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کرده ،نشریه بلومبرگ بیزنسویک مطالعه پیشبینیهای کتاب در برخی موضوعات را
با ارزش و حتی ضروری دانسته و سایمون کوپر نیز در فایننشالتایمز از کتاب به عنوان
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ســرمقـالـه
نگرانیهای اقتصادی مقدم برحواشی سیاسی
وفاق ملی برای رفع مشکالت ساختاری اقتصاد ایران
اینروزها فضای سیاســی و به تبع آن اقتصادی کشور آغشته
به التهابهایی شده که قطعا تنها زیان و خسارت برای جامعه
اقتصادی کشــور میســازند .طی سه ســال گذشته یکی از
دستاوردهای مهم دولت ،کاهش میزان تنشها و ثباتبخشی
به روندهای اقتصادی بودهاست .بخشخصوصی هم در سایه
این ثبات و آرامش بیشــترین سعی خود را به کار بست تا اوال
در مواقع حســاس حامی و منتقد آگاه دولت باشد و دوما در
مسعود خوانساری
فرصتهای طالیی مانند اجرای برجام ،همراه اقتصاد کشــور
مدیرمسول ماهنامه آینده نگر و شود.
رئیس اتاق تهران
اما امروز باید نگران بــود چراکه مالحظات برخی گروهها
و جریانهای سیاســی بیتوجه به شــرایط اقتصادی کشور،
جایگزین بینشی میشود که تاکید داشت ثبات بزرگترین اصل تخطیناپذیر برای آینده اقتصاد
ایران است .بر هیچ منتقد باانصافی پوشیده نیست که اقتصاد ایران بنا به تعاریف علمی از رکود خارج
شده و به دوران رشد پایین رسیدهاست .در این دوره زمانی تشویق به سرمایهگذاری و ترغیب فعاالن
بخشخصوصی به توسعه بیشتر کسبوکارها مهمترین استراتژی پیش روی کشور و نهتنها دولت
اجتماعی پس از آن باید مهمترین دغدغه دلسوزان
اســت .امروز موضوع بیکاری و ناهنجاریهای
ِ
کشور باشد .این هردو گذاره نامیمون هم تنها زمانی از میان میرود که اقتصاد کشور با سرعت و
شتاب در مسیر توسعه قرار گیرد.
خواسته مشخص بخشخصوصی کشــور از دولت و تمامی جریانهای اثرگذار در کشور این
است که منافع بلندمدت یعنی توسعه اقتصاد کشور را فدای منازعات سیاسی نکنند و اجازه ندهند
که فرصت طالیی جذب سرمایهگذاران خارجی و توسعه کار سرمایهگذاران داخلی به بهانهای مانند
تنشهای سیاسی از میان برود.
کیان این سرزمین زمانی حفظ میشود که همگی ما خود را ملزم به پایبندی به اصولی مشخص
کنیم .اصولی که تاکید میکند منافع ملی ارجح بر هر منفعت حزبی و گروهی است.
باید قبول کرد موضوعاتی مانند فساد و رانت در اقتصاد ایران ناشی از مصائب ساختاری است که
طی چندین دهه گذشته نهتنها از حجم آن کم نشده ،که حتی در فضای اقتصاد کشور نهادینه هم
شده است .توجه به این مشکالت بهخوبی نشان میدهد که منشأ شکلگیری آنها تنها به عملکرد و
ایدههای یک دولت مربوط نیست و هرکدام از آنها ریشه در سالها حرکت در مسیر خطا و اشتباه
دارند .معضل نظام بانکی یکی از همین مشــکالت اســت .بانکها در حال حاضر نهتنها همراه و
کمکحال تولید نیستند ،که به مشکل بزرگی برای نظام اقتصادی کشور نیز تبدیل شدهاند .تأمین
اجتماعی حوزه دیگری است که دقت در عملکرد و رفتار آن مشخص میکند اقتصاد ایران تا چه
اندازه در این بحرانهای ساختاری غرق است .بدنه سنگین و تنومند تأمین اجتماعی نهتنها منابع
امروز ،که حتی درآمدهای مالی آتی را هم مصرف کرده و همچنان نیز در این مسیر پیش میرود
و فشارهای خود بر تولید و کسبوکار را به جهت تأمین هزینههای سربار خود ،بیشتر میکند.
شکل دیگری از این اتفاق در نظام مالیاتی رخ داده است .اندازه بیش از حد بزرگ دولت هر روز
و هر ماه هزینههایی روی دست اقتصاد ایران میگذارد و بنابراین ساختاری مانند نظام مالیاتی باید
این هزینهها را از طریق فشار بیشتر به بنگاهها تامین کند .این اتفاق هم در شرایطی رخ میدهد که
تولید در شرایط سختی است و فضای کسبوکار به تنفس و همراهی نیاز دارد.
نمونه دیگر مشکالت ساختاری را میتوان در نظام یارانهای کشور یافت .درحالی که بنگاهها به
منابع و تسهیالت نیاز دارند ،سیستم یارانهای کشور منابع را در حوزههای کمتر مفید ،هدر میدهد
و این منابع از بنگاهها دریغ میشود.
این لیســت را میتوان با معضل دیگری همچون تداوم سیاســت ارز دونرخی به معنای ادامه

توزیع رانت و فساد تکمیل کرد .بحرانهای چنین نهادینهشدهای تنها زمانی از میان میروند که
وفاق عمومی در کشور حاکم شود .به این معنا که نخبگان ،بخش خصوصی ،دولت ،مردم و حتی
احزاب سیاسی و تشکلهای مدنی در یک مسیر بیحاشیه ولی کارشناسی به اجماعی برای رفع
این موانع برسند .التهاب امروزی که در جامعه ایران حاکم شده ،به بحرانهای اقتصادی ،تنها عمق
ش خصوصی مانند عضو مظلوم یک خانواده ،ساکت
بیشتری میدهد .در پس منازعات سیاسی ،بخ 
در گوشهای مینشیند و ترسان و لرزان به این دعواها چشم میدوزد .موضوع فساد در اقتصاد ایران
بسیار جدی است و نباید با برخوردهای رسانهای و حتی ضربتی آن را تبدیل به مناقشه سیاسی کرد.
در چنین شرایطی حتی با موضوعاتی مانند پذیرش  FATAبه عنوان سرفصلی بینالمللی که حتی
به تأیید مجلس و پس از آن شورای نگهبان هم رسیده ،مخالفتی سیاسی و نه اقتصادی میشود.
این نوع برخوردها تنها آب را بیش از گذشته گلآلود میکند.
نگرانی اینجاست که بحرانهای اقتصادی به آن اندازه که نیاز است از سوی هیچ جریانی جدی
گرفته نمیشود .بررسی شاخصهای اقتصادی تأکید دارد که روندهای مثبت در حال تغییر جهت
هستند .در این فضا نهتنها دولت ،که تمام کشور باید با وفاقی ملی به فکر نجات اقتصاد باشند و نه
اینکه هر روز گروهی علیه گروه دیگر بیانیه صادر کند و هر لحظه فضای تنشآلود بیشتری را در
کشور بیافریند .دقت به شاخصهای اقتصادی از ضروریات حال حاضر کشور است .به طور نمونه
در بهار سال  ،1395سهم سپردههای كوتاهمدت از نقدینگی كل كشور افزایش و سهم سپردههای
بلندمدت از نقدینگی نسبت به فصل مشابه سال گذشته كاهش یافته است كه این موضوع میتواند
نشانهای از شروع تورم باشد .در چنین شرایطی احتمال بازگشت به دوران رکود تورمی نیز وجود
دارد .در این فضا آیا افشاگری در مورد فیشهای حقوقی نجومی ،امالک نجومی یا موضوع برگزاری
یا عدم برگزاری کنســرت و ...مه م است یا اینکه وفاق ملی برای ایجاد مانعی در برابر بازگشت به
گذشتهنامطلوب؟
طی ماههای گذشته با وجود افزایش تولید و صادرات نفت خام ،درآمدهای دولت از محل منابع
حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی در فصل نخست سال  1395نسبت به مدت مشابه سال گذشته،
کاهش داشته اســت كه به نوبه خود بر هزینههای عمرانی دولت (تملك داراییهای سرمایهای)
اثرگذار اســت .رقم هزینههای عمرانی منظورشده در قانون بودجه  1395حدود  57هزار میلیارد
تومان بوده كه طی سهماهه سال جاری  1.4هزار میلیارد تومان صرف هزینههای عمرانی شده است.
معنای دقیق این عدد کاهش سرعت حرکت در مسیر توسعه کشور است.
از طرف دیگر در پایان فصل نخســت ســال  ،1395بدهی بخش دولتی (دولت و شركتها و
موسسات دولتی) به سیستم نسبت به اسفند  1394حدود  16.7هزار میلیارد تومان افزایش یافته
كه تقریباً  7هزار میلیارد تومان از آن مربوط به بدهی بخش دولتی به بانك مركزی است كه اثر
خود را بر پایه پولی نشان میدهد .در خرداد  1395رشد پایه پولی در مقایسه با اسفند  1394برابر
با  3.4درصد بوده كه  3.7واحد درصد از این رشد مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به بانك
مركزی است .امروز اگر قرار است به فکر توسعه کشور باشیم ،باید فکری جدی برای رفع موانع تولید
كنیم تا هم سرمایهگذار خارجی و هم سرمایهگذار داخلی با آرامش و اطمینان خاطر قدم به عرصه
اقتصادی کشور بگذارند.
فضای بهبودیافته کسبوکار موجب میشود تا سرمایههایی که احیانا به دلیل کاهش نرخ سود
سپرده از بانکها خارج میشوند و به فضاهای ناشناخته و کمتر مفید میروند نیز راهی به تولید پیدا
کنند و بخشی از نیاز مالی صنایع و بخش تولید کشور از این طریق تأمین شود.
ش خصوصی ایران امروز چشم به تصمیمگیران دوخته و امیدوار است که این فریاد دادخواهی
بخ 
بهزودی گوشی شنوا پیدا کند .آینده ایران زمانی ساخته میشود که کشور یکدل و یکصدا و در
وفاقی اساســی و فراجناحی در گام اول ،اقتصاد ایران را به ســطحی از توان و پویایی برساند و در
گامهای بعدی جامعه را سامان دهد .اقتصاد مقدم بر هر مناقشه و منازعه سیاسی است.
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در این بخش ،آمار و
اطالعات و اخبار یک ماه
گذشته در اتاق تهران و
دنیا گزارش میشود.

اعالنـات
اعالنـات

سازمانهای جهانی

رشد ماهیگیری از رشد جمعیت پیش افتادهاست

سرانه مصرف ماهی طی  50سال دوبرابر شد

ژوزه گرازیانو داســیلوا دبیرکل فائو در شهریورماه با رهبران افریقایی دیدار کرد .او در دیدار خود در زمینه اقتصاد اقیانوسها گفتوگو کرد.
طبق گفته دبیرکل فائو اقیانوسها میتوانند منبعی برای مبارزه با فقر روستایی و همچنین تأمین امنیت غذایی باشند .اما برخی آمارها در زمینه
ماهیگیری وضعیت را نگرانکننده کردهاست .بر اساس صحبتهای دبیرکل فائو ،ماهیگیری در جهان در پنج دهه گذشته به صورت مستمر
افزایش یافتهاست .رشد ماهیگیری به قدری زیاد بوده که از رشد جمعیت نیز پیشی گرفتهاست .بین سالهای  1960تا  2012سرانه مصرف
ماهی به طور متوســط دو برابر شدهاســت .این رقم از حدود  10كیلوگرم به بیش از  19كیلوگرم برای هر نفر رسیدهاست .دبیرکل فائو تأکید
کرده که این مسئله میتواند اثرات منفی بهویژه در زمینه محیطزیست و امنیت غذایی برجای بگذارد و به همین خاطر الزم است افراد برخی از
رفتارهای افراطی را اصالح کنند.

قوانین کسبوکار تیره و تار شد

روستاییان مهاجر

 47كشور دنیا قوانین کسبوکار را بدون اطالع تغییر میدهند

یکسوم از جوانان روستایی «مهاجرت» میکنند

شفافیت در اقدامات دولت یکی از مهمترین مواردی است که ثبات و توسعه اقتصادی
کشورها را تعیین میکند .بررســیهای «آیندهنگر» از گزارشهای بانک جهانی نشان
میدهد در میان  185کشور جهان ،تنها  138کشور مردم خود را در جریان تغییر قوانین
کسبوکار میگذارند .بر اساس گزارش بانک جهانی ،اکثر کشورهای پردرآمد برای تغییر
قوانین کسبوکار با مردم مشورت میکنند و آنها را از نتایج بهدستآمده آگاه میکنند اما
در کشورهای خاورمیانه و آسیایی و این اتفاق بهندرت میافتد.

جوانان مهاجر روستایی منابع بالقوه برای توسعه
روســتایی و کشاورزی به شــمار میآیند .بر اساس
بررسیهای پایگاه خبری اتاق ایران از اینفوگرافیک
فائو ،اگر جوانان در منطقه روستایی خود باقی بمانند
میتوانند به کاهش فقر در آن منطقه کمک کنند.
اما آشفتگیهایی در زمینه مهاجرت جوانان روستایی
ایجاد شده که باعث هرجومرج در اصلیترین نیروی
کار مناطق روســتایی شدهاســت .این مسئله روی
ثمردهی کشاورزی نیز اثرات منفی بسیار جدی برجای گذاشتهاست .بر اساس اینفوگرافیک فائو
 244میلیون مهاجر بینالمللی وجود دارد .حدود یکسوم جوانان روستایی بین  15تا  34سال
مهاجرت میکنند که فائو سعی دارد برنامههایی را برای این جوانان در نظر بگیرد 48 .درصد از
این جوانان مهاجر را نیز زنان و دختران جوان تشکیل میدهند .این جوانان مهاجرت را به عنوان
راهحلی برای برونرفت از فقر انتخاب میکنند .افزایش تعداد جوانان مهاجر در یک دهه گذشته
بیســابقه بودهاست .بر اساس اینفوگرافیک فائو ،تعداد جوانان مهاجر از سال  2000تا 2015
حدود  41درصد افزایش داشتهاست.

مشورت دولتها با مردم در مورد تغییر قوانین کسبوکار
کشورهایی که نتایج را در
اختیار مردم میگذارند

کشورهایی که
مشورت میکنند
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جنوب شرق آسیا اروپا کشورهای
و حوزه و آسیای پردرآمد
آسیا
پاسیفیک میانه

0

زنان در جستجوی آب
200میلیون ساعت در جستوجوی آب سوخت
هفته اول شهریورماه در دنیا به عنوان هفته جهانی آب شناخته میشود .یونیسف در این هفته
نتایج یکی از مطالعات خود را منتشر کرد .بررسیهای پایگاه خبری اتاق ایران از این گزارش نشان
یدهد 200میلیون ســاعت از زمان زنان که معادل 22هزار و  800ســال اســت تاکنون در راه
م 
جستوجو برای آب از دست رفتهاست .سانجایا ویجسکارا دبیرکل بخش آب و بهداشت یونیسف
گفتهاست« :گویی زنی از ابتدای عصر حجر سطل آبی را در دست گرفته و به جستوجوی آب رفته
و تا سال  2016به خانه نیامدهاست .اگر به پیشرفت و توسعه جهان در این مدت فکر کنید متوجه
فرصتهای سوخته این زنان خواهید شد» .یکی از مطالعات سازمان ملل نشان میدهد در آفریقا
3میلیون و 360هزار کودک و 13میلیون و 540هزار زن بالغ مسئول تهیه آب هستند .برای مثال
در ماالوی زنان به طور متوسط هر روز 54دقیقه از زمان خود را صرف تهیه آب میکنند در حالیکه
مردان تنها 6دقیقه زمان صرف این کار میکنند.
6
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کشورسیرابتشنه
یکپنجم آب جهان در کشوری که تشنه است
برزیل جزو کشورهایی است که با بحران کمآبی
دســتوپنجه نرم میکند .اما نکته جالب توجه این
اســت که بر اساس گزارشهای بانک جهانی ،حدود
یکپنجم از کل ذخایر آبی جهان در برزیل است .اما
چرا پرآبترین کشــور جهان ،تشنه است؟ بر اساس
بررسیهای بانک جهانی ،این کشور حدود 62درصد
از انرژی برقی خــود را از طریق آب تأمین میکند.
همچنین سیستم آبیاری این کشور حدود 72درصد
از منابــع آبی آن را مصرف میکند .برزیل دومین صادرکننده بزرگ مواد غذایی در جهان نیز
هست .به همین خاطر وابستگی بسیار زیادی به منابع آبی خود دارد .مهمترین نکته در گزارش
بانک جهانی این است که برزیل نتوانسته توزیع آب را بهدرستی مدیریت کند .حدود 40درصد
از مردم برزیل به آب مورد نیاز خود برای امور بهداشــتی دسترسی ندارند .نابرابری در زمینه
دسترسی به منابع آبی تنها ریشه در مدیریت غلط منابع آبی در این کشور دارد .همه این موارد
دستبهدست هم داده تا برزیل به عنوان کشوری پرآب اما کمآب شناخته شود.

محمد بارکنیدو دبیرکل اوپک در روز سهشنبه 16شهریور برای
بررسی وضعیت بازار نفت و چشمانداز عرضه و تقاضا به ایران
آمد و با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران دیدار کرد.

بازارهایجهانی

خنثی

راه سبز بازار سرمایه

ریسک پذیری

شاخص ترس و ریسکپذیری به  64رسید

شاخص ترس و ریسکپذیری در وضعیت سبز باقی ماند .پایگاه خبری -تحلیلی سیانانمانی هر روز شاخصی را بررسی میکند که شاخص ترس
و ریسکپذیری نام دارد .هرگاه این شاخص عددی نزدیک به صفر را نشان بدهد بازار سرمایه در وضعیت قرمز قرار میگیرد .این یعنی سرمایهگذاران از
جاری کردن سرمایه خود در بازاراهای جهانی میترسند و خطر نمیکنند .گاهی این شاخص در میانه قرار میگیرد و وضعیت خنثی را نشان میدهد.
س و نگرانی
هرگاه این شاخص عددی نزدیک به  100را نشان بدهد بازار در وضعیت سبز قرار میگیرد و به این معناست که سرمایهگذاران بدون تر 
سرمایههای خود را روانه بازار میکنند .در حال حاضر بازار مدتی است که روزهای آرامی را سپری میکند و سرمایهگذاران بدون ترس ،خطر میکنند و
پولهای خود را روانه بازار میکنند .بررسیهای «آیندهنگر» از این شاخص نشان میدهد بازار در شهریورماه نیز در وضعیت ریسکپذیری قرار داشته و
عدد  64را نشان دادهاست .به این ترتیب در این زمان نیز سرمایهگذاران بهراحتی پولهای خود را روانه بازار کردهاند.

تکان پوتین به بازار طالی سیاه

64

ترس

حداکثر ریسکپذیری

مروری بر قیمت نفت خام از ژانویه  2011تا جوالی 2016

نفت در مسیر صعود قرار گرفت

110

والدیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه در اواسط شهریور گفتوگویی با بلومبرگ داشت
که در آن تأکید کرد تولیدکنندگان باید در زمینه فریز نفتی صحبت کنند .البته او در البهالی
صحبتهای خود ایران را از این داستان معاف دانست .کمی بعد از صحبتهای پوتین ،خبرها
در مورد رایزنیهای روسیه و عربستان سعودی در مورد فریز تولید نفت منتشر شد .حدود نه
ماه از آغاز سال میالدی میگذرد و کشورهای تولیدکننده نفت پیش از این نیز در ابتدای سال
میالدی بحث فریز نفتی را به میان آورده بودند .اکنون اما به نظر میرسد سعودیها و روسها
در این زمینه به توافق برسند .زمزمهها در مورد فریز نفتی باعث نوسان دوباره قیمت طالی سیاه
شدهاست .کاهش بیسابقه قیمت نفت باعث شده کشورها به این نتیجه برسند که باید در مورد
توقف سطح تولید نفت خود به توافق برسند .بررسیهای قیمت نفت اوپک در بیش از یک دهه
گذشته نشان میدهد این شاخص نفتی نزول کمسابقهای را تجربه میکند.
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آغاز فصل طال در هند

زلزله در بازار گندم

فلزات گرانبها ،گرانبهاتر میشوند

نبض بازار خوشههای طالیی در دست مصریها

هند یکی از متقاضیان اصلی طال در بازارهای جهانی است .بررسیهای «آیندهنگر»
از گزارشهای گلدسیک نشــان میدهد فصل خرید طال در این کشور بهزودی آغاز
میشود و این مسئله میتواند روی قیمت طال نیز تأثیر بگذارد .البته در این مدت بازار
امریکا با تنش زیادی همراه نبوده و به همین خاطر تغییر چندانی در قیمتهای نقره و
طال ایجاد نشدهاست .اما اگر قیمت طال به دلیل افزایش تقاضا از سوی هند ،باال برود در
ایران نیز فلز زرد با افزایش ارزش روبهرو خواهد شد .البته در شهریورماه نیز طال و نقره
به عنوان دو فلز گرانبهای مهم با افزایش قیمتهای جزئی مواجه شدهاند اما تکانهای
این بازار چندان شدید نبود .بررسیهای «آیندهنگر» نشان میدهد این افزایش قیمت
جزئی قیمت فلز زرد از ضعف کوتاهمدت دالر ناشی شدهاست .کمترین قیمت طال در
سه ماه گذشته 1243.87دالر و بیشترین قیمت 1367.20دالر بودهاست.

مصر بزرگترین واردکننده گندم در جهان اســت .بر اســاس آمار رســمی فائو این کشور
بزرگترین مصرفکننده خوشههای طال در دنیاست و به همین خاطر کوچکترین تغییری در
میزان تقاضای این کشور برای گندم میتواند بازار این محصول را دستخوش تغییر و تحول کند.
بر اساس گزارشهای بلومبرگ ،مصریها با چانهزنی در مورد قیمت گندم وارداتی و همچنین
اعمال نفوذ در این بازار ساالنه 30میلیون دالر برای خود پسانداز میکنند .به این ترتیب مصر با
90میلیون نفر جمعیت ،نبض بازار گندم جهان را در دست گرفتهاست .نگاهی به آمار یکساله
نشــان میدهد قیمت گندم از میانه سال میالدی جاری روندی نزولی را در پیش گرفتهاست.
تنشهایی که در مصر به وجود آمد نیز بازار خوشههای طالیی را با نوسانات بسیاری مواجه کرد.
مصر بزرگترین واردکننده گندم در جهان است؛ هر اختالل یا مشکلی که در روند تقاضای این
کشور ایجاد شود میتواند زلزلهای در بازار گندم به راه بیندازد.

تحوالت قیمت طال در سه ماه گذشته

تحوالت قیمت گندم در امریکا در ده سال گذشته قیمت گندم به دالر در ازای هر پیمانه

کمترین قیمت 1243.87 :دالر

بیشترین قیمت1367.20 :دالر
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اعالنـات

شرق

جادههای امریکا آدم میکشد

هتلهای گران ،مسافران بیپول

هجوم توریستها به سنگاپور و هتلدارهای ناخشنود

وقتی روبل صادرات گندم روسیه را مقرونبهصرفه کرد

امسال توریســتها بیش از هر سال به ســنگاپور هجوم آوردند .بررسیهای «آیندهنگر» از
گزارشهای بلومبرگ نشان میدهد امسال تعداد زیادی از توریستها به سنگاپور سفر کردند اما
این مسئله تأثیر چندانی روی درآمد هتلداران نگذاشت .این در حالی است که اتاقهای این هتلها
یکی از مهمترین منابع کسب درآمد در سنگاپور هستند .درآمدزایی از این طریق در ششسال
گذشته روندی کام ًال نزولی داشتهاست .بررسیها نشان میدهد بیش از 50درصد از توریستهای
سنگاپور ،چینی هستند .اما نکته اصلی این است که این چینیها از طبقه متوسط رو بهپایین
هســتند و به همین خاطر در زمینه خرج کردن بسیار وسواس به خرج میدهند .به این ترتیب
هجوم این توریستها تغییر چندانی در وضعیت هتلداران سنگاپور ایجاد نمیکند.

تغییر مالیات صادرات در روســیه در مورد گندم باعث فشــارهایی بر این بازار شدهاســت.
بررسیهای «آیندهنگر» از گزارشهای بلومبرگ نشان میدهد روسیه بزرگترین صادرکننده
گندم در جهان است .این کشور سال گذشته برنامه مالیاتی جدیدی را معرفی کرد تا از طریق آن
مانع افزایش قیمت یونجه و علوفه برای دام کشاورزها بشود .کشاورزان و مزرعهداران روس ترجیح
میدهند محصوالت خود را به کشورهای دیگر بفرستند و در ازای آن دالر دریافت کنند .دلیل
اصلی آن نیز کاهش ارزش روبل بود که باعث میشد معامله گندم با دالر مقرونبهصرفه بشود .اما
دولت روسیه نیز با برنامههای مالیاتی سعی دارد این جریان را کنترل کند .البته مالیاتی که روسیه
تعریف کرده با واکنشهای بسیاری از مردم همراه بودهاست.

کرایه اتاق هتلها در سنگاپور

روسیه بزرگترین صادرکننده گندم در جهان

نرخ اتاقها در سنگاپور با وجود افزایش توریسم ،روندی نزولی داشتهاست
نرخ اتاق هتلها

مالقات
توریستها

1.5میلیون

مالیات بهندرت باعث کاهش صادرات گندم شدهاست
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عمو شی با گروه  20قدرت
خود را محک زد

عراق در بدهیهای عمومی
غرق شد

ین اقتصاد سرزمین آفتاب
تابان را به زمین زد

چین در شهریور میزبان گروه  20بود .مقامات چینی
در این نشست از مسئوالن کشورها در ردههای مختلف
درخواست کردند برای احیای رشد اقتصاد جهان اقدام
کنند .به گــزارش «آیندهنگر» به نقل از والاســتریت
ژورنال ،شی جینپینگ ،رئیسجمهوری چین سخنانی
در زمینه اصالحات ســاختاری در اقتصاد کشــورها و
همچنین ســرمایهگذاریهای کالن ایراد کــرد .او در
سخنان خود تأکید کرده بود که دنیای اقتصاد به اقداماتی
فراتر از دستکاری و تغییر نرخ بهرههای بانکی نیاز دارد.
نشست گروه  20همچنین فرصتی برای شی جینپینگ
فراهــم آورد تا قدرت خود را در جهان محک بزند .او در
آغاز ســخنرانی خود از این گروه به عنوان یک تیم برای
تغییرات عملی نام برده بود.

یکــی از اعضای پارلمان عراق که در حوزه اقتصاد و
ســرمایهگذاری فعالیت دارد ،ترس و نگرانی خود را در
مورد اقتصاد این کشــور و همچنین حجم بدهیهای
آن اعالم کردهاست .بر اســاس گزارشهای المانیتور،
عراق احتماالً بــرای پرداخت بدهیهــای خود دچار
مشکل خواهد شد .کاهش شدید و یکباره قیمت نفت
آسیبهای جدی به اقتصاد این کشور وارد کردهاست .اما
از نفت بدتر ،داعش است .این گروه تروریستی به دلیل
درگیریهایی که با دولت عراق داشــته از ژوئن 2014
تاکنون هزینههای بســیاری به دولــت عراق تحمیل
کردهاست .کارشناسان معتقدند اگر وضعیت به همین
شکل پیش برود اقتصاد این کشور به روزهای پیش از
ســال  2003بازخواهد گشت .در آن زمان عراق حدود
125میلیارد دالر بدهی داشــت .این کشور وابستگی
بسیار شدیدی به درآمدهای نفتی دارد .اکنون نیز بخش
عمــده افزایش حجم بدهیهای دولت عراق به کاهش
قیمت نفت و درآمدهای نفتی بازمیگردد.

رشــد اقتصادی ژاپن تقریباً متوقف شدهاست .بر اساس
گزارشهای سیانان مانی ،این کشور در زمینه اهداف خود
برای رشــد اقتصاد موفق نشدهاست .طبق آمار رسمی رشد
اقتصادی ژاپن در ســهماهه دوم ســال میالدی جاری تنها
0.2درصد بودهاست .دولت ژاپن اخیرا ً حجم زیادی از پول را
روانه اقتصاد خود کردهاست تا آن را از رکود و خمودگی نجات
بدهد و مقابل کاهش قیمتها ایستادگی کند .اما آنطور که
آمار و ارقام نشان میدهد تمامی تالشهای دولت این کشور
تا کنون بیثمر بودهاست .کسبوکار ژاپنیها از قدرت گرفتن
ارز این کشور نیز آسیبهای جدی دیدهاست .ارز ژاپن یعنی
ین امسال حدود 18درصد افزایش ارزش را در برابر دالر تجربه
کردهاســت .این افزایش ارزش باعث شده ضررهای کالنی به
صادرکنندگان ژاپنی وارد شود.
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در روز  24آگوست زمین در ایتالیا لرزید و جان  300نفر را گرفت .بازسازی ساختمانهایی که
تخریب شده اثرات اقتصادی منفی به دنبال داشته؛ بررسیها نشان میدهد تا سه سال آینده به
سرمایهگذاری در این زمینه نیاز خواهد بود.

غرب

جادههای امریکا آدم میکشد

شرط خاورمیانه روی نیویورک

سرمایههای خاورمیانه روانه مسکن امریکایی میشود

مرگ بیسابقه امریکاییها در جادههای ناامن

ســرمایهگذاران خاورمیانهای بیش از هر زمانی به مشــاوره امالک در امریکا روی آوردهاند.
بررســیهای «آیندهنگر» از گزارشهای بلومبرگ نشــان میدهد این روزها نیویورک به مقصد
اصلی سرمایهگذاران خاورمیانهای تبدیل شدهاست .این اتفاق در 18ماه گذشته شدت بیشتری
به خود گرفتهاست .رشد اقتصادی امریکا و همچنین نرخ مناسب ارز باعث شده این کشور برای
ســرمایهگذاران از جذابیت باالیی برخوردار باشــد .در میان 6.5میلیارد دالر قرارداد مسکنی که
اخیرا در نیویورک انجام شده بخش اصلی آن مربوط به قطریها بودهاست .بر اساس بررسیهای
بلومبرگ 990میلیون دالر از سرمایههای مردم خاورمیانه راهی امالک لسآنجلس شدهاست.

کاهــش قیمت بنزیــن و بهبود
وضعیت اقتصاد در امریکا باعث شد
جمعیت بیشتری به جادهها بزنند.
بررســیهای «آیندهنگر» از گزارش
اکونومیست نشــان میدهد امسال
تعداد بیشــتری از مــردم امریکا به
جادهها آمدنــد و در عینحال تعداد
بیشتری نیز جان خود را در جادهها
از دست دادند .در سال  2015حدود
35هزار نفر در جادههای امریكا کشته
شدند .این رقم نسبت به سال 2014
رشــد ناامیدکننده 7درصدی داشته
یســابقه
و از ســال  1965تاکنون ب 
یدهد
بودهاست .بررســیها نشان م 
امریکا در میان کشــورهای ثروتمند
جهان ناامنترین جادهها را دارد .تعداد
کســانی که در تصادفات جادهای در
امریکا جان خود را از دست میدهند
دو برابر بلژیک است.

شرط بزرگ خاورمیانه روی نیویورک
پنج شهر اول امریکایی که خاورمیانهایها در آنها سرمایهگذاری میکنند

حجم دالری که در 18ماه گذشته در مسکن سرمایهگذاری شدهاست

517
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خشونت علیه زنان در
انگلستان رکورد شکست

تاج شاهی از سر مرکل
میافتد

پاریس به پناهندگان سرپناه
میدهد

اســتفاده از شــبکههای اجتماعی به ابزاری برای تهدید
زنان در انگلستان تبدیل شدهاست .بررسیهای «آیندهنگر»
از گزارشهای گاردین نشــان میدهد تعداد موارد خشونت
علیه زنان و دختران در انگلستان و ولز رو ب ه گسترش است.
بررسیها نشان میدهد اکثر این جرایم بهراحتی و از طریق
شبکههای اجتماعی و به صورت آنالین صورت میگیرد .در
فاصله سالهای  2015تا  2016میزان جرم و جنایتها علیه
زنان بیش از 10درصد افزایش یافتهاســت .تهدید به وسیله
ارسال عکسهای شخصی یکی از مهمترین مواردی است که
این زنان بابت آن شکایت کردهاند .کارشناسان از این موارد با
عنوان انتقام جنسی یاد کردهاند .البته در این داستان کودکان
نیز بدون آسیب نماندهاند .سوءاستفاده از کودکان نیز در این
مناطق به میزان کمسابقهای افزایش یافتهاست.

آنگال مرکل صداعظم آلمان برای چهارمین بار در انتخابات
درونحزبی خود شــرکت کرد اما شکست خورد .به همین
خاطر بود که گاردین نوشت« :تاج شاهی مرکل در انتخابات
بر باد رفت» .آنجال مرکل مدتهاست که محبوبیت خود را از
دســت دادهاست .او از زمانیکه سیاست «درهای باز» را برای
مهاجران در پیش گرفت با مخالفان جدی و سرسختی مواجه
شد .در اوایل شــهریورماه نیز انتخاباتی در آلمان برگزار شد
که نوعی تحقیر برای صدراعظم این کشور به شمار میآمد.
مردم آلمان معتقدند مرکل موفق نشده بحران مهاجرت را در
این کشــور بهخوبی كنترل کند .البته مرکل نیز این مسئله
را پذیرفته و اعالم کرده که بســیاری از مردم در حال حاضر
به این نتیجه رسیدهاند که برنامههای او نمیتواند بسیاری از
مشکالت را حل کند.

بــه زودی دو کمپ بزرگ برای حــدود هزار پناهنده در
پاریس ساخته خواهد شد .بر اساس گزارشهای گاردین ،در
حال حاضر تعداد زیادی از زنان ،مردان و کودکان به فرانســه
پنــاه بردهاند؛ به همین خاطر در پاریس برای هزار نفر از این
پناهندگان سرپناهی ساخته میشود .البته مردم دولت را تحت
فشار گذاشتهاند تا تغییراتی را در کمپهای فعلی پناهندگان
در دل شهر ایجاد کند و آنها را به دیگر نقاط خارج شهر انتقال
بدهد .مردم فرانســه ادعا میکنند که میزان جرموجنایتها
در پاریــس از زمان حضور پناهندگان در این شــهر افزایش
یافتهاست .به این ترتیب دولت فرانسه سعی دارد به شیوههای
متفاوت این فشار را کم کند .برآوردها نشان میدهد که هزینه
این کمپها حدود 6.5میلیون یورو میشود .شهرداری پاریس
80درصد از این هزینه را تقبل کردهاست.

آنـالیــز
اعالنـات

صفحات آنالیز تالش میکند اطالعاتی دقیق و آماری
از شاخصهای تاثیرگذار در زندگی طبقات مختلف
اجتماعی ارائه دهد تا صاحبان کسبوکار به تحلیل
دقیقی از وضعیت نیروهای کار دست پیدا کنند

بازگشت تجارت به مدار صعود

کاهش ارزش تجارت ایران در سال جاری متوقف شد و بار دیگر صادرات مسیر رشد را در پیش گرفت
این رویه در آمار  5ماهه ابتدایی امسال نیز نمایان شد .شیرینی آن زمانی جلوهگر شد که
ارزش صادرات باالتر از واردات ایستاد و تراز تجاری در شرایط صعود تجارت نیز مثبت ماند.

حجــم تجارت خارجی ایران پس از طی کردن یک دوره
نزولی ،از تیرماه ســال جاری به مدار صعودی بازگشت تا
محمد عدلی
نشــانههای تحرک اقتصادی پس از دو سال در آمارهای
خبرنگار
تجــاری خود را نشــان دهد .با وجــود آنکه تحریمهای
اقتصادی از دیماه سال گذشته از میدان به در شد اما حدود  5ماه طول کشید تا اثر آن
در آمارهای تجاری آشكار شود .در ماههای ابتدایی سال  94نیز به مانند آنچه در دو سال
گذشــته اتفاق افتاده بود ،تجارت ایران بر مدار نزولی گام برداشت .طی دو سال گذشته
که ارزش واردات و صادرات کاهش یافت ،به دلیل اینکه ســرعت کاهش واردات بیش از
سرعت کاهش صادرات بود ،تراز تجاری پس از  37سال مثبت شد و سال  94برای اولین
بار ارزش واردات کمتر از ارزش صادرات شــد .این آمار اما نه به واسطه افزایش صادرات،
که به دلیل کاهش مجموع تجارت به دســت آمد .پس از اعالم آمار تجارت در  4ماهه
ابتدایی سال جاری اما شرایط تغییر کرد .افزایش حجم تجارت خود را در آمارها نشان داد.

J Jتجارت در سال 95
آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان میدهد که میزان تجارت خارجی ایران از
ابتدای امسال تا پایان مردادماه با احتساب میعانات گازی به  ۳۵میلیارد و  ۸۱۷میلیون
دالر رسیده است .در پنج ماهه امسال صادرات غیرنفتی کشورمان با  ۱۰.۲۲درصد افزایش
در مقایسه با پارسال به  ۱۹میلیارد و  ۱۰۸میلیون دالر رسید .سال گذشته در دوره پنج
ماهه نخست ارزش صادرات غیرنفتی به رقم  ۱۷میلیارد و  ۳۳۶میلیون دالر رسیده بود.
ارزش واردات کشور در مدت پنج ماهه امسال به  ۱۶میلیارد و  ۷۰۹میلیون دالر رسید که
این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال  ۲.۸۵درصد کاهش نشان میدهد.
در پنج ماهه امسال میعانات گازی عمدهترین کاالی صادراتی کشور را تشکیل داد
و در این مدت  3میلیارد و  ۲۷۰میلیون دالر میعانات گازی به ســایر کشــورها صادر
شــد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال  ۹.۲۱درصد کاهش نشان میدهد .گازهای
طبیعی مایعشده نیز با یک میلیارد و  ۹۴۰میلیون دالر در رتبه بعدی قرار دارد و پس
شکل مایعشده با  ۶۹۳میلیون
از آن به ترتیب گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی ِ
دالر ،روغنهای سبک و فرآوردهه ا بهجز بنزین با  ۵۸۶میلیون دالر و پروپان مایعشده
با  ۵۷۴میلیون دالر قرار دارند .همچنین در مدت یادشده  7میلیارد و  ۴۶۲میلیون دالر
انواع کاالی پتروشیمی صادر شد که در همسنجی با پارسال  ۲۵.۰۳درصد رشد نشان
میدهد .این کاالها در میان سایر گروههای کاالیی بیشترین سهم از ارزش کل صادرات
غیرنفتی را به خود اختصاص دادهاند ،به طوری که  ۳۹.۰۵درصد از کل صادرات غیرنفتی
کشور به پتروشیمیه ا اختصاص دارد .سهم سایر کاالها غیر از پتروشیمی و میعانات
گازی از کل صادرات غیرنفتی کشــور در پنج ماهه امسال  ۴۳.۸۳درصد بود و در این
مدت  8میلیارد و  ۳۷۶میلیون دالر انواع کاال بهجز میعانات گازی و پتروشیمی صادر
شده و صدور سایر کاالها هم در این مدت  ۷.۸۶درصد رشد یافت .اقالم عمده وارداتی
در پنج ماهه  ۱۳۹۵به ترتیب برنج به ارزش  ۴۷۶میلیون دالر ،ذرت دامی  ۴۱۷میلیون
دالر ،لوبیای سویا  ۴۱۳میلیون دالر ،قطعات منفصله خودرو به ارزش  ۳۴۹میلیون دالر

واردات خودرو
 51هزار و  522دستگاه خودروی سواری

در سال  94به ایران وارد شد.
واردات خودروی سواری از نظر تعداد در سال  94نسبت
به سال  93معادل  50.4درصد کاهش یافت.
 1.23میلیارد دالر برای واردات خودرو
در سال  94هزینه شد.
واردات خودرو در سال  94از نظر وزنی  27.2درصد
و از لحاظ ارزشی  42.8درصد کاهش یافت.

ترکیب واردات در سال 94
کاالهای سرمایهای
 18.5درصد
کاالهای مصرفی
 13.6درصد

سهم بخشهای اقتصاد از صادرات در سال 94
معدن
 2.2درصد

کشاورزی
 9.4درصد

فرش و
صنایعدستی
 0.8درصد
میعانات گازی
 15.7درصد

مقاصد صادرات ایران در سال 94
چین  20.2درصد

عراق
 17.4درصد

عمان
 1درصد

پاکستان
 1.8درصد

امارات
 13.8درصد

کاالهای واسطهای
 67.9درصد
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صنعت و پتروشیمی
 71.9درصد

سایر کشورها
 24درصد

ترکمنستان
 2درصد

افغانستان  7.2درصد

هند  7.1درصد

ترکیه  3.7درصد

ایتالیا  2.2درصد

آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان میدهد که میزان تجارت خارجی ایران از ابتدای امسال تا پایان مردادماه با احتساب میعانات گازی به  ۳۵میلیارد و  ۸۱۷میلیون
دالر رسیده است .در پنج ماهه امسال صادرات غیرنفتی کشورمان با  ۱۰.۲۲درصد افزایش در مقایسه با پارسال به  ۱۹میلیارد و  ۱۰۸میلیون دالر رسید .سال گذشته در
دوره پنج ماهه نخست ارزش صادرات غیرنفتی به رقم  ۱۷میلیارد و  ۳۳۶میلیون دالر رسیده بود.

بازارهای اصلی صادراتی در سال 94
چین  7.2میلیارد دالر
عراق  6.2میلیارد دالر
امارات  4.9میلیارد دالر
افغانستان  2.5میلیارد دالر
هند  2.5میلیارد دالر
و انواع وسایل نقلیه به ارزش  ۲۸۴میلیون دالر بود.
J Jمشتریان اصلی کاالهای ایرانی
کشــور چین بزرگترین خریدار کاالهای ایرانی اســت و در پنج ماهه امسال حجم
صادرات غیرنفتی به این کشور ،به  3میلیارد و  ۴۰۵میلیون دالر رسید که در همسنجی
با پارسال  ۲.۶۹درصد رشد داشت .پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با  2میلیارد
و  ۹۱۴میلیــون دالر ،عراق با  2میلیارد و  ۴۸۵میلیون دالر ،ترکیه با  2میلیارد و ۲۵۱
میلیون دالر و کره جنوبی با یک میلیارد و  ۷۴۱میلیون دالر قرار دارند .صادرات غیرنفتی
جمهوری اسالمی ایران به ترکیه و کره جنوبی نیز در این مدت افزایش داشته ،اما صادرات
غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی  ۱۵.۸۳درصد و عراق  ۲.۱۵درصد در مقایسه با دوره
مشابه در سال  ۹۴کاهش داشته است.
J Jکشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
آمار تجارت خارجی کشورمان در پنج ماه منتهی به مرداد ،افزایش واردات کاالهای
ساخت کشور آلمان را نشان میدهد؛ صادرات آلمان به ایران در این مدت  ۲۹.۲۳درصد
افزایش داشــته و حجم واردات ایران از آلمان به  ۹۳۸میلیون دالر رسید .عالوه بر این
آلمان پنجمین صادرکننده بزرگ کاال به ایران به شمار میرود و رتبههای اول تا چهارم
به ترتیب به کشورهای چین با  3میلیارد و  ۸۶۳میلیون دالر ،امارات متحده عربی با 2
میلیارد و  ۸۶۲میلیون دالر ،کره جنوبی با یک میلیارد و  ۲۶۳میلیون دالر و ترکیه با
یک میلیارد و  ۷۷میلیون دالر اختصاص یافت .روند واردات کشورمان از بازارهای یادشده
کاهشــی بوده و به ترتیب  ۱۱.۵۱درصد ۱۸.۷۵ ،۲۱.۱۹ ،و  ۱۶.۳۲درصد کاهش نشان
یدهد.
م 

کاالهایاساسی
واردات گندم از  2.4میلیارد دالر در سال 93
به  862میلیون دالر در سال  94رسید.
واردات ذرت دامی از  1.8میلیارد دالر در سال 93
به  1.4میلیارد دالر در سال  94كاهش یافت.
واردات برنج از  1.4میلیارد دالر در سال 93
به  680میلیون دالر در سال  94رسید.
واردات كنجاله سویا از  1.2میلیارد دالر در سال 93
به  672میلیون دالر در سال  94رسید.
مجموع واردات غالت ایران از  6.2میلیارد دالر در سال 93
به  3.4میلیارد دالر در سال  94رسید.

 5مبدأ بزرگ وارداتی کشور در سال 94
چین  10.4میلیارد دالر
امارات  7.8میلیارد دالر
کره جنوبی  3.6میلیارد دالر
ترکیه  3میلیارد دالر
سوئیس  2.5میلیارد دالر

J Jتجارت در سال 94
براســاس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران ،در سال  1394مجموع حجم تجارت
غیرنفتی ایران به  83میلیارد و  914میلیون دالر رســید .گزارش گمرك نشان میدهد
كه هم واردات و هم صادرات با كاهش مواجه شد و حجم تجارت نسبت به سال  93افت
یافت .در این میان میزان كاهش واردات بیشتر از میزان افت صادرات بود و همین موضوع
موجب مثبت شدن تراز تجاری شده است .طی  12ماه سال  94معادل  93میلیون و 520
هزار تن کاالی غیرنفتی به ارزش  42میلیارد و  415میلیون دالر از کشور صادر شد که از نظر
وزنی  7درصد کاهش و از نظر ارزشی  16درصد کاهش نسبت به سال قبل نشان میدهد .در
ســال  1394در مجموع  35میلیون و  70هزار تن کاال به ارزش  41میلیارد و  499میلیون
دالر وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی  18.4درصد کاهش و از نظر دالری
 22.5درصد کاهش نشان میدهد .بر این اساس در سال  ،94میزان صادرات یك میلیارد دالر
بیشتر از واردات بوده است .تراز بازرگانی کشور که نشاندهنده تفاضل صادرات بر واردات است،
برای اولین بار مثبت شده است .آمارها نشان میدهد كه مهمترین اقالم صادراتی ایران در سال
 94عموما از میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی بوده است اما در مقابل اصلیترین اقالم
وارداتی به كشور را كاالهای كشاورزی و استراتژیك تشكیل داده است .کشورهای عمده مقصد
برای صادرات غیرنفتی ایران شامل چین ،عراق ،امارات متحده عربی ،افغانستان و هند بودهاند.
متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی ایران در سال گذشته  461دالر بوده که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  1.22درصد افزایش نشان میدهد که این امر لزوم حرکت به سمت صادرات
کاالی با ارزش افزوده بیشتر را یادآور میشود .کشورهای عمده طرف معامله برای واردات در
سال گذشته شامل چین ،امارات متحده عربی ،جمهوری کره ،ترکیه و سوئیس بودهاند .متوسط
قیمت هر تن کاالی وارداتی یک هزار و  183دالر بوده که نســبت به مدت مشابه سال قبل
کاهش  4.9درصدی در ارزش دالری داشته است.
مبدأهای واردات در سال 94
سایر کشورها
 18درصد

چین  25.2درصد

فرانسه  1.8درصد
هلند  1.9درصد
ایتالیا  2.2درصد
آلمان  4.4درصد

امارات
 18.9درصد
کره جنوبی  8.9درصد
ترکیه  7.3درصد

هند  5.5درصد
سوئیس
 6.1درصد
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در این بخش بهروزترین
شاخصهای جهانی را
مورد بررسی قرار
میدهیم.

شاخص
اعالنـات

ابزاری برای مقایسه ارزش ارزهای رایج کشورها

محبوب شکموها
اقتصادی
شاخص
ِ
ِ
ِ
شاخص بیگمک :تحلیل اقتصاد جهان روی دایره برگر

شاخص بیگمک :یوآن چین

شاخص بیگمک :دالر امریکا
سوئیس
نروژ
سوئد
امریکا
برزیل
کانادا
دانمارک
رژیم صهیونیستی
استرالیا
نیوزیلند
حوزه یورو
کاستاریکا
اروگوئه
سنگاپور
بریتانیا
کره جنوبی
سریالنکا
پاکستان
امارات متحده عربی
ترکیه
شیلی
ژاپن
تایلند
ونزوئال
آرژانتین
عربستان سعودی
مجارستان
جمهوری چک
کلمبیا
پرو
فیلیپین
چین
ویتنام
مصر
ارزش ارز
کاهش
ِ
هنگکنگ
بیشتر از 50درصد
لهستان
 25تا 50درصد
هند
 10تا 25درصد
مکزیک
اندونزی
مثبت یا منفی 10درصد
تایوان
افریقای جنوبی افزایش ارزش ارز
 10تا 50درصد
روسیه
مالزی
 50تا 100درصد
اوکراین
بیشتر از 100درصد
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سوئیس
نروژ
سوئد
امریکا
برزیل
کانادا
دانمارک
رژیم صهیونیستی
استرالیا
نیوزیلند
حوزه یورو
کاستاریکا
اروگوئه
سنگاپور
بریتانیا
کره جنوبی
سریالنکا
پاکستان
امارات متحده عربی
ترکیه
شیلی
ژاپن
تایلند
ونزوئال
آرژانتین
عربستان سعودی
مجارستان
جمهوری چک
کلمبیا
پرو
فیلیپین
چین
ویتنام
مصر
هنگکنگ
لهستان
هند
مکزیک
اندونزی
تایوان
افریقای جنوبی
روسیه
مالزی
اوکراین

متوسط قیمت یک بیگمک یا مکدونالد بزرگ در امریکا در جوالی  2016برابر با  5.04دالر بودهاست؛ در چین بر اساس همین بازار
نرخ ارز این متوسط قیمت حدود  2.79دالر بودهاست .به این ترتیب شاخص بیگمک بهسادگی نشان میدهد که یوآن در آن زمان 45
درصد ارزش کمتری داشتهاست.

شاخص بیگمک نخستین بار در سال  1986توسط گروه اکونومیست به دنیای اقتصاد معرفی شد .این شاخص یک هدف اساسی را دنبال میکند« :آیا ارزهای
نسیم بنایی
رایج کشورها روی سطح واقعی و درست ارزش خود هستند؟» این شاخص بر اساس نظریه «برابری قدرت خرید» در اقتصاد شکل گرفتهاست .بر اساس این
نظریه ارز در درازمدت به سمت نرخهایی حرکت میکند که با قیمت سبد کاال و خدمات در هر دو کشوری یکسان باشد .بر اساس این شاخص ،آن کاال یک
خبرنگار
«برگر» است .برای مثال متوسط قیمت یک بیگمک یا مکدونالد بزرگ در امریکا در جوالی  2016برابر با  5.04دالر بودهاست؛ در چین بر اساس همین بازار
نرخ ارز این متوسط قیمت حدود  2.79دالر بودهاست .به این ترتیب شاخص بیگمک بهسادگی نشان میدهد که یوآن در آن زمان  45درصد ارزش کمتری داشتهاست.
اقتصاد برگر یا «برگرنومیکس» ،آنطور که اکونومیست به آن میگوید ،به عنوان ابزاری کام ً
ال دقیق جهت سنجش ارزش ارزها طراحی نشدهاست .این ابزار تنها کمک میکند مفاهیم پیچیده
اقتصادی بهسادگی قابل هضم باشند .به هر حال این شاخص به یک استاندارد جهانی تبدیل شدهاست .در بسیاری از کتابهای اقتصادی نیز از این شاخص استفاده میشود .این شاخص
بیشتر مورد توجه خوراکشناسان و عالقهمندان به غذا قرار میگیرد .رابطه رشد تولید ناخالص داخلی با قیمتها از دیگر مواردی است که از این طریق به دست میآید.

شاخص بیگمک :ین ژاپن

شاخص بیگمک :یورو
سوئیس
نروژ
سوئد
امریکا
برزیل
کانادا
دانمارک
رژیم صهیونیستی
استرالیا
نیوزیلند
حوزه یورو
کاستاریکا
اروگوئه
سنگاپور
بریتانیا
کره جنوبی
سریالنکا
پاکستان
امارات متحده عربی
ترکیه
شیلی
ژاپن
تایلند
ونزوئال
آرژانتین
عربستان سعودی
مجارستان
جمهوری چک
کلمبیا
پرو
فیلیپین
چین
ویتنام
مصر
هنگکنگ
لهستان
هند
مکزیک
اندونزی
تایوان
افریقای جنوبی
روسیه
مالزی
اوکراین

ارزش ارز
کاهش
ِ

بیشتر از 50درصد
 25تا 50درصد

 10تا 25درصد

مثبت یا منفی 10درصد

افزایش ارزش ارز
 10تا 50درصد

 50تا 100درصد

بیشتر از 100درصد

سوئیس
نروژ
سوئد
امریکا
برزیل
کانادا
دانمارک
رژیم صهیونیستی
استرالیا
نیوزیلند
حوزه یورو
کاستاریکا
اروگوئه
سنگاپور
بریتانیا
کره جنوبی
سریالنکا
پاکستان
امارات متحده عربی
ترکیه
شیلی
ژاپن
تایلند
ونزوئال
آرژانتین
عربستان سعودی
مجارستان
جمهوری چک
کلمبیا
پرو
فیلیپین
چین
ویتنام
مصر
هنگکنگ
لهستان
هند
مکزیک
اندونزی
تایوان
افریقای جنوبی
روسیه
مالزی
اوکراین
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برق طالی ایرانی

یک روز در کنار کارگران و مهندسان معدن طالی زرشوران

رضا معطریان
دبیر سرویس عکس

14

فلز گداخته در اتاق ذوب و در مقابل چشــم نمایندگان رسانههای جمعی
درون قالب ریخته شده و کمتر از یک دقیقه فلز سرخ ،زرد شد و شمش طال
با نشان ایمیدرو مقابل برق فالشهای دوربینها قرار گرفت .این همه حاصل
تالشی بود که از صبح خیلی زود شاهد روند تولیدش بودیم .مسیر رسیدن به
سایت معدن بسیار خسته کنندهتر از پیشبینی ما بود .آفتاب کامال باال آمده
بود که به معدن رسیدیم .سولههای قرمزرنگ بسیاربزرگ نظر هر بینندهای
را به خود جلب میکرد .از کنار کارخانهای که بوی تازگی میداد گذشتیم
تا به سایت معدن رسیدیم ،بیلهای مکانیکی بسیار بزرگ ماده اولیه که
از اســتحصال کوه بدست آمده بود را به کامیونهای که قطر الستیک آنها
از قامت یک انسان معمولی بلندتر بود میریختند و کامیونها جاده خاکی
معدن را به سوی کارخانه پیش میگرفتند .ذرههای طال در چندین مرحله
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سخت و پیچیده از ماده اولیه جدا و این ذرهها به اتاق ذوب هدایت میکرد.
این اتاق از امنیت و حفاظت خاصی برخوردار بود و برای اولین باربود که در
این اتاق بهروی رسانههای تصویری باز میشد .دو کارگر و جمعی از مدیران
معدن دور میز فلزی جمع شده بودند و با دستور مدیرمعدن عملیات ذوب و
قالبگیری انجام و طالی ناب برق خود را نشان داد .کارشناسان محیط زیست
معتقد هستند که آسیبهای استحصال طال به طبیعت بسیار بیشتر از سود
آن است و به همین منظور مدیران معدن طرحهای زیستمحیطی معدن را
که به تکنولوژی روز دنیا مجهزاست را با دقت و وسواس به نمایندگان رسانهها
معرفی کردند .معدن طالی زرشوران لقب بزرگترین معدن طالی کشور را
یدک میکشد .این معدن در نزدیکی تکاب و چسبیده به یکی از باشکوهترین
میراث فرهنگی کشور تخت سلیمان است.
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کـامنـت
کـامنـت

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

رشد نفتی ماندنی است؟

چندصدایی ،بالی جان رشد پایدار اقتصادی

اقتصاد ایران در سال جاری به چند درصد رشد اقتصادی ميرسد؟
رشــد اقتصادی بهار سال
زینب کوهیار
جاری به  4.4درصد رسید
و این برای کشــوری که
خبرنگار
رشــد اقتصادی منفی و
صفر را تجربه کرده اســت ،خبری خوش بود .هرچند بخش
عمدهای از فعاالن اقتصادی ایران رشــد  4.4درصدی را در
فضای صنعت و تولید کشور محســوس و ملموس ارزیابی
نکردنــد اما همــه امیدوارند در ماههای آینده رشــدی که
بخــش زیادی از آن به دلیــل افزایش تولید و صادرات نفت
محقق شــده ،به صنعت و تولید هم برسد .حال سؤال این
است که آیا رشــد اقتصادی  4.4درصدی بهار سال  95در
دیگر فصلهای سال تکرار ميشود؟ در پایان آخرین سال از
دوره چهارساله دولت یازدهم اقتصاد ایران به چه میزان رشد
اقتصادی ميرسد؟ آیا ميتوان به گشایشها در مراودات بانکی
و افزایــش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی برای تحقق
رشد بیشتر در اقتصاد امید بست و آیا این رشد پایدار است؟
بهراستی اقتصاد ایران ظرفیت چند درصد رشد اقتصادی را
دارد و آیا رشد  8درصدی در نظر گرفتهشده در برنامه ششم
توسعه قابل دستیابی است یا یک پیشبینی آرمانگرایانه
است؟ ماهنامه «آیندهنگر» از  10فعال و صاحبنظر اقتصادی
دراینباره نظرسنجی کرده است 50 .درصد از پاسخگویان به
آیندهنگر معتقدند رشد  8درصدی در نظر گرفتهشده در برنامه
ششم توسعه متناسب با ظرفیتهای اقتصادی ایران است.
 30درصد رشــد  5تا  8درصدی را پیشبینی واقعبینانهاي
برای رشد اقتصاد کشــورمان ميدانند 10 .درصد معتقدند
 5درصد رشد اقتصادی متناسب با ظرفیتهای ایران است
و  10درصد ميگویند باید برای رســیدن به رشد اقتصادی
بیشتر زیرساختها را تقویت کرد 40 .درصد از پاسخگویان
شبینی
به آیندهنگر رشد اقتصادی سال جاری را  5درصد پی 
کردند 30 .درصد از آنها معتقدند اقتصاد ایران در سال جاری
به  4.5تا  5.5درصد رشــد اقتصادی ميرســد 20 .درصد
از پاســخگویان از رشــد  4تا  5درصدی اقتصاد در سال 95
ميگویند و  10درصد ،بهترین رشد اقتصادی برای سال جاری
را  4درصد پیشبینی ميکنند 10 .درصد از پاسخدهندگان
به آیندهنگر استمرار رشد اقتصادی در ایران را یک ضرورت
ميدانند 50 .درصد معتقدند رشد اقتصادی تنها در سایه ثبات
سیاسی و اقتصادی و یکصدایی در همه بخشهای حاکمیت
ممکن اســت 20 .درصد با توجه به میانگین رشد اقتصادی
کشــورمان در سالهای گذشته ،استمرار رشد  5درصدی را
دور از انتظار ارزیابی نمیکنند و  20درصد اســتمرار رشد
اقتصادی ایران را در گرو تقویت بخشهای غیرنفتی اقتصاد
16
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ميداننــد .در ادامه نظرات جعفر خیرخواهان ،کارشــناس
اقتصادی ،محمدرضا مرتضوی ،رئیس خانه صنعت ،معدن و
تجارت استان تهران ،طهماسب مظاهری ،رئیس اسبق بانک
مرکزی ،سیده فاطمه مقیمی ،عضو هیئت رئیسه اتاق تهران،
عباس آرگون ،عضو هیئت نماینــدگان اتاق تهران ،مهدی

پورقاضی ،رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران ،سید حسین
سلیمی ،نايبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه ،لطفاهلل
سعیدی ،عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ،مهدی پازوکی،
استاد دانشگاه و هادی حقشناس ،صاحبنظر اقتصادی را در
اینبارهميخوانید.

ایران ظرفیت رسیدن به چند درصد رشد اقتصادی را دارد؟

50

30

10
10

ظرفیت   8درصد رشد اقتصادی در اقتصاد ایران
ظرفیت  5تا  8درصد رشد اقتصادی در اقتصاد ایران
تها برای رشد اقتصادی بیشتر
تالش برای تقویت زیرساخ 
رشد 5درصد واقعبینانهتر است

يرسد؟
ایران در سال  95به چند درصد رشد اقتصادی م 

40

30

20

10

يرسیم
به  5درصد رشد اقتصادی در سال  95م 
يرسیم
به  4.5تا  5.5درصد رشد اقتصادی در سال  95م 
يرسیم
به  4تا  5درصد رشد اقتصادی در سال  95م 
يرسیم
به  4درصد رشد اقتصادی در سال  95م 

آیا اقتصاد ایران توان چند سال متوالی رشد اقتصادی پایدار را دارد؟

50

20

10

20

رشد مستمر اقتصاد با حفظ ثبات سیاسی و یکصدایی در همه
شهای سیاست و اقتصاد ممکن است
بخ 
شهای غیرنفتی ممکن است
رشد مستمر اقتصادی با تقویت بخ 
چارهای جز تالش همهجانبه برای استمرار رشد اقتصادی نداریم
رشد مستمر در اقتصاد ایران دور از انتظار نیست

اگر تالش و تصمیم دولت برای حل مشکالت اقتصادی کشور را یک فرض
در نظر بگیریم ،به طور حتم در شش ماه دوم وضع بهتری از شش ماه اول سال
جاری داریم و به رشد اقتصادی  5درصدی ميرسیم.

اقتصاد ایران ظرفیت رسیدن به چند درصد رشد اقتصادی را دارد؟

50

درصد معتقدند

ظرفیت تحقق رشد  8درصدی
اقتصاد را داریم

جعفــر خیرخواهــان :پیشبینــی
صورتگرفته براساس ظرفیت اقتصادی
ایران از رشد اقتصادی  8درصد است که
ميتوانستیم طی ده سال گذشته به آن برسیم اما رسیدن
به این رشد با توجه با اتفاقات و مشکالتی که در این مسیر
ایجاد شــد محقق نشــد .در مقطع فعلی فکر ميکنم
ظرفیت رشد اقتصادی در ایران  5درصد است.
محمدرضــا مرتضوی :ظرفیت رشــد
اقتصادی هر کشــوری به عوامل زیادی
بســتگی دارد .در اقتصــاد ایران عنصر
سیاست نقش موثری دارد .در دورههایی رشد اقتصادی با
مدیریت گروه سیاسی محقق شده است اما آن گروه از
صحنه سیاسی حذف شده است .برعکس گروه سیاسی
دیگری آسیبهای زیادی به اقتصاد وارد کرده است اما
همچنان خودش را مدعی حضور در فضای سیاسی کشور
ميداند .از نظر من اقتصاد ایران توانایی رسیدن به رشد 8
درصدی و پایدار کردن آن را به دلیل وجود معادن ،منابع
نفت و گاز دارد اما تحقق این مسئله بیش از هرچیز به
نگاه گروه سیاسی حاکم به فقر و عدالت بستگی دارد.
طهماسب مظاهری :رشد  8درصدی برای
اقتصــاد ایران از زمــان دولت اصالحات
پيشبيني شد اما در دوره همان دولت هم
در دو ســال آخر به رشد  5.5و  6درصدی رسیدیم و 8
درصد محقق نشــد .در دوره دولتهای نهم و دهم رشد
منفی را تجربه کردیم تا به دولت یازدهم رسیدیم .از نظر
من در ســالهای پیش رو به دلیل تجمیع ظرفیتهای
استفادهنشده در این مدت ميتوانیم رشد  8درصدی در
اقتصاد را محقق کنیم .این یک ظرفیت برای اقتصاد ایران
اســت .تنها نکته منفــی در حال حاضر این اســت که
شــرکتهای تولیدی و فعاالن ایــن عرصه که به عنوان
ســلولهای ســاختار اقتصادی شــناخته ميشوند ،در
سالهای گذشته به مرز ورشکستگی و تعطیلی رسیدند و
بخشهایی هم از گردونه کار خارج شدند و احیای آنها نیاز
به سیاستورزیهای درست دارد .پاسخ من به سؤال شما
این است که یقینا اقتصاد ایران ظرفیت رشد  8درصدی را
دارد اما مهم این اســت که با سیاســتهای اقتصادی
سنجیده ظرفیتهای بالقوه را به فعل تبدیل کنیم.

مهدی پازوکی :اقتصاد ایــران ظرفیت
رسیدن به رشد  8درصدی را که در برنامه
توسعه پيشبيني شده اســت دارد .این
رشد تنها زمانی محقق ميشــود که شرایط برای رشد
اقتصاد فراهم شود .مهمترین شرط رشد اقتصادی ثبات
اقتصادی است .یکی از بزرگترین مشکالت ایران در عدم
رشد اقتصادی رانتخواری و شکلگیری طبقهای نوکیسه
اســت که تمایل دارند همهچیز را تحت سیطرهشــان
بگیرند .در شرایطی که چنین طبقاتی در اقتصاد ایران
فعالیت نکنند رشد  8درصدی دور از انتظار نیست.
هادی حقشناس :اقتصاد ایران در صنعت
گاز و پتروشیمی ،بخش خدمات و صنایع
معدنی ظرفیتهای خالی فراوانی دارد .به
دلیل موقعیت جغرافیايی بینظیر کشور ،مسیر ترانزیت
کاال برای تامین نیاز کشورهای همسایه هستیم و در بخش
کشاورزی از ظرفیتهای خالی استفاده نکردهایم .با توجه
به این منابع ميتوانیم رشــد  8درصدی را متناســب با
ظرفیتهای اقتصاد ایران بدانیم .استفاده از این ظرفیتها
در کنار افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی ميتواند
ظرفیتهای ایران را برای رشد اقتصادی افزایش دهد.

30

درصد

به ظرفیت  5تا  8درصدی در رشد
اقتصاد اشاره ميکنند

مهدی پورقاضی :رسیدن به رشد  5درصدی
در اقتصاد ایران با توجه به وضعیت نفت دور
از انتظار نیست پس در پاسخ به این سؤال
که ظرفیت رشد اقتصادی ایران چقدر است باید به ارقامی
بیــش از  5درصد فکر کرد .آماری که از رشــد صنعت در
ســهماهه اول سال جاری ارائه شده است 8.8 ،درصد است.
این آمار از نظر فعاالن صنعتی عجیب به نظر ميرســد اما
وضعیت صنعت آنقدر نابسامان است که رشدهای باال برای
آن امکانپذیر به نظر برســد .به هرحــال با مقداری ایجاد
انسجام و انضباط و درست عمل کردن در صنعت ميتوانیم
به رشد باالتر برسیم .من فکر ميکنم ظرفیت رشد ما بین 5
تا  8درصد است اما به طور کلی  5درصد رشد اقتصادی را
متناسب با ظرفیتهای اقتصاد کشور ميدانم.
سید حسین سلیمی :به نظر من اقتصاد
ایران ظرفیت تحقق رشد  7تا  8درصدی
را دارد .این همان رشــدی اســت که در

برنامه ششم توسعه هم برای اقتصاد پيشبيني شده است
اما فکر نمیکنم ظرفیت اقتصاد ایران برای تحقق چنین
رشــدی در سال جاری متبلور شــود .در سال  95تنها
ميتوان به حل مشکالت صنعت و بروز گشایشهایی در
روابط بانکی کشورمان امیدوار بود.
لطفاهلل سعیدی :سؤال سختی است اما
رشدی که در برنامه توسعه به عنوان رشد
اقتصادی مورد نظر مطرح شــده است،
رشــد  8درصدی است .از نظر من رشد  5تا  8درصدی
رشد قابل دسترســی برای اقتصاد ایران است و آرمانی
نیست.

10

يدهند
درصد پاسخ م 

که باید زیرساختها را برای
افزایش رشد تقویت کنیم

ســیده فاطمه مقیمــی :ظرفیتهای
اقتصادی ایران برای رســیدن به رشــد
اقتصادی مناســب است .زیرساختهای
خوبی داریم که از جمله منابع انسانی و نیروی کارآزموده
است اما از سوی دیگر زیرساختهای قانونی مناسبی برای
حمایت از تولید و بخشهای توسعهای نداریم .سرمایه
انسانی و تخصص نیروی کار در ایران تا حدی است که در
صورت مدیریت درســت این عوامل ميتوانیم تا پایان
امسال  15تا  20درصد رشد اقتصادی را تقویت کنیم.

10

درصد

رشد  5درصدی را واقعبینانهتر
ميدانند

عبــاس آرگــون :از نظــر من رشــد
پيشبينيشــده در برنامه توسعه برای
اقتصاد ایران خوشبینانه است .میانگین
رشد اقتصادی در  10سال اخیر  2.5درصد بوده است و
پيشبيني رشد  8درصدی با اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
میانگین  40یا  50سال اخیر از رشد اقتصادی هم عدد 5
درصد را نشان ميدهد .به دلیل آسیبهای زیادی که در
سالهای گذشته بر زیرساختهای اقتصادی وارد شده
بعید است که اقتصاد ظرفیت رشد  8درصدی را داشته
باشد.
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17

کـامنـت
يکند؟
به نظر شما تا پایان سال جاری اقتصاد ایران چه میزان رشد م 

40

درصد

رشد  5درصدی را برای اقتصاد
سال جاری پيشبيني ميکنند

خیرخواهان:امیدواریم در سال جاری که
سال پایان دوره دولت یازدهم است دولت
تالش کند عملکرد بهتــری در اقتصاد
داشته باشد و به رشد  5درصدی برسیم.

داشته باشیم.

مقیمی :این انتظار در دولت وجود دارد
که با تبدیل تورم دورقمی به تکرقمی
حداقل  10درصد افزایش رشد اقتصادی

پورقاضی :هنوز آثار روشنی در اقتصاد از
تحقق رشد  5درصدی نمیبینیم اما به
طور بالقوه اینطور عنوان شده است که
ميتوانیم به رشد  5درصدی برسیم .از نظر من تحقق
این رشد بستگی به سیاستهای دولت یازدهم دارد .اگر
در دولت یکدستی نســبت به مسائل اقتصادی وجود
نداشته باشد و بخشهای مختلف سیاسی چوب الی
چرخ هم بگذارند رشــد  5درصدی محقق نمیشــود.
متاســفانه در حال حاضر حاکمیت نسبت به مسائل
مختلف از جمله مسائل اقتصادی یکدست عمل نمیکند
و هرکس مسیر خودش را ميرود .با ادامه این وضعیت
بعید است در سال جاری به رشد  5درصدی برسیم مگر
اینکه حاکمیت به نگاه واحد برسد و همه از یک تصمیم
حمایت کنند .در این شرایط است که مسیر آزادسازی
اقتصادی باز ميشود و به رشد باالتر در اقتصاد ميرسیم.
ســلیمی :در ســال جاری به رشد 5
درصدی ميرسیم 3 .درصد از این رشد از
محل فروش نفت تامین ميشود .ظرفیت
فروش نفت ایران در سالهای تحریم کاهش یافته بود
اما در ســال جاری ظرفیت تولید و فروش يك میلیون
بشکه افزایش یافته است .فکر نمیکنم در سال جاری به
رشد  8درصدی برسیم اما دور از ذهن نیست که رشد 5
درصدی اقتصاد محقق شود .متاسفانه مشکالت صنعت
و مسائل پتروشیمی و قراردادهای نفتی هنوز حل نشده
است و در صورتی که این مشکالت مرتفع شود ،در سال
کهــای دولت در
يبینیم .کم 
آینــده اثــرات آن را م 
18
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راهاندازی صنایع کوچک و متوسط هم از جمله اقداماتی
است که ثمره آن در رشد اقتصادی سال آینده خود را
نشان ميدهد.

30

درصد

به تحقق رشد  4.5تا  5.5درصدی
در اقتصاد سال  95معتقد هستند

مرتضوی :از نظر من به  4.5تا  5.5درصد
رشد اقتصادی ميرسیم اما در شرایطی
که ســایر بخشهای حکومت به کمک
دولت بیاینــد و در حوزه تنشزدایی از اقتصاد با دولت
همکاری کنند .رشد اقتصادی  5درصدی در سال جاری
برای اقتصاد ایران قابل تحقق اســت در شــرایطی که
فضای داخل خانه را آرام کنیم و به اشتراک نظر در مورد
اولویتهایمان در حوزه مســائل اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی برســیم .در دوره دولتهای نهم و دهم نوعی
بینظمی و الیگارشی در حوزه مسائل پولی مالی کشور
ایجاد شــده بود و برای تحقق ایدهآلهایمان در حوزه
اقتصاد باید از این نگاه فاصله بگیریم.
سعیدی :از  4.5تا  5درصد را پيشبيني
ميکنم .معتقدم نیمه دوم ســال بهتر از
نیمه اول است .ظرفیتهای بانکی در نیمه
دوم سال بیشــتر ميشــود و امکان باز کردن ال.سی،
یوزانس و ال.سی دیداری برای شرکتهای ایرانی فراهم
شده است .هزینههای خارجی ما با تسهیل مراودات بانکی
نزدیک به  12درصد کاهش پیدا ميکند و از سوی دیگر
دولت مجموعه اقداماتی را برای فعالســازی بنگاههای
کوچک و متوسط آغاز کرده است که به سرانجام رسیدن
آن در بهبــود اوضاع اقتصــادی صنعت و افزایش تولید
ناخالص ملی و رشد بیشتر اقتصادی موثر است.
قشناس :بــه نظر ميرســد در سال
ح 
جــاری با توجه به افزایش میزان فروش
نفت به رشــد اقتصــادی قابل توجهی
برسیم .بخش عمدهای از رشد اقتصادی ایران متاثر از
فروش نفت و صادرات محصوالت پتروشیمی است .از
سوی دیگر سال کشاورزی خوبی را به پایان رساندیم و
امیدواریم در ســال جاری به رشــد  4.5تا  5درصدی
برسیم.

20

درصد

رشد  4تا  5درصدی را برای اقتصاد
سال  95پيشبيني ميکنند

مظاهری :عدهای از مسئوالن برآورد کردند
که در ســال جاری به رشد  4تا  5درصد
ميرســیم .این بــرآورد خوبی اســت و
حرکتهای انجامشــده در پنج ماه اول ســال هم نشان
ميدهد که تحقق این میزان رشد در اقتصاد ایران دور از
دسترس نیست .غیر از این امسال ،سال انتخابات است و
دولت تالش ميکند عملکرد بهتری از خود نشان دهد تا
بتواند در سال آینده رأی بیشتری از مردم بگیرد .بخشی از
مشکالت مالی و تنگناهای اقتصادی که عامل کندی رشد
اقتصادی است با تزریق پول در شش ماه دوم سال جاری
حل ميشــود و به طور کلی شش ماه دوم امسال بهتر از
شش ماه اول است .اگر تالش و تصمیم دولت برای حل
مشکالت اقتصادی کشور را یک فرض در نظر بگیریم ،به
طور حتم در شــش ماه دوم وضع بهتری از شش ماه اول
سال جاری داریم و به رشد اقتصادی  5درصدی ميرسیم.
پازوکی :برآورد من این است که در سال
جاری به رشــد اقتصادی  4تا  5درصد
ميرسیم

10

يگویند
درصد م 

در سال  95به  4درصد رشد
اقتصادی ميرسیم

آرگون :فکر ميکنم به حول و حوش 4
درصد رشد اقتصادی برسیم .بیشتر رشد
اقتصادی ایران در ســال جاری از محل
نفت است .نفت اثر بیشتری از بخشهای دیگر بر رشد
اقتصادی سال  95دارد .در صنایع دیگر عاليمی از رشد
نمیبینیم .در حوزه صنعت همچنان مشکالتی داریم اما
افزایش تولید نفت آنقدر اثرگذار بوده است که در سه
ماه اول بهار سال جاری به رشد  4.4درصدی رسیدیم.
در این بین یکی از اساسیترین مشکالت ما این است که
رشد اقتصادیمان پایدار نیست و دچار نوسان است و
این به صالح اقتصاد کشور نیست.

هرچند بخش عمدهای از فعاالن اقتصادی ایران رشد  4.4درصدی را در فضای صنعت و تولید کشور
محسوس و ملموس ارزیابی نکردهاند اما همه امیدوارند در ماههای آینده رشدی که بخش زیادی از آن به
دلیل افزایش تولید و صادرات نفت محقق شده ،پایش را به خانه صنعت و تولید هم برساند.

آیا اقتصاد ایران توان تجربه چند سال متوالی رشد مثبت اقتصادی را دارد؟

50

درصد معتقد هستند

به شرط حفظ ثبات اقتصادی و
یکصدایی بهرشدمستمرميرسیم

مرتضوی :بله ،این ظرفیت در اقتصاد ایران
وجود دارد اما چند مسئله مهم در پایدار
کردن رشد اقتصادی مطرح است .از جمله
این مسائل استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی با توجه
به محدود نکردن اقتصاد اســت .مرزهــای ایران نه در
سیاست و نه در اقتصاد قابل بستن نیست .عدهای روزی به
قول رئیسجمهور ما را به بنبست تقابل بردند اما ما در
حوزه سیاست ثابت کردیم که ميتوانیم از بنبست خارج
شــویم و در حوزه اقتصاد هم این توانایی را داریم .ما در
پیچیدهترین شرایط منطقه و با وجود آشوبزدگی بیشتر
کشورهای خاورمیانه ثبات سیاسی و امنیت کشور را حفظ
کردیم .این دســتاوردها ناشــی از کنار هم قرار گرفتن
بخشهای مختلف حاکمیت اســت و در اقتصاد هم اگر
تمام بخشهــا در کنار هم قرار بگیرند به رشــد پایدار
ميرسیم .در این بین نقش تشکلهای بخش خصوصی از
جمله اتاق بازرگانی و خانــه صنعت ،معدن و تجارت از
اهمیت بسزایی برخوردار است.
مقیمی :به طور قطع با مدیریت درســت و
برنامهریــزی ميتوانیم به رشــد اقتصادی
مناســب در ســالهای متوالــی برســیم.
زیرســاختهای ما نسبت به بســیاری از کشورهای منطقه
مطلوبتر است اما متاسفانه به جایگاهی که باید نرسیدهایم.
ضررهایي که از سیاستهای دولت قبل متحمل شدیم باعث
عقب ماندن اقتصاد شده است و باید با مدیریت مناسب این
عقبماندگیها را جبران کنیم.
پورقاضی :بله از نظر اقتصاد ،ایران این ظرفیت
را دارد تا به رشد پایدار در چند سال متوالی
برســد .وضعیت اقتصادی ایران در سالهای
تحریم آنقدر خراب شده است که رسیدن به رشدهای قابل
توجه در اقتصاد کشورمان پس از لغو تحریم کار سختی به نظر
نرســد .اما تحقق رشــد متوالی و مثبت هم بــه نگاه واحد
بخشهای مختلف حاکمیت به مسائل اقتصاد و وحدت نظر و
رویه مسئوالن و دستاندرکاران اقتصاد بستگی دارد.
ســلیمی :بله ،اقتصاد ایران این ظرفیت را
دارد تا در شــرایط حفظ ثبات اقتصادی و
سیاسی به چند سال رشد متوالی اقتصادی

برســد و آن را حفظ کند .به طور قطع ميتوانیم به رشد
مستمر اقتصادی برسیم اگر اتفاق ناگواری مثل تحریمها
بروز نکند .در حال حاضر مشکل سوئیفت حل شده است و
ميتوان امید به تسهیل مراودات بانکی داشت اما متاسفانه
امسال ،سال انتخابات است و این اتفاق سیاسی ،اقتصاد را
متالطم ميکنــد .من امیدوارم این تالطم مثبت باشــد.
نمیتوانیم پيشبيني کنیم که چه اتفاقی ميافتد اما به طور
معمول کشورها با اقتصاد بسته بیشتر تحت تاثیر تحوالت
سیاســی قرار ميگیرند .این تاثیر ميتواند مثبت باشد و
امیدواریم در ســالهای آینده به رشد  7یا  8درصدی در
اقتصادبرسیم.
پازوکی :بله اما پایداری رشد اقتصادی منوط
به حکمرانی خوب است .حکمرانی خوبی که
بر نظام تصمیمسازی کشــور حاکم شود و
تصمیمــات بخردانــه را بــر اســاس مبانی علمــی برای
سیاستگذاریهای اقتصادی اتخاذ کند .در این شرایط است
که نرخ رشــد اقتصادی افزایش پیدا ميکند و در سالهای
متوالی تکرار ميشود .اقتصاد ایران دارای دو مزیت است .مزیت
اول آن نیروهای انســانی تحصیلکرده و کاربلد اســت که
هیچیک از کشورهای منطقه این امتیاز را ندارند و مزیت دوم
انرژی ارزان است .این دو عامل باید در کنار سیاست خارجی
پویای ایران قرار بگیــرد و در چارچوب منافع ملی ارتباطات
بینالمللیمان را برای افزایش صادرات غیرنفتی و رسیدن به
رشد پایدار گسترش دهیم.

20

يگویند
درصد م 

باتقویتبخشهایغیرنفتیدر
اقتصادبهرشدپایدارميرسیم

مظاهری :ظرفیت رشد اقتصادی مستمر در
اقتصاد ایران وجود دارد .بخش زیادی از رشد
اقتصادی امســال ناشــی از افزایش تولید و
صادرات نفت ایران اســت .بخش نفت در ســال جاری سهم
بزرگی در رشــد اقتصادی ما بازی ميکند .بخش مسکن و
کشاورزی امسال رشد زیادی ندارد و سهمی آنچنانی در رشد
اقتصادی ندارد .این بخش نفت اســت که رشــد را افزایش
ميدهد اما رشد ناشی از فروش نفت پایدار و مستمر نیست.
دولت برای تحقق رشد پایدار باید شرایطی را فراهم کند تا سایر
بخشها مثل مسکن ،صادرات و خدمات هم رشد کند تا هر
میزان رشدی که در سال جاری کسب ميکنیم ادامه پیدا کند.
اگر منتظر افزایش تولیدو صادرات نفت در رشــد اقتصادی
بمانیم ،به رشد پایدار نمیرسیم.

آرگون :اقتصاد ایران ظرفیت رشد مستمر
را به شــرط رهایی از وابستگی به نفت
دارد .بایــد روي بحث صادرات غیرنفتی
بیشتر کار کنیم که به رشد بدون نوسان برسیم .رشدی
که ناشــی از افزایش فروش نفت باشد همیشه نوسان
دارد .یــک ســال نفت را خوب و زیــاد و با قیمت باال
ميفروشیم و همین باعث ميشود رشد اقتصادیمان
افزایش پیدا کند و سال دیگری که شرایط فروش نفت
مناسب نیست ،به رشد کمتر ميرسیم .رشد مناسب
اقتصادی رشد نوساندار نیست .رشد اقتصادی باید ثبات
داشــته باشد تا به اشتغالزایی و کاهش بیکاری منجر
شود.

20

درصد

رشد مستمر در اقتصاد ایران را دور از
انتظارنمیدانند
ســعیدی :بله ،از نظر من اقتصاد ایران این
ظرفیت را دارد که رشدهای خوب اقتصادی را
طی سالیان متمادی حفظ کند.

حقشناس :رشد اقتصادی بلند مدت ایران 4
درصد است .به جز یک دهه گذشته که رشد
بلندمدت ایران به زیر  3درصد رســیده بود،
اقتصاد ایران در بلندمدت همواره رشــد بیش از  4درصد را
کسب کرده است و از نظر من اینکه در چند سال متوالی به
رشد  5درصد یا بیشتر برسیم دور از انتظار نیست.

10

يگویند
درصد م 

باید برای کاهش معضالتی مثل
بیکاری رشد مستمر را پیگیری کنیم

خیرخواهان :چارهای جز تالش برای رشــد
مستمر نداریم .با توجه به وضعیت حادی که
در شاخصهایی مثل بیکاری داریم ،مجموعه
حاکمیت مجبور است شرایط را برای احیای رشد  5درصدی
ن صورت آســیبهای زیادی به
اقتصاد فراهم کند ،در غیر ای 
کشور وارد ميشود و دوباره به رشد صفر و پایینتر ميرسیم.
امیدواریم مجموعه حاکمیت به این بلوغ رسیده باشد و برای
تحقق رشــد  5درصدی و استمرار رشد اقتصادی مناسب در
سالهای آتی تالش کند.
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کـامنـت
چرا باید به موضوع فساد در اقتصاد ایران توجه جدی کرد؟

اقتصادی غیررقابتی بهرشد نمیرسد

سیدحامد واحدی
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

باید دقت کرد که مبارزه
با فساد به منظور بهبود
محیطکسبوکارتنها
بههمینچندنکته
خالصه نمیشود.
اقتصاد ایران اگر در
مسیربرنامههاحرکت
میکرد (البته امیدواریم
که در آینده حرکت در
مسیر برنامهها باشد)
به طور حتم بخشی از
مشکالت امروز وجود
نداشت .در برنامههای
مختلفیکهبرای
اقتصاد ایران تدوین
شده به موضوعات
مختلفی مانند اندازه
دولت ،فساد و بسیاری
دیگر از مسائل
ساختاری اشاره
شدهاست

20

اقتصاد ایران طی یک ســال گذشته بهشــدت تحت تاثیر دو مولفه قرار
گرفتهاســت :مولفه اول تداوم رکود یا به تعبیر دیگر ادامه رشد کم اقتصادی
اســت؛ و موضوع دیگر امتداد فساد در بدنه اقتصاد کشور است .به طور حتم
موضوع دوم اجازه نمیدهد که بحــران اول اقتصاد ایران یعنی همان رکود
حل شــود .یکی از پیششــرطهای از میان رفتن رکود و بازگشت رونق به
اقتصاد ایران ،ایجاد فضای رقابتی ،برابر و عاری از رانت است .اما تا زمانی که
عناصر فسادزا در اقتصاد ایران وجود دارند ،نه میتوان و نه باید انتظار داشت
که بسترهای الزم برای رقابت ایجاد شود .با این حال باید در نظر داشت که
وضعیت عمومی اقتصاد کشور به سمتی پیش رفته که نیاز شدید به حضور
سرمایهگذار خارجی و سرمایهگذار داخلی احساس میشود.
کاهش درآمدهای نفتی (با وجود اینکه میزان اســتخراج و صادرات نفت
ایران افزایش یافتهاست) موجب شده تا فرآیند توسعه کشور به تاخیر بیفتد .در
واقع دست دولت برای انجام پروژههای عمرانی بستهاست و از آن مهمتر اینکه
دولت با توجه به بحرانهای مالی ناشی از این اتفاق ،توان پرداخت مطالبات
پیمانکاران بخشخصوصی را نیز ندارد .آنچه اکنون پیش روی ماست ،کالفی
ســردرگم از این مشکالت اســت و باید با روشهایی منطقی و علمی سعی
در رفع آنها کرد .در حال حاضر به نظر میرســد که کلید حل بســیاری از
مصائب اقتصادی کشور ،افزایش میزان ســرمایهگذاری برای خروج از رکود
است .بنابراین حضور جدی بخشخصوصی و آغاز فرآیند توسعه بنگاهها باید
ش خصوصی هم برای
با سرعت باالیی رخ دهد .اما واقعیت این است که بخ 
حضور جدی در عرصه اقتصاد با تنگناهایی مواجه است که شاخصترین آن
فضای نامســاعد کسبوکار و اندازه بزرگ دولت است .طی تمامی سالهای
گذشته اندازه دولت به شکل غیرعادی و بیدلیلی رشد پیدا کردهاست .این
رشد موجب شده تا عمال دو اتفاق رخ دهد :اوال متناسب با این رشد ،دولت و
شرکتهای دولتی به رقیبی جدی برای بخشخصوصی در تمامی حوزههای
اقتصادی تبدیل شدهاند؛ دوما اینکه رشد بیش از اندازه دولت به تولید انبوه
قوانین و مقررات نیز انجامیدهاست.
حتی بدون توجه به دیگر مشکالت ساختاری اقتصاد ایران مانند موضوع
بانکهــا ،نظام یارانهای ،نظــام ارزی و نظام مالیاتی باز هم بخشخصوصی
بــا توجه به همــان دو مولفه برآمده از دولت بزرگ ،فرصت مناســبی برای
کســبوکار ندارد .امروز که در همه محافل اقتصادی ،حرف از ایجاد فضای
رقابتی در اقتصاد زده میشود ،باید دقت داشت که پیششرط رقابت ،اصالح
رویههای دولتی و استراتژيهای اقتصادی دولتهاست .فضای رقابتی زمانی
ش خصوصی مهیا باشد ولی
ایجاد ميشــود که زمین بازی برای حضور بخ 
ت هم شکل
متاســفانه در حال حاضر زمین بازی وجود ندارد ،بنابراین رقاب 
یگیرد.
نم 
در پس این وضعیت ،روند تولید فساد هم فزاینده میشود .به این معنی
که قوانین زائد پیش روی کســبوکار فساد میسازند ،رانتهای موجود در
اقتصاد ایران مانند ارز دونرخی فساد تولید میکنند و همینطور این فهرست
را میتوان ادامه داد .بر همین اســاس اســت که به دلیل تکثر دیدگاهها در
مورد اداره اقتصاد کشــور در حوزههای مختلف به بحران برخورد میکنیم.
از جمله اینکه بهتازگی در مورد موضوع پیوستن ایران به  FATFهم چنین
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اتفاقی رخ داد FATF .مانند سوئیفت یک سازمان بینالمللی است که براساس
توافق مشترک کشورهای مختلف جهان و به دلیل مبارزه جدی با پولشویی
راهاندازی شدهاســت .متاســفانه تحریمهای ظالمانهای که طی یک دهه به
اقتصاد ایران تحمیل شــد ،شرایطی را رقم زد که نظام بانکی و مالی ایران از
قواعد بینالمللی دور بیفتد .بنابراین امروز هم وقتی نامی از  FATFبه میان
میآید ،قرائتها و دیدگاههای مختلف و متضادی در مورد آن مطرح میشود و
به دنبال آن اصل موضوع به فراموشی سپرده میشود FATF .از نظر کشورهای
شریک ایران تنها تضمینی است که نشان میدهد ایران قواعد بینالمللی را
پذیرفته و در این چارچوبها حرکت میکند.
حال باید در نظر داشــت که اقتصاد ایران در انتظار جذب سرمایهگذاران
خارجی اســت .این ســرمایهگذاران نیز پیش از ورود به ایران ،به طور حتم
تمامی شــاخصهای بینالمللی را رصد میکنند .متاســفانه وضعیت ما در
شاخص بسیار مهم فساد مطلوب نیست .از سوی دیگر با ایجاد مناقشه برسر
حضور در معاهدات بینالمللی ،نشان ه نامطلوب دیگری از اقتصاد ایران مخابره
میشود .در این شرایط به طور نمونه پذیرش  FATFموجب این ميشود که
رتبه ایران در شاخص فساد کاهش یابد .بهبود شرایط ایران در این شاخص نیز
در نهایت منجر به جذب سرمایههای خارجی بیشتر میشود .بنابراین نباید با
موضوعات کارشناسی و فنی برخوردی غیراقتصادی کرد .البته باید توجه کرد
که قبول شرایط  FATFمخالفانی نيز دارد .به همین دلیل هم قوه مجریه باید
توجه کند که خداینکرده استقالل مالیمان ،استقالل کشورمان واستقالل
نظام هماهنگ حاکمیتی ما از بین نرود .باید توجه داشــت که پذیرش این
معاهدات بینالمللی باید هماهنگ با منویات رهبری باشد و چارچوبهای
اصولی نظام در نظر گرفته شود.
از ســوی دیگر باید دقت کرد که مبارزه با فساد به منظور بهبود محیط
کسبوکار تنها به همین چند نکته خالصه نمیشود .اقتصاد ایران اگر در مسیر
برنامهها حرکت میکرد (البته امیدواریم که در آینده حرکت در مسیر برنامهها
باشد) به طور حتم بخشی از مشــکالت امروز وجود نداشت .در برنامههای
مختلفی که برای اقتصاد ایران تدوین شده به موضوعات مختلفی مانند اندازه
دولت ،فساد و بسیاری دیگر از مسائل ساختاری اشاره شدهاست .اما متاسفانه
اصوال دولتها تمایلی به حرکت در مسیر برنامهها ندارند .یک نمونه عالی و
علمی از برنامههایی که میتوانست و البته هنوز هم میتواند آینده اقتصاد ایران
را نجات دهد ،اقتصاد مقاومتی است .در این برنامه مسیر تعالی اقتصاد کشور
دیده شدهاســت و با اتکای به آن میتوان پیشبینی رشدهای قابل توجهی
را برای آینده اقتصاد کشور داشت .برنامه اقتصاد مقاومتی در واقع راه اصلی
مبارزه با فساد و بهبود محیط کسبوکار در اقتصاد ایران است .دولت امروز هم
میتواند در فرصت باقیمانده به بخشهای کلیدی از این برنامه عمل کند و در
نهایت بسترهای الزم را برای رقابت واقعی در اقتصاد ایران را بسازد.
آنچه امروز باید درباره آن فکر جدی کرد ،همین موضوع رقابت است .در
اقتصادی که رقابت نداشتهباشد ،فساد تولید و بازتولید میشود و در اقتصادی
که فســاد وجود داشتهباشد ،خبری از رشــد و پویایی نیست .اینها موجب
میشوند که آینده اقتصاد کشور در خطر قرار گیرد و از آن مهمتر اینکه نسل
جوان و تحصیلکرده کشور همچنان در تب بیکاری بسوزد.

چشمانداز
رشد اقتصادی  4.4درصدی در بهار سال  95میتواند نشانه رسیدن به رونق باشد؟

آخرین ماموریت

دهه  90شمسی چشمانتظار رونق اقتصادی است .نیمه اول این دهه بیشتر به رکود گذشته و تنها در دورههایی کوتاه موفق شده از رکود مطلق فاصله بگیرد .آمارهای فصلی
رشد اقتصادی در دهه  90نشان ميدهد که تا سال  94در هیچ فصلی ،رشد اقتصادی به باالی  4درصد نرسیده است .به همین دلیل است که رشد  4.4درصدی در بهار
سال  95امیدها را برای رسیدن به رونق اقتصادی زنده کرده است .شاید انتظار دهه  90برای رسیدن به رونق در سال  95به سر آید چه آنکه مشاور اقتصادی رئیسجمهور
معتقد است ،رشد کمتر از  4درصد برای اقتصاد ایران مفهوم خروج از رکود را دارد و رشد باالی  4درصد نشانه رونق است .اقتصاددانان اما تاکید ميکنند که رشد در یک
فصل نمیتواند مبنای داوری در این زمینه باشد .تداوم رشد باالی  4درصد در تمام فصول سال  95ميتواند عبور از مرحله یخزدایی و ورود به فاز رونق تلقی شد.

چشمانداز

خداحافظ رکود

دولت یازدهم در سال پایانی فعالیت خود ميخواهد رونق اقتصادی را به سرانجام برساند
محمد عدلی
خبرنگار

57
درصد

رشد استخراج نفت و
گاز در در  3ماه ابتدایی
امسال

4.2
درصد

رشد تولید در بخش
صنعت طی بهار
امسال

فقط  12روز از آغاز چهارمین ســال فعالیت دولت یازدهم گذشته
بود که رئیسجمهور خود را برای اعالم خبری مهم آماده ميکرد .سه
سال و چند ماه قبل ،حسن روحانی مورد اعتماد اکثریت رایدهندگان
قرار گرفت تا اوضاع اقتصاد را سامان دهد .هرچند حل و فصل مسئله
هســتهای مهمترین ماموریت دولت یازدهم بود اما بازگرداندن آرامش
بــه اقتصاد و پایان دادن بــه دوران رکود و تورم نیز مطالبهای غیرقابل
چشمپوشی از روحانی و یارانش به حساب ميآمد .آرامش اقتصادی و
کاهش نرخ تورم ،پیش از شکلگیری توافق هستهای و اجرای برجام،
بــه ارمغان آمد اما رهایی از رکود به عنوان درد  5ســاله اقتصاد ایران،
انتظار دوران پسابرجام را ميکشید تا لغو تحریمها و عادی شدن روابط
بین المللی به فریاد اقتصادیون برســد و این بار سیاست ،دِین خود را
به اقتصاد بپردازد .حســن روحانی که وعده سیاسی خود را برای پایان
مناقشــه هستهای ،به واقعیت بدل کرده بود ،انتظار روزی را ميکشید
که بتواند از پایان دوران رکود پردهبرداری کند 12 .روز پس از سالگرد
سومین سال فعالیت دولت یازدهم این فرصت را پیدا کرد تا از روز موعد
ســخن بگوید .او جمع مردم کهگیلویه و بویراحمد را برای اعالم خبر،
انتخاب کرده بود .استانی که رکورددار مشارکت در انتخابات است و مردم
جزئیات نرخ رشد اقتصادی در بهار سال ( 95مرکز آمار ایران)
نام گروه

نرخ رشد بهار سال 95

کشاورزی

4

صنعت

8.8

خدمات

2.9

محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار)

4.4

محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار)

2.9

رشد اقتصادی کشور در دوره ( 1394-1384درصد)

مأخذ :نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
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آن به وفادارترینها شهره شدهاند ،اولین کسانی بودند که نوید خروج از
رکود را از زبان رئیسجمهور شنیدند« :من خوشحالم به مردم یاسوج
اعالم کنم ،دیشب مرکز آمار کشور اعالم کرد رشد اقتصادی ایران در 3
ماهه اول امسال  4.4درصد بوده است ».حسن روحانی اینگونه مراسم
بدرقه رکود را برگزار کرد و چشمانداز رونق را برای ماههای باقیمانده از
سال جاری ترسیم کرد« :روزی که تشکیل دولت دادیم ،رشد اقتصادی
کشور منهای  6.8درصد بود .امروز رسیدیم به  4.4درصد و این از غیرت
شما جوانان اســت .اگر امروز توانستیم در روزهای سخت این منطقه،
در شرایطی که دشمنان انقالب قیمت نفت را به یکسوم و یکچهارم
رساندند ،به رشد نزدیک  5درصد برسیم این به معنای اعتماد مردم به
دولتشــان و اتحاد ملت و دولت اســت ».روحانی در روز اعالم خروج از
رکود ،نتوانست از تاثیر دستاورد اصلی دولت بر اقتصاد یاد نکند« :امروز
برخالف اراده دشــمنان ایران ،هر مقدار که ما میخواهیم نفتمان را به
جهــان صادر میکنیم؛ ما کاری کردیم که زنجیرهایی را که برای عدم
ارتباط بین بانکهای ایرانی و خارجی ایجاد کرده بودند درهم شکستیم.
ک سال  350هیئت اقتصادی و
امروز از سراسر دنیا در عرض کمتر از ی 
 160هیئت سیاسی به ایران سفر کردند».
جزئیات نرخ رشــد اقتصادی در بهار سال جاری نشان ميدهد که
همه بخشهای اقتصاد در مسیر رشد قرار گرفتهاند .رشد تولیدات بخش
کشاورزی به  4درصد رسید تا همان رویه همیشگی خود را حفظ کرده
باشد .صنعت به رشد  8درصدی رسید و خدمات هم رشد  2.9درصدی
را تجربه کرد تا رشد  4.4درصدی رقم بخورد .رشد اقتصادی بدون نفت
نیز  2.9درصد ثبت شــده است تا مشخص شود که بار رشد اقتصادی
را بهتنهایی صنعت نفت نکشیده اســت و هرچند آمار استخراج نفت
که رشــد  57درصدی را نسبت به بهار ســال گذشته تجربه کرده در
زیرمجموعه بخش معدن آمده اما نرخ رشد بخش صنعت نیز  4.2درصد
اعالم شده است تا نشانهها از خروج نسبتا متوازن از رکود حکایت داشته
باشد.
J Jرونق ميآید؟
سال  95قرار اســت هدیهای به اقتصادیون تقدیم کند که تاکنون
در دهه  90نصیب آنها نشده است .رونق ،بزرگترین گمشده ایران در
میدان اقتصاد است که امیدواریها نسبت به تحقق آن در سال جاری
افزایش یافته است .در آخرين روزهاي ديماه سال گذشته بشارت لغو
تحريمهاي اقتصادي از ميدان ديپلماسي به گوش رسيد تا اقتصاد خود
را براي حركت جديد در سال  95آماده كند چه آنکه دهه  90به ميانه
خود رسيده و هنوز اقتصاد رنگ رونق را به خود نديده بود .سال  95تنها
سال دهه  90است كه زنجير تحريم را در پاي خود احساس نميكند به
همين دليل بار زيادي روي دوش آن گذاشته شده تا شايد اولين سال
رونق در دهه  90رقم بخورد .پيشبيني نهادهاي بينالمللي از رشــد
اقتصاد ايران در ســال  95نشان ميدهد كه ميتوان انتظار افزايش 4
تا  6درصدي توليد ناخالص داخلي را داشت .دولت نيز در بودجه سال

سال  95تنها سال دهه  90است كه زنجير تحريم را در پاي خود احساس نميكند به همين دليل بار زيادي روي دوش آن گذاشته شده تا شايد
اولين سال رونق در دهه  90رقم بخورد .پيشبيني نهادهاي بينالمللي از رشد اقتصاد ايران در سال  95نشان ميدهد كه ميتوان انتظار افزايش 4
تا  6درصدي توليد ناخالص داخلي را داشت .دولت نيز در بودجه سال  95از نرخ رشد  5درصدي سخن به ميان آورده است.

رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده رشته فعاليتهاي عمده اقتصادي به قيمتهاي ثابت (درصد ،سال پایه )1376
شرح

1394

سه ماهه اول
94

شش ماهه
اول 94

سهم از ( GDPدرصد)

سه ماهه اول
95

1394

1395

گروه كشاورزي

5.7

8.7

6.9

5.6

5.7

4.0

11.2

8.9

كشاورزي ،شكار و جنگلداري

5.4

8.5

6.7

5.4

5.4

4.9

10.7

8.5

نه ماهه اول  94كل سال 94

يگيري
ماه 

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

-14.3

0.5

0.4

گروه صنعت

-2.2

-3.1

-2.4

-3.1

-2.2

8.8

25.1

26.9

صنعت و معدن

0.0

-1.6

-0.8

-1.0

0.0

10.9

19.9

22.0

معدن

1.7

2.4

2.1

-1.0

1.7

41.4

3.4

5.1

استخراج نفت و گاز طبيعي

3.6

3.6

3.5

-0.7

3.6

57.3

2.5

4.2

ساير معادن

-3.3

-0.9

-1.6

-2.0

-3.3

-5.6

0.9

0.9

صنعت

-0.3

-2.4

-1.4

-1.0

-0.3

4.2

16.5

17.0

تأمين آب ،برق و گاز طبيعي

3.2

0.4

3.2

1.7

3.2

15.4

2.0

2.1

ساختمان

-16.7

-13.5

-13.7

-16.4

-16.7

-8.8

3.2

2.8

گروه خدمات

0.4

-0.6

-0.3

0.2

0.4

2.9

62.2

63.3

عمده و خردهفروشي ،هتل و رستوران

0.1

-1.3

-0.7

-0.3

0.1

1.5

20.4

19.7

حمل و نقل ،انبارداري و ارتباطات

-6.8

-5.6

-6.1

-7.0

-6.8

1.4

9.6

9.9

واسط هگريهاي مالي

-5.6

-7.2

-4.0

-4.3

-5.6

0.3

1.3

1.2

مستغالت ،كرايه و خدمات كسب و كار

1.8

-0.1

0.3

1.8

1.8

4.0

19.2

20.1

امور عمومي ،آموزش ،بهداشت و مددكاري

7.0

6.0

5.9

6.5

7.0

2.8

8.9

9.2

ساير خدمات عمومي ،اجتماعي و شخصي

2.7

3.3

2.7

2.8

2.7

10.8

2.7

3.2

جمع ارزش افزوده رشتهفعاليتهاي اقتصادي

0.3

-0.5

-0.1

0.0

0.3

4.5

98.5

99.1

خالص ماليات بر واردات

-

-

-

-

-

-

1.5

0.9

محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار)

1.3

0.3

0.9

1.0

1.3

4.4

100.0

100.0

محصول ناخالص داخلي بدون نفت (به قيمت بازار)

1.3

0.2

0.8

1.0

1.3

2.9

 95از نرخ رشد  5درصدي سخن به ميان آورده است .محمدباقر نوبخت
سخنگوي دولت از تحرك اقتصاد در فصل چهارم سال گذشته و فصل
اول سال  95به عنوان نشانههای تحقق رشد  5درصدي در سال  95یاد
كرده است .آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه نرخ رشد اقتصاد در سال
 94مثبت مانده و به يك درصد رسيده است با اين وجود بخش صنعت
با رشد منفي همراه بود.
سال  94که از آن به عنوان سختترین سال مالی و ویژهترین سال
از نظر اقتصادی یاد شــد ،به پایان رســید و سال  95اولین سال بدون
تحریم و با فروش باالی نفت شد .فعاالن اقتصادی در انتظار باالترین نرخ
رشد در دهه  90هستند چراکه تاکنون نرخ رشد اقتصادی  3درصدی
در سالهای  90و  93باالترین 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 رسیدن به
این میزان رشد ،آن هم به صورت پایدار ،به یک رويا برای اقتصاد ایران
بدل شده است.
مســعود نیلی مشــاور اقتصادی رئیسجمهور در نشســتی که با
سردبیران اقتصادی رسانهها در اوایل فعالیت دولت یازدهم برگزار کرد،

اظهار داشت که در شرایط فعلی رسیدن به رشد اقتصادی  4درصدی
برای اقتصاد ایران ،خروج از رکود محســوب ميشــود و دستیابی به
رشــدی 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 اســت که در سالهای میانی این دهه این رویداد را عملیاتی
کند .برخي از اقتصاددانان اما معتقدند كه طوالني شــدن دوران ركود
در سالهاي گذشــته ،اجازه حركت سريع اقتصاد ايران را در سال 95
نميدهد و رشد اقتصادي رفتهرفته افزايش خواهد يافت .آنها وضعيت
شاخصهاي كالن اقتصاد در بدو ورود به سال  95را نشانهاي براي عدم
تحقق رشــد باالي اقتصاد در اين سال ميدانند .فرشاد فاطمي رئيس
دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف بر اين باور است كه
با بررسي روند تاريخي شاخصهاي كالن ميتوان به اين نتيجه رسيد
كه اقتصاد ايران در سال  95حدود  3درصد رشد را تجربه خواهد كرد و
امكان رشد باالتر را ندارد.
J Jتوقف در سال 94
گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی در سال  94نشان ميدهد

-

6.5
-

درصد
رشد اقتصادی در
سالهای  1384تا
1386

5

درصد
پیشبینینرخ
رشد اقتصادی در
سال 95
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چشمانداز

-6.8

جدول جزئيات نرخ رشد اقتصادي سال  -94مركز آمار

درصد
رشد اقتصادی در
سال 91

-23.8
درصد
رشد سرمایهگذاری در
سال 91

-16.5
درصد
رشد سرمایهگذاری در
نیمه اول سال 92

نرخ رشد در سال 94

نام بخش

5.4

گروه كشاورزي

-2.2

گروه صنعت

0.2

گروه خدمات

1

محصول ناخالص داخلي

0.9

محصول ناخالص داخلي بدون نفت

که این شاخص در سال گذشته به یک درصد رسیده است .رشد اقتصادی
بدون احتســاب نفت نیز  0.9درصد برآورد شده است .جزئیات آمار اثبات
میکند که بخش کشاورزی در میان بخشهای مختلف اقتصاد بیشترین
رشــد را تجربه کرده است و همین موضوع موجب مثبت ماندن نرخ رشد
اقتصاد شده است .طبق گزارش مرکز آمار ایران ،بخش کشاورزی در سال
 94رشد  5.4درصدی را تجربه کرده است و بخش خدمات نیز  0.2درصد
رشد داشته اســت اما بخش صنعت و معدن با رشد منفی  2.2درصدی
مواجه شده که نشان میدهد میزان تولید ناخالص داخلی در این بخش 2.2
درصد کاهش یافته است .کاهش تولیدات صنعتی ،تصویری از رکود را برای
اقتصاد ایران ترســیم کرده است اما رشد مثبت در بخشهای کشاورزی،
نفت و خدمات در ســال  94موجب شد تا نرخ رشد اقتصادی به محدوده
زیر صفر افول نکند .نرخ رشد اقتصادی در سال  93معادل  3درصد اعالم
شده بود اما کاهش قیمت نفت و رکود تولید در سال  94مانع ادامه روند
رو به رشد این شاخص شد .با لغو تحریمها در اواخر دیماه سال گذشته،
تولید نفت افزایش قابل توجهی را تجربه کرد تا سایر بخشهای اقتصاد نیز
در انتظار رشد بیشتر قرار بگیرند .در اين شرايط اما سخنگوی دولت از آغاز
حرکت رشد اقتصادی از زمستان سال گذشته خبر داد .او رشد اقتصاد با
احتســاب نفت در فصل چهارم سال گذشته را  2درصد اعالم کرد و رشد
اقتصادی بدون نفت را  1.6درصد دانست .به گفته رئیس سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور در گروه کشاورزی در سه ماهه سوم پارسال رشد 3.3
درصدی رقم خورده بود که در سه ماهه چهارم به  5.5درصد افزایش یافت.
نرخ رشد گروه صنعت نیز از منفی  4.4درصد در پاییز سال گذشته به 0.6
درصد در زمستان سال  94افزایش یافت .بر این اساس در بخش خدمات
نیز نرخ رشد از  0.4درصد در پاییز  94به  0.8درصد در زمستان  94رسید.

رشد سرمایه گذاری در دوره ( 1394-1384درصد)

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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J Jسابقه رشد اقتصاد
آمارهــای رســمی از تغييــرات ســاالنه توليد ناخالــص داخلي،
سرمایهگذاری و مصرف در سالهاي  1384تا  1394نشان ميدهد که
عملکرد متغیرهای یادشده در دهه گذشته را مي توان به دورههای قبل
از ســال  ،1387دو سال  1388و  ،1389دوره تشديد تحريمها (نيمه
دوم  1390تا  )1392و دوره  1392تا  1394که دولت یازدهم بر ســر
کار بوده ،تقسيم کرد .رشد اقتصادی در سال  1384و دو سال بعد از آن
( 1385و  )1386به پشتوانه سياستهاي اصالح ساختاري برنامه سوم
توسعه ،به طور نسبي باال بود .در اين دوره متوسط رشد ساالنه اقتصادي
با نفت  6.5درصد و بدون در نظر گرفتن بخش نفت  6.8درصد بود .اما
رشد اقتصادي كشــور در سال 1387به داليل متعدد از جمله کاهش
نسبي قيمت نفت عمدتا به دليل بروز بحران اقتصادي و مالي جهاني در
سال  2008و اتخاذ رويكردهاي انقباضي پولي و اعتباري محدود شد و
به كمتر از يك درصد در سال  1387رسيد.
از اواخــر ســال  1390تولید اقتصاد ایران تحت تاثیر شــوكهاي
پياپي نحوه اجرای هدفمندسازی یارانهها و افزايش  5.5برابري قيمت
حاملهاي انرژي ،تشدید تحریمهای خارجی بهویژه در حوزههای بانکی،
نفت و تجارت و افزايش ســه برابري قيمت ارز قرار گرفت .این عوامل
در کنار نقايص ســاختاري و مدیریتی کشور باعث افزایش هزینههای
تولید و نامناســب شدن فضای کســب و کار و موجب کاهش تولید و
همچنین خروج بخش قابل توجهی از سرمايههاي کشور از فعاليتهاي
مولد به سمت فعالیتهای غیرمولد شد .مجموع این عوامل باعث شد
تا سرمایهگذاری ،نرخ رشد اقتصادی و مصرف در سال  ،1391کاهش
شدیدی را تجربه کند .رشد اقتصادی کشور در سال  ،1391منفی 6.8
درصد و رشد سرمایهگذاری منفی  23.8درصد بود .رشد منفی اقتصاد و
کاهش قدرت خرید جامعه به واسطه تورمهای باال در سال  1391و نیمه
اول سال  1392ادامه یافت به نحوی که رشد اقتصادی و سرمایهگذاری
در نیمه اول ســال  1392نسبت به مدت مشابه سال قبل ،به ترتیب
 -2.4درصد و  -16.5درصد بود .این موضوع منجر به کاهش ســطح
مصرف جامعه شد .مصرف بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم
و بزرگترین جزء تقاضای کل در ســالهای  1391و  1392به ترتیب
نرخ رشد منفی  1.7و  1درصد را تجربه کرد .در واقع در سالهای 1391
و  1392اقتصاد با رکود تورمی بیســابقهای مواجه شد .از ویژگیهای
بارز تولید ،ســرمایهگذاری و مصرف در دوره  1384تا  ،1392کاهش
سطوح و نوسانهای شدید نرخهای رشد متغیرهای یادشده بوده ضمن
اینکه به لحاظ کمي و کیفی مطابق جهتگیریهاي اسناد باالدستی
نیز نبوده است.
J Jاقدامات دولت یازدهم
طبق گزارشــی که تیم اقتصادی دولت در پایان سال سوم فعالیت
دولت یازدهم آماده کرده است ،مجموعه سیاستها و اقدامات دولت در
حوزه اقتصاد ،عمدتا در قالب مصوبات «رفع موانع تولید و سرمایهگذاری
و بهبود فضای کســب و کار» ،مجموعه اقدامات «خروج غیرتورمی از
رکود» ،اصالحیه بودجــه  ،1392قانون بودجه  1393و 1394و قانون
«رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»« ،بسته سیاستی
کوتاهمدت خروج از رکود در حوزههای مشخص» و «مجموعه اقدامات،
سیاســتهای اجرایی و پروژههای اقتصاد مقاومتی مصوب شــورای
اقتصاد» آورده شده است .تالشهای دولت در این مصوبات بر حمایت
از تولید متمرکز بود .دولتمردان معتقدند که در طرف عرضه اقتصاد،

طبق سند چشک انداز ،در سال  ۱۴۰۴باید حداقل  3میلیون دستگاه خودروی سبک شامل سواری
و وانت در کشور تولید شود که  2میلیون دستگاه آن در بازار داخل به فروش برسد و یک میلیون
دستگاه نیز باید صادر شود.

جدول نرخ رشد اقتصادی -مرکز آمار
سال

رشد اقتصادی بدون نفت

رشد اقتصادی با نفت

71

4.79

5.69

72

4.94

5.53

73

2.50

4.28

74

1.86

2.20

75

7.68

8.64

76

-0.16

0.65

رشد تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیتهای اقتصادی ،رشد سرمایهگذاری و رشد مصرف (درصد) در
دوره 1394-1384
تهای عمده
فعالی 

( 1384سال شروع
اجرای سند چشمانداز)

1391

گروه کشاورزی

11.3

3.7

1394 1393 1392
3.8

5.4

گروه نفت

0.1

-8.9 -37.4

4.8

3.6

گروه صنایع و معادن

7.7

-6.4

-2.9

5.0

-2.8

گروه خدمات

8.4

1.1

-1.5

2.4

0.2

77

4.30

4.69

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

6.3

-6.8

-1.9

3.0

1

78

2.03

3.13

79

7.43

8.22

80

5.48

6.46

81

8.75

10.13

82

7.92

7.17

83

6.96

7.51

84

6.19

6.51

85

7.32

7.32

86

7.84

7.96

87

0.83

1.23

88

3.16

3.87

89

6.38

7.12

90

3.2

3.4

91

-5.4

-3.1

92

-2

-2.2

93

2.8

3

94

0.9

1

سعی شــد با آرام کردن فضای اقتصادی کشور ،کاهش موانع اداری و
اعتباری تولید ،کاهش نااطمینانیها ،کاهش فعالیتهای سوداگری و
مدیریت واردات ،حمایت از بخشهای صادراتی و تعامل با دنیای خارج،
به افزایش فعالیتهای اقتصادی کمک کند .همچنین در طرف تقاضای
اقتصاد نیز دولت با اعمال سیاستهایی ،نظیر سیاستهای انضباط مالی
و پولی (کنترل حجم پایه پولی) و افزایش انگیزههای سرمایهگذاری و
تامين سرمايه در گردش بنگاههاي فعال و نيمهفعال به افزایش تولید
کمک کند.
J Jنتايج سیاستها
در سال  1393پس از دو سال ،اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود
تورمی خارج شد و رشد اقتصادی از رشد مثبت  3درصد برخوردار شد.
البته از اواسط سال  ،1393عمدتا به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و
کاهش تقاضای محصوالت به دلیل کاهش قدرت خرید ناشی از تورم
سالهای قبل و به تعویق انداختن مصرف به دلیل شک و تردیدها در
خصوص نتایج مذاکرات هستهای و باال بودن نرخ سود بانکها ،مجددا

4.7

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (بدون نفت)

8.1

-0.9

-1.1

2.8

0.9

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلی

4.7

-6.9 -23.8

3.5

-15.6

ماشين آالت

2.4

8.7 -16.1 -35.7

-

ساختمان

6.8

-1.1 -13.8

0.7

-

هزينههاي مصرف نهايي بخش خصوصي

8.4

-1.7

-1.0

3.1

2.5

هزينههاي مصرف نهايي بخش دولتي

4.6

-7.2

1.6

2.7

7.3

سطح فعالیتهای اقتصادی کاهش یافت .مطابق با آمارهای مرکز آمار
ایران رشــد اقتصادی ســال 1394به یک درصد رسید که هرچند در
مقایسه با رشد  3درصدی ســال  ،1393کمتر است اما در مقایسه با
کشورهای مشابه ایران که اقتصادشان وابسته به نفت است و به واسطه
کاهش قیمت نفت مواجه با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و افزایش
تورم شدهاند ،عملکرد بهتری داشته است .هزینه مصرف نهایی بخش
خصوصی علیرغم رشــد منفی  2در سال قبل آن ،در سال  1393به
رشــد مثبت  3.1درصد بازگشت و مطابق آمار در سال  1394نیز 2.5
درصد رشد داشته است.
حفظ ثبات و پایداری اقتصاد در برابر تکانه شدید کاهش قیمت نفت،
کنترل سیر نزولی تولید ناخالص داخلی و ادامه روند کاهند ه نرخ تورم
در سال  94رقم خورد.
J Jموانع رشد
تنگنای مالی اعتباري ،بنابراین ناکافی بودن سرمایهگذاری و کاهش
تقاضای داخلی به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود
و رونق فعالیتهای اقتصادی معرفی شــده است .دولت سازوکارهایی
را برای رســیدن به رونق دنبال ميکند تا از طریق منابع عمومی و با
کمک نظام بانکی و بخش خصوصی ،ظرفیتهای خالی اقتصاد بهویژه در
بخش صنعت فعال شود تا در کنار امیدواری ناشی از فضای پسابرجام و
سرمایهگذاری مستقیم و یا تامین مالی طرحهاي اولويتدار كشور توسط
سرمایهگذاران خارجی ،اقتصاد بتواند در سال  1395وارد مرحله جدید
شود و در مسیر بلندمدت خود قرار گیرد تا در ادامه نیز زمینه رشد باالتر
و مستمر با هدف تحقق اهداف برنامه ششم توسعه میسر شود .هرچند
دولت ،سیاســتها و اقداماتی در جهت تهییج ســرمایهگذاری و رشد
اقتصادی در کوتاهمدت در نظر گرفته است اما چالشها و تنگناهایی که
در حوزه ســرمایهگذاری و تولید وجود دارد ،عموما ساختاری ،نهادی و
اقتصادی -سیاسی است.

1.7
درصد
میزان کاهش
مصرفبخش
خصوصی
در سال 91

3.1

درصد
میزان رشد مصرف
بخشخصوصی
در سال 93
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چشمانداز

دولت واقعا هیچ کاری نکرده است؟
 18دلیل برای حمایت نیمبند از دولت

دولت یازدهم در گزارش عملکرد خود که به مناسبت
سه سالگی دولت تهیه کرده به نکاتی اشاره کرده که
برخی دســتاوردها و برنامههای قوه مجریه را شامل
ميشود:

نرخ رشد اقتصادی در سال  93تغییر جهت داد و به
1
ســطح  3درصد رسید .جلوگیری از ورود اقتصاد به
چرخه رکود در وضع مالی نامطلوب دولت در ســال  1394و
دستیابی به رشد اقتصادی یک درصدی .انتظار بر این است
كه در سال جاری به دلیل لغو تحریمها و توجهات قانون بودجه
ســال  1395به بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و
همچنین اهتمام دولت به فعالسازی ظرفیتهای بیکار اقتصاد
بهویژه در بخش صنعت و اجرای پروژههای اولویتدار اقتصاد
مقاومتی ،وضعیت به مراتب بهتری رقم بخورد و رشد اقتصادی
کشور حداقل به  5درصد برسد.
در سطح بخشهای اقتصادی در سال  ،1394بخش
2
کشاورزی و نفت و گاز کشور از رشد مثبت و مناسبی
برخوردار بودهاست .با به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای و
رفع تدریجی محدودیتهای ناشی از آن ،فعالیتهای حوزه
نفت و گاز رشد شتابانی یافته و باعث شد تا مطابق آمارهای
مقدماتی مرکز آمار ایران ،رشد ارزش افزوده آن در فصل چهارم
سال 1394نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  16.5درصد
رشــد یابد و در مجموع رشد ارزش افزوده بخش یادشده در
سال  1394به  3.6درصد برسد.
نرخ رشــد سرمایهگذاری نیز به  3.5درصد در سال
3
 1393رسید ولی در سال  1394با تداوم مشکالت
مالی دولت و بانکها ،سرمایهگذاری جدید کماکان با مشکل
مواجه بوده است .انتظار بر این است كه با توجه به رویکردهای

دولت برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی داخلی و خارجی
این نرخ افزایش یابد.
فضای بيثباتي و سفتهبازي در بازار داراييها (طال،
4
ارز و مســكن) بهشــدت افت کرد و یا از بین رفت.
انتظار بر این است که با ثبات نسبی در سطح اقتصاد کالن و
بازدهــی مشــخص در داراییهــای مالــی ،انگیــزه برای
سرمایهگذاری فیزیکی رونق گیرد.
طی سه سال اخیر در نتیجه اقدامات صورت گرفته
5
توسط بانک مرکزي ،ترکيب رشد نقدينگي سالمتر و
شفافتر شده است.
بعد از شروع به كار دولت يازدهم با تداوم سیاستهای
6
انضباطی پولی و مالی ،كاهش روند نرخ تورم ساالنه و
نقطه به نقطه بر اســاس دو شــاخص قیمت تولیدکننده و
مصرفکننده رقم خورد .در مهر سال  92تورم باالي  40درصد
تجربه ميشــد كه پس از گذشت یک سال به زیر  20درصد
رســید و پس از آن به مدت یک سال دیگر ،تورم در حد 15
درصد تثبیت شد .از نیمه دوم سال  1394روند نزولی دیگری
رقم خورد به نحوی که در اردیبهشت سال  ،1395تورم ساالنه
به  10.4درصد رسید و در خردادماه تورم تکرقمی به ارمغان
آمد .نرخ تورم در مردادماه سال  95به  8.7درصد رسید.
رویکرد دولت بازبيني و کاهش تدريجي نرخ ســود
7
متناسب با تحوالت کالن اقتصادی است .نرخ سود
بانکی آخرین بار در تیرماه ســال جاری از  18به  15درصد
کاهش یافت.
در راستای تامین مالی بنگاههای اقتصادی موجود،
8
سهم سرمايه در گردش از مجموع تسهیالت اعطايي
بانكها بهتدریج افزایش و از  46درصد در سال  1391و 53.9

رشد هزینه های مصرفی در دوره ( 1394-1384درصد)

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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درصد در ســال  1392به حدود  63.0درصد ســال 1394
افزایش یافته است.
در دو سال اخیر ،علیرغم محدودیتهای ناشی از
9
تحریمها ،اقدامات مهمی برای تســهیل در فرآیند
ســرمایهگذاری و کسب و کار اتخاذ شده است .بهطوری که
رتبه جهاني فضاي كســب و كار کشور از رتبه  152در سال
 1392به رتبه  119در ســال  1393و رتبه  118در ســال
1394بهبود یافت .این شاخص میتواند در هدایت منابع مالی
خارجی به کشور کمک کند.
ارزش صــادرات کاالهای غیرنفتی (با احتســاب
10
میعانات گازی) از  41.8میلیارد دالر در سال 1392
به  42.4میلیارد دالر در سال  1394رسید .ضمن اینکه در دو
ماهه اول ســال جاری نیز این رقم نزدیک به  7میلیارد دالر
بوده است.
كســري تراز تجاري غيرنفتي (با احتساب ميعانات
11
گازي) از حدود  -7/9ميليارد دالر در سال  1392به
حدود  -3ميليارد دالر در پايان ســال 1393بهبود يافت .در
سال  1394تراز تجاري غيرنفتي برای اولین بار طی  37سال
گذشــته مثبت شــد و به حدود یک ميليارد دالر رسيد كه
نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود  4ميليارد دالر بهبود
داشت.
تعداد طبقات تعرفه اي از  14طبقه در سال 1392به
12
 10طبقه در سال  1394و  6طبقه در سال 1395
كاهش يافته است .ضمن اینکه زمان تشريفات گمرکي ،از 26
روز در سال  1392به چهار روز در سال  1394كاهش يافته
است.
فاز دوم و ســوم هدفمندي يارانهها با كمترين آثار
13
تورمي به اجرا درآمد.
كاهش تراز منفي تجاری غذایی کشور از منفی8.1
14
ميليارد دالر در ســال  1392به منفی  5.4ميليارد
دالر در پایان سال  1393و منفی 3.44میلیارد دالر در سال
 1394رسید.
افزایش متوسط تولید روزانه نفت خام از  2میلیون و
15
 700هزار بشکه به  2میلیون و  830هزار بشکه در
روز در ســال  ،1394پیشبینی میشود با رفع تحریمهای
بینالمللی و امکان افزایش تولید به حدود  3میلیون و 200
هزار بشکه در روز افزایش یابد.
ت خام و میعانات گازی از
افزایش متوسط صادرات نف 
16
 1200هزار بشــکه در روز در سال  1392به 1363
هزار بشــکه در روز در سال  1393و به  1430هزار بشکه در
روز در ســال  1394رسیده اســت .با اجرای برجام و جذب
مشتریان جدید امکان افزایش صادرات نفت خام و میعانات
گازی به حدود  2250هزار بشکه در روز در سال  1395وجود
دارد.
كاهش بيالن منفي ســفرههاي آب زيرزميني به
17
میزان ساالنه حدود  400میلیون مترمکعب.
توســعه گردشــگري پايدار با نگاه توســعه کالن
18
اقتصادي و فرهنگــي با رشــد  12درصدی ورود
گردشگران خارجی به ایران.

رصد

ایران غول رکود را شکست میدهد؟

پلهپله تا صعود
در حالي دولت سوداي افزايش رشد اقتصادي باالي  ٥درصد را در سر
دارد كه آمارهاي اقتصادي از بيتحركي بخش صنعت و توليد در كشور
خبر ميدهند .با وجود اين اقتصاد كشور طي دو فصل متوالي رشد ٤/٤
درصدي را ثبت كرده است .اما اين رشد چندان به مذاق كارشناسان
اقتصادي خوش نيامده زيرا به اعتقاد آنها رشد كنوني اقتصاد كشور
نتيجه دوپينگ نفتي است .در عين حال انتقادات بسياري نسبت به
ركود اقتصادي و كمتحركي بنگاههاي توليدي صورت ميگيرد .بنابر
اصول علم اقتصاد رشدي قابلقبول است كه نشات گرفته از بخشهاي
مولد اقتصاد كشور باشد .براين اساس به نظر ميرسد كه دولت با چالش
جدي رشد اقتصادي و ركود در حال دسته و پنجه نرم كردن است .در
اين ميان همه كارشناسان اذعان دارند رشد مطلوب اقتصادي ،زماني
صورت ميگيرد كه سايه ركود از سر بنگاههاي توليدي كنار رود و اين
ممكن نيست مگر اينكه سياست گذاريها در اين بخش موجب فعالتر
شدن بخش مولد اقتصاد كشور شود.

رصد

کارنامه رشد اقتصادی

رشد کنونی اقتصادی نشان ه رونق اقتصادی است؟

بمانجان ندیمی
خبرنگار

برخی بخشهای
اقتصاد در کشور
رشد بیشتر و
برخی رشد کمتری
داشتهاند که این
موضوع نشان
میدهد ایران
همچنان با بحران
رشد اقتصادی
در حال دسته و
پنجه نرم کردن
است .به خصوص
در شرایطی که
رکود اقتصادی بر
کشور حاکم است و
بنگاههایتولیدی
توان الزم برای به
حرکت درآوردن
چرخ های اقتصاد
کشور را ندارند.

28

در شرایطی که سه سال از عمر دولت یازدهم میگذرد و دولت توانسته
ت بیاورد ،بحران رشد پایین اقتصادی از
کارنامه خوبی در کنترل تورم به دس 
یک سو و رکود حاکم بر اقتصاد کشور از سوی دیگر موجب شده که اقتصاد
کشور براساس مسیرهای پیشبینیشده دولت پیش نرود.
این در حالی اســت که برخی از اقتصادانان نشــانههای احیای رشــد
اقتصادی در کشــور را مشهود میدانند اما برخی دیگر رشد کنونی اقتصاد
کشور را نهتنها ناشی از بخشهای مولد نمیدانند بلکه آن را نتیجه دوپینگ
نفتی عنوان میکنند .براین اساس بسیاری معتقدند که رشد کنونی اقتصاد
کشــور نشــانهای از رونق اقتصادی نیســت زیرا عامل موثر در این رشد،
بخشهای مولد اقتصاد کشور نیستند و درآمدهای نفتی است که توانسته
عامل باالبرنده رشد اقتصادی باشــد .فعاالن اقتصادی نیز تاکید دارند که
نیمی از رشــد محققشده  4/4درصدی طی سال جاری مدیون نفت بوده
است .حال آنکه مجموعه نظام تاکید بسیاری بر اجرای سیاستهای اقتصاد
غیرنفتی دارد و ابالغیه اقتصاد مقاومتی نیز بهشدت به کاهش وابستگی به
نفت اذعان دارد.
در حالی اقتصاد ایران رشــد  4/4درصدی را ثبت کرده است که دولت
هدف خود را دســتیابی به رشــد باالی  5درصد طی سال جاری تعیین
کرده است که بسیاری از فعاالن اقتصادی معتقدند این عدد منجر به خروج
اقتصاد از رکود نشده و رونقی را برای اقتصاد کشور به همراه نداشته است .با
وجود این ،دولتمردان سعی دارند چرخهای اقتصاد كشور را بعد از چندین
سال ركود طاقتفرسا ،به حرکت درآورند اما آمار و ارقام صنعتی کشور نوید
روزهای خوب برای رسیدن به رشد مطلوب را نمیدهد.
یکی از شاخصهایی که موید رشد سرمایهگذاری است ،مقدار صادرات و
واردات کشور است .در صورتی که واردات مواد اولیه ،قطعات و ماشینآالت،
کاالهای ســرمایهای و واسطهای به کشور کاهش پیدا کند ،حکایت از آن
دارد که تولید با مشــکل روبهروســت که مواد اولیه آن کم شده است .در
حالی که رشد اقتصادی با افزایش واردات مواد اولیه و قطعات همراه است،
آمار نشــاندهنده آن اســت که حجم واردات مواد اولیه و قطعات در سه
ماهه ابتدای امسال نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل کاهش یافته است.
موضوعی که برخــی از فعاالن اقتصادی نیز بر آن تاکید دارند زیرا اثری از
بهبود در وضعیت تولید خود مشاهده نکردهاند.
در ایــن میان ،برخی از فعاالن اقتصــادی نیز با تاکید بر همین آمارها
معتقدند که رشــد پایدار اقتصادی تنها از طریق سرمایهگذاری و بهرهوری
حاصل خواهد شــد ،از آنجا که در مســیر دســتیابی به این دو فاکتور،
مشکالت زیادی در کشور وجود دارد ،نمیتوان به تحقق هدفهای دولت
امید چندانی داشت .بهخصوص آنکه وضعیت بنگاههای تولیدی در کشور
نشــاندهنده حاکمیت رکود در کشور است .از سوی دیگر اما برخی رشد
اقتصادی اعالمشــده ،بر اساس آمارهای موجود را با واقعیتهای اقتصادی
همسو میدانند اما معتقدند که این عدد در حوزههای اقتصادی قابل لمس
نیست زیرا رشد صنعتی صورتگرفته در کشور به واسطه تولید و صادرات
مواد پتروشیمی و معدنی رخ داده است.
آنگونه که به نظر میرسد ،بیش از نیمی از رشد اقتصادی که در کشور
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صورت گرفته مرهون درآمدهای نفتی است که در دوره پساتحریم شدت
بیشــتری به خود گرفته اســت .در این میان چون صنایع مختلف کشور
همچنان با مشکالت بسیار دسته و پنجه نرم میکنند ،بهخوبی مشخص
اســت که اقتصاد کشور رشد متوازنی را شاهد نبوده است .بر این اساس به
نظر میرسد که برخی بخشها رشد بیشتر و برخی رشد کمتری داشتهاند و
این موضوع نشان میدهد که ایران همچنان با بحران رشد اقتصادی در حال
دسته و پنجه نرم کردن است .بهخصوص در شرایطی که رکود اقتصادی بر
کشور حاکم است و بنگاههای تولیدی توان الزم را برای به حرکت درآوردن
چرخهای اقتصاد کشور ندارند .در این میان آنچه مهم جلوه میکند ،بهبود
فضای کسبوکار و افزایش تولیدات غیرنفتی و سرمایهگذاری خارجی است
نه تکیه بر افزایش درآمدهای نفتی .بر ایناساس به نظر میرسد که دولت
باید ضمن توجه جدی به باالبردن رشــد اقتصادی ،حل مشکل بنگاههای
تولیدی و صنعتی و از بین بردن رکود را در دستور کار خود قرار دهد تا رشد
اقتصادی متوازن که نشئتگرفته از بخش مولد اقتصاد است ،صورت بگیرد.
به رغم آنکه این روزها بعد از سه سال ،تورم تحت کنترل قرار گرفته و
تکرقمی شده است ،رکود عمیقی بر صنعت کشور حکمفرماست .براساس
آمار ،صنعت با دارا بودن ســهم  16درصــدی از تولید ناخالص داخلی در
ســالهای اخیر ،بعد از بخش خدمات در رتبه دوم اقتصاد کشور قرار دارد.
به طوری که حدود  30درصد نیروی کار کشــور در این بخش مشغول به
فعالیت هستند .همین موضوع نشاندهنده اهمیت این بخش است و اینکه
صنعت باید در سیاستهای کلی کشور مورد توجه قرار بگیرد .براین اساس
به نظر میرسد که دولت باید افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و
افزایش ارزش افزوده بخش صنعت را مدنظر قرار دهد .به اعتقاد کارشناسان
دســتیابی به این مهم نیازمند رشد مطلوب سرمایهگذاری صنعتی است
که در این میان ،افزایش توان تکنولوژیک صنایع کشور از اهمیت بسیاری
برخوردار است .یکی از موضوعات بسیار حايز اهمیت در این میان انتخاب
فرآیندهای صنعتی دانشمحور و افزایش توان رقابتپذیری صنعت است.
موضوعی که میتواند مبحث مغفولمانده بهــرهوری عوامل تولید بهویژه
نیروی کار و سرمایه را نیز حل کند و براین اساس اقتصاد کشور ضمن خروج
از رکود به رشد پایدار نیز دست پیدا کند.
بنابراین در شرایطی که مسئوالن اقتصادی رشد  5درصدی را برای سال
1395پیشبینی کردهاند و پیشبینیهای بینالمللی نیز آن را تایید میکند،
بسیاری از کارشناسان بخش بزرگی از رشد اقتصادی سال  1395را ناشی
از صادرات بخش نفت عنوان میکنند .به اعتقاد آنها دولت برای رسیدن به
اهداف خود یعنی دستیابی به رشــد باالی  5درصد و از بین بردن رکود
باید بر بخشهای مولد و غیرنفتی اقتصاد سرمایهگذاری کند .در این میان
جذب سرمایهگذاری خارجی در بنگاههای کوچک ،متوسط و بزرگ بسیار
حايز اهمیت است .درواقع توجه به بنگاههای کوچک نشان از توجه دولت به
بخش خصوصی و افزایش توان این بخش دارد .آنگونه که به نظر میرسد،
مشاهده تاثیر سرمایهگذاری خارجی ،فاینانس و ...بر صنایع کشور و افزایش
رشد این بخشها نیز طی سال جاری صورت نخواهد گرفت و در سالهای
بعد اثر خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

کاهش درآمدهای نفتی و افت تقاضا با تشدید تحریمها پیامدهای ناگوار بسیاری را برای اقتصادی کشور به همراه
داشت .هر چند دولت طی سالهای گذشته تالش کرده با کنترل تورم و کاهش نااطمینانیها در اقتصاد و بهبود وضعیت
کسبوکار ،بستر را برای رشد باال و پایدار اقتصادی فرآهم کند.

مسیرهای دستیابی به رشد اقتصادی

رسيدن به رشد اقتصادی مطلوب مستلزم دارا بودن زير ساختهاي مناسب است

در بین شــاخصهای اقتصادی هر کشوری ،نرخ رشد
از اهمیت بســیاری برخوردار اســت .چرا که این نرخ
تعیینکننده میزان درآمد ســرانه یک کشــور است.
اقتصــاد ایران به دلیل وفور منابع نفتی در یک دورهای
از رشد نسبتا قابل توجهی برخوردار بود اما از آنجا که
این رشد ارتباط بســیاری با درآمدهای نفتی داشت،
طی سالهای گذشته با «کاهش قیمت نفت» و «افت
احمد پورفالح
تقاضا در اقتصاد» رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا کرد.
کاهش درآمدهای نفتی و افت تقاضا با تشدید تحریمها
عضو هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی
پیامدهای ناگوار بســیاری برای اقتصاد کشور داشت.
هرچند دولت طی ســالهای گذشــته تالش کرده با
کنترل تورم و کاهش نااطمینانیها در اقتصاد و بهبود وضعیت کسبوکار ،بستر را برای
رشــد باال و پایدار اقتصادی فراهم کند اما افزایش فروش نفت بار دیگر توانست به نرخ
رشد اقتصادی در کشور کمک کند .هرچند اقتصاد ایران پس از دو سال رشد منفی در
سالهای  91و  92توانست در سال  93رشد مثبتی را تجربه کند ،ولی تداوم این رشد
در سال  94میسر نشد چرا که رکود حاکم بر اقتصاد کشور نهتنها از میان نرفت بلکه به
واسطه سیاستهای دولت ،خروج از آن با موانع بزرگی روبهرو است.
از سوی دیگر براساس آمار ،رشد اقتصادی پس از اجرای برجام نشاندهنده آن است
که رشد اقتصادی کشور ناشــی از درآمدهای نفتی است .در واقع تحریک بخش نفت
توانســته رشــد اقتصادی  4/4درصد کنونی را رقم بزند نه تحرک واحدهای تولیدی و
صنعتی در کشــور؛ بنابراین در شــرایطی که رکود همچنان به قوت خود باقی است و
بنگاههای تولیدی در کشور در وضعیت نامناسبی به سر میبرند ،آمار رشد اقتصادی مثبت
است ،که این دستاورد بزرگی برای اقتصاد کشور به حساب نمیآید.
نباید فراموش کرد که رســيدن به رشد مطلوب مســتلزم دارا بودن زيرساختهاي
مناســب است كه متاسفانه ما در پارهاي از بخشها از آن بيبهره هستیم .اين كمبودها
عمدتا مرتبط با عوارض ناشی از تحريمها نیست زیرا قبل از وقوع سونامي تحريمها هم
رشد مطلوب را در اقتصاد کشور شــاهد نبوديم؛ بهطوري كه هرگز به رشد  8درصدی
پيشبينيشــده در برنامه چشمانداز دست پیدا نکردیم و با ادامه روند کنونی نیز دست
یافتن به این رشد امکانپذیر نیست .با وجود این ،سیاستگذاریها در کشور باید حول
محور از بین بردن رکود و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب باشد و رسیدن به این مهم
نیازمند فعال کردن بخش صنعت در اقتصاد کشور است زیرا مهمترین بخشی که میتواند
تولید ناخاصل داخلی در ایران را افزایش دهد ،این بخش اســت .آنچه كه امروزه باعث
تفاوت در درجه توسعهيافتگي كشورها شده ،ميزان فعاليتهاي صنعتي است که در این
کشورها صورت میگیرد .بهخصوص آنکه این بخش نقش مهمی نیز در اشتغال کشور دارد
و از ســوی دیگر صنعت یکی از بخشهایی است که موجبرشد ارزش افزوده و ارتقاي
درآمدهاي سرانه کشور میشود.
در این میان اما به منظور توسعه صنعت و دستیابی به رشد باال نیازمند اصالح برخی
موارد هســتیم .شواهد نشاندهنده آن است كه افزایش دانش و تکنولوژی در حوزههای
مختلف صنعتی ،رشد و توسعه اقتصادي را برای کشورها به همراه دارد .بنابراین اقتصاد
ایران نیز به منظور دستیابی به رشد و توسعه مدنظر خود باید بتواند صنایع و تولیدات خود
را بهروز کند .از سوی دیگر یکی از مشکالت اساسی در صنعت کشور نبود بهرهوری مطلوب
اســت .بنابراین به منظور دســتیابی به توسعه صنعتی و رسیدن به رشد اقتصادی باال،

بهرهوري باید در تمام بخشها افزایش پیدا کند .هر چند پرداختن به اين موضوع ،نیازمند
صرف زمان بسیار زياد است اما در صورتی که بتوانیم در در برنامهریزی كشور پارامترهايي
همانند قانونمداري ،اخالق و مسئوليت اجتمايي ،قانون كار ،میزان تعطيالت ،كوچكسازي
دولت و ...را تعريف کنیم به صورت قطعی میتوانیم به اقتصاد کشور کمک شایان توجهی
ت باید به بخش
بکنیــم .در این میان یک نکته حايز اهمیت وجــود دارد؛ اینکه نگاه دول 
خصوصی تغییر کند .به عبارت بهتر ،بخش خصوصي باید جدي گرفته شود و همه قوا با
آن همكاري و همراهي کنند تا بتواند نقش مهم و جدی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند.
برای این مهم باید به بررسي تجربه توسعه صنعتي در کشورهای پیشرفته و نگاه آنها به
بخش خصوصی توجه کنیم .به نظر میرسد که سیاستگذاران کشور باید بتوانند براساس
الگوي توسعه صنعتي ،تغييرات اساسي در اقتصاد ایجاد کنند تا ضمن دستیابی به یک
الگوی مشخص بتوانیم به تقویت بخش تولید در کشور بپردازیم زیرا تولید داخلی است
که میتواند رشــد اقتصادی را در کشور ایجاد کند .قطعا در این میان توجه به مسائل و
چالشهایی که تولید را با مخاطره و ریسک مواجه میکنند نیز حايز اهمیت است .یکی از
چالشهای اساسی این روزهای تولید بحث قاچاق کاالست که به نظر میرسد مسئوالن
باید نگاه جدیتری نسبت به گذشته برای مبارزه با این مقوله داشته باشند .تولید داخلی
کشور ضربات بسیاری را از قاچاق متحمل شده است .به نظر میرسد در این میان باید
با فساد اداری و مالی نیز برخورد جدی صورت بگیرد .در صورتی که بتوانیم مديران را بر
تو
مبناي شايستهساالري انتخاب كنيم ،بهخوبی میتوانیم تحوالت را در اجرای سیاس 
برنامه شاهد باشیم.
یکی از موضوعات اساسی که میتواند به اقتصاد کشور در شرایط کنونی كمك جدي
كند ،دیپلماسی اقتصادی کشور همسو با دیپلماسی سیاسی است .بر این اساس باید تعامل
برد -برد را با دنیا سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهیم .در هر صورت نباید فراموش کرد
که ارتباط با کشورهای توسعهیافته بهخصوص در زمینه دریافت دانش و تکنولوژی روز
از یک سو و همکاریهای اقتصادی از سوي ديگر میتواند موجب توانمند شدن اقتصاد
کشور شــود .در این میان به نظر میرسد باید از هرگونه برخورد سیاسی با پدیدههای
مختلف جلوگیری به عمل آید .از ســوی دیگر ذکر این نکته حايز اهمیت اســت كه با
مسائل اقتصادي به صورت شعاري و هيجاني برخورد نكنيم .به نظر اينجانب در جهت
كاهش پديده بسيار بد تورم نبايد شتابزده عمل ميكرديم ،بسيج همه بخشها در زمينه
كاهش تورم با شيب تند و زمان كوتاه ،موجب آسيب ديدن ساير بخشها از جمله كمك
به ســنگينتر شدن ركود در فضای كسبوكار میشود كه با وجود تالشهاي دولت در
جهت رهايي هنوز اين پديده شوم بر گرده بخش خصوصي سنگينی ميكند .بر این اساس
باید توجه داشت رکود در صورتی از بین میرود که دولت بتواند حمايت اصولي از بخش
خصوصی داشته باشد .از سوی دیگر حذف يارانهها ،يكصدايي در برجام ،تزريق نقدينگي
به بخشهاي مولد و مسئول كشور ،تكنرخي كردن ارز و اجراي بيچون و چراي قوانين
میتواند کمک جدی به حل این مشکل کند.
هرچند نباید از یاد برد که رکود در کشورهای در حال توسعهای چون ایران که متکی
به درآمدهای نفتی اســت هیچگاه از میان نخواهد رفت .زیرا در كشورهایی كه در سايه
دالرهاي نفتی ســرمايهگذاريهاي زياد و موازي و بعضا با نگاه صادراتي صورت گرفته
وليكن ســاير زيرساختها آمادگی الزم را برای فعالیت به صورت متداوم ندارند ،رکود از
بین نخواهد رفت .در این کشورها قدرت خريد مردم روزبهروز کاهش پیدا میکند و نهايتا
استاندارد مصرف پايين ميآيد ،بنابراین رکود هرگز به صفر نميرسد .اما میتوان امیدوار
بود که با بازنگری ساير تنگناها ،راهی براي تعديل ركود پيدا كرد.
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طباطبایی

در زمینه بهبود
فضای کسبوکار
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شود که به بانک
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پرداخت را دارد
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را رعایت کند و
به دنبال آن اجازه
دهد ،بانک مرکزی
نیز انضباط پولی
را رعایت کند

30

بررسی عملکرد اقتصاد ایران تا  1390که تحریمهای بینالمللی علیه ایران
تشــدید شد ،نشاندهنده آن است که تولید داخلی سرانه كشور کاهش یافته
است .در طول این سالها اقتصاد کشور در دورههایی با رشد بزرگی مواجه بوده
اما در دورههای بعد این رشــد را تخلیه میکند که این موضوع نشان میدهد
اقتصاد ایران دچار عارض ه اســت و اقتصاد ســالمی نیست که در مسیر رشد
درازمدت قرار بگیرد .طبیعی است که وقایعی مثل جنگ ،تحریمهای بینالمللی
و شوکهای نفتی همه تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی میگذارد اما مسئله آن
اســت که وقتی به بن و کنه این موضوع دقت شود ،بهخوبی میتوان دید که
سرچشمه مشکالت کنونی کشور در ساختارها ،نهادها و سیاستهای اقتصاد
معیوبی است که طی سالیان سال تداوم داشته است.
در اقتصاد سیاســی گفته میشــود که ماهیت و ساختار قدرت سیاسی،
ماهیت و ساختار نظام اقتصادي را تعریف میکند ،بنابراین نهادها و ساختارهای
اقتصادی نیز سیاستهای اقتصادی را تعیین و اجرا میکنند که این سیاستها
رشد اقتصادی را ایجاد میکند .با دقت به این سلسلهمراتب مشاهده میشود که
در عالیترین سطوح نظام یعنی میان قوای حاکمیت انسجام درونی و وحدت
رویه نداریم .به این معنا که در ارتباط با جهانی شدن و ارتباط با اقتصاد جهانی
وحدت نظری در کشــور وجود ندارد .برخی به خصم و دشــمن بودن جهان
تاکید دارند و برخی نیز به این نتیجه رسیدهاند که هیچ کشوری در قرن حاضر
بدون تعامل سازنده با جهان پیشرفت نکرده است .کشوری که در جهان منزوی
میشود و همزیستی مسالمتآمیزی را در پیش نمیگیرد ،نمیتواند در تجارت
و سرمایهگذاری جهانی سهم شایستهای به دست بیاورد .بنابراین این نگاهی
ایدئولوژیک به جهان است که نگاهش به دنیا بیشتر از جنبه تهدید است حال
آنکه واقعیت آن اســت که دنیای پیرامون پر از تهدیدها و فرصتها اســت و
سیاســتمدار زبده کسی است که تهدیدها را به حداقل برساند و از فرصتها
برای حداکثر کردن منافع ملی بهره ببرد .در شرایط کنونی ،قوه مجریه طرفدار
تعامل سازنده با جهان است ،توافق هستهای ایران با قدرتهای جهانی نیز بیانگر
این موضوع است و برخوردی که رئیسجمهور و وزير امور خارجه کشورمان در
سازمان ملل و مجامع جهانی داشتند ،خردمندانه بود ،اما در سوی دیگر ،شاهد
هستیم که عدهای آتشبیار معرکه هستند و برخوردهای آنها موجب اختالل در
محاسبات بینالمللی میشود .چنین رفتارهایی ،نهتنها برای کشورمان فرصتی
را ایجاد نمیکند بلکه تهدید محسوب میشود .اینها کسانی هستند که مخالف
همزیستی مسالمتآمیز با جهان هستند که مسلما چنین برخوردهایی تاثیر
خود را بر مسائل اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
در حوزه اقتصاد سیاســی ،معضلی که وجود دارد تعریف درســت از نظام
اقتصادی اســت .واقعیت این اســت که تجربه جهانی بعد از فروپاشــی نظام
سوسیالیستی به اینجا رسیده است که باید تقسیم کاری میان دولت ،جامعه
مدنی و بخش خصوصی به وجود آید .یعنی دولت باید بخش مقرراتگذاری و
نظارت را داشته باشد و از یک پول پرقدرت حمایت و امنیت ملی و داخلی را
حفظ کند؛ بخش خصوصی نیز باید در تولید ،بازرگانی و خدمات نقش داشته
باشد و نهادهای مدنی بر کارکرد ایندو نظارت داشته باشند و مقامات دولتی را
انتخاب و عزل کنند .چنین تقسیم کاری در دنیای دموکراتیک معاصر جاری
است اما در کشــور ما چنین موضوعی وجود ندارد .بهرغم آنکه سیاستهای
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اصل  44قانون اساســی را مدنظــر داریم اما اقتصاد ما یکــی از دولتیترین
اقتصادهاســت .بنیادها ،نهادها و ...هریک بانک ،تاسیسات صنعتی و بازرگانی
دارند اما بخشخصوصی ضعیف اســت .درواقع بخش خصوصی غیررسمی به
صورت زیرزمینی فعالیت میکند و  30درصد اشــتغال نیز در دست آن است.
ت خارجی برای توسعه اقتصادی مشکل
بنابراین کشور ما هم در تعریف سیاس 
دارد و هم در تعریف نظام اقتصادی؛ دلیلی ندارد ما تحت لوای خصوصیسازی
دوباره شرکتهای دولتی را به ثمن بخس به نهادهای شبهدولتی واگذار کنیم.
چنین موضوعی در جهان امروز بیمعنی است اما در ایران به دلیل نبود تعریف
درست از نظام اقتصادی شاهد چنین مواردی هستیم و به همین دلیل است که
امروز بحث خصوصیسازی به صورت اسمی پیادهسازی شده است.
از ســوی دیگر ،حقوق مالکیت در قوانین به صورت درست تعریف و از آن
مهمتر مورد تضمین قرار نگرفته اســت و در قوه قضاییه دادگاههای صالحهای
که به شکایات و دعوای تجاری باسرعت و انصاف بدون فساد رسیدگی کند نیز
وجود ندارد .بنابراین تعامل با خارج مختل است و ارکان نظام اقتصادی بهدرستی
تعریف نشــده است .همسو با این موارد یک بخش قاچاق کاال در کشور وجود
دارد .به طوری که در یک مقطع گفته میشــد ایران  40بندر خارج از نظارت
گمرک دارد .در کشوری که تابع قانون است و دولتش اقتدار دارد ،چگونه برخی
از نهادها ،افراد و سازمانها میتوانند دست به قاچاق کاال در مقیاس بزرگ بزنند.
این موضوع نشاندهنده یک مسئله اساسی است ،اینکه نظام اقتصادی در ایران
بهدرستی تعریف نشده است.
از طرف دیگر ،ایران کشــوری با منابع غنی نفتو گاز است اما قیمت این
منابع در بازار جهانی و تحت تاثیر شوکهای بینالمللی تعیین میشود بنابراین
وقتی قیمت نفت افزایش مییابد ،رابطه معادالت بازرگانی به نفع ایران تغییر
میکند یعنی درآمد بادآورده نفتی برای دولت ایجاد میشود .بنابراین دولت از
طریق تزریق این پولها به اقتصاد قصد دارد ،ره صدساله را یکشبه برود و تصور
میکند پول معجزه میکند .بدین ترتیب سیاست انبساط مالی را اتخاذ میکند
و بعد از آن بانک مرکزی هر سال از دولت ارز میخرد چون تراز بازرگانی مثبت
شده است و مانده این ارزها را در صورتحساب داراییهای بانک مرکزی سود
میکند .این موضوع به معنای آن است که سیاست انبساطی مالی بر سیاست
پولی سلطه دارد ،حال آنکه سیاست پولی به موجب قانون بانکداری اسالمی ابزار
عملیات بازار باز را ندارد .دولت نیز بازار بدهی ندارد که اوراق قرضه منتشر کند تا
بانکمرکزی آنها را خرید و فروش کند و عرضه و تقاضای پول را متعادل کند.
بنابراین سیاست پولی ،مالی و بودجهای چرخهای است.
در این میان ،چون پول زیادی به اقتصاد تزریق میشود و نقدینگی معادل
ضریب نقدینگــی ضربدر پایه پولی افزایش پیدا میکند ،تقاضای کل در اثر
سیاست مالی ،پولی انبساطی افزایش پیدا میکند .بنابراین گرایشهاي تورمی
در اقتصاد ایجاد میشــود .بانک مرکزی به جای اینکه این گرایشهاي تورمی
را کنترل کند از لنگر اســمی نرخ ارز استفاده میکند .از این لنگر که استفاده
کرد توأم با آن سیاســت درهای باز را اتخاذ میکند .این به معنی آن اســت
که دولت سیاست ارزی مســتقل و سیاست تجاری مشخص ندارد .یعنی به
جای « »sportpromotionشــما « »Importpromotionدارید .وقتی
 Importpromotionبا قیمت ارز ارزان داشته باشید ،به «بیماری هلندی»

در اقتصاد سیاسی گفته میشود ماهیت و ساختار قدرت سیاسی ،ماهیت و ساختار نظامی
اقتصاد را تعریف میکند؛ بنابراین نهادها و ساختارهای اقتصادی نیز سیاستهای اقتصادی را
تعیین و اجرا میکنند که این سیاستها به رشد اقتصادی منجر می شود.

ختم میشود .در چنین زمانی ،بخشهای کارخانهای و مولد به دلیل افزایش
واردات تضعیف میشــود و بخشهای خدماتی ،مستقالت و بازرگانی تقویت
میشود .بهخصوص آنکه در سیستم اقتصادی کشور بیش از  50درصد اقتصاد
بهتدریج تبدیل به بخش خدمات میشود .از آنجا که سیاستهای بانکی ،مالی،
پولی ،ارزی و تجاری ندارید و نظام انگیزشی نیز مختل و منحرف شده ،بانکها
به کمک پول بیرونی تاسیس میشوند و شروع به وام دادن میکنند .یعنی پول
بادآورده و جیبهایشــان را با نرخ بهره پر میکنند .این در شرایطی است که
بانکها ،بیشــتر به بخشهای بازرگانی و خدمات وام میدهند تا تولید؛ چون
ریسک آن کمتر و دوره بازگشت پول سریعتر است.
بنابراین سیســتم بانکی در خدمت تولید واقعی نیست و چون نرخ بهره
سرکوب شده است ،طبق آن ضربالمثل قدیمی که ميگوید سیب سرخ برای
دســت چالق خوب است ،بانکها به تاسیس شرکت میپردازند و بنگاهداری
میکننــد و در بخشهایی مانند ســاختمان ســرمایهگذاری میکنند .پس
بنگاهداری بانکها نیز ریشه در کنترل نرخ بهره و پول بیرونی دارد که ارزان به
دست آنها رسیده است .بنابراین این گروه به ساختوساز مراکز خرید و اداری در
مقیاس گسترده دست میزنند و در بخش ساختمان حباب ایجاد میشود ،این
حباب قیمتی میترکد و بخش ساختمان دچار عارضه ميشود .داراییهایي که
بانکها ارزش اسمی آن را ثبت کردهاند ارزش واقعیاش پایین میآید .از سوی
دیگر ،بانکها وامهایــی را که به خود پرداخت کردهاند نمیتوانند ،بازگردانند
بنابراین نقدینگی آنها فریز میشود .از سوی دیگر ،با یک سیاست خارجی اشتباه
با تحریمها برخورد میکنیم و صنایع نیز نمیتوانند بهراحتی کاالی واسطهای
و تجهیزات را انباشــت کنند و سرمایهگذاری در صنعت نیز مختل میشود و
استفاده از ظرفیتهای تولید مختل میشود و وارد فاز رکودی میشود .در عین
حال قبل از اینکه کشور وارد فاز رکودی شود همه سیاستمدارن از نمایندگان
مجلس تا مدیران دولتی و ...بسیج میشوند از رانت نفتی سهمخواهی کنند .این
موضوع باعث ترویج فساد در جامعه میشود .سرمایهگذار خصوصی نیز به جای
اینکه دنبال ابتکار و توسعه صادرات برود به بازار محصول داخلی روی میآورد
و چاره کار را در این میبیند که در زدوبند کســب ســود کند .از این طریق
یکشبه ثروتمند میشود  -نمونهاش بابک زنجانی یا مهآفرید امیرخسروی که
بدون حمایت برخی مقامات سیاسی نمیتوانستند وامهای سنگین بگیرند و
بدهکار شوند .بنابراین دست بخش خصوصی و عمومی در دست همه نیست.
این موضوع باعث گسترش فساد اداری و مالی ميشود و کیفیت نهادها تضعیف
یشود.
م 
در این میان هم یک حکومت پوپولیستی و عوامفریب که از طریق پول رأی
میخرد سر کار میآید و یارانه بیحساب و کتاب میپردازد ،بنابراین مجموع این
موضوعات روی بودجه دولت سنگینی میکند ،به جای اینکه درآمدهای نفتی
صرف سرمایهگذاری شود ،وارد جیب مردم و تبدیل به مصرف میشود .چنین
اقتصادی نه میتواند جهتگیری صادراتی داشته باشد و نه نوآوری و رقابت در
آن حايز اهمیت است بلکه در آن انحصارات و امتیازات دولتی تاثیرگذار است.
تخصیص بودجه نیز همینگونه است .این دوره تازه روزهای خوش اقتصاد رانتی
اســت .اما در دوره بعدی که رکود ایجاد ميشــود و درآمدهای نفتی کاهش
مییابد ،دولت نمیتواند بهسرعت خود را کوچک کند .صاحبان منافع نیز اجازه
نمیدهند که نفوذ آنها در بخشهای مختلف از بین برود بنابراین دولت دچار
کسری بودجه میشود .بازار بدهی نیز وجود ندارد که دولت بتواند از آن قرض
بگیرد بنابراین دولت مجبور است به منابع پولی بانک مرکزی دستاندازی کند.
یعنی پولی کردن بدهی دولت و شرکتهای دولتی که این تورمزاست .مضیقه
ارزی نیز که مزید بر علت میشود و نرخ ارز هم باال میرود و باز هم این مسئله
تورمزا است .در این شرایط طبقه متوسط و کارگران و کارمندان فقیر و فقیرتر
میشوند و درآمد سرانه کشور پایینتر میآید و از سمت تقاضا نیز دچار رکود

میشــود .در این میان رکود از سمت عرضه نیز ایجاد میشود و به دنبال این
موضوع هردو رکود سمت تقاضا و عرضه یکدیگر را تشدید میکنند.
در این وضعیت استخالص موضوع سادهای نیست .حاال اگر درگیری نظامی
نیز وجود داشته باشد و مخارج نظامی هم افزایش یابد ،مسلم است که چنین
اقتصادی نمیتواند رفاه ،رشــد ،بهرهوری و بهبود فناوری و توسعه صادرات را
به ارمغان بیاورد زیرا اقتصاد بیمار اســت و الزمه آن خروج از بیماری است و
اینکه دردش بهدرستی تشخیص داده شود .بنابراین در این میان اقتصاد کشور
نیازمند آن است که مسائل کلیدی را شفافتر و با دقت بیشتری بررسی کند.
این اقتصاد بیمار متاســفانه در تنگناست به این دلیل که منافع مستقر اجازه
نمیدهند اصالحی صورت بگیرد چون هرجا که دست بزنید ،منافعی خوابیده
است .بنابراین دولت کنونی در سیاســتگذاری بسیار ناتوان و عاجز است .با
وجود اين ،زمینههای اصالح اقتصادی در مواقع بحرانی است که فراهم میشود
و دو نیرو وارد مســئله فوق میشوند :اول نیروی بینالمللی است زیرا اقتصاد
بازار و جهانیشدن همه کشورها را به سمت بازار جهانی پیش میبرد بنابراین
همه کشورها باید درهای خود را به سوی تجارت جهانی بگشایند و شرایط را
برای سرمایهگذاری خارجی ایجاد کنند و به اصول دموکراسی پایبند باشند .در
صورتی که کشوری این موارد را قبول نکند ،برایش هزینه ایجاد میشود یا به
آن جنگ تحمیل میشود یا با تحریمهای گوناگون تحت فشار قرار ميگیرد.
در مواقع بحران وقتی فقر و بیکاری گسترش پیدا میکند نیرویی از پایین
به دولت فشار وارد ميکند که خواستار اصالحات و بهبود وضع اقتصادی است.
از آنجا که حکومتها همیشه یکدست نیستند و درون آنها همیشه یک سری
جناحهای میانهروی عاقل و واقعبین وجود دارند که با بررسی اوضاع سیاسی
زودتر رسیدن بحران را حس میکنند ،بنابراین فکر میکنند که برای بقا و امنیت
کشور باید چارهای اندیشید .پس این نیروها هم به شکلی وارد عمل ميشوند.
بدیــن ترتیب ،از یک طرف جامعه مدنی و از ســویی نیز جامعه بینالمللی و
نیروهای درون حکومت بسیج میشــوند که اصالحات را به عمل بیاورند .اما
نباید فراموش کرد که جبهه مقابل یعنی محافظهکاران که دستشان در جیب
دولت است و از منافع چنین وضعیتی بهرهمند میشوند ،بسیج ميشوند و سعی
دارند جلوی اصالحات را بگیرند .در این موقعیت ،روش هوشمندانه آن است که
اصالحات یکباره در همه جبههها آغاز نشود .بنابراین اصالحات را در جایی باید
شروع کرد که حریف ضعیفتر است اما دولت امکان بسیج مردم را پشت سر
خود دارد .اگر این پروسه از جایی مانند خصوصیسازی ،تجارت خارجی و مبارزه
با فساد آغاز شود ،در این میان ،کسی نمیتواند علنا به دولت اعتراض کند که
کار بیهودهای انجام میدهد .بنابراین اصالحات باید از جایی آغاز شود که توده
مردم را پشت سر خود داشته باشد و بزرگان نیز با این موضوع همرأی باشند .اگر
اصالحات از نقاطی آغاز و پیروز شود ،چرخ اصالحات راه میافتد .این اصالحات
باید در عرصه اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی رخ دهد و فرهنگســازی الزم
صورت بگیرد .باید نشان داده بشود که مملکت در وضع وخیمی به سر ميبرد.
در زمینه بهبود فضای کسبوکار اگر معضالت را بهبود ببخشیم ،میتوان
رتبه را باال برد و شرایط اقتصادی و فعالیت مردم را تسهیل کرد .از سوی دیگر،
دولت باید متقاعد شــود که به بانک مرکزی فشار وارد نکند .درست است که
بانک توان پرداخت را دارد اما در درازمدت دولت و ملت زیان خواهند دید .دولت
باید انضباط مالی را رعایت کند و بــه دنبال آن اجازه دهد ،بانک مرکزی نیز
انضباط پولی را رعایت کند .بنابراین اصالحات سهلوممتنع استراتژی ،بصیرت و
شناسایی اولویتها را نیاز دارد .در کشور ما برای اصالحات به دنبال همه یا هیچ
هستند حال آنکه راههای بینابینی وجود دارد که باید جستوجو شود و ائتالفات
اجتماعی و سیاسی را حول آن شکل داد و هدف را پیش برد .هدف نیز افزایش
رفاه اجتماعی ،رسیدن به رشد پایدار اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی و از
میان رفتن رکود است.

در این میان هم
یکحکومت
پوپولیستیو
عوامفریب که از
طریق پول رأی
میخرد سر کار
میآید و یارانه
بیحساب و
کتاب میپردازد،
بنابراینمجموع
این موضوعات
روی بودجه
دولتسنگینی
میکند ،به جای
اینکه درآمدهای
نفتیصرف
سرمایهگذاری
شود ،وارد جیب
مردم و تبدیل به
مصرف میشود
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دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که تورم  40درصد ،رشد منفی 6/8
و تورم نقطه ای  45درصد از شاخصهای آن بود ،از طرف دیگر با تنگتر شدن حلقه
تحریمها نفت ایران با هزینههای جانبی که داشت درآمد چندانی نصیب کشور نمیکرد.

رصد

رکود موروثی ایران

دولت ،عالوه بر «هدفگذاری»باید «ریلگذاری» کند
دولت یازدهم در شــرایطی کشور را تحویل گرفت که تورم
 40درصد ،رشــد منفی  6/8و تورم نقطــهای  45درصد از
شــاخصهای آن بود .از طرف دیگر با تنگتر شدن حلقه
تحریمها نفت ایران با هزینههای جانبیاي که داشت درآمد
چندانی نصیب کشــور نمیکرد ،بنابرایــن دولت یازدهم
با یک اقتصاد کامال نامتعــادل و تحریم جدی غرب مواجه
بود .دولت با تالش یک تیم مذاکرهکننده مجرب ابتدا سراغ
قاسم تقیزاده خامسی
جامعه جهانی رفت و با یک قرارداد پرونده تحریم را بست و
مشاور رئیس اتاق تهران
اولین دســتاورد آن افزایش تولید و فروش نفت در بازار بود
که حداقل بتواند حقوق و دســتمزد کارکنان و کارگران و
بازنشستگان را پرداخت کند .این کار با درایت انجام گرفت ،البته طرفهای مقابل خصوصا امریکا
هنوز به وعدهها عمل نکردهاند که قابل پیشبینی هم بود اما چون باالخره در امریکا چنددستهای
بودن ،حزبگرایی و البیگری حرف آخر را میزند ،طرفداران اسرائیل تالش دارند که قرارداد را
ابتر کنند .ما هم باید با تالش جلوی این کار را بگیریم .اما این دستاوردهای برجام را نفی نمیکند.
نگاهی به وضعیت ونزوئال به ما نشان میدهد که کشور خوب اداره شده است ،باالخره ما در سال
 94حدود  120میلیارد دالر صادرات خارجی داشتیم که در آن هزینه پنهان گاه تا  20درصد هم
میرسید ،ارزش پولی ما نیز کاهش جدی نداشته است .نیابد بیانصافی کرد ،کاهش 10درصدی
واردات و افزایش  5درصدی صادرات را نبايد نادیده گرفت .البته با شرایط مطلوب هم فاصله داریم.
بهقول بزرگی ملتی که به فراموشی عادت کند ،باید منتظر تکرار فاجعه باشد .آنچه در دولت قبل
بر کشور رفته است غیرقابل انکار است و مدتها میتواند برای پیشرفت کشور مانع باشد .بههر
صورت در حال حاضر ایران در شاخصهايی همچون نرخ بیکاری ،سهم سرمایهگذاری ،حقوق
مالکیت معنوی و آزادی اقتصادی در بین  140کشور جهان از رتبه قابل قبولی برخوردار نیست،
باید دید آیا دولت در این شــاخصها کاهش صورت داده است یا خیر؟ با در نظر گرفتن میزان
درآمد و هزینه کشور ،دولت میتوانست در این شاخصها تاثیرگذار باشد؟
دولت در ســال اول همه تالش خود را برای برداشتن سايه تحری م از سرکشور كرد و درواقع
ت و گروهگرایی
س سیاس 
پاسخ کاغذپارهها را داد ،انصاف نیست که ما این موفقیت را در کشوقو 
نادیده بگیریم .بدنه جامعه قدردان اســت و پس از آن کشور را از رکود خارج کرده است .وقتی
طي سه فصل کشور رشد مثبت دارد یعنی در رکود نیست .اما درآمد دولت که ریشهاش فروش
نفت است کاهش جدی پیدا کرده است .با اینکه تولید نفت دو برابر شده اما تا بشکهای  110دالر
که دولت قبل درآمد داشته فاصله زیادی دارد .به نظر ،دولت معقول حرکت میکند هرچند باید
چابکتر باشد و راه را برای بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی بیشتر باز کند .رسیدن به
این موارد نیازمند حاکمیت آرامش در جامعه است .در همه کشورها مخالف و موافق وجود دارد
ولی هنگامی که پای منافع ملی در میان است همه یکصدا میشوند .اختالف سیاسی در همه
کشورها وجود دارد ،در امریکا هم بیشتر از ایران چنین مسائلی بروز میکند ولی منافع و امنیت
ملی خط قرمز است.
زمانی که از رشــد اقتصادی صحبت میشود ،بهطور ســنتی همه سراغ حوزه هایی مانند
ســاختمان ،خودرو و صنایع بزرگ میروند اما آیا به واقع حوزههای دیگری برای اثرگذاری در
اقتصاد کشور و افزایش رشد اقتصادی وجود ندارد؟ حداقل سرانه هزینه در ابزارهای الکترونیکی
کشور حدود  100دالر برآورد میشود و در میان بخشهای اقتصادی دیگر این حوزه رشد قابل
مالحظهای داشــته و دارد .در دنیا هم همینگونه است و قطبهای برتر اقتصادی مثل نفت و
بانکداری جای خود را بهتدریج به حوزه آیتی واگذار میکنند ،بهطوریکه صاحبان این تکنولوژی
در سختافزار و نرمافزار سهم بیشتری از ثروت جهان را بهخود اختصاص دادهاند .در این حوزه
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ما در بین  143کشور جهان در جایگاه  120هستیم ،در صورتیکه فناوری میتواند ابزار مناسبی
برای خروج از رکود باشد و سرویسهای این حوزه عالوه بر ثروتآفرینی ،خدمات قابل توجهی
نیز دارند ،بهطوریکه نسبت به شغلهای سنتی گاه تا یکصد برابر کاهش هزینه برای مشتری
دارد ،بنابراین باید فناوری در همه حوزهها خصوصا تجارت و صنعت پیشران شود .در حوزه توزیع
برای بهرهگیری از فناوری ،راه زیادی در پيش داریم .کمبود فروشگاههای زنجیرهای و در صادرات
نداشتن پارکهای لجستیک کاال که پایه آن بر آیتی گذاشته میشود نیز در کشور حس ميشود.
البته این امور تدریجی است ،تغییر مسیر سرمایهگذاری از ساختمان و خودرو باید توسط دولت
هدفگذاری و ریلگذاری شود تا بخش خصوصی به سهولت در این میدان سرمایهگذاری کند.
اگر به ســرمایهگذاری داخلی و خارجی بگويید از صفر تا صد خودت زیرسازی کن ،خودت هم
ریلگذاری و واگن را سوار کن ،توسعه در تفاهمنامهها باقی ميماند و به قرارداد نمیرسد .دولت
در ریلگذاری برای سرمایهگذار چابک عمل نمیکند ،خصوصا در بدنه دولت میل به کار کاهش
پیدا کرده است.
امروز باید آنچه كه در دنیا انجام شده و موفق بوده است در کشور انجام دهیم و البته که این
اقدامات نبايد منافاتی هم با فرهنگ ما داشته باشد .باالخره تکنولوژی در دنیا موفق بوده و شغل
ایجاد کرده است ،جلوی قاچاق کاال را گرفته ،مردم را توانمند کرده و هزینهها را کاهش داده است.
چرا ما باید جایگاه  120از  143در دنیا باشیم ،نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده هم که داریم،
خوب یک جای کار ایراد دارد .بهجای بومیسازی اول زیرساختها را باید درست کرد .االن کدام
بانک در ایران نرمافزار را بهعنوان وثیقه میپذیرد؟ کدام بانک حاضر اســت به اهلیت وامگیرنده
ضریب جدی بدهد؟ همه دنبال ملک و امالکاند .وضعیت فسادها هم به این موضوع دامن زده
است .در یک دوره  40هزار میلیارد به صنایع زودبازده پرداخت شد؛ نتیجه چه شد؟ ما هنوز با
قوانین بانکداری دهههای قبل میخواهیم سرمایهگذار جذب کنیم .بهجای بومیسازی اول بهتر
اســت از تجارب دیگران استفاده کنیم .کشور بانکمحور است ،البته بانکدار هم باید پاسخگوی
سهامدارانش باشــد ،برای همین در نهایت محافظهکاری وارد سرمایهگذاری میشود و ترجیح
میدهد در مضاربه بازرگانی یا مشارکت مدنی کوتاهمدت آن هم با وثايق سنگین وارد معامله شود.
در صورتیکه در بانکداری دنیا به اهلیت ،تجربه و توجیه اقتصادی بها میدهند ،بانکهای ما چقدر
ریسکپذیرند؟ استارتآپها در همه دنیا مورد حمایت دولتها هستند و از این فضا شغل به وجود
میآید ،ما کجای دنیا ایستادهایم!
از سوی دیگر باید توجه داشت اقتصادی که قصد دارد توسعه ایجاد کند نیاز به محیط بدون
تنش اجتماعی دارد .نباید با گفتارهای مأیوسانه ،اعتماد عمومی را مخدوش کرد .اگر چنین شود
جامعه کنترل خود را در آیندهنگری از دست میدهد و به جای کار و ایجاد شغل به تقدیرگرايی
پناه میبرد .این واضح است که توسعه اقتصادی در گرو کنشهای بلندمدت مردم و خوشبینی
آنها به آینده است ،اگر مردم سرد شوند از سرمایهگذاری کوچک حتی در بورس هم میگذرند
و ترجیح میدهند پولشان را به بانک بسپارند و سود مطمئني برای امرار معاش دریافت کنند،
همینطور که االن شده است .بهنظرم این شرایطی که در کشور بهوجود آمده است که زوال اخالق
را جای عدالت ،انصاف و امانتداری درشتنمايی میکنند ،آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت ضدتوسعه
و ایجاد فضای نامساعد برای توسعه اقتصادی کشور است و مردم احساس میکنند که نمیتوانند
حقوق خود را به دســت بیاورند ،بنابراین در امور مشارکت نمیکنند و این احساس بیقدرتی
تحرک را از مردم میگیرد .توسعه با اقتضاهای خود پیش میرود .اگر محیط تهدیدکننده باشد،
رشد اقتصادی ممکن نیست.
البته نباید از حق گذشته که طی سه سال گذشته ،دولت در مهار کردن تورم موفق بوده و
آرامش نســبی بر بازار حاکم است .روند حركت هم خوب بود ولی سال  93کاهش قیمت نفت
جلوی دولت را برای دستیابی به رشد موردنظر گرفت .تاثیر نفت  30دالری پیشبینی  4درصد
را به  3درصد ختم کرد ولی در سه ماهه اول امسال رشد به  4/4رسید که بیشتر از نیمی از این
رشد مربوط به صنعت است .دولت سعی میکند رکود را با کار حل کند واز تزریق پول به بازار
خودداری کرده اســت ،االن هم اگر بانکها در جهت تامین مواد اولیه کارخانجات کمک کنند
وضع بنگاههای تولیدی بهتر خواهد شد .البته اعتقاد دارم دولت باید در بخش توزیع هم اقدام
جدی کند .تولید تا توزیع یک فرآیند است ،نمیتوان به یکی پرداخت و دیگری را رها کرد .حوزه
خدمات توزیع در کشور ناقص است و کاال گران به دست مصرفکننده نهایی میرسد .برای حل
این مشکل روشهای مدرن وجود دارد که دولت باید راه را برای بخش خصوصی باز کند.

پرونده ماه
آنها که رفتند ،آنها که آواره شدند

جاده یکطرفه
مهاجرت

جاده اعزام ســرمایه انسانی از کشورهای توسعهنیافته و در
حال توسعه به کشورهای توســعهیافته غربی و شرق آسیا
یکطرفه است .مهاجران سالهاست موطن اصلیشان را به
امید شرایط بهتر ترک ميکنند .آیا کشورهای مهاجرفرست
از پیامدهای مثبت مهاجرت سرمایه انسانیشان به کشورهای
توسعهيافته بهرهمند ميشوند؟ مهاجرت چه اثراتی بر اقتصاد
کشورهای مبدأ و مقصد ميگذارد؟ ایران از چه زمانی به یکی
از مهاجرفرستترین کشورهای جهان تبدیل شده است؟ و آیا
امیدی به بازگشت صنعتگران مهاجر ایرانی وجود دارد؟

پرونده ماه
[ مهاجرت خوب است یا بد؟ ]

موریان ه مهاجرت اقتصاد را ميخورد؟
توسعه یافتن یا نیافتن؟ مسئله این است
زینب کوهیار
خبرنگار

250
میلیوننفر
در کشوری غیر از
زادگاهشان زندگی
ميکنند

پیش از سال
 1973دیدگاههای
خوشبینانهای
در مورد مهاجرت
از کشورهای
درحال توسعه
بهتوسعهيافته
در محیطهای
علمیجهان
حاکم بود .در دهه
 1950و ، 1960
مهاجرت به عنوان
یکی از راههای
انتقال سرمایه
و تکنولوژی به
کشورهای فقیر در
نظرگرفتهميشد
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رضا عموی مادرم اســت .هر موقع آلبومهای خانوادگی را نگاه ميکنیم،
مادرم از خاطرات عمورضایش ميگوید .از روزهایی که رضا دانشجوی ساده اما
شاگرد اول یکی از دانشگاههای مشهد بود« .انقالب که شد ،زن و بچه را ول
ها را به
کرد رفت دنبال دندانپزشکی خواندنش در ینگهدنیا .زن عمورضا بچه 
ها زنگ زد که برمیگردند اما االن سی
دندان گرفت و رفت امريكا .همان موقع 
ها آنجا درس خواندند و شوهر کردند و رضا
و چند سال است که رفتهاند .دختر 
هم مطب و دفتر دستک راه انداخته است».
چندیــن هزار کیلومتر آنطرفتر از شــنوندگان و گوینده این مکالمه
تکراری ،یا به عبارت بهتر در جایی که پرواز مستقیم از ایران تا آنجا  16تا 17
ها نفر آسیایی ،اروپایی و افريقایی در مشاغل
ساعت طول ميکشد ،میلیون 
مختلف مشغول به کار و تحصیل هستند و خود را بخشی از جامعه امريكایی
آنها نخبگانیاند که برای دستیابی به شرایط
در قرن بیست و یکم ميدانند .
بهتر از سراسر جهان جذب سیستم علمی و دانشگاهی امريكا شدند ،آموزش
دیدند و در مشــاغل مختلف به کشوری که وطن اصلیشان نیست و در آن
متولد نشدهاند خدمات ميدهند .خیلی دورتر از جامعه مدرن و چندملیتی
امريكا ،مردمان کشوری که این روزها نامش در صدر اخبار بینالمللی تکرار
ميشــود ،در مرزهای ترکیه ،لبنان و اردن ســرگرداناند و برای بقا تالش
ميکنند .ســوریه و پس از آن عراق به دلیل عدم ثبات سیاســی و بلبشوی
حضور گروههای تکفیری و ارتش برخی کشــورها ،دیگر جای زندگی کردن
ها برای رسیدن به جهان امن ،دو راه پیش رو دارند.
ها و عراقی 
نیست و سوری 
آنها باید سرسختانه خودشــان را به آبهای مواج و وحشی دریاها بسپارند

تا شــاید سر از قاره سبز و آرام اروپا دربیاورند یا در کمپهای پناهجویان در
کشورهای همسایه سوریه آرام بگیرند.
مهاجران ،یعنی کســانی که وطن اصلیشــان را ترک کردهاند و در جای
دیگری زندگی ميکنند ،داستانهای تلخ و به ظاهر شیرینی دارند .مهاجران
کسانی هستند که برای استفاده از فرصتهای شغلی و تحصیلی بهتر ،فرار از
فشارهای سیاسی حاکمیت یا پناه بردن به کشورهای امن از شر جنگافروزان
داخلی و خارجی ،وطنشــان را ترک ميکنند .براساس آخرین گزارش بانک
جهانی از مهاجرت و مبادالت مالی ،نزدیک به  250میلیون نفر یا  3.4درصد
از جمعیت جهان در کشــوری غیر از وطنی که در آن متولد شدهاند زندگی
ميکنند .سعید خاورینژاد در کتاب«اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران»
رویکردهای متفاوت به مهاجرت را بررســی کرده است .پیش از سال 1973
دیدگاههای خوشبینانهای در مورد مهاجرت از کشورهای در حال توسعه به
توســعهيافته در محیطهای علمی جهان حاکم بود .در دهه  1950و 1960
میــادی ،مهاجرت به عنوان یکی از راههای انتقال ســرمایه و تکنولوژی به
کشورهای فقیر در نظر گرفته ميشد .در این دوره دستهای از پژوهشگران علوم
اجتماعی معتقد بودند مهاجرت راهی است که از طریق آن انتقال وسیع سرمایه
و ملزومات پیشبرد مدرنیزاسیون بهسرعت انجام ميشود .در این دوره مهاجرت
گسترده نیروی کار از کشــورهای در حال توسعه به کشورهای توسعهيافته
افزایش پیدا کرده بود .دولتهای کشــورهای توسعهنيافته که انتقال سرمایه
انســانی کشورهایشان را در مسیر توسعهیافتگی خودشان قلمداد ميکردند،
به طور جدی و فعاالنه زمینه مهاجرت بیشــتر مردمانشــان را به کشورهای
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توسعهيافته فراهم کردند .دولتمردان در این دو دهه فکر ميکردند مهاجرت
نیروی کار کشورشان به جهان توسعهيافته ابزاری برای توسعه ملی خودشان
اســت .در واقع اولین دیدگاههای مثبت نســبت به پدیده مهاجرت و اثرات
آنها مهاجرت را عامل انتقال
خوب آن در اقتصاد ،متعلق به توســعهگراها بود .
سرمایهگذاری و سرعت بخشیدن به فرآیند تبدیل جوامع سنتی و توسعهنیافته
به شکل مدرن و توسعهيافته کشورهای جهان اول در نظر ميگرفتند .مهاجرت
در این دیدگاه به مثابه دروازهای بود که ميتوانســت ایدههای مردمساالرانه،
آموزش و اندیشــههای مدرن را که از موجبات پیشــرفت بود به کشورهای
مبدأ منتقل کند .در این دیدگاه آنچه بیش از هرچیز اهمیت داشت مهاجران
بازگشــتی بودند که از عوامل تغییر و ابداع در نظر گرفته ميشــدند .انتظار
دولتهای در حال توسعه از مهاجران این بود که جریان ارسال پول مهاجران
آنها پیش از بازگشت کسب کرده بودند ،به
ها و دانشی که 
مثل تجارت ،مهارت 
خیز اقتصادی این کشورها کمک بزرگی بکند .از این نظر مهاجران بازگشتی
نقشی اساسی در رشد اقتصادی ایفا ميکردند .نظریهپردازان نوسازی در قالب
جامعهشناسی توسعه معتقدند که نفوذ ارزشهای کشورهای توسعهيافته در
کشــورهای درحال توســعه باعث آرزوهای جدید در بین مردم این کشورها
ميشــود .برای رسیدن به همین آرزوهاست که جابهجاییهای جمعیتی به
شهرهای بزرگ یا کشورهای دیگر صورت ميگیرد .این اندیشمندان معتقدند
که تحرکات جغرافیایی جمعیت در قالب مهاجرت در جهت توسعه اقتصادی
کشورهاست .چرا که تحول اجتماعی ،تحرک مکانی به وجود ميآورد که این
امر به نوبه خود رشد اقتصادی را باعث ميشود .دیدگاههای خوشبینانه نسبت
به مهاجرت در عصر ارتباطات هم طرفدارانی دارد .عدهای معتقدند ســخن
گفتن از فرار مغزها در عصر ارتباطات بدبینانه اســت .این دیدگاه ناظر بر این
است که توسعه ارتباطات جهان را به دهکدهای شبیه کرده که در آن افراد به
آخرین تجهیزات ارتباطی دسترسی دارند .بنابراین در نگاه قايالن به این دیدگاه
ســخن گفتن از فراز مغزها یا مهاجرت نخبگان مبالغهآمیز به نظر ميرسد.
آنه ا دانشمندان و نخبگان را سرمایههای جهانی ميدانند .از این منظر چندان
دلیلی ندارد که دستاوردهای علمی آنان به سراسر جهان صادر نشود .جذب
گروه نخبگان حق کشورهای توسعهيافته است .کشورهای توسعهيافته سهم
زیادی در پیشرفت علم ،رفاه اجتماعی و امنیت جهانی دارند و با جذب نخبگان
جلوی هدر رفتن آنه ا را ميگیرند .آنه ا ميگویند مهاجرت نخبگان پدیدهای
مذموم نبوده و در واقع عاملی برای توسعه و مبادله فرهنگ است .مهاجرت در
دیدگاههایی که به آن خوشبینانه نگاه ميکند ،به انتقال معکوس فناوری منجر
ميشــود .خوشبینیه ا در دیدگاههای علمی اما تا سال  1973بیشتر دوام
نیاورد .از این سال به بعد بسیاری از مطالعات آکادمیک درباره مهاجرت از این
فرضیه دفاع ميکرد که این پدیده عوامل توسعهنیافتگی را تقویت ميکند .این
منفیگرایان معتقد بودند که مهاجرت ،توسعه انسانی را به مخاطره مياندازد
و سقوط آداب و سنن و اقتصاد جوامع پایدار محلی را به همراه دارد .این امر
منجر به توسعه جوامع منفعل ،غیرمولد و وابسته به ارسال وجو ه توسعهیافتگی
از خارج ميشــود .در کنار فرار مغزها ،فرار نیروی کار ،خروج گسترده زنان و
مردان توانا و جوان از مناطق روستایی موجب افت شدید نیروی کار کشاورزی
ميشود.

جذب گروه نخبگان حق کشورهای توسعهيافته است .کشورهای توسعهيافته سهم زیادی در پیشرفت علم ،رفاه اجتماعی و امنیت
آنها ميگویند مهاجرت نخبگان پدیدهای مذموم نبوده و در واقع
آنها را ميگیرند .
جهانی دارند و با جذب نخبگان جلوی هدر رفتن 
عاملی برای توسعه و مبادله فرهنگ است

[ مهاجرت نخبگان ]

قرار مغزها ،آن سوی آبها

امريكا جذابترین مقصد برای مغزهای جهان است
علی یک پناهجوی  25ساله ایرانی بازداشتی در کمپ پناهجویان در پاپوآ
گینه نو است که شرایط سخت زندگی در این کمپ را در کاریکاتورهایی به
ها و بازداشتگاههای
تصویر کشیده است .وضعیت غیرانسانی حاکم بر اردوگاه 
پناهجویــان در جزیره مانــوس ،با امضای «ایتن فیــش» ،به معنی ماهی
خوردهشــده در کاریکاتورهای علی به تصویر درآمده اســت .ضرب و شتم،
گرســنگی دادن به پناهجویــان و بدتر از همه رفتــار تحقیرآمیز مأموران
بازداشتگاه علیه پناهجویان ،موضوعهای کاریکاتورهای این مهاجر ایرانی است.
در ماههای گذشــته اخباری از خودســوزی پناهجویــان در کمپهای
اســترالیا یا مرگ پناهجویان به دلیل شرایط سخت بهداشتی منتشر شده
است .این مسائل رنجآور بارها در رسانههای مختلف جهان طرح شده است
اما مهاجرتهای غیرقانونی به اســترالیا همچنان ادامه دارد .با وجود اینکه
تگیران های در قبال پناهجویان در پیش
ته ای بسیار سخ 
استرالیاییه ا سیاس 
گرفتند اما به گفته سفیر استرالیا در ایران از اول ژانویه  2013تاکنون  17هزار
و  272مهاجر غیرقانونی با قایق به استرالیا رفتند و البته دولت این کشور همه
مهاجران غیرقانونی را به جزیره مانوس متعلق به پاپوآ گینه نو منتقل ميکند
و این مهاجران حق ورود به خاک استرالیا را ندارند .با وجود تکرار داستانهای
تلخ ایرانیانی که به طور غیرقانونی قصد مهاجرت به استرالیا را داشتند ،از اول
ها خودشان را
ژانویه  6 ،2013هزار و  500ایرانی تالش کردند از طریق آب 
به خاک استرالیا برسانند.
عوامل و دالیل مهاجرت با در نظر گرفتن دســتهبندیهای متفاوت از
مهاجران متغیر اســت .در واقع آنچه به عنوان مبنای دستهبندی مهاجران
در نظر ميگیریم ،همان انگیزه یا عاملی است که باعث جالی وطن و کوچ
مهاجران به سرزمین دیگری شده است .عوامل مهاجرت به طور کلی مرتبط
با مبدأ و مقصد است یعنی عوامل دافعه در مبدأ که باعث ميشود کسی ترک
وطن کند یا عوامل جاذب ه در مقصد که شرایط بهتری را برای زندگی ،تحصیل
و کار در کشور دیگری پیش روی مهاجر به تصویر ميکشد .در شرایط عادی
غیر از جنگ ،عوامل دافعه در کشورهای مبدأ ميتواند پدیدههای فرهنگی و
محیطی را شامل شود که بر زندگی فرد اثر منفی دارد .از سوی دیگر عوامل
جاذبه در مقصد هم امتیازاتی است که زندگی کردن در کشور مقصد را برای
مهاجران دلچسبتر ميکند و آنه ا را واميدارد تا سختترین شرایط را برای
رسیدن به آن امتیازات تحمل کنند.
مهاجرت نخبگان که اصطالحا فرار مغزها نامیده ميشــود یکی از انواع
مهاجرت است که در آن ترکیبی از عوامل جاذبه در مقصد و دافعه در مبدأ
مطرح است .این پدیده صرفا مختص کشورهای توسعهنیافته و جهانسومی
نیست .اصطالح فرار مغزها متعلق به دوره پس از جنگ جهانی دوم است و
شواهد نشان ميدهد که این معضل بر قاره اروپا و ملل پیشرفته و صنعتی
هم سایه افکنده است .بسیاری از کشورهایی شرقی و غربی و حتی صنعتی
هم با این معضل مواجهاند و با وجود اینکه خود از پذیرندگان مهاجران علمی
از سایر کشــورهای در حال توسعه هستند اما با نرخ روزافزون مهاجرت به
کشــورهای پیشرفتهتر روبهرو شــدهاند .برای مثال در این زمينه تونی بلر
ها كمبود و بيتوجهي به
نخستوزیر وقت انگلســتان اذعان کرد که مدت 
منابع مالی ،عامل بخش اعظم فرار مغزها از این کشــور بوده است .او گفت:

ها در جهان برای پیگیری علم
ميخواهم انگلستان را به یکی از بهترین مکان 
تبدیل کنم .به این منظور باید بودجه مناســب در اختیار افراد قرار بگیرد و
هزینه ابزار و زیرساخت تامین شود .این معضل در کشورهای اروپای شرقی
به شکل حادتری وجود دارد .فرار مغزها و مهاجرت نیروی انسانی متخصص
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیار دیده شده است .مقصد بیشتر
مهاجران از کشورهای اتحادیه اروپا ،امريكاست و البته کشورهای اروپا بیش
از آنکه متخصصشان را به امريكا بفرستند بین خود مبادله نیرو ميکنند و
خأل ایجادشده به دلیل مهاجرت متخصصانشان به امريكا را با مهاجرپذیری
از کشــورهای درحال توسعه آســیایی و افريقایی جبران ميکنند .سعید
خاورینژاد ،در کتاب «اقتصاد سیاســی مهاجرت نخبگان ایران» در اینباره
مينویسد« :تنها کشورهای درحال توسعه هستند که یکطرفه از مهاجرت
نخبگان زیان ميبینند و در قبال سرمایهگذاریهای هنگفت نیروی انسانی
گرانقدر خود ،هیچچیز جایگزین نمیکنند».
براســاس آمار منتشرشده توسط سازمان ملل متحد از درصد مهاجرت
نخبگان کشــورهای خاورمیانه و شــمال قاره افريقا در سالهای  1990تا
 ،2000مقصــد مهاجران به صورت مخروطی درآمده اســت که قاعده آن
را مناطق فقیر و رأس آن را امريكا تشــکیل ميدهد .در واقع این کشــور با
بودجه عظیمی که در اختیار دارد تبدیل به نقطه اوج جاذبه در دنیا شــده
است .کشورهای توسعهيافته و صنعتی اروپای غربی هم از این جاذبه در امان
نیستند و تعدادی از افراد متخصص و اندیشمند خود را به نفع ایاالت متحده
امريكا از دست ميدهند.
نکته مهم در مورد مهاجران به ایاالت متحده امريكا تعداد مهاجران نیست
بلکه کیفیت علمی ممتاز و متمایز اکثریت آنهاست .طبق تحقیقی که توماس
اســترابهر در سال  2000انجام داده اســت ،آمارهای جهانی از این حکایت
يکند که  54.3درصد از کل مهاجران کشورهای در حال توسعه به امريكا
م 
مهاجرت ميکنند .دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
هم به نوبه خود در جذب نیروی کار ماهر و متخصص تا حدی موفق بودهاند اما
در مجموع باید گفت نیروهای متخصص در مقایسه با امريكا کمتر اروپا را برای
کار انتخاب ميکنند و به رغم تمام تالشهای صورتگرفته برای جذب نیروی
کار ماهر به اروپا ،تعداد مهاجران به این کشــورها نسبت به امريكا کم است.
جالب است بدانید که هرچه مدرک تحصیلی باالتر ميرود ،نسبت جمعیت
خارجیتبار در امريكا بیشتر ميشود .همچنین  23درصد امريكاییهایی که
ها مانند
مدرک دکترا دارند ،شهروندان متولد امريكا نیستند و در برخی حوزه 
مهندسی و علوم رایانه این نسبت به حدود  40درصد ميرسد .این آمار نشان
ميدهد کشوری که در تولید دانش و نوآوریهای فنی مقام اول را داراست گاه
و در برخی موارد به طور عمده به متخصصان خارجی متکی است.
در امريكا بهویژه در دهه اخیر ،سیاست جذب نخبگان پیگیری شده است.
تاکنون  5برنده جایزه نوبل کانادا و  30درصد دانشمندان برجسته این کشور
در زمینه فناوری به امريكا مهاجرت کردهاند .براساس اطالعات انتشاریافته
صندوق بینالمللی پول در ســال  1999از کشورهای هندوستان ،چین و
ایــران به ترتیب  165 ،228و  105هــزار نفر با تحصیالت عالیه به امريكا
مهاجرت کردند.

17272
مهاجر
غیرقانونی با قایق به
استرالیا رفتند

54.3
درصد
از کل مهاجران
کشورهای در حال
توسعه به امريكا
مهاجرتميکنند

مهاجرتنخبگان
که اصطالحا فرار
مغزهانامیده
ميشود یکی از
انواع مهاجرت است
که در آن ترکیبی
از عوامل جاذبه
در مقصد و دافعه
در مبدأ مطرح
است .این پدیده
صرفامختص
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جهانسومینیست
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پرونده ماه

[ بحران پناهجویان ]

هیچکس نمی تواند آن را فاجعه نداند

بحران آوارگان در جهان بعد از باال گرفتن جنگ سوریه شدت گرفته است

بخشاعظمی
از پناهجویان
سوری در شهر
عرسال لبنان در
انتظار کمکهای
سازمان ملل متحد
و کمیسرياي عالی
امور پناهندگان
هستندوبعضی
آنها عالوه
از 
بر کمبود غذا،
آشامیدنیها
و نیازمندهای
پزشکی برای ادامه
زندگیشان ،سه
تا چهار روز را در
فضای باز اردوگاه
گذراندهاند
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«دور هر کســی که از خارج شهر به ســمت اردوگاه بیاید جمع
آنها هر ماشین ناشناسی را زیر
ميشوند .چشــمان ملتهب و نگران 
نظر ميگیرد .بهویژه ماشــینهایی که از یبرود در ریف دمشق بیاید
یعنی جایی که جنگ در آنجا به اوج رســیده است ».این توصیفات
خبرنگار الجزیره از مردمی اســت که بعــد از باال گرفتن نزاع ارتش
ســوریه با مخالفان بشار اسد در منطقه یبرود در مرز لبنان و سوریه
آواره شدهاند .بیشتر پناهجویانی که از یبرود به لبنان آمدند ،در شهر
عرسال در شرق این کشور پناه گرفتند .بخش اعظمی از پناهجویان
سوری در شهر عرسال لبنان در انتظار کمکهای سازمان ملل متحد
آنها عالوه بر
و کمیســرياي عالی امور پناهندگان هستند و بعضی از 
ها و نیازمندهای پزشکی برای ادامه زندگیشان،
کمبود غذا ،آشامیدنی 
سه تا چهار روز را در فضای باز اردوگاه گذراندهاند .خانوادههای زیادی
آواره شدند اما عمده این پناهجویان به دلیل عدم تامین نیازهای الزم
از سوی سازمانهای کمکرسانی بینالمللی فعال در لبنان ،نتوانستند
جانپناهی برای خود و خانوادهشان پیدا کنند .اینجا کودکان و زنانی
زندگی ميکنند که چند روز است هیچ غذایی نخوردهاند.
بحران آوارگان در جهان بعد از باال گرفتن جنگ ســوریه شــدت
گرفته است .براساس جدیدترین آمار از وضعیت آوارگان جهان ،نزدیک
بــه  65.3میلیون نفر در جهان بهاجبار از خانه و کاشانهشــان رانده
شدهاند .آمار پناهجویان در سراسر جهان  21.3ميليون نفر تخمین زده
شده است و  10میلیون نفر بیخانمان در کشورهای مختلف جهان
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پراکندهاند .آوارگان و پناهجویان جهان اکثرا از سه ملیت هستند .سوریه،
افغانستان و سومالی به ترتیب بیشترین تا کمترین سهم را در تحویل
آواره و پناهجو به جهان دارند .براســاس گزارش سازمان ملل متحد،
کشورهای خاورمیانه و شمال افريقا میزبان  39درصد از آوارگان جهان
هســتند 29 .درصد از آوارگان جهان در افريقا 6 ،درصد در اروپا12 ،
درصد در امريكا و  14درصد در آسیا و اقیانوسیه به دنبال جایی برای
زندگی ميگردند .در بین کشورهای جهان ،ترکیه ،پاکستان ،لبنان،
ایران ،اتیوپی و اردن بخش اعظمی از آوارگان را پذیرا شــدهاند .تعداد
آوارگانی که به مرزهای ترکیه پناه آوردهاند  2.5میلیون نفر تخمین زده
شده است 1.6 .میلیون نفر از آوارگان جهان به پاکستان رفتهاند .لبنان
بیش از يك میلیون آواره را در مرزهایش جای داده است .ایران از 979
هــزار و  400آواره پذیرایی ميکنــد 736 .هزار و  100نفر از آوارگان
جهان در اتیوپی مســتقر شدهاند و  664هزار و 100نفر از آوارگان به
مرزهای اردن پناه بردهاند .کمیسرياي عالی پناهندگان سازمان ملل
متحد گزارش ميدهد که روزانه  34هزار نفر به دلیل جنگ و تبعات
آن به جمع پناهجویان و آوارگان جهان ميپیوندند و بیش از نیمی از
جمعیت  21میلیونی پناهجویان را افراد زیر  18سال تشکیل ميدهند.
براساس گزارش کمیسرياي عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تنها
 16.5میلیون نفر از پناهجویان توســط این سازمان ثبتنام شدهاند و
نزدیک به یک میلیون و  15هزار پناهجو توانستند خودشان را به اروپا
برسانند که  25درصد از آنه ا را کودکان تشکیل ميدهند.

با وجود اعالم سیاست پذیرش پناهجویان از سوی آلمان ،همچنان کشورهای خاورمیانه در پذیرش پناهجویان صدرنشین هستند.
آمار پناهجویان در لبنان از جمعیت این کشور بیشتر شده است و به نظر ميرسد ادامه این روند ميتواند به وقوع بحران دیگری در
عروس خاورمیانه منجر شود

J Jبگذارید این آخرین باشد!
در  2سپتامبر  2015جسد کودک سهساله سوری ،آیالن کوردی
در کرانه مدیترانه پیدا شــد .آیالن کوردی در تالش برای رسیدن به
اروپا از راه مدیترانه غرق شــده بود .برادر پنجساله او گالیپ و مادرش
ریحان هم جانشان را در مسیر مهاجرت به اروپا از دست دادند .انتشار
تصویر جسد آیالن غرقشــده در آن شلوارک سورمهای و تیشرت
قرمز پســرانه ،باعث توجه بیشــتر جهان به بحران پناهجویان شد و
اعتراضهایی را علیه وضعیت ناگوار پناهجویان برانگیخت.
عبداهلل کوردی ،پدر آیالن دو روز بعد از مرگ دو پســر و همسرش
گفت :بگذارید این آخرینش باشــد! اما متاســفانه آیــان کوردی و
خانوادهاش آخرین پناهجویانی نبودند که قربانی این راه شدند .منتقدان
گفتند ریشههای این بحران شناختهشده نیست .درست یک ماه بعد از
مرگ آیالن و گالیپ در آبهای مدیترانه ،بیش از 70کودک دیگر در
آنها دچار شدند .بعد از
مســیر آبی ترکیه به یونان به سرنوشت مشابه 
مرگ آیالن در سپتامبر  ،2015بیش از  5هزار و  700نفر از پناهجویان
و مهاجران در سراســر جهان جانشــان را از دست دادند .از این تعداد
بیش از  4هزار و  231نفر جانشــان را در ســال  2016از دست دادند
که  25درصد بیشتر از سال  2015در همین بازه زمانی بوده است .از
زمان مرگ آیالن کوردی به بعد به طور میانگین در سفرهای دریایی
پناهجویان برای رسیدن به خاک اروپا در هر یک ساعت  2کودک غرق
ميشود .براساس تخمینهای آماری در مورد پناهجويان ،در ماه سپتامبر
 730کودک جانشــان را از دســت دادهاند .تنها در ژوئن سال 2016
جسد  20کودک در صحرای نیجر پیدا شده است .این کودکان تالش
آنها توسط قاچاقچیان
ميکردند خودشان را به الجزایر برسانند اما جسد 
انسان در صحرا رها شده است.
J Jآیالن تا عِمران
وضعیت اسفبار پناهجویان بار دیگر با انتشار تصویر عمران  5ساله،
کودک ســوریهای که از زیر آوار بمباران بیرون کشیده شده بود ،مورد
توجه رسانههای جهان قرار گرفت .نه عمران پناهجو بود نه خانوادهاش
اما انتشار گسترده عکسی که نگاه مات و مبهوت کودک سوری را بعد
از بیرون کشیده شدن از زیر بمباران حلب نشان ميداد ،بالفاصله همه
را یاد دیگر قربانی جنگ جهنمی ســوریه یعنی آیالن انداخت .آیالن
و عمران نماینده کودکانی شــدند که تنها با دو انتخاب مواجه بودند.
بمانند و بمباران شوند یا بروند و بمیرند .آمار و ارقام کمیسرياي عالی
امور پناهندگان سازمان ملل متحد نشان ميدهد که بعد از مرگ آیالن
سه ساله و برانگیخته شدن واکنشهای جهانی علیه وضعیت اسفبار
پناهجویان بهویژه کودکان سوری ،نهتنها شرایط در جهت بهتر شدن
تغییری نکرده بلکه بدتر هم شــده است .بانکی مون دبیرکل سازمان
ملل با اشــاره به آمار  65میلیون نفر آواره ،این ســطح از جابهجایی
اجباری را بیسابقه دانسته اســت .او در اینباره ميگوید :مخاصمات
جدید و تکرارشونده ،خشــونت و آزاری که اشکال جدید آن بیش از
پیش ناراحتکننده اســت ،افراد را وادار ميکند تا به عنوان پناهجو در
جســتوجوی امنیت در کشور خود یا خارج از مرزهای کشورشان ،با
عبور از مرزهای بینالمللی به جای دیگری قرار کنند .از آنجا که راهحل
مخاصمات طوالنی همچنان دســتنیافتی است ،این مردم در تبعید
بلندمدت زندگی میکنند .در پایان  ،۲۰۱۵شمار  ۲۱میلیون و ۳۰۰
هزار نفر پناهنده ،ســه میلیون و  ۲۰۰هزار نفر پناهجو و  ۴۰میلیون و
 ۸۰۰هزار نفر درون کشورهای خود آواره شده بودند.

به گفتــه بانکی مون در حال حاضر از هــر  ۱۰پناهنده  ۹نفر در
کشــورهایی با درآمد کم یا متوســط و در نزدیکی وضعیت مخاصمه
یکنند.
زندگیم 
بانکــی مون در پیام روز جهانی پناهندگان در پیامی به شکســت
سازمانهای بینالمللی در ساماندهی وضعیت اسفناک پناهجویان اذعان
کرد« :سال گذشــته ،بیش از یک میلیون پناهنده و مهاجر با عبور از
دریای مدیترانه در قایقهای بادی نامناسب برای دریانوردی و قایقهای
کماستقامت وارد اروپا شدند .هزاران تَن اما موفق نشدند و جان خود را از
دست دادند که گواه غمانگیزی بر شکست جمعی ما در رسیدگی مناسب
به وضع اسفناک آنان است .در این حال ،اظهار نظرات سیاسی تفرقهانگیز
در مورد مسائل پناهجویان و مهاجران ،افزایش بیگانههراسی و محدودیت
در دسترسی به پناهجویی در بعضی مناطق بهشدت رو به افزایش است و
روحیه مسئولیت مشترک جایگزین نابردباری سرشار از نفرت شده است.
ما شاهد افزایش نگرانکننده اســتفاده از بازداشت و توقیف و ساخت
حصارهای مرزی و سایر موانع هستیم .در ميان اظهارات ضدپناهنده که
بیشتر به گوش مخاطبان میرسد ،بعضی مواقع صداهای خوشامدگویی
بهندرت شنیده ميشود .اما این موارد در سراسر جهان وجود دارد .سال
گذشته در کشورها و مناطق زیادی شاهد تبلور دیدگاههایی دلسوزانه
و متحدانه در این زمینه بودهایم که در این راستا مردم عادی و جوامع
ها در حالیکه
قلب و خانههایشان را به روی پناهندگان گشودند و دولت 
میزبان تعداد بسیاری مهاجر هستند همچنان به تازهواردها روی خوش
نشــان میدهند .این یک نیاز ضروری است تا به این نمونههای مثبت
استناد و آنها را بزرگنمایی کنیم .پاسخهای ما به پناهندگان باید بر پایه
ارزشهای مشترک ما در تقسیم مسئولیت ،عدم تبعیض ،حقوق بشر و
حقوق بینالملل پناهندگان شامل اصل عدم استرداد پناهندگان باشد.
ی مجمع عمومی در رسیدگی به جابهجایی
در  ۱۹سپتامبر ،در جلسه عال 
گسترده پناهندگان و مهاجران ،فرصتی تاریخی در اختیار قرار خواهد
گرفت تا براســاس آن به یک توافقنامه بینالمللی با تعهدی به سمت
اقدام مشترک و مسئولیت مشترک گستردهتر برای پناهندگان دست
یابیم .باید در کنار میلیونها مرد ،زن و کودکی بايستیم که هرساله از
خانههای خود میگریزند تا تضمین کنیم حقوق و کرامت آنان در هرجا
حفظ میشود و همبستگی و شفقت در مرکز پاسخ همگانی ما است».
برخالف آنچه بانکی مون در بیانیهاش به مناســبت روز پناهنده
عنوان کرده اســت ،کشــورهای اندکی در جهان از ورود پناهجویان
استقبال ميکنند .آلمان از جمله کشورهای حامی پذیرش پناهجویان
است .آنگال مرکل صدراعظم آلمان با وجود وقوع سه حمله تروریستی
در این کشــور از سیاست پذیرش مهاجران حمایت کرده است .اداره
فدرال امور مهاجرت آلمان اعالم کرده اســت که این کشور در سال
 2016ورود  300هــزار پناهجــو به خاک این کشــور را پیشبینی
يکند .پناهجویانی کــه همپیوندی اجتماعی آنه ا با جامعه آلمانی
م 
فرآیندی درازمدت و پرهزینه اســت .با وجود اعالم سیاست پذیرش
پناهجویان از سوی آلمان ،همچنان کشورهای خاورمیانه در پذیرش
پناهجویان صدرنشین هستند .آمار پناهجویان در لبنان از جمعیت این
کشــور بیشتر شده است و به نظر ميرســد ادامه این روند ميتواند
به وقوع بحران دیگری در عروس خاورمیانه منجر شــود .محمدعلی
دانشجوی ایرانی است که برای گذارندن فرصت مطالعاتی به بیروت
ســفر کرده است .در مسیر رفتن به دانشگاه با راننده تاکسی لبنانی
يگوید :از وقتی سوریه ا آمدند لبنان ،دیگر
همکالم ميشود .راننده م 
کاری توی لبنان پیدا نمیشود.
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ملیوننفر
آوارگان سراسر جهان

عبداهلل کوردی،
پدر آیالن دو روز
بعد از مرگ دو
پسر و همسرش
گفت :بگذارید این
آخرینش باشد!
امامتاسفانه
آیالن کوردی و
خانوادهاش آخرین
پناهجویانی
نبودند که قربانی
این راه شدند .یک
ماه بعد از مرگ
آیالن و برادرش
گالیپ در آبهای
مدیترانه ،بیش
از 70کودک دیگر
در مسیر آبی
ترکیه به یونان به
سرنوشتمشابه
آنها دچار شدند


980
هزار نفر
پناهندگان به ایران
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پرونده ماه
[ ایرانیان مهاجر ]

سفرهای بدون بازگشت

ساالنه  150تا  180هزار ایرانی مهاجرت ميکنند

2

میلیون ایرانی
در سالهای  57تا
 70از کشور خارج
شدند

5

میلیون ایرانی
خارج از کشور
زندگیميکنند

نیروی انسانی که
در حوزه علمی
و تخصصی در
کشورهایصنعتی
مشغول به کار
هستند و در اصل
در کشورهای در
حال توسعه متولد
شدند ،رقمی معادل
یکسوم نیروی
انسانی ساکن در
کشورهای رو به
رشد را تشکیل
ميدهند
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قاضی :چیزهایی که دارین ميگین دالیل کافی برای طالق نیست خانوم.
اگه دلیل دیگهای دارید بفرمایید.
زن :چه دلیل دیگهای؟
قاضی :شوهرتون معتاد باشه ،کتکتون بزنه ،خرجی نده.
زن :نخیر! ایشون نه معتاده ،نه مشکلی داره .خیلی هم آدم خوب و سالمیه.
قاضی :پس برای چی ميخواید طالق بگیرید؟
زن :برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد .همین االن ایشون بگه بیاد .من
همین االن رضایت ميدم دادخواستمو پس ميگیرم.
زن رو به مرد :حاضری بیای؟
شخصیتهای فیلم اسکارگرفته اصغر فرهادی بر سر یکی از مهمترین
مســائل اجتماعی ،اقتصادی جامعه ایرانی با هم اختالف نظر دارند و آن
مهاجرت است .ایران یکی از مهاجرفرستترین کشورهای جهان شناخته
ميشود که در بین کشورهای آســیایی رتبه اول را در مهاجرت افراد با
تحصیالت عالی دارد .مســئله تحصیالت یکی از مهمترین انگیزههای
ایرانیان برای مهاجرت به کشــورهای اروپایی و امريكایی است .در سال
 ،2006دو پژوهشگر ایرانی پژوهشی را با عنوان «تحصیالت و مهاجرت
به خارج از کشــور ،عامل بهوجودآورنده جامعه ایرانی -امريكایی» انجام
ها به امريكا ميپرداخت
دادند .این پژوهش به بررسی علت مهاجرت ایرانی 
و نمونه مورد بررســی در آن شــامل  101ایرانی ساکن امريكا بود87 .
درصد از ایرانیان پاسخگو به این پرسشنامه دلیل مهاجراتشان به امريكا
را فرصتهای تحصیالتی بهتر عنوان کرده بودند 46 .درصد از نمونه مورد
مطالعه در این پژوهش فقدان آزادیهای اجتماعی در ایران را اصلیترین
عامل مهاجرتشان برشمردند و فشارهای سیاسی و مذهبی به ترتیب  15و
 12درصد سهم در دالیل مهاجرت ایرانیان به امريكا دارد .نکته جالب اینکه
 71درصد از پاسخگویان اذعان کردند در شرایطی که موقعیت اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی مناسب در ایران دریافت کنند ،به کشور بازميگردند.
فرجی دانا ،اولین وزیر علوم دولت یازدهم آمار مهاجرت نخبگان از ایران
را ســاالنه  150هزار نفر اعالم کرده بود .زیان مالی مهاجرت نخبگان یا
مغزها از ایران  38میلیارد دالر برآورد شده است .به گفته وزیر علوم وقت،
ایران ساالنه 150میلیارد دالر به کشورهای دیگر کمک ميکند یعنی یک
میلیون دالر برای هر دانشآموخته.
رتبه ایران در زمينه فرار مغزها در سالهای  1997و  1998به ترتیب
هفتم و ششم بوده اســت و در سال  1999به رتبه پنجم رسیده است.
طبق آمار صندوق بينالمللي پول در سال  2009ايران به لحاظ مهاجرت
نخبگان در ميان  91كشــور در حال توسعه و توسعهنيافته رتبه اول را
کســب کرده است .طبق این آمار ســاالنه بين  150تا  180هزار ايرانی
تحصيلكرده برای خروج از كشور اقدام ميكنند و در حال حاضر حدود
 14هزار دانشجوی ايرانی تنها در مالزی مشغول تحصيل هستند .از سوی
دیگر نتايج بررسی ساالنه نامنويسیهای بينالمللی دانشگاههای آمريكا
نشان میدهد در سال تحصيلي  5 ،2010-2011هزار و  ۶۲۶ايرانی در
حال تحصيل در اين كشور هستند و اين رقم  19درصد افزايش نسبت
به ســال قبل را نشان ميدهد .در این زمينه ميتوان به آمارهای داخلی
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نیز مراجعه کرد؛ بر اســاس آمار مجلس شوراي اسالمي در سال ،1389
 60هزار نخبه از ايران مهاجرت كردهاند كه اغلب از المپيادهای علمی يا
ها بودهاند .آمار واطالعات نشان ميدهد
جزو نفرات برتر كنكور يا دانشگاه 
اکنون  25درصد از ايرانيان تحصيلكرده ،در كشــورهای توســعهيافته
زندگی میكنند و از مجموع مهاجران حدود  40درصد را دختران و زنان
تشكيلمیدهند.
البته این آمار تنها مربوط به دانشآموختگان نیســت و ایران از نظر
مهاجرت نیروی کار ماهر هم رتبه قابل توجهی در بین کشورهای جهان
دارد .مقایسه کشورها از لحاظ شمار مهاجرتها در طبقه نیروی کار ماهر
و متخصص نشــان ميدهد که ایران در سال  1999در میان ده کشور
نخست جهان قرار گرفته است .مهاجرت نیروی کار ماهر آثار زیانباری
در کشورهای در حال توسعه دنیا به جای ميگذارد .در کتاب «اقتصاد
سیاسی مهاجرت نخبگان ایرانی» ،ضعف روابط اجتماعی ،کمبود تداركات
اقتصادی ،نارسایی تشکیالت سیاسی ،نقصان آموزش و تعهدات فرهنگی
در کشورهای جهان سوم و از ســوی دیگر قوت روابط اجتماعی ،وفور
تدارکات اقتصادی ،کارآمدی تشکیالت سیاسی و تعهد فرهنگی از عواملی
عنوان شده است که روند مهاجرت نیروی کار کشورهای در حال توسعه
به توسعهيافته را تشدید ميکند .به طور کلی ميتوان گفت نیروی انسانی
که در حوزه علمی و تخصصی در کشــورهای صنعتی مشــغول به کار
هســتند و در اصل در کشورهای در حال توسعه متولد شدهاند ،رقمی
معادل یکسوم نیروی انسانی ساکن در کشورهای رو به رشد را تشکیل
ميدهند .تنها بین  15تا  30درصد کشورها که به طور تقریبی یکسوم
جمعیت جهان را دارا هستند در عمل تمامی دانش جهان را در اختیار
دارند و  95درصد از بودجه تحقیقاتی جهان را در اختیار گرفتهاند و بدین
ها را به نفع خود گردآوری ميکنند.
ترتیب به طور عمده این دانستنی 
تمرکز نیروی علمی و تحقیقی در نقاط خاصی از جهان شــکاف بین
کشــورهای توسعهيافته و توسعهنیافته را روز به روز عمیقتر ميکند و
موجب ميشود تا کشورهای عقبمانده از نظر توسعه اقتصادی همچنان
در رکود باقی بمانند.
J Jایرانیان از چه زمانی مهاجرت ميکنند؟
ایران مهاجرفرستترین کشــور آسیا و آسیا مهاجرفرستترین قاره
جهان است .آمارهای بینالمللی نشــان ميدهد که بیشتر مهاجران از
کشورهای آسیایی و در صدر آن ایران ،افراد تحصیلکرده هستند .بعد از
پیروزی انقالب اسالمی از  176مدالآور المپیادهای علمی جهان163 ،
نفر در ایران حضور ندارند .پیش از شروع دهه  70شمسی در ایران ،وزیر
مهاجرت کانادا از میزبانی کشــورش از  7500ایرانی خبر داده بود و نفع
اقتصــادی مهاجرت این تعداد ایرانی به کانادا را  7.5میلیارد دالر برآورد
کرده بود .سؤال اینجاست که مهاجرت ایرانیان به کشورهای توسعهيافته
غرب و شــرق از چه زمانی آغاز شد ،شدت گرفت و به شکل یک آسیب
اجتماعی و اقتصادی درآمد؟ پژوهشگران اقتصاد سیاسی سه دوره را برای
بررسی مهاجرت ایرانیان در نظر ميگیرند.

از  1357تا  1369بیشتر مهاجران ایرانی متخصصان عالیرتبه ،دستاندرکاران امور اقتصادی و
آنها نزدیک به
اقلیتهای مذهبی بودند که تعداد آنه ا  2میلیون نفر تخمین زده شده است و ارزش 
 400میلیارد دالر بوده است.

J Jاز ایران تا ینگهدنیا
 1340تا 1357
دور اول مهاجرت ایرانیان به کشورهای توسعهيافته از اوایل دهه 40
شمســی آغاز ميشود و تا  1357یعنی پیروزی انقالب اسالمی را در بر
میگیرد .با تاسیس دانشگاه تهران پای نخبگان ایرانی برای ادامه تحصیل
به کشورهای غربی باز شد .در همین دوران بود که مراودات فرهنگی ایران
با غرب به اوج خود رسید .در سال  1330تعداد دانشجویان مهاجر ایرانی
تنها  3500نفر بود که این تعداد در ســال  1343به 19هزار و  500نفر
رســید و در سال  50 ،51هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاههای مختلف
جهان تحصیل ميکردند.
در اوایل دهه  1950انتقال متخصصان ایرانی به خارج از کشور شدت
گرفت .تحکیم روابط ایران و امريكا باعث شــد دور تازهای از فعالیتهای
سیاســی ،اقتصادی بین دو کشور شکل بگیرد که اعزام جدی محصالن
ایرانی به کشورهای خارجی از جمله امريكا در صدر آن قرار گرفت .برخی
از کارشناسان معتقدند عوامل دافعه در کشور همواره از عوامل جاذبه در
مقصد قویتر بوده است .همین عوامل دافعه باعث شد در سالهای 1962
تا  1969میالدی ،بهتنهایی نزدیک به  4هزار پزشــک و دندانپزشک و
 1000صاحب فن دیگر از ایران به امريكا مهاجرت کنند .در ســالهای
 1340تا  1357مقصد بیشتر مهاجران ایرانی ،امريكای شمالی بوده است.
ها در
در این دوره شــدت گرفتن ناآرامیهای سیاسی و ناتوانی دانشگاه 
ها موجب حرکت و مهاجرت
پذیرش روزافزون دانشآموختگان دبیرستان 
ایرانیان به کشــورهای غربی شده اســت .تعداد مهاجران ایرانی که در
سالهای  1335تا  45 ،1345هزار نفر بود در سالهای  1345تا 1355
به  700هزار نفر رسید .از طرف دیگر با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد
و تسریع روند مدرنیزاسیون در کشور ،طبقه متوسطی در جامعه ایرانی
تقویت شد که عالقه بســیاری به ادامه تحصیل و زندگی فرزندانش در
کشــورهای غربی بهویژه امريكا داشت .آمارهای دفتر خدمات مهاجرت
امريكا نشــان ميدهد که در ســالهای  36تا  ،57نزدیک به  30تا 35
هزار دانشجوی ایرانی به امريكا عزیمت کردند .در سال تحصیلی 57-56
نزدیک به  100هزار دانشجوی ایرانی در خارج از ایران مشغول به تحصیل
بودند که از این تعداد  36هزار و  220نفر در موسسات آموزش عالی امريكا
پذیرفته شده بودند و بقیه در دانشگاههای انگلستان ،آلمان غربی ،فرانسه،
استرالیا و ایتالیا تحصیل ميکردند.
J Jدوره دوم
 1357تا 1369
دور دوم مهاجرت گســترده ایرانیان به کشورهای غربی از سال  57و
پس از پیروزی انقالب اســامی آغاز ميشــود .در این دوره ناراضیان از
وقوع انقالب سهم بزرگی از تعداد مهاجران را به خود اختصاص داده بودند
و عدهای دیگر به علت وقوع جنگ تحمیلی و شرایط نامساعد بازار کار،
کشور را ترک کردند .امريكا باز هم اصلیترین مقصد مهاجران ایرانی بود.
مهاجرت گسترده ایرانیان به امريكا الگوی مهاجران ایرانی به امريكا و دیگر
کشورها را تغییر داد .در سال تحصیلی  58-57یعنی همزمان با انقالب
اسالمی تعداد دانشجویان پذیرفتهشده ایرانی در دانشگاههای امريكا از 45
هزار و  340نفر به  51هزار و  310نفر در ســال  59-58افزایش یافت.
درواقع ایران در مقایســه با دیگر کشورها بیشترین دانشجو را در امريكا
داشت .بر پایه سرشماری سال  1980امريكا ،حدود  23درصد از ایرانیان
مهاجر داراي تحصیالت دانشگاهی در سطح کارشناسی ارشد و یا دکترا
بودهاند که در مقایسه با رقم  12.5درصد در میان دیگر مهاجران خارجی

بسیار چشمگیر اســت .در این دوره بیشتر مهاجران ایرانی متخصصان
عالیرتبه ،دستاندرکاران امور اقتصادی و اقلیتهای مذهبی بودند که
آنها نزدیک به
تعداد آنه ا  2میلیون نفر تخمین زده شــده است و ارزش 
 400میلیارد دالر بوده است.
خصمانه شدن روابط ایران و امريكا و سختگیریهای امريكا نسبت
به اتباع ایرانی باعث شد ،ایرانیان مهاجر مقاصد دیگری جز امريكا را هم
انتخاب کنند .بیشتر مهاجران ،ایران را به مقصد سه منطقه از جهان یعنی
اروپا ،امريكا و کشــورهای حوزه خلیج فارس تــرک کردند .در این دوره
کشــورهای اروپایی که به دلیل رشد کم جمعیت و نیاز مبرم به نیروی
انسانی برای رشد اقتصادی با مشکل مواجه شده بودند از مهاجرت ایرانیان
اســتقبال کردند .با توجه به وقوع تحوالت سیاسی داخلی در ایران ،آمار
مهاجرتهــای بینالمللی از ایران از  2391943نفر در ســال  1355به
 2755700نفر در سال  1361افزایش یافت .تعداد ایرانیان مقیم امريكا
آنها دانشجو بودند.
در این دوره به  120هزار نفر رسید که  50هزار نفر از 
تعداد دانشجویانی که با وجود جنگ به ایران بازمیگشتند در این دوره به
 3400نفر کاهش یافت در حالی که این تعداد در سالهای  50تا  58به
 11هزار و  700نفر رســیده بود .در سالهای  61تا  ،64نزدیک به 98
هزار و  139نفر از ایرانیان تحصیلکرده از امريكا درخواســت پناهندگی
سیاســی کردند و امريكا از این عده بــه  110هزار و  55نفر پناهندگی
داده شد.
خاورینــژاد در کتاب «اقتصاد سیاســی مهاجــرت نخبگان ایران»
مينویســد« :اعزام نیروی کار به ژاپن به دلیل نیاز این کشور به نیروی
ها به
انســانی عامل دیگر رونق مهاجرت ایرانیان بود .البته این مهاجرت 
دلیل بیتوجهی به حقوق انسانی و عدم بهرهمندی از مزایای اشتغال به
مهاجرتهای زودبازگشــت تبدیل شد .رویهمرفته در فاصله  1355تا
 1365حدود  2.5میلیون نفر از ایران خارج شــدند و تعداد مهاجران در
اواخر جنگ در ســال  65به  852هزار نفر رسید .براساس پژوهشهای
صورتگرفته در سال  ،59-58از هر  6دانشجوی خارجی در امريكا یک
نفر ایرانی بوده است .براساس سرشماری سال  69در امريكا حدود 220
هــزار نفر خود را ایرانیتبار معرفی کردند و  77درصد از آنه ا تحصیالت
دانشگاهیداشتند.
J Jدوره سوم
 1369تاكنون
دوره سوم مهاجرتهای ایرانیان از سال  69آغاز ميشود .در دو دهه
بعد از جنگ یعنی در دهه  70و  80شمســی ،مهاجرت ایرانیان به اوج
ميرسد و این دوره همچنان ادامه دارد .براساس آماری که قائممقام امور
بینالملل وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از دانشجویان ایرانی مشغول به
تحصیل در خارج از کشــور در ســال  94ارائه کرده است ،نزدیک به 6
هزار دانشجوی ایرانی در آلمان و  4هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاههای
انگلســتان تحصیل ميکنند و از یک میلیون و  100هزار دانشــجوی
خارجی در دانشــگاههای امريكا 8 ،هزار و  800دانشجو ایرانی هستند.
براســاس آخرین آمار اعالمشده از ســوی مقامات ایرانی  5تا  6میلیون
ایرانی خارج از کشــور زندگی ميکنند .براساس آمار معاون امور اسناد
هویتی سازمان ثبت احوال در سال  ،91بیشترین تعداد مهاجران ایرانی
با یک میلیون و  400هزار نفر جمعیت مربوط به کشور امريكاست و بعد
از آن امــارات متحده عربی قرار دارد که  800هزار ایرانی دارد .انگلیس و
کانادا با  410هزار ،آلمان با  210هزار ،فرانسه با  155هزار و سوئد با 110
هزار ایرانی در رتبههای بعد قرار دارند.

1,400,000
ایرانی
در امريكا
زندگیميکنند

ایران یکی از
مهاجرفرستترین
کشورهای
جهانشناخته
ميشود که در
بین کشورهای
آسیایی رتبه اول
را در مهاجرت
افراد با تحصیالت
عالی دارد .مسئله
تحصیالتیکی
از مهمترین
انگیزههای
ایرانیان برای
مهاجرت به
کشورهای
اروپایی و
امريكایی است
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پرونده ماه
[ مهاجرت کارآفرینان ایرانی ]

خاطراتتلخ گذشته،بازگشتمهاجران راسخت کرده است
ثبات اقتصادی ميتواند صنعتگران ایرانی را بازگرداند

علی اصغر سعیدی
جامعهشناس اقتصادی

ایران بازار خوبی
است که اشتغال
کامل در آن وجود
ندارد و کارآفرینان
هر زمان که به این
بازار بازگردند
امکان رسیدن
به سودهای
خوب را دارند اما
سیاستهای
اقتصادی باید
ثبات الزم را داشته
باشند و آنها
مطمئنباشند
که ميتوانند
سرمایهشان را از
ایران خارج کنند

40

مهاجرت کارآفرینان ایرانی در چند دوره از تاریخ معاصر انجام شده است.
کارآفرینــان ایرانی در دوره قاجــار و اوایل پهلوی به دلیل ناامنیهای بعد از
مشــروطیت مهاجرت کردند .بیشتر این کارآفرینان از زرتشتیان ثروتمند و
ســرمایهداران کرمان و یزد بودند که به هندوســتان مهاجرت کردند اما به
دلیل حفظ پایگاههایی در ایران ،ارتباطشــان با وطن اصلی قطع نشد و این
آنها به واردات و صادرات بود .درواقع
حفظ پایگاه بیشــتر به دلیل مشغولیت 
این افراد بیشتر تاجر بودند تا صنعتگر .گروهی از تجار ایرانی در آن دوره به
دلیل ارتباطات منچستر انگلستان با هندوستان و قدرت یافتن صنعت نساجی
در این دو کشــور ،وارد صنعت نساجی شدند و به انگلستان رفتند .مهاجرت
کارآفرینان ایرانی تا دهه  50شمســی قطع شد اما در این دهه قانون سهیم
کردن کارگران در سود کارخانهجات با وجود اینکه صنایع ما احتیاج به بازار
مالی برای تامین سرمایه نداشتند تصویب شد و برخی از کارآفرینان را وادار
به مهاجرت کرد .این قانون یکی از اصول انقالبی شاه بود .شاه تصمیم داشت
فئودالیته صنعتی را از بین ببرد همانطور که فئودالیته ارضی را در اصالحات
ارضی از بین برد .این کار باعث شــد بســیاری از کارآفرینان ناامید شوند و
ها باقی ماندند اما سرمایهگذاری در این دوره
مهاجرت کنند .هرچند کارخانه 
کاهش یافت و بیشتر از طریق بانکهای توسعه صنعتی و معدنی انجام شد.
در حقیقت در این دوره مالکیت به اجبار به مدیریت تنزل یافت .هرچند 51
درصد از صنایع دست صاحبان آن بود اما به اجبار کارگران را در سود کارخانه
سهیم کردند و مالک کارخانه به مدیر کارخانه تبدیل شد .اجرای این سیاست
ناپخته توسط محمدرضاشاه پهلوی بخشی از صنعتگران را ناامید کرد.
دوره بعدی مهاجرتهای کارآفرینان با ملی شدن صنایع پس از پیروزی
انقالب اسالمی آغاز شد .اگر منصفانه نگاه کنیم در این دوره بیشتر صنعتگران
آنها پس از
با پساندازهایشــان رفتند و صنایعشــان را برجای گذاشتند .
مهاجرت شروع به کار و سرمایهگذاری طوالنی در کشورهای مقصد کردند.
هرچند بررسیهای من نشان ميدهد این گروه از صنعتگران مهاجر بیش
از کار صنعتی وارد خرید مسکن شدند .بهجز مواردی مثل اکبر الجوردی
که با شرکت دوپونت امريكا در ارتباط بود ،دیگر کارآفرینان وارد بخشهای
مالی دیگر شدند .در ایران ،در دوره سازندگی تالشهایی برای بازگرداندن
کارآفرینان به وطن انجام شد .آقای دکتر عالی و مرحوم دکتر نوربخش برای
مذاکرات در مورد بازگشــت کارآفرینان به امريكا و اروپا سفر کردند اما در
ایران زمینه بازگشــت کارآفرینان مهاجر وجود نداشت .برخی از روزنامهها
در همان دوره بازگشــت کارآفرینان را بازگشت شاه توصیف کردند و این
در حالی بود که این افراد تنها صنعتگر و تاجر بودند و شواهد زیادی نشان
ميدهد که مشغول به کار خودشان بودند و نه به کشورهای خارجی و نه به
شاه وابستگی نداشتند .داستان ازهاری و سندیکای کارفرمایان روغن نباتی
در اینباره جالب است .اکبر الجوردی نقل ميکند که صاحبان کارخانههای
روغن نباتی مثل جهان ،قو و شاهپســند در جلسه با ازهاری درباره تعیین
نرخ روغن نباتی و دستمزد باالی کارگران و افزایش هزینه تمامشده تولید
بحــث ميکردند و به ازهاری گالیه ميکردند کــه چرا به حرف ما گوش
آنها با ناراحتی گفته بود که شــما در فکر
نمیدهیــد و ازهاری در جواب 
تعیین نرخ روغن نباتی هستید و من به این فکر ميکنم که عاشورا و تاسوعا
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نزدیک است و باید با تظاهرات مردم چه کنم .درواقع صنعتگران در آن دوره
کاری به سیاســت نداشتند و وابسته به جایی نبودند .پس از انقالب غیر از
تالشهای دوره ســازندگی هیچ اقدام دیگری برای بازگرداندن کارآفرینان
مهاجر انجام نشد .هرچه صنعتگر در جای دیگری بماند و شبکه ارتباطاتش
را گسترده کند بازگرداندن او سختتر ميشود .ظرفیت صنعتگران ایرانی
در کشــورهای دیگر به اندازه صدها میلیارد سرمایهگذاری در ایران است و
این ظرفیت باالیی است اما بازگرداندن این افراد به وطن اصلی ،نیازمند عزم
آنها گرفته شده است .بررسی
قوی ،تضمین و بازگرداندن اموالی است که از 
آنها سرمایهشان را در دوره پهلوی
زندگی این صنعتگران نشان ميدهد که 
آنها به کشور ،این سرمایه
از راه مشروع کسب کردند و باید برای بازگرداندن 
آنها بازگرداند .البته تقویت بخش خصوصی از راه بازگرداندن صنعتگران
را به 
مهاجر عالوه بر اراده دولت به حمایتهای قوه قضاییه نیازمند است .از سوی
دیگر ایران بازار خوبی است که اشتغال کامل در آن وجود ندارد و کارآفرینان
هر زمان که به این بازار بازگردند امکان رسیدن به سودهای خوب را دارند اما
آنها مطمئن باشند که
سیاستهای اقتصادی باید ثبات الزم را داشته باشند و 
ميتوانند سرمایهشان را از ایران خارج کنند .متاسفانه هنوز خاطره بد گذشته
در ذهن این کارآفرینــان وجود دارد و برای جذب این صنعتگران نیازمند
ثبات سیاستهای اقتصادی هستیم .در شرایط ثبات ميتوان به بازگشت
کارآفرینان امید بیشتری داشت.
در دوره اصالحات که در دوران ثبات ارزی بودیم ،خیلی از سرمایهگذاران
ایرانی در بخش مسکن سرمایهگذاری کردند و با توجه به رکود غرب و ثبات
نرخ ارز در ایران ،ســرمایهگذاری در کشورمان از سوی نسل جدید ایرانیان
خارج از کشور انجام شد و به سود خوبی رسیدند .این تجربه نشان ميدهد که
امکان جذب سرمایه از ایرانیان خارج از کشور وجود دارد هرچند ممکن است
میزان این ســرمایهگذاری باال نباشد .البته شواهدی به دست آمده که نشان
ميدهد خیلی از ایرانیان خارج از کشور ورود به بازار ایران را آزمايش ميکنند
اما مسئله اعتماد و شرایط اقتصاد داخلی مسئله مهمی است .در حال حاضر
بســیاری از کارآفرینان داخلی هم بنگاههایشان را بزرگتر نمیکنند .دالیل
مختلفی مثل عدم اعتماد به دولت ،مسائل سیستم بانکی و مشکالت ناشی
از بیمه و تامین اجتماعی باعث ميشود انگیزه کارآفرینان برای رشد سازمانی
کاهش پیدا کند .من بارها از زبان کارآفرینان شنیدهام که در مدت کم امکان
افزایش نرخ اشــتغال را دارند اما به دلیل عدم ثبات سیاستهای اقتصادی
اقدامی نمیکنند .البته از نظر من جامعهشناس که دالیل حقوقی را پررنگتر
ميبینم ،خاطره مصادرهه ا نقش بیشتری در عدم توسعه بنگاهه ا دارد و از این
منظر ،ایرانیان مهاجر خاطره تلختری دارند و شرایط را بیشتر ارزیابی ميکنند.
گذشته از این ،اگر ایرانیان مهاجر به کشور بازگردند در فعالیتهای اقتصادی
باید با نهادهای عمومی که بخش عظیمی از اقتصاد را به دست گرفتهاند رقابت
کنند و این کار را سختتر ميکند .در هر شرایط ایرانیان خارج از کشور برای
مشارکت در فعالیتهای اقتصادی در ایران با توجه به سابقهای که در ذهن
ها در
دارند ،نیازمند تضمینهای بیشتری هستند و تا زمانی که این تضمین 
آنها در وطن اصلیشان و تقویت بخش
نظر گرفته نشود ،امکان حضور موثر 
خصوصی بعید به نظر ميرسد.

گزارشگر
چرا آمار قاچاق در شهرهای مرزی باالست؟

دنیای قاچاقچیها

زمانی که داخل مرزهای یک سرزمین ،جایی برای جمعیت آماد ه فعالیت اقتصادی نباشد؛ ایران
در میانیترین نقط ه خاورمیانه با داشتن مرزهای خاکی مشترک با هفت کشور همسایهاش به
مقصد خوبی برای کاالهای قاچاق تبدیلشدهاست .قاچاقچیان بزرگ برخالف کولبران حاشیه
مرزها راههای فرار از مالیات و عوارض گمرکی را خوبمیشناسند .کولبران نیز کوهها و مینها و
پاسگاههای مرزی را دور میزنند .فرقی هم ندارد این کاالهایی که دادوستد میشوند؛ مواد مخدر،
طال و یا لوازم خانگی باشــند؛ آنچه که در این میان بیش از همه ضربه میخورد؛ تولید داخلی و
اقتصاد پویای کشور است.

گزارشگــر

قاچاق میکنند تا زنده بمانند

گزارش میدانی آیندهنگر از وضعیت قاچاق در شهرهای مرزی
سروه رحمانی
خبرنگار

190

میلیارد تومان
ارزش مالی بزرگترین
محموله قاچاق بعد از
انقالب

مسعوددانشمند،
رئیس اتاق مشترک
بازرگانی ایران و
امارات ،افزایش
مبادالت مرزی را
در نتیجه افزایش
شش ،هفتبرابری
حجم قاچاق
میداند که شدیداً
به تجارت قانونی
کشور آسیب
میزند

42

دمدمهای غروب خورشی ِد روز  18مرداد سال  95است .آفتاب کمکم
از پشت کوههای بلند زاگرس و از دیدگان مردم روستای «درهناخی» از
توابع شهرستان سروآباد در استان کردستان گم میشود .از گرمای هوا
کم شده است و بچههای روستا در دنیای کودکانه خود رها شدهاند .آب
سماورها جوشیده است و چاییها آماده خوردن شدهاند .گله گاوها نیز
بهتازگی از چرا برگشته است و از کنار هر خانه که عبور میکند ،چندین
گاو از خیل عظیم گاوها جدا میشوند و راه طویله را در پیش میگیرند.
زنان روستا که حاال گاوها را به داخل طویله هدایت میکنند ،کیسههای
خالی برنج را از آذوقه و نان تازه پر کردهاند تا مردانشان را راهی سفری
چندســاعته کنند 12 .نفر از مردان روستا ســوار بر مزدای دوکابین
سفیدرنگ یکی از اهالی به سمت مرزهای ایران و عراق حرکت میکنند.
سالهاســت که مردمان این روستا کار کشــاورزی را کنار گذاشتهاند
و زمینهــای خود را به باغ درختــان میوه تبدیل کردهاند .اما به گفته
روستاییان ،امسال درختها روزی چندانی عاید صاحبانشان نکردهاند.
با وجود آنکه تعدادی از روستاییان برای کارگری در کورههای آجرپزی
حدود  7کیلومتر از محل زندگیشان دور میشوند ،اما درآمد هیچکدام
از این کارها آنقدر زیاد نیست که زندگیشان را بگذرانند .دو ساعت تا
نیمهشب مانده است ،مردهای درهناخی از راه کوهستانهای تنگ و بلند
تَته به ســمت مرز در حرکتاند که تویوتایی به سمتشان میآید و دو
ماشین با هم شاخ به شاخ میشوند 4 .نفر از سرنشینان مزدا جان خود را
از دست میدهند .یکی از بستگان کشتهشدگان به «آیندهنگر» میگوید:
«همگی از فرط فقر به سمت قاچاق رفتند .همهیشان بچه دارند .حاال
زن و بچههایشان مجبورند چشمشان به دست و جیب دیگران باشد ».او
لحظهای مکث میکند ،آهی عمیق میکشد و ادامه میدهد« :مگر خدا
کمکشان کند .به خدا هیچکدامشان پول نداشتند .مجبور بودند که این
کار را بکنند .حاال هم که یک روستا داغدار شده ،از آن شب دیگر کسی
از مردمان اینجا سمت قاچاق نرفته است ».اهالی روستا میگویند که این
کولبران تلویزیون ،آجیل و پوشاک را از عراق به ایران وارد میکردند و
َ
آنها را با نرخ هر کیلو هزار تومان به افرادی در ایران میفروختند تا آنها
کاالهای قاچاق را به بانه ببرند و در آنجا بفروشند.
J Jقاچاق در سرخط خبرها
این روزها ،قاچاق یکی از داغترین بحثهای اقتصاد کشور است .از
کشف بزرگترین محموله قاچاق بعد از انقالب با  210کانتینر کاالی
قاچاق به مبلغ  190میلیارد تومان تا راهاندازی سامانه الکترونیکی گمرک
که قابلیت شناسایی کاالی قاچاق از غیرقاچاق را در زمانی کوتاه فراهم
میآورد ،تا آمارهای جدیدی که میزان حجم قاچاق در کشــور را بیان
میکند .تا پیش از سال  ،84هیچ نهاد رسمی و مشخصی از ارزش مالی
کاالهای قاچاق کشور پرده برنداشته بود .یک سال پس از تأسیس ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،اولین آمار رسمی از میزان قاچاق کاال معادل با
 6میلیارد دالر اعالم شد .دومین آمار رسمی با تاخیری  3ساله در سال
 87منتشر شــد که با  13.2میلیارد دالر افزایش ،حجم کاالی قاچاق
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به  19.2میلیارد دالر رســیده بود .مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال
برای بار دوم سکوتی  4ساله را در پیش گرفتند و هیچ آماری از قاچاق
تا سال  91وجود ندارد .در این سال آمارها حجم قاچاق را دوباره 19.2
میلیارد نشان دادند.
به نظر میرســد اخبار ضدونقیض درباره حجم حقیقی قاچاق در
کشــور تمامی ندارد .اوایل بهار امسال مســعود کرباسیان ،رئیس کل
گمرک کشور بیان کرد« :میزان واقعی قاچاق  6.5میلیارد دالر است».
این در حالی است که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین وزیر
اقتصاد در گفتههای اخیر خود در شــهر تبریز این میزان را در ســال
جاری  15.5میلیارد دالر اعالم کردهاند .با این حســاب ،حجم کاالی
قاچاق در کشــور در سال  ،94با کاهشی  4.3میلیارد دالری نسبت به
سال قبل از آن مواجه شده است .ضریب کشفیات کاالی قاچاق نیز در
این ســال به  10درصد رسیده اســت که نسبت به سال قبل از آن7 ،
درصد افزایش را نشان میدهد .حتی با توجه به گفته علی طیبنیا ،وزیر
اقتصاد و دارایی ،میزان کشــفیات و ضبط و تحویل کاالهای قاچاق در
چند ماه گذشته رشد  4برابری داشته است .براساس گزارشهاي قاسم
خورشیدی که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است ،پوشاک،
مواد غذایی ،گوشــی تلفن همراه ،شمش طال و انواع لوازم خانگی 41
درصد کاالهای قاچاق وارداتی به کشور را تشکیل میدهند .همچنین
ســوخت و فرآوردههای آن در صدر جــدول قاچاق کاالهای صادراتی
هستند .البته بنابر وضعیت جغرافیایی نیز نوع کاالهای قاچاق متفاوت
میشود .همین چند ماه پیش ،فرمانده مرزبانی آبادان از کشف  500کیلو
میگو در این شهر خبر داده بود ،درحالی که بهتازگی  4تن پیاز زعفران
در خراســان شمالی کشف و ضبط شده است .به طور کلی ،حجم کل
قاچاق در ســال  1394نسبت به سال  1393حدود  22درصد کاهش
یافته است که به صورت تفکیکشده 8 ،درصد کاهش در حجم قاچاق
وارداتی و  76درصد کاهش در حجم قاچاق صادراتی ایجاد شده است.
تمامی این آمار و ارقام از حرکت رو به جلوی نهادهای مسئول در زمینه
کنترل کاالهای قاچاق حکایت دارند .اما براساس آمارهای گمرک کشور،
آنچه که در میادین رسمی کشور رخ میدهد حاکی از این است که در
سال گذشته  42.415میلیارد دالر کاال صادر و  41.499میلیارد دالر نیز
وارد کشور شده است .این ارقام نشاندهنده آن است که ارزش صادرات
کشور  16.11درصد و واردات کشور  22.53درصد نسبت به سال 1393
کاهش داشته است .از سوی دیگر ،در سال  12.70 ،94میلیارد دالر ارز
کمتری نســبت به سال  93صرف واردات شده است .همچنین در این
مدت حجم صادرات کشور به  93.520میلیون تن و حجم واردات نیز به
 35.070میلیون تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به
ترتیب  7.18و  18.47درصد کاهش داشته است.
برخی دلیل افزایش واردات غیررسمی و قاچاق کاال و کاهش واردات
رســمی و از راه گمرک در کشــور را قوانین ایران در زمینه تعرفههای
گمرکــی میدانند .به طور میانگین در ســال جاری 19 ،درصد تعرفه
واردات وجود دارد .تاجران برای وارد کردن کاال به کشــور عالوه بر این

قاچاقچی موسپید :کار در نانوایی سخت است و نمیتوانستم از عهدهاش بربیایم .حقوقش هم برای من که
دو فرزند دبستانی دارم کم بود .تصمیم گرفتم کاالهای قاچاق را جابهجا کنم .اولین بار چند کولر گازی را
از مریوان به بانه بردم .کار راحتی بود .صندلیهای ماشینم را درآوردم و کولرها را در آن جاسازی کردم.

حجم کلی قاچاق کاال در سالهای گذشته (میلیارد دالر)
سال 94

سال 93

سال 92

سال 91

15.5

19.8

25

19.2

میزان کشفیات مواد مخدر در سال ( 94کیلوگرم)
مورفین

 7هزار و 867

تریاک

 439هزار و 835

شیشه

 1هزار و 669

حشیش

 88هزار و 971

سایر مواد

 22هزار و 251

میزان مصرف رسمی و غیر رسمی سیگار در کشور
مصرف ساالنه سیگار در کشور

 70میلیارد نخ سیگار

میزان واردات رسمی سیگار به کشور

 13.6میلیارد نخ سیگار

میزان تولید کشورهای خارجی در داخل کشور  15میلیارد

میزان تعرفه ،بایــد ارزش افزوده و مالیات واردات را نیز پرداخت کنند.
مســئلهای که باعث کمرنگ شدن میل افراد به صادرات کاال به کشور
شــده اســت و میل به واردات کاال از راههای غیرقانونی چون قاچاق را
افزایش داده است.
در این میان ،ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و نهادهای مسئول به طور
جدی کمر همت بســتهاند تا کاالهای قاچــاق را نابود کنند؛ آنچه که
در خالل گفتههای قاســم خورشیدی نیز مشخص است .او با اشاره به
آییننامه مصوب  55و  65قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز میگوید« :در
گذشــته اینگونه بود که اگر در کاالیی تولید داخل نداشتیم ،کاالهای
مکشوفه قاچاق به مزایده گذاشته و فروخته و در نهایت وارد بازار میشد
اما در شــرایط کنونی حتی اگر کاالی مکشوفه قاچاق در داخل تولید
مشابهش وجود نداشته باشد ،نباید به چرخه بازار داخلی بازگردد؛ چراکه
عم ً
ال تجارت قانونی را تحت شــعاع قرار میدهد و واردات قانونی را از
صرفه خارج میکنــد .لذا از این به بعد به طور مطلق هیچگونه کاالی
قاچاقی به چرخه بازار داخل بازنخواهدگشت ».خورشیدی با بیان اینکه
در ســال گذشــته مجموعاً بیش از  3200تن انواع میوه و  2600تن
سیگار ،تنباکو و کاالهای دخانی قاچاق در کشور امحا شده است ،آمار
رشد  58درصدی انهدام کاالهای قاچاق در  4ماهه اول امسال نسبت به
زمان مشابه در سال گذشته را اعالم میکند.
J Jاوضاع مالی ساکنان مرزهای کشور
اقتصاددانان بر این اعتقادند که یکی از دالیل اصلی افزایش فعالیت
قاچاقچیان در کشــورها ،به مسئله بیکاری و توسعهنیافتگی مناطق
مرزی مربوط میشود .بررسی آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نشان
میدهد که استانهای مرزی کشور نرخ بیکاری باالیی دارند .کرمانشاه
در ســه ماه پایانی سال  ،94با  23.1درصد بیکاری ،بیکارترین استان
کشور است .کردستان با نرخ بیکاری  21.2نیز در رتبه سوم قرار دارد.
استانهای خراسان شمالی ،اردبیل و گلستان نیز جزو  10استان اول
کشور از نظر نرخ بیکاری هستند .در این میان ،آذربایجان شرقی ،تنها

میزان سیگار قاچاق در کشور

 26.3میلیارد

میزان تولید عاملیتهای صنعتی مجوزدار

 4.3میلیارد

استان مرزیای است که با نرخ بیکاری  8.1درصدی در شرایط نسبتاً
خوبی چه در بین اســتانهای مرزی و چه در کل کشــور قرار دارد.
عالوه بر آذربایجان شرقی ،استانهای بوشهر ،خراسان جنوبی و گیالن
یای
نهای مرز 
بــه ترتیب با نرخ بیکاری  9.8 ،9و  9.6درصد ،اســتا 
هســتند که نرخ بیکاری آنها زیر  10درصد است .نرخ بیکاری در سه
استان کشور در وضعیت بحرانی و باالی  20درصد است که دو استان
از این تعداد ،اســتانهای مرزی محسوب میشوند .آمارهای رسمی
نشــان میدهند که نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته نسبت به
پاییز همان ســال 1.1 ،درصد افزایش داشته است .بیشترین افزایش
نرخ بیکاری در همین بازه زمانی مربوط به اســتان کردستان است با
رقمی حدود  8.7درصد .از طرف دیگر ،اعداد و ارقام مربوط به هزینه
و درآمد شهرنشینان کشور بیان میکنند که قمیها ،پردرآمدترین و
کمهزینهترین افراد کشور هستند با هزینهای به مبلغ  162.228هزار
ریال و  280.588هزار ریال درآمد در ســال  .93تنها  300کیلومتر
یها با  3میلیون و  800هزار تومان کسری درآمد،
آنطرفتر ،اصفهان 
در صدر جدول بیپولترین اســتانها قرار دارد .در میان استانهای
مرزی نیز ،آذربایجان غربی با  2میلیون و  700هزار تومان ،خراســان
شــمالی با  2میلیون و  900هزار تومان و هرمزگان با  2میلیون 400
هزار تومان کسری درآمد در سال ،بیپولترین استانهای مرزی کشور
یشوند.
محسوبم 
J Jورود مواد مخدر از شرق
طبق گزارشهاي ســازمان ملل متحد ،در سال  3 ،2015هزار و
 300تن از مواد مخدر دنیا در کشــور افغانستان کشت و تولید شده
است که این مقدار  90درصد کل مواد مخدر جهان را تشکیل میدهد.
طبق گفتههای علی هادینژاد ،معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل
ســتاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ،از این مقدار حدود 30
درصد به داخل ایران فرستاده میشود« :از زمانی که ایران مرزهای خود
را با سیم خاردار و موانع فیزیکی مثل دیوار مسدود کرده است ،ترانزیت

1.2

میلیارد دالر
حجم قاچاق در اوایل
انقالب

10

میلیارد دالر
کاهش حجم قاچاق
در سال  94نسبت به
سال قبل

یکی از دالیل اصلی
افزایشفعالیت
قاچاقچیان در
کشورها ،به
مسئلهبیکاریو
توسعهنیافتگی
مناطق مرزی
مربوط میشود.
استانهای مرزی
کشور نرخ بیکاری
باالیی دارند
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گزارشگــر

22.1

درصد
نرخ بیکاری در استان
کردستان

23.1
درصد
نرخ بیکاری در استان
کرمانشاه

اکثر افرادی که
در معرض خطر
انفجار مین قرار
دارند ،کولبَرانی
هستندکه
شبانه و از راه
کوهستانهای
زاگرس ،مخفیانه،
با پای پیاده یا سوار
بر اسب ،کاالهای
قاچاق را وارد یا
خارج میکنند.
قربانیانمین
در ایران ،عموم ًا
مردانی هستند که
بارهای قاچاق را بر
دوش میکشند

44

مواد مخدر مانند گذشــته وجود ندارد و بخــش عمدهای از این مواد
بهصورت کولهباری از مرز عبور میکند .البته بخش دیگری از این مواد
نیز به پاکستان منتقل ميشود و از نقاط جنوبی و مرزی با پاکستان
به داخل ایران میآید 978 ».کیلومتر مرز مشترک ایران و پاکستان
پرهزینهترین مرز کشور برای نیروی انتظامی و سپاه پاسداران محسوب
میشــود .ایران از طریق استان سیســتان و بلوچستان با این کشور
مرز مشترک دارد .اســتانی که با 30.3درصد و 27درصد ،به ترتیب
پایینترین نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال را در کشور دارد که
این ارقام از میانگین کشوری نیز پایینتر هستند .اما آنچه که در این
سرزمین بهوفور وجود دارد ،قاچاقچیان مواد مخدر است .مرزهای شرقی
کشور ،اصلیترین گذرگاه برای ورود مواد مخدر به کشور هستند .علی
اوسط هاشمي ،استاندار سیستان و بلوچستان درباره فعالیت قاچاقچیان
خارجی در مرزهای جنوب شرقی کشور میگوید« :با انسداد و کنترل
راههای خشکی ،مسیر فعالیت قاچاقچیان از خشکی به آبی تغییر یافته
است .آنان بهراحتی از مسیرهایی همچون چابهار ،بندرعباس ،جاز و...
اقدام میکنند و حتی از راه آب با کنیا و تانزانیا در ارتباط هســتند».
آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تأیید میکند که ایران ساالنه
بیش از یک هزار میلیارد ریال برای پیشــگیری از ورود مواد مخدر به
داخل کشور هزینه میکند .سال گذشته  500تن از انواع مواد مخدر در
کشور کشف و ضبط شده است .همچنین میزان کشف مواد مخدر در
سال  ،94نسبت به سال قبل از آن  16درصد افزایش را نشان میدهد.
این در حالی است که تنها در  4ماهه اول امسال 9 ،تن مواد مخدر در
استان سیستان کشف شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه
ســال قبل دو برابر شده است .گزارشها نشان میدهند که در ایران،
هر  8ســاعت یک نفر بر اثر سوءمصرف مواد مخدر فوت میکند که
ساالنه حدود  3هزار تلفات جانی را شامل میشود .تعداد افرادی که
در دو ماهه اول امسال بر اثر استعمال مواد مخدر جان خود را از دست
دادهاند ،نسبت به مدت مشــابه سال پیش 1.2درصد افزایش داشته
است و به رقم  437نفر رسیده است.
در حالی که مرزهای شــرقی مبادی قاچاق مواد مخدر به کشــور
هستند ،کشــور عراق در غرب ایران ،بزرگترین مبدأ قاچاق سیگار به
کشور محسوب میشــود .طبق گفتههای مدیرعامل دخانیات کشور،
میزان ســیگاری که به صورت قاچاق وارد کشور میشود عددی بیش
از  26.3میلیارد نخ است؛ با وجود آنکه در سال  8.4 ،93میلیارد نخ در
ایران تولید شده و  13.6میلیارد نخ نیز به صورت واردات رسمی به کشور
وارد شــده است .آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کاال نیز نشان میدهد
که در ســال  ،93حجم قاچاق سیگار به رقم  544میلیون دالر رسید.
همچنین در سال  92مجموع کشفیات  332میلیون نخ سیگار ،در سال
 372 ، 93میلیون نخ و در سال  94بیش از  416میلیون نخ بوده است.
J Jمناطق آزاد تجاری :فرصت یا تهدید؟
به عقیده بســیاری از فعاالن اقتصادی ،شیوهای که امروزه دولت در
مورد مناطق آزاد تجاری پیش گرفته است ،در صورت ایجاد نشدن تعابیر
جدی ،به مشکل تبدیل خواهد شد .بحث میان موافقان و مخالفان درباره
این است که مسئوالن نتوانستهاند به اهداف اصلی تبدیل شهرهای مرزی
به مناطق آزاد دستپیداکنند .محسن بهرامی ،رئیس کمیسیون تسهیل
تجارت و توســعه صادرات اتاق تهران درباره اهداف ایجاد مناطق آزاد
تجاری میگوید« :این مناطق به طور کلی برای پشتیبانی از سرزمین
اصلی شکل میگیرند .در جهتدهی به رویکردهای اصلی این مناطق
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مســائلی مثل صادرات غیرنفتی ،جذب سرمایه خارجی و مشارکت با
شرکتهای چندملیتی یا شــرکتهای برتر و برندهای بزرگ جهانی
مدنظر قرار میگیرد .اقداماتــی که در مناطق آزاد برای رونق تولید به
مراحل اجرا میرسد ،پاسخگویی به بخشی از نیازهای داخلی و همچنین
پوشــش تقاضا در بازارهای منطقهای اســت .با توجه به همین اهداف
است که دولتها همواره تسهیالتی را برای مناطق آزاد تجاری در نظر
میگیرند ».این تسهیالت شامل معافیتهای مالیاتی یا تسهیل در ورود
و خروج اتباع خارجی است .حال به نظر منتقدان ،مناطق آزاد تجاری
کشور به جای آنکه تبدیل به محلی برای صادرات غیرنفتی کشور و دیگر
اهداف تعیینشده باشند ،مکانی در دسترس و ارزان برای واردات و قاچاق
کاال در کشور هستند و آن را «حیاط خلوتی برای قاچاق و فرار مالیاتی»
میخوانند .قاچاق کاال باعث ضربه خوردن تولیدات داخلی میشود و به
ضرر اقتصاد کشــور است .حتی قاسم خورشیدی که سخنگوی ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز است درباره مناطق آزاد میگوید« :مناطق آزاد
نتوانستهاند تولید ثروت برای کشور کنند .چیزی به چرخه تولید ناخالص
ملی اضافه نکردهاند و با معافیتها ،موارد شبهقانونی و غیرقانونی حتی
سربار اقتصاد ملی هم بودهاند ».در مقابل ،مدیران مناطق آزاد کشور با
جدیت با این نظر که مناطق آزاد نتوانستهاند به سوی اهداف تعیینشده
حرکت کنند ،مخالفاند .محسن عرب باغی ،مدیر منطقه آزاد ارس در
نشستی که با دیگر مدیران مناطق آزاد کشور داشت درباره منطقه تحت
مدیریت خود گفت« :در این منطقه  ۸۰۰۰میلیارد تومان سرمایهگذاری
انجام شده .مناطق آزاد مناطقی هستند که خودشان درآمدزایی و هزینه
میکنند .در همین راســتا نیز  ۳۷۵واحــد تولیدی جدید مدنظر قرار
گرفته که  ۱۷۶واحد آن در حال نصب ماشینآالت هستند .عالوه بر این
واردات ،مواد مورد نیاز تولیدکنندگان در ارس به حداقل رسيده و بیشتر
از سرزمین اصلی تأمین میشود .همچنین  ۳۶شرکت خارجی به صورت
مستقیم یا با مشارکت در منطقه سرمایهگذاری کردند».
J Jبازارچههای موقت مرزی و کول َبران قانونی
دوران تحریمها ،روزگار تلخی برای اقتصاد ایران بود .اما آن روزها به
مذاق همه تلخ نیامد .تحریمها بهانهای شدند که بازارهای مرزی رونق
بگیرند و محلی شــوند برای فروش کاالهای قاچاق .خرید و فروش با
پول نقد نیز افزایش چشمگیری یافت .در حالی که مبادالت بانکی در
ایران به دلیل تحریمها مشکل شده بود ،تاجران و قاچاقچیان از طریق
مرزهــا و خرید و فروش نقدی ،کاالهای مورد نیاز خــود را وارد ایران
میکردند .آنچه که راه را برای چنین اعمالی باز کرده بود ،سوءاستفاده
مرزنشینان از تسهیالتی بود که دولت در اختیارشان قرار داده بود که به
واسطه مرزنشین بودن به آنها تعلق میگرفت .مسعود دانشمند ،رئیس
اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات ،افزایش مبادالت مرزی را در نتیجه
افزایش شــش ،هفتبرابری حجم قاچاق میداند که شدیدا ً به تجارت
قانونی کشور آسیب میزند.
کاک محمدامین در یکی از روستاهای اطراف مریوان زندگی میکند
و یکی از مرزنشینانی است که پیشتر مشغول قاچاق کاال بین ایران و
عراق بوده است؛ اما این روزها که میانه سالهای پنجاه زندگیاش را
میگذراند در کنار کارکشاورزی ،از سهمیه کار در بازارچه موقتی مرزی
استفاده میکند .دستهای زبر و چروکیدهاش ،آفتابسوخته شدهاند و
بسیار پیرتر از دستهای مردی است که سالهای میانسالیاش را طی
میکند .دستهايش را در هم گره ميكند و میگوید« :در هفته ،دو
بار به مرز میرویم؛ گاهی به سه بار هم میرسد .آنجا پاسگاهی نظامی

کشور عراق در غرب ایران ،بزرگترین مبدأ قاچاق سیگار به کشور محسوب میشود.
طبق گفتههای مدیرعامل دخانیات کشور ،میزان سیگاری که به صورت قاچاق وارد
کشور میشود عددی بیش از  26.3میلیارد نخ است.

وجود دارد که مســئولیت بازارچه مرزی را به عهده دارد .گاریهایی
برای حمل کاالها هم هســتند .با گاریها کاالهــا را از مرز عراق تا
مرز ایران حمل میکنیم و بــرای هر بار حمل کاال  100هزار تومان
نصیبمان میشود ».میشود رضایت را از موقعیتی که امسال نصیب او و
خانواده چهارنفرهاش شده است در چهره و صدایش دید .ادامه میدهد:
«کاالها را ما به رانندگان کامیونهایی که لب مرز منتظرمان هستند،
تحویل میدهیم .آنها کاالها را به صاحبان اصلیشان در مریوان تحویل
میدهند .این کاالها اگر برای فروش از شهر مریوان خارج شوند ،قاچاق
به حساب ميآيند و توقیف میشوند».
 10کیلومتر آن طرفتر از روستای محل زندگی کاک محمدامین،
در داخل شهر مریوان و محله قدیمی چهارباغاش با کوچههای تنگ
J Jردپای مین بر بدنهای بیپا
و باریک ،زمینهایی که آسفالتشان کنده شده است و خانههایی که
تا پیش از جنگ هشــت ساله میان ایران و حکومت بعث ،اثری از
عموماً بر روی کوه ،غیرقانونی و ناایمن ساخته شدهاند ،مردی  38ساله
مینها و مهمات جنگی پنهــان در زمینهای ایران نبود ،اما آمارهای
زندگی میکند که  3فرزند پسر دارد .خانهاش محقر و ساده است و از
سازمان ملل متحد نشــان میدهند که در طول جنگ هشت ساله،
در ورودی باید  70پله را باال بروند تا به داخل خانه برســند .میگوید
پیش از این در یک نانوایی کار میکرده اســت ،اما با  600هزار تومان
حداقل  16میلیون مین در  4.2میلیون هکتار زمینهای غرب و جنوب
غربی ایران خاک شدهاند .همین مسئله باعث شده است که کشاورزی
حقوق ماهانه چرخ زندگیاش نمیچرخید« .کار در نانوایی سخت است
و دامپروری برای ساکنان غرب کشور مشکل شود یا دامهای دامپروران
و نمیتوانستم از عهدهاش بربیایم .حقوقش هم برای من که دو فرزند
در اثر انفجار کشته شوند .اما این دسته مشکالت اقتصادی تنها عوارض
دبستانی دارم کم بود .تصمیم گرفتم کاالهای قاچاق را جابهجا کنم.
باقیمانده از جنگ نیســتند .طبق گفتههای رئیس مرکز مینزدایی
اولیــن بار چند کولر گازی را از مریوان بــه بانه بردم .کار راحتی بود.
کشــور ،ماهانه دوهزار نفر در جهــان در اثر انفجار مین میمیرند .اما
صندلیهای ماشینم را درآوردم و کولرها را در آن جاسازی کردم .باید
آمار دقیقی از تعداد انفجارات در کشور وجود
شــانس میآوردم که ایستهای بازرسی بین
کاالهای واردشده به کشور (میلیارد دالر)
ندارد .حتی این ارقام شــامل افرادی که قطع
جادهای را به سالمت رد میکردم .برای هربار
عضو میشوند نیســت .فاضل یکی از همین
رفت و برگشــت و تحویل بار  50هزار تومان
حجم قاچاق نوع کاال
افراد است .او تا پیش از اینکه در اثر انفجار مین
دستمزد میگرفتم .بار دوم در بانه گیر افتادم.
پوشاک
2.368
یکی از پاهایش را از دست بدهد ،در مرز ایران و
ماشین و کولرها را توقیف کردند ».او از چندین
مواد غذایی
1.406
عراق کار میکرد .شغل او حمل بارهایی بود که
بار رفت و آمد به بانه صحبت میکند تا باالخره
گوشی تلفن همراه
1.271
به صورت قاچاق وارد ایران میشد .حاال فاضل
موفق میشود ماشینش را پس بگیرد« .بارها را
 13سال اســت که خانهنشین شده است و با
توقیف کردند .اما ماشینم را بدون جریمه پس
انوا ع لوازم خانگی
1.088
گرفتم .حاال هم بیکارم و دنبال این هستم که
پیگیریهای بسیار خانوادهاش ،حقوق جانبازی
لوازم یدکی خودرو
1.081
مخارج چند ســفرم به بانه را از صاحب اصلی
دریافت میکند .وضعیت تمام کسانی که در اثر
رایانه و قطعات آن
0.927
کاالها بگیرم».
انفجار مین در مناطق مرزی غرب کشور کشته
تجهیزات پزشکی
0.375
یا زخمی شدهاند ،همچون فاضل باثبات نیست.
انواع پارچه
0.205
اکثر افرادی کــه در معرض خطر انفجار مین
J Jمردم دنبال کاالی ارزان هستند
کولبرانی هستند که شبانه و از راه
دارند،
قرار
سر
عربی
روسری یاســیرنگش را با مدل
دارو
0.188
َ
کوهستانهای زاگرس ،مخفیانه ،با پای پیاده یا
گرفته
دســت
کــرده و دوطرف چادرش را در
کفش
0.040
ســوار بر اسب ،کاالهای قاچاق را وارد یا خارج
است .اهل اراک اســت و همراه با خانوادهاش
شمش طال
1.341
میکنند .قربانیان مین در ایران ،عموماً مردانی
برای مســافرت تابستانی به آســتارا رفتهاند.
لوازم آرایشی و بهداشتی
1.181
هستند که بارهای قاچاق را بر دوش میکشند
«نمیخواهیم زیاد اینجا بمانیم .کســی را هم
و یا کودکانی که پا در مناطق آلوده میگذارند.
اینجا نداریم .آمدهایم بــرای خرید ».باربند و
طال و مصنوعات ساختهشده از آن
0.827
اکثر قربانیــان مین نانآوران خانوادهیشــان
جعبه ماشینشــان پر است از کارتنهای لوازم
سیگار
0.544
هستند و در صورت کشته شدن خانواده بدون
خانگــی .میگوید در شهرشــان قیمت همه
اسباببازی
0.044
منبع درآمد میمانند و در صورت جراحت نیز
چیزهایــی را که قصد خریدش را داشــتهاند،
کاالهای ممنوع
1.537
با هزینههای باالی درمانی مواجه میشوند .به
پرسیدهاند و اجناس آستارا آنقدر ارزانتر است
سایر کاالها
2.800
هر حــال آنچه که در پایان بحثهای طوالنی
که ارزش مســافت ،انرژی و وقتشان را داشته
و ضدونقیض قاچاق مشخص است ،ثروتهای
است .قاسم تقیزاده خامسی ،مشاور رئیس اتاق
قاچاق کاالهای خارجشده از کشور
هنگفت و راههــای دررو برای تاجران بزرگ و
تهــران در گفتوگو با هفتهنامه «صدا» درباره
سوخت و فرآوردههای آن
0.876
کولبران
شده
ع
قط
پاهای
و
بریده
های
ت
دســ
تأثیر نگاه شهروندان به قاچاق میگوید« :یک
َ
سایر کاالها
0.124
یپول است.
ب 
نکته مهم در هر موضوعی نقش و رفتار مردم
است ،کاالی قاچاق هم مستثنا نیست .برای تغییر نگاه شهروندان باید
کار فرهنگی انجام شــود چون در حال حاضر برای مردم مهم نیست
کاالیی که میخرند ،به چه صورتی وارد شــده اســت و اصوالً مصرف
کاالی قاچاق یک عادت بد تعریف نشــده ،چهبســا اگر ارزانتر باشد
مردم ســراغ آن میروند ،یعنی خیلی بد تلقی نمیشود .باید مردم را
نسبت به کاالی قاچاق حساس کرد ».او در ادامه به این موضوع اشاره
میکند که یکی از مهمترین ابزارها برای فرهنگسازی عمومی در این
زمینه ،استفاده از رسانههاست؛ همچنین آگاهی مردم از این مسئله که
کاالي قاچاق ضمانت ندارد و در صورت پیشامد هرگونه اتفاقی ،کسی
پاسخگوی خریدار نخواهد بود.

8.7

درصد
بیشترینمیزان
افزایش بیکاری در
سال گذشته که مربوط
به کردستان بوده است

10

درصد
ضریب کشفیات کاالی
قاچاق در سال 95

میزان کشف مواد
مخدر در سال ،94
نسبت به سال قبل
از آن  16درصد
افزایش را نشان
میدهد .این در
حالیاست که تنها
در  4ماهه اول
امسال 9 ،تن مواد
مخدر در استان
سیستانکشف
شده است که این
میزان نسبت به
مدت مشابه سال
قبل دو برابر شده
است
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گزارشگــر
هر فرد چاق به طور متوسط  ۱۴۲۹دالر
بیشتر از افراد با وزن نرمال برابر با ۴۲
درصد بیشتر ،برای هزینههای سالمت
میپردازد

بهجز هزینههایی که افراد چاق برای الغر شدن متحمل میشوند،
چاقی به یک معضل برای اقتصاد تبدیل شــده اســت تا آنجا که در
مطالعات دانشــگاهی جهان ،عبارتی با عنوان «اقتصاد چاقی» شکل
گرفته است .همین مطالعات نشــان میدهد چاقی ساالنه بیشتر از
تروریسم ،برای اقتصاد جهانی هزینه دارد .اضافهوزن ،در محیط کار نیز
برای اشخاص چاق هزینههایی دارد و عملکرد آنها را ضعیف میکند.

گزارش تحقیقی آیندهنگر از تاثیرات چاقی بر اقتصاد کشورها

چاقی علیه اقتصاد
ریحانه یاسینی
خبرنگار

41
میلیوننفر

از بچههای زیر  5سال
جهان دچار چاقی
مفرطهستند

در اروپا از هر  ۷نفری
که دچار مرگ زودرس
میشوند ،یک نفر به
خاطر چاقی جان خود
را در سنین جوانی و
میانسالی از دست
ميدهد

46

میان خیابانهای تودرتو و باریک محله نواب 20 ،ســال است که
ساختمانی سبزرنگ به یکی از شلوغترین ساختمانهای منطقه تبدیل
شده است .دیوارهای سبز ،صندلیهای زخمی ،راهپل ه باریک و کمنور،
فضای مطبی را میسازد که سالهاست در آنجا بیماران مختلف برای
مشكالت پوست و مو ویزیت میشوند.
ساعات عصر ،اوج شلوغی مطب است .یکی از مراجعان ،از منشی
دکتر میپرســد« :دکتر کار لیزر هم انجام میدهند؟» خانم مسنی
که طی  20سال گذشته ،اداره این مطب را برعهده داشته ،میگوید:
«لیزر در مطب فرشته و قیطریه انجام میشود ،اینجا دکتر ویزیتهای
معمولی را انجام میدهند».
پزشــک حاذق و نامدار ،سر طاسی دارد و روی پوستش ،لکهای
مختلفی به چشــم میخورد .مرد میانســالی با شکم برآمده مقابل
او نشســته و با لحنی طنزآمیز میپرسد« :شــما که دکتر پوست و
مو هســتید ،چرا خودتان مو ندارید و برای خودتان مو نمیکارید؟»
پزشــکی که نزدیک به  65سال سن دارد ،میخندد و میگوید« :این
سؤال را همیشه بیمارانم از من میپرسند .من این تیپ را برای خودم
ت بکنی؟»
بیشتر دوســت دارم .اما تو نمیخواهی فکری برای شکم 
مرد میانسال ،قدبلند است اما چاقی و اضافهوزن بهوضوح از ظاهرش
پیداست و میگوید حوصله رژیم گرفتن را ندارد .پزشک کارت ویزیتی
از روی میزش برمیدارد ،به سمت مرد میگیرد و میگوید« :بیا مطب
قیطریه .جدیدترین دســتگاه را وارد کردهایم .با عمل لیزر ،همه این
چربیها آب میشود .هزینهاش حدود ده میلیون است اما برای شما
رفاقتی حساب میکنیم».
از مراجعه به سایتهای مختلف و حسابهای اینستاگرامی برای
حل مسئله چاقی گرفته تا عملهای لیزر و پیکرتراشی ،بازاری پیرامون
این مسئله شکل گرفته است .حدود دو ماه پیش نیز پسر  25سال های
در یکی از مطبهای خصوصی در شــمال پایتخت ،هنگام جراحی
الغری فوت کرد و البته پزشک نیز از مطب فرار کرد.
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J Jوضعیت چاقی در جهان چگونه است؟
از ســال  ۱۹۸۰تاکنون ،شیوع چاقی در جهان دو برابر شده است.
در سال  ،۲۰۱۴بیشتر از  ۱.۹میلیارد نفر از افراد باالی  ۱۸سال جهان،
چاق بودهاند .از این تعداد ،حدود  ۶۰۰میلیون نفر بیش از اندازه فربه
بوده و چاقی مفرط داشتهاند.
 ۳۹درصد از بزرگســاالن باالی  ۱۸ســال ،در سال  ۲۰۱۴اضافه
وزن داشت ه و ۱۳درصد بیش از اندازه چاق و فربه بودهاند ۳۸ .درصد از
جمعیت مردها و  ۴۰درصد از جمعیت زنها چاق بودهاند .در همین
سال ۴۱ ،میلیون نفر از بچههای زیر  ۵سال در جهان نیز دچار چاقی
بود هاند.
بیشتر جمعیت جهان ،در کشورهایی زندگی میکنند که در آنها
چاقی و اضافهوزن ،بیشتر از کمبود وزن و سوءتغذیه آدم میکشد .در
کل جهان نیز چاقی بیشتر از کمبود وزن آدم میکشد .تنها در بعضی
قسمتهای آسیا و افریقا چنین مسئلهای وجود ندارد.
در گذشته چاقی بیشــتر در کشورهای ثروتمند و پردرآمد اتفاق
میافتاد ،اما حاال در کشورهایی با درآمد پایین و متوسط نیز این مسئله
شیوع پیدا کرده اســت .در افریقا ،تعداد کودکان چاق طی سالهای
 ۱۹۹۰تا  ،۲۰۱۴دو برابر شده و به  ۵میلیون و  ۴۰۰هزار نفر رسیده
است .حدود  ۵۰درصد از کودکان چاق زیر  ۵سال جهان نیز در آسیا
یکنند.
زندگیم 
بسیاری از کشورهایی با درآمد متوسط و پایین در جهان ،با فشار و
بار دو برابری از بیماری چاقی مواجه هستند ،در حالی که این کشورها
درگیر مقابله با مشــکالت بیماریهای عفونی و سوءتغذیه هستند،
همزمان موجی ناگهانی با سرعتی باال از بیماریهای مربوط به چاقی
بهویژه در مناطق شهری شکل گرفته است .ممکن است در برخی از
این کشورها ،سوءتغذیه و چاقی ،همراه با هم در جامعه و در خانه وجود
داشته باشد.
بر اساس گزارش موسسه جهانی بیامآی که یک نهاد تحقیقاتی در
حوزه مرگ و میر اســت ،خطر مرگ زودرس برای افراد در سن  ۳۵تا
 ۷۰سال با وزن طبیعی ۱۹ ،درصد در مردان و  ۱۱درصد در زنان است.
در افراد چاق ،خطر مرگ زودرس برای مردان به  ۲۹درصد و برای زنان
یرسد.
به  ۱۴.۶درصد م 
بر اســاس صحبتهای امانوئل دیآنجالنتونیو ،سرپرســت این
تحقیقات در دانشگاه کمبریج ،به طور میانگین افراد با وزن باال یک سال
از امید زندگیشان را از دست میدهند ،افراد چاق و فربه نیز سه سال از
امید زندگیشان از دست میرود .همچنین خطر مرگ زودرس ،مردان
چاق را بیشتر از زنان چاق تهدید میکند .خطر دیابت و مقاومت نشان

دوسوم از جمعیت امريكا یا به عبارتی دیگر ،دو نفر از هر سه بزرگسال
امريكایی ،اضافه وزن دارد و  ۳۵.۷درصد از این جمعیت نیز ،چاق و فربه
هستند.

دادن نسبت به انسولین نیز در مردان چاق بیشتر از زنان چاق است.
اگر افراد چــاق در وضع نرمال قرار بگیرند ،از هر  ۷مرگ زودرس
در اروپا ،یک مورد قابل پیشگیری خواهد بود .در امريكای شــمالی
نیز که نرخ چاقی باالتر اســت ،از هر  ۵مرگ زودرس ،یک مورد قابل
پیشگیری خواهد بود.
بر اساس صحبتهای ریچارد پتو ،استاد دانشگاه آکسفورد ،چاقی
بعد از سیگار ،دومین عامل مرگ زودرس در امريكا و اروپاست .سیگار
کشیدن اولین عامل مرگ زودرس در اروپا و امريكاست و افراد سیگاری
با ترک سیگار ،میتوانند این خطر را از سرشان رفع کنند .اما چاق بودن
در امريكا ،از هر  ۵مرگ زودرس عامل یکی از آنهاست .در اروپا نیز از هر
 ۷نفری که دچار مرگ زودرس میشوند ،یک نفر به خاطر چاقی جان
خود را در سنین جوانی و میانسالی از دست ميدهد.
تحقیقات دیگری نیز در دانشگاه کلمبیا نشان میدهد از هر  ۵مرگ
در امريكا ،یک مرگ بر اثر چاقی اتفاق میافتد .این تحقیق که در یک
بازه  ۲۰ساله بین ســالهای  ۱۹۸۶تا  ۲۰۰۶انجام شده است ،نشان
میدهد در  ۱۸.۲درصد از مرگ و میرهای امريكاییها ،چاقی دخیل
بوده است.
دوســوم از جمعیت امريكا یا به عبارتی دیگر ،دو نفر از هر ســه
بزرگســال امريكایی ،اضافه وزن دارد و  ۳۵.۷درصد از این جمعیت
نیز ،چاق و فربه هستند.
در اســترالیا نیز ،دوســوم از جمعیت چاق هستند .از هر  10مرد
استرالیایی ۷ ،نفر چاق هستند .از هر  2زن ،یک نفر چاق است .از هر ۴
کودک نیز ،یک نفر درگیر چاقی است.
در حالــی که نهادهای مختلفی در دنیا وجــود دارند و مطالعات
مخصوصی درباره چاقی انجام میدهند ،در ایران ضعف آماری وجود
دارد و بهجز اظهارنظرهای پراکنده ،نمیتوان اطالعات دانشــگاهی و
آماری به دست آورد.
 60J Jدرصد جمعیت ایران چاقاند
آمار سازمان جهانی بهداشت در سال  ۲۰۱۴نشان میدهد 62.7
درصد جمعیت کشــور اضافه وزن و چاقــی دارند ،به این ترتیب ٥٠
میلیون از  ٨٠میلیون نفر جمعیت کشور با این معضل حوزه سالمت
طاند.
در ارتبا 
میزان اضافه وزن در میان ایرانیان دوبرابر میانگین جهانی اســت.
گفته میشــود  ٣ ٣درصد جمعیت دنیا اضافه وزن دارند ،درحالیکه
این عدد در ایران  ٦٠تا  ٦٥درصد جمعیت است .در این وضعیت ،زنان
سهم بیشتری نسبت به مردان دارند.
محمدرضا عبدالحســینی ،دبیر اجرایی دومین کنگره بینالمللی
جراحیهای چاقی و متابولیک ،میگوید 80« :درصد کسانی که چاقی
بیش از حد دارند ،نمیتواننــد وزن خود را پایین آورند .اگر یک فرد
آســیایی و اروپایی در یک قد و وزن مشابه کنار یکدیگر قرار گیرند،
خطر دیابت و فشارخون در فرد آسیایی بیشتر است .به ازای هر پنج
کیلو اضافه وزن ٨ ٤ ،درصد آمار ابتال به دیابت در افراد آسیایی بیشتر
میشود .از نظر ژنتیکی و اقلیمی آسیاییها بیشتر در معرض خطر ابتال
به بیماریهای متابولیک و چاقی هستند».
در دهههای گذشــته افراد اغلب در دهه سوم و یا چهارم زندگی
خود مبتال به چاقی و پــس از حدود یک دهه مبتال به بیماریهای
قلبی -عروقی ناشی از چاقی و حدود  ١٠تا ١٥سال بعد دچار مرگومیر
میشــدند .اما در حال حاضر سن شــیوع چاقی به سنین کودکی و

62.7

نوجوانی رســیده اســت و در ادامه آن ،این افراد در سنین جوانی به
عوارض ناشی از چاقی مانند دیابت و فشارخون باال مبتال میشوند.
معــاون تربیت بدنی و امور ســامت وزارت آموزش و پرورش نیز
اعالم کرده اســت  ۲۰درصد از دانشآموزان ایرانی ،دچار اضافه وزن و
چاقی هستند .ایران بین  ۱۹۴کشور جهان ،در رتبه  ۷۴از نظر چاقی
قرار دارد.

درصد
از جمعیت کشور دچار
اضفه وزن و چاقی
هستند

J Jهزینه 2تریلیون دالری چاقی برای اقتصاد جهان
نشریه معتبر اکونومیست در گزارشی در خصوص «اقتصاد چاقی»
چنین مینویسد« :چاق بودن مانند لیسانس نداشتن است .این پیامی
عجیب و غریب اســت .مردان سوئدی که در دهه  ۱۹۸۰و  ،۱۹۹۰به
خدمت اجباری ارتش رفته و در سن  ۱۸سالگی چاق بودند ۱۶ ،درصد
کمتر از همساالن خود با وزن نرمال درآمد کسب میکنند .یک سال
تحصیل اضافه در ســوئد ،باعث  ۶درصد افزایش درآمد میشود۱۶ .
درصد درآمد کمتر ،برابر با حدود ســه سال تحصیالت دانشگاهی در
سوئد و فایده اقتصادی آن است .بنابراین افراد چاق ،مانند دانشجوهای
سال اولی هستند که هرگز نمیتوانند مدرک لیسانس بگیرند .در نگاه
اول ،افراد شکاک ممکن است با نتایج این تحقیقات متقاعد نشوند .در
بسیاری از کشورها ،فقیرترین افراد ،چاقترینها هستند .یک مطالعه
ی میکنند،
نشان میدهد که امريكاییهایی که در شهرهای فقیر زندگ 
بیشتر مستعد ابتال به چاقی هستند .اگر افراد چاق زمینه فقر داشته
باشــند ،پس ما انتظار داریم آنها درآمد کمتری نسبت به دیگران به
دست آورند.
«مجازات چاقی» به تبعیض مستقیم در بازار کار مربوط نمیشود.
تحلیلهای روانشناســان از مسائل غیرشناختی مانند محبوبیت و
انگیزه میتواند این ماجرا را تبییــن کند .کودکان چاق ،مهارتهای
غیرشــناختی کمتری کســب میکنند .آنها کمتر احتمال دارد در
تیمهای ورزشــی عضو شوند و حتی ممکن است با تبعیض معلمها
روبهرو شوند .همین مســئله ،زمینه درآمد کمتر آنها را در سالهای
یکند».
گسالی فراهم م 
بزر 
بر اســاس گزارشهای جهانی ،خشونت ،جنگ و تروریسم ساالنه
 2.1تریلیون دالر به اقتصاد جهان هزینه تحمیل میکند و چاقی2 ،
تریلیون دالر .یعنی هزینه چاقی بر اقتصاد جهان تنها  100میلیارد دالر

خطر مرگ زودرس
برای افراد در سن
 ۳۵تا  ۷۰سال با وزن
طبیعی ۱۹،درصد
در مردان و  ۱۱درصد
در زنان است .در افراد
چاق ،خطر مرگ
زودرس برای مردان
به  ۲۹درصد و برای
زنان به  ۱۴.۶درصد
میرسد

چاقی ساالنه تنها100میلیارد دالر کمتر از جنگ و تروریسم به اقتصاد جهان ضربه می زند

 2.50تریلیون

1.25

0

2

تریلیون دالر

1.3

2.1

تریلیون دالر

2.1

تریلیون دالر

1.4

تریلیون دالر

تریلیون دالر

بیسوادی

الکل

چاقی مفرط

جنگ و
تروریسم

سیگار
کشیدن
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80

درصد
کسانی که چاقی
بیش از حد دارند،
نمیتوانند وزن خود را
پایین بياورند

به دلیل افزایش
میزان چاقی ،خطوط
هواپیماییبا
هزینههایبیشتر
سوخت مواجه
ميشوند و برای
افزایش پهنای
صندلیهاتحتفشار
قرار دارند .در سال
 ۲۰۰۰وزن اضافی
مسافران چاق ۲۷۵
میلیون دالر برای
هواپیماییهزینه
داشته است

از هزینه تروریسم کمتر بوده است.
دانشگاه هاروارد نیز مطالعهای در خصوص اقتصاد چاقی انجام داده
و هزینههای مستقیم و غیرمستقیم این مسئله را برآورد کرده است .بر
اساس این گزارش ،از دست دادن روزهای کاری ،برای افراد چاق هزینه
دارد .شــاغالن چاق ،روزهای بیشتری را به خاطر غیبت کوتاهمدت،
ناتوانی بلندمدت و مرگ زودرس از کارکنان غیرچاق از دست میدهند.
کارفرماها نیز هزینه بیشتری برای بیمه زندگی و جبران خسارت
این افراد میپردازند .بعضی مطالعات نیز نشان میدهد چاقی همراه با
حقوق کمتر و درآمد کمتر خانوار است.
هاروارد همچنین در خصوص هزینههای مستقیم و غیرمستقیم
چاقی در  ۶شــرایط مربوط به چاقی يعني دیابت نوع ،۲فشــار خون
باال ،بیماریهای قلبی عروقی ،بیماریهای کیسه صفرا ،سرطان روده
بزرگ و سرطان سینه پس از یائسگی مینویسد .یک مطالعه قدیمی
نشان میدهد در سال  ۵.۵ ،۱۹۸۶درصد از هزینههای مربوط به این
بیماریها چیزی در حدود  ۳۹میلیارد دالر ،بر اثر چاقی بوده است.
مطالعه دیگــری نیز در خصوص هزینههای پزشــکی در امريكا
نشان میدهد در ســال  ،۲۰۰۸چاقی مسئول هزینههای  10درصد
از بیماریها بوده است ،چیزی در حدود  ۸۶میلیارد دالر در یک سال.
شخصیتی دانشگاهی به نام فینکنستلین نیز مطالعه دیگری بر
اساس اطالعات حسابهای ملی هزینههای سالمت در امريكا انجام
داده و اینطور برآورد کرده اســت که در ســال  ۱۴۷ ،۲۰۰۶میلیارد
دالر از هزینههای مراقبتهای درمانی ،به چاقی اختصاص داشته است.
محققان برآورد میکنند تا سال  ،۲۰۳۰هزینههای پزشکی مربوط
به چاقی به  ۶۶میلیارد دالر طی یک سال برسد.
کشورهایی که کمتر از امريكا با چاقی روبهرو هستند ،هزینههای
کمتری برای این مســئله میپردازند .اما فشار و حجم باری که روی
دوش آنها نیز وجود دارد ،سنگین است.
مطالعات دیگری نیز در امريكا ،هزینههای ســرانه چاقی را برآورد
کرده است .بر این اساس ،در سال  ،۲۰۰۶هر فرد چاق به طور متوسط
 ۱۴۲۹دالر بیشتر از افراد با وزن نرمال برابر با  ۴۲درصد بیشتر ،برای

از میان هر صد نفر ،چند نفر اضافه وزن دارند؟
واقعیت

پیشبینی

20

41

23

32

56

47

56

43

28
62

34
51

50

36

49

32

66

50

57

40

58

38

65

32

62

57
71

48

هزینههای سالمت پرداخته است .مطالعه شخص دیگری به نام ِمیِر
هوفر نیز نشــان میدهد هر فرد چاق  2747دالر هزینههای سالمت
بیشتری نسبت به افراد دیگر میپردازد .این میزان  ۱۵۰درصد بیشتر
از هزینههای سالمت افراد غیرچاق است.
تامپسون نیز در مطالعاتی دریافته است که هزینههای ناشی از چاقی
برای هر فرد ،مانند هزینههای ناشی از سیگار کشیدن است.
در مردان میانسال چاق هزینههای مربوط به سکته مغزی ،بیماری
عروق کرنر ،دیابت ،فشار خون باال و کلسترول باال ۹ ،هزار تا  ۱۷هزار
دالر بیشتر از افراد با وزن نرمال و درگیر در همین بیماریهاست.
تحقیقاتی که در دانشگاه شــیکاگو انجام شده نیز نشان میدهد
ســاالنه دو میلیون و  ۸۰۰نفر در جهان ،بــر اثر چاقی میمیرند .در
سال  ۲۱ ،۲۰۰۸درصد از هزینههای سالمت کشور به چاقی اختصاص
یافته است.
تحقیقاتی در مدرسه پزشکی سنگاپور نیز نشان میدهد هزینههای
ســامت برای بچههای چاق  ۱۹هزار دالر بیشتر از بچههایی با وزن
نرمال است.
هزینههای پزشکی برای بچههای چاق  10ساله ،در امريكا به حدود
 ۱۴میلیارد دالر میرسد.
صنایع خاص مانند خطوط هواپیمایی ،صنایع غذایی و بهداشتی
نگرانیهای مخصوص به خودشــان را دارند .به دلیل افزایش میزان
چاقی ،خطوط هواپیمایی با هزینههای بیشتر سوخت مواجه ميشوند
و برای افزایش پهنای صندلیها تحت فشار قرار دارند .در سال ۲۰۰۰
وزن اضافی مســافران چاق  ۲۷۵میلیون دالر برای هواپیمایی هزینه
داشته اســت .صنعت بهداشت موظف است در مورد امکانات خاصی
مانند تجهیزات بلند کردن و آمبوالنس باریاتریک سرمایهگذاری کند
تا به طور مطمئني بیماران چاق را کنترل کند .هزینههای رستورانها
به دلیل متهم کردن قضایی آنها برای ایجاد چاقی افزایش یافته است.
در سال  ۲۰۰۵کنگره امريكا در مورد قانونی برای منع کشوری در برابر
صنعت غذایی مرتبط بــا چاقی بحث و گفتوگو کرد ،هرچند هرگز
تصویب نشد.
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31

28

درصد تفاوت
21

9

هندوستان

6

ژاپن
چین

-9
-11
-13
-14
-16
-17
-17

-18
-20

برزیل

استرالیا
کانادا

ایتالیا

امريكا

فرانسه

آلمان

بریتانیا

-26

اسپانیا

-33

روسیه

-43

ترکیه

عربستان سعودی

در مردان میانسال چاق هزینههای مربوط به سکته مغزی ،بیمار 
ی
عروق کرنر ،دیابت ،فشار خون باال و کلسترول باال ۹ ،هزار تا  ۱۷هزار
دالر بیشتر از افراد با وزن نرمال و درگیر در همین بیماریهاست.

چاقی و اضافه وزن در جهان افزایش پیدا کرده است

37

0

درصد کشورها،
در کاهش چاقی طی
 33سال گذشته موفق
بودهاند

درصد از جمعیت
بزرگساالن جهان دچار
اضافهوزن یا چاقی مفرط
هستند

62

14

درصد
از جمعیت دچار چاقی
مفرط جهان در کشورهای
در حال توسعه زندگی
میکنند

درصد
از اضافهوزن و چاقی
مفرط جهان مربوط به
کودکان است

امریکا  13درصد از جمعیت دچار چاقی مفرط جهان را در خود جای
داده در حالی که تنها  5درصد از کل جمعیت جهان را دارد

%+27.5
%+47.1

چاقی و اضافه وزن 27.5
درصد بین بزرگساالن و
 47.1درصد بین بچهها
از سال  1980افزایش
یافته است

3.4
میلیون

مرگ در جهان بر اثر
چاقی اتفاق می افتد

بعضی از کشورهای خاورمیانه بیشترین میزان افزایش وزن را
در جهان تجربه میکنند

عربستان سعودی ،بحرین ،مصر،
کویت و فلسطین.

بیماریهای ناشی از چاقی
درد مفاصل

سرطان

دیابت

بیماریهای قلبی و عروقی

چاقی مفرط زنان در جهان 2013

7

کشوری که بیشترین میزان شیوع
چاقی را دارند  پیشروی  50درصدی
در زنان تونگا ،کویت ،کیریباتی ،میکرونزیا،
لیبی ،قطر و سائوما
رکورد چاقی و اضافه وزن در جهان در سال 2013

40-50
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چاقی
اضافه وزن
%58

%32
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اسیدپاشی بر چهره توسعه

احساس ناامنی در جامعه با اقتصاد چه میکند؟

مهسا راسخ
خبرنگار

64

درصد
قربانیاناسیدپاشی
در ایران زن هستند

حسین راغفر:
در ژاپن با
130میلیون
جمعیتساالنه
250هزار پرونده
قضاییتشکیل
میشود و ما با
75میلیونجمعیت،
ساالنهچندمیلیون
پرونده قضایی
داریم

50

سالن تاریک سینما ،در سکوت محض است و صدای خشخش
بســتههای چیپس و پفک نیز فرونشسته است .هر از گاهی کسی با
ی سرهایشان را پایین انداختهاند
نفس ،جیغ خفهای میکشد ،بعض 
و بعضی نیز جلوی چشمهایشان را گرفتهاند .باران کوثری ،با دست
بند آهنی روی مچ و چادر زندان روی سرش ،در کنار ماموری با چادر
مشکی در پرده سینما جای گرفته است .او به سمت دختری میرود
که روی تختی تنها ،در گوش ه اتاقی بیمارستانی ،دراز کشیده است.
شالی بلند روی صورت دختر را پوشانده و تنها بخشی از دستهای او
ت گرفتن به طرف او میرود و دختر روی
پیداست .باران ،برای رضای 
تخت در زاویهای رو به باران و رو به تماشــاچی قرار میگیرد و فریاد
میزند« :چی رو ببخشم؟!» شــالش را از روی صورتش کنار میزند
و تصویر صورتی قرمز ،تماما ســوخته و ذوبشده ،روی پرده سینما
نقش میبندد و صدای حبس بعضی نفسها بلندتر میشود .این تنها
یکی از صحنههای فیلم «النتوری» است که به صورتی عریان ،واقعیت
اسیدپاشی را روایت میکند.
«النتوری» چهره یک واقعه و حادثه اجتماعی را به صورتی عریان
و ترسناک به تصویر کشیده و موافقان و مخالفان زیادی داشته است.
اکران این فیلم با فروشی نزدیک به  ۵میلیارد تومان در آخرین روزهای
تابستان ،دوباره بحث اسیدپاشی را در جامعه داغ کرده است.
آخرین مورد اسیدپاشی در ایران ،مربوط به دهه اول شهریورماه در
تهران میشود که دو مرد جوان ،در پارکی مورد حمله اسیدپاشی قرار
گرفتند .یکی از قربانیان این اسیدپاشی ،چنین روایت میکند« :همراه
دوستانم در پارک نشســته بودیم که ناگهان با شنیدن سر و صدایی
متوجه شدم یکی از بستگان دورم به نام بهرام در حال مشاجره با یک
غریب ه است ،همان موقع به قصد میانجیگری جلو رفتم تا از درگیری
جلوگیری کنم ولی به محض رسیدن به محل درگیری مردی که تا به
حال او را ندیده بودم ظرفی پر از اسید را به طرف مردم پاشید که بخش
عمده آن بهصورت ،بدن و ســر من و دوستم آرمان ریخته شد .پس از
آن احساس سوزش و درد شدیدی کردم و دیگر متوجه چیزی نشدم».
مجید ،فرد اســیدپاش ،صبح روز بعد با مراجعه به اداره شانزدهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ ،خود را به کارآگاهان معرفی کرد و گفت:
«من تعمیرکار خودرو هستم و محل کارم نیز نزدیک پارک بازیافت
اســت .در تعمیرگاه مشغول کار بودم که بهرام بههمراه چند نفر که
همگی چاقو داشــتند ،آمدند و مــرا دوره کردند؛ ناگهان یکی از آنها
چیزی را به طرف ماشــین پاشــید که بدن من هم سوخت بعد هم
بــه قصد فرار به مغازه کناری رفتم که آنها تعقیبم کردند و با آجر و
سنگ به طرفم حملهور شدند ».او درباره علت درگیریاش با بهرام نیز
گفت« :بهرام یکی از خالفکارهای منطقه است و از من حق حساب
میگرفت؛ سال گذشــته او به قصد زهرچشم گرفتن از من ،شیشه
خانهام را شکسته بود و من نیز به همین خاطر از او شکایت کرده بودم.
او هم از من کینه بهدل گرفته بود و به محل کارم میآمد و ایجاد سر
و صدا و مزاحمت میکرد».
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چند وقت پیش نیز از آمنه بهرامی ،دختری که  ۱۳ســال پیش
قربانی اسیدپاشی شد و در فضای رسانهها و جامعه آن زمان از قصاص
گذشــت ،خبر تازهای منتشر شد .آمنه این روزها در بارسلون به سر
میبرد و  ۲۶عمل جراحی را از ســر گذرانده است .او میگوید« :من
در مجمــوع تحت  ٢٦عمل جراحی قرار گرفتهام که هزینههای پنج
عمل آن را رياســتجمهوري ایران تقبل کرده بود .براي عمل پنجم
هر زمان که برای صحبت با سفیر ،با سفارت ایران در مادرید تماس
میگیرم ،میگویند او در ســفر است .از زمان ریاستجمهوری آقای
روحانــی تا امروز هیچ کمکی از ریاســتجمهوری دریافت نکردهام،
حتی ســال گذشــته به من اطالع دادند که برای دریافت کمک به
ریاستجمهوری بیایید و وقتی به همراه مادر و برادرم به آنجا رفتم ،از
مشکالتم پرسیدند و من هم جواب دادم اما کمکی به من نکردند .حاال
در شهر بارسلون ماندهام و فقط هزینه روزمرهام را دارم و نتوانستهام
هزینه عمل جراحی مربوط به مشــکالت تنفسیام را تأمین کنم و
روزهای سختی را میگذرانم».
در ایران نخستین اسیدپاشی به سال  ۱۳۳۴برمیگردد .پسر جوانی
از ســوی قاضی به زندان محکوم میشود و پس از دوران محکومیت
تصمیم به انتقامگیری میگیرد و اســید به صــورت قاضی پرونده
میریزد .تا پیش از این جرمی به نام اسیدپاشــی در فرهنگ قضایی
ایران وجود نداشت.
بر اســاس آخرین آمار طی سالهای از سال  ۸۳تا  ۶۴ ،۹۳درصد
مصدومان اسیدپاشی زن و  ۳۶درصد مرد بودهاند که در تهران  ۶مورد
مــرد و  ۲مورد زن ،در آذربایجان شــرقی  ۳مورد زن ،در قزوین یک
مورد زن ،یک مورد زن و یک دختر در همدان ،یک زن در کرمان و در
اصفهان یک مرد و  ۶زن مورد اسیدپاشی قرار گرفتهاند.
اسیدپاشی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان
رواج دارد .بر اســاس گزارش اشــپیگل ،حــدود  ۶۰درصد قربانیان
اسیدپاشی زنان هستند و بیشترین میزان وقوع این حادثه مربوط به
کشور آسیایی بنگالدش است که در فاصله سالهای  ۱۹۹۹تا ۲۰۱۴
میالدی  ۳۵۱۲حادثه اسید پاشی در آن به وقوع پیوسته است.
J Jجامعههای درگیر با هراس ،به توسعه نمیرسند
اسداهلل قرایی مقدم ،جامعهشناس و استاد دانشگاه ،درباره هراس
اجتماعی به «آیندهنگر» میگوید« :اصوال جامعهای که در تشــنج،
هراس و دلواپســی باشد و مردم آن نگران باشند ،کارها بهدرستی در
آن پیش نمیروند .حتی اگر فقط روزمرگی در جامعه حاکم باشــد،
آسیبهای بسیاری متوجه مردم خواهد بود ،دیگر چه برسد به اینکه
جامعه در هراس باشد .جامعهای توسعه مییابد و پیشرفت میکند
که آرامش در آن حاکم باشــد .االن کشور آرام است ،مثل دوره آقای
ش میرود و
احمدینژاد نیست ،به همین دلیل اقتصاد نیز بهخوبی پی 
تورم کاهش پیدا کرده است».
به اعتقاد او ،افراد جامعه درگیر با هراس ،نمیتوانند بهدرســتی

بیشترین میزان وقوع این حادثه مربوط به کشور آسیایی
بنگالدش است که در فاصله سالهای  ۱۹۹۹تا  ۲۰۱۴میالدی
 ۳۵۱۲حادثه اسید پاشی در آن به وقوع پیوسته است.

مشــغول به کار باشند« :در جامعهای که هراس حاکم است ،توسعه
ایجاد نمیشــود .ما باید با انواع و اقسام کارها از طریق رسانهها سعی
کنیم هراس را کم کنیم .از لحاظ جامعهشناسی ،هیچ جامعهای در
هراس توســعه پیدا نمیکند .جنگ ســم است .جنگ هراس ایجاد
نمیکند و اجازه نمیدهد پیشرفت حاصل شود .ناامنیهای دیگر هم
در جامعه به همین ترتیب است .اگر فیلمها و رسانهها در جامعه هراس
و دلواپسی ایجاد کنند ،نگرانی از وضع موجود و از آینده ایجاد کنند،
این جامعه نمیتواند به سمت توسعه پیش برود .جامعه نگران ،چطور
دل به کار بدهد؟»
قرایی مقدم در خصوص اسیدپاشی نیز میگوید« :اسیدپاشی هم
یکی از هراسهای اجتماعی اســت .باید بهشدت با آن برخورد شود.
کسی که قربانی اسیدپاشی میشود ،گذشت خودش مسئله نیست.
فرد میتواند گذشــت کند ،ولی این جرم مدعیالعموم دارد .این فرد
عضو جامعه است .زیرمجموعه جامعه است ،بنابراین به جامعه تجاوز
شده و اینجا مدعیالعموم نباید گذشت کند .از حقوق فردی میتوان
گذشت ،ولی حق جمعی متفاوت است .مدعیالعموم باید حد عموم را
بگیرد .وقتی اسیدپاشی در اصفهان یا در خیابان رسالت انجام شد ،اگر
جلوی آن را نگیری و بگویی میبخشی ،هراس ایجاد میشود .دخترها
هراس پیــدا میکنند در حال تردد در جامعه ،به مشــکل بخورند.
زمانی که دخترها سر کار هستند و در خیابان هستند ،دچار هراس
میشوند .االن عراق ،افغانستان یا پاکستان ،چطور میتواند رشد کند؟
شهروندان این کشورها چطور میتوانند مطمئن باشند وقتی از خیابان
عبور میکنند بمبی منفجر نميشــد؟ کشور ما از لحاظ امنیتهای
اینچنینی بسیار عالی است .اما در حوزههای دیگر ناامنی وجود دارد».
این جامعهشــناس ادامه میدهد« :وقتی به دختری اســائه ادب
میشــود ،حاال به هر طریقی ،در جامعه اثرات ناامنی و هراس ایجاد
میکند .اثرات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در پی آن میآید و از همه
بدتر اثرات سیاسی آن است .اینطور جلوه میکند که این جامعه ناامن
اســت .جامعهای که در آن امنیت هست ،اما احساس امنیت نیست،
نمیتواند توسعه پیدا کند .اگر دختری در خیابان احساس ناامنی کند
یا اسیدپاشی زیاد شود ،معلوم میشود که ناامنی وجود دارد».
بر اســاس آمار مصطفی پورمحمدی ،وزیر دادگســتری ،تعداد
پروندههای واردشــده به قوه قضائیه در سال  ۱۴ ،۹۴میلیون و ۶۲۱
هــزار و  ۹۴۵فقره بوده اســت .او درباره تعداد زندانیان نیز میگوید:
«تعداد زندانیان نیز در سال  228 ،94هزار و  265نفر است که کمتر
از نیم درصد نسبت به سال  93رشد نشان میدهد؛ ورودیها در سال
 478 ،94هزار و  819نفر است که نسبت به سال گذشته 70 ،هزار
نفر کاهش دارد که حدود  12و نیم درصد کاهش را نشان میدهد».
اما در ســالهای اخیر میــزان وقوع جرم و جنایت در کشــور،
روند صعودی پیدا کرده اســت .سردار
احمدیمقدم ،فرمانده سابق ناجا با اشاره
یگوید:
به آمار سرقت در سال  91و  92م 
«به دنبال بحرانهای اقتصادی که در آن
ســالها پیش آمد ،شاهد آثار نامطلوبی
در وقوع جرایم از جمله ســرقت بودیم
بهطوری که در طول آن دو سال میزان
سرقت در کشــور بین  22تا  23درصد
افزایش پیدا کرد».
بر اســاس روایت قنبرنژاد ،نماینده

معاونت راهبردی قوه قضائیه در کمیته پیشگیری از خشونت ،ضرب
و جرح ،توهین ،تهدید و تخریب طی پنج ســال اخیر جزو  10اتهام
نخست کشور بوده است .آمار سازمان پزشکی قانونی نیز نشان میدهد
در سال  2 ،۹۳هزار و  300قتل عمد اتفاق افتاده است و استانهای
سیستان و بلوچستان ،ایالم و کرمان دارای بیشترین قتل عمد نسبت
به جمعیت خود بودهاند.
حسین راغفر اقتصاددان میگوید« :اگر یک مقایسه تطبیقی صورت
گیرد ،برای ما جالب خواهد بود که در ژاپن با 130میلیون جمعیت
ســاالنه 250هزار پرونده قضایی تشکیل میشود و ما با 75میلیون
جمعیت ،ســاالنه چندمیلیون پرونده قضایی داریم .سیاســتهای
اجتماعی باید به فکر ترمیم اقتصاد بیمار کشور بود تا وضعیت اجتماعی
کشور رو به بهبود برود».
با اکــران «النتوری» ،بحث آســیبهای اجتماعی و هراسهای
اجتماعی داغ شــده است .قرایی مقدم معتقد است «النتوری» فیلم
مفیدی اســت و هراس آن نیز فایده دارد .او چنین توضیح میدهد:
«فیلمهایی مانند «النتوری» موثر هســتند .اگرچه به آن انتقاد وارد
است ،اما بودنشان بهتر از نبودنشان است .این فیلمها به نوعی اعالم
خطر میکنند .این اعالم خطر باعث میشود حواس افراد به واقعیتهای
اجتماعی جمع شود .این فیلمها هراس ایجاد میکنند ،ولی این هراس
متنبه میکند .این هراس باعث میشود دخترها حواسشان جمع باشد.
باید درباره این مســائل گفت و نوشت .این واقعیتها در رسانهها هم
مطرح نشوند ،مردم میبینند .زمانی که دیدن این واقعیتها با هدایت
رسانهها همراه نباشد ،نتیجه خوبی نخواهد داد».
به اعتقاد این جامعهشناس ،مسائلی مانند جنجالهای فیشهای
حقوقی و هجمه علیه دولت نیز نوعی هراس اجتماعی است که مانع
ی مقدم میگوید« :هراس اجتماعی فقط مسئله
توسعه میشود .قرای 
اسیدپاشی نیست .خیلی از مسئوالن و خیلی از روزنامهها هم هراس
ایجاد میکنند .االن کشــور امن اســت اما شایعهها و مسائی مانند
فیشهای حقوقی ،هراس و ناامنی ایجاد میکند .به مســائلی مانند
اسیدپاشی ،واقعه مرکزی میگویند که موج هراس را ایجاد میکند.
در هر زمانی و هر مکانی ،این هراس به شکل خاصی ایجاد میشود».
او ادامه میدهد« :بعضی مســائل مانند بیحجابی ،مهمانیهای
مختلط و ...را گاهی به عنوان هراس اجتماعی جلوه میدهند ،اما اینها
هراس اجتماعی نیست .این بحثهای گروهی است و مسئله آنقدر
گســترده نیست که به یک هراس اجتماعی تبدیل شود .هراس این
است که افراد در محیط کار ،در خیابان احساس ناامنی کنند».
آنطــور که قرایی مقدم تحلیل میکند ،اگرچــه ایران از نظر امنیتی در
سطح بسیار خوبی به ســر میبرد ،اما احساس ناامنی ،روند توسعه کشور را
کند میکند .این استاد دانشگاه در انتهای گفتوگویش با «آیندهنگر» میگوید:
«جامعه ما از نظر امنیت وضعیت بسیار خوبی
دارد ،اما احساس امنیت بحث متفاوتی است.
وقتی در خیابان راه بروی ،ترور و قتل نیست.
اما احســاس ناامنی وجود دارد و این همان
هراسی است که مانع توسعه میشود .کاذب
اســت و واقعیت ندارد ،اما بسیاری رسانهها
ســعی میکنند ناامنی را گســترش دهند.
جوســازیهایی که علیه رئیسجمهور ،علیه
شخصیتهای مختلف صورت میگیرد ،همان
گسترش احساس ناامنی است».

قرایی مقدم :اگر فیلمها و رسانهها در جامعه هراس و
دلواپسی ایجاد کنند ،نگرانی از وضع موجود و از آینده ایجاد
کنند ،این جامعه نمیتواند به سمت توسعه پیش برود .جامعه
نگران ،چطور دل به کار بدهد؟

6.14
میلیون
پرونده قضایی
در سال گذشته به
دادگاهها وارد شده
است

۲۳

درصد
جرايم اجتماعی در
زمان بحران اقتصادی
در سا ل ۹۲-۹۱
افزایش پیدا کرد

آمنه بهرامی:
در شهر بارسلون
ماندهام و فقط
هزینه روزمرهام را
دارم و نتوانستهام
هزینهعمل
جراحی مربوط به
مشکالتتنفسیام
را تأمین کنم
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گزارشگــر
گزارش آیندهنگر از پولها و مرگها در جادههای بين شهري ایران

سفر کردن به چه قیمتی؟
مهسا راسخ
خبرنگار

6.1

درصد
سهم گردشگری در
تولید ناخالص داخلی
ایران

نرخ تصادفهای
جادهای در ایران
 20برابر بیشتر
ازمیانگینجهانی
است

52

«ســفر کردن یک شــغل اســت ».این تحلیل منصور ضابطیان،
جهانگرد ایرانی است .او کتاب «سفرنامه مارک و دو پولو»را از سفرهای
شخصیاش نوشته و میگوید« :برخالف ایران ،در کشورهای دیگر سفر
کردن یک شغل محسوب میشود .در ایران برای سفر کردن باید کار کرد.
به عبارت دیگر باید از راه دیگری درآمد داشت تا بتوان مخارج سفر کردن
را تأمین کرد ».اما سفر کردن به این شکل خالص و حرفهای ،چندان در
ایران مورد توجه قرار نگرفته است.
چند وقت پیش اتاق تهران میزبان یکی از قهارترین افراد جهان در
زمینه سفر کردن بود .عظیم قیچیساز ،پانزدهمین کوهنورد بزرگ جهان
که توانسته  ۱۳قله از  ۱۴قله بزرگ جهان را فتح کند ،در مراسمی درباره
خودش گفته بود« :من فاتح  13قله از  14قله باالی  8هزار متر هستم.
 14قلــه باالی  8هزار متر در جهان وجــود دارد که 2تا از آنها در تبت
چین5 ،تا در پاکستان و 7تا در نپال قرار گرفته است و همه آنها در قاره
آسیا هستند .این قلل تقریبا از سال 1900کشف شدهاند و از حدود سال
 1920بحث صعود به این قلهها مطرح شده است».
کار قیچیســاز سفر کردن است ،اما سفرهایی که به جز هیجان ،با
ســلوک همراه است ،سلوکی عارفانه در دل کوههای عظیمی که مرگ،
زندگی ،صعود ،سقوط و تمام دوگانههای عجیب زندگی ،در آن کنار هم
قرار گرفتهاند .همین دوگانهها ،باید قیچیساز را به آدمی متفاوت در دل
ســفرهایی که با خطر مرگ عجین است ،تبدیل کرده باشد .او در سفر
و کوهنوردی به یک کهنهسرباز تبدیل شده و از فعالیت خودش چنین
روایت میکند« :بیش از یکســوم افرادی که برای صعود به قله ِکی۲
اقدام کردهاند ،جانشان را از دست دادهاند .وقتی اسم پرچم و افتخار برای
کشور میآید طبیعی اســت که بنده یا هرکس دیگری دوست دارد به
نمایندگی از کشــورش این افتخار را داشته باشد و پرچم خود را بر فراز
این قلل برافراشته کند .ورزش جنگ زمان صلح است که پرچم کشورها

آیندهنگر |  | tccim.irشماره پنجاهودو ،مهر 1395

را برافراشته نگه میدارد».
آنهایی که زندگیشــان را در ســفر میگذرانند ،روایتهای نابی از
تجربههایشــان دارند اما در میان عموم ایرانیها ،ســفرهای داخلی با
هزینهها ،ترافیک و تصادف ،و ســفرهای خارجی نیز ،با ترکیه و دوبی
شناختهمیشود.
J Jایرانیها چقدر برای سفر کردن خرج میکنند؟
آخرین گزارش مربوط به ســفر و گردشــگری که یک نهاد رسمی
در ایران ارائه کرده باشــد ،به اردیبهشت سال گذشته برمیگردد .مرکز
پژوهشهای مجلس بر اســاس آمار ســازمان جهانی گردشــگری در
ســال  ،2015شورای جهانی سفر و گردشــگری در سال  2014و نیز
گزارشهای مرکز آمار ایران طی سالهای  78تا  ،92گزارشی با عنوان
«نمایه آماری گردشگری جمهوری اسالمی ایران» تهیه کرده بود.
بر اساس این گزارش ،ایرانیها در سفرهای خارجی خود طی یک سال
بیشتر از  7میلیارد و  517میلیون دالر هزینه کردهاند .رقم هزینههای
ایرانیها در سفرهای خارجی ،مربوط به سال  2012میشود که  6میلیارد
و  550میلیون دالر آن صرف خود هزینههای سفر و  967میلیون دالر
آن صرف هزینههای حملونقل شده است .هزینههای سفرهای خروجی
شخصی  5میلیارد و  429میلیون دالر بوده که تقریبا  5برابر هزینههای
ســفرهای کاری با یک میلیارد و  120میلیون دالر بوده است .در سال
 2012درآمد حاصل از جذب گردشــگران ورودی برابر با یک میلیارد و
 346میلیون دالر بوده است که تراز منفی را در حوزه گردشگری ایران
نشــان میدهد ،ترازی منفی که بیشتر از  6میلیارد و 403میلیون دالر
است .این در حالی است که گردش مالی کل صنعت گردشگری در ایران
در سال  ،93حدود  7میلیارد تومان برآورد شده است.
بر اســاس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران ،در تابستان سال ،93
ایرانیها  ۱۰۲میلیارد و  ۴۱۰میلیون تومان صرف ســفرهای خارجی
کردهاند .بیشترین بخش از این هزینه ،یعنی  ۴۶میلیارد تومان صرف تور
و گشت شده است و بعد از آن  ۲۰میلیارد و  ۳۰۰میلیون هزینه حمل و
نقل و  ۱۷میلیارد و  ۱۷۰میلیون تومان هزینه خرید سوغاتی بوده است.
 ۵میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان هزینه ویزا و عوارض خروج از کشــور،
 ۳میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان صرف هزینههای خوراکی و دخانی۲ ،
میلیــارد و  ۲۰میلیون تومان صرف هزینههای اقامت ۶ ،میلیارد تومان
صرف هزینههای خرید کاال و لوازم ۶۰۰ ،میلیون تومان صرف هزینههای
فرهنگی ،تفریحی و ورزشــی و ۱۰میلیون تومان نیز صرف هزینههای
درمانی شده است.
ایرانیان در تابستان سال  92نیز  ۴۲۵هزار سفر خارجی داشتهاند که
بیشتر آن با هواپیما انجام شده است .بررسی مسافران به تفکیک جنسیت
نیز شکاف عمیقی را نشان میدهد .در آن سال  378هزار و  501نفر از
گردشگران خروجی ،مرد بودهاند و  46هزار و  781نفر از زنان ایرانی نیز به
خارج از کشور سفر کردهاند .همچنین هزینه سفرهای داخلی خانوارهای
ایرانی در تابستان آن سال  4هزار و  837میلیارد تومان اعالم شده است.

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت ،در ايران
در هر  30دقیقه یک نفر فوت و هر یک دقیقه،
یک نفر مجروح میشود.

مرکز آمار ایران گزارش جدید دیگری ارائه نداده است اما بهتازگی اعالم
کرده آمارگیری از گردشگران ملی در سال  95اجرا میشود.
بر اســاس آخرین آمار بانک مرکزی ،کل هزین ه خانوادههای شهری
 32میلیون و  875هزار تومان بوده اســت .خانوادهها از کل این میزان،
 772هزار و  709تومان صرف تفریح و امور فرهنگی ،و  655هزار و 660
تومان صرف رستوران و هتل کردهاند .هزین ه رستوران و هتل  12درصد،
و تفریح و امور فرهنگی  18درصد نســبت به سال گذشته رشد داشته
است .با جمع ایندو شاخص میتوان دریافت خانوادهها به طور متوسط
یک میلیون و  427هزار تومان برای تفریح و مسافرت هزینه میکنند،
که این رقم برابر با  4درصد کل هزینه ساالنه آنها میشود .در حالیکه بر
اساس شاخصهای رفاهی ،برای داشتن سالمت روحی و فرهنگی ،تفریح
و مسافرت باید سهم بیشتری در سبد هزینه خانوار داشته باشد.
J Jسفرها و جادههای ایران چقدر مرگآفرین است؟
در بهترین ایام برای سفر و شلوغترین روزهای سفر ایران ،بیشترین
حادثهها نیز اتفاق میافتد .برای همین ،مسئله سفر در ایران ،همیشه با
حوادث جادهای همراه بوده است.
تصادفات جادهای ،دومین عامل مرگ و میر ایرانیها شناخته ميشود.
عاملی که در رتبهبندیهای جهانی نیز ایــران را در ردههای اول جای
داده است .آمار سازمانهای مختلف در سالهای مختلف متفاوت است،
اما ســایت امید زندگی جهان ،نقشهای را بر اساس آمار سازمان جهانی
بهداشت در سال  2014منتشر کرده است که نشان میدهد ایران رتبه
اول را در جهان از نظر مرگومیر جادهای دارد .بر این اساس ،از هر 100
هزار نفر 43.5 ،نفر در ایران بر اثر تصادفات جادهای میمیرند.
بر اساس گزارش یونیســف 90 ،درصد از مرگهای جادهای جهان
در کشورهایی با درآمد پایین و متوسط اتفاق میافتد .نرخ تصادفهای
جادهای در ایران  20برابر بیشــتر از میانگین جهانی اســت .در سراسر
جهان ،تصادفهای جادهای ساالنه  1.2میلیون نفر را میکشد و  20تا
 50میلیون نفر را مجروح و معلول میکند .در ایران نیز هرساله  28هزار
نفر در اثر تصادف میمیرند و بیشــتر از  300هزار نفر مجروح و معلول
میشوند.
همچنین در هر  19دقیقه ،یک نفــر در جادههای ایران میمیرد و
در هر دو دقیقه ،مردم مطلع میشوند که یکی از اعضای خانوادهشان از
تصادف جان سالم به در برده ،اما مجروح و شاید برای تمام عمر ،معلول
شــده است .مرگ و میرهای جادهای ،ســاالنه  6میلیارد دالر هزینه به
اقتصاد ایران تحمیل میکند ،این برابر با بیش از  5درصد از تولید ناخالص
داخلی کشور است.
طی بازه  25اسفند  94تا  15فروردینماه امسال 964 ،نفر در جادهها
جان خود را از دست دادهاند 206 .نفر در جادههای درونشهری و 663
نفر در جادههای برونشهری دچار حادثه منجر به مرگ شدهاند.
تعداد کشتهشــدههای امسال بر اثر تصادف نسبت به سال گذشته،
تنها  4نفر کمتر بوده است .در نوروز  968 ،94نفر در جادهها جان خود
را از دست دادهاند 211 .نفر از آنها در جادههای درونشهری و  693نفر
نیز در جادههای برونشهری دچار حادثه شدهاند .در فصل بهار سال ،95
 82هزار و  860نفر از مردم در ســوانح رانندگی مصدوم شدهاند .از این
میــزان  23هزار و  962نفر زن و  58هزار و  898نفر مرد بودهاند .تعداد
مصدومان سوانح رانندگی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال ،94
 6.1درصد رشد داشته است.
بررسی آمار متوفیان نیز نشان میدهد تنها طی سه ماه اول امسال،

 3هــزار و  945نفر بر اثر تصادف فوت کردهاند 3 .هزار و  49نفر از آنها
مرد و  896نفر زن بودهاند .اين میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته،
 4.2درصد کاهش داشته است .این میزان رقمی بسیار باالتر از کشتههای
حمالت تروریستی در اروپا و ترکیه که چند وقت اخیر سر و صدا کرده
است ،نشان میدهد.
در کل سال  16 ،94هزار و  584نفر جان خود را در جادهها و خیابانها
از دست دادهاند 4 .هزار و  453نفر از آنها در جادههای درونشهری جان
سپردهاند و  10هزار و  860نفر در جادههای برونشهری فوت کردهاند که
مرگهای ناشی از سفر را میتوان درون این مجموعه جای داد.
البته آنطور که آمارهای رســمی سازمان پزشــکی قانونی روایت
میکند ،تعداد کشتهشدههای ایرانی طی سالهای گذشته روند نزولی
داشته است .در سال  ،89بیش از  23هزار نفر بر اثر تصادف فوت کردهاند.
این رقم در ســال  90به  20هزار و  68نفر و در ســال  92به 17هزار و
 994نفر رسیده است .بعد از آن نیز این روند کاهشی ادامه یافته است.
بر اساس اعالم پژوهشکده بیمه مرکزی ،ایران از نظر تصادفات ناایمن
رانندگی در بین  ۱۹۰کشور جهان ،در رتبه  ۱۸۹است و تنها سیرالئون
اســت که وضعیت نامناسبتری نسبت به ایران دارد .گویی هر سال در
یافتد .همچنین
ایران یک زلزله بزرگ با این تعداد کشته و زخمی اتفاق م 
تعداد تلفات جادههای کشور در سال ،با تلفات یک جنگ تمامعیار برابری
میکند .در دنیا به ازای هر  ۱۰هزار خودرو حدود  ۹نفر کشته میشوند،
در حالی که در ایران به ازای این تعداد خودرو ۳۷ ،تن کشته میشوند.
در انگلستان با وجود اینکه تا سه برابر بیشتر از ایران خودرو وجود دارد،
میزان بروز تصادفات تا  ۳۲برابر کمتر است .یعنی میتوان گفت به نسبت
خودروهای موجود در ایران ،حدود  ۱۰۰برابر بیشتر از انگلستان تصادفات
رانندگی رخ میدهد .آلمان ســال گذشــته فقط  3هزار و  670کشته
جادهای داشته است .این رقم در سال  19 ،1970هزار نفر بوده است.
در تعطیالت عید فطر امسال  8نفر در سواحل استان مازندران جان
خود را از دســت دادهاند که از این میزان  6نفر مرد ،یک نفر زن و یک
نفر کودک بودهاند.
طی  4ماه نخست از سال  95نیز  41نفر در گیالن غرق ش دهاند۳۳ .
نفر از آنها بومی و  8نفر غیربومی بودهاند .در فصل بهار ســال 246 ،95
نفر بر اثر غرقشدگی جان خود را از دست دادهاند؛  210مرد و  36زن.
در کل ســال  879 ،94نفر غرق شدهاند که  748نفر از آنها مرد و 131
نفر زن بودهاند.

زیان اقتصادی
تصادفات در ایران
 ۳۲ميليارد تومان
در روز و تقریبا ١٠
هزار میلیارد تومان
در سال است

10.8
هزار نفر
در جادههای
برونشهری در سال
گذشته جانشان را از
دست دادهاند

4.8

هزار میلیارد تومان
هزینهسفرهای
داخلی ایرانیها

شاخصهای کالن اقتصاد گردشگری و سفر در ایران
2013
میلیارد ریال

2013
درصد از کل

نرخ رشد  2014میلیارد ریال

کمک مستقیم به تولید ناخالص داخلی

151.713

2/2

10

289.767

مجموع کمک به تولید ناخالص داخلی

412.095

1/4

4/7

764.366

کمک مستقیم به اشتغال

415

1/9

2/9

625

مجموع کمک به اشتغال

1.184

5/3

2/7

1.794

صادرات بازدیدکنندگان

49.577

3/1

3/1

64.156

مخارج داخلی

218.704

3/2

12/6

452.053

مخارج تفریحی

243.332

2

10/6

465.061

مخارج تجاری

24.949

0.2

13/1

51.148

سرمای هگذاری

51.791

2/9

7/6

100.031
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گزارشگــر
بررسی آینده صنایع خودروسازی

را به خود اختصاص دهد که موفقیت بزرگی برای این برند خودروســازی
محسوب ميشود.

عصر طالیی خودرو

 ۲۵درصد کل فروش خودروی دنیا در دست دو کمپانی
بازار خودروی دنیا بازار بســیار بزرگی است و شرکتهای قدرتمندی
ها شــرکت دیگر هرروزه در حال رقابت برای
همچون تویوتا و جیام و ده 
تصاحب سهم بیشتری از این بازار هستند .در سال  ۲۰۱۵میالدی شرکت
فولکس واگن آلمان بیشترین شمار خودروها را تولید کرد ولی از نظر شمار
خودروهای فروختهشده در سال گذشته تویوتا صدرنشین بود .این شرکت
خودروسازی ژاپنی که هماکنون در تمامی کشورهای دنیا یا کارخانه تولیدی
دارد و یا از طریق راهاندازی دفتر نمایندگی به فروش و خدماترســانی به
مشتریانش مشغول است قدمتی بیش از صد سال در صنعت خودروی دنیا
دارد .مطالعات نشان ميدهد در سال  ۲۰۱۵تویوتا  ۱۰.۱۵میلیون دستگاه
خودرو در بازار جهانی فروخت که نسبت به سال قبل از آن  ۸۰هزار دستگاه
کمتر بود .البته این خودروها تنها خودروی سواری کوچک نبودند و انواع
خودروها را شامل ميشدند .در سال قبل بالغ بر  ۷۸میلیون دستگاه خودرو
در بازار دنیا به فروش رســیده است و تویوتا توانست یکهشتم این بازار

مونا مشهدی رجبی
خبرنگار

2281
میلیارد دالری
پیشبینی درآمد
تویوتا در سال ۲۰۱۶

بزرگترین فروشندگان خودرو در سال قبل (میلیون دستگاه)
٨٫۵
٨٫٢٢

ﻧﯿﺴﺎن-رﻧﻮ

٩٫٩٢
٩٫٨

ﺟﯽ ام

١٠٫١۴
٩٫٩٣

ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ

١٠٫٢٣
١٠٫١۵
.١٠

.١٢

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ
.۶

.٨

٢٠١۵

.۴

.٠

.٢

٢٠١۴

کاهش فروش نسبت به سال( ۲۰۱۴هزار دستگاه)
٣٠٠

٢٨٠

٢۵٠
٢١٠
٢٠٠
١۵٠

١٢٠
٨٠

١٠٠
۵٠

ﻧﯿﺴﺎن-رﻧﻮ

54

ﺟﯽ ام
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ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ

٠

J Jبازار داغ خودرو در دنیا
بســیاری از کارشناسان بر این باورند که دنیا وارد عصر طالیی خودرو
شده است .زیرا هرروز بر شمار خودروهای تقاضاشده در دنیا اضافه ميشود
و هــرروز یک خودروی جدید با ویژگیهای متمایز از قبل به بازار مصرف
عرضه ميشود که مردم را به خرید خودرو یا تعویض خودروی قدیمی خود
ترغیبميکند.
در این عصر طالیی مردم مصرفکنندگان نهایی و بازار هدف خودروها
در دنیا هستند و تبلیغات زیادی برای ترغیب آنها به خرید خودروهای یک
برند خاص مطرح ميشود .اما استفاده از خودرو به دلیل سوختن بنزین و
انتشار گازهای گلخانهای تبعات زیستمحیطی زیادی دارد که با این فرآیند
رو به رشد بازار خودرو همخوانی ندارد .نشریه صنعت خودرو در شماره اخیر
خود نوشــت :در سالهای اخیر در مورد بحرانهای زیستمحیطی ناشی
از خودروهای بنزینی صحبتهای زیادی مطرح شد و در تمامی جلسات
بینالمللی در مورد ضرورت کنترل تصاعد گازهای گلخانهای صحبت شد و
حتی سیاستهایی به منظور ممانعت از افزایش دمای هوا و کنترل انتشار
گازهای آالینده تدوین شــد ،ولی به نظر ميرسد صنعت خودروسازی در
ها نتوانسته است مردم
عصر طالیی خود به سر ميبرد و هيچيك این تالش 
را از خرید خودرو منصرف کند و وسایل حمل و نقل عمومی را جایگزین
خودروهای شخصی بکند.
شــرکتهای بزرگ خودروسازی هرروز با افزایش سطح تقاضا روبهرو
ها نیز باعث افزایش توان مالی آنها
ميشــوند و رشد درآمد این شــرکت 
برای ســرمایهگذاری در ســاخت کارخانههای جدید در دیگر کشورهای
دنیا بهخصوص کشــورهای در حال توسعه شــده است .از طرف دیگر در
سالهای گذشته ما بارها شاهد بیشتر شــدن فراخوانهای شرکتهای
خودروسازی به دلیل نقص فنی خودروها بودیم .انتظار ميرفت با افزایش
سطح خطاها در میان شرکتهای خودروسازی تقاضا برای خودرو کاهش
یابد و مردم به فکر راهی جایگزین برای جابهجایی در شهرها باشند .بررسی
آمارهای منتشرشــده توسط چهار شرکت بزرگ فروشنده خودرو در دنیا
نشــان ميدهد خرید محصوالت این شرکته ا نسبت به سال قبل روند
ها نیست
کاهشی داشته است ولی این روند کاهشی تنها به دلیل فراخوان 
و مهمترین مسئله اثرگذار روی آن را ميتوان شرایط اقتصادی دنیا ،کاهش
نرخ اشــتغال و در نهایت تنزل ســطح دستمزد قابل استفاده بعد از کسر
هزینهه ای ضروری دانست.
طبق این گزارش درسال  ۲۰۱۵شرکت تویوتا شاهد کاهش  ۸۰هزار
دســتگاهی فروش خودروهایش در بازار جهانی نسبت به سال قبل از آن
بود و فولکس واگن هم توانست افت  ۲۱۰هزار دستگاهی فروش را تجربه
کند .فروش خودروهای تولید جنرال موتورز  ۱۲۰هزار دســتگاه و فروش
محصوالت رنو -نیسان  ۲۸۰هزار دستگاه نسبت به سال  ۲۰۱۴کمتر بود
ولی این روند برای تمامی برندها وجود ندارد.
J Jبزرگترین فروشندگان خودرو
مرکــز مطالعاتی بازار خودروی دنیا در گــزارش اخیر خود اعالم کرد
شرکت تویوتا در سال گذشته بیشترین تعداد خودرو را فروخته است .در
سال  ۲۰۱۵تویوتا  ۱۰.۱۵میلیون دستگاه خودرو در بازار جهانی فروخت که
نسبت به سال قبل از آن  ۸۰هزار دستگاه کمتر بود .این در حالی است که
شمار خودروهای فروختهشده فولکس واگن در سال گذشته برابر با ۹.۹۳

مدیرعامل تویوتا در وبسایت این شرکت مطالعه را شرط اصلی باقی ماندن در بازار دانست و نوشت :ما برای اینکه در بازار باقی
بمانیم باید محصوالتی متناسب با نیاز نسل جوان ،پیشرفتهای تکنولوژیکی و شرایط اقتصادی آینده تولید کنیم .برای تحقق این هدف
هم موسسه مطالعاتی راهاندازی کردیم.

میلیون دستگاه بوده اســت .ایندو شرکت در مجموع یکچهارم فروش
خودروی دنیا را داشتند و به همین دلیل تاثیر زیادی روی بازار خودروی
دنیا دارند .شــرکت جنرال موتورز در سال گذشته  ۹.۸میلیون دستگاه و
شرکت نیسان-رنو  ۸.۲۲میلیون دستگاه خودرو فروخت.
شرکت هیوندایی پنجمین برند فروشنده خودرو در دنیا بود و توانست
 ۷.۸۸میلیون دستگاه خودرو در بازار جهانی به فروش برساند .در این سال
فورد با فروش  ۶.۶۴میلیون دستگاه خودرو عنوان ششمین فروشنده خودرو
در دنیا را از آن خود کرد.
J Jتویوتا ،شرکتی متمایز
تویوتا در سال گذشته بیشترین تعداد خودروها را در دنیا فروخت اگرچه
شمار خودروهای سواری کوچک فروختهشده توسط فولکس واگن بیشتر
از تویوتا بود ولی مجموع خودروهای کوچک و بزرگ فروختهشــده تویوتا
به اندازهای است که این برند را در صدر قرار داده است .دلیل تمایز تویوتا
نسبت به دیگر شرکتهای خودروسازی را ميتوان در قدمت آن در بازار،
بزرگترین فروشنده بودن تویوتا در سال قبل و در نهایت کمترین رکورد
کاهش فروش در سال  ۲۰۱۵نسبت به سال  ۲۰۱۴دانست.
مدیرعامل شرکت تویوتا در جلسه اخیر خود پیشبینی کرد در سال
 ۲۰۱۶این شرکت  ۲۸۱.۱۸میلیارد دالر درآمد خواهد داشت در حالی که
در سال  ۲۰۱۵و بعد از فروش بالغ بر  ۱۰میلیون دستگاه خودرو در دنیا،
درآمد این برند برابر با  ۲۶۹.۶میلیارد دالر بود .این شــرکت اعالم کرد در
نه ماه اول سال جاری تقاضای خودروهای تویوتا بیش از مدت مشابه سال
قبل بود و اگر این روند ادامه پیدا کند ،درآمد تویوتا در ســال جاری بیش
از سال قبل ميشود.
تویوتا به منظور افزایش فروش در بازار جهانی سیاستهایی را اجرا کرده
است که از جمله آنها ميتوان به تمرکز روی کیفیت تولید اشاره کرد .ارتقای
کیفیت تولید خودروهای تویوتا ،ایمنی باالی آنها و تالش برای استفاده از
ایدههای جدید در طراحی و تولید خودرو از مهمترین سیاستهایی است
که تویوتا اجرا کرده است .از طرف دیگر بازاریابی گسترده و خدماترسانی
وسیع در تمامی دنیا باعث شده است تا محصوالت این برند هرروز بیشتر
از روز قبــل در میان مردم محبوبیت پیدا کند .نشــریه ماهانه خودروی
ژاپن نوشــت :تویوتا ساختار حمل و نقل درونشهری را در دنیا تغییر داد.
خودروهای تویوتا محصوالتی هستند که بالغ بر یک دهه ميتوانند مورد
اســتفاده قرار بگیرند و خودرویی برای یک سال و دو سال نیستند .تویوتا
فرهنگ حمل و نقل درونشهری و برونشهری را تغییر داد و بعد از تویوتا
ها هم دنبالهرو آن شدند.
بقیه شرکت 
تویوتا هرســاله بالغ بر  ۱.۸میلیارد دالر برای تبلیغات سرمایهگذاری
ميکند .هزینه تبلیغات این شرکت درسال  ۲۰۱۴بالغ بر  ۲میلیارد دالر
بود ولی در سال گذشته به  ۱.۸میلیارد دالر تنزل یافت .سخنگوی تویوتا
در این مورد ميگوید :تبلیغات بخش الینفکی از کار ما اســت زیرا بدون
معرفی محصوالتمان به مصرفکنندگان نمیتوانیم سهم قابل توجهی از
بازار را داشته باشیم .مبلغ هزینه تویوتا برای تبلیغات بستگی به چند عامل
دارد که از جمله آنها میزان درآمد شرکت ،تعداد خودروهای تازه عرضهشده
به بازار ،شــرایط اقتصادی دنیا و ســطح تقاضای خودرو در بازار است .ما
ساالنه میلیاردها دالر برای فعالیتهای مطالعاتی هزینه ميکنیم تا بتوانیم
متناسب با نیاز بازار حرکت کنیم .از طرف دیگر راهاندازی موسسه مطالعاتی
تویوتا هم سیاست دیگری بود که در سالهای اخیر توسط تویوتا اجرا شد
و ارزش سرمایه اولیه این موسسه یک میلیارد دالر است .حال این موسسه
با مشارکت دانشگاه میشیگان امریکا مطالعاتی را در زمینه رباتیک و تولید

درآمد خالص تویوتا بر مبنای نرخ ارز در ژوئن ( ۲۰۱۶میلیارد دالر)
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خودروهای خودکار آغاز کرده است .هزینه این تحقیقات که توسط تویوتا
پرداخت ميشود  ۲۲میلیون دالر است و ظرف چهار سال تامین ميشود.
مدیرعامل تویوتا در وبسایت این شرکت مطالعه را شرط اصلی باقی
ماندن در بازار دانســت و نوشــت :ما برای اینکه در بازار باقی بمانیم باید
محصوالتی متناسب با نیاز نسل جوان ،پیشرفتهای تکنولوژیکی و شرایط
اقتصادی آینده تولید کنیم .برای تحقق این هدف هم موسسه مطالعاتی
راهاندازی کردیم.
از طرفی تویوتا برای اینکه نیازهای آینده را مطالعه کند ،کار جالبی را
آغاز کرده است .این شرکت ده سال است از کودکان ميخواهد خودروی
رویایی خود را نقاشی کنند و تصویری از این خودروی رویایی را به شرکت
ها برگزار و برترین نقاشی
تویوتا ارسال کنند .تویوتا نمایشگاهی از این نقاشی 
را معرفی ميکند .این نقاشی ميتواند ایده اولیه خودروهایی را مشخص کند
ها به
که برای نسل آینده مطلوب است .تیم مطالعاتی تویوتا به این نقاشی 
عنوان منبعی برای دریافت ایدههای جدید نگاه ميکند و به همین دلیل هم
برگزاری این نمایشگاه را ادامه ميدهد .مدیرعامل تویوتا تاکید کرد ایده اولیه
ایجاد خودروهای خودکار که بدون راننده کار ميکنند از همین نقاشیها
ها در
ها کودکانه است ولی ایدههایی که بچه 
به دست آمد .البته نقاشــی 
نقاشیهای خود ارائه ميدهند ایدههایی بکر و قابل تامل است.
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گزارشگــر

آینده بازار فلزات چه میشود؟

بها را بشناسید
بزرگترین تولیدکنندگان فلزات گران 

بها در
در دنیای کنونی ســرمایهگذاری در تولید فلزات گران 
مونا مشهدی رجبی
جهان یک ضرورت است زیرا این فلزات در بخشهای مختلف
اقتصاد کاربرد دارند .ولی اصلیترین و مهمترین کاربرد فلزات
خبرنگار
گرانبه ا را ميتوان در کاربرد طال در اقتصاد دانست .طال منبع
حفظ ثروت و ارزش در دنیا است و به عنوان پشتوانه پول در اقتصاد نگهداری ميشود .مرکز
مطالعات اقتصادی امریکا در گزارش اخیر خود پیشبینی کرد روند رشد قیمت طال و دیگر
بها در دنیا از امســال آغاز ميشود و متوسط قیمت هر اونس طال در سال ۲۰۱۷
فلزات گران 
میالدی بیش از سال  ۲۰۱۳خواهد بود .البته تا رسیدن قیمت هر اونس به مرز  ۲۰۰۰دالر
فاصله زیادی داریم و نکته بااهمیت این اســت که روند افزایشی خواهد بود .این رشد قیمت
ميتواند دالیل مختلفی داشته باشد که یکی از آنها رشد تقاضا در دنیا به دنبال بحرانهای
اقتصادی دنیا و ناتوانی کشورها در کنترل بحران اقتصادی است .با وجود تزریق میلیاردها دالر
به اقتصادهای جهانی در سالهای اخیر ،هنوز هم رکود دامنگیر بسیاری از اقتصادهای دنیا
اســت و این مسئله سبب شد تا کشورهای مذکور نتوانند فرصتهای شغلی الزم را ایجاد یا
ساختار مالی خود را تثبیت کنند .در این وضعیت مردم به طال به عنوان منبعی برای حفظ
ارزش پولهای خود نگاه ميکنند و این امر زمینهساز رشد تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت
بها و دارای ارزش در دنیا است یا دسته
ميشود .حال سؤال اینجاست که آیا طال تنها فلز گران 
فلزات گرانبه ا اعضای دیگری هم دارد؟
بها چیست؟
J Jفلزات گران 
بها شــامل طال و نقره و پالتین هستند که از آنها به عنوان اصلیترین منبع
فلزات گران 
تامین ثروت و حفظ ارزش در دنیا اســتفاده ميشود .فلزات گرانبه ا ميتوانند به عنوان یک
کاالی صنعتی یا منبع ســرمایهگذاری مورد اســتفاده قرار بگیرند و در هردو حالت افزایش
تقاضا برای این فلزات زمینه ساز افزایش قیمت آن در بازار ميشود .طبق مطالعات انجامشده
بها در صنعت خودروسازی ،تکنولوژی ،تولیدات صنعتی
اصلیترین موارد استفاده از فلزات گران 
و جواهرســازی است .عالوه بر این طال و نقره به عنوان فلزات مورد استفاده در ساخت انواع
ها هم استفاده ميشوند و بانک مرکزی کشورهای مختلف از ذخایر طال به عنوان منبعی
سکه 
برای حفظ ارزش پول و منبع ثروت استفاده ميکنند .اصلیترین دلیل نگهداری ذخایر طال

توسط بانکهای مرکزی تالش برای تامین ایمنی و تثبیت نسبی ارزش پول کشورهای مذکور
است .امریکا بزرگترین مالک ذخایر طالی دنیا است و در سال گذشته میزان ذخایر طالی این
کشور برابر با  ۸هزار تن بود که در زیرزمین بانک مرکزی نیویورک نگهداری ميشد.
بها در دنیا ميتوان اینطور بیان کرد که نقره بیشترین حجم
از نظر حجم ذخایر فلزات گران 
از ذخایر فلزات گرانبهای دنیا را دارد و بعد از آن ذخایر طال و پالتین قرار دارند .بزرگترین
معدن طالی دنیا ،معدن باریک نام دارد که در تورنتوی کانادا واقع شــده و در ســال ۲۰۱۵
میالدی  ۸.۵میلیون تن طال تولید کرد.
ها رشد ميکند
J Jقیمت 
بها در دنیا دانست ولی از آنجا
طال و پالتین را ميتوان از اصلیترین و مهمترین فلزات گران 
که پالتین بیشتر مصرف صنعتی دارد و از طال به عنوان منبع حفظ ارزش و ثروت استفاده
ميشود ،اخبار مربوط به تولید و مصرف و قیمت طال روزانه در رسانهه ا منتشر ميشود و قیمت
آن برای مردم اهمیت دارد .کنسول جهانی طال در گزارش اخیر خود اعالم کرد متوسط قیمت
طال در سال  ۲۰۱۵برابر با  ۱۳۰۰دالر بود در حالی که متوسط قیمت پالتین برابر با ۱۸۵۰
دالر و متوســط قیمت نقره  ۲۱دالر امریکا بوده است .طبق این گزارش متوسط قیمت هر
اونس طال در سال  ۲۰۱۳برابر با  ۱۴۱۱دالر امریکا بود ولی پالتین در سطح  ۱۴۸۷دالر و نقره
در سطح  ۲۳.۸۵دالر قرار داشت .این نشان ميدهد نرخ رشد قیمت پالتین در این بازه دوساله
بیش از دیگر فلزات گرانبهای دنیا بوده است و شاید توسعه صنعتی دنیا یک عامل بسیار مهم
برای رشد قیمت پالتین باشد .اما مهمترین بخش این گزارش را ميتوان پیشبینی این مرکز
بها در سال جاری و سال آینده میالدی دانست .طبق این گزارش
در مورد قیمت فلزات گران 
در سال  ،۲۰۱۶هر اونس طال در بازار جهانی با قیمت  ۱۳۸۰دالر امریکا مبادله خواهد شد
در حالی که متوسط قیمت هر اونس پالتین با رشد قیمت به مرز  ۱۹۷۵دالر امریکا ميرسد
و نقره هم به طور متوسط به قیمت  ۲۳دالر به فروش خواهد رسید .اما در سال  ۲۰۱۷فلزات
بها رشد بیشتری را در قیمت تجربه خواهند کرد .در این سال شاهد رسیدن قیمت هر
گران 
اونس طال به مرز  ۱۴۶۰دالر امریکا و هر اونس نقره به قیمت  ۲۴دالر خواهیم بود .متوسط
قیمت هر اونس پالتین در بازار جهانی برابر با  ۲۰۶۳دالر امریکا خواهد بود که باالترین رقم
طی ده سال اخیر است.
نرخ رشد ساالنه قیمت (درصد)

بها (دالر به ازای هر اونس)
متوسط قیمت فلزات گران 
٢۵٠٠

30

26

٢٠۶٣

١٩٧۵

١۴۶٠

٢٠٠٠

١٨۵٠

١٣٨٠

25

١۴٨٧

١۴۶٣

١٣٠٠

١۴١١

20
15

١۵٠٠

١٢٣١

10
4

4

6

7

6

10

6

5

5

١٠٠٠

0
٢٠١٧

٢٠١۶

٢٠١۴
-2

٢٠١۵

۵٠٠

-5
-10

٢۴

٢٣
٢٠١٧

٢١
٢٠١۶

56

٢٠
٢٠١۵

ﻧﻘﺮه

٢٣٫٨۵

ﭘﻼﺗﯿﻦ

٢٠١۴
ﻃﻼ
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٢٠١٣

-13

٠

-16
ﻧﻘﺮه

ﭘﻼﺗﯿﻦ

ﻃﻼ

-15
-20

ارزانترین فلز گرانبهای دنیا نقره است که در سال گذشته  ۲۶هزار تن از آن تولید
شد .در سال گذشته مکزیک بزرگترین تولیدکننده نقره در دنیا بود و موفق شد تا
 ۵۴۰۰تن نقره را وارد بازار دنیا بکند و  ۲۰درصد بازار را تصاحب کند.

بزرگترین تولیدکنندگان نقره

بزرگترین تولیدکنندگان طال (تن)
رتبه

نام کشور

میزان تولید (تن)

سهم به کل تولید دنیا (درصد)

رتبه

نام کشور

تولید (هزار تن)

سهم به کل تولید (درصد)

۱

چین

۴۵۰

۱۵

۱

مکزیک

۵۴۰۰

۲۰

۲

استرالیا

۲۷۰

۹

۲

چین

۴۱۰۰

۱۵.۷

۳

روسیه

۲۴۵

۸.۱

۳

پرو

۳۸۰۰

۱۳.۸

۴

امریکا

۲۱۱

۷

۴

استرالیا

۱۷۰۰

۶.۵

۵

کانادا

۱۶۰

۵.۳

۶

افریقای جنوبی

۱۵۰

۵

۷

پرو

۱۵۰

۵

۸

ازبکستان

۱۰۲

۳.۴

۹

مکزیک

۹۲

۳

۱۰

غنا

۹۰

۳

۱۱

برزیل

۷۰

۲.۳

۱۲

اندونزی

۶۵

۲.۱

۱۳

گینه نو پاپایو

۶۰

۲

۱۴

شیلی

۵۰

۱.۵

J Jافریقای جنوبی ،بزرگترین تولیدکننده پالتین
بها در دنیا است و قیمت آن هم نسبت به دیگر فلزات
از آنجا که پالتین گرانترین فلز گران 
با سرعت بیشتری رشد کرده است ،مطالعه روی میزان تولید آن در دنیا و اصلیترین بازیگران
بازار پالتین اهمیت زیادی دارد .به گزارش کنسول جهانی پالتین ،افریقای جنوبی بزرگترین
تولیدکننده این فلز در دنیا است و میزان تولید آن بالغ بر  ۶برابر میزان تولید روسیه  -دومین
تولیدکننده بزرگ پالتین دنیا -است .در سال قبل افریقای جنوبی  ۱۲۵هزار تن پالتین تولید
کرد در حالی که تولید در کشــور روسیه که جایگاه دوم دنیا را به خود اختصاص داده است
معادل ۲۳هزار تن بود .در ســال  ۲۰۱۵کشور زیمبابوه  ۱۲.۵هزار تن پالتین تولید کرد و به
عنوان سومین تولیدکننده بزرگ پالتین معرفی شد و کانادا با تولید  ۹هزار تن پالتین جایگاه
چهارم را به خود اختصاص داد .امریکا در این سال  ۳.۷هزار تن پالتین تولید کرد و پنجمین
تولیدکننده دنیا بود .دیگر کشورهای دنیا در مجموع  ۴.۸هزار تن پالتین را وارد بازار مصرف
دنیا کردند.
در ســال گذشته  ۱۶۱هزار تن پالتین در دنیا تولید شد و افریقای جنوبی بهتنهایی ۷۴
تولیدکنندگان بزرگ پالتین (هزار تن)
١٣١

١٢۵

١۴٠
١٢٠

٩۴

١٠٠
٨٠
۶٠
۴٠

٢۵٫۵ ٢٣ ٢٣
٣٫٧٢ ٣٫۶۶ ٣٫٧
اﻣﺮﯾﮑﺎ

٣٫٩

٧

٧

٢٠

١٢٫۴ ١٢٫۵ ١٢٫۵

زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه

ﮐﺎﻧﺎدا
٢٠١۵

٢٠١۴

روﺳﯿﻪ
٢٠١٣

اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ

٠

۵

شیلی

۱۶۰۰

۶

۶

روسیه

۱۵۰۰

۵.۷

۷

بولیوی

۱۳۰۰

۵

۸

لهستان

۱۳۰۰

۵

۹

امریکا

۱۱۰۰

۴.۲

۱۰

کانادا

۵۰۰

۱.۹

درصد از کل تولید دنیا را داشت .سهم روسیه در تولید پالتین دنیا برابر با  ۱۴درصد و سهم
زیمبابوه  ۷درصد بوده است .مجموع سهم امریکا و کانادا در تولید پالتین دنیا در سال ۲۰۱۵
برابر با  ۴درصد بوده است .این پنج کشور در مجموع  ۹۷درصد از تولید پالتین دنیا را داشتند
و اثرگذارترین کشورهای دنیا در این بازار هستند.
J Jچین ،بزرگترین تولیدکننده طال
استفاده زیاد طال در دنیا و ارزش تعریفی برای این فلز باعث شده است تا سرمایهگذاریهای
زیادی در کشف و استخراج معادن طالی جدید در دنیا انجام شود و این مسئله به رشد تولید
دنیا بینجامد .به گزارش کنســول جهانی طال در سال  ۲۰۱۵میالدی  ۲۹۹۰تن طال در دنیا
تولید شد ،پنج کشور چین و استرالیا و روسیه و امریکا و کانادا بالغ بر  ۴۴درصد از آن را تولید
کردند و سهم ده کشور بزرگ تولیدکننده طالی دنیا در این بازار بالغ بر  ۶۴درصد بود .در سال
گذشته چین بزرگترین تولیدکننده طال در دنیا بود و  ۴۵۰تن طال تولید کرد .سهم چین در
کل بازار طالی دنیا برابر با  ۱۵درصد بود .اســترالیا با تولید  ۲۷۰تن طال  -تقریبا نصف تولید
چین -در جایگاه دوم دنیا از نظر میزان تولید قرار داشت و  ۹درصد از طالی دنیا را تولید کرد.
روسیه سومین تولیدکننده بزرگ طال در دنیا است ،در سال گذشته  ۲۴۵تن طال تولید کرد و
 ۸.۱درصد از کل تولید دنیا را به خود اختصاص داد .دو کشور امریکا و کانادا به ترتیب با تولید
 ۲۱۱تــن و  ۱۶۰تــن طال در جایگاه چهارم و پنجم دنیا قرار دارند و به ترتیب  ۷درصد و ۵.۳
درصد از تولید طالی دنیا را داشتند .از دیگر کشورهای بزرگ تولیدکننده طال ميتوان به افریقای
جنوبی ،پرو ،ازبکستان ،مکزیک و غنا اشاره کرد که در جایگاه ششم تا دهم دنیا واقع شدهاند.
J Jمکزیک ،بزرگترین تولیدکننده نقره
ارزانترین فلز گرانبهای دنیا نقره است که در سال گذشته  ۲۶هزار تن از آن تولید شد .در
سال گذشته مکزیک بزرگترین تولیدکننده نقره در دنیا بود و موفق شد تا  ۵۴۰۰تن نقره را
وارد بازار دنیا بکند و  ۲۰درصد بازار را تصاحب کند .میزان تولید نقره این کشور نسبت به سال
قبل از آن  ۴۰۰تن رشد داشت .دومین تولیدکننده بزرگ نقره کشور چین است که ۴۱۰۰
تن نقره تولید کرد و ۱۵.۷درصد از بازار را به خود اختصاص داد .این کشــور در سال ۲۰۰۲
چهارمین تولیدکننده نقره دنیا بود ولی بهتدریج تولید خود را افزایش داد و جایگاه دوم را به
خود اختصاص داد .در این ســال پرو سومین تولیدکننده دنیا بود و  ۳۸۰۰تن نقره وارد بازار
مصرف کرد .این کشور بزرگترین معادن نقره شناختهشده دنیا را دارد و سهمی معادل ۱۳.۸
درصد از تولید مس دنیا را به خود اختصاص داده اســت .کشورهای استرالیا و شیلی از نظر
میزان تولید در جایگاه چهارم و پنجم قرار دارند و به ترتیب  ۱۷۰۰تن و  ۱۶۰۰تن نقره را وارد
بازار مصرف دنیا ميکنند و به ترتیب  ۶.۵و  ۶درصد از بازار را دارند.
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۱۴۹۴

گزارشگــر

میلیون تن مصرف
فوالد دنیا در سال
جاری

بحرانهای بزرگ بازار فوالد

شرایط اقتصادی چین عاملی اثرگذار روی بازار فوالد است و آینده این صنعت در ایران را نیز تهدید میکند
فوالد یکی از فلزات پرمصرف دنیا اســت به همین دلیل مطالعه
روند تغییر میزان عرضه و تقاضــای این فلز در جهان ضرورت دارد.
اتحادیه جهانی فوالد در گزارش اخیر خود خبر از کاهش  ۳درصدی
تقاضای فوالد در ســال  ۲۰۱۵داد و پیشبینی کرد تا انتهای ســال
جاری میالدی تقاضای فوالد در دنیا به مرز ۱۴۸۸میلیون تن خواهد
رســید که  ۰.۸درصد کمتر از میزان تقاضا در سال  ۲۰۱۵است .در
ســال  ۲۰۱۷تقاضای جهانی فوالد  ۰.۴درصد نسبت به سال جاری
رشــد خواهد کرد و به  ۱۴۹۴میلیون تن ميرســد .در سال جاری
تقاضای فوالد در کشــورهای دنیا بدون در نظر گرفتن چین بالغ بر
 ۱.۶درصد رشد ميکند و این نرخ در سال  ۲۰۱۷به بیش از  ۳درصد
خواهد رســید .حال این سؤال وجود دارد که بازار فوالد دنیا در سال
جاری و ســال آینده چه شرایطی را تجربه خواهد کرد و چالشها و
فرصتهای این بازار در کجاست؟

مونا مشهدی رجبی
خبرنگار

کشورهای آسیا
و اقیانوسیه در
سال جاری ۶۲.۴
درصد از کل
تقاضای دنیا را به
خود اختصاص
داده اند در حالیکه
میزان تقاضای
کشورهای عضو
اتحادیه اروپا در
سال  ۲۰۱۶برابر
با  ۱۰.۶درصد کل
تقاضای دنیا بود

J Jفضای چالشی بعد از کاهش نرخ رشد اقتصادی چین
چین بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده فوالد دنیا اســت و
شرایط اقتصادی و سیاستهای مصرفی این کشور تاثیر بزرگی روی
بازار فوالد دارد .به همین دلیل است که بعد از انتشار اخباری مبنی بر
تداوم روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی چین و انتظار ابقای این وضعیت
در سال بعد ،تمامی تحلیلگران اقتصادی از چالشی و متزلزل بودن
بازار فوالد دنیا صحبت ميکنند .از طرف دیگر کاهش تجارت در دنیا و
کاهش قیمت نفت نیز از دیگر مسائلی است که باعث شد تا بازار فوالد
دنیا با چالش مواجه شود.
اما یک مشــکل بزرگ بازار فوالد سرمایهگذاری ناکافی و ضعیف
است .سرمایهگذاری هم در تولید فوالد و هم در توسعه زیرساختهای
نمودار یک :سهم هر منطقه از تقاضای جهانی فوالد (درصد)
.٨

۶٫۵

.۶

۴٫۶
٣

٣
١٫٧

ﻣﺸﺘﺮک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ

ﺑﻘﯿﻪ اروﭘﺎ

٢٫۶

٣٫٢

٣٫٨

٣٫٢

٢٫۴

١٫۴

اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

ﻧﻔﺘﺎ

۴

.۴

اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و
ﻣﺮﮐﺰی

اﻓﺮﯾﻘﺎ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

.٢

اﺳﯿﺎو اﻓﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ
١-

١٫٧-

.٠
.٢.۴-

۶-

.۶.٨-

٧٫۴-

.١٠٢٠١٧
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٢٠١۶
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صنعتــی و تولیدی در کشــورهاي جهان کــه مصرفکننده فوالد
هســتند باعث ميشود تا بازار فوالد دنیا دچار بیثباتی شود .از دیگر
ریسکهایی که بازار جهانی فوالد با آن مواجه است ميتوان به مشکل
بدهی شرکتی در چین و رکود نسبی بازار مسکن در این کشور اشاره
کرد .همچنین ســطح باالی بدهی خانوارها در آسیا و نوسان باالی
جریان سرمایه در بســیاری از اقتصادهای در حال گذار دنیا از دیگر
چالشهای این بازار است .اما در کنار این ریسکها و چالشهای بزرگ
بازار فوالد ،برخی از کشورها شرایط ایدهآلی دارند و انتظار ميرود رشد
تقاضا را هم تجربه کنند .در سال  ۲۰۱۷تقاضای فوالد در کشورهای
عضو اتحادیه اروپا و عضو پیمان نفتا رشد خواهد کرد.
J Jآسیا ،بزرگترین مصرفکننده فوالد
به گزارش اتحادیه بینالمللی فوالد کشــورهای آسیا و اقیانوسیه
در ســال جاری  ۶۲.۴درصد از کل تقاضای دنیا را به خود اختصاص
دادهاند در حالی که میزان تقاضای کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در
سال  ۲۰۱۶برابر با  ۱۰.۶درصد کل تقاضای دنیا بود .کشورهای عضو
پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) در سال گذشته  ۹.۵درصد
از کل تقاضای دنیا را داشتند .سهم خاورمیانه در تقاضای فوالد دنیا
برابر با  ۳.۸درصد بود.
در ســال  ۲۰۱۶باالترین نرخ رشــد تقاضای فوالد به کشورهای
افریقایی اختصاص دارد و این نرخ برابر با  ۳.۸درصد اســت در حالی
که کمترین نرخ رشد در کشورهای مشترکالمنافع است که به منفی
 ۷.۴درصد ميرسد .در سال  ۲۰۱۷افریقا با تجربه رشد  ۶.۵درصدی
تقاضای فوالد ،بیشترین نرخ رشد تقاضا و آسیا -اقیانوسیه با تجربه
رشــد منفی یک درصدی تقاضا کمترین نرخ رشد ساالنه تقاضا را
خواهند داشت.
J Jنرخ رشد تقاضا در چین منفی خواهد بود
با وجود اینکه مقامات چینی برای متعادلتر کردن اقتصاد تالش
ميکنند ولی هنوز روند نزولی نرخ رشــد اقتصادی چین پایان پیدا
نکرده اســت و انتظار ميرود همچنان نرخ رشد اقتصادی این کشور
کاهش یابد .دلیل اصلی این مسئله تنزل سطح فعالیتهای ساختمانی
و بخش تولیدی است .مطالعات نشان ميدهد صنعت خودروسازی و
صنایع فلزی چین هم در سالهای اخیر با نرخ پایینتری رشد کردند
و همین مسئله روی تقاضای فوالد در بازار جهانی تاثیر منفی گذاشت.
انتظار ميرود در ســال جاری تقاضای فوالد در چین  ۴درصد کمتر
از سال قبل باشد و در سال  ۲۰۱۷هم تقاضا  ۳درصد نسبت به سال
 ۲۰۱۶تنزل یابد .در صورت تحقق این پیشبینی در ســال ۲۰۱۷
میــادی  ۶۲۶میلیون تن فوالد در چین تقاضا خواهد شــد که ۱۵
درصد کمتر از میزان تقاضا در ســال  ۲۰۱۳میالدی است .چین در
سال  ۲۰۱۷معادل  ۴۱.۹درصد از کل مصرف فوالد دنیا را داشت در
حالی که در سال  ۲۰۰۹سهم چین از مصرف دنیا به  ۴۷.۹درصد و

یک مشکل بزرگ بازار فوالد سرمایه گذاری ناکافی و ضعیف است .سرمایه گذاری هم در تولید
فوالد و هم در توسعه زیر ساختهای صنعتی و تولیدی در کشورها جهان که مصرف کننده فوالد
هستند باعث می شود تا بازار فوالد دنیا دچار بی ثباتی شود.

نمودار دو :نرخ رشد ساالنه تقاضا (درصد)

در سال  ۲۰۱۵به  ۴۴.۸درصد رسید.
J Jتاثیرپذیری اقتصادهای در حال گذار از وضعیت چین
در ســالهای اخیر تقاضای فوالد در برخی از کشورهای در حال
گذار دنیا کمتر از انتظار بود .این کشورها  ۳۰درصد از تقاضای فوالد
دنیا را دارند و پیشبینی ميشــود در ســال  ۲۰۱۷مصرف فوالد در
اقتصادهــای در حال گذار دنیا بالغ بر  ۴۵۷.۱میلیون تن باشــد .در
صورتی که چین را از جمع اقتصادهــای در حال گذار خارج کنیم،
شاهد رســیدن نرخ رشد تقاضای این کشورها به مرز  ۱.۸درصد در
ســال  ۲۰۱۶و  ۴.۸درصد در سال  ۲۰۱۷خواهیم بود .کشورهای
«آسآن» که شــامل تایلند و مالزی و ویتنام و اندونزی و فیلیپین
هســتند در سال  ۲۰۱۷بعد از تجربه رشد  ۶درصدی تقاضا بالغ بر
 ۷۴.۶میلیون تن فوالد مصرف خواهند کرد.
کاهش صادرات کشــورهای در حال گذار ،قیمت پایین کاالهای
اساسی ،خروج سرمایهها و کاهش ارزش پول داخلی این کشورها همه
از نشانههای اثرپذیری اقتصادهای در حال گذار از بحران داخلی چین
است .بســیاری از این بازارهای در حال گذار با تنشهای سیاسی و
ژیوپوليتیکی هم مواجه هستند که این تنشها زمینه را برای کمتر
شدن نرخ رشد اقتصادی و کاهش تقاضای فوالد فراهم کرد.
برزیل و روســیه از جمله این کشورها هســتند .این کشورها با
مشکالت داخلی و ســاختاری اقتصادشان در حال مبارزه هستند و
انتظار ميرود تقاضای فوالد در هردو کشــور در سال آینده میالدی
کاهش زیادی پیــدا کند .برزیل به دلیل بیثباتیهای سیاســی و
اقتصادی در سال گذشته ،شاهد کاهش  ۱۶.۷درصدی تقاضای فوالد
بود و انتظار ميرود در ســال جاری هم تنزل  ۸.۸درصدی تقاضای
فوالد نسبت به سال قبل را شاهد باشد.
اما برخی دیگر از کشــورها از قبیل هند و ترکیه شرایط متفاوتی
دارنــد و وضعیت رو به رشــدی را تجربه خواهند کرد .هند به دلیل
قیمت پایین نفت ،اصالحات اقتصادی و سیاســی در جهت توسعه
زیرساختها و افزایش تولید شرایط بسیار خوبی دارد و تقاضای فوالد
در این کشــور در سال  ۲۰۱۶میالدی  ۵.۴درصد رشد خواهد کرد و
در ســال  ۲۰۱۷بعد از تجربه رشــد  ۵درصدی تقاضا  ۸۸.۳میلیون
تن فوالد مصرف ميکند .سیاستهای دولت ترکیه در جهت تقویت
نرخ رشد اقتصادی در کنار کاهش هزینههای دولتی به دلیل کاهش
قیمت نفت در بازار جهانی ســبب شــد تا تقاضای فوالد بالغ بر ۳.۲
درصد رشد کند.
J Jقیمت پایین کاالهای اساسی نمایانگر رشد پایین
اقتصادی
کاهش ســرمایهگذاری در حوزههای نفت و گاز طبیعی و صنایع
مصرفکننده آن و تنزل درآمد دولتهای کشــورهای نفتخیز در
نتیجه کاهش قیمت این منابع انرژی سبب شد تا تقاضای فوالد در
اقتصادهای وابسته به نفت کاهش یابد .البته افت قیمت نفت در بازار
جهانی جنبه مثبت هم دارد و جنبه مثبت این مســئله در کاهش
فشــارهای تورمی روی کشورهای واردکننده نفت است .افت قیمت
نفت و کاهش فشارهای تورمی در کشورهای واردکننده نفت ،شرایط
را برای استفاده از ابزارهای پولی در جهت تقویت نرخ رشد اقتصادی
فراهم کرد و فرصتهای بیشــتری برای اصالحات ساختاری در این
اقتصادها به وجود آورد.
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J Jشرایط اقتصادهای توسعهیافته باثباتتر است
با وجود اینکه اقتصادهای توسعهیافته دنیا تحت تاثیر بدتر شدن
اوضاع اقتصادی دنیا قرار دارند و سیاستهای اقتصادی اجراشده در
این کشورها از قبیل کاهش نرخ بهره بانکی و تزریق میلیاردها دالر به
اقتصاد تاثیر چشمگیری روی بهبود اقتصاد آنها نداشته است ولی انتظار
ميرود روند بازسازی اقتصادی این کشورها باثبات باشد .پیشبینی
ميشود در سال  ۲۰۱۶تقاضای فوالد در اقتصادهای توسعهیافته دنیا
با نرخ  ۱.۷درصد و در سال  ۲۰۱۷با نرخ  ۱.۱درصد رشد کند.
در اتحادیه اروپا بهبود اوضاع اقتصادی و شــرایط سرمایهگذاری
روی تقاضای فوالد اثرگذار است اگرچه بیثباتیهای سیاسی مرتبط
با بحران پناهجوها و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خطرات بزرگی در
مســیر بازسازی اقتصادی این منطقه ایجاد کرد .پیشبینی ميشود
تقاضای فوالد در اتحادیه اروپا در سال  ۲۰۱۶با نرخ  ۱.۴درصد و در
سال  ۲۰۱۷با نرخ  ۱.۷درصد رشد کند.
در امریکا تقاضای فوالد تحت تاثیر دو نیروی مختلف اســت .اول
کاهش قیمت نفت و افزایــش ارزش دالر در بازار جهانی که موجب
شــد سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی و صنعتی کم شود و به
دنبال آن تاثیر منفی روی تقاضای فوالد گذاشت .دوم بهبود وضعیت
بازار کار و توسعه بخش ساخت و ساز و مسکن در امریکا که باعث شد
تقاضای فوالد رشد کند .انتظار ميرود در سال  ۲۰۱۶تقاضای فوالد
در امریکا  ۳.۲درصد رشد کند و در سال بعد از آن نرخ رشد تقاضا به
 ۲.۷درصد برسد.

.١٠
اﺳﯿﺎو اﻓﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ

.٠

پیشبینیمیشود
در سال ۲۰۱۷
مصرف فوالد در
اقتصادهای در
حال گذار دنیا بالغ
بر ۴۵۷.۱میلیون
تن باشد.در صورتی
که چین را از جمع
اقتصادهای در حال
گذار خارج کنیم،
شاهد رسیدن
نرخ رشد تقاضای
این کشورها به
مرز  ۱.۸درصد
در سال  ۲۰۱۶و
 ۴.۸درصد در سال
 ۲۰۱۷خواهیم
بود

تقاضای فوالد (میلیون تن)
نام منطقه

سال ۲۰۱۶

سال ۲۰۱۷

جهان

۱۴۸۸

۱۴۹۴

خاورمیانه

۵۴

۵۶

افریقا

۴۰

۴۳

امریکای جنوبی و مرکزی

۴۳

۴۴

آسیا و اقیانوسیه

۹۶۸

۹۵۹

اتحادیه اروپا

۱۵۵

۱۵۶

بقیه اروپا

۴۱

۴۳

نفتا

۱۳۹

۱۴۲

كشورهاي مشترکالمنافع

۴۶

۴۸

۹۶۸
میلیون تن
تقاضای فوالد
آسیا و اقیانوسیه
در سال جاری
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میزان سرمایهگذاری در صنعت سفر در سال ۲۰۱۴
در جهان ۸۱۴ ،میلیارد دالر بود که  ۴.۳درصد از کل
سرمایهگذاری جهان را به خود اختصاص داد.

گزارشگــر

سفر به سبک امروزی
نسل جوان دنیا چطور سفر میکند؟

 ۳.۷درصد از کل  GDPجهان در ســال  ،۲۰۱۵به ســفر اختصاص
داشــته است و برآورد میشود ارزش آن در سال  ۲۰۲۵به  ۳هزار و ۵۹۳
میلیارد دالر برسد ۲.۶ .درصد از کل شاغالن جهان نیز در سال گذشته
میالدی ،در این بخش اشتغال داشتهاند .در سال  ۲۸۳ ،۲۰۱۵میلیون و
 ۹۸۳هزار نفر در صنعت سفر مشغول بودند که برآورد میشود تعداد آنها
تا سال  ،۲۰۲۵به  ۳۵۶میلیون و  ۹۱۱هزار نفر برسد .صادرات توریست
در ســال  ،۲۰۱۴با يك میلیــارد و  ۳۸۳دالر ۵.۷ ،درصد از کل صادرات

انگیزه سفر برای  ۸۶درصد از
جوانها ،تجربه فرهنگهای
جدید و برای  ۶۹درصد نیز
امتحان کردن غذاهای محلی
بوده است

آمارهای سفر نسل جوان
تاثیرگذارترینها برای سفر

مجلههای سفر  ٪۸۰
پیشنهاد دوستان  ٪۷۶
پیشنهاد آژانسهای مسافرتی  ٪۱۸
ی هوشمند در حال برنامهریزی سفر استفاده میکنند
 ٪۴۹از گوش 
 ٪۳۵رزروهای مربوط به سفر را از طریق گوشی هوشمند انجام
میدهند

 ٪۴۰در سال  ۲۰۱۶هزینه
بیشتری برای سفرها نسبت
به  ۲۰۱۵میپردازند

دوسوم از آنها ویدئوی
سفرهایشان را به صورت
آنالین نمایش میدهند
محتوایی که به صورت آنالین نمایش داده میشود

فعالیتهای سفر
اقامت
پروازها
اجاره ماشین
معامالت
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 ٪۵۵اتاقهای بدون
اینترنت بیسیم را در
اقامتگاهها رزرو نمیکنند
محبوبترین شبکههای اجتماعی
هنگام سفر
شبکههای اجتماعی

 ٪۸۰عکسهای سفرهایشان
را به صورت آنالین نشان
میدهند

پیشنهاد دوستان
مجلههای سفر
پیشنهاد آژانسهای مسافرتی

فیسبوک  ٪۹۴
اینستاگرام  ٪۷۱
توئیتر  ٪۱۴
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

مقصد
سفر دریایی
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۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ 90 100
توییتر

اینستاگرام

فیسبوک

مقصد ٪۷۴ :
فعالیتهای سفر ٪۶۸ :
محل اقامت ٪۶۰ :
معامالت٪۵۱ :
سفر دریایی٪48 :
پروازها ٪۳۷ :
اجاره ماشین٪۲۴ :

جهان را به خود اختصاص داده بوده و این رقم در سال  ۲.۸ ،۲۰۱۵درصد
رشد داشته است.
میزان سرمایهگذاری در صنعت ســفر نیز در سال  ۲۰۱۴در جهان،
 ۸۱۴میلیــارد دالر بود که  ۴.۳درصد از کل ســرمایهگذاری جهان را به
خود اختصاص داد .برآورد میشود میزان آن تا سال  ۲۰۲۵به هزار و ۳۳۶
میلیارد دالر برسد.
اما مسئلهای که صنعتی با این قد و قواره جهانی را تحت تاثیر قرار داده
است ،شیوه سفر کردن نسل جوان است .این مسئله به یکی از جالبترین
سوژهها برای موسسههای تحقیقاتی و رسانههای جهان تبدیل شده است.
نسلی که سازمانهای مســافرتی برنامههای کسبوکارشان را بر اساس
سبک زندگی آنها تنظیم میکنند.
تصمیمگیری برای رفتن به سفر ،رزرو بلیت و هتل و ...همهچیز برای
این نسل شکل آنالین دارد .همین مسئله ،باعث تحول در صنعت سفر و
گردشگری میشود .بر اســاس گزارش فوربز ،تاپدک تراول یک سازمان
محبوب فراهمکننده ســفر برای افراد  ۱۸تا  30سال است .این سازمان
پیمایشی را بین  ۳۱هزار نفر در  ۱۳۴کشور مختلف انجام داده و به نتایج
جالبی رسیده است ۸۸ .درصد از افراد در این گروه سنی ،ساالنه بین یک
تا  3بار سفر میکنند ۹۴ .درصد از آنها تنها سفر میکنند و اغلبشان به
اروپا ،شــمال امریکا و استرالیا و نیوزیلند میروند .مقصد سفر را برای ۷۶
درصد از آنها پیشنهادهای دوستانشان تعیین میکند .نسل جوان در هنگام
ســفر ،دوست دارد خودش را در فرهنگهای جدید غوطهور کند .انگیزه
سفر برای  ۸۶درصد از آنها ،تجربه فرهنگهای جدید و برای  ۶۹درصد نیز
امتحان کردن غذاهای محلی بوده اســت ۳۷ .درصد از نسل جوان نیز در
هنگام سفر از خوردن فستفود ،تنقالت و ...پرهیز میکنند.
اما برخالف اهمیت شبکههای اجتماعی ۱۰ ،درصد از مسافران جوان
حســابهای کاربریشان را در هنگام سفر بهروز نمیکنند .بیشتر از ۵۰
درصد از آنها نیز در هر هفته از سفر ،تنها چند بار به شبکههای اجتماعی
ســر میزنند ۹۴ .درصد از آنها فیسبوک و  ۷۱درصد هم اینستاگرام را
محبوبترین شــبکه در هنگام سفر میدانند .البته معموال هر شخص از
چند شبکه اجتماعی استفاده میکند و چند مورد از آنها را نیز به عنوان
محبوبترین نام میبرد .برای عکس انداختن نیز  ۳۹درصد از مســافران
جوان از گوشیهای هوشمند استفاده میکنند و تنها  ۲درصد ،در حین
سفر عکس نمیاندازند.

۳.۷ ۲۸۳.۹
میلیوننفر
در صنعت جهانی سفر
در سال  ۲۰۱۵مشغول
به کار بودهاند

درصد
از کل  GDPجهان در
سال  ۲۰۱۵به سفر
اختصاص داشته است

توسعه

ی بازنشستگی
خوانشی بر وضعیت صندوقها 

زنگ بحران به صدا درآمده است
نشانههای بحران صندوقهاي بازنشستگي سالهاست نمایان شده است .گزارش بانک جهانی
درباره صندوقهای بازنشستگی ایران در سال  1382و گزارشهای دیگر کارشناسان خبره
این حوزه دلیلی برای انکار این بحران نگذاشــتهاند .اما دولتها عالقهای به حل مسئلهای
که بلندمدت مینماید ندارند .دلیل سیاسی این مسئله این است که اصالح صندوقها (که
در ایران زندگی بیش از  50میلیون نفر را تحتالشــعاع خود قرار دادهاند) احتماالً بحرانی
سیاسی ایجاد خواهد کرد ،بنابراین دولتها تنها امیدوارند که عواقب انفجار بحرانی صندوقها
را به دولت بعدی واگذارند .تا همین چند وقت پیش اصالح صندوقها در وضع فعلی تقریب ًا
غیرممکن بود .دلیل نخست آن مقاومت گروههای ویژهای بود که منافعشان در ادامه وضع
موجود اســت؛ دوم نبود ظرفیتهای اداری و اجرایی الزم است .اما امروز فرصت مناسبی
پدیدار شده است .از سویی ،نشــانههای جدی بحران نمایان شده و بعید نیست در دولت
بعدی،صندوقهایمهمیمانندتأميناجتماعی،صندوقهایبازنشستگیکشوریونیروهای
مسلح ،با همه تعهداتشان بر دوش بودجه عمومی سنگینی کنند؛ از سوي دیگر برنامه ششم
توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد؛ و دیگر برای دولت و مجلس راه تعلل و فراري نیست.

توسعه

صندوق بیآتیه

در صندوق بازنشستگی کشوری چه میگذرد؟
«صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته است»؛ این اتفاقی است
که محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت ،در روزهای پایانی سال
لیال ابراهیمیان
گذشته بر آن صحه گذاشت؛ همزمان با روزهایی که مدیرعامل
خبرنگار
صندوق بازنشستگی کشوری لب به شکوه گشوده بود« :جان به
لب میشویم تا ماهانه هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان را جور کنیم و حقوق بازنشستگان را بپردازیم ،حتی
اگر قرار باشد بیش از هزار و  200میلیارد تومان از این رقم را دولت ماهانه پرداخت کند ».آن روزها
شنیدن این شکوهنامه چندان دور از انتظار نبود .دیگر صندوق بازنشستگی با بحران خاموش روبهرو
نبود و سهسال برای گفتن از اژدهای فساد ،میزان بدهی دولت به صندوق و سهفساد بزرگ (پرونده
فساد مربوط به  ۱۲هزار متر زمین در مینیسیتی ،یک قطعه زمین پنج هزارمتری در خیابان فرشته
و انتقال ارز مربوط به جابهجایی ارز پتروشیمیها در زمان تحریم) کفایت میکند؛ اگرچه این موارد
خط پایانی بر افشای دیگر فسادها نبود و این روزها محمود اسالمیان ،مديرعامل صندوق بازنشستگي
كشوري از پرونده شرکت نفتکش میگوید و ردپای یک یونانیتبار در آن.
J Jآغاز بحران
صندوقها در ایران پیش از انقالب و ســالهای پس از انقالب بر مبنای «،»pay as you go
یعنی پرداخت از محل دریافتها کار میکردند .صندوقها بر پایه محاسبات نظام بیمهای (اکچوئری)
طراحی نشدهاند که کسور دریافتی ،سرمایهگذاری شود و پرداختیها از محل بازدهی سرمایهگذاری،
انجام شود .از طرفی ،عدهای صندوق بازنشستگی کشوری را اسیر چرخه بیتدبیری میدانند و گاه از
زیرساختهای غلط میگویند .انقالب که به پیروزی میرسد مشکالت ساختاری صندوقها به دوره
بعد از انقالب منتقل میشود .صندوق مشکالت دیگری را بهخود میبیند؛ بازنشستگی زودهنگام یا
بازخرید خدمت که هنوز هم سن بازنشستگی در ایران نسبت به دیگر کشور  15سال زودتر اتفاق
میافتد ،از این موارد است .عدهای با  15سال سابقه کار یا کمی بیشتر به سراغ بازنشستگی رفتند،
نظارت بر عملکرد صندوقها به حاشــیه رفت و در نهایت صندوقها زیر سایه شوم جنگ خود در
حاشیه بود و خزانهداری کل کشور پرداختها را انجام میداد .محاسبات اکچوئری که علم خارجی
بود تا مدتها قبل ناشناخته ماند و دولت هم سهم سازمان تأمين اجتماعی و صندوقها را پرداخت
نکرد .هرروز دولت بدهکارتر میشد و طلب سازمان از آن فربهتر .عمر دولت که به دهه  70رسيد،
سیاستهای تعدیل اقتصادی در دستور کار بود و سازمان راهی جز خواست طلبهای خود نداشت.
اولین واگذاریها از همین دوران شروع میشود و صندوق بازنشستگی کشوری قدم در راه بنگاهداری
میگذارد .مدیران آن دوره از حمایت دولت وقت میگویند و اینکه شرکتهای زیانده ،سهم سازمان
تأمين اجتماعی نبود .آنها از عد م دخالت دولت در امور سازمان میگویند .در همان دورانی که دولت
کمتر در امور ســازمان تأمين اجتماعی دخالت میکرد ،ساختار غلط هم طی مسیر میکرد تا به
دورانی برسد که رئیس دولت اعتقادی به مدیر باتجربه نداشته باشد و خود بخواهد در رأس هر هرم
تصمیمگیری بنشیند .در این دوره ،مدیران باتجربه به اجبار خانهنشین شدند .میگویند صندوق بار
دیگر به قلک دولت تبدیل شد یا دولت طلب آنها را پرداخت نکرد؛ آنها پول صندوق و سازمانی را به
اجبار در اختیار گرفتند و راه دریافت این بدهی فقط واگذاری بود .بار دیگر رد دیون در انتظار سازمان
بود و اینبار شاید سازمان چون گذشته خوششانس نبود .شرکتهای زیانده و سودآور در کنار هم
ت سرمایهگذاری تأمين اجتماعی فعالیت میکردند .عدهای بعد از واگذاری به سازمان تأمين
در شرک 
اجتماعی ،روزگار خوش به خود ندیدند؛ شرکت فوالد اهواز از این قبیل است .امروزه شستا با احتساب
سرمايهگذاري کمتر از يك درصد ۲۵۰ ،شرکت و با احتساب سرمايهگذاري بيش از يک درصد ،بيشتر
از  ۱۸۰شرکت دارد .صندوق بازنشستگی کشوری به طور مستقیم و غیرمستقیم در  ٢٥٠شرکت
ن بين ،حدود  ٦٠شــرکت تحت کنترل و  ٥٥شرکت نیز حق مدیریتی است.
حضور دارد كه در اي 
صندوق بازنشستگی کشوری ،با شش هلدینگ در زمینههاي متعدد دارویی ،کشاورزی ،پتروشیمی،
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صنعتی و غیره فعالیت میکند؛ اما بهغیر از پتروشیمی و نفت حال بقیه شرکتها مساعد نیست.
J Jصندوقها بنگاهدار شدند
یدانند
صندوق بازنشستگی کشوری در ایران ،بنگا هداری میکند .عدهای بنگا هداری را سم مهلکی م 
که وجود این صندوق را به یغما میبرد .اما علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میگوید« :بعضي
از افراد ميگويند صندوقهاي بازنشســتگي نبايد شرکتهاي اقتصادي داشته باشند درحاليکه بايد از
تداري نميکنند؟ از نظامهاي ليبرالي گرفته تا
آنها پرسید در کجاي دنيا صندوقهاي بازنشستگي شرک 
نظامهاي سوسياليستي ،صندوقهاي بازنشستگي در اولويت هستند و جزو مهم اقتصاد محسوب میشوند.
صندوقهاي بازنشستگی ميتوانند موتور توسعه ايران باشند و با تضمين ،سرمايههاي خُ رد را جمع کنند،
نقدينگيها را افزايش دهند و با مردم شراکت کنند ».ولی تنها راه افزایش نقدینگی ،بنگا هداری نیست؛
کشورهای متعدد الگوهای متفاوتی دارند؛ صندوقها در مالزی و آمریکا به حوزه سرمایهگذاری بورس و
سهام وارد میشوند .در ایران هم ،بورس و سهام یکی از راههای سرمایهگذاری در کنار بنگاهداری است.
صندوق ایرانی هم به این فعالیتها مشغول است؛ صندوقهای بازنشستگی طبق قانون موظفاند وضعیت
خود را به بورس گزارش کنند ،اما چنین نمیکنند و شاید این تفاوت اصلی اینها با کشورهاي دیگر باشد.
J Jاصالح در صندوق
فهرست بلندباالی صندوقهای بازنشستگی در اقتصاد کشور وجود دارد ،اما معلوم نیست چرا
سهم بیمه و سهم کارفرما در این تعداد از صندوقهای بازنشستگی اینقدر متفاوت است .باید اقتصاد
این صندوقها بررسی شود که چه تعداد از آنها در جهت ایجاد رفاه تاسيس شدهاند و چه تعداد از آنها
با چه انگیزهای به مجلس رفته و تصویب شدهاند .نبود مقام ناظر بر صندوقها یکی ديگر از مشکالت
اين صندوقهاست .پول صندوقهای بازنشستگی وجوه عمومی است و باید درباره آن توضیحات
شفاف ارائه شود .تعیین تکلیف میزان مطالبات از دولت و همزمان انجام اصالحات در تعهدات جدید
دولت نســبت به صندوقهای بازنشستگی ،تسویهحساب با دولت از طریق دریافت اوراق بدهی ،و
اســتقرار مقام ناظر برای همه طرحهای بازنشستگی به استثنای طرحهای بازنشستگی مبتنی بر
طرحهای در اختیار شــرکتهای بیمه عمر ،میتواند به اصالح وضعیت صندوقهای بازنشستگی
کمک کند .بمب ساعتی صندوقها قبل از انفجار نیاز به اصالح دارد و راهحل هرچه باشد یکی از
آنها کمکردن تصدیگری دولت بر صندوق و شرکتهای آن است؛ یکی از آنها اصالح نظام مالکیت،
اصالح وضعیت نیروی انسانی ،اصالح پارامترها و قوانین و مقررات بازنشستگی زودهنگام است.
J Jصندوقها در پی را ه چارهاند
اگر نظام سیاسی و مدیریتی ما مدتها موضوع صندوقهای بازنشستگی را جدی نمیگرفت و
تصور میکرد با سیاستهای کوتاهمدت این بحران حلشدنی است ،اما امروز چنین نگاهی ندارد.
آنها دو بحران را مورد توجه دارند :بحران آب و سونامی صندوقها .برای همین محمود اسالمیان،
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری دلخوش است که دولت این مشکل را پذیرفته و در برنامه
ششم توسعه صندوقها به اولویت دولت تبدیل شده است .قرار است دولت صندوقها را یاری کند
نه آنکه مانند دولتهای گذشته و مجالس پیش 410 ،هزار میلیارد تومان تعهد مالی برای صندوق
بازنشستگی کشوری ایجاد کند؛ تعهداتی که یکی از دالیل به گل نشستن صندوق بازنشستگی است.
اما هر تغییر در پی خود مقاومتهایی خواهد داشت.
J Jراههای خروج از بحران
مانند بحران خشکسالی ،بحران صندوقهای بازنشستگی در کمین نشسته است .پیشبینی میشود
با ادامه وضعیت موجود تا یک دهه دیگر ،اثری از ســرمایههای کارگران و بازنشســتگان باقی نماند و
صندوقها به بودجه عمومی وابسته شوند .مانند بحران خشکسالی ،منابع صندوقها در رقابت بازیگران،
بیش از حد مجاز برداشت شدهاند .این بحران محصول پیر شدن جمعیت ،استفاده برخی سیاستمداران
از منابع صندوقهای بازنشستگی برای جلب رأی ،ساختارهای معیوب تصمیمگیری و تعلل مصلحان در
اعمال اصالحات الزم و دردناک در روند جاری صندوقهاست .ادامه این روند بهزودی میلیونها بازنشسته
را بیمستمری خواهد گذاشت ،پسانداز میلیونها کارگر را بر باد خواهد داد و عاقبت صدهاهزار میلیارد
تومان از منابع عمومی را اتالف خواهد کرد .اما امروز صورت مسئله پذیرفته شده ،و باید درصدد حل آن
برآمد .باید دولت فعلی و مجلس آینده انگیزههای جدی برای رفع این معضل داشته باشند.

صندوق فوالد ماهيانه  170میلیارد تومان پرداختی دارد و کل حق بيمه وصولي حدود  8میلیارد تومان است؛ در خوشبینانهترین حالت در دو سال
آینده این رقم به صفر خواهد رسید؛ به نحوي شده كه در  ١٣٩٤دولت ماهيانه حقوق مستمريبگيران را پرداخت يا اموالي را كه از دولت بابت رد
ديون گرفته بودند فروختند و پرداخت كردند.

بنگاهداری نکنید؛ سرمایهگذاری خوب است

مهدی کرباسیان در گفتوگو با آیندهنگر از وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری میگوید
وضعیت منابع و مصارف صندوقهای بیمه کشور نگرانکننده
اســت و برخی از آنها ،مانند صندوق بازنشستگی فوالد ،زیانهای
بزرگی دادهاند .بهنظر میرسد بخشــی از این وضعیت در صندوق
بازنشستگی کشوری هم دیده میشود .تحلیل و ارزیابی شما از این
وضعیتچیست؟

در نظام سیاســی -اداری ما وضعیت نیــروی کار از اهمیت ویژهای
برخوردار اســت و بهطور مستقیم با اشتغال ،توســعه ،آرامش جامعه،
کیفیت کار و نیروی انســانی و بهرهوري ارتباط دارد .اگر به همه مسائل
نیــروی کار در بخش خصوصی و دولتی توجه شــود ،باید بپذیریم که
بیمههای اجتماعی و صندوقهاي بازنشستگي نقش اساسي دارند .همه
صندوقهایی که امروز تعادل ورودي و خروجي منابع ندارند از اساس با
محاسبات نظام بیمهای (اکچوئری) طراحی نشده يا این نظام در محاسبات
آن رعایت نشده است .البته در مسیر سرمایهگذاری هم خطاهایی رخداده
است .صندوق فوالد بر اساس ذوبآهن در کشور شکل گرفت ،كاركنان
شاغل ذوبآهن و كارگران معادن زغالسنگ و ساير نفرات تحت پوشش
شركت ملي فوالد ،در اين صندوق بيمه شدند؛ بعدا كاركنان ساير واحدها
در اين صندوق بيمه نشدند و عدمتعادل شروع شد؛ با بازنشستگيهاي
مكرر ،صندوق به ورشكستگي رسيد .االن صندوق ماهيانه  170میلیارد
تومان پرداختی دارد و کل حق بيمه وصولي حدود  8میلیارد تومان است؛
در خوشبینانهترین حالت در دو ســال آینــده این رقم به صفر خواهد
رسید؛ بهنحوي شده كه در  ١٣٩٤دولت ماهيانه حقوق مستمريبگيران
را پرداخــت يا اموالي را كه از دولت بابت رد ديون گرفته بودند فروختند
و پرداخت كردند.
شما بر اساس شناختی که از صندوق بازنشستگی کشوری دارید،
فضای حاکم بر آن را چگونه توصیف میکنید؟

مشــکالت صندوقهای بازنشستگی تاریخی اســت .در دهه  ٧٠كه
بنده نيز در شوراي اين صندوق بودم اين مشکالت خفيفتر بود .مشکل
اساســی صندوقهاي بازنشستگی پارامتریک است که باید اصالح شود.
در محاسبات بيمهاي میانگین عمر ،زاد و ولد ،افزایش جمعیت و امید به
زندگی افراد و شاخصهاي اقتصادي محاسبه ميشود .در زمان پیروزی
انقالب اسالمی ،نرخ امید به زندگی در کشور  57سال برای مردان و 60
ســال برای زنان بود .طبق آخرین آمار 70 ،سال برای آقایان و  75سال
برای زنان اســت؛ یعنی افراد  13سال بیشتر عمر ميكنند و مستمری
میگیرند ولي نرخها و شرايط بازنشستگي تغيير اساسي نکرده است .باید
از بازنشستگیهای پیش از موعد جلوگیری بشود .در سالهای 53-52
حقوق بازنشستگی کشوری بر اساس محاسبات اکچوئری تعیین شد .در
این دوره خارجیها محاسبه بیمهای اکچوئری را انجام دادند و درصدها را
مشخص کردند .نظام محاسبات بیمهای علمی است کهپایهاش ریاضی
است .این علم ،کمکم به کشور ما هم وارد شد ،اگرچه در دهه  70هیچ
متخصصی در این حوزه وجود نداشت .سن بازنشستگی پیش از موعد و
عدم پرداخت تعهدات دولت از عواملی بود که صندوقهای بازنشستگی را
درگیر مشکل میکرد .باید پارامترها را اصالح کنیم.

از همین آخر شروع میکنم؛ وضعیت صندوقهای بازنشستگی خوب نیست .با این سؤال که «چرا صندوقهای
بازنشستگی به اهداف اولیه خود نرسیدند؟» به سراغ مهدی کرباسیان ،مدیرعامل پیشین سازمان تأمین
اجتماعی میروم .کرباسیان از ایراد ساختاری صندوقها میگوید؛ از سوءمدیریت ،از نظام محاسبه بیمهای و نحوه
سرمایهگذاری انتقاد میکند .او گریزی هم به سیاست میزند و قوانین؛ صندوقها ،قلک دولتها شدهاند .اما
صندوقها در دولت نهم و دهم ،وضع دیگری داشتند .او معتقد است« :در دولت نهم و دهم برای رد دیون دولت،
واحدهایی را به صندوق بازنشستگی واگذار کردند که خود دچار مشکالت جدی بود ».شستا دوران گذار را
سپری کرد :گذار از دوران مشکالت به دوره بحران .این روزها شستا با منبعی عظیم ،مشکالت عظیمتری دارد و
براي مثال اوضاع صندوق بازنشستگی فوالد خوب نیست؛ اما کرباسیان همچنان به تدبیر میاندیشد ،تدبیری که
در برنامه ششم توسعه باید به آن توجه شود و قوانینی که به اصالح پارمترهای بازنشستگی توجه کند.
عدم تعادل صندوق از چه زمانی شروع شد؟

اولین مرحله عدم تعادل در صندوقها بعد از پیروزی انقالب اتفاق افتاد؛
در ابتدای انقالب گفته شــد جرایمی که صندوقهای بیمهای از کارفرما
بهعنوان حق بیمه میگیرند غیرشرعی است؛ درنتیجه شورای انقالب این
جرايم را لغو کرد .اگر کارفرما ســهم  20درصد خود را نپردازد ،بهنوعی
ق و حقوق شهروندان را نداده ضمن آنكه  ٧درصد سهم
حق کارگر و ح 
بيمهشــده نيز از حقوق او كسر شده .در مورد كاركنان دولت نيز چنين
است .این وضعیت تا سال  1371که مجددا ً تأمین اجتماعی مورد توجه
قرار گرفت ادامه داشت .در این سال ،با تأیید آیتاهلل هاشمیرفسنجانی و
با حمایت مجلس ما این قانون را بازگرداندیم تا حقو حقوق بیمهشدهها
پرداخت شود .یک ضایعه مهم در صندوق بازنشستگی کشوري عد م تعادل
ورودی نفرات به صندوق با خروجی آن است .دولت سياست كوچك شدن
دولت و عدم اســتخدام رسمي را پي گرفت ولي عدم تعادل در صندوق
تشديد شد؛ بدترین حالت در صندوق بازنشستگی فوالد نمود دارد.
چقدر ایرادات ســاختاری و ســوءمدیریتها در زیانده بودن
صندوقها دخالت داشت؟

سازمان كمكم
از وظیفه
اصلی صندوق
بازنشستگیكه
حمایت از بیمهشده
بود ،دور شد و
بنگاهداری كه
اولویت صندوق
نبود به اولویت
تبدیلشد

ت و ضعف داشته است؛
ســوءمدیریت در ســالهای گذشته شــد 
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توسعه
درعینحال از ایرادات ساختاری نیز نمیتوان چشمپوشی کرد.

اولین مرحله
عدم تعادل در
صندوقها بعد از
پیروزی انقالب
اتفاق افتاد؛ در
ابتدای انقالب
گفتهشد جرایمی
که صندوقهای
بیمهای از کارفرما
بهعنوان حق
بیمه  میگیرند
غیرشرعی است؛
درنتیجه شورای
انقالب این جرايم
را لغو کرد

در دهه  60درآمد صندوق بازنشستگی کشور به دلیل جنگ و
سیاست دفاع از تمامیت ارضی بود.

این وضعیت در دهههای بعد هم تکرار شد و بدترین حالت در دولت
نهم و دهم اتفاق افتاد.
دستاندازی به درآمد صندوق با چه سیاستی انجام میشد؟

در دهه  70با توجه به حمایت ویژه هاشمیرفســنجانی از صندوق
بازنشستگی و تأمین اجتماعی و عنایت رهبری ب ه امور اجتماعی وضعیت
صندوقها بهتر شد .در این دوره قرار بود که همزمان با تعدیل سیاست
اقتصادی ،به رفاه عمومی هم توجه شــود .در این دوره مجلس و دولت
اقدامات خوبی داشتند.
این اقدامات چه بود؟

با پیشــنهاد ســازمان تأمین اجتماعی و حمایت رئیسجمهوری و
مجلس ،در قانون بودجه  ١٣٧٢موضوع اختيار دولت براي پرداخت بدهي
به تأمين اجتماعي قرار گرفت و توانستيم شروع به وصول طلبهایمان
بكنيم .برای وصول طلبهای تأمین اجتماعی ،سهام دریافت شد؛ شرکت
سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شســتا) تأسیس شد .باالخره سازمان
تأمیــن اجتماعی میزانی از طلب خود را وصول کرد .تالش شــد تا حد
امكان از تصويب قوانين ناكارا جلوگيري شود و موضوع بيمههاي اجتماعي
مورد توجه بود.
سازمان بعد از دو دهه توانست میزانی از طلبهایش را از دولت وصول
کند .بايستي از محل سود سرمايهگذاري ،هم عدم تعادل را جبران كند و
هم كاهش ارزش منابع صندوق را بهعلت تورم كاهش دهد .ولی كمكم
صندوق بازنشستگی از وظیفه اصلی خود كه حمایت از بیمهشدهها بود،
دور شد و بنگاهداری كه اولویت صندوق نبود به اولویت تبدیل شد .این
ســبب شد که سیاسیها که توان علمی و کارشناسی در حوزه صندوق
نداشتند در امور صندوق دخالت کردند.
قرار بود شستا راهحلی برای نجات صندوقها باشد ولی خودش
گرفتار شد؛ چرا؟

در طراحي اوليه وظیفه شســتا ،نگهداري اموال و ســهام متعلق به
تأمين اجتماعي ،بهينه اداره كردن و سودآوری و خروج از بنگاهداري در
ميانمدت بود ولي از سا ل  ٨٤به بعد کار اصلی بنگاهداري بود .اين اتفاق
در صندوق بازنشستگي كشوري نيز افتاد.
این بهنوعــی پایهگذاری بنگاهداری برای صنــدوق بود که از
مشکالتاساسیصندوقهاست.

مشکالت
صندوقهای
بازنشستگی
مشکل تازهای
جدیدنیست،
تاریخی است.
در دهه  ٧٠اين
مشکالتخفيفتر
بود .مشکل اساسی
صندوقهاي
بازنشستگی
پارامتریک است
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من هم موافق هستم که صندوقهای بازنشستگی در همهجای دنیا در
بازار ســهام و بازار بورس ورود دارند و بنگاهداری نمیکنند .ولی قرار بود
شستا بهصورت بنگاه اقتصادی واقعی اداره شود و مسائل سیاسی در آن
ورود نکند .واحدها اصالح ساختار شود و کمکم به مردم و بخش خصوصی
فروخته شود؛ اما اینگونه نشد .صندوقها از ماهیت خودشان جدا شدند
و به سمت بنگاهداری رفتند .هدف اما استفاده از ابزار سرمایه و سود برای
رفاه بیمهشدگان بود ولی در عمل تعهدات اصلیشان را کنار گذاشتند.
شما چقدر در پایهریزی این خطا مقصر هستید؟

مــا در دهه  70تالش کردیم واحدهای مناســبی را از دولت بگیریم
و ایــن کار را هم کردیــم .ولی اتفاقهای بعدی باعــث به وجود آمدن
مشــکالت شد .عمدتاً ســرمایهگذاریها از دهه  ۷۰به بعد شروع شد و
ســرمایهگذاریهایی که امروز ،بهویژه در سهام شــرکتها ،در تولید و
بخشهای مختلف اقتصادی میبینیم ،تقریباً بعد از جنگ و در دهه ۷۰
اتفاق افتاد؛ چراکه صندوقها بر اساس چنین سازوکاری تعریفنشده بود.
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در طول ســالهای بعد از انقالب و دوران جنگ تحمیلی فرصتی برای
این فعالیتها فراهم نشــده بود؛ بنابراین پس از اتمام جنگ و در دوران
سازندگی ،صندوقها به سمتی رفتند که بتوانند در بخشهای مختلف
اقتصاد کشور سرمایهگذاری کنند .اولین گامها را در جهت سرمایهگذاری،
تأمیناجتماعی برداشــت .بعد از آن ،سایر صندوقهای بازنشستگی هم
به این جرگه پیوســتند؛ مث ً
ال صندوق بازنشستگی کشوری تا سال ۷۶
سرمایهگذاری معناداری نداشــت اما پساز آن وارد سرمایهگذاریهای
متعدد شــد .تصدیگری یکی از مواردی بود که باید بهشدت از آن پرهیز
میشد و اين واحدها برای اینکه بهطور جدی نمیتوانند با مکانیسم بخش
خصوصی رقابت کنند ،بهرهوری در آنها نسبت به بخش خصوصی پایینتر
است ،مشکالت مدیریتی در آنها بسیار بیشتر بروز پیدا میکند و بحث
مربوط به انتصابها و انتخابهاي مديريتي بر مشکالت موجود صندوق
میافزاید؛ اما در دولت نهم و دهم اتفاقات دیگری رقم خورد.
کدام اتفاقات؟

دولت وقت در همه شــئون به بدنه کارشناسی ،مدیران باتجربه و
استفاده از تجارب گذشته بياعتنا بود .چون معتقد بود كه قبليها مسير
صحيح را طي نكرده اند .شرکتهای وابسته به صندوق مشکالت دیگری
پیدا کرد؛ اینکــه انتصابات در صندوق ،مدیران صندوق و هیئتمدیره
از حالت کارشناسی جدا شــد و اکثرا ً به سمت تصمیمگیری نفوذی،
دستوری و سیاسی رفت و وجوه صندوقها دستوري سرمايهگذاري يا
خرج شد و افراد غیرمتخصص و بعضا ناصالح به سازمان تأمین اجتماعی،
صندوق بازنشستگی کشور و شستا و سرمايهگذاري بازنشستگي آمدند.
نگذاري شد
حتی در صندوق بازنشستگی نفت که در سال ١٣٧٩بنیا 
و بنده نيز در راهاندازي و ســپس مديريت آن نقش داشتم ،بعد از سال
 1388مدیرانی را منصوب کردند که بعدا ً عامل فساد شدند .چندصد
میلیارد تومان از منابع صندوق بهدلیل بیســوادی و بیتجربه بودن یا
سوءاســتفاده خارج شــد که پرونده آن هنوز باز است .بدهیهایی که
صندوق بازنشستگی کشوری در زمان شروع به کار دولت یازدهم داشت،
میراث این بیتدبیری بــود .در دولت نهم و دهم برای رد دیون دولت،
بعضی از واحدها را به صندوق بازنشســتگی دادند که خود آن واحدها
دچار مشکالت جدی بود و شرکت سرمایهگذاری شستا را با خود دچار
مشکالت بزرگی کرد.
وقتی این کار را شروع کردید بنا بر این بود که سیاسیها در کار
ورود نکنند ولی در عمل این اتفاق نيفتاد.

من در سالهاي ١٣٧٠-١٣٧٦که مسئول تأمین اجتماعی بودم به
هیچ عنوان اجازه ندادم حتی یک نفر خارج از ترکیب در کار ســازمان
دخالت کند .هیئت مدیره شستا وظیفه داشت شرکتها را طوری اداره
کند که سوددهی داشته باشد و اصالح ساختار کند .من بهعنوان رئیس
تأمین اجتماعی و رئیس مجمع شستا سالی دو جلسه داشتم که برای
برنامهوبودجه و رسیدگی به ترازنامه و عملکرد شستا تشكيل ميشد و
تصميمات گرفته و از دخالت در اجرا پرهيز ميشد .فشار براي انتصابات
بود ولي مقاومت ميشد .من یک مدیر را در طی این مدت با ابالغ جایی
منصوب به کار نکردم .به طریق اولی از بدنه تأمین اجتماعی یا مجلس و
دولت به هیچکس اجازه تحمیل نظر ندادیم.
در دولت دهم ،یکی از مدیران ارشــد شستا نقل ميكرد ليستي به
ايشــان ابالغ شد که مکلفشان میکرد چندده نفر را ظرف یک هفته
در شرکتهای زیرمجموعه شستا به عنوان عضو هيئت مديره بگذارند
یا موردی را رئیس صندوقی برای من تعریف کرد كه حسب دستور ٥
نفر هيئت مديره يكي از شركتهاي بزرگ را تغيير دهند .جالب اينكه

بنگاهداری برای صندوق مناسب نیست .اعتقاد دارم سرمایهگذاری ضروری است .مدل آمریکایی در بازار سرمایه بورس
فعال است و بنگاهداری نمیکند .در ایران بعضی از صندوقهاي ما در حوزه دارو ،پتروشیمی و فوالد صاحبرأی هستند
و زورشان از دولت بیشتر است.

اكثرا كار اولشــان بود! در روز معارفه ايشــان ،هیچکدام از آن  5نفر را
نمیشناخت .این اتفاق باعث بدتر شدن امور صندوق ،اختالس و فساد
شد كه اين روزها همه مطلعاند .البته عد م کارایی هم فساد بود و سؤال
از اینکه چرا شرکت سودآور به پای ضرر رسید ،نمیشود.

بعد از وزارت رفــاه دخالت دولتها در امور تأمین اجتماعی و
صندوق بیشتر شد؟

یکی از ضایعات همین است که موجب شد دولت و وزير بتواند اعمال
نقش کند .دولت صندوقها را بهعنوان یک قلک تلقی کرد .بزرگترین
مشکل صندوقها هم این است که دولت یا کسورش را بهموقع پرداخت
نکرده یا تعهد به پرداخت بدهیها را انجام نداده است .از این منظر اگر
بگوییم دستاندازی کرده ،بله درست است اما دولت از صندوقها پولی
را بهطور مستقیم برداشت نمیکند.
قبل از آن دخالتها چگونه بود؟

قب ً
ال دولتها با احتیاط رفتار میکردند اما در دولت نهم و دهم وضع
بدتر شــد .این در مورد بانکها هم مصداق دارد .سپرده مردم بهعنوان
عاملی برای حل مشکالت دولت مطرح شد .بانکها چندصد هزار میلیارد
از دولت طلبکارند.

کسانی که استدالل میکردند صندوق زیر نظر وزارتخانه برود
چگونه استدالل میکردند؟

ما اعتقاد داشــتیم که صند وقها مستقل باشند ولی دولت زیر نظر
شــورای عالی رفاهاجتماعی به ریاست رئیسجمهور یا معاون اول در
هماهنگی کالن و سیاستگذاری دخالت کند .این اتفاق را از دنیا طلب
کردیم .اما آنهایی که این تفکر را دنبال میکردند مجلسیها بودند؛ که
مجلس میگوید باید بتوانیم نظارت کنیم و تنها کسی که میتوانند از
او سؤال میکنند وزیر است .دولت چون پرداختکننده سوبسید است
و میخواهد مشکل سوبسید را حل کند برای سیاست ابزار میخواست.
الگوی متعارف دنیا برای صندوقهای بازنشستگی چیست؟

در تمام دنیا صندوق بازنشســتگی ترکیب باالیی از شــورای عالی
ســهجانبه دارد :کارفرما ،بیمهشده و نماینده سیاستگذار که میتواند
دولت باشد .اینجا بر مبنای رأیگیری عمل میشود .بنده وقتی تأمین
اجتماعی بودم سازمان تأمین اجتماعی در قانون برنامه دوم توسعه مکلف
شده بود 40میلیارد تومان در کشت و صنعت نیشکر سرمایهگذاری کند.
ما این را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که کاشت نیشکر جزو
منافع سازمان نیست چون میزان بازگشت سرمایه آن عدد مناسبی در
محاسبه اکچوئری نیســت .ما در شورای عالی تأمیناجتماعی مطرح
کردیم که نماینده بیمهشدگان نماینده کارفرمایان ،بخش خصوصی و
نماینده دولت به رياست وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بودند.
دو جلســه وزیر وقت کشاورزی ،بهداشــت و درمان و وزیر صنعت در
شورای عالی دفاع کردند و نهايتا شورای عالی رأی نداد و دولت تمكين
كرد .برای اینکه منافع بیمهشده و کارفرما بر این بود که باید برمیگشت
و ما این بند از قانون را اجرا نکردیم .این اختیار و استقالل صندوق بود.
چون صندوق منافع مردم را باید در نظر بگیرد .قانون میتواند تصویب
بشــود ولی باید ضایعات و مابهالتفاوت آن را پرداخت کند اما نه با پول
مردم.
گفته میشود هرجا بنگاه ناکارآمد یا ورشکستهای هست به
احتمال زیاد متعلق به صندوقهای بیمه است .آیا این عمومیت دارد؟
زیاندهی و ناکارآمدی در شرکتهای این صندوقها قاعده است یا
استثنا؟

نوع ســرمایهگذاریهایی که ما در ایــران میکنیم با آنچه در دنیا

انجام میشود ،متفاوت است .صندوقهای بازنشستگی در دنیا غالباً در
اوراق بهادار و قرضه و سهام سرمایهگذاری میکنند و اداره شرکتهای
ســرمایهگذاری هم به این شیوه که در کشــور ما مرسوم است ،انجام
نمیشود .بهاینعلت میگویم وقت آن رسیده که آن را اصالح کنیم.
برای اینکه بهرهوری پایین و ناکارآمدی را از بین ببریم باید تصدیگری را
کاهش دهیم و دولت محدود به سیاستگذاریها شود.

از دهه  70سرمایهگذاری شروع میشود و با بازدهی باال و کم
ادامه مسیر میدهد .االن باید چه اولویتی را در دستور کار قرارداد؟

حل این مســائل با استراتژی و برنامه موردی ممکن نیست .دولت
در قانون برنامه ششم بندهایی را پیشنهاد کرده که باید بهموقع نظرات
کارشناســی داد .همه صندوقها دچار مشکل هستند .بیمهشدهها بر
اســاس محاسبات بیمهای ،مستمري دریافت نمیکنند .از طرف دیگر
بنگاهداری برای صندوق مناســب نیســت .اعتقاد دارم سرمایهگذاری
ضروری است ،صندوقها منابع بزرگی دارند که باید در جهت اهداف ملی
سرمایهگذاری شود .در مالزی اجازه بنگاهداری نمیدهند .آنها به منابع
صندوقها سود باالتری پرداخت میکنند و این مابهالتفاوت صندوق در
پروژههاي زیربنایی جادهسازی و غیره هزینه میشود .مدل آمریکایی در
بازار سرمایه بورس فعال است و بنگاهداری نمیکند .در ایران بعضی از
صندوقهاي ما در حوزه دارو ،پتروشیمی و فوالد صاحبرأی هستند و
زورشان از دولت بیشتر است.

در دولت نهم و
دهم برای رد
دیون دولت،
بعضی از واحدها
را به صندوق
بازنشستگیدادند
که خود آن واحدها
دچار مشکالت
جدی بود و شرکت
سرمایهگذاری
شستا را با خود
دچار مشکالت
بزرگی کرد

بهعنوان مدیر باتجربه فکر میکنید بازنگری در کدام سیاست
الزم است؟

مهمترین نکته این اســت که دولت به این رســیده که صندوقها
دچار مشکل هســتند .هم صندوق بازنشستگی کشور مشکل دارد و
هم در تأمین اجتماعی ،فوالد ،مس ،نفت و جاهایي چون صندوق هما،
فرهنگیان ،جهاد روستایی و غیره مشکل وجود دارد .نوع مشکالت اینها
فرق میکند اما همه درگیر بحران و عدم تعادل هستند .باید صندوقها
ل دارند و برای برونرفت راهکار بدهند .راهکار
با هم اجماع کنند که مشک 
عام اصالحات پارامتریک نرخ رشد ،میزان رشد جمعیت ،مرگومیر ،امید
به زندگی و غیره اســت .بايد محاسبات بیمهای درست و دقیق انجام
شود و  5سال یکبار اصالح شود .توجه کنیم که در جاهایی که دولت
تعهد داده تعهد را انجام دهد .بپذیریم صندوقها اموال مردم اســت و
دخالت سیاسیون در اینجا به صفر نزدیک شود .دولت و مجلس در جهت
سیاستگذاری کالن حرکت کنند و خود منفعتبرندگان از کارفرما و
بیمهشده در ترکیب حضور داشته باشند .نظارت و سیاستگذاری دولت
عملیاتی شــود .دخالت کم شود .با برنامه 10-5ساله مشکالت احصا و
حل شود.
فشار سیاسی از مواردي است که در دوره بعد از انقالب به آن
اشاره میکنید؛ بر اساس چه راهکاری این فشار کم شود؟

اگر اجماع شــود که صندوق بازنشســتگی نگرانی جدی برای کل
کشور ایجاد میکند ،ممکن است بر اساس دخالت سیاسی و غیرعلمی
و کارشناسی را کم شود.
تجمیع صندوقها میتواند راهکار باشد؟

یکی از راهکارها این اســت که سیاستگذاری کالن توسط دولت،
نماینده بیمهشده و کارفرما باشد .صندوقها را نمیتوان با یک چوب راند؛
ترکیب بیمهشــده صندوقهای هما ،نفت ،فوالد ،سالمت و روستاییان
متفاوتاند و رفتار متفاوتی دارند .برای اجرای امر نسخه واحد نمیشود
پيچيد؛ اما در چارچوب سیاســت کالن میتوان وضعیت صندوقها را
بررسی کرد و برای بهبود آن برنامهریزی کرد.

وزارتخانه شدن
رفاه و تأمین
اجتماعیموجب
زيان شد و تصمیم
خوبی نبود .قرار
گرفتن سازمان
تأمین اجتماعی و
بازنشستگیکشور
زیر نظر وزیر یک
خطایاستراتژیک
است
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توسعه
محمود اسالمیان ،مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گفتوگو با آیندهنگر:

دولت صدای بحران صندوقها را شنید
حال صندوقهای بازنشستگی خوب نیست؛
این را مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کشوری میگوید .او معتقد است که فهمیدن
این وضع کار دشواری نیست ولی درمان
عارضه شهامت میخواهد و اجماعنظر.
اسالمیان معتقد است :دولت یازدهم در کنار
دو بحران آب و محیط زیست ،به وضعیت صندوقهای بازنشستگی توجه دارد .باید قبل
از خوردن به دیوار ،به خود بیاییم و به گفته اسالمیان دولت یازدهم برای حل بحران
همت میکند .او معتقد است صندوق بازنشستگی کشوری نباید رقیب مردم و بخش
خصوصی باشد اما برای ورود به حوزه بورس هم به سازوکار شفافی نیاز دارد.

 شما در آخرین نشست خود با رسانهها ،از پرونده شرکت ملی نفتکش و ردپای یک
ن دالر از داراییهای صندوق را بر باد داده ،خبر دادید .سرنوشت
یونانیتبار که ٢٨میلیو 
این پرونده چه شد؟

چندسال قبل ،سازمان بازرسی کشور ،به پرونده شرکت نفتکش و دکلهای گمشده
ورود کرد؛ گزارش کاملی از این پرونده تهیه شــد؛ سپس سازمان ،هیئتمدیره شرکت را
ملزم کرد که سرنوشت این پرونده را پیگیری کند تا حکم جلب فردی را که مبلغ دریافتی
برای خرید دکلها را بازپس نداده ،صادر شود .تا اینکه این فرد بعد از ورود به ایران بازداشت
میشــود .ولی این یونانیتبار بهدلیل دو عمل جراحی و بیماری ســرطان ،وضع جسمانی
مناســبی ندارد و بعد چند هفته ،بهصورت مشروط آزاد میشود ،اما ممنوعالخروج است و
پاسپورت او ضبط شده است .امیدواریم که دستگاه قضایی و نظارتی ورود کاملی داشته باشند
و ابعاد و سرنوشت این پرونده را مشخص کنند.
آقای اســامیان سال  1394محمدباقر نوبخت ،ســخنگوی دولت اعالم کرد که
صندوقهای بازنشستگی ورشکستهاند؛ شما وضعیت امروز صندوقها را چگونه ارزیابی
میکنید؟

حدود یکمیلیوننفر از شاغالن دولت با بسته شدن ورودی صندوق بازنشستگی کشوری به
صندوقهای دیگر رفتهاند .این اشتباه بزرگی است که ورودی صندوق را به نام بزرگی دولت
میبندند ،ولی صندوق را دور میزنند و دولت هم بزرگتر میشــود .اگر این ورودی بسته
نمیشد ما میتوانستیم عدد بزرگتری را از کسورات تأمین میکردیم.
ممکن است تصمیمات هزینهآفرین را به صورت مصداقی بفرمایید؟

بازنشستگی زودهنگام از تصمیماتی است که هزینه آن به صندوق تحمیل شده است.
مثال تعداد سالهای پرداختی باالتر میرود یا خدمات مازاد بر کسورات یا نظام پرداخت
هماهنگ .صندوق مثل بانک اســت؛ دولت برای حمایت از کشاورزان تسهیالت با نرخ
بهــره  20درصد را با  12درصد میدهد ،اما تعهد میکند که مابهالتفاوت را محاســبه
کند .ولی در صندوقها اینگونه نیست 28 .تصمیم در مجلس و دولت به نفع کارمندان
گرفته شده ولی هزینه این تصمیمات به صندوق بازپرداخت نشده است .باید هزینه این
تصمیمات را ،که بر اساس محاسبات اکچوئری سال قبل انجام شده به صندوق بدهند.
وقتی این هزینهها به صندوق بازنشســتگی کشوری پرداخت نمیشود ،صندوق دچار
یشود.
عد متعادل م 
هزینه صندوق چگونه تأمین میشود؟

منابع درآمد ما از سهمحل تأمین میشود :کسوراتی که از شاغالن گرفته میشود ،سود
شرکتها و کمک دولت .آنچه در کنترل ماست سود شرکتهاست.
طلب صندوق بازنشستگی کشوری از دولت چقدر است؟

ما حدود 4هزار میلیارد از دولت طلب داریم؛ مشــکل صندوق این است که  28تصمیم
گرفته شده که هزینههای آن را به صندوق ندادهاند.
چرا؟

چون طرف تصمیمگیر دولت بوده و این طرف هم دولت است؛ بهقولی دولت این هزینهها
را جیــببه جیب کردن میداند .این تصمیمات 30ســاله ،واقعا هزینه زیادی به صندوق
تحمیل و مشکالت زیادی ایجاد کرده است .در این دوره با تصمیم دکتر ربیعی تصمیمات و
تعهدی را که هزینه آن پرداخت نشود قبول نمیکنیم.
در بخش سرمایهگذاریهای انجامشده وضعیت چگونه است؟

همه صندوقها با مشــکالت زیادی مواجه هستند؛ حال همه صندوقها بد است .این
وضعیت حتی در صندوق تأمین اجتماعی هم وجود دارد .البته در صندوق تأمین اجتماعی
ورودی باالتر است و نسبت شاغلها به بازنشستهها 6 ،به  1و به استاندارد دنیا نزدیک است؛
صندوق تأمین اجتماعی ،وضعیت استانداردی از لحاظ ورودی و خروجی دارد؛ تنها مشکل
آنها طلبشان از دولت است .اما در صندوق کشوری به دالیل عدیده این نسبت به هم خورده
اســت .در این صندوق ،این نسبت 95صدم به یک است ،شاغالن ما نسبت به بازنشستهها
ک درصدند؛ شاید در صندوق لشکری و بقیه صندوقها هم وضعیت اینگونه است .در
زیر ی 
این صندوق ورودی بسته است و این اشتباه بزرگی است .نیروهای پیمانی به صندوق دیگر
میروند .از طرف دیگر ما در شاخصهای پارامتریک مثل سن بازنشستگی و بازنشستگی
زودهنگام مشکل داریم .سن بازنشستگی در ایران  14-13سال زودتر از دنیاست و در کنار
عوامل متعدد دیگر هزینه زیادی به صندوق تحمیل میشود .مشکل دیگر تصمیماتی است
كه در مجلس و دولت در ســه دهه گذشته گرفته شده و این هزینهها به صندوق تحمیل
شده است.

با تصمیمات خوب برای کارمندان و تصميمات هزینهآفرین برای صندوق که غیراقتصادی
است ،عدمتعادل شروع میشود .از طرف دیگر با بسته شدن ورودی صندوقها و پایین آوردن
سن بازنشستگی صندوق به سمت عدمتعادل پیش رفته است.

طبق آخرین آمار ،حدود یکمیلیون و 278هزار حقوقبگیر از صندوق داریم و شاغالن
حدود یکمیلیون و 262هزار نفر تا پایان خردادماه هستند که این روند ادامه دارد .به گمان ما

االن براساس محاسبات اکچوئری تمام پارامترها ،تصمیمات غلط با عدد و رقم مشخص

نسبت هزینه ورودی و خروجی صندوق چقدر است؟
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قبل از ما حوزه اقتصادی ساختار درستی نداشت؛ کاری که ما در این دو سال انجام دادیم
این استکه  6هلدینگ تخصصی در زمینه حمل و نقل و گردشگری  ،بیمه ،بانک و بورس،
صنعت و معدن ،انرژی ،کشــاورزی و دارویی و مواد غذایی و ساختمان و عمرانی با مصوبه
هیئت امنا ایجاد کردیم .کارهای همنوع را در این هلدینگها متمرکز کردیم که امکان نظارت
و سودآوری را سامان داده است .در سال  1392سود کل شرکتها بالغ بر  800میلیارد تومان
بود که در سال  93با اصالح ساختار و انتصاب مدیران باتجربه به هزار و  200میلیارد تومان
رسيد و با  35درصد افزایش سود همراه شد و در سال  94این عدد به هزار و  500میلیارد
تومان افزایش یافت و امیدواریم در سال  95شاهد رشد بیش از  35درصدی در این حوزه
باشیم .بقیه کارها دست دولت است.
نقطه شروع عدم تعادل در صندوق کجاست؟

شما به ایرادات ساختاری اشاره میکنید؛ ساختار شکلگیری صندوقها چگونه باید
باشد که جلوی این مشکالت گرفته شود؟

دولت صندوقهای بازنشستگی را در کنار دو موضوع آب و محیط زیست دراولویت قرار داده
است تا مشکالت این حوزهها بهطور جدی بررسی شود .برای حل مشکالت اول باید دولت
بخواهد و دولت یازدهم این را خواسته است.

شده است ،بعد از شناخت صورت مسئله باید این موارد پارامتری اصالح شود .اولین کار در
این شرایط شناخت و تشخیص عارضه است ،بعد از شناخت عارضه باید به فکر درمان بود.
چقدر این مشکالت صندوقها بر زندگی بازنشستهها تاثیرگذار بوده است؟

بزرگترین مشکل بازنشستگی این است كه وقتی تورم زیاد میشود برای همه مصیبت
ایجاد میکند .طبق قانون ،افزایش حقوق باید با تورم نسبت داشته باشد و برابر باشد تا قدرت
خرید بازنشســتهها پایین نیاید .اما در دولت نهم و دهم به این مورد توجه نشده است .در
هشت سال دولت نهم و دهم یک سال تورم  18.5بوده و افزایش حقوق بازنشستهها حدود
10درصد؛ یعنی حدود  8.5درصد قدرت خرید بازنشستهها کم شده؛ در سالهای بعد این
تورم به همین روال پیش رفته اســت .جمع این سالها ،قبل از دولت روحانی این بود که
 67.5درصد قدرت خرید بازنشســتهها کم شده است .یعنی حدود 34هزار میلیارد تومان
دولت نهم و دهم به بازنشســتهها کمتر پول داده است .بهجای هدفمندی یارانهها ،بدهی
خود را به بازنشستهها پرداخت میکردند .این لطف نیست ،بلکه مابازاي تورم و قدرت خرید
بازنشستههاست .اما در دولت روحانی چون همت دولت بر کاهش تورم بود ،این وضعیت به
ثبات رسید و جبران شد؛ این جای تشکر دارد اما آسیب سالهای قبلی جبران نشده و سر
جای خودش است .یعنی دولت جلوی رویه غلط را گرفته است.
چقدر عارضه صندوقها توسط دولت یازدهم تشخیص داده شده است؟

من معتقدم دولت متوجه مشکل صندوقها شده است ،اما برای درمان یک اجماع نیاز
اســت .باید دولت و مجلس بهصورت خاص به موضوع صندوقها ورود کنند .قرار بود که
موضوع صندوقها در برنامه ششم توسعه مورد توجه باشد.
االن اینگونه است؟

من دقیق اطالع ندارم .گفته شد که در اصالح قانون خدمات کشوری به صندوق توجه
یشود.
م 
ق بازنشستگی کشوری با شش هلدینگ تخصصی و منابع مالی گسترده
چرا صندو 
به صندوق ورشکسته معروف است؟

عدهای به صندوق انتقاد میکنند كه پول دارند ولی درست مدیریت نمیکنند؛ اصل حرف
درســت است اما کل ثروت ما 20هزار میلیارد تومان است .االن میانگین سود شرکتهای
صنعتی چقدر است؟ متوسط سود شرکتها  10درصد است .البته واحدهایی هستند که 25
ک درصد .این 20هزار میلیارد را اگر  10درصد سودآوری
درصد سود دارند واحدهایی هم ی 
در نظر بگیریم تقریبا برابر است .البته ما هم به نسبت صندوقهای دیگر وضع بدی نداریم.
آن صندوقها هم منابع شما را ندارند.

من نسبت را گفتم نه حجم منابع را .بهنسبت سود ما خوب است ولی باید بهتر شود .این
تمام ثروت و ســود ماست .ما در پتروشیمی وضع خوبی داریم؛ اما در لبنی و صنعت وضع
خوبی نداریم .باالخره عدد و رقم این را نشان نمیدهد که وضع ما خوب است یا چون حجم
منابع ما این اندازه اســت باید وضعیتمان چگونه باشــد .باالخره در این  30سال 400هزار
میلیارد هزینه به صندوق تحمیل شده است .باید این رقم را با میزان ثروت مقایسه کرد.
گفته میشود هرجا بنگاه ناکارآمد یا ورشکستهای هست به احتمال زیاد متعلق
به صندوقهای بیمه اســت .آیا این عمومیت دارد؟ آیا میتــوان گفت ناکارآمدی و
ی بودن فعالیتهای اقتصادی این صندوقها از متوسط سطح ملی پايينتر
غیراقتصاد 
است؟ زیاندهی و ناکارآمدی در شرکتهای این صندوقها قاعده است یا استثنا؟

من ایراد واردشــده به صندوقها را قبول دارم؛ ما باید به سمت کارهای بزرگتر برویم.
یعنی به جای اینکه  30شــرکت کوچک داشته باشــیم ،با یک شرکت بزرگ در صنعت
ن اندازه سود را به دست آورد .با واگذاری این شرکتها به بخش
پتروشــیمی میتوان هما 
خصوصي ،هم میتوانیم از این وضعیت رها شویم و از طرف دیگر از باالترین مزیتها استفاده
كنيم .از طرف دیگر ورود به بورس هم مزیتی است ،اگرچه بورس ما با مشکالت متعددی
روب هروست.
برای واگذاری شرکتهای صندوق ممکن است اقدام شود؟

ما شــرکت OTCرا به همین منظور تشکیل دادهایم تا شرکتهایی را که در آن مزیت
نداریم ،یا کوچک و غیراقتصادی است شناسایی كنيم و بعد از سروسامان دادن ،در مزایدهها
به فروش بگذاریم .مثال مردم شــرکت کنسروســازی را بهتر از صندوق بازنشستگی اداره

میکنند .صندوق نباید با بخش خصوصی و مردم رقابت کند و در برابر آنها قرار بگیرد.

 برخی معتقدند بهطور متوسط ،بازدهی سرمایهگذاریهای صندوقهای بیمه در
سه دهه گذشته که در قالب شــرکتداری یا خریدوفروش اوراق بورسی بوده ،از سود
سپردههای بلندمدت بانکی کمتر بوده و این یعنی تصمیمی بسیار پرهزینه ،فسادآلود و
کمبازده .آیا این تحلیل درست است؟

ایراد اصلی به نرخ سپردهگذاری ماست ،کجای دنیا نرخ بهره  20درصد است .اگر ما هم
این شرکتها را بفروشیم و در بانک بگذاریم راحتتر هستیم .آنموقع تکلیف اشتغال چه
میشود؟ چرا تورم 10درصد است و نرخ بانکی  20درصد؟ درمجموع ،اگر آسیبشناسی شود
و این نکتهای که شما گفتید صحیح هم باشد ،معلول چیز دیگری است .ما باید به اشتغال،
تولید و مالیات برای درآمد ارجحیت دهیم .باید بهره بانکی را متناسب کنیم.
البته عدهای هم بنگاهداری را سم مهلک صندوقها میدانند.

اگر درست اداره شوند ،به جای سم بدن ،میشوند برکت.
درست اداره شدن یعنی چه؟

یعنی به جای تصدیگری شرکتهای کوچک ،کمبازده واگذار شود و صندوق شرکتهایی
را در اختیــار بگیــرد که توان مالی بخش خصوصی و مردم بــه اداره و خرید و تجهیز آن
ی و کنسروسازی وارد شود .از طرف دیگر باید
نمیرسد .شستا کارش این نیست که در کاش 
سازوکار بورس هم تغییر کند .باید بورس شفافسازی شود .نظام بورس باید مثل ساعت رصد
شود ،نه اینکه خرید با قیمت باال و فروش با قیمت پایین انجام شود .در این میان سهامدار
جزء نابود ميشود؛ باید این کنترل به وجود بیاید ،بورس باید بهروز باشد و شفاف.
آیا برنامهای دستکم برای اصالح این مقررات در دستور کار نیست؟

شــناخت مشکالت صندوق کار سختی نیست ،باید برای ارائه راهحل اجماع نظر باشد.
همین که دولت صندوقهای بازنشستگی را در کنار دو موضوع آب و محیط زیست در اولویت
قرار داده یعنی اینکه اراده هم وجود دارد .این کار بسیار شجاعت میخواهد و قابل تحسین
است .صندوق  10سال قبل هم مشکل داشت ،ولی دولتها جسارت قبول مسئولیت در این
زمینه را نداشتند .بهخاطر ابعاد سخت مسئله و تبعات دولت برای ورود به آن اکراه داشتند اما
کار این دولت تحسینبرانگیز است .امیدواریم مجلس و بقیه ارکان حاکمیتی برای حل این
بحران حمایت کنند .هنر ما بايد این باشد که قبل از به دیوار خوردن خودمان را جمع کنیم.
روزی که مسئولیت صندوق را بر عهده گرفتید میزان بدهی دولت به صندوق چقدر
بود و االن چقدر است؟

حدود 4هزار میلیارد بود و این میزان تقریبا ثابت بوده؛ البته دولت در بودجه ،کســری
بودجه 2هزار و 200میلیاردی صندوق را جبران کرده است.

 رســيدگي به سه فسا ِد رخ داده در صندوق که در زمین مینیسیتی و زمینی در
فرشته و در پتروشیمی جم اتفاق افتاده بود به کجارسید.

پرونده زمینها به کمک دادستان تهران ،جعفریدولتآبادی حل شد ،ولی هنوز پرونده
ی جم در دادسرای تهران مفتوح و با جدیت درحال پیگیری
120میلیون دالری در پتروشیم 
است.
فشــار سیاسی بر مدیران صندوقها چقدر اســت؟ آیا مدیران میتوانند با اختیار عمل
مدیریت کنند یا باید اجراکننده فرمایشها باشند؟ میتوان گفت در برخی دولتها فشارها
بیشتر و در برخی کمتر بوده است؟
من در این دوره با این فشارها مواجه نبودهام .در دولت نهم و دهم بنای غلط این بود که
نهاد در عزل و نصبها دخالت میکرد .خیلی از عزل و نصبها در دولت دهم دســت خود
رئیس صندوق نبود .خوشبختانه من با این مشکل مواجه نیستم ،نه از طرف وزارتخانه و نه
دولت .این اتفاق خوبی است که ساختار غلط تغییر کرد .تناسب اختیار و مسئولیت اصل اول
مدیریت است وگرنه انگیزه کار باقی نمیماند .متناسب با مسئولیت خود تصمیم میگیریم.

عدهای معتقدند که صندوق با سونامی روبهروست؛ برای خوب کردن حال صندوق
چه باید کرد؟

سونامی را که بعید میدانم ،اما برای حل مشکالت اول باید دولت بخواهد و دولت یازدهم
این را خواسته است .باید مشکالت واکاوی شود و در مورد این مشکالت اجماع وجود داشته
باشد .بعد از مرحله واکاوی ،برنامه علمی و دقیق است .این کا ِر خیلی پیچیدهای نیست.
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توسعه

سونامی صندوقهای بازنشستگی

قهای بازنشستگی میگوید
مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی از وضعیت صندو 
بحران آب و بحران صندوقها دو موضوعی
است که مورد توجه دولت و مجمع تشخیص
مصلحت نظام است .عبدالحسین ثابت،
مدیرعاملپیشینصندوقبازنشستگی
کشوری سوءمدیریت و ایراد ساختاری را از
مشکالتاصلیصندوقهایبازنشستگی
میداند .او اگرچه نسبت به وضعیت صندوقها انتقاد دارد ،ولی تاکید میکند باید برای
رفع موانع و مشکالت آن ،بحث کارشناسی انجام شود .ثابت بنگاهداری را سم مهلک
صندوقها میداند و توجه او به سرمایهگذاری است که میتواند بحران بیکاری را برطرف
کند.

روند منابع و مصارف صندوقهای بیمه کشور نگرانکننده و برخی از آنها ،مانند
صندوق بازنشستگی فوالد ،فرهنگیان و صندوق بازنشستگی کشوری زیانهای
بزرگی دادهاند؛ تحلیل و ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟

صندوقهای بازنشســتگی بر اساس سیستم درســت و علمی تاسیس نشدهاند؛
همه صندوقهایی که امروز زیانده هستند از اساس با محاسبات نظام واقعی بیمهای
(اکچوئری) طراحی نشدهاند که کسور دریافتی ،سرمایهگذاری شود و متقابال از محل
بازدهی ســرمایهگذاری ،حقوق بازنشستگی پرداخت شود .پیش از انقالب و سالهای
پس از انقالب صندوقهای بازنشستگی در کشور ،با مفاهیم عملیات محاسبات اکچوئری
آشــنا نبودند و بر مبنای « ،»pay as you goیعنی پرداخت از محل دریافتها کار
میکردند .آنچه که دریافت میکردند ،مطابق همان پرداخت انجام میشد و این منابع
در طول زمان ،سرمایهگذاری نمیشد؛ این وضعیت تمامی صندوقهای بازنشستگی در
کشور است.
بهغیر از مشکالت ساختاری ،سوءمدیریتها در زیانده بودن صندوقها چقدر
دخالت داشت؟

سوءمدیریت همیشه کم و بیش تاثیر داشته ولی ایرادات ساختاری اهمیت بیشتری
دارد؛ برای کمکردن ضریب خطای سوءمدیریتی باید از تصدیگری بهشدت کاسته شود.
موضوعی که ترکیب آن در سالهای قبل ،مشکل ساختاری ایجاد کرده اختالط بحث
تأمين امنیت اجتماعی با موضوع صندوقهای بازنشستگی است .همچنین ،در طول
زمان دولتها بدهی خود را به صندوقها پرداخت نکردند .ب ه این ترتیب ،در سالهای
اول تاسیس صندوق ،بازنشستهای وجود نداشت و طبیعتا هزینهای هم برای دولتها
پیش نمیآمد؛ کارفرما یعنی دولت یا شرکت فوالد ،پرداخت اولیه را که از کسور کارفرما
و دولت باید به صندوق میپرداخت انجام نداده اســت .این نقطه شــروع عدمتعادل
صندوقهاست .امروزه در افکار عمومی میگویند دولت از صندوقها قرض گرفته است،
اما اینگونه نیســت كه منابع از داخل صندوق بیرون برود یا از صندوق به صورت وام
دریافت شود ،بلکه دولت بدهی خود را به صندوق پرداخت نمیکند و مبالغ انباشت ه شده
و تبدیل به کوهی از بدهی دولت به صندوق شده است .این وضعیت امروز صندوقها
را دچار مشکل کرده است؛ در صندوق بازنشستگي کشوری و دیگر صندوقها به این
ترتیب عمل شده است.
چرا در ایران صندوق بازنشستگی به قلک دولتها بدل شده است؟

قلک دولتها کلمه مناسبی نیست؛ عمدتا طلبهای صندوق بازنشستگی را دولت در
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زمان مقرر پرداخت نمیکند .کما اینکه در سال گذشته تأمين اجتماعی  20-15هزار
میلیارد تومان طلب جاریاش از دولت بود و در حد  25-20درصد از این طلب پرداخت
شد؛ به دلیل اینکه کمبود بودجه در سال گذشته که یکی از بدترین سالهاي مالی از
نظر تأمين منابع بود ،پرداخت همه بدهی سخت بود .در این شرایط دولت نمیتوانست
بدهی جاری خود را به تأمين اجتماعی یا سایر صندوقها بدهد .به طوریکه دولت برای
پرداخت حقوق فوالد از بودجه عمرانی کسر كرد و پرداختها را انجام داد.
تحلیل و ارزیابی شما از رویههای مرسوم مدیریت ذخایر در قالب شرکتهای
سرمایهگذاریمانندشستا،شرکتسرمایهگذاریصندوقبازنشستگیو...چیست؟

اگرچه در مسیر سرمایهگذاری هم ممکن است پستیوبلندیهایی رخ داده باشد،
اما این به معنای آن نیست که تمام مشکالت از محل رویههای نادرست سرمایهگذاری
پدیدار شده است .طبیعی است که وقتی ساختار صندوقها با مفاهیم اصولی پایهگذاری
نشده و عملیات انجامشده نیز براساس این منطق پیش نرفته است ،باید ایجاد مشکالتی
از نوع تطابقنداشتن منابع و مصارف را شاهد بود .البته در طول مسیر سرمایهگذاری که
در صندوق بازنشستگی انجام شده ،بخشی از طریق مطالبات از دولت انجام شده است.
دولتها واحدهایی را به صندوق دادند که به صورت پکیج ســرمایهگذاری بوده است؛
یعنی یک مجموعه صددرصد سودآور و اقتصادی را در اختیار صندوقها نگذاشتهاند.
در این پکیج ،هم شــرکتهای سودآور و هم شرکتهای کمتر سودده و حتی زیانده
بوده است .از طرف دیگر این شرکتها با مشکالتی که در دولت گذشته داشتند وضع
بسامانی نداشتند .همه این عوامل و نوسانات اقتصادی ،عدم پرداخت کسور بازنشستگی
به صندوق از طرف کارفرما و نوع سرمایهگذاریها ،دست به دست هم دادند تا بعضی
از سرمایهگذاریها توجیه اقتصادی نداشته باشد .از مهمترین عاملها که صندوقها را با
مشکل مواجه کرده برخی از قوانین است.
چگونه قوانین و مقررات به نارساییهای صندوق دامن زده است؟

در تمام دنیا تأمين امنیت اقتصادی مردم در حد حداقلهای زندگی بهخصوص در
دوران ناتوانی با دولتهاست و این مخارج نیز از طریق مالیاتها تأمين میشود .این در
حالی اســتکه در ایران ،تأمينکننده این هزینهها ،صندوقهای بازنشستگی هستند.
حال آنکه صندوق بازنشستگی بهطور کامل باید محلی باشد برای پسانداز فرد و آنچه
به فرد داده میشــود ،تنها از محل پسانداز او باشد .وقتی بازنشستگی پیشاز موعد
بهوجود میآید ،عمال این ناهنجاری ایجاد میشود .این قوانین و مقررات غالبا در تضاد با
خودکفایی صندوقهاست .قانون بازنشستگی پیش از موعد یا فرمول پرداخت حقوق به
بازنشستگان یا قوانین حمایتی تصویبشده در مجلس بدون تعیین و تأمين بار مالی اینها
برای صندوق مشکل بود .مشتریان پرداختهای الزم را به صندوق نکردهاند ،ولی از منابع
صندوق برداشت میکنند .موضوع دیگر ،افزایش حقوقهایی است که با توجه به شرایط
اقتصادی کشــور و رشد تورم اتفاق میافتد .بهاینصورت که در صندوق بازنشستگی
کشور در زمانی در یک سال ،حقوق اعضای هیئتعلمی سه برابر میشود .در این مورد
ن تومان
كدام نظام اکچوئری رعایت شده است؟ این فرد تا دیروز برمبنای پایه یکمیلیو 
ن تومان بازنشسته
کسورات را به صندوق پرداخت میکرد ،اما امروز با حقوق سهمیلیو 
میشود .در بازنشستگي کشوری ،سن متوسط بازنشستگی 50سال یا کمتر است ،و بعد
از انقالب به خاطر اصالحات در ساختار نیروی انسانی سن بازنشستگی به کمتر از 50
و حتی  46-45سال رسیده بود .اما در دنیا سن بازنشستگی نزدیک به  70سال است.
کدام صندوق بازنشستگی در دنیا با  10يا  15سال کسور گرفتن  40-35سال حقوق
بازنشستگی به فرد پرداخت میکند؟ در صندوقها باید تعداد سالهایی که فرد کسور

وقتی وزارت رفاه تشکیل میشد ،یکی از نگرانیهای ما این بود که این وزارتخانه بهجای سیاستگذاری ،تدوین استراتژیهای صندوقها و اعالم
بستههای سیاستی برای صندوقها ،به سمت تصدیگری و اداره روزمره صندوقها برود و بهتدریج هم این اتفاق افتاد و وزارت رفاه از هدفی که در
اساسنامه آن نوشته شده بود ،دور شد.

میپردازد تقریبا معادل همان مقدار به خود و بازماندگان و مستمریبگیرانش پرداخت
شود .درحالیکه در ایران صندوقهای بازنشستگی بیش از یک و نیم و دو برابر تعداد
ســالهای پرداخت کسور ،حقوق بازنشستگی و مستمری به بازماندگان فرد پرداخت
میکنند .بازنشستگی در سن پایین و با حقوق کم سبب نارضایتی فرد میشود .همه
بازنشســتگان از صندوق ناراضی هستند و فکر میکنند صندوق کفاف حقوق آنها را
نمیدهد.
عدم تعادل در صندوق بازنشســتگی کشــوری از چه زمانی شروع شد و
دستاندازی به درآمد صندوق در دورههای متعدد با چه سیاستی انجام میشد؟

قانون تاسیس صندوق بازنشستگی در سال  1353در مجلس شورای ملی تصویب
میشود و این قانون تا سال  1377تنها قانون در این حوزه است .در سال  77صندوق
توانســت صورت مالی خود را تهیه کند .در این  24سال ،خزانهداری کل کشور کسور
را دریافت و حقوق بازنشستهها را پرداخت میکرد .هیچ دیناری در طول این  24سال
از طریق خزانهداری کشوری به صندوق بازنشستگی واریز نشده است و پولی هم برای
سرمایهگذاری پرداخت نمیشد .تمام درآمدهای صندوق بازنشستگی به صورت طلب
از دولت در خزانه باقی میماند .در ســال  ،1377بعد از حسابرســی ،میزان مطالبات
صندوق از دولت مشخص شد؛ یعنی دولت کسور را پرداخت نمیکرد ،مثل طلب تأمين
اجتماعی از دولت ،که در قانون مشــخص شده و دولت موظف است در ازای خدماتی
که تأمين اجتماعی انجام میدهد درصدی به آن پرداخت کند .این پرداخت رقم بسیار
بزرگی است و در سال جاری نزدیک 18هزار میلیارد برای تأمين اجتماعی پرداخت شد.
متأســفانه در طول سالهای متمادی هیچوقت دولتها این مبالغ را پرداخت نکردند.
اینکه در افکار عمومی گفته میشود دولت از تأمين اجتماعی وام گرفته حرف درستی
نیست ،عمال دولت بدهی خود را به تأمين اجتماعی نداده و این انباشت بدهی امروز بالغ
بر 100هزار میلیارد تومان است .وضعیت صندوقهای دیگر هم اینگونه است.
روال و روند سرمایهگذاری در بورس ،بانک و بنگاهداری در صندوق را چگونه
ارزیابیمیکنید؟

تا ســال  76عمال در صندوق بازنشستگی کشوری سرمایهگذاری چندانی صورت
نگرفته بود؛ تعدادی زمین طبق تبصــره  82به عنوان بدهی دولت به صندوق واگذار
شــد؛ همچنین تعدادی فرش به صندوق واگذار شــده بود و چند شرکت کوچک در
اختیار صندوق بازنشستگی کشــوری قرار گرفته بود .شرکت سرمایهگذاری با حدود
2میلیارد تومان مشغول به فعالیت بود که این وام بود و عمال برگشت داده نشد .عمده
سرمایهگذاری از محل مطالبات صندوق از دولت و واحدهایی که دولت به صندوق واگذار
کرده بود ،تأمين میشد .شرکتهای زیادی از طرف دولت واگذار شدهاند که بعضا بسیار
خوب و سودآور هستند؛ در بهترین حالت شرکتهای پتروشیمی واگذار شده .بعضی از
این شرکتها پروژههایی بوده که به بهرهبرداری رسیده .بعضی پروژهها به دلیل شرایط
اقتصادی بعدی ،بهرهبرداری خوب نداشته و در مجموع سرمایهگذاری در صندوق از سال
 76انجام شده است .شرایط اقتصادی در دهه گذشته شرایط پرنوسانی بود و شرکتها
ی که شرکتهای پتروشیمی که یکی از بهترین
را دچار نوســانات اقتصادی کرد ،طور 
سرمایهگذاریها در صندوقها بوده در طول دو ،سه سال گذشته به دلیل کاهش شدید
قیمت نفت آن سودآوری گذشته را ندارد.
نحوه سرمایهگذاری صندوقها همواره مورد انتقاد بوده و به عنوان یکی از عوامل
موثر در عدم سوددهی مناسب صندوقها نام برده شده است .شما چه ارزیابیاي در
اين زمينه دارید؟

بخشی از مشکالت صندوقها در سرمایهگذاریهاست .سرمایهگذاریها از دهه ٧٠
به بعد شــروع شد و سرمایهگذاریهایی که امروز ،بهویژه در سهام شرکتها ،در تولید
و بخشهای مختلف اقتصادی میبینیم ،تقریبا بعد از جنگ و در دهه  ٧٠اتفاق افتاد؛
چراکه صندوقها براساس چنین ســازوکاری تعریف نشده بودند و در طول سالهای
بعــد از انقالب و دوران جنگ تحمیلی فرصتی برای این فعالیتها فراهم نشــده بود؛
بنابراین پس از اتمام جنگ و در دوران سازندگی ،صندوقها به سمتی رفتند که بتوانند
در بخشهای مختلف اقتصاد کشــور ســرمایهگذاری کنند .اولین گامها را در جهت

سرمایهگذاری ،تأميناجتماعی برداشت .بعد از آن ،سایر صندوقهای بازنشستگی هم
به این جرگه پیوســتند؛ مثال صندوق بازنشستگی کشوری تا سال  ٧٦سرمای هگذاری
معناداری نداشــت و مقدار محدودی امالک و مستغالت در اختیار داشت که از محل
تبصره  ٨٢گرفته بود؛ اما پس از آن وارد ســرمایهگذاریهای متعدد شد .به دلیل روند
سرمایهگذاریها طی این دوره این مشکالت تا حدی ناگزیر میشد و برای اینکه تجربه
وسیعی قبل از آن در کشور وجود نداشت ،صندوقها بعضا به این نوع سرمایهگذاریها
ناچار میشدند .اما در دو دهه گذشته ،با توجه به تجربیاتی که حاصل شد ،شرایط کمی
متفاوت شده است.
 برخی معتقدند بهطور متوسط ،بازدهی سرمایهگذاریهای صندوقهای بیمه
در سه دهه گذشــته که در قالب شرکتداری یا خریدوفروش اوراق بورسی بوده،
از سود سپردههای بلندمدت بانکی کمتر بوده و این یعنی تصمیمی بسیار پرهزینه،
فسادآلود و کمبازده .آیا این تحلیل درست است؟

اگر نگاه درستی به ســرمایهگذاریها کنیم ،بخشی از ســرمایهگذاریها در ازای
مطالبات صندوقها به دولت انجام شده است .سرمایهگذاریهایی هست که بسیار باالتر
از نرخ بهره بانکی ،ســودآوری داشــته و سرمایهگذاریهایی هم هست که بازدهی آن
بهمراتب پایینتر بوده است .درمجموع ،اگر آسیبشناسی شود و این نکتهای که شما
گفتید صحیح هم باشد ،معلول چیز دیگری است .بههرحال از دو دهه قبل فضا برای
سرمایهگذاری صندوقها باز شده و صندوقها بهتازگی وارد بحث سرمایهگذاری شدهاند
که البته بیشتر این داراییها ،از محل وصول مطالبات از دولت فراهم شده است؛ اما برای
آنکه بتوانند از این داراییها صیانت كنند و آن را به بازدهی برسانند ،باید تصدیگریها را
به حداقل برسانند .ادارهکردن این سرمایهگذاریها به آنچه شما به آن اشاره کردید منجر
میشود .هرچقدر این تصدیگریها ادامهدارتر باشد ،بازدهی و بهرهوری نسبت به بازار
و بخش خصوصی پایینتر میآید؛ بنابراین من گفته شما را رد نمیکنم .یک بخش از
آن به ساختار آن چیزی که ایجاد شده است و یک بخشی هم به تصدیگریهای دولت
بازمیگردد .در این شرایط ،اگر قرار باشد این روال ادامه یابد ،قطعا آن چیزی که شما
اشاره کردید ،اتفاق خواهد افتاد.
 عملکرد صندوقها در ادای حقوق بیمهگذاران را چگونه ارزیابی میکنید؟

همه صندوقها دچار مشکل هستند .بیمهشدهها براساس محاسبات بیمهای ،دریافت
نمیکنند .محاسبات ریاضی باید بر صندوقهای بازنشستگی حاکم باشد .با قوانین و
مقررات نمیتوان محاســبات ریاضی را برقرار کرد و انتظار ایجاد تعادل را داشــت .در
ش از موعد ،محاسبات
بسیاری از زمینهها با تصویب قوانین و مقرراتی مثل بازنشستگی پی 
ریاضی را به هم ریختیم .حال با این اتفاقات ممکن است به فردی ظلم شده و برای فرد
دیگری بهرهمندی غیرمتعارف ایجاد شــده باشد .با این قوانین و مقرراتی که هرروز به
تصویب رساندیم و مغایر با قانون بیمهای صندوقهاست ،زمینه یک بیعدالتی را برای
مشترکان فراهم کردهایم .اینها همه ضعفهایی است که به چشم میخورد .تصدیگری
یکی از آنهاســت که باید بهشــدت از آن پرهیز کنند وگرنه به سرنوشت شرکتهای
توســعهای که امروز دیگر خبری از آنها نیســت ،دچار خواهند شد .برای اینکه بهطور
طبیعی نمیتوانند با مکانیسم بخش خصوصی رقابت کنند ،بهرهوری در آنها نسبت به
بخش خصوصی پایینتر است ،مشکالت مدیریتی در آنها بسیار بیشتر بروز پیدا میکند
و بحث مربوط به انتصابها و انتخابها بر مشکالت موجود صندوق هم میافزاید.

قرار بود طرح ساماندهی سرمایهگذاری در وزارت رفاه انجام شود؛ اين یعنی
وزارت رفاه فعلی در فهرست برنامههای خود ،این ساماندهی را قرار داده است یا
یک خواسته از سوی فعاالن این حوزه است؟

جزو سیاســتهای وزارت رفاه اســت .وقتی وزارت رفاه تشــکیل میشد ،یکی از
نگرانیهای ما این بود که این وزارتخانه به جای سیاستگذاری ،تدوین استراتژیهای
صندوقها و اعالم بستههای سیاستی برای صندوقها ،به سمت تصدیگری و اداره روزمره
صندوقها برود؛ و بهتدریج هم این اتفاق افتاد و وزارت رفاه از هدفی که در اساسنامه
آن نوشــته شده بود ،دور شد .در همه صندوقها یک کار مشترک درحال انجام است
و این امر ،مستلزم هزینههای گزاف برای کشور است و شاید به مصلحت کشور نباشد
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توسعه
که در چهار یا پنج صندوق ،فعالیت مشــابه انجام شود .گاه در یک صندوق میبینیم
یک نوع فعالیت ،هم در شــرکتســرمایهگذاری صندوق ،هم در خود صندوق و هم
شرکتهای اقماری آن انجام میشود .این اتفاق ،همپوشانیهایی دارد که باعث افزایش
هزینه سرسامآوری برای صندوقها میشود.
آیا برنامهای دستکم برای اصالح این مقررات در دستور کار نیست؟

اخیرا ســازمان مدیریت طرحی تدوین کرده اســت .مطلوبترین کار این است که
صندوق کمتر به تصدیگری بپردازد .امروز اگر شــرکتها سهام بورس خریداری کنند
میتوانند در مواقع الزم اگر صنعتی دچار نوسان بشود و ممکن است آینده سهام را در
بورس عرضه کنند و بهتدریج از آن خارج شوند .شستا بیش از  240شرکت را تصدیگری
میکند که اگر به این مجموعه نگاه کنید میبینید  80درصد سود شستا از  20درصد آن
شرکتها حاصل میشود و  20درصد سود از  80درصد شرکتها .بنابراین براساس تجربه
دو دهه گذشته باید نگاه جدیدی را وارد کنیم و آن نگاه این است که اوال از تصدیگری
بهشدت پرهیز کنیم ،دوم اینکه هرچه بیشتر سرمایهگذاری در صندوقها تنوع پیدا کند،
همچنین نگاه به اوراق بهادار اعم از قرضه ،مشارکت و قرضه دولتی و سهام بورس جدیتر
شود؛ چراکه ریسک بسیار پایینی دارد و مشکالت مدیریتی خاصی ندارد .در طول زمان
هم نشان داده شده که اگرچه در برخی دورهها سرمایهگذاریهای صندوقها با سودآوری
مناسبی همراه بوده است ،اما وقتی در دوره بعد گرفتار ضعف مدیریتها میشوند چهبسا
تمام سود دوره قبل را از دست میدهند .بر ایناساس ،به بازنگری بسیار عمیقی نیاز است.
الگوی مشخصی که کشورهای توسعهیافته در حوزه صندوقهای بازنشستگی
دنبالمیکنندچیست؟

در کشورهای توسعهیافت ه سیستم « »pay as you goمنسوخ شده و از این مکانیزم
استفاده نمیکنند .صندوقهای بازنشستگی در کشورهای پیشرفته متکی به خود هستند
و بههیچوجه دولت به آنها کمک نمیکند .اگر صندوقهاي بازنشستگی درست رفتار کنند
پسانداز خوبی دارند و اگر درســت استفاده نکنند بازنشستگان دچار مشکل میشوند؛
همانطور که در برخی از کشورهای قاره امریکا برای بعضی از صندوقها حوادثی پیش
آمده که ســرمایهها از بین رفته و بازنشســتگان این صندوقها در سنین باال به سرکار
برگشتند .حتما بایستی صندوقها خودکفا شوند؛ افراد جدید استخدام و با مکانیزم جدید
از صندوق بهرهمند شوند و برای افراد قدیمی تا انتهای دورهای که بایستی استفاده کنند
بار آن بهطور طبیعی بر عهده دولت است .امروز برخی از سیاستمداران در مورد صندوقها
در ایران از اصطالح «سونامی صندوقها» یاد میکنند و اينکه صندوقها یکی از خطرات
عمده آینده برای بودجه کشور است و صندوق بازنشستگی بودجه کشور را خواهد بلعید.
ما بایستی حتما و بهسرعت در سن بازنشستگی تجدیدنظر کنیم .این وضع هرروز ما را به
این سونامی نزدیکتر خواهد کرد.

 چقدر بحران صندوقها در سیاستهای کالن جدی گرفته میشود و برای اصالح
وضعیت چه باید کرد؟

به نظر میرسد موضوع صندوقها مورد توجه جدی دولت و مجمع تشخیص مصلحت
نظام است .همه به این فکر افتادهاند و اهمیت صندوق بازنشستگی در سیاست کالن مورد
توجه اســت .در کنار موضوع بحران آب ،به بحران صندوق بازنشستگی هم توجه میشود.
امروز تأمين اجتماعی ،صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح دچار بحران
هســتند و بایستی در سیاستها به آنها توجه شود .اینها بودجه عظیمی را از دولت طلب
میکنند .پرداختهای حقوق بازنشستگان در سال جاری ،شاید به حدود  100تا 120هزار
میلیارد تومان میرسید که نسبت به بودجه درآمدی کشور حدود  50درصد است .درحالیکه
در  10سال پیش ،این رقم  15تا  20درصد بودجه کل کشور را تشکیل میداد .این نشان
میدهد که با چه سرعتی به طرف هزینه کردن منابعی میرویم که میتوانست در اقتصاد
ســرمایهگذاری و مولد اشتغال شود .اگر بحران سرمایهگذاری و بحران اشتغال مورد توجه
باشد ،ما باید بتوانیم سرمای ه صندوقها را وارد چرخه کار و سرمایهگذاری کنیم .باید قانون
بازنشستگی مورد بازبیني قرار گیرد و سن بازنشستگی افزایش یابد .سن بازنشستگی در ایران،
 15سال با کشورهای پیشرفته تفاوت دارد .این وضعیت برای بازنشستهها ،برای اقتصاد کشور
و برای صندوق بازنشستگی کشوری معضل بزرگی است.
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دو مشکل ساختاری
سرمایهگذاری؛ صندوقها را انتخاب کرد
یکی از مســائل مهم اقتصــاد ایران ،نحوه ســرمایهگذاری
صندوقهای بازنشستگی است .صندوقهای بازنشستگی در
بسیاری از کشورهای جهان ،کانون انباشت سرمای ه هستند.
صندوقهــا پسانداز افــراد را جمعمیکننــد و باید آن را
سرمایهگذاری کنند تا در سالهای بعد (دوران بازنشستگی)
بازپرداخــت کنند .از ســوی دیگــر ،میزان ســودی که از
سرمایهگذاریها بهدست میآید در امنیت اجتماعی اهمیت
احمد میدری
باالیی دارد .چراکه میزان درآمد سالمندان کشور بستگی به
سودآوری صندوقها دارد .در برخی از کشورها ،صندوقها به
معاون رفاه اجتماعی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
میزانی که درآمد بهدست میآورند به بازنشستگان همان دوره
پرداخت میکننــد و چیزی را ذخیره نمیکنند .این یکی از
سیستمهاست .اندوختهگذاری جزو سیستم بازنشستگی کشور ما بوده است .وقتی یک صندوقی
اندوخته دارد ،باید تصمیم بگیرد این اندوخته را به چه شکلی سرمایهگذاری کند؟ بهطور مستقیم
سرمایهگذاری کند یا غیرمستقیم باشد؟ نوع سرمایهگذاریها در میزان ریسک و سودآوری متفاوت
هستند .معموال صندوقها در جایی سرمایهگذاری میکنند که نقدشوندگی آنها باال باشد و ریسک
پایینی داشته باشند .صندوقها کمتر به سمت و سوی سرمایهگذاری مستقیم مثل بنگاهداری و
کارخانهداری میروند .در ایران دورههای مختلفی بهجهت نوع سرمایهگذاری صندوقها وجود داشته
است .تا قبل از دهه  70عموما سرمایهگذاریها دارای نقدشوندگی باال و ریسک پایینی بودند .ولی
بهتدریج این چرخه برعکس شد ،ریسک سرمایهگذاری بیشتر شد و نقدشوندگی پایین آمد.
هرکدام از این دو سیســتم محاسن و معایبی دارد .تا قبل از دهه  70که نقدشوندگی باال بود یک
پدیده خطرناک رخ داد؛ اینکه دولت وقتی با کسری بودجه روبهرو شد بهجای استقراض از بانک مرکزی
از صندوقهای بازنشســتگی قرض کرد؛ اســتقراض از سازمان تأمین اجتماعی احساس خطر بزرگی
را در ســازمان به وجود آورد .اســتقراض یا برداشت از صندوقهای بازنشستگی بهجای بانک مرکزی
مختص ایران نیست ،در کشورهای دیگر هم انجام شده است .این پدیده خطرناکی است؛ اما دولتها در
کشورهایی شبیه ما ،به این پدیده خطرناک دست میزنند .صندوقهای بازنشستگی ،به خاطر گریز از
این وضعیت ،کار دیگری در پیش گرفتند .آنها به سرمایهگذاری مستقیم و بنگاهداری روی آوردند .به هر
علتی که صندوقهاي بازنشستگی بنگاهدار شوند با مشکالتي روبهرو میشوند .این مشکالت عبارتاند از:
واحدهای تولیدی صندوقهای بازنشســتگی تحت فشار سیاسی و اجتماعی تصمیمگیری
میکنند .یعنی تعداد کارکنان آن و کار تولید و حتی انتخاب مدیران بر اساس فشارهای سیاسی
صورت میگیرد و میزان سودآوری اینها را بهشدت کاهش میدهد.
مشکل دوم تغییر یکباره فضای حمایتی به شیوه سیاستگذاری است .بهطور مثال شرکت
لولهسازی اهواز از بدو تاسیس تا زمانی که به صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی واگذار شد،
زیر نظر وزارت نفت کار میکرد .تولیدات آن را وزارت نفت خریداری میکرد ولی بعد از واگذاری،
این شرکت وضعیت مناسبی ندارد .بعد از واگذاری به صندوقها ،خرید از این شرکت متوقف شد
و این شــرکت میزان تولیدش به یکدوم و در بعضی از سالها به یکسوم کاهش یافت .از طرف
دیگر به علت فشارهای سیاسی تعداد پرسنل آن افزایش یافت .به این ترتیب شرکتی که به خاطر
تضمین فروش محصوالت و حمایت وزارت نفت سودآور بود به یک شرکت زیانده تبدیل شد؛ ما
نمونه این شرکتها را داریم .در مورد سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی هر الگویی که پیشنهاد
میشود با مشکالتی مواجه است؛ ما نمیتوانیم راهحل سادهای پیشنهاد کنیم .شاید راهحل ممکن
این است که چگونه میتوانیم از طریق نهادهای اجتماعی ،سالمسازی نظام اداری و شفافسازی
امکان مداخالت در صندوق بازنشستگی را کم کنیم .درغیر این صورت هر پیشنهادی مشکالت
خاص خود را دارد.
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پوشــه
دولت چقدر بدهکار است؟

چرخ لنگ بدهیهای دولت
بدهیهای دولت و همچنین کاهش قیمت نفت موجب شده تا فرآیند توسعه
در کشور با بحران جدی مواجه شود .در حال حاضر یکی از نگرانیهای مهم
بخشخصوصی ایران تامین منابع مالی است ولی به نظر میرسد که در کوتاه
مدت خبری از بهبود این شرایط نباشد.

پوشــه
دولت چقدر بدهکار است؟

چرخ لنگ بدهیهای دولت
یکی ميگوید بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی عدد
خاطره وطنخواه
بزرگی نیست ،کارشناس دیگر ميگوید عدد بزرگی است .معلوم
نیست که چه خبر است .اما آنچه روشن است اینکه دولت رقم
خبرنگار
قابل توجهی بدهی دارد که ادامه کار را برایش ســخت تر کرده
و رکودی که از این بدهیها ناشي شده ،چرخ اقتصاد را در گل فرو برده است .درباره نسبت میزان
بدهیهای دولت به مقدار تولید ناخالص داخلی آمارهای مختلفی مطرح ميشود .عباس آخوندي
وزیر راه و شهرسازی نسبت بدهيهاي دولت و شرکتهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي را حدود
 50درصد تخمين ميزند .علی طیبنیا وزیر اقتصاد اين رقم را کمي بيشتر از  30درصد اعالم
ميکند .مسعود نيلي مشاور رئيسجمهوری اعتقاد دارد که این نسبت حدود  40درصد است .آنچه
مسلم است اینکه نسبت ميزان بدهي به توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه با احتساب نفت35 ،
درصد است و به قيمت پايه بدون نفت 42 ،درصد .آنطور که مسئوالن وزارت اقتصاد ميگویند،
بدهی دولت به بانکها کمی بیش از  250هزار میلیارد تومان است .دولت بيش از  15هزار بدهکار
و طلبکار دارد و بدهي دولت و شرکتهاي دولتي به ترتيب  196هزار و  184هزار ميليارد تومان
است .به بیان طیبنیا در حال حاضر ،دولت در مجموع  600هزار ميليارد تومان به اشخاص حقيقي
و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نظير تامين اجتماعي
بدهکار است .از این میزان بدهي دولت به پيمانکاران حدود  12هزار و  500ميليارد تومان اعالم
شــده که اين بدهي در سرفصل مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني
محاسبه شده است.

صادرکنندههای انرژی در این زمينه ميگوید« :موضوع بدهیهای صنعت برق از سال  84و بعد از
طرح معروف تثبیت قیمتها در مجلس آغاز شد .آن زمان به دلیل افزایش قیمتهای مواد اولیه،
قیمت تجهیزات و سرمایهگذاری در صنعت برق نیز باال رفت ولیکن قیمت فروش آن با این طرح
ثابت ماند .این موضوع سبب شد که بین هزینه و درآمد وزارت نیرو اختالف ایجاد شود و موجب باال
رفتن بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و سازندگان شد .در اسفند  84بخشی از این بدهیها به مبلغ
هزار میلیارد تومان با پیگیری سندیکای برق توسط وزارت نیرو پرداخت شد .قرار بود در سالهای
بعد نیز دولت مابهالتفاوت را در الیحه ببیند که چنین نشد و ...دیگر مجلس هم در بودجه ندید و ما
با انباشتی از بدهیها روبهرو شدیم که سال به سال افزایش ميیافت .از همین رو در دولت نهم و دهم
سرمایهگذاری انجام نشد چون دولت منابع الزم را نداشت ».پیام باقری عضو هیئت مدیره فدراسیون
انرژی هم در اینباره ميگوید« :نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی یک استاندارد بینالمللی
دارد .درســت است که  580هزار میلیارد تومان عدد باالیی در این نسبت محسوب نمیشود ،اما
اقتصاد پارامتر تکبعدی نیست .االن نرخ تورم زیر  10درصد است ،اما آیا این خوب است؟ درصورتی
ميتوان ادعا کرد این عدد خوب است که بقیه مولفهها هم خوب کار کنند .ممکن است این شاخص
نسبت به تولید ناخالص داخلی عدد خیلی باالیی نباشد ،اما در کنار آن نقدینگی بیش از هزار هزار
میلیارد تومانی ،رکود و انجماد مالی و میزان ســرمایهگذاری خارجی هم قرار ميگیرند که نشان
يدهد  580هزار میلیارد تومان ،عدد بزرگی است .جمع مولفهها باید نشان بدهد که آیا این اقتصاد
م 
پویا اســت یا نه؟ کوچکترین عدد در اقتصاد در کل شاخصها اثر ميگذارد .از نظر من  12هزار
میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو با توجه به رکودی که در کشور وجود دارد و کمبود نقدینگی که
فراگیر شده ،عدد بزرگی است .ميتوان با پرداخت این بدهی بنگاههای صنعت برق را فعال کرد».

J Jبدهی به پیمانکاران ،چقدر؟
یکی از ارقام بزرگ بدهیهای دولت مربوط به وزارتخانههای نیرو ،راه و شهرسازی ،و نفت است.
J Jدولت خوشحساب ميشود
اینسه وزارتخانه بدهکارترین وزارتخانهها به پیمانکاران هستند .آمار متفاوتی از میزان بدهی این
بــا تصویب اصالحیه بودجه  ۹۵در مجلس ،حاال دولتمردان امیدوار به تســویه بخشــی از
وزارتخانهها اعالم ميشــود؛ آماری متفاوت و نامشخص .وزیر راه چندی پیش میزان بدهیهای
بدهیهای خود شــدهاند .اگرچه معاون اول رئیسجمهور میزان بدهیهای دولت را در مقایسه
دولــت را تکاندهنده خوانده و گفته بود اگرچه آمار رســمی در خصوص میزان بدهی دولت به
با تولید ناخالص داخلی ایران ناچیز میداند ،ولی پس از آنکه اعالم شد دولت  600هزار میلیارد
پیمانکاران و تأمینکنندگان کاال و خدمات و بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی در دست نیست،
تومان بدهی دارد ،نگرانیها بیشــتر شــد .با این حال دولت در جریان تصویب اصالحیه بودجه
اما ارقام تکاندهنده است .با این حال عباس آخوندی بدهی وزارتخانه متبوعش به پیمانکاران را 5
توانست اجازه بگیرد که از محل فروش  40هزار میلیارد تومانی اوراق قرضه اسالمی ،بدهی خود
هزار میلیارد تومان اعالم ميکند و در عین حال ميگوید از آبان سال گذشته یک ریال هم بودجه
را به پیمانکاران و شهرداریها بپردازد .همچنین دولت بر اساس این اصالحیه ،مجوز انتشار اوراق
عمرانی نگرفته اما نگذاشته هیچ فعالیت عمرانیاي متوقف شود.
اســامی تا مبلغ  8هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی سازمان بیمه سالمت را هم از مجلس
وزیــر نیرو هم اخیرا میزان بدهی وزارتخانه متبوعش را  12هزار و  500میلیارد تومان اعالم
گرفت و در نهایت مجلس مجوز تســعیر نرخ ارز تا سقف  45هزار میلیارد تومان برای پرداخت
کرده است .بدهیهای وزارت نفت هم بسیار است .مدیرعامل ارقام بدهیهای شرکت ملی نفت ایران
بدهی دولت به بانکها را هم به دولت داد .به این ترتیب اگر این اوراق به فروش برسد ،نزدیک به
گاهی  50میلیارد دالر و گاهی  80میلیارد دالر اعالم ميشود ،اما رقم دقیقی در دسترس نیست.
یکصد هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت تا پایان سال تسویه ميشود .این یعنی یکششم از
وزیر اقتصاد هم چندی پیش گفته بود قرار است
کل بدهیها .محمد خوشچهره استاد دانشگاه تهران
بدهی دولت به نهادها
 30هزار میلیارد تومــان از اعتبارات یارانههای نقدی
در ایــن زمينه ميگوید« :دولت اگر بدهیهایش را با
را کاهش دهند تا بتوانند بــا آن طلب پیمانکاران را
پیمانکاران و بانکها تسویه کند ،خروج از رکود خیلی
ارقام (هزار میلیارد تومان)
نهادها (حدود)
بپردازند .روشن است که دولت توان بازپرداخت بدهی
سریعتر ،آسانتر و کمهزینهتر به جریان خواهد افتاد.
2500
بانکها و موسسات اعتباری
پیمانکاران را ندارد و پیمانکاران امکان وصول مطالبات
اگر فرض را بر این بگذاریم که واقعا قرار است اقتصاد
230
اشخاص حقیقی و حقوقی
خود را ندارند و البته توان پرداخت مطالبات بانکها
از رکود خارج شــود باید بهجای تمرکز بر تخصیص
130
موسسات دولتی
را .بانکها هم توان وصــول مطالبات معوق را ندارند
مستقیم منابع به مصرفکنندگان ،بدهیهای دولت
و امکان پرداخت مجدد وام و تســهیالت به واحدها و
به پیمانکاران پرداخت شود .در این صورت پیمانکاران
600
جمع کل
پیمانکاران دیگر را .در نهایت این بدهکاری دولت مانند
بدهیهــای خود را به بانکهــا ميپردازند و بانکها
35
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی با نفت
یک چرخه به همه بخشها سرایت میکند و این رکود
ميتوانند از محل منابع بازگشتی ،به همین پیمانکاران
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بدون نفت 42
است که ميماند .حمیدرضا صالحی دبیرکل فدراسیون
تسهیالت جدید پرداخت کنند».
72
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بدهی جزئی از همه دولتهاست .در تمام دنیا دولتها بدهکارند .اما دولتها در امریکا یا اروپا با انتشار اوراق بدهی این مشکل را حل
ميکنند .یا وامهای بلندمدت از مردم ميگیرند .معموال اوراق خزانه یا اوراق مشارکتی که منتشر ميکنند بین  10تا  30سال سررسید دارند و
معموال هم تجدید ميشوند.

گفتوگو با غالمرضا سالمی ،مشاور وزیر راه و شهرسازی

اوراق بدهی هم باید جذاب باشد
ها ارائه کرده ،بعد از سه
راهکارهایی که دولت برای مقابله با بحران بدهی 
سال هنوز به نتیجه نرسیده است .بدهیهای دولت باالست و راهکارهایی که
ارائه ميشود یا در بنبست مجلس ميماند یا آنکه قابلیت اجرا ندارد .به نظر
شما چه راهی برای خروج از این بنبست ميتوان ارائه کرد؟

به نظر من مهمترین چالش دولت ایران ،بحران بدهیهاست .تا قبل از سال
 91درآمد نفتی خوبی داشتیم و اقتصاد را به درآمد نفتی باال عادت داده بودیم.
در نتیجه در هزینه و تعهداتی که در آینده داشــتیم زیادهروی شد .اواخر دولت
دهم با بحران کمبود منابع مواجه شــدیم که منجر به بدهی دولت به سیستم
بانکی شــد .البته این بحران از دولت دهم شروع شد .دولت یازدهم تالش کرد
ها راهکارهایی
این مشــکل را حل کند .در تمام دنیا برای مقابله با بحران بدهی 
را پیشبینــی ميکنند که ميتواند از محل فروش ارز باشــد یا فروش نفت .اما
با کاهش درآمدهای نفتی ایــن راهکار دیگر کارایی ندارد .بنابراین تنها راه این
بود که به جای اینکه به سیســتم بانکی بدهکار شــویم ،سراغ مردم برویم و به
مردم بدهکار شــویم .چون بدهی به مردم ضررش برای اقتصاد کمتر از بدهکار
بودن به سیستم بانکی است .االن بدهیاي که به سیستم بانکی داریم منشأ تمام
نابسامانیهای اقتصادی است .درواقع تنگنای اعتباری که در حال حاضر وجود
دارد و بانکها نمیتوانند به مردم تسهیالت بدهند ،به این دلیل است که بخش
مهمی از نقدینگی به صورت بدهی دراختیار دولت اســت .دولت به بانکها و به
سیستم بانکها بدهکار است .یکچهارم از کل تسهیالت قابل پرداخت در اختیار
دولت و شرکتهای دولتی است .البته بدهی جزئی از همه دولتهاست .در تمام
دنیا دولتها بدهکارند .اما دولتها در امریکا یا اروپا با انتشــار اوراق بدهی این
مشکل را حل ميکنند .یا وامهای بلندمدت از مردم ميگیرند .معموال اوراق خزانه
یا اوراق مشارکتی که منتشر ميکنند بین  10تا  30سال سررسید دارند و معموال
هم تجدید ميشوند .اما آنچه متفاوت است اینکه میزان بدهی به مردم اصوال نباید
بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی تجاوز کند و این سقف است .اگر رشد
اقتصادی داشته باشند ميتوانند بدهیشان را اضافه کنند.
کارکرد این اوراق چگونه است و چه فرقی با اوراق مشارکت دارد؟

در ایران ما هیچ وقت اوراق بدهی منتشر نکردهایم ،یک چیزی به عنوان اوراق
مشارکت منتشر شد که با اوراقی که مد نظر است بسیار متفاوت است .مثال اوراق
مشارکتی که دولته ا منتشر ميکنند اوراقی است که خریدار ميتواند هر لحظه
به بانک ببرد و آن را نقد کند .این با ماهیت اوراق بدهی فرق دارد و آنها فقط در
بازار ثانویه قابل خرید و فروش هستند و شما نمیتوانید آن را به بانک ببرید و
پولش را بگیرید .سالها این اوراق منتشر ميشد .اسمش را گذاشته بودند اوراق
بدهی .در حالی که اوراق بدهی نبودند .در واقع همان اوراق باعث شدکه دولت به
بانکها بیشتر بدهکار شود .مردم ميرفتند پولشان را از بانکها ميگرفتند و دولت
به بانکها بدهکار ميشد .آنچه در سهساله عمر اين دولت اتفاق افتاده این است
که اوراق مشارکت بدون قدرت خرید منتشر کرده که باید نرخهای بسیار باالیي را
برای آن در نظر بگیرد .فرض کنید وقتی نرخ سود سپرده باالی  22درصد بود ،این
سود سپرده در حقیقت سپردهگذاری بدون ریسک بود .اگر ميخواستند این اوراق
قابلیت بازخرید نداشته باشد ،باید یک ریسک مهم نقدشوندگی به اوراق تحمیل
ميکردند که خود این موضوع ریسک بین  23تا  10درصدی دارد.
یعنی منظورتان این است که این نوع اوراق با این شیوه ریسک دارد؟

از اینکه طرح مشترکش با عباس آخوندی
وزیر راه و شهرسازی برای تسویه
بدهیهای دولت ،مورد بیتوجهی قرار
گرفته ،دلخور است .میگوید کسی نگفت
که چرا با این طرح مخالفت ميکند .با این
حال خودش حدس ميزند که مخالفان
شاید علت بازپرداخت به صورت ارزی را
قبول نداشتند .در طرحی که غالمرضا
سالمی مشاور وزیر مسکن و شهرسازی
درباره آن بحث ميکند ،قرار بوده که بدهی دولت به صورت اوراق ارزی باشد با بازپرداخت 10ساله و بیشتر
با سود  5تا  6درصد .اما به گفته او با وجودی که عباس آخوندی آن را در هیئت دولت هم مطرح کرد ،کسی
به این طرح توجهی نکرد .حاال دولت راهکار دیگری در دستور کار دارد که اخیرا هم اجازه آن را از مجلس
گرفته است؛ انتشار اسناد خزانه یا اوراق قرضه اسالمی .طرحی که قرار است در مرحله اول  40هزار میلیارد
هاي دولت را تسویه کند .مابقی اما به صورت تسعیر نرخ ارز تسویه ميشود ،طرحی که
تومان از بدهی 
اقتصاددانان آن را شعبدهبازی دولت ميخوانند و غالمرضا سالمی از آن به عنوان حسابسازی یاد ميکند.
گفتوگو با او درباره بدهیهای دولت را بخوانید.

البته بسته به اوضاع اقتصادی دولت متفاوت است؛ مثال اگر ميخواستند اوراق
با سود  30درصدی منتشر کنند ،بعد از  2سال و نیم بدهی دولت خودبهخود دو
برابر ميشد .ضمن اینکه دولت آن زمان عزم خود را برای تکرقمی کردن تورم
جزم کرده بود .انتشار اوراق مشارکت با سود باالی  20درصد نقض تصمیم کاهش
تورم به زیر  10درصد بود .در نتیجه دولت در وضعیت دشــواری قرار گرفت که
نمیتوانست این اوراق را منتشر کند .اگر هم منتشر ميکرد مثل اسناد خزانه باید
با سررسید یکساله ميبود .در نتیجه به عنوان اوراق بدهی هم تلقی نمیشد .در
حالی که در تمام دنیا اسناد خزانه در قالب تعدیل درآمدهای ساالنه دولت منتشر
ميشود؛ مثال در ســهماهه اول درآمد کم است و در سهماهه دوم درآمد بیشتر
ميشود ،لذا برای اینکه نقدینگی و گردش نقدینگی را با خزانه دولت تنظیم کنند،
اسناد خزانه منتشر ميکنند.

700
هزار شغل

بهترینعملکرد
درباره طرحهای
دولتی اشتغالزا
دربرنامه سوم توسعه

یعنی دولت كه قرار اســت اسناد خزانه منتشر کند ،سال آینده برای
بازپرداخت آنها با مشکل مواجه ميشود؟

البته دولت بازپرداخت ميکند اما در نهایت مشکل بدهی دولت حل نمیشود،
بلکه بیشتر هم ميشود.
پس راهکار چیست؟

راهکاری که ما ارائه کردیم ،این بود که اوراق بلندمدت با قدرت خرید ثابت
منتشر کنند؛ مثال فرض کنید اگر معیار قدرت خرید را یورو یا دالر در نظر بگیریم
یا ترکیبی از ایندو ارز ،کسی که امسال یورو دارد  10سال دیگر قدرت خریدش
حفظ ميشــود .یعنی اگر امروز یک میلیون یورو اوراق خرید 10 ،سال بعد این
میزان ارزی که خریده تضمین ميشود .البته مثال با نرخ بهره  5تا  6درصد و در
دنیا نرخ بهره  2تا  3درصد است .در ایران با توجه به ریسک کشور تا  5یا  6درصد
جذاب است .تضمین پرداخت آن هم فروش آتی نفت باشد .هر سال هم مقداری
از پول نفت برای پرداخت سود و اصل آن در نظر گرفته شود.

مهمترین چالش
دولت ایران ،بحران
بدهیهاست .تا
قبل از سال 91
درآمد نفتی خوبی
داشتیم و اقتصاد را
به درآمد نفتی باال
عادت داده بودیم
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پوشــه

12

هزار میلیارد
تومان
میزان بدهی
وزارت نیرو

دولت در حال
حاضرتنگنای
اعتباری دارد و
علت هم این است
که به بانکها و
پیمانکارانبدهکار
است .دولت
نمیتواندبدهی
خود را بپردازد و
اینمسئلهباعث
رکود ميشود .رکود
باعث ميشود که
گروهینتوانند
بدهیشان را
بدهند.همه
ميدانند که مشکل
اساسی اقتصاد
ایران بدهیهای
بزرگ دولت به
سیستمبانکیو
فعاالن اقتصادی
است

200
هزار میلیارد
تومان

مطالبات
معوق بانکها
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اگر کسی خواست اصل پول را زودتر از موعد بگیرد ،چطور؟

البته اصل آن پرداخت نمیشــود ،بلکه سررسید آن تمدید ميشود .با این
شیوه به هر میزان که نفت بفروشیم ،ميتوانیم سود اوراق با قدرت خرید ثابت را
بپردازیم .در نتیجه بدهی دولت ساماندهی ميشود.
بدهی دولت به بانکها دو دسته است؛ نخست بدهیهای مستقیم به بانکها
و دیگری تعهد افزایش سرمایه بانکهاست .چون بانکهای دولتی افزایش سرمایه
ندارند و رقم درشــتی هم بدهی دارند .مقداری هم به صندوقهای بازنشستگی
بدهکارند که البتــه آن هم معموال بدهی دولت تلقی ميشــود .نتیجتا جمع
بدهیهایشان بسیار باالست و چیزی در حدود  600هزار میلیارد تومان ميشود.
این رقم نزدیک به تولید ناخالص داخلی کشوراست .دولت ميتواند بهمرور این
اوراق را منتشــر کند و هم برنامهریزی کند که در مجلس مصوب شود تا هیچ
نوعی بدهی دیگری تا این سقف نداشته باشند .از طرفی نرخ بهره قابل قبول باشد
که در سطح بینالمللی جذابیت ایجاد کند .کارکرد این اوراق مثل صندوق توسعه
ملی اســت که مقداری از فروش نفت هر سال به صندوق واریز ميشود .بخشی
بابت بدهی پسانداز و پرداخت ميشــود .اما این راهکار که ارائه شــد متاسفانه
توجهی از سوی دولت به این طرح صورت نگرفت .یا متوجه راهکار نشدند یا اینکه
کسانی هشدارهایی در این زمینه دادند .من متوجه نشدم که علت بیتوجهی به
این طرح چه بود.
از طرف وزارتخانه ارائه شد؟

هــم از طرف آقای دکتــر آخوندی و هم بنــده ارائه شــد .چندبار هم در
کمیسیونهای مختلف روی آن بحث شد اما در نهایت گم شد .هنوز هم به نظر
من تنها راهکار نجات اقتصاد کشور از بدهیها ،انتشار این نوع اوراق بدهی است.
اینکــه بیاییم مقداری از درآمدهای آینده نفتی را به بدهیهای فعلی اختصاص
بدهیم .رقم آن هم زیاد نمی شود .در واقع اگر دولت سالی یک میلیارد دالر از
درآمد فروش نفت را کنار بگذرد  -حاال هر مقدار ،بســته به درآمد  -فشاری به
دولت وارد نمیکند.
این طرح تبعات تورمی ندارد؟

اصال ،چون قرار نیســت ریالی به اقتصاد تزریق شود .بلکه در جهت عکس
هم هست ،چون ریال را از بازار جمع ميکند و در اختیار دولت و طلبکاران قرار
ميدهد .این پول ميتواند وارد چرخه اقتصاد شود و در حقیقت تنگنای اعتباری
را برطرف کند .
شما فکر ميکنید دولت بتواند چنین نرخ بهرهای را بپردازد؟

دولت در حال حاضر تنگنای اعتباری دارد و علت هم این است که به بانکها
و پیمانکاران بدهکار است .دولت نمیتواند بدهی خود را بپردازد و این مسئله باعث
رکود ميشود .رکود باعث ميشود که گروهی نتوانند بدهیشان را بدهند .همه
ميدانند که مشکل اساسی اقتصاد ایران بدهیهای بزرگ دولت به سیستم بانکی
ها تسویه نشود ،این بحران اقتصادی مرتفع
و فعاالن اقتصادی است .پس تا بدهی 
نخواهد شد .ولی شاید این جسارت در دولت وجود نداشته که این مسئله را حل
کند ،با وجود اين باز هم اصرار داریم که دولت این طرح را هرچه زودتر اجرا کند.
فکر ميکنید استقبالی هم از این طرح بشود؟

مسلما مشتری برای این کار زیاد خواهد بود؛ یعنی با توجه به اینکه نرخ این
اوراق در دنیا بین  1.5تا  3درصد به صورت بازه زمانی 30ساله است در ایران با
 6درصد حتما مردم را راضی خواهد کرد .چون قدرت خرید آنها حفظ ميشود و
از سویی  5یا  6درصد هم افزایش ثروت دارند .حتما این طرح برای صندوقهای
بازنشستگی یا ایرانیهای خارج از کشور که در ایران پول دارند ،جذاب است .من
نميدانم راهکاری که ميتوانست اقتصاد کشــور را نجاب بدهد ،چرا اینقدر با
بیتفاوتی به آن نگاه شد.
این اوراق در خارج هم قابل عرضه بود؟

نه ،فقط در داخل .آن اوراقی که مد نظر شماست ،اوراق قرضه بینالمللی است.
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مشکل ما ریال است .بحران از زمانی شروع شد که ارز را به بانک مرکزی فروختیم
و ریال آن را تزریق کردیم .این مثل چاپ اسکناس عمل کرد .ایرانیهای خارج از
کشور هم ميتوانند از طریق بازار آزاد ارزشان را تبدیل به ریال کنند .بازپرداخت
آن هم به صورت معادل ارزی است.
بعد از این طرح ،نقدی هم نشنیدید؟

مقداری به رگ غیرتشــان برمیخورد که چطور این اوراق را به دالر یا یورو
متصل کنیم .درحالی که موقعی که دالر از  800تومان به  3هزار تومان رسید،
کسی اینقدر رگ غیرتش باال نزد .حاال این حرفی که ما زدیم اینقدر واکنش
داشــت؟ نقد اساســی به طرح این بود که چرا بازپرداخت به صورت ارز باشد؟
ميگوییم معادل آن یک میلیون یورو را تبدیل به اوراق بدهی کردید 10 ،سال
دیگر با همان پول ميتوانید همان میزان یورو را بخرید .ضمن اینکه سالی  5یا 6
درصد هم سود داده ميشود .کجای این طرح برخورنده بود یا به غرور ملی ضربه
ميزد! من فکر ميکنم علت این انتقاد این است که فکر ميکنند اعتبار دولت از
دست ميرود .در حالی که اعتبار دولت در پرداخت بدهی به مردم و به سیستم
بانکی است .در بازار بینالمللی هم وضعیت ایران خوب است .اما در داخل مردم
اعتماد نمیکنند .چون معلوم نیست دولت بعدی که ميآید آیا باز هم تورم 40
درصد ميشــود یا نه .االن اوراق را که منتشــر ميکنید با نرخ  30درصد است.
ها این را اوراق را نمیخرند .چون معتقدند اگر دولت دیگری آمد و تورم را
خیلی 
 40درصد کرد ،ضرر ميکنیم .بنابراین اعتمادی به سیاستهای اقتصادی دولت
ندارند .خریدار این اوراق نگران این مســئله است که ارزش پول خود را از دست
بدهد .یعنی خریدار بخرد اما بعد از دو سال کل ارزش اوراق از بین برود .بنابراین
ریســک باالست ضمن اینکه با ســود  22درصد بعد از  3سال بدهی دولت دو
برابر ميشد .مثال اگر  10هزار میلیارد تومان منتشر کنید ،بعد از  2سال و اندی
بدهی  20هزار میلیارد تومان ميشود .متاسفانه اقتصاددانان درباره این طرح تعمق
نمیکنند .در حالی که راه کامال منطقی و درستی بود .شاید چند سال دیگر به
این نتیجه برسند ،اما شاید خیلی دیر شده باشد .هرچه ميگذرد بحران بدهی
دولت لطمه بیشتری به اقتصاد ميزند .همه هم منتظر معجزه قیمت نفت هستیم.
در حالی که بازگشــت به قیمتهای گذشته در حال حاضر امکان ندارد .برآورد
اقتصاددانان جهانی قیمت  50تا  60دالر است .بنابراین معجزهای رخ نخواهد داد.
کمبود منابع دولت آثار رکود را تشدید ميکند .تقریبا  70یا  80درصد طرحهای
عمرانی به دلیل کمبود منابع قابل اجرا نیست .آنها هم کار ایجاد ميکنند و هم
زیرساختها را تقویت ميکنند .متاسفانه اکثر پروژههای عمرانی با کمبود منابع
مواجه هستند و دولت راهکاری برای تامین منابع آنها ندارد.
ها گفتند که این طرح صوری دولت
درباره تسعیر که مصوب شد ،خیلی 
است و در نهایت هزینههای اجرای آن بر دوش مردم است .نظر شما چیست؟

در دولت احمدی نژاد که مجمع عمومی بانکها این راهکار را ارائه داد ،نوشتم
که کار غلطی است .آثار تورمی  45هزار میلیارد تومانی را که برای مسکن مهر
پول چاپ شد و به اقتصاد عرضه شد ،دیدیم .مجمع عمومی بانکها  74میلیارد
تومان را ميخواســت به صورت تهاتر تســویه کند در حالی که این کار انتشار
اســکناس است و تبعات تورمی دارد .آن موقع هم هشــدار دادم .درست است
که با تسعیر ناشــی از افزایش نرخ ارز بدهی دولت را کم ميکنیم و این اقدام
حسابداری است که اثرات تورمی آن قبال رخ داده ،اما همان موقع هم گفتم که
این کار بدآموزی برای دولتهای بعدی اســت که بدهی خود را بر دوش مردم
بگذارند .در حقیت قدرت پول ملی را کاهش بدهند و بعد بگویند این میزان سود
از تسعیر شناسایی کردیم .باید جلوی این کار را گرفت و اجازه نداد بانک مرکزی
طرحهای پوپولیستی اجرا کند که در حقیقت تورمزاست .این تصمیمه ا قدرت
پول ملی را پایین ميآورد .تورم داخلی نرخ ارز را نگه داشتهایم که بعد به صورت
فنر رها کنیم تا ارز چند برابر شود و از نظر حسابداری یک سود در بانک مرکزی
نشان داده شود.

اقتصادهای بزرگ بدهیهای بزرگ دارند .دولتی که بدهکار نباشد نميتواند رشد کند .البته نباید
ها ادامهدار باشد که به کلیت اقتصاد فشار وارد کند.
این بدهی 

هادی حقشناس در گفتوگو با آیندهنگر:

دولت باید اعتمادسازی کند
او بهترین راهکار خروج از رکود فعلی را ادامه سیاست کاهش تورم و پرداخت بدهیهای دولت ميداند ،البته تاکید
ميکند که حتما الزم است دولت قبل از انتشار اوراق قرضه اعتمادسازی کند .ميگوید« :مردم نسبت به دولتها
ها توانستند این اعتماد را جلب کنند ،آن وقت ميتوان انتظار داشت که سرمایههای
بیاعتماد شدهاند .هروقت دولت 
خردشان را به بخش تولید ميبرند ».اعتمادسازی را شرط الزم برای خروج از رکود و کاهش نرخ تورم را شرط کافی برای
ل هادی
خروج اقتصاد از بحران ميداند .حاال یک بخش آن که کاهش نرخ تورم است ،به هدف نزدیک شده ،با این حا 
حق شناس که خود زمانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه بوده ،میگوید هنوز دولت باید صبر کند.
حقشناس در حال حاضر مشاور رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی است .درباره بدهیهای دولت با او گفتوگو کردیم.

ها و
آقای روحانی در زمان روی کار آمدن از ســه چاله بزرگ بدهیهای دولت ،یارانه 
مسکن مهر یاد کرد که به گفته ایشــان بخش زیادی از وقت دولت صرف پرداختن به این
ها خبر ميدهد .در حالی که اقتصاد ایران در
مشکالت شده .اخیر آمارها از رشد این بدهی 
رکود است و از سویی دولت تصمیم دارد که بخشی از منابع بانکها را به سمت صنایع کوچک
و متوسط سوق بدهد ،فکر ميکنید بهتر است دولت ابتدا بدهیهای خود را بپردازد یا اینکه
بدهیهای جدید خلق کند؟

در دنیا داستان همیشــه همین بوده ،اقتصادهای بزرگ بدهیهای بزرگ دارند .دولتی که
بدهکار نباشد نميتواند رشد کند .البته نباید این بدهیه ا ادامهدار باشد که به کلیت اقتصاد فشار
ها اتفاق افتاد آنها شرکتی ایجاد کردند و
وارد کند .مثال در کره جنوبی و ژاپن وقتی بحران بدهی 
بدهی را با این شرکت تهاتر کردند و بعد دولت با این شرکت طرفحساب شد .یا در جریان بحران
اقتصادی  2008امریکا که صنایع بزرگ بدهکار شدند ،دولت امریکا بدهی آنها را در قالب سهم به
نام خود کرد و سپس فرصت داد که ظرف  5سال بدهیهایشان را بپردازند .در دنیا برای مقابله
با بحران بدهیها ،یا دولته ا این بدهی را برعهده ميگیرند ،یا شرکتهایی درست ميشود که
این بدهی را بین دولت و بدهکارها تسویه ميکند .دولت ایران مزیت بزرگی دارد و آن نسبت کم
میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت کم بدهی دولت به بانکها ،بانک
مرکزی و بخش خصوصی است.
البته آخرین عددی که اعالم شــده  600هزار میلیارد تومان است که نزدیک به تولید
ناخالص داخلی ماست.

باز هم این عدد نسبت به تولید ناخالص حدود  30درصد است.

پس شما ميگویید این دولت ،چندان دولت بدهکاری نیست؟

خیر ،االن تولید ناخالص داخلی امریکا نزدیک به  17هزار میلیارد دالر است؛ بدهی این کشور
بیش از این رقم اســت .پس این دولت دو مزیت دارد؛ بدهــی خارجی زیادی ندارد و ميتواند
اعتباری در دنیا باشــد و یا این بدهی ناچیز است .دولت برای پرداخت بدهی راهکارهای زیادی
دارد ،مثال ميتواند از طریق تشــکیل صندوقهای سرمایهگذاری این بدهیه ا را تهاتر کند .یا با
ها بهآسانی قابل پرداخت است.
اوراق قرضه که در همهجای دنیا نتایج مثبتی داشته این بدهی 
این اوراق بهراحتی در بازار ســرمایه قابل ارائه است .البته دربرنامه ششم برای انتشار این اوراق
پیشبینیهای الزم صورت گرفته تا به بازار ســرمایه هم تعمیق ببخشد .در سیاستهای کالن
برنامه ششم هم در اين زمينه تاکید شده است .ابزارهای بازار سرمایه در کشور ما متنوع نیست.
از طرفی اقتصاد ایران بهجای اینکه سرمایهمحور باشد بانکمحور است و دولت باید برای ایجاد
جذابیت بیشتر در بورس اقدام کند.
اگر نرخ سود بانکی دوباره کاهش یابد ،همانطور که مجددا زمزمه این کاهش به گوش
ميرسد ،قاعدتا اوراق مشارکت و قرضه را نميتوان بسیار باالتر از نرخ سود تسهیالت ارائه
رسمي سود تنظیم شود ،فکر ميکنید این اوراق به

کرد و این اوراق هم باید متناسب با نرخ

اندازه کافی بتواند جذابیت ایجادکند؟

اگر تورم به زیر  5درصد برســد ،مردم به هیچ عنوان سراغ بانک نميروند .مردم ایران شاید
ها پول داشته باشند ،شاید همین اندازه هم طال داشته باشند ،آیا
حدود  50میلیارد دالر در خانه 
این داراییه ا نميتواند پشتوانه تولید باشد؟ اما چرا به بخش تولید نميآید؟ پاسخ روشن است :اول
نااطمینانی از سیاستهای دولت و دیگری ترس از تورم.
پس با این نااطمینانی نميتوان امیدوار بود که این روش هم به کمک دولت بیاید؟

به نظر من زمانی مردم سپردههایشان را از بانکها خارج ميکنند که به دولت اعتماد کنند.
این ربطی به دولت فعلی یا قبلی ندارد .مردم نسبت به دولته ا بیاعتماد شدهاند .هروقت دولتها
توانستند این اعتماد را جلب کنند ،آن وقت ميتوان انتظار داشت که سرمایههای خردشان را به
بخش تولید ميبرند .اصال بانک ملی در ایران همین گونه شکل گرفت؛ از همین سرمایههای خرد.
ها زمانی ميتواند به کمک دولت و تولید بیاید که ثبات و امنیت در اقتصاد وجود داشته
این سرمایه 
باشد؛ مردم به برنامههای دولت اطمینان کنند .اگر مردم به دولت روحانی اعتماد کنند و مطمئن
باشند که قصد دارد سیاست کنترل تورم را ادامه بدهد ،قطعا در دولت بعدی کار دولت راحتتر
خواهد شد .در کشورهای پیشــرفته ،دولته ا پای هر وعدهای که ميدهند ،ميایستند و اصال
مجبورند به آن عمل کنند .مثال از آذرماه  89که طرح هدفمندی یارانهه ا اجرا شد و آزادسازی
صورت گرفت ،قرار بود از محل آزادسازی قیمته ا پروژههای عمرانی نیمهتمام تکمیل شود ،اما
آیا این اتفاق افتاد؟ قیمت حاملهای انرژی افزایش یافت ،ولی عمال اشتغالی اضافه نشد و پروژه
عمرانیاي تکمیل نشد .بلکه سالهای  91و  92بدترین سالهای اقتصاد ایران شد .اقتصاد ایران 8
درصد کوچکتر شد .لذا مردم به این زودی به برنامههای دولت اعتماد نميکنند.
ها در قالب رد
ها واگذاری شرکت 
یکی از شیوههای قدیميپرداخت بدهی از سوی دولت 
دیون یا خصوصیسازی بوده در حالی که این شیوه در بلندمدت نشان داده که هردو طرف
زیان ميبینند .نظر شما چیست؟

عمومي دولت  120هزار میلیارد تومان

ســالی که قانون خصوصیسازی اجرایی شد ،بودجه
ها این
بود ،امسال این رقم  700هزار میلیارد تومان شده است؛ یعنی تقریبا شش برابر .برای خیلی 
سؤال پیش آمده که اگر خصوصیسازی اتفاق افتاده چرا اینقدر بودجه کشور حجیم شده است؟
چرا باید با پدیده حقوقهای نجوميو درآمدهای افسانهای مواجه باشیم؟ پاسخ این سؤاالت در
گرو اندیشه دولتی حاکم بر شرکتهای دولتی است .مادام که اندیشه مدیران دولتی چسبندگی
به میز و قدرت باشــد ،نهتنها خصوصیسازی واقعی اتفاق نميافتد بلکه آنچه هم که در عمل
رخ ميدهد ،ســبب ناکارآمدی اقتصاد خواهد شد .بخش عمدهای از خصوصیسازیه ا در قالب
صندوقهای تامین اجتماعی یا واگذاری به شستا صورت گرفته؛ غالب مدیران و اعضای هیئت
ها وابسته به دولتاند لذا خصوصیسازی به معنای انتقال مالکیت یا مدیریت
مدیره این شرکت 
اتفاق نیفتاده است .این شیوه رد دیون و واگذاری منسوخ شده است .در دنیا هدفگذاری ميکنند
که مثال طی  5ســال به هدفی برسند .برای رسیدن به آن چارچوب کار تهیه ميشود .بنابراین
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پوشــه

اگر تورم به زیر  5درصد برسد ،مردم به هیچ عنوان سراغ بانک نميروند .مردم ایران شاید حدود  50میلیارد دالر در خانهها
ها نميتواند پشتوانه تولید باشد؟ اما چرا به بخش تولید
پول داشته باشند ،شاید همین اندازه هم طال داشته باشند ،آیا این دارایی 
يآید؟ پاسخ روشن است :اول نااطمینانی از سیاستهای دولت و دیگری ترس از تورم.
نم 

معتقدم تا زمانی که دولت پای خود را از اقتصاد بیرون نکشد و بخش خصوصی در فعالیتهای
کالن اقتصاد وارد نشود ،هر سال کمبود بودجه اعتبارات بدهیه ا باقی ميماند.
بعد از بدهی به بانکها یکی از عمدهترین بدهیهــاي دولت ،بدهی به صندوقهای
بازنشستگی تامین اجتماعی و پیمانکاران است .به نظر شما تا کی ميتوان از شیوه واگذاریها
برای پرداخت این بدهی استفاده کرد و اصوال این نوع تسویه بدهی چه تبعاتی دارد؟

در تمام دنیا نسبت شاغالن بخش دولتی به بازنشستهها بهطور میانگین سه به یک است .یعنی
به ازای هر سه یا دو کارمند یک بازنشسته وجود دارد و تعداد کارمندان بیشتر از بازنشستههاست.
اما در ایران این نسبت برعکس است و بهازای هر کارمند یک بازنشسته وجود دارد و حقوق این
افراد باید از محل بودجه عموميتامین شــود .دولت باید این حقوق را از محل واگذاری ســهام
شرکتهای خود به تامیناجتماعی تامین کند که ممکن است درآمدهای موجود محقق شود
و اگر محقق نشود در آخر سال بهعنوان طلب تامیناجتماعی از دولت تلقی میشود .در نهایت
دولت باید این بدهی را بپردازد .اما به نظر میرسد اوضاع دولت از محل بدهی به سازمان تامین
اجتماعی هم چندانمطلوب نباشد .میزان مطالبات سازمان تامیناجتماعی از دولت بسیار زیاد
است .لذا دولت باید تدابیری برای کاهش حجم مطالبات بیندیشد که سازمان تامیناجتماعی
با بحران مالی روبهرو نشــود .در مورد بدهی به بانکها الزم اســت یادآوری کنم یکی از عوامل
افزایش بدهی دولت ميتواند چکهای برگشتی باشد که سبب وابستگی بیش از اندازه فعالیتهای
اقتصادی به منابع بانکی شده است .از سویی بسیاری از بنگاههای اقتصادی هماینک با کاهش
فروش و ســود مواجه هســتند و قادر به بازپرداخت اقساط و بدهیهای خود نیستند .دولت به
شرکتهای خصوصی بدهکار است و بانک مرکزی به بانکها بدهی دارد .در این مدت مطالبات
معوق سیر صعودی داشته است.
بر اساس اصالحیه بودجه ،قرار است دولت بخشی از بدهیهای خود را در قالب اوراق
اسالمي تهاتر کند .این اوراق چقدر ميتوانند راهگشا باشند؟

قرضه

بازار بدهی یکی از حلقههای مفقوده در اقتصاد ایران محسوب ميشود .بازار بدهی یعنی خرید
دین کسانی که مطالبه دارند و یک بحثی است که اخیرا شروع شده و ممکن است اتفاق بیفتد.
براساس قانون تجارت و طبق ماده  141این قانون بانکها تا  50درصد منابع خود میتوانند
تسهیالت ارائه دهند .این در حالی است که در حال حاضر مطالبات معوق بانکها بیش از 200
هزار میلیارد تومان شده و بدهی بانکها به بانک مرکزی و همچنین مجموع امالک و شرکتهایی
که نتوانستند تسهیالتی را که اخذ شده به بانکها برگردانند به این منجر شده که بانکها نتوانند
تسهیالت مناسبی ارائه دهند .از سویی علیرغم اینکه حجم نقدینگی بیش از هزارهزار میلیارد
تومان شده ،این منابع در اختیار بانکها قرار ندارد تا به شرکتها منابعی پرداخت کنند.
در سنوات گذشــته برخی از بانکها بیش از صد درصد منابع خود را تسهیالت دادهاند که
هنوز برنگشته است و هماکنون ورشکسته شدهاند .البته برخی از بانکها مابازای پولی که دادهاند
امروز هم مطالبات معوق و امالک دارند .پس ورشکسته نیستند بهخصوص که این بانکها وصل
به دولت هســتند و از حمایتهای دولتیها برخوردارند و میتوانند به حیات خود ادامه دهند.
اما اگر این رفتار به بانکهای خصوصی تسری داده شود بانکهای خصوصی نمیتوانند در بازار
دوام بیاورند و اگر وضعیت ورشکســتگی امروز بانکهای دولتی را بانکهای خصوصی داشتند،
دولت قطعا به دنبال ورشکستگی بانکهای خصوصی میرفت ،اما رفتار دولت با بانکهای دولتی
متفاوت است .بانکهای ایران به عنوان بنگاههای اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند بهخصوص که
امروز شــاخص کفایت سرمایه در دنیا حداقل  12است اما در بانکهای داخلی این رقم حداقل
یکچهارم عدد جهانی اســت .از همین رو ميتوان گفت در شرایط کنونی حتما باید پرداخت
بدهی دولت تسریع یابد.
رسيدن به نرخ بیکاری  7درصد در همه برنامههای توسعهای مورد تاکید بوده؛ حاال در
شرایطی که اقتصاد ایران در رکود به سر ميبرد و بخش قابل توجهی از منابع بانکها برای
طرحهای اشتغالزا در دولتهای قبل اختصاص یافته و بازنگشته است ،باز هم مورد تاکید قرار
گرفته است .به نظر شما آیا پرداخت تسهیالت برای بنگاههای کوچک و متوسط که اکنون
بانک مرکزی برای پرداخت آن به بانکها دستور داده ،بر میزان بدهیهای دولت نميافزاید؟

در برنامه پنجساله چهارم و پنجم قرار بود نرخ بیکاری به  7درصد برسد که عمال این هدف
محقق نشــد .در دولت آقای خاتمي طرح وامهای خوداشــتغالی مطرح شد و در دولت آقای
احمدینژاد طرحهای زودبازده برای به دســت آوردن نرخ بیکاری تکرقمي هدفگذاری شد،
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اما هیچکدام به هدف مورد نظر نرسیدند .در دولت آقای احمدینژاد عمال اشتغال صورتگرفته
ناشی از طرحهای زودبازده در حد صفر بوده زیرا  20هزار شغل اصال عددی نیست .با این حال
بهترین عملکرد درباره طرحهای دولتی اشتغالزا را برنامه سوم داشته که ساالنه  700هزار شغل
ایجاد کرد .علت هم این بود که صنایع کوچک و متوسط در آن زمان شکل گرفت .االن  88هزار
صنایع کوچک ،متوسط و بزرگ در کشور داریم که از این میزان  92درصد بنگاههای کوچک
و متوسط هستند .واقعیت این است که بنگاههای بزرگ فقط کاالی نهایی تولید ميکنند .مثال
اگر خودروسازها خودرو تولید ميکنند ،پشت هر خودرو صدها شرکت کوچک قطعهساز وجود
دارد .اگر شرکتهای کوچک قطعهساز راه نیفتاده بود ،خودروسازها نميتوانستند ،تولید کنند.
یا تولید مسکن که اسمش یک واحد است ،اما  70تا  80شغل صنعت را به دنبال دارد .لذا به
نظر من صنایع کوچک و متوســط در شــرایط کنونی ضرورت دارد .در غیر این صورت کاری
نميتوان برای خروج اقتصاد از رکود پیش برد .توجه دولت باید به صنایع کوچک و متوســط
باشد اما نکته کلیدی این است که غالب این صنایع به بانکها بدهکارند؛ بانکهای ما صنعت را
در کشور بیچاره کردهاند.
یعنی بانکها با وجود منابعی که مشکوکالوصول شد و به طرحهای دستوری دولتی
پرداخته شد و برنگشت باز هم باید این ریسک را بپذیرند؟

باید در نظر داشــته باشــید که بانکها در دولت قبل ســراغ شــرکتداری رفتند و عمده
تسهیالتشــان را به بنگاههای بزرگ دادند .چون فکر ميکردند اگر خودشان چنین پولی را به
شــرکتهای کوچک بدهند ،پول برگشت ندارد و عمال درست هم ميگفتند .االن که مطالبات
معوق بانکها به بیش از  150هزار میلیارد تومان رسیده ،آنها به لحاظ اقتصادی رفتار عقالیی
دارند چون اگر تسهیالت خود را به شرکتهای کوچک ميدادند ،همه پولشان سوخت ميشد.
مگر االن اعالم نکردهاند کسانی که وام  100میلیونی دارند ،جرایمشان بخشیده شده؟ این نشان
ميدهد که اگر بانکها به طرحهای دستوری تسهیالت ميدادند ،مطالبات معوق و بدهیهایشان
بیش از میزان کنونی بود .بنابراین رفتار بانکها عقالیی بوده است .سؤال این است که بانکها به
چه دلیل چنین رفتاری را انجام ميدهند؟ دلیل ساده آن تورم است .اقتصادی که تورم دورقمي
در  40سال گذشته داشته ،طبیعی است که نرخ تسهیالت آن دورقميباشد .دهه  70همه دنبال
این بودند که بروند میدان فردوسی دالر بخرند .امروز هم مردم دنبال خرید دالر ،طال ،سکه و ملک
هستند .نميخواهند نقدینگیشان از بین برود یا مثل گلوله برف در تورم آب شود.
خب ،پس راهحل چیست؟

تورم باید به زیر  5درصد برسد .وقتی تورم زیر  5درصد باشد ،دیگر کسی نميرود پولش را
تبدیل به سکه کند که غیرمولد است .به بانک ميسپارد که برای منابع تولید تجهیز شود .وقتی
تورم زیر  5درصد باشد ،بانکها هم پول را خودشان نميبرند که سرمایهگذاری کنند ،چون تولید
کار سختی است .پس پول به تولیدکننده ميرسد که توان تولید دارد نه اینکه طرف از بانک پول
بگیرد و برود با آن زمین بخرد یا بورسبازی و داللی کند .ریشه اصلی همه مشکالت تورم است؛
لذا دولت در ســه سال گذشته درستترین سیاست رادنبال کرده است .تورم را از  40درصد به
زیر  10درصد رســانده ،اما وقتی به زیر  5درصد برسد ،آنوقت ميتوان گفت که اقتصاد سالم
کار ميکند .مثل این ميماند که فشار انسان سالم که  8تا  12باید باشد ،به باالی  15برسد ،آیا
ميتوان مثال قلب این فرد را درمان کرد؟ اقتصاد ایران در سالهای  91و  92به هذیانگویی افتاد.
براي درمان باید اول تب پایین بیاید .به نظر من دولت در بخش تورم بسیار موفق عمل کرده است.
یعنی االن ميشود نسخه داد؟

به نظر من هنوز باید تامل کرد .متاســفانه در ایران همیشــه سیاستمدارها از اقتصاددانان
سوءاســتفاده کردهاند و هرجا نتیجه بد ميشود ميگویند اقتصاددانه ا توصیه کردند .لذا باید
مسائل سیاسی را از مسائل اقتصادی دور کرد .اگر این فاصله رعایت شد ،ميتوانیم به یک ساحل
آرامش برسیم .ولی اگر باز بخواهند از تئوریهای اقتصادی سوءاستفاده کنند ،در نهایت مردم زیان
ميبینند .به نظر من در دو سال گذشته یک آرامش نسبی برقرار بوده است .این آرامش نسبی را
در شرایط تحریم نداشتیم .در سه سال گذشته ،هم تورم کنترل شد و هم مسائل مربوط به تحریم
ها به معنای واقعی لغو شود ،اثر
حل شد .من فکر ميکنم اگر فضای سیاسی آرام بماند و تحریم 
کنترل تورم در رشد اقتصای بیشتر دیده ميشود .البته این کار هم پیششرطهایی دارد .دولت
ابتدا باید سیاست کاهش تورم را ادامه دهد و سپس به فکر جذب منابع و سرمایهگذاری خارجی
و ارائه تسهیالت به بنگاههای کوچک و متوسط باشد.

کارآفرین

کارآفرینانخانگی
تولید گرچه روزهای سختی را پشت سر میگذارد و هر روز شاهد
خاموش شدن چراغ یکی از واحدهای تولیدی هستیم ولی در این
بین کارآفرینانی هستند که با همه توان تالش میکنند تا همچون
سربازی خط را نگهدارند و باوجود کاهش تولید ،چراغ واحد تولیدیشان
را هرروز روشن کنند؛ در این صفحات به معرفی تعدادی از این کارآفرینان
میپردازیم از سلطان حسین فتاحی بنیانگذار امرسان گرفته تاسیدضیاءالدین
جاللیان بنیانگذار پارس مداد و ...

کارآفرین
نگاهی به زندگی سلطان حسین فتاحی

کارگری که استادکار و کارآفرین شد
«یک دلگرمی سرد؛ زیبا ،پیشرو ،مطمئن» .این شعار تبلیغاتی شرکت امرسان را شاید بارها در
شبکههای تلویزیونی و بیلبوردهای خیابانها دیده باشید یا از محصوالت آن در خانه خود استفاده
کرده باشید؛ شرکتی که مدیرعامل و بنیانگذار آن کسی است که از هیچ و کارگری در شرکتهای
لوازم خانگی و تعمیرکاری لوازم خانگی شروع کرد و حاال به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم
خانگی در کشور بهخصوص در تولید یخچال و فریزر تبدیل شده است و جای برندهای نامآشنای
آنها کار میکرد ،گرفته است.
گذشته مانند ارج و آزمایش را که روزی خود برای 
سلطان حسین فتاحی متولد  1336در شهر میانه آذربایجان شرقی است و حاال در آستانه 60
سالگی به سر میبرد؛ او از کودکی زندگی سختی را پشت سر گذاشته و با کار و تالش بزرگ شده
است ،خود او در گفتوگویی با مجله «کارآفرینی» آن روزها را اینگونه تعریف کرده است« :در 5
سالگی پدرم به رحمت خدا رفت .من ،برادرم و خواهرم با مادرمان زندگی میکردیم و مدتی بعد
عمویمان من و برادرم را با خود به قائمشهر برد و ما با خانواده عمو بزرگ شدیم .در شش سالگی به
مکتب رفتم و به دلیل جابهجایی شغل عمو دوره ابتدایی را در مراغه و میانه به اتمام رساندم و بعد در
سال  1349در تهران وارد هنرستان شبانهروزی آزمایش (وابسته به کارخانه لوازم خانگی آزمایش)
شــدم .من نفر دوم پذیرفتهشدگان بودم ».حسین فتاحی از صبح تا ظهر در کارخانه آزمایش کار
میکرد و بعدازظهرها در هنرستان درس میخواند تا اینکه سیکل فنی خود را بعد از سه سال در
این کارخانه و هنرســتان وابســته به آن گرفت ولی در نهایت در این مجموعه نماند و به کارخانه
ها منتشر میشود)
الکترولوکس رفت .او در گفتوگو با هفتهنامه «شنبه» (که در زمینه استارتآپ 
گفته است« :حس میکردم که در آزمایش چیزی برای یادگیری نمانده و چون میخواستم ایده
ها بهدنبال آگهی اســتخدام طراح لوازم خانگی
طراحــی لوازم خانگی را دنبال کنم ،در روزنامه 
میگشتم .طولی نکشید که در شرکت الکترولوکس بهعنوان طراح استخدام شدم و بخاری نفتی

سلطان حسین فتاحی بنیانگذار امرسان متولد  1336در شهر میانه
آذربایجان شرقی است و حاال در آستانه  60سالگی به سر میبرد.

طراحی کردم .در آزمایش ،در بخش طراحی مهندســی کار میکردم و به یک طراح زبده تبدیل
شده بودم .وقتی نزد مدیر فنی آزمایش رفتم تا استعفایم را به او تحویل دهم ،گفت چرا میخواهی
بروی؟ گفتم میخواهم نکات جدید و بیشتری یاد بگیرم و آزمایش چیز بیشتری ندارد که به من
یاد بدهد؛ گفت از اتاق برو بیرون! با این سن و سالت فکر میکنی در آزمایش چیزی نمانده که یاد
بگیری؟! بعد از یک سال از الکترولوکس به کارخانه ارج رفتم ولی بعد از سه ماه به دلیل اینکه خدمت
سربازی نرفته بودم ،اخراجشدم».
با اخراج از ارج به فکر رفتن به ســربازی افتاد و ســرباز نیروی هوایی در دوشانتپه شد ،البته
همزمان با خدمت به دلیل مشکالت اقتصادی کارهای تعمیرات لوازم خانگی نیز انجام میداد .با
پایان یافتن خدمت به شرکت ساراول رفت که تولیدکننده لوازم خانگی بود و در این مجموعه کولر
آبی و آبگرمکن نفتی طراحی میکرد .او عالقه بسیاری به کار و پشتکار باالیی داشت و همین باعث
شد که مورد توجه رئیس کارخانه قرار بگیرد .خودش کار در این مجموعه را در گفتوگویی اینگونه
تعریف کرده اســت« :در آن زمان مدیرعامل ســاراول به علت پشتکار و تبحری که داشتم به من
پیشنهاد کرد که حقوقم را افزایش دهد اما من افزایش حقوق را نپذیرفتم و در عوض از او درخواست
کردم که در سرکشیهای بخش از ساعت  ۶تا  ۹در خطوط تولید و واحدهای مختلف با او همراه
باشم و شیوههای برخورد با کارگران و رفع اشکالها در حوزه مسائل فنی و همچنین حل تضادها و
تعارضها را از نزدیک لمس کنم .او هم قبول کرد و در حقیقت به من جرئت و فرصت اشتباه کردن
را داد .بعد از انقالب من دبیر ،سخنگو و مسئول کمیته فنی شورای کارگری ساراول شدم .در آن
زمان تصمیم گرفتم که طراحی و تولید کولر آبی و آبگرمکن نفتی انجام دهم و با تیمی که تشکیل
داده بودم در عرض سه ماه ،به طراحی و قالبسازی پرداختیم و طی  ۶ماه به مرحله تولید رسیدیم».
همزمان با کار در ســاراول ،حسین فتاحی برای افزایش درآمد خود و کسب تجربه بیشتر به
صــورت آزاد کارهای تعمیرات لوازم خانگی نیز انجام میداد ،او به مغازهها میرفت و اگر کســی
آنها را تعمیر میکرد .این کار کمکم تا جایی ادامه پیدا کرد
تلویزیون و یخچالی برای تعمیر داشت 
که سلطان حسین فتاحی به فکر راهاندازی مغازهای برای خود افتاد .او با پولی که جمع کرده بود در
میدان خراسان مغازهای اجاره کرد و تعمیرات یخچا ل انجام میداد و حتی یخچالهای دستدوم را
که برای فروش میآوردند ،روبهراه میکرد و دوباره میفروخت.
زمانی که فتاحی تعمیرگاه یخچال راهاندازی کرد همزمان با جنگ بود و او در این دوره باتوجه
به نیاز مردم به فکر تولید فریزر با حداقل امکانات افتاد .ولی برای این کار پیشنیازهایی الزم بود که
مهمترین آنها کار با ورق و تولید بدنه بود ،به همین دلیل او به فکر رفتن به کابینتسازی و یادگرفتن
کار با ورق افتاد .البته همزمان با این کار در خانه کار طراحی محصوالت را هم انجام میداد .خودش
در گفتوگو با سایت «مردمان» از آن دوره و روزها این گونه گفته است« :مدتی در کابینتسازی
مشغول شدم ،سپس یک کابینتسازی را اجاره و نخستین بدنه فریزرها را آنجا تولید کردم .در واقع
 ،نطفه امرســان همانجا بسته شد؛ پس از آن پارکینگی در خیابان پیروزی اجاره کردم و سرهم
کردن فریزرها و یخچاله ا را در این پارکینگ انجام میدادم .با شکل گرفتن تولیدات از مغازهه ا و
فروشگاههای لوازم خانگی دعوت کردم تا کارها را ببینند .بعد از آن بود که مغازهه ا پول میدادند و
نام برند امرسان در سال  ۱۳۶۶ثبت شد ولی پیش از این حسین فتاحی کارگاه تولید یخچال و فریز
ها یخچال و بهخصوص فریزر تولید میکرد.
خود را در زیرزمینی راهاندازی کرده بود و باتوجه به سفارش 

1348
1336

1366
سال  1348بود که حسین فتاحی وارد هنرستان و بعد کارخانه آزمایش شد .او بعد در کارخانههای
الکترولوکس و ساراول مشغول به کار شد و مدتی هم کار تعمیرات لوازم خانگی انجام میداد.
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به گفته فتاحی در حال حاضر این مجموعه  22درصد بازار را در دست دارد و البته او
آنها در واحد
برای به دست آوردن  ۲۵درصد بازار هدفگذاری کرده است .عالوه بر این ،
تولیدی جدید این مجموعه که در سال  1390در  150هزار متر مربع راهاندازی شده است.

روند افزایش تولید و اشتغال در امرسان

کارها را پیشخرید میکردند و سفارش میدادند که یخچال و فریزر برایشان تولید کنم ،به همین
شکل سرمایه جمع کردم و کار را توسعه دادم».
این توســعه و افزایش تولیدات در کارگاه زیرزمینی فتاحی تا جایی پیش رفت که او به فکر
جمعآوری ســرمایه و راهاندازی کارخانه و خط تولید افتاد؛ برای جمعآوری ســرمایه الزم با پدر
آنها واحد تولیدیشــان را در منطقه جاجرود و در زمینی
همســرش و فرد دیگری شریک شد .
به مســاحت  5هزار متر مربع راهاندازی و نام برند امرســان را در سال  ۱۳۶۶ثبت کردند ،اسمی
که برگرفته از نام یک نان محلی در منطقه میانه است که حسین فتاحی اصالتش به آن منطقه
برمیگردد .کارخانه امرسان در سال  1364تاسیس شد ،تا سال  1366به تولید فریزرهای خانگی
اشتغال داشت و پس از آن خط تولید اولین یخچال فریزر  16فوت با طراحی جدید در سال 1366
در آن به مرحله بهرهبرداری رسید .همچنین پس از آن با توجه به نیازهای بازار در این مجموعه
یخچالفریزرهای  18فوت و  20فوت امرسان طراحی شدند و به مرحله تولید رسیدند؛ محصوالتی
که سالهاست پرفروشترین تولیدات در نوع خود در کشور هستند و یخچالفریزر 20فوت همچنان
رتبه اول را در بین تولیدات مشابه داخلی دارد .فتاحی در گفتوگو با سایت «مردمان» گفته است:
«در آن زمان تشخیص دادیم که چون خانوادهها به سمت کوچکتر شدن میروند و مسکن هم
کوچکتر میشود ،بنابراین نیاز است که یخچال و فریزر سرهم تولید شود .نخستین تولید امرسان،
یخچال  ۱۶فوت بود .نقطه قوت ما بعدها ،تولید یخچال و فریزری بود که فریزر در پایین قرار داشت.
این هم براساس ایدههایی بود که از یکی از کارگرهای واحد خدمات گرفتیم .روزی
دیدم کارگر واحد خدماتمان ،یکی از یخچالفریزرها را برعکس گذاشته و فریزر پایین
ها از آن را تولید
افتاده .به ذهنم رسید که میشود فریزر پایین باشد .نخستین نمونه 
کردیم و تعدادی را به بازار فرســتادیم که استقبال زیاد بود .در آن زمان همکاری
در یک فضای نُهمتری میان من و یک مهندس جوان انجام میشد .بدین ترتیب ،
ها را ساختیم و به شکل انبوه به بازار روانه کردیم».
قالب 
به گفته فتاحی در حال حاضر این مجموعه  22درصد بازار را در دســت دارد
و البته او برای به دســت آوردن  ۲۵درصد بازار هدفگذاری کرده اســت .عالوه بر
آنها در واحد تولیدی جدید این مجموعه که در سال  1390در  150هزار متر
این ،
مربع راهاندازی شــده است تولید لوازم خانگی دیگری همچون اجاق گاز و ماشین
لباسشــویی را در کنار یخچال و فریزر در دستور کار قرار دادهاند .مجموعهای که
ماشــینآالت آن را از امریکا وارد کردهاند و تکنولوژی بسیار مدرنی در زمینه تولید
لوازم خانگی محســوب میشود .ویژگیهایی که باعث شده تولیدات این مجموعه
مشــتریانی در کشورهای دیگر هم داشــته باشد و بخشی از تولید مجموعه صادر
شود .هماکنون محصوالت این کارخانه به کشورهای عراق ،افغانستان ،ترکمنستان،
تاجیکستان و ارمنســتان صادر میشود و مدیران این مجموعه برای سال  96این
هدفگذاری را دارند که  ۲۰درصد کل تولید را صادر کنند.
ســلطان حسین فتاحی در گفتوگویی گفته« :امرسان چون در زمان جنگ و

تولید در این مجموعه به گفته بنیانگذار آن از روزانه  10یخچال و فریزر شروع شد و
در دهه  80و اوج کار به روزانه  ۱۸۰۰دستگاه انواع یخچال و فریزر رسید ولی بعد به دلیل
شرایط اقتصادی کشور و رکود کنونی این تولید کاهش یافت و در حال حاضر به ۱۳۰۰
دستگاه یخچال و فریزر رسیده است .همچنین در این مجموعه روزانه تا ۲۵۰اجاق گاز
و لباسشویی تولید میشود .هماکنون در کارخانه امرسان  1400نفر به صورت مستقیم
مشغول به فعالیت هستند و در بخش خدمات مشتریان نیز  450نفر اشتغال دارند.

بحران به وجود آمد ،مخلوق بحران است و مدیریت بحران را بهویژه در شرایط کنونی خوب بلدیم.
در شرایط رقابت بازار هم ثابت کردیم که رقابتپذیریمان هم باال است .زمانی هم که عرصه تنگ
ها در بازار جوالن میدادند ،ما سهم بازارمان را حفظ کردیم».
شده بود و خارجی 
البته در مسیر توسعه کارخانه ،فتاحی هم به این نتیجه رسید که خود نیز ادامه تحصیل دهد،
خودش در مصاحبه با هفتهنامه «شنبه» در اینباره گفته« :وقتی میدیدم مهندسهایی که استخدام
میکنم چقدر به روند تولید کمک میکنند ،خودم هم لیسانس مهندسی مکانیک گرفتم .زمانی
هم که نیروهایی در زمینه مدیریت استخدام کردم که در زمینه تحقیقات بازار و مدیریت بازار حرف
میزدند ،لیسانس مدیریت گرفتم؛ بعد از آن هم دکترای دیبیای گرفتم .زمانی که من نخستین
مهندس را آورده بودم ،مسافرتی رفتم و وقتی برگشتم ۳۰ ،نفر از کارگرها رفت ه بودند .جمعشان
کردم در حیاط کارخانه و در حالی که روی بشــکهای ایســتاده بودم ،گفتم تحصیالت ،الزمه کار
ماست و خودتان هم باید به فکر تحصیل باشید ».فتاحی را باید یکی از کارآفرینان کشور دانست که
مرد روزهای سخت است و به اشتغالزایی و کارآفرینی اهمیت بسیاری میدهد و تالش میکند تا
خود را بهروز نگه دارد .او دراین زمینه سایتی با عنوان «کارآفرینی به شیوه
مهندس سلطان حسین فتاحی» راهاندازی کرده است و برای روزنامههای
کشــور از تجربیات سالهای کارش مینویسد .مثال او در یادداشتی که در
روزنامه «فرصت امروز» منتشر شده است ،نوشته« :واقعا لذت میبرم وقتی
میبینم جوانها با عشق و عالقه تالش میکنند و تولید را پیش میبرند.
البتــه معتقدم جوانان امروز یک ایراد عمده هم دارند و آن این اســت که
میخواهند یکشبه به همهجا برسند .اگر هم در این مسیر دچار مشکلی
شوند ،بهسرعت ناامید میشوند و خود را کنار میکشند .اگر آنها خود را از
نظر دانش و اطالعات و تکنیک باال ببرند ،نه کســی میتواند آنها را زمین
بزند و نه میتواند سرمایهشان را از چنگشان بیرون آورد .پلههای موفقیت
را باید یکییکی و به ترتیب بســازید؛ هم سختیاش را تحمل کنید و هم
از آن لذت ببرید .عقیده راســخ دارم و این موضوع را طی سالیان زندگیام
به دســت آوردهام که هر سختی به دنبال خود نتیجهای دارد .اگر جوانها
در راســتای عالقه خود و در مسیری هدفمند ،پشتکار داشته باشند و از
سختیها نهراسند ،نتیجه و ماحصل کار و تالش خود را خواهند دید .این
یک اصل است که من در مسیر زندگی خود ،با تمام وجودم تجربه کردهام؛
مسیری که در آن امرسان را از هیچ ،به جایی رساندم که جزو بهترینهای
ایران و خاورمیانه است».

کارخانه جدید امرسان در سال  1390در  150هزار متر مربع راهاندازی شده و در این
مجموعه عالوه بر یخچال و فریزر ،اجاق گاز و ماشین لباسشویی هم تولید میشود.
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کارخانه امرسان در سال  1364تاسیس شد ،تا سال  1366به تولید فریزرهای خانگی
اشتغال داشت و پس از آن خط تولید اولین یخچالفریزر  16فوت با طراحی جدید به
مرحله بهرهبرداری رسید.

درحال حاضر روزانه  ۱۳۰۰دستگاه یخچال و فریزر و  ۲۵۰دستگاه اجاقگاز و لباسشویی در کارخانه
امرسان تولید میشود و  1400نفر به صورت مستقیم در این مجموعه مشغول به کار هستند.
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کارآفرین
الهیجان چگونه شهر کلوچه شد؟

مردان کلوچهساز ایران
الهیجان را شهر کلوچههای نارگیلی ،گردویی و ...میدانند و بعید است مسافری به
یکی از شهرهای شمالی کشور سفر کند و با خود چند جعبهای از این کلوچهها به سوغات
نبرد ،کلوچههایی که با دو نام مشخص یعنی نوشین و نادری بیشتر شناخته میشوند و
سالهاست که برای خود اعتبار و جایگاهی ویژه یافتهاند .نامهایی که با وجود همشهری
بودن ،رقابت سختی با یکدیگر دارند .شرکتهایی با تاریخچههایی تقریبا مشابه که هردو
از کارگاههایی کوچک شروع کردند و حاال آوازهای جهانی دارند.
JJقصه نوشین ،نخستین واحد کلوچه صنعتی کشور
بسیاری محمدعلی بگلری را به عنوان پدر صنعت كلوچهسازی در کشور میشناسند
زیرا او اولین کسی بود که کارگاه سنتی كلوچهپزی در الهیجان راهاندازی و اولین واحد
صنعتی را نیز احداث کرده است ولی در این بین باید گفت که همیشه در این زمینه رقابت
شدیدی بین خانواده بگلری و پاکدامن ،موسس كلوچه نادری ،وجود داشته است و آنها
این مسیر را تقریبا همزمان با هم طی کردهاند و البته همچنان نیز با گذشت بیش از 6
دهه رقابتشان ادامه دارد.
محمد بگلری کارش را در ســال  1332با پخت نوعی شــیرینی سنتی و در کارگاه
کوچکی که داشــت شــروع کرد؛ او آرد گندم ،آرد برنج ،مغزگردوی ساییدهشده ،شکر
و ...را بــا یکدیگــر مخلوط میکرد و آنها را در فری که در کارگاه داشــت میپخت و به
شیرینیفروشیها و ...میفروخت؛ کاری که بیش از  20سال به همین روش انجام میداد
تا اینکه حضورش در یک برنامه و سمینار دیدی جدید به بگلری داد و او را به فکر فرو
برد؛ ســمیناری در ارتباط با صنایع غذایی و ماشینآالت نوین که در شیراز برگزار شده
بود و در آن مسئول یکی از شرکتهای ژاپنی درباره ساخت ماشینآالت جدید سخنرانی
كرد؛ پس از پایان سخنرانی محمد بگلری با این فرد صحبت کرد و به این نتیجه رسید که
بهتر است با آن ترکیبات سنتی ،کلوچههای صنعتی تولید و کارگاه خود را صنعتی کند.
او بعد از این ایده سرمایه اولیهاش را جمعآوری کرد ،زمین خرید و
ماشینآالت مورد نیازش را طراحی كرد و سفارش داد و اینگونه
بود که در ســال  1353شرکت کلوچه نوشین فرد راهاندازی شد
که محصوالتش را با برند نوشین الهیجان تولید کرده و تاکنون
یکند.
م 
مهرزاد بگلری فرزند محمد بگلری که حاال در نبود پدر رئیس
هیئت مدیره این شــرکت است در گفتوگو با سایت «آی فود»
درباره پدرش و راهاندازی کارخانه ،گفته است« :پدرم فرد خالقی
بود؛ خیلیها کیک و کلوچه در حد کارگاهی تولید میکنند و در
همان حد هــم کار را نگه میدارند اما پدر من عالوه بر توجه به
محمد بگلری در سال  1332کارگاه
سنتی پخت کلوچههای سنتی را در
شهر الهیجان راهاندازی کرد.

ذائقه و سلیقه مردم سعی در تولید بیشتر و باکیفیتتر و کاهش قیمت داشت و این شد
که اولین واحد تولیدی صنعتی را با این روحیه ،خالقیت و نوآوری راهاندازی کرد و توسعه
داد و کمکم با پیشرفت تکنولوژی ،طراحی و ساخت فرهای تونلی پخت کلوچه توانست
تحولی مهم در تولید انواع کلوچه به صورت اتوماتیک ایجاد کند و نام شهرستان الهیجان
را به عنوان شهر کلوچه در ایران و جهان بشناساند».
اکنون این شرکت در زمینی به مساحت 15هزار متر مربع و تاسیساتی با زیربنای
 20هزار متر مربع عالوه بر تولید کلوچه ،انواع ویفر ،بیسکوئیت و ...نیز تولید میکند.
شــعار این شرکت «محصوالت نوشین ،اولین و بهترین» است .حاال در نبود محمد
بگلری شرکت نوشین فرد توسط همسر و پســران او اداره میشود .شرکتی که به
گفته کیومرث باقرینژاد مدیر کارخانه 250 ،کارگر به صورت مستقیم در آن اشتغال
دارند و ساالنه به صورت میانگین  4هزار و  200تن کلوچه و محصوالت دیگر تولید
میکند .در این مجموعه صنعتی هماکنون  172نوع محصول تولید میشود و به گفته
مدیر کارخانه  10تا  15درصد محصوالت به کشورهای آلمان ،سوئد ،انگلستان ،کانادا
و حتی امریکا صادر میشود .شرکت نوشین فرد در سالهای گذشته بارها به دلیل
سالها تالش و تولید محصوالت باکیفیت به عنوان واحد نمونه استان گیالن و كشور
انتخاب شده است.
JJکلوچه نادری و هرمز پاکدامن
بنیانگذار کلوچه نادری هرمز پاکدامن است که در سال  1321یعنی در اوج سالهای
اشغال ایران توسط متفقین و گیرودار جنگ جهانی متولد شد .پدر او بقالی کوچکی در
یکی از محلههای قدیمی الهیجان داشت و از همان کودکی هرمز در مغازه پدرش کار
میکــرد ،اما بعد از فوت پدر به دلیل اینکه كارشــان کفاف مخارج را نمیداد با یکی از
دوستان پدر که شیرینیپز ماهری بود ،شریک شدند و کاربری مغازهشان به شیرینیپزی
تغییر پیدا کرد .البته در ابتدا آنها مشتری چندانی نداشتند و به
همین خاطر تصمیم گرفتند برای پیدا کردن مشتری بخشی
از فروش شیرینی و کلوچههایشان را به فروشندههای دورهگرد
بسپارند .دستفروشانی که به خیابانها و زمینهای کشاورزی
میرفتند و کلوچهها را به کشاورزان میفروختند .این ایده هرمز
پاکدامن با استقبال کشاورزان روبهرو شد زیرا آنها نمیتوانستند
در زمان کار در مزرعه ،کارشان را رها کنند و برای خرید بروند
و از طرفی کلوچه و شیرینی میتوانست برایشان میانوعدههای
خوبی باشد .این کار باعث شد کمکم نام شیرینیپزی آنها سر
زبانها بیفتد و مشتریان بسیاری پیدا کنند و به فکر توسعه کار
شرکت نوشین هماکنون ساالنه به صورت میانگین  4هزار و  200تن تولید دارد و  250نفر به
صورت مستقیم در آن مشغول به کار هستند 10 .تا  15درصد تولیدات این شركت هماکنون
به کشورهای مختلف صادر میشود.
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1395
در سال  1353شرکت کلوچه نوشین فرد
راهاندازی شد که محصوالتش را با برند نوشین
الهیجان تولید کرده و تاکنون میکند.

الهیجان را شهر کلوچههای نارگیلی ،گردویی و ...میدانند و بعید است مسافری به یکی از شهرهای
شمالی کشور سفر کند و با خود چند جعبهای از این کلوچهها به سوغات نبرد ،کلوچههایی که با دو
نام مشخص یعنی نوشین و نادری بیشتر شناخته میشوند.

و بزرگ کردن کارگاه و راهاندازی مغازهای بزرگتر در بازار
باشــند؛ مغازه و کارگاهی که هرمز پاکدامن نام «نادری»
را بــرای آن انتخاب کرد و مورد موافقت برادر و دوســت
پدرش قرار گرفت .ایده او این بود که در این مغازه تمرکز
اصلیشان بر تولید کلوچه باشد ،البته در کنار آن شیرینی،
بستنی و تنقالت دیگر را هم بفروشند؛ اتفاقی که خیلی
زود شهرتشان را بیش از پیش کرد و دلیلی شد تا در سال
 1335یعنی حدود  60سال پیش هرمز پاکدامن و برادرش
به صرافت بیفتند که شرکتی با عنوان «نادریان فرد» و با نام
تجاری «نادری» را ثبت و آرم گوزن را روی محصوالتشان چاپ کنند .این شرکا همچنین
شعبه دیگری برای جلب مشتریان بیشتر در الهیجان افتتاح کردند.
JJنادری صنعتی شد
اگرچه که شیرینیپزی نادری در شهر الهیجان و در کنار رقیب دیرینه خود نوشین
به نامی آشنا برای ساکنان این شهر و خیلی از مسافران شهرهای دیگر تبدیل شده بود
ولی هرمز پاکدامن فکرهای بلندپروازانهتری برای مجموعه خود داشت و همیشه به این
فکر میکرد که این واحد تولید کلوچه و شــیرینی سنتی را روزی به یک واحد صنعتی
بزرگ تبدیل کند؛ اتفاقی که در نهایت در ســال  1354افتاد (یک سال بعد از راهاندازی
کارخانه نوشین) ،یعنی زمانی که او  33سال داشت .هرمز فضای کارگاه را بزرگتر کرد
و برای خرید ماشــینآالت به آلمان و نمایشگاه صنایع غذایی که در این کشور در حال
برگزاری بود ،رفت و دو خط کامل تولید کلوچه خریداری کرد و بعد از انتقالشان به تهران
آموزش نیروها و کارگرانش را شروع و دستگاه را در این مجموعه راهاندازی کرد .در کنار
این ،او و برادرش به این فکر کردند که روش سنتی فروش محصوالت را نیز کنار بگذارند
و در این زمینه نیز طرحی نو دراندازند .هرمز پاکدامن چندین بازاریاب استخدام کرد تا
به شهرستانهای اطراف بروند و عالوه بر تبلیغات محصوالت و کلوچههای این شرکت از
مشتریان و فروشگاهها سفارش دریافت کنند ،این کار در واقع باعث شد که نام کلوچههای
صنعتی نادری به شــهرهای اطراف و حتی به استانهای دیگر نیز کمکم راه پیدا کند
و نمونههای محصوالتش در فروشــگاههای بسیاری از شهرها به فروش برسد .عالوه بر
تمرکز روی تبلیغات و بازاریایی در این بین اتفاق دیگری نیز رخ داد که تاثیر مهمی در
فروش محصوالت این شرکت داشت و آن بخشنامه تغذیه رایگان دولت بود .در آن زمان
دولت وقت برای رسیدگی بیشتر به دانشآموزان ،افراد تحت پوشش موسسات خیریه و
سازمانهای حمایتی دیگر ،میانوعدهای را بین آنها تقسیم میکرد ،هرمز پاکدامن برای
اینکه بتواند محصوالتش را در این طرح توزیع کند به رشــت و پیش اســتاندار گیالن
رفت و با مذاکره با او توانست بخشی از این طرح و توزیع محصوالت را در دست بگیرد،
موضوعی که هم فروش محصوالت او را افزایش چشــمگیری داد و هم نامش را بیش از
پیش بر سر زبانها انداخت.
با پیروزی انقالب و با توجه به روزهای پرتحول و التهاب آن دوران برای مدتی کارخانه
نادری تعطیل شد ولی طولی نکشید که همهچیز از اول شروع و بار دیگر تولید محصوالت
و کلوچههای صنعتی روی غلتک افتاد و کار تا جایی توســعه پیدا کرد که در کنار خط
تولید قدیمی ،واحد جدیدی نیز راهاندازی شد.
در سال  1335یعنی حدود  60سال پیش هرمز پاکدامن و برادرش به صرافت
افتادند که شرکتی برای تولید کلوچه با عنوان «نادریان فرد» و با نام تجاری
«نادری» ثبت و آرم گوزن را روی محصوالتشان چاپ کنند.

JJجدایی دو برادر و توسعه کار
بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه کار مشترک برادران پاکدامن
در سال  1372به فکر جدایی و استقالل افتادند .در این بین هرمز
پاکدامن با سرمایهای که به دســت آورده بود کارخانه جدیدی با
تجهیزات بهروز و پیشرفته تاسیس کرد و شرکت جدیدی را با عنوان
«تولیدی نگین ناب» ثبت کرد و برادرش فروردین پاکدامن شرکت
جدیدی با عنوان «نادی» بنیان نهاد و در نهایت برند قدیمی خانواده
با عنوان نادری برای هرمز پاکدامن باقی ماند ،البته در این مسیر و با
نبود برادر ،هرمز تنها نبود؛ حاال فرزندانش نیز به همراهی و کمکش
آمده بودند و واحد صنعتی آنها عالوه بر تولید کلوچه محصوالت دیگری شامل ویفر و غله
حجیمشده نیز تولید میکرد .آنها مدام به گسترش واحد تولیدیشان میاندیشیدند تا اینکه
با راهاندازی شهرک صنعتی الهیجان در سال  1382خانواده هرمز پاکدامن نیز به فکر احداث
کارخانهای مدرن و افزایش تولید محصوالت و اضافه کردن محصوالت جدید نادری در این
شــهرک افتادند و همین شد که کارخانه صنعتی نگین نادری را در دو فاز  1و  2را هاندازی
کردند .آنها دســتگاههای الزم و تمام اتوماتیک را از اتریش و هلند وارد کردند و کارخانه را
به واحد تولیدی بســیار بزرگی تبدیل کردند که کارگرانش  3شیفت مشغول کار باشند .با
این تحوالت خط تولید بیسکوئیت و شکالت و حتی چای بستهبندیشده نیز به مجموعه
نادری اضافه شد و در کنار فروش محصوالت درتمام شهرهای دور و نزدیک کشور صادرات
به کشورهای مختلف از جمله آلمان ،استرالیا ،کانادا ،بلژیک ،هلند و کشورهای همسایه کلید
خورد .در ســالهای گذشته مجموعه گروه صنعتی نادری بارها به خاطر تولید محصوالت
متنوع و باکیفیت و همچنین صادرات گسترده به عنوانهای مختلفی از صادرکننده نمونه
تا کارآفرین برتر کشور دست یافته است .درحال حاضر بیش از  250نوع کاال و محصول در
مجموعه گروه صنعتی نادری تولید میشود .مجموعهای که شامل پنج شرکت است و اعضای
خانواده هرمز پاکدامن به صورت خانوادگی و در کنار هم آنها را اداره میکنند؛ مدیریت شرکت
تولیدی نادریان فرد (نادری) با خود هرمز پاکدامن است ،شرکت تولیدی نگین ناب توسط
پسر بزرگ ،گروه صنعتی نگین نادری توسط همسرش ،شرکت نگین نادر شمال توسط پسر
کوچکتر و شــرکت توزیع و پخش نادری توسط دخترش اداره میشند .اصغر طلوع مدیر
مجتمع صنایع غذایی نادری در گفتوگویی اعالم کرده است این مجتمع در حال حاضر به
صورت میانگین ساالنه  4هزار و  500تن كلوچه و محصوالت دیگر تولید میکند و در حال
حاضر  150نفر به صورت مستقیم و  600نفر غیرمستقیم با این مجموعه کار میکنند.

مجتمع صنعتی نادری هماکنون ساالنه به صورت میانگین  4هزار و  500تن تولید دارد
و  150نفر به صورت مستقیم و  600نفر به صورت غیرمستقیم در این مجموعه فعالیت
میکنند .کارخانهای که محصوالتش به کشورهای همسایه تا امریکا و کانادا صادر میشود.

1395
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1373
در سال  1354هرمز پاکدامن و برادرش کارخانه جدیدی راهاندازی و ماشینآالت الزم را از آلمان وارد
کردند .همچنین بعد از جدایی این دو برادر در سال  ،72هرمز پاکدامن کارخانه جدیدی را در شهرک
صنعتی الهیجان راهاندازی کرد و فروردین پاکدامن نیز مجموعه صنعتی نادی را تاسیس کرد.
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کارآفرین
بنیانگذار پارسمداد از سه دهه فعالیت این کارخانه میگوید

مدادهایی که زندگی من را رنگآمیزی کردند
هر سال همزمان با نزدیک شدن به سال تحصیلی بخشی از بازار رنگ و بوی
تازهای به خود میگیرد و دانشآموزان با ذوق و شوق به همراه خانواده برای
ولی خلیلی
خرید لوازم مورد نیازشان روانه بازار و مغازهه ا میشوند؛ کیفها ،دفترها،
خبرنگار
مدادها و ...رنگارنگی که بوی نویی میدهند .اما در این بین نکتهای هم وجود
دارد که با سر زدن به این بازار بهخوبی متوجه آن خواهید شد و آن این است که بازار بزرگ اقتصاد لوازم
تحصیلی از لوازمالتحریر گرفته تا کیف مدرسه و ...تقریبا تماما در اشغال چینیه ا و کشورهای دیگر است
و سهم شرکته ا و تولیدکنندگان ایرانی از این بازار بسیار محدود است ،با وجود اینکه شرکتهای زیادی
وجود دارند که در این زمینه بهخصوص تولید لوازمالتحریر چند دهه است كه فعالیت میکنند .شرکتهایی
مانند پارسمداد که از سوی سید ضیاءالدین جاللیان بنیانگذاری شده است و حاال حدود  3دهه است
فعالیت میکند .با او درباره سالهای کار و تجربه و مشکالت کار گفتوگو کردهایم.

در زمان شروع کار
 35کارگر داشتیم
و حدود  200هزار
قراص ( 28میلیون
و  800هزار) مداد
سیاه و رنگی تولید
میکردیم ولی به
مرور زمان کار را
توسعه دادیم تا
جاییکهتوانستیم
تولیداسمیمان
را به یک ملیون
قراص برسانیم
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از زندگی خانوادگی بگویید .متولد چه سالی هستید ،پدرتان چه
شغلیداشتند؟

متولد  1335در شهر یزد هستم ،پسر بزرگ خانوادهام و دو خواهر و یک
برادر دارم .شغل اجدادی خانواده ما شیرینیپزی بوده است و پدر ،پدربزرگ
و پدر پدربزرگم مغازه و کارگاه شیرینیپزی داشتهاند ،مغازه پدرم در میدان
امام خمینی (پهلوی سابق) یزد بود که هنوز هم تابلوی مغازه را نگه داشته ام؛
«شیرینی حاج سید محمود جاللیان» ،ولی خب من سراغ کار پدر نرفتم و
ترجیح دادم وارد تولید صنعتی شوم.
زمان کودکی در مغازه پدر کار میکردید؟

بله ،از کودکی در کارگاه شیرینیسازی پدرم کار میکردم؛ یادم هست
مدرسه که تمام میشد به مغازه پدر میرفتم و تابستانها هم همیشه آنجا
بودم؛ حتی یک بسته آدامس هم خریده بودم و در کنار شیرینی برای خودم
آدامس هم میفروختم؛ به نظرم کار کردن در کودکی خیلی اهمیت دارد و
من خودم از همان زمان با کسبوکار آشنا شدم و خیلی از چیزها در ذهنم
شکل گرفت .حتی همین حاال هم به همه کسانی که بچ ه مدرسهای دارند
همیشه توصیه میکنم بهجای کالسهای مختلف در تابستان بچههایشان
را ســر کار بگذارند و یا اجازه بدهند در بــازار کار کنند ،زیرا تجربهای به
دســت میآورند که خیلی برای آینده زندگیشان اهمیت دارد .پسر یکی
از دوستانم که در امریکا فوقلیســانس میخواند بعد از اتمام درسش به
ایران آمد و دوستم به او گفت که قبل از اینکه بخواهد دکتری بخواند بهتر
اســت مدتی در بازار کار کند تا کســبوکار واقعی را ببیند و بعد دکتری
بخواند؛ همین هم شد و دو سال در
بازار تهران شاگردی کرد .االن او در
امریکا یکی از مدیران موفق بورس
است .خالصه اینکه من از کودکی
کســبوکار را در مغــازه پدرم یاد
گرفتم و حتی خودم در گاراژ خانه
پدربزرگم مغازهای راهاندازی کرده
بودم و چند نفر از بچههای فامیل
را گذاشته بودم آنجا آبنبات کشی،
آدامس و ...بفروشند.
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از درس بگویید ،اهل تحصیل و درس هم بودید؟

همیشــه جزو شاگردهای خوب مدرســه بودم و در کنار کار درس هم
میخواندم .دوره دبســتان را در مدرسه سعدی یزد و دبیرستان را هم در
مدرسه رسولیان پشت سر گذاشتم و در سال  1353دیپلم ریاضی گرفتم.
بعد هم در کنکور شــرکت کردم ولی خب مشکلی پیش آمد .وقتی برای
کنکور به تهران میآمدم ،اتوبوس تصادف کرد و مجروح شــدم در نتیجه
به امتحان نرسیدم ولی چند ماه بعد در امتحان مدرسه عالی ساختمان در
میدان هفتتیر شرکت کردم و پذیرفته شدم و درسم را شروع کردم .ولی
عالقه چندانی به این رشته نداشتم بنابراین سال بعد دوباره کنکور دادم و
توانستم در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران قبول شوم .دوران تحصیلم
همزمان با سالهای انقالب بود و سال  1358هم لیسانسم را گرفتم و قصد
ادامه تحصیل در خارج از کشــور و امریکا را داشــتم ولی خب باید اول به
سربازی میرفتم.
سربازی شما همزمان با جنگ نشد؟

اتفاقا چند ماه بیشتر از سربازیام نگذشته بود که جنگ شروع شد و ما
را هم به جبهه جنوب اعزام کردند .من ســرباز لشکر زرهی قزوین ،تیپ 3
همــدان بودم و چون دوره دیدبانی گذرانده بودم در جنگ دیدبان خمپاره
شدم؛ در کرخهکور و حمیدیه نزدیک اهواز خدمت کردم تا اینکه نیمههای
شهریور سال  1360براثر ترکش خمپاره بهشدت مجروح شدم .طحال ،معده
و ریههایم آسیب دیده بودند ولی خب خدا را شکر همهچیز شبیه معجره
پیش رفت و بعد از حدود دو ماه بستری شدن در بیمارستانهایی در مشهد
و یزد ،به خانه برگشتم و از بقیه سربازی معاف شدم .اما من آدمی نبودم که
بتوانم در خانه بمانم و استراحت کنم ،باید کار را شروع میکردم .از کودکی
با کار بزرگ شده بودم به همین خاطر دنبال راهاندازی یک کسبوکار بودم
و نمیخواستم دنبال کسبوکار پدر و اجدادم باشم بلکه هدفم این بود که
یک کار صنعتی راهاندازی کنم.
دنبال چه صنعتی رفتید؟ آیا همین زمان بود که به فکر راهاندازی
کارخانه تولید مداد افتادید؟

نه ،واقعیت این است که داستان به همین سادگی اتفاق نیفتاد ،من فقط
میخواستم یک کار صنعتی و واحد تولیدی راهاندازی کنم اما نمیدانستم
چه کاری و هنوز چشــمانداز خاصی نداشتم و داشتم بررسی میکردم .از
طرف دیگر دوران جنگ بود و به همین سادگی هم نمیشد کاری انجام داد.
خالصه چون مجروح جنگی بودم از بنیاد شهید توصیهنامهای داشتم برای
همکاری و دادن پروانه کســب ،با این نامه رفتم به سازمان صنایع کوچک
که آن زمان وجود داشــت و درمیدان ولیعصر بود و گفتم که میخواهم
صنعتی راهاندازی کنم .آنها هم لیستی داشتند که پیشنهادهای مختلفی در
آن وجود داشت و من هم از بین آنها راهاندازی واحد تولید مداد را انتخاب
کردم و پروانه تولید گرفتم؛ البته این تازه شروع ماجرا و تالش برای راهاندازی
کارخانه پارسمداد بود.
چه ســالی مجوز راهاندازی این واحد را گرفتید ،چرا اسمش را
پارسمداد گذاشتید و چه زمانی تولید را شروع کردید؟

آن زمان کلمه پارس خیلی مورد استفاده قرار میگرفت مخصوصا برای

سال  1994مدیرکارخانه استدلر و چند نفر از اعضای هیات مدیره این شرکت برای بازدید به
کارخانه پارس مداد آمدند و وقتی تولید و کیفیت محصوالت را دیدند به ما تبریک گفتند و اعالم
کردند تصور نمیکردند خارج از آلمان مدادهایی با چنین کیفیتی تولید شود.

برندها مثل نفت پــارس و ...و من هم از این کلمه خیلی
خوشم میآمد زیرا به تاریخ کشورمان برمیگشت .از طرفی
دیگر در آن دوره برند مداد ایران وجود داشــت ،به همین
خاطر اســم مداد پارس را سال  1361ثبت کردم و پروانه
گرفتم .ولی خب تا زمان تاسیس و راهاندازی کارخانه ماهها
طول کشید و عمال کارخانه سال  1364افتتاح شد؛ در نظر
داشته باشید که سالهای جنگ بود و گرفتن ارز دولتی و
واردات ماشینآالت مثال از آلمان یا ژاپن کار بسیار سخت
و زمانبری بود.

اصال نســبت به تولید مداد و راهاندازی کارخانه تولید مداد ،چه
فکریداشتید؟

ابتدا تصور میکردم تولید مداد کار سادهای است و اصال فکر نمیکردم
با چه مشــکالتی دســت و پنجه نرم خواهم کرد؛ البته باید بگویم که در
راهاندازی کارخانه آقای منصور آسین که مدیرعامل کارخانه مداد ایران بود
کمکهای بســیار زیادی به من کرد .او برادرزاده آقای رفوگران بزرگ بود
که کارخانه بیــک و ...را راهاندازی کرده بود .بعد از اینکه پروانه تولید مداد
و راهاندازی کارخانه را گرفتم کارشناسان وزارت صنایع توصیه کردند که از
تجربههای سالهای کار آقای آسین در کارخانه مداد ایران ،استفاده کنم و با
ایشان مشورت کنم؛ یادم هست با آقای آسیم هماهنگی کردم و به کارخانه
مداد ایران رفتم ،او مرد بســیار بزرگ و یک تولیدکننده واقعی بود؛ به من
گفت که چون قصد راهاندازی یک کار و کارآفرینی را دارم با تمام وجودش
به من کمک خواهد کرد .باوجود اینکه من میخواســتم کارخانهای جدید
راهاندازی کنم و شاید رقیبی برای آنها میشدم ولی کمکهای بسیاری به
من کرد ،تمام کارخانه را نشانم داد ،از کار و سختیهایش گفت و اینکه چه
دستگاههایی را باید از چه کشورهایی خریداری کنم و کدام مارکها بهتر
هستند .راهنماییها و لطفی که واقعا فراموشنشدنی هستند و نقطهعطفی
در شروع کارم به حســاب میآیند .بعد از این راهنماییها به دنبال خرید
دستگاهها از آلمان و سفارش ماشینآالت و خرید زمین و ...رفتم و راهاندازی
کارخانه بیش از دو سال طول کشید؛ البته دو سالی که گفتنش راحت است
ولی سختیهای بسیاری پشت آن بود؛ باور کنید خودم  24ساعت پای کار
بودم ،جوشکاری ،نقاشی ،ساختمانسازی و هرکاری کردم تا به هدفم برسم.
سرمایه اولیهتان چقدر بود؟ آیا بهتنهایی کار و سرمایهگذاری را
شروع کردید یا اینکه شریک داشتید؟

سرمایه اولیه راهاندازی کارخانه پارسمداد  5میلیون تومان بود (حدود
یک میلیون و  400 ،300هزار مارک هزینه ماشــینآالت شــد و مابقی
هزینههای زمین ،ساختمان و )...و من با همراهی  4نفر از دوستانم این واحد
را راهاندازی کردم که هنوز هم شراکتمان ادامه دارد؛ هرکدام  20درصد سهم
داریم .البته مدیرعامل و بنیانگذار کارخانه من هســتم و پروانه را دریافت
کردم ولی خب به دلیل نداشتن سرمایه کافی و سالها دوستی و رفاقت از
زمان دبیرستان ترجیح دادم با دوستانم این کار را شروع کنم و پیش ببرم.
خدا را شــکر هنوز هم این رفاقت و همکاری پابرجاست و قویتر هم شده
است .البته باید بگویم که دوستانم هرکدام کار خود را دارند و من تنها در
پارسمداد کار میکنم.
کار را با چند کارگر شروع کردید ،چقدر تولید داشتید و چگونه
پیش رفت؟

در زمان شــروع کار  35کارگر داشــتیم و حدود  200هزار قراص (28
میلیــون و  800هزار) مداد ســیاه و رنگی تولیــد میکردیم ولی خب به
مرور زمان کار را توســعه دادیم تا جایی که توانستیم در سال  1368اولین
واحدی باشــیم که نشان اســتاندارد ایران را در تولید مداد به دست آورده

و تا جایی اســتاندارد و کیفیت تولیدمان را باال ببریم که
با شرکت فابرکاســتل همکاری کنیم و مداد مشترک با
نشان سوسمار برای این شرکت تولید کنیم .همچنین با
راهاندازی یک واحد ماشینسازی در کارخانه توانستیم با
وجود پیچیدگیها شبیه ماشینآالت آلمانی را در کارخانه
خودمان بسازیم(ایده شبیهســازی ماشینآالت از سوی
دوست عزیزم علیمحمد صادقیان مطرح شد)و یک واحد
نیز به مجموعه اضافه کنیم و تولید اسمیمان را تا حدود
یک میلیون قراص ( 144میلیون ) در سال افزایش دهیم و
در عمل  900هزار قراص تولید داشتیم.
از قرارداد همکاری با شرکت فابرکاستل بگویید.

هر ســال در اواخر ژانویه نمایشگاه لوازمالتحریر در کشور آلمان برگزار
میشود و فکر کنم سال  1368بود که برای بازدید به نمایشگاه رفته بودم،
آنجا با مسئوالن این شرکت برای تولید صحبت کردم و آنها هم با توجه به
اینکه ممنوعیت واردات مداد به کشور وجود داشت و قراردادشان با یکی از
شرکتهای ایرانی تمام شده بود به فکر قرارداد جدید با یک شرکت دیگر
ایرانی بودند .این شد که از ما خواستند تا نمونههای تولیداتمان را برایشان
بفرستیم ،همین گونه هم شد و پس از آن برای بازدید به شرکت ما آمدند و
در نهایت قراردادی بین ما امضا شد که برای حدود  10سال ،هر سال تمدید
شد تا اینکه در زمان دولت آقای خاتمی ممنوعیت واردات مداد برداشته شد
و دیگر مسئوالن این شرکت ترجیح دادند تا مداد را در واحدهای خود تولید
و به ایران صادر کنند .یادم هســت آن زمان حدود یکسوم تولید کارخانه
ما یعنی حدود  250تا  300هزار قراص با مارک سوسمارنشــان برای این
شرکت بود و مابقی تولیداتمان را با نشان خودمان یعنی مداد پارس و مارک
الکپشت که اضافه کرده بودیم تولید میکردیم.
بعد از قطع این قرارداد و برداشته شدن ممنوعیت واردات مداد چه
اتفاقی در واحد تولیدی شما افتاد؟

من مخالف آزاد شــدن واردات مداد و چیزهای دیگر نیســتم ،منتها
میگویم باید رقابت واقعی شکل بگیرد .ببینید وقتی سالهای بسیاری قیمت
ارز را ثابت نگه میدارند دیگــر امکان رقابت از تولیدکننده داخلی گرفته
میشود؛ واقعیت این است که سوءمدیریت این سالها کمر تولید داخل را
شکســت و کمکم کار به جایی رسید که االن تولید کارخانه ما به  250تا
 300هزار قراص رسیده است و تعداد کارگران ما به  60نفر ،در صورتی که
در اوج تولید  280نفر در این کارخانه  4شیفت کار میکردند و تابستانها
هم  110تا  120دانشآموز در این مجموعه مشغول به کار بودند و حقوق
به اندازه کارگران دریافت میکردند و سهم مداد و نوشتافزار هم به آنها داده
میشد .انتظار ما از دولت این است که از تولیدات استاندارد ایرانی حمایت
کند و مثال کمپینی با حمایت آموزش و پرورش راه بیفتد که شعارش این
باشد« :دانشآموزان ایرانی ،مداد استاندارد ایرانی بخرید».

متولد  1335در شهر یزد
هستم ،شغل اجدادی
خانواده ما شیرینیپزی بود
ولی من ترجیح دادم وارد
تولید صنعتی شوم.
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مداد پارس را سال 1361
ثبت کردم و پروانه گرفتم
ولی تا زمان تاسیس و
راهاندازی کارخانه ماهها
طول کشید.
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کارخانه سال  1364افتتاح
شد ،در زمان شروع کار 35
کارگر داشتیم و حدود 200
هزار قراص ( 28میلیون و
 800هزار) مداد سیاه و رنگی
تولیدمیکردیم.

1364

در سال  1368شرکت مداد
پارس اولین واحدی بود که
نشان استاندارد ایران را
در تولید مداد دریافت کرد
و مدتی بعد با راهاندازی
واحدی جدید تولید اسمی
مجموعه به حدود یک
میلیون قراص رسید.

1368

1368

در سال  1368شرکت
پارسمداد قراردادی با
شرکتآلمانیفابرکاستل
به امضا رساند تا در داخل
کشور برای این شرکت و
با برند سوسمارنشان مداد
تولید کند .قراردادی که 10
سال تمدید شد.

1395

درحال حاضر باتوجه به
آزاد شدن واردات مداد و
سوءمدیریتهایاقتصادی
از جمله در پایین نگه داشتن
قیمت ارز در طول سالهای
گذشته ،تولید شرکت
پارسمداد به  250هزار
قراص کاهش یافته است.
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کارآفرین
نگاهی به زندگی منوچهر سالور

پدر صنعت سیمان از ری تا خوزستان

او فرزند حسنقلی میرزا سالور
(اعتمادالسلطنه) بود و در مهر
 1293یعنی  102سال پیش در
تهران به دنیا آمد و به دلیل از
دست دادن پدرش در کودکی
نزد مادر و خواهرش بزرگ
شد .منوچهر سالور با پشت
سر گذاشتن مقطع ابتدایی به
دبیرستان صنعتی ایران و آلمان
رفت و در سال  1314در رشته
برق درسش را به پایان رساند

منوچهرسالور
عالوه بر مدیریت
و راهاندازی 5
کارخانه سیمان
در کشور از سوی
سازمان برنامه
برای تاسیس
تعدادی از
کارخانههای قند
کشور نیز انتخاب
شده بود

از صنعت ســیمان به عنوان پیشــران و چرخ محرک توســعه کشورها
یاد میشــود .صنعتی که در حال حاضر با توجه به تولید ساالنه حدود 70
میلیون تن سیمان و به همین میزان کلینکر (بین پنج کشور اول جهان) و
کارخانههای متعدد و پیشرفته یکی از صنایع مهم کشور محسوب میشود.
صنعتی با حدود  100سال قدمت که افراد بسیاری برای تعالی آن در طول
چند دهه گذشته تالش کردهاند .افرادی همچون منوچهر سالور که بسیاری
از او با عنوان «پدر صنعت ســیمان» یاد میکنند .کسی که در طی بیش از
 50سال فعالیت در این حوزه در راهاندازی و مدیریت واحدهای متعدد سیمان
کشور همچون کارخانه سیمان فارس ،دورود ،بهبهان ،آبیک و ...نقش مهمی
ایفا کرد و در کنار اینها در واقع بسترها و زمینههای الزم را برای توسعه کشور
و ساخت بسیاری از تاسیسات و زیرساختهای عمرانی فراهم کرد.
او فرزند حسنقلی میرزا سالور (اعتمادالسلطنه) بود و در مهر  1293یعنی
 102ســال پیش در تهران به دنیا آمد و به دلیل از دســت دادن پدرش در
کودکی نزد مادر و خواهرش بزرگ شد .منوچهر سالور با پشت سر گذاشتن
مقطع ابتدایی به دبیرستان صنعتی ایران و آلمان رفت و در سال  1314در
رشته برق درســش را به پایان رساند و پس از آن بهعنوان کارآموز فنی در
توگو
کارخانه سیمان ری مشغول به کار شد .خود او چند سال پیش در گف 
با ماهنامه علمی ،تخصصی «فناوری سیمان» (کمی پیش از فوتش در سال
 )1389گفته بود« :ضمن تحصیل در دبیرســتان و دانشکده در تعطیالت
تابستانی در کارخانه سیمان ری با دستمزد روزانه  17ریال به کارآموزی فنی
مشغول بودم و از همین زمان تدریجا با صنعت سیمان که تازه در کشور رواج
پیدا کرده بود و همچنین کاربرد آن در امور ساختمانی و عمرانی آشنا شدم».
منوچهر ســالور با پایان دوره دبیرستان در هنرسرای عالی (دانشگاه علم
و صنعت فعلی) مشغول به تحصیل شد و توانست در رشته مهندسی برق و
ماشین فارغالتحصیل شود ،پس از آن او راهی خدمت سربازی شد و با پایان
این دوره در ســال  1319با ســمت کمکمهندس برق در کارخانه سیمان
ری مشغول کار شد؛ کارخانهای که در نوجوانی تجربه کار در آن را داشت و
بعدها نیز در مقاطع مختلف در آن کار کرد ،تا جایی که خودش آن را «خانه
دومش» میدانســت .منوچهر سالور تا سال  1325یعنی به مدت  6سال در
این کارخانه باقی ماند و تا جایی در کارش پیشرفت کرد که مدیر این کارخانه
شــد .البته پایان این دوران برای او دلچسب نبود زیرا با قدرت گرفتن حزب
توده در سال  1325در کشور ،روزی عناصر نفوذی این حزب او را مجبور به
استعفا و کنارهگیری از کار در سیمان ری کردند .خودش در گفتوگویی آن
ماجرا را اینگونه تعریف کرده است:
«با نفوذ حزب توده در سال 1325
در کارخانه ســیمان ری مجبور به
ترک آنجا شدم و بعد به بنگاه امور
صنعتــی و معدنی رفتم و به عنوان
بازرس فنی بنــگاه امور صنعتی و
معدنی منصوب شــدم .همچنین
پــس از آن به دســتور داود پیرنیا
معاون نخستوزیر و رئیس بازرسی

مهندس سالور در حال دریافت لوح تقدیر از دست دکتر حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور وقت
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کل کشور به سمت بازرس فنی نخستوزیری درآمدم ولی با انحالل بازرسی
نخستوزیری در نهایت به بانک صنعت و معدن رفتم و رئیس اداره تهیه مواد
اولیه قسمت بازرگانی شدم».
البته حضور او در بانک صنعت و معدن هم چندان طوالنی نشــد و او در
نهایت به کارخانه سیمان ری که دیگر از زیر نفوذ حزب توده خارج شده بود،
بازگشت و تالش کرد تا عقبافتادگیها و تعطیلی برخی از واحدها را جبران
کند« .با اشتیاق فراوان دوباره به کارخانه ری بازگشتم ،آذر سال  1326بود،
ابتدا به سمت کفیل و سه ماه بعد یعنی در اسفند همان سال به سمت رئیس
کل کارخانه منصوب شــدم ».ســالور با بازگشت به سیمان ری برای ترمیم
خرابیها اکثر ساعات شــبانهروز در کارخانه بهسر میبرد و حتی به روایت
مهندس احمد زنگنه ،رئیس بنگاه صنعتی و معدنی آن دوران «تختخواب»اش
را به کارخانه برده بود.
JJاز سیمان فارس تا راهاندازی کارخانه دورود
دومین مدیریت صنعتی ســالور ،بر کارخانه سیمان فارس بود .در سال
 1326گروهی از ســرمایهداران به فکر راهاندازی کارخانه سیمان در شیراز
افتادند ،آنها با سرمایه اولیه  200میلیون ریال در سال  1327شرکت سهامی
سیمان فارس را ثبت کردند و کارهای اجرایی برای احداث کارخانه را شروع
کردند که همزمان شــد با اعالم نیاز و حمایت ســازمان برنامه با راهاندازی
طرحهای ســیمانی از سوی سرمایهگذاران در سه استان فارس ،خوزستان و
آذربایجان .ســازمان برنامه در اطالعیهای اعالم کرده بود که حاضر است با
سرمایهگذاران حوزه سیمان در این شهرها مشارکت داشته باشد ،اتفاقی که
در نهایت با راهاندازی سیمان فارس افتاد و سرمایهگذاران این واحد به سازمان
مراجعه کردند و این شــد که پای منوچهر ســالور هم به این واحد باز شد.
سازمان برنامه به او که حاال از مدیران موفق صنعتی کشور محسوب میشد
ماموریت داد تا عالوه بر مکانیابی دقیق ،امکان و شرایط راهاندازی این کارخانه
را نیز بررسی و فراهم کند .ولی خب این شروع ماجرا بود زیرا طولی نکشید
که سالور به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد و در نهایت این پروژه
در سال  1334به بهرهبرداری رسید .یکی از کارهای مهم منوچهر سالور در
آن زمان تشویق شرکت نفت به کشیدن خط لوله گاز از گچساران به شیراز و
استفاده از گاز بهعنوان ماده سوختی به جای نفت در کارخانه سیمان فارس
در سال  1340بود.
در همین زمان که کارخانه سیمان فارس در حال شکل گرفتن بود سازمان
برنامه ،طرحی برای تاسیس کارخانه سیمان دورود هم در حال بررسی داشت
زیرا ساخت سد دز از اولویتهای دولت بود و برای تامین سیمان و مواد اولیه
آن نیاز به احداث کارخانهای جدید بود .بر همین اســاس در شــهریور سال
 1338به منوچهر سالور که حاال مدیرعامل سیمان فارس بود ،ماموریت داده
شــد که به عنوان ارزیاب برای تعیین محل کارخانــه به دورود برود و او نیز
گزارشی دراینباره تهیه كرد و به حسین نفیسی رئیس سازمان برنامه وقت
ارائه داد و او نیز دســتورهای الزم را برای شروع کار ساخت کارخانه سیمان
جدید صادر کرد ،کارخانهای که بعد با گرفتن مجوزهای الزم از دو مجلس سنا
و شورای ملی آن زمان به زیرمجموعه سیمان فارس که مدیریتش با سالور بود،

با پیروزی انقالب و با حکم مهندس بازرگان نخستوزیر دولت موقت که سابقه دوستی چندینساله با منوچهر سالور داشت ،او
مدتی سرپرست بنیاد پهلوی که نامش به علوی تغییر کرده بود ،شد .البته چند روز پیش از استعفای بازرگان از نخستوزیری،
سالور هم از این نهاد رفت و این در واقع آخرین کار مدیریتی بود که او بر عهده گرفت

درآمد و از سازمان برنامه منتزع شد .با این اتفاق نام شرکت سیمان فارس هم
به شرکت سیمان فارس -خوزستان تغییر کرد .منوچهر سالور درباره تحوالت
بعد از این اتفاق و تولیدات کارخانه ســیمان دورود برای تامین سیمان مورد
نیاز در مصاحبه با مجله تخصصی «فناوری ســیمان» گفته است« :تاسیس
کارخانه سیمان دورود به خاطر احداث سد دز بود و برای این کار به سیمان
مخصوصی نیاز بود که مطابق استاندارد خاصی تولید شود ،بنابراین مهندسان
کارخانه دورود مشخصات سیمان مورد نیازشان را از مهندس ویلیامز (مهندس
احداث سد) دریافت کردند و از اواخر سال  1339طبق مشخصات تولید کردند
و نتیجه موفقیتآمیز بود».
JJتوسعه پایتخت و مراکز نفتی؛ سیمان آبیک و بهبهان
بعد از راهاندازی واحدهای سیمانی در شهرهای مختلف حاال دیگر نوبت
پایتخت در حال توسعه بود که واحد جدید تولید سیمان در آن راهاندازی شود؛
البته در آن زمان کارخانههای سیمان ری و سیمان تهران در شرق پایتخت
(ابتدای جاده ورامین) در حال تولید و فعالیت بودند ولی واقعیت این بود که
كفاف تمام نیازها را نمیدادند و همین شد که سرمایهگذاران سیمان فارس-
خوزستان به فکر راهاندازی واحد جدیدی افتادند
که در  90کیلومتری تهران قرار داشت و همچنان
دارد ،غــول بزرگ صنعتی که در حاشــیه اتوبان
تهران -قزوین جای گرفته است .ساخت کارخانه
اواسط سال  1349شــروع شد و در اواسط سال
 1351به پایان رسید .در کنار نگاه توسعهطلبانه
به پایتخت ،شرکت ســیمان فارس -خوزستان
توجه ویژهای نیز به پروژههای عظیم نفتی ،گازی
و عمرانی در جنوب داشــت و از همین رو واحد
تولید سیمان بهبهان را نیز احداث کرد .تاسیس
کارخانه ســیمان بهبهان توسط سیمان فارس-
خوزستان در سال  1352شروع شد .ماشینهای
اساسی کارخانه ژاپنی بودند و بخشی نیز از آلمان
خریداری شدند ولی نصب آنها توسط کارشناسان
سیمان فارس -خوزستان صورت گرفت که دیگر
به دلیل تعدد تاسیس واحدهای سیمانی در کار
خود زبردست شده بودند .ظرفیت این کارخانه  2750تن در روز بود و در سال
 1355به بهرهبرداری رسید.
JJکارخانه قند و روش مدیریتی سالور
منوچهر سالور عالوه بر مدیریت و راهاندازی  5کارخانه سیمان در کشور
از ســوی سازمان برنامه برای تاسیس تعدادی از کارخانههای قند کشور نیز
انتخاب شده بود و در پروژههای مختلفی در این صنعت هم مشارکت داشت:
احداث کارخانه قند فســا در سال  ،1333کارخانه قند قهستان در خراسان
جنوبی در ( 1338با ظرفیت  500تن در روز) ،کارخانه قند پارس ،قند اقلید
و قند یاسوج ،و مدیریت بخشهایی از این پروژهها برعهده او بود .در واقع در
آن زمان سازمان برنامه به منوچهر سالور به چشم یکی از مدیران استراتژیک
و توســعهای کشور نگاه میکرد و تالش داشت تا از او برای تحقق طرحهای
توسعهای در مناطق مختلف استفاده کند.
اما در این بین شــاید این سؤال مطرح شــود که رمز موفقیت سالور در
مدیریت این تعداد کارخانه و به نتیجه رســیدن پروژههای مهم صنعتی چه
بود؟ در کتاب «پنجاه کنشگر» دراینباره نوشته شده« :روش مدیریت سالور
تعهد به کار و توجه به جنبههای انســانی کار بود .او به توانمندی نیروی کار

اعتماد داشت ،همین نکته زمینه شــکوفایی استعداد آنها را در محیط کار
فراهم میکرد .او تالش کرد مهندســان ایرانی زیردست خارجیها ،به تمام
امور کارخانه ،دانش فنی و ...تسلط پیدا کنند تا اگر مهندس خارجی از ایران
رفــت امور واحد صنعتی از کار نیفتد .همچنین مبالــغ گزافی ارز از بودجه
مملکت برای پرداخت حقوق به خارجیها از کشــور بیرون نرود .او در تمام
دوران مدیریتش اجازه نداد تمام کارهای فنی بر عهده مهندسان خارجی باشد.
فعالیت اداری را از امور سیاســی دور کرد .در عین حال از ارتباطات سیاسی
برای حل مشــکالت گروهها و توسعه واحدهای صنعتی کشور استفاده کرد.
روابط گسترده سالور با گروههای مختلف اجتماعی مثل علما ،سیاستمداران،
روشنفکران ،فعاالن اقتصادی ،بوروکراتهای صاحب مقامات اداری و ...به او در
پیشبرد بسیاری از مسائل کمک میکرد».
در کنار این اصول مدیریتی و ارتباط گسترده منوچهر سالور برای کارگران
واحدهایش اهمیت و ارزش بســیاری قایل بود و تالش میکرد تا کارگرانش
را تا جایی که میتواند مورد حمایت قــرار دهد و برای آنها امکانات زندگی
خوب مانند مسکن ،خدمات رفاهی ،درمانی و حتی تحصیلی را فراهم کند.
عالوه بر این او در کارهای خیریه نیز فعال بود و در ساخت مدارس مختلف،

موسسههای درمانی ،مساجد ،درمانگاهها و ...مشارکت میکرد .یکی دیگر از
ویژگیهای او اهمیت دادن به کارهای تشکیالتی و حضور موثر در انجمنها
و نهادها بود به صورتی که در کنار افرادی همچون مهندس بازرگان از اعضای
هیئت موسس انجمن اسالمی مهندسان محسوب میشود.
با پیروزی انقالب و با حکم مهندس بازرگان نخستوزیر دولت موقت که
سابقه دوستی چندینساله با منوچهر سالور داشت ،او مدتی سرپرست بنیاد
پهلوی که نامش به علوی تغییر کرده بود ،شد .البته چند روز پیش از استعفای
بازرگان از نخستوزیری ،سالور هم از این نهاد رفت و این در واقع آخرین کار
مدیریتی بود که او بر عهده گرفت .سالور خاطرات سالها کار و مدیریتش در
مجتمعهای صنعتی مختلف را در دو جلد کتاب با عنوان «خاطرات و خدمات
مهندس منوچهر سالور» در سالهای  1378و  1380منتشر کرد .همچنین
به پاس ســالها کار و تالش برای توســعه کشور از سوی انجمن مهندسان
مکانیک برای او در  83ســالگی بزرگداشــتی برگزار و او به عنوان مهندس
مکانیک برجسته ایران معرفی شد .کتابخانه دانشکده مکانیک علم و صنعت
نیز در ســال  1377به مناسبت شصتمین سال فارغالتحصیلی سالور از این
دانشگاه به نام او نامگذاری شد .منوچهر سالور دیماه  1389پس از  60سال
تالش در زمینه مدیریت صنعتی ،در سن  96سالگی در منزلش درگذشت.

1293

در مهر  1293یعنی 102
سال پیش در تهران به دنیا
آمد .به دبیرستان صنعتی
ایران و آلمان رفت و در سال
 1314در رشته برق دیپلم
گرفت ،سپس به هنرسرای
عالی (دانشگاه علم و صنعت
فعلی) رفت و مهندسی برق
گرفت.

از سال  1319تا  1325و
سپس از سال  1326تا 1327
مسئولیتهایمختلفیدر
کارخانه سیمان ری داشت و
در نهایت مدتی مدیریت این
کارخانه را برعهده داشت.

1319

از سال  1327به سیمان
فارس رفت و از ابتدای
شکلگیری در این مجموعه
کار کرد .او در سالهای
بعد در کنار مدیریت این
مجموعهکارخانهجاتسیمان
دورود ،آبیک و بهبهان را
نیز راهاندازی کرد و تا زمان
انقالب مدیریت واحدهای
صنعتی مختلفی را برعهده
دشت .از جمله چند کارخانه
قند مانند اقلید و...

1327

1357

با پیروزی انقالب در سال
 1357سالور از سوی مهندس
بازرگان به عنوان رئیس
بنیاد پهلوی سابق که نامش
به علوی تغییر کرده بود
انتخاب شد و در آخر چند
روز پیش از استعفای بازرگان
از کار کناره گرفت و دیگر
کار مدیریتی انجام نداد .او
سال  1389در  96سالگی
درگذشت.
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کارآفرین

درصد سهم نستله در
بازار آمریکاسهم نستله در
بازار آمریکا

برندی که دنیای غذا را فتح کرد
کاهش فروش نستله به دلیل افزایش توجه مردم به سالمت غذا

شرکت نستله بزرگترین شرکت غذایی دنیا از نظر ارزش
مونا مشهدی رجبی
فروش است .محصوالت تولیدی این شرکت شامل انواع
نوشــیدنیها از قبیل آب و قهوه ،غذاهای سالم و غذای
خبرنگار
کودک در کنار اسنکها و شکالتها است و بازار هدف
بسیار گستردهای دارد .در سال گذشته درآمد این شرکت برابر با  ۸۸.۷۹میلیارد دالر
امریکا بود و برای بالغ بر  ۳۳۵هزار نفر فرصت شــغلی ایجاد کرده بود .افزایش توجه
مردم به مصرف غذاهای ســالم سبب شد تا این شرکت در تولید محصوالت ارگانیک
هم سرمایهگذاری کند .به گفته مدیرعامل این برند فروش محصوالت ارگانیک توسط
نســتله در سال  ۲۰۱۵میالدی  ۴.۲درصد رشد کرد و سود اجرایی این بخش با رشد
 ۱۵.۱درصدی همراه بود .در این ســال نرخ رشد سود هر سهم برابر با  ۶.۵درصد بود
که نسبت به نرخ رشد سود هر سهم در سال  ۲۰۱۴میالدی  ۱.۴درصد افزایش داشت.
مدیرعامل نستله در سخنرانی اخیر خود در جمع سهامداران گفت :نستله در نظر دارد
بخش ارگانیک خود را توسعه دهد زیرا پیشبینی میکند این بخش در سالهای آینده

JJدلیل سرمایهگذاری در بخش ارگانیک چیست
مدیرعامل نستله افزود :افزایش توجه مردم به تغذیه سالم و اجتناب از مصرف زیاد
شیرینیها و شکالتها سبب شد تا فروش نستله در دنیا روند کاهشی داشته باشد .در
سال  ۲۰۰۸درآمد نستله از فروش محصوالتش برابر با  ۱۰۹.۹میلیارد فرانک سوئیس
بــود ولی این درآمد بهتدریج کاهش یافت تا اینکه در ســال  ۲۰۱۵با تجربه افت ۲۴
درصدی به  ۸۸.۷۹میلیارد فرانک سوئیس رسید .ما برای اینکه با این رشد منفی مقابله
کنیم تالش زیادی کردیم و نوآوریهای زیادی داشتیم ولی کاری که بیشترین موفقیت
را برای ما به همراه داشت تولید محصوالت ارگانیک بود که سبب شد زمینه برای افزایش
سودآوری فعالیتهای ما در سالهای آتی بیشتر شود.

شمار شاغالن در نستله (هزار نفر)

فروش اسنک و شکالت نستله در امریکا (میلیون فرانک سوئیس)
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درآمدزایی زیادی داشته باشد و بازار بسیار بزرگتری را در اختیار نستله قراردهد .تولید
محصوالتی که شــکر کمتری دارند و از فرآوردههای ارگانیک تولید شدهاند یک اصل
بسیار مهم در نستله است.
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۸۸.۷۹

میلیارد فرانک
میزان درآمد نستله
در سال2015

درسال گذشته ارزش فروش خالص شرکت نستله در بازار
جهانی  ۸۸.۷۹میلیارد دالر بود و شركت  ۳.۱۲میلیارد دالر
از این مبلغ را برای تبلیغات در سطح جهان هزینه کرد.

فروش غذاهای سالم و غذای کودک نستله

فروش آب معدنیهای نستله
نستله

ارزش

غذای کودک نستله

ارزش

فروش کلی نستله در قاره امریکا

 ۲۵.۸۴میلیارد فرانک سوئیس

سهم فروش در اروپا و خاورمیانه و شمال افریقا

 ۱۹.۷درصد

سهم فروش آب نستله در امریکا و و کانادا به کل فروش
آب معدنیهای نستله

 ۵۴.۲درصد

ارزش فروش در قاره امریکا

 ۴۲۷۷میلیون فرانک سوئیس

ارزش فروش شکالت و اسنک نستله در اروپا و خاورمیانه
و افریقای شمالی

فروش در آسیا و اقیانوسیه و جنوب صحرای افریقا

 ۳۶۸۸میلیون فرانک سوئیس

 ۳۱۲۴میلیون فرانک سوئیس

JJقاره امریکا ،بزرگترین بازار هدف نستله
این شــرکت محصوالتش را در تمامی کشورهای دنیا به فروش میرساند ولی طبق
آمارهایی که در ســالهای اخیر تهیه شــد ،اصلیترین بازار هدف شــرکت نستله بازار
کشورهای امریکایی است و بزرگترین رقبایش در سطح دنیا شرکتهای یونیلیور ،مارس،
پپسی و موندلز هستند.
نســتله در گزارش ساالنه خود ســهم امریکا در فروش محصوالتش را  ۴۴.۱درصد
اعالم کرد و تاکید کرد که کارخانههای امریکایی محصوالتی را تولید میکنند که با ذائقه
مصرفکنندگان این منطقه هماهنگی دارد .نستله مجموع سهم کشورهای خاورمیانه و
اروپا و شمال افریقا را از کل فروش خود برابر با  ۳۰.۹درصد برآورد کرد .کشورهای آسیا
و اقیانوسیه و کشورهای جنوب صحرای افریقا در مجموع  ۲۵درصد از بازار نستله را به
خود اختصاص داده اند.
بنا بر این آمار بیشترین سود اجرایی نستله از فروش محصوالتش در امریکای شمالی و
امریکای التین و کشورهای کارائیب به دست میآید .در سال گذشته نستله امریکا سومین
برند پرفروش و مهم تولیدکننده اســنکها و شکالتهای کوچک بود و محصوالتش از
طرف خانوارهای امریکایی مورد استقبال زیادی قرار گرفته بود .همچنین آب معدنیهای
ب معدنیهای بازار امریکا بود و بالغ بر  ۵۰درصد فروش
تولید نستله هم پرمصرفترین آ 
آب معدنیهای نستله در امریکا اتفاق افتاد .به گزارش مرکز مطالعات غذا و نوشیدنیها
در امریکا ،شرکت نستله  ۱۱درصد از سهم نوشیدنیهای امریکا را به خود اختصاص داده
است و پیشبینی میشود تا سال  ۲۰۲۰سهم این برند به بیش از  ۱۴درصد افزایش یابد.
JJافزایش  ۱۹درصدی شمار کارمندان طی هفت سال
در سال گذشته ارزش فروش خالص شرکت نستله در بازار جهانی  ۸۸.۷۹میلیارد دالر
بود و  ۳.۱۲میلیارد دالر از این مبلغ را برای تبلیغات در سطح جهان هزینه کرد .نستله
در وبسایت خود نوشت :سرمایهگذاری در بخش تبلیغات اهمیت زیادی دارد زیرا باعث
میشود تا شرکت شما همیشه در دید مردم قرار داشته باشد .ما شرکتی جهانی هستیم

فروش نستله در دنیا (میلیارد فرانک سوئیس)

44
درصد
44%

25
25%
درصد

31
31%
درصد

آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ و ﺟﻨﻮب اﻓﺮﯾﻘﺎ

اروﭘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ

ﻗﺎره اﻣﺮﯾﮑﺎ

فروش اسنک و شکالت
فروش اسنک و شکالت

ارزش

فروش شکالت در امریکا

 ۶۳۶۵میلیون فرانک سوئیس

فروش بیسکوئیت در امریکا

 ۱۳۷۵میلیون فرانک سوئیس

فروش خالص اسنک و شکالت در امریکا

 ۸.۸۷میلیارد فراک سوئیس

که بالغ بر  ۲۰۰۰دفتر فروش و کارخانه تولید در دنیا داریم و از این دفاتر برای تبلیغات
استفاده میکنیم .ما سعی میکنیم تبلیغات خود را متناسب با شرایط فرهنگی کشور مورد
نظر انجام دهیم تا بازخورد بیشتری داشته باشد.
سود خالص حاصل از فعالیتهای اقتصادی این برند در جهان در سال  ۲۰۱۵برابر با
 ۹.۰۶میلیارد فرانک ســوئیس بود و برای بالغ بر  ۳۳۵هزار نفر در  ۸۶کشور دنیا شغل
ایجاد کرد .این شرکت درسال  ۲۰۰۸میالدی  ۲۸۳هزار کارمند در دنیا داشت و طی این
هفت سال شمار کارمندان نستله بالغ بر  ۱۹درصد افزایش یافت .دلیل رشد شمار نیروهای
کاری این شرکت را میتوان ساخت کارخانههای تولیدی در کشورهای آسیایی ذکر کرد.
JJفروش  ۲۵.۸میلیارد فرانک در امریکا
ارزش فروش محصوالت نستله در قاره امریکا برابر با  ۲۵.۸۴میلیارد فرانک سوئیس بود.
عالوه بر انواع شکالت و شیرینی ،فروش آب معدنیهای تولید نستله هم در امریکا رواج
زیادی دارد .دو کشور امریکا و کانادا  ۵۴.۲درصد از کل فروش آب معدنیهای تولید نستله
را به خود اختصاص دادهاند و به همین دلیل اهمیت زیادی برای این شــرکت سوئیسی
دارند .از محصوالت مهم تولیدی شرکت نستله میتوان به انواع شیرینیها اشاره کرد که
در سال گذشته ارزش فروش این شکالتها و بستنیها در اروپا و خاورمیانه و شمال افریقا
برابر با  ۳.۱۲۴میلیارد دالر بود.
فروش غذاهای سالم و غذای کودک نستله در اروپا و خاورمیانه و افریقای شمالی ۱۹.۷
درصد از کل فروش این شرکت را به خود اختصاص داده است .بخش اعظم غذای کودک
نستله مانند دیگر محصوالت این برند در کشورهای امریکایی به فروش میرسد و ارزش
آن معادل  ۳.۶۸۸میلیارد فرانک ســوئیس است .در سال گذشته ارزش فروش غذاهای
سالم و غذای کودک تولید نستله در قاره امریکا برابر با  ۴.۲۷۷میلیارد فرانک سوئیس بود.
JJکاهش فروش شکالت و اسنک
بخش شــکالتها و اســنکها را میتوان به سه زیربخش شــکالت ،بیسکوئیت و
اسنکهای شکری تقسیم کرد که شکالتها بیشترین سهم فروش این بخش را به خود
اختصاص دادهاند .ارزش فروش شــکالتها و اسنکها در امریکا در سال  ۲۰۱۲برابر با
 ۱۰.۴میلیارد فرانک ســوئیس بود ولی بهتدریج کاهش یافت و به  ۸.۸۷میلیارد فرانک
رسید .ارزش فروش شکالتهای نســتله در سال گذشته برابر با  ۶.۳۶۵میلیون دالر و
ارزش فروش انواع بیسکوئیت برابر با  ۱.۳۷۵میلیارد فرانک بود .نکته مهم این است که از
سال  ۲۰۰۹تاکنون فروش اسنک و شکالت روند کاهشی داشته است .پژوهشگران دلیل
این مســئله را افزایش توجه مردم به مصرف غذاهای سالم و کمتر شدن میزان مصرف
شکالتها و بیسکوئیتها میدانند .آمار نشان میدهد از سال  ۲۰۰۹تاکنون ارزش فروش
شکالت و شیرینی و اسنکهای شکری نستله در امریکا  ۳۲درصد کاهش داشته است.
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از رایانه شخصی به رایانش ابری
 1ساتیا نادال ،مدیرعامل مایكروسافت چطور موفق شد؟

فكر میكنم همه شركتهای حوزه فناوری كه روی موج فناوری
سوار نمیشوند و بر آن سرمایهگذاری نمیكنند ،اینطور خواهند شد.
بحث بر سر سوار شدن بر همه موجها نیست .اما اگر شما به اندازه كافی
موجسواری نكنید و شتاب الزم را نداشته باشید ،منزوی خواهید شد.
اگر من به شركت مایكروسافت نگاه كنم ،شركتی كه وقتی دربارهاش
ل گرفتنش گذشته ،میتوان گفت
صحبت میكنیم  41سال از شك 
كه قدمهای بلندی برداشتهایم .بسیاری از شركتهای  41ساله حوزه
فناوری چنین گامهای بلندی برنداشتهاند.
مایكروسافت ســخت روی جابهجایی مشتریانش به سوی
رایانش بر پایه فنــاوری كلود كار میكند حتی با این احتمال كه
برخی از كسبوكارهای بهشدت سودده موجود شما از بین برود.
چرا؟

دینا باس :رئیس مایكروسافت میگوید كه میخواهد شركت متمركز بر رایانه شخصی را به شركتی تبدیل
كند كه روی رایانش ابری (كلود) متمركز شده است .ساتیا نادال ،دیرعامل فعلی مایکروسافت است .او به
عنوان جایگزین استیو بالمر در چهارم فوریه  ۲۰۱۴میالدی این سمت را عهدهدار شد .وی پیش از این در
ابری مایکروسافت فعالیت میکرد .ساتیا نادال در حیدرآباد هند به دنیا آمده و تحصیالت
بخش سرویسهای ِ
دانشگاهی خود را در آمریکا گذراندهاست .او بیش از  ۲۲سال در بخشهای مختلف شرکت مایکروسافت کار
کردهاست .از بزرگترین موفقیتهای وی در مایکروسافت میتوان به راهاندازی بینگ ،جستجوگر مایکروسافت،
اشاره کرد .قبل از قبول سمت مدیرعاملی ،ساتیا نادال هدایت گروه «کلود اند انترپرایز» را بر عهده داشت.

در حالی كه مایكروسافت به میانسالی خود وارد میشود ،از
شركت میخواهید كه چه باشد؟

خیلیوقتپیش
یكی به من میگفت
بدترین چیز كه
میتواند برای
كسی كه رشد
میكنداتفاقبیفتد
موفقیتزودهنگام
است چون بعد از آن،
واقعانمیفهمدكه
چهكاری باید انجام
دهد .ما به میزان
عظیمیموفق
بودهایم
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من فكر میكنم هر شــركتی كه به موفقیت عظیمی دست پیدا
میكند باید این را مد نظر داشته باشد كه موفقیت زودهنگام یا بزرگ
میتواند مسیر درست كردن موفقیت جدید را هموار كند .خیلی وقت
پیش یكی به من میگفت بدترین چیز كه میتواند برای كســی كه
رشــد میكند اتفاق بیفتد موفقیت زودهنگام است چون بعد از آن،
واقعا نمیفهمد كه چهكاری باید انجام دهد .ما به میزان عظیمی موفق
بودهایــم .بنابراین باید به خودمان یادآوری كنیم كه هر كســبوكار
جدیدی كه در مایكروســافت رشــد خواهد كرد ،در یك قاچ بزرگ
چند میلیارد دالری رشد نخواهد كرد .در حقیقت ،یكی از بزرگترین
تصمیماتی كه من حتی قبل از مدیرعامل شــدن باید میگرفتم این
بود كه به «آزور» (درگاه رایانش ابری مایكروســافت) به عنوان آینده
كسبوكار سِ ــر ِور در شركتمان وقتی كه در مجموع كسبوكاری 5
میلیون دالری بود اولویت بدهم و بگویم «اوه ،این كسبوكار در آینده
 20میلیارد دالر ارزش خواهد داشت» .این كاری است كه شركتهایی
مثل ما كه موفق بودهاند نیاز دارند انجام دهند.
اگر شركتهای حوزه فناوری به سمت تمركز روی رایانش ابری
حركت نكنند ،آیا با خطر منزوی شدن روبهرو خواهند شد؟
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حركت به ســوی كلود واقعا نابودكننده نیست .احتماال جایی كه
تغییر مدل كسبوكار ما اتفاق خواهد افتاد ،یك چارچوب زمانی وجود
خواهد داشت .اما از نظر بازار كلی برای ما و توانایی ما برای افزودن ارزش
بیشتر به مشتریانمان ،این كار یك توسعه بازار قابل توجه است .آفیس
( 365نرمافزار بهرهوری مایكروسافت بر پایه كلود) را در نظر بگیرید.
ما هیچوقت ظرفیتهایی مثل آفیس  365خود را به كسبوكارهای
كوچك و متوسط نفروختیم .حاال حدس بزنید چرا؟ ما این كار را برای
همه كسبوكارهای خود انجام میدهیم ،نهفقط در امریكا بلكه در همه
كشورها .این یك توسعه فرصتها برای بازاری بزرگ است.
شما همین اواخر با خرید شركت لینكداین موافقت كردید كه
بزرگترین معاملهای بود كه مایكروسافت تاكنون انجام داده است.
شركت تاریخ چندانی درمورد معامالت بزرگ نداشته است .حاال
چه تفاوتی با قبل وجود دارد؟

چند چیز كلیدی وجود دارد وقتــی كه من به دنبال ادغام دیگر
شركتها هستم .اولین نكته این است كه وقتی ما شركتی را میخریم
احســاس میكنیم كه كسبوكاری سالم اســت و از آن هیجانزده
میشویم و فكر میكنیم كه آیا آنها نیروی فزایندهای برای ما دارند؟
وقتی كه ما به هردو شركت ماینكرافت و لینكداین نگاه میكنیم ،آنها
را شــركتهای بزرگی میبینیم كه در حال رشد هستند .آنها به درد
كار اصلی ما میخورند و هردو دارای نیروی فزاینده برای ما هستند .در
مورد ماینكرافت ،باید گفت كه این شركت بزرگترین شركت تولید
بازی برای رایانههای شخصی است و ما بزرگترین شركت تولید رایانه
شــخصی .رشد آنها حركت به سمت تولید كنسول بازی بود .ما یك
كنسول داریم بنابراین یك مالك كامل خواهیم بود .همین امر برای
لینكداین هم صادق است .آنها یك شبكه جهانی برای حرفهایها بودند
و ما یك كلود برای حرفهایها داریم .زمان حقیقت را مشخص خواهد
كرد اما من خیلیخیلی خوشبین هستم.
 شما خیلی زیاد روی تحول فرهنگ سازمانی مایكروسافت كار
كردهاید .این كار چطور پیش میرود؟

فرهنگ چیزی است كه نیازمند سازگاری و تغییر است و شما باید

اگر شما به اندازه كافی موجسواری نكنید و شتاب الزم را نداشته باشید ،منزوی خواهید شد .اگر من به شركت
ل گرفتنش گذشته ،میتوان
مایكروسافت نگاه كنم ،شركتی كه وقتی دربارهاش صحبت میكنیم  41سال از شك 
گفت كه قدمهای بلندی برداشتهایم.

قادر باشید یك فرهنگ یادگیرنده داشته باشید .من از دوران مدرسه
به این شــم رسیدهام كه نگاه كنم چیزها چطور اتفاق میافتند .یك
كتابی میخوانم به نام «طرز فكر» .در این كتاب ،نویسنده بهسادگی
این مفهوم را این طور توضیح میدهد كه اگر دو نفر را در نظر بگیرید
كه یكی از آنها همیشــه -در -حال -یادگیری و یكی دیگر همیشه-
در -حال -دانســتن باشد ،كسی كه همیشه در حال یادگیری است
در بلندمدت آن را كه همیشه در حال دانستن است پشت سر خواهد
گذاشــت؛ حتی اگر با توانایی كمتر و از نقطه شروع عقبتری شروع
كرده باشد.
 آیا تغییر فرهنگ در شركتی چنین بزرگ كار سختی است؟

همه تغییرات ســخت هســتند .منظورم این است كه شركت را
فراموش كنید و فعال بگذارید آن را فردی كنیم .اگر كسی بگوید «هی،
امروز شما باید تغییر كنید» این آخرین چیزی است كه یك نفر آن را
میخواهد .این ناراحتكنندهترین كار است .اما ما همچنین دریافتهایم
كه اگر آن كار را نكنیم ،كیفیت بنیادین انســان بــودن كه توانایی
سازگاری است امكانپذیر نخواهد بود .اگر شركتها تغییر نكنند ،دیگر
موجود نخواهند بود.
چه چیزی شما را به عنوان یك مدیرعامل در سطح شخصی،
تا بیشترین حد شگفتزده میكند؟

به عنوان یك مدیرعامل ،شــما باید خیلی خیلی بهدقت مطمئن
شوید كه بدون فكر كردن به یك چیز دربار ه آن اظهارنظر نكنید چون
آخرین چیزی كه میخواهید انجام دهید ،حرف زدن درباره یك امر
اســت و بعدش ،میدانید ،مردم آن را جدی میگیرند و همان اتفاق
میافتد .شــما باید بدانید كه همان چیزی را كه دوست دارید اتفاق
بیفتد مطرح كنید.
شما درباره یادگرفتن مدیریت از كریكت حرف زدهاید .چه
درسی از این ورزش گرفتهاید؟

من در هند بزرگ شدم و این مربوط به قبل از دورانی است كه هند
تبدیل به یك قدرت كریكت شود و حتی اولین جام جهانی این ورزش
را ببرد .ما كریكت بازی میكردیم و برای اولین بار بود كه در باشگاهی
بازی میكردیم كه در آن چند بازیكن خارجی بودند .آنها استرالیایی
بودند .ما بیشتر مبهوت این خارجیها بودیم و یك جورهایی ،بیشتر
نگاه میكردیم تا اینكه رقابت كنیم .مدیر تجاری تیم میدید كه من
كنار زمین میایستم و به جای واكنش نشان دادن ،تنها در حال نگاه
كردن هستم .او مرا به وسط زمین آورد و درس بزرگی به من داد وقتی
كه گفت «ببین ،وقتی كه تو توی زمین هستی،در حال رقابت كردنی.
تو میتوانی احترام زیادی برای رقبایت قایل باشــی اما نباید مبهوت
آنها شوی».

آنها را به كار بگیرند .همچنین هوش مصنوعی نیز به حد بسیار زیادی
پیشرفت كرده و در همه جنبههای زندگی وارد شده است.

شما خود از یك نرمافزار استفاده میكنید كه بهتان میگوید
چقدر وقت صرف كارهای مختلف میكنید .آرزو دارید كه به چه
اهدافی دست پیدا كنید؟

ارزشــمندترین چیزی كه ما داریم وقتمان است .و من احساس
میكنم كه یكی از چیزهایی كه ما باید مطمئن شویم كه در شركت
خودمان انجامش میدهیم این است كه به مردم این حس را بدهیم
كه آنها چقدر از وقتشان را صرف چه چیزهایی میكنند تا با این كار
بتوانند روی وقتشان كنترل بیشتری داشته باشند .چیزی كه من خیلی
دوست دارم این است كه بدانم چقدر وقت با افراد داخل مایكروسافت
صرف میكنم در مقابل وقتی كه با افراد بیرون از شركت میگذرانم.
چیز دیگری كه خیلی دوست دارم این است كه ببینم چقدر وقت را
در جلسات صرف میكنم در مقابل وقتی كه آن را وقت متمركزشده
مینامم .شما قطعا نیاز دارید كه در جلسات شركت كنید چون پیش
از هرچیز ،شما نمیتوانید وظیفه مدیرعاملی را با قفل كردن در اتاق
بــه روی خودتان انجام دهید .اما همزمان ،باید تعادلی نیز در وقتتان
وجود داشته باشد.
بدترین مشــاورهای كه تا به حال به شما داده شده چه بوده
است؟

بدترین مشــاوره را من از طرف كسی داشــتم كه به وقت گفته
بود« :باشــد ،هم خیلی برای خیلی طوالنیمدت فكر كن ،هم خیلی
كوتاهمدت» و كاری كه انجام میشد هیچیك از اینها نبود .تمایل به
كارهای طوالنیمدت برای شما جذاب است وقتی كه در حال پیشرفت
و در مسیر درست هستید .اما میتواند چیز وحشتناكی باشد اگر قادر
نباشید از گذشته جدا شوید و از اشتباهاتتان درس بگیرید.

شما بهار امســال ،ســفرهای زیادی به چین ،هند و دیگر
كشورهای آسیایی داشتید .در این كشورها افرادی را كه از فناوری
استفاده میكردند چطور دیدید؟

در همه این كشورها ،میدیدم كه در مدارس چطور فناوری به كار
میرود .دانشآموزان آنجا از همان رایانههای شــخصی ،همان ویندوز
و همان ابزارهایی اســتفاده میكردند كه دختر من در سیاتل از آنها
استفاده میكند .این برای ما خیلی جالب است و نشان از وسعت بازار
ما دارد.

وقتی ما شركتی
را میخریم
احساسمیكنیم
كه كسبوكاری
سالم است و از
آن هیجانزده
میشویم و فكر
میكنیم كه آیا آنها
نیروی فزایندهای
برای ما دارند؟
وقتی كه ما به هردو
شركت ماینكرافت
و لینكداین نگاه
میكنیم ،آنها را
شركتهای بزرگی
میبینیم كه در حال
رشدهستند

اگر كسی بگوید «هی ،امروز
شما باید تغییر كنید» این
آخرین چیزی است كه یك
نفر آن را میخواهد .این
ناراحتكنندهترین كار است.
اما ما همچنین دریافتهایم
كه اگر آن كار را نكنیم،
كیفیت بنیادین انسان بودن
كه توانایی سازگاری است
امكانپذیر نخواهد بود

آیا فناوری كلود ،آن تغییر فناورانه بزرگی است كه ما طی پنج
سال آینده شاهدش هستیم؟

فكر میكنم حركت بزرگی كه امــروزه به طور قطع اتفاق افتاده،
حركت كلود و حركت موبایل است .آنها به نوعی با هم جلو میروند .و
وقتی كه من درباره موبایل حرف میزنم ،منظورم قابلیت همراه بودن
تنها یك وسیله نیست بلكه قابلیت همراه بودن اپلیكیشنها و دادهها
در امتداد هم در تمام وسیلههاست چون درباره تجربه انسانی است ،نه
درباره یك وسیله .اما من سه جابهجایی گسترده دیگر را نیز میبینم؛
یك تغییر درباره درگاههای خروجی است كه میتوانند خیلی بیشتر
فعالیتهای انسانی را یاد بگیرند .از سوی دیگر ،خروجیها به قدری
نزد كاربران راحت به كار برده میشوند كه افراد  85ساله هم میتوانند
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اگر شما به یك دهه قبل
بازگردید ،درآمدها خیلی زیاد
ثابت بود اما حاشیه سود
باالتر از  10درصد رفته بود .ما
همیشه یك مدل كسبوكاری
داشتیم كه درباره حركت به
سمت سطح بعدی ارزشهای
باالتر برای مشتریان و
سرمایهگذارانمان بوده است

کارآفرین

بازآفرینی برای شركت بزرگ صدساله اتفاق جدیدی نیست
 2جینی رامتی ،مدیرعامل آیبیام از رازهای مدیریتاش میگوید
مكس چافكین :اولین زنی كه غول فناوری جهان با قدمت یك قرن را هدایت میكند تالش كرد كه فناوری
«بیگ بلو» را وارد سیستم كلود (رایانش ابری) كند و محصول هوش مصنوعی خود ،واتسون ،را در گستره
وسیعی از كسبوكار شیوع دهد .ویرجینیا مری جینی رامتی یک کارآفرین آمریکایی است .او رئیس
کنونی و مدیرعامل آیبیام و اولین زنی است که رهبری این شرکت را بر عهده میگیرد .پیش از این که در
ژانویه  2012رئیس و مدیرعامل شود ،او پستهای معاون ارشد و مجری گروه فروش ،بازاریابی و استراتژی
را در آیبیام بر عهده داشت .از او برای هشت سال متوالی در فهرست 50زن قدرتمند در کسب و کار
مجله فورچون نام برده شده است که در سال  2012رتبه نخست را داشت و در بین  100زن قدرتمند جهان
مجله فوربز رتبه دهم را در سال  2014به دست آورد .همچنین از او در مجله تایم  100در سال  2012نام برده
شده است و در لیست  50تاثیرگذار برتر مجله بازار بلومبرگ در سال  2012گرفته است.

شما  35سال پیش به آیبیام پیوستید .آن موقع این شركت شبیه
به چه بود؟

فناوری واتسون از
هند بیرون آمده؛
جایی كه تنها هزار
تومورشناس برای
یكمیلیاردنفر
وجود دارند .بیشتر
بیماران سرطانی در
هندهیچشانسی
برای اینكه یك
تومورشناس آنها را
ویزیت كند ندارند
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كه مرا اینجا نگه داشته این است كه مهندسی به من یاد میدهد چطور مسائل
را حل كنم .به انسان یاد میدهد كه فكر كند.
 آیبیام تقریبا در اوایل دهه  1990كنار رفت .چه اتفاقی افتاد؟

در یــك دوران خیلی طوالنی باقی مانــده بودیم و باید خود را نوآفرینی
میكردیم كه به نوعی اولین بارمان هم نبود .ما تنها شــركت بخش فناوری
بودیم كه  105ســال سابقه داشتیم و تنها شركتی در این بخش بودیم كه
چندین بار تغییر و تحول یافته بودیم .آیبیام به خوبی  50ســال پیش از
ظهور مِینف ِریمها وجود داشت .ما از مقیاسها شروع كردیم .تا همین امروز،
مینفریمها هنوز در این شــركت حضور دارند .آنها نوآفرینی شدهاند و هنوز
 10درصد از كسبوكار ما را تشكیل میدهند .آنها سیستمهای شركتهای
خطوط هواپیمایی را میگردانند .آنها در تسویه تبادالت ارزی به كار میآیند.
 این بازآفرینی چطور با وضعیت كنونی شركت مقایسه میشود؟

آنچه توجه مرا جلب كرد ،جدیت در كارهایی بود كه ما انجام میدادیم.
ما سیســتمهای بانكی پیچیدهای برای پشــتیبانی شركتها میساختیم.
دستگاههای خودپرداز پول را توسعه میدادیم .برای من ،این روزهای آیبیام
واقعی بود .این روزها ،شــركت در فصل مشــتركی از سرمایهگذاری بر سر
فناوریهای بزرگ به زندگی خود ادامه میدهد اما آنچه مهمتر است به كار
بردن آنهاست .من برای شما داستان جالبی را میگویم؛ وقتی برای مصاحبه
ت و دامن آبی
استخدامی به شركت مراجعه كردم ،یك دست لباس رسمی ك 
نداشتم .در فكر من اینطور بود كه یك دست لباس نیاز دارم و رفتم و خریدم.
مصاحبه خیلی خوبی داشــتم و وقتی كه به خانه رفتــم و كتم را درآوردم،
فهمیدم كه برچسب اندازه و قیمت لباس هنوز روی آن چسبیده بوده و آن
را نكنده بودهام .این رفتار خیلی متین و موقر و رئوفانه بود؛ هیچكس به روی
من نیاورده بود.

معموال وقتی كه زمان تحول در صنعت شما فرارسیده است ،با یك تغییر
بزرگ انجام میشــود .در زمان كنونی ،چندین تغییر – داده ،كلود و همراه
بودن -وجود دارد كه در یك زمان اتفاق میافتند و تغییر را هم برای ما هم
برای مشتریانمان شتاب میبخشــند .در اولین روز كاری من ،سر ساعت 7
صبح ،من به آزمایشگاه تحقیقاتی موقتمان دریوركتاون هِیتس رفتم و از
آنجا با تمام بخشهای آیبیام در ارتباط بودم .ما هنوز بزرگترین ســازمان
تحقیقاتی تجاری در جهان هســتیم .ما دارای  12آزمایشــگاه در تمام دنیا
هستیم كه بیش از  3هزار محقق در آنها مشغول به كارند .آخرین باری كه
من آمار گرفتم ،دریافتم كه  10درصد دارندگان مدرك دكتری در ریاضیات
را در استخدام خود داریم .من گفتهام كه روش جدیدی برای محاسبات وجود
خواهد داشت و این كار با میزان عظیمی از دادههایی كه اكنون وجود خواهند
داشت محقق میشود .این كار صنایع را متحول خواهد كرد و نیز روشی را كه
آیبیام كار خواهد كرد.

آنچه من میدانســتم این بود كه ریاضیات و علم را دوست دارم و هرگز
نمیخواســتم چیزی را از حفظ كنم .من بیشتر میخواستم بدانم چیزها از
كجا میآیند .بچه بودم كه سعی كردم در مدرسه التین یاد بگیرم چون فكر
میكردم اگر بتوانم ریشه هرچیزی را درك كنم ،آنگاه خواهم توانست بفهمم
كه چطور كار میكنند .این همان چیزی بود كه مرا وارد مهندسی كرد .دلیلی

این مرا اذیت نمیكند .اگر شما به یك دهه قبل بازگردید ،درآمدها خیلی
زیاد ثابت بود اما حاشیه سود باالتر از  10درصد رفته بود .ما همیشه یك مدل
كسبوكاری داشتیم كه درباره حركت به سمت سطح بعدی ارزشهای باالتر
برای مشتریان و سرمایهگذارانمان بوده است.

 آیا همیشه فكر میكردید كه میخواهید یك مهندس شوید؟
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 درآمد آیبیام در  17فصل متوالی گذشته كاهش داشته است .آیا
این اتفاق شما را اذیت میكند؟

ت و دامن آبی نداشتم و رفتم و
وقتی برای مصاحبه استخدامی به شركت مراجعه كردم ،یك دست لباس رسمی ك 
خریدم .مصاحبه خیلی خوبی داشتم و وقتی كه به خانه رفتم ،فهمیدم كه برچسب اندازه و قیمت لباس هنوز روی آن
چسبیده بوده و آن را نكنده بودهام .این رفتار خیلی متین و موقر و رئوفانه بود؛ هیچكس به روی من نیاورده بود.

 یكی از بخشهای بــزرگ بازآفرینی آیبیام مربــوط به پروژه
«واتسون» است .وقتی به تلویزیونهای تجاری نگاه میكنم ،جایی كه
واتسون با باب دیالن گفتوگو میكند ،این سؤال در ذهنم خطور میكند
كه دقیقا این محصول چیست كه شما در حال فروش آن هستید؟

این محصول یك نوع خدمات است .روی كلود عمومی شركت آیبیام كار
میكند و آن را از طریق یك برنامه كاربردی میتوانید بگیرید؛ یك مجموعه
ابزار برای كدنویســان درون یك سیستم عامل .هوش مصنوعی یكی از 50
كاری اســت كه واتسون انجام میدهد .این محصول همچنین یك ماشین
یادگیری ،تبدیل متن به ســخنرانی ،تبدیل سخنرانی به متن و موتورهای
تحلیلی متفاوتی است كه شــبیه قطعات كوچك لگو عمل میكنند .شما
میتوانید هوش را به هر محصول یا هر پردازشــی كه میخواهید وارد كنید.
به همین دلیل بود كه در ابتدای امســال من به نمایشگاه مصرفكنندگان
محصوالت الكترونیك رفتم .ما دیگر ابزار كاملشده خدماتی تولید نمیكنیم
بلكه در كنار بســیاری از چیزهایی هستیم كه مشتریانمان لمس میكنند؛
رباتها ،بدنســازی ،ابزارهای رفاهی و پزشكی .ما در حال توسعه دادن یك
محصول با فناوری «مِدترونیك» هســتیم كه لحظات كمقندی خون را در
مردمی كه دیابت دارند سه ساعت قبل از اتفاق پیشبینی میكند .آیا مردم
خواهند دانست كه این كاری است كه محصول واتسون ما انجام میدهد؟ این
برای من مهم نیست.
شما برنامه واتســون را در سال  2011در مسابقه تلویوزیونی هوش
«جئوپاردی» شركت دادید .آیا فكر میكردید كه در آن برنده شود؟

نفسهایمان بند آمده بود .میدانستیم كه فناوری واتسون بهخوبی آموزش
دیده بود اما این حوزهای بدون محدودیت بود .میدانید ،این فناوری سؤاالت
را از قبل نمیدانست.
آیا شما از سیســتمهای هوش مصنوعی در زندگی روزمره خود
استفاده میكنید؟ برای مثال ،آیا با فناوری «سیری» صحبت میكنید؟

بله ،مطمئنا ،من از امالی كلمات با سیســتمی كه آنها را تبدیل به متن
كند استفاده میكنم .اما با خدماتی مثل «سیری» آنچه به دست میآورید
پردازش زبان طبیعی اســت .و پردازش زبان طبیعی نهتنها بخشــی مهم از
فناوری واتسون است بلكه فقط یك بخش از آن نیست .شما در آینده شروع
خواهید كرد به دیدن اینكه واتسون در زندگی روزمره شما حضور دارد اما هنوز
ما نمیدانیم كه مردم با آن چطور كار خواهند كرد .اخیرا مطلبی در روزنامه
والاستریت ژورنال درباره این منتشر شده بود كه چطور مركز فناوری جرجیا
یك دســتیار آموزشی درست كرده است و ژیل واتسون نیز یكی از آنهاست.
طنز ماجرا این است كه واتسون در سطح یك فناوری هوش مصنوعی است
اما بچهها نمیدانند كه او یك ربات است.

زیاد افزایش نیافته است.

امید به زندگی در قبال برخی ســرطانهای مشــخص بهتر شده است.
پیشرفتهای خیلی خوبی دقیقا به وجود آمده است اما گسترش جنگ علیه
سرطان ادامه دارد .ســالها و سالها قبل ،سرطان پستان چهار نوع درمان
داشت .اكنون  800انتخاب برای آن وجود دارد .بخشی از ادله این اتفاق انوع
فناوریها است كه برای درمان به وجود آمده و پزشكان نیز بهراحتی میتوانند
از آنها استفاده كنند.
زمانی به دست آوردن یك شغل در آیبیام یك بلیت طالیی بود.
اما اكنون ،میتوانم حدس بزنم كه بارها و بارها ،برخی از مهندسان تراز
اول به دفتر شــما میآیند و میگویند« :دارم به این فكر میكنم كه به
فیسبوك یا گوگل بروم ».یا یكی دیگر از این استارتآپهای دلفریبی
كه شــما ناگهان میبینید كه در حال رقابت با آنها هستید .شما به آن
شخص چه میگویید؟

این یك مسیر دوطرفه است؛ افراد از گوگل و فیسبوك به اینجا میآیند
چون واقعا میخواهند تاثیری روی چیزهای جدی داشــته باشند .ما مورد
اعتماد مشتریانی هستیم كه باارزشترین دادهها را در اختیار دارند .ما مورد
اعتماد باارزشترین پردازشهای آنها هستیم .برای همین است كه مردم به
اینجا میآیند .به همین دلیل است كه اینجا میمانند .ما تقریبا یك میلیون
و نیم درخواست كار در سال دریافت میكنیم .ما هنوز یكی از بهترین قلهها
هستیم.

ما در حال صحبت كردن با شما در دفتر مركزی واتسون در منهتن
هستیم .آیا كاركنان شما اصال نمیخواهند كه به آرمونك ،دفتر مركزی
آیبیآم ،بروند؟

نه ،نه ،نه .ما خیلی كارها داریم كه در این شهر در حال جلو رفتن هستند.
ما بسیاری از تغییرات دولتی را تحمل كردهایم .در برزیل ،ما صد سال است كه
سابقه كار داریم .مدیران میآیند و میروند .با همه آنها كار میكنیم.

آیا انتصاب شما به مدیرعاملی آیبیام به عنوان اولین مدیرعامل زن
این شركت برایتان یك نقطه عطف بوده است؟

من احساس مسئولیت زیادی در قبال شركت آیبیام میكنم و احساس
مسئولیت زیادی میكنم برای ایفای نقش یك الگو برای شركت .اما كارهای
آیبیام تنوع زیادی دارد كه در طول یك تاریخ گســترده به راه خود ادامه
میدهد .ما این ایده را داریم كه باید فرصتهای برابر برای افراد در شــركت
وجود داشته باشد .به همین دلیل است كه مثال برای همه زنانی كه بچه دارند،
زمان شیردهی تعیین كردهایم و با این كار تالش میكنیم كه زنان را در بازار
كار و نیروی كار شركت نگه داریم.

ماتنهاشركت
بخش فناوری
بودیم كه  105سال
سابقه داشتیم و
تنها شركتی در
این بخش بودیم كه
چندین بار تغییر و
تحول یافته بودیم.
آیبیام به خوبی
 50سال پیش از
ظهورمِینفرِیمها
وجود داشت .ما از
مقیاسها شروع
كردیم .تا همین
امروز ،مینفریمها
هنوز در این شركت
حضور دارند

50
كار

ابزار واتسون انجام
میدهد كه یكی از آنها
هوش مصنوعی است

در این مثال ،واتسون بالقوه جایگاه یك دستیار آموزشی را اشغال
كرده است .ما در قالب یك جامعه ،چطور باید باید با آن كنار بیاییم؟

در قالب پیشــرفتهای فناوری ،همیشه چیزهای رایجی وجود دارند كه
میتوانند جایگزین شوند و این مسئله درباره این فناوری نیز صدق میكند.
از ســوی دیگر ،فناوری واتســون از هند بیرون آمــده؛ جایی كه تنها هزار
تومورشــناس برای یك میلیارد نفر وجود دارند .بیشتر بیماران سرطانی در
هند هیچ شانسی برای اینكه یك تومورشناس آنها را ویزیت كند ندارند .این
سیستمها به كمك پزشكان یا پرستاران خواهند آمد تا بتوانند تصمیمهای
درست درمانی بگیرند.
 شما یك سیستم مراقبتهای بهداشتی ،بهخصوص برای تشخیص
سرطان ،درست كردهاید كه تمركز عمده واتسون نیز روی آن است .اما
سرطان سالهاست كه كارشناسان فناوری را ناامید كرده است .ما بیش از
 40سال است كه جنگی علیه سرطان داشتهایم و امید به زندگی چندان
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آفریقا برای نفت سرزمین بكری است

 3كلودیو دسكالزی ،مدیرعامل ا ِنی از اداره بزرگترین شرکت جهان میگوید
اكتشافات گاز طبیعیمان در مصر یا اكتشافاتمان در موزامبیك كه
ابعاد خیلی وســیعی دارد یا در كنگو ،جایی كه حفر یك چاه سه یا
چهار هفته طول میكشد .اگر حفر یك چاه دو ماه ،سه ماه یا چهار ماه
طول بكشد ،هزینه خیلی باال خواهد بود .وقتی كه ما باید یك میدان
را برای  30یا  40سال مدیریت و راهاندازی كنیم  -من درباره آفریقا
صحبت میكنم  -هزینه عملیاتی نقش خیلی مهمی بازی میكند.
بنابراین فكر میكنم كه ما واقعا باید روی هزینه و بازده متمركز شویم.

شما یك زمانی اشاره كرده بودید كه اوپك نقش بانك مركزی
نفت را بازی میكند .آیا اوپك از ایفای این نقش كنارهگیری كرده
است؟

پل ب ِرت :دیرعامل شركت ایتالیایی فعال در انرژی «ا ِنی» فكر میكند كه استفاده از زغالسنگ باید محدود
شود و اینكه گاز میتواند كشورهای مصر و اسرائیل را به هم نزدیك كند .کلودیو دسکالزی متولد سال
 ۱۹۵۵کارآفرین ،بازرگان و مدیر ارشد اجرایی ایتالیایی است که در حال حاضر بهعنوان مدیرعامل شرکت
انی فعالیت میکند .شرکت نفتی انی ،بزرگترین شرکت صنعتی کشور ایتالیا است .دسكالزی در دوران
خود به ایران نظر مثبتی داشته است؛ او در حاشیه حضور هیئت تجاری و سیاسی ایتالیا در تهران و دیدار
با وزیر نفت ایران كه در سفر هیات ایرانی آمده بودند اعالم كرد «ما هیچ گاه ایران را ترک نکردیم و دفتر
تهران شرکت انی همواره فعال بود اما با این وجود بسیاری از طرحهای ما در صنعت نفت و گاز مثل حضور
در میدان نفتی دارخوین و میدان گازی پارس جنوبی را در شرایط جدید و بر اساس تیپ جدید قراردادهای
نفتی که قرار است از سوی وزارت نفت ایران معرفی شود ادامه خواهیم داد».
شما در قبال كاهش شدید قیمتهای نفت خام چه واكنشی
نشان دادهاید؟

27
دالر

قیمت سربهسرهر
بشكه نفت در شركت
انی است

خوشبختانه ما برای مالكیت داراییهای متداول خود یك استراتژی
داریم كه به معنی هزینه خیلی پایین و قیمت سربهسر خیلی پایین
اســت .در حال حاضر ،ما یكی از كمترین قیمتها را در صنعتمان
داریم ،به دلیل اینكه هزینه فنی كار ما كمتر از  20دالر در هر بشكه
است .قیمت سربهسر ما اكنون  27دالر در هر بشكه است .ما قیمت
را كنترل نمیكنیم ،بنابراین باید روی چیزی كار كنیم كه میتوانیم
كنترلش كنیم .قیمت نفت حدود  60تا  70درصد ســقوط كرده و
هزینه تولید تنها بین  25تا  30درصد افت داشته است .پس ما روی
آن كار كنیم .اگر ما بتوانیم انتخابهای دیگری برای خودمان درست
كنیم ،مثل پروژههای پیچیده یا نفت ماســه یا پروژههای اقیانوس
منجمد شمالی ،زندگی باید بسیار دشوار خواهد شد.
چگونه هزینهها را پایین نگه داشتهاید؟

همه چیز از داراییها شــروع میشود .ما داراییهایی داریم مثل
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فكر میكنم كه اوپك هنوز نقشی بازی میكند به این دلیل كه
آنها در حال تصمیمگیری هستند؛ وقتی كه شما تصمیم میگیرید
كاری را انجام دهید یا انجــام ندهید ،دارید كاری را پیش میبرید.
روشن است كه اكنون وضعیت در حال تغییر است چون بازار دچار
بیتعادلی اســت .ما ظرفیت مازاد خیلی كمــی داریم كه كمترین
ظرفیت مازاد ما تا به حال بوده است؛ حدود  2درصد كه همهاش نیز
به عربستان سعودی تعلق دارد .صنعت نفت حدود  200میلیارد دالر
از سرمایهگذاریهای خود كم كرده است و ما نیز از میزان اكتشافات
خود كاستهایم .وقتی شما اكتشــافات خود را كم میكنید ،چرخه
كاری خود را شكستهاید.
 این اتفاق برای قیمتها چه معنیای دارد؟

این به معنی قیمتهای باالتر اســت .این یك مســئله خیلی
وحشتناك است چون مســئلهای درباره امنیت انرژی و همچنین
دسترسی به انرژی برای میلیاردها انسان است .جمعیت آفریقا ممكن
است تا سال  2030میالدی دو برابر شود و به  2میلیارد نفر برسد .ما
بهروشنی به یك ناظر نیاز داریم .منظورم این است كه آیا میتوانیم
تصور كنیم كه سیستم مالی ما بدون فدرال رزرو یا بدون بانك مركزی
اروپا كار كند؟ نمیتواند.
 چه مكانیزمی برای ایجاد این ناظر باید وجود داشته باشد؟

آنچه اوپك و روســیه باید انجام دهند این است كه میزان تولید
هدف را ثابت نگه دارند .این شروع كار است .روشن است كه ما باید
یك قیمت را كه برای مشتریان و برای تولیدكنندگان مناسب باشد
پیدا كنیم .شاید بشكهای  100دالر خیلی زیاد باشد و شاید بشكهای
 40دالر نیز برای توجیه سرمایهگذاریهای بزرگ كافی نباشد.
 آیا شــما اهداف كنفرانس پاریس در ســال  2015را برای
جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای تایید میكنید؟

كامال بلــه .من به الزام روبهرویی بــا تغییراتی اقلیمی و كاهش
سوختهای فسیلی معتقدم و زغالسنگ و نفت و گاز را در كنار هم
قرار میدهم .ما نیاز داریم كه تعادل درســت را پیدا كنیم .اروپا تنها
منطقهای است كه در سال  2008اجبارهای سفتوسختی را برای
كاهش مصرف سوختهای فسیلی ایجاد كرد .اما اروپا تنها مسئول
 10درصد انتشــار گازهای گلخانهای سراسر جهان است .اگر شما

ما داراییهایی داریم مثل اكتشافات گاز طبیعیمان در مصر یا اكتشافاتمان در موزامبیك كه ابعاد
خیلی وسیعی دارد یا در كنگو ،جایی كه حفر یك چاه سه یا چهار هفته طول میكشد .اگر حفر
یك چاه دو ماه ،سه ماه یا چهار ماه طول بكشد ،هزینه خیلی باال خواهد بود.

امریكا ،چین و هند را در كنار هم در نظر بگیرید ،آنها ســهم بزرگی
در انتشار گازهای گلخانهای دارند و هیچكاری هم برای كاهش انتشار
انجام ندادهاند .اگر شما به گزارش كنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان
ملل نگاه كنید ،درمییابید كه هیچكس نمیخواهد درباره زغالسنگ
صحبت كند .هیچكس نمیخواهد چون هند ،چین ،امریكا و اروپا از
زغالسنگ استفاده میكنند .اگر شما بخواهید كه به هدف محدود
ســاختن گرمتر شدن زمین به اندازه  2درجه گرمتر از زمان قبل از
انقالب صنعتی برسید ،باید زغالسنگ را حذف كنید و باید انرژیهای
تجدیدپذیر را در كنار گاز قرار دهید.
آیا حذف زغالسنگ قابل توجیه است؟

اگر ارادهای برای انجام كاری باشد قابل توجیه خواهد بود .اگر شما
بخواهید یك نیروگاه برق زغالسنگی را به یك نیروگاه گازی تبدیل
كنید ،توجیهپذیر خواهد بود .وقتی به سالمت فكر میكنیم نمیتوانیم
فقط به بازار اتكا كنیم.
شما برای كاهش كربن چه كاری میكنید؟

ما در امكاناتمان در آفریقا ،مصرف داخلی گاز را با انرژی خورشیدی
جایگزین كردهایم و گاز را برای كشور میزبان آزاد كردهایم .چرا؟ چون
این كار خیلی راحت اســت .وقتی كه حرص و طمع وجود داشــته
باشد ،ما به آن نزدیك میشویم .ما میتوانیم صدها مگاوات برق تولید
كنیم و برق باقیماندهای را كه از آن در امكاناتمان استفاده نمیكنیم،
در بازار با یك قیمت منطقی میفروشــیم .در امتداد این اتفاق ،ما با
این برنامه عظیم برای انرژیهای تجدیدپذیر در نیروگاههایمان شروع
كردیم و عمدتا در آفریقا روی آن متمركز شدیم .آفریقا یك تناقض
است چون آنها دو بار از منافع امریكا استفاده كردهاند اما بهخصوص
نتوانستهاند به انرژی دسترسی پیدا كنند .آنها عمدتا میگویند كه تنها
 50درصد به برق دسترسی دارند .در ناحیه آفریقای زیر خط صحرا
 600میلیون نفر زندگی میكنند كه به انرژی دسترسی ندارند .و از
زغالسنگ استفاده میكنند یا از چوب .بنابراین آشپزی یا خوردن
دلیل پررنگی برای مرگ اســت .این یك تراژدی است .آفریقا دارای
حدود  15درصد جمعیت كل جهان است .آنها تنها از  3تا  4درصد
انرژی كل جهان استفاده میكنند.
اكتشافات اخیر شما در مصر چطور میتواند روی سیاست در
خاورمیانهتاثیربگذارد؟

مصر كامال خودكفا خواهد بود .سرانجام نیز آنها قادر خواهند بود
كه انرژی صادر كنند .این اتفاق میتواند در مصر ثبات ایجاد كندْ .آنها
میتوانند جریانی از نقدینگی را از فروش گاز ایجاد كنند و توســعه
خودشان را بهبود بخشند .آنگاه میتوانند سرمایه روی هم انباشته
كنند .میتوانند مركزی برای اتصال بین اسرائیل و قبرس و در آینده
لیبی باشند .آنها میتوانند یكی از راهحلهای اروپا برای دستیابی آن
قاره به امنیت انرژی باشند.

چهچیزی وقتی شما خارج هستید و وضعیت سختی دارید ،برایتان
اتفاق میافتد ســاده نیست .شما در حال توســعه دادن یك پروژه
هســتید؛ حاال روی دریا ،كنار ساحل یا روی زمین .یا در حال حفر
كردن یك چاه هستید ،بدون اینكه احتمال واقعی برای دسترسی به
نفت وجود داشته باشد .و آن وقت ،در طول شب یا طول روز ،ذخایر
شما شــروع به بزرگ و بزرگتر شدن میكند .این مسئلهای درباره
اشتیاق است.
 این تجربه را در كجا داشتید؟

در آنگــوال ،در لیبی ،در كنگو ،در نیجریه و ایتالیا ،همانقدر كه
تجربه اكتشافات بزرگ را در انگلستان داشتم .شما نزدیك به این افراد
باقی میمانید برای اینكه چیزی را با آنها به دست میآورید كه بسیار
غیرعادی است .شما در حال اكتشاف هستید.

200
میلیارد دالر

از سرمایهگذاریهای
صنعت نفت كم شده
است

شركت اِنی چه میكند؟
انی شرکت ایتالیایی ،فعال در صنعت نفت و گاز است که در  ۷۹کشور جهان دارای عملیات
است و بزرگترین شركت صنعتی ایتالیا به شمار میرود .دولت ایتالیا مالک  30.3درصد از
سهام این شرکت است .کمپانی انی به همراه بیپی ،اکسانموبیل ،شورون ،کونوکو فیلیپس،
رویال داچ شل و توتال با توجه به میزان درآمد ،در دسته ابرغولهای نفتی در جهان به شمار
میرود .در دهه  ، ۱۹۵۰با وجود برنامههای اولیه پس از جنگ جهانی ،مدیرعامل و موسس
این کمپانی ،انریکو ماتائی ،آن را به یک شــرکت دولتی تبدیل کرد و به نام «انته ناسیوناله
ایدروکاربوری» ثبت كرد .ســر انریکو ماتائی یک سیاستمدار چپگرای ایتالیایی بود که با
همکاری کشورهای کمونیستی ،اقدام به واردات نفت از اتحاد جماهیر شوروی كرد .نام «انی»
از ابتدای نام انریکو ماتائی گرفته شده است .شرکت انی نفت خام تولیدشده خود را در درجه
اول از کشورهای لیبی ،مصر ،نیجریه ،کنگو و آنگوال و همچنین استخراج در دریای شمال به
دست میآورد .این شرکت درصد اندکی از نفت خام خود را نیز در کشورهای تونس و ایاالت
متحده تولید میکند .شرکت انی شعبه چین ،در سال  ۱۹۹۲تاسیس شد؛ با این حال ،اكنون
تنها  1درصد از نفت خام انی از این کشور تامین میشود .شرکت انی در انتقال ،توزیع و فروش
گاز طبیعی نیز ،فعالیت گستردهای دارد .همچنین مالک چندین سایت تولید برق در ایتالیا
است .این شرکت در حوزه تصفیه ،پاالیش و بازاریابی ،فراوردههای نفتی و بخش پاییندستی
صنعت نفت نیز فعالیت میكند و بزرگترین پاالیشگر ایتالیا است .جایگاههای پمپ بنزین
شرکت انی ،با برند انی ولی با نام تجاری «آجیپ» فعالیت میكنند.

شما فكر میكنید آیا شدنی است كه اسرائیل با مصر كار كند؟

این كشورها به یكدیگر نیاز دارند .آنها میتوانند امكانات خود را با
یكدیگر به اشتراك بگذارند .آنها میتوانند با هم كار كنند .اگر انرژی
افراد را كنار هم قرار دهند ،اتفاق مثبتی خواهد افتاد .این كار میتواند
مورد بسیار مثبتی برای دوستی باشد.
 چرا شما شغلی در صنعت نفت و گاز برای خود پیدا كردید؟

این ســؤال خوبی است چون بعد از  36ســال فراموش كردهاید
(خنده)! من از واحد تحقیق و توســعه شــروع كردم و بعد اشتیاق
شدیدی داشــتم كه پروژهها را توســعه بدهم .توضیح دادن اینكه
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نهای پولی
تلویزیو 
ب هجایاینترنتی

 4روایت جف بیوكِس
مدیرعامل تایم وارنر از آینده کاریاش

جری اسمیت :سران غول سرگرمی جهان ،شركت تایم وارنر ،رشد بیشتر بازار را در صنعت
تلویزیون كابلی و شركت تلویزیون كابلی اچبیاو میبینند تا در شركتهایی مثل آمازون یا
نتفلیكس .مدیرعامل شركت تایم وارنر به نام «جف بیوكز» است كه از ابتدای سال  2008به
مدیرعاملی این شركت منصوب شده و از سال  2005تا آن زمان نیز مدیر هیات مدیره این
شركت بوده است .بیوكز كه ریشه آلمانی دارد در سال  1952در نیوجرسی متولد شده و از
دانشگاه ییل در رشته فلسفه فارغالتحصیل شده است و از دانشگاه استنفورد نیز مدرك
مدیریت را گرفته است.

بزرگترین تهدید برای اكوسیستم تلویزیونهایی كه از مشتریان
خود پول میگیرد ،همین حاال ،چیست؟

این ســؤال درباره این است كه آیا برنامهسازی در حال تبدیل شده به
كاری بیارزش اســت .برای چیزی كه پهنای باند زیادی مصرف میكند و
برای آن پولی پرداخت نمیشود و برنامهسازی برای آن بسیار گرانقیمت
اســت و اساسا سودی نیز از آن عاید نمیشود ،ثبات اقتصادی چطور اتفاق
خواهد افتاد؟ آمازون یا نتفلیكــس را در نظر بگیرید .دلیل معمول برای
شركتهایی كه پایهگذاری شــدهاند یا در بازار سهام ارزش دارند در حالی
كه در موقع كنونی سودده نیستند این است كه سرمایهگذاران عقیده دارند
در آینده با این شركتها به سود خواهند رسید .این بدین معناست كه آنها
معتقدند موقعیت رهبری بازار به ســمتی خواهد چرخید كه موفقیت آن
انكارناپذیر است .به عبارت دیگر ،رقابت كافی در بازار وجود ندارد كه بتواند
هزینهها را كاهش دهد و درآمد را افزایش دهد و سود تولید كند .واژهای برای
این اتفاق هست اما من نمیخواهم آن را بگویم تا خودتان بگویید.
بیش از اندازه زیاد و رایج در بازار؟

انحصار .اگر شما چیزی بســازید كه ارزش آن بر اساس سهم اكثریت
شــما در بازار باشد ،آیا اتفاق خوبی برای مشــتریان خواهد بود؟ آیا برای
سیاستگذاری عمومی خوب خواهد بود؟ و آیا برای تنوعبخشی و كیفیت
باالی محتوا كه اكنون در محصوالت وجود دارد خوب است؟
چطور موفقیت نتفلیكس ،استراتژی شركت اچبیاو را تغییر داد؟

فكر میكنم سؤال را باید این طور مطرح كرد :چطور استراتژی شركت
اچبیاو اســتراتژی شــركت نتفلیكس را خلق كرد؟ اچبیاو یك شركت
اشتراك ویدئو بر پایه تقاضای اصلی است .ما فیلمهای دستاول را سفارش
میدادیــم و آنگاه برنامههای تلویزیونی اصلی را هم به آنها اضافه كردیم.
ما یك همكار در صنعت ســرگرمی برای خود داریم ،رید هستینگز ،مدیر
اجرایی شــركت نتفلیكس ،كه تصمیم گرفته كار مشابه را انجام دهد و
محصوالت خود را روی پهنای باند شركت بگذارد .از وقتی كه آنها تولیدات
خود را روی پهنای باند قرار میدهند ،مشتریان میتوانند كار خود را بدون
پرداخت پول برای مصرف پهنای باند انجام دهند و فیلمها را ببینند .به این
دلیــل كه پهنای باند اجازه كار دوطرفه را میدهد و امكان تعاملی بودن را
فراهم میكند ،شما میتوانید بفهمید كه چهكسانی در حال تماشای برنامه
هســتند و با آنها تعامل داشته باشید و با آنها وارد مكالمه شوید .اگر شما
ببینید كه چنین امكانی وجود دارد ممكن است از آن خوشتان بیاید .این
یك نوآوری عالی است .این دقیقا همان چیزی است در جایی كه شما نهتنها
در نتفلیكس آن را دارید بلكه در تمام دره سیلیكون آن را میبینید كه در
مقیاس جهانی منتشر میشود .این یك نعمت عظیم برای صنعت سرگرمی
است كه برنامههای بیشتر و بیشتری تولید كند .اگر راهی برای جستوجو
و داشتن پیشنهادهایی بر پایه چیزهای دیگری كه دیدهاید نداشته باشید،
نمیتوانید تصمیم بگیرید كه چه چیزی نگاه كنید چون برنامههای خیلی
زیادی برای دیدن وجود دارد و قدرت تصمیمگیری را از شما خواهد گرفت.
فكر میكنم این اتفاق دوباره به صنعت تلویزیون جان خواهد بخشید.
شما اكنون بیش از یك میلیون مشترك تنها برای خدمات آنالین
تلویزیون اچبیاو دارید .آیا این همان پیشــرفتی بوده كه انتظارش را
داشتهاید؟

این دقیقا همان بوده كه ما انتظارش را میكشیدیم .ما تنها  12میلیون
مشترك پخش از سوی مصرفكنندگان خانگی داریم؛ افرادی كه امكانات
كابلی دریافت برنامه را ندارند .این رقم در حال رشد است .و ما احتماال نیمی
از این افراد را در نهایت حفظ خواهیم كرد .گروهی  5تا  8میلیون نفری نیز
چند سال آینده به این افراد اضافه خواهند شد .اما اینجا جایی نخواهد بود
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دلیل معمول برای شركتهایی كه پایهگذاری شدهاند یا در بازار سهام ارزش دارند در
حالی كه در موقع كنونی سودده نیستند این است كه سرمایهگذاران عقیده دارند در آینده
با این شركتها به سود خواهند رسید.

كه تعداد افراد زیادی را بشود جذب كرد .افراد زیاد را باید در میان جمعیت
 100میلیون نفری مشتركان تلویزیونهای پولی پیدا كرد 70 .میلیون از
 100میلیون مشترك تلویزیونهای پولی ،دارای امكانات دریافت برنامههای
اچبیاو نیستند .این گروه بزرگی است .اگر نگاه كنید ،نفوذ اچبیاو در برخی
از زیرشاخههای ما مثل چارتر ،كامكست و كیبلویژن ،به معنای دقیق كلمه
دو برابر آن چیزی است كه در زیرشاخههای كمنفوذ مثل تایم وارنر كیبل
و دیش وجود دارد .آنچه این آمار نشان میدهد مهمتر بودن تعداد كسانی
اســت كه برای آنها برنامه پخش میشود تا تعداد كسانی كه در یك مكان
زندگی میكنند .شما در این گروه جمعیت به طور بالقوه  10تا  15میلیون
نفر را میبینید كه به طور طبیعی میتوانند مشترك تلویزیون پولی اچبیاو
باشند .پس اینكه كسانی كه امكانات اچبیاو را میگیرند آیا از آن استفاده
میكنند یا آنهایی كه برای ورود به این شبكه پول میدهند ،نباید خیلی برای
ما اهمیت داشته باشد .ما در جستوجوی  45میلیون مشترك هستیم كه
بتوانیم تعداد آنها را به  60 ،50یا حتی  70میلیون نفر برسانیم.
اچبیاو ساخت  9سریال را در دو سال گذشته لغو كرد .اخیرا ،ادامه
ساخت سریال «وینیل» بعد از پخش یك فصل از آن لغو شد .آیا اچبیاو
برای ساخت درامهای جدید با مشكل روبهرو است؟

هزینه حق پخش ورزش در حال باال رفتن است .آیا فكر میكنید
كه این روند ادامه پیدا كند؟

ما همین شب گذشــته یك نمایش در تلویزیونمان داشتیم كه نشان
میداد دشواریای در كارهایمان نداریم و اتفاقا كارمان خیلی خوب هم پیش
میرود .همین یكی نشــاندهنده یك موفقیت بزرگ برای ماست .از زمان
سریال «بازی تاج و تخت» این بزرگترین خطر برای آن سریال بوده است.
ما بهروشنی با سریال «وینیل» مشكل داشتیم؛ سریالی كه حاشیه سود و
كیفیت خوبی داشت اما واقعا نتوانست مخاطبانی را پیدا كند كه ما دنبالشان
بودیم .منظور من این نیست كه مراقب هستیم مخاطبان خیلی زیادی جذب
كنیم به دلیل اینكه آگهی نمیفروشــیم بنابراین خیلی نگران این مسائل
نیستیم .اما این یك نمایش با بودجه زیاد بود كه فكر میكردیم به قدری
جذاب و متنوع اســت كه بتواند تعداد زیادی از مخاطبان را در طیفهای
مختلف جذب كند .و واقعا در سطحی ظاهر نشد كه امیدش را داشتیم.

هزینه حق پخش برنامههای ورزشــی باال میرود .سؤال این است كه
آیا آنها به یك نرخ مشــابه افزایش پیدا خواهند كرد .این هزینه در هشت
یا نه ســال گذشته ،بین  15تا  20درصد افزایش داشته است .حق پخش
برنامههای فوتبال نقطه اتكای اصلی بوده است .فوتبال جایی است كه پول
زیادی در آن هست و معموال در چهار شبكه پخش اصلی پخش میشود.
ق پخش آن دارای بیشترین رشد در سطح جهانی
یكی از ورزشهایی كه ح 
و نیز در امریكا و بین جمعیت جوان اســت ،ورزش بسكتبال است و دلیل
این است كه ما در شبكه خود به برنامههای انبیای و انسیایای اهمیت
میدهیم .این لیگها یك ســرمایهگذاری جدی هســتند اما رشد درآمد
زیرشاخهها نسبت به هزینه این ورزشها خیلی مثبت است و بنابراین حاشیه
سود آنها بیشازپیش افزایش مییابد.

فكر میكنم همین حاال هم اتفاق افتاده اســت .شبكه تیبیاس چهار
نمایش جدید دارد كه ما ســری جدید آنها را تولید كردهایم و نیز شــبكه
تیانتی نیز یك سریال با فصلی جدید با  7میلیون بیننده دارد و هر هفته
این تعداد رشد میكند.

این یك مورد ویژه بیشتر مربوط به تالش شركتهای حوزه فناوری است
كه اپل نیز جزو آنهاست؛ شركتهایی كه تالش كردهاند به صنعت سرگرمی
كمك كنند چراكه ما رویه بهتری برای كاربرانمان میخواهیم و اینكه چه
كاری باید انجام دهند و باید درگیر چه كاری شوند .این كار بیشتر مربوط
به ادغام و تملیك شركتهاســت .اما من فكر نمیكنم كه ادغام و تملیك
خیلی جدی باشد.

هنوز هم گیرندههای شبكه كابلی كه ما میشناسیم شامل محتواهای
كاملــی از اخبار زنده گرفته تا ورزش و غیره وجود دارند .شــما هنوز این
شــبكههای بزرگ را میبینید و شــبكههایی با برنامههــای متمركزتر و
تخصصیتر را هم شــاهدیم .شــما میبینید كه با پرداخت حق اشتراك،
این شبكهها را میتوانید دریافت كنید و نیز برنامههایی را بگیرید كه مورد
تقاضای شماست .همچنین به سمتی حركت خواهید كرد كه ویدئوهای
ب نگاه كنیــد .در این میان،
كامل را بر اســاس تقاضــای خودتان روی و 
موتورهای جســتوجو نیز میتوانند به شما پیشنهادهای خوبی بدهند.
بنابراین مشــتریان میدانند كه برنامهها كجاست و چطور میتوانند آن را
پیدا كنند.

این كار من نیست .وظیفه هم مدیریت اخالقی این است كه اطمینان
حاصل كند ارزشهای بلندمدت شركت به باالترین درجه خود میرسد .ما
در حال بزرگ كردن شركت هستیم .ما از هشت سال پیش ،درآمد شركت
را هر سال  25درصد افزایش دادهایم .این شركت یكی از بزرگترین رشدها
را در میان شركتهای عضو شاخص اساندپی در بازار سهام امریكا داشته
است .ما اساسا از هر شــركت رسانهای دیگر بهجز سیبیاس ،دارای بازده
بیشتری بودهایم .اگر به سهامداران ما پیشنهادی شود كه بازده بهتری برای
آنها داشته باشد ما در راستای منافع سهامدارانمان عمل خواهیم كرد.

مردم به تیانتی و تیبیاس به عنوان شبكههایی نگاه میكنند
گ بنگ» را روی آنتن برده است.
كه سریالهای جذابی مثل «تئوری بی 
اكنون اینچنین برنامههایی توسط شركتهای دیگری كه غیر از شركت
تولیدكننده اصلی آنها بوده سرمایهگذاری میشوند .این تغییر چطور
اتفاق افتاده و چه برخوردی با آن میشود؟

شما درباره اینكه گیرندههای نمایشهای تلویزیونی كابلی در یك
دهه آینده چطور خواهند بود چه فكری میكنید؟

گزارش شده كه یكی از مدیران اجرایی اپل به نام ا ِدی كیو پیشنهاد
خرید شركت تایم وارنر را داده است .واكنش شما وقتی كه این خبر را
شنیدید چه بود؟

مردم میگویند كه تایم وارنر یكی از معدود شركتهای رسانهای
اســت كه میتواند محصوالتش را بفروشد چون خود را كوچك نگه
داشــته و تحت كنترل یك خانواده نیست .آیا شما تمایلی به فروش
شركت ندارید؟

شبكه تیبیاس چهار نمایش
جدید دارد كه ما سری جدید
آنها را تولید كردهایم و نیز
شبكه تیانتی نیز یك سریال
با فصلی جدید با  7میلیون
بیننده دارد و هر هفته این
تعداد رشد میكند.

افراد زیادی را باید
در میان جمعیت
 100میلیون
نفریمشتركان
تلویزیونهای
پولی پیدا كرد.
 70میلیون از 100
میلیونمشترك
تلویزیونهای
پولی ،دارای
امكانات دریافت
برنامههای اچبیاو
نیستند .این گروه
بزرگی است

12
میلیون

مشترك خانگی در
شركت تایم وارنر
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کارآفرین

استراتژی نادرست پایین نگه داشتن قیمتها
 5ا ِد باستیان ،مدیرعامل دلتا ایرالینز چگونه موفق شد

جاستین باكمن :او شغل خود را ترك كرده ،تا قسمتی به این دلیل كه میخواست به پایین بودن قیمت
بلیت هواپیما ادامه بدهد .ا ِدوارد باستیان ،مدیرعامل شركت دلتا ایرالینز ،توضیح میدهد كه چرا دوباره
مرتكب این اشتباه نخواهد شد .باستیان چند ماهی است كه عالوه بر مدیرعاملی در سمت ریاست هیات
مدیره نیز ایفای نقش میكند .او از سال  2007تا همین سال  ،2016مدیرعامل یك شركت دیگر هوایی به نام
«نورث وست ایرالینز» بود .او همچنین مدیر عملیات این شركت نیز بوده است .از سال  ،1996اد به شركت
دلتا پیوسته است و در سمتهای مختفی ،از مدیریت امور مالی تا مدیریت كنترل و عملیات این بنگاه
شركت داشته است.

چرا شما در سال  2004از دلتا ایرالینز خارج شدید و شش ماه بعد
وقتی مدیرعامل وقت ،جری گرینستین ،از شما خواست دوباره برگشتید
تا به مقابله با ورشكستگی آن كمك كنید؟

ایــن واقعا خیلــی پرجوش و خــروش بود كه من شــركت را به دلیل
اســتراتژیاش ترك كردم چون تصمیــم واقعا احمقانــهای گرفته بودند.
بزرگترین تصمیم آنها این بود كه تالش میكردند قیمت بلیت هواپیماهای
دلتا را پایین نگه دارند .وقتی كه شــما كارمندانی دارید كه در حال شكنجه
شدن هستند  -میزان دریافتی خلبانها  50درصد كاهش یافت -تحت اجبار
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كسانی قرار گرفتهاید كه به طور وسیعی در شركت سرمایهگذاری كرده بودند.
و پایین نگه داشتن قیمت بلیت نیز دیگر خیلی كار ناراحتكنندهای بود .من
فكر میكنم كه تصمیم خیلی بدی گرفته شده بود .و جری به من زنگ زد و از
من خواست كه تغییراتی در رهبری تجاری سازمان به وجود بیاورم.
 شما فكر میكردید كه شركت دلتا چه كار اشتباهی انجام داده بود؟

ما به شركتهای ایرترن و نیز شركت جتبلو اجازه داده بودیم كه بیشتر از
تعریف بازار و بازی ما در آن ،برای ما تكلیف تعیین كنند .و ما بازنده میشدیم
و خیلی بد در آن میباختیم .من قانع شده بودم كه هیچ وقت در این بازی
نخواهیم برد .ما با هواپیماهای پهنپیكر به فلوریدا پرواز میكردیم و قیمت
بلیت را پایین نگه میداشتیم ،بیشتر از آنكه تالش كنیم به پاریس پرواز كنیم
و قیمت بلیت را باال ببریم .همین دلیل بود كه شكست خوردیم .دوست داریم
بگویم كه با مقدار زیادی از تصمیمات هوشمندانه به ورشكستگی نمیافتادیم.
ما تعداد زیادی تصمیم احمقانه گرفتیم .باید مسئولیت آنها را میپذیرفتیم.

چقدر مدیرعامل سابق شركت ،ریچارد اندرسون ،كه رئیس هیئت
مدیره دلتا بود ،در این مسئله دخالت داشت؟

من بیشــتر به او زنگ میزدم تا اینكه او به من زنگ بزند .معموال ما دو
یا سه بار در هفته با هم تماس داشتیم .مشورتهای خوبی با هم داشتیم و

مدیرعامل قبلی وقتی شركت را ترك كرد كه هنوز مقدار زیادی بنزین در باكها بود ،در حالی كه در شركتهای امروزی دنیا این
میزان اعتبار وجود ندارد .مدیرعاملها عمدتا دوست دارند كه میزان سوخت در باكهای شركت كم باشد و دوست دارند كه یكی
دیگر پیدا شود و آنها را دوباره پر كند.

همچنین به ریچارد اعتبار عظیمی داده بودم .او وقتی شركت را ترك كرد كه
هنوز مقدار زیادی بنزین در باكها بود ،در حالی كه در شركتهای امروزی
دنیا این میزان اعتبار وجود ندارد .مدیرعاملها عمدتا دوست دارند كه میزان
سوخت در باكهای شركت كم باشد و دوست دارند كه یكی دیگر پیدا شود
و آنها را دوباره پر كند.
بهدلیلیكپارچگیصنعتهواپیمایی،ایرالینهایامریكاییبهندرت
سودده میشــوند و اگر اینطور بشود هم خیلی موقت خواهد بود .آیا
درست اســت كه به دلیل وضعیت اقتصادی امروز ،دوران جوهر قرمز
(بخش بدهكاری در دفتر حسابداری شركتها) گذشته است؟

من میدانم كه این مسئله برای شركت دلتا صدق میكند .اما همچنین
اعتقاد ندارم كه صنعت هواپیمایی از فرار بودن سرمایه معاف است .سوخت،
تاثیرات ژئوپلیتیك ،چالشهای ارزی و مسائل اشتغال در خاورمیانه ،از جمله
مسائلی هستند كه خطوط هواپیمایی با آنها روبهرویند و هنوز موانع بزرگی
وجود دارد كه این صنعت باید از سر راه خود بردارد و ما نمیتوانیم فراموش
كنیم كه این موانع از كجا آمدهاند.
وقتی شما در حال كسب سودهای شركت هستید ،كارگران نیز از
شما میخواهند كه به آنها نیز پرداخت بیشتری داشته باشید .آیا بحثی
داشتید درباره اینكه چهكسی مالك این سود است؟

اگر منظور شما بحث با خلبانهای خطوط پروازی است ،آنها نمیخواهند
شتاب حركت صنعت خطوط هوایی را از بین ببرند .آنها به یاد میآورند كه
این كار چه معنیای دارد .میخواهند كه به رشد خود ادامه دهند .این واقعیت
را دوست دارند كه شركت سودده است و سود زیادی را بین ذینفعان تقسیم
میكند .من اكنون میبینم كه بیش از هر موقع دیگری در تاریخ شركت ما،
كارمندان و صاحبان خط هوایی دلتا بهخط شدهاند تا آنچه را كه برایش تالش
میكردند به دســت آورند .ما گستره وسیعی از كاركنان را داریم كه صاحب
ســهام شركت هستند و تنوع آنها بســیار متفاوتتر از هر موقع دیگری در
گذشته است .بنابراین تعادل بین بهترین قراردادی كه آنها میخواهند شركت
به نفع آنها برایشان بنویسد وجود دارد اما این اتفاق رخ نخواهد داد اگر آینده
كسبوكار شركت به خطر بیفتد.
حمالت پاریس و بروكسل تاثیر عمیقی روی صنعت سفر هوایی در
اروپا نداشته است .آیا برای مردم این نوع از اتفاقات تروریستی به امری
رایج تبدیل شده است؟

من نمیدانم كه چه چیزی را تبدیل شدن به امری رایج میدانید همان
طور كه سفر اكنون به بخشی از تار و پود فرهنگ ما تبدیل شده است .شما
نمیتوانید آن را كنار بگذارید .این اتفاق مدت زیادی نیست كه رخ داده است.
وقتی من از كالج فارغالتحصیل شدم ،هنوز سوار هواپیما نشده بودم .بنابراین
برای نسل من ،سفر هوایی خیلی لوكس بود .برای نسل امروز ،این كار به امری
تبدیل شده كه هر فرد معمولی در تجربه زندگی خود آن را دارد.

چینی برنده باشند .مشتریان چینی با خطوط هوایی كرهای پرواز میكنند ،با
خطوط هوایی ژاپنی پرواز میكنند ،با خطوط هوایی اقیانوسیه پرواز میكنند،
از خطوط هوایی امریكایی استفاده میكنند .فرصت برای چین این است كه
مشتریان چینی را به خود جذب كند كه بازار موطن آنهاست و البته بازاری
برای چینیهایی اســت كه میتوانند بر اثر رقابت دیگر بازارها را نیز امتحان
كنند.
بعضی از گزارشها میگویند كه شــركت دلتا ممكن است در ماه
آوریل سفارشی داده باشد كه معادل خرید  125هواپیمای جدید باشد
و هواپیماهــا هركدام  20میلیــون دالر ارزش دارند كه نیمی از قیمت
فهرست فروش آنهاست .دلیل این كارشان نیز این بوده است كه شركت
«بمباردیه» نمیخواســته مشتری عمده خود را از دست بدهد اما اهرم
فشاری نیز نداشته كه در مذاكراتش قیمتها را باالتر ببرد.

اوه ،اگر این طور باشد خیلی عالی است! آنها اهرم فشاری داشتند؛ مجبور
نبودند كه هواپیماهایشان را بفروشند .ما فكر میكنیم كه این برنامه خیلی
خوبی است و به قیمت خیلی خوبی رسیدهایم.

ما با هواپیماهای
پهنپیكربهفلوریدا
پرواز میكردیم و
قیمت بلیت را پایین
نگهمیداشتیم،
بیشتر از آنكه تالش
كنیم به پاریس
پرواز كنیم و قیمت
بلیت را باال ببریم.
همین دلیل بود كه
شكست خوردیم

هواپیماهای دلتا كجا میچرخند؟
«دلتا ایرالینز» یك شــرکت هواپیمایی امریكایی است که هماکنون پس از شرکتهای
لوفتهانزا ،امریکن ایرالینز و یونایتد کنتیننتال در رتبه چهارم فهرست بزرگترین شرکتهای
هواپیمایی جهان قرار دارد .این شــرکت در سال  ۱۹۲۹توسط کولیت اورمن ولمن تاسیس
شــد و اكنون قدیمیترین خطوط هواپیمایی فعال در ایاالت متحده ب ه شــمار میآید .دلتا
ایرالینز در سال  ۲۰۰۸اقدام به خریداری شرکت «نورثوست ایرالینز» به ارزش  2.6میلیارد
دالر كرد و در سال  ۲۰۱۳با انتقال  ۱۶۴,۶میلیون مسافر ،دومین شرکت هواپیمایی جهان
بر پایه تعداد انتقال مسافر شناخته شــد .شرکت دلتا ایرالینز در حال حاضر روزانه به ۲۴۷
مقصد در سراسر جهان پروازهای مستقیم دارد .دفتر مرکزی این شرکت در شهر آتالنتا در
ایالت جرجیای امریكا قرار دارد و فرودگاه اسخیپول آمستردام ،فرودگاه بینالمللی سینسیناتی/
کنتاکی شمالی ،فرودگاه متروپولیتن وین کانتی دیترویت ،فرودگاه بینالمللی هارتسفیلد-
جکســون آتالنتا ،فرودگاه بینالمللی جان اف کندی ،فرودگاه الگواردیا ،فرودگاه بینالمللی
مینیاپولیس -ســنت پل ،فرودگاه بینالمللی ناریتا ،فرودگاه شارل دوگل پاریس و فرودگاه
بینالمللی سالتلیکسیتی ،قطبهای این شرکت هواپیمایی بهشمار میآیند .دلتا ایرالینز
مالک ناوگانی متشکل از  ۷۴۳فروند هواپیمای جت مسافربری است كه سومین ناوگان بزرگ
هواپیماهای مســافربری جهان محسوب میشود .در اواخر بهار امسال اعالم شد كه شركت
دلتا تا پایان سال جاری میالدی  125فروند بوئینگ  787خریداری خواهد كرد .جیم وایت
هارست ،مدیر عملیاتی دلتا ایرالینز ،با اعالم این مطلب گفت كه مذاكرات در این خصوص در
حال انجام است و انتظار میرود ارزش هواپیماها به حدود  20میلیارد دالر برسد.

آینده گسترش سریع خطوط هوایی چینی چه خواهد بود؟ در طول
زمان ،آیا شــما فكر میكنید كه این خطوط بتوانند جای خطوط هوایی
امریكایی را در رفتوآمدهای بینالمللی بگیرند؟

نــه ،این طور فكر نمیكنم .من میبینم كــه خطوط هوایی امریكایی و
چینی خیلی عالی با هم كار میكنند .خطوط هواپیمایی همه امكانات خوب
را خریداری كردهاند و آخرین فناوری هواپیمایی را دارند اما مهارتهای ارائه
خدمات آنها هنوز بهشدت از سطح جهانی پایینتر است .آنها خیلی سریع یاد
میگیرند و این امر یكی از علتهایی است كه ما را به فكر سرمایهگذاری در
شرق چین انداخته است .شــركت دلتا در سال  2015حدود  450میلیون
دالر سهام شركت «چاینیز ایرالین» را خرید .بازار چین یك بازار بزرگ است.
كسبوكارهای چینی توانستهاند در بازارهای بینالمللی در جذب مشتریان
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کارآفرین
جف ایملت ،مدیرعامل جنرال الکتریک میگوید

فرهنگ سادهسازی کلید رشد صنعت در دنیای پیچیده امروز است

شش سال قبل شرکت جنرال الکتریک که یکی از بزرگترین شرکتهای
مونا مشهدی رجبی
صنعتی دنیا است باید در مورد دیجیتالی کردن بخش صنعتی تصمیمگیری
میکرد .اضافه شدن بخش آیتی به این مجموعه در آن سال و افزوده شدن
خبرنگار
صدها نفر به تعداد کارکنان جنرال الکتریک سیاستی بود که همان زمان
اجرا شد .جف ایملت مدیرعامل شرکت جنرال موتورز تصمیم گرفت تا با اضافه کردن صدها نفر به جمع
کارکنان شرکتش روند دیجتالی کردن صنعت را درونی کند و نیاز این شرکت به استفاده از نیروهای بیرون از
سازمان را کم کند .او بر این باور بود که این کار سبب میشود تا روند دیجیتالی کردن فعالیتهای تولیدی و
صنعتی تسریع شود .موسسه مککینزی طی مصاحبهای دیدگاههای این مدیر برجسته حوزه صنعت امریکا
را در مورد موضوعات مرتبط با روند صنعتی شدن فعالیتهای صنعتی منتشر کرده است که متن کامل آن را
در اینجا میبینید.

سادهسازی در واقع آماده
کردن شرایط برای انجام
کارهای دشوارتر با سرعت
بیشتر است زیرا ما را از طی
کردن پروسههای غیرضروری
بینیاز میکند
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نظر شما در مورد دیجیتالی کردن فعالیتهای صنعتی چیست؟ به
نظرتان کارخانههای صنعتی باید با پیشــرفتهای ایجادشده در دنیای
صنعت و فناوری حرکت کنند یا خیر؟

دیجیتالی شدن صنایع تولیدی در امریکا و تمامی دنیا یک ضرورت است.
این ضرورت برای شــرکتهای بزرگ بیشتر دیده میشود .ما باید با انقالب
موجود در دنیای دیجیتال حرکت کنیم زیرا باید در اقتصاد دنیا باقی بمانیم و
محصوالتی عرضه کنیم که قدرت رقابت داشته باشد .پیشرفتهای تکنولوژی
در تمامی بخشهای زندگی دیده میشود و صنعت هم باید از این پیشرفتها
اســتفاده کند .ما چه بخواهیم چه نخواهیم در دنیای اطالعات هستیم و در
همین دنیا هم کار میکنیم .بنابراین باید با دنیای اطالعات و دیجتال همسو
حرکت کنیم زیرا دور شدن از این دنیا به معنای حذف شدن ما از بازار جهانی
است .حال این سؤال ایجاد میشود که آیا باید تامین سیستمهای مرتبط با
تکنولوژی اطالعات را از خارج از مجموعه انجام دهیم یا سیستم اطالعاتی
مورد نیاز و نیروهای الزم برای راهاندازی این سیستمها را در داخل مجموعه
ایجاد کنیم .ما به عنوان یک شرکت بزرگ صنعتی که بالغ بر  ۱۰۰سال در
صنعت امریکا و جهان حضور داریم و سالهای آتی هم در این صنعت باقی
خواهیم ماند به این نتیجه رسیدیم که باید این سیستم اطالعاتی را در داخل
مجموعه داشته باشیم و به همین دلیل هم سرمایهگذاری زیادی در این زمینه
کردیم .زمانی که تمام سیســتم اطالعاتی و بخش آیتی در داخل شرکت
وجود داشــته باشد ما میتوانیم اســتعدادها را استخدام و مدلهای
تجاری و اقتصادی مرتبط با کار خود را طراحی و ایجاد کنیم و
همسو با دنیای مدرن حرکت کنیم .رمز باقی ماندن جنرال
الکتریک در بازار دنیا همراهی آن با تغییرات دنیای مدرن
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ما باید با انقالب دنیای
دیجیتال حرکت کنیم
زیرا باید در اقتصاد دنیا
باقی بمانیم و محصوالتی
عرضه کنیم که قدرت
رقابت داشته باشد.
پیشرفتهای تکنولوژی در
تمامی بخشهای زندگی
دیده میشود و صنعت
هم باید از این پیشرفتها
استفاده کند

است و ما در اغلب موارد بهجای استفاده از خدمات جدیدی که شرکتهای
دیگر ارائه میدهند اقدام به ایجاد بخشی در داخل شرکت میکنیم تا همان
خدمات را به ما بدهد .درونیســازی کلید موفقیت ما بوده است و این روش
را ادامه خواهیم داد.

اما استخدام افرادی که بتوانند شــما را به اهدافتان برسانند کار
دشواری است .به نظرتان استفاده از شرکتهای خارج از مجموعه کار
سادهترینیست؟

از زمانی که تصمیم به ایجاد بخش اطالعاتی در شرکت گرفتیم بالغ بر دو
هزار دانشمند و پژوهشگر در زمینه اطالعات و دادههای دیجیتال را استخدام
کریم .برخی برای مــدت طوالنی با ما همکاری کردند و برخی دیگر بعد از
یک دوره کوتاه از مجموعه خارج شــدند .به نظر من شرکت باید این فرصت
را داشته باشــد که کارش را توسعه دهد و از نیروهای خالق و توانا استفاده
کند .این کاری است که ما انجام دادیم و ادامه میدهیم .در سالهای اخیر ما
مدیران زیادی برای بخش تولید استخدام کردیم و افراد زیادی را برای توسعه
بخــش بازرگانی به کار گرفتیم .ما خود را محدود به نیروهای داخلی امریکا
نمیکنیم و تیم مسئول استخدام نیروهای تازه جنرال الکتریک ،از هر کشور و
فرهنگی نیروی تازه و توانمند را استخدام میکند .این تنوع میتواند فرصت
رقابت و قدرت رشد را در مجموعه بیشتر کند و شرکت را به سمت افزایش
درآمد هدایت کند.
به نظر شما تغییر فرهنگ یک شــرکت تا چه اندازه میتواند در
افزایش درآمد آن مفید باشد؟

شش سال قبل که اجرای طرح دیجیتالی کردن فرآیند صنعتی در جنرال
الکتریک و اضافه شــدن گروه آیتی در شــرکت را آغاز کردیم با مشکالت
زیادی روبهرو بودیم .یکی از این مشــکالت بحران اقتصادی دنیا بود که هم
جنرال الکتریک و هم دیگر شرکتها را تحت تاثیر قرار داد .در آن زمان برای
اینکه بتوانیم طرح خود را اجرا کنیم فقط یک راه داشتیم و آن هم سادهسازی
کار بود .ما پیشــنهاد «فرهنگ سادهسازی» را مطرح کردیم به این معنا که
پروســه انجام کار را ساده کردیم و گروههای تصمیمگیر را کمتر کردیم .در
واقع ما فرآیند اجرای کار را تسهیل کردیم تا افراد بدون وقفههای معمول برای
کارهای اداری مسئولیتهایشان را انجام دهند.
به نظر شما این سادهسازی چقدر اهمیت دارد؟

این سیاســت برای جنرال الکتریک بســیار مفید بود و باعث ارتقای
راندمان کاری ما شــد .دنیایی که در آن زندگی میکنیم بسیار پیچیده
اســت و سازمانهایی که در گذشته وجود داشت هم بسیار پیچیده بود.
سادهســازی در واقع آماده کردن شــرایط برای انجام کارهای دشوارتر با
سرعت بیشتر است زیرا ما را از طی کردن پروسههای غیرضروری بینیاز
میکنــد .در دنیای دیجیتال و با توجه به ســطح باالی اطالعاتی که در
بازههای زمانی مختلف منتقل میشود ،برگزاری جلسات ساالنه نادرست
اســت و باید در دورههای زمانی کوتاهتر یعنی بین  ۳۰تا  ۴۰روز یکبار
بررسی دقیقی روی آمارها و دادهها انجام شود .برای این کار نباید توقفی
در فرآیند تولید ایجاد کرد بلکه باید با استفاده از نیروهای بیشتر ،فرآیند
جمعآوری و تحلیل دادهها را همزمان با فرآیند اجرای کار کرد.

دیپلامت

بازوی دیپلماسی اقتصادی چهکسانی هستند؟

بازارگشایی با سفیران تجاری
دیپلماســی تجاری ایران در دوره پساتحریم بر پایه گشایش بازارهای جدید به منظور
توسعه صادرات ،پایهریزی شده است .در این شرایط ،نقش رایزنهای بازرگانی به عنوان
سفیران تجاری ایران در کشورهای هدف ،بسیار حايز اهمیت است و در عین حال عملکرد
آنها زیر ذرهبین بخش خصوصی قرار گرفته است .فعاالن اقتصادی در این راستا خواهان
اعمال نظر در گزینش رایزنهای بازرگانی هستند و در این خصوص ،پیشنهادهايي را نیز
مطرح کردهاند.

دیپلامت

پیشقراوالن تسهیل تجارت

رایزنهای بازرگانی با هدف گشایش بازارهای جدید و جذب سرمایه اعزام ميشوند
حضور رایزن بازرگانی به عنوان «نیروی گشــاینده بازار
و ارتقای منافــع ملی» مراحل اولیه خــود را در ایران
بمانجان ندیمی
ت حضور در
طــی میکند ،اما بهتدریج بــا درک ضرور 
خبرنگار
بازارهای جهانی و پرهیز از نگاه صرف سیاسی به روابط
بینالمللی ،این امید میرود که جایگاه آن روز به روز بیشتر تقویت شود .بر این اساس
در کشورهایی که به دنبال ارتقای منافع ملی خود هستند ،نقش رایزنان و وابستگان
اقتصادی ترقی یافته است و اقدام به تاسیس دفاتر رایزنی بازرگانی یا دفاتر سازمانهای
توسعه تجارت کردهاند .البته این امر در بین کشورهایی که از الگوی اقتصاد آزاد پیروی
میکنند ،به مراتب قویتر است .از این رو طبیعی است که ایران نیز به دلیل ظرفیت
باالی اقتصادی توان باالیی برای رقابت در بازارهای جهانی دارد .بنابراین الزم اســت
اقداماتی برای شکوفایی این قابلیت در صحنه جهانی انجام دهد که از آن جمله میتوان
به تقویت و توسعه حضور رایزنان بازرگانی و دفاتر رایزنی تجاری به عنوان هدایتگران
سیاست تجاری کشــور در مناطق مختلف جهان اشاره کرد .از سوی دیگر ،به گفته
کارشناسان ،مذاکرات تجارت خارجی زمانی نتیجهبخش خواهد بود که جایگاه رایزنان
بازرگانی و دیپلماسی اقتصادی تقویت شود .این در حالی است که این امر تا حدی مورد
غفلت دولت و بخش خصوصی واقع شده است .همچنین رایزنان بازرگانی معتقدند که
دیپلماسی اقتصادی در كشور ما نیز باید به اولویت اول سیاست خارجی كشور تبدیل
شود.
J Jضرورت دیپلماسی تجارت
بر اساس این گزارش ،تقویت دیپلماسی اقتصادی میتواند منافع ملی را تامین کند
و در شرایط پسابرجام ،رایزنان بازرگانی ،سفرا و فعاالن اقتصادی کشور باید بیش از هر
زمان دیگری برای معرفی ظرفیتهای ســرمایهگذاری که در ایران وجود دارد ،تالش
کنند .به گفته کارشناســان ،دیپلماســی اقتصادی و تجاری ،باید گام نخست توسعه
سیاسی و فرهنگی کشور باشد .زیرا کشورهایی که در عرصه سیاست خارجی رویکرد
توسعهگرا در پیش گرفتهاند و دارای دیپلماسی اقتصادی فعالی هستند ،تالش میکنند
که در تامین اهداف اقتصادیشان در عرصه بینالمللی از ابزارها و ظرفیتهای سیاسی
خود استفاده کنند .کارشناسان بر این باورند که در طول تاریخ ،این دیپلماسی تجاری
بوده که حرف اول را در دنیا زده اســت .یعنی تجار و رایزنان بازرگانی نقش موثری در
معرفی ظرفیتهای تجاری کشــور در سطح بینالمللی بر عهده دارند و در این زمینه
شقدم باشند.
میتوانند پی 
در همین راســتا ،متولیان دستگاه دیپلماســی تجاری کشور با اشاره به اینکه اتخاذ
دیپلماســی تجاری فعال یكی از اولویتهای کاری دولت یازدهم اســت ،اعتقاد دارند:
باید آموزشهای الزم به ســفرای سیاسی و رایزنان بازرگانی داده شود تا بهخوبی با روند
مذاکرات تجاری با دیگر کشورها آشنا شوند و از عهده معرفی ظرفیتهای اقتصادی ایران
به کشورهای هدف برآیند .آنها بر این باوراند که یکی از گامهای اساسی ما برای توسعه
صادرات ،قطعا بهرهگیری از توان سفرا در دستگاه دیپلماسی کشور از یک سو و بهکارگیری
رایزنان بازرگانی توانمند در کشــورهای هدف از سوی دیگر است .باید اطالعات الزم در
اختیار رایزنان قرار داده شود تا راحتتر بتوانند در تعامل و مراودات تجاری با دیگر کشورها،
اهداف را دنبال کنند .معاون ســازمان توسعه تجارت معتقد است رایزنان کشور باید به
گونهای انتخاب شوند که به مسائل اقتصادی ،مشرف و آگاه باشند .محمدرضا مودودی
میگوید :کشوری مثل ایران که اقتصادش وابسته به نفت است ،باید به دنبال تولید ثروت
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باشــد .یکی از راههایی که میتواند منجر به تولید ثروت شود ،بهرهگیری از توان سفرا و
رایزنان بازرگانی است.
از ســوی دیگر ،حمید زادبوم ،رایزن بازرگانی مســتقر در ترکیه تصریح میکند که
دیپلماسی اقتصادی و سیاسی باید همسو باشند .به گفته او ،در سالجاری با مجوز هيئت
وزیران ،تعداد رایزنان از  30به  60نفر افزایش یافت که امیدواریم با چنین مصوبهای شاهد
حضور فعال رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف برای پیگیری اهداف اقتصادی باشیم.
بر این اساس کشورهای موفق در عرصه دیپلماسی اقتصادی ،سعی میکنند اهداف
خــود را از طریق رایزنهای دیپلماتیک ،دیپلماتهای اقتصادی و رایزنان تجاری بخش
خصوصی و دولتی دنبال کنند تا برآیند این تالشها به تامین منافع ملی در این عرصه
بازرگانی در حال اعزام به افغانستان ،سازمان
منجر شود .به گفته محمدرضا موحد ،رایزن
ِ
توسعه تجارت متولی تجارت و دروازه ورود و خروج هيئتهای تجاری به کشور است که
با اعزام رایزنان توانمند به کشورهای هدف میتواند نقش مهمی را ایفا کند .در کنار دولت،
اتاق بازرگانی ایران نیز حضور دارد و مذاکرات تجاری با فعاالن اقتصادی را انجام میدهد.
البته یکی انتقاداتی که در این زمینه به نحوه تعامل دولت و بخش خصوصی وارد است،
این است كه اين بخشها چندان هماهنگ و ساختارمند عمل نمیکنند و با دیپلماسی
پیش نمیروند .همچنین حسن فراجی ،رایزن افتخاری مستقر در کشور اندونزی بر این
باور است که رایزنان بازرگانی همواره پیشقراوالن اقتصادی کشور هستند که با مطالعه و
بررسی بازارهای هدف و پیدا کردن نیاز کشورها ،امکانات ورود به کشورهای هدف را برای
تجار و بازرگانان كشور خود فراهم میکنند.
بر اساس این گزارش ،رایزن بازرگانی باید اطالعات جامع و دقیقی از تمامی فرصتهای
سرمایهگذاری ،فعالیتهای صنعتی و تجاری کشورش در اختیار داشته باشد تا از طریق
اطالعاتی که در اختیار دارد ،هم بتواند ایران را بهخوبی معرفی کند و هم در هدایت سرمایه
به بخش مورد نیاز کشور ،عملکرد مثبتی از خود نشان دهد .البته موضوع مهم دیگری
که به گفته کارشناسان باید مد نظر قرار داد اینکه کاهش روابط تجاری ایران با برخی از
کشورها ،تنها به دلیل ضعف دیپلماسی اقتصادی یا ضعف عملکرد بازرگانان تجاری نیست،
چراکه کاهش مراودات اقتصادی و تجاری میتواند به دلیل سیاسی نیز باشد که باید این
امر از طریق دستگاه دیپلماسی سیاسی کشور قابل پیگیری باشد.
به گفته عبداالمیر ربیهاوی ،رایزن بازرگانی در حال اعزام به عراق« ،هدایت هيئتهای
تجاری و اقتصادی که به کشــور هدف اعزام میشــوند»« ،پیگیری مطالبات برخی از
تجار»« ،پیگیری برای اخذ برند برخی از کاالها از کشــور هدف»« ،رایزنی برای برپایی
نمایشــگاههای عرضه کاال و خدمات»« ،ایجاد نمایندگی فروش کاال در کشور هدف» و
«جذب سرمایهگذاری خارجی» از جمله موارد مهمی است که میتوان از طریق رایزنان
بازرگانی و سیاســی دنبال کرد .بر اســاس این گزارش ،به طور کل اقداماتی که رایزنان
بازرگانی باید در دستور کار خود قرار دهند ،مواردی چون «ترجمه و اطالعرسانی شرایط
کســبوکار در کشــور میزبان ،تدوین استراتژی و راهبرد توســعه تجارت در دو سطح
خرد و کالن ،پیگیری موضوعات مورد عالقه تجاری و رفع مشــکالت و ارائه گزارشها
و اطالعیههای بموقع از چگونگی کســبوکار در بازار کشــور هدف ،میزان هماهنگی
رفتوآمدها و مالقاتهای تجاری نظیر مبادله هيئتها و تیمهای تجاری ،مساعدت به
انعقاد موافقتنامههای تجاری یا توافقهایی که منجر به رفع موانع شود و توسعه شبکه
ارتباطی تجاری در میان شــرکتها ،اتاقها ،دستگاههای دولتی ،اتحادیهها و گروههای
ذینفوذ تجاری برای تسهیل روابط تجاری دو کشور و نزدیک کردن دو جامعه تجاری در
فضایی غیررسمی» است.

شاخصهای انتخاب رایزنهای بازرگانی قابل اندازهگیری است .اینطور نیست که بگوییم در بخش
خصوصی کسی با این شاخصها وجود ندارد .طبیعتا براساس آن شاخصهایی که دولت مد نظر
دارد ،ميتوان فرد مورد وثوق را انتخاب کرد.

نقش رایزنهای بازرگانی بازبینی شود
پیشنهادات اتاق بازرگانی برای توسعه روابط اقتصادی

جذب ســرمایهگذاری خارجی یکی از نکات مهمی اســت کــه در دوره
پساتحریم با آن روبهرو هستیم .طبیعتاً اقبال سرمایهگذاران خارجی به ایران
بــه عنوان یک کانون ســرمایهگذاری یا به عنوان یکــی از مراکز جذاب برای
ســرمایهگذاری بر کسی پوشیده نیست .البته این موضوع مشکالتی را نیز به
دنبال دارد .براین اساس بخش خصوصی کشور درصدد است که این مشکالت
و موانع را به حداقل برساند .در این شرایط دولت نیز باید این موضوع را از ناحیه
خود و از آنجا که بــه تعامالت دولت ها با یکدیگر برمی گردد ،پیگیری کند.
یکی از راههایی که ميتواند در این شرایط برای جذب سرمایهگذاری خارجی
یاریرسان باشد و به این بخش کمک کند ،ارتباطات اقتصادی ایران با دنیای
خارج است .این موضوع ميتواند توسط نمایندگانی مورد بررسی قرار گیرد که
در خارج از کشور مستقر هستند .آنها ميتوانند ایفاگر این نقش باشند .در رأس
این نمایندگان سفرا و ســفارتخانههای ایران هستند و در الیههای پایینتر
رایزنهای اقتصادی و فرهنگی و همچنین بخشهایی که ميتوانند ایران را از
حیث مصالح اقتصادی و فرهنگی بهخوبی معرفی کنند.
پیش از این در وزارت امور خارجه ایران ابزاری تحت عنوان معاونت اقتصادی
وجود داشت که فعالیتهای اقتصادی در خارج از ایران را با رایزنهای اقتصادی
در سفارتخانهها به طور جدی پیگیری ميکرد .در چندساله اخیر این معاونت
در وزارت امور خارجه حذف شــده اســت و عم ٌال این وزارتخانه تنها موضوع
دیپلماسی سیاسی خود را دنبال ميکند .بخش خصوصی اعتقاد دارد احیای
این بخش می تواند به تعامالت تجاری ایران در دوره پشــابرجام کمک کند.
در این راســتا اتاق بازرگانی تهران پیشنهاداتی را ارائه داده است .از وزارت امور
خارجه تقاضا شــده که این بخش را یا در قالب معاونت اقتصادی و یا در قالب
بخشی که خود صالح ميدانند ،احیا کنند تا بخش اقتصادی را در وزارت امور
خارجه به صورت فعال داشــته شاهد باشیم .احیای بخش اقتصادی ميتواند
کمک بزرگی برای جذب ســرمایهگذاری خارجــی و معرفی توانمندیهای
اقتصادی ایران باشد .در کنار آنها رایزنهاي اقتصادی ميتوانند نقش موثری در
پیشبرد اهداف اقتصادی ایفا کنند .برخی اعتقاد دارند احیای معاونت اقتصادی
در وزارت امور خارجه ،تداخل وظیفه با ســایر دســتگاه ها را به دنبال خواهد
داشــت .اما فعالیت این معاونت ،در راستای تکمیل سایر فعالیتهایی است
که قرار اســت در فضای بینالمللی صورت گیرد و نه در راستای تقابل و تضاد
مدیریتی .قطعا این معاونت هیچزمان به صورت مستقل و بدون هماهنگی سایر
دستگاهها اقدامی انجام نمیدهد .آنها در راستای وظیفه سازمانی مکمل سایر
نهادها خواهند شد و به آن کمک خواهند کرد.
در ارتباط با رایزنهای اقتصادی نیز پیشنهاداتی مطرح شده است؛ تجربه
نشــان داده است که در آنجا که سازمان توســعه تجارت به صورت پایلوت از
نیروهای شناســنامهدار و کارنامهدار و مورد وثوق استفاده کرده و این رایزن ها
به عنوان رایزن افتخاری یا به عنــوان نماینده افتخاری خود را معرفی کرده
اند ،توفیقات ایران در تعامالت اقتصادی بیشتر بوده و همین امر توانسته است
موفقیتهای این رایزنها را بیشتر از سایرین نشان دهد .در کمیسیون تسهیل
تجارت اتاق تهران این موضوع به طور جدی دنبال ميشود .بخش خصوصی
با سازمان توسعه تجارت نشستهای تخصصی برگزار کرده است .امید است در
این خصوص به این جمعبندی رسیده و شرایط برای تقویت روابط مهیا شود

و به مرحلهای برســیم که سازمان توسعه و تجارت بتواند رایزنهای بازرگانی
خود را با کمک بخش خصوصی انتخاب و مورد استفاده قرار دهد .حتم ٌا گزینش
رایزن ها بر اســاس پیشنهاد بخش خصوصی ،به صورت ترکیبی خواهد بود.
الزامــ ٌا نمیتوان گفت این افراد یا باید افرادی از ناحیه دولت باشــند و بخش
خصوصی نمیتواند اجازه دخالت ندارد یا بالعکس ،از صفر تا صد گزینش ها در
دست بخش خصوصی باشد .اما در برخی از بازارها که برای ایران بسیار مهم
است چنین گزینشی با مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی مد نظر است.
پیشــنهاد این بخش نیز این است که انتخاب افراد کارنامهدار و شناسنامهدار
در بخش خصوصی به عنوان رایزن اقتصادی از سوی سازمان توسعه تجارت،
جذب افراد و جنس کار را تغییر ميدهد و ميتواند توفیق بیشتری را به دنبال
داشــته باشد .به هر حال این موضوع یکی از موضوعات جدی است که دنبال
ميشود و امید میرود بهزودی نتایج خوبی را شاهد باشیم .برخی اعتقاد دارند
که رایزن های بازرگانی باید دارای شــاخص هایی باشــد که به نظر می رسد
دولتی ها به این شاخص ها نزدیک تر هستند .اما نباید فراموش کرد که این
شاخصها قابل اندازهگیری هستند .باید جزئیات این شاخص ها مشخص شود.
اینگونه نیست که هیچکس در بخش خصوصی دارای چنین شاخص هایی
نباشد .طبیعت ٌا براساس شاخصهایی که برای انتخاب رایزن ها مد نظر است،
متولیان این امر ميتوانند فرد مورد وثوق خود را انتخاب کنند ..اما اینکه تصور
شود با چنین شاخصهایی نمی توان فردی را در بخش خصوصی یافت ،یک
نگاه منفی است و چنین موضوعی غیرممکن است .البته قاعدت ٌا شاخصهایی
که برای این موضوع در نظر گرفته میشود نیز شاخصهایی منطقی و مطابق با
استاندارد است .به تجربه و به تحقیق اثبات شده است که افرادی که از ناحیه
بخش خصوصی در این مقام انتخاب ميشــوند ،هم انگیزه این کار را دارند و
هم اینکه دارای یک کارنامه اقتصادی هستند و مسیرهای رسیدن به اهداف
اقتصادی را بهخوبی طی کردهاند و ميتوانند زودتر به نتیجه برســند .بنابراین
به نظر می رســد جای چنین دغدغههايی نیست .ضمن اینکه نظارت دولت
و نظارت سازمان توسعه و تجارت همواره ميتواند در خصوص گزینش رایزن
ها توســط بخش خصوصی وجود داشته باشد و اگر جایی از آن استانداردها و
شــاخصها عدول شد ،بحث نظارتی خود را اعمال کنند .شاید بتوان یکی از
وظایف مهم رایزن های بازرگانی را هماهنگی با هیات هایی دانســت که قصد
ورود به ایران را دارند .هنگامی که کشوری رایزن اقتصادی داشته باشد ،ميتواند
در خصوص هماهنگی با هیئتهایی که از آن کشــور به ایران ميآیند ،ایفای
نقش کند .البته در راستای اقدامات رایزنها ،سازمان توسعه و تجارت نیز ایفای
نقش خواهد کرد .این سازمان یک وظیفه به عنوان توسعه صادرات کشور و در
کنار آن رسالتی به عنوان جذب سرمایهگذار خارجی در کشور خواهد داشت.
بحث دیگری کــه در حوزه اتاق تهران و ایران وجود دارد ،ایجاد دفاتری از
ناحیه خود اتاقهای شهرستان در کشورهای دیگری است .این موضوع با بحث
رایزنهای اقتصادی متفاوت اســت .البته این ایده نمیتواند به صورت فراگیر
باشد و مث ٌال اتاق ایران ،تهران یا اتاق استان دیگر ،در یک کشور تعدادی دفتر
نمایندگی بزنند .ممکن است در یک کشور به عنوان بازار هدف و به عنوان حوزه
جدی و عملیاتی اتاقهای بازرگانی این کار انجام شود؛ اما عملیاتی کردن فراگیر
این موضوع ،حداقل در این مقطع از زمان سخت و حتي غیرممکن است .

مهدی جهانگیری
نایب رئیس اتاق بازرگانی
تهران

هزینه کردن در
راستای تحقق
استراتژیهای
انتخاب رایزنها
ميتواند چندین
برابر درآمد ارزی
و اشتغال و ارتقاي
کیفیمحصوالت
تولیدی را به دنبال
داشته باشد
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دیپلامت
رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با آیندهنگر تحلیل ميکند

 13استراتژی در اعزام رایزنهای بازرگانی

با ورود به عرصه جدید اقتصادی ،بخش خصوصی نقش رایزنهای بازگانی را در بهبود روابط بینالمللی
بسیار موثر ميداند .سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی گزینش رایزنهای بازرگانی در ایران فعال
است و این امر موجب شده تا بخش خصوصی برای بهبود عملکرد رایزنها با این سازمان نیز وارد مذاکره
شود .مجتبی خسروتاج که اخیرا سکان سازمان مذکور را در دست گرفته است ،رویکرد این سازمان را در
خصوص انتخاب رایزنهای بازرگانی بیان ميکند .او در گفتوگو با آیندهنگر از سیزده استراتژی سازمان
مطلوبش در خصوص انتخاب رایزنهای بازرگانی در کشور هدف سخن ميگوید .رئیس سازمان توسعه
تجارت اعتقاد دارد هزینه کردن در راستای این استراتژیها ميتواند چندین برابر درآمد ارزی و اشتغال،
افزایش بهرهوری و ارتقاي کیفی محصوالت تولیدی را به دنبال داشته باشد .او همچنین در این گفتوگو
ویژگیهای رایزنهای بازرگانی را تحلیل ميکند و اعتقاد دارد در حال حاضر کاستیهایی در عملکرد
رایزنهای بازرگانی مستقر در کشورهای هدف وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد .در بخشی
دیگر از اظهارات این مقام مسئول ،نقش بخش خصوصی در انتخاب رایزنهای بازرگانی نیز مورد توجه قرار
گرفته است .او معتقد است هرچند در حال حاضر انتخاب رایزنها با معیارهایی صورت ميگیرد که دولت
در آن نقش پررنگی دارد اما این قوانین قابل تغییرند و ميتوان این موضوع را مورد توجه قرار داد .همچنین
تعداد رایزنهای بازرگانی مستقر در کشورهایی که هدف صادرات هستند و رایزنهایی که قرار است به
کشورهای هدف صادراتی اعزام شوند از دیگر محورهای این گفتوگو است .در ادامه مشروح مصاحبه
آیندهنگر با مجتبی خسروتاج ،رئیس سازمان توسعه تجارت را ميخوانید.
با توجه به اینکه سازمان توســعه تجارت متولی انتخاب و اعزام
رایزنهای بازرگانی به کشــورهای هدف است ،استراتژی این سازمان
درخصوص انتخاب رایزنهای بازرگانی چیست؟

سازمان توسعه تجارت ایران با انتخاب و اعزام رایزنهای بازرگانی باید به
دنبال دستیابی به چند هدف عمده باشد.
 -1این رایزنها زمینهساز و تسهیلکننده حضور شرکتهای تولیدی-
صادراتی ایران در بازارهای بینالمللی باشند.
 -2فرصتها و ظرفیتهای شناساییشده برای صادرات کاالهای ایرانی را
در بازارهــای هدف به واحدهای تولیدی و صادراتی ایرانی منعکس و منتقل
کنند.
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 -3تحوالت بازارهای تجاری در کشورهای هدف را به مسئوالن اقتصادی
ایران منتقل کنند.
 -4ساختار بازار و نظام تصمیمسازی برای خرید کاال در کشورهای هدف
را به صادرکنندگان ایرانی منتقل کنند.
 -5اولویتهای وارداتی و بخشهای بالقوه در کشور هدف را که ميتوانند
خریدار کاال و خدمات ایرانی باشند به شرکتهای صادراتی ایران گزارش کنند.
 -6تحلیلــی از مقررات واردات و صادرات ،نظــام تعرفهها ،انواع عوارض
و مالیات و ســایر موانع و یا تســهیالت را که در صادرات کاالهای ایرانی به
کشورهای هدف صادراتی ميتواند ایفای نقش كند به شرکتهای صادراتی
ایرانی منعکس كنند.
 -7از نحوه حضور رقبا و کاالهای مشابه ایرانی که در بازارهای هدف وجود
دارند شرکتهای صادراتی ایرانی را مطلع كنند.
 -8تحلیلی از فضای رقابتی در کشــورهای هدف داشته باشند و بتوانند
توصیههای مناسب برای شرکتهای ایرانی داشته باشند که در چه نوع کاالیی
و با چه شرایطی قدرت رقابتی برای حضور در بازار هدف دارند.
 -9در برپایی نمایشگاهها و اعزام هیئتهای تجاری به کشور هدف ،یار و
پشتیبان شرکتهای صادراتی باشند و زمینه مالقات با خریداران بالقوه را برای
شرکتهای صادراتی ایرانی فراهم کنند.
 -10ضمن شناســایی خریداران بالقوه در کشورهای هدف ،درخصوص
سازماندهی و اعزام هیئتهای خریدار کاالهای ایرانی و تشویق آنها به بازدید
از ایران و مالقات با طرفهای صادراتی ایرانی تشویق کنند.
 -11ضمن تماس با تشکلهای تولیدی و وارداتی در کشورهای هدف و
با ارائه آمار و اطالعات الزم ،توزیع بروشــورها و سيديهای مناسب در مورد
معرفی کاالهای صادراتی ایرانی و ظرفیت تولید و شــرایط رقابتی کاالهای
ایرانی ،زمینه توسعه صادرات را فراهم آورند.
 -12در مناســبتهای مختلف در کشــورهای هدف ضمن نشستها و
کنفرانسهایي ،موضوع ایران و محصول ایرانی به بحث و گفتوگو گذاشته
شود و فضای کسب و کار کشور هدف برای خرید کاالهای ایرانی توسعه یابد.
 -13کمک به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در انعقاد قراردادهای
مهندسی در کشورهای هدف و سایر موارد؛ راهبردهای فوقالذکر ممکن است
برای شرکتهای بزرگ و قوی صادراتی ایران خیلی کاربرد نداشته باشد ولی
در بینالمللی کردن شرکتهاي کوچک و متوسط و تقویت ظرفیت صادراتی
آنها در بازارهای بینالمللی و بهخصوص کشورهای هدف بسیار کارساز است.
هزینه کردن در راستای اقدامات فوق و در شکل حرفهای آن ميتواند چندین
برابر درآمد ارزی و اشــتغال ،افزایش بهــرهوری و ارتقاي کیفی محصوالت
تولیدی را به دنبال داشته باشد.
آیا رایزنهای بازرگانی با ویژگی خاصي انتخاب ميشــوند یا صرف ًا
کارمندوزارتخانههستند؟

ویژگــی رایزنهای بازرگانی باید به نحوی باشــد که قــدرت و قابلیت
پیگیری راهبردها و اهداف اعالمشــده در جواب سوال قبل را داشته باشند.
قطعاً تحصیالت آکادمیک و تجربه در بخش بازرگانی از الزامات کار اســت،
تسلط به زبان انگلیسی و ترجیحاً زبان محلی کشورهای هدف از ضروریات

هزینه کردن در راستای تحقق استراتژیهای انتخاب رایزنها ميتواند
چندین برابر درآمد ارزی و اشتغال ،افزایش بهرهوری و ارتقاي کیفی
محصوالت تولیدی را به دنبال داشته باشد.

است .گذراندن دورههای تخصصی برای آشنایی با سازمانهای توسعه تجارت
و نحوه تقســیم کار و ارتباطات از ضروریات فعالیت در عرصه رایزنی است،
رایزنهای بازرگانی باید از اتاقها ،تشکلهای صادراتی و اعضاي صادرکننده
فعال در رشتههای مختلف تولیدی و صادراتی شناخت داشته باشند .رایزنها
باید از ســاختار تصمیمسازی در کشور و دستگاههای فعال و تسهیلکننده
در امر صادرات شناخت داشته باشند ،رایزنها بایستی کشور هدف را خوب
بشناسند ،چشمانداز روابط بنگاههای تولیدی و صادراتی ایران با کشور حوزه
ماموریت خود را طراحی کنند و منافع مالی در کار با کشور هدف را به بنگاهها
و شــرکتهای صادراتی ایرانی اعالم کنند .البته در مقررات فعلی کشور که
ميتواند تحول و یا تغییر پیدا کند عالوه بر ویژگیهاي اعالمشده باال ،رایزن
بازرگانی باید کارمند رسمی دولت باشد و قرارداد استخدامی محکمی با دولت
داشته باشــد .حداقل  10سال سابقه کار مرتبط با تجارت و حداقل مدرک
تحصیلی لیسانس در رشتههای مرتبط از سایر معیارهایی است که در ضوابط
انتخاب رایزن ،همکاران به آن اشاره ميکنند.
در حال حاضر و در شــرایط کنونی نقش رایزنها برای توســعه
همکاریهای تجاری با کشــورهای مختلف بسیار حايز اهمیت است.
برنامههای سازمان توسعه تجارت برای پررنگتر شدن نقش رایزنهای
بازرگانیچیست؟

آنچه که در طی مدتزمان اســتقرارم در ســازمان شاهد بودم این است
که بخش عمدهای از خدمات رایزنهــای بازرگانی در قالب اهداف آمده در
جواب سؤال اول اطالعرسانی نمیشود و بسیاری از شرکتهای صادراتی از
آنها بیخبرند .بنابراین اطالعرسانی به بنگاهها و شرکتها از اقدامات رایزنان
بازرگانی ،یک الزام اســت که االن با قوت انجام نمیشود .اما پررنگتر شدن
فعالیتهــای رایزنهای بازرگانی نیز ميتواند بالقوه در فضای شــرکتهای
تولیدی -صادراتی انتظاراتی را از رایزنان به دنبال داشته باشد که امکانات و
الزامات ارائه اینگونه خدمات و پشتیبانیها در حال حاضر در اختیار رایزنان
نیست .بنابراین باید دقت کرد متناسب با اطالعرسانی ،ظرفیتها و امکانات
رایزنان نیز در کشورهای هدف توسعه پیدا کند تا پاسخگوی انتظارات باشند.
در بسیاری از کشورها ،منابع در اختیار سازمانهای توسعه تجارت با رقمهای
چندصد میلیون دالری برابری ميکند و امکانات مناسبی در زمینه داشتن
دفتر تجاