خطراتی که ثبات بازار مالی جهانی را تهدید میکند در شش ماه گذشته
افزایش یافتهاست .بر اساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول ،آشوبهایی
کــه در اوایل ســال میالدی  2016نیز بازار را تــکان داد اگر با نظام مالی و
اقتصادی مطلوبی مدیریت نشود همانند آتش زیر خاکستری است که دوباره
شعلهور خواهد شد .صندوق در گزارش خود کاهش قیمت کاال ،کاهش رشد
اقتصادی چین و سیاستهای محدود جهانی برای مدیریت نظام مالی جهان
را جزو دالیل مهم افزایش خطرات دانستهاست .اوایل سال  2016بازار بورس
جهانی از جمله ایاالت متحده امریکا سقوط کمسابقهای را تجربه کرد و ترس
از رکود را بر بازار حاکم کرد .اما خوشبختانه از اوایل فوریه جهت بازار دوباره
تغییر کرد .اما صندوق بینالمللی پول در گزارش خود تصریح کرده که خطر
هنوز رفع نشدهاست .در این گزارش آمدهاست« :تغییر جهت بازار به معناي
رفع خطر نیست .اتفاقاتی که افتاد در حقیقت زنگ خطری بود که ما اکنون
کارهای الزم را برای جلوگیری از مشکالت مالی بعدی انجام بدهیم ».در این
گزارش نوشته شده« :اگر هرچه سریعتر اقدامات بینالمللی برای تضمین ثبات
اقتصادی در جهان صورت نگیرد ،آشوب به شکل شدیدتری به بازار بازخواهد
گشت و منجر به بروز کاهش شدید رشد اقتصاد جهان خواهد شد .این مسئله
میتواند جهان را وارد دوره درازمدتی از رکود کند».

بر اساس
آمار صندوق
بینالمللی پول ،در
سال  2009سهم
سرمایهگذاریها
در رشد اقتصادی
چین حدود
 8درصد بود
اما این سهم
در سال 2015
به  3درصد
رسیدهاست.
در مقابل سهم
خدمات افزایش
یافتهاست
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900هزار بشکه تا رتبه دوم اوپک

مروری بر گزارش نفتی ماه مارس سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک)
139هزار و  400بشکه افزایش داشته و به رقم 3میلیون و 291هزار بشکه
در روز رسیدهاست.
ÍÍتحرکات قیمت جهانی نفت
قیمت نفت همیشه مهمترین بخش در گزارشهای ماهانه اوپک است .به
گزارش «آیندهنگر» به نقل از گزارش ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده
نفت خــام (اوپک) قیمت نفت اوپک در ماه مارس بــا بیش از  20درصد
افزایش به  34.65دالر در ازای هر بشــکه رســید .نفت برنت حوزه دریای
شــمال نیز با  6.26دالر افزایش قیمت به  39.79دالر در ازای هر بشــکه
رسید .نفت دبلیوتیآی که شاخص نفت امریکا محسوب میشود نیز با 7.34
دالر افزایش به قیمت  37.96دالر در ازای هر بشکه در بازارهای جهانی نفت
معامله شد .در این گزارش اظهار شده که این افزایش قیمت نفت باعث شده
بسیاری از معاملهگران دوباره به افزایش قیمت نفت امیدوار شوند .اختالف
قیمت نفت برنت و دبلیوتیآی نیز به  1.83دالر در ازای هر بشــکه رسید.
کاهش اختالف قیمت ایندو شاخص نفتی از اهمیت بسیاری در بازار خرید
و فروش نفت بهویژه در امریکا برخوردار است.

کشتیِ به گل
نشستهقیمت
نفت باالخره
موفق شد در
سال 2016
قدری خود را
تکان بدهد.
اندکی آشوب در
میزان عرضه
نفت به همراه
تغییر ارزش دالر
دست به دست
هم دادند و قیمت
نفت را که در
آستانه  20دالر
شدن بود دوباره
نجات دادند
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کشــتی به گل نشســته قیمت نفت باالخره موفق شد در سال 2016
ِ
قدری خود را تکان بدهد .اندکی آشوب در میزان عرضه نفت به همراه تغییر
ارزش دالر دست به دست هم دادند و قیمت نفت را که در آستانه  20دالر
شدن بود دوباره نجات دادند .اما به نظر میرسد همانطور که تحلیلگران
و کارشناسان بازار نفت از ســال  2015اظهار میکردند ،تغییرات اساسی
در ساختار بازار نفت رخ داده که دیگر طالی سیاه را به قیمتهای رویایی
باالی  100دالر در ازای هر بشکه نخواهد رساند .رویترز نیز چندی پیش در
گزارشی نوشت« :قیمت نفت که در سال  2016رکورد باالی جدیدی را پس
از مدتها برای خود به ثبت رسانده بود ،دوباره با عقبنشینی سرمایهگذاران
روی همان قیمتهای زیر  50دالر درجا زد ».قیمت نفت برنت حوزه دریای
شمال در اوایل اردیبهشــت به  47.21دالر در ازای هر بشکه رسید .نفت
دبلیوتیآی امریکا نیز به  45.37دالر در ازای هر بشکه رسید .در این آشوب
بازار نفت اما اتفاق مهمی در ایران در حال رخ دادن است .تحریمهای نفتی
باالخره برداشته شده و طبق گفته مقامات تولید نفت این کشور همانطور
که آمارهای ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) نیز تأیید
میکند در حال افزایش است .از یک طرف برخی از تولیدکنندگان بزرگ
نفت در دنیا همانند عربستان و روسیه به دنبال فریز تولید نفت خود هستند،
از طرف دیگر کشوری مثل ایران که مدتها دست خود را از بازار نفت کوتاه
دیده ،به دنبال احیای سهم خود در بازارهای جهانی است .ایران موفق شده
در دوران پســاتحریم ،تولید نفت خود را افزایش بدهد و جایگاه خود را در
اوپک به ســومی برساند .اما عراق با حدود 900هزار بشکه فاصله باالی سر
ایستادهاســت .طبق گزارشهای رویترز ایران در حالی نفت بیشتری برای
صادرات تولید میکند که به دنبال کشــتیهایی نیز برای حمل آن است.
بر اســاس گزارش ماهانه اوپک در ماه مارس ،تولید نفت ایران در این ماه
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ÍÍاقتصاد جهان
اوپک همیشــه بخش مهمی از گــزارش ماهانه خــود را به تحلیل و
پیشبینی آینده اقتصاد جهان اختصاص میدهد .همانطور که نفت تأثیرات
بسیاری روی اقتصاد جهان برجای میگذارد ،تحرکات بازار و اقتصاد جهان
نیز تأثیر متقابلی بر قیمت نفت میگذارد .بر اساس پیشبینیهای اوپک،
رشــد اقتصاد جهان در سال  2016حدود  3.1درصد خواهد بود .البته این
سازمان سال گذشته رشد اقتصاد جهان در سال  2016را حدود  2.9درصد
برآورد کرده بود و در دو ماه نخســت سال نیز تغییری در آن نداده بود .در
میان بازارهای نوظهور نیز بر اساس پیشبینی اوپک ،رشد اقتصادی چین
حدود  6.3درصد و رشــد اقتصادی هند  7.5درصد خواهد بود .بر اســاس
برآوردهای این ســازمان ،برزیل بیش از گذشته در بحران اقتصادی غرق
میشود و روسیه نیز به رشد 1.1درصدی دست پیدا میکند.
ÍÍعرضه و تقاضای جهانی نفت
پایه و اســاس بازار نفت را عرضه و تقاضا تشــکیل میدهد .بر اساس
پیشبینی اوپک ،تقاضای جهانی برای نفت در سال  2015حدود 1میلیون و
540هزار بشکه در روز رشد داشتهاست و به متوسط 92میلیون و 980هزار
بشــکه در روز رسیدهاست .در ســال  2016نیز رشد تقاضای جهانی نفت
حدود 1میلیون و 200هزار بشکه در روز خواهد بود که نسبت به پیشبینی
قبلی اوپک حدود 50هزار بشکه کمتر است .دلیل تغییر پیشبینی اوپک در
مورد رشد تقاضای نفت نیز کاهش رشد اقتصادی در امریکای التین است.
به این ترتیب بر اســاس برآوردهای اوپک ،مصرف در ســال  2016حدود
94میلیون و 180هزار بشکه در روز خواهد بود.
رشــد عرضه نفت غیراوپک در سال  2015حدود 1میلیون و 460هزار
بشــکه در روز بوده و در پایان سال به طور متوسط 57میلیون و 130هزار

بر اساس پیشبینی اوپک ،تقاضای جهانی برای نفت در سال  2015حدود 1میلیون و 540هزار بشکه در روز رشد داشتهاست و به متوسط 92میلیون و
980هزار بشکه در روز رسیدهاست .در سال  2016نیز رشد تقاضای جهانی نفت حدود 1میلیون و 200هزار بشکه در روز خواهد بود که نسبت به پیشبینی
قبلی اوپک حدود 50هزار بشکه کمتر است .دلیل تغییر پیشبینی اوپک در مورد رشد تقاضای نفت نیز کاهش رشد اقتصادی در امریکای التین است.

بشکه نفت از سوی غیراوپکیها به بازار نفت عرضه شدهاست .اکنون اوپک
برآورد کردهاست که عرضه نفت در سال جاری با اندکی کاهش به متوسط
56هزار و 390هزار بشــکه در روز برسد .طبق گزارش ماهانه اوپک ،تقاضا
برای نفت خام اوپک در سال  2015حدود 29میلیون و 700هزار بشکه در
روز بودهاست .در سال  2016این تقاضا به 31میلیون و 500هزار بشکه در
روز خواهد رسید.
ÍÍنفتهای سبد نفتی اوپک ،چند؟
سبد نفتی اوپک متشکل از  13شاخص نفتی از کشورهای عضور این
سازمان اســت .بر اساس آخرین گزارش ماهانه این ســازمان ،گرانترین
شاخص نفتی در ماه مارس ،نفت امارات متحده عربی بودهاست .بر اساس
جدولهای موجود این شاخص نفتی به قیمت  40.01دالر در ازای هر بشکه
به فروش رفتهاست و به این ترتیب تنها شاخص در سبد نفتی اوپک بوده
که به قیمتی باالی  40دالر به فروش رفتهاست .بقیه شاخصها همگی در
محدوده  30دالر بودهاند .ارزانترین شــاخص نفتی اوپک نیز نفت اکوادور
بوده که به قیمت  31.45دالر در ازای هر بشــکه به فروش رفتهاست .نفت
سنگین ایران نیز با  5.95دالر افزایش قیمت نسبت به ماه فوریه به قیمت
 33.23دالر در ازای هر بشــکه به فروش رسیدهاســت .در ســال گذشته
( )2015نفت ســنگین ایران جزو ارزانترین شاخصهای نفتی اوپک بود.
متوسط قیمت نفت ایران در این سال  49.77دالر در ازای هر بشکه و زیر
 50دالر بود .این در حالی است که متوسط نفت نیجریه در این سال 55.25
دالر در ازای هر بشکه بودهاست.
ÍÍتولید نفت اوپک
مهمترین مسئله در مورد اوپک ،تولید نفت این سازمان است .به گزارش
«آیندهنگر» به نقل از گزارش ماهانه اوپک ،متوسط تولید نفت این سازمان
در ماه مارس به 32میلیون و 250هزار بشکه در روز رسیدهاست که نسبت
به ماه قبل15 ،هزار بشکه افزایش داشتهاست .این سازمان همچنان بیشتر
از سقف 30میلیون بشکه در روز که برای خود تعیین کردهاست ،نفت تولید
میکند .بیشترین افزایش تولید مربوط به کشورهای ایران ،عراق و آنگوال
بودهاست .در این بین تولید نفت برخی از کشورها از جمله امارات متحده
عربی ،لیبی و نیجریه کاهش یافتهاست.
نگاهی اجمالی به جدول تولید نفت کشورهای عضو اوپک نشان میدهد
بیشترین تولید نفت در ماه مارس مثل همیشه مربوط به عربستان سعودی
بودهاست که مانند ماه قبل 10میلیون و 120هزار بشکه در روز نفت تولید
کردهاســت .کمترین تولید نفت اوپک نیز مربوط به کشور لیبی بودهاست.
این کشــور در ماه مارس تنها 345هزار بشکه نفت در روز تولید کردهاست
که نسبت به تولید 386هزار بشکهای ماه قبل حدود 41هزار بشکه کمتر
اســت .کاهش تولید نفت لیبی از تنشها و درگیریهای درون این کشور
ناشی میشــود .اما تولید نفت ایران برای دومین ماه متوالی افزایش پیدا
کرد و باالی 3میلیون بشکه در روز باقی ماند .بر اساس منابع ثانویه اوپک،
جمهوری اسالمی ایران در ماه مارس 3میلیون و 291هزار بشکه در روز نفت
تولید کردهاســت که نسبت به ماه گذشته 139هزار و  400بشکه افزایش
داشتهاســت .ایران طبق وعدههای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت این کشور
بالفاصله پس از اجرای برجام ،تولید نفــت خود را افزایش داده و به باالی
3میلیون بشکه در روز رساندهاست .اما عراق که پیشتر از فرصت تحریمها
علیه ایران استفاده کرده بود و خود را در جایگاه دوم اوپک قرار داده بود برای
اینکه در بازی تولید نفت عقب نیفتد همپای ایران تولید نفت خود را افزایش
دادهاست .این کشور در ماه مارس 4میلیون و 199هزار بشکه در روز نفت

تولید کردهاست که 43هزار و  500بشکه بیشتر از ماه قبل است.
بر اســاس جدول تولید نفت اعضای اوپک ،اکنون ایران در جایگاه سوم
سازمان کشــورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) قرار گرفتهاست .این در
حالی است که تا چند ماه پیش این کشور به جایگاه پنجمی اوپک نیز تنزل
رتبه پیدا کرده بود .به این ترتیب عربستان با بیشترین میزان تولید در رتبه
نخست ،عراق در رتبه دوم و ایران با فاصله تقریباً 900هزار بشکهای در ردیف
سوم اوپک قرار دارد.
متوسط قیمت شاخصهای نفتی اوپک در سالهای  2015و 2016
شاخص نفتی

متوسط قیمت 2015

متوسط قیمت تا مارس 2016

سبد نفت اوپک

50.27

30.16

عربستان سعودی

50.04

30.22

عراق

48.25

28.78

نیجریه

55.25

35.29

لیبی

52.57

34.10

آنگوال

54.35

33.76

ایران

49.77

28.59

کویت

48.37

28.51

قطر

51.71

30.83

ونزوئال

43.88

23.27

اندونزی

52.10

31.74

امارات متحده عربی

54.78

35.45

اکوادور

45.00

26.92

الجزایر

54.41

35.50

میزان تولید نفت روزانه کشورهای عضو اوپک
رتبه

تولید نفت در ماه مارس
کشور تولیدکننده
(میلیون بشکه در روز)

1

عربستان سعودی

10.120

2

عراق

4.199

3

ایران

3.291

4

کویت

2.772

5

امارات متحده عربی

2.682

6

ونزوئال

2.320

7

آنگوال

1.778

8

نیجریه

1.722

9

الجزایر

1.084

10

اندونزی

725

11

قطر

664

12

اکوادور

547

13

لیبی

345

مجموع

اوپک

32.251

سبد نفتی اوپک
متشکل از13
شاخصنفتی
از کشورهای
عضور این
سازمان است .بر
اساس آخرین
گزارش ماهانه
این سازمان،
گرانترین
شاخص نفتی در
ماه مارس ،نفت
امارات متحده
عربی بودهاست
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مناگـــر

پروژه 2تریلیوندالری برای نجات عربستان از نفت

گزارش اختصاصی بلومبرگ از شاهزادهای که تشنه قدرت است

سال گذشته
مشاوران شاهزاده
دچار اضطراب
شدند و دریافتند
که ذخایر ارزی
عربستان
سعودی زودتر
از تصورشان
به پایان خواهد
رسید و در نتیجه
در عرض دو
سال از پرداخت
بدهیهای خود
عاجز خواهند
شد

118

باعث کســری تقریباً 200میلیارد دالری در بودجه کشور شده بود و تنها
اوایل سال گذشته (میالدی) شاهزاده محمدبن سلمان پیش از رفتن
یک مورد را نشــان میداد :کاالیی که صادرات عربستان بر پایه آن استوار
عموی خود ملکعبداهلل به بیمارستان در منطقه سرسبز روضه خریم با او
است خواه به دلیل سیل نفت شیل در بازار خواه به دلیل تغییر سیاستها
دیدار کرد .کســی خارج از آلسعود نمیدانست که این دو مرد با اختالف
و رویه بازار در جهان دیگر پاسخگوی نیازهای این کشور نخواهد بود .این
سنی بیش از  59سال ،همیشه سابقهاي پر از چالش و مشکل با یکدیگر
پادشــاهی از قدیم بیش از  90درصد بودجه خود را از طریق نفت تأمین
داشــتند .ملکعبداهلل یک بار ورود شاهزاده 26ساله را به وزارتخانه دفاع
ممنوع کرد چرا که شــایعاتی از دادگاه ســلطنتی در مورد عطش قدرتِ
کردهاست یعنی تقریباً تمامی درآمدهای صادراتی عربستان از این طریق
ویرانگر این مرد جوان به گوشش رسیده بود .اما بعدا ً یک عقیده مشترک
به دســت میآید که این میزان بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی آن
این دو مرد مخالف را به هم نزدیک کرد؛ آنها با هم به این نتیجه رســیده
را تشکیل میدهد.
بودند که پایه و اســاس در عربستان سعودی باید تغییر کند چرا که دنیا
بر اســاس برنامههای از پیش تعیینشده ،روز  25آوریل شاهزاده باید
«تصویر جدید خود از عربستان سعودی» را نشان میداد ،برنامهاي بزرگ
ســعی میکند نفت را پشت سر بگذارد و در این صورت اين كشور از بین
و تاریخی که قرار اســت تغییرات اجتماعی و اقتصادی بزرگی را برای این
خواهد رفت.
کشــور به همراه داشته باشد .این طرح شامل بزرگترین صندوق ذخیره
شاهزاده به تشویق پادشاه عربستان برای دو سال برنامههای جدیدی را
ارزی جهان نیز میشــود که قرار اســت در نهایت بیش از 2تریلیون دالر
برای بازسازی دولت و اقتصاد این کشور دنبال کرد و هدف خود را نسلی با
«رویاهای متفاوت» برای آینده پس از کربن قرار داد .ملک عبداهلل در ژانویه
دارایی داشــته باشد .یعنی میتواند تمامی سهام شرکتهای اپل ،گوگل،
 2015یعنی چند روز پس از مالقات خود با شاهزاده در روضه خریم از دنیا
شرکتی جهان) را خریداری کند.
مایکروسافت و برکشیرهاتاوی (چهار غول
ِ
یکی از برنامههای شاهزاده ،عرضه اولیه سهام است که در آن «کمتر از 5
رفت .سلمان پدر محمد ،به تاجوتخت رسید و پسر خود را به عنوان نماینده
درصد» از آرامکوی سعودی را به فروش خواهد رساند .شرکت نفت آرامکوی
تاماالختیار خود معرفی کرد و به این ترتیب تمامی اختیارات دولت نفتی را
سعودی یک شــرکت تولیدکننده نفت در عربستان سعودی است که به
به همراه بودجه ،سیاستهای اقتصادی ،وزارت دفاع و تقریباً هرآنچه مربوط
بزرگترین شــرکت فعال در صنعت نفت جهان تبدیل خواهد شد .دولت
به این کشور میشود به شاهزاده واگذار کرد .به این ترتیب امروز شاهزاده
قصد دارد برای بودجه ،تنوعبخشی
محمد پشــت قدرتمندترین نظام
کنــد و به کاالهــای غیرنفتی روی
سلطنتی جهان است .دپیلماتهای
بیاورد و به ایــن ترتیب تکیه بیش
ریاض او را «آقای همــهکاره» صدا
از حــد خود بــه درآمدهای نفتی را
میکنند كه اکنون 31ساله است.
کاهش بدهد .طبق گفته شــاهزاده
شــاهزاده محمد میگوید« :در
ِ
این قدامات «اساساً درآمدهای دولتی
ســاعت اول ،تصمیمات
همان 12
گرفته شــد و در  10رو ِز نخســت
را به سرمایهگذاریها متکی میکند
هم دولت بازسازی شــد ».او در دو
و نفت دیگر جای چندانی در تأمین
مصاحبه بیش از  8ســاعت صحبت
بودجه نخواهد داشت ».او میگوید:
ولیعهد سعودیها کیست؟
«ما از این طریق در عرض  20سال به
میکند و سعی دارد خود را به عنوان
محمدبن سلمانبن عبدالعزیز آلسعود نهتنها ولیعهد
دولتی تبدیل خواهیم شد که اساساً
پادشاهی جدید در خاورمیانه معرفی
سعودیهاســت بلکه به عنوان جوانترین وزیر دفاع در
هیچ وابستگی به نفت ندارد».
کند؛ پادشــاهی که تالش میکند
جهان شهرت دارد .این شاهزاده سعودی متولد  1985در
نفت در  80سال گذشته شیوه
از اســتیو جابز تقلید کند ،با نبوغ به
جده است .در  23ژانویه  2015که دست ملک عبداهلل از
حکمرانــی و اجتماع عربســتان
بازیهای رایانهای اعتبار ببخشــد و
دنیا کوتاه شد ،پدر محمد یعنی سلمان به سلطنت رسید و
ســعودی را تحتالشعاع خود قرار
بدون چشمداشتی  16ساعت از یک
پسر خود را به عنوان وزیر دفاع انتخاب کرد و به این ترتیب
دادهاســت .آلســعود بــه کمک
روز را روی زمینی کار کند.
شاهزاده محمد جوانترین وزیر دفاع جهان لقب گرفت.
سال گذشته مشــاوران شاهزاده
نفت ،ســخاوت به خــرج داده و
مهمترین حرکتی که در دوران وزارت خود داشته ،حمله
دچــار اضطراب شــدند و دریافتند
21میلیــون نفری را کــه در این
به یمن بوده که بر اساس اطالعات رسمی بهدستآمده از
که ذخایر ارزی عربســتان سعودی
کشور زندگی میکنند راضی نگه
سازمان ملل جنایتهای جنگی فجیعی در این حمله از
زودتر از تصورشــان به پایان خواهد
داشــته و به این ترتیب خودش را
طرف عربستان صورت گرفتهاست .او با حمله به یمن به
رسید و در نتیجه در عرض دو سال
سرپا نگه داشتهاســت .اما اکنون
عنوان کسی که تشنه قدرت است ،شناخته شد.
شــاهزاده محمد بازی جدیدی به
از پرداخــت بدهیهــای خود عاجز
راه انداختهاســت .او بخش زیادی
خواهند شد .کاهش درآمدهای نفتی
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اوایل سال گذشته (میالدی) شاهزاده محمدبن سلمان پیش از رفتن عموی خود ملک عبداهلل به بیمارستان در منطقه سرسبز روضه خریم با او دیدار کرد .کسی خارج از
آلسعود نمیدانست که این دو مرد با اختالف سنی بیش از  59سال ،همیشه سابقهاي پر از چالش و مشکل با یکدیگر داشتند .ملک عبداهلل یک بار ورود شاهزاده 26ساله را به
ِ
قدرت ویرانگر این مرد جوان به گوشش رسیده بود.
وزارتخانه دفاع ممنوع کرد چرا که شایعاتی از دادگاه سلطنتی در مورد عطش

از یارانههای بنزین ،آب و برق را قطع کردهاســت .پیشبینی میشود
برنامههــای او در زمینه ایجاد ارزش افزوده بر روی کاالهای لوکس و
نوشیدنیها آغاز شود .این اقدامات و بسیاری از اقدامات از این دست
میتواند تا سال  2020بیش از 100میلیارد دالر از محل غیر نفتی عاید
این کشور کند .البته این بدان معنا نیست که روزهای سخاوتمندی
دولت سعودیها به پایان رسیدهاست؛ او یارانههایی را به صورت نقدی
پرداخت خواهد کرد .شــاهزاده میگویــد« :ما نمیخواهیم به مردم
فشــاری وارد شود .اما قصد داریم آن دستهای که ثروتمند هستند و
در رفاه کامل قرار دارند تا حدودی فشار وضعیت را احساس کنند».
عربستان سعودی اگر همچنان حقوق اولیه و انسانی شهروندان خود
را زیر پا بگذارد دیگر نمیتواند به حیات خود ادامه بدهد به همین خاطر
است که شاهزاده دستور داده به زنان آزادی بیشتری داده شود؛ زنانی
که نمیتوانند بدون اجازه پدر یا همسر خود در خیابان رانندگی کنند.
شاهزاده میگوید« :ما معتقدیم زنان حقوقی در اسالم دارند که هنوز
آن را به دست نیاوردهاند ».یکی از مقامات ارشد ارتشی ایاالت متحده
امریکا که اخیرا ً دیداری با شاهزاده محمد داشته میگوید« :او به من
گفت که آماده اســت به زنان اجــازه رانندگی بدهد و فقط در انتظار
کاران مذهبی به چالشی برخورد
فرصتی مناســب است تا با محافظه ِ
نکند ».یکی از محافظهکاران گفتهاســت« :اگر زنان در زمان حضرت
محمد (ص) شترسواری میکردند ،اکنون ما هم میتوانستیم به آنها
اجازه رانندگی با ماشین بدهیم».
پلیس اعتقادی عربستان سعودی اجازه ندارد بدون موافقت مقامات
ِ
کســی را بازداشــت کند .تالشها برای برقراری نوعی نظام لیبرال
بنیادگرایان وهابی را به
میتواند روابط و معامالت خاندان سعودی با
ِ
خطر بیندازد ،روابطی که دو نسل قبل ایجاد شدهاست .به نظر میرسد
کشوری که شاهزاده محمد در ذهن خود طراحی کردهاست تنگناهای
قبلی را برای زنان نخواهد داشــت .اما با وجود این مسائل بانکداران و
خانوادههای آنها اهمیتی نمیدهند که چه پولی از ریاض به دســت
میآید ،آنها ترجیح میدهند در دوبی بمانند .بســیاری از افرادی که
به نظام پیشین عادت کرده بودند ،با مشاهده اقدامات شاهزاده محمد،
جوانان زیر  25سال که تحصیلکرده هستند و از
شــگفتزده شدند.
ِ
محدودیتهای بسیار برای زنان خجالت میکشند ،شیفته این شاهزاده
دل
شــدهاند .اما حمایت از اصالح یک چیز است و زندگی کردن در ِ
اصالحات چیز دیگریاست.
واکنشهای مردم به اصالحات اقتصادی متفاوت و اغلب همراه با خشم
بودهاست .همین زمستانی که گذشت بسیاری از سعودی به شبکه اجتماعی
محبوب خود یعنی توئیتر هجوم آوردند و از افزایش 1000درصدی قبض
آب شــکایت کردند؛ بسیاری از آنها نیز به فروش سهام آرامکوی سعودی
خرده گرفتند و در مورد تبعات آن بحث کردند .برجاس البرجاس ،یکی از
کارشناسان اقتصادی مخالف فروش سهام آرامکو میگوید« :ما بیش از 46
سال به دنبال جایگزین برای نفت بودیم اما هیچ چیزی پیدا نشد .چرا باید
اصلیتریــن منبع حیات خودمان را در معرض خطر قرار دهیم؟» یکی از
ایرادهایی که کارشناسانی مثل برجاس میگیرند این است که از کجا معلوم
مدیران بتوانند سودی بیشتر از هیئت رئیسه آرامکو برای صندوق ذخیره
ارزی به دست بیاورند؟ این شرکت در حال حاضر بیش از 12میلیون بشکه
نفت در روز تولید میکند .نفتی که در عربستان سعودی وجود دارد آسان و
ارزان به دست میآید و آرامکو از این موقعیت استفاده میکند.
بر اســاس بررسیهای بلومبرگ ،اقتصاد عربستان سعودی به احتمال
زیاد در سال  2016حدود  1.5درصد رشد خواهد کرد که کمترین میزان

از زمان بحران بزرگ اقتصادی تاکنوناست .در این بین هزینههای دولتی
که نقش موتور محرک اقتصاد این کشور را دارند برای نخستین بار در
یک دهه گذشته ،کاهش یافتهاست .دولت همچنان دوسوم از کارگران
سعودی را استخدام میکند اما بیش از  80درصد از کارگران خارجی
بهراحتی حکم استخدامی خود را به دست میآورند .البته کارشناسان
معتقدند بدون اصالح واقعی اقتصاد ،وضعیت عربستان سعودی مثل
 10ســال پیش باقی خواهد ماند .کریسپینهاوز کارشناس موسسه
تنو اینتلیجنت میگوید« :اقتصاد سعودیها با این وضعیت نمیتواند به
سطوح الزم برای استخدامیها دست پیدا کند».
شــاهزاده محمد جزئیات زیادی در مورد طرحهایش نمیگوید؛
تنها به این مســئله اشــاره میکند که صندوق ذخیره ارزی در کنار
شرکتهای خصوصی به تیمی تبدیل میشوند که موجی از کاالهای
غیرنفتی برای تنوعبخشی به درآمدهای عربستان و از بین بردن اتکا به
سوختهای فسیلی ایجاد خواهد کرد .او میداند که بسیاری از مردم
با این حرف قانع نمیشوند .او در گفتوگو با بلومبرگ میگوید« :به
همین خاطر است که اکنون با شما پای یک میز نشستهایم .میخواهم
نهتنها مردم خودمان بلکه مردم جهان را قانع کنید که ما چهکاری را
انجام میدهیم ».او میگوید به این مقاومتها عادت دارد و معتقد است
این افراد دشــمنان او هستند که زمانی نیز او را مقابل پدرش و ملک
یدانستند.
عبداهللم 
کسی که احتماالً در آینده پادشاه عربستان خواهد شد میگوید
برایش فرقی نمیکند قیمت نفت افزایش پیدا کند یا کاهش؛ از نظر
او اگر قیمت نفت افزایش پیدا کند یعنی پول بیشتر برای سرمایههای
غیرنفتی فراهم خواهد شد و اگر کاهش پیدا کند عربستان سعودی
میتواند در بازارهای آســیایی به دنبال رشــد اقتصادی باشــد .او
کاری ندارد که عربستان سعودی زمانی سلطان سازمان کشورهای
صادرکننده نفت خام (اوپک) به شمار میآمدهاست و مانورهای نفتی
کام ً
ال متفاوتی میدهد .شاهزاده میگوید« :برای ما فرقی ندارد نفت
 30دالر باشد یا  70دالر .همه اینها برای ما یکی است .اینجا میدان
جنگ نیست ».او این روزها بخشــی از زمان خود را در کاخ پدرش
میگذراند و بخشی دیگر را در وزارت دفاع و میگوید« :ما به راهکارها
بیش از هر زمانی نزدیک شــدهایم و کامــ ً
ا آمادهایم ».البته او این
حرفها را در حالی میزند که جمعیتی از سعودیهای محافظهکار
محاصرهاش کردهاند.

بر اساس
بررسیهای
بلومبرگ،
اقتصادعربستان
سعودی به
احتمال زیاد
در سال 2016
حدود  1.5درصد
رشد خواهد
کرد که کمترین
میزان از زمان
بحران بزرگ
اقتصادی تاکنون
بودهاست .در این
بینهزینههای
دولتی که نقش
موتور محرک
اقتصاد این کشور
را دارند برای
نخستینباردر
یک دهه گذشته،
کاهشیافتهاست
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مناگـــر

پیغام پسغامهای آدمهای
معروف
گزارش اختصاصی تایم از نامهنگاری شخصیتهای
معروف برای تاثیرگذارترین افراد دنیا

مجله تایم طبق روال هر سال خود به انتخاب  100چهره تاثیرگذار در سطح جهان پرداخته
است .این انتخاب گاهی بر اساس بیشترین تعداد سرچ اسم در گوگل و گاهی به دلیل
هاي اجتماعی بوده است .بر اساس هر شخصیت
تعداد فالوئرهای یک شخصیت در شبکه 
منتخب یادداشتی کوتاه در شماره این ماه تایم چاپ شده است که آنچه این انتخاب
را جذابتر کرده ،شخصیتهاییاند که این یادداشتها را نگاشتهاند .از شخصیتهای
اجتماعی و سیاسی گرفته تا شخصیتهای فرهنگی و هنری همه در این لیست جای دارند
و ما تعدادی از این یادداشتها را در اینجا برای شما آوردهایم.

جو بایدن:
پاپ فرانسیس
جهان را به
شگفتی واداشت
زیرا او مظهر
اصول اساسی
مکتبکاتولیک
است .اصولی که
در تمام ادیان الهی
مشترک است -
همه این حق را
دارند که با احترام
با آنها برخورد
شود
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شمشیرباز

ابتهاج محمد /نماینده دینباور المپیک
نویسنده :کیث الیســون /نماینده مینهسوتا و نخستین مسلمانی که به
مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت
حتی به عنوان یک کودک ،ابتهاج محمد ميدرخشید .او از دوستان خود
ســریعتر و قویتر و در خصوص مذهبش مصممتر بود .بیشتر رشتههاي
ورزشــی که او آنها را امتحان کرد نیاز به کنار گذاشــتن پوشش اسالمی
داشت که این مسئله با باور اسالمی او در تضاد بود .تا اینکه او شمشیربازی
را انتخاب کرد .ورزشی که به او این اجازه را ميداد که استعداد ورزشیاش
را به نمایش بگذارند و پوششی مطابق با باورش انتخاب کند .ابتهاج امروز
یکی از بهترین شمشــیربازان دنیاست .این تابستان ،او به عنوان نماینده
ایاالت متحده آمریکا در بازیهای المپیک ریودوژانیرو حضور پیدا ميکند و
هنگامی که برای کشورش مسابقه ميدهد ،نخستین زن آمریکایی است که
با داشتن پوشش اسالمی به این مسابقات راه یافته است .ابتهاج ،با آغوش باز
به استقبال موفقیت رفته و از این رو راهی المپیک هم شده است .این ماجرا
فقط داستان ابتهاج محمد نیست بلکه داستان آمریکاست.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلوهشتم ،خرداد 1395

اسقف رم

پاپ فرانسیس /الگوی جهانی
نویسنده :جو بایدن /معاون رئیسجمهوری آمریکا
برای  6روز در ماه ســپتامبر ،پاپ فرانسیس آمریکا را تسخیر کرد.
من در شرایطی شاهد این ادعا بودم که همراه با پرزیدنت اوباما ،پاپ را
در میان تحسین عمومی برای خیرمقدم به کاخ سفید همراهی کردم.
من همچنین هنگامی که او برای کنگره سخن گفت و دهها هزار نفر
از حامیان او در پارک نشنال مال گرد هم آمدند ،شاهد این ادعا بودم.
هزاران نفر دیگر او را هنگام سفر به نیویورک و فیالدلفیا نظاره کردند و
خیلیهای دیگر در سراسر کشور حضور او را از مایلها دورتر احساس
کردند .او جهان را به شگفتی واداشت زیرا او مظهر اصول اساسی مکتب
کاتولیک اســت .اصولی که در تمام ادیان الهی مشترک است  -همه
این حق را دارند که با احترام با آنها برخورد شــود .ما همه موظفیم به
فقرا کمک کنیم؛ ما مسئول یکدیگر و مسئول جهان هستیم .او مظهر
تعهد جمعی برای معنا بخشــیدن به قواعد جهانی است که ایمان را
هدیــهای ميداند که نه در چیزی که به آن باور داریم که در آنچه در

مجله تایم در این شماره خود یادداشتهایی منتشر کرده است آنچه این انتخاب را
جذابتر کرده ،شخصیتهاییاند که این یادداشتها را نگاشتهاند .از شخصیتهای
اجتماعی و سیاسی گرفته تا شخصیتهای فرهنگی و هنری همه در این لیست جای دارند.

کنار هم انجام ميدهیم نمود مييابد .این مســئله خصوصا در آمریکا
اهمیت مييابد ،جایی که تاریخ ســفر ما همیشه در جهت شمول و
پذیرش به سمت گسترش حقوق و شناخت تفاوتهاست و درهایش
به روی همه باز است.

کارگردان

مارک رایلنس /مجذوبکننده و الهامبخش
نویسنده :استیون اسپیلبرگ ،برنده سه جایزه اسکار ،کارگردان فیلم «پل
جاسوسها»
من در سال  1987برای فیلم «امپراتوری خورشید» نقش قابل توجهی
را به مارک رایلنس پیشنهاد دادم و او آن را رد کرد .تمام توجه او معطوف
بازی در یک تئاتر شــده بود ،به هر حال ،من احســاس ميکردم او برای
بازی در یک فیلم تردید دارد .چه کسی ميتواند او را سرزنش کند؟ برای
بازیگرانی که زندگیشان را وقف تئاتر کردند ،بازی در فیلم مثل نشستن
روی صندلی عقب ماشین است که راننده تصمیم ميگیرد چه زمانی ترمز
بگیرد و بایســتد .وقتی مارک در تئاتر بــازی ميکند ،هیچ کس «کات»
نمیدهد ،بهجز پرده نمایش آن هم بعد از ساعتهای بدون وقفه .گروهی از
هاي جوان به مارک خیره ميشوند درحالیکه از او الهام ميگیرند
هنرپیشه 
و مجذوب او شدهاند .از «بوئینگ بوئینگ» تا «اورشلیم» تا «شب دوازدهم»،
تاثیری که او بر تئاتر کالسیک و معاصر گذاشت ،افسانهوار بود .مارک ،برنده
سه جایزه تونی ،دو جایزه الویر و حاال اسکار ،تمام این افتخارات را با فروتنی
و تواضع پذیرفت درحالیکه قلبش درگیر ماجرایی زیباست .روحش خالص
است .او عاشق بازی است.

بازیگر و حافظ محیط زیست

لئوناردو دیکاپریو /مردی از رهبران زمین
نویسنده :جان کری /وزیر امور خارجه آمریکا
وقتی اولین بار خواندم که لئوناردو دیکاپریو چطور در الشه یک حیوان
مرده فرو رفته و از گوشت خام گاومیش آمریکایی خورده است ،نمیتوانم
بگویم که متعجب شدم بلکه بیشتر حالت تهوع داشتم.
استعداد لئو محدودیتناپذیر است ،اما راز او همیشه خیلی ساده است :او
واقعی است .او کارش را انجام ميدهد .ميداند درمورد چه صحبت ميکند؛
اینکه چطور خودش را در زمان  200ســال عقب ببرد تا بتواند یک برنده

اسکار ،مبارز با خرس و موتور محرک فیلم« ازگوربرخاسته» را خلق کند.
آمادگی ،اعتبار و هوش در هســته مرکزی آنچه از او یک هنرمند
ميســازد قرار دارد .اما من او را بیشــتر برای این ستایش ميکنم که
از همــه این اعتبار و توان به عنــوان نیرویی برای حمایت از زمین ما
بهره ميگیرد .از سال  ،1998بنیاد لئوناردو دیکاپرو ،بودجهای را برای
هاي محافظتی از زمین در بیش از  44کشــور در نظر گرفت .او
پروژه 
مهارتهای سینمایی خود در برابر دوربین و پشت آن را برای ساخت
فیلمهایی مستند از مخمصه زمین به خدمت گرفت .او معضالت زمین
را به طور مســتقیم با رهبران جهانی از والديمیر پوتین گرفته تا پاپ
فرانسیس مطرح کرد و زمانی که من از او دعوت کردم تا در وزارت امور
خارجه به نخستین کنفرانس جهانی «اقیانوس ما» ،با هدف همکاری
برای حفاظت از یکی از حیاتیترین منابعمان ،بپیوندد ،نهتنها در این
کنفرانس حضور یافت که برای حفاظت از اقیانوسها به عنوان بخشی
از تالش خود در این راه میلیونها دالر هزینه کرد .بیست سال پیش،
لئو با گفتن این جمله که «من پادشاه جهان هستم» قلب بسیاری از
طرفداران سینما را تسخیر کرد .اینک او با تالشهایش برای میلیونها
نفر دیگر الگویی برای نجات زمین شده است.

صدراعظم

آنگال مرکل /رهبری که اقدام ميکند
نویسنده سامانتا پاور /سفیر ایاالت متحده آمریکا در سازمان ملل
در طول هولوکاست پیر ساویج که نوزاد بود توسط یک خانواده فرانسوی
مخفی شد .سالها بعد ،به عنوان یک فیلمساز ،او به مصاحبه با روستاییانی
پرداخــت که  5هزار یهودی از جمله خــود او را از نازیها مخفی کردند.
ساویج به این نتیجه ماندگار رسید که :مردمی که نگرانند ،اقدام نمیکنند
و افرادی که اقدام ميکنند نگران نیستند .من اغلب با دیدن آنگال مرکل
به این یافته ســاویج فکر ميکنم؛ مرکل که با وجود مقاومتهای سخت
سیاســی ،به  1.1میلیون پناهجو در سال  2015پناه داد .صنایع شروع به
آنالیز پیشنهاد سخاوتمندانه مرکل در برابر بزرگترین بحران پناهجویان
پس از جنگ جهانــی دوم کردند« .آیا او به دنبال تزریق نیروی کار ماهر
بــود؟ آیا او به دنبال تلطیف وجهه آلمان بعد از مذاکرات یونان یا موضوع
هولوکاست بود؟ یا آیا بهسادگی او فکر ميکرد دادن پناهندگی به پناهجویان
کار درستی است؟»
با وجود اين ،او اقدام کرد .او مخالفتها برای بازگرداندن پناهندگان را
رد کرد  -تماسهای مکرری که از کشور خود من هم صورت گرفت .با این
کار ،او و آلمــان جان هزاران نفر را نجات دادند و زندگی صدهاهزار نفر را
بهبود بخشیدند ،زندگی افرادی مانند ساویج که سهم پایداری در توسعه
خواهند داشت.
شعار «ما ميتوانیم» مرکل در پاسخ به بحران همچنان باید به عنوان
فراخوانی برای نسل ما مورد استفاده قرار گيرد ،یا «ما ميتوانیم از پس آن
بربیاییم و از پس آن برميآییم».

بیلکلینتون:
من بهار گذشته
پنج روز پیش
از اینکه لیبریا
عاری از ابوال
تشخیص داده
شود از این کشور
بازدید کردم و
فعالیتقهرمانانه
راج و موسسه
او در آموزش
هزار و  300تن از
کارکنان بهداشت
در کمک به دولت
برای مقابله
با این بحران
شگفتانگیزبود
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مناگـــر
و هوایی مقابله کنیم و در این روند متحدتر باشــیم .چقدر مناسب است
که بدانیم این نیروی طبیعت از زندگی روی زمین نشــئت ميگیرد.آنچه
کریستینا الهامبخش آن است ،هیچ کمتر از یک انقالب نیست :مثل یک
شهروند برای محافظت از شهروندان آینده زندگی کنیم.

شاهد عینی

کیث الیسون:
ابتهاج امروز
یکی از بهترین
شمشیربازان
دنیاست .این
تابستان ،او به
عنواننماینده
ایاالت متحده
آمریکا در
بازیهای المپیک
ریودوژانیرو
حضور پیدا
ميکندوهنگامی
که برای کشورش
مسابقهميدهد،
نخستینزن
آمریکایی است که
با داشتن پوشش
اسالمی به این
مسابقات راه
یافته است شد

نادیا مراد /شاهد قربانیان جنگ
نویسنده :ایو انسلر ،نمایشنامهنویس و بنیانگذار جنبش پایان خشونت علیه
زنان و دختران
نادیا مراد ،درطول تاریخ نامرئی خشونت ایستاده است ،زنی سرسخت
که از زمین سوخته خشونت جنسی در طول جنگ سر برمیآورد تا سکوت
هاي عدالتطلبانه و آزادیخواهانه خواهرانش
نفرتانگیز حاکم بر خواسته 
را بشکند .او در  19سالگی خانه و کشورش را از دست داد ،مادرش کشته
شد و او شاهد کشــتار جمعی دیگر اعضای خانوادهاش بود .او ربوده شد،
فروخته شد و بارها توسط اعضای داعش مورد تجاوز قرار گرفت .اکنون او
در جهان سفر ميکند و در خصوص نسلکشی ایزدیها توسط داعشیان،
سخن ميگوید و خواستار آزادی بیش از  3هزار زنی است که همچنان در
اسارت داعش هستند.
با بسته شدن مرزهای اروپا به روی پناهجویان وحشتزده و پشت کردن
آمریکا به این رنج ،نادیا یکی از معدود چراغهای باقیمانده راستی و روشنی
است که هنوز یادآوری ميکند که این آمریکا بود که جنگ را در عراق آغاز
و مسیر داعش را هموار کرد و میدان جنگ را در دست داعش گذاشت و
اینکه آمریکا برای مداخله در خصوص این نسلکشی و مرگ ایزدیان بسیار
دیر وارد عمل شــد .نادیا مراد ،در  23سالگی همه زندگیاش را گذاشته
تا مردم جهان را هشــیار کند .امیدوارم گوش شنوایی داشته باشیم براي
شنيدن اينكه ما مسئولیم.

مددکاری

راج پنجابی /قهرمان بهداشت
نویسنده :بیل کلینتون ،چهلودومین رئیسجمهور آمریکا
وقتی با راج پنجابی از نزدیک کار کنید تازه متوجه ميشوید چه اتفاقی
ميافتد زمانی که کسی با مهربانی و شجاعت غیرمعمول خود را در صف
مقدم پیچیدهترین چالشهای جهان قرار ميدهد.
من بهار گذشــته پنج روز پیش از اینکه لیبریا عاری از ابوال تشخیص
داده شود از این کشور بازدید کردم و فعالیت قهرمانانه راج و موسسه او در
آموزش هزار و  300تن از کارکنان بهداشت در کمک به دولت برای مقابله
با این بحران شگفتانگیز بود .شیوع بیماری در غرب آفریقا یک تراژدی و
زنگ اخطار در مورد این بود که اگر برای جلوگیری از یک اپیدمی پیش از
آغاز آنسرمايهگذاري انسانی نداشته باشیم ،چه اتفاقاتی ممکن است رخ
دهد و مامویت راج در اســتفاده از نیروهای بهداشت در اختیار همه افراد
چقدر حیاتی بوده است .برای من باعث افتخار است که جایزه سال 2015
شهروندان جهانی بنیاد کلینتون را به دلیل نقش گسترده راج در کمک به
توقف بیماری وحشتناک ابوال به او اهدا کنم .ما دایما با چالشهايي روبهرو
هستیم اما همهچیز بهتر ميشود زیرا انسانهایی مانند راج مصمم و مراقب
در کنار ما حضور دارند.

مجری

کریستیانافیگرز/نیرویطبیعت
نویسنده :رابرت ردفورد ،بازیگر ،تهیهکننده و فعال محیط زیست
من کریستیانا فیگرز را زمانی که در سازمان ملل در حال سخنرانی در
مورد تغییرات آب و هوایی بودم ،مالقات کردم .چهل سال است که در این
حیطه فعالیت ميکنم و تا به حال کسی را مانند کریستینا ندیدهام .او نیروی
طبیعت است .یک مبارز نجیب و سرسخت که هیچگاه در هدفش تردیدی
ندارد .امضای توافقنامه پاریس اوج موفقیت او در طول  6سال فعالیت به
عنوان دبیر اجرایی سازمان ملل بود .چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و
هوایی ،بلندپروازانهترین قطعنامه آب و هوایی در طول تاریخ است .کارهای
او به جهان نشان ميدهد که ما ميتوانیم در برابر تغییرات فاجعهآمیز آب
122
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ابرستاره

پریانکا چوپرا /ستارهای فراتر از دیگر ستارهها
نویسنده :دواین جانسون ،بازیگر و تهیهکننده
پیش از دیدن پریانکا چوپرا من اسم او را شنیده بودم و ميدانستم که
در بالیوود ظهور کرده و از اینکه او زیبا و باهوش اســت و حدود  50فیلم
بازی کرده و جوایز زیادی برده شنیده بودم .وقتی بعدها با هم آشنا شدیم
او بازی در سریال «کوانتیکو» را آغاز کرده بود .او به دنبال آرزوهایش بود و
ميدانست هیچ جایگزینی برای کار سخت وجود ندارد .همانطور که همه
ميدانند« ،موفقیتهای بزرگ حاصل موفقیتهای کوچک است» و چوپرا

بونو :من کری را از زمانی که سناتور پیشگام در پایان بخشیدن به بیماری ایدز بود ميشناسم.
هاي مدنی ،تغییرات جوی و
به عنوان وزیر امور خارجه او با خطراتی بس خطیرتر چون جنگ 
گسترش سالحهاي هستهای روبهرو بود.

این را بهتر از هرکسی ميداند و به آن عمل ميکند و به همان نسبت که
ستاره است ،جهانی است و زیباست .حاال که من آنقدر خوششانس هستم
که با او همبازی شــوم ،فرصت مناسبی است که ورود او به بازار سینمایی
آمریکا را شــاهد باشــم .او این قدرت را دارد که برای دیگران الهامبخش
پیشــرفت و موفقیت باشــد .وقتی که من به موفقیتهای او از این سوی
جهان نگاه ميکنم و همه کارهای گذشته او را ميبینم ،مطمئنم که تاثیر
او جهانی خواهد شد.

انتشارات آتالنتیک در سال « 2014مورد جبران خسارت» را منتشر کرد و
توجه بسیاری از افراد را به این اثر جلب کرد .وقتی دومین کتاب پرفروش
او تابستان گذشته منتشر شد ،تازه خیلیها متوجه شدند که او نویسندهای
متفاوت است« .بین من و دنیا» ساختاری درخشان ،روشنگرانه و الزمالبحث
دارد .او پیچیدگیها و مسئولیتهای سیاهان در آمریکا را از نگاه عشق یک
پدر به پسرش روایت ميکند .این کتاب نوشتهای پرروح است که این اثر
کالسیک را طوری متمایز ميکند که به گفته تونی موریسون ،ظهور جیمز
بالدوین جدید آمریکا و به زعم بنیاد مکآرتور ظهور یک نابغه را بشــارت
ميدهد .او امسال جایزه بهترین کتاب غیرداستانی را از آن خود کرد اما باید
بدانید که او هنوز به نقطه اوج نرسیده است .او هنوز حرفهای زیادی برای
گفتن دارد و ما مشتاق خواندن حرفهای جدید او هستیم.

بازیگر

شارلیز ترون /سخنرانی قهار در جلوگیری از ایدز
نویسنده :بلیک مایکوفسکی ،بنیانگذار شرکت کفشهای تامز
بسیاری از شخصیتهای مشهور ميدانند چطور توجه عمومی مردم
را به مســئلهای جلب کنند .اما شارلیز ترون در این زمینه متفاوت است.
اول اینکــه او از نزدیک در جریان تمام کارهای بنیاد خود قرار دارد ،پروژه
نقاط دوردســت آفریقا در بنیاد او در  9سال گذشته در جریان بوده و در
این مدت او بارها به آفریقا سفر کرده و با جوانان آفریقایی برای محافظت از
خودشان در برابر ایدز صحبتهای زیادی کرده است .دوم اینکه او بهشدت
عملگراست و برنامه خود را بهخوبی ميداند و سومین نکته در خصوص او
که تاثیر کارهای او را بیشتر ميکند ،این است که از بیان آنچه ميخواهد
نمیهراسد .من هیچگاه کسی را ندیدهام که مثل او جسارت داشته باشد.
مردم به او اطمینان ميکنند و این مسئله تاثیر او را بیشتر ميکند .ما 10
ســال اســت که به کودکان کفش هدیه ميدهیم و در این مدت متوجه
شــدیم که دادن یک حس خاص و مثبت به کودک به اندازه دادن کفش
به او اهمیت دارد .کارهای شــارلیز همینطور است :کارهایی که او انجام
ميدهد مهم است اما نحوه انجام آن ،به وسیله اعتماد بخشیدن به کودکان،
ارزش فوقالعادهای دارد.

نویسنده

تا  -نهیسی کوتس  /نویسندهای که وجودش ضروری است
نویسنده :برایان استیونسون ،موسس بنیاد عدالت برابر
بســیاری از مــا ميدانیــم کــه کوتــس یکــی از تاثیرگذارترین و
هاي بهموقع ،برانگیزاننده و
متقاعدکنندهترین افراد امروز آمریکاست .نوشته 
دقیق او در خصوص نژاد بشر و تاریخ شرمآور نابرابریها را همه باید بخوانند.

سیاستمدار

جان کری /دیپلمات سرسخت
نویسنده :بونو ،خواننده گروه یوتو و یکی از پایهگذاران بنیاد خیریه وان
در کتاب مقدس آمده اســت« :خوشا به حال بانیان صلح» .البته باید
محرومیت از خواب ،اعتیاد به قهوه و سرسختی را به آن اضافه کنیم و البته
اگر سیاستمداری صادق باشید همه چیز کامل ميشود! دیپلماسی ،هنر
موافق کردن کسانی که روی همه چیز اختالف نظر دارند ،حداقل در یک
هاي بد.
مورد است .جلسات زیاد .جلسات طوالنی .اتاقهای سرد .ساندویچ 
کبوتر صلح بهندرت ظاهر ميشود و اگر بیاید ،بعد از یک پروسه سخت و
طاقتفرساست که کمتر کسی مهارت و استقامت طی کردن آن را دارد.
وزیر امور خارجه آمریکا ،جان کری یکی از این معدود افراد است .او خیلی
چیزها دارد اما باید استقامت هم در کنار همه اینها باشد و البته سرسختی و
نگرش تمام جوانب که از افراد سرسخت کمتر برمیآيد اما او همه جوانب را
تحت نظر دارد .من کری را از زمانی که سناتور پیشگام در پایان بخشیدن
به بیماری ایدز بود ميشناســم .به عنوان وزیر امور خارجه او با خطراتی
هاي مدنی ،تغییرات جوی و گسترش سالحهاي
بس خطیرتر چون جنگ 
هســتهای روبهرو بود .بانیان صلح راه خود را به سوی توافقات ذرهذره طی
ميکنند ،حتی بزرگترین آنها ،بهآرامی به چپ و راست ميپیچند و مسیر
خود را از میان تاریکی و راههای ناشناخته مانند یک فرمانده بزرگ که کری
قبال یکی از آنها بوده ،پیدا ميکنند.
امــا معامله اصلی در کار او معامله درد اســت که به اشــتراک اهداف
ميانجامد و قطعا در مذاکرات  1990ایرلند هم این مسئله بود که توانست
در مذاکرات طوالنی و طاقتفرسا ،دیگران را هم چون کری به نتیجه برساند.
دیپلمات جهانی ،نجابت قرننوزدهمي و قدرت مبارزه امروزی دارد .کری،
که در تمام زندگیاش بازیکنهاکی بود نشــان داد که به آنچه ميخواهد
ميرسد .او یک حادثه در دوچرخهسواری داشت و شش هفته در بستر بود،
اما فکر نمیکنم حتی توجهی به آن کرده باشد .او هر روز از کامیون ميافتد.
هر روز از هواپیما به بیرون پرتاب ميشود .با این حال همیشه جایی که به
او نیاز دارند حضور دارد.

استیون
اسپیلبرگ:
من در سال
 1987برای
فیلم «امپراتوری
خورشید» نقش
قابل توجهی را
به مارک رایلنس
پیشنهاد دادم و او
آن را رد کرد
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قدرتمندترین مردان نفتی خاورمیانه
با  ۲۰فرد قدرتمند در صنایع نفت و گاز منطقه آشنا شوید

ت و گاز خاورمیانه» در تازهترین شماره خود فهرست ساالنه قدرتمندترین افرادی را منتشر کرده که نفت و گاز منطقه را
مجله «نف 
تحت کنترل خود دارند .این گزارش را با این پیشزمینه بخوانید که ناشر مجله ،شرکت بینالمللی  ITP Publishing Groupاست
که دفاتر اصلیاش در دوبی ،لندن و بمبئی است و روابط خوبی با سیاستمداران کشورهای عربی دارد.

1

امینالناصر

رئیس و مدیرعامل آرامکو
عربستان

امین ناصر سال گذشته جایگزین خالد الفالح ،رئیس پیشین آرامکو و نفر اول لیست
پارسال شد و حاال شرکت ملی نفت عربستان سعودی را رهبری میکند .ناصر که پیشتر
قائم مقام ارشد آرامکو بود از زمان به قدرت رسیدنش شاهد سقوط شدید قیمت نفت بوده
است ،اگر چه توانسته بر سر بعضی از قراردادها از نو مذاکره کند تا جلوی ضرر بیشتر را
بگیرد .ژانویه امسال شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه آرامکو فروش سهام خود را بررسی
میکند تا کسری بودجه عظیم دولت عربستان را جبران کند .البته ناصر به طور سربسته
توضیح داد که چنین فروشی مربوط به بخش عملیات صنایع پاییندستی (پتروشیمی،
توزیع و فروش) است نه باالدستی (اکتشاف ،حفاری و تولید).
البته با وجود کسری بودجه دولت سعودی ،آرامکو همه پروژههای جدید خود را متوقف
نکرده میدهد که در میان آنها میتوان به طرح گسترش  ۲میلیارد دالری میدان نفتی
خريص و  ۵میلیارد دالر سرمایهگذاری پروژه استخراج گاز الفاضلی در شرق این کشور
اشاره کرد .اخیرا ناصر اعالم کرد که برنامه دارد تولید گاز عربستان را در  ۱۰سال اینده دو
برابر کند و به  ۲۳میلیارد فوت مربع در روز برساند.

2

سلطاناحمدالجابر

مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی
امارات

ســلطان الجابر ،وزیر خارجه امارات در ماه فوریه به عنوان رئیس شــرکت ملی نفت
ابوظبی ( )ADNOCمنصوب شــد و جای عبداهلل ناصر السويدي را گرفت .او قرار است
برنامه افزایش تولید  ADNOCرا مدیریت کند و تا پایان سال  ۲۰۱۷تولید نفت خام را از
 ۳میلیون بشکه در روز به  ۳.۵میلیون بشکه برساند .برای رسیدن به این هدف ،شرکت
ملی نفت ابوظبی قرار است امســال  ۳۲.۶۷میلیارد دالر ،در سال  ۲۰۱۷حدود ۳۲.۳۹
میلیارد دالر ،در سال  ۲۰۱۸حدود  ۱۹.۶میلیارد دالر و در سال  ۲۰۱۹نزدیک به ۱۷.۹۶
میلیارد دالر هزینه کند .الجابر در سال  ۲۰۱۳به عنوان وزیر خارجه امارات منصوب شد و
در حال حاضر مسئولیت چندین شرکت نفت و گاز را در این کشور برعهده دارد.

3

سعدشريدهالكعبي

مدیرعاملقطرپترولیوم
قطر

امسال سال پر سر و صدایی برای قطر پترولیوم ( )QPبوده است :برنامه سنگین
تغییــرات را آغاز کردهاند که مهمترین آنها ادغام بخش قطر پترولیوم بینالمللی در
124
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شرکت مادر بوده است .پایین آمدن قیمت نفت و بازار خراب علت اصلی این تحوالت
به حساب میآید.
البته ســعد شريده الكعبي مدعی شــده که هدف اصلی این تغییرات «تبدیل قطر
پترولیوم به یکی از قویترین شــرکتهای ملی نفت دنیاست که بتواند با شرکتهای
پیشروی خصوصی بینالمللی رقابت کند ».او گفته قصد دارد قطر پترولیوم را به شرکتی
تبدیل کند که ریشه در قطر دارد اما حضورش در عرصه بینالمللی قدرتمند است.

4

رکنالدینجوادی

مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایران

رکنالدین جوادی میداند که چشم دنیا امسال بر سازمان تحت امر او دوخته شده.
ایران قرار است در دوران پساتحریم تولید نفت خود را بهشدت باال ببرد .بازگشت ایران به
عرصه ،همین حاال هم تاثیری جدی بر بازار گذاشته ،چرا که آنها اعالم کردهاند قصد ندارند
تا زمان رسیدن به تولید  ۴میلیون بشکه در روز ،به ایده کاهش تولید اوپک فکر کنند.
جوادی اعالم کرده شــرکت ملی نفت ایران حدود  ۱.۵میلیارد دالر اوراق قرضه منتشر
خواهد کرد تا بتواند سرمایه الزم را برای پروژههای بازسازی و نوسازی این شرکت تامین
کند .در ماه ژانویه یادداشت تفاهمی میان توتال و شرکت ملی نفت ایران امضا شد که در
آن چارچوب خرید نفت خام از ایران بهخصوص برای شرکتهای پتروشیمی فرانسوی
(و اروپایی) مشخص شده است .طبق این توافقنامه ،این احتمال وجود دارد که توتال به
طرحهای توسعه چندین پروژه نفتی و گازی در ایران ملحق شود.
طبــق صحبتهای جوادی بعد از این توافقنامه ،به نظر میرســد این فقط یکی از
قراردادهای بینالمللی باشد که شرکت ملی نفت ایران در حال کار روی آنهاست.

5

رائولرستوچی

مدیر ارشد اجرایی توسعه نفت عمان
عمان

رائول رســتوچی بعد از فارغالتحصیلی از دانشگاه ناتینگهام انگلیس ،به شرکت شل
پیوست و از ســال  ۲۰۱۰به قدرت اصلی در شرکت توسعه نفت عمان (Petroleum
 )Development Omanتبدیل شــد .او مســئولیت سنگینی برعهده دارد چرا که
شرکتش حدود  ۷۰درصد تولید نفت خام و تقریبا همه ذخایر گاز طبیعی این کشور را در
اختیار دارد .این شرکت تحت مالکیت دولت عمان و گروه شل است که اولی  ۶۰درصد
سهام را در اختیار دارد و دومی  ۳۴درصد آن را.
یکی از برنامههای شرکت توسعه نفت عمان ،افزایش استخراج از ذخایر نفت سنگین
این کشور است که به لحاظ عملی چالشی جدی به حساب میآید.

6

هاشم سید هاشم

مدیرعامل شرکت نفت کویت
کویت

هاشم سید هاشم از می  ۲۰۱۳مدیرعاملی شركت نفت كويت ( )KOCرا برعهده گرفته که در حال
حاضر به لحاظ درآمد جزو  ۱۰شرکت اول نفت و گاز دنیا به حساب میآید .شرکت نفت کویت به ریاست
هاشم به یکی از بزرگترین شــرکتهای کشف ،حفاری و تولید در خاورمیانه تبدیل شده و اکثریت
سهمیه  ۳.۵میلیون بشکه در روز کویت را تامین میکند KOC .اوایل سال  ۲۰۱۵چهار میدان نفتی
جدید در کویت کشف کرد که تولید در آنها از اواخر همان سال آغاز شد .شرکت نفت کویت با همکاری
شرکت ملی نفت فراساحل چین در حال کشف و بررسی سه بلوک نفتی دریای جنوبی چین است.

7

عبدالمنعمسيفالكندي

مدیرعامل شرکت عملیات نفتی ساحلی ابوظبی
امارات

شــرکت عملیات نفتی ساحلی ابوظبی ( )ADCOوظیفه کشف و استخراج نفت در
مناطق ساحلی و آبهای کمعمق امارات را برعهده دارد .بنا برگزارشها ،با تقویت روابط
نفتی میان امارات و هند ،شرکتهای نفتو گاز هندی عالقه خود را برای خرید سهام در
شرکت عملیات نفتی ساحلی ابوظبی ( )ADCOاعالم کردهاند .به نظر میرسد با توجه به
وضعیت کنونی بازار ،سران امارات مشکل خاصی با این قضیه نداشت ه باشند و از آن برای
کسب سرمایه برای توسعه بلوکهای نفتی خود استفاده کنند.

8

علی راشد الجروان

مدیرعامل شرکت عملیات نفتی دریایی ابوظبی ()ADMA-OPCO
امارات

 ۶۰درصد ســهام شرکت عملیات نفتی دریایی ابوظبی در اختیار شرکت ملی نفت
ابوظبی است و  ۴۰درصد بقیه را بریتیش پترولیوم ،توتال و شرکت توسعه نفتی ژاپن در
اختیار دارند .این شرکت اعالم کرده با وجود کاهش قیمت نفت قصد ندارد طرحهایش
را برای توسعه میدانهای جدید متوقف کند و طبق برنامه قبلی طی سه سال آینده سه
میدان نفتی را وارد فاز تولید میکند .الجروان نوامبر سال گذشته اعالم کرد شرکتش قصد
دارد تولید خود را تا سال  ۲۰۲۰به یکمیلیون بشکه در روز برساند.

9

حمدمباركالمهندي

مدیرعاملراسگس
قطر

راسگس ( )Rasgasپس از قطرگس ( ،)Qatargasدومین تولیدکننده الانجي در جهان
به حساب میآید .با حل اختالف میان شرکت گاز قطری راسگس و پترونت هند در اواخر سال
گذشته میالدی ،راسگس اخیرا اولین محموله الانجي خود را با قیمت جدید به هند تحویل داد
و مبادالت از سر گرفته شده است .همزمان المهندی روی پروژه پاالیشگاه هلیم ۳-کار میکند که
قرار است اوایل سال  ۲۰۱۸افتتاح شود و ساالنه  ۴۰۰میلیون فوت مربع هلیم مایع تولید کند.

10

فهیمکاظم

مدیرعامل شرکت گاز مایع ابوظبی
امارات

شرگت نفت گاز مایع ابوظبی ( )ADGASاز شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت ابوظبی
است که در حوزه تولید الانجی از میادین گازی فراساحلی امارات حرف اول را میزند.

11

سيفحميدالفالسی

مدیرعامل شرکت ملی نفت امارات ()ENOC

12
13

پیتبارلت

مدیرعامل شرکت نفت بحرین

عصام بن سعود الزدجالي

مدیرعامل شرکت نفت عمان

14

سيفأحمدالغفلي

مدیرعامل الحصن گاز ابوظبی

15
16

رئیس بریتیش پترولیوم عمان

استفانمیشل

مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی توتال فرانسه

17

سيف ناصر السويدي

شرکت توسعه زاکوم ( )ZADCOابوظبی

18
19

یوسفالعجيلي

اندرو وان

معاون امور ابوظبی ،کویت و سوریه در شل ابوظبی

وانگیلین

رئیس شرکت ملی نفت چین

20

استیونلوید

قائممقام ارشد دفتر امارات اکسیدنتال پترولیوم
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تجارت به شیوه ترامپ

هر آنچه باید درباره رئیسجمهور احتمالی آمریکا بدانید؟
ی اســت که از
او میلیاردر اســت (البته نه آنقدر پولدار که خودش میگوید) ،مدع 
قرضکردن نفرت دارد (اما کازینوهایش به خاطر وامهای سنگینی که گرفت ورشکست
شــدند) ،دلش برای توجه رسانهای غنج میزند (اما از آنها به کوچکترین بهانه شکایت
میکند) .سوابق تجاری ترامپ به ما درباره ریاستجمهوری احتمالیاش چه میگویند؟
گزارش ویژه مجله فورچن را بخوانید.
ایده تبلیغاتی دونالد ترامپ ســاده است :او ،آنطور که خودش بالذت میگوید ،یکی
از نخبهترین تجار دنیاست ،پس میتواند رئیسجمهور موفقی شود .ژوئن گذشته ،وقتی
ترامپ از پلهبرقی برج ترامپ در منهتن پایین آمد تا در میان جمعیتی که بیشترشان برای
حضور پول گرفته بودند نامزدیاش را در انتخابات اعالم کند ،سخنرانیای انجام داد که
بهشدت روی زندگی شغلی ۴۰سالهاش به عنوان پیمانکار مسکن و شخصیت حرفهایاش
متمرکز بود .ترامپ در سخنرانیاش فراموش نکرد که به کتاب پرفروش  ۱۹۸۷خود اشاره
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کند« :ما رهبری نیاز داریم که “هنر معامله” ( )The Art of the Dealرا نوشته باشد .ما
کسی را نیاز داریم که ب َِرند آمریکا را دوباره احیا کند».
بعد ترامپ طبق معمول ترامپبازی درآورد و الف ثروتش را زد که «بیشتر از ۱۰میلیارد
دالر» است و گفت که استعداد جمعآوری چنین ثروتی «همان چیزی است که آمریکا
به آن نیاز دارد».
باورش برای سیاستمداران سخت است اما بخش عمدهای از رأیدهندگان این منطق
را قبول کردهاند .ترامپ به عنوان مهمترین نامزد جمهوریخواهان به پیروزیهایش ادامه
میدهد و در صورتی که بتواند نامزدی نهایی حزبش را در انتخابات به دست آورد یکی
از معدود افراد در تاریخ آمریکا میشــود که توانسته بدون سابقه سیاسی به دور نهایی
انتخابات راه پیدا کند.
نتایج نظرسنجیها نشان میدهد همین ذکاوت تجاری ادعایی ترامپ یکی از دالیل
اصلی موفقیتش تا به اینجا بوده است .یک نظرسنجی بلومبرگ سال گذشته مشخص کرد
 ۷۳درصد جمهوریخواهان معتقدند «ترامپ میداند که چطور کارها را به انجام برساند».
اما ترامپ واقعا چطور تاجری است؟ او دهههاست که در حال جلب توجه عمومی است
اما مردم بیشــتر او را با برنامههای تلویزیونیاش میشناسند که بین سالهای  ۲۰۰۴تا
 ۲۰۱۵پخش میشدند ،نه کسبوکار واقعیاش.
رقبا و دشمنان ترامپ البته در زندگی حرفهای او کندوکاو کردهاند و از هر فرصتی برای
حمله به او استفاده میکنند ،بهخصوص که ترامپ عادت دارد نام خود را روی محصوالت
و کسبوکارهایش بگذارد .میت رامنی ،سیاستمدار جمهوریخواه در ماه مارس در یک
سخنرانی گفت« :چه بالیی سر “خطوط هوایی ترامپ” آمد؟ “دانشگاه ترامپ” چه شد؟ ما
هم “مجله ترامپ” داریم ،هم “نوشیدنی ترامپ”“ ،استیک ترامپ” و “وام مسکن ترامپ”!
این نابغه تجارت اصال وجود خارجی ندارد».
درباره ترامپ هر نظری داشته باشیم ،این واقعیت را نمیتوانیم کتمان کنیم که او در
طول این چند دهه انعطافپذیری خوبی نشان داده و هربار توانسته مشکالت جدیاش را
پشت سر بگذارد و ثروتمندتر از قبل شود( .و این را چنان در بوق و کرنا کند که ثروتش
بیشتر به نظر برسد).
ترامپ چطور توانست چنین ثروتی جمع کند؟ این نه به برنامه تلویزیونیاش مربوط
اســت نه به استیک ترامپ .او ثروتش را مدیون کسبوکاری است که با آن بزرگ شده:
مسکن .بازار پررونق مسکن در دهههای گذشته بهشدت ارزش شرکتها و اموال ترامپ
را باال برد .او به عالوه به شغل پردردسر پیمانکاری و مدیریت دیگر پیمانکاران ادامه داد و
از این راه بر سرمایهاش افزود.
اما ترامپ بخــش دیگری هم دارد و آن جنبه کاریکاتورگونهاش اســت .این بخش
هم واقعی اســت .ترامپ واقعا همان آدمی اســت که قول داده مکزیک را وادار کند پول
دیوارکشــی مرزش با آمریکا را بدهد .ترامپ واقعا گفته که باید از واردات چینی گمرگ
۴۵درصدی گرفت و بعد از واکنش منفی رسانهها اعالم کرد هیچوقت این کار را نمیکند
و فقط تهدید کرده اســت .وقتی اواخر ماه مارس ترامپ گفت شاید ژاپن هم باید دنبال
ساخت بمب اتمی برود ،حتی کرهشمالی غیرقابلپیشبینی را مات و مبهوت کرد و یکی از
مقامات پیونگیانگ این جمالت را «پوچ و غیرمنطقی» خواند .اما این کاریکاتور همه ماجرا
نیست .ترامپ بهسرعت به نامزدی نهایی حزب جمهوریخواه در انتخابات نزدیک میشود،
و بهترین راه برای فهم این مسئله که او چطور رئیسجمهوری خواهد بود ،بررسی رزومه

ایده تبلیغاتی دونالد ترامپ ساده است :او ،آنطور که خودش بالذت میگوید ،یکی از نخبهترین تجار دنیاست ،پس میتواند رئیسجمهور موفقی شود .ژوئن
گذشته ،وقتی ترامپ از پلهبرقی برج ترامپ در منهتن پایین آمد تا در میان جمعیتی که بیشترشان برای حضور پول گرفته بودند نامزدیاش را در انتخابات اعالم کند،
سخنرانیای انجام داد که بهشدت روی زندگی شغلی ۴۰سالهاش به عنوان پیمانکار مسکن و شخصیت حرفهایاش متمرکز بود.

گوجدالهای
یاش است نه جن 
کار 
دیوانــهوار انتخاباتــی (اگر نظر خود
ترامپ را میخواهید ،با او مصاحبه هم
کردهایم).
ترامپ چگونــه رئيسجمهوری
خواهــد بود؟ مــا پنج تــم اصلی را
در نحوه مدیریت ترامپ شناســایی
کردهایم .تجارت به شیوه ترامپ چنین
خصوصیاتی دارد:

1

ترامپ بر همهچیز
ارجح است

پروســه تصمیمگیری ترامپ در
طــول این چند دهــه را میتوان در
شــش کلمه خالصه کــرد :ترامپ
بــر هم ه چیز ارجح اســت .معامله و
توافق هرچه باشد ،ترامپ باید ستاره
ماجرا باشــد .برای ترامــپ دو چیز
پرارزشترین چیزهای دنیاست ،حتی
از پولسازی هم پراهمیتتر .اول اینکه
رئیس باشــد ،دوم اینکه جلب توجه
کند .هیچکس حتی ب ِرند ترامپ را پرارزشتر از شخص ترامپ نمیداند.
یکی از دستیاران سابقش میگوید« :ترامپ زندگی میکند تا نامش را با ستایش در
رسانهها ببرند .وقتی مجبور شود بین جلب توجه بیشتر یا معامله بهتر یکی را انتخاب کند،
واقعا سر دوراهی قرار میگیرد».
یک مورد مشــهور که در آن خودبزرگبینی ترامپ میلیونها دالر به ضررش تمام
شد در آتالنتیک سیتی اتفاق افتاد .در سال  ۱۹۹۵ترامپ شرکت «هتلها و کازینوهای
ترامپ» را تاســیس کرد که در آن هنگام فقط یک کازینو در «ترامپ پالزا» در اختیار
داشت .بعد «ترامپ تاجمحل» و بعد «قلعه ترامپ» را خرید .در این روند شرکت «هتلها
و کازینوهای ترامپ» بدهی هنگفتی باال آوردند.
در اواخر  ،۱۹۹۶اوضاع هتلها خوب نبود ،اما پیشنهاد مالی خوبی مطرح شد .گروه
رنک ( ،)Rankصاحب کافهها و هتلهای زنجیرهای هاردراک پیشــنهاد سرمایهگذاری
مناسبی در «قلعه ترامپ» را داد که میتوانست روند زوال هتلهای ترامپ را متوقف کند.
رنک که همان زمان یک هاردراک کافه در تاجمحل افتتاح کرده بود ،پیشنهاد خرید ۵۰
درصد ســهام «قلعه» را به ارزش ۳۵۰میلیون دالر داد (آنها در ارزشگذاری خود ارزش
قلعه را ۱۸۰میلیون دالر بیشــتر از چیزی که ترامپ برای خرید آن پول داده بود برآورد
کرده بودند) .رنک قصد داشــت نام «قلعه ترامپ» را به هاردراک تغییر دهد .ترامپ در
آخرین لحظه اعالم کرد که باید نامش روی ملک باقی بماند .او پیشنهاد نام جدید را هم
داد :هاردراک در ترامپز مارینا .راک طبعا این را نپذیرفت و پیشــنهادش را پس گرفت و
ســقوط ارزش سهام هتلهای ترامپ ادامه پیدا کرد .ترامپ اخیرا در مصاحبه با فورچن
گفت که اصال یادش نمیآید با رنک مذاکره کرده باشد.

2

ترامپ میخواهد شما بدانید چقدر پولدار است

یکی از موضوعات مورد عالقه ترامپ در هر صحبتی ،ثروت شخصیاش است .خودش
یک بار مجبور شده اعتراف کند که برآورد خودش از ثروتش با توجه به احساسش در آن
روز خاص تغییر میکند.
البته ترامپ هیچوقت اوراق مالیاتیاش را منتشر نکرده و ما نمیتوانیم همهچیز را درباره

ثروت او بدانیم .اما آنقدر اطالعات داریم که بتوانیم این را با اطمینان بگوییم :ترامپ درباره
اندازه امپراتوریاش اغراق میکند.
در  ۱۵جوالی  ۲۰۱۵ترامپ با پر کردن فرمی رســمی برای کمیسیون انتخاباتی
فدرال میزان ثروت شخصاش را اعالم کرد .ترامپ بالفاصله بعد از پرکردن فرم ،بیانیهای
مطبوعاتی منتشر کرد« :تا این لحظه ثروت خالص آقای ترامپ بالغ بر 10میلیارد دالر
است ».ترامپ در این بیانیه مدعی شد که درآمد او در سال  ۲۰۱۴حدود ۳۶۲میلیون
دالر بوده که این «شــامل اجارهها ،سود سهام ،افزایش ارزش سرمایه و حقالتالیفها
نمیشود».
اما بررسی دقیق ســند ۹۲صفحهای ثبتشده در کمیسیون انتخاباتی فدرال نشان
میدهد که آن ۳۶۲میلیون دالر کل عایدی ترامپ در سال  ۲۰۱۴بوده ،نه درآمدش .البته
این به معنای آن نیست که ترامپ چیزی را مخفی میکند ،اگرچه احتماال هر تاجر موفقی
فرق بین عایدی و درآمد را میداند.
به هر حال بررسی سند ۹۲صفحهای درآمدها و سرمایههای «معلوم» ترامپ توسط
تیم فورچن ،ما را به این نتیجه میرساند که ترامپ واقعا پولدار است (او سالی ۱۳۰میلیون
دالر اجاره میگیرد!) اما ثروت خالصش ۱۰میلیارد دالر نیست .ثروت خالص دونالد ترامپ
در حال حاضر حدود ۳.۷۲میلیارد دالر است.
ترامپ اصوال از ثروت افســانهای مشهورش به عنوان ابزار مذاکره استفاده میکند .در
اوایل دهه  ۱۹۹۰وقتی سهامداران و سرمایهگذاران شرکتش تهدید به جدایی کردند او
مدعی شد نامش چنان قدرتی دارد که برداشتن آن از روی ساختمانها بهشدت از ارزش
آنها میکاهد .تاکتیک ترامپ جواب داد.
وقتی فورچن با ترامپ تماس گرفت و برآوردش را از ثروت او اعالم کرد ،ترامپ آن را
کامال اشتباه خواند« :رقم شما در برابر درآمد من اندازه بادامزمینی است ».وقتی از او رقم
دقیق خواستیم گفت« :ما شرکتمان خصوصی است و این اطالعات را فاش نمیکنیم .اما
ارقام واقعی چهار برابر رقم شماست .ما جذابترین ب ِرند در کل دنیا هستیم».
ترامپ نتیجه گرفت« :فورچن هیچ ایدهای ندارد که ســرمایههای من کجاهاست و
ارزش آنها چقدر است .آنها اصال گردش مالی من را درک نکردهاند .فورچن کامال راهش
را گ مکرده».
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مناگـــر

3

ترامپ اول شکایت میکند ،بعد سوال میپرسد

اگر ترامپ اینها را بخواند ممکن است از ما شکایت کند؟ احتمالش هست .در ۱۹۸۴
ترامپ از منتقد معماری روزنامه شیکاگو تریبیون به خاطر انتقاد از طرحش برای ساخت
آســمانخراش در منهتن شکایت کرد و خواستار ۵۰۰میلیون دالر غرامت شد( .دادگاه
شکایت را نپذیرفت ).در سال  ۲۰۰۶ترامپ از تیم اوبراین ،نویسنده کتاب «ملت ترامپ»
شکایت کرد و ۵میلیارد دالر غرامت خواست چرا که او در کتاب نوشته بود ثروت خالص
ترامپ کمتر از چیزی است که ادعا میکند( .دادگاه تجدیدنظر بعدا به نفع اوبراین رای
داد).
این نوع رفتار تازه نیست .در  ۱۹۷۳ترامپ ۲۷ساله از کوئین که در آن بزرگ شده بود
به منهتن پرزرق و برق نقل مکان کرد و آنجا با روی کان ،وکیل مشهور  -اما بدنام  -آشنا
شد .در همان سال شرکت «مدیریت ترامپ» دچار دردسر شد و ترامپ به کان روی آورد.
ن گذاشته شده بود حدود ۱۴هزار
«مدیریت ترامپ» که توسط فرد ترامپ ،پدر دونالد بنیا 
واحد مســکونی را در  ۳۹مجتمع در کوئین ،بروکلین و اســتتن آیلند اجاره میداد .در
اکتبر  ۱۹۷۳دولت «مدیریت ترامپ» را متهم کرد که سیاستهایش در انتخاب مستاجر
تبعیضآمیز است و روی نژاد و رنگ تمرکز دارد.
ترامپ اتهامات را رد کرد و گفت که دولت میخواهد شرکتش را وادار کند تا خانهها را
به مشتریانی اجاره دهد که با کمکهای دولتی روزگار میگذرانند .در ماه دسامبر کان از

دولت آمریکا به خاطر افترا شکایت کرد و خواستار ۱۰۰میلیون دالر غرامت شد که در آن
زمان رقم بسیار باالیی به حساب میآمد .البته شکایت عجیب ترامپ به جایی نرسید اما
ترامپ این سیگنال را به بقیه داد که حواسشان را جمع کنند.
ترامپ در سال  ۲۰۰۳این استراتژی را برای ویلیام دی .کوهن روزنامهنگار توضیح داد:
«وقتی مردم حقیقت را نمیگویند دنبالشان میافتم .حتی اگر مشخص باشد که نمیتوانم
در دادگاه برنده باشــم .من این کار را میکنم چون اینطوری دستکم به آنها ضربهای
میزنم و دردشان میگیرد .منظورم هزینههای حقوقی و اینجور چیزهاست».
ترامپ گفته در صورت پیروزی در انتخابات قوانین افترا را تغییر میدهد و این یعنی
ملغا کردن رأی  ۱۹۶۴دیوان عالی آمریکا به نفع نیویورک تایمز که به رسانهها این امکان
را میدهد در صورتی که شخص چهرهای عمومی باشد (مثل دونالد ترامپ) بدون ترس از
شکایت ،علیهش مقاله بنویسند.

4

ترامپ بیمالحظه زیر بار قرض میرود

ترامپ مدعی شده به عنوان رئیسجمهور از مهارتهای تجاریاش استفاده خواهد کرد
تا به جنگ یکی از مهمترین مشکالت آمریکا برود :بدهی عظیم ملی .او مدعی شده که
کسبوکارهایش «بدهی خیلی کمی دارند و گردش پولشان بسیار باالست ».ترامپ گفته:
«کشور با ۱۹تریلیارد دالر بدهی به این نوع فکر نیاز دارد ...باور کنید».
اما بررســی دقیق نحوه اداره یکی از بزرگترین قمارخانههای آمریکا توسط ترامپ
خالف این را نشان میدهد .در واقع ترامپ بارها بیمالحظه زیر بار قرض رفته که تبعات
فاجعهباری برایش داشته است.
ترامپ از اواسط  ۱۹۹۵گاهی رئیس و گاهی مدیرعامل «هتلهای ترامپ» بود که بعدا
به «اقامتگاههای تفریحی ترامپ» تغییر نام داد و باالخره در اوایل ســال  ۲۰۰۹برای بار
دوم ورشکست شد.

گفتوگوی فورچن با ترامپ

نقطه ضعف؟ ندارم
 Áکدام خصوصیت باعث میشود فرد تاجر موفقی شود؟
غریزه ویژه .این خیلی اهمیت دارد .شناختن محدودیتها .قوه تخیل .اینها خیلی
مهم است.
 Áآن ویژگیهایی که باعث موفقیت یک بیزینسمن میشوند آیا میتوانند یک
رئیسجمهور را به موفقیت برسانند؟

کمک میکنند اما این قدم دیگری اســت .باید تعداد زیادی مهارت مختلف را به
مهارتهای بیزینسمن اضافه کنید .شما به مهارت جدی ارتباطی نیاز دارید که تاجر
به این نیازی ندارد .باید دل و جرئت زیادی داشته باشید .تاجر لزوما نیاز به دل و جرئت
ندارد.
 Áیک تفاوت دیگر بین تجارت و کشورداری :شما زمانی که در کسبوکار کازینو
فعال بودید کلی بدهی باال آوردید.

من خیلی بدهی داشتم ،و حاال خیلی کم بدهی دارم .حاال میتوانم بگویم خیلی کم
بدهی داشتن خیلی لذتبخش است.
128
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ترامپ مدعی شــده به عنوان رئیسجمهور از مهارتهای تجاریاش اســتفاده خواهد کرد تا به جنگ یکی از
مهمترین مشکالت آمریکا برود :بدهی عظیم ملی .او مدعی شده که کسبوکارهایش «بدهی خیلی کمی دارند و
گردش پولشان بسیار باالست ».ترامپ گفته« :کشور با ۱۹تریلیارد دالر بدهی به این نوع فکر نیاز دارد ...باور کنید».

وقتی «هتلهای ترامپ» در  ۱۹۹۵سهام خود را در بازار بورس عرضه کرد
مهمترین ملکش یک کازینو بود« :ترامپ پالزا»« .هتلهای ترامپ» همان
سال «ترامپ تاجمحل» را ۸۹۸میلیون دالر خرید و به آن لقب «هشتمین
عجایــب دنیا» را دارد .ترامــپ برای خرید تاجمحل زیــر بار قرض عظیم
۸۱۷میلیون دالری با بهره  ۱۱.۲۵درصد رفت .تاجمحل از لحظه شروع به کار
به خاطر این نرخ باالی بهره در حال ضرردهی بود .ترامپ همانزمان
با هیجان میگفت« :مردم شگفتزده خواهند شد وقتی درباره
این اعداد و ارقام بشنوند .ارقام رسما عظیماند».
ترامپ به این بســنده نکرد .در ژوئــن  ۱۹۹۶کازینوی
بعــدی را خرید« :قلعه ترامــپ» .در تاجمحل ترامپ ۵۰
درصد ســهام را در اختیار داشت ،اما در قلعه  ۱۰۰درصد
متعلق به خودش بود « .هتلهای ترامپ» توافق کرد که
قلعه را حدود  ۵۲۰میلیون دالر بخرد .ترامپ برای خرید
این هتل زیر بار قرضی ۳۵۰میلیون دالری رفت.
و این بدهیها خیلی سریع اوضاع را به هم ریختند.
«هتلهــای ترامپ» موقع عرضــه در بازار بورس فقط
حدود ۴۹۴میلیون دالر قرض بلندمدت داشــت ،اما در
پایان ســال دوم و بعد از دو خریــد بزرگ ۱.۷میلیارد
دالر مقروض بود .تا سال  ۲۰۰۲قرضهای «هتلهای
ترامپ» به ۲.۱تریلیارد دالر رسید.
در واقع «هتلهای ترامــپ» و بعدا «اقامتگاههای
تفریحی ترامپ» به خاطر همین نرخ بهره باال هیچوقت
به سوددهی نرســیدند .در طول  ۱۵سالی که ترامپ به
عنوان رئیس این قمارخانهها فعالیت کرد فقط ضرر داد.

 Áگفتهاید که قصد دارید بدهیهای کشور را در  10سال به صفر برسانید .چطور
چنین چیزی ممکن است؟

نه .من نگفتم  ۱۰سال .اما با پایین آوردن نرخ بهره و تغییر در شرایط وامها امکان
پایینآوردن بدهیها هســت .من معتقدم کارهای خاصی میتوان کرد که سریعتر از
شر بدهیها خالص شد .مهمترین نکته اینجاست که مطمئن شویم اقتصاد قدرتمند
یماند.
باقی م 
 Áدر  ۱۰سال چقدر از بدهیهای آمریکا را میتوانید کم کنید؟
درصدی از آن را میشود کم کرد.
 Áچند درصد؟
به این بستگی دارد که بخواهید چقدر تهاجمی عمل کنید .من قصد ندارم تهاجمی
عمل کنم .این را فراموش نکنید :ما باید زیرساختهای کشورمان را بازسازی کنیم .ما
باید ارتشمان را بازسازی کنیم .ما باید کارهای زیادی انجام دهیم .بهترین کاری که االن
باید بکنیم پایین آوردن نرخ بهره است .آنقدر پایین که کلی کار خوب بتوانیم بکنیم
که تا حاال انجام نشده .معرکه است.
 Áپس شما مدافع پایین بودن نرخ بهرهاید؟
من همیشــه نرخ بهره پایین را دوست دارم ،بهخصوص به عنوان پیمانکار .مشکل
نرخ بهره پایین این است که برای آنهایی که در این سالها آمریکایی زندگی کردهاند
ناعادالنه اســت :کسانی که با سختی پول پسانداز کردهاند ،هر کاری را که نیاز بوده
انجام دادهاند و آماده شدهاند که وارد دوران بازنشستگی شوند و حاال نرخ بهره بانکی
آنقدر پایین آمده که پساندازشان سودی به آنها نمیرساند .من فکر میکنم این برای
آنها عادالنه نیست.

5

ترامپ فکر میکند در هر کاری عالی است

برخالف اکثر غولهای بازار مسکن ،ترامپ فقط به بازار مسکن رضایت نداده
اســت .او بارها تالشکرده شرکتهایی را بخرد که ربطی به تخصصش ندارند.
تعدادی از مدیرانی که با ترامپ کار کردهاند  -و از ترس خشــم او قبول نکردند
صدایشان را ضبط کنیم  -میگویند بارها مدیران نزدیک به ترامپ به
آنها هشدار دادهاند که حواسشان باشد «خودبزرگبینی ترامپ
آنقدر باالست که اطمینان دارد هر شرکتی را میتواند اداره
کند».
در اواخر دهه  ۱۹۸۰ترامپ دو هتل مشــهور را خرید و
آنها کمی بعد به خاطر بدهی ســنگین و مدیریت ضعیف
ورشکست شدند .او بعد تالش ناموفقی برای خرید امریکن
ایرالینز انجام داد .بعد وارد صنعت قمارخانهها شــد و آنجا
شکست بسیار بدی خورد.
ترامپ همین نگاه را به سیاســت دارد .او مشخصا فکر
میکند که نه فقط بهترین کاندیداست ،که بهترین کمپین
انتخاباتی را رهبری میکند .او اخیرا به نیویورک مگزین گفته:
«من استراتژیست هستم» و توضیح داده که او «معمار» این
مبارزه انتخاباتی غیرمعمول و این پیروزی غیرقابلپیشبینی
بوده است .البته منتقدانش میگویند ناتوانیاش در فهم روند
پیچیده و حساس انتخابات  -بهخصوص مفهوم نمایندگان در
مجمع انتخاباتی حزب  -باعث شکست نهایی او خواهد شد.
در چنین حالتی ،ترامپ به کسبوکار همیشگیاش برخواهد
گشت و ۲۴ساعته دونالد ترامپ خواهد بود.

 Áپس بانک مرکزی باید نرخ بهره را باال ببرد؟
مــردم فکر میکنند که فدرال رزرو باید نرخ بهره را باال ببرد .البته اگر نرخ بهره را
باال ببریم و مجبور شویم به عنوان کشور پول قرض کنیم این خیلی ترسناک میشود.
 Áبه نظرتان جنت یلن  -رئیس فدرال رزرو  -کارش را خوب انجام میدهد؟
من فکر میکنم که او کار بهدردبخوری انجام میدهد .اما شما نمیفهمید دولتیها
کارشان را خوب انجام میدهند یا نه ،مگر اینکه حدود پنج سال از رفتنشان گذشته باشد.
 Áاو را در سمتش ابقا میکنید؟
من نمیخواهم درباره ابقاها نظر بدهم .من بیشــتر تمایل دارم آدمهای جدید را
وارد کنم.
 Áمردم شما را قلدر میدانند .هستید؟
اصال چنین فکری نمیکنم .نه.
 Áشما درباره مهارتهای مذاکرهایتان حرف زدهاید...
...من درباره آنها حرف نمیزنم .دیگران دربارهاش حرف میزنند .من میگویم که
من بلدم چطور مذاکره کنم .من به توافقهایی که کشور ما انجام داده نگاه میکنم .من
به این توافق با ایران به عنوان یکی از بدترین مذاکراتی که تا حاال دیدهام نگاه میکنم.
توافقهای تجاری ما وحشتناکاند .من از تجار بزرگمان استفاده میکنم تا دوباره بر سر
ن توافقات مذاکره کنیم .حاال آدمسیاسیها این کارها را میکنند.
ای 
 Áشما میدانید که چه کارهایی را خوب انجام نمیدهید؟ در چه حوزههایی قوی
نیستید؟

من فکر میکنم که در آن حوزههایی که متمرکز میشوم خوبم .من وقتی بخواهم
کاری را انجام بدهم ،آن را خوب انجام میدهم.
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مناگـــر

خداحافظی با شنگن

کنترل مرزها چطور اتحادیه اروپا را از پا درخواهد آورد؟
جاریشدن سیل پناهجویان به سمت مرزهای اتحادیه اروپا از دیدگاه اکثر مردم دنیا بحرانی
انسانی است .اما کشورهای اروپایی این روزها با مشکالت اقتصادی ناشی از این بحران مواجهاند
و مردم نیز به شکلهای مختلف از آن تاثیر میپذیرند.
زولتان اونکزورگ راننده مجارستانی تریلی هیجدهچرخ پایش را با خستگی روی ترمز فشار
میدهد و از پنجره بارانگرفته به بیرون نگاه میکند« :این وضع خیلی خستهکننده است ».او
و تریلیاش در صفی طوالنی از وسایل نقلیه معطل ماندهاند که در نزدیکی مرز اتریش و آلمان
تشکیل شده است .او بیش از هشت ساعت در راه بوده تا بار قطعات هواکش را از تاپولکا در
مجارستان به اینجا برساند و حاال دیگر صبر و حوصلهای برای معطلی زیاد ندارد .او میگوید
در این روزهای پرمعطلی ،وقت و انرژی زیادی از او گرفته شده چون پیش آمده که نزدیک به
چهار ساعت در بازرسیهای دم مرز معطل بماند.
این بازرسیها از ماه سپتامبر و به دنبال جاریشدن سیل پناهجویان به سمت اروپا آغاز شد.
در مسیری که او رانندگی میکند ،بازرسی در مرز آلمان بسیار شدید است.
اونکزورگ که برای شــرکت ساخت موتور الکتریکی ايبيام پاپست کار میکند میگوید
بدترین وضعیت را در جریان تابستان تجربه کرده« :پناهجوها در بزرگراه به سمت آلمان پیاده
میرفتند و خیلیهایشان وارد جاده شده بودند و این مسئله ،رانندگی سریع را بسیار خطرناک
کرده بود .هرلحظه ممکن بود به یکیشان بزنی».
معطلیهایی که اونکزورگ و افرادی با شــغل مشابه او تجربه میکنند ،نتیجه فرسودگی
سیســتمی است که تشکیلش سی سال به طول انجامید و بر اساس آن ،حرکت و سفر بین
مرزهای  ۲۶کشور اروپایی آزاد شد .اما حاال کنترل مرزی در نقاط زیادی دوباره آغاز شده و این
مسئله ،ضربه سنگینی به بزرگترین دستاورد اروپا در شصت سال اخیر زده است .برداشتهشدن
کنترل مرزی نشانه بزرگی از اتحاد کشورهای اروپایی از پس از پایان جنگ جهانی دوم بود.
حرکت آزاد بین مرزها یا محدوده شــنگن ،بر اســاس معاهدهای در شــهر شــنگن در
لوکزامبورگ و در ســال  ۱۹۸۵میالدی تصویب شد و بر اساسش کنترل مرزی تقریباً حذف
شده بود .حاال اما کشورهایی مانند اتریش ،فرانسه ،آلمان و سوئد دوباره بازرسی مرزی را شروع
کردهاند زیرا نمیدانند با سیل پناهجویانی که میخواهند خود را به اروپا برسانند چه باید بکنند.
این بزرگترین بحران آوارگان در اروپا از بعد از جنگ جهانی دوم است.
در ســال  ۲۰۱۵میالدی حدود یکمیلیون پناهجو خود را به یونان و ایتالیا رســاندند و
بسیاری دیگر هم راهی کشورهای شمالیتر در اروپا شدند .با سرعتگرفتن تحوالت و همچنین
بروز حمالت تروریســتی در اروپا ،بازرســیهای مرزی به عنوان راهی برای مقابله با حرکت
تروریستهای احتمالی نیز مطرح شد؛ بهخصوص به این جهت که دولتهای اروپایی حاال از
قدرتگرفتن احزاب تندرو و ضدمهاجر هم هراس دارند و این بازرسیها را راهی برای کاهش
نگرانی مردم اروپا قلمداد میکنند.
اما هزینه اقتصادی کنارگذاشتن شنگن بسیار عظیم خواهد بود .بنا بر گزارش یک مرکز
تحقیقاتی آلمانی ،بازگشــت به دوران کنترل مرزی میتواند در ده سال آینده ،هزینه ۵۳۲
میلیارد دالری ( ۴۷۰میلیارد یورویی) روی دست تولید ناخالص داخلی اروپا بگذارد .مثل این
است که اروپا ظرف یک دهه ،هر سال شرکتی به بزرگی بیامدبلیو را از دست بدهد.
این در حالی اســت که مرزهای آزاد ،موتور محرک اقتصاد  ۴۰۰میلیون نفر در اروپا بوده
است .شرکتهای مستقر در قلب صنعتی آلمان به زنجیرههای عرض ه از مجارستان و لهستان
وابستهاند که قطعات و مواد مورد نیاز آنها را سروقت به دستشان میرساند .سوپرمارکتهای
فرانسه وابسته به محصوالت تاز ه کشاورزی هستند که از پرتغال و اسپانیا به فرانسه میرسد .از
سوی دیگر ،بسیاری از اروپاییها در کشوری غیر از وطن خودشان زندگی یا کار میکنند چون
رفت و آمد آزاد این اجازه را به آنها میدهد.
از نظر بسیاری از اروپاییها ســفر آزاد بین مرزها بخشی از اروپاییبودنشان است .حذف
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هزینهبازرسیامنیتی
در مرزهای اتحادیه اروپا

ارزش تولید ناخالص داخلی که در فاصله
ســالهای  ۲۰۱۶تا  ۲۰۲۵از دســت خواهد
رفــت اگر که کنترل مــرزی باعث افزایش
یکدرصدی قیمت واردات در تجارت بین
کشورهای اتحادیه اروپا شود
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میلیاردیورو

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیر از
لوکزامبورگ ،مالت ،قبرس و کروواسی

در انگلیس  ۸۷میلیارد یورو
در فرانسه  ۸۱میلیارد یورو
در آلمان  ۷۷میلیارد یورو
در ایتالیا  ۴۹میلیارد یورو
در اسپانیا  ۴۶میلیارد یورو
در لهستان  ۱۸میلیارد یورو
در اتریش  ۱۴میلیارد یورو

آن عالوه بر ضربهزدن به هویــت اروپایی ،معضالت اقتصادی بزرگی به وجود میآورد .راینر
هوندزدورفر یکی از مدیران ارشــد شرکت ايبيام پاپست که راننده مجارستانی برایش کار
میکند معتقد است که ایجاد کنترل دائمی مرزی در اتحادیه اروپا باعث نابودی الگوی صنعتی
آلمان خواهد شد .این الگوی صنعتی بر حرکت سریع بار و قطعات در میان کارخانهها در نقاط
مختلف اروپا متمرکز بوده است .هوندزدورفر میگوید« :تریلیها و کامیونها بیتوقف باید بروند
و بیایند .باید بارشان را خالی کنند و سریع برگردند.
مقر شرکت ايبيا م پاپست در مولفینگن در مناطق مرکزی آلمان واقع شده و کارخانههایی
در جمهوری چک ،مجارســتان و اسلواکی دارد .قطعاتی که تریلی زولتان اونکزورگ حمل
میکرد ،از مجارستان آمده بودند و  ۸۰۰کیلومتر راه را به صورت معمول طی میکنند تا برای
مرحله بعدی تولید در مولفینگن از آنها استفاده شود.
اینکه بازرسیهای مرزی دائمی بشوند ،بستگی به کنترل یا تداوم جریان پناهجویان دارد.
توماس دومزیر وزیر فدرال داخلی آلمان پیشتر در ماه آوریل گفته بود اگر تعداد پناهجویانی
که تالش دارند وارد آلمان شوند پایین بیاید ،بازرسی مرزی و کنترل پاسپورت در مرز آلمان با
اتریش از تاریخ  ۱۲می ممکن است به پایان برسد.
این در حالی اســت که حاال اتریش اعالم کرده که میخواهد کنترلهای مرزی جدید را
در گذرگاه برنر شروع کند؛ زیرا این منطقه به شمال ایتالیا راه دارد و پناهجویان از طریق آن
هم به سمت کشورهای شمالیتر اروپا حرکت میکنند .پیشتر مقامات ایتالیایی اعالم کرده
بودند انتظار دارند در ماههای آینده هزاران مهاجر فقط از لیبی به سمت ایتالیا (از طریق دریای
مدیترانه) حرکت کنند.
در روز  ۱۳آوریل ،دونالد تاســک رئيس اتحادیه اروپا در پارلمان اروپایی در استراسبورگ
(فرانسه) گفت که اگر اتحادیه اروپا نتواند مهاجرت غیرقانونی را کنترل کند و اتوریته خود را
بر این مسئله به دست بیاورد ،قادر نخواهد بود جلوی بروز مشکالت عظیم سیاسی را بگیرد.
تاسک گفت« :منظورم از بین رفتن منطقه شنگن ،از دست رفتن کنترل بر مرزهای خارجی و
تمام تبعات آن روی وضعیت امنیتی و سیاسیمان است که میتواند به آشوب سیاسی ،احساس
ناامنی در میان شهروندان و در نهایت ،پیروزی پوپولیسم و افراطگرایی بینجامد».
در نقطه بازرســی مرزی اتریش و آلمان -جایی که زولتان اونکزورگ (تریلیران) معطل
مانده -صفی از تریلیها و کامیونها تشــکیل شده که تا شش کیلومتر ادامه دارد .دود اگزوز
وســایل نقلیه با بوی کود در مزارع کشاورزی منطقه درآمیخته و چهار افسر پلیس مشغول
بازرسی یک ون خاکستری بزرگ هستند .دو پلیس دیگر نیز با اسلحه اتوماتیک دور اتومبیل
را گرفتهاند( .این تدبیر جدید امنیتی بعد از بروز حوادث تروریســتی در بروکسل مورد توجه
قرار گرفت).
کارستن ابرهارت کمیسیونر پلیس آلمان در خصوص بازرسیهای شدید مرزی میگوید:
«نمیتوانید حدس بزنید که با چه روشهایی ســعی ميكنند پناهجویان را در داخل ماشین
پنهان کنند .بعضیها فضایی خالی در داخل صندلی راننده ایجاد میکنند و پناهجو تمام مسیر
در آن فضا میماند».
مایکال مارکوسن اقتصاددان ارشد در سوسیتهژنرال پاریس (شرکت خدمات بانکداری و
مالی) معتقد است که هزینه سیاسی از بین رفتن شنگن به اندازه یک بحران اقتصادی عمیق
خواهد بود« :ما تازه بحران یورو را پشت سر گذاشتهایم و سعی کردهایم که نهادهای خود را
بازسازی کنیم .بهتر است که مشــکل فعلی شنگن را حل کنیم چون در این صورت نشان
خواهیم داد که قابلیت انجام کار و حل مشکالتمان را داریم .در این صورت مردم این حس را
پیدا خواهند کرد که ما قادریم با شوکهای احتمالی در آینده هم مواجه شویم و آنها را حل
کنیم».

ک
منبع :بیزینس وی 
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مناگـــر
قطبنمای جدید روسیه:

کرملین چقدر شرقی میشود؟
لی زیگوئو

قائممقام انستیو مطالعات
اوراسیا در مرکز مطالعات
نالمللیچین
بی 

آماری که توسط
بخش آمار فدرال
روسیه ارائه شده
نشان میدهد
که اقتصاد
روسیه در سال
 ۲۰۱۵میالدی
ارزشی برابر با
 ۱.۱تریلیون دالر
( ۸۰.۴تریلیون
روبل) داشته
که نسبت به
سال گذشتهاش
کاهشی۳.۷
درصدی را به
نمایشگذاشته
بوده است
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روسیه در حال حاضر تحت فشار تحریمهای غرب و سقوط قیمت
نفت در یک باتالق اقتصادی گیر افتاده است .بنا بر گزارشی که توسط
گروهی از اقتصاددانهای روسیه در ماه فوریه منتشر شد ،این کشور
از سال  ۲۰۱۴میالدی تاکنون متحمل  ۵۰۰میلیارد دالر ضرر شده
است و اکثر تحلیلگران پیشبینی میکنند که چنین رکودی مدتی
ادامه داشــته باشــد .با وجود آنکه میزان محبوبیت والدیمیر پوتین
رئيسجمهور هنوز در حدود  ۸۰درصد باقی مانده است ،روسها دچار
نگرانیهایی درباره اقتصاد این کشور هستند .یک نظرسنجی که در ماه
فوریه انجام شد نشان داد که بیش از نیمی از پاسخدهندگان از عملکرد
داخلی اقتصاد روسیه راضی نیستند.
اینکه مواجهه با مشکالت اقتصادی چطور باید انجام شود و گذار از
صنایع سنتی روسیه (که به صورت تاریخی پشتیبان اقتصاد این کشور
بودهاند) چطور باید اتفاق بیفتد ،مسائلی هستند که سیاستگذاران
روس را درگیر خود کردهاند .پرسش مهم دیگر این است که روسیه
چه جهتگیریای در همکاری و شراکت اقتصادی با دیگران در پیش
خواهد گرفت .در همین حال ،نیروهای روسیه که فعالیتشان در سوریه
انتقاد اروپا و آمریکا از کرملین را به همراه آورده بود ،از تاریخ  ۱۵مارس
روند خروج از ســوریه را آغاز کردهاند .حال باید دید که این مسئله با
احیای مناسبات روســیه با اروپا همراه است یا اینکه روسیه ترجیح
خواهد داد مناسباتش را با چین و کشورهای در حال توسعه گسترش
ببخشد و حتی پیش از برداشتهشدن تحریمهای غرب به این رویکرد
ادامه بدهد.
Íضرر اقتصادی شدید
Í
آماری که توسط بخش آمار فدرال روسیه ارائه شده نشان میدهد
که اقتصاد روسیه در سال  ۲۰۱۵میالدی ارزشی برابر با  ۱.۱تریلیون
دالر ( ۸۰.۴تریلیون روبل) داشــته که نسبت به سال گذشتهاش
کاهشــی  ۳.۷درصدی را به نمایش گذاشته بوده است .اما آمار و
ارقام دیگر حتی بیشتر شوکآور هستند :تجارت خارجی روسیه
تقریباً به میزان یکسوم کمتر شده و کل مازاد تجاری ۱۴۵.۶
میلیارد دالر بوده است؛ یعنی کاهشی  ۲۳.۲درصدی را از یک
سال به سال بعد نشان داده است.
در همین حــال ،ارزش روبل واحد پول
روســیه در برابر دالر به میــزان  ۲۴درصد
کاهش پیدا کرد و نرخ تبادل آن در  ۲۰ژانویه
امسال به پایینترین سطح خود  -یعنی
 ۸۰روبل در برابر یک دالر -رسید.
در حال حاضر ،کسری مالی روسیه
در حدود  ۱.۹۵تریلیون روبل (۲۶
میلیارد دالر) اســت؛ یعنی برابر با
 ۲.۶درصد از تولید
ناخالــص داخلی.
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درآمد واقعی شــهروندان روسیه برای دومین سال پیاپی به میزان ۴
درصد کاهش پیدا کرده و حاال  ۲۰.۳میلیون نفر از جمعیت این کشور
زیر خط فقر زندگی میکنند .تنها رقمی که باال رفته ،قیمت کاالها
بوده است؛ به طوری که شاخص قیمت مصرفکننده به میزان ۱۲.۹
درصد باال رفته و قیمت مواد غذایی هم  ۱۴درصد افزایش داشته است.
ظاهرا ً چشمانداز ســال  ۲۰۱۶میالدی نیز به همین اندازه برای
روسیه تیره و تار اســت .پیشبینی بانک جهانی این است که رشد
اقتصادی روسیه امسال هم به میزان  ۰.۷درصد کاهش نشان بدهد.
بنا بر گزارش واحد توسعه اقتصادی روسیه که توسط وزارت دارایی این
کشور منتشر شده ،احتمال میرود که روسیه دچار دورهای پانزدهساله
از رکود اقتصادی شود.
Íتدابیر نجات
Í
اما روسیه مجموعهای از سیاستها را در پیش گرفته تا ثبات بازار
داخلی خود را حفظ کند و تمرکز صادرات را از بخشهای مربوط به
انرژی به سمت صنایع دیگر بکشاند .در عین حال ،دولت روسیه تالش
دارد راهی برای برداشتهشدن تحریمهای غرب بیابد و البته همکاری
خود با کشورهای غیرغربی را افزایش بدهد.
با وجود ســایه بزرگ و تاریکی که بر اقتصاد روسیه افتاده ،نقاط
روشنی هم در آن دیده میشود .مث ً
ال روسیه در حال همکاری با سایر
تولیدکنندگان عمده نفت در دنیا است تا روند فزاینده تولید نفت را
متوقف کند و جلوی سقوط بیشتر قیمت نفت را بگیرد.
در این میان به نظر میرســد که ذخایر ارزی خارجی روسیه هم
زیاد و کافیاند .تصمیم دولت روسیه این بوده که نرخ تبدیل ارز را ثابت
نگه ندارد .در مقابل ،اجازه داده شده که نرخ تبدیل به صورت آزادانه
تغییر کند .این مسئله باعث شد روسیه بتواند از سقوط شدید ذخایر
ارزی خارجی خود جلوگيري کند .داشتن ذخایر کافی ارزی برای
حفظ ثبات در جامعه و تقویت حس اعتماد مردم در صورت بروز
دشواریهای اقتصادی کام ً
ال ضروری به نظر میرسد.
ذخایر طالی روسیه در  ۶آگوست  ۲۰۱۵تا حد  ۳۵۷.۸میلیارد
دالر پایین آمده بود اما بهتدریج تا  ۱۸فوریه سال  ۲۰۱۶به میزان
 ۳۸۲.۴میلیارد دالر باال رفت .این در حالی است که پیشبینی
کشورهای غربی این بود که ذخایر روسیه خیلی
زود بهشــدت پایین بیاید و حتــی زیاد دوام
نیاورد.
اما در کنار این کسب اعتماد مردم ،اتفاق
دیگری هم افتاده اســت :جریان سرمایه
به شــکل قابل توجهی آسیب دیده و کم
شده است .در سال ،۲۰۱۴
میزان فرار سرمایه از روسیه
بالغ بر  ۱۵۳میلیارد دالر
بــود .البته این رقم در

روسیه در عین حال در سالهای اخیر در عرصه کشاورزی موفقیتهایی داشته است .تولید ساالنه گندم و سایر غالت روسیه در دو سال گذشته
باالی  ۱۰۰میلیون تن بوده و انتظار میرود که این رقم در سال جاری میالدی به  ۱۰۴.۹میلیون تن برسد .در سال کشاورزی ،۲۰۱۶-۲۰۱۵
صادرات غالت روسیه میتواند به  ۳۲.۸میلیون تن برسد.

ســال  ۲۰۱۵میالدی کاهش یافت و به  ۵۶.۹میلیارد دالر رســید.
پیشبینیهای خوشبینانه حکایت از آن دارند که ســرمایهگذاران
دوباره اعتماد ازدسترفته خود به اقتصاد روسیه را احیا کردهاند.
روســیه در عین حال در ســالهای اخیر در عرصه کشــاورزی
موفقیتهایی داشــته است .تولید ساالنه گندم و سایر غالت روسیه
در دو ســال گذشته باالی  ۱۰۰میلیون تن بوده و انتظار میرود که
این رقم در سال جاری میالدی به  ۱۰۴.۹میلیون تن برسد .در سال
کشــاورزی  ،۲۰۱۶-۲۰۱۵صادرات غالت روسیه میتواند به ۳۲.۸
میلیون تن برســد .اگر روسیه این انتظارات را برآورده کند ،میتواند
آمریکا را پشت سر بگذارد و به بزرگترین صادرکننده غالت در جهان
تبدیل شود .يك ضربالمثل معروف چینی ميگويد :غذا دستت باشد
هیچ ترسی نداری.
بخش بانکداری روســیه نیز ثبات داشــته اســت .روندی که در
سالهای گذشته در روسیه کند بوده حاال تغییر کرده :افراد بیشتر و
بیشتری در روسیه پولهایشان را در بانک پسانداز میکنند .در سال
 ۲۰۱۵میالدی ۲۵ ،درصد رشد در سپردههای بانکی شهروندان روس
صورت گرفت .در همین حال در ماه فوریه ،دولت روســیه «برنامه
عملی جدیدی برای توسعه باثبات جامعه و اقتصاد» را معرفی کرد.
روســیه قصد دارد  ۱۲میلیارد دالر سرمایهگذاری کند تا به توسعه
بخشهای کشــاورزی ،خودرو ،صنایع سبک و ساخت ماشینآالت
کمک شــود .تالش روســیه برای یافتن جایگزینهای داخلی برای
کاالهای وارداتی نیز نتایج مثبتی را به نمایش گذاشته است :در سال
 ۲۰۱۵میالدی واردات مواد غذایی توسط روسیه به میزان  ۳۵درصد
کاهش یافت و دستاورد مشابهی ممکن است در سالهای آینده در
بخش خودرو مشاهده شــود .به رغم اقدامات دولت روسیه برای در
پیشگرفتن تدابیر جدید مقابلهای در برابر تحریمهای غرب و نجات
اقتصاد ،به نظر میرسد که تنها راه واقعی برای بیرونآمدن روسیه از
وضعیت فعلی این باشد :یافتن راه توسعهای که با شرایط ملی روسیه
تناسب داشته باشد و بتواند رفاه درازمدت را به ارمغان بیاورد .احیای
ســاختار اقتصاد و ایجاد تحول در آن ،برای درمان معضالت فعلی و
پابرجای اقتصاد روسیه کام ً
ال ضروری به نظر میرسند.
Íبا غرب باید چه کرد؟
Í
دیپلماسی روسیه همچنان متمرکز بر برداشتهشدن تحریمهایی
است که از سوی غرب بر این کشور اعمال شده است .تا اینجا ،روسیه
گامهای مســتقیمی در جهت خــروج از دوراهی فعلیاش در رابطه
با غرب برداشته اســت اما هنوز کارهای زیادی هست که باید برای
خارجشدن از این وضعیت صورت بگیرد.
یک نقطه عطف مهم این است که روسیه قبول کرده در خصوص
مسئله اوکراین با اتحادیه اروپا سر میز مذاکره بنشیند .در ماه فوریه
ســال گذشته میالدی ،روسیه ،آلمان ،فرانســه و اوکراین در جریان
مذاکرات چهارجانبه به توافق مینسک دست یافتند .وقتی آمریکا در
بحران اوکراین مداخله نداشته باشد ،بحران تا حدی فروکش میکند
و بحث و مذاکره واقعی در این خصوص صورت میگیرد .حل و فصل
صلحآمیز بحران اوکراین اولین گامی اســت که روسیه با برداشتنش
میتواند در راه لغو تحریمهای غرب پيش برود.
در دسامبر سال  ،۲۰۱۴فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه
آلمان گفته بود استفاده از تدابیر اقتصادی برای به زانو درآوردن روسیه
امکانپذیر نیســت و انزوای اقتصادی روسیه نمیتواند نتیجهای به

جهتقطبنما
در سال  ۲۰۱۵میالدی ،روسیه میزبان دو نشست در اوفا بود :نشست کشورهای بریکس (برزیل،
روسیه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی) و همچنین سازمان همکاری شانگهای .در سالهای اخیر،
روســیه تالش داشــته که همکاری خود را با اقتصادهای نوظهور از راههای دوجانبه و چندجانبه
تقویت کند.
در میان تمام شــرکای روســیه ،اهمیت چین رو به افزایش اســت و پتانســیل زیادی برای
افزایش همکاری اقتصادی بین دو کشــور وجود دارد .چین دومین اقتصاد بزرگ جهان اســت و
سرمایهگذاریهای خارجی آن هر سال بیشتر و بیشتر میشود .روسیه نیز در تالش است که برای
توسعه اقتصادی خود بیشتر به سمت شرق حرکت کند .سال گذشته ،روسیه اولین مجمع اقتصادی
شرق را در والدیوستوک  -یک شهر بندری در شرق روسیه -برگزار کرد و در جریان آن اعالم کرد
قصد دارد یک بندر آزاد در منطقه بسازد.
با وجود آنکه حجم تجارت بین چین و روســیه به شکل قابل توجهی در سال  ۲۰۱۵میالدی
کاهش پیدا کرد و به  ۶۳.۶میلیارد دالر رســید  -یعنی  ۲۸درصد کمتر از قبل -چین همچنان
بزرگترین شریک تجاری روسیه است و سهم تجارت خارجی چین با روسیه رو به افزایش است.
اما باید به این نکته هم توجه داشت که تغییر جهت اقتصادی روسیه به سمت شرق بیشتر ناشی
ار فشارهای غرب بوده است .وقتی مناسبات روسیه با اتحادیه اروپا بهتر شود ،احتمالش هست که
توسعه منطقه شرق دور و همکاری روسیه با کشورهای غیرغربی به تعویق بیفتد.
همراه داشته باشــد .اتاق بازرگانی آلمان نیز اعالم کرده که خواهان
برداشتهشدن تحریمها علیه روسیه است.
در عین حال در ماه ژانویه ،امانوئل ماکارون وزیر اقتصاد فرانســه
گفت اگر توافق مینسک بهدرستی اجرا شود ،فرانسه در اوایل تابستان
تحریمهای خود را علیه روســیه لغو خواهد کــرد .به صورت کلی،
انتظار میرود اتحادیه اروپا بهتدریج تا اواســط سال جاری میالدی
تحریمهایش را علیه روســیه لغو کند .جان کری وزیر امور خارجه
آمریکا نیز در جریان مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت احتمال
برداشتهشدن تحریمهای روســیه وجود دارد ،در صورتی که توافق
مینسک اجرایی شود.
منبع:بیجینگریویو
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شرکتی نستله
شبی که ماجرا شروع شد ،کاجوریای  ۵۱ساله  -مدیر امور
ِ
هند -در نیویورک به سر میبرد و قرار بود در نشست رهبری موفق اجتماعی
شرکتهای بزرگ سخنرانی کند.
وقتی او از دهلی نو سوار هواپیما به مقصد نیویورک شد ،همه چیز آرام به
نظر میرسید .تنها ماجرایی که پیش آمده بود ،پرسشی بود که درباره مواد
تشکیلدهنده نودلهای دودقیقهای مگی مطرح شده بود و کارکنان شرکت
داشتند به آن رسیدگی میکردند .نستله که بزرگترین شرکت غذا و نوشیدنی
دنیاســت ،از سی سال پیش شروع به فروش محصوالت مگی در هند کرد و
حضور نستله در زندگی مردم شبهقاره هند چیزی اندازه حضور کوکاکوال در
زندگی آمریکاییها بوده .در سال  ۲۰۱۴میالدی ،مردم هند بیش از  400هزار
تن نودل فوری مگی (با طعمهای ادویهدار مختلف) را مصرف کردند .در آن
سال ،فروش مگی تقریباً یکچهار ِم درآمد  ۱.۶میلیارد دالری نستله از هند بود
و نام مگی به عنوان یکی از پنج برند مورد اعتماد هند مطرح شد.
اما پرسشی که درباره مواد تشکیلدهنده نودل دودقیقهای مطرح شده بود
دقیقًا چه بود و چرا اینقدر بر سرنوشت نستله تاثیر گذاشت؟
ماجرا به گزارش رئيس سالمت مواد غذایی ایالت اوتارپرادش برمیگشت؛
ایالتی که با  ۲۰۵میلیون جمعیت ،پرجمعیتترین ایالت هند است .او ادعا
کرده بود در یک بسته نودل فوری مگی که مورد آزمایش قرار گرفته ،سرب به
میزان هفت برابر مجاز یافت شده است .نستله بالفاصله آزمایشهای خودش
را انجام و پاسخ داده بود که نودلها مشکلی ندارد و از لحاظ غذایی بیخطر و
ایمن به شمار میآیند .کاجوریا انتظار داشت که مقامات بهداشتی اوتارپرادش
این پاسخ را پذیرفته باشند و موضوع حل و فصل شده باشد .اما تلفنی که او
در نیمههای شب دریافت کرد حاکی از خبر بدی بود :یک روزنامه پرتیراژ که
به زبان هندی منتشر میشد ،هشداری درباره سالمت نودلهای مگی منتشر
کرده بود و حتی در آن آمده بود که مقامات سالمت و استاندارد مواد غذایی
هند باید جلوی فروش محصوالت مگی را در هند بگیرند.
کاجوریا از راه دور سعی کرد برنامهای برای مقابله با این وضع تدوین کند:
نستله بیانیه رسمی منتشر نمیکرد اما به سواالت رسانهها پاسخ میداد .در
عین حال یک هیئت سهنفره هم به ایالت اوتارپرادش اعزام میشدند تا موضوع
را بررسی کنند .آن شب  ۱۱می  ۲۰۱۵بود.
اما موضوع حل نشــد و خیلی سریع به ابعاد بحرانی رسید .چند روز بعد
روزنامه پرتیراژ انگلیســیزبان هند  -تایمز آو ایندیا -گزارش مشابهی درباره
احتمال ناســالمبودن مگی منتشــر کرد و موضوع در تلویزیــون و رادیو و
شبکههای اجتماعی و بهخصوص توئیتر واکنشهای منفی زیادی به دنبال
آورد .در روز پنجــم ژوئن ،یعنی کمتــر از یک ماه بعد از آن تماس کذایی،
مقامات غذایی دولت هند اعالم کردند تولید ،فروش و توزیع مگی در هند تا
اطالع ثانوی ممنوع خواهد بود .علت هم «وجود مواد ناسالم و خطرناک برای
مصرف انسان» در این محصوالت اعالم شده بود .گفته میشد این نتیجه بعد
از انجام آزمایش در سی آزمایشگاه دولتی هند به دست آمده است
مصرفکنندگان خشــمگین هندی به شکلهای مختلف انزجار خود را
از مگی نشــان دادند .در بعضی شهرها تظاهرکنندگانی به خیابانها آمدند
و بستههای نودل مگی و عکس هنرپیشــههای هالیوودی را که برای مگی
تبلیغ کرده بودند آتش زدند .یکی از شبکههای تلویزیونی هند ،این ماجرا را
مشابه حادثه معروف بوپال  -نشت گاز و نیز مواد سمی به زمین در کارخانه
کودسازی یونیون کرباید و مرگ ساکنان منطقه بر اثر آن -قلمداد کرد.
سرنگونی مگی در هند ضربه سنگینی به نستله زد .نستله  ۲۷۷میلیون
دالر ضرر از بابت توقف فروش مگی متحمل شد و  ۷۰میلیون دالر هم از بابت
جمعکردن محصوالت مگی از فروشــگاهها در نقاط مختلف هند ضرر کرد.
ضرری که متوجه اعتبار برند مگی شد نیز حدود  ۲۰۰میلیون دالر تخمین

در سال  ۱۹۷۷میالدی کوکاکوال مجبور شد از هند برود چون تحت فشار قرار گرفته بود که یا فرمول مخفی نوشابه را ارائه بدهد و یا از
فعالیت در هند چشم بپوشد .کوکاکوال رفت و چند دهه بعد به هند برگشت؛ اما آن موقع هم اتهاماتی مبنی بر اینکه موادی شبیه کود در
نوشیدنی گازدارش پیدا شده مطرح شد و دوباره فعالیتش در هند ممنوع شد.

زده شــد .حاال یک ســال از ماجرا میگذرد .نودلهای مگی دوباره به قفسه
فروشگاهها در هند برگشتهاند اما آینده واقعی برند مگی به دو پرونده قضایی
ش میروند.
بستگی دارد که در نظام قضایی هند به کندی پی 
نستله در عین حال در تالش است متوجه شود که واقعاً اصل ماجرا چه
بوده اســت .دقیقاً همین جاست که باید بررسی کرد و دید یک غول جهانی
مواد غذایی مثل نســتله که  ۱۵۰سال سابقه فعالیت دارد ،چطور خود را در
میانه یک بحران بزرگ یافت و اقدامات دفاعیاش هم فقط باعث بدتر شدن
اوضاع شد؟
ماجرای نستله در هند زنگ خطر را برای بسیاری از شرکتهای فعال در
هند نیز به صدا درآورد .بازار هند یکی از بزرگترین بازارهای دنیاســت و هر
برندی میخواهد در آن حاضر باشد .اما واقعیت این است که هند در گذشته
هم درگیریهای عجیب و غریبی با برخی از برندها داشته است.
در سال  ۱۹۷۷میالدی کوکاکوال مجبور شد از هند برود چون تحت فشار
قرار گرفته بود که یا فرمول مخفی نوشابه را ارائه بدهد و یا از فعالیت در هند
چشم بپوشد .کوکاکوال رفت و چند دهه بعد به هند برگشت؛ اما آن موقع هم
اتهاماتی مبنی بر اینکه موادی شــبیه کود در نوشیدنی گازدارش پیدا شده
مطرح شد و دوباره فعالیتش در هند ممنوع شد.
والمارت نیز در سال  ۲۰۱۳میالدی مجبور شد برنامههایش را برای آغاز
به کار در هند کنار بگذارد چون دولت اعالم کرده بود والمارت باید  30درصد
از محصوالتش را از کسب و کارهای محلی کوچک در هند تامین کند و تنها
در این صورت میتوانست در هند فعالیت کند .والمارت به این نتیجه رسید
که با توجه به کمبود برخی امکانات اساسی در هند نمیتواند چنین چيزي را
عملی کند .همین اواخر فیسبوک نیز در هند با ماجرای جالبی روبهرو شد.
فیســبوک اعالم کرده بود برنامه دسترسی رایگان به اینترنت را در هند اجرا
میکنــد و عده زیادی از هندیها هم برای آن ثبتنام کرده بودند اما دولت
هند این کار را غیرقانونی اعالم کرد .به موضوع مگی برگردیم .جزئیات این
ماجرا میتواند درسی برای مدیران روابط عمومی و فارغالتحصیالن مدیریت
بازرگانی باشد.
ÍÍمگی روی قفسه است
سانجای سینگ اولین کسی بود که نتیجه عجیبی از آزمایش محصوالت
مگی دریافــت کرد .او بازرس مــواد غذایی در یک منطقــه مرکزی ایالت
اوتارپرادش است و معموالً در جریان فستیوالهای شلوغ هند ،بر غذایی که
در دکههای خیابانی فروخته میشــود نظارت میکند .سینگ در ماه مارس
 ۲۰۱۴به یک فروشــگاه مواد غذایی اعزام شده بود تا محصوالت مختلفی را
برای آزمایش مواد غذایی بفرستد .او یکی از بستههای مگی را که مورد عالقه
دختر کوچکش هم بود برداشت و روی آن خواند« :به اين محصول اماسجي
اضافه نشده است ».او نودل مگی را فوري برای آزمایش فرستاد و چند هفته
بعد نتیجه آن را دریافت کرد .در يكي از صفحات گزارش چشم او به ميزان
اماسجي موجود در مگی خورد و متعجب شد چون این میزان با آنچه روی
بسته نوشته شده بود منافات داشت .این منافات به این معنی بود که نستله
باید  ۳۰۰هزار روپیه ( ۴۵۰۰دالر) جریمه شود .اگر نستله همان موقع جریمه
را پرداخته بود ماجرا تمام شــده بود .اما نستله وجود اماسجي را انکار کرد.
نتیجه این شد که نمونه جدیدی از مگی برای آزمایش  -این بار به کلکته-
فرســتاده شد .تقریباً یک سال بعد در ماه آوریل  ،۲۰۱۵سینگ در دفترش
بود که گزارش نتیجه آزمایش مگی به دستش رسید .گزارش خیلی دیر آمده
بود چون نامه در راه کلکته در پست گم شده بود و تا شمال هند در نزدیکی
هیمالیا رفته بود و بعد دوباره برگشــته بود و او ماهها بعد تازه در اوتارپرادش
دریافتش میکــرد .اين گزارش جامعتر از گزارش اول بود ،اماسجي در آن

حاضر بود و هم نکتهای غیرعادی در آن دیده میشــد :حجم باالتر از مجاز
سرب .سرب به میزان اندکی در هوا ،آب و خاک موجود است و در مواد غذایی
هم خودش را نشان میدهد اما این سطح از سرب هفت برابر اندازه مجاز مواد
غذایی بود و میتوانست تاثیر نامساعدی روی مصرفکنندگان بگذارد.
سینگ دو روز بعد دوباره به فروشگاه مواد غذایی رفت تا یک بسته دیگر
از نــودل فوری مگی را بردارد اما بار قبلی نودلهای مگی تمام شــده بود و
چیزی از آن موجود نبود .همانجا ناگهان زمین هم شــروع به لرزیدن کرد.
وقتی زمینلرزه متوقف شد همه ایستادند و ماجرا را به شوخی برگزار کردند
اما بعدا ً فهمیدند همین زلزله در کشور همسایه هند -نپال -جان هزاران نفر را
گرفته است .ظاهرا ً ستاره اقبال نودل مگی هم از همان زمان و با همان سرعت
لرزید و سقوط کرد.

سانجی سینگ افسر ایمنی
مواد غذایی در فروشگاه
 Easydayدر شهر بارابانکی

ÍÍنستله مودب است
مقر نستله در هند یک ساختمان پنجطبقه بزرگ در گورگائون است كه از
آنجا تا دهلي نو سیدقیقه راه است .نستله فعالیتش در هند را از سال ۱۹۱۲
شــروع کرد و  7هزار نیرو در هند دارد .در سال  ۱۹۸۳که نستله نودلهای
مگی را در هند عرضه کرد ،کسی در این کشور نودل نخورده بود .اما قیمت
ارزان و طعمهای مختلف ادویهدار مگی بهتدریج در دل مردم هند جا باز کرد.
گزارش آزمایشگاه کلکته در روز اول می  ۲۰۱۵به این ساختمان رسید.
همراه آن ،یک نامه هشدارآمیز از سوی رئيس بازرسی غذایی ایالت اوتارپرادش
ارسال شده بود .اما نستله به صورت مرتب هر کارخانه را از لحاظ مواد اولیه،
آب مورد اســتفاده و بستهبندی بررســی میکرد و هر شش ماه یک بار هم
طبق قوانین هند باید محصول تمامشده را مورد آزمایش مجدد قرار میداد تا
جلوی هر آلودگی در محصوالت غذایی گرفته شود .بنابراین وقتی مسئوالن
نستله این نامه را دریافت کردند مطمئن بودند که صحت ندارد .بررسی مجدد
آنها هم چیزی خالف این را نشان نداد .بنابراین مسئوالن نستله هند ،اسناد
بررســیهای خود را برای مقامات غذایی اوتارپرادش فرستادند و خواهان آن
شدند که موضوع مختومه تلقی شود .حاال که نستله هند به این تصمیم خود
برمیگردد ،مشخص میشود که این موضع دفاعی به ضرر نستله تمام شد.
نستله آنقدر به اطالعات خود درباره محصوالتش و نیز کیفیت آنها اعتماد
داشت که نمیتوانست تصور کند احتمال بروز مشکلی در این زمینه وجود
دارد .اما وقتی رسانههای هند وارد ماجرا شدند ،نستله کم آورد.
ÍÍهنوز رسانههای هند را نشناختهاید
بسياري فکر میکنند فقط رسانههای آمریکایی خیلی جنجال ميآفرينند
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مناگـــر

ماجرای نستله در
هند زنگ خطر را
برای بسیاری از
شرکتهای فعال
در هند نیز به صدا
درآورد .بازار هند
یکی از بزرگترین
بازارهای دنیاست
و هر برندی
میخواهد در آن
حاضر باشد .اما
واقعیت این است
که هند در گذشته
هم درگیریهای
عجیبوغریبی
با برخی از برندها
داشته است
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و هر موضوعی را بزرگ میکنند .اما ماجرای رسانهها در هند خیلی عظیمتر از
این حرفهاست .هند  ۴۰۰شبکه خبری دارد و در این شبکهها گاهی هشت
صاحبنظر همزمان در برنامهها حضور دارند .ماجرای مگی ،خوراک ساعتها
صحبت و بحث خشمگینانه در برنامهها بود.
نســتله متوجه شد که به رغم پاســخش به مقامات غذایی اوتارپرادش،
گزارش در مورد آلودگی نودلهای فوری مگی به سرب در برخی رسانههای
محلی مورد توجه قرار گرفته اســت .فضای شبکههای اجتماعی هم ناگهان
شــروع به واکنش بــه این موضوع کرد و صفحه فیســبوک مگی هم پر از
کامنتهای خشمگینانه مردم شد .ظرف یک هفته ،همه خواهان ممنوعشدن
فروش مگی در هند شده بودند .اما نستله تا چند روز بعد بیانیه نداد و وقتی
هم که بیانیهاش را منتشــر کرد ،تنها در آن تاکید کرده بود که محصوالت
مگی کام ًال برای مصرفکنندگان بیخطر هستند و دلیلی برای جمعکردن
آنها وجود ندارد.
چرا نستله واکنش شــدیدتری نشان نداد؟ ظاهرا ً روش نستله این است
که به صورت اصولی با مقامات مذاکره کند و مستقیماً با رسانهها وارد جدال
نشود .از سوی دیگر ،کارکنان نستله هنوز داشتند روی آزمایشهای بیشتر و
جمعآوری شواهد بیشتر برای اثبات سالمت محصول کار میکردند.
از نظر کسی که از بیرون به قضیه نگاه میکرد ،این طور به نظر میآمد که
نستله در مقابل طوفان حمالت رسانهای فلج شده و این باعث میشد نستله
خطاکار به نظر برسد .حتی شــایعات هم باال گرفته بود و برخی رسانهها از
احتمال وجود خردهشیشه در محصوالت مگی حرف میزدند!
این وضعیت رســانهای ،فشــار زیادی روی یودویر سینگ مالک بازرس
کل مواد غذایی هند وارد آورد .او نمیدانســت با شرکت بزرگی مثل نستله
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باید چطور برخورد کند .او از مقامات غذایی ایالتهای مختلف هند خواست
محصوالت مگی را آزمایش کنند و نتیجه را برای او بفرستند.
ÍÍاز یک مسئله فنی تا بحران جدی
مقر اصلی شــرکت نستله در شــهری کوچک و آرام در نزدیکی دریاچه
ژنو در ســوئیس قرار دارد .نســتله غیر از حوزه بازاریابی ،دنبال جلب توجه
رســانهها نیست و آن را روش قدیمی و مهم خودش قلمداد میکند .فلسفه
آنها این است که وقتی کسب و کار خوبی بسازی ،محصوالتت بازخورد مثبتی
میگیرند .پائول بولک مدیرعامل نستله مرد بلژیکی  ۶۱سالهای است که به
شش زبان مسلط است و از سال  ۱۹۷۹در نستله کار کرده است .او در سال
 ۲۰۰۸مدیرعامل شــد و همیشه میدانست ممکن است با جنجالهایی در
مسیر کارش مواجه شود اما به این ضربالمثل هم اعتقاد داشت که «درخت
بزرگتر ،راحتتر جلوی باد میایستد ».وقتی او برای اولین بار از ماجرای مگی
مطلع شــد ،موضوع را یک مسئله کام ًال فنی تلقی کرد .حتماً آزمایشهای
انجامشده دولتی ایراد داشتهاند و علت تفاوت آنها با نتیجه آزمایشهای نستله
باید معلوم شود .اما در ماه ژوئن ،او تازه از سیل حمالت رسانهای متوجه شد
که اشتباه محاسباتی بزرگی کرده و حاال باید خودش وارد قضیه شود تا روحیه
کارکنان نستله هند را باال ببرد .او بالفاصله راهی هند شد.
 ۲۴ÍÍساعت وحشتناک
وقتی بولک به هند رســید ،متوجه شد که روسای نستله هند قرار است
به دیدار بازرس کل مواد غذایی بروند .او هم تصمیم گرفت همراهشان برود
و البته هندیها با این امر مخالف بودند و میگفتند مقام او برای این جلسه
زیادی ارشــد است .اما بولک گفت آمدنش به هند برای حل همین مسئله
اســت و در جلسه شرکت کرد .فضای جلسه بهشدت متشنج بود .مسئوالن
نســتله هند به سینگ مالک گفتند نتیجه آزمایش ایالتهای مختلف هند
در مورد مگی را دریافت نکردهاند و بنابراین دلیلی ندارد که دولت اینطور به
آنها حمله کند .در مقابل ،سینگ مالک به آنها گفت در کار دولت خدشهای
وارد نیست و وظیفه خود نستلهایها است که آزمایش ایالتهای مختلف را
پیگیری کنند .بولک هرچه به این حرفها بیشتر گوش میکرد ،بیشتر متوجه
بد بودن اوضاع میشد.
بولک متوجه شد که نستله نه نظر مثبت مقامات غذایی هند را جلب کرده
و نه رسانهها را .او به این نتیجه رسید که این اوضاع بهتر نخواهد شد مگر آنکه
محصوالت مگی را از فروشــگاهها جمع کنند .همزمان ،برخی ایاالت هند از
جمله اوتارکاند در شمال این کشور -که یکی از بزرگترین کارخانههای نستله
را در خود جا داده -ممنوعیت فروش مگی را تصویب کردند.
اما جمعکردن مگی از بازار خیلی کار سختی بود .مگی باید از  ۳.۵میلیون
مرکز فروش در سراسر هند جمع میشد .از سوی دیگر ،هر ایالت هند قوانین
مخصوص خودش را دارد که دردســر جدیدی ایجاد میکرد ،بهخصوص با
توجه به بازرســی همه کامیونها در مرز ایالتها .سیزده روز طول کشید تا
همه محصوالت مگی را جمع کردند .اما مقامات سالمت مواد غذایی هند از
این تحول جدید هم راضی نبودند چون نســتله در بیانیهای که در خصوص
جمعآوری مگی داده بود ،باز هم بر سالمت محصول تاکید کرده بود .به همین
جهت ،دولت تصمیم گرفت فروش مگی را در سراسر هند بهکل ممنوع کند.
همزمان ،بولک در هتل اوبروی دهلی نو نشســت مطبوعاتی داشت و بر
سالمت محصوالت مگی و تعهد نستله به هند و همکاری با مقامات هندی
تاکید میکرد .اما سیل سواالت خبرنگاران مبتنی بر این بود که چرا نستله
اینقدر دیر وارد عمل شده؟ وقتی او بر سالمت محصوالت مگی تاکید میکند
آیا دارد عملکرد مقامات سالمت غذایی هند را زیر سوال میبرد؟

مقر نستله در هند یک ساختمان پنجطبقه بزرگ در گورگائون است كه از آنجا تا دهلي نو سیدقیقه
راه است .نستله فعالیتش در هند را از سال  ۱۹۱۲شروع کرد و  7هزار نیرو در هند دارد .در سال
 ۱۹۸۳که نستله نودلهای مگی را در هند عرضه کرد ،کسی در این کشور نودل نخورده بود.

تنها  ۲۴ســاعت از زمان ورود بولک به هند گذشته بود و تمام این مدت
به تنش گذشته بود .وقتی بولک از هند میرفت نمیدانست چه میشود ولی
احساس میکرد ماجرا دارد به خیر و خوشی تمام میشود.
ÍÍدر دادگاه میبینیمتان
گام بعدی این بود که مسئله به شکل قضایی دنبال شود .مقامات دولتی
هند به نســتله پانزده روز وقت داده بودند ماجــرا را حل کند و در غیر این
صورت ،مگی برای همیشه در هند ممنوع میشد .نستله میدانست درافتادن
با باالترین مقام سالمت غذایی هند ریســک بزرگی است .اما در گزارش او
جملهای آمده بود که میتوانست برای نستله خیلی گران تمام شود .در این
جمله آمده بود که محصوالت مگی «برای مصرف انسان ،ناسالم و خطرناک
هســتند» .نستله میدانست این جمله میتواند به معنی شکایت میلیونها
مصرفکننده مگی در هند باشد .شش روز بعد از این اخطار دولتی ،نستله به
دادگاه عالی بمبئی شکایت کرد .شکایت نستله از بازرسی کل سالمت غذایی
هند این بود که مقامات دولتی تنها بر اســاس آزمایشهای محدود از برخی
ایالتها ،محصوالت مگی را ممنوع کردهاند در حالی که نستله فرصتی برای
ارائه اسناد قانونی در دفاع از خود نداشته است .درمقابل ،مقامات دولتی هند
میگفتند جمعآوری محصوالت مگی توسط نستله نشاندهنده آلودهبودن
آنها بوده و اگر نستله ریگی به کفش نداشت ۳۷ ،هزار تن مگی را از سراسر هند
جمع نمیکرد .در این میان ،سوالی که همه را گرفتار خود کرد این بود که
باالخره سرب غیرمجاز در محصوالت مگی وجود دارد یا نه؟ چرا آزمایشهای
ایالتی آن را تایید میکرد و آزمایشهای شــرکت نســتله آن را رد میکرد؟
آیا ممکن بود تجهیزات آزمایشــگاهی باعث چنین تفاوت نتیجهای باشند؟
کارشناسان تغذیه در هند معتقد بودند حتماً ایرادی در محصوالت مگی وجود
داشته که ناشی از شرایط کارخانهای محلی  -مثل آب یا تجهیزات قدیمی یا
بیتوجهی کارکنان -بوده است.
ÍÍاستاد یوگا و نودل
اما ماجرای دیگری همزمان در رســانهها ظاهر شده بود :یک هفته بعد
از ممنوعیت مگی در هند ،تبلیغهایی در هند با تصویر بابا رامدو  -اســتاد
پنجاهساله یوگا -ظاهر شــد که نودلهای شرکت خودش (پاتانجالی) را به
جای نودل خارجی به مردم معرفی میکرد .او به ضدیت با شرکتهای بزرگ
چندملیتی شهرت دارد و محصوالت غذایی و نوشیدنی شرکتهای خارجی را
«زهر تدریجی» میخواند .مقامات نستله نمیتوانستند همزمانی این دو ماجرا
را تصادفی قلمداد کنند .بهخصوص با توجه به اینکه بابا رامدو در مصاحبهای
گفته بود« :مگی باید عذرخواهی کند و دولت هم باید اقدام جدی کند و از
آنها بخواهد که بساط خود را جمع کنند و از هند بروند».
در این میان ،تحول دیگری رخ داد :دادگاه عالی بمبئی به نســتله اجازه
داد تولید مگی برای صادرات به خارج از هند را از سر بگیرد .سنگاپور ،کانادا،
انگلیس و استرالیا که مشتری این مگیهای صادراتی بودند ،آزمایشهای خود
را روی آنها انجام دادند و سالمت آنها را تایید کردند .مگی کار صادرات خود را
از سر گرفت .اما این موضوع هم به دردسر جدیدی بدل شد .عدهای در هند
میگفتند البته که محصول صادراتی مشکلی ندارد؛ نستله فقط برای محصول
هندی خود به مواد و تجهیزات کمکیفیت راضی میشــود .آن محصوالت
صادراتی از اول هم آلوده نبودهاند.
این فقط یکی از تئوریهای توطئهای بود که مطرح شــد .عده دیگری
میگفتند اص ًال ماجرا مربوط به مواد غذایی نبوده و ممکن است سیاسی باشد
و از تیرهشدن روابط دولتهای هند و سوئیس به دلیل عدم شفافیت بانکی
ناشی شده باشد .به هر حال ،میتوان دالیل بیربط و مربوط زیادی را برای

وقوع بحران مگی در هند ردیف کرد .اما کیلبیندر دوســانج از موسسه ارائه
مشاوره یوراسیا گروپ میگوید علت اصلی بروز این بحران ،چندالیه بودن و
ناهماهنگی نهادهای مختلف بوده است .او میگوید وقتی هر ایالت هند قوانین
و روشهای خودش را داشــته باشد و بخواهد در چارچوب بوروکراسی هند،
با دولت فدرال هم همکاری کند ،نتیجهای پرتناقض به دســت میآید چون
استانداردهای مورد نظر هرکدام هم با بقيه متفاوت است.
ÍÍنستله با مشتریان حرف میزند
در فاصلهای که دادگاه عالی بمبئی مشغول رسیدگی به پرونده بود ،نستله
در وبسایت خود بخشی مجزا برای پرونده مگی درست کرد و اسناد زیادی
از جمله نتیجه آزمایشهای خود و گزارشهای کنترل کیفیت را در آن قرار
داد .مصرفکنندگان مگی حاال خودشان میتوانستند موضوع را دنبال کنند.
نســتله همچنین یک مدیر ارشــد اجرایی جدید به هند آورد :سورش
نارایانان که پستهای ارشد مختلفی را در نستله مصر ،فیلیپین ،لیبی و سودان
در کارنامه خود داشــت و خودش هم هنــدی بود .نارایانان بالفاصله بعد از
حضــور در هند ،یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و اعالم کرد که «مگی
برمیگردد ».در  ۱۳آگوست  ۲۰۱۵و بعد از کش و قوسهای فراوان ،دادگاه
عالی بمبئی در حکمی  ۱۴۵صفحهای حق را به نستله داد .در حکم آمده بود
که دولت بدون بررســی الزم ،حکم به ممنوعیت مگی در هند داده است .بر
اساس این حکم ،نستله هند این اجازه را مییافت که با آزمایشهای جدید،
استاندارد بودن محصول خود را ثابت کند و فروش مگی را از سر بگیرد.
ÍÍمگی برگشت اما...
پنج ماه و چهار روز بعد از ممنوعیت مگی در هند توسط مقامات سالمت
غذایی ،مگی دوباره به قفســه فروشگاهها برگشت .نستله هم شروع به انجام
تبلیغاتی کرد که به صورت مشخص جوانان هندی  -و نه لزوماً خانوادهها -را
هدف گرفته بود .در این میان ،بازرسی کل غذایی دولت هند هم در دادگاه
عالی بمبئی از نستله به خاطر ارائه محصوالت ناسالم و مضر به مصرفکنندگان
هندی شکایت کرد و خواهان  ۹۹میلیون دالر غرامت شد .این پرونده نیز هنوز
در جریان است .نستله در عین حال با رقیب مهمی در بازار نودل مواجه است:
بابا رامدو استاد یوگا و محصوالتش .او میگوید برخالف محصوالت خارجی،
نودل سالمی را به مردم میدهد و قیمتش هم پایینتر است.
به هر حال ،غول غذایی دنیا ســال گذشته در هند درس بزرگی گرفت:
بازارهای بزرگ در حال رشد بسیار غیرقابل پیشبینیاند و عوامل زیادی در
آنها عمل میکند که خیلیهایشان تا لحظه وقوع ،ناشناختهاند .باید انتظار
هرچیزی را داشت و به تناسب همان هم واکنش نشان داد.

کنفرانس مطبوعاتی پل بولک
مدیر عامل شرکت نستله در
دهلی نو 5 -ژوئن 2015

پل بولک مدیر عامل شرکت
نستله در دهلی نو

نستلهغیراز
حوزه بازاریابی،
دنبال جلب توجه
رسانههانیست
و آن را روش
قدیمی و مهم
خودش قلمداد
میکند.فلسفه
آنها این است که
وقتی کسب و کار
خوبی بسازی،
محصوالتت
بازخوردمثبتی
میگیرند

منبع:فورچون

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلوهشتم ،خرداد 1395

137

مناگـــر

اردوغان از نگاه غربیها
آیا اردوغان ترکیه را به قهقرا خواهد برد؟

غرب در گذشــته نهچندان دور ،ترکیه را متحد خود قلمداد میکرد.
در اوج جنگ سرد و بعد هم در جریان مذاکرات برای پیوستن ترکیه به
اتحادیه اروپا ،به نظر میرسید که غرب به ترکی ه مسلمان به چشم شریکی
استراتژیک نگاه میکند.
اما از زمان اولین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری ترکیه (در آگوست
 )۲۰۱۴و دو انتخابات پارلمانی (در ژوئن و نوامبر  )۲۰۱۵که در جریان آنها
حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمانی را اول از دست داد و بعد دوباره به
چنگ آورد ،دیدگاه غرب نسبت به ترکیه منفی شده است .ترکیه از لحاظ
داخلی دچار بحران است و از لحاظ خارجی نیز با کشورهای مهم زیادی
در تقابل قرار دارد .این مسئله به نظر رهبران کشورهای غربی نگرانکننده
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میآید ولی ظاهرا ً واقعیت ترکیه در آینده نزدیک همین وضعیت خواهد
بود و قرار نیست تغییری در آن حاصل شود.
در سال  ۲۰۰۲و با رسیدن حزب عدالت و توسعه به قدرت ،ترکیه از
سوی غربیها به عنوان الگوی کشورهاي مسلمانی که در راه دموکراسی
قرار دارند مورد توجه قرار داشت .از سال  ۲۰۰۵تا پنج سال بعدش ،ترکیه
بخشهای زیادی از هنجارها و اســتانداردهای مورد نظر اتحادیه اروپا را
پذیرفته بود و سعی در اجرای آنها داشت و به نظر میرسید که این شرایط
بتواند به تطبیق مدیریت سیاســی و اقتصادی ترکیه با کشورهای عضو
اتحادیه اروپا بینجامد .آن دوران مدتی است که به پایان رسیده است.
امروزه عرصه سیاست خارجی ترکیه پر از تنش است .مناسبات ترکیه
با اتحادیه اروپا بیشتر متمرکز بر معاهده جنجالی بین بروکسل و آنکارا
در خصوص پناهجویان شده است .مناسبات با آمریکا بهخصوص در مورد
مقابله با داعش در ســوریه تا حدی خدشهدار شده است .ماجرای ساقط
شــدن هواپیمای جنگی روسیه توسط ترکیه در نوامبر سال  ۲۰۱۵نیز
تبعات نظامی و سیاسی زیادی داشته و هنوز هم مطرح است.
در داخل هم ترکیه با بحرانهای چندالیهای دست و پنجه نرم میکند.
مســئله کردها ،پروندههای الینحل فساد مالی و نظرات متناقض درباره
حرکت این کشــور به سمت حاکمیت قویتر ریاستجمهوری بهشدت
فضای داخل ترکیه را فراگرفته است.
در این میان ،ماجراهای مختلفی که از تصمیمگیریهای اردوغان ناشی
میشد و غرب را تحت تاثیر قرار میداد ،باعث اوقاتتلخی رهبران غربی
از عملکرد او شده است .مث ً
ال در اکتبر  ،۲۰۱۵ترکیه تهدید کرد به خاطر
جریان آوارگان و پناهجویان ،مرز خود با بلغارستان را باز خواهد کرد .در
ماه مارس  ۲۰۱۶نیز محافظان ریاستجمهوری ترکیه در قلب واشنگتن
با تظاهرکنندگان و خبرنگاران برخورد فیزیکی کردند که بازتاب بدی در
رسانهها داشت.
با توجه به اینکه ترکیه حاال خودش را به انحاي مختلف از غرب دور
کرده اســت ،غربیها از خود میپرســند در ماهها و سالهای آینده چه
سرنوشتی در انتظار مناسباتشان با ترکیه خواهد بود.
دیــدگاه غالب غربــی در این خصوص این اســت که ترکیه ،متحد
اســتراتژیک غرب باقی خواهد ماند .دو مسئله بسیار مهم در مناسبات
غرب و ترکیه ،مسئله سیل آوارگان و پناهجویان به سمت اتحادیه اروپا و
همچنین مسئله همکاری با آمریکا در ارائه دسترسی به پایگاههای هوایی
در خاک ترکیه هستند .ایندو مسئله اهمیت زیادی برای غرب دارند و
مث ً
ال آمریکا تمایل زیادی دارد که برای عملیات تاکتیکی و استراتژیک خود
از پایگاههای ترکیه استفاده کند.
پرسشی که اکنون مطرح میشود این است که هزینه سیاسی تداوم
چنین مناسبات استراتژیکی برای غرب چقدر خواهد بود؟ رهبران غربی
تا چه حد با مواضع رجب طیب اردوغان کنار خواهند آمد و چقدر قادر به
مدیریت این مناسبات خواهند بود؟
واقعیت این اســت که رئيسجمهور و پارلمان در ترکیه به شــیوه
دموکراتیک و پای صندوقهای رأی انتخاب شدهاند .اما این وضعیت باعث
ثبات سیاسی در ترکیه نشده است .حزب عدالت و توسعه از یک سو تالش
دارد برخی احزاب مخالف را تضعیف کند ،از سوی دیگر ،برنامه اردوغان
و حزبش این بود که ریاستجمهوری به مقام اجرایی اصلی در این کشور
بدل شود اما در جریان انتخابات پارلمانی نوامبر  ۲۰۱۵در ترکیه ،پنجاه
درصد از رأیدهندگان به احزابی غیر از حزب عدالت و توسعه رأی دادند
که مخالفت آنها با بزرگترین برنامه این حزب را نیز نشان میداد.

در سال جاری و نیز سال آینده میالدی  -۲۰۱۷ -چند انتخابات مهم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد .مث ً
ال مردم فرانسه برای
انتخاب رئيسجمهور پای صندوق رأی میروند .همچنین قرار است در انگلیس همهپرسیاي در خصوص عضویت این کشور در اتحادیه اروپا
برگزار شود .در هریک از این رأیگیریها ،مسئله پناهجویان و معاهده اتحادیه اروپا با ترکیه نقش بازی خواهد کرد.

آنچه که در حال حاضر مشــاهده میشود ،این است که برخی
رهبران غربی از نشاندادن ناخشنودی خود نسبت به سیاستهای
رجب طیب اردوغان ابایی ندارند .درگیری در مناسبات ترکیه و این
کشورها حتی در انتقاد دولت ترکیه از عملکرد دیپلماتهای اتحادیه
اروپا و آمریکا (مســتقر در ترکیه) نیز خودش را نشان داد و بحث
قوانین دیپلماتیک در مناسبات آنها را بیشتر مطرح کرد.
اما این دیدگاه همه رهبران غربی نیست .آنگال مرکل صدراعظم
آلمــان در این خصوص موضــع محافظهکارانهتری دارد و حتی با
مسئله انتقادهای طنزآمیز از اردوغان در داخل آلمان برخورد کرده
است.
از دیدگاه ترکیه ،مســئله معاهده در مورد پناهجویان بهوضوح
باعث تشدید مناسبات بین ترکیه و اتحادیه اروپا شده و سرتیترهای
جنجالی زیادی را در رسانهها به دنبال داشته است .این معاهده اما و
اگرهای زیادی به همراه دارد و مطالبات ترکیه در برابر آن  -از جمله
سفر بیویزای شهروندان ترک به کشورهای اتحادیه اروپا -ممکن
است به صورت کامل به نتیجه نرسد .تعجیل زیادی در تدوین این
معاهده صورت گرفته و ممکن است در طول زمان ،کاستیهایش
آشکار شود .مث ً
ال تردیدهای زیادی وجود دارد که اتحادیه اروپا حتی
ً
بعد از پذیرفتن وظایفش در چارچوب این معاهده ،واقعا به آنها عمل
کند.
در این میان ،توجه مردم در کشــورهای عضو اتحادیه اروپا نیز
به اردوغان و سیاستهایش جلب شده است .در سال جاری و نیز
ســال آینده میالدی  -۲۰۱۷ -چند انتخابات مهم در کشورهای
عضو اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد .مث ً
ال مردم فرانسه برای انتخاب
رئيسجمهــور پای صندوق رأی میروند و در هفت کشــور عضو
اتحادیه اروپا نیز انتخابات پارلمان ملی برگزار میشــود .همچنین
قرار است در انگلیس همهپرسیاي در خصوص عضویت این کشور
در اتحادیه اروپا برگزار شود .در هریک از این رأیگیریها ،مسئله
پناهجویان و معاهده اتحادیه اروپا با ترکیه نقش بازی خواهد کرد.
اگر احزاب مخالف اتحاد اروپا و احزاب تندرو ضدمهاجر در این چند
انتخابات پیروزی به دســت بیاورند ،پیام واضحی به رهبران غربی
فرســتاده خواهد شد و بحث در مورد پناهجویان و آن معاهده هم
سختتر خواهد شد.
اما در مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا باید به سمت دیگر قضیه
هم توجه کرد .روند سیاســی فعلی ترکیه در جهت هماهنگی و
تطبیق با اتحادیه اروپا نیست .شرایط سیاسی حکومت ترکیه ایجاب
میکند که ارزشهای مشابه و منطبق با نظامهای سیاسی غربی
وجود نداشته باشد .درواقع در حال حاضر بین منافع سیاسی داخلی
ترکیه و استانداردهای معاهده اولیه ناتو هم تطابقی وجود ندارد.
آیا همه اینها بدان معنی است که غرب و ترکیه به قول معروف
از هم طالق گرفتهاند؟ اظهارنظر اخیر رجب طیب اردوغان در این
مورد این بوده که اتحادیه اروپا بیشتر به ترکیه نیاز دارد تا اینکه آنکارا
محتاج اروپا باشد .از سوی دیگر ،رهبران اروپایی در خصوص ترکیه
با احتیاط حرف میزنند .شاید در پاسخ به آن پرسش بتوان گفت
که احتمال طالقگرفتن ترکیه و اتحادیه اروپا کم است .واقعیت این
اســت که هردو طرف همچنان به یکدیگر احتیاج دارند .بنابراین،
مناسبات ادامه پیدا خواهد کرد و البته باید انتظار آن را داشت که
روزگار پردردسرتری در کمین ترکیه و شرکای اروپاییاش باشد.

چرا رهبران غربی مثل سابق با ترکیه
راحت نیستند؟

گروهی از کارشناسان مسائل ترکیه به این پرسش پاسخ
میدهند که ترکی ه تحت رهبری رجب طیب اردوغان به
کجا حرکت میکند و آیندهاش چگونه خواهد بود.

اردوغان ترکیه را نابود نمیکند

بایرام بالچی

پژوهشگر مرکز مطالعات بینالمللی پو

رجــب طیب اردوغان رئيسجمهور ترکیه در حال نابودکردن ترکیه
نیست .آنچه که دارد خاورمیانه  -از جمله ترکیه -را نابود میکند بحران
سوریه است .اردوغان و حزب عدالت و توسعه در سال  ۲۰۰۲میالدی در
ترکیه به قدرت رسیدند و از آن زمان تاکنون ،ترکیه را به شکلی مثبت
و پیشرونده متحول کردهاند .اردوغان در دوستی مجدد ترکیه با اروپا و
مدرنیز ه شدن اقتصاد ترکیه و حتی آوردن مجدد برخی نیروهای کرد به
عرصه سیاست و اجتماع ترکیه نقش مثبتی ایفا کرده است .این نکته آخری
اهمیت زیادی هم داشته است :اردوغان اولین رهبر ترکیه بود که مستقیماً
با رهبری حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) وارد صحبت شد .اما
اردوغان از سال  ۲۰۱۱میالدی تاکنون وارد فاز تغییریافتهای شده است.
اردوغان
او حاال حتی قابل شناســایی هم نیست .از نظر متحدان ترکیه،
ِ
امروز شــخصیتی تمامیتخواهتر ،غیرقابل پیشبینیتر و نامطمئنتر از
گذشته است و به مسئله تفکیک قوا در ترکیه نیز اهمیتی نمیدهد .این
بدان معنی است که آنها حس میکنند اردوغان در حال نابودکردن همان
ترکیهای اســت که خودش در پاگرفتن آن نقش داشته است .اما اشتباه
است اگر که فکر کنیم این جهش تمامیتخواهانه مختص به اردوغان و
حزب عدالت و توسعه است .تحلیلگران معموالً به این نکته توجه ندارند
که دو مسئله مهم تقریباً به صورت همزمان در ترکیه خودشان را نشان
دادهاند :آغاز تمامیتخواهی اردوغان و آغاز بحران سوریه؛ بحرانی که ترکیه
بهشدت درگیر آن است .ماهیت اردوغان ،ماهیتی دیکتاتوری نبوده ولی
ظاهرا ً بحران ســوریه او را به یک رهبر تمامیتخواه تبدیل کرده است.
اردوغان درواقع دارد سعی میکند تمامیت ارضی ترکیه را در این میانه با
روشهای تمامیتخواهانه خودش حفظ کند .اما این روشها ممکن است
به وخامت بیشتر اوضاع منجر شوند.

حکومت ترکیه سقوط نمیکند

دیمیتار بچف

پژوهشگر مهمان مرکز مطالعات اروپایی مندا
دگونزبرگ در دانشگاه هاروارد

حتی در ترکیه  -جایی که نظرات بهشدت دوقطبی است -هم دو نکته
را همه قبول دارند .اول اینکه شخصیت رجب طیب اردوغان رئيسجمهور
این کشور بر عرصه سیاسی کشور غلبه دارد .حتی بدون آنکه تغییر رسمی
در قانون اساســی این کشور رخ داده باشــد ،پیروزی حزب اردوغان در
ال ترکیه را به یک جمهوری که صرفاً
انتخابات عمومی نوامبر  ۲۰۱۵عم ً

امروزه عرصه
سیاست خارجی
ترکیه پر از تنش
است .مناسبات
ترکیه با اتحادیه
اروپا بیشتر
متمرکزبر
معاهدهجنجالی
بین بروکسل و
آنکارا در خصوص
پناهجویان شده
است .مناسبات
با آمریکا
بهخصوص در
مورد مقابله
با داعش در
سوریه تا حدی
خدشهدار شده
است
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براکل:
اردوغان به شکل
فزایندهای به
آن جهانبینی
پدرخواندگی
رسیده و افرادی
در حلقه یارانش
کهبتوانند
عملکرد او را نقد
کنندهمبسیار
کم شدهاند .در
چنینشرایطی،
خطر اصلی برای
ترکیه این بوده که
اردوغان به تنها
تصمیمگیرنده
در امور سیاسی
تبدیل شود

مبتنی بر رئيسجمهور است تبدیل کرد .نکته دوم این است که ترکیه به
جای متحولکردن همسایگان در سایه نفوذ خودش ،عم ً
ال دارد مشکالت
منطقه خاورمیانه را به داخل خاك خود وارد میکند .آن ثباتی که اردوغان
به رأیدهندگان وعدهاش را داده بود چندان قابل اجرا نبوده و او به عنوان
رهبر ترکیه ،مســئول این وضع اســت .تهدیدی که وجود دارد ،سقوط
حکومت ترکیه نیست ،بلکه بازگشت این کشور به دهه  ۱۹۹۰میالدی
است .در دوران حکومتداری تورگوت اوزال رئيسجمهور سابق ترکیه،
فضای این کشور مملو از فعالیت و اعتماد به نفس شده بود .اما در اواسط
همان دهه ،کشور درگیر مشکالتی از جمله مسئله کردها و نیز مناسبات
با غرب شــد .کابینههای ائتالفی پراشتقاقی که در آن زمان تشکیل شد
حاال مدتهاست که از خاطرهها محو شده است اما هنوز احساس دژاوو
(آشناپنداری) وقایع امروز و مشابهت آنها با وقایع گذشته در ترکیه شدید
است .اگر اقتصاد ترکیه مثل همان روزها طعمه مسائل سیاسی شود ،این
حالت وخیمتر هم خواهد شد .بنابراین ،به نفع اردوغان است که از مداخله
در تصمیمگیریهای اقتصادی پرهیز کند .ترکیه نمونه بسیار درخشانی از
موفقیت نیست ،اما نمونه شکست هم نیست و البته این در صورتی خواهد
بود که اقتصاد این کشور به رشد ادامه دهد.

اردوغان ،ناجی یا بال؟!

کریستین براکل

تحلیلگر مستقر در استانبول

اینکه رجب طیب اردوغان رئيسجمهور ترکیه را «ناجی» یا «بال» برای
ترکیه مدرن قلمداد کنید ،بهشدت وابسته به موضع سیاسی شماست .در
عرصه سیاسی قطبیشده ترکیه ،خیلیها دوست دارند تمام مصیبتها را
ناشی از اردوغان بدانند .اما نباید این نکته را فراموش کرد که تقریباً پنجاه
درصد از رأیدهندگان در انتخابات عمومی نوامبر  ۲۰۱۵به حزب او رأی
دادند .رقابــت در آن انتخابات عادالنه نبود ،اما باز هم این نکته به قوت
خود باقی است که بسیاری از ترکها رئيسجمهورشان را به عنوان کسی
میشناسند که کشورشان را از آبهای راکد توسعهنیافتگی بیرون آورد و
وارد جمع بیست اقتصاد اصلی دنیا کرد .بسیاری از ترکها حس میکنند
ی فعلیشان از زندگی پانزده سا ل پیششان بهتر شده است.
زندگ 
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اما وضعیت برای آنهایی که در احزاب سیاسی مخالف فعالیت میکنند
یا آرزوی تبدیل ترکیه به لیبرال دموکراسی را داشتهاند (یعنی خواهان
حضور پدرخوانده بزرگی نبودهاند که حس کند زیردســتانش به خِرد و
راهنمایی او احتیاج دارند) کام ً
ال متفاوت بوده اســت .اردوغان به شکل
فزایندهای به آن جهانبینی پدرخواندگی رسیده و افرادی در حلقه یارانش
که بتوانند عملکرد او را نقد کنند هم بسیار کم شدهاند .در چنین شرایطی،
خطر اصلــی برای ترکیه این بوده که اردوغان به تنها تصمیمگیرنده در
امور سیاسی تبدیل شود و البته االن هم اینطور به نظر میآید که اکثر
سیاستهای ترکیه مبتنی بر نظرات اردوغان است .از سوی دیگر ،اردوغان
شخصیتی دارد که هرچیزی را به خودش میگیرد و آن را توهین تلقی
میکند و این مسئله دارد از لحاظ جهانی ،دردسرهایی برای ترکیه درست
میکند؛ بهخصوص با توجه به سیاســت خارجی این کشور که به شکل
فزایندهای غیرمنطقی شــده است .این مسئله را بهخصوص در زمانهای
که اکثر استراتژیهای اردوغان در عرصه سیاست خارجی  -مثل اتحاد
با روســیه و یا سرنگونکردن حکومت بشــار اسد در سوریه -به نتیجه
نرسیدهاند نمیتوان نادیده گرفت .این وضعیت ،ترکیه را منزوی میکند
و دوستان اندکی برایش به جا میگذارد .فقط اتحادیه اروپا باقی میماند
که دارد مثل همسری در یک ازدواج مصلحتی با ترکیه رفتار میکند.

ترکیه باید جدی گرفته میشد
بهادر کالگشی

هماهنگکننده بینالمللی انجمن صنعت و
تجارت ترکیه

هزینه کنارگذاشتن ترکیه از ادغام و اتحاد با اروپا هم برای شهروندان
اروپایی و هم شــهروندان ترک باال است .اگر ترکیه از زمان آغاز مذاکرات
پیوســتن به اتحادیه اروپا در سال  ۲۰۰۵بیشتر جدی گرفته شده بود و
بهخصوص در مسائل مربوط به سیاست خارجی ،آوارگان ،رشد اقتصادی
و انرژی به نظر ترکیه توجه بیشتری شده بود ،امروز با وضعیت متفاوتی
مواجه بودیم .در آن صــورت ،اتحادیه اروپا در حال حاضر قدرت جهانی
بهتــری بــود و ترکیه هم دموکراســی اروپایی قویتــری را به نمایش
میگذاشت که با ارزشها و منافع مورد نظر اروپا تطابق بیشتری داشت .اما
نتیجه سیاست ناکام اتحادیه اروپا در قبال ترکیه را امروز میتوان مشاهده
کرد .در همین حال ،پرسشها درباره خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا
نشاندهنده اتحادهای محدود و تبدیل اتحادیه اروپا به دو حلقه است :حلقه
کامل اتحادیه اروپا و یک هسته فدرالتر از حوزه یورو .این چشمانداز باعث
میشود که پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا یک بار دیگر مورد توجه جدی
قرار بگیرد .همچنین یک بار دیگر ،اتحادیه اروپا میتواند قدرت تغییردهنده
خود را بر ترکیه اعمال کند .این سیاستی است که در فاصله زمانی اواسط
دهه  ۱۹۹۰تا اواسط دهه  ۲۰۰۰میالدی نیز با موفقیت آزمایش شده بود.
با وجود این ،اروپا به خاطر چشــمانداز مبهم ،عدم خالقیت و دستبهکار
نشدنش حاال با تهدیدات مختلفی در باب آیندهاش مواجه شده است .این
مشکل حاال همه کشورهای اروپایی و همینطور ترکیه را تهدید میکند.
حاال مســئله فقط چالشهای مربوط بــه آوارگان یا چالشهای امنیتی
نیست ،بلکه بحث فرصتهایی در میان است که در صورت بروز تغییرات
رادیکال اجتماعی قابل انجام خواهند بود :اقتصاد دیجیتال ،انرژی ســبز،
شهرهای هوشمند و غیره .این تغییرات همگی به دموکراسی هوشمندانهتر
و اروپای هوشمندتر نیاز دارند .یکی از ابزارهای هوشمند هم این است که
ترکیه و اتحادیه اروپا بیشتر به هم نزدیک باشند.

توزیر
ریوتا :رجب طیب اردوغان رئيسجمهور ترکیه برای اولین بار در سال ( ۲۰۰۳وقتی نخس 
بود) غرب را با اسالمگرایی نرم آشنا کرد .اما از آن زمان به بعد ،دوستان و دشمنانش از رفتار او
گیج شدهاند.

اردوغان فاسد شده است

رناد منصور

تحلیلگرمسائلترکیه

شکی نیست که تصویر ترکیه در خاورمیانه اخیرا ً متحمل صدماتی
شده اســت .ترکیه از یک ســو به هموارکردن راه برای ورود (و خروج)
تروریستهای داعش به (و از) سوریه متهم شده و از سوی دیگر ،با اتهام
حمله به اپوزیسیون سیاسی کردها مواجه است .در این میان ،رجب طیب
اردوغــان رئيسجمهور ترکیه نیز به عنوان رهبری که حاال با ماندن در
قدرت بهشدت فاسد شده ،مطرح میشود.
او این روزها برای در امان ماندن از انتقاد ،ارتش و قوه قضاییه را کنترل
میکنــد و مداخله زیادی در امور جامعه مدنی و رســانهها دارد .او این
تمایالت غیردموکراتیک را با توســل به موفقیتش در انتخابات و اقبال
رأیدهندگان توجیه میکند .اما این سیاستها با اوایل دوران زمامداری
او در تناقضاند .نخســتوزیری او در آن زمان امیدی برای تشکیل یک
دموکراسی اســامی تلقی میشد که توســعه اقتصادی و روی خوش
نشاندادن به اقلیتها را در اولویت خود قرار داده بود .برای کردهای ترکیه،
اوایل سال  ۲۰۱۶کام ً
ال در نقطه مقابل اوایل سال  ۲۰۱۵قرار داشت .در
اوایل ســال  ۲۰۱۵میالدی ،حزب دموکراتیک خلق داشت برای شرکت
در انتخابات عمومی سال  ۲۰۱۵به نمایندگی از کردها آماده میشد .این
حزب درنهایت  ۱۳درصد از آرا را به دست آورد و برای اولین بار ،کردها به
پارلمان ترکیه نماینده فرستادند .در چنین شرایطی ،سیاست نهادینه جای
خشونت را میگرفت .اما چنین وضعیتی برقرار نشد .اردوغان از نتیجه
انتخابات ژوئن  ۲۰۱۵ناراضی بود چون حزب عدالت و توسعه او نتوانسته
بود اکثریت را در پارلمان به دست بیاورد .در چنین شرایطی ،او کمپینی را
برای مقابله با نهادینهشدن گزینههای سیاسی به راه انداخت و چهرههای
ی در جنبش کردها را تحریک کرد .نتیجه این شد که
طرفدار گزینه نظام 
خشونت دوباره بازگشت و حاال ترکیه دوباره با آنها در جنگ است.

ترکیه در جهت منفی
حرکت میکند

تنها میتوان بر سر میز مذاکره حل و فصل کرد .این مناقشه که چندین
دهه طول کشیده ،جان افراد زیادی را از دو طرف گرفته و بنابراین باید به
هر شکل ممکن تالش کرد تا دوباره مذاکره برقرار شود.
در پایان هم واقعاً اميدوارم که تالطمهای فعلی در ترکیه به روند مثبت
صلح قبرس ضربه نزند.

تمامیتخواهی
زیر سایه اردوغان
جیانی ریوتا

عضو شورای روابط خارجی

رجب طیب اردوغان رئيسجمهور ترکیه برای اولین بار در سال ۲۰۰۳
(وقتی نخستوزیر بود) غرب را با اسالمگرایی نرم آشنا کرد .اما از آن زمان
به بعد ،دوســتان و دشمنانش از رفتار او گیج شدهاند .او بین وعد ه دادن
و تهدید کردن در رفتوآمد اســت و در همین حال ،ترکیه را به سمت
تمامیتخواهی پیش برده است .جنبشهای ناکام بهار عربی ،مناقشات
عقیدتی ،حضور داعش و سیل آوارگان جنگزده سوری همگی بهانههای
زیادی به دست او دادهاند تا بازی را به شیوههای مختلف پیش ببرد.
در این میان ،اروپا و آمریکا حاال کمتر از گذشــته به انتقاد از اردوغان
تمایل دارند .فضای منطقه شبیه سريال «بازی تاج و تخت» شده و همه
دنبال قدرت بیشــتر هستند .اردوغان هم در همین راستا از یک سو در
تالش است جلوی نفوذ فزاینده روسیه در خاورمیانه را بگیرد و از سوی
دیگر ،در داخل وارد جنگ با کردها شده است.
اروپا فرصتی طالیی را برای تعامل با ترکیه از دست داده و نمیتواند
در فضایی مشــترک با ترکیه تعامل کند .این وضعیت به اردوغان اجازه
داد مثل عثمانیها رفتار کند و از غرور و سنتهای ترک به سود خودش
بهره ببرد .نتیجه ،یک نمایش پرخشونت اســت که راه را برای فعالیت
تروریســتها و قدرتهای خارجی باز کرده و نیروهای میانهرو در داخل
ترکیه را به حاشیه رانده و نقشی کمتر از گذشته به آنها داده است.
اردوغان مثل برخی از سران خاورمیانهای دیگر ،از دوران خوب خودش
گذر کرده و ارزش نظریاتش پایین آمده است .با وجود این ،هنوز سخت
است که آلترناتیو معتبر و پایداری برای او متصور باشیم.

کالگشی:
هزینه
کنارگذاشتن
ترکیه از ادغام و
اتحاد با اروپا هم
برای شهروندان
اروپایی و هم
شهروندان ترک
باال است .اگر
ترکیه از زمان آغاز
مذاکرات پیوستن
به اتحادیه اروپا
در سال ۲۰۰۵
بیشترجدی
گرفته شده بود
امروز با وضعیت
متفاوتیمواجه
بودیم

منبع :ترکیش مانیتور ،ترکیش سان

کیتی پیری

عضو کمیته پارلمان اروپایی در امور خارجی

ترکیه دارد دوران پرآشوبی را از سر میگذراند .اینکه چنین شرایطی
توجیهکننده سیاستهای رجب طیب اردوغان هست یا نه ،نکتهای است
که باید رأیدهندگان ترک در موردش تصمیم بگیرند.
من به عنوان کســی که بایــد در مورد ترکیه در پارلمــان اروپایی
گزارش ارائه میداد ،پیشنویس گزارش ساالنه پیشرفت این کشور را در
روز شــانزدهم فوریه گذشــته ارائه دادم .من ترکیه را به خاطر تمایلش
به اســکاندادن میلیونها آواره جنگزده سوری و همکاری با بروکسل
برای مدیریت جریان عظیم پناهجویان به سمت اروپا تحسین کردم ،اما
انتقاداتی هم به ترکیــه دارم .در عرصه حاکمیت قانون  -بهخصوص در
مسئله آزادی رسانهها -تحوالتی در جهت منفی در ترکیه رخ داده است.
در جنوب شرقی ترکیه نیز خشونت دوباره بین حزب کارگران کردستان
(پ.ک.ک) و نیروهای امنیتی دولتی باال گرفته است .البته مقامات ترکیه
حق دارند که با تروریسم مقابله کنند ،اما واضح است که مسئله کردها را
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صنعت فوالد چین چطور زیر بار اصالحات میرود؟

صنعت آهن و فوالد چین این روزها درگیر مشکالتی است که از زیاد بودن ظرفیت تولید در سالهای اخیر ناشی
شدهاند و حاال قیمت فوالد را بهشدت پایین کشاندهاند
در کشوری مانند چین که سرعت ساخت و ساز و پروژههای عمرانی به شکل عجیبی باال
است ،معضالت در حوزه آهن و فوالد اهمیت زیادی پیدا میکند .ما گواجیانگ رئيس انجمن
آهن و فوالد چین و رئيس گروه ویسکو در این خصوص به وبسایت چینی پیپلز دیلی گفته
مازاد تولید در این صنعت بر کسی پوشیده نیست .به اعتقاد او« ،مازاد تولید درواقع نتیجه رشد
سریعی است که اقتصادهای جهانی و داخلی در سالهای اخیر تجربهاش کردهاند .در دوران اوج
رشد اقتصادی ،این صنعت باید سعی میکرد از تقاضای فزاینده برای مواد خام مثل آهن و فوالد
عقب نماند .این مسئله باعث شد که ظرفیت تولید بهشدت باال برود ».برنامه فعلی در چین ،انجام
اصالحات اساسی است؛ اصالحات موسوم به جانب عرضه ( )supply-s ideکه اینطور تعریف
میشود :سرمایهگذاری بیشتر و کاهش موانع بر سر راه تولید به منظور تقویت رشد اقتصادی.
با به اجرا درآمدن این اصالحات در بخش آهن و فوالد ،مازاد ظرفیت تولید کاهش خواهد
یافت تا عرضه با تقاضا هماهنگ شود .این اصالحات سپس تالش خواهد کرد ابزارهای تولید را
با تقاضای فعلی و ساختار فعلی صنعت تنظیم کند.
یک صاحبنظر مهم در این حوزه ،چنگ بینگجیانگ رئيس غول متالورژی چین یعنی
گروه ام.سی.ســی.فایو است .به اعتقاد او ،صنعت آهن و فوالد چین باید قادر باشد به نیازهای
اجتماع و بازار پاسخ بدهد« :شرکتهای فوالد چین هنوز قادر نشدهاند تولید خود را ب ه مرحله
بهسازی (آپگرید) بکشانند .در جریان اصالحات جانب عرضه ،ما نیاز داریم که معیارهای کاهش
ظرفیت را با مســائلی مانند گسترش بازار خارجی و نیز تغییرات ساختاری ترکیب کنیم ».به
اعتقاد ما گواجیانگ ،شــرکتهای فوالد چین باید نوآوریهایی داشته باشند تا تقاضای جدید
برای فوالد خود پیدا کنند و همزمان ،هزینههای تولید را نیز پایین بیاورند .چن زیکی قائممقام
دپارتمان متالورژی و ساخت در شرکت مشاور مهندسی بینالمللی چین نیز تقریباً نظر مشابهی
دارد .او میگوید صنعت آهن و فوالد چین نیاز دارد که محصوالت خود را از ســه روش اصلی،
بهسازی کند:
اول آنکه فوالدسازان باید به جای تکیه بر محصوالت وارداتی ،روی محصوالت خوشکیفیت
و دارای ارزش افزود ه تولید خودشان متمرکز باشند .دوم اینکه آنها باید محصوالتی با عملکرد باال
تولید کنند؛ محصوالتی که قادر باشد با نیاز مداوم بهسازی در بخشهای مختلف همراه شود و
با آنها همجهت باشد .نکته آخر هم اینکه آنها باید استفاده از ساختارهای بهسازیشد ه فوالدی
خود در ساخت ساختمانهای آینده را با قدرت تبلیغ کنند و نشان بدهند و سعی کنند آنها را
در اذهان جا بیندازند.
به اعتقاد چن ،کاهش هزینه ساخت و ساز عم ً
ال یک مسئله همیشگی برای شرکتها است.
البته کاهش قیمت آهن و فوالد بهتنهایی نمیتواند نظر شرکتها را در کاهش هزینههایشان
برآورده کند اما به هر حال از دید آنها نکته مثبتی به شمار میرود .در همین حال ،انتظار میرود
دولت چین تدابیری را برای کاهش هزینههای تبادلی ،مالیات و هزینههای مالی ،قیمت برق و
هزینههای لجستیکی برای شرکتها به کار بگیرد.
صنعت آهن و فوالد چین  -برخالف این صنعت در برخی کشــورهای توسعهیافته -سطح
تمرکز صنعتیاش پایین است .ما گواجیانگ در این خصوص میگوید« :ما  ۱۵۰۰شرکت بزرگ و
متوسط فوالد داریم که سیاستگذاریهایشان بر مبنای قضاوت و نظر خودشان صورت میگیرد.
این وضعیت به بروز مازاد ظرفیت تولید میانجامد .در شــرایط فعلی ،سازمانیابی مجدد این
صنعت اهمیت زیادی دارد».
در این میان ،یک مشکل دیگر هم در جریان انجام اصالحات جانب عرضه برای شرکتهای
فوالد و آهن چین به وجود آمده اســت :اینکه چطور تعداد کارکنان خود را کم و یا آنها را به
موقعیتهای جدیدی منتقل کنند.
مث ً
ال گروه ویســکو اولین مجموعه دولتی و عظیم تولید آهن و فوالد در چین اســت و
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شــکلگیری اولیهاش به ســال  ۱۹۵۵میالدی برمیگردد .سه سال بعد و به دنبال تکمیل
ســاخت و سازها ،این گروه فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون هم شرکت بزرگی است .اما در
چارچوب اصالحات جانب عرضه ،ویسکو مجبور است  ۸۰هزار نیروی خود را به موقعیتهای
کاری جدیدی منتقل کند .تخمین زده شده که در جریان انجام اصالحات 10 ،میلیون نفر
از کارکنان تعدیل شوند .آمار و ارقام اولیه نشان میدهد که  ۱.۸میلیون نفر از نیروی کار مازاد
در صنایع فوالد و زغالسنگ مشغول به کار هستند .بنابراین ،اولین گام در تعدیل نیرو ،در این
صنایع برداشته خواهد شد .اقداماتی که گروه ویسکو قصد دارد برای حل و فصل این ماجرا انجام
بدهد ،مبتنی بر سه روش هستند :اول ،کارکنانی که ظرف پنج سال بعد ،زمان بازنشستگیشان
فرا میرسد میتوانند وارد دوران بازنشستگی شوند .دوم ،این شرکت دولتی از مدتی قبل شروع
به متنوعکردن کســب و کارهای خود کرده و با این ترتیب میتواند نیروهای مازاد خود را به
بخشهایی غیر از فوالد و آهن منتقل کند .ســوم ،ویسکو همکاری با شرکتهای کوچکتر و
ادارات دولتی محلی را آغاز کرده تا موقعیتهای شــغلی جدیدی برای برخی از نیروهای مازاد
خود بیابد.
آیا این تدابیر به صنعت آهن و فوالد چین کمک خواهند کرد که اصالحات را با موفقیت پشت
سر بگذارند؟ این مسئلهای است که باید مدتی برای روشنشدنش منتظر ماند.
منبع:بیجینگریویو

چهکسانی در خاورمیانه
جت شخصی سوار میشوند؟

پیشبینیهایی برای صنعت هواپیمایی خصوصی در خاورمیانه

۱۰۱۱۳

تعداد افراد با ثروت
خالص بسیار باال

پرواز تجاری از خاورمیانه به اروپا

بین ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۵
( ۴.۸درصد رشد نسبت به دوره مشابه در )۲۰۱۴

۱۳۲۹

خاورمیانه ۵۹۷۵:نفر
جهان۲۱۱۲۷۵ :

پرواز

در خاورمیانه۹۹۵ :میلیارد دالر
در جهان۲۹.۷ :تریلیارد دالر

تعداد پروازها از خاورمیانه به
مقاصد محبوب در اروپا
ژانویه تا سپتامبر ( ۲۰۱۵به
عنوان درصدی از کل)
انگلیس

١,۵١٣

١,٢٧٢
١,۶١١

)(٪١۵٫٩

ترکیه

)(٪١٢٫۶

٨٨٣

)(٪٨٫٧

یونان

فرانسه

صاحبان جت شخصی

)(٪١۵٫٠

مرد

٪

٪

٣٫٢

٩۶٫٨

١٫۶۶
میلیارد

١٩۵٫۵
میلیون

٢٨

١۶٫۴

میلیون

مدل هواپیماهای پروازکرده از مبدأ خاورمیانه
ژانویه تا سپتامبر ( ۲۰۱۵درصدی از کل)
بمباردیه چلنجر  ۶۰۰سریز ۱۱.۵( ۱۱۵۹ :درصد)
گلفاستریم  ۸.۲( ۸۲۸ :۴درصد)
بمباردیه گلوبال اکسپرس ۵.۲( ۵۲۱ :درصد)
هاوکر بیچکرافت ۵.۱( ۵۱۹ :درصد)
خاورمیانه

گروههایتولیدیصنعتی

جهان

مالی/بانکی/سرمایهگذاری

سازمانهایغیرانتفاعیواجتماعی

مسکن

تولیدکارخانهای

گروههایتولیدیصنعتی

مالی/بانکی/سرمایهگذاری
مسکن

۵۹.۱

میانگین
سن

۶٣٫۶
زن

درخاورمیانه

زن

مرد

۵٫۶

٩۴٫۴

٪

میانگین
ثروت خالص

٪

١٫٠٩

میلیارد

(دالر آمریکا)

میانگین
نقدینگی

٣٨۵٫۵

(دالر آمریکا)

میلیون

ایتالیا
)(٪۶٫٢

صاحبان جتها در این صنایع فعالاند

صاحبان جت شخصی

در دنیا

مجموع ثروت خالص
UHNWها

در سپتامبر ۲۰۱۵
( ۲۱درصد رشد نسبت به دوره
مشابه در )۲۰۱۴

آمار پولدارهای ۲۰۱۵

سازمانهایغیرانتفاعیواجتماعی
نفت ،گاز و سوختهای مصرفی

٪١٫٠
درصد

میانگین ارزش
هواپیما

۴٨٫٨

(دالر آمریکا)

ارزش هواپیما

(به عنوان درصدی
از ثروت خالص)

میلیون

٪۴٫۵
درصد

خاورمیانه افراد فوقثروتمند کمندارد و این پولدارها به کمتر از جت اختصاصی
رضایت نمیدهند .طبق برآورد تازه موسســه  ،Wealth-Xصنعت هواپیمایی
خصوصی در خاورمیانه طی یک دهه آینده رشد بسیار خوبی را تجربه خواهد
کرد و ارزش بازار آن به حدود ۱۰میلیارد دالر خواهد رسید .طی این مدت حدود
 ۴۰۰فروند هواپیمای جدید وارد ناوگان خصوصی ثروتمندان منطقه میشود و
میزان رشــد ساالنه مرکب ( *)CAGRناوگان و فعالیتهای این صنعت حدود ۷
درصد پیشبینی شده است .این ثروتمندان دقیقا چهکسانی هستند؟ به آنها
 UHNWمیگویند که مخفف عبارت «افراد با ثروت خالص بســیار باال» است.
(هرکسی با ثروت خالص باالی ۳۰میلیون دالر  UHNWبه حساب میآید).
مجله بیزینس ایرپورت در تازهترین شماره خود وضعیت UHNWهای صاحب
جت شخصی در خاورمیانه را با میانگین جهانی مقایسه کرده است .نکات کلیدی
این گزارش را ببینید:
*  CAGRنرخ رشد ساالنه یک سرمایهگذاری در طول دورهای مشخص (بیشتر
از یک سال) است.
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به قحطی وارد میشویم!
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در  ،۱۹۵۰والدمار
کامپفرت،دبیربخش
علمنیویورکتایمز
پیشبینیپیشرفتهای
چشمگیری را در حوزه
تولیدغذاهایمصنوعی
کرد که قرار بود
ِ
غذارسانیبه
جمعیت
بهسرعت در حال رشد
دنیا را متحول کنند.
به نوشته او ،خاکاره و
خمیر چوب تا سال ۲۰۰۰
میتوانند به غذاهای
شیرینتبدیلشوند.

در سال  ،۱۹۰۰مهندس
عمران جان الفروت
واتکینز در مقالهای
در Ladies’ Home
 Journalراههایی
را تصور کرد که
الکتریسیتهمیتواند
تولید غذا را در طول ۱۰۰
سال آینده متحول کند:
«شبها،سبزیجات
کشاورزان زیر نور
قدرتمندالکتریکی
قرار خواهند داشت
که مثل نور خورشید
عمل میکند و به رشد
سرعت میدهد .به
عالوه جریان الکتریکی را
وارد خاک خواهند کرد تا
گیاهانارزشمندبزرگتر
شوند و سریعتر رشد
پیداکنند».

مجله & U.S. News
 World Reportدر
سال  ۱۹۶۷در مقالهای
با عنوان «دنیای
شگفتانگیر»۱۹۹۰
زمانی را پیشبینی
کرد که در آن «برای
همه در دنیا غذا به
حد کافی هست» و
این را بهخصوص باید
مدیون«تولیدپروتئین
مصنوعی از منابعی مثل
نفت خام» باشیم.

پال ر .ارلیچ ،استاد
دانشگاهاستنفورد
اعتقاد داشت که
نمیتوان جلوی رشد
جمعیت دنیا را گرفت.
الریچ در  ،۱۹۶۸در کتاب
خود «بمب جمعیت»
نوشت« :ما جنگ
برای سیر کردن بشر را
همینحاالباختهایم.
مانمیتوانیمجلوی
قحطیهای بزرگ دهه
آینده را بگیریم».

درس

کتاب تاثیرگذار
پال ر .الریچ

ت به

دف!
ه

هوبرت هامفری
در  ۱۹۶۶هوبرت هامفری،
معاونرئیسجمهورآمریکا
در سخنرانی در دانشگاه
مینهسوتاپیشرفتهای
عظیمي را در حوزه کشاورزی
پیشبینی کرد .او گفت
«متخصصان گفتهاند که تا
سال  ۲۰۰۰ذخایر غذایی ما
بهبود قابل توجهی خواهند
داشت که آن را مدیون
تولید پروتئین مصنوعی و
کشاورزی در اقیانوسها
در مقیاس عظیم خواهیم
بود».

یک
ینزد

خیل

در  ،۱۷۹۸توماس مالتوس،
اقتصاددانانگلیسی
پیشبینی مشهور خود را
دربارهقطحیهایگسترده
آینده منتشر کرد .او
پیشبینی کرد باالخره رشد
جمعیت از منابع غذایی
زمین سبقت میگیرد و این
به قحطیهای گسترده منجر
میشود.

در  ۱۹۶۷دونالد جی
بوگجمعیتشناس،
در مقالهای با عنوان
«پیشبینیها:رشد
صفرجمعیتی»توضیح
داد که کمبود سراسری
غذا اتفاق نخواهد افتاد:
«مشکل اساسیای که
دنیا با آن مواجه خواهد
بود تداوم تقسیم
غیرمنصفانهغذامیان
مناطق مختلف آن
است».

طبق برآورد ســازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با انفجار جمعیت جهان طی
دهههای آینده ،برای سیر کردن دنیا در سال  ۲۰۵۰نیازمند  ۷۰درصد رشد در تولید غذا
خواهیم بود .این هدف دستنیافتنی به نظر میرسد اما مقامات فائو به طور محتاطانهای
خوشبینهستند.
البته این خوشبینی فراگیر نیست .قرنهاست که دانشمندان و سیاستگذاران درباره تاثیر
افزایش ناگهانی جمعیت بر ظرفیت و توانایی زمین در تامین خوراک ساکنانش گمانهزنی

ست
ی در
م

ک

هون

صف

ن

یمه

غلط
مدتا

ع

طیل

تع

کردهاند .پیشبینیهای آنها خالقانه ،تیر ه و تار یا بهشدت خوشبینانه بوده :عدهای نسبت
به قحطی اجتنابناپذیر جهانی هشــدار دادهاند و گروهی دیگر منتظر پیشــرفتهای
سوالبرانگیز تکنولوژیکی  -مثل تولید غذا از نفت  -بودهاند .عدهای دیگر جنگ بر سر غذا
را مهمترین جنگ آینده دانستهاند.
با مهمترین پیشبینیهای غذایی قرون اخیر آشنا شوید.

منبع :فارن پالسی
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جهاننما
شرکتها حاکمان جهان امروزند

کمپانیهای عظیم بینالمللی از همه ابزارهای جهانی با کمترین مالیات بهره میبرند و کشورها ضعیفتر میشوند
اسناد پاناما که بهتازگی حجم بسیار باالی تزریق پول به بهشتهای مالیاتی را فاش کرد
آخرین نمونه برای استداللهایی است که میگویند جهان امروز را نه کشورها بلکه شرکتهای
چندملیتی اداره میکنند .شرکتهای عظیم جهان که اغلب در آمریکا زادهشدهاند سال به سال
رشد میکنند و تصمیمگیریهای دولتها نیز اغلب به نفع پیشرفت آنهاست؛ در عمل دولتهای
ملی ضعیفتر شدهاند و شرکتهای بینالمللی بر جهان حکم میرانند.

جهانمنا

گریزگاههای مالیاتی به نفع چندملیتیها
 20درصد شرکتهای بزرگ آمریکایی با صفر دالر مالیات

جینی ساهادی

گزارشگر اقتصادی

نزدیک به  20درصد شــرکتهای بزرگ آمریکایی که در ترازنامه
مالی خود برای  2012کسب سود را گزارش کرده بودند در نهایت عمال
هیچ مالیات بر درآمدی به دولت پرداخت نکردهاند.
بر اســاس گزارش جدید اداره پاسخگویی دولت که به درخواست
سناتور برنی ســندرز ،نامزد دموکراتها در انتخابات ریاستجمهوری
امسال آمریکا ،و منتقد پرسروصدای شرکتهای آمریکایی انجام شد
نتایج مالیاتی شرکتها به دست آمده است .این اداره در مورد سالهای
پیــش از  ،2012تخمین زده اســت که در ســال  24 2011درصد
شرکتهای بزرگ آمریکایی هیچ مالیات بر درآمدی بدهکار نبودهاند،
در سال  2010حدود  22درصد این شرکتها چنین وضعیتی داشتهاند
و در ســال  2009نیز به  21درصد شرکتهای بزرگ هیچ مالیات بر
سودی تعلق نگرفته است.
چطور شــرکتهای ســودده در نهایت با صورتحساب صفر دالر
مالیات بر درآمد شرکتی مواجه شدهاند؟ طبق توضیح اداره پاسخگویی
دولت آمریکا ،چند دلیل برای این اتفاق وجود داشته است؛ ممکن است
این شرکتها تخفیف مالیاتی برای ضررهای سال گذشتهشان داشتهاند
اما این تخفیف به سال بعد منتقل شد ه است .همچنین شاید آنها کاهش
ارزش دارایی خود را بیشتر آنچه که در ترازنامه مالیشان مدعی شدهاند
تقاضا کرد ه بودهاند .یا اگر آنها ســودی را در خارج از کشــور به دست
آوردهاند و آن ســودها را با خود داخل ایاالت متحده نیاوردهاند به اداره
مالیات آمریکا تا وقتی که سودها را منتقل نکنند چیزی بدهکار نیستند.
برنی ســندرز ،نامزد دموکراتها ،در یکی از برنامههای انتخاباتی
خود گفت« :وقتی که از هر پنج شرکت سودده آمریکایی یکی از آنها

هیچ مالیاتی به اداره درآمدهای مالیاتی فدرال پرداخت نمیکند به
این معنی است که امر به غایت غلطی در آمریکا رخ داده است .ما به
اصالحات واقعی مالیاتها نیاز داریم تا مطمئن شویم که سوددهترین
شرکتها در آمریکا سهم عادالنه خودشان را در مالیاتها پرداخت
میکنند؛ به این معنی که گریزگاههای مالیاتی شرکتها بسته شود
تا درآمدهایی که برای بازسازی آمریکا و تولید میلیونها شغل نیاز
است فراهم شود».
اما در ســالهای یادشــده گزارش اداره پاسخگویی دولت آمریکا،
بیشتر شرکتهای بزرگ و نیز یکسوم شرکتهای کوچک ،مالیات
بر درآمد بدهکار بودهاند که مجموع آن به 268میلیارد دالر میرسیده
اســت .در سال مالیاتی  2008تا  ،2012شرکتهای بزرگ سودده به
ش از کسر مالیات خود
طور میانگین حدود  14درصد از درآمدهای پی 
را که در آمریکا حاصل شــده بوده یا  22درصد از مالیات درآمدهای
حاصل از خارج ،مالیات به دولت و مالیات محلی را پرداخت کردهاند.
این میزان مالیات بهخوبی کمتــر از  35درصد نرخ مالیات بر درآمد
شرکتی است.
اداره پاسخگویی دولت در تحلیل خود از دادههای شرکتها بدون
ذکر نام آنها استفاده کرده است .همچنین از اطالعاتی که شرکتهای
بــزرگ باید درباره درآمدها و هزینههای خــود مطابق با ترازنامههای
مالیشان پر کنند استفاده شده است .با این حال ،بسیار گفته میشود
که بهجز اعدادی که واقعا به اداره مالیات پرداخت میشــود و اساس
آن مدعای شرکتهاســت خیلی سخت است که بتوان میزان مالیات
بر درآمد شــرکتها را به دست آورد .از ســوی دیگر ،اطالع از میزان
درآمدهای شــرکتها و جزئیات فعالیتهای مالی آنها
مطابق با مقررات و قوانین چندان راحت نیست.
بســیاری از وکال و حقوقدانان موافقاند که قوانین
مالیات شرکتها نیاز به اصالح دارد اما آنها هنوز درباره
چگونگی انجام این اصالح یا اینکه چطور پولهای اضافی
باید مورد بهرهبرداری قرار بگیرند به توافق نرســیدهاند.
سندرز که بســیار درباره مالیات شرکتها حرف زده و
روی این مســئله تمرکز کرده میگوید که میخواهد
گریزگاههای مالیاتی را که به نفع شرکتهای چندملیتی
آمریکایی اســت ببنــدد و از پول حاصــل از آن برای
سرمایهگذاری در زیرساختها استفاده کند.
در میانمدت ،وزارت خزانهداری آمریکا اخیرا سومین
مجموعه از مقرراتی را که برای جلوگیری از فرار مالیاتی
شرکتها در میان شــرکتهای چندملیتی آمریکایی
نوشته شــده ارائه کرده است؛ بهخصوص شرکتهایی
که با شــرکتهای خارجی ادغام میشوند و از مزایای
گریزگاههای مالیاتی برای کاهش صورتحســابهای
مالیاتی داخل آمریکا استفاده میکنند.
منبع :سیانان مانی
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فرار مالیاتی شرکتهای آمریکایی ساالنه حدود  111میلیارد دالر برای بزرگترین اقتصاد جهان هزینه داشته
باشد و همچنین باعث میشود به اندازه  100میلیارد دالر از ثروت جهانی که باید تقسیم شود از کشورهای
فقیرتر خارج شود.

یکردن 1.4تریلیون دالر آمریکایی
مخف 

اپل ،مایکروسافت و جنرال الکتریک پولها را به زیرمجموع ههایشان در خارج فرستادهاند

موسســه غیرانتفاعی آکسفام مدعی شــده در تحقیق از  50عدد
از بزرگترین کســبوکارهای آمریکایی دریافته است که شرکت اپل
181میلیــارد دالر در خارج نگه میدارد در حالی که جنرال الکتریک
119میلیارد دالر و مایکروسافت 108میلیارد دالر از داراییهای خود را
در خارج از کشور ثبت کرده است.
طبق گزارشی که موسسه خیریه مبارزه با فقر آکسفام منتشر کرده،
شــرکتهای غول آمریکایی مثل اپل ،والمارت و جنرال الکتریک با
وجود اینکــه از حمایتهای هزارانمیلیارد (تریلیون) دالریِ پولهای
مالیاتدهندگان بهرهمند میشوند در مجموع حدود 1.4هزارمیلیارد
(تریلیون) دالر از داراییهای خود را در بهشتهای مالیاتی نگه میدارند.
این مجموع کل داراییهایی که در خارج از آمریکا قرار دارد بزرگتر
از خروجی اقتصاد روسیه ،کره جنوبی و اسپانیا است و گفته شده است
که در یک «شبکه مبهم و مخفی» از هزار و  608شرکت زیرمجموعه
که در خارج از کشور تاسیس و ثبت شدهاند نگهداری میشود.
تحلیــل بنیــاد خیریه آکســفام از امور مالی  50شــرکت بزرگ
آمریکایی در ادامه تقاضای عمومی برای نظارت بیشتر بر شرکتهای
بینالمللی انجام شــده اســت؛ تقاضایی که در پی انتشار اسناد پاناما
درباره بهشــتهای مالیاتی شدت گرفته است .شرکت آکسفام گفته
اســت که گزارشــش تحت عنوان «شکستهشــده از باال» بیشتر از
گذشــته «سیستم عظیم سوءاســتفاده» از سیستم مالیاتی جهان را
تصویر میکند .شــرکت غول فناوری اپل ،که دومین شــرکت بزرگ
جهان است ،در فهرست شرکتهای آمریکایی دارای بیشترین دارایی
خارج از کشــور ،با 181میلیارد دالر دارایی در خارج از کشور در قالب
سه شــرکت زیرمجموعه خود ،در رتبه اول قرار گرفته است .مجتمع
صنعتی و اقتصادی جنرال الکتریک که دفتر مرکزی آن در بوستن قرار
دارد به گفته شرکت آکسفام28 ،میلیارد دالر از پول مالیاتدهندگان
کمک دریافت کرده اما در رتبه دوم فهرســت آکسفام قرار دارد؛ این
شرکت 119میلیارد دالر از سرمایههایش را به  118زیرمجموع هاش در
بهشتهای مالیاتی منتقل کرده است .شرکت رایانهای مایکروسافت
نیز با 108میلیارد دالر دارایی در خارج ،رتبه سوم فهرست آکسفام را
داراست .در بين  10رتبه اول آکسفام ،اسامی شرکت غول دارویی پفیزر،
شرکت مادر گوگل که شرکت آلفابت است و اگزون موبیل ،بزرگترین
شرکت نفتی کشور تولیدکننده ِ
نفت آمریکا ،قرار گرفته است.
موسسه آکسفام اعالم کرده که در دوره زمانی بین سالهای 2008
تا  2014میالدی 50 ،شــرکت بزرگ آمریکایی 1.4هزار میلیارد دالر
را در خارج از کشــور نگه داشتهاند و در همین دوره ،هزارمیلیارد دالر
نیز مالیات پرداختهاند .گزارش این موسســه اعالم کرده است که این
شرکتها همچنین در همین دوره ،از ترکیبی از 11.2هزار میلیارد دالر
وام فدرال ،کمک مالی و تضمین وام بهرهمند شــدهاند .به طور کلی،
استفاده از بهشتهای مالیاتی این امکان را برای شرکتهای آمریکایی
فراهم ســاخته که مالیات موثر خود را به اندازه 4هزار میلیارد دالر از
سودشان کمتر کنند و نرخ این مالیات را که در دفاتر خود در آمریکا با

نرخ  35درصد محاسبه میشود به میانگین  26.5درصد بین سالهای
 2008تا  2014کاهش دهند.
آکســفام گفته اســت که این شــرکتها با کمک «ارتشــی» از
البیکنندگان که از سوی بزرگترین دولتها در قالب وام ،کمک مالی
و تضمینهای مختلف ناشی از پول مالیاتدهندگان حمایت میشوند
بهر همند بودهاند 50 .شــرکت بزرگ آمریکایی بین ســالهای 2008
تا  2014میالدی 2.6 ،میلیــارد دالر برای البی با دولت آمریکا خرج
کردهاند .این موسسه در گزارش خود نوشته است« :ما نمیتوانیم با این
وضعیت ادامه دهیم؛ شرایطی که ثروتمندان و قدرتمندان سهم منصفانه
خود را از مالیات نمیپردازند و بقیه ما را برای پرداخت صورتحسابها
تنها میگذارند .دولتها در سراسر جهان باید اکنون با هم برای پایان
دادن به دوران بهشتهای مالیاتی همکاری کنند».
این موسسه خیریه پیشبینی کرده است که فرار مالیاتی شرکتهای
آمریکایی ساالنه حدود  111میلیارد دالر برای بزرگترین اقتصاد جهان
هزینه داشته باشــد و همچنین باعث میشود به اندازه  100میلیارد
دالر از ثروت جهانی که باید تقســیم شود از کشورهای فقیرتر خارج
شــود .این موسسه گفته است« :فرار مالیاتی که به وسیله شرکتها و
سیاستگذاری دولت فدرال انجام میشود به نابرابری خطرناکی کمک
میکند که اســتانداردهای زندگی را کم میکند و به رشد اقتصادی
ضربه میزند ».آکسفام همچنین گفته است که مناطق آن سوی آب در
کشور انگلستان مثل برمودا برای شرکتهای آمریکایی که میخواهند از
صورتحساب مالیاتی خود بکاهند محبوبیت زیادی دارند .این موسسه
گفته است که در سال  ،2012شرکتهای آمریکایی  80میلیارد دالر
از سود خود را سود حاصل از فعالیت در برمودا گزارش کرده بودند که
بیشتر از مجموع ســود این شرکتها در ژاپن ،چین ،آلمان و فرانسه،
یعنی چهار اقتصاد از پنج اقتصاد بزرگ جهان بوده است.

آکسفامگفتهاست
که شرکتها با
کمک «ارتشی» از
البیکنندگان که از
سوی بزرگترین
دولتها در قالب
وام ،کمک مالی
وتضمینهای
مختلف
ناشی از پول
مالیاتدهندگان
حمایتمیشوند
بهرهمند بودهاند
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جهانمنا

محرمانههای مالی در پاناما و فراسوی آن
کاهش فرار مالیاتی نیازمند همکاری بینالمللی است

ایاالت متحده
یکی از کشورهای
جهان با میزان
باالی فرار مالیاتی
باقی مانده
است .ایالتهای
مختلفی در این
کشور با عالقه
تالش کردهاند
که با تاسیس
شرکتهای
صوری و دیگر
نهادهایحقوقی
که هویت
مالکانشان را
مخفیمیکنند
سرمایههای
خارجی را جذب
کنند
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در سال  ،2009رهبران کشورهای عضو گروه  ،20تحت تاثیر بحران
مالی جهانی ،قول دادند که بساط فرار مالیاتی را که به ثروتمندترین
افراد جهان اجازه میدهد از پرداخت مالیات شانه خالی کنند جمع
کنند .دولتهای ایاالت متحده و اتحادیه اروپا به طور یکسان درباره
بانکهایی که برای تقلبها و جرایم مالیاتی در بخش تاریک سیستم
مالی بینالمللی مورد استفاده قرار میگرفتند ابراز نگرانی کردند.
در واکنش ،بیشــتر کشــورها قدمهای مهمی برای ســختتر و
پرخطرتر کردن پنهانسازی پول در خارج از مرزهایشان برداشتند.
راهبران  132کشور نیز توافق کردهاند که یک استاندارد به اشتراک
گذاشتن اطالعات انطباق پیدا کنند؛ استانداردی که به وسیله سازمان
توسعه و همکاری اقتصادی تهیه شده است .این انتظار وجود دارد که
 96کشور از این گروه ،اشتراکگذاری اطالعات بانکیشان را تا چند
ســال آینده از طریق یک سیستم طراحیشده خودکار شروع کنند.
این سیستم اجازه میدهد که دولتها با یکدیگر برای دست یافتن به
سرمایههای خارج از مرزهای شهروندانشان با یکدیگر همکاری کنند.
اما یک مرکز بینالمللی مالی بزرگ از طراحی کردن این سیســتم
خودداری کرده است :پاناما.
افشــای اخیر میلیونها سند از شرکت حقوقی پانامایی موساک
فونســکا که کارش پرداختن به بخش تاریک نقل و انتقاالت خارج
از کشورهاست ممکن است این وضعیت را تغییر بدهد .رئیسجمهور
پانامــا ،خوان کارلوس وارال ،بعــد از این ماجرا اعالم کرد که دولتش
گروهی از کارشناسان داخلی و بینالمللی را منصوب خواهد کرد تا
محاســبات الزم را برای اینکه کشور بتواند شفافیت سیستم مالی و
حقوقی خود را قدرتمند کند انجام دهند.
اصالحات بنیادی سیستمهای حقوقی و مالی کشوری که در آن
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پولشویی و فرار مالیاتی امکانپذیر است به طور حتم مورد استقبال
قرار خواهد گرفت .این اتفاقی نیست که هزاران مقام رسمی دولتی و
مدیر اقتصادی در سراسر جهان به سوی پاناما رهسپار شدهاند تا راهی
برای مخفی کردن پولهایشان پیدا کنند .اما دولت پاناما نیازی به یک
کمیته ندارد تا به او توصیه کنند از استاندارد بینالمللی به اشتراک
گذاشتن اطالعات پیروی کند یا کنوانسیون چندجانبه در کمکهای
اداری در امور مالیاتی را امضا کند.
در ســالهای اخیر ،پاناما تالش کرده است که از وضعیت خود به
عنوان جایی برای فرار مالیاتی خارج شود؛ با تالشهایی مثل مذاکرات
چندســطحی درباره توافقات مربوط به بهاشتراکگذاشتن اطالعات
مالیاتی که یکی از طرفهای مذاکره آمریکا بوده است .در سال ،2014
این کشور با یک سیاست جدید بانکی منطبق شد که برای سختتر
ســاختن ثبت افراد حقوقی گمنام برای کسبوکارها طراحی شده
بود .همچنین پاناما توافق کرده اســت با استاندارد بهاشتراکگذاری
بینالمللی دادهها انطباق پیدا کند اما اخیرا موقعیت خود را تغییر داده
و سازمان توســعه و همکاریهای اقتصادی در فوریه امسال گزارش
کرده که این کشور گفته است برای انجام همه تقاضاها آماده نیست.
با این حال ،آلوارو آلمان ،نخستوزیر کابینه پاناما ،اعالم کرده است که
«تفاوتهای سازشناپذیری» بین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
و دولت این کشــور وجود ندارد و پاناما آماده اســت که راهی برای
همکاری پیدا کند.
مقامات رسمی در پاناما به این نکته اشاره کردهاند که سیستم بانکی
آمریکایی مدل خوبی برای شفافیت مالی نیست .آنها درست میگویند.
ایاالت متحده یکی از کشورهای جهان با میزان باالی فرار مالیاتی باقی
مانده است .ایالتهای مختلفی در این کشور با عالقه تالش کردهاند
که با تاسیس شرکتهای صوری و دیگر نهادهای حقوقی که هویت
مالکانشان را مخفی میکنند سرمایههای خارجی را جذب کنند.
دولت آمریکا قدمهایی را برای حل این مســئله برداشته اما این
قدمها کافی نبوده است .کابینه اوباما تمایل دارد که با مقررات جدیدی
ت کسانی
منطبق شود که بانکها و موسسات مالی را وادار میکند هوی 
را که پشت نام شرکتهای صوری سنگر میگیرند ارائه کنند.
واشــنگتن درباره توافقات چندســطحی با کشورهای مختلفی
مذاکره کرده است که شامل باهاما و جزایر کیمن نیز میشود .با این
توافقات ،آمریکا میتواند درخواست تبادل اطالعات مالیاتی را داشته
باشد .متاســفانه ،موافقتنامههای اخیر مالیاتی آمریکا در مذاکره با
کشــورهای مختلف و نیز پیشنهاد اصالح کنوانسیون چندجانبه در
کمکهای اداری در امور مالیاتی در مجلس سنای آمریکا متوقف شده
است چون نگرانیهایی درباره حریم شخصی افراد وجود دارد و اینکه
دادههای مالی میتواند به بدنامی افراد منجر شــود .در حالی که این
نگرانیها بسیار قابل توجه است ،نمایندگان سنا نباید مسیر تغییر دادن
سیستمی را که فرار مالیاتی را تسهیل میکند مسدود کنند.
منبع:نیویورکتایمز

فیسبوک با ساختن خدماتی گیرا که مخاطبان زیادی را جذب میکند و مجذوب کردن آنها باعث میشود که بعدتر به آنها
آگهی فروخته شود .دو شرکت هستند که نقشهای مختلفی را در زندگی کاربران خود بازی میکنند؛ گوگل دادههای جهان
را روی هم تلنبار میکند در حالی که فیسبوک درباره شما و دوستانتان چیزهای زیادی میداند.

یهای فناوری
یهای امپراتور 
جا هطلب 

ی شدن آماده میشوند
افرادی نظیر مارک زاکربرگ برای جنگ در دوران بعدی رایانها 

از دوران امپراتوری روم باستان تاکنون ،هیچگاه عالمت انگشت شست رو
بهباال به اندازه آن روزگار نماد قدرت و محبوبیت نبود .اما تقریبا از  12سال
پیش که فیسبوک شــروع به کار کرد امپراتوری بزرگی با جمعیت وسیع،
ثروت اندوخته ،رهبری کاریزماتیک و تاثیر خیلی زیاد ایجاد شد .بزرگترین
شبکه اجتماعی جهان 1.6میلیارد کاربر دارد که یکمیلیارد نفر از کاربران آن
زنانی هستند که روزانه به طور میانگین  20دقیقه وقت در آن صرف میکنند.
در دنیای غرب ،فیسبوک دارای بزرگترین سهام عمومی برای محبوبترین
فعالیت اجتماعی یعنی کار در شــبکههای اجتماعی در ابــزاری رایانهای با
وسیعتریندامنهکاربردیعنیتلفنهایهوشمنداست.اپلیکیشنهایمختلف
این شرکت حدود  30درصد استفاده از اینترنت موبایل را در میان آمریکاییها
شامل میشود .فیسبوک ششمین شرکت جهان با بیشترین ارزش است که
325میلیارد دالر قیمت دارد.
حتی فراتر از اینها ،مارک زاکربرگ ،بنیانگذار و مدیرعامل 31ساله شرکت
فیسبوک ،جاهطلبیهای بزرگتری دارد؛ او برنامه دارد که کشورهای فقیری
را که به اینترنت متصل نیســتند با امواج اینترنت از پهپادهای دارای انرژی
خورشیدی به اینترنت وصل کند و نیز سرمایه زیادی برای پروژههای هوش
مصنوعی ،پروژه «چتبات» و واقعیت مجازی هزینه کند .این فعالیتها برای
مسلط شدن بر صنعت برای او درگیری بیشازپیشی با دیگر امپراتوریهای
دنیای فناوری ایجاد خواهد کرد؛ بهخصوص با گوگل .این نبرد آینده دیجیتال
هرکسی را شکل خواهد داد .فیسبوک با ساختن خدماتی گیرا که مخاطبان
زیادی را جذب میکند و مجذوب کردن آنها باعث میشود که بعدتر به آنها
آگهی فروخته شــود .دو شرکت هستند که نقشهای مختلفی را در زندگی
کاربران خود بازی میکنند؛ گوگل دادههای جهان را روی هم تلنبار میکند در
حالی که فیسبوک درباره شما و دوستانتان چیزهای زیادی میداند .شما به
گوگل مراجعه میکنید برای اینکه کارها را انجام دهید اما به فیسبوک مراجعه
میکنید تا وقت را بکشید .با این حال ،موقعیت تسلط آنها و استراتژیهایشان
به طرز قابل توجهی مشابه میشوند .این شرکتها بهشدت به این نیاز دارند
که در رقابت با دیگر شرکتها به اطالعات بیشتری دست پیدا کنند و آنها را
بفروشند و برای این کار نیاز زیادی دارند که کاربران جدیدی را جذب کنند.
برای همین است که هردو تالش میکنند با روشهای مختلف به کاربرانی
در کشورهایی دورافتاده دست پیدا کنند که خود این شرکتها اینترنت را به
آنجا میبرند؛ اینترنتی که فیسبوک با پهپاد به این کشورها برده یا گوگل با
استفاده از بالنهای غولپیکر.
فیسبوک برای اینکه کاربران بیشــتری را جــذب کند تالش میکند
پروژههایی را مثل اســتفاده از هوش مصنوعی بــرای چت کردن با کاربران
راهاندازی کند یا وارد صنعت تازهتاسیس واقعیت مجازی شود؛ در سال ،2014
این شــرکت 2میلیارد دالر برای واقعیت مجازی هزینه کرد .اما در همه این
زمینههــا ،فیسبوک رقبایی را برای خود میبینــد؛ گوگل از فناوری هوش
مصنوعی برای بهبود خدمات اینترنت یا خودروهای بدون راننده اســتفاده
میکند و جیب پرپولتری برای اســتخدام بهترین محققان در این زمینه و
خرید و تملک استارتهای این حوزه دارد .در زمینه فناوری تشخیص صدا
در دستیاران رباتیک شخصی نیز این شرکت بعد از شرکتهای آمازون ،اپل،

گوگل و مایکروسافت قرار دارد .در پروژه چتبات این شرکت درگیر رقابت با
مایکروسافت شده است.
مقیاسجاهطلبیفیسبوکورقباییکهروبهرویخوددارد،منعکسکننده
اتفاق نظری است که این فناوریها چطور شیوه تعامل افراد با یکدیگر را به
وسیله دادهها و وسایل محیطشده آنها تغییر میدهند .وسایل فناوری جدید
تالش میکنند که به نیازهای افراد پاسخ دهند و بهتدریج وارد فناوریهای
پوشیدنی ،کارتها و ابزارهای واقعیت مجازی در همه ابعاد زندگی خواهند شد.
اینها چشماندازهای جاهطلبانهای هستند که فیسبوک ،گوگل ،مایکروسافت و
دیگر غولهای فناوری در مسیر رو بهجلو روی آنها کار میکنند .اما در امتداد
این پیشرفتها نگرانیهای بجايي درباره حریم شخصی و امنیت وجود دارد.
بسیاری از فناوریهای نوین درگیر اطالعات و فعالیتهای شخصی کاربران
است که فرصتهای زیادی از نظارت را برای شرکتها مهیا میکند.
همچنین نگرانیهایی درباره تمرکز و انحصاریشدن شرکتها و نیز ایجاد
اکوسیستمی بسته در صنعت فناوری وجود دارد که برای کاربران تغییر دادن
خدمات را از یک شرکت به شرکت دیگر سخت خواهد کرد .برنامه فیسبوک
در زمینه پیشنهاد دسترسی رایگان به یک مجموعه از وبسایتهای خاص به
وسیله نهادهای نظارتی مخابرات در هندوستان مسدود شده و این بحث را به
وجود آورده که چنین اتصالهایی این آزادي را برای یک شرکت ممکن خواهد
کــرد که به عنوان یک دروازهبان عمل کند و مانع اتصال کاربران به خدمات
شرکتهای رقیب و محدودشدن آزادی آنان شود.

نگرانیهایی
درباره تمرکز و
انحصاریشدن
شرکتها
و نیز ایجاد
اکوسیستمی
بستهدرصنعت
فناوری وجود دارد
که برای کاربران
تغییر دادن خدمات
را از یک شرکت
به شرکت دیگر
سخت خواهد کرد

منبع:اکونومیست
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جهانمنا

میلیاردرهای نوظهور

افزایش تعداد افراد ثروتمند در بازارهای اقتصادهای رو بهپیشرفت خبر خوبی است

گروهی از
میلیاردرهای
کشورهای
نوظهور را که با
بیشترینسرعت
به این میزان
سرمایه دست پیدا
کردهاند میتوان
کارآفرینان
شعبدهبازی
دانست که
شرکتهای بزرگ
خود را ساختهاند
یا آنها را مدیریت
میکنند تا برای
بقای خود در
بازارهای جهانی
بجنگند

در ســال  ،1998پیتر مندلسون ،عضو پیشــروی کابینه حزب
کارگر انگلیس در آن موقع ،گفته بود که «درباره افرادی که بهشدت
پولدار میشوند کامال آسودهخاطر است به شرط اینکه مالیاتشان را
پرداخت کنند» .اما این روزها ،لُرد مندلســون دلواپستر شده است؛
او درباره افزاش نابرابری و آب رفتن درآمد طبقه متوســط که ناشی
از جهانیســازی است نگران است .چهره او کامال شبیه به یک نخبه
جهانی اســت .رئیس صندوق بینالمللی پول ،کریستین الگارد ،نیز
گفته است که افزایش نابرابری «سایهاي سیاه» است که بر سر اقتصاد
جهانی ایستاده اســت .یکی از گزارشهای اخیر سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی نیز هشــدار داده است که افزایش نابرابری «چالش
سیاستی بزرگی» برای همه کشورها خواهد بود.
در یــک تحقیق جدید به نــام «مردم پولدار ،کشــورهای فقیر:
افزایش ثروتمندان بازارهای نوظهور و شرکتهای غولآسای آنها»،
کارولین فرویند از موسسه پترسون در واشنگتن ،مشارکت مهمی را
در فهم این چالش انجام داده اســت .او یک تفاوت بین میلیاردرهای
کشــورهای ثروتمند و چنین افــرادی در اقتصادهای نوظهور قایل
شده اســت؛ ثروتمندانی از کشورهای در حال توسعه که تعدادشان
با سرعت باالتری از پولدارهای دنیای ثروتمند افزایش یافته است .در
سال  ،2004جهان نوظهور حدود  20درصد  587میلیاردر پیمایش
ساالنه مجله فوربز را در بر میگرفت اما در سال  ،2014این کشورها
 43درصد هزار و  645میلیاردر این فهرســت را شــامل میشد .در
جهان ثروتمند ،تعداد کســانی که بیش از ارثیهای که به آنها رسیده
باشــد خود در ایجاد ثروتشان نقش داشتند ،بین سالهای  2001تا
 2014تقریبا ثابت و نزدیک  60درصد بود .در جهان نوظهور ،ســهم
افرادی که سرمایهشان را به دست آوردهاند از  56درصد به  79درصد
رسیده است.
حصول ثروت به دســت خود بهتنهایی یک فضیلت محســوب
نمیشود .تعداد از ابَرپولدارهایی که خود ثروتشان را به دست آوردهاند

از راه ارتباطهای نادرســت به این مقصود رسیدهاند .اما فرویند بحث
میکند که گروهی از میلیاردرهای کشورهای نوظهور را که با بیشترین
سرعت به این میزان سرمایه دست پیدا کردهاند میتوان کارآفرینان
شعبدهبازی دانست که شرکتهای بزرگ خود را ساختهاند یا آنها را
مدیریــت میکنند تا برای بقای خود در بازارهای جهانی بجنگند .او
سالم تغییر
میگوید که افزایش تعداد این افراد اَبَرپولدار میتواند پیامد ِ
ساختاری و توسعه سریع را به دنبال داشته باشد .وقتی که اقتصادها
بهسرعت توسعه پیدا میکنند ،همانند اتقاقی که در اواخر قرن نوزدهم
میالدی برای آمریکا رخ داد ،شــرکتهای بزرگی را توسعه میدهند
که ثروت در آنها متمرکز میشود و این شرکتها با پیشقدم شدن
در استفاده از فناوریهای کارا و تولید اشتغال ،در رشد وسیع کشور
همکاری خواهند داشــت .چنین شرکتهایی خود را از کف مقیاس
درآمدی باال میکشــند و به همان اندازه نیز روسای خود را ثروتمند
یکنند.
م 
فرویند فهرست میلیاردرها را بررسی کرده و آنهایی را که ثروتشان
به ارث رســیده از فهرست حذف کرده و سپس میلیاردرهایی را که
خود به ثروتشان دست پیدا کردهاند به چهار دسته تقسیم کرده است؛
آنهایی که ثروتشان از امتیازات دولتی و دیگر شکلهای استقراض به
وجــود آمده ،میلیاردرهایی که در حوزه امور مالی یا امالک فعالاند،
آنهایی که بنیانگذار کسبوکارهایی که هستند که بهخوبی در بازار
رقابت میکنند و نیز مدیرانی که دستمزد خیلی باالیی دارند .فرویند
میگوید تنها میلیاردرهای دو دسته آخر را میتوان کارآفرین واقعی
دانســت .در سال  ،2001تنها  17درصد تمام میلیاردرهای بازارهای
نوظهور در این دسته قرار میگرفتند اما در سال  ،2014این نسبت
تقریبا به  35درصد رسید.
نمونه پیشرویی که برای این دسته افراد میتوان ذکر کرد تری گو
در تایوان است که شرکت «هون هایی» را تاسیس کرده است؛ شرکت
غول حوزه الکترونیک که به نام «فوکسون» نیز شناخته میشود .این
شرکت در ســال  1974تنها 7هزار و  500دالر در اختیار داشت اما
توسعه عظیمش در داخل سرزمین چین این شرکت را به بزرگترین
صادرکننده کشور تبدیل کرد که نیروی کاری در حدود یکمیلیون
نفر داشت .دیلیپ شانگهاوی نیز کسی است که شرکت «صنایع سان
فارمیسیوتیکال» را در سال  1983با هزار دالر قرض از پدرش بنیان
گذاشت .این شرکت اکنون بزرگترین شرکت داروسازی هندوستان
است که 16هزار نفر پرسنل دارد و ارزش بازارش 29میلیارد دالر است.
ژو قونفی کار را در یک مزرعه خانوادگی در هونان شــروع کرد و آن
زمان ،قبل از اینکه شرکتی برای ساختن صفحههای لمسی تاسیس
کند یک کارگر کارخانه بود .ژو اکنون ثروتمندترین زن جهان به شمار
میرود که داراییاش را خود به دســت آورده اســت .شرکت او« ،لنز
تکنولوژی» 60 ،هزار نفر را به اســتخدام درآورده و ثروتی نزدیک به
12میلیارد دالر دارد.
منبع:اکونومیست
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مشخص نیست که چرا جک ما ممکن است بخواهد یک روزنامه داشته باشد .رئیس هیئت مدیره
گروه اقتصادی علیبابا دومین مرد ثروتمند چین به شمار میرود و کسبوکار اینترنتی خود را در
حوزههایی مثل توزیع کاال ،خدمات مالی و ورزش توسعه داده است.

چرا رئیس علیبابا برای خود یک روزنامه میخواهد؟

خرید روزنامه پیشروی هنگکنگ توسط جک ما ،او را به هدف حمله منتقدان تبدیل کرده است
اواخر ســال گذشــته میالدی وقتی که رابرت کوئوک از سوی
دوســتانش مورد این سوال واقع شــد که چه احساسی دارد که در
نهایت بعد از  24سال داشتن روزنامه «ساوث چاینا مورنینگ پست»
سرانجام آن را فروخته است ،این فعال اقتصادی مالزیایی و صاحب
شــرکتهای عظیم حوزه امالک گفت که بعد از سالها احساس
راحت شدن میکند.
پیشــروترین روزنامه انگلیســیزبان هنگکنــگ وقتی که به
داراییهای غول کسبوکار ،کوئوک ،اضافه شد باعث تعجب کسانی
شد که این تاجر شکر در آسیای جنوب شرقی ،صاحب کارخانههای
بزرگ روغن پالم ،هتلهای زنجیرهای «شانگری-ال» و بلندترین برج
اداری پکن را میشناختند.
پیش از ابداع اینترنت ،روزنامه «ســاوث چاینا مورنینگ پست»
یک انحصار ازپیشموجود را در هنگکنگ آن زمان در اختیار داشت
و سهم اصلی بازار آگهیهای چاپی را در روزنامههای انگلیسیزبان
هنگکنگ در اختیار داشــت .با این حال ،حتــی با اینکه به نظر
میرســید مزایای مادی این روزنامه اندک است و زیر نظر دبیران و
روزنامهنگاران قانونگریز کار میکند ،حزب کمونیست حاکم چین
و دیگر کسبوکارهای کوئوک از همکاری با آن رضایت داشتند .او
میتوانست تالش کند که کنترل روزنامه را در اختیار بگیرد اما نهتنها
این کار را نکرد بلکه باعث شــد که به محبوبیت او نیز خدشه وارد
شود.
امــا چرا این تاجر بــزرگ موفق خودش را به این ســادگی به
هدف منتقدان خود تبدیل کرده بود؟ منتقدانی که مشکوک بودند
موفقیتهای او در چین به ارتباطاتش با دولت پکن ارتباط داشــته
باشد .خوانندگان روزنامه «ســاوث چاینا مورنینگ پست» اکنون
مشابه این سوال را از جک ما ،غول اقتصادی چینی ،میپرسند که با
پرداخت 266میلیون دالر این روزنامه را خریده است.
هنوز کامال مشخص نیست که چرا جک ما ممکن است بخواهد
یک روزنامه داشته باشد .رئیس هیئت مدیره گروه اقتصادی علیبابا
دومین مرد ثروتمند چین به شمار میرود و کسبوکار اینترنتی خود
را در حوزههایی مثل توزیع کاال ،خدمات مالی و ورزش توسعه داده
است .برخی از مردم به طنز اينطور میگویند که جک ما از کارکنان
خود خواســته است که یک نسخه از روزنامه را بخرند اما آنها دچار
سوءتفاهم شدهاند و کل شرکت ناشر روزنامه را خریدهاند.
در حالی که جک ما گفته است در امور تحریریهای «ساوث چاینا
مورنینگ پست» دخالت نخواهد کرد و آن را در جهت منافع طرف
ناشــر روزنامه درگیر نمیکند ،یکی از انگیزههای او که همین حاال
هم آن را بازگو کرده این است که رسانههای غربی چین را «از میان
عدسیهای خیلی خاصی» پوشش میدهند که نگاه آنها را به این
کشور «مخدوش میکند».
اینکه علیبابا قول داده است که در امور تحریریه دخالت نکند نافی
این نیست که در جهت منافع نگاه جهانی به جامعه چین که روزنامه

انگلیسیزبان «ساوث چاینا مورنینگ پست» یکی از منابع آن است
نخواهد بود .بسیاری از شرکتهای بسیار شناختهشده جهان که در
میان آنها فیسبوک بسیار مهم است ،در حال بحث کردن بر سر این
مسئله هستند که چین بازار بسیار خوب و جذابی برای کار آنهاست
اما دولت چین در امور شرکتداری این کشور دخالت زیادی میکند
و بهراحتی میتواند استفاده آنها را از این بازار از بين ببرد.
من باید اشاره کنم که کار روزنامهنگاری خود را از «ساوث چاینا
مورنینگ پســت» در زمانی که قرن بیستویکم تازه در حال آغاز
شدن بود شــروع کردم .این اتفاق مربوط به سالها پیش است اما
باید گفت دخالتها یا سانسورهایی که به طور مثال در امور تحریریه
این روزنامه اعمال میشد ،در طول شش سالی که من در آنجا کار

کردم ،بیشتر به شوخی شبیه بود تا اینکه یک مسئله آسیبزا باشد.
برای مثال ،به گزارشــگر ورزشی روزنامه گفته شده بود درباره تیم
فوتبال آرسنال که مورد عالقه کوئوک بود اخبار انتقادی کار نشود
و در موردی دیگر ،مطالب مربوط به هو جینتائو که آن زمان معاون
رئیسجمهــور بود از مطالب مربوط به رئیسجمهور جیانگ ِزمین
حجم بیشتری نداشته باشد.
اگر جک ما این توهم را داشــته که اداره کردن روزنامهاش آسان
خواهد بود در اوایل آوریل آن را از دست داده است؛ زمانی که اسناد
پاناما منتشــر شــد و دبیران روزنامه ناچار شدند که مطابق عرف
رسانههای چینی از مسائل مربوط به مقامات این کشور در بهشت
مالیاتی یاد کنند یا اصال آن را نادیده بگیرند .جک ما مثل کوئوک
نمیتواند موفق شود؛ کار او تا اینجا خیلی به چشم نمیآید با اینکه
حجم اقتصادی زیادی پشــت سر آن بود .اما از حاال به بعد ،روزنامه
او باید مسائل منفی و مثبت زیادی درباره کشورش بنویسد که او را
هدف انتقادهای دولت و صاحبان قدرت قرار میدهد.

تام میچل

رئیس شعبه چین فایننشال
تایمز

مردم به طنز
میگویند که جک
ما از کارکنان خود
خواسته است
که یک نسخه از
روزنامه را بخرند
اما آنها کل شرکت
ناشر روزنامه را
خریدهاند

منبع:فایننشالتایمز

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلوهشتم ،خرداد 1395

151

جهانمنا

چرا ترامپ ظهور کرد؟

شکاف بین عموم و نخبگان در غرب بسیار افزایش یافته است

لئون آرون

محقق موسسه امریکن انترپرایز

شکافیکهبین
نخبگانسیاسی
و رسانهها با
مردم وجود دارد
باعث شده است
مردم عادی به
کسانیمانند
دونالد ترامپ
در انتخابات
مقدماتیآمریکا
عالقه نشان
دهند؛ کسی که
مثل مردم حرف
میزند
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از آالباما تا دانمارک و نوادا تا هلند و از آریزونا تا ســوئد و آلمان،
مجارستان و لهستان ،رأیدهندگان گروهگروه به سوی عوامفریبان،
احزاب و جنبشهای پوپولیست ،ملیگرا ،انزواطلب و بومیگرا حرکت
میکنند .این روند که تمام اروپا و ایاالت متحده را طی کرده ،وسیعتر
و عمیقتر از سیاست است .مطالعات بیشتر از قبل نشان میدهد که
جذابیت این پدیدههای ناگهان محبوب ناشــی از شکاف بین عقاید
فرامدرن و عمدتا فرامســیحی نخبگان غربی (سیاســی ،رسانهای،
فرهنگی و آکادمیک) از ســویی و بقیه مردم کشورها از سوی دیگر
است .این شــکاف خیلی کم ایدئولوژیک نیست .این اتفاق اخالقی
است ،زبانی و تقریبا مردمشناسانه است .برای نخبگان ،هیچ یا تقریبا
هیچ چیز «نوشتهشدهای روی سنگ» وجود ندارد .هر چیزی سیال،
بسته به وضعیت و کارکردگرایانه تعیین میشود .همانطور که پایهگذار
مکتب اگزیستانسیالیسم (وجودگرایی) گفته است «وجود مقدم بر
ذات است» .همانطور که جمله خیلی مشهوری از نیچه درباره «مرگ
خدایان» میگوید اخالق مطلق وجود ندارد .ارزشها به
انتخابهای شخصی وابسته هستند و هرکدام به خوبی
ديگري است .هیچکدام از آنها بهتر یا بدتر نیست بلکه
تنها «متفاوت» است« .حقیقت» یگانهای وجود ندارد
بلکه ما شاهد «حقیقتها» و چندین حقیقت هستیم.
در پی فرض مســلم دیگری که در فرامدرنیسم به
وسیله نیچه صورتبندی شده« ،امر واقعی وجود ندارد و
فقط تفسیرها موجود هستند» .بنابراین روش «از سویی
و از سوی دیگر» رسانههای نخبه ،میتوان گفت ،به یک
اندازه به دولتهایی که به صورت دموکراتیک انتخاب
شــدهاند و دیکتاتوریهایی که به صورت دموکراتیک
انتخاب نشدهاند اعتبار میبخشند.
به طور مشابه ،نه جنگ مدافعانه برحقی وجود دارد و
نه جنگ ناحق خشونتطلبانهای .همه اینها «درگیری» و «خشونت»
هستند .بنابراین هر «صلحی» که به «راهحل سیاسی» مشهور است
بدون توجه به اینکه چطور میتواند آسیبزا ،کوتاهمدت یا فریبکارانه
باشد ،بر نبرد برای پیروزی خوبی بر امور شیطانی ترجیح داده میشود.
انتقــاد به قدرت مطلــق و حاکمیت مرزهــا و ملیتها یک نوع
کنشگرایی به حســاب میآید .یکی از نمونههــای این پروژههای
بوروکراتیک نخبهگرای ناب اتحادیه اروپا« ،اروپای بدون مرز» شینگن
و واحد پولی یکســان اروپایی است .در این میان ،ارتش در قالب یک
ابــزار در روابط ژئوپلیتیک و یک روش بــرای دفاع از ارزشهای یک
کشور ،یک متحد یا یک مشتری ،مانعی برای رسیدن به این مقصود
به شــمار میرود .ایدئولوژیها و عداولتی که از آنها ناشی میشوند
نباید وجود داشــته باشند و در هر مورد ،مشکالتش میتواند با یک
«گفتوگو» حل شود.
در آن ســوی دیگر شکاف ،میلیونها نفری قرار دارند که محتاج
اطمینان هستند .آنها معتقدند که یک سلسله مراتب مطلق از ارزشها
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هست که میگوید «درست» و «نادرست» وجود دارد .مرام اخالقی
یا «ذات» آنها به «وجود» آنها شکل میدهد و هدایتش میکند .برای
آنهــا ،خدایان زندهاند .به زبان رئیسجمهور اوباما ،آنها به اســلحه و
مذهب خود متکی هستند.
آنها عقیده دارند که حقیقت وجود دارد و امور واقعی انکارناپذیرند
و جا برای تفســیر آنها باز نیست .یکی از امور از این دست ،این است
که برخی عداوتها زایلناشدنی هستند و نیز اینکه درگیریهایی که
افراد در آن دخالت میکنند غیرقابل چشمپوشی است و نمیتواند با
مذاکره یا کوتاه آمدن رفع و رجوع شــود بلکه تنها با پیروزی یکی از
طرفها بر دیگری است که این درگیری پایان میپذیرد .در برخی از
موارد ،آنها اعتقاد دارند یک نفر باید جنگ را شروع کند .آنها همچنین
فکر میکنند که مرزها حاکم مطلق هستند و ارتشها وجود دارند تا از
اصول و حوزه استحفاظی کشورها دفاع کنند.
به نظر میرســد که آنها احساس میکنند اصالح سیاسی باعث

میشــود کشورشان به ســویی حرکت کند که دیگر قابلیت این را
نداشــته باشد که به نتایجی در مباحث برسد که از نظر آنها حیاتی
است .این اختالف را میتوان در واکنشهای همزمان روسای جمهور
کشورهای غربی به عملیات تروریستی داعش در پاریس مشاهده کرد؛
وقتی که این حمالت انجام شد فرانسوا اوالند ،رئیسجمهور فرانسه،
آنها را «تندروهای اســامگرا» خواند اما باراک اوباما تالش کرد که از
عناوین مذهبی و دشمنتراشانه برای آنها استفاد نکند و تروریستها را
«یک دسته آدم سرسپرده» نامید که خریداران مغازهها را کشتهاند و
به صورت تصادفی به آنها شلیک کردهاند.
این شکاف که بین نخبگان سیاسی و رسانهها با مردم وجود دارد
باعث شده است مردم عادی به کسانی مانند دونالد ترامپ در انتخابات
مقدماتی آمریکا عالقه نشان دهند؛ کسی که مثل مردم حرف میزند
و عقایدی دارد که مثل خیلی از مردم آمریکا متعصبانه و قاطع است،
نه نخبهگرا و نسبی.
منبع:نیوزویک

چرا انگلستان نباید از اروپا
خارج شود؟
خروج از اتحادیه شعلههای ملیگرایی
دهه  1930را به یاد میآورد

یک همهپرسی سرنوشتساز در روز  23ژوئن تعیین خواهد کرد که آیا
انگلستان اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد یا نه .اتحادیه اروپا در دوران بعد
از جنگ جهانی دوم با تشکل خود توانست به ویرانی و کشتار و رکود بعد از
جنگ خاتمه دهد و به طور معجزهآسایی این قاره را از مشکالتی که داشت
خارج سازد .در آن زمان ،دو کشور فرانسه و آلمان بهشدت با هم درگیر شده
بودند و یک اتحادیه مشترک بود که توانست روابط این کشورها را به حدی
برساند که اینک چنان جدالی بین این دو کشور قابل تصور نیست.
اتحادیه اروپا ،برخالف انتقادهایی که میخواهد ما را به ســوی قضاوت
منفی بکشــاند ،یک موفقیت قابلتوجه بوده است .موانع بین کشورهای
متخاصم برداشــته شد ،تجارت داخل اروپا را تسهیل کرد و به لطف واحد
پولی مشترک در حال حاضر جریان نقدینگی با استفاده از واحد پولی یورو
در میان  19کشور داخل اتحادیه همانطوری در جریان است که در داخل
ایالتهایآمریکا.
از زمان ســقوط دیوار برلین ،اتحادیه اروپا به یک نیروی پیشــرو برای
آزادسازی و دموکراتیکسازی شرق اروپا تبدیل شده که زمانی جزو بلوک
کمونیستی به شمار میرفتند .این اتحادیه بیشترین منفعت را برای چنین
کشورهایی داشت و اصالحات بزرگی که در اقتصاد آنها به وجود آمد سبب
شد رشد بسیاری داشته باشند.
اما همچنان موارد زیادی وجود دارد که اتحادیه اروپا مورد محبت واقع
نشــود؛ دفتر مرکزی این اتحادیه در بروکســل بارها به دلیل رسواییهای
مربوط به فســاد سران و کارکنان مورد انتقاد واقع شده است .این اتحادیه
یک آتشفشــان از نظارتهای دستوپاگیر و آمیخته به فسادی است که
موجب میشود این نهاد با مشکل مواجه شود .بهخصوص ،مردم انگلستان
در سالهای اخیر با موانع حقوقی در این اتحادیه مواجه شدهاند که متباین
با ســنت حقوقی انگلیسی بوده است؛ مقررات مربوط به مبارزه با انحصار و
قوانین ضدانحصار در اتحادیه اروپا یکی از نمونههایی است که میتوان این
مشکالت را در آن دید.
رهبران و بوروکراتهای سیاسی اروپایی بسیار زیادی به مالیات باال معتاد
شدهاند .اینطور به نظر میرسد که رهبران اروپا میخواهند این مالیات باال را
که در آلمان و فرانسه دیده میشود به بقیه اتحادیه نیز تسری دهند و نوعی
همگنسازی مالیاتی را در تمام  28کشور این اتحادیه به راه بیندازند که این
مسئله برای انگلستان مشکالت عدیدهای درست میکند.
تکامل اتحادیه اروپا از روزهای اول تاکنون نشــان میدهد که وضعیت
کنونی این اتحادیه بســیار دورتر از روزهای اولی اســت که این نهاد برای
انجام تجارت آزاد و تســهیل آن به وجــود آمد .در عوض ،رهبران این قاره
بهشدت تالش کردهاند یک اتحادیه واقعا سیاسی را بسازند که مشابه ایاالت
متحده آمریکا در اروپا باشد .متاسفانه ،این کار به وسیله دولتهای کشورهای
اتحادیه اروپا انجام شد و احزاب این کشورها کمتر در آن نقش داشته است.

در حال حاضر ،موضوع داغتر از رشــد اتحادیههراســان در انگلستان و
هرجای دیگری ،بحث مهاجرت است که اقتصادهای اتحادیه را با بحرانهای
اجتماعی روبهرو کرده اســت .اما بزرگترین مســئلهای که اروپا را نشانه
رفته ،رکود اقتصادی است .رهبران کشــورهای اتحادیه فراموش کردهاند
که چهچیزی یک اقتصاد را به رشد میرساند؛ سطح محسوسی از مالیات،
خرج کردن و نظارت بهویژه در زمینه استخدام و اخراج کارگر .وقتی که در
ســالهای  2008و  2009میالدی بحران مالی جهانی به اوج خود رسید
بخــش خصوصی بیش از هرچیزی از «ریاضت اقتصادی» آســیب دید و
کودک آسیبدیده این ماجرا که باید مالیات زیادی پرداخت میکرد اما پول
چندانی نداشت یونان بود.
اما بعد از این مسائل ،باید پرسید که چرا انگلستان باید در اتحادیه اروپا
بماند؟ خروج انگیس میتواند نبود یکپارچگی را که این روزها اتحادیه اروپا
از آن رنج میبرد تشدید کند و پیامدهای سیاسی و اقتصادی بدی داشته
باشــد .چنین خروجی میتواند به شعلههای حفاظت داخلی از کشورها و
ملیگرایی بدمد و آنها را بیش از گذشته تقویت کند .تجربه چنین مسائلی
در دهه  1930میالدی نشان داد که نتایج تقویت اینچنین پدیدههایی به
چه عاقبتی ختم خواهد شد .ترس از رکود بزرگ اقتصادی در آمریکا  -ناشی
از موانع تجاری و کم شدن ارزش رقابت -بود که در سالهای بعد از جنگ
جهانی دوم باعث شد اتحادیه اروپا شکل بگیرد.
خروج انگلســتان از اتحادیه اروپا میتواند در داخل بریتانیا نیز مشکل
به وجود بیاورد .اســکاتلندیها در سال  2014نشان دادند که دستکم در
بخشی از جامعه خود خواهان استقالل از بریتانیا هستند .آنها میخواهند در
داخل اتحادیه اروپا باقی بمانند و انتظار میرود که خروج بریتانیا از اتحادیه
آنها را ترغیب کند که از بریتانیا مستقل شوند و به عنوان یک کشور جداگانه
به اروپا بپیوندند.

استیو فوربز

سردبیر مجله فوربز

تکاملاتحادیه
اروپا از روزهای
اول تاکنون
نشان میدهد که
وضعیتکنونی
این اتحادیه
بسیار دورتر از
روزهای اولی
است که این
نهاد برای انجام
تجارت آزاد و
تسهیل آن به
وجود آمد

منبع:فوربز
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جهانمنا

کوباما

ایاالت متحده و آمریکای التین میتوانند به هم نزدیک شوند اگر رئيسجمهور بعدی بگذارد

منتقدان اوباما
میگویند که او
به کاسترو اجازه
داده است که
در کشور خود
هر مسیری را
که میخواهد
انتخاب کند.
اما باید گفت
که دموکراسی
یکشبه در کوبا
ایجاد نمیشود

مراقــب و محتاط بودن در زبان سیاســت خارجی بــاراک اوباما
اصطالحی اســت که خیلی زیاد شنیده میشود .اما در یک بخش از
جهان این احتیاط به جایی نرسید و با شگفتی روبهرو شد .دیدار اوباما
از کوبای فیدل و رائول کاســترو در  21و  22مارس امسال امری بود
که در  9ســال و خردهای ریاستجمهوری او غیرقابلتصور بود .این
اتفاق یک حرکت با مهرههای شطرنج بود که در آن آمریکا بعد از 54
سال قطع رابطه با کوبا ارتباط با این کشور را از سر گرفت و ممنوعیت
صادرات و واردات با این کشــور را برداشت .ایجاد ارتباط با همسایه
ایاالت متحده و خارج کردن آن از انزوا در شرایطی صورت گرفته که
هنوز رژیم کمونیست کوبا به پایان کار خود نرسیده است.
با این حال ،ارتباط با کوبا باعث خدشهدار شدن روابط بین آمریکا
و کل آمریکای التین خواهد شــد .بعد از یک دوره زمانی که آمریکا
ناحیه آمریکای التین را به عنوان حیاطخلوت خود در نظر میگرفت،
چین جای آمریکا را گرفــت و روابط بین ایاالت متحده و آمریکای
التین بسیار گرم شد و بر اساس سود متقابل توسعه یافت .اکنون این
خطر وجود دارد که رئيسجمهور آقا یا خانم بعدی آمریکا نتواند از این
وضعیت بهره ببرد و فرصت را از دست بدهد.
اوباما روی اسب درستی شرطبندی کرده است؛ تحریم تجاری علیه

کوبا تجربهای بدون فایده بوده است .این یک میراث باقیمانده از جنگ
سرد بوده که بیش از اینکه برای آمریکاییها سود داشته باشد دارای
فایده برای رژیم کاسترو بود تا بتواند دولت سیاسی خود را توجیه کند
و بهانهای باشد برای اینکه ایدئولوژی خود را در جزیره نفوذ بیشتری
دهد.
به نظر میرسد که کوبا در طی سالهای اخیر روش خود را تغییر
داده و دوباره نوبت به زمانی رسیده است که مثل اواسط دهه ،1950
این جزیره پر از گردشگرانی باشد که از آن بازدید میکنند .به لطف
اصالحاتی که رائول کاسترو از سال  2008که قدرت را از برادر بزرگتر
خود به عنوان ریاســتجمهوری تحويل گرفته انجــام داده ،حدود
یکمیلیون نفر از کوباییها که یکپنجم نیروی این کشور را شامل
میشوند در بخش خصوصی مشغول به کار شدهاند .درآمد حاصل از
گردشگری نیز که زمانی به کسبوکار بسیار کوچکی تبدیل شده بود
اکنون رشد زیادی را شاهد است.
از نظر رســمی و با در نظر نگرفتن دموکراسی ،اصالحاتی که در
کوبا اتفاق افتاده بهروز شدن سوسیالیسم عنوان میشود ،نه در آغوش
گرفتن سرمایهداری .منتقدان اوباما میگویند که او به کاسترو اجازه
داده است که در کشور خود هر مسیری را که میخواهد انتخاب کند.
اما باید گفت که دموکراسی یکشبه در کوبا ایجاد نمیشود؛ تغییرات
سیاســی به صورت تدریجی و از درون در این کشور انجام میشود.
رائول کاسترو گفته اســت که در انتخاب سال  2018از قدرت کنار
خواهد رفت و جانشین احتمالی او ،میگل دیاز کنل است؛ کسی که
بعد از انقالب فیدل کاسترو در سال  1959به دنیا آمده است .کوباییها
بر اساس اینکه چقدر او بتواند زندگی آنها را بهبود بخشد دربارهاش
قضاوت خواهند کرد و این بهبود به اصالحات اقتصادی بیشتری نیاز
خواهد داشــت .امیدواری باید این باشــد که کوبا بیشتر شکوفا و به
دیگر نقاط جهان متصل شــود و در پی این اتفاق آزادسازی سیاسی
نیز رخ دهد.
ارتباط برقرار کردن با کوبا این روند را تســریع میبخشــد .اوباما
نمادی از فرصت رسیدن به آزادی برای بسیاری از کوبایی-آفریقاییها
است .ارتباط بین دو کشور نزدیک و مرتبط از نظر تجاری ،گردشگری
و ارتباط دوباره خانوادهها تنها در صورتی محقق خواهد شد که این دو
کشور تغییراتی را شاهد باشند.
انگیزه دیگــری نیز برای اوباما برای برقرار کــردن ارتباط با کوبا
وجــود دارد؛ تحریم تجاری آمریکا علیه کوبــا از نظر نمادین روابط
ناراحتکنند ه بین آمریکا و همسایگان خود را به نمایش میگذارد .در
 20سال گذشته بسیاری از کشورهای آمریکای التین روابط خود را با
آمریکا به سطح طبیعی رساندهاند اما کشورهایی مثل کوبا هنوز باقی
مانده بودهاند که باید در سیاست خارجی آمریکا جایی میداشتهاند.
بنابراین رئيسجمهور آمریکا تالش بسیاری کرده است که این ارتباط
نمادین نیز حفظ شود.
منبع:اکونومیست
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روشنایی در شب نهتنها به ما درباره میزان مصرف برق توضیح میدهد بلکه به طور
وسیعتر نشانه فعالیت اقتصادی است و فعالیتهای آماری نشان میدهد به صورت قابل
اعتمادی با کارایی اقتصادی همبستگی دارد.

تصاویر ماهوارهای از فقر میگویند
استفاده از دادههای غیرمستقیم برای تشخیص مشکالت اقتصادی

انفجار دادهها هماکنون چگونگی بازاریابی محصوالت و سیاستمداران
ما را تغییر داده است .اکنون یک نوآوری مشابه برای تغییر چگونگی مبارزه
ما با فقر در سراسر جهان شروع به کار کرده است.
یکی از مشکالت فقر را در نظر بگیرید؛ پیدا کردن فقرا .حتی در دنیایی
که در فقر غرق شده است ،تقریبا همه دولتها ،سازمانهای غیردولتی و
موسسات خیریه با این مسئله درگیر هستند .وزیر بهداشت رواندا در چه
نقطهای از این کشــور باید بیمارستان جدید خود را تاسیس کند؟ چه
مناطقی از هندوستان باید برنج یارانهای بگیرند؟ همه این تصمیمها نهتنها
به این نیازمند است که بدانیم فقر وجود دارد بلکه الزم است که مناطقی
با بیشترین نیاز به کمک تشخیص داده شوند.
اما تا همین اواخر ،پاســخ دادن به چنین پرسشهایی نیازمند انجام
پیمایشهای تقریبا اختصاصی در سراسر کشور بود که کاری گران و از
نظر منطقی چالشبرانگیز به حساب میآمد .بسیار سخت است که یک
نمونه آماری تصادفی از افرادی در بیهار در هندوســتان یا یک روستا در
نایروبی کنیا گرفته شود؛ جاهایی که طراحی خیابانها برای خودش یک
ِ
پروژه بزرگ به حساب میآید.
این چالشها باعث اســتفاده از انواع جدیدی از دادهها شــده است؛
اطالعاتی که میتواند به طور غیرمســتقیم با اســتفاده از الگوریتمها و
منابع جدید جمعآوری شود؛ اطالعاتی که بهخصوص خیلی هم ارزشمند
هستند .جستوجوهای گوگل و پســتهای توئیتر و فیسبوک که در
ایاالت متحده بسیار مفید هستند ،احتمال خیلی کمی دارد که در کنیا،
هندوستان یا بنگالدش به کار بیایند .اما ایده اصلی پشت سر این منابع
دادهها ،یعنی اندازهگیری بدون پرسیدن مستقیم از افراد ،میتواند بهشدت
کمککنندهباشد.
مورد محاســبه پایهایترین متغیر اقتصادی را در نظر بگیرید؛ تولید
ناخالص داخلی .در کشــورهایی که دارای زیرساختهای ضعیف آماری
هستند ،کسبوکار غیررسمی نمیخواهد رصد شود و ارقام ممکن است
ل اعتماد باشند .مورتن جرون ،یک
دستکاری شوند ،اعداد میتوانند غیرقاب 
اقتصاددان در دانشگاه ســایمون فراستر ،در کتاب خود با عنوان «اعداد
فقیر» بحث کرده اســت که در بســیاری از کشورهای آفریقایی کمبود
دادههای کیفی باعث مسدود شدن مسیر توسعه میشود.
برای اینکه بدانیم دادههای رســمی چطور میتوانند باشند این را در
نظر بگیرید که در سال  2015کره شمالی یک گزارش مربوط به بودجه را
منتشر کرد که در آن مدعی شده بود رشدی تقریبا 225درصدی داشته
است .برای تایید این معجزه اقتصادی مشکوک ،ما میتوانیم از ناسا کمک
بگیریم؛ موسســهای که تصاویر ماهوارهای از زمین در ساعات شب ارائه
کرده است .یکی از این تصاویر ،اقیانوسی از نور را در کره جنوبی و چین
نشــان میدهد .اما همچنین این تصویر یک تاریکی وسیع بین این دو
کشــور را به نمایش میگذارد که نشاندهنده واقعیت تلخ کره شمالی
اســت؛ جایی که روشن بودن چراغ در شب به معنی معدود زندگیهای
تجملی در این کشور است .اگر کره شمالی یک معجزه اقتصادی را تجربه
میکند این معجره به طور خالص فقط به زندگی روزهای روشن در این

کشور مربوط میشود.
روشنایی در شب نهتنها به ما درباره میزان مصرف برق توضیح میدهد
بلکه به طور وسیعتر نشانه فعالیت اقتصادی است و فعالیتهای آماری
نشان میدهد به صورت قابل اعتمادی با کارایی اقتصادی همبستگی دارد.
کره شمالی تنها کشوری نیست که عکسهای ماهوارهایاش به ما داستانی
را مغایر با آنچه که دادههای رسمی نشان میدهند میگوید .یک مقاله
علمی در مجله «مرور اقتصادی آمریکا» به این نتیجه رســیده است که
در بســیاری از مناطق ،تخمین رشد درآمد با آنچه که آمار رسمی اعالم
میکنند ساالنه به بزرگی  3درصد نیز بوده است.
عکسهای ماهوارهای سطحی از وضوح جغرافیایی را نشان میدهند
که در ســطح ملی نمیشــود به آن رســید .برخی از محققان دیگر ،از
الگوریتمهای تصویری که در تشــخیص صورت افــراد در فیسبوک یا
یافتن خودروها کاربرد دارند برای تحلیل پیکسل به پیکسل این تصاویر
ماهوارهای از کشورها استفاده کردهاند .در این روند ،آنها توانستهاند کیفیت
فقر را در هر کیلومتر مربع از کشور اوگاندا تعیین کنند.
عکسهای ماهوارهای اطالعات مفید دیگری نیز فراهم میکنند.
در مناطق روستایی ،ما میتوانیم غالت را در زمین ببینیم که به ما
اجازه میدهد حتی قبل از دروی واقعی ،اندازه درو را حدس بزنیم.
این دادهها پنجرهای را مســتقیم بــه روی ما باز میکند که بخش
اساسی زندگی اقتصادی بسیاری از فقرای روستایی جهان را تشکیل
میدهد .اطالعات میتواند برای ساختن سیستمهای هشدار سریع
برای نابودی غالت به کار بیاید؛ سیستمی که به مسئوالن این امکان
را میدهد که میزان غله اضطراری برای یک ناحیه را فراهم کنند یا
اینکه انواع دیگری از کمکها را برای ساکنان نواحی در معرض خطر
در اختیار بگذارند.
منبع:نیویورکتایمز

سندهیل مولیناتان

استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد

تصاویر ماهوارهای از ایستگاه
فضایی نشاندهنده مناطق
غالبا تاریک کره شمالی در
شب هستند.
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جهانمنا

جنگ مطبوعات آمریکا علیه مسدودکنندههای آگهی

واشنگتن پست ،نیویورک تایمز و دیگران میگویند مدل استارتآپها غیرقانونی است
شنون باند /رابرت کوکسان

کاربران
بیشازپیش
نگران این
هستندکه
چگونهتبلیغات
باحجمسنگین
زمان ظاهر شدن
صفحههای
اینترنتیآنها
را زیاد میکند،
در حالی که
همزمان میزان
داده زیادی از
اینترنتآنها
را نیز مصرف
میکند
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جبهــه جدیدی در جنگ نرمافزارهای مســدودکننده آگهی باز
شده اســت؛ بسياري از ناشــران بزرگترین مطبوعات آمریکا علیه
استارتآپهای حوزه فناوری اقامه دعوا کردهاند و استدالل میکنند
که این شــرکتها به طور غیرقانونی از محتوای آنها ســود حاصل
یکنند.
م 
«ب ِ ِریو» یک مرورگر وب اســت که در ماه ژانویه امسال به وسیله
یکی از دو بنیانگذار شرکت فایرفاکس که مرورگر موزیال را ساخته،
ارائه شــده و قول داده اســت که با حذف آگهیهای مزاحم ،کاربران
تجربه بهتری از ورود به اینترنت داشــته باشند؛ در همین حال ،این
مرورگر از طریق کمکهای خوانندگان و آگهیهای جدیدی که روی
وبسایتها قرار میدهد درآمدهایی را به سوی ناشران رسانهها هدایت
یکند.
م 
ناشران مطبوعات مدل کســبوکار این نوع نرمافزارها را از زاویه
دیگری نگاه میکنند .در اوایل آوریل امسال ،شرکتهای مطبوعاتی
که پشت سر هزار و  200برند از بزرگترین روزنامههای آمریکا هستند،
شامل نیویورک تایمز ،واشنگتن پست ،یواسای تودی و والاستریت
ژورنال ،مرورگر بریو را با انتشار نامهای به چالش کشیدند و کار شرکت
سازنده آن را «به طرز بیشرمانهای غیرقانونی» خواندند.
آنها نوشــتند« :برنامه شما برای اســتفاده از محتواهای ما برای
فروختن آگهیهای خودتان فرقی ندارد با برنامهای که محتواهای ما را
به سرقت ببرید تا روی وبسایت خود منتشر کنید ».اما مرورگر بریو
در جواب به این نامه ،ادعای روزنامههای بزرگ را «مطالبهای نادرست»
خوانده و بحث کرده است که نرمافزار آنها «یک راهحل برای کاربران و
ناشران است ،نه یک مشکل ».این مرورگر گفته است« :اشتباه نکنید.
این نامه اولین شلیک در جنگی است که علیه تمام مسدودکنندههای
آگهی شروع شده است».
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درگیری بین ناشــرانی که متکی به درآمد تبلیغات هســتند و
شــرکتهای حوزه فناوری که کاربران را قادر میکنند با فشار یک
دکمه از شــر آگهیهای دیجیتالی راحت شوند ،در حال باال گرفتن
است .شرکتهای رسانهای نگران هســتند که مرورگر بریو و دیگر
مسدودکنندههای تبلیغات درآمدهای آنها را در زمانهای تهدید کنند
که بسیاری از خوانندگان نشریات تالش میکنند اخبار خود را بیشتر
از طریق درگاههایی مثل فیسبوک بگیرند تا بازدید از وبسایت یک
روزنامه.
برین کیــن ،یکــی از دو پایهگــذار و رئيس اجرایی موسســه
سورسپوینت که یک شرکت کمکدهنده به ناشران برای دور زدن
مسدودکنندههای آگهی با مسدود کردن این نرمافزارها یا پیشنهاد
دادن گزینههای جایگزین به خوانندگان برای دست یافتن به محتوا
است ،میگوید« :چالش ناشران مطبوعات برای حفظ کردن کنترل
کسبوکارشان ادامه خواهد داشت».
مرورگر بریو به بازار شلوغ مسدودکنندههای تبلیغات پیوسته است؛
بازاری که شرکتهای حوزه فناوری به دلیل افزایش نگرانی مشتریان
دربــاره حریم خصوصی ،امنیت و ویروسهــای رایانهها رواج زیادی
یافتهاند .همچنین کاربران بیشازپیش نگران این هستند که چگونه
تبلیغات با حجم سنگین زمان ظاهر شدن صفحههای اینترنتی آنها را
زیاد میکند ،در حالی که همزمان میزان داده زیادی از اینترنت آنها
را نیز مصرف میکند.
مطابق با تخمینهای موسسهپیجفیر که یک شرکت خدماتدهنده
ضدمسدودکنندههاست و نیز مطابق با تحقیقات شرکت ادوبی که یک
شــرکت نرمافزاری است ،بیش از  200میلیون نفر در سراسر جهان
از نرمافزارهای مسدودکننده تبلیغات استفاده میکنند و تعداد آنها
طی دو سال گذشته دو برابر شده است .تقریبا تمام مرورگرهای مورد
استفاده در سطح وسیع مثل گوگل کروم ،سافاری اپل و فایرفاکس ،به
کاربران اجازه میدهند که تبلیغات را مسدود کنند.
اما مرورگر بریو یک قدم جلوتر از دیگر مسدودکنندههای آگهی
رفته است؛ این مسدودکننده نهتنها جای آگهیها را در وبسایتها
خالی میکند بلکه پیکسلهای محتواهای آنها را به یکدیگر میچسباند
و محتوای این آگهیها را مثل حالت بدون آگهی نشــان میدهد .از
سوی دیگر ،مرورگرها آزادند که در قبال تبلیغات بیاعتنایی کنند ،آنها
را با هم مخلوط کنند و دیگر استفادهها را از محتواهای هر وبسایتی
انجام دهند.
بریو تنها شرکتی نیست که مدل کسبوکاری آن وابسته به کاهش
درآمد آگهیهای وبسایتها است .آیو که شرکت پشت سر نرمافزار
مشهور دیگر مسدودکننده آگهی ،اَدبالک پالس ،است سالهاست که
به شرکتهایی شامل گوگل و مایکروسافت پول پرداخت میکند تا
به آن اجازه دهند از آگهیهای آنها در خالل فیلترهای خود استفاده
کند.
منبع:فایننشالتایمز

بودجهای که صرف خرید فضای مطبوعات برای آگهیها میشود مدام کاهش مییابد و
آگهیدهندگان به رسانههای مکتوب به عنوان رسانههای بهارثمانده از گذشته که ماندگار هستند
یکنند.
نگاهنم 

بحران در کسبوکار سنتی رسانهها

آیا روزنامهها میتوانند کاری برای ازدسترفتن آگهیها انجام دهند؟
در ماه اوت سال گذشته ،شش روزنامه پیشروی انگلستان کارزار
تبلیغاتیای را انجام دادند که در آن به طرز بیسابقهای درخواست شده
بود در مورد جذب آگهیدهندگان در این نشریات که بهشدت با هم
رقابت میکنند همکاری صورت بگیرد .این ابتکاری بود که قبال دیده
نشده بود و عمق مشکل از دست دادن آگهیها در مطبوعات را نشان
میداد .رســانهها بهشدت به آگهیدهندگان نیاز دارند و الزم بود که
یک بار دیگر ارتباط خود را با آنها محکم کنند و پشتیبانی سازمانهای
دهنده آگهی را بخواهند.
اما این کارزار تبلیغاتی شکست خورد .گروههای مطبوعاتی گزارش
میکنند که درآمد آنها از آگهی بیشتر کاهش یافته و گفته میشود
که در سال  2016سقوط میزان پولی که از انتشار آگهی نشریات چاپی
به دست میآید بدتر از تخمینهای تلخ کنونی آنها باشد و وضعیت
رسانههای دیجیتالی هم با فاصله همینطور است .چشمانداز تابستان
امسال شبیه به هرچیزی است بهجز وضعیتی روشن و آفتابی.
چرا باید اینطور باشد؟ ممکن است روزنامهها خوانندگان خود را در
نسخه چاپیشان از دست داده باشند اما آنها مخاطبان آنالین عظیمی
را جذب کردهاند .ارقام نشــاندهنده این وضعیت است؛ در انگلستان
هنوز روزانه حدود 7میلیون نفر روزنامه میخرند؛ در حالی که هر روز
2میلیون نفر روزنامه رایگان میخوانند.
با نگاه کردن به هردو درگاه دیجیتال و چاپی ،نزدیک به 46میلیون
نفر در انگلستان هر ماه روزنامه میخوانند .این تقریبا سهمی به اندازه
جمعیت کشور است .همانطور که روفوس اولینز ،مدیرعامل موسسه
نیوز ُورکز که بدنه بازاریابی روزنامههای سراسری انگلیس است اشاره
کرده ،این عدد بزرگتر از رقم تعداد افرادی است که در این کشور از
گوگل اســتفاده میکنند .مطمئنا آگهیدهندگان از این آمار اطالع
دارند اما بسیاری از آنها به آن اعتنایی نمیکنند .نظرات متضادی درباره
دالیل این اتفاق وجود دارد .برخی معتقدند این مسئلهای ساختاری
است چون آژانسهای خالق رسانهای تمایل دارند مسئولیت طراحی
رسانهای را به گردن شرکتهای واسطه آگهی بیندازند .آنها میگویند
که طراحان رسانهای فضاهای رسانهای را ارزان میخرند و آنها را گران
به آگهیدهندگان میفروشند بدون اینکه رغبتی برای آنها در کار خود
به وجود بیاورند .برخی دیگر میگویند که نبود ارتباط بین آژانسهای
تبلیغاتی و مشتریان آنها و تمرکز بیشتر آژانسهای تبلیغاتی بر جذب
مخاطب آنالین ،باعث رویگردانی آگهیدهندگان از نشریات چاپی شده
است .آگهیدهندگان خیلی خوب میتوانند در تبلیغات آنالین دیده
شوند اما در روزنامههاست که برندها ساخته میشوند و ثبات حاصل
میکنند .همانطور که باب هافمن ،یک طراح آگهی ،در یک نشست
خبری در ماه گذشته توضیح میداد هیچ برندی نمیتواند فقط با اتکا
به آگهیهای آنالین ساخته شود.
مسئله دیگر وسواسی است که از سوی آگهیدهندگان روی جوانان
وجود دارد؛ در حالی که آنها قــدرت اقتصادی خیلی زیادی ندارند.
حدود  80درصد آگهیها برای جذاب جوانان به نمایش درمیآیند؛ در

صورتی که حدود  80درصد پول به وسیله افراد باالتر از  40سال خرج
میشود .این آمار را موسسه بدنه آگهیدهندگان روزنامههای انگلیسی
در لندن منتشر کرده که بیشتر کارکنان آن جوان هستند.
مطبوعات همچنین عرصه را به تلویزیون واگذار کرده است؛ با وجود
بخشبندی شدن آگهیهای تلویزیون و قیمت نسبتا باالی نمایش
آگهیهای تلویزیونی ،آگهیدهندگان به این رسانه عالقه دارند و هنوز
بودجههایی برای آنها صرف میکنند .در عین حال ،بودجهای که صرف
خرید فضای مطبوعات برای آگهیها میشود مدام کاهش مییابد و
آگهیدهندگان به رسانههای مکتوب به عنوان رسانههای بهارثمانده
از گذشته که ماندگار هستند نگاه نمیکنند.
اما از سوی دیگر ،یک توقف مهم در روند آگهیهای دیجیتال در
ماههای اخیر به وجود آمده که ناشی از رواج نرمافزارهای مسدودکننده
آگهی در رایانهها و تلفنهای همراه است .اخیرا اداره مشاوره اینترنت
در انگلســتان از تحقیقات خود دریافته است که  22درصد کاربران
بزرگســال انگلیسی از نرمافزارهای مســدودکننده آگهی استفاده
میکنند تا آگهیهای کمتری در حین بازدید کردن از وبسایتها
مزاحم آنها شوند .در هشت ماه پیش این رقم  15درصد بود .پیمایش
دیگری نشــان داده است که بیش از  40درصد افراد زیر  35سال از
مسدودکنندههای آگهی در تلفنهای همراه هوشمند خود استفاده
میکنند .شواهد نشان میدهد آنها برای این چنین کاری میکنند
کــه آگهیها را مزاحم فعالیتهای آنالیــن خود مییابند .این خبر،
خبر خوشی برای مطبوعات و رسانههای چاپی است و باعث خواهد
شد که آگهیدهندگان دوباره به آگهیهای چاپی روی خوش نشان
دهند .اولینز میگوید« :من فکر میکنم که مهاجرت جمعی آگهیها
از مطبوعات چاپی بیش از اندازه مورد نگرانی واقع شــده و به حالتی
خواهیم رسید که این وضعیت به ثبات برسد و دوباره مطبوعات بتوانند
برای اداره خود آگهی جذب کنند».

روی گرینسلید

استاد روزنامهنگاری دانشگاه
سیتی

ممکناست
روزنامهها
خوانندگان خود
را در نسخه
چاپیشان از
دست داده باشند
اما آنها مخاطبان
آنالین عظیمی را
جذب کردهاند

منبع:گاردین
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یک ابرقدرت توخالی

سیاست خارجی پوتین از ضعف متولد و برای تلویزیون
ساخته شده است
صف زنانی که در میدانی بزرگ در مســکو جمع شــده بودند و با لباسهای سنتی نانهای
تازهپختهشده را به والدیمیر پوتین تعارف میکردند در تلویزیون دیده میشد .در ظاهر ،این یک
پیروزی برای پوتین بود که نشــان میداد در سوریه به دیپلماسی موفقی دست پیدا کرده است،
جلوی اوباما بهخوبی توانسته مانور بدهد و مقابل متحدان آمریکا در خاورمیانه و اروپا قرار گرفته
اســت .با این حال ،با نگاهی از نزدیکتر میتوان دریافت که پیروزی روسیه زنگی توخالی دارد.
داعش هنوز توانسته بقای خود را حفظ کند ،صلح شکننده است و حتی در خوشبینیهایی که
در ژنو مشاهده میشد تشکیک شده است .مهمتر از همه این است که پوتین بیش از اندازه از ابزار
رسانهای استفاده کرده است؛ پوتین بسیار راغب است که در تلویزیون به شهروندان مضطرب خود
نشان دهد که در نقش یک ابرقدرت در مناقشات اوکراین ظاهر شده و چندی پیش نیز در آسمان
حلب همین نقش را بازی کرده اســت .ســوال بزرگ برای غرب این است که صحنه جدید برای
نمایش پوتین کجا خواهد بود؟
روســیه پوتین شــکنندهتر از آنی اســت که پوتین تظاهر میکند .اقتصاد در حال شکست
خوردن اســت .صعود قیمت نفت در ســالهای پس از  ،2000وقتی که پوتین برای اولین بار به
ریاستجمهوری رسید1.1 ،هزار میلیارد دالر درآمد سرشار برای کشور به ارمغان آورد که پوتین
هرطور که میخواست آن را خرج میکرد .اما قیمتهای نفت به اندازه سهچهارم میزانی که در اوج
خود دارا بود سقوط کرده است .کمربند روسها به دلیل تحریمهایی که بعد از حمله پوتین به
اوکراین وضع شد سفتتر نیز شد .استانداردهای زندگی در روسیه نسبت به دو سال پیش افت

کرده و همچنان نیز در حال پایین آمدن است .میانگین درآمد ماهانه در ژانویه سال  2014معادل
 850دالر بود و یک سال بعدتر این رقم به  450دالر رسید.
حتی پیش از اینکه اقتصاد شروع به افت کند مشروعیت پوتین در حال افول بود .در زمستان
 2011-12بسیاری از روسها به خیابان آمدند تا بخواهند در کشورشان انتخابات آزاد برگزار شود.
پوتین به این اتفاق با دخالت در کریمه و الحاق آن به روسیه واکنش نشان داد و برای اولین بار پس
از سقوط اتحاد جماهیر شوروی که پوتین آن را بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیکی قرن بیستم خوانده،
عظمت روسیه را به نمایش گذاشت .بخشی از برنامه پوتین برای عظمت بخشیدن به روسیه این بود
که با بودجه 720میلیارد دالری در سال  2010ارتش این کشور را مدرن کند .بخشی دیگر از این
برنامه ،مربوط به تقویت رسانهای کشور روسیه در قبال تهاجم و برتری رسانهای غرب بود .بخش
دیگر طرح عظمتبخشی به روسیه نیز به دخالت در خارج از مرزها مربوط میشد.
روسیه با دخالت در اوکراین و سوریه به نوعی خود را مساوی و رقیب آمریکا نشان داد .این کار
تنها با هدف ایجاد محبوبیت در میان روسهای معمولی انجام نشد بلکه حاوی یک پیام جدی بود.
پوتین از این نگران است که روسیه و دولت تضعیفشده آن ،در مقابل دخالتهای آمریکا در این
کشور با به کار بردن زبان دموکراسی جهانی آسیبپذیر شود .پوتین معتقد است که آمریکا بهسختی
راغب است یک دولت را ساقط کند در صورتی که در غیاب آن دولت ،آشفتگی و بینظمی در آن
کشور در پی نیاید .در هردو مورد اوکراین و سوریه ،پوتین در این کشورها دخالت نسبی کرده است
چون که باید نشان میداده انقالب در هردو کشور باید شکست میخورده و به این وسیله ،تالش
کند که رغبت به انقالب در کشور خود را کاهش دهد.
اما این برنامهها خیلی خوب هم کار نکرده است؛ با اینکه میزان محبوبیت پوتین در کشور روسیه
باالی  80درصد است و این رقم از محبوبیت بسیاری از رهبران کشورهای غربی بیشتر است اما از
آن سو ،میزان رأیدهندگانی که فکر میکنند این کشور در مسیر درستی حرکت میکند کم شده
و از  61درصد به  51درصد رسیده است .با این حال ،در مقابل دوربینها پوتین توانسته همچنان
خود را قوی نشــان دهد .این مسائل برای غربیها چه معنایی خواهد داشت؟ غرب در
مقابل برنامههایی که پوتین به نمایش میگذارد دچار یک سوءتفاهم است؛ غربیها
میگویند که مثال عقبنشینیهایی که روسیه انجام میدهد یک نقطه ضعف برای
پوتین به حســاب میآید اما باید گفت که مثال دخالت نظامی روسیه در اوکراین
برای پوتین بهخودیخود یک هدف است؛ پوتین به این حرکات نظامی نیاز دارد تا
فیلمهای خبری از آن گرفته شود و بتواند برای برنامههای خبری و مطبوعات
طرفدار خود خوراک تهیه کند.
منبع:اکونومیست
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با اینکه صنعت چاپ سهبعدی در عرض چند سال اخیر توسعه خیلی زیادی یافته اما هنوز دارای محدودیتهای پرشماری برای
تولید است .فعال طراحان و معماران بزرگترین مشتریانی هستند که به چاپگرهای سهبعدی سفارش میدهند و در آمریکا میزان
سفارش آنها از این نوع خدمات حدود 30هزار مورد در ماه است.

بگذارید هزاران کارخانه کوچک محلی شکفته شوند
چاپ س هبُعدی میتواند تولید در آمریکا را دوباره به پدیدهای عظیم در همسایگی مشتریان تبدیل کند
کِوین مینی ستوننویس حوزه فناوری

اگر کارشناسان شرکت «تریدی هابز» در آمریکا راست بگویند
نامزدهای ریاســتجمهوری این کشور دیگر الزم نیست که مدام از
برنامههای خود برای بردن بخشهای تولیدی شرکتهای آمریکایی به
چین و بنگالدش یا جاهای دیگر بگویند .تا یک دهه آینده بسیاری از
شرکتها باید مثل حاال که ضرورت تولید ایجاب میکند در جاهایی
تولید را انجام بدهند که دارای توجیه اقتصادی بیشــتری است .اما
مسئله اینجاست که ممکن اســت فناوری به قدری پیشرفت کند
که دیگر نیازی نباشد تولید در کشورهایی خیلی دور انجام شود .به
دلیل اینکه تولید محصوالت هرچه بیشتر سفارشی و شخصی خواهد
شد ،حتی نیاز است که تولید محصوالت هرچه بیشتر به محلی که
مشتریان میخواهند کاال را تحویل بگیرند نزدیک باشد؛ یعنی جایی
در همسایگی یا همان محلهای که مشتریان در آن زندگی میکنند.
بهجای شــرکتهای عظیم و کارخانههای بزرگ ،کارخانههایی
کوچــک و محلــی به وجــود خواهند آمــد که هرچه بیشــتر به
مصرفکنندگان نزدیک خواهند بود .این کارخانهها در همسایگی یا در
همان شهری خواهند بود که شما زندگی میکنید ،میتوانید كاال را از
خود کارخانه تحویل بگیرید یا با یک پهپاد آن را داخل حیاط خانهتان
به شما تحویل بدهند .در این وضعیت کارخانهها به طور اساسی تجزیه
و از هم شــکافته و محلی میشوند .همانطور که یکی از دو موسس
شــرکت «تریدی هابز» ،بریم دو زوارت میگوید ،در آن موقع «چرا
شما باید هزار ماشین را در یک مکان جمع کنید وقتی که میتوانید
یک ماشین را در هزار مکان مختلف نصب کنید».
ایــن روش که کارخانههای کوچک در سراســر جهان توســط
شرکتهای بینالمللی قرار داده شوند به «تولید توزیعشده» مشهور
است .سال گذشته ،مجمع جهانی اقتصاد در داوس سوئیس ،یکی از
مهمترین روندهای فناوری را که مــورد رصد قرار داده بود به تولید
توزیعشده اختصاص داده بود .انتظار میرود که این روش تاثیر زیادی
بر اشتغال ،جغرافیای سیاسی و اقلیم داشته باشد .با اینکه کارخانههای
توزیعشده بزرگ در سال  2016هنوز دور از دسترس به نظر میآیند
چند شرکت انگشتشمار تولید خود را با این روش شروع کردهاند.
شــرکت «تریدی هابز» که یک اســتارتآپ در آمســتردام و
نیویورک است ،یکی از این شرکتهایی است که تولید خود را توزیع
کرده است .شیوه کسبوکار این شرکت اصال مشابه کار شرکتهای
چینــی که همه بازارها و تولید جهان را به ســلطه خود درآوردهاند
نیست .این شرکت یک شبکه چاپگرهای سهبعدی صنعتی است که
به یکدیگر متصل شدهاند و حدود 28هزار عدد از این چاپگرها در 156
کشور جهان قرار گرفتهاند .اگر شما یک طراحی برای چاپ سهبعدی
بخواهید میتوانید به نزدیکترین دفتر این شــرکت فایل مربوطه را
ایمیل کنید و بعد ،مسیر كوتاهي را رانندگی کنید تا از کارخانه این
شرکت محصول تمامشده خود را تحویل بگیرید.

اما گفتن اینکه شرکت «تریدی هابز» بزرگترین کارخانه جهان
برای کســبوکار تولید محصول است مثل این میماند که بگوییم
شــرکت «ا ِیر بیانبی» بزرگترین شرکت هتلداری جهان است .با
اینکه صنعت چاپ سهبعدی در عرض چند سال اخیر توسعه خیلی
زیادی یافته اما هنوز دارای محدودیتهای پرشماری برای تولید است.
فعال طراحان و معماران بزرگترین مشتریانی هستند که به چاپگرهای
سهبعدی سفارش میدهند و در آمریکا میزان سفارش آنها از این نوع
خدمات حدود 30هزار مورد در ماه است.
چاپگرهای سهبعدی بهسرعت در حال پیشرفت هستند ،ارزانتر
میشوند و خیلی راحت به لطف بهبود فناوری توسعه مییابند .شرکت
«زیمنس» پیشبینی کرده که چاپ سهبعدی تا پنج سال آینده 50
درصد ارزانتر میشود و سرعت آن نیز پنج برابر افزایش مييابد .آمار
گروه گارتنر از بازار چاپ ســهبعدی نشان میدهد که سهم بازار این
کسبوکار در سال  2015میالدی 1.6میلیارد دالر بوده که با سرعت
سرسامآوری رشد خواهد یافت و در سال  2018به 1.4میلیارد دالر
خواهد رسید.
در حالی که فناوری چاپهای سهبعدی به طرز درخشانی توسعه
پیدا میکند قادر خواهد بود که محصوالت بسیار پیچیدهتری تولید
كند .سوالی باقی نخواهد ماند که تا چند وقت دیگر ،برای چاپگرهای
ورزشی باکیفیت مخصوص
ســهبعدی ممکن باشــد که یک کفش
ِ
پیادهروی تولید کنند .شــرکت «دی زوارت» که یک شرکت فعال
در حوزه چاپهای ســهبعدی اســت اعالم کرده کــه میخواهد با
شــرکتهایی مثل نایک مذاکره کند تا لوازم ورزشی مورد تقاضای
آنهــا را تولید کند .باید تصور کرد که این حرف چه معنیای خواهد
داشت؛ امروزه ،تولیدکنندگان شرکت نایک اغلب کفشهای خود را در
چین ،اندونزی و دیگر کشورهای آسیایی تولید میکنند .چاپگرهای
ســهبعدی به این معنی خواهند بود کــه بازار نیروی کار منحصر به
کشورهای آسیایی نخواهد بود و جغرافیای تولید در کشورهای جهان
تغییر خواهد کرد.

بااینکه
کارخانههای
توزیعشده
بزرگ در سال
 2016هنوز
دور از دسترس
به نظر میآیند
چندشرکت
انگشتشمار
تولید خود را با
این روش شروع
کردهاند
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تمرکز دره سیلیکون بر اسلحههای هوشمند

نیاز به امنیت بیشتر استفاده از سالح فناوریهای نوین را وارد صنعت نظامی کرده است

گرنت برنینگهام

گزارشگر حوزه نظامی

 3.5درصد از
کشتهشدگان
پلیس با اسلحه
خودشان به
آنها شلیک شده
است؛ در صورتی
کهاسلحهها
هوشمندبودند
این قتلها دیگر
اتفاق نمیافتاد

در فیلم «اســکایفال» محصول سال  ،2012وقتی که جیمزباند
میخواهد به دشــمنان شــلیک کند از اسلحه کمری خود استفاده
میکند اما یک دســته با فناوری باال نیز داشت که با استفاده از یک
حسگر فقط اجازه میدهد او شلیک را با آن سالح انجام دهد .مشابه
چنین اتفاقاتی در دنیای واقعی نیز در حال رخ دادن اســت؛ کسانی
مثل رون کان ِوی ،میلیارد سرمایهگذار و فعال در دره سیلیکون ،تالش
میکند که در صنعت اسلحه دخالت کند.
در ســمپوزیوم بینالمللی اســلحههای هوشــمند که در فوریه
امسال در سانفرانسیســکو برگزار شد کان ِوی در قامت کسی ظاهر
شــده بود که در اوایل کار شرکتهای گوگل ،ا ِیربیانبی و توئیتر در
آنها ســرمایهگذاری کرده بود .کان ِوی در آنجا میگفت« :شرکتهای
اسلحهسازی این اختیار را داشتهاند که روی داراییهای خود بنشینند
و نوآوریای نداشته باشند .دره سیلیکون به نجات آنها آمده است».
کانوی خودش اسلحه ندارد اما از وقتی که در سال  ،2012یک نفر
شآموز را
به نام آدام النزا به بچههای یک مدرسه شلیک کرد و  26دان 
کشت ،بنيادي درست کرد که یکمیلیون دالر به آن اختصاص داد؛
هدف بنیاد این است که اسلحههایي فقط تحت اختیار کاربر درست
کند .امروز خشــونتهای ناشی از ســاح در آمریکا افزایش یافته و
واشنگتن بیشــترین قربانی آن بوده است .شرکتهای اسلحهسازی
تحت فشــار البیهایی مثل انجمن ملی اسلحه قنداقدار هستند .بر
اســاس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیما ریها ،در سال ،2014
اسلحه باعث کشته شدن  33درصد آمریکاییها شده بود و در همان
ی جان خود را در تصادفات خودرو از
ســال32 ،هزار و  675آمریکای 
دست دادند .به لطف ایربگها و کمربندهای ایمنی و اجباری شدن
قانونی و فشارهای اجتماعی برای اســتفاده از آنها ،میزان تصادفات
جادهای در آمریکا کاهش یافته و به نصف رسیده است .کانوی میگوید

که سالحهای هوشــمند اگر به کار کنترل کردن استفادهکنندگان
اسلحه و جلوگیری از فعالیتهای قانونی بیاید میتواند نقشی مشابه
کمربندهای ایمنی را در خودروسواری ایفا کند.
مهمترین مانع برای استفاده از اسلحههای هوشمند مسائل سیاسی
است ،نه مشکالت فنی .در دو دهه گذشته ،سازندگان مختلف سالح
تالش کردهاند که از فناوریهای اســلحه هوشــمند استفاده کنند
و دارندگان ســاح را نگران کردهاند .برای اولین بار ،در ســال 1996
میالدی فناوری به نظر آماده بود که وارد صنایع اسلحهســازی شود؛
یعنی در زمانی که شرکت « ُکلت» یک اسلحه دستی تولید کرد که به
وسیله امواج رادیویی با یک دستبند در دست کاربر اتصال داشت و
تنها با اتصال به آن دستبند شلیک میکرد.
اما محصول جدید شرکت کلت در همان دوران با مخالفت بسیاری
از کاربران اسلحه در سراسر آمریکا روبهرو شد و البیهای اسلحه نیز با
آن مخالفت کردند و عمال محصول کلت در قسمت طراحی کارخانهها
ماند و کسی با آن شلیک نکرد .تا سال  ،1998شرکتهای دیگری نیز
وارد کار طراحی و ساخت اسلحههایی شدند که در زمینه وارد کردن
فناوریهای نوین به این محصوالت کار میکردند اما مسئله اینجا بود
که مخالفان با استناد به قوانین مربوط به آزادیهای شهروندی مانع
ارائه این محصوالت شدند .امروزه نیز البیهای قوی اسلحه در آمریکا
مانع ســاخت اسلحههای حاوی فناوریهای نوین میشوند .در سال
 ،2002در یکی از معدود موارد مخالف این حرکت ،در نیوجرســی
قانونی درباره اجازه یافتن کاربران به استفاده از اسلحههای هوشمند با
شلیک مبتنی بر اجازه کاربران تصویب کرد .اما اعتراضات گستردهای
در این مورد انجام شد و حتی یکی از فروشگاههای نیوجرسی به دلیل
تهدید شــدن به ایجاد آتشسوزی در صورت فروش یک نوع اسلحه
هوشمند ،آن را از قفسههای مغازهاش برداشت.
با اینکه بســیاری از افراد فعال در زمینه کنترل اسلحه در آمریکا
میگویند هوشــمند کردن اســلحهها به ایمنتر شدن آنها کمک
میکند بسیاری از کاربران سالح اکنون به این ماجرا معترضاند .یکی
از موافقان آزاد بودن اســتفاده از سالح در آمریکا به روزنامه یواسای
تودی گفت ه است که «چرا ما باید با استفاده از سالحهای هوشمند به
اوباما اجازه بدهیم که هروقت خواست کاری کند که دیگر نتوانیم با
اسلحههایمانشلیککنیم؟»
اما از آن ســو ،ورود شــرکتهای فناوری دره سیلیکون به صنایع
اسلحهسازی باعث میشود که در کار پلیس نیز بهبود بیشتری حاصل
شود؛ افبیآی اعالم کرده است که حدود  3.5درصد از کشتهشدگان
پلیس بین ســالهای  2004تا  2013کســانی بودهاند که با اسلحه
خودشان به آنها شلیک شده است؛ در صورتی که اسلحهها هوشمند
بودند این قتلها دیگر اتفاق نمیافتــاد .به همین ترتیب ،میتوان با
هوشــمند کردن اسلحهها از بســیاری از قتلهایی که به طور اتفاقی
توسط کودکان حین بازی کردن با سالح رخ میدهد جلوگیری کرد.
منبع:نیوزویک
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شکوفایی بازار هنر معاصر چین
نمایشگاههای هنری روی آثار چینی متمرکز شدهاند

آیا غربیها هنرمندان چینی را جدی میگیرند؟ یا اینکه آنها صرفا تصویری از تغییر
چین هستند؟ اولی سیگ ،یک تاجر سوئیسی و سفیر سابق در پکن ،در دهه  1970شروع
به خرید آثار هنر معاصر چینی کرد؛ زمانی که هنرمندانی که اغلب بهتنهایی و مخفیانه کار
میکردند به بینظمی سیاسی آن زمان واکنش نشان میدادند .مجموعه او با بیش از هزار
اثر هنری ،ستون فقرات جایی را تشکيل خواهد داد که  +Mخواهد بود؛ موزهای از فرهنگ
بصری هنگکنگ که بناست در سال  2019افتتاح شود .تا آن موقع ،داشتههای سیگ
بهتدریج در قالب سلسلهای از نمایشهای کوچک در سراسر شهر رونمایی خواهند شد.
هرکسی که از آخرین نمایشگاه ،نمایشگاه آرت بازل هنگکنگ ،در ماه مارس جا مانده
میتواند با اپلیکیشن  +Mآثار آن را ببیند.
آثار هنری در این اپلیکیشن واکنشهایی را علیه خط زمانی توسعه سیاسی چین به
نمایش میگذارند .این اپلیکیشن رشد هنرمندان چینی را از دوران انقالب فرهنگی در
طول دگرگونیهای سال  1989تا زمان تجاریسازیِ بهدنبالآمده بعد از شدت گرفتن
رشد اقتصادی این کشــور رصد میکند .برای بسیاری از کاربران این اپلیکیشن ،آثاری
هنریای که به نمایش درمیآیند مهم نیستند بلکه واکنشی که هنرمندان در موافقت
یا مخالفت ابراز کردهاند اهمیت دارد .ســیگ و موزه  +Mگزینهای را درســت کرده که
مجموعهای هنری در قالب یک آرشــیو تاریخی به نمایش گذاشته شود .شکل آن برای
بازدیدکنندگانی که میخواهند درباره چین نوین و هنر چین مسائلی را برای اولین بار
یاد بگیرند مناسب اســت .با این حال ،توجه کمی به خو ِد آثار هنری هنرمندان چینی
داشته است.
اما دو نمایشگاه هنری دیگر که اخیرا برگزار شده نقطه مقابل را دنبال میکند .اولین
نمایشگاه با نام «چهچیزی درباره هنر میدانیم؟ هنر معاصر از چین» تا  16ژوئیه امسال
در الرواق در پایتخت کشــور قطر ،دوحه ،به عنوان بخشی از شبکه موزههای این کشور
برپاست .دومین نمایشگاه نیز مجموعهای است که به چشمانداز هنر معاصر چین از نگاه
بنیاد لویی ویتون در پاریس اختصاص داده شده است .بخشی از این نمایشگاه ،نمایشگاهی
از کارهای  12هنرمند بود که تحت عنوان «بنتو :هنرمندان چینی در زمان آشــوب و
تغییر» گرد آمده بودند که تا  2ماه مي امسال نیز براي بازديد عموم برپا بودند .دومین

بخش آن نیز شامل آثار هنری چینی از مجموعهای از موزهها است که تا  29اوت امسال
برقرار اســت .نمایشگاه قطر که سه ســال برای برگزاری آن تالش شده ،کاری از کای
گوئوقیانگ ،کیوریتور (برگزارکننده نمایشگاه آثار هنری) بینالمللی است که برای کارهای
اینستالیشنی که با آتشبازی و انفجار میسازد شناخته شده است .کای که روش زندگی
پارسایانهای دارد و از رژیم چای سیاه استفاده میکند این مسئله را به نمایش میگذارد که
هنرمندان معاصر چین اغلب تنها با دو معیار مورد قضاوت واقع میشوند؛ قبول کردن نظام
سیاسی تکحزبی و قیمت سرسامآوری که در حراجها برای آثارشان به دست میآورند .در
نمایشگاهی که در دوحه برگزار شده ،در عوض نقطه تمرکز و توجه به کیفیت و خالقیت
آثار هنری مبذول شده است.
حضور چشمگیر خانواده سلطنتی قطر به عنوان بازیگران اصلی هنر قطر باعث شده
است عرصه برای کیوریتورهایی حتی به کارکشتگی کای نیز در عمل کردن به صورت
مستقل در این زمینه تنگ باشد .کای ناچار شده است که به مشتریان پروپاقرص خود با
پرترههای زیادی از وزیر سابق فرهنگ قطر ،حمد بن عبدالعزیر آلثانی ،و فرزندانش ،اث ِر لیو
ژیائودونگ احترام بگذارد ،همانقدر که پانوراماهایی کوچک از دوحه و مناظر طبیعی قطر
را باید محترم بداند و به آنها توجه کند .این آثار هنری ،توجه کم بازدیدکنندگان بینالمللی
از نمایشگاه را برمیانگیزند و حتی برای مخاطبان بومی نیز جذابیت زیادی ندارند.
اما سه اثر هنری که کای آن را برای نمایشگاه خود انتخاب کرده بهخوبی توجه همگان
را جلب کردهاند؛ یکی از آنها ،یک اینستالیشن از هو ژیجون است که در اصل کشاورزی
است که مجسمهسازی را در سن 61سالگی و در سال  2013میالدی کشف کرده است.
یک ســال بعد از اینکه او مشــغول کارهای هنری شد کای به او پولی پرداخت کرد که
حدود  600اثر هنری را در قالب مجسمه خلق کند و همه آنها برای توسعه هنر مدرن در
چین اساسی و مهم شناخته شدهاند .آثار هنری او که خوشههای برنج را در تراسها نشان
میدهد و با آثار نقاشان ،سازندگان ویدیوها ،طراحان و معماران ترکیب شده ،همسرايي
قدرتمندی از هنرمندان چینی ارائه میکند .چنین آثاری بهخوبی نشــاندهنده تمرکز
نمایشگاهها بر آثار هنری معاصر چین است.
منبع:اکونومیست
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در مطالب این صفحه تالش شده است
تاریخچهای از رسانههای معتبر جهان که در
حوزه اقتصادی فعال هستند ،ارایه شود.

جهانمنا

یها
مجل های با مشهورترین رتب هبند 
سه نسل خانواده فوربز موسسه مطبوعاتیشان را اداره کردهاند

در طول دهه
 ،1920فوربز
تنهامجله
عمده امریکا در
زمینه کسبوکار
بود تا اینکه در
سال  ،1930دو
مجله فورچون
و بیزینس ویک
هم وارد این بازار
شدند

«فوربز» یک مجله امریکایی در حوزه کســبوکار است که به صورت
دوهفتهنامه منتشر میشــود و مطالبی در حوزههای امور مالی ،صنعت،
سرمایهگذاری و بازاریابی منتشر میکند .این مجله درباره موضوعات مربوط
به فناوری ،ارتباطات ،علم و حقوق نیز مطلب چاپ میکند .دفتر مرکزی
این مجله در نیوجرســی امریکا واقع شــده است و به طور سنتی رقیب
دو مجله ملی دیگر امریکا ،یعنی «فورچون» و «بلومبرگ بیزینسویک»
است .فوربز برای فهرستها و رتبهبندیهایی که شامل فهرست پولدارترین
امریکاییها و برترین شرکتهای جهان است ،بهخوبی شناخته شده است.
دیگر فهرست رتبهبندی مشهور فوربز فهرست میلیاردرهای جهان است.
ســردبیر و رئیس هیئت مدیره این مجله استیو فوربز است .مجله در
ســال  1917میالدی به وســیله برتی چارلز فوربز ،ستوننویس روزنامه
زنجیرهای ویلیام راندولف هرست ،و با شراکت والتر د ِری ،مدیر نشریهای
به نام «مگزین آو والاستریت» یا «مجله والاستریت» ،تاسیس شد .فوربز
امور مالی و به شهرت رسیدن مجله را بر عهده گرفت و د ِری فعالیتهای
مربوط به انتشــار آن را انجام میداد .فوربز رئیس بود و د ِری معاون او به
حساب میآمد .شعار مجله فوربز در ابتدا« ،مجلهای برای انجامدهندگان
کار و کارهایی که انجام میشــوند» بود .شــعار این روزهای مجله «ابزار
سرمایهدار» است.
دایرهالمعارف بریتانیکا مینویسد که در طول دهه  ،1920فوربز تنها

اولین شماره مجله فوربز
در  15سپتامبر 1917
منتشر شد

ساختمان سابق مجله فوربز در
منهتن نیویورک
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مجله عمده امریکا در زمینه کسبوکار بود تا اینکه در سال  ،1930دو مجله
فورچون و بیزینس ویک هم وارد این بازار شــدند .طی دهه  1930و در
بخشی از دهه  ،1940تیراژ فوربز به دلیل وجود همین دو رقیب در سطح
ملی افت کرد .فورب ِز پسر ،مالکوم فوربز ،همراه با پدرش در میانه دهه 1940
تغییرات زیادی در مجله به وجود آوردند که باعث شد تیراژ آن افزایش پیدا
کند .آنها نویسندگانی را برای نوشتن مطالب اختصاصی در مجله استخدام
کردند و موسسه مشاوره سرمایهگذاری فوربز را تاسیس کردند که خدمات
مشورت دادن به سرمایهگذاران را انجام میداد .ویراستاران و دبیرانی که
در دهه  1950برای فوربز کار میکردند روی صحت مطالب تاکید زیادی
داشتند و این باعث شد که اعتماد و احترام تجار و صاحبان کسبوکار را
به دست آورند .آنها بیش از پیش به مجله فوربز به عنوان یک منبع قابل
اعتماد برای اطالعات حوزه کسبوکار نگاه میکردند.
مجلــه فوربز در طول دهه  1970به دلیل تالشها و نوآوریهایی که
داشــت از موفقیت زیادی بهرهمند بود و در سال  ،1982فهرست «400
پولدارترین فوربز» را منتشــر کرد که فهرست  400نفر اول امریکا از نظر
رتبه دارایی آنها بود .وقتی که در ســال  ،1990مالکوم فوربز درگذشت،
پســر بزرگش ،استیو فوربز ،سردبیر مجله شد .تحت رهبری او ،موسسه
فوربز مجالت جانبی زیادی را منتشر کرد از جمله «فوربز گلوبال بیزینس
اند فایننس» که در سال  1998انتشار خود را شروع کرد .همچنین فوربز
انتشار نسخههای آسیایی و اروپایی خود را در بازار بینالمللی آغاز کرد.
موفقیتهای فوربز بهخوبی جلو رفته است؛ در سال  ،1993این مجله
برنده جایزه ملی مجالت امریکا شــد .اما فهرستها و رتبهبندیهای این
مجله بزرگترین نقش را در مشهور شدن آن داشته است .در سال ،2006
گروه سرمایهگذاری «الویشن پارتنرز» بخشی از سهام فوربز را خرید و نقش
یک سهامدار اقلیت را بر عهده گرفت؛ بنابراین تجدید ساختار سازمانی در
فوربز به وجود آمد و شرکت مادر «فوربز مدیا» با مسئولیت محدود به وجود
آمد که مجله فوربز ،وبسایت فوربز داتکام و تعدادی از مجالت دیگر زیر
نظر این شرکت مادر کار خود را ادامه دادند.
یکی از مهمترین بخشهای موسسه فوربز مدیا ،وبسایت فوربز است
که بخش دیجیتالی موسسه به حساب میآید و هر ماه بیش از  27میلیون
بیننده دارد .شعار آن «وبسایتی برای رهبران کسبوکار جهان» است و
گاهی مدعی شده است که پربینندهترین وبسایت کسبوکار جهان است.
در ســال  ،2009روزنامه تایمز گزارش داد که فوربز یکی از  5وبسایت
پربیننده حوزه کسبوکار از نظر ترافیک اینترنتی است و تخمین زد که
ساالنه بین  70تا  80میلیون دالر درآمد داشته باشد.
در سال  ،2009روزنامه نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد و در آن از
فروش  40درصد سهام این موسسه به قیمت  300میلیون دالر خبر داد و
نوشت که ارزش کل این موسسه در حدود  750میلیون دالر تخمین زده
شده است .اما در سال  2013که دوباره خبر فروش فوربز مدیا به رسانهها
درز پیدا کرد ارزش این موسســه  400میلیون دالر ذکر شــد .در سال
 ،2010موسسه فوربز ساختمان دفتر مرکزی خود را در منهتن نیویورک
فروخت و به نیوجرسی منتقل شد.

نگاهی به وقف ،امور خیریه و مسئولیت اجتماعی شرکتها

رمزماندگاری کارآفرینان

نام بسیاری از فعاالن اقتصادی و کارآفرینان ایرانی با بنیادهای خیریه و موسسه های
نیکوکاری پیوندخورده است .توجه کنشگران اقتصادی ایران طی سال های گذشته به
نیکوکاری باعث شده ،نام آن ها در افکار عمومی ماندگار شود.
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«در زمان حمله آغامحمدخان قاجار به کرمان ،شــخصی به نام
مالگشتاســب بود که از علم نجوم و پیشــگویی بهرهای داشت .در
همین روزها لطفعلیخان که در کرمان پناه گرفته بود ،او را احضار کرد
و آینده خود را جویا شد .از مالگشتاسب سوال کرد :آیا آغامحمدخان
کرمان را فتح خواهد کرد؟ در پاســخ شنید :من گناهی ندارم بلکه
پیشگویی ميکنم که کرمان در فالن روز و تاریخ گشوده خواهد شد.
این جواب که به مذاق لطفعلیخان خوش نیامده بود باعث شده به امر
او ،مالگشتاسب تا روز مقرر ،حبس شود و البته خوراکی در اختیارش
قرار داده بودند تا اگر پیشگوییاش صحت داشته باشد آزادش کنند و
در غیر اینصورت ،آن را زنده نگه دارند تا بمیرد .پس از آنکه صحت
گفته مالگشتاسب ثابت شد ،خبر به آغامحمدخان رسید .او نیز مال را
به حضور خود خواند و خانهاش را محل امن اعالم کرد و به او تامین
جانــی داد .از آن به بعد مــردم خانه مال را به عنوان جایی که در آن
بســت بنشــینند قرار دادند و به مرور زمان خانه مال یکی از بناهای
*
خیریه شهر شد».
تاریخ خیریه در ایران حاوی دو بخش مهم است .یک بخش زمان
سلطه بالمنازع سنت وقف به عنوان یک کار نیک در بین ایرانیان بود
و بخش دیگر ،مربوط به رواج فعالیتهای عامالمنفعه است که با وقف
تفاوت داشــت و تحت تاثیر ترویج اندیشههای اجتماعی و فرهنگی
غرب در جامعه ایرانی از زمان قاجار ظهور کرد .وقف به دلیل ســابقه
طوالنی حضور در آداب اجتماعی ایرانیان ،تا جایی اهمیت یافت که
اراضی بســیاری پیش از دوره کریمخان زنــد و قاجار تحت عنوان
موقوفات ،برای انجام خدمات فرهنگی ،بهداشتی و دینی توسط شاه و
شاهزادگان و مردم عادی وقف ميشد.
در این دو حاکمیت ،وزیری برای احیای وقف در کابینه منصوب
ميشد .پیش از آن هم در دوره سامانیان ،دیوانی به اسم دیوان موقوفات
دایر بود .البته تاریخ وقف به سلسلههای قدیمیتر بازميگردد .پیش
از این تاریخ در دوره ســلجوقیان اشخاصی چون خواجه نظامالملک
طوسی موقوفات را به نفع توسعه مراکز علمی و تامین مخارج اساتید
و شاگردان این مراکز مورد استفاده قرار ميدادند .بیمارستان عضدی
هم که در زمان عضدالدوله دیلمی ساخته شده ،از دیگر اماکن وقفی
معروف در تاریخ ایران است.
با حمله مغول به ایران و از هم گســیختگی تشــکیالت دیوانی،
رسیدگی به موقوفات دچار مشکل شد .با اسالم آوردن ایلخانان مغول
و با بهبود رویهشــان ،وضع اوقاف و امور خیریه بهتر شد .نکته اینکه
در این زمان مســئله وقف تنها شامل موقوفات مسلمانان نمیشد و
کلیســاها و صومعههای عیسویان را هم شامل ميشد .ربع رشیدی،
میراث بازمانده از خواجه رشیدالدین فضلاهلل در زمان ایلخانی است
که شامل بیمارستان ،کتابخانه ،مدرســه و مسجد بود و واقف برای
تکمیل مدرســه ،نشر کتاب و تامین هزینه زندگی و تحصیل طالب
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علوم مختلف ،موقوفاتی را در نظر گرفته بود .در زمان صفویان موقوفات
با توجه به مشی سیاسی آنان گسترش پیدا کرد و مهمترین آن آستان
قدس رضوی و آرامگاه شــیخ صفیالدین اردبیلــی در اردبیل بود.
سیاست صفویه اما با فروپاشی این سلسله و روی کار آمدن نادرشاه
افشار از بین رفت .نادر بیش از گسترش موقوفات به ضبط موقوفات و
انضمام آن به امالک خالصه در دفاتر ثبت اراضی عالقه داشت.
Íفایده فرنگرفتن ناصرالدينشاه برای خیریه
Í
در دوره ناصرالدینشاه ،روحیه غربگرای شاه باعث شد عالوه بر
اندیشههای اصالحی در بخشهای حکومتی ،اندیشههایی هم برای
تغییر در مسائل اجتماعی در ایران ورود کند .امکانات برابر در تحصیل،
درمان و محل زندگی از جمله این اندیشههاست .در همین دوران بود
که عالوه بر انجام اقداماتی در قالبهای مذهبی برای دســتگیری از
مستمندان ،ایجاد امکاناتی برای مصارف عامالمنفعه در ایران هم در
دســتور کار قرار گرفت و با ساختاری نظاممند و هدف مشخص در
مکان و زمان معین ،برای ایتام ،بینوایان و زنان بیسرپرست مراکزی
تشکیل شد .به این صورت بود که پیش از مشروطیت ،دارالفنون در
دارالخالفه تاسیس شــد که در ترویج اقدامات عامالمنفعه موثر بود.
محمودخان کالنتر حاکم تهران هم طرح آمارگیری بینوایان در 1267
ه.ق برای سامان آنها را اجرایی کرد .در  1268ه.ق ناصرالدینشاه یک
مریضخانه دولتی تاسیس کرد و در  1288ه.ق ،انجمن موزیکان برای
شادی مردم قحطیزده تهران ،اولین کنسرت خیریه را در پایتخت
برگزار کرد .پس از مشــروطه هم اقدامات عامالمنفعه ادامه پیدا کرد
که از جمله آنها ،تاسیس مدرسه خیریه اتحاد وطن در سال  1329با
کمک حاجمیرزا رضاخان تبریزی ،تاسیس موسسه خیریه پرورش ،به
اهتمام نمایندگان دوره دوم مجلس شورای ملی ،تاسیس بیمارستان
نســوان به همت دکتر امیراعلم و راهاندازی انستیتو پاستور به همت
ژورف منار و عبدالحسین فرمانفرما بود.
Íخیریه پس از انقالب اسالمی
Í
هنوز مطالعه مدونی درباره کنشگران اقتصادی ایران پس از پیروزی انقالب
اســامی انجام نشده که بتوان گفت به چه شــیوهای ،امور خیریه را دنبال
ميکنند اما تمایل یا عدم تمایل آنان ،به مسائلی چون اطمینان به نهاد دولت
و شرایط کسب و کار وابسته است.
در ضمن مطاله نحوه انجام امور خیریه توسط کنشگران در شرایط فعلی
سخت به نظر می رسد .فریدون شیرین کام مورخ اقتصادی معتقد است این
کنشــگران ،بسیار سریع جا به جا می شوند و انعطاف زیادی دارند .درواقع
کنشــگران اقتصادی جدید کمتر شناخته شــدهاند .آنها خودشان را آشکار
نمیکنند ،به همین دلیل میزان دادههای موجود در مورد آنها ناقص است و
نمیتوان بهراحتی در مورد فعالیتهای جانبیشان نظر داد.
* «نگاهی به امور خیریه در دوره قاجار» ،الهام ملکزاده ،انتشارات
دانشگاه آزاد اسالمی

ایروانی صاحب کارخانه کفش ملی بود .فعالیت اقتصادی ایروانی در سال  1325آغاز شد اما اولین کنشهای نیکوکارانه او ،مربوط به اوایل دهه
 40و پس از گذشته  17سال از شروع کسب و کارش است .ایروانی موسسهای را برای نگهداری از کودکان 2ماهه تا 2ساله تاسیس کرد .این
موسسه به امکانات و بهیار و پرستار و معلم مجهز بود .او این بچهها را بزرگ کرد و برای همه آنها با نام خانوادگی ایروانیپور ،شناسنامه گرفت.

توقف تولید ،تعطیلی خیریهها
نگاهی به فعالیتهای خیریه کنشگران اقتصادی ایران

در تحقــق برخی اهداف یا انجام برخی کنشها ،انگیزههای درونی نقش
کمتری از توانمندی واقعی افراد دارند .درواقع گاهی این مهم نیست که شما
چه ميخواهید .مهم این است که شما ،قدرت انجام چهکاری را دارید .وقف و
مسئله خیریه یکی از همین مسائل است .یک جوان بیستساله کارگر و یک
پیرمرد شصتســاله سرمایهدار و کارآفرین ،هردو تمایل به وقف و انجام امور
خیریه دارند اما ،انجام آن و چگونگیاش ،بستگی به توانمندی هر دو نفر دارد.
توانمنــدی در مورد وقف و امور خیریه ،زمانی تحقق پیدا ميکند که فرآیند
انباشت سرمایه ،به حد قابل قبولی رسیده باشد.
طبیعی است که یک فعال اقتصادی در  10تا  15سال اول فعالیت خود،
به دلیل وضعیت بیثباتی که دارد ،کمتر به مســئله امور خیریه توجه نشان
دهد 10 .سال اول فعالیت اقتصادی یک کارآفرین ،سالهایی است که او به
طور مداوم خودش را در معرض رقابت حس ميکند و در تردید ورشکستگی
و ناکامی اســت .به طور معمول اینطور به نظر ميرسد که فعاالن اقتصادی
ایران در  150سال گذشته ،بعد از طی این دوران به فعالیتهای نیکوکارانه
روی آورده اند .آنها زمانی توانستند در کنار فعالیت اقتصادی ،به امور اجتماعی
و خیریه بپردازند که درباره کسب و کارشان ،به امنیت خاطر و انباشت سرمایه
رسیدند .در واقع زمانی که اطمینان داشتند ،انجام امور نیکوکارانه و اختصاص
بخشی از داراییهایشان به تامین نیازهای غیر ،خللی در فعالیت اقتصادیشان
ایجاد نخواهد کرد.
با توجه به این مســئله ،نمیتوان گفت که کنشگران اقتصادی ایران از
همــان ابتدای فعالیت اقتصادی ،معطوف به مســئولیت اجتماعیشــان و
انجام امــور خیریه بودهاند و البته نیت آنها در ایــن زمینه برای ما قابل رد
و اثبات نیست .کنشــگران اقتصادی ایران زمانی به امور خیریه روی آوردند
که  20ســال از فعالیت اقتصادی آنان ميگذشت و نکته جالب اینکه ،آنان
در پرداختن به امور خیریــه ،مدل کهن فعالیت نیکوکارانه یا وقف را دنبال
نمیکردند .هرکدام از کنشگران ،به تناسب تجربههایی که در ارتباط با جهان
مدرن کسب کرده بودند ،روشهای نوینی را در کار خیر در پیش ميگرفتند.
برای مثال ،الجوری ،یکی از کنشگران اقتصادی ایران ،به جای اینکه زمین یا
اموالی را وقف امامزادهای کند ،یا ساختمانی را به آستانی بسپارد ،یک بنیاد
خیریه افتتاح کرد .بنیاد نیکوکارانه الجوردی ،صاحب  10درصد از سود سهام
مجموعه شرکتهای الجوردی بود .الجوردی بعد ،با کسب این سود در بنیاد،
برای دانشجویان کاشانی در کوی دانشگاه تهران ،خوابگاه ساخت یا چندین
مدرسه در کاشان برقرار کرد .او هم در شهر و هم در روستا ،به روشهای جدید
برای انجام امور خیریه روی آورد نه صرفا دنبال کردن سنت وقف.
مثال دیگر در این زمینه ،ایروانی صاحب کارخانه کفش ملی بود .فعالیت
اقتصادی ایروانی در ســال  1325آغاز شد اما اولین کنشهای نیکوکارانه او،
مربوط به اوایل دهه  40و پس از گذشــته  17سال از شروع کسب و کارش
است .ایروانی موسسهای را برای نگهداری از کودکان 2ماهه تا 2ساله تاسیس
کرد .این موسسه به امکانات و بهیار و پرستار و معلم مجهز بود .او این بچهها
را بزرگ کرد و برای همه آنها با نام خانوادگی ایروانیپور ،شناســنامه گرفت.
ایروانی با وجود اینکه چهار فرزند داشــت ،به پرورش بچههای پرورشگاهی
روی آورد و اموالی را برای رشد فرهنگی و اجتماعی آنها اختصاص داد و تمام

مسئولیت موسسه او بر عهده خودش بود نه یک سازمان دولتی مشخص که
موقوفات را اداره ميکند .البته در بین کنشگران اقتصادی افرادی با همکاری
نهادهــای دولتی اقــدام به انجام امور خیریه ميکردنــد .از جمله آنها حاج
محمدتقی برخوردار صاحب شرکتهای پارس توشیبا و پارس الکتریک بود .او
در زمان خودش و از طریق سازمان خدمات اجتماعی شاهنشاهی ،مستمری
نزدیک به  80زن سرپرست خانوار را برقرار کرد .مستمری این زنان با توجه
به شرایط همسر ،تعداد فرزندان و وضعیت فرزندانشان متفاوت بود .در واقع
حاج محمدتقی برخوردار با کمک یک سازمان دولتی ،مسئولیت اجتماعیاش
را دنبال ميکرد.
در تاریخ اقتصادی  150ســال گذشــته ،نمونههای بسیاری از بنیادها و
موسسات خیریه که به دست کنشگران اقتصادی بنیان گذاشته شده وجود
دارد .این موسســات و بنیادها پس از پیروزی انقالب اسالمی از کارکردهایی
که به منظور انجام آن بنیان گذاشته شده بودند ،فاصله گرفتند .پس از انقالب
 ،57شرایط به گونه دیگری برای این بنیادها رقم خورد .موسسه الجوردی ،تا
سال  57فعال بود اما بعد از انقالب اسالمی ،تحت کنترل دولت وقت درآمد.
بسیاری از موسسات به سازمان صنایع ملی ،بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
و دیگر نهادها واگذار شــدند .صاحبان جدید از موسسات و بنیادها ،به شیوه
دیگری اســتفاده کردند .در هر صورت ،افقی که آن فعال اقتصادی به عنوان
بنیانگذار یک بنیاد برایش در نظر داشت ،با کاربری جدیدی که سازمانهای
دولتی برای بنیادها در نظر داشــتند ،متفاوت بود .در بعضی موارد ،بخشی
از بنیادها به خانوادهها واگذار شــد اما ســازمانهای عمومی ،در ذیل اهداف
خودشان از بنیادهای خیریه استفاده ميکردند .برخی از این واگذاریها هم
با انتخاب کنشگران بود .برای مثال فاتح ،صاحب کارخانه روغن جهان ،بنیاد
خیریهای داشت و مسجد و مدرسه ساخته بود .از وصیتهای ایشان بود که
تولیــت بنیاد خیریه با فرزندان و بعد با نوهها ،و در صورتی که نتواســتند با
سازمانهای دولتی در زمینه اوقاف و امور خیریه در جامعه باشد.
اتفاق دیگری که بعد از انقالب اسالمی در سال  57رخ داد و باعث تغییر
کاربری بنیادها شد ،به توقف کار واحدها و بنگاههای تولیدی بازميگردد .بعد
از انقالب  57و منع فعالیت بسیاری از صنعتگران و کنشگران اقتصادی ایران،
بسیاری از بنیادهای خیریه و موسسههای نیکوکارانه بدون درآمد ماند ،چون
قرار بود منابع این موسسات از سود کارخانهها و بنگاههای صنعتی تامین شود.
واحد تولیدی کفش ملی نابود شــده و از آن چیزی جز فروشگاههایش باقی
نمانده اســت .در این شرایط دیگر تولیدی وجود ندارد که از درآمد آن ،بنیاد
خیریه ایروانی هم منتفع شود و بتواند به نیازمندان سود برساند .اینکه نظام
تولیدی داشته باشید ،و آن نظام تولید منجر به درآمدزایی شود ،در گردش
مالی یک مجموعه بزرگ که یک بنیاد خیریه هم ميتواند جزئی از آن باشد
موثر است .پس از پیروزی انقالب اسالمی ،نظام تولید کارخانهها به هر دلیلی
متوقف شــد ،یا در بورس فروخته شد و به دست اشخاص حقیقی و حقوقی
افتاد که تعهدات سازنده آن را نداشتند تا بخشی از سود بنگاه اقتصادی را به
امور نیکوکارانه اختصاص دهند .بطور کلی مسائل مختلفی در ایجاد انگیزه
برای دنبال کردن مسئولیت اجتماعی توسط سرمایهداران ،تولیدکنندگان و
کارآفرینان موثر است و شناخت آن به زمان نیاز دارد.

فریدون شیرینکام
مورخ اقتصادی

بنیادنیکوکارانه
الجوردی،
صاحب 10
درصد از سود
سهاممجموعه
شرکتهای
الجوردی بود.
الجوردی بعد،
با کسب این سود
در بنیاد ،برای
دانشجویان
کاشانی در کوی
دانشگاه تهران،
خوابگاه ساخت
یا چندین مدرسه
در کاشان برقرار
کرد
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نـگاه
گفتوگو با نادر ریاحی سامانی ،پژوهشگر حوزه وقف و امور خیریه

باید به وقف اقتصادیتر نگاه کنیم
زینب کوهیار
امروز که ميتوان تعداد زياد جمعیتها ،موسسهه ا و بنیادهای مردمنهاد
خیریه را در شهر دید ،وقف جایگاه دیگری پیدا کرده و به نظر کمرنگ
شده است .از سوی دیگر ،طرح اندیشههایی چون مسئولیت اجتماعی،
از نظر انتزاعی ،عقد وقف را دچار چالش کرده است .در دنیای امروز وقف
یک سنت کهن و دیرینه در نظر گرفته ميشود که قرابت و تعلق کمتری با
جامعه ایرانی دارد .نادر ریاحی سامانی ،پژوهشگر حوزه وقف و امور خیریه،
غلبه این دیدگاه بر افکار عمومی نسبت به وقف را تایید ميکند .او امیدوار
است با تقویت ارتباط سازمانهای دولتی و جمیعتهای خیریه مردمنهاد،
و تقویت نگاه اقتصادی به موقوفات ،دیدگاه رایج نسبت به وقف ،به تعادل برسد .او از تالش کارشناسان
برای طرح وقف جمعی ميگوید که ميتواند همه مردم با هر میزان دارایی را در وقف یک بیمارستان یا یک
مدرسه سهیم کند.
Áجامعه امروز به وقف ،به عنوان یک شیوه کهن و سنتی در انجام کار
خیر نگاه ميکند که تنها مختص مالکان و ثروتمندان جامعه است .به
نظر ميرسد جامعه جدید ،تمایل به فاصله گرفتن از این شیوه دارد و به
روشهای نوینی برای انجام امرخیر روی آورده .موافقید؟

اگر دیروز ،در
کشور 500هکتار
زمین وقفی با یک
وقفنامه داشتیم،
امروز یک
بیمارستانوقفی
با 2هزار واقف
داریم .اگر دیروز
وقفنامه یک
زمین وقفی ،یک
برگ بود ،امروز
اسامی واقفین
یکبیمارستان
را در یک کتاب
مينویسیم
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بله ،همانطور که شما اشــاره کردید نگاه غالب جامعه امروز نسبت به
وقف همین اســت .مردم امروز وقف را یــک روش قدیمی در کار خیر در
نظر ميگیرند که از حوزه تواناییهای آنان خارج است .هیچ فردی در حال
حاضر تصور نمیکند که بخشی از داراییهايش را وقف کند و این تصور هم
ناشــی از تفاوت در سبک زندگی امروز و گذشتگان ماست .در حال حاضر
با بررســیهايی که از نظر حقوقی و اقتصادی صورت گرفته ،به روشهایی
رســیدیم که طی آن ،ميتوان وقف را به دامان مردم بازگرداند .کارشناسان
تالش کردند تا تصور رایج جامعه امروز نسبت به وقف با ابداع راهکارهایی در
این حوزه که متناسب با شرایط اقتصادی کشور است ،تغییر کند .از جمله این
راهکارها وقف جمعی است .وقف جمعی به مردم ميگوید که نباید برای وقف
حتما یک زمیندار بزرگ بود و باغ و ساختمان و زمینهای چندهکتاری وقف
کرد .شما هم به عنوان یک خانم خبرنگار با درآمد مشخص و بدون امالک
ميتوانید واقف باشــید .اوال که وقف لزوما به معنی بخشیدن زمین و ملک
نیست .شما ميتوانید یک کتاب به کتابخانه محل ببخشید یا یک دستگاه
رایانه به فرهنگسرای محلهتان بدهید .وقف همین اجناس کوچک را هم که
برای تامین منافع عام بخشیده ميشود در بر ميگیرد .دیگر اینکه در وقف
جمعی ،مردم ميتوانند در طرح و پروژههای بزرگ مشــارکت مالی به نیت
وقف کنند .برای مثال اگر برای احداث یک بیمارستان به  100میلیارد تومان
منابع مالی نیاز است ،این مبلغ در اوراقی با مبالغ مشخص خرد ميشود .شما
ميتوانید اوراق را در هر قیمتی که تمایل دارید بخرید و در وقف این ملک
سهیم شــود .اگر دیروز ،در کشور  500هکتار زمین وقفی با یک وقفنامه
داشتیم ،امروز یک بیمارستان وقفی با 2هزار واقف داریم .اگر دیروز وقفنامه
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یک زمین وقفی ،یک برگ بود ،امروز اسامی واقفین یک بیمارستان را در یک
کتاب مينویسیم .وقف جمعی یک از تالشهای مسئوالن حوزه وقف برای
شکستن نگاه غالب جامعه نسبت به مسئله وقف است اما متاسفانه ،هنوز در
حوزه وقف روانسازی کافی انجام نشده و فضای سنگینی که در سوالتان به
آن اشاره کردید ،در جامعه ایرانی وجود دارد.
 Áچرا با وجود کار کارشناسی و ارائه راهکارهای جدید ،هنوز آن نگاه
مسلط است؟

یکی از دالیل این اســت که راهکارهای اینچنین خیلی در رسانهها و
افکار عمومی مطرح نشده .نکته دیگر اینکه فعاالن اقتصادی امروز نسبت به
وقف آگاهی کمی دارند یا مشغلهای که باعث ميشود سراغ آن نیایند .علت
ســوم ،به تالش اهالی حقوق و فقه در روشنگری در حوزه وقف برمیگردد.
در هــر صورت وقف یک عمل حقوقی اســت که بایــد ابعاد مختلف آن با
تالش کارشناســان به مردم شناسانده شود .به نظر من الزم است متولیان
وقف با توجه به تحوالت اقتصادی که در جامعه صورت گرفته ،بیشتر برای
آگاهیبخشــی به مردم تالش کنند .در حال حاضر در جامعه ،شــرکتها،
بنیادها و موسسات خیریه فعال شدهاند و بیشتر تمایالت مردم به انجام امور
نیکوکارانه را معطوف به خودشــان کردهاند.کسی منکر خوب بودن حضور
مردم در این موسسهها نیست اما نباید فراموش کرد که وقف یک کار نیک
ماندگار است .هیچ پدیده یا مولفه حقوقی مثل انفاق و قرضالحسنه و صدقه،
جای وقف را نمیگیرد .وقف یک تاریخ و میراث ماندگار اســت که از نسلی
به نسل دیگر منتقل ميشود .امروز ميبینید که در کشور ما وقفنامه بعضی
موقوفات 950 ،سال و  700سال قدمت دارد .شاید استفاده از آنها طی تاریخ
دستخوش تغییر و تحوالت یا کم و زیاد شده اما همچنان به عنوان یک اثر
وقفی در جغرافیای خودشان مطرحاند و این نکته بسیار مهمی در مورد وقف
است .ما باید تالش کنیم امور خیریه که انجام ميدهیم ،با مهر وقف باشد.
 Áمسئله وقف در ایران را یک مســئله دولتی ارزیابی ميکنید یا
خصوصی؟

سازمان اوقاف به عنوان متولی وقف در کشور یک سازمان دوزیسته است.
از طرفی به دلیل ســاختار اداری که دارد ،وابســته به دولت است .از سوی
دیگر ،به دلیل جنبههای عمومی و غیردولتی موقوفات ،اذن و اجازه کارش
را از رهبری ميگیرد .به نظر من باید در حوزه اداره موقوفات ،بیشتر در این
سازمان برونسپاری اتفاق بیفتد .باید به این سمت برویم که مردم خودشان
پای کار وقف بیایند .دولت باید از تصدیگری خودش در حوزه وقف کم کند
و به امور حاکمیتی خودش برســد و به سیاستگذاری بپردازد .ساماندهی
موقوفات ،سهم گردانندگان و متولیان آن است.
 Áنگاه قانون به مسئله وقف را چطور ارزیابی ميکنید و فکر ميکنید
چقدر مقررات فعلی ميتواند به هرچه مردمیتر شدن مسئله وقف کمک
کند؟

خوشبختانه از نظر قوانین و مقررات در حوزه وقف ،در جایگاهي مترقی
هستیم .مقررات فعلی ما در این زمینه خوب است و نیاز به مقررات جدیدی

اربابجمشید در دوران قحطی ،چندهزار نفر از نیازمندان تهرانی را اطعام ميکرد .در همان زمان بررسیها نشان داد که
کاروانهای اربابجمشید در رفتوآمدهایشان کمتر مورد دستبرد قرار ميگیرند .بحث مسئولیت اجتماعی شرکتها هم به
نحوی همین امنیت و افزایش سود را دنبال ميکند

نداریم .قوانین وقف جامع و کامل است و منع و مشکلی درآن نیست .در حال
حاضر انتظار بخش وقف از قوه مقننه متوجه به امور دیگری جز قانونگذاری
اســت .وقف نیازمند حمایتهایی در حوزه وصول مطالبات از دستگاههای
دولتی و ایجاد تســهیالت مالیاتی و دیوانی برای حمایت از وقف است .در
واقع این انتظار وجود دارد که زمینه نزدیک شدن نسل آینده به وقف توسط
دستگاههای مختلف فراهم شود .گذشــته از این آسیبهایی متوجه وقف
است که باید آن را در نظر بگیریم .از جمله اینکه اگر سازمانهای غیردولتی
متعددی در حوزه وقف شکل بگیرد ،در پنجاه سال آینده ،شاهد یک مجموعه
عظیم از مدعیان مدیريتی اقدامات خیرخواهانه هستیم و اینکه تمرکز یک
ســازمان دولتی در این زمینه هم آسیب زاست و ممکن است انگیزه نسل
جدید را در ارتباط با وقف از بین ببرد .در این زمینه باید سعی کنیم ارتباط
سازمانهای دولتی و سازمانهای غیردولتی در حوزه امور خیریه را در سطح
مناسبی ،برقرار نگه داریم.
Áبه نظر شما از چه روشهایی ميتوان ارتباط بنیادهای مردمنهاد و
سازمانهای دولتی متولی امور خیریه را مستحکم کرد؟ بهویژه در حوزه
وقف و با توجه به نگاهی که در ابتدای مصاحبه درباره غالب بودن آن در
سطح جامعه صحبت کردیم.

راه اول ،شناساندن ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی وقف است .متولیان
ایــن حوزه باید در زمینه آموزش تالش کنند .نکته دوم به تنظیم و تدوین
وقفنامهها برميگردد .باید با ابزارهایی که در دســت داریم ،وقفنامهها را با
توجه به مبانی شرعی ،حقوقی و قانونی به نحوی تنظیم کنیم که قدرت مانور
متولیان بعدی موقوفات را بیشتر کند .باید در تبدیل به نحو احسن موقوفات
واقعنگر باشیم و در صدور مجوزهای مربوط به سرمایهگذاری اقدامات جدی
صورت بگیرد .زمینهای که مجلس شــورای اسالمی هم ميتواند در ارتباط
با وقف در مورد آن موثر باشــد ،پرداخت تسهیالت به موقوفات برای رشد و
ارتقای آن یا دریافت وام بدون وثیقه برای احداث و توسعه عامالمنفعه است.
در این مســیر بنیادهای مردمنهاد باید با سازمانهای دولتی خودشان را در
یک کالبد تعریف کنند چون همه یک هدف مشــترک دارند و جدایی این
دو ،باعث ریزش جمعیت فعال در امور نیکوکارانه خواهد شد .ما باید در این
مسیر با نگاه اقتصادی به وقف نگاه کنیم .باید به بحث تبدیل با نگاه افتصادی
فکر کینم و به دنبال ایجاد ارزش افزوده
و ارتقای بهرهوری باشیم .یکی از راههای
ارتقای بهــرهوری در موقوفات ،بازبینی و
بررسی وضعیت موجود آنهاست .بعضی
از موقوفــات در جغرافیایی قرار گرفتهاند
که قابل کاربری خاصی نیستند .ما باید
پس از بررســی همهجانبه ،برای تبدیل
ایــن موقوفات به شــکلی جدید تالش
کنیم .باید نگاه مثبت داشــته باشیم نه
اینکه مانع بتراشیم و آن را تقویت کنیم.
بهترین راهحلی که پیش رو داریم تقویت
زمینههای مشــارکت مــردم در اداره و
ساماندهی موقوفات است.
 Áامروز مفهوم جدید مسئولیت
اجتماعی بنگاهها مطرح شده که به
مفهوم وقف نزدیک است اما نتیجه
دیگری را دنبــال میکند .در وقف
صاحبان ســرمایه معتقد بودند که
پاداش این وقف در دنیای دیگر برای

اربابجمشید

آنها محفوظ است و نتیجه عمل را در دنیای دیگر دنبال میکردند ولی
مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی به معنای امروزی یک موضوع
دنیوی است .مسئولیت اجتماعی امروز به عنوان مسئولیت هر بنگاه
اقتصادی در قبال اجتماعی طرح میشود که این بنگاه منافعش را از آن
میگیرد و نکته دیگر این است که انجام مسئولیت اجتماعی برای بنگاه
منافع آتی به دنبال خواهد داشت .نظر شما درباره این رویکرد چیست؟

این رویکرد از نظر من کامال مورد قبول است .از نظر عقلی این یک معادله
درســت است .وقتی ســرمایه و امکانی را در جایی قرار ميدهید ،و از باب
آن ســرمایه فقر و شکاف و گرفتاریهای مردم کاهش پیدا ميکند ،درصد
امنیت سرمایه هم افزایش ميیابد .من برای شما اربابجمشید زرتشتی از
تجار قدیمی تهران را مثال ميزنم .اربابجمشید در دوران قحطی ،چندهزار
نفر از نیازمندان تهرانی را اطعام ميکرد .در همان زمان بررســیها نشــان
داد که کاروانهای اربابجمشــید در رفتوآمدهایشان کمتر مورد دستبرد
قرار ميگیرند .بحث مســئولیت اجتماعی شــرکتها هم به نحوی همین
امنیت و افزایش سود را دنبال ميکند .به این معنا که وقتی افراد ميبینند
سرمایه سرمایهگذار برای آنان منافعی به همراه دارد ،برای افزایش و امنیت
آن تالش ميکنند .در موقوفات هم همین رویکرد دنبال ميشــده و امروز
اندیشه مسئولیت اجتماعی مطرح شــده که بسیار به آن نزدیک است .ما
در وقفنامهها نمونههایی داریم که این قرابت را تایید ميکند .موقوفهای به
نام عمادالملکی داریم که منطقهای را در جنوب خراســان وقف کرده و این
منطقه ،شامل تمام امکاناتی است که نیازهای فرهنگی و اجتماعی آن روز
مردم را تامین ميکرده .موقوف ه ابوالقاسم رشتی در یزد هم برای رفع نیازهای
اجتماعی و فرهنگی مردم شکل گرفته بوده .باتوجه به این ریشه و این اندیشه
جدید ،ميتوانیم گامهای بلندی بــرای اعتالی وقف و امور خیریه برداریم.
من پیشــنهاد ميکنم که مدیران بزرگ در شرکت سهمی از امور وقفی را
بخرند یا درصدی از سودشان را صرف وقف کنند .وقف یکی از ماندگارترین
کارهای نیک است.
 Áزمینهسازی برای توسعه فرهنگ وقف نیاز به ترویج دانش آن هم
دارد .پژوهشه ا در این حوزه را چطور ارزیابی ميکنید؟

کار پژوهشــی انجام شده اما کافی نیســت .هنوز راه طوالنی و کار
زیــادی در پیش داریــم و باید از نظر
دانش وقــف خودمان را تقویت کنیم.
یکــی از حمایتهایــی کــه ميتوان
در بخــش خصوصی بــرای جلب آن
تالش کرد ،برنامهریــزی برای ترویج
تفکر مسئولیت اجتماعی شرکتها و
شناساندن این پدیده و ارزش مقدس
به دیگر تالشگران عرصه اقتصاد است.
اگر ابعاد وقف ،تبیين و مقایســه شود
و در کنار تاکید بر اندیشــه مسئولیت
اجتماعی شرکتها قرار بگیرد ،به جای
خوبی خواهیم رســید .فعاالن بخش
خصوصی در صــورت آگاهی از وقف و
ابعاد آن ،به طور حتم به جای احداث
یک یا دو مدرسه ،چند درصد از سهام
شرکتشان را وقف ميکنند .همانطور
که شرکت بیل گیتس ،فولکس واگن
و فورد در فرهنگ حقوقی خودشــان
مشابه آن را انجام دادند.

اگر ابعاد وقف،
تبیينومقایسه
شود و در کنار
تاکید بر اندیشه
مسئولیت
اجتماعی
شرکته ا قرار
بگیرد ،به جای
خوبی خواهیم
رسید .فعاالن
بخشخصوصی
در صورت آگاهی
از وقف و ابعاد
آن ،به طور حتم
به جای احداث
یک یا دو مدرسه،
چند درصد از
سهامشرکتشان
را وقف ميکنند.
همانطور که
شرکتبیلگیتس،
فولکس واگن و
فورد در فرهنگ
حقوقی خودشان
مشابه آن را انجام
دادند
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نـگاه

آفت کار خیر ،روحیه تکروی است

انجام مسئولیت اجتماعی فعاالن اقتصادی ،با ژست خیرخواهی متفاوت است

الهام ملکزاده

پژوهشگر تاریخ خیریه

بیشترینکاری
که نهادهای
اقتصادی
ميتوانند در
اشاعه فرهنگ
داوطلبانه و
انجام امور خیر
انجام دهند ،این
است که به این
بند مهم اخالق
کاری که تحت
عنوان«مسئولیت
اجتماعی»
نهادهای
اقتصادی و
صنفی و ...مطرح
شده ،توجه ویژه
داشته باشند
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بیشــتر از اینکه خوانش یا مطالعه در حوزه تاریخ خیریه بتواند در
فعالیتهای داوطلبانه مؤثر باشــد ،فرهنگسازی در کنش داوطلبانه
دارای اهمیت است که بیشتر باید در قالب ارائه رفتار عملی از کودکی
مدنظر سیاستگذاران قرار بگیرد .فرهنگسازی درباره امور خیریه باید
به عنوان یک عملکرد مورد تایید از ســوی سیاستگذاران فرهنگی
و یک مســئولیت اجتماعی مورد پذیرش از سوی آحاد جامعه ،برای
جامعه هدف یعنی گروههای کمسن مثل کودکان در مهدکودکها و
به ترتیب در سایر سطوح آموزشپذیر دنبال شود .در این صورت است
که ميتوان به گسترش فعالیتهای خیریه در یک بازه زمانی طوالنی
امید داشت .توجه به امور خیریه ،نه به صورت دستوری و نه به عنوان
امری یکشبه اتفاق نمیافتد و باید در جامعه تبدیل به فرهنگ شود.
خواندن و دانستن درباره امور خیریه خوب است ولی تمام انگیزه و عمل
به رفتار داوطلبانه را در پی نخواهد داشت .پیش از فرهنگسازی برای
امور خیریه ،باید دانش جمعی جامعه را نسبت به آن افزایش داد و این
مهم ،از طریق پژوهش و انتشار یافتهها محقق ميشود .من بهجرئت
ميتوانم بگویم که هیچ پژوهش بالندهای در این حوزه انجام نشــده
است .شاید به تعبیری دقیقتر مورخ اقتصادی نداریم و یا اقتصاددان
مورخ نداریم که به این موضوع اهتمام داشــته باشند و با رویکرد امور
خیریه و فعالیتهای نیکوکارانه به پژوهش در این حوزه پرداخته باشند.
کارهایی هم که شده بسیار اندک ،ناقص و بیشتر داراي جنبه سفارشی
یا رفع تکلیف اداری بوده اســت .این در حالی است که امور خیریه به
مثابه هر موضوع اجتماعی دیگری در جامعه ،دچار آسیبهایی است
که ناشناخته ماندن آن ،ميتواند مسیر فرهنگسازی آن را تبدیل به
معبری پر از مین کند .انجام امور خیریه چه در شکل سنتی و چه بعدها
به صورتی متفاوت ،در بلندای تاریخ این سرزمین با همه افت و خیزی
که داشته ،انجام شده و ميشــود .اگر منظور از امور خیریه در قالب
فعالیت انجمنها یا همان انجیاوهای جدید است ،آفتی که بیشتر آنها
را تهدید و دچار ریزش کرده ،نه به خاطر عدم توجه به امور خیریه بلکه
به دلیل وجود آسیبهایی است که ماهیت وجودی این انجیاوها با
آنها روبهرو بوده است .به این تعبیر که با وجود تجربه حدودا یکصدساله
ایجاد و فعالیت انجمنها یا انجیاوها ،چون مهارت انجام کار جمعی در
بین مردم ایران بسیار سست است و یا گرایش بیشتر به تکروی است،
یا به این دلیل که تحت تاثیر شخصیت متنفذ بانی انجمنها ،گروهی
گرد هم جمع شده و به محض کنار کشیدن موسس یا به هر دلیلی،
ادامه نیافتن همکاری وی به متالشی شدن این جمع منجر ميشده
است ،کار جمعیتها و بالطبع انجمنهای خیریه نیز با فترت روبهرو
ميشــده .امری که هنوز بعد از صد سال در یک دور باطل مرتب در
حال تکرار آن هستیم.
در این صدسال البته شاهد مشارکت گروههای مختلف جامعه در
امور خیریه بودیم .به تعداد انگیزههایی که برای انجام کار خیر هست،
ميتوان دلیل مشــارکت برای این افراد و گروهها برشمرد .اینکه این
گروهها چقدر با یکدیگر در تعامل و ارتباط هستند هم طبیعی است که
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به دالیل و انگیزههای مشترک ایشان در کنش خیرشان بازميگردد
که بســیار متنوع است و در یک جمعبندی سطحی نمیتوان آنها را
دستهبندی کرد .انگیزههای مذهبی ،عِرق وطنی (یعنی مردمان یک
شــهر یا محل خاص در هرجای دنیا که باشــند فقط با هدف انجام
کارهای خیر در همان زادگاه خود مشارکت خیرخواهانه داشته باشند)،
انگیزههای سیاسی ،انگیزههای صنفی و امثالهم که در همهجای دنیا
مرســوم است و در ایران هم چنین است .شاید این انگیزهها هنوز ،با
انگیزههای انجام یک رفتار مدنی و مسئولیت اجتماعی که در بسیاری از
جوامع پیشرفته ،توسط آحاد جامعه و در چارچوب کارهای داوطلبانه یا
مشارکت در فعالیتهای خیرخواهانه عمومی در حال انجام است ،فرق
داشته باشد و تا رسیدن به آن مرز فاصله زیادی وجود دارد .نکته دیگر
اینکــه وقف و امور خیریه ،در تاریخ فعالیتهای نیکوکارانه با رویکرد
فعالیتهای نوین خیریه ،دو موضوع منفک از هم هستند.
هر کار خیری ميتواند بر پایۀ وجود یک موقوفه و فعالیتهای وقفی
باشد ،هر وقفی نیز در بطن خود منجر به انجام یک کار عامالمنفعه و
خیرخواهانه خواهد بود ،ولی در شرایط جدید بسیاری از کارهای خیریه
اتفاق ميافتند که هیچ ارتباطی به اینکه از دل وقف برخاسته باشند
ندارند .در این بین ،نقش نهادهای اقتصادی در گسترش امور خیریه،
غیرقابل انکار است .بیشترین کاری که نهادهای اقتصادی ميتوانند در
اشاعۀ فرهنگ داوطلبانه و انجام امور خیر انجام دهند ،این است که
به به این بند مهم اخالق کاری که تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی»
نهادهای اقتصادی و صنفی و ...مطرح شده ،توجه ویژه داشته باشند.
اینکه در پیرامون بنگاه اقتصادی یا کارخانه یا واحد صنفی و نظایر آن،
حداقل کاری را که ميتوانند برای رفاه حال عموم و اســتفادۀ بهینه
از توان اقتصادی ایشــان به نفع افراد کمتوان اطرافشان ،انجام دهند.
بنگاهها باید به شناســایی خللهای موجــود منطقهای و به تعبیری
امور خیر برزمینمانده بومی بپردازند .با تشکیل یک کمیته به منظور
شناســایی مشکالت و کاستیهای منطقه به انجام کار خیر بپردازند
نه اینکه ساالنه بخش زیادی از سرمایه خود را صرف کارهای خیری
کنند که شــاید در بسیاری از موارد ،این حوزهها در سطح ملی اشباع
شده باشد و در عمل خألهای واقعی مغفول واقع شود .انجام کارهای
کلیشهای و یا فعالیتهایی که بیشتر ژست خیرخواهانه است تا رفع
مشــکالت موجود را کنار بگذارند و سرمایههای خود را در راه درست
و با تشخیص صحیح از واقعیت مطالبات خیرخواهانه خرج کنند .اگر
فعاالن اقتصادی ما واقعا تالش کنند تا از افراد متخصص در شناسایی
نیازهای جامعه اطالع پیدا کنند ،فعالیتهای خیریه به سرمنزل مقصود
خواهد رسید.
حمایت از اقتصاد امر خیر و پژوهشهای دانشبنیان امر خیر ،که
دستاوردهای آن بتواند فعالیت اقتصادی این حوزهها را پوشش دهد ،در
واقع پیوند حوزه تحقیقات علمی خیریه با صنعت است که بسیاری از
کارهای موازی ،بدون نتیجه واقعی و حتی صرفه اقتصادی را که در این
سالها انجام شده ،از بین خواهد برد.

راز جذابیت
قهرمانانكاميكبوکها
صوفیا نصرالهی

حاال دیگر هیچکس نمیتواند قدرت فیلمهای ابرقهرمانی را بهخصوص در گیشه و محبوبیتشان را میان مردم انکار کند .هرچند برخی
از تئوریسینها و کارگردانهای بزرگ معتقدند این تب هزاره سوم بهزودی میخوابد و فیلمهای ابرقهرمانی جذابیتشان را برای مردم از
دست خواهند داد .تا آن زمان فرا برسد به نظر باید از این تب فراگیر خوب استفاده کرد چون تا به حال که این فیلمها منجی سینماها
شدهاند .سال  ۲۰۱۶چند فیلم ابرقهرمانی مهم اکران شدهاند و چند تا هم تا آخر تابستان روی پرده میروند .از همین حاال فیلمهای
ابرقهرمانی رکورددار فروش هستند .در صفحات پیش رو درباره دالیل موفقیت این ژانر و سه فیلم ابرقهرمانی  ۲۰۱۶بخوانید.

گیشـه

باالخره جدی گرفته شدند

با سه فیلم ابرقهرمانی که امسال گیشه سینماها را
تسخیر کردند آشنا شوید

فیلمهای ابرقهرمانی امســال هم گیشه ســینماهای جهان را از رکود نجات دادهاند .در
ســالهای اخیر ساخت فیلمهای ابرقهرمانی تقریبا هیچوقت با شکست روبهرو نشده است.
فیلمهایی که پیش از این فقط به عنوان اقتباسهایی از كاميكبوکهای نوجوانپسند دیده
میشدند حاال موردتوجه منتقدان هم قرار میگیرند .كاميكبوکها و ابرقهرمانانشان زماني
منحصر به فرهنگ آمریکایی بودند اما حاال در چین و آســیا و اروپا همانقدر طرفدار دارند
که در آمریکا .بتمن و سوپرمن و گروه انتقامجویان و ایکسمن موفق شدهاند قهرمانان سنتی
وسترنها و نوآرها و ملودرامها و عاشقانهها را کنار بزنند .تماشاگران سینما از دیدن آدمهایی
شبیه خودشان که میتوانند کارهای محیرالعقول انجام بدهند ذوقزده میشوند و گستره
ســنی کسانی که به دیدن فیلمهای ابرقهرمانی مینشیند ،روزبهروز وسیعتر میشود .سال
 2016با نمایش دو فیلم ابرقهرمانی «ددپول» و «بتمن علیه ســوپرمن» شروع خوبی برای
گیشههای سینما به همراه داشت« .ددپول» از همان افتتاحیه رکوردهای فروش را شکست
و تا امروز بیشتر از 361میلیون دالر در آمریکای شمالی و چیزی بیش از 760میلیون دالر
در سرتاسر جهان فروش کرده است و فعال در رتبه اول پرفروشترین فیلمهای سال 2016
جا خوش کرده است« .ددپول» اولین فیلم سینمایی است که با تمرکز روی ابرقهرمانی به نام
ددپول در كاميكبوکهای مارول ساخته شده است.
از آن طرف رتبه دوم جدول هم در اختیار یک فیلم ابرقهرمانی دیگر اســت .طرفداران
كاميكبوکهای مارول چه آنهایی که عاشق جهان تاریک «بتمن» بودند و بهخصوص بعد
از دیدن ســهگانه کریستوفر نوالن به تعدادشان افزوده شده بود و چه آنهایی که از کودکی
سوپرمن برایشان مفهوم مهمترین ابرقهرمان تاریخ را داشت ،منتظر دیدن فیلمی بودند که در
آن هردوی این ابرقهرمانان حضور دارند« .بتمن علیه سوپرمن» هرچند نتوانست طرفداران
هردو ابرقهرمان را کامال راضی کند اما به خاطر کنجکاویها به فروش خوبی در گیشه دست
پیدا کرد .فیلم در آمریکای شمالی نزدیک به 320میلیون دالر فروخت و با فروش افتتاحیه
166میلیــون دالری ،چیزی حدود 30میلیون دالر بهتر از «ددپول» در روز اول فروخت اما
فروش فیلم بعد از مدتی کاهش پیدا کرد و «ددپول» در صدر جدول باقی ماند .اینکه چرا
فیلمهای ابرقهرمانی در ســالهای اخیر ستاره بختشان اينقدر پرنور شده جای سوال دارد.
یکی از مهمترین عواملش این است که آدمهای جدی سینما سراغ كاميكبوکها رفتهاند.
قبلتر كاميكبوکها فقط منبع اقتباس برای فیلمهایی بودند که کارگردانان نهچندان مشهور
میســاختند .بالکباسترهایی فقط برای فروش در گیشه و به هیجان آوردن نسل جوان .از
منظر جامعهشناختی و روانشناختی شاید بشود دالیل زیادی آورد که چرا در دنیای امروز
مردم به فیلمهای ابرقهرمانی عالقهمند شدهاند .مثال ابرقهرمانها را در نقش منجیانی میبینند
که عدالت اجتماعی و اقتصادی را برقرار میکنند .جواب دادن به این سوال کار جامعهشناسان
است اما از منظر سینمایی اقبال مردم به این آثار دو دلیل دارد :یکی اینکه فیلمهای ابرقهرمانی
در حقیقت تلفیقی از چند ژانر هســتند که برای تماشاگران آثار مختلف و سنین متفاوت
میتواند جذاب باشد .هم اکشن دارند و هم خردهپیرنگها رمانتیک و گاهی حتی خانوادگی.
هم فانتزی هستند و هم در سکانسهایی به واقعیتهای جهان امروز میپردازند .دلیل دوم
همان حضور آدمهای جدیتر و متفکر سینما در عرصه فیلمهای ابرقهرمانی است .و از این
جهت بتمن مهمترین ابرقهرمان عرصه سینماست .اوست که پای تیم برتون و از آن مهمتر
کریستوفر نوالن را به ســینمای ابرقهرمانان باز کرد .در مورد برتون باز هم توجیهی وجود
داشــت .طبیعی است که کارگردان فانتزیباز به داستانهای كاميك عالقه نشان بدهد اما
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سهگانه «بتمن» کریستوفر نوالن جهانی متفاوتتر از كاميكهای فانتزی ابرقهرمانی داشت.
ســه فیلم درباره جهان تاریک مردی که کودکیاش را از او میدزدند و حاال به فکر انتقام و
برقراری عدالت است .فیلمهای نوالن به داستانهای ابرقهرمانی وجه عمیقتری بخشیدند و
در واقع منتقدان را وادار کردند در نگاهشان نسبت به داستانهای ابرقهرمانی تجدیدنظر کنند.
یک فیلم ابرقهرمانی مهم دیگر هم امســال در راه است« :کاپیتان آمریکا :جنگ تمدنها»
بهزودی اکران میشــود و رقیب قدری برای صدرنشینی «ددپول» و مقام دوم «بتمن علیه
سوپرمن» است .درباره سه فیلم مهم ابرقهرمانی امسال بیشتر بدانید:

کاپیتان امریکا :جنگ تمدنها

کارگردان :آنتونی و جو روسو
بازیگران :کریس ایوانز ،رابرت داونی جونیور ،اسکارلت جوهانسون ،آنتونی مککی ،دان
چیدل و جرمی رنر
این چندمین قسمت از سری فیلمهای هزاره سوم است که در آنها «کاپیتان آمریکا» نقش
اصلی را بازی میکند« .کاپیتان آمریکا :اولین انتقامجو» (محصول  )2011و «کاپیتان آمریکا:
سرباز زمستانی» (محصول  )2014دو قسمت قبلی این فیلم ابرقهرمانی هستند که مشخصا با
اسم کاپیتان آمریکا همراه شدند .اولین فیلم را جو جانستون کارگردانی کرد اما موفقیت آنتونی
و جو روسو در کارگردانی «کاپیتان آمریکا :سرباز زمستانی» باعث شد کارگردانی قسمت جدید
یعنی «کاپیتان آمریکا :جنگ تمدنها» را هم برعهده این دو برادر بگذارند .بهجز این ،کاپیتان
آمریکا درواقع بنیانگذار گروه انتقامجویان هم هست که در آن اکثر ابرقهرمانان مارول حضور
دارند« .کاپیتان آمریکا» محصول كاميكبوکهای مارول است .اسم اصلیاش استیو راجرز بوده.
یک آدم معمولی است .یک سرباز تعلیمدیده ارتش با دیسکی به رنگهای سفید و قرمز و آبی.
موهای روشــن و چشمهای آبی که قرار است نماینده آن آمریکایی باشد که زمانی سرزمین
فرصتها بود .فیلم «کاپیتان آمریکا :جنگ تمدنها» توســط استودیوهای مارول و دیزنی به
صورت مشترک ساخته شده و ادامهای بر دو قسمت قبلی و سیزدهمین فیلم ابرقهرمانی است
که توسط مارول تولید میشود .داستان فیلم سال  ۱۹۹۱در سیبری اتفاق میافتد .وقتی کاراکتر
تروریست هیدرا ،باکی بارنز را از خواب طوالنیاش که یک دهه طول کشیده بیدار میکند و
او را تبدیل به یک سرباز زمستانی میکند .به زمان حاضر برمیگردیم که کاپیتان آمریکا به
همراه تیمش متشکل از ناتاشا رومانوف و بقیه اعضای انتقامجویان جلوی یک حمله تروریستی
را در نیجریه گرفتهاند تا مانع از گرفتن اسلحه میکروبی توسط آنان بشوند .اما در حین عملیات
و موقع نجات کاپیتان آمریکا یک اتفاق هولناک رخ میدهد .سال  ۲۰۱۴برادران روسو اعالم
کردند که قرارداد کارگردانی قسمت جدید «کاپیتان آمریکا» را امضا کردهاند .فیلمنامهنویسان
تا اواخر سال  ۲۰۱۳روی فیلمنامه اثر کار کرده بودند .البته دوباره به کار گرفتن برادران روسو
توسط کمپانی از تیزهوشی تهیهکنندگان بود .هنوز سه ماه مانده بود تا «کاپیتان آمریکا :سرباز
زمستانی» اکران شود و گیشهها را فتح کند .کارگردانان گفتند که سفر سرباز زمستانی در فیلم
قبلی کامل نشده بود و این قرار است تکملهای بر ماجراهای آن فیلم باشد .اکتبر  ۲۰۱۴کارهای
پیشتولید فیلم بهسرعت آغاز شد .بازیگران آوریل  ۲۰۱۵جلوی دوربین رفتند .فیلم به شیوه
سهبعدی اکران میشود و آن دسته از منتقدانی که جلوتر فیلم را دیدهاند ،روی خوشی به آن
نشان دادهاند .قسمت قبلی «کاپیتان آمریکا» با ۱۰۷میلیون دالر ساخته شد و با فروشی نزدیک
به  ۷۲۰میلیون دالر یکی از رکوردداران گیشههای سینما در سال  ۲۰۱۵شد .حاال همه چشم
به «کاپیتان آمریکا :جنگ تمدنها» دوختهاند تا یکبار دیگر فیلم ابرقهرمانی مارول گیشــه
سینماها را تکان دهد .اتفاقی که قرار است همین بهار امسال بیفتد.

ددپول

کارگردان :تیم میلر
بازیگران :رایان رینولدز ،مورنا باکارین ،اد اسکرین
یکی دیگر از ابرقهرمانهای مارول که البته با ابرقهرمانهای معمول که میشناسید
تفاوتهای زیادی دارد .بیشتر یک ضدقهرمان محسوب میشود .گاهی اوقات در آنارشی
آنقدر جلو میرود که شبیه جوکر میشود .حتی در روایت هم كاميكبوکهای «ددپول»
با بقیه متفاوت بود .او با مخاطبانش حرف میزد و آنها هم بخشــی از قصه میشــدند.
این اولینبار اســت که یک اقتباس سینمایی از این ابرقهرمان عجیب و غریب ساخته
میشود و درنتیجه استقبال پرشور طرفداران فیلمهای ابرقهرمانی از فیلم طبیعی بود.
نکته جالب انتخاب کارگردان برای اولین فیلم درباره ددپول بود .در کارنامه تیم میلر به
عنوان کارگردان فیلمی به چشم نمیخورد .او مسئول جلوههای ویژه فیلمهای مختلف
بــوده و البته کارش را در جلوههای ویژه خیلی خوب بلد اســت .فیلم طبیعتا از ابتدای
قصه ددپول شــروع میکند .اینکه چطور وید ویلسون که قبال عضو ارتش بوده ،بیماری
سرطان میگیرد و در حین درمان نیروهای ابرقهرمانانه پیدا میکند .قبل از بیماریاش
با ونســا آشنا ميشود و رابطه عاطفی میان آنها شکل میگیرد .به ونسا پیشنهاد ازدواج
میدهد اما بیماریاش همهچیز را به هم میریزد .البته که ونسا تصمیم دارد کنار او بماند
اما وید میخواهد تنها باشد .وید بعد از درمان و تزریق ژنهاي غریبی که او را تبدیل به
کاراکتری کامال متفاوت کردهاند ،میخواهد پیش ونسا برگردد اما از عکسالعمل او نسبت
به چهرهاش هراس دارد .به جایش تصمیم میگیرد از کســانی که باعث نابودی چهره و
زندگیاش شــدهاند انتقام بگیرد .از اوایل هزاره سوم و دقیقتر در سال  2004بحثهای
جدی در مورد ساخته شدن فیلم «ددپول» شکل گرفت .قرار بود کمپانی نیوالین فیلم
را بسازد اما آنها پروژه را کنار گذاشتند و فاکس قرن بیستم زرنگی کرد و حقوق فیلم را
از استودیوی مارول خرید .فاکس در فیلم «ریشههای ایکسمن :ولورین» برای اولینبار
ددپول را به عنوان یکی از شخصیتهای فرعی نشان داد .در آن فیلم هم رایان رینولدز
نقش این ابرقهرمان را بازی کرده بود و درنتیجه ذهنیت تماشاگران از همان موقع آماده
دیدن این ابرقهرمان تازه شد .رابرت رودریگوئز و خیلیهای دیگر بعد از آن روی فیلمنامه
کار کردند .و البته تصمیم قطعی استودیو برای ساختن سریعتر «ددپول» به خاطر یک
اشتباه بود .صحنههای جلوههای ویژهای که به صورت تست از رایان رینولدز در این نقش
گرفته بودند در اینترنت لو رفت و کمپانی مجبور شد برای ساخت فیلم چراغ سبز بدهد.
میلر در اولین تجربهاش هیچکــس را ناامید نکرد .به نظر رینولدز کارگردان درجهیکی
است و به نظر تهیهکنندگان مردی که خوب میتواند از بودجهای که در اختیارش قرار
دادهاند استفاده کند .دسامبر  2014پیشتولید فیلم آغاز شد .فیلمی که با بودجه ناچیز
58میلیون دالر ســاخته شد که در برابر بقیه فیلمهای ابرقهرمانی تقریبا هیچ است ،در
آمریکای شمالی رکوردهای فروش زیادی به جا گذاشت .فروش گیشه فیلم چیزی حدود
760میلیون دالر شد .منتقدان نقدهای مثبتی روی آن نوشتند .آنها معتقدند که فیلم
بامزه است و خون تازهای در رگهای فیلمهای ابرقهرمانی جاری کرده است .تنها پدر و
مادرها این وســط کمی گرفتار شدهاند چون راستش ددپول ابرقهرمان بددهانی است و
گاهی زیادی فحاشی میکند!

بتمن علیه سوپرمن :طلوع عدالت

کارگردان :زاک اسنایدر
بازیگران :بن افلک ،هنری کاویل ،ایمی آدامز ،جسی آیزنبرگ ،دایان لین ،الرنس فیشبرن
و جرمی آیرونز
دو ابرقهرمان محبوب كاميكهای دیســی در یک فیلم .طبیعی اســت که همه برای
دیدنش سر و دست میشکنند .این پرهزینهترین فیلم ابرقهرمانی است که تا امروز ساخته
شده و تهیهکنندگان ۲۵۰میلیون دالر در اختیار زاک اسنایدر ،کارگردان فیلم قرار دادند تا
سوپرمن (قهرمان محبوب آمریکاییها) و بتمن (قهرمان تلختر و آنارشیستتر) را روبهروی
هم قرار بدهد .اولین فیلمی که بن افلک در آن نقش بتمن را بازی میکند و چالش بزرگی
برای کارگردان بود .چون طرفداران کریستین بیل در سهگانه «شوالیه تاریکی» مدتها بود از
انتخاب افلک برای جانشینی او ابراز نارضایتی کرده بودند .سوپرمن نماینده آمریکای خوشآب
و رنگ قهرمانپرور است و بتمن از جهان تاریکتری میآید .اسنایدر البته در ساخت فیلمهای
اکشن و تخیلی ید طوالیی دارد اما از آنجایی که فیلمهای قبلیاش هیچکدام در سطح باالیی
نبودند انتخابش برای کارگردانی این فیلم مهم خیلی از طرفداران را نگران کرده بود .با دیدن
فیلم میشود گفت این بهترین کارگردانی زاک اسنایدر است .صحنههای رویارویی بتمن و
سوپرمن را ،هم از لحاظ اکشن و هم احساسی ،خیلی خوب ساخته .کل قصه فیلم الهامگرفته
از كاميكبوک «شــوالیه تاریکی بازمیگردد» فرانک میلر است .که البته قصه نسبت به آن
نســخه تغییرات زیادی کرده .در قصه میلر سوپرمن وظیفه دارد بتمن را بکشد .بتمنی که
دوباره برگشته و کنترل گاتهام را میخواهد به دست بگیرد و عدالت را برقرار کند .اما در فیلم
داستان با همان سکانس معروف کودکی بتمن و کشته شدن خانوادهاش شروع میشود .از
طرف دیگر هم روی رابطه سوپرمن با مادرش تاکید میشود تا دو ابرقهرمان در یک موضوع
مشترک به هم نزدیک شوند .کنگره آمریکا دیگر طاقت ابرقهرمانانی مثل بتمن و سوپرمن
را ندارد .یک حادثه مخوف در شــهر و حضور سوپرمن برای نجات یک کودک باعث ایجاد
سوءتفاهمهایی میشود و آنها میخواهند سوپرمن را محکوم کنند .این وسط سر و کله بدمن
ماجرا پیدا میشــود که میخواهد از آب گلآلود ماهی بگیرد .او به واسطه رابطههایی که با
اهل سیاســت دارد اجازه پیدا میکند آزمایشگاه بزرگ و بیدر و پیکرش را به راه بیندازد و
قدرت فوقالعادهای پیدا کند که تهدید بزرگی برای نابودی شهر محسوب شود .حاال که اهرم
قدرت دستش است در اولین قدم تصمیم میگیرد بتمن و سوپرمن را به جان هم بیندازد.
پایان فیلم را نباید لو داد ولی همینقدر بدانید که «بتمن علیه سوپرمن :طلوع عدالت» فیلم
سرگرمکنندهای از کار درآمده که پایانش شوکهکننده است .اواسط سال  ۲۰۱۳برادران وارنر
و زاک اســنایدر اعالم کردند که دنباله فیلم «مرد پوالدین» ساخته میشود .عالوه بر بتمن
و ســوپرمن اینجا یک ابرقهرمان مهم دیگر را هم داریم :واندروومن که به نظر میرســد در
ادامههایی که برای فیلم ساخته ميشود نقش پررنگتری ایفا خواهد کرد .فیلم هرچند میان
مردم و طرفداران موفق بود و نزدیک به ۸۵۰میلیون دالر هم فروش کرد اما منتقدان دوستش
نداشتند .آنها معتقد بودند قصه فیلم برای دو ابرقهرمان اسطورهای به اندازه کافی قوی نیست.
و تنها قوه محرکه فیلم صحنههای اکشنش است .اين نکتهای تا حدی درست است فقط در
حق هانس زیمر آهنگساز فیلم نباید بیانصافی کرد که موسیقی درخشانی برای فیلم ساخته؛
کامال متفاوت از سهگانه «شوالیه تاریکی» اما با همان شکوه و عظمت.
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گیشـه

خالقان مهمترین قهرمانان جهان

مردانی که با خالقیت پایانناپذیر و طراحیهای جذاب و قصههای شگفتانگیزشان دنیا را تسخیر کردند

پرونده فیلمهای پرفروش این شماره درباره سه اثر ابرقهرمانی سال  ۲۰۱۶بود پس منطقی است اگر سراغ خالقان اصلی این آثار برویم .کسانی که موفقیت این فیلمها مدیون آنهاست نه
کارگردانها و تهیهکنندگانشان .اینها مردانی هستند که از دهه چهل به بعد صنعت جدیدی را در آمریکا پایهریزی کردند .صنعتی که پیش از آن هم وجود داشت اما با خالقیت این مردان
وارد مرحله دیگری شد و تبدیل به یک سرگرمی پولساز و بخش مهمی از فرهنگ عامه نهفقط یک کشور که کل مردم جهان شد .تعداد کمپانیهای منتشرکننده كاميكبوکها بیشمار
ن دوتا مهمترین کمپانیهای تولیدکننده داستانهای ابرقهرمانی هستند که حاال در کار تهیه و تولید فیلم هم وارد
است اما اسم دیسی و مارول بیشتر از بقیه به گوش ما خورده است .ای 
شدهاند .البته از مدتها قبل بخش انیمیشن جزء جداییناپذیر این کمپانیها بود .در هرکدام از این شرکتها در طول این سالها و دههها آدمهای زیادی در رأس کار قرار گرفتهاند و
سیاستهای کمپانی و محصوالتش را تعیین کردهاند اما اسمی از آنها باقی نمانده است .اتفاقا در این یک مورد اشتباه هم نیست .تهیهکنندگان و سرمایهگذاران كاميكبوکها آدمهای
مهمی هستند اما تاثیرشان به اندازه طراحان و قصهپردازان نیست .آنهایی که چرخ این صنعت را به گردش درآوردند و هم خودشان ثروتمند شدند و هم میراثشان تا امروز میلیاردها دالر
پول تولید کرده و میکند ،طراحان اصلی و متفکران قصههای ابرقهرمانی هستند .با سه نفر از مهمترینهایشان بیشتر آشنا شوید :باب کین ،جک کربی و استن لی.

باب کین

تولد :اکتبر  ۱۹۱۵در آمریکا
مرگ :نوامبر ( ۱۹۹۸در سن ۸۳سالگی) در آمریکا
برای چه کاراکتری شهرت یافته؟ بتمن
باب کین با اسم اصلی رابرت کان در نیویورک از پدر و مادری متولد شد که مهاجرانی
از اروپای شرقی بودند .پدرش حکاک بود .مهمترین نکته کودکی و نوجوانی کین دوران
دبیرستانش است .زمانی که با ویل آیزنر همکالسی بود و بعد تبدیل به دوستان هم شدند.
(آیزنر هم بعدها یکی از طراحان مطرح كاميكبوکها شد که مشهورترین اثرش كاميك
سریالی «اسپریت» بود درباره پلیسی به نام دنی کلت که در یکی از اولین ماموریتهایش
از طرف مخالفانش مورد سوءقصد قرار میگیرد و کشته میشود .بعد از آن در قالب روح/
اسپریت به زمین بازمیگردد تا به شکار جانیان و دزدان و کسانی که به او خیانت کردند
بپردازد .او اینبار با ماسکی سیاه و کاله و پالتویی بلند ظاهر میشود ).سال  ۱۹۳۴کین
به عنوان کارآموز انیماتور به اســتودیوی فیشر میپیوندد .دو سال بعد وارد کار كاميك
میشــود .در دهه  ۳۰با کمپانی آیزنــر و ایگر همکاری میکند .کمپانیاي که بعدها با
دیسی ادغام میشــود و در دهه  ،۴۰یعنی دوران طالیی كاميكها ،یکی از مهمترین
ناشران این داستانهای مصور است« .پروفسور دولیتل» از سری كاميكهای ماجراجویانه
و «اسکار کفش آدامسی» از سری كاميكهای کارآگاهی دوتا از کارهای مطرح کین در
آن دوره هستند .اوایل سال  ۱۹۳۹کمپانی دیسی موفق شد سری كاميكهای سوپرمن
را حسابی میان مردم جا بیندازد و حاال دنبال قهرمانان بیشتری بود تا بتواند كاميكهای
اکشنش را متنوعتر کند .در جواب فراخوان سردبیرهای مجله ،باب کین کاراکتری به نام
«بتمن» (مرد خفاشی) را پیشنهاد داد .کین گفت که در طراحی این قهرمان از شمایل
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ستاره آن سالهای سینما داگالس فربنکس در نقش «زورو» و طراحی لئوناردو داوینچی
از هواپیمایش الهام گرفته بود .ســال  ۱۹۳۸بیل فینگر به کمپانی شخصی نوپای کین
پیوسته بود .نویسندهای خالق که برای طرحهای کین داستان و دیالوگ مینوشت .خود
فینگر میگوید« :اولینبار که کین از من خواست نقاشی بتمن را ببینم در نگاه اول فکر
کردم خب اینکه شبیه سوپرمن است اما با یک تفاوت .شاید مربوط به کفشها باشد ،یا
دستکشها یا آن ماسک صورت و بعد دیدم که دو بال به او چسبیدهاند شبیه بالهای یک
خفاش و زیر همه اینها آن نشان “بتمن” بود».
اسم شهری بتمن هم اختراع فینگر بود .او نام «بروس وین» را پیشنهاد داد و اولین
داستان بتمن را نوشت در حالی که کین همزمان روی طراحیهایش کار میکرد .هنوز
اولین كاميك بتمن کامل نشــده بود که مدیران دیسی پیشنهاد کین را پذیرفتند و با
او برای كاميكهای بتمن قرارداد امضا کردند .در همان قرارداد ثبت شــد که کین تنها
کسی است که به صورت رسمی کمپانی این اعتبار را برایش قايل میشود که به عنوان
خالق بتمن شناخته شود .تا پیش از آن خالقان و طراحان ابرقهرمانها پشت نام ناشران
مخفی میماندند اما باب کین حاال خودش یک ســتاره بود .کین البته معتقد بود بیل
فینگر هم به اندازه او در خلق بتمن موثر بوده .فینگر نهتنها داستانهای خارقالعادهای
برای بتمن نوشته ،که پیشنهاد موثری هم درباره استایل او داده است« :من بتمن را به
صورت یک ابرقهرمان هوشیار و گوشبهزنگ طراحی کرده بودم و بیل از او یک کارآگاه
باهوش ساخت ».کاراکتر بتمن اولینبار در ماه می سال  ۱۹۳۹در شماره  ۲۷كاميكهای
کارآگاهی منتشر شد و بالفاصله پرفروش و هیت شد .در طول یک سال کین مجبور شد
چند دستیار دیگر استخدام کند چون حاال دیسی داستانهای بتمن بیشتر و بیشتری
میخواست .ســال  ۱۹۴۳کین کار روی كاميكبوکهای بتمن را رها کرد تا به صورت
روزانه در روزنامه كاميكاستریپ بتمن را منتشر کند .بتمن در طول زمان کاملتر میشد.
تجهیزات مختلف مثل اتومبیل شخصی (بتموبیل) و خیلی چیزهای دیگر به کاراکترش
اضافه شد و حتی کین در کنارش پسرکی به نام رابین را هم طراحی کرد تا وردستش
باشد .بهار  ۱۹۴۰یکی از مهمترین شرورهای تاریخ سینما و كاميكبوکها با همکاری
کین و فینگر متولد شد :جوکر .او دشمن شمارهیک بتمن بود .کین ذهن خالقی داشت.
از همه آدمهای دوروبرش و جزئیات لباس پوشیدن و چهره و رفتارشان تاثیر میگرفت
تا شخصیتهای جدید خلق کند .تاریخنویسان كاميك میگویند کتوومن درحقیقت از
روی دخترعمه باب کین آفریده شد .سال  ۱۹۶۶کین از دیسی كاميك استعفا داد .در
دهه شصت كاميكبوکها دیگر به اندازه قبل رونق نداشتند .یا حداقل ابرقهرمانان قدیمی

در دوران سیاستورزی و جنگ سرد و مککارتیسم و کندی به اندازه قبل کار نمیکردند.
درنتیجه كاميكبوکهای بتمن باب کین باریک و باریکتر شدند و درنهایت بتمن تبدیل
به ابرقهرماني فرعی در جهان كاميك شد .کین البته بعد از کار بتمن از طراحی انیمیشن
برای تلویزیون هم لذت زیادی برد .سال  ۱۹۸۹کتاب خاطراتش را با عنوان «بتمن و من»
منتشر کرد .کارهای کین در موزه هنرهای معاصر نیویورک و دانشگاه سنتجان نگهداری
میشود .اقتباسهای متعددی از کاراکتر بتمن در سینما صورت گرفت که مهمترینشان
مربوط به کریستوفر نوالن است .ابرقهرمان باب کین میتواند لقب پیچیدهترین ابرقهرمان
را با تاریکترین گذشته و جهان ممکن بگیرد.

در دهه شصت کربی برای مارول کار میکرد .تصمیم گرفت ابرقهرمانانش را با داستانهای
علمی -تخیلی که ابتدا کارش را با آنها شروع کرده بود ترکیب کند و ابرقهرمانهای عجیب
و غریبی مثل هالک یا ایکسمن از دل این ایده بیرون آمدند .تا قبل از آن بیشتر ابرقهرمانان
یا خوشتیپ و جذاب بودند یا نقاب به صورت داشتند اما هالک غول سیاه عظیمالجثهای
زشتتر از شرک بود و قهرمانان ایکسمن هم در بدنشان معموال نقصهای ترسناکی داشتند
مثل پنجههای آهنین ولورین .دوران اوج کربی در مارول همکاریاش با استن لی ،سردبیر
و از نویسندگان مهم کمپانی بود .اولین كاميك «چهار شگفتانگیز» با همکاری ایندو نفر
خلق شد .کربی که از همان اول روحیه ماجراجویی داشت و دلش میخواست در هنرش
پیشــرفت کند بعد از مدتی از کار در مارول خسته شد .استن لی خیلی پررنگتر از او در
رسانهها ظاهر میشد و از طرف دیگر کربی کنترلش را روی آثاری که خلق میکرد از دست
داده بود .هانا باربارا (خالق تام و جری) به کربی پیشنهاد کار در حوزه انیمیشن داد و کربی
هم پذیرفت .کربی در دهه هشتاد برای کمپانی دیسی هم کار کرد .میراث او شیوه جدیدی
در روایت كاميكبوکها بود .میراثی که هنوز هم به جا مانده است.

جک کربی

تولد :آگوست  ۱۹۱۷در آمریکا
مرگ :فوریه (۱۹۹۴در سن ۷۶سالگی) در آمریکا
برای چه کاراکتری شهرت یافته؟ کاپیتان آمریکا ،چهار شگفتانگیز ،هالک ،ثور ،ایکسمن
و سیلور سرفر
جک کربی در یک منطقه فقیرنشین حاشیه منهتن متولد و بزرگ شد .پدرش کارگر
کارخانه بود و جک در نوجوانی همیشــه دلش میخواست از آن محله بیرون بزند .عاشق
نقاشی بود و دائم دنبال جاهایی میگشت که بیشتر بتواند درباره این هنر اطالعات کسب
کند؛ نمونهای عالی از یک هنرمند خودآموخته .دســتش در طراحی آنقدر سریع بود که
هیچکس به گرد پایش هم نمیرسید و البته این ماجرا گاهی هم به ضررش تمام میشد
از جمله اینکه در انستیتو  Educational Allianceاو را نپذیرفتند اما خیلی زود فهمید
که این استعداد فوقالعادهاش کجا به کار میآید و شروع به کشیدن کارتون برای روزنامه
محلیشان کرد۱۴ .ساله بود که برای یک انستیتوی هنری در بروکلین فرم ثبتنام پر کرد اما
حضورش در مدرسه یک هفته بیشتر طول نکشید .به قول خودش از آن مدل دانشآموزانی
نبود که مدارس منضبطی مثل این انستیتوی هنری دنبالشان بودند« :آنها دنبال کسانی
چ پروژهای تا
میگشــتند که برای ابد روی یک چیز کار کنند .من نمیخواستم روی هی 
ابد وقت بگذارم .قصد داشــتم کارهای مختلف انجام بدهم ».کربی سال  ۱۹۳۶به روزنامه
پ را برای روزنامهها شروع
سندیکای لینکلن پیوست و خیلی جدی کار روی كاميكاستری 
کرد .تا ســال  ۱۹۳۹در همین روزنامه نهچندان مهم به کارش ادامه داد .اسم مستعارش
برای كاميكاستریپهایی که در لینکلن میکشید ،جک کرتیس بود .بعد از آن در کمپانی
فیلمسازی انیمیشن فلیشر استخدام شد .اما خیلی زود از آنجا بیرون زد چون با روحیهاش
ســازگار نبود .معتقد بود که آنها شــبیه یک کارخانه هستند و محصوالتی هم که تولید
میکنند مثل تولیدات یک کارخانه است .شبیه همان کاری که پدرش زمانی انجام میداد.
همان سالها بود که صنعت كاميكبوک در آمریکا ناگهان مثل بمب منفجر شده بود .کربی
شروع کرد به طراحی کردن و داستاننویسی برای کمپانی ایگر و آیزنر .اولین كاميكبوکی
که طراحی کرد یک داستان علمی -تخیلی به نام «خاطرات دکتر هیوارد» بود .حتی این
كاميكبوک را هم با اسم مستعار کرت دیویس چاپ کرد .مسیر صعودی و موفقیت کربی
از جایی شــروع شد که به روزنامه سندیکای فوکس پیوست .آنجا بود که تصمیم گرفت
كاميكبوکهای ابرقهرمانی خلق کند و اولین محصولش کاپیتان آمریکا بود .اولین چاپ
«کاپیتان آمریکا» در همان روزهای اول نایاب شد .و چاپ دوم آن تا میلیونها نسخه منتشر
شــد .دوران جنگ بود و این ابرقهرمان ارتشی وطنپرست باب میل مردم .بعد از جنگ و

استن لی

تولد :دسامبر  ۱۹۲۲در آمریکا (در حال حاضر  ۹۳سال دارد)
برای چه کاراکتری شــهرت یافته؟ اسپایدرمن و مرد آهنی و همکاری با جک کربی در
بسیاری از کاراکترهایی که او خلق کرد
قهرمان مورد عالقه استن لی در کودکی ارول فلین بود و فیلمهایی که بازی میکرد.
لی عاشق سینما بود و به گفته خودش از فیلمهای فلین در کارهایش خیلی الهام گرفته
است .خانواده لی وضع مالی خوبی نداشتند و او خیلی زود وارد بازار کار شد .در خیابان
روزنامه نیویورک هرالد تریبیون میفروخت و با این حال آنقدر باهوش و زرنگ بود که
در شانزدهسالگی دبیرستانش را تمام کرد و برای ادامه تحصیل به یک کالج تئاتری رفت.
داییاش به او کمک کرد تا در مجله پالپ که كاميكاســتریپ منتشر میکرد به عنوان
دستیار استخدام شود .بیشتر نقش پادوی شرکت را داشت که بعد از مدتی توسط مارول
خریداری شــد و استن لی به طور رسمی تبدیل به یکی از کارکنان کمپانی مارول شد.
ســال  ۱۹۴۲وارد ارتش آمریکا شــد و به جنگ رفت .بعد از بازگشت از جنگ شرایط
كاميكبوکها هم فرق کرده بود .لی بهفراست دریافت که دیگر ابرقهرمانانی مثل سوپرمن
یا کاپیتان آمریکا برای مردم خیلی جالب نیستند .آنها حاال عاشق ابرقهرمانهایی میشدند
که ضعف و نقصانی در آنها وجود داشــت .با این ایده ســراغ کربی رفت و با هم هالک و
چهار شــگفتانگیز را خلق کردند .استن لی کاراکترهای ناتورالیستی و پیچیده را وارد
جهان ساده و سرگرمکننده کامیکبوکها کرد .این مهمترین دستاورد او بود .جدا از آن او
توانست انقالبی در كاميكبوکها به پا کند و ساختار روایت را طوری میچید که تعاملی
بین خوانندهها و خالقان كاميكها برقرار میشد .در دهه  ۶۰استن لی همهکاره مارول
بود .شــیوه مدیریتیاش بر پایه طوفان مغزها بود .او هنرمندان و طراحان و قصهنویسان
را جمع میکرد و جلسات متعددی میگذاشت تا در مورد یک كاميكبوک و ابرقهرمان
جدید به نتیجه برسند .شاید استن لی به اندازه باب کین یا جک کربی در طراحی ذهن
خالقی نداشت اما در مدیریت آدم شگفتانگیزی بود .در حقیقت جهان كاميكبوکها به
استن لی بیش از هر خالق دیگری مدیون است .استن لی در تمام فیلمهایی که از روی
کتابهای كاميك او ساخته شده ،در نقشهای بسیار کوتاه بازی کردهاست.
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گیشـه

بهاری که نکو بود...

چراسینماها در ماه اول سال جدید خوب فروش کردند؟
صوفیا نصرالهی

سینمای ایران در شروع ســال جدید گردش مالی خیرهکنندهای داشت .حتی فیلمهایی
که در آخرین اکران زمستان سال گذشته روی پرده رفته بودند با نزدیک شدن به سال جدید
فروششان روند صعودی غریبی پیدا کرد .نمونهاش فیلم «کوچ ه بینام» که در تعطیالت نوروز
هنوز روی پرده بود و فروشــش از 2میلیارد تومان هم گذر کرد .شگفتی بزرگ اکران سال 95
که البته نمایشش از بعد از جشنواره فجر شروع شده بود ،فیلم «من سالوادور نیستم» کمدی
ساخته منوچهر هادی با بازی رضا عطاران بود که هنوز هم دارد خوب میفروشد و سالنهایش پر
میرود و از 13میلیارد تومان هم عبور کرده .اقبال خارقالعاده به این فیلم عجیب به نظر میرسد
چون بهجز حضور رضا عطاران و بازیگر زن برزیلی و صحنههای نهچندان ویژهای که در برزیل
فیلمبرداری شده ،هیچ ویژگی ديگري ندارد .فیلم ضعیفی است که حتی کمدیاش هم شما را
به قهقهه نمیاندازد .این اتفاق به فیلم هادی محدود نشده .کمدی « 50کیلو آلبالو» ساخته مانی
حقیقی هم نزدیک به 8میلیارد تومان فروش داشته که آن هم فیلم خوبی نیست .مخلوطی از
کمدی اسلپاستیک و شوخیهای سطحپایین که از مانی حقیقی بعید است.
حاال شــاید بشود فروش کمدیهای بد را در موعد تعطیالت نوروز و بعد از آن توجیه کرد.
خانوادههای ایرانی همیشه در تعطیالت رسمی به فیلمهای کمدی روی خوش نشان دادهاند.
فیلمهای کمدی در هر سطحی که بودهاند توانستهاند گلیمشان را از آب بیرون بکشند .اما نکته
جالب فروش «بادیگارد» ابراهیم حاتمیکیا و «ابد و یک روز» سعید روستایی است .دو سال پیش
بود که فیلم «چ» از حاتمیکیا در اکران نوروزی قرار گرفت و فروش فیلم به یکمیلیارد رسید اما
حاال «بادیگارد» در اکران نوروزی 5میلیارد و نیم فروخته است .از آن طرف کسی سعید روستایی
را نمیشناسد .جوان بیستوچندسالهای که «ابد و یک روز» اولین فیلم بلند سینماییاش است.
فیلم البته در جشنواره فجر مورد تحسین و ستایش زیادی قرار گرفت و جوایزی هم دریافت کرد
اما تاثیر موفقیت فیلمها در جشنواره فجر هیچوقت در گیشه خیلی زیاد نبوده درنتیجه فروش
5میلیارد و 500میلیون تومانی این فیلم را نمیشود به نقدهای مثبتی که روی آن نوشته شده
نســبت داد« .خشم و هیاهو»ي هومن سیدی شاید بزرگترین شکست اکران نوروزی بود؛ نه
از نظر مقدار فروش ،بیشتر به این دلیل که میزان فروشش با پتانسیلهای فیلم هماهنگ نبود.
زوج جذاب طناز طباطبایی و نوید محمدزاده و داستانی که اشاره به حاشیههای جنجالی یک
فوتبالیست مشهور دارد (هرچند خود کارگردان بگوید قص ه ربطی به ناصر محمدخانی ندارد)
به صورت بالقوه باید باالی یکمیلیارد میفروختند اما شــرایط بد پخش فیلم و رقبای قدری
که در اکران داشت (این قدر بودن نه از لحاظ ارزشهای سینمایی که بیشتر منظور قدرتشان
در پخش است) همه دست به دست هم دادند که فیلم فقط یکمیلیارد و 110میلیون تومان
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بفروشد« .خشم و هیاهو» تقریبا به زور میلیاردی شد تا بهجز «کفشهایم کو؟» آخرین ساخته
کیومرث پوراحمد بقیه فیلمهای اکران نوروز امسال همه میلیاردی شوند .از «کفشهایم کو؟»
کسی انتظار زیادی نداشت .پوراحمد چند سالی میشود که رمز موفقیت در گیشه را گم کرده
اســت .فیلمش هم تلخ است و هم شیوه روایت داستانش دمده شده .دیگر ماجرای برادر بدی
که به فکر ارث و میراث بوده و زندگی برادر خوب را خراب کرده جواب نمیدهد .اهالی سینما
این روزها دائم فروش خوب فیلمها را به هم تبریک میگویند .بعد از یک دوره رکود طوالنی،
فروش نوروزی دوباره سینمای ایران را زنده کرد .البته میشود به شورای صنفی نمایش با چینش
اکران دوم اعتراض کرد .سالنهای فیلم «من سالوادور نیستم» هنوز پر از تماشاگر میرفتند که
تصمیم گرفته شد فیلم را از پرده بردارند .فیلمی که میتوانست یک رکورد جدید در سینمای
ایران به جا بگذارد .همیشه گفتهاند تماشاگران ایرانی پیشبینیناپذیرند درنتیجه تحلیل فروش
خوب فیلمها کار سادهای نیست ،اما چند دلیل اصلی دارد .دالیلی که اتفاقا خیلی به کیفیت
یشود:
فیل مها مربوط نم 
تلویزیون همیشه با سینمای ایران یکجور سر جنگ مخفیانه داشته .تیزرهای فیلمهای
ایرانی به دالیل مختلف یا هیچوقت از تلویزیون پخش نشدهاند یا با سانسور مثال ستاره
اول فیلم روی آنتن رفتهاند .در دورانی که به نظر میرسد مردم کمتر از هر زمان دیگری تلویزیون
نگاه میکنند شبکه ماهوارهای پرمخاطبی تیزرهای فیلمهای سینمایی را به شکل کامل و خیلی
حرفهای پخش میکند .با کیفیت عالی .تیزرهایی با تدوین خوب که دقیقا انگشت روی نقاط
جذابیت فیلمها میگذارند .مردم شبها پای سریالهای این شبکهها مینشینند و وسط پیامهای
بازرگانی متوجه میشوند :به! چه فیلمهای خوبی روی پرده است و خوب است آن ساعتی را که
سریال ندارد صرف دیدن این فیلمها کنند.
یک سری اتفاقات و جریانها در جامعه ما دورهای هستند .یک دوره بین شبکههای
اجتماعی فیسبوک باب میشود و همه به سمت آن میروند درنتیجه برای اینکه از
دوستان و آشنایانتان فاصله نگیرید شما هم به آنجا مهاجرت میکنید .به نظر میرسد بخشی از
فروش خوب این روزهای سینمای ایران مربوط به چنین موجی باشد .روزهای سال نو هر سال
مردم پای سریالهای تلویزیونی مینشستند .امسال آنتن تلویزیون خالی خالی بود .هیچ برنامه
طنزی نداشت که به قول معروف بگیرد .موفقترهایش «خندوانه» و «دورهمی» بودند که از یکی
از شبکههای دیجیتال پخش میشدند و نه کانالهای یک تا سه که بیشترین مخاطب را میان
مردم دارند .ماهواره هم که همان سریالهای همیشگیاش را ادامه داد که حال و فضای نوروزی
ندارند .پس برای مردم گزینه سینما باقی میماند تا در کنار اعضای خانواده بتوانند دو ساعتی
وقت بگذرانند.
چینش فیلمهای نوروز امســال هوشــمندانه و متنوع بود .دو کمدی ساده سطحی
خــوشآب و رنگ کنار یک فیلم اجتماعی تلــخ و یک فیلم متفاوتتر و «بادیگارد»
حاتمیکیایــی که قهرمانش برای مردم یادآور یکی از فیلمهای پرفروش و محبوب دهه هفتاد
یعنی «آژانس شیشهای» است .برای طیفهای مختلف و گروههای فکری متفاوت و سلیقههای
گوناگون فیلم روی پرده بود .همین به گرم شدن بازار سینما کمک کرد .مردم میرفتند کمدی
ببینند و بعد تبلیغ فیلم اجتماعی را هم در سالن کنار میدیدند و یک روز دیگر را هم برای دیدن
آن فیلم وقت میگذاشتند.
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نمایه
عصرجدید
سرمای هداری
ریشههای کارآفرینی از کج ا آمده است؟

منایه

سرمایهداری مدرن از کجا آمده است؟
منتخبی از کتاب« :صدر اسالم و زایش سرمایهداری»

بندیکت کهلر دانشآموخته دانشــگاههای ییل و توبینگن و
مشاور اقتصادی دولت انگلستان بوده است که در سال ۲۰۱۴
کتاب «صدر اســام و زایش سرمایهداری» را به رشته تحریر
درآورد .او همچنین نویســنده کتابهــای تاریخ فجایع مالی
ی لدویگ بامبرگ از بنیانگذاران
 ۱۸۷۵تا  ۱۹۲۳و زندگینامهها 
بانک مرکزی آلمان و آدام مولر ،اقتصاددان و فیلسوف سیاسی
قرن نوزدهم بوده است.
بندیکت کهلر در کتاب صدر اسالم و زایش سرمایهداری،
بندیکت کوهلر
نظریهای بدیع و شــگفتآور مطرح میکند که سرمایهداری
ترجمه جعفر خیرخواهان
نخستین بار در شــبهجزیره عربستان و نه آنطور که معموال
فرض میشود در دولتشهرهای اواخر قرون وسطی در ایتالیا پدیدار شد .به اعتقاد نویسنده ،صدر
اسالم نقشی حیاتی اما عمدتا تشخیصداده نشده در تاریخ اندیشههای اقتصادی داشته است .اسالم
تنها دینی اســت که به دست یک کارآفرین بنا نهاده شد .حضرت محمد (ص) که اعقاب وی به
دودمانی از رهبران دینی ،تجاری و مدنی بازمیگردد پیش از بنیانگذاری دین اسالم ،یک بازرگان
و کاسب موفق بود .به این جهت این دین جدید حرفهای گفتنی زیادی درباره تجارت ،حمایت از
حقوق مصرفکننده ،اخالق کسبوکار و حقوق مالکیت داشت .همانطور که اسالم خیلی سریع در
مناطق مختلف گسترش مییافت تعالیم اقتصادی صدر اسالم هم به همه جا پخش شد و سرانجام
به اروپا رسید.
این کتاب نشــان میدهد چگونه نهادهای اســامی و رویههای تجاری کشــورهای اسالمی
را شــهرهایی مانند ونیز و جنوا اقتباس کرده و با محیطهای جدید انطبــاق دادند .ازجمله این
نوآوریهای مالی میتوان به شرکتهای سهامی ،فنون مدیریت کسبوکار ،حساب و کتاب تجاری
و اصالحات پولی اشــاره کرد .اروپاییها نهادهای اسالمی دیگری را نیز همانندسازی کردند :وقف
اسالمی الهامبخش بنیادهای خیریه و نهدهای آموزش عالی بودند؛ مدارس علمیه الگوهایی برای
قدیمیترین کالجهای دانشگاهی در آکسفورد و کمبریج شدند .به این جهت است که به درستی
میتوان ادعا کرد جنبههای بنیادی و حیاتی اندیشه سرمایهداری ،همگی ریشههای اسالمی دارند.
در ادامه ترجمه گزیدهای از این کتاب آورده شده است که متن کامل آن هم به زودی با کمک
محمد ماشینچیان ترجمه خواهد شد.
هرکس که خانهای میفروشد و ســودی کسب میکند میخواهد بداند با پول بهدست آمده
چه کاری انجام دهد بهتر است .اگر در شهری که زندگی میکند قیمت امالک و مستغالت رو به
افزایش است ،تصمیم عاقالنه اغلب خرید ملکی دیگر است .چنین راهبرد سرمایهگذاریای تازگی
ندارد .این راهبرد در صدر اســام و سالهای اولیه هجرت در شهر مدینه که بازار امالک پررونقی
داشت آزموده شده بود .رهبر جامعه اسالمی به هر شخصی که ملکی میفروخت چنین توصیهای
میکرد« :هر کس بنا و ساختمانی را بفروشد ،پس اگر پول فروش آن ساختمان را برای خرید مثل
آن به مصرف نرساند ،آن پول برای این شخص ،بابرکت نخواهد بود ».این یک مشاوره سرمایهگذاری
کام ًال سرراست است :اگر از معامله امالک پولی به دست آوردهاید ،آن را در راه امالک بکار بیندازید.
هیچ چیز غیرعادی در این توصیه وجود ندارد ،به جز اینکه از کجا آمده است .سرمایهگذاری در آجر
و مالت از جانب بنیانگذار اسالم حضرت محمد (ص) توصیه شده است.
پیامبرانی که مشاوره سرمایهگذاری داده باشند در اقلیتاند .برای مثال ،تصورش دشوار است
که کسی از عیسی (ع) یا بودا پرسیده باشد با پساندازهایش چه کاری انجام دهد بهتر خواهد بود.
اما ارائه مشاوره سرمایهگذاری برای حضرت محمد (ص) ،با تصوری که او از مقام و جایگاه خویش
داشت کام ًال مطابقت داشت .اسالم آیینی است که مسلمانان را در همه کارهایی که انجام میدهند،
و ازجمله کسبوکار ،راهنمایی میکند.
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حضرت محمد (ص) درباره سرمایهگذاری با پول چیزهای زیادی میدانست .او که یک بازرگان
حرفهای بود حضوری فعال در کاروانهای تجاری داشت ،و در بیشتر دوران کسبوکار حرفهای خود
احتماالً یک انبار تولید کاالهای چرمی را مدیریت میکرد .هنگامی که حضرت محمد (ص) جامعه
اسالمی را در مدینه تأسیس کرد در ابتدای دهه پنجم عمر خویش بود ،و در آن زمان حدود چهار
دهه تجربه کسبوکار را پشت سر گذاشته بود.
اســام از بسیاری جهات با ســایر ادیان تفاوت دارد ،اما آنچه در اینجا مناسبت دارد این است
که اسالمـ دینی که به دست یک کارآفرین بنا نهاده شدـ چگونه برای نخستین بار ظهور و تولد
سرمایهداری در شهر مدینه ،سپس در عربستان و در بالد اسالمی و در نهایت به فراتر از قلمرو اسالم
در اروپا را رقم زد .اما پیش از پرداختن به این موضوع ،ابتدا به اختصار اصطالح «سرمایهداری» و
معنای آن را مالحظه کنیم.
استفاده از واژ ه «سرمایهداری» آنچنان همهجاگیر شده استکه شاید فکرکنیم هر کسی در
مورد معنای آن توافق دارد ،اما اص ًال اینطور نیســت .انتظار میرود تعریفی از این اصطالح را در
نوشــتههای دو اقتصاددانی بیابیم که برای نخستین بار ماهیت سرمایهداری را تبیین کردند :آدام
اسمیت و کارل مارکس .اما اسمیت هرگز از این اصطالح استفاده نکرد و در همه کتابهای مارکس
نیز تنها تعداد انگشتشماری ارجاع به واژه سرمایهداری دیده میشود.
این ماکس وبر جامعهشناس بود که متذکر شد سرمایهداری چیزی بیش از شیوهای برای انجام
کسبوکار است :به گفته ماکس وبر ،سرمایهداری روش و اسلوبی برای سازماندهی جامعه است.
سرمایهداری چیزی بیش از انباشت کاالها ،یا احداث کارخانهها و دفاتر تجاری معنا میدهد .یک
جامعه برای اینکه محصولی تولید کند نیازی نیست نظام سرمایهداری داشته باشد .به گفته ماکس
وبر ،آنچه سرمایهداری را متمایز میکند ،قالب و چهارچوب ذهنی خاصی است که باعث میشود هر
کسی خواهان مشارکت در تولید و تجارت کاالها باشد .سرمایهداری از مجموعه نگرشهای ویژهای
ناشی میشود ،به طور خاص ،میل و اشتیاق به صرف وقت و زحمتکشیدن ،با انتظار دستیافتن به
سود در درازمدت را سرمایهگذاری میگوییم.
بنابراین ،از زمان ماکس وبر به این سو ،سرمایهداری بهعنوان مجموعهای از نگرشهایی که به
جامعه شکل میدهند فهمیده شده است .اما در این مورد که چه زمانی این نگرشها برای نخستین
بار ظاهر شدند ،یا چه چیزهایی به ارمغان آوردند هیچ توافقی وجود ندارد .برای مثال ،یونانیان و
رومیان امپراتوریهای بزرگی به وجود آوردند ،اما آنها هیچ تصوری از ســرمایهداری نداشتند و در
این زمینه هیچ نوشــتار اقتصادی بر جای نگذاشتند .اما اگر یونانیان و رومیان سرمایهداری را به
وجود نیاوردند ،چه کســی مبدع آن بود؟ به نظر ماکس وبر (در کتاب اخالق پروتستان و روحیه
ســرمایهداری) این نهضت پروتستان بود که سرمایهداری را ترویج داد و وی بنجامین فرانکلین را
مظهر حقیقی این نظام اخالقی میدانست .هنگامی که بن فرانکلین گفت «وقت طال است» ،او به
اختصار نظام سرمایهداری را تبیین کرد .اما دیدگاه وبر محل مناقشه بوده است ،زیرا سرمایهداری
پیش از آن در شهرهای تجاری خودگران ایتالیا نظیر جمهوری ونیز وجود داشته است .با این اوصاف،
تعیین آن مقطع بحرانیـ لحظهای که سرمایهداری آغاز شدـ کار دشواری است.
این مباحث ،ما را به اسالم و به حضرت محمد (ص) و حرفه او در کسبوکار بازمیگرداند .او به
صف طوالنی از کارآفرینان برجسته در شهر مکه تعلق داشت و در این شهر به یک بازرگان تبدیل
شده بود .هنگامی که مخالفان کسبوکارش را تحریم کردند بیشتر پولش را از دست داد ،اما دوباره
از نو ثروتش را به دست آورد .این واقعیت ،جنبهای دیگر از زندگی حضرت محمد (ص) است که او
را از عیسی و بودا مجزا میکند :آنها تهیدست درگذشتند درحالیکه حضرت محمد (ص) در هنگام
وفات ،ثروتمندترین مرد عرب زمان خود بود.
پس بیاییم به شــرححال حضرت محمد (ص) و پیشینه خانوادگی او نگاهی بیندازیم .قرائت
مرســوم از زندگی او رویدادهای مهم زیر را شامل میشود :پدر حضرت محمد (ص) پیش از تولد
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او از دنیا رفته بود؛ او در نوجوانی چوپانی میکرد؛ در سن ۲۵
ســالگی با خدیجه که بانویی متمول بود ازدواج کرد؛ پس از
اینکه مخالفان اسالم او را مجبور به خروج از مکه کردند یک
جامعه منشعبشده در مدینه بنیان نهاد؛ و ظرف مدت ده سال
بیشتر اعراب را زیر پرچم اسالم متحد کرد.
بااینحال ،داستان ادیان و تجارت در مکه با حضرت محمد
(ص) آغاز نشــده بود .زندگی مدنی در مکــه از همان آغاز،
حول پرستشگاه محلی یعنی کعبه میچرخید .در قرن پنجم
میالدی ،مدیریت کعبه برعهده قصی بود که مدعی سرپرستی
و نظــارت کعبه از جانب قبیله خود بــود .دو خانواده اموی و
هاشمی نگهبانان کعبه شدند .هاشم ،کسی که خاندان هاشمی
از نام او گرفته شده بود به شغل بازرگانی اشتغال داشت و چون
یک دیپلمات تجاری بود معروف گشته بودـ او موافقتنامههای
تجاری با بادیهنشینان و با کشورهای خارجی به امضا رساند؛
این توافقنامهها ،ســفرهای کاروانها در سرتاسر بیابانها را
امنتر و ســودآورتر ساخت .خانواده او یک چهره برجسته سوم هم داشت ،عبدالمطلب؛ کسی که
مذاکرات او به دفع یک حمله به مکه منجر شد.
قصی ،هاشم و عبدالمطلب چهرههای کلیدی در شکلدهی به هویت مدنی مکه بودند :قصی
مجموعه قوانینی را برای مدیریت کعبه تدوین کرد؛ هاشم توافقنامههای تجاری را تنظیم کرد؛ و
عبدالمطلب از مکه در برابر حمله دفاع کرد .این سه شخصیت همچنین در ماجرای زندگی حضرت
محمد (ص) اهمیت داشتند زیرا که او پیوند خونی با آنها داشت .هنگامی که حضرت محمد (ص)
پا پیش گذاشت و ضرورت اصالح دین و جامعه در مکه را متذکر شد ،اهالی مکه به سخنان کسی
ل اندر نسل ،نقشی محوری در تاریخ این شهر ایفا کرده بودند :در
گوش میکردند که خاندان او نس 
دین ،در تجارت و در جنگ .هنگامی که حضرت محمد (ص) به سن  ۴۰سالگی رسید شغل خویش
را تبلیغ و ترویج دین اسالم قرار داد.
اینک به حرفه کسبوکار او تا پیش از این مقطع زمانی توجه میکنیم .حضرت محمد (ص)
مجبور بود مســیر زندگیاش را خودش در دست بگیرد .پدرش پیش از تولد او از دنیا رفته بود و
مادرش هنگامی که او شــش سال داشت مرد .با وجودی که امالک زیادی به ارث نبرده بود ،یک
دارایی به ارث برد که به او در زندگی حرفهایاش کمک کرد :خانواده او با نخبگان تجاری مکه مرتبط
بودند .هنگامی که حضرت محمد (ص) در میانه دهه ســوم عمرش بود عمویش او را به خدیجه
بنت خویلد یکی از ثروتمندترین سرمایهگذاران مکه معرفی کرد؛ خدیجه کسبوکاری برای حضرت
محمد (ص) به راه انداخت و بعدها با او ازدواج کرد .حضرت محمد (ص) با پول و ثروت ازدواج کرد.
حضرت محمد (ص) نخستین کسی بود که اعراب را زیر یک دولت واحد متحد کرد .بااینحال،
هنگامی که او در مدینه مستقر شد علناً یک دولت جدید را اعالم نکرد .آنچه او در آنجا تأسیس
کرد دو نهادی بودند که سپهر عمومی در هر شهری را که مسلمانان ایجاد میکردند شکل میدادند:
مسجد و بازار .تمرکز ما در این گزارش بر نهاد دوم است.
هنگامی که حضرت محمد (ص) وارد مدینه شد این شهر چهار بازار داشت .او تصمیم گرفت
یک بازار جدید راهاندازی نماید ،اما ساکنان محلی مدینه سعی کردند جلوی او را بگیرند .بااینحال
او پافشاری کرد و بازار جدید را با این بیانات خطاب به پیروان خود افتتاح کرد« :این بازار شماست؛
در اینجا مالیاتی گرفته نخواهد شد» ( .ابوزید عمربن شبه نمیری ،تاریخ مدینه منوره.)۳۰۴ :۱ ،
حضرت محمد (ص) میخواست این بازار بزرگ باشد :آنقدر بزرگ که اگر جهاز شتری در مرکز
آن جای گیرد از پیرامون آن دیده شود .بهعالوه ،او برای جذب بازرگانان از سایر بازارها یک مشوق
مالی ایجاد کرد ،تجارت در این بازار از مالیات معاف بود .پس تعجبی ندارد اگر تجار محلی این رقیب
را خوش نمیداشتند.
هنگامی که حضرت محمد (ص) یک مشــوق مالی برای جذب کسبوکارها تعیین میکرد،
آن مشــوق با رویکرد مدیریت عمومی وی هماهنگ بود .او اغلب اوقات سیاســتهای خود را با
ایجاد مشــوقهای مالیاتی و مقررات مالی ترویج میکرد .تنها یک نمونه اینکه در میدان جنگ،
دستمزد جنگجویی که یک اسب با خود میآورد تا سه برابر جنگجویی بود که با پای پیاده میآمد.
حضرت محمد (ص) با ارائه نرخ ســه برابر میزان متعارف به ســربازان سوارهنظام خود ،به زودی

قادر بود سوارهنظام بزرگتری نسبت به دشمنان خود به میدان
آورد که یکی از دالیل موفقیت نظامی او بود .مشوقهای مالی به
برنامهریزی نظامی حضرت محمد (ص) مرتبط بودند.
منظرهای از مکه در ســال  ۱۷۲۱میالدی (معمار اتریشــی
یوهان برنهارد فیشر فن ارالخ)
به تجارت و بازرگانی بازگشته و چهارچوب کسبوکار حضرت
محمد (ص) را بررسی میکنیم .ماهیت آن کسبوکار چه بود؟
مدتها پیش از ظهور اسالم ،اعراب بازرگانانی بودند که به مقاصد
دوردست سفر کرده و اروپا و آسیا را به یکدیگر متصل میکردند.
بازرگانان با کاروانها سفر میکردند ،و در روزگار حضرت محمد
(ص) کاروانی که از مکه عزیمت میکرد حتی تا  ۲۵۰۰شــتر
با خود میبرد .کاروانداری مسئولیت فوقالعاده پیچیدهای بود:
تعداد زیادی شریک و شــرکتکننده باید درباره تاریخ حرکت
کاروان موافقت میکردند و از آماده بودن کاالها و تدارکات خود
در آن تاریخ مطمئن میبودند .برای اینکه همه اینها روی دهد
ت زمانی طوالنی در راه بودند ،بنابراین الزم
عاملی دیگر نیز باید در نظر گرفته میشد :کاروانها مد 
بود کســی پول مورد نیاز برای تهیه کاالها و حمل آنها را پیشاپیش بپردازد و امیدوار به فروش
آنها باشد .الزم بود کسی ریسک چنین خطرپذیری را متقبل شود .بهعبارتدیگر ،تجارت با کاروان
نیازمند وجود سرمایهگذاران بود.
نخستین اقدام به خطرپذیری حضرت محمد (ص) با یک سرمایهگذاری کوچک و تنها دو شتر
شــروع شد .با در نظر گرفتن کاروانی که تا بیش از  ۲۰۰۰شتر داشت ،میتوانیم تصوری از تعداد
سرمایهگذاران و مدیرانی که باید در مکه حضور میداشتند داشته باشیم .این شرکتها قراض نامیده
میشدند ،و عملکرد آنها شباهت بسیار به شرکتهای سرمای ه خطرپذیر امروزی داشت :الزم بود
هر طرف شراکت با نحوه تقسیم سود و زیان ،و اینکه چه کسی باید هزینهها را بپردازد موافقت نماید.
خدیجه ،همســر حضرت محمد (ص) ،یکی از این سرمایهگذاران حرفهای در قراضها بود .ازدواج
حضرت محمد (ص) و خدیجه  ۲۴سال به طول انجامید ،بنابراین پیامبر دانش دست اولی در مورد
سرمایهگذاری در قراضها به دست آورد.
حضرت محمد (ص) در مدینه نه تنها یک بازار ایجاد کرد ،بلکه قواعدی در مورد اینکه تجارت
چگونه باید انجام گیرد تعیین کرد .اینها ما را به ســنگ بنای اخالق کسبوکار اسالمی رهنمون
میسازد .قرآن چنین حکم میدهد« :خداوند دادوستد را حالل و ربا را حرام ساخته است» (قرآن،
 .)۲۷۵ :۲این یک بیانیه بههمپیوسته است و هردو مؤلفه آن اهمیت دارند .قرآن فعالیتهایی که
وامگیرندگان را استثمار میکند ممنوع شمرده اما تجارت منصفانه را تأیید میکند .در قرآن شاخهها
و نتایج بیشماری در مورد ممنوعیت ربا وجود دارد که نمیتوانیم به همه آنها بپردازیم .اما آنچه
برای مقصود کنونی ما اهمیت دارد این است که قرآن سرمایهگذاری نظیر آنچه در قراضها انجام
میگرفت را تأیید میکرد.
حضرت محمد (ص) در مدینه نوآوریهای بسیار دیگری نیز انجام داد .یک نمونه جالبتوجه
ت بر قیمتها بود .یکبار ،در مدینه قحطی پدید آمد و همانطور که قابل پیشبینی
برداشتن محدودی 
بود قیمت مواد غذایی اوج گرفت .بســیاری از خانوادهها تحتفشار مالی قرار گرفتند و درخواست
کمک از حضرت محمد (ص) کردند .آنچه آنها از او میخواستند تعیین سقف قیمت بود .حضرت
محمد (ص) مدیری بود که هرگز از تصمیمگیریهای دشوار برای دستیابی به اهداف خود احتراز
نمیکرد .بنابراین یاران و پیروان او از واکنش رهبر خود شگفتزده شدند :او از مداخله در قیمتهایی
که توسط بازار تعیین شده بود خودداری کرد .آنها علت را جویا شدند و او دالیل خود را توضیح داد:
«قیمتها در دستان خداوند قرار دارند» ( ابنحجر عسقالنی به نقل از انس بن مالک ،بلوغ المرام،
 .)۸۳۴حضرت محمد (ص) تأکید کرد با وجودی که او یک پیامبر اســت اما هیچ دستوری برای
تنظیم قیمتها ندارد .نتیجهای که میتوان گرفت اینست که اگر پیامبر هیچ دستوری برای انجام
این کار ندارد ،پس هیچ مقام و مرجع دولتی دیگر نیز نخواهد داشت.
هنگامی که حضرت محمد (ص) اجازه محدود کردن قیمتها را در بازار مدینه نداد ،در واقع
کتــاب قانون مدیریت اقتصادی را که از آغاز تاریخ بینالنهرین پابرجا بود به دور انداخت .به طور
سنتی ،مقامات دولتی هر جا که امکانپذیر بود قیمتهایی را مقرر میکردند و مشتریان هر زمان
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منایه
فکر میکردند یک فروشنده مبلغی بیشاز اندازه مطالبه کرده است میتوانستند شکایت کنند.
بنابراین هنگامی که حضرت محمد (ص) گفت نمیخواهد قیمتها را تعیین کند چون این کار با
اصول دین مغایر است گامی بسیار اساسی برداشته شد.
پس از وفات حضرت محمد (ص) ،جانشــینانش برای دنبال کردن اقدامات طرفدار بازار او به
زحمت افتادند .برای مثال ،حضرت علی (ع) پسر عموی وی ،یک بار فروشندهای را که در بازار مدینه
غرفهای برای خود ساخته بود سرزنش کرد .علی (ع) اصرار داشت که فروشنده غرفه را برچیند و
به او گفت «بازار برای مسلمانان شبیه مکان عبادت است :هر کس که نخست وارد شود میتواند
آن جایگاه را برای تمام روز تا زمانی که آنجا را ترک میکند حفظ نماید ».به گونهای که هر شب
فروشندهها باید دکه خود را برمیچیدند ،و هر صبح میدان رقابت برای همگان باز بود.
برای توضیح دلیل اینکه چرا این اقدامات برای تاریخ سرمایهداری اهمیت دارد ،اجازه دهید به
اختصار به نظرات فردریش فون هایک اقتصاددان قرن بیســتم که در مورد ماهیت بازارها عمیقاً
اندیشه کرد توجه کنیم .به عقیده هایک ،مشخصه هر جامعه سرمایهداری وجود بازارها است .امروزه،
ما اغلب از اصطالح «اقتصاد بازار» به جای اصطالح «ســرمایهداری» استفاده میکنیم .همانطور
که فردریک هایک اشاره کرد ،سیاستهای طرفدار بازار دارای تأثیر دامنهداری بر جامعه هستند.
هنگامی که بازارها آزادانه قیمتها را تعیین میکنند ،اثراتی دنبالهدار در جامعهای وسیعتر دارند.
بازارهایی که ثروت خلق میکنند نیازمند چهارچوبهای حقوقی هســتند که از اموال محافظت
نمایند .بازارها برای زندگی اندیشورانه و روشنفکرانه نیز پیامدهایی دارند :جامعهای که در معرض
محصوالت جدید قرار میگیرد فضایی پدید میآورد که جستجوگری علمی و فردگرایی را تقویت
میکند .تاریخ صدر اسالم در مسیری که هایک انتظار داشت به پیش رفت :شهروندانی ثروتمند و
در رفاه که برای ارتقای خدمات عمومی به خیریههای خصوصی ،موقوفات ،کمک میکردند؛ و دانش
حقوقی در مدارس متصل به مساجد (مدارس دینی علمیه) تدریس میشد .هایک اظهار میدارد
که بازارهای آزاد به یک نوآوری دیگر نیز پروبال میدهند ،پول معتبر .این امر در اواخر قرن هفتم
میالدی هنگامی که خلیفه عبدالملک یک پول اسالمی بر پایه طال و نقره را معرفی کرد در دنیای
اسالم روی داد .سک ه طالی اسالمی دینار و سک ه نقره درهم نامیده میشدند .سکه نقره روم باستان
دیناریوس و سکه نقره یونان دراخما بود ،بنابراین این نامگذاریها نشان میدهند که عبدالملک آرزو
داشت به عنوان جانشین یونان و روم باستان شناخته شود.
هایک خاطر نشــان ســاخت که تکامل اقتصادهای بازار نیازی به دولتها ندارد ،و از این ادعا
نتیجه گرفت :دولتهای نیرومند میتوانند سد راه بازارها بشوند .تاریخ اعراب منظور و مقصود وی
را به خوبی نشان میدهد :اعراب پیش از اسالم مدتها پیش از ایجاد یک حکومت ،بازارها را ایجاد
کرده بودند.
اکنون بیاییم به اقتصاد کشورهای اروپایی در آن زمان نگاهی بیندازیم .پس از سقوط امپراتوری
روم ،استاندارد زندگی در بیشتر نقاط اروپا کاهش یافت و چندین قرن با رکود اقتصادی مواجه بودند.
حتی پس از اینکه شارلمانی یک امپراتوری جدید برپا کرد ،رشد اقتصادی در اروپای غربی باال نرفت.
در سرتاســر قرونوسطی ،استاندارد زندگی در بیشتر اروپا به ندرت بهبود یافت .هنگامی هم که
فعالیت بازرگانی در اروپا رونق گرفت ،در آن جاهایی که انتظار میرفت روی نداد .ممکن است انتظار
داشته باشیم بازرگانی و تجارت از شهرهایی جهش کرده باشد که در دوران باستان ثروتمند بودند،
از جمله در رم ،راونا و میالن .اما ،هیچ کدام از این مراکز معروف قدرت و فرهنگ به مراکز تجاری
تبدیل نشدند .در برخی موارد ،شهرهایی که کسبوکارها در آنجا متمرکز شده و رونق گرفتند حتی
در دوران باستان وجود نداشتند.
به عنوان نمونه ،تاریخ ونیز را در نظر بگیرید .ونیز جایی است که با مردابها و تاالبها احاطه
شده و نقطهای دور از ذهن برای ایجاد یک شهر است .هیچ کس حاضر نیست در آن سکنی گزیند
مگر اینکه مجبور باشد .هنگامی که ایتالیا مورد تاختوتاز هونها و در معرض هرجومرج قرار داشت
ونیز یک مزیت طبیعی یگانه داشت :جای خوبی برای مخفی شدن بود .در شمال ایتالیا ،خانوادههای
مضطرب از خانههای خود میگریختند و به دنبال مکانی میگشتند که مهاجمان نتوانند آنها را
پیدا کنند .ونیز ،شهری که ثروتمندترین قطب تجارت ایتالیا شد ،حیات مادی خود را به عنوان یک
مخفیگاه آغاز کرد.
پس از اینکه هونها عقب کشیدند ،ونیزیها نخستین تحرکات زیرکانه دیپلماتیک را انجام دادند:
آنها خود را تحت حمایت امپراتوری روم شرقی در قسطنطنیه قرار دادند .هر دو طرف از این توافق
بهره میبردند :امپراتور پایگاهی در شمال ایتالیا به دست میآورد و ونیزیها در قسطنطنیه امتیازات
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منظرهای از مکه در سال  ۱۷۲۱میالدی (معمار اتریشی یوهان برنهارد فیشر فن ارالخ)

تجاری دریافت میکردند .ونیز بنا نداشت کنترل قلمرویی را در درست بگیرد :آنچه ونیزیها در آن
به کمال رسیدند یک مدل کسبوکار بود .آنها امپراتور در قسطنطنیه را با این تصور تنها گذاشتند
که خود را ارباب آنها بداند و در عوض روی فعالیتی که در انجام آن بهترین بودند تمرکز کردند:
پیشبرد تجارت به مسیرها و مسافتهای طوالنی .ونیزیها گامبهگام در طول چندین قرن ،با مذاکره
کردن توانستند امتیازات تجاری را بهبود بخشند تا اینکه سرانجام به این حق دست یافتند که در
سرتاسر امپراتوری روم شرقی تجارت کنند .به موازات این کار ،آنها با مقامات قلمرو اسالمی نیز
موافقتنامههای تجاری به امضا رساندند.
موقعیت ونیز در قرو ن وسطی در اروپا ،مشابه موقعیت هنگکنگ در قرن بیستم در شرق دور
بود :قضیه حق حاکمیت داشتن آنقدر دور از ذهن بود که هیچ امید واقعبینانهای وجود نداشت که
این شهر حتی بتواند در برابر یک حمله جدی از خود دفاع نماید .اما هیچ کس تمایلی نداشت به
این شهر حمله کند ،زیرا اگر ونیز به یک امپراتوری تعلق نداشت امتیازات تجاری این شهر بیارزش
میشدند .برای همگان مناسب بود که ونیز را به حال خود رها کنند.
بین ونیز و شــهر مکه هم تشابهاتی وجود داشت :هردوی این شهرها در محیطی بایر و بدون
هیچگونه زمین حاصلخیز جای داشتند ،و هر تاجری که عزم سفر میکرد مجبور بود مسافتهای
بسیار طوالنی طی کند تا به یک شریک تجاری برسد .تفاوت بین کاروان خشکی و ناوگان دریایی در
این بود که یکی از میان صحراها گذر میکرد و دیگری در دریاها راه میپیمود .خطرهای کمینکرده
نیز دهشتناک بودند :دریای مدیترانه خارج از کنترل دولت و مملو از راهزنان و دزدان دریایی بود.
در آن زمانها ،دولتهای اروپایی دوست داشتند که تجارت بین شرق و غرب متوقف شود اما
آنها هرگز در انجام آن موفق نشدند .تجارت بین مسیحیان و مسلمانان انجام میشد بدون توجه
به اینکه اربابان سیاسی آنها با یکدیگر در حال جنگ بودند .بنابراین ونیز و سایر شهرهای مشابه،
ی تجاری خود را بیشتر و بیشتر کرده و در این فرایند
نظیر جنوا ،پیوندهای تجاری و تخصصها 
ثروتمند میشدند .امپراتوران و پادشاهان ،چه در مکه یا در ونیز ،کمک اندکی به ترویج تجارت
کردند .این همانندی ممکن است عجیب به نظر برسد ،اما با آنچه هایک پیشبینی کرده بود
همخوانی دارد :رونق و شکوفایی بازارها نیازمند دولتها نیست .و یک نتیجه فرعی از آن حاصل
میشود :هر جا که دولتها نیرومند هستند این احتمال هست که بازارها عقبمانده نگه داشته
شوند .این همان اتفاقی است که در اروپا روی داد .جمهوریهای تجاری در سواحل ایتالیا نسبت
به کشورهایی که اقتصادهای بزرگ داخلی داشتند با سرعت بسیار بیشتری ثروتمند شدند .در
قرن دوازدهم میالدی ،جمهوری شهر بندری جنوا بیشتر از تمام مملکت فرانسه مالیات میداد.
اینک بیاییم به تکثیر و ازدیاد نهادهای حقوقی و تجاری اسالمی در اروپا نگاهی بیندازیم .آن
دسته از اروپاییهایی که با کشورهای اسالمی دادوستد میکردند خیلی سریع نهادهای اسالمی
را لمس کردند و آنچه را دیده بودند در وطن خود پیاده کردند .از میان نوآوریهای گوناگون در
اروپا ،چهار مورد زیر نمایانتر است:
شیوهساختارمندشدنبنگاهها؛
مطالعاتکسبوکار؛
تحول نهاد تراست یا واسپاري (قيمومت) دارايي؛
اصالحات پولی.
ابتدا با نهادی که نوزاد و پیشتاز بنگاهها و شرکتهای امروزی است آغاز میکنیم .همانطور

که در باال اشاره شد ،کاروانها در مکه از تعداد زیادی سرمایهگذار خطرپذیر تشکیل میشد ،که
هر سرمای ه خطرپذیر با توافقنامهای بین سرمایهگذاران و مدیران مدیریت میشد .ناوگانهای
دریایی در ونیز نیز ساختار شرکتی مشابهی داشتند .نام این توافقنامهها کمندا commenda
ق تسهیم سود بین سرمایهگذاران و مدیران را اجرایی میکرد و نظیر قراضها برای
بود ،که تواف 
تضمین کردن کاروانها استفاده میشد .مدارک و مستنداتی از چنین توافقنامههایی موجود
است که به قرن دهم میالدی بازمیگردد.
نوآوری دیگری که از اسالم به مسیحیت انتقال یافت توسعه مجموعه مهارتهای اداره یک
کسبوکار بود .مدیری که میخواست یک کسبوکار را اداره کند باید سواد نوشتن داشته و با
نحوه حساب کردن آشنا میبود .در اروپای قرونوسطی ،سطح سواد خواندن و نوشتن و شمارش
اعداد بسیار پایین بود .برای مثال ،بسیاری از تجار ونیز در قرن دهم ،هنگام تأیید موافقتنامهها
در جایی که باید امضای خود را مینوشتند عالمت صلیب قرار میدادند .بااینحال ،در آغاز قرن
دوازدهم میالدی تقاضا برای آموزش مهارتهای ریاضی رشد زیادی کرد و لئوناردو فیبوناچی
که ریاضیدانی سرشناس در زمانه خود بود ،با نگارش کتابی موفقیتآمیز در زمینه محاسبات
تجاری توانست نحوه محاسبه کسرها و نرخهای بازده را نشان دهد .او که ریاضیدان حرفهای بود
در شهر پیزای ایتالیا به دنیا آمده اما در الجزایر بزرگ شده بود ،که یکی از مستعمرههای تجاری
پیزا بشمار میآمد و پدرش در آنجا کار میکرد .فیبوناچی مانند بسیاری از ریاضیدانان اروپایی،
دانش ریاضیات خود را از یک آموزگار عرب آموخته بود.
از فقه اســامی نیز دانشهای زیادی به اروپا منتقل شد .همانطور که پیشتر اشاره شد،
خیرین و نیکوکاران در صدر اســام مدارسی را که متصل به مساجد بودند و حوزههای علمیه
دینی نامیده میشــدند وقف میکردند؛ هدف از این کار آموزش وکال و مشاوران حقوقی بود.
ســازمانهای اروپایی با حضور در جنگهای صلیبی به شکل شــوالیههای صلیبی و راهبان
مسیحی ،به طور مستقیم با نحوه کار این نهادها آشنا شدند ،و نقشی اساسی در همانندسازی و
بازتولید آنها در اروپا ایفا کردند .شوالیههای صلیبی نقشی مهم در احداث انجمنهای حرفهای
وکال در شــهر لندن داشتند .یکی از مقامات عالیرتبه انگلیسی آن زمان که روابط نزدیکی با
شوالیههای صلیبی داشت والتر مرتون بود و کالج مرتون در آکسفورد را وقف کرد .اساسنامه این
کالج یکی از نخستین نمونههای شکل جدید شخصیت حقوقی در اروپا است ـ آنچه ما اکنون
بنیاد خیریه مینامیم.
تشکیل هر بنیاد خیریه به سه طرف نیاز دارد :اهداکننده که داراییهایی را تسلیم میکند و
موقوفه بنیاد خیریه از آنها تشکیل میشود ؛ مدیر که مستقل از اهداکننده باشد؛ و بهرهمندان
مدنظری که استحقاق برخورداری از موقوفه را داشته باشند .در حقوق عرفی انگلیس ،ساختار
سهجانبه بنیاد خیریه یک مفهوم حقوقی بدیع بود ،اما پیش از آن در کشورهای اسالمی سابقه
داشت و وقف اسالمی نامیده میشد .قانون بنیاد خیریه در انگلستان به شکل پروندههای آزمایشی
تثبیت گردید ،و مدعیان در این پروندهها اغلب اعضای شوالیههای صلیبی یا راهبان مسیحی
بودند .با توجه به اینکه این دسته از مسیحیان نسبت به هر سلسله مراتب مسیحی دیگری ،حضور
بیشتری در کشورهای اسالمی داشتند ،این امر به هیچ وجه نمیتواند تصادفی باشد.
چهارمین زمینهای که اروپاییها از قالب و الگوی اسالمی پیروی کردند اصالحات پولی بود .تا
قرن دوازدهم میالدی تنها مرجعی که ســکههای طال در اروپا ضرب و منتشر میکرد امپراتوری

بندر جنوای ایتالیا ،برگرفته از تصویر چوبی در کتاب تاریخ مصور نورنبرگ ( ۱۴۹۳م).

بیزانس بود .اما ،پس از اینکه انتشار سکه در آنجا متوقف شد ،طرفهای گوناگونی تالش کردند این
شکاف را پر کنند .در اروپا ،نخستین مناطقی که سکههای طالی مخصوص خود را منتشر کردند
ونیز ،سیسیل و جنوا بودند.
به این ترتیب ،در مورد شــماری از نوآوریهای نهادی ،ســابقه و پیشینه اسالمی وجود دارد:
تأسیس شرکت ،پیشبرد مطالعات کسبوکار ،بنیانگذاری دانشکدهها و بنیادهای خیریه ،و انتشار
پول رایج از جنس طال .با همه اینها پرسشی مطرح میشود که صرف این واقعیت که اروپاییان
در مدت زمانی طوالنیتر و دیرتر توانســتند کشفیات معینی انجام دهند ثابت نمیکند که آنها
برای این کشفیات به الگوهای اسالمی وابسته بودند .چگونه میتوان ادعا کرد که قالبهای اسالمی
یها بود هاند؟
الها مبخش این نوآور 
برای پاسخ به این پرسش ،بیاییم ببینیم این نوآوران چه کسانی بودند و از کجا آمدند .الگویی
روشن ظاهر میشود :لئوناردو فیبوناچی ،شوالیههای صلیبی و راهبان مسیحی ـ همگی در تماس
و ارتباط نزدیک با رویکردهای اســامی برای مدیریت نهادها قرار داشتند .سپس ،مراکزی را که
نوآوریها در آنجاها روی داد در نظر بگیریم .طالیهداران پیشــرفت تجاری ،مراکز قدرت سیاسی
مانند رم یا پاریس نبودند؛ بلکه شهرهای با بهترین روابط تجاری با کشورهای اسالمی مانند ونیز
و جنوا بودند .کارگزاران تغییر در اروپا ،نوآورهایی بودند که نسبت به شیوهها و رویههای اسالمی
بینش و بصیرت داشتند .ونیز و جنوا دارای مزیت رقابتی بودند زیرا آنها پیوندهای تجاری نزدیک
با قلمرو اسالمی داشتند.
این الگوی نوآوری تجاریـ الگویی که به دست کارآفرینانی آغاز میشود که ریسک سرمایهگذاری
را میپذیرند ،و سپس گسترش مییابد تا پیشرفتهای در حقوق و اقتصاد را ترویج کنندـ نه تنها
الگویی را که ما در امپراتوری صدر اســام مشــاهده کردیم تکرار میکند؛ بلکه با آنچه که هایک
ت اجتماعی ریشه در بازارها ،و نه اقدامات
به آن جهت هدایت کرد همخوانی دارد :اینکه پیشــرف 
تها دارد.
دول 
چند جملهای هم درباره از دست رفتن پویاییهای نهادی بگوییم که اقتصاد کشورهای اسالمی
را فرا گرفت .دالیل متعددی برای این امر وجود دارد .یکی کشف مسیرهای جدید تجاری بود که
خاورمیانه را دور میزد :پرتغالیها برای رسیدن به هند و تجارت با آسیا از اطراف آفریقا دریانوردی
میکردند و خاورمیانه را دور زدند؛ اسپانیاییها ناوگانها را به سمت قاره آمریکا گسیل داشتند؛ و
در سرتاسر اقیانوس اطلس بازارهای جدیدی گشوده شد که فرصتهای بزرگتری فراهم میکرد.
بااینحال ،دلیل دیگر به ساختار خود اسالم برمیگردد :اسالم به نقطهای رسید که تصور میشد هر
چیزی که در قرآن مبهم مانده بود اینک روشن و معلوم گشته است .از آن لحظه بود که محرک
اکتشاف و نوآوری خشک و ضعیف شد.
نتیجهگیری :اسالمـ با بیان بسیار آشــکارـ یک دین است ،و یک دین نمیتواند به یک نظام
اقتصادی تنزل یابد .بااینوجود ،حضرت محمد (ص) تأثیری بنیادین در تغییر نظامهای اقتصادی در
خاورمیانه داشت و اثرات فرعی و ثانویهای بر اقتصادها در اروپا گذاشت.
این مقاله را با ســفارش حضرت محمد (ص) به ســرمایهگذاری در امالک آغاز کردیم ،و
اشاره شد که عربستان پیش از ظهور اسالم یک حوزه مشترکالمنافع بود که دولت واحدی
نداشت و برای توسعه بازارها نیازی هم به آن نداشت .بسیاری از جنبههای این میراث به اسالم
انتقال یافته بودند .جامعه صدر اسالم سیاستگذاریهای طرفدار بازار را ترویج میکرد و به
نهادهایی پروبال میداد که پشتیبان کارآفرینان بودند .با پیروی از اینها بود که پیشرفتهایی
در حقوق و اقتصاد روی داد و واحد پول طال ایجاد گردید .هنگامی که اروپاییان از این نوآوریها
نسخهبرداری کردند همان الگو پدیدار شد :بازارها در حاشیه امپراتوریهای اروپایی ،و نه در
نها ،توسع ه یافتند
مرکز آ 
هنگامی که حضرت محمد (ص) تأکید کرد «تعیین قیمتها در دست خداوند است» ،مفهومی
را ابراز کرد که با «دســت نامرئی» آدام اسمیت مناسبت دارد ،و در واقع بازارها را هدایت میکند.
دیوید گربر انسانشناس به «شباهت قابلمالحظه» بین مفهومسازی آدام اسمیت و حضرت محمد
(ص) توجه کرده است .از دیدگاه من ،نقطه اشتراک آدام اسمیت و حضرت محمد (ص) این است
که هر دو ،فهم و درک متعارف و رایج در مورد نحوه تنظیم بازارها را برهم زده و دگرگون کردند:
اگر آدام اسمیت که مدعی شد دست نامرئی ،بازارها را هدایت میکند ،پدر علم اقتصاد بازار شناخته
میشود ،پس ،در شجره فامیلی اقتصاددانان باید جایگاهی ویژه برای حضرت محمد (ص) نیز در
نظر گرفت.
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منایه

تجویز پیکتی :اعمال یک نظام جهانی مالیات بر ثروت
درباره آنچه اسناد پاناما نشان داده منتظر بحران بیشتر نباشید و همین حاال عمل کنید

توماس پیکتی

اقتصاددان و نویسنده کتاب
«سرمایه در قرن بیست و یکم»

180

سوال درباره بهشتهای مالیاتی و ابهام مالی اکنون سالهاست
که تیتر اخبار است .متاسفانه در این حوزه ،فاصله عظیمی بین آنچه
دولتها پیروزمندانه اعالم میکنند با واقعیتی که آنها در حقیقت
انجام دادهاند وجود دارد.
در سال  ،2014تحقیقات موسسه لوکسلیکس فاش کرد که
شرکتهای چندملیتی به لطف شعبههایشان در لوکزامبورگ تقریبا
هیچ مالیاتی در اروپا پرداخت نمیکنند .در سال  ،2016اسناد پاناما
نشان داده است که چه تعداد از نخبگان مالی و سیاسی در شمال
و جنوب داراییهای خود را مخفی کردهاند .ما میتوانیم خوشحال
باشیم که روزنامهنگاران کارشان را انجام میدهند .مسئله اینجاست
که دولتها کار خودشان را انجام نمیدهند .حقیقت این است که
تقریبا هیچ کاری از زمان بحران سال  2008انجام نشده است .یا به
عبارت دیگر ،حتی اوضاع بدتر هم شده است.
بگذارید هر موضوع را به نوبه خود بررســی کنیم؛ رقابت مالی
وخیمترشده در گرفتن مالیات بر سود از شرکتهای بزرگ اکنون به
باالترین حد خود در اروپا رسیده است .در انگلستان نرخ این مالیات
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به  17درصد کاهش یافته؛ نرخی که از یک کشــور بزرگ شنیده
نشده و همزمان این کشور به حمایت از فعالیتهای غارتگرانه جزایر
ویرجین و دیگر سرزمینهای خارج از مرزهایش که تحت سلطنت
پادشــاهی انگلیس قرار دارند ادامه میدهد .اگر کاری انجام نشود
همه ما سرانجام شاهد خواهیم بود که نرخ مالیات بر سود در ایرلند
به  12درصد برسد یا احتماال به صفر یا سود بردن مشمول جوایزی
برای سرمایهگذاری بشود؛ چنانکه هماکنون نیز در برخی موارد
وجود دارد .در میانمدت ،در ایاالت متحده یعنی جایی که مالیات
فدرال بر سود گرفته میشــود ،نرخ  35درصد شده است که این
میزان غیر از مالیاتی اســت که به اندازه  5تا  10درصد ایالتها بر
یافزایند.
آن م 
فروپاشی سیاســی اروپا و فقدان اقتدار عمومی قوی است که
ما را در چنگال منافع شــخصی اسیر کرده است .خبر خوب این
اســت که راهی برای خروج از بنبست سیاسی کنونی وجود دارد؛
اگر چهار کشور ،یعنی فرانسه ،آلمان ،ایتالیا و اسپانیا که روی هم
 75درصد تولید ناخالص داخلی و جمعیت منطقه یورو را تشکیل

هنوز فقدان کامل شفافیت به آن اندازه که داراییهای خصوصی در بهشتهای مالیاتی نگهداری میشوند اسباب نگرانی است .در
بسیاری از مناطق جهان ،ثروتها با بیشترین اندازه رشدی بسیار باالتر از اندازه اقتصاد کشورها در سالهای بعد از  2008داشته و
بخشی از علت این اتفاق این بود که برای آنها مالیات کمتری از دیگران گرفته شده است.

میدهند به توافق جدیدی دست پیدا کنند که بر پایه دموکراسی و
عدالت اقتصادی از طریق سازگاری قدرتمند با یک سیستم مالیاتی
مشترک برای شرکتهای بزرگ بنا شده ،آنگاه دیگر کشورها نیز
ناچار خواهند شد از آنها تبعیت کنند .اگر بقیه کشورها این کار را
نکنند مطابق برنامه بهبود شفافیت که افکار عمومی سالهاست
تقاضــا میکند عمل نکردهاند و د ِر اعمــال تحریمها برای آنها باز
خواهد بود.
هنوز فقدان کامل شفافیت به آن اندازه که داراییهای خصوصی
در بهشتهای مالیاتی نگهداری میشوند اسباب نگرانی است .در
بسیاری از مناطق جهان ،ثروتها با بیشترین اندازه رشدی بسیار
باالتر از اندازه اقتصاد کشــورها در سالهای بعد از  2008داشته و
بخشــی از علت این اتفاق این بود که برای آنها مالیات کمتری از
دیگران گرفته شده است .در فرانســه ،در سال  2013وزیری که
امور بودجه به فعالیتهای او مربوط بود بهآرامی توضیح میداد که
هیچ حساب بانکی در سوئیس ندارد و نگران نیست که وزارتخانه
متبوعــش چیزی درباره این امر پیدا کند .امــا بارها پیش از آن،
روزنامهنگاران درباره این موضوع مسائلی را مطرح کرده بودند.
مبادله خودکار اطالعات درباره داراییهای مالی که سوئیس به
طور رســمی آن را پذیرفته و هنوز پاناما از پذیرش آن خودداری
میکند ،ســوالی اســت که در آینده باید با آن مواجه شــد .تنها
نقطهضعف این است که اعمال این مبادله خودکار اطالعات ،به نوعی
محتاطانه ،از سال  2018شروع میشود و استثنائات قابلمالحظهای
در آن وجود دارد که برای مثال شامل سهامی که تراستها و بنیادها
نگه میدارند میشود .همه اینها بدون در نظر گرفتن هیچ تحریمی
برای کشورهایی است که از آن تخطی میکنند .به عبارت دیگر،
ما به زندگی خود ادامه میدهیم با این توهم که مسئله بر پایه یک
همکاری داوطلبانه و درخواست مودبانه از بهشتهای مالیاتی برای
پایان دادن به رفتار بدشان حل خواهد شد .سرعت بخشیدن به این
روند و اعمال تحریمهای سنگین تجاری و مالی برای کشورهایی که
مقررات سفت و سخت را رعایت نمیکنند اضطراری است.
اجازه بدهید که فرض کنیم هیچ اشــکالی وجود ندارد؛ صِ رف
درخواست مکرر تحریمهایی از این دست برای هر کشوری که طبق
آن مقررات عمل نمیکند  -در اروپا برخی از این کشــورها وجود
دارند که شامل همسایگان ما در سوئیس و لوکزامبورگ هستند-
اعتبار سیستم را به حدی باال خواهد بود که تثبیت شود و به فضای
فقدان شفافیت و فعالیت گسترده همراه با مصونیت که برای دههها
ادامه داشته پایان ببخشد.
همزمان سیســتم یکسانشده ثبت ســهام و اوراق بهادار باید
تاسیس شود؛ این کار نیاز به اعمال کنترل عمومی بر سیستمهای
مرکزی ســپردهگذاری دارد؛ مثل سیســتمهای کلییرا ِستریم و
یوروا ِستریم در اروپا و شرکت دیپوزیتوری تراست در آمریکا .گابریل
زاکمن بهخوبی این موضوع را نشان داده است .برای پشتیبانی از این
روش ،یک مبلغ ثبت مشترک برای این داراییها میتواند پیشبینی
شود که از درآمدش برای تجارت یک کاالی عمومی جهانی ،مثال
یشود.
آبوهوا ،استفاده م 
هنوز یک ســوال دیگر باقی مانده اســت؛ چرا دولتها از سال
 2008اینقدر کم به مبارزه با ابهام مالی پرداختهاند؟ پاسخ ساده
این اســت که آنها تحت این توهم قرار داشــتند که نیازی برای
دست زدن به عمل نبوده است .بانکهای مرکزی آنها به قدر کافی

مبارزی علیه تمرکز ثروت
توماس پیکتی اقتصاددانی فرانسوی است که درباره نابرابری در ثروت و درآمد فعالیت
میکند .او در حال حاضر استاد مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی و مدرسه اقتصاد
پاریس است .پیکتی نویسنده کتاب «سرمایه در قرن بیستویکم» است که به تمرکز
ثروت میپردازد .این کتاب اســتدالل میکند که نرخ بازگشت سرمایه در کشورهای
توسعهیافته بیش از نرخ رشد اقتصادی است و این باعث نابرابری در ثروت افراد در آینده
میشود .او برای مواجهه با این مشکل ،پیشنهاد میکند از طریق یک مالیات جهانی بر
ثروت ،بازتوزیع انجام شود .نظریه اصلی مطرحشده در کتاب این است که انباشت ثروت
ذاتی سرمایهداری است .برای مقابله با این پدیده دخالت دولت الزامی
اتفاقی نیست و ِ
است و اگر سیستم سرمایهداری اصالح نشود نظم دموکراتیک جوامع با تهدید روبهرو
میشود .پیکتی میگوید وقتی نرخ رشد اقتصادی پایین است معموالً ثروت بیشتر از
محل ســرمایه تامین میشــود تا از محل کار و معموالً انباشت ثروت بیشتر در میان
قشرهاي ثروتمندتر رخ میدهد و باعث افزایش نابرابری میشود .او ارث را نیز در همین
چهار چوب مورد ارزیابی قرار میدهد .در این کتاب بحث شده که روند افزایش نابرابری
از قرن هجدهم روندی روبهرشد بوده و این روند بین سالهای  ۱۹۳۰تا  ۱۹۷۵متوقف
شد و به حالت معکوس درآمد .علت این امر از جمله شرایط خاص و از جمله جنگهای
جهانی ،رکود شدید اقتصادی دهه  1920میالدی و از بین رفتن ثروت طبقه نخبه بود
که باعث شد دولتها اقداماتی را برای بازپخش درآمد انجام دهند .این امر ،به عالوه رشد
اقتصادی سریع باعث شد که از اهمیت ثروت ناشی از ارث کاسته شود .اما اکنون جهان
دوباره به سمت سرمایهداری مبتنی بر ثروت والدین میرود؛ ثروت ناشی از ارث اقتصاد را
تحت تاثیر قرار میدهد و ساختار طبقاتی جامعه ،ساختار محکم مبتنی بر انباشت ثروت
است .پیکتی پیشنهاد میکند در آینده که رشد اقتصادی جهانی آهنگی کند خواهد
داشت یک مالیات جهانی به نرخ  ۲درصد و اعمال مالیات تصاعدی تا سقف  ۸۰درصد
در کشورها وضع و با انجام این اقدامات از میزان نابرابری کاسته شود.

نقدینگی برای جلوگیری از فروپاشی کامل سیستم مالی چاپ کرده
بودند؛ آنها بدین نحو عمل میکردند که از اشتباهاتی که در دوران
بعد از رکود بزرگ  1929میالدی جهان را تا آستانه فروپاشی برد
اجتناب کنند .در عوض ،نتیجه این شد که ما از یک رکود سراسری
اجتناب کردیم اما در بسیاری از موارد از اصالحات الز ِم ساختاری،
نظارتی و مالی صرفنظر کردیم.
ما میتوانیــم بدون هیچ کاری و تنها با ترازنامههای بانکهای
مرکزی بزرگ جهان که از  10درصد تولید ناخالص داخلی کشورها
به  25درصد افزایش یافتهاند ،دوباره به خودمان اطمینان بدهیم که
سهم این ترازنامهها در مقایسه با کل داراییهای مالی نگهداریشده
در دســت فعاالن عمومی و خصوصی (که تقریبا سهمش 1000
درصد و حتی در انگلستان به  2000درصد تولید ناخالص داخلی
میرسد) ،پایین نگه داشته شده اســت و میتواند در مواقع لزوم
باالتر هم برود .در واقع ،این اتفاق عمدتا نشاندهنده اصرار بر درمان
رساندن
با حجیمســازی ترازنامههای بخش خصوصی و به نهایت
ِ
شکنندگی سیستم به عنوان یک کل ،است .این امید وجود دارد که
ِ
جهان از تجربیات اسناد پاناما درس بگیرد و در بلندمدت بدون در
انتظار ماندن برای بحران بیشتر ،به مقابله با ابهام مالی بپردازد.

چرا دولتها
از سال 2008
اینقدر کم
به مبارزه با
ابهام مالی
پرداختهاند؟
پاسخ ساده این
است که آنها
تحت این توهم
قرار داشتند که
نیازی برای دست
زدن به عمل
نبوده است

منبع:گاردین
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منایه

الزامات یک ایده اقتصادی

الزامات نهادی اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی

مريم فدايي

کارشناس ارشد مهندسی
صنایع ،گرایش مدیریت
سیستمها و بهرهوری -دانشگاه
صنعتیامیرکبیر

در ســال  1391که با نام حمایت از تولید ملی ،کار و
سرمایه ایرانی مزین شد ،به اوج رسیدن فشارهای ناشی
از تحریمهای اقتصادی بینالمللی ،اقتصاد کشور را در
شرایط خاص قرار داد و در این شرایط ،راهبرد «اقتصاد
مقاومتی» مطرح شــد .با توجه بــه اینکه این راهبرد
مختص شــرایط فعلی اقتصاد ایران اســت و پیشینه
و تجربه منطبق با شــرایط حال حاضر کشور ما را در
هیچکجای دنیا نداشــته ،ضرورت تبیین و مولفههای
اقتصاد مقاومتی بیش از پیش آشکار میشود .در طی
این چند ســال همواره بحث اقتصاد مقاومتی دغدغه
مسئولین بوده و با نامگذاری سال  1395به نام «اقتصاد
مقاومتی ،اقدام و عمل» این توجه و اهمیت بیشتر شده

است.
بدون ترديد ريشــه علل و عوامل عملكرد ضعيف اقتصاد كشور در سالیان گذشته را
بايد در ســاختار بســته و نفتي و اقتصاد دولتي جستوجو كرد و تحقيقاً برطرف كردن
مشكالت فراروي اقتصاد ايران نيز در گرو تعديل تدريجي اقتصاد نفتي با مداخله و تسلط
زيــاد دولت ،به يك اقتصاد كارآفرين دانشبنيان با محوريت بخش خصوصي اســت .به
بيان ديگر ،برطرف كردن مسائل و مشكالت اقتصاد ملي همچون رشد پايين اقتصادي،
كاهش سرمايهگذاري ،بيكاري باال ،كسري بودجه و بدهيهاي دولتي ،بهرهوري پايين كار
و سرمايه ،افزايش بيرويه سطح قيمتها ،واردات شديد كاالهاي اساسي و ساير كاالها و
مواردي از اين دست از راههایي همچون بهبود فضاي كسبوكار ،افزايش انعطافپذيري
در بازار كار ،كاهش نااطميناني در فضاي سرمايهگذاري و توليد ،كاهش ريسكهاي كالن
اقتصادي ،بهبود كيفيت سياستگذاري و حاكميت دولت ،تدوين استراتژيهاي بخشهاي
مختلف اقتصادي با رويكردهاي عملي و اجرايي ،ارتقاي فناوري توليد ،ارتقاي آموزش و
بهبود كيفيت مديريت ،افزايش سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي ،رقابتي كردن فضاي
اقتصادي و جلوگيري از انحصارات و ...امكانپذير است.
ابالغ سياســتهاي اقتصاد مقاومتي اين امكان را فراهم ميآورد تا با قرائت صحيح و
اجراي منســجم و هماهنگ مواد آن در حوزههاي مختلف اقتصادي و از جمله صادرات
غیرنفتی ،بســياري از راهكارهاي فوق عملياتي شود .در این نوشتار سعی بر این است تا
ضمن بررسی سیاستهای اقتصاد مقاومتی با تاکید بر بند  10این ابالغیه مبنی بر حمایت
همهجانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات ،راهکارهای تحقق و الزامات نهادی اجرایی
شدن این سیاست پیشنهاد شود.
Íاقتصاد مقاومتی و رویکردهای آن
Í
شرايط محيطي اقتصاد ايران در طول سالهاي گذشته از بُعد محيط بينالمللي ،نوسانات
و تنشهاي زيادي را تجربه كرده است .شرايط محيط بينالمللي به ترتيب با بروز سه بحران
عمده «افزايش شديد قيمت نفت» (و به دنبال آن افزايش قيمتهاي جهاني و ايجاد بحران
غذا)« ،بحران مالي» (و بروز ركود شــديد به تبع آن) و «كاهش شــديد قيمت نفت» در
طول سه دوره متوالي مذكور تأثيرات گستردهاي بر اقتصاد كشور داشته است .مجموعه
اين شرايط محيطي بنا به داليلي همچون باالبودن سهم نفت در اقتصاد كشور ،وابستگي
شــديد توليد ،تجارت و درآمدهاي دولت به نفت ،تأثيرپذيري تورم داخلي از قيمتهاي
جهاني و ...اقتصاد كشــور را دســتخوش تغييرات زيادي كرده است .عالوه بر اين اثراتي
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از جمله افزايش ريســك سرمايهگذاري ،افزايش هزينه بيمه و بيمههاي اتكايي ،تشديد
نوسانات نرخ ارز ،تبعات ناشي از تحريمها ،افزايش هزينههاي عمليات بانكداري بينالمللي
و به تبع آن افزايش قيمت تمامشده ،تبعات ناشي از تحريم نفت ،عدم امكان دستيابي به
فناوري روز دنيا و افزايش احتمال ورود كاالهاي دستدوم ،كاهش رقابتپذيري محصوالت
ايراني در بازارهاي جهاني و از دســت دادن شركاي تجاري و سرمايهگذاري ،عدم امكان
حضور كارشناسان خارجي در بخشهاي مختلف صنايع و افت ظرفيت توليد در كاالهاي
استراتژيك ،فشارهای زیادی را از سوي تحريمكنندگان بر اقتصاد کشور وارد آورده است.
بنابراين اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزههاي فشار و متعاقبا تالش براي کنترل و
بياثر کردن و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت ،که قطعا باور و مشارکت
همگاني و اعمال مديريتهاي عقاليي و مدبرانه پيششرط و الزام چنين موضوعي است.
ابالغ سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوي مقام معظم رهبری و تاکید ایشان
بر لزوم پيريزي يک اقتصاد درونزا ،پيشــرو ،بروننگر ،انعطافپذير ،فرصتساز ،متکي
به دانش و فناوري و عدالتبنيان برای شــرایط فعلی کشــور ،فرصتی درخشان را برای
حداکثرسازی منافع ملی و دستيابي به اهداف سند چشمانداز از طریق توانمندسازی اقتصاد
کشور فراهم ساخته است.
به منظور اجرای هرچه سریعتر و کاملتر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،ریاست
محترم جمهور نیز طی یک فرمان 11بندی ،کلیات شــیوه اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و در ادامه ،معاون محترم رئیسجمهور طی نام ه جداگانه به
دستگاهها ،متولیان هرکدام از بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را مشخص كرد
که طبق آن در راستای تحقق اهداف صادراتی بر موارد زیر تاکید و وظیفه اجرای آن به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت محول شده است.
الف) تسهيل مقررات و گسترش مشوقهاي الزم براي صادرات غيرنفتي (محور )10
ب) استفاده از سازوکار مبادالت تهاتري براي تسهيل مبادالت در صورت نياز (محور )10
ج) ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گســترش پايدار ســهم ايران در
بازارهاي هدف (محور .)10
Íتوسعه صادرات غیرنفتی ،کلید تحقق اقتصاد مقاومتی
Í
یکی از هدفهای مهم اقتصادی تمام کشــورها رســیدن به نرخ رشد باال است .این
هدف مستلزم بهکارگیری سیاستهای مناسب اقتصادی است که یک شاخه مهم از این
سیاستها را سیاستهای تجاری تشکیل میدهد .به همین خاطر در ادبیات رشد اقتصادی
توجه خاصی به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد اقتصادی شده است.
آمار و ارقام مبین آن اســت که درصد قابل توجهی از صادرات ایران را صادرات نفتی
تشکیل داده است .با توجه به اینکه نوسات قابل توجه بهای نفت ،عایدات ارزی حاصل از
این صادرات را با نوسانات عمدهای روبهرو كرده است ،رهایی از اقتصاد تکمحصولی و ایجاد
تنوع در اقالم صادراتی و به طور اخص صادرات غیرنفتی از ضرورتها به حساب میآید.
اهمیت کاهش وابســتگی به نفت را در اقتصاد مقاومتی نمیتوان نادیده گرفت و حتی
میتوان گفت مهمترین مولفه در اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی به صادرات نفت است.
با نگاهی به وضعیت تجارت خارجی کشور میتوان گفت وضعیت صادرات هم از نظر
تنوع کاالیی و هم از نظر تنوع مقصد صادراتی نامناسب است .همچنین وضعیت واردات
از نظر تنوع مبادی وارداتی ،نامناسب و از نظر تنوع کاالیی نیز گسترده است که نشانگر
وابستگی نسبی در طیف وسیعی از کاالها و خدمات است و ضرورت توانمندسازی تولید
داخلی و ساماندهی وضعیت تجارت کشور را برای حصول خوداتکایی و مقاومسازی اقتصاد

سیاستهای توسعه صادرات( بند)10

سیاستهای توسعه صادرات
گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف

برنامهریزی تولید مای
متناسب با نیازهای
صادراتی

تشویق
سرمایهگذاری خارجی
برای صادرات
توسعه حوزه عمل
مناطق آزاد

تسهیل مقررات
و گسترش
مشوقها

ثبات رویه و
مقررات

گسترش
زیرساختها و
خدمات تجارت
خارجی (ترانزیت
و ...

نشان میدهد که صادرات غیرنفتی در این زمینه نقش مهمی دارد .در حقیقت صادرات
موجب تحرکبخشــی به واحدهاي توليدي از طريــق افزايش تقاضا براي محصوالت و
خدمات توليدشده در داخل ،کاهش وابستگي به اقتصاد نفت ،تنوعبخشي به منابع ارزي و
افزايش سطح اشتغال و تطبيق بهتر ساختار اشتغال با جمعيت جوان و تحصيلکرده کشور
که از اهداف اقتصاد مقاومتی است ،خواهد شد.
در عملکرد دولت يازدهم در بخش صادرات و در راســتای اقتصاد مقاومتی مواردی از
جمله:
لغو مصوبه ستاد تدابير ويژه مبني بر لزوم بازگرداندن ارز صادراتي به کشور
وضع سیاست تثبیت نرخ ارز
شفاف و عملياتي كردن معافيت مالياتي صادرکنندگان و استرداد ماليات بر ارزش افزوده
کاالهای صادراتی
احياي مجدد شوراي عالي صادرات
امکان صدور مجدد کارتهاي بازرگاني 5ساله براي واحدهاي توليدي
مقرراتزدايي و تسهيل تجارت خارجي
مطرح اســت ،که در صورت تحقق موجبات رشــد تجارت خارجی و رشد اقتصادی را
فراهم خواهد آورد.
Íاقتصاد مقاومتی ،زمینهساز حمایت همهجانب ه هدفمند از صادرات کاالها
Í
و خدمات
سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشــد پویا و بهبود شاخصهای
مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله ،با رویکردی جهادی،
انعطافپذیر ،فرصتساز ،مولد ،درونزا ،پیشرو و برونگرا در بندهای زیر از سوي مقام معظم
رهبری ابالغ شد .در راستای تحقق هدفهای ذکرشده و با نگاهی به بند  10این ابالغیه
که تاکید بر صادرات دارد میتوان به راهکارهایی برای افزایش صادرات غیرنفتی اشاره كرد.
این بند با تاکید بر گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد

ایجاد تنوع در سبد صادراتی

گسترش صادرات
مشتقات نفت
و گاز

افزایش سهم
تولید و صادرات
دانشبنیان

تنوع بخشی
پیوندهای
اقتصادی با
کشورها

نیاز ،تشــویق ســرمایهگذاری خارجی برای صادرات ،برنامهریزی تولید ملی متناسب با
نیازهای صادراتی ،شکلدهی بازارهای جدید ،و تنوعبخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها
بهویژه با کشورهای منطقه ،استفاده از سازوکار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در
صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گســترش پایدار سهم
ایران در بازارهای هدف ،به دنبال حمایت همهجانبه از صادرات کاالها و خدمات است.
در یک نظرســنجی که از بســیاری از نخبگان و فعاالن اقتصادی صورت گرفته و با
بررســیهای صورتگرفته در برنامههای سازمان صنعت ،معدن و تجارت در راستای
اقتصاد مقاومتی میتوان موارد زیر را در جهت تحقق هریک از اهداف صادراتی درجشده در
بند  10ابالغیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی پیشنهاد كرد:

تســهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم با هدف گســترش پایدار سهم ایران در
بازارهای هدف ،از طریق:

ارتقاي شاخص سهولت تجارت خارجی از طریق بهبود مولفههای دخیل در آن
بازبینی و افزایش مشوقهاي موجود توسعه صادرات غیرنفتی کاال و خدمات متناسب
با ارزش افزوده
حذف هرگونه عوارض و مالیات بر صادرات بخش جز در شرایط خاص موضوع تبصره 2
ماده  104قانون برنامه پنجم
حذف موانع اداری و تثبیت مقررات صادرات حداقل به مدت ده سال
هماهنگی و یکپارچهسازی و اصالح قوانین مرتبط در راستای بهبود محیط کسبوکار با
رویکرد نگرش فرابخشی و حذف مقررات زائد
گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز ،از طریق:
حمایت از تشــکیل واحدهای خدماتی متنوع تجارت خارجی از قبیل توسعه ظرفیت
ترابری ،بیمه ،بازرسی فنی ،توســعه آزمایشگاهها ،شبانهروزی كردن گمرکات صادراتی،
تسهیل صدور موقت ماشینآالت پیمانکاران
توسعه زيرساختهاي مورد نياز صادرات كاالها و خدمات از قبیل توسعه امکانات بندری
و مرزی ،استقرار گمرکات در مراکز تولید ،و توسعه ترمینالهای صادراتی کاال
انعقاد پیمانهای تجاری دو یا چندجانبه مبتنی بر ارز مورد توافق طرفهای پیمان

تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات ،از طریق:

شناسايي و معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري با تاكيد بر سرمايهگذاري در محصوالت
صادراتي
تاكيد بر نقش مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با رويكرد توســعه
سرمايهگذاري خارجي ب ه منظور صادرات
ایجاد تســهیالت تردد برای سرمایهگذاران خارجی و افراد مرتبط با آنها از قبیل صدور
روادید چندساله با اجازه ورود به دفعات
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منایه
اطمینان دادن به سرمایهگذاران خارجی در مورد تامین درازمدت خوراک (مواد اولیه)،
صادرات و مستثنی بودن از قیمتگذاری
برنامهریزی تولید ملی متناســب با نیازهای صادراتی ،شــکلدهی بازارهای جدید ،و
تنوعبخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها بهویژه با کشورهای منطقه ،از طریق:
تعیین اهداف کمی سرمایهگذاری و تولید برای مصارف داخلی و نیازهای صادراتی
بهرهبرداري از مزیتهای نسبی در جهت تبديل به مزیت رقابتي ،با اولويت صنايع مبتنی
بر منابع طبیعی داخلی مانند صنايع معدني ،صنایع پتروشيمي و صنايع پيشرفته
حمايت از تشكيل و توسعه كنسرسيومهاي بينالمللي به منظور شكلدهي به بازارهاي
جديد
پیگیری و فعال كردن کمیســیونهای مشــترک اقتصادی و کمیتههای بازرگانی با
کشورهایمنطقه
افزايش ميزان پوششهاي بيمهاي و ريسكهاي صادارتي كشورهاي هدف
تعیین و اعزام رایزنان فعال بازرگانی در کشورهای هدف و بهویژه کشورهای منطقه
توسعه و پیگیری توافقات تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با اولویت کشورهای همسایه
استفاده از سازوکار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز ،از طریق:
بهرهگيري از مدل تهاتري مناسب با توجه به شرايط روز و محدوديتهاي بينالمللي با
اولويت كشورهاي هدف
ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گســترش پایدار ســهم ایران در
بازارهای هدف.
Íتوصیههای سیاستی استراتژیک
Í

براي اجرا و تحقق اهداف صادراتی ذکرشده در راستای ابالغیه اقتصاد مقاومتی سياستها
و برنامههای زیر را میتوان پيشنهاد كرد:

مشــارکت در اجرای ماده  76قانون برنامه پنجم و ایجاد بســتر قانونی مناسب جهت
جلوگیری از مصوبات قانونی مخل تجارت
پیگیری لغو قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (مصوب سال )1392
بهبود شاخص تجارت فرامرزی در بخش صادرات از طریق کاهش تعداد اسناد تجاری
صادرات مورد نیاز ،کاهش زمان صدور و کاهش هزینه صادرات
برگزاری جلســات «شــورای عالی صادرات» به صورت دورهای و برگزاری جلســات
کمیسیون تخصصی با مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران به صورت ماهانه
ایجاد پنجره واحد تجاری -صادراتی با مســئولیت سازمان توســعه تجارت ایران و با
مشارکت دستگاههای ذیربط و با بهرهگیری از زیرساختهای فناوری اطالعات
اســترداد حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کاالهای صادراتی توسط دستگاههای
یربط
ذ 
طراحی و اجرای نقشه جامع توسعه زیرساختهای تجاری (مشتمل بر زیرساختهای
حمل و نقل ،لجستیک ،تجارت الکترونیک و تامین مالی تجاری) بهویژه در مبادی خروجی
تبلیغات کاالها و محصوالت ایرانی در شبکههای تلویزیونی پرمخاطب بینالمللی
پيشبيني و پرداخت میزانی از ارزش صادرات هر سال ،در بودجه سال بعد جهت کمک
به تامین هزینههای شرکت در نمایشگاهها و مجامع تجاری و تبلیغات خارج از کشور
پشــتیبانی از ایجاد و تقویت نشــانهای تجاری (برند) داخلی محصوالت صنعتی و
خوش ههای صادراتی
حمایت از توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی و پیگیری صدور ضمانتنامه خدمات
فنی و مهندسی از محل منابع ارزی موجود در خارج از کشور
مشاركت در گسترش همکاریهای فنی و مبادله نیروی کار بهویژه با کشورهای دوست
و ه مجوار
پیگیری جهت بهرهمندی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی (�Forwarder & Car
 )rierزمینی ،هوایی و دریایی از محل منابع صندوق توسعه ملی
حمایت مالی از نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی
یارانهها (صرفهجویی در مصرف سوخت)
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پیگیری جهت تصویب و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به ایجاد و توسعه پایانههای
صادراتی
حضور فعال در رویدادهای بینالمللی اقتصادی و اعزام و پذیرش هیئتهای سرمایهگذاری به
منظور توسعه صادرات و برقراری خطوط منظم کشتیرانی از ایران به مقصد کشورهای هدف
ايجاد و توسعه سامانه جامع اطالعاتی بر روي محيط وب و قابليت سطوح دسترسي با
هدف معرفی جاذبههای سرمایهگذاری و نمایش توانمندیهای صادراتی به زبان انگلیسی
پیگیری حذف ثبت سفارش واردات کاال
افزایش میزان پوششهای بیمهای و ریسکهای صادراتی کشورهای هدف
کمک به شبکهسازی و راهاندازی و توسعه شرکتهای مدیریت صادرات و کنسرسیومهای
صادراتی
حمایت از تشکیل کنسرسیومهای بینالمللی بهویژه در حوزه صادرات خدمات فنی و
مهندسی
بهرهگیری از مدل تهاتري مناسب با توجه به شرايط روز و محدوديتهاي بينالمللي با
اولويت كشورهاي هدف (از جمله چين ،هند ،ژاپن ،كره جنوبي و تركيه)
اولویت در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صادراتی
استفاده از روشهاي سواپ ارزي در تجارت خارجي
رایزنی با کشورهای همسایه حاشیه دریای خزر جهت پیشبرد و نهایی کردن عضویت
ایران در سازمان منطقهای همکاریهای شانگهای با همکاری وزارت امور خارجه
تاسیس مناطق آزاد پردازش صادرات به منظور جلب سرمایهگذاری خارجی در زمینه
محصوالت صادراتمحور و ممنوعیت ورود کاالی همراه مسافر از مناطق مذکور به داخل
تاسیس صندوق حمایت از صادرات با تامین منابع از محل تخصیص درصدی از حقوق
ورودی کاالهای وارداتی
تهیه و تدوین برنامه صادرات کاالهای دارای مزیت نسبی در راستای صادرات غیرنفتی.
Íسخن پایانی
Í
در پايــان بايد گفت با اجرای اقتصاد مقاومتي به معنای واقعی آن میتوان به اهدافي
همچون رهايي از اقتصاد تكمحصولي ،اجتناب از خامفروشي نفت ،قطع وابستگي بودجه
جاري به منابــع حاصل از صادرات نفت و گاز ،تقويت و مصــرف توليد داخلي ،افزايش
مرغوبيــت و كيفيت توليد كاالي ايراني ،دانشبنيان كــردن توليد ،جلوگيري از واردات
بيرويه ،اصالح الگوي مصرف ،صرفهجويي در مصرف انرژي ،غلبه بر بسياري از مشكالت
كنوني اقتصادي كشور از جمله مصرفگرايي ،تورم ،بيكاري ،پايين بودن نرخ بهرهوري و،...
خنثي شدن تحريمها ،خودكفايي در توليد محصوالت استراتژيك و ...بهراحتي دست پيدا
كرد.
با حمایت و انســجام در بخشهاي مختلف اقتصادي ،میتوان ایران را از یک اقتصاد
وارداتمحور به ســمت اقتصاد صادراتمحور سوق داد؛ البته صادرات نیز باید همگون و
هماهنگ با رفاه جامعه صورت گیرد که این وظیفه مســئوالن و نهادها و دســتگاههاي
مختلف اجرایی و قانونگذار است و ارز حاصل از صادرات باید زمینه را براي ایجاد طرحهاي
سرمایهساز و ایجاد پایگاههاي دانشبنیان هموار سازد .ایجاد مشاغل جدید بیکاري را در
جامعه کاهش میدهد و در نتیجه تورم اقتصادي به طور چشمگیري نزول پیدا میکند
و این هدف تنها با حمایت گسترده از تولید ملی امکانپذیر است .پس منظور از اقتصاد
مقاومتی اســتفاده از تمام ظرفیتها در ایجاد نظم و تداوم در برنامهها است تا بتوانیم بر
مشــكالت موجود فائق آييم .اقتصاد مقاومتی تنها اقتصاد مبتنی بر عدم مصرف نیست
بلکه ضمن نفی این نظر خاطرنشان میکند در صورت اجراي صحیح و دقیق میتواند در
بلندمدت استقالل واقعی و رفاه اسالمی را براي ایران اسالمی به ارمغان آورد.
گســترش خدمات تجارت خارجی ،تشویق ســرمایهگذاری خارجی برای صادرات،
برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی ،شکلدهی بازارهای جدید ،تنوعبخشی
پیوندهای اقتصادی با سایر کشورها ،تسهیل مبادالت با استفاده از مبادالت تهاتری و ایجاد
ثبات رویه و قوانین و مقررات در مورد صادرات ،همگی از جمله سیاستها و اهداف اقتصاد
مقاومتی در راستای توسعه صادرات و باالخص صادرات غیرنفتی است.

کتاب ضمیمه

ابرپیشگویی :
هنر و علم پيشبينی
بدبین خوشبین
فصل اول:
ِ

نویسنده :فیلیپ تتالک
استاد علوم سیاسی دانشگاه پنسیلوانیا

مترجم :آرش پورابراهیمی ،محقق اقتصاد سیاسی دانشگاه هاروارد

کتاب ضمیمه
همه ما پیشــگو هستیم .هنگامی که به تغییر شــغل ،ازدواج ،خرید خانه ،سرمايهگذاری،
راهاندازی خط تولید یک محصول و یا بازنشســتگی مياندیشــیم بر اساس تصورمان از آنچه
در آینده روی خواهد داد تصمیمگیری ميکنیم .این انتظارات ،پيشبيني هســتند .ما اغلب
از پيشبينيهاي خودمان بهره ميبریم اما هنگامی که رویدادهای بزرگ رخ ميدهند ـ مانند
سقوط بازارها ،وقوع جنگها ،سقوط رهبران ـ به کارشناسانی روی ميآوریم که از دانش کافی
ينگریم .2اگر شما یکی از کارمندان کاخ
در آن مورد برخوردارند .به افرادی مانند تام فریدمن 1م 
سفید باشید ،ممکن اســت او را در دفتر بیضیشکل( 3دفتر رئیسجمهور) بیابید که مشغول
گفتوگو با رئيسجمهور در مورد خاورمیانه است .اگر مدیر اجرایی یکی از شرکتهاي فورچن
 ۵۰۰4باشــید ،5ممکن اســت در اجالس داووس 6چشمتان به او بیفتد که در سالن مشغول
صحبت با میلیاردرهای مدیر صندوقهاي سرمايهگذاری یا شاهزادههاي سعودی است .7و اگر به
طور معمول در کاخ سفید یا هتلهاي بسیار گران سوئیسی حضور ندارید ،ميتوانید ستون او در
نیویورک تایمز و کتابهاي پرفروشش را مطالعه کنید که به شما ميگویند چه رویدادهایی و به
چه دلیل در حال وقوع اند و پس از آن چه پیش خواهد آمد.
همچون تام فریدمن ،بیل فلــک 8هم رویدادهای جهانی را پيشبيني ميکند اما تقاضای
بهمراتب کمتری برای نظرهای او وجود دارد .بیل سالها در وزارت کشاورزی ایاالت متحده در
ایالت آریزونا 9کار کرد که بخشی از آن کار پرزحمت و بخشی کار اداری نسبتا سادهتری بود اما
او اکنون در شــهر کارنی 10در ایالت نبراسکا 11سکونت دارد .بیل اهل نبراسکا است و در شهر
مدیسون 12این ایالت بزرگ شده ،شهری کشاورزی که والدین او در آن روزنامه مدیسون استار
ـ میل 13را منتشر ميکردند ،روزنامهای پر از اخبار ورزشی محلی و رویدادهای منطقهای .او در
دوره دبیرستان دانشآموز خوبی بود و برای دریافت مدرک کارشناسی به دانشگاه نبراسکا رفت و
از آنجا راهی دانشگاه آریزونا شد با این هدف که در رشته ریاضی دکتری بگیرد اما متوجه شد که
چنین هدفی فراتر از تواناییهاي او است؛ خودش ميگوید «فهمیدم که فراتر از محدودیتهايم
رفته ام ».و در نتیجه دانشگاه را رها کرد .هرچند که این اتفاق اتالف وقت نبود چرا که کالسهاي
پرندهشناسی بیل را به مشاهده پرندگان عالقه مند ساخته بود و از آنجا که آریزونا مکانی عالی
برای دیدن پرندگان است ،او به انجام کار پارهوقت میدانی برای دانشمندان مشغول شد و سپس
در وزارت کشاورزی شغلی یافت و برای مدتی آنجا ماند .بیل اکنون 55ساله است و بازنشسته
شده ،هرچند که ميگوید پیشنهادهاي شغلی را مدنظر قرار خواهد داد .او بخشی از زمان فراغتی
را که به دســت آورده صرف پيشبيني ميکند .بیل به حدود سیصد پرسش مانند اینکه «آیا
روسیه طی سه ماه آینده به طور رسمی بخش بیشتری از اوکراین را به خاکش الحاق ميکند؟»
و یا اینکه «آیا در سال آینده هیچ کشوری از پیمان پولی یورو خارج ميشود ؟ « پاسخ داده است.
اینها پرسشهايی مشکل هستند که اهمیت بسیاری هم دارند .شرکتها ،بانکها ،سفارتخانهها

درباره یک شاهکار اقتصادی

نگاهی به کتاب ابرپیشگویی :هنر و علم پیشبینی
کارشناسان مشهوری هستند که پیشبینیهای آنها در رسانهها در مورد اقتصاد ،سیاست،
روابط بینالملل و دیگر موضوعات با مخاطبانی میلیونی در سطح جهان همراه میشود .جالب
اینکه هرچند بخش قابل توجهی از فعالیت این کارشناسان که توماس فریدمن 1یکی از مشهوترین
آنهاست به پیشبینی اختصاص دارد ،اما کیفیت این پیشبینیها تاکنون کمتر مورد توجه قرار
گرفته و این افراد نیز کمتر تالش کردهاند تا ســاختاری را برای پیشبینی بهخصوص در علوم
اجتماعی ارائه دهند .شاید به همین خاطر باشد که دانیل کانمن 2در کتاب «اندیشیدن ،سریع
و آرام» 3مینویســد که پیشبینی کردن برای کارشناسان اقدام جذابی است چرا که مخاطبان
یکنند اما اگر یکی از این پیشبینیها درست از کار دربیاید
معموال این پیشبینیها را فراموش م 
آنوقت شهرتی جهانی برای آن کارشناس به همراه خواهد آورد.
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و سرویسهاي اطالعاتی همواره تالش ميکنند تا پاسخ این پرسشها را بدانند« .آیا کره شمالی
پیش از پایان امســال آزمایشی هســتهای انجام خواهد داد؟» « ،چند کشور دیگر طی هشت
مــاه آینده مواردی از ابتال به ویروس ابوال را گزارش خواهند کرد؟«« ،آیا هند یا برزیل طی دو
سال آینده به عضویت دایم شورای امنیت سازمان ملل تبدیل در خواهند آمد؟» .برخی از این
پرسشها ،حداقل برای برخی از ما ،کامال گنگ و نامفهوم هستند« .آیا ناتو 14طی نه ماه آینده
از کشورهای تازهای برای پیوستن به طرح اقدام عضویت 15دعوت خواهد کرد؟«« ،آیا حکومت
اقلیم کردستان امسال برای استقالل ملی همهپرسی برگزار خواهد کرد؟« « ،اگر طی دو سال
آینده یک شرکت مخابراتی غیرچینی برنده قراردادی برای ارائه خدمات اینترنتی در منطقه آزاد
تجاری شانگهای بشود ،آیا شهروندان چینی ميتوانند به فیسبوک و یا توئیتر دسترسی پیدا
کنند؟ » .هنگامی که بیل با یکی از این پرسشها مواجه ميشود ،ممکن است که هیچ سرنخی
از اینکه چگونه باید به آنها پاسخ بدهد نداشته باشد و با خود بیندیشد که «منطقه آزاد تجاری
شانگهای اصال کجاست؟» اما او تکالیفش را انجام ميدهد .اطالعات الزم را جمعآوری ميکند،
عقاید متضاد را در مورد موضوع مقایســه ميکند و در نهایت به نتیجه ميرسد .هیچکس بر
اساس پيشبينيهاي بیل فلک تصمیمگیری نمیکند و یا کسی از او نمیخواهد که عقایدش را
در شبکه سیانان مطرح کند .او هرگز به اجالس داووس دعوت نشده تا در پنلی همراه با تام
فریدمن شرکت کند .و البته این مایه تاسف است چرا که بیل فلک يك پیشگوی برجسته است.
ما این را ميدانیم چرا که پيشبينيهاي او ثبت شده و دقت آنها توسط پژوهشگران مستقل
مورد ســنجش قرار گرفته است .عملکرد او محشر است و البته بیل در این مورد تنها نیست.
هزاران داوطلب دیگر به پرسشهاي یکسانی پاسخ گفتهاند و بیشتر آنها به خوبی بیل نیستند اما
حدود  ۲درصد اندازه بیل در پيشبيني عالی عمل کردهاند که شامل مهندسان ،وکال ،هنرمندان،
دانشمندان ،فعاالن بازار سهام و فعاالن بخش واقعی اقتصاد ميشوند .ما در ادامه کتاب با برخی از
آنها دیدار خواهیم کرد که شامل یک ریاضیدان ،یک فیلمساز و چندین بازنشسته ميشوند که
مشتاقاند استعداد کمتر مورد استفاده قرارگرفتهشان را با دیگران در میان بگذارند.
آنها را ابرپیشگو مينامم چرا که این چیزی است که واقعا هستند .اسنادی قابل اعتنا چنین
امری را اثبات ميکند .شرح اینکه چرا آنها تا این حد در پيشبيني خوب هستند و اینکه دیگران
چگونه ميتوانند از آنها الگو بگیرند هدف من در این کتاب است .اینکه ابرپیشگویان ما که افرادی
معمولی هستند در مقایسه با نخبگان عالم اندیشه مانند تام فریدمن چه عملکردی دارند پرسشی
جذاب است که نمیتوان به آن پاسخ گفت چرا که دقت پيشبينيهاي فریدمن هرگز به شکل
دقیق سنجیده نشده است .به طور حتم هواداران و منتقدان فریدمن نظرهای متفاوتی در این
مورد دارند ـ «او در پيشبيني بهار عربی درست به هدف زد»« ،در مورد حمله به عراق در سال
 ۲۰۰۳ناکام ماند» یا «او گسترش ناتو را بهخوبی پيشبيني کرده بود» .اما حقایق قابل اتکایی

اما فیلیپ تتالک4روانشناس و استاد مدیریت در دانشگاه پنسیلوانیا ،تصمیم گرفت تا میزان
صحت این پیشبینیها را بســنجد .او گروهی تقریبا ۳۰۰نفره از کارشناسان را گرد آورد تا در
مورد موضوعات سیاســی پیشبینی کنند و سپس در یک بازه زمانی بیستساله صحت این
پیشبینیها را که تعداد آنها بیش از  ۸۰هزار مورد بود مورد بررســی قرار داد .نتیجه عملکرد
کارشناسان اصال قابل توجه نبود به گونهای که میتوان گفت اگر آنها بهجای پیشبینی بر اساس
دانش ،به حدس و گمان روی میآوردند نیز نتیجه بهتری به دست نمیآوردند .نتایج این تحقیق
بعدها به اینگونه شهرت یافت که اگر یک شامپانزه برای پیشبینی آینده در مورد هر موضوعی،
به سوی وضعیتهایی که ممکن است در آینده روی دهند دارت پرت کند ،نتایج پیشبینیهای
او از نتیجه پیشبینیهای کارشناسان بدتر نخواهد بود .البته آقای تتالک در دفاع از کارشناسان
توضیح داد مسائل پیش روی آنها پیچیدگیهای بسیاری دارد و عوامل بسیاری بر آن تاثیرگذارند
و در نتیجه پیشبینی آنها کار سادهای نیست .شاید به همین خاطر او در پژوهشی دیگر تالش
کرد دریابد که چه ویژگیهایی باعث میشود که یک فرد در پیشبینی آینده موفق عمل کند.
نتایج این پژوهش در کتاب «ابرپیشــگویی :هنر و علم پیشبینی» 5آمده و کتاب همراه با یک
روزنامهنگار کانادایی به نام دن گاردنر 6نوشته شده است .در این پژوهش حدود  ۲۰هزار نفر از
گوشه و کنار جهان از طریق یک وبسایت شروع به پیشبینی در مورد مسائل مختلف جهان

برای زنی که در حومه شهر کانزاس زندگی ميکند ،تونس هیچ ارتباطی به زندگی او ندارد اما اگر او با هوانورد نیروی هوایی ازدواج کرده باشد که در پایگاه هوایی وایتمن 21در همان حوالی
مشغول به کار است ،ممکن است شگفتزده شود زمانی که بداند رفتار بیهدف یک تونسی به تظاهرات ختم ميشود ،سپس به شورش ،سپس به سرنگونی یک دیکتاتور ،سپس به تظاهرات
در لیبی ،سپس به یک جنگ داخلی،سپس به دخالت ناتو در سال  ۲۰۱۲و سپس باعث ميشود که شوهرش تالش کند تا از آتش ضدهواییها به سوی آسمان طرابلس در امان بماند.

در مورد بررســی پيشبينيهاي تام فریدمن وجود ندارد و تنها عقاید بیپایان در این مورد به
چشم ميخورد که بخشی از شیوه متداول است .هر روز ،رسانههاي خبری پيشبينيهايی را
ارائه ميدهند آن هم بدون گزارش یا حتی طرح پرسش در مورد اینکه پيشبينيهاي پیشگویان
تا چه حد دقیق هستند .هر روز ،شرکتها و دولتها برای پيشبينيهايی پول ميپردازند که
ممکن اســت بســیار دقیق یا بیارزش یا چیزی بین ایندو باشند .و هر روز ،همه ما ـ رهبران
کشورها ،مدیران شرکتها ،سرمايهگذاران ،رأیدهندگان ـ بر اساس پيشبينيهايی که کیفیت
آنها مشخص نیست تصمیماتی حیاتی ميگیریم .مدیران تیمهاي بیسبال بدون در نظر گرفتن
آمار عملکرد بازیکنان ،برای خرید آنها دست به جیب نمی شوند .حتی هواداران هم انتظار دارند
که اعداد و ارقام مربوط به عملکرد بازیکنان را روی صفحه نمایشگر یا صفحه تلویزیون مشاهده
کنند .و با وجود اين ،همچنان هنگامی که نوبت به پیشگویان ميرسد که به ما کمک ميکنند
تا تصمیماتی را بگیریم که اهمیت بسیار بیشتری از هر بازی بیسبالی دارند ،ما هیچ مشکلی با
بیتوجهی (به آمار و ارقام) نداریم .از این منظر ،اعتماد کردن به پيشبينيهاي بیل فلک بسیار
موجه جلوه ميکند .در واقع ،پيشبينيهاي بسیاری از خوانندگان این کتاب هم ميتواند موجه
باشــد چرا که همانطور که مشخص ميشود ،توانایی پيشبيني استعدادی نیست که «شما
یا از آن برخوردارید یا خیر» بلکه مهارتی اســت که ميتواند پرورش یابد و این کتاب به شــما
يآموزد چگونه.
م 
ÍÍمورد شامپانزه
میخواهــم پایانبندی ماجرا را لو بدهــم و جذابترین بخش آن را همین جا بگویم :یک
کارشــناس معمولی تقریبا به اندازه شامپانزه پرتابکننده دارت دقیق است .شما احتماال این
لطیفه را قبال هم شنیدهاید ،لطیفهای که در برخی محافل بسیار مشهور است و در برخی محافل
محبوبیت چندانی ندارد .نیویورک تایمز ،والاستریت ژورنال ،فایننشال تایمز ،اکونومیست و دیگر
نشریات جهان هم به آن پرداختهاند .ماجرا از این قرار است :یک پژوهشگر گروهی از کارشناسان
شامل دانشگاهیان ،کارشناسان رسانهای و مانند آنها را گرد آورد تا در مورد هزاران مورد شامل
اقتصاد ،بازار سهام ،انتخابات ،جنگها و دیگر موضوعاتی که در هر روز اهمیت داشت پيشبيني
کنند .زمان گذشت و این پژوهشگر با بررسی دقت پيشبينيها دریافت که در يك پيشبيني
به طور میانگین همانقدر خوب عمل کردهاند که حدس زدن تصادفی ميتوانست خوب عمل
کند .اما از آنجا که «حدس زدن تصادفی» عبارت جذابی نیست ،شامپانزه دارتانداز جای آن
را گرفت چرا که شامپانزهها سرگرمکننده هستند .آن پژوهشگر من هستم و تا مدتها شنیدن
این جوک اهمیتی برایم نداشت .تحقیقی که انجام داده بودم جامعترین برآورد علمی از قضاوت
کارشناسان بود .تالش و کوششی طوالنی که بیست سال زمان برد ،از  ۱۹۸۴تا  ،۲۰۰۴و نتایج

کردند .در میان آنها افرادی با مشاغل مختلف ،فرد خانهدار و حتی فرد بیکار دیده میشود .آنها
تقریبا در مورد مسائل گوناگون دست به پیشبینی زدند که مواردی مانند مذاکرات هستهای
ایران و یا نتیجه بحران اوکراین را نیز در بر میگرفت .مقایسه پیشبینیها با آنچه بعدا در واقعیت
رخ میداد این امکان را برای پژوهشــگران فراهم میآورد که دریابند کدام گروه از کاربران در
پیشبینی عملکرد بهتری دارند .در نهایت مشخص شد که  ۲درصد از این کاربران توانایی قابل
توجهی در پیشبینی دارند اما اکنون پرسش اساسی این بود که چه عاملی باعث شده این افراد
در پیشبینی تا این حد موفق عمل کنند ،افرادی که از نظر تحصیالت یا اشتغال تشابه چندانی
به یکدیگر نداشتند و در میان آنها ریاضیدان ،دانشمند ،مهندس کامپیوتر ،داروساز ،و حتی مربی
هاکی دیده میشد .جالب اینکه این افراد در پیشبینی مواردی مانند سرنوشت رئیسجمهور
تونس ،بهای نفت و بهای طال از کارشناســانی که به اسناد طبقهبندیشده دسترسی داشتند
بهتر عمل کرده بودند .بررســی بیشتر نشان داد که این افراد از هوشی باالتر از سطح معمول
برخوردارند ،هرچند که نابغه نیســتند .همچنین افراد دقیقتر و کنجکاوتری هستند که ذهن
بازتری دارند و بیشتر خودشان را مورد نقد قرار میدهند .جالب اینکه نتایج تحقیق یادآور یکی از
نوشتههای آیزا برلین 7است که در آن نویسنده اندیشمندان را به دو گروه روباه و خارپشت تشبیه
یکند .خارپشت ها ساختار فکری ثابتی دارند که در مقابل هر مسئلهای بر اساس همان ساختار،
م 

آن بهمراتب غنیتر و ســازندهتر از نتیجهگیریای اســت که لطیفه ارائه ميدهد اما من از این
موضوع آزرده نمیشدم چرا که همین جوک به شناخته شدن تحقیقم کمک کرده بود (و بله،
دانشمندان از شهرت پانزدهدقیقهای 16که نصیبشان ميشود هم لذت ميبرند )17و البته خودم
بودم که کنایه «شــامپانزه دارتانداز» را به کار برده بودم و به همین خاطر نمیتوانستم به آن
اعتراض چندانی داشــته باشم .همچنین اعتراضی نداشتم به این خاطر که این لطیفه ادعای
معتبری را مطرح ميکرد .هر روزنامهای را که باز کنید یا برنامه خبری هر شبکهای را که تماشا
کنید ،کارشناسانی را خواهید یافت که مشغول پيشبيني در مورد رویدادهای پیش رو هستند.
برخی کمی محتاطانه و بیشتر آنها بسیار جسور و مطمئن انگار که به وسیله یک نیروی ماورایی
ميتوانند چند دهه بعد را ببینند .بهجز چند مورد استثنا ،این کارشناسان به این خاطر جلوی
دوربین قرار نگرفتهاند که تواناییهايشان در پيشبيني را به اثبات رساندهاند .حتی بهندرت به
دقت در پيشبيني اشاره ميشود .پيشبينيهاي گذشته همانند اخبار تاریخگذشته هستند که
بهسرعت فراموش ميشوند و تقریبا هرگز کسی از کارشناسان نمیخواهد که پيشبينيهايشان
را با آنچه واقعا رخ داده مطابقت بدهند .تنها استعداد غیرقابل انکاری که این سخنوران دارند،
مهارت آنها در روایت داستانی قانعکننده همراه با ابراز عقیده بسیار مستحکم است ،همین کفایت
ميکند .برخی از آنها از طریق فروش پيشبينيهايی که اعتبار آنها سنجیده نشده به مدیران
شرکتها ،مقامات دولتی و مردم عادی ثروتمند شدهاند در شرایطی که همین خریداران به هیچ
عنوان دارویی را مصرف نمیکنند که اثرگذاری و ایمنی آن نامشخص است اما به طور معمول
برای پيشبينيهايی پول ميپردازند که همانقدر گنگ و نامشخص هستند که اکسیری که یک
نفر از پشت وسیله نقلیه درمیآورد و ميفروشد .این افراد ـ و مشتریهاي آنها ـ شایسته یک
تلنگر هستند و خوشحال بودم که ميدیدم تحقیق من چنین کاری را با آنها ميکرد .اما متوجه
شدم که با افزایش شهرت کارم ،پیام اصلی آن هم بیشتر دچار تحریف ميشود .آنچه تحقیقاتم
نشان داده بود این بود که پاسخهاي یک کارشناس متوسط به پرسشهاي سیاسی و اقتصادی
که مطرح کرده بودم تنها کمی بهتر از حدس و گمان بوده است« .بسیاری » به معنی همه نیست.
همچنین در پرسشهايی که به موارد کوتاهمدت مربوط ميشود و تنها چشماندازی یکساله را
دربر ميگرفت ،کارشناسان عملکرد بهتری از انتخاب تصادفی داشتند ،دقت پيشبيني زمانی
کاهش ميیافت و به شامپانزه دارتانداز نزدیک ميشد که کارشناسان تالش ميکردند سه تا
پنج سال آینده را پيشبيني کنند .این یافتهای بسیار مهم بود در مورد محدودیتهاي تخصص
در جهانی پیچیده و در مورد محدودیتهاي دستاوردهایی که حتی ابرپیشگویان ميتوانند به
ارمغــان بیاورند .اما همانطور که در بازی کودکانه «تلفن« روی ميدهد که در آن یک عبارت
را هر کودک باید در گوش کودک دیگر زمزمه کند و در انتها همه از اینکه عبارت اولیه در آخر
چقدر دچار تحول شــده شوکه ميشوند ،پیام اصلی تحقیق من نیز در فرآیند بازگویی کامال

راهکاری را ارائه میدهند .برای مثال همانطور که دنی رودریک( 8اقتصاددان موسسه تحقیقات
پیشرفته علوم اجتماعی در پرینستون) مینویسد ،اندیشمندان خارپشت در مسائل اقتصادی
راهحل هر موضوعی را در دولت کوچکتر یا دولت بزرگتر (بســته به اینکه راستگرا باشند یا
چپگرا) میبینند ،در حالی که اندیشــمندان روباه به یک نوع نگرش فکری متعهد نیستند و
یکنند تا راهحل ویژهای را ارائه دهند .اکنون نویسندگان
در مواجهه با مسائل مختلف تالش م 
یکنند که اندیشمندان روباه در پیشبینی پدیدههای پیچیده بهتر
کتاب «ابرپیشگویی» ادعا م 
یکنند .آنها همچنین بر اساس ویژگیهای افرادی که در میان
از اندیشمندان خارپشت عمل م 
 ۲درصد ابرپیشــگو قرار دارند ،به خوانندگان راهکارهایی را برای بهبود قدرت پیشبینی ارائه
میدهند بهخصوص که افراد در زندگی روزمره با مســائل گوناگونی مانند تغییر شغل ،ازدواج
و خرید ماشین مواجهاند که پیشبینی در آنها نقش بسزایی در تصمیمگیری درست دارد.
پینوشتها:

1. Thomas Friedman
2. Daniel Kahneman
3. Thinking, Fast and Slow
4. Philip E. Tetlock
5. Superforecasting: The Art and Science of Prediction
6. Dan Gardner
7. Isaiah Berlin
8. Dani Rodrik
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کتاب ضمیمه
جهان عرب حیرتزده تماشــا کرد .تظاهرات در مصر ،لیبی ،سوریه ،اردن ،کویت و بحرین
آشــفته شده بود و ریزبینی آن به طور کامل از دست رفته بود .پیام تحقیقات تبدیل شده بود
فوران کرد .پس از ســه دهه حضور در قدرت ،دیکتاتور مصر حسنی مبارک کنار گذاشته شد.
به اینکه «همه پيشبينيهاي کارشناسان بهدردنخور هستند» ،که پیامی مهمل است .برخی از
در دیگر نقاط ،تظاهرات به شــورش و شورشها به جنگ داخلی منجر شد .این بهار عربی بود
نتیجهگیریها حتی خامتر بودند مانند اینکه «کارشناسان چیزی بیش از شامپانزهها نمیدانند».
ـ و با یک مرد فقیر آغاز شد که تفاوتی با بیشمار مورد مشابهی نداشت که تا آن زمان و پس
تحقیقات من به مرجع قابل اتکایی تبدیل شده بود برای پوچگرایانی که آینده را ذاتا غیرقابل
از آن توســط پلیس مورد آزار قرار گرفته بودند آن هم بدون ایجاد هیچ موجی .اینکه به عقب
پيشبيني ميبینند و پوپولیستهايی که تاکید دارند پیش از کلمه «کارشناس» از «بهاصطالح
برگردیــم و مانند آنچه اینجا انجام دادم روایتــی از ارتباط اعتراض انفرادی محمد بوعزیزی و
» استفاده کنند.
همه رویدادهای پس از آن را ترسیم کنیم یک شیوه متداول است .تام فریدمن ،مانند بسیاری
در نتیجه این جوک از چشمم افتاد .نه تحقیقات ربطی به این نتایج افراطی داشت و نه خودم
دیگر از کارشناسان نخبه ،در چنین شیوهای از بازسازی روایت مهارت دارد بهخصوص در مورد
هیچ احساس نزدیکیای به آنها ميکردم .امروز حتی بیشتر چنین اعتقادی دارم .فضای زیادی
خاورمیانه یعنی منطقهای که او بهخوبی ميشناسد چرا که شهرت خود را زمانی به دست آورد که
است برای قرار گرفتن جایی بین افشاکنندگان و حامیان کارشناسان و پيشبينيهايشان .از یک
خبرنگار نیویورک تایمز در لبنان بود .اما آیا تام فریدمن آن روز صبح ميتوانست آینده را ببیند و
منظر ،آنهايی که نظر کارشناسان را بیارزش نشان ميدهند حق دارند .در بازار پيشبيني موارد
خودسوزی ،ناآرامیها ،سرنگونی دیکتاتور تونس و آنچه را كه پس از آن رخ داد پيشبيني کند؟
زیادی است که ميتوان آنها را زیر سوال برد .همچنین محدودیتهايی برای افق دید آيندهنگري
به طور حتم خیر .هیچکس نمیتوانست .با در نظر گرفتن شناخت جامع فریدمن از منطقه ،شاید
وجود دارد که نمیتوان آنها را برطرف کرد .خواســت ما برای دستیابی به آینده همواره از توان
او هشدار ميداد که میزان فقر و بیکاری باال بود ،تعداد جوانان مستاصل رو به افزایش بود ،فساد
ما خارج است .اما افشاکنندگان هم زیادهروی ميکنند زمانی که با رد پيشبينيها همه آنها را
شایع بود و سرکوب بیرحمانه صورت ميگرفت و در نتیجه تونس و دیگر کشورهای عربی انبار
فعالیتی بیهوده ميخوانند .اعتقاد دارم که ميتوان به آيندهنگريست ،حداقل در برخی از شرایط
باروتی بودند که هر لحظه ميتوانستند منفجر شوند .اما کسی که شرایط را زیر نظر داشت یک
و تا حدی ،و اینکه هر فرد باهوش ،با ذهن باز و کوشا ميتواند مهارتهاي الزم برای آن را در خود
سال پیش از آن هم ميتوانست به نتیجه یکسانی برسد .و به طور مشابه یک سال پیشتر .در
«بدبین خوشبین» خطاب کنید.
پرورش دهد .مرا
ِ
واقع ،شما برای دههها ميتوانستید چنین ادعایی را در مورد تونس ،مصر و چندین کشور دیگر
ÍÍبدبین
مطرح کنید .آنها شاید انبار باروت بودند اما هرگز منفجر نشدند تا  ۱۷دسامبر  ،۲۰۱۰زمانی که
پلیس به آن مرد فقیر بیش از حد فشار آورد.
برای درک بخش «بدبین » این لقب ،مرد جوانی اهل تونس را تصور کنید که چرخدستیای
در ســال  ،۱۹۷۲یک هواشناس آمریکایی به نام ادوارد لورنز 18مقالهای نوشت با این عنوان
پرشــده از میوه و ســبزیجات را در راهی خاکی به سوی بازار شهر سیدی بوزید در تونس هل
گیرا« :قابلیت پيشبيني :آیا بال زدن یک پروانه در برزیل ميتواند باعث ایجاد طوفان در تگزاس
ميدهد .پدرش را زمانی که سه سال داشته از دست داده و برای اینکه بتواند خرج خانوادهاش را
شود؟« یک دهه پیش ،لورنز به طور تصادفی دریافته بود که انحرافی ناچیز در وارد کردن متغیرها
تامین کند ،پول قرض گرفته تا چرخدستی را پر کند به این امید که با فروش محصوالت داخل
به مدلهاي شبیهســازی رایانهای الگوهای هواشناسی ـ مانند اینکه بهجای عدد ۰.۵۰۶۱۲۷
چرخدستی بدهیاش را بدهد و کمی هم پول برایش بماند .در واقع برای او این تقالیی هرروزه
عدد  ۰.۵۰۶وارد شود ـ ميتواند در پيشبينيهاي بلندمدت
است .اما در این روز خاص ،چند پلیس به مرد جوان نزدیک
تفاوت چشمگیری را رقم بزند .این یافته بود که الهامبخش
ميشوند و به او ميگویند که ترازوهایش را جمع کند چرا
«نظریه آشوب »19بود :در سیستمهاي غیرخطی مانند جو،
که برخی قوانین را زیر پا گذاشــته است .او ميداند که این
حتی تغییرات کوچک در شرایط اولیه ميتواند باعث تغییرات
حقیقت ندارد .قصد رشــوه گرفتن از او را دارند اما او پولی
عظیم بشــود .پس در واقع ،یــک پروانه در برزیل بهتنهایی
ندارد .یکی از پلیسها که زن است به او سیلی ميزند و به
ميتواند به وســیله بال زدن ،در تگزاس طوفان ایجاد کند ـ
پدرش که از دنیا رفته توهین ميکند .آنها ترازو و چرخدستی
حتی اگرچه دستهای دیگر از پروانههاي برزیلی ممکن است
او را با خود ميبرند .مرد برای شکایت به شهرداری ميرود .به
تمــام عمر بال بزنند و هرگز یک تندباد را هم در چندمایلی
او ميگویند که مقامات شهرداری در جلسه هستند .آن مرد
ایجاد نکنند .به طور حتم منظور لورنز از اینکه پروانه «علت
تحقیرشده ،خشمگین و درمانده به حال خود رها ميشود.
»ایجاد طوفان است به همانگونه نیست که برای مثال من
او با بنزین بازميگردد .بیرون شــهرداری بنزین را روی
«علت » شکستن شیشه نوشیدنی هستم وقتی با چکش به
خودش ميریزد ،کبریتی را روشــن ميکند و خودش را به
آن ضربه ميزنم .منظور او این بود که اگر آن پروانه خاص در
آتش ميکشد .تنها بخش غیرمعمول این داستان نتیجه آن
آن لحظه خاص بال نزده بود ،فعل و انفعاالت شبکه بهشدت
است .تعداد بیشماری دستفروش فقیر در تونس و سرتاسر
پیچیده جو به گونه متفاوتی رقم ميخورد و ممکن بود که
جهان عرب وجود دارند .فساد در نیروی پلیس امری عادی
است و تحقیرهایی مانند آنچه بر این مرد گذشت هر روز رخ
طوفان هرگز شــکل نگیرد ـ به همان صورت که بهار عربی
ممکن بود هرگز رخ ندهد ،حداقل در زمان و شیوهای که روی
ميدهند .هیچکس غیر از پلیس و قربانی درگیر این رویدادها
داد ،اگر پلیس به محمد بوعزیزی اجازه داده بود که آن روز به
نمیشود اما این تحقیر خاص ،در  ۱۷دسامبر سال ،۲۰۱۰
ابرپیشگویی:
فروش میوه و سبزیجات ادامه بدهد.
باعث شــد که محمد بوعزیزی 26ساله خودش را به آتش
هنر و علم پیشبینی
ادوارد لورنز نگرش علمی را به ســوی این پرسش عمیق
بکشد و این خودســوزی باعث برانگیخته شدن اعتراضات
Superforecasting: The Art
نویسندگان:
شد .پلیس با خشونت معمول واکنش نشان داد .تظاهرات
فلسفی ســوق داد که محدودیتهايی بسیار سخت بر سر
فیلیپ تتالک و دن گاردنر
راه قابلیت پيشبيني وجود دارند .قرنها دانشــمندان تصور
گسترش یافت .دیکتاتور تونس ،رئيسجمهور زینالعابدین
Philip Tetlock
ميکردند که روند رو به رشد دانش حتما به توان بیشتر برای
بنعلی ،به امید آرام کردن افکار عمومی به عیادت بوعزیزی
Dan Gardner
انتشارات  :کراون
پيشبيني خواهد انجامید چرا که واقعیت مانند یک ساعت
در بیمارستان رفت .بوعزیزی در  ۴ژانویه  ۲۰۱۱جان سپرد.
Crown
است ـ بســیار بزرگ و پیچیده اما همچنان یک ساعت ـ و
ناآرامیها گســترش یافت .در  ۱۴ژانویه ،بنعلی با فرار به
سال انتشار۲۰۱۵:
هرچه دانشــمندان بیشــتر در مورد داخل آن ،نحوه اتصال
عرستان سعودی به تبعیدی با شرایط نهچندان سخت رفت
چرخدندهها ،و عملکرد فنرها و ســنگ وزنــه بدانند ،بهتر
تا بدین ترتیب حکومت فاسد چندينساله او به پایان برسد.
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در سال  ،۱۹۷۲یک هواشناس آمریکایی به نام ادوارد لورنز 18مقالهای نوشت با این عنوان گیرا« :قابلیت پيشبيني :آیا بال زدن یک پروانه در برزیل ميتواند باعث
ایجاد طوفان در تگزاس شود؟« یک دهه پیش ،لورنز به طور تصادفی دریافته بود که انحرافی ناچیز در وارد کردن متغیرها به مدلهاي شبیهسازی رایانهای الگوهای
هواشناسی ميتواند در پيشبينيهاي بلندمدت تفاوت چشمگیری را رقم بزند.

ميتوانند با معادالت قطعی از نحوه عملکرد این ساعت سر دربیاورند و آن را پيشبيني کنند.
در ســال  ،۱۸۱۴یک ریاضیدان و ستارهشناس فرانسوی به نام پیرـ سیمون لپلس ،20آرزوی
بلندپروازانهاش در مورد این منطق را اینگونه مطرح کرد« :ما ميتوانیم وضعیت امروز جهان را به
عنوان معلول گذشته و عامل آینده در نظر بگیریم .خردی که در لحظهای خاص همه نیروهای
محرک طبیعت را بشناسد ،و موقعیت همه اجزای تشکیلدهنده طبیعت را بداند ،اگر این خرد
به اندازهای گسترده باشد که بتواند همه این دادهها را تحلیل کند ،آنوقت قادر خواهد بود که
نیروهای محرک بزرگترین پیکرهای جهان و کوچکترین اتمها را در فرمولی واحد جمع آورد؛
برای چنین خردی هیچ چیزی غیرقطعی نیست و آینده برایش همانطور خواهد بود که گذشته
از جلوی چشمانش عبور کرده است ».او این ماهیت خیالی را یک «اهریمن » مينامد .لپلس با
خود اندیشید که اگر این ماهیت همهچیز را در مورد گذشته بداند آنگاه ميتواند هرچیزی را
در مورد آینده پيشبيني کند و در نتيجه بر همهچیز واقف خواهد بود .لورنز آب سردی ریخت
بر این رویا .اگر ساعت نمادی عالی برای قابلیت پيشبيني از نگاه لپلس است ،نقطه مقابل آن ابر
لورنزی است .درس علوم دبیرستان به ما ميگوید که ابرها از به هم آمیختن بخار آب حول ذرات
تشکیل ميشوند .ساده به نظر ميرسد اما اینکه یک تکه ابر چگونه توسعه ميیابد و شکلی که به
خود ميگیرد به مجموعه پیچیدهای از تعامل بازخوردها میان قطرات کوچک بستگی دارد .برای
بازسازی این تعامالت ،مدلسازان رایانهای باید از معادالتی استفاده کنند که بهشدت به اشتباهات
کوچک اثر پروانهای در جمع آوری دادهها حساساند .پس حتی اگر ما بدانیم که ابرها چگونه
شکل ميگیرند ،قادر نخواهیم بود شکلی را که یک تکه ابر ویژه به خود ميگیرد پيشبيني کنیم.
تنها ميتوانیم بشینیم و منتظر بمانیم .یکی از جالبترین نکات طنزآمیز تاریخ این است که امروز
دانشمندان بهمراتب بیشتر از اسالفشان در یک قرن پیش ميدانند و توان بهمراتب بیشتری در
تجزیه و تحلیل دادهها دارند اما در عین حال اطمینان کمتری هم نسبت به دورنمای دستیابی
به قابلیت پيشبيني کامال درست دارند.
«بدبین خوشبین» من محسوب ميشود .ما در
این دلیلی اساسی برای نیمه «بدبین» لقب
ِ
جهانی زندگی ميکنیم که اعمال یک مرد تقریبا درمانده ميتواند بر همه جهان تاثیر بگذارد ـ
تاثیری که میزان آن برای هرکدام از ما متفاوت است .برای زنی که در حومه شهر کانزاس زندگی
ميکند ،تونس در ســیارهای دیگر است و هیچ ارتباطی به زندگی او ندارد اما اگر او با هوانورد
نیروی هوایی ازدواج کرده باشــد که در پایگاه هوایی وایتمن 21در همان حوالی مشغول به کار
است ،ممکن است شگفتزده شود زمانی که بداند رفتار بیهدف یک تونسی به تظاهرات ختم
ميشود ،سپس به شورش ،سپس به سرنگونی یک دیکتاتور ،سپس به تظاهرات در لیبی ،سپس
به یک جنگ داخلی ،سپس به دخالت ناتو در سال  ۲۰۱۲و سپس باعث ميشود که شوهرش
تالش کند تا از آتش ضدهواییها به سوی آسمان طرابلس در امان بماند.
اینجا بهسادگی ميتوان ارتباط وقایع را دنبال کرد اما اغلب مشخص کردن ارتباطات مشکلتر
است ،هرچند که اطراف ما مملو از آنهاست ،مانند پولی که در پمپبنزین ميپردازیم یا میزان
تعدیل نیرو در شرکتها .در جهانی که یک پروانه در برزیل ميتواند تفاوت بین یک روز آفتابی
دیگر یا درنوردیده شدن توسط طوفان را در تگزاس رقم بزند ،تصور اینکه ميتوان آیندهای بسیار
دور را پيشبيني کرد گمراه کننده است.
ÍÍخوشبین
شناخت محدودیتهاي پیش روی پيشبيني کامال با رد کردن همه پيشبينيها به عنوان
اقدامی بیحاصل تفاوت دارد .میکروســکوپ را به روی یک روز از زندگی همان خانمی که در
حومه شهر کانزاس ساکن است قرار دهید :ساعت  ۶:۳۰صبح کاغذهایش را درون کیف دستی
قرار ميدهد و ســوار خودرو ميشود تا از مسیر همیشگی به سر کار برود و ماشین را در مرکز
شــهر پارک کند.همچون دیگر روزهای کاری هفته ،او قدمزنان از جلوی مجسمههاي شیرها
عبور ميکند و به داخل ساختمان شرکت بیمه عمر شهر کانزاسسیتی 22ميرود که معماری
آن از سبک یونانی الهام گرفته شده است .پشت میزش برای مدتی بر روی پروندههاي دیجیتالی
کار ميکند ،ساعت  ۱۰:۳۰در جلسهای تلفنی شرکت ميکند ،چند دقیقهای را به چرخ زدن
در وبســایت آمازون 23ميگذراند و تا ساعت  ۱۱:۵۰به ایمیلهايش پاسخ ميگوید .سپس تا
رستورانی ایتالیایی پیاده ميرود تا ناهار را با خواهرش صرف کند.
زندگــی این خانم تحت تاثیر بســیاری از عوامل غیرقابل پيشبيني قــرار دارد ـ از بلیت

بختآزماییای که در کیفش دارد تا بهار عربی که باعث شــده شوهرش بر فراز لیبی عملیات
پروازی انجام دهد و تا این حقیقت که بهای هر گالن بنزین چند سنت افزایش یافته آن هم به
خاطر وقوع کودتا در کشوری که او هرگز اسمش را نشنیده است ـ اما همچنین به همان اندازه
یا بیشتر مواردی قابل پيشبيني نیز در زندگی او نقش دارند .چرا او خانه را در ساعت  ۶:۳۰ترک
کرد؟ چرا که نمیخواست در ساعت اوج رفت و آمد گرفتار شود .یا به بیان دیگر ،او پيشبيني
کرد که در ادامه روز رفت و آمد خودروها بهمراتب سنگینتر خواهد بود ـ و کامال هم حق داشت
چرا که ساعت اوج شلوغی بهشدت قابل پيشبيني است .هنگام رانندگی ،او به طور دایم رفتار
دیگر رانندهها را پيشبيني ميکرد :در تقاطعها هنگامی که چراغ قرمز است آنها ميایستند؛ در
خط خود باقی ميمانند و اگر بخواهند تغییر خط بدهند راهنما ميزنند .او انتظار دارشت افرادی
که قرار بود ساعت  ۱۰:۳۰در جلسه تلفنی شرکت کنند به وعده خود عمل کنند ،و حق با او بود.
با خواهرش در ساعت  ۱۲ظهر قرار گذاشته بود چرا که ساعات کاری رستوران که در تارنمای
آن موجود است ميگفت که رستوران در آن ساعت باز است و ساعات کاری موجود در تارنما،
راهنمایی قابل اطمینان است.
ما به طور معمول چنین پيشبينيهاي نهچندان هیجانانگیزی را انجام ميدهیم در حالی
که دیگران نیز با پيشبينيهاي مشابهی به زندگی ما سروشکل ميدهند .هنگامی که این خانم
رایانهاش را روشن ميکند ،مصرف برق در شهر کانزاس را کمی افزایش ميدهد ،کاری که آن روز
صبح هر کارمند مشغول به کار دیگری نیز انجام داد و مجموع آنها باعث افزایش تقاضای برق شد،
اتفاقی که صبح روزهای کاری هفته در حوالی همان ساعت رخ ميدهد .اما این مشکلی را ایجاد
نمیکند چرا که تولیدکننده برق چنین افزایشی را انتظار ميکشد و بر آن اساس میزان تولیدش
را تنظیم ميکند .هنگامی که این خانم به وبسایت آمازون 24مراجعه کرد ،کاالهایی توسط تارنما
برایش برجسته شدند که تصور ميشد او بیشتر دوست دارد ،پيشبينيای که بر اساس خریدها
و وبگردیهاي پیشین و همچنین میلیونها نفر دیگر حاصل شده است .ما در اینترنت دایما با
چنین عملیات پيشبينيای مواجهیم ـ گوگل در نتایج جستوجوها مواردی را که فکر ميکند
برای شخص شما جذابتر خواهد بود باالتر قرار ميدهد ـ اما این عملیات آنقدر ظریف انجام
ميشود که ما بهندرت متوجه آن ميشویم .و سپس نوبت به محل کار این خانم ميرسد .شرکت
بیمه عمر کانزاسسیتی در کسب و کار پيشبيني معلولیت و مرگ است و کار خود را بهخوبی
انجام ميدهد .نه به این معنی که به طور دقیق ميداند من چه زمانی خواهم مرد ،اما شرکت ایده
خوبی دارد از اینکه فردی در سن سال من با ویژگیهايی مانند جنس ،درآمد و سبک زندگی
من احتماال چقدر عمر خواهد کرد .شرکت بیمه عمر کانزاسسیتی در سال  ۱۸۹۵تاسیس شده
و اگر در پيشبينيها دقیق عمل نکرده بود ،تا االن ورشکســت شده بود .بخش زیادی از آنچه
بر ما ميگذرد تا همین حد و یا بیشتر قابل پيشبيني است .من زمان طلوع و غروب خورشید
در شهر کانزال در ایالت میزوری 25را در گوگل جستوجو کردم و بهسرعت به نتیجه رسیدم.
این پيشبينيها قابل اطمینان هستند حاال چه به فردا مربوط شوند چه روز بعد و چه پنجاه
سال دیگر .در مورد جزر و مد ،خورشیدگرفتگی و ماهگرفتگی و گامهاي ماه نیز چنین وضعیتی
حکمفرماست .همه اینها با قوانین علمی مشابه عملکرد ساعت قابل پيشبيني هستند آن هم با
دقتی مشابه آنچه از اهریمن پيشبيني لپلس انتظار ميرفت.
به طور حتم چنین پيشبينيهايی ميتوانند ناگهان زیر ســوال بروند .به احتمال بســیار
زیاد یک رســتوران خوب درهایش را همان زمانی باز ميکند که اعالم کرده اما ممکن اســت
بنابــر دالیلی چنین کاری را انجام ندهد ،دالیلی از خواب ماندن مدیر گرفته تا آتشســوزی،
ورشکســتگی ،بیماری واگیردار ،جنگ هستهای و یا آزمایشــی فیزیکی که به طور تصادفی
باعث ایجاد سیاهچالهای بشود که منظومه شمسی را به درون خود بکشد .برای دیگر موارد نیز
همینطور است .حتی پيشبينيهاي زمان طلوع و غروب ميتوانند اشتباه از کار دربیایند ،اگر
یک شهابسنگ عظیم ،در بازه زمانی پنجاه سال آینده ،به زمین برخورد کند و آن را از مدار
گردش به دور خورشید خارج کند.
اگر برای رویدادهایی مانند اختراع تکنولوژیهايی برای بارگذاری محتوای ذهن در یک شبکه
رایانش ابری 26و یا پیدایش جامعهای در آینده که آنقدر خیرخواه و خوشبخت است که در آن
تامین منابع مالی دولت از طریق پرداختهاي خیریه تامین شــود احتمالی بیشتر از صفر در
نظر بگیریم ،آنگاه باید گفت که هیچ اطمینان خاطری در زندگی و نه حتی مرگ و مالیاتها
وجود ندارد.
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کتاب ضمیمه
پس حقیقت باالخره مانند ساعت است یا ابر؟ آیا آینده قابل پيشبيني است یا خیر؟ اینها
نخستین دوگانه اشتباه از مجموعهای از این اشتباهات هستند که ما در این کتاب با آنها مواجه
خواهیم شــد .ما در جهان ســاعتها ،ابرها و مخلوطی از دیگر استعارهها زندگی ميکنیم .در
سیســتمهايی که با پیچیدگی در هم تنیدهاند و بدنهاي ما ،جوامع ما و عالم هستی را شکل
ميدهند ،پيشبينيپذیری و پيشبينيناپذیری بهسختی با یکدیگر همزیستی ميکنند .اینکه
یک چیز تا چه حد قابل پيشبيني اســت به این بستگی دارد که ما چهچیزی را ميخواهیم
پيشبيني کنیم و تا چه حد و تحت چه شرایطی ميخواهیم در آینده پیش برویم.
به حوزه کاری ادوارد لورنز بنگیرد .پيشبينيهاي هواشناســی معموال کامال قابل اطمینان
هستند وقتی تنها چند روز بعد را در بر ميگیرند و کاهش دقت آنها در مورد سه ،چهار و پنچ روز
بعد به صورت فزاینده است .برای بیشتر از یک هفته ،ما همچنین ميتوانیم با شامپانزه دارتانداز
(در مورد هوا) مشورت کنیم .پس نمیتوان گفت که هوا قابل پيشبيني است یا خیر ،هوا تنها تا
حدی و تحت شرایطی قابل پيشبيني است ـ و زمانی که ميخواهیم چنین پيشبينيهايی را
بیش از آنچه واقعا هستند دقیق نشان دهیم باید بهشدت محتاط باشیم .موردی به ظاهر بسیار
ساده مانند رابطه بین زمان و قابلیت پيشبيني را در نظر بگیرید :به طور کلی درست است که
هرچه آینده دورتری را بخواهیم ببینیم ،پيشبيني سختتر خواهد بود اما استثناهای دیرپایی
نیز برای این قانون وجود دارد .پيشبيني بازار سهام پررونق ميتواند برای سالها سودآور باشد ـ
تا زمانی که خالف آن ثابت شود و باعث شرمساری شما شود .و پيشبيني اینکه دایناسورها برای
دههامیلیون سال در صدر زنجیره غذایی باقی خواهند ماند بیخطر به نظر ميرسید تا زمانی که
یک شهابسنگ تحولی را به بار آورد که ایجادکننده شرایط زیستی برای پستانداری کوچک بود
که در نهایت تکامل آن به گونهای رسید که تالش ميکند آینده را پيشبيني کند ( اینجا ممکن
است با روایت خلقت در اسالم تناقض داشته باشد ،در این صورت لطفا این متن جایگزین شود:
«تا زمانی که یک شهابسنگ به دوران آنها پایان داد و بعدها پستانداری بر صدر زنجیره غذایی
نشست که تالش ميکند آینده را پيشبيني کند» ) .قوانین فیزیک به کنار ،بدیهیات دیگری در
جهان هستی وجود ندارند و در نتیجه متمایز کردن موارد قابل پيشبيني از غیرقابل پيشبيني
کاری مشکل است .هیچ راهحلی هم برای آن وجود ندارد.
این را کارشناسان هواشناسی بهتر از هر فرد دیگری ميدانند .آنها پيشبينيهاي بسیاری
ارائه ميدهند و به طور معمول دقت آنها را ميســنجند ،به همین خاطر است که ما ميدانیم
پيشبينيها تا بازه زمانی دو روز معموال کامال دقیق هستند در حالی که پيشبينيهاي مربوط
به هشت روز بعد چنین نیستند .بر اساس چنین تحلیلهايی ،کارشناسان هواشناسی ميتوانند
درکشان را از عملکرد هوا بهبود ببخشند و مدلهايشان را اصالح کنند .سپس دوباره تالش کنند.
پيشبيني ،سنجش ،بازنگری ،تکرار .همین فرآیند بیپایان بهبودهای پیاپی است که توضیح
ميدهد چرا پيشبينيهاي مربوط به هواشناســی قابل قبولاند و بهآرامی در حال بهتر شدن
هستند .البته حدی برای چنین بهبودهایی وجود دارد چرا که وضعیت آب و هوا مانند کتابی
درسی است که غیرخطی بودن را شرح ميدهد .هرچه پیشگوها تالش کنند آینده دورتری را
ببینند ،احتمال اینکه یک آشوب بالهاي پروانهایاش را به هم بزند و انتظارات را اشتباه از کار
دربیاورد افزایش ميیابد .جهشهاي بزرگ در توان مدلسازی رایانهای و پاالیش مداوم مدلهاي
پيشبيني ميتواند محدودیتهاي زمانی پيشبيني را کمی به پیش ببرد اما چنین پیشرفتهايی
بهتدریج سختتر ميشوند و حاصل آنها درنهایت به سوی صفر میل ميکند .پيشبيني تا کجا
ميتواند بهبود یابد؟ هیچکس نمیداند .اما شناخت محدودیتهاي فعلی خودش نوعی موفقیت
است.
در بسیاری از تالشهاي پرمخاطره مشابه دیگر ،پیشگوها در تاریکی گام برميدارند .آنها هیچ
ایدهای ندارند که پيشبينيهايشان در کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت تا چه حد خوب است
و هیچ ایدهای هم ندارند که پيشبينيها تا چه حد ميتوانند بهبود یابند .در بهترین حالت ،آنها
حدس و گمانهاي گنگی دارند .به همین خاطر است که فرآیند پيشبيني ـ سنجش ـ بازنگری
تنها در میان بخشهاي معــدود و خاص با پيشبينيهاي با تکنولوژی روز صورت ميپذیرد،
مانند اقتصاددانها در بانکهاي مرکزی یا کارشناسان بازاریابی و امور مالی در شرکتهاي بزرگ
یا تحلیلگران افکارسنجی مانند نیت سیلور .27در بیشتر موارد پيشبينيهايی ارائه ميشود و
سپس ...هیچ .دقت پيشبيني را زمانی ميتوان سنجید که رویداد مورد نظر رخ داده باشد و چنین
کاری هم هرگز با ضوابط و دقت کافی انجام نمیشــود که بتوان از آنها به نتیجهگیری رسید.
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دلیلش چیست؟ در بیشتر موارد مشکل در طرف عرضه است :مصرفکنندگان پيشبينيها ـ
دولتها ،کسب و کارها و افکار عمومی ـ به دنبال سندی برای دقت نیستند .در نتیجه سنجشی
هم صورت نمیپذیرد که به معنی عدم بازنگری است .و بدون بازنگری ،بهبودی حاصل نخواهد
شد .جهانی را تصور کنید که در آن مردم شیفته دویدن هستند اما هیچ ایدهای در مورد اینکه
یک فرد معمولی تا چه حد سریع ميدود یا اینکه بهترین دونده چقدر سریع ميدود وجود ندارد
چرا که دوندهها هرگز در مورد مقرراتی بنیادین مانند ماندن در مسیر ،آغاز دویدن با شلیک گلوله
و پایان آن پس از طی مسافتی مشخص توافق نکردهاند و هیچ مسنول مستقلی برای مسابقه و
هیچ فردی برای محاسبه زمان وجود ندارد .چقدر احتمال دارد که زمان دویدن در چنین جهانی
بهبود یابد؟ خیلی کم .آیا بهترین دوندهها (در چنین جهانی) در حد توان فیزیکی بشر ميدوند؟
باز هم احتماال خیر .بیل گیتس ميگوید« :من تحت تاثیر قرار گرفتم زمانی که دریافتم سنجش
تا چه حد برای بهبود شرایط بشر اهمیت دارد»« .شما ميتوانید به میزانی باورنکردنی پیشرفت
کنید اگر هدف مشــخصی داشته باشد و راهی برای سنجش آن بیابید و پیشرفت را در مسیر
هدف سوق دهد ...شاید بدیهی به نظر برسد اما بسیار عجیب است که اغلب چنین شیوهای به
کار گرفته نميشود و به کار گرفتن صحیح آن نیز چقدر مشکل است» .او در مورد اینکه چه
راهکاری باعث پیشرفت ميشود درســت ميگوید و این شگفتآور است که چنین راهکاری
بهندرت در پيشبيني به کار گرفته میشود .حتی گام ساده نخست که تعیین هدفی مشخص
است نیز برداشته نمیشود .ممکن است تصور کنید که هدف پيشبيني ،دیدن آینده به طور
دقیق اســت اما این معموال هدف نیست یا حداقل تنها هدف محسوب نمیشود .برخی اوقات
یسی 29را در نظر بگیرید
نب 
پیشگوها قصد سرگرم کردن دارند .جیم کریمر 28مجری شبکه سیا 
31
با آن اصطالحات ویژهاش ،یا جان مکالفلین ،30مجری برنامه «گروه مکالفلین»  ،که با فریاد از
مهمانانش ميخواهد که احتمال روی دادن یک واقعه را پيشبيني کنند آن هم «در مقیاسی از
صفر تا ده که در آن صفر به معنی احتمال صفر و ده به معنی اطمینان خاطری ماورایی است!«
برخی اوقات هم پيشبيني برای پیشبرد برنامههاي سیاسی یا جال بخشیدن به اقدامات صورت
ميپذیرد ـ همان کاری که فعاالن اجتماعی امیدوارند انجام دهند زمانی که هشــدار ميدهند
فجایعی وحشتناک در راهاند مگر اینکه ما شیوه دیگری را برگزینیم .همچنین از پيشبيني برای
تحت تاثیر قرار دادن دیگران استفاده ميشود مانند زمانی که بانکها به یک کارشناس مشهور
پول ميپردازند تا او به مشــتریان ثروتمندشان بگوید که اقتصاد جهان در سال  ۲۰۵۰چگونه
خواهد بود .و برخی پيشبينيها نیز قرار است آرامشبخش باشند آن هم از طریق اطمینان دادن
به مخاطبان در این مورد که باورهای آنها درست است و آینده همانطوری خواهد بود که انتظار
ميرود .آنهايی که از راه پيشبيني شهرت یافتهاند شیفته چنین پيشبينيهايی هستند چرا که
مانند فرو رفتن در وان آب گرم است.
بهندرت فردی به وجود چنین ملغمه ای از اهداف اعتراف ميکند که در نتیجه حتی آغاز
فرآیند سنجش و پیشرفت را مشکل ميکند ،شرایطی بههمریخته که به نظر هم نمیرسد که رو
بدبین خوشبین باشم.
به بهبود باشد .با این حال همین رخوت دلیلی است برای اینکه من یک
ِ
ما ميدانیم که در بیشتر آنچه مردم ميخواهند آنها را پيشبيني کنند ـ سیاست ،اقتصاد ،امور
مالی ،کسب و کار ،تکولوژی ،زندگی روزمره ـ قابلیت پيشبيني تا حدی و تحت شرایطی وجود
دارد .اما هنوز چیزهای بسیاری در این مورد هست که ما نمیدانیم .برای دانشمندان ،ندانستن
هیجانانگیز اســت .فرصتی است برای کشف؛ هرچه نادانستنیها بیشتر باشد ،فرصت کشف
بزرگتر است .به لطف کمبود گسترده دقت در بسیاری از حوزههاي مربوط به پيشبيني ،فرصت
(کشف) در آن بسیار عظیم است .و برای غنیمت شمردن این فرصت ،همه آنچه نیاز داریم تعیین
هدفی مشخص ـ دقت! ـ و جدی شدن در سنجش آن است.
من بخش قابل توجهی از زندگی کاریام را مشغول به چنین کاری بودهام .تحقیقی که به
شامپانزه دارتانداز منتهی شد مرحله نخست بود .مرحله دوم در تابستان سال  ۲۰۱۱آغاز شد،
زمانی که همراهم در تحقیق (و زندگی) باربارا ملرز 32و من پروژه «داوری خوب» 33را راه انداختیم
و از داوطلبان دعوت کردیم که برای پيشبيني آینده ثبتنام کنند .در سال نخست ،بیل فلک
همراه با چندهزار نفر دیگر ثبتنام کردند و طی چهار سال پس از آن نیز هزاران نفر دیگر به آنها
پیوستند .در مجموع ،بیش از بیستهزار فرد کنجکاو اما آموزشندیده تالش کردند که دریابند آیا
تظاهرات در روسیه گسترش خواهد یافت ،بهای طال سقوط خواهد کرد ،شاخص نیکی 34باالتر
از  ۹۵۰۰قرار خواهد گرفت ،35در شبهجزیره کره جنگ درخواهد گرفت و بسیاري پرسشهاي

ابرپیشگویی نیازمند برخورداری حداقلی از هوش ،آشنایی با ریاضیات و شناخت جهان است اما هرکسی که کتابی جدی در
مورد تحقیقات روانشناختی مطالعه ميکند احتماال از این پیششرطها برخوردار است .پس چه عاملی باعث ارتقاي توان
شبيني به ابرپيشبيني ميشود؟
پي 

دیگر در مورد موضوعات پیچیده و چالشبرانگیز جهانی .با تغییر شرایط آزمایش ،ما ميتوانستیم
بسنجیم که چه عواملی ،تا چه حد و بر اساس چه بازه زمانی پيشبينيها را بهبود ميبخشیدند و
پيشبينيها تا چه حد ميتوانستند بهتر شوند .این پروژه با چنین شرحی ،به نظر ساده ميرسد.
اما اینگونه نبود .برنامهای سخت بود که نیازمند استعداد و سختکوشی تیمی بینرشتهای در
دانشگاه کالیفرنیا ،برکلی ،36و دانشگاه پنسیلوانیا 37بود.
پروژه داوری خوب با همه وســعتش تنها بخشــی از کوشش تحقیقاتی بزرگتری بود که
توسط سازمان فعالیت پروژههاي تحقیقات اطالعاتی پیشرفته 38حمایت ميشد .به خاطر عنوان
نهچندان جذابش ناامید نشوید .این نهاد در واقع آژانسی است درون جامعه اطالعاتی (آمریکا) كه
تحت نظر مدیریت اطالعات ملی 39فعالیت ميکند و وظیفه آن حمایت از پروژههاي تحقیقاتی
شــجاعانه است که نوید ميدهند که وضعیت اطالعاتی آمریکا را از آنچه هست بهتر کنند .و
بخش قابل توجهی از آنچه جامعه اطالعاتی آمریکا انجام ميدهد ،پيشبيني روندهای سیاسی
لگر
و اقتصادی جهان است .یک تخمین نهچندان دقیق نشان ميدهد که آمریکا 22هزار تحلی 
اطالعاتــی دارد که همهچیز را برآورد ميکنند از معماهایي که حل آنها چند دقیقه زمان نیاز
دارد گرفته تا رخدادهایی اساسی مانند احتمال حمله ناگهانی اسرائیل به تاسیسات هستهای
ایران و یا خروج یونان از اتحادیه اروپا .چنین پيشبينيهايی تا چه حد دقیق هستند؟ بهراحتی
نمیتوان پاسخ گفت چرا که جامعه اطالعاتی ،مانند بسیاری دیگر از تولیدکنندگان پيشبيني،
هرگز به هزینه کردن برای یافتن پاسخ عالقهای نشان ندادهاند .دالیل متعددی برای این بیمیلی
وجود دارند که برخی از آنها قابل احترامتر از بقیه هستند اما بعدا به آنها خواهیم پرداخت.
آنچه اهمیت دارد این است که پيشبيني برای امنیت ملی جنبه حیاتی
دارد و با وجود این نمیتوان گفت که این پيشبينيها چقدر خوبند ،یا
حتی آیا به همان خوبی كه یک عملیات چندمیلیارد دالری با 22هزار
نفر باید باشد ،هستند یا خیر .برای تغییر این وضعیت ،موسسه تحقیقات
اطالعاتی پیشرفته مسابقاتی را برای پيشبيني ایجاد کرد که در
آن پنج تیم از دانشمندان تحت هدایت محققان برجسته در
این حوزه برای پيشبينيهاي دقیق در مورد پرسشهاي
مشــکل که تحلیلگران اطالعاتی روزانه با آنها مواجه
ميشــوند به رقابت پرداختند .پــروژه داوری خوب
یکــی از آن پنج تیم بود .هر تیم به طور موثر پروژه
تحقیقاتی مخصوص به خود را داشت و آزاد بود که
هر شیوهای را که فکر ميکند مفید است به کار بگیرد
اما الزم بود که از ســپتامبر  ۲۰۱۱تا ژوئن  ۲۰۱۵هر
روز در ساعت  ۹صبح به وقت شرق آمریکا پيشبينيهايش
را ارائه دهد .با توجه به اینکه تیمها مجبور بودند
در مورد مسائل یکسان و در بازه زمانی یکسانی
پيشبيني کنند ،این مســابقات زمین بازی
مســطحی را ایجاد کرد که در آن همه شرایط
یکسانی داشــتند و همچنین گنجینه ای از داده به
دســت آمد در مورد اینکه چه شیوهای بهتر عمل
ميکنــد ،چقدر بهتر و در چه بــازه زمانی .طی
چهار سال ،موسسه تحقیقات اطالعاتی پیشرفته
حدود پانصد پرسش را در مورد امور جاری جهان
ارائه کرد .بازه زمانی مربوط به پيشبينيها در
مقایسه با تحقیق پیشین من کوتاهتر بود و
بیشتر پيشبينيها به جایی بین بیش از یک
ماه و کمتر از یک ســال مربوط ميشدند .در
مجموع ،ما بیــش از یکمیلیون داوری در مورد
آینده از افراد گوناگون جمعآوری کردیم.
در ســال نخســت ،پروژه داوری خوب گروه کنترل رسمی را با ۶۰
درصد شکســت داد ،در سال دوم این برتری به  ۷۸درصد رسید.

یتی
گروه داوری خوب همچنین رقبای دانشگاهیاش را که شامل دانشگاه میشیگان 40و ا مآ 
ميشــدند با برتری قابل توجهی ،از  ۳۰درصد تا  ۷۰درصد شکست داد و حتی عملکرد آن از
عملکرد تحلیلگران اطالعاتی حرفهای که به دادههاي طبقهبندیشده دسترسی داشتند نیز بهتر
بود .پس از دو سال ،عملکرد تیم پروژه داوری خوب به حدی از رقبای دانشگاهیاش بهتر بود که
موسسه تحقیقات اطالعاتی پیشرفته همکاریاش را با دیگر تیمها متوقف کرد.
بعدا وارد جزئیات این رقابت خواهم شــد اما اکنون تنها به دو نتیجه کلیدی برآمده از این
تحقیق اشاره ميکنم .نخست اینکه توانایی آيندهنگري واقعا وجود دارد .برخی افراد ـ مانند بیل
فلک ـ به میزان زیادی از آن برخوردارند .آنها از قدرت ماورایی مشاهده آنچه چند دهه بعد رخ
ميدهد برخوردار نیســتند اما در قضاوت در مورد احتمال وقوع رویدادهای مهم طی سه ماه،
شــش ماه ،یک سال و یک ســال و نیم آینده از مهارتی واقعی و قابل اندازهگیری برخوردارند.
نتیجه دیگر اینکه آنچه این افراد را به ابرپیشگو تبدیل ميکند ،چیزی که آنها هستند نیست بلکه
شیوهای است که در پيشبيني به کار ميگیرند .توانایی آيندهنگري یک استعداد ذاتی نیست
که در بدو تولد به فرد اعطا شــده باشد بلکه محصول شیوههاي مشخصی است از اندیشیدن،
جمعآوری اطالعات و بهروز کردن باورها .این عادتهاي فکری ميتوانند توسط هر فرد باهوش،
اندیشــمند و مصممی آموخته شوند و ارتقا یابند .حتی شروع این فرآیند هم آنقدرها سخت
نیست .یکی از نتایجی که بهویژه باعث شگفتی من شد تاثیر جزوهای آموزشی بود که برخی
از مفاهیم پایهای را که ما در این کتاب به آنها ميپردازیم پوشــش ميداد که خواندن آن تنها
شش دقیقه زمان ميبرد اما طی سال مسابقات پيشبيني حدود  ۱۰درصد به دقت پيشبيني
افزود ۱۰ .درصد اگرچه ناچیز به نظر ميآید اما با هزینهای کم به دســت آمده بود .و به
خاطر داشته باشید که حتی بهبودهای جزئی در توان آيندهنگري در طول زمان
بهره قابل توجهی ميتوانند داشته باشند .من در این مورد با آرون براون 42حرف
زدم؛ نویســندهای که سالها در والاستریت کار کارده و رئيس بخش مدیریت
ریسک در شرکت مدیریت سرمایه اِیکیوآر 43است ،شرکتی سرمايهگذاری
در بازار مالی با بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر دارایی .او (درباره بهبود ۱۰
درصدی قدرت آيندهنگري) ميگوید« :بهسختی ميتوان تاثیر آن
را مشــاهده کرد چرا که چشمگیر نیست» اما اگر پایدار باشد
«همانند تفاوت میان فردی است که همواره پیروز ميشود و
ثروتی به هم ميزند با فردی که همواره ناکام ميماند» .یک
بازیکن پوکر در کالس جهانی که در ادامه کتاب با او مالقات
خواهیم کرد هم نظر مشابهی دارد .او ميگوید که تفاوت بین
یک بازیکن قدر و یک آماتور این است که بازیکن قدر
تفاوت بین شرطبندی  ۶۰به  ۴۰و شرطبندی ۴۰
يداند.
به  ۶۰را م 
همچنان این پرســش مطرح اســت که اگر
ميتوان بهسادگی و تنها از طریق سنجش ،توان
آيندهنگري را بهبود بخشــید و حاصل ناشی از
این بهبود نیز بســیار قابل توجه است چرا شیوه
اســتانداردی از ســنجش پيشبيني به کار گرفته
نمیشــود؟ بخش قابل توجهی از پاســخ بــه عواملی
روانشناختی بازميگردد که باعث ميشود ما متقاعد
شــویم چیزهایی را ميدانیم کــه در واقع نمیدانیم ـ
مواردی مانند اینکه آیا پيشبينيهاي تام فریدمن دقیق
هســتند یا خیر .این عامل روانشناختی در فصل ۲
بررسی خواهد شد .همین عامل برای قرنها جلوی
پیشرفت علم داروســازی را گرفته بود تا زمانی که
پزشــکان باالخره پذیرفتند که تجربه و ادراک آنها
ابزاری قابل اطمینان برای قضاوت در مورد مفید بودن
یک شــیوه درمان نیستند و به آزمونهاي علمی روی آوردند
و بعد از آن بود که داروســازی در نهایت پیشرفت سریع خود
41
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کتاب ضمیمه
را آغاز کرد.
انقالب مشابهی نیز باید در علم پيشبيني روی بدهد که البته آسان نخواهد بود .فصل
 ۳این موضوع را بررسی خواهد کرد که چگونه ميتوان قدرت پيشبيني را با همان دقتی
سنجید که تاثیر درمانی داروهای مدرن سنجیده ميشوند .این چالش سختتر از آن چیزی
است که به نظر ميرسد .در اواخر دهه  ،۱۹۸۰من متدولوژی آن را ارائه کردم و بزرگترین
آزمون برای سنجش دقت پيشبيني سیاسی کارشناسان در آن زمان را انجام دادم .یکی از
نتایج آن ،که سالها بعد ظهور کرد ،همان پایانبندی مشهور (شامپانزه دارتانداز) بود که
اکنون مایه شرمساری من است .اما کشف دیگر آن پژوهش که بههیچوجه به اندازه قبلی
جلب توجه نکرد بسیار مهمتر بود :گروهی از کارشناسان از توانایی پيشبيني نسبتا کم اما
واقعی برخوردار بودند .تفاوت میان کارشناسان با توان پيشبيني واقعی و آنهايی که آنقدر
ناامیدکننــده بودند که میانگین گروه را تا حد شــامپانزه دارتانداز پایین آورده بودند چه
بود؟ پاسخ ارتباطی با یک استعداد ذاتی یا دسترسی به اطالعاتی که دیگران از آن محروم
بودند نداشت .همچنین به مجموعهای از باورهای افراد نیز بیارتباط بود .در واقع ،در میان
دامنه وسیعی از نگرشها ،آنچه آنها مياندیشیدند اهمیت چندانی نداشت بلکه اینکه چگونه
مياندیشیدند اهمیت داشت.
با الهام از این یافته بود که موسسه تحقیقات اطالعاتی پیشرفته مسابقات پيشبيني را که
در نوع خود بیسابقه بود ایجاد کرد .فصل  ۴روایت این رخداد و کشف ابرپیشگویان است.
چرا ابرپیشگویان تا این حد خوب عمل ميکنند؟ این پرسش طی فصلهاي  ۵تا  ۹مطرح
ميشــود .در مواجهه با آنها بهسختی ميتوان تحت تاثیر هوششان قرار نگرفت ،به همین
خاطر ممکن است تصور کنید که عامل اصلی همه این تفاوتها به هوش بازميگردد .اما
اینگونه نیست .آنها همچنین بسیار اهل عدد و رقم هستند .همانند بیل فلک ،در ریاضیات
و علوم تحصیالت عالیه دارند .پس راز موفقیت در پيشبيني به برخورداری از دانش ریاضی
بازميگردد؟ خیر .حتی ابرپیشگویانی که در ریاضیات بسیار خوب هستند هم بهندرت (در
پيشبيني) از آن استفاده ميکنند .آنها همچنین تمایل دارند که اخبار را دنبال کنند و از
تازهترین تحوالت باخبرند و به طور منظم پيشبينيهايشان را بر این اساس بهروز ميکنند،
پس ممکن اســت بخواهید موفقیت آنها را به صرف زمانی نامحدود برای پيشبيني ربط
بدهید .این هم اشتباه است.
ابرپیشــگویی نیازمند برخورداری حداقلی از هوش ،آشنایی با ریاضیات و شناخت جهان
اســت اما هرکسی که کتابی جدی در مورد تحقیقات روانشناختی مطالعه ميکند احتماال از
این پیششرطها برخوردار است .پس چه عاملی باعث ارتقاي توان پيشبيني به ابرپيشبيني
ميشــود؟ همانطور که در مورد کارشناســانی که در پژوهش پیشین من نیز از توان واقعی
آيندهنگري برخوردار بودند صدق ميکرد ،آنچه بیش از همه اهمیت دارد شیوه تفکر پیشگویان
است .این را بعدا بهتفصیل شرح خواهم داد اما به طور کلی ميتوان گفت که ابرپیشگویی نیازمند
شــیوهاي از تفکر دقیق ،کنجکاوي با ذهنی باز و از همه مهمتر خودانتقادی اســت .همچنین
نیازمند تمرکز است .شیوهای از تفکر که به توانایی داوری برتر ميانجامد بدون تالش به دست
نمیآید و تنها فردی مصمم است که ميتوان به طور نسبتا یکپارچهای چنین عملکردی داشته
باشد ،به همین خاطر است که بررسیهاي ما همواره نشان دادهاند که تعهد به بهبود خویشتن
اصلیترین عاملی اســت که ميتوان بر اساس آن در مورد عملکرد یک فرد پيشبيني کرد .در
فصلهاي پایانی ،تناقض آشکار میان تقاضای داوری خوب و رهبری موثر را برطرف خواهم کرد
و به دو چالش اساسی که متوجه تحقیقم است پاسخ خواهم گفت و در نهایت نتیجهگیریام
را ،که مناسب کتابی در مورد پيشبيني است ،همراه با مالحظاتی در مورد آنچه پیش رو است
ارائه خواهم داد.
ÍÍیک پيشبيني در مورد علم پيشبيني
اما شاید با خود بیندیشید که همه این تالشها تاریخمصرفگذشتهاند .باالخره ما در دوران
رایانههاي بهشدت قدرتمند ،الگوریتمهاي بهشدت پیچیده و کالنداده 44زندگی ميکنیم .در
شیوهای از پيشبيني که من بررسی ميکنم قضاوت ذهنی (انسانی) قرار دارد :این افراد هستند
که مياندیشند و تصمیم ميگیرند ،نه بیشتر .آیا اکنون زمان آن فرانرسیده که چنین شیوه درهم
و برهمی از حدس زدن به پایان کار خود برسد؟
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در ســال  ،۱۹۵۴یک روانشناس بااستعداد ،پل میل 45کتاب کوچکی نوشت که تاثیری
عظیم به همراه داشت .در این کتاب بیست مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند که در آنها نشان
داده شده بود کارشناسانی که آگاهی کافی از موضوع داشتند در پيشبيني موضوعاتی مانند
اینکه آیا یک دانشجو ميتواند در دانشگاه موفق شود و یا یک زندانی سابق ممکن است بار
دیگر به زندان انداخته شود به اندازه الگوریتمهايی ساده که شاخصهايی مانند نمرات پیشین
و یا سابقه جرایم را در نظر ميگرفتند دقیق نبودهاند .ادعای میل بسیاری از کارشناسان را
مایوس کرد اما تحقیقات بعدی ـ اکنون بیش از دویست مطالعه در این مورد انجام شده ـ
نشان دادهاند که در بیشتر موارد الگوریتمها بهتر از قضاوت انسانی عمل کردهاند و در تعداد
انگشتشماری از مطالعات هم الگوریتمها بهتر نبودهاند و معموال عملکرد الگوریتمها و قضاوت
انسانی مشابه بودهاند .با در نظر گرفتن اینکه استفاده از الگوریتمها ،برخالف قضاوت انسانی،
معموال سریع و ارزان است حتی نتیجه مساوی هم نوعی حمایت از به کار بردن الگوریتمها
است .این نکته اکنون غیرقابل بحث است که زمانی که شما الگوریتمی آماری داريد که اعتبار
کافی دارد ،بهتر است از آن استفاده کنید .اما این نتیجهگیری هرگز تهدیدی برای حاکمیت
قضاوت انسانی نبود چرا که ما بهندرت برای مسائلی که با آنها مواجهیم الگوریتمهايی معتبر
داریم .در سال  ۱۹۵۴برای ریاضیات امکانپذیر نبود که جای تفکر شفاف را بگیرد و حتی
امروز هم همینطور اســت .اما پیشــرفتهاي قابل توجه در فناوری اطالعات اینگونه القا
ميکند که ما به زمان انفصال تاریخی در رابطه بشریت با ماشینها نزدیک ميشویم .در سال
 ،۱۹۹۷دیپ بلو 46ساخته شرکت آیبیام 47توانست قهرمان شطرنج جهان گری کاسپارف را
شکست دهد .48امروز نرمافرازهای بازی شطرنج که جنبه تجاری یافتهاند ميتوانند هر بشری
را شکست دهند .در سال  ،۲۰۱۱رایانه واتسون 49ساخته شرکت آیبیام توانست قهرمانان
مسابقه جپردی( 50مخاطره) یعنی کن جنینگز 51و برد راتر 52را شکست دهد 53.این در واقع
چالش رایانهای بهمراتب مشــکلتري بود اما مهندسان واتســون از پس آن برآمدند .امروز،
دیگر تصور یک رقابت پيشبيني که در آن ابررایانه بتواند ابرپیشگویان و کارشناسان خبره را
شکست دهد دور از ذهن نیست .پس از چنین رویدادی ،پيشبيني انسانی همچنان وجود
خواهد داشت اما مانند وضعیت امروز شرکتکنندگان مسابقه جپردی خواهد بود که ما آنها
را تنها برای سرگرمی تماشا ميکنیم.
پس با دیوید فروچی 54مهندس ارشــد پروژه واتســون صحبت کردم .اطمینان داشتم که
واتســون بهآسانی ميتواند به یک پرسش در مورد زمان حال یا گذشته مانند اینکه «کدام دو
رهبر روس طی ده ســال اخیر سمتهايشان را با یکدیگر معاوضه کردهاند؟« پاسخ بگوید اما
کنجکاو بودم بدانم چقدر زمان الزم اســت تا واتسون یا یکی از رقبای دیجیتالیاش قادر باشد
به پرسشــی مانند اینکه «آیا دو مقام عالی روسیه طی ده سال آینده سمتهايشان را معاوضه
ميکنند؟» پاسخ دهد.
در سال  ۱۹۶۵هربرت سایمون 55که در بسیاری از زمینهها صاحبنظر بود تصور ميکرد که
ما تنها بیست سال از جهانی فاصله داریم که در آن ماشینها از پس انجام «هر کاری که انسان
ميتواند انجام بدهد» بربیایند که خب بخشی از خوشبینی سادهلوحانهای بود که در آن زمان
رواج داشت .و به همین خاطر است که فروچی که بیش از سی سال در بخش هوش مصنوعی
فعالیت کرده امروز محتاطتر است .او اشاره ميکند که علوم رایانهای در حال برداشتن گامهاي
بزرگی است و توانایی رایانهها برای تشخیص الگوها به طور قابل مالحظهای رو به افزایش است و
یادگیری ماشینی 56در ترکیب با روند رو به رشد تعامل بین انسان و ماشین که فرآیند یادگیری
را تقویت ميکند نوید ميدهد که پیشرفتهاي بنیادین بیشتری در راهاند .فروچی ميگوید که
این روند «قرار است یکی از توابع نماییای باشد که ما اکنون به نوعی در قعر آن قرار داریم».
اما تفاوت بسیاری است میان اینکه «کدام دو رهبر روس شغلهايشان را معاوضه کردند؟«
با اینکه «آیا دو رهبر روس بار دیگر شغلهايشان را معاوضه خواهند کرد؟» .اولی یک واقعیت
تاریخی است .رایانه ميتواند به گذشته بنگرد و آن را بیابد .دومی نیازمند این است که رایانه بر
اســاس اطالعاتی که دارد در مورد نیت والدیمیر پوتین ،شخصیت ديمیتری مدودف و پویایی
سیاست در روسیه گمانهزنی و سپس بر اساس این اطالعات در مورد آینده قضاوت کند .اینکه
مردم همواره چنین کارهایی را انجام ميدهند دلیل بر ســادگی آن نیست بلکه به این معنی
است که ذهن انسان اعجابانگیز است چرا که چنین کاری به طرز سرگیجهآوری مشکل است.
رایانهها ،به رغم اینکه بهســرعت در حال پیشرفت هســتند ،باز هم از نوعی از پيشبيني که
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ابرپیشگوها انجام ميدهند فاصله زیادی دارند .و فروچی مطمئن نیست که هرگز روزی برسد
که انسان را در موزه اسمیتسونیان  57زیر شیشه بگذارند و روی آن برچسب «قضاوت انسانی»
بچسبانند.
فروچی ميگوید که ماشــینها ممکن است در «تقلید و شبیهسازی مفهوم بشریت» و در
نتیجه در پيشبيني رفتار انسانی بهتر شوند اما «فرق است میان شبیهسازی و بازتاب یک مفهوم
و اصل خود آن مفهوم» .این حوزهای است که قضاوت انسانی همواره در آن حضور خواهد داشت.
در پيشبيني ،همچون دیگر زمینهها ،شاهد خواهیم بود که جایگزینی انسان ادامه یابد ـ
که مایه نگرانی کارکنان یقهسفید است ـ اما همچنین سنتزهای بیشتر و بیشتری خواهیم دید،
مانند «شطرنج سبک آزاد » 58که در آن تیمهايی متشکل از انسانها و رایانهها با یکدیگر رقابت
ميکنند .در این شیوه انسانها از توانایی غیرقابل انکار رایانهها بهره ميبرند اما گاهی عملکرد آنها
را نیز اصالح ميکنند و نتیجه آن ترکیبی است که ميتواند (گاهی) هم انسانها و هم ماشینها
را شکست داد .برای اصالح ساختار دوگانه انسان -علیه ماشین ،ترکیبهايی از گری کاسپارف
و دیپ بلو ميتوانند ثابت کنند که قویتر از رویکردهایی صرفا انسانی یا صرفا رایانهای هستند.
آنچه به نظر فروچی در حال منســوخ شــدن اســت مدلی است که بســیاری از مباحث
سیاستگذاری را به سطح نازلی تقلیل ميدهد« :من استدالل و ادعای پل کروگمن 59شما را با
پاسخ نیال فرگوسن 60خودم جواب ميدهم ،61و مقاله تام فریدمن شما را با آنچه در وبالگ برت
استیونز 62خودم آمده رد ميکنم .»63فروچی باور دارد که انتهای این تونل تاریک به روشنایی
ميرسد« :من فکر ميکنم که برای مردم گوش دادن به توصیههاي کارشناسانی که نظریات آنها
تنها بر اساس قضاوت انسانی است ،عجیبتر و عجیبتر شود».
تفکر بشر توسط دامهاي روانشناختی احاطه شده است ،این حقیقتی است که تنها طی یک
یا دو دهه اخیر به طور گسترده به آن پی برده شده است .فروچی ميگوید« :آنچه من ميخواهم
این است که تخصص انسانی برای غلبه بر محدودیتها و انحرافات شناختی بشر ،با رایانه همراه
شود» .ا گر فروچی درست بگوید ـ که به نظرم همینطور است ـ ما در آینده نیازمند ترکیب
کردن پيشبينيهاي رایانهمحور و قضاوتهاي انسانی هستیم .پس اکنون زمان آن است که در
مورد هردوی آنها جدی باشیم.
پینوشتها:

20. Pierre-Simon Laplace
21. Whiteman Air Force Base
22. Kansas City Life Insurance Company
23. Amazon

 .24آمازون تارنمایی است برای خرید اینترنتی ـ م

25. Missouri
26. Cloud Computing
27. Nate Silver
28. Jim Cramer
29. CNBC
30. John McLaughlin
31. McLaughlin Group
32. Barbara Mellers
33. Good Judgment Project
34. Nikkei

 .35شاخص نیکی ،شاخصی است مربوط به بازار سهام توکیو

36. University of California, Berkeley
37. Pennsylvania

38. Intelligence Advanced Research Projects Activity
39. Director of National Intelligence
40. University of Michigan
41. Massachusetts Institute of Technology
42. Aaron Brown
43. AQR Capital Management
44. Big Data
45. Paul Meehl
46. Deep Blue

1. Tom Friedman

 .2توماس فریدمن ،اندیشمند ،نویسنده و روزنامه نگار مشهور آمریکایی است که کتاب «جهان
مسطح است» او مشهورترین کتابش به حساب میآید ـ م
3. Oval Office

4. Fortune 500

 .5فورچن  ۵۰۰فهرســتی است از پانصد شرکت برتر آمریکا که هر سال توسط مجله فورچن
منتشر میشود ـ م
6. Davos

 .7مجمع جهانی اقتصاد هر سال با حضور تاثیرگذارترین افراد جهان در داووس سوئیس برگزار
میشود ـ م
8. Bill Flack
9. Arizona
10. Kearney
11. Nebraska
12. Madison
13. Madison Star-Mail

 .14سازمان پیمان آتالنتیک شمالی

19. Chaos Theory

15. Membership Action Plan
16. 15 minutes of fame

 .17اشاره نویسنده به نقل قولی است از اندی وارهول ،هنرمند آمریکایی ،که میگوید در جهان
آینده هر فرد تنها برای پانزده دقیقه مشهور خواهد بود.
18. Edward Lorenz

47. IBM

 .48دیپ بلو رایانه ای بود که برای مسابقات شطرنج طراحی شده بود ـ م

49. Watson
50. Jeopardy

51. Ken Jennings
52. Brad Rutter

 .53مســابقه جپردی (مخاطره) ،مسابقهای بود که در آن شرکتکننده ها باید به سواالتی در
مورد موضوعات مختلف پاسخ میگفتند .پرسشهای این مسابقه بیشتر به اطالعات عمومی
مربوط میشد ـ م
54. David Ferrucci

55. Herbert Simon
56. machine learning
57. Smithsonian
58. Freestyle Chess
59. Paul Krugman
60. Niall Ferguson

 .61پل كروگمن برنده نوبل اقتصاد است و نیال فرگوسن استاد تاریخ دانشگاه هاروارد .ایندو در
بسیاری از موارد از جمله اثرات سیاستهای ریاضتی با یکدیگر اختالف نظر دارند ـ م
62. Bret Stephens

 .63برت استیونز در روزنامه والاستریت ژورنال مشغول به کار است و دیدگاه او در مورد سیاست
خارجی آمریکا با توماس فریدمن متفاوت است ـ م
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کیوسـک
کتاب ضمیمه
مجلههای اقتصادی جزو مهمترین ابزارهای تحلیلگران اقتصادی و فعاالن بازارهای جهانی هستند .خبرنگاران و تحلیلگران در نقاط مختلف دنیا مهمترین خبرها و رویدادهای اقتصادی
جهان را بررسي ميكنند 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 :پازل کامیابی

هفتهنامه اکونومیست شماره  30آوریل خود را به موضوع «تولید ناخالص داخلی» اختصاص داد .روی جلد نشريه تصویر کره زمین روی کفه ترازو به چشم ميخورد .با
دیدن واژه  GDPبر ترازو ،معلوم میشود که قرار است میزان تولید ناخالص داخلی جهان اندازه گرفته شود .شخصی نیز در قالب دانشمند متری را به دور زمين انداخته
و در حال اندازه گرفتن آن است .اکونومیست در این شماره به موضوع «اندازهگیری تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف جهان» پرداختهاست .به گفته تیم
اکونومیست ،عددی که در دهه  30میالدی همزمان با رکود بزرگ اقتصادی قدم به دنیا گذاشت این روزها دیگر شاخص خوبی برای اندازهگیری میزان رفاه و کامیابی
در کشورهای مختلف نیست و نیاز به انقالبی در دنیای آمار دارد.

افتی ویکند :انقالب رباتی چین

مجله فایننشالتایمز که با نام «افتی ویکند مگزین» منتشر میشود طرح جلد  30آوریل خود را به انقالب رباتها در چین اختصاص داد« .بن بالند» در گزارش خود
در مجله افتی میگوید در حال حاضر تنها ن ُه ربات در چین کار  140كارگر تماموقت را انجام میدهند .به این ترتیب این کشور موفق شده با صرف هزینهای کم بر
روی رباتها ،تولیدات کارخانهای و صادرات خود را افزایش بدهد .این ماشینها هر روز ارزانتر میشوند و با دقت و اطمینان بیشتری نسبت به انسانها کارها را انجام
میدهند .بیشتر کارخانههای چینی با دریافتن این نکته به اتوماسیون روی آوردهاند و از این طریق صنعت خود را بهبود بخشیدهاند .بنابر ادعای نویسنده این گزارش ،با
کارگران انسانی در این کشور نیست.
انقالب رباتها در چین ،دیگر جایی برای
ِ

تایم :به اندازه کافی دوستداشتنی است؟

تصویر کلوزآپ تد کروز در شماره  24آوریل مجله تایم ،روی جلد نشست .تیتری که تایم برای این تصویر انتخاب کرد این بود« :به اندازه کافی دوستداشتنی است؟»
تد کروز نامزد جمهوریخواه ریاستجمهوری در آمریکا در حال حاضر رقیب اصلی دونالد ترامپ دیگر نامزد جمهوریخواه به شمار میآید .مجله تایم پیش از این ،تصویر
ی که در سال گذشته ستاد انتخاباتی خود
سه نامزد دیگر از جمله ترامپ را روی جلد خود نشانده بود ،در جلد آوریل باالخره نوبت به تد کروز رسید .دونالد ترامپ از زمان 
را مشخص کرده تاکنون سه بار به عنوان تصویر جلد تایم انتخاب شدهاست .هیالری کلینتون و برنی سندرز نیز هرکدام یک بار روی جلد تایم قرار گرفتند تا باالخره
نوبت به تد کروز رسید .تایم در مورد تد کروز نوشتهاست« :او برنامههای بسیاری دارد تا خود را از دونالد ترامپ جلو بیندازد اما ابتدا باید زخمهای کهنه را مداوا کند».

نيوزويك :بحران بعدی یونان

مجله نیوزویک پیش از این در گزارشهایی به بحران در یونان پرداخته بود اما همه آنها مربوط به بحران بدهی این کشور میشد .اینبار شماره آخر آوریل این مجله به
بحران بعدی کشور یونان یعنی مهاجران پرداختهاست .اروپا اخیرا ً درگیر عملیاتهای انتحاری داعش شدهاست اما بدتر از آن ،سیل پناهندگانی است که هر روز به خاک
کشورهای این قاره سبز وارد میشوند .در بین کشورهای اروپایی ،یونان به دلیل موقعیت جغرافیاییاش از همه بیشتر درگیر ماجرای پناهندگان سوری شدهاست .این
کشور در حالی بیش از دیگر کشورها با بحران مهاجرت دستوپنجه نرم میکند که اقتصاد آن نیز حال و روز خوشی ندارد .بر اساس آمار رسمی،يونان بیش از 10میلیارد
یورو ،معادل 11.3میلیارد دالر بدهی دارد که با وجود هجوم پناهندگان نمیتواند آن را مدیریت کند.

هاروارد بیزنس ریویو :چطور از شکستها درس بگیریم؟

مجله هاروارد بیزنس ریویو در ماه می  2016راهکارها و استراتژیهایی را معرفی کرد که از این طریق افراد شکستخورده بتوانند از شکست خود درس بگیرند .در
گزارش ویژه این مجله اینطور نوشته شده که آموختن از شکستها و اشتباهات کار بسیار خردمندانه و در عین حال سادهای است که بسیاری از موسسهها و سازمانها
نمیتوانند از عهده آن بربیایند ،این مسئله نیز به عدم تعهد آنها بازمیگردد .بر اساس این گزارش ،شرکتهای موفق ساعتها وقت صرف میکنند و به بررسی و آزمون و
خطا میپردازند تا در نهایت به موفقیت دست پیدا کنند .یکی از نکاتی که در این گزارش بر آن تأکید شده این است که افراد در تله بازی سرزنش میافتند در حالیکه
باید به جای سرزنش کردن خود یا دیگران ،از این شکست درس بگیرند.

فوربز :آیا این مرد میتواند روند پیر شدن را تغییر بدهد؟

او دارویی دارد که میتواند تاسی و ریزش موی سر را برطرف کند ،چین و چروک پوست صورت را از بین ببرد و آرتروز را درمان کند؛ او همان مردی است که تصویرش
روی جلد ماه آوریل مجله فوربز قرار گرفتهاست :عثمان کیبار ،یک میلیاردر امریکایی -ترک که تاکنون 220میلیون دالر به دست آوردهاست .بر اساس گزارش فوربز،
این مرد ادعا میکند قرصی را کشف کرده که میتواند رویه پیر شدن را تغییر بدهد .این فرد 45ساله از این طریق استارتآپی را به راه انداخته که سودهای چندمیلیون
دالری به دنبال خواهد داشت .او که در ترکیه متولد شده و نخستین مدرک تحصیلی خود را از آنجا گرفتهاست برای تحصیل به آمریکا آمده و اکنون یک میلیاردر
بزرگ در جهان به شمار میآید.
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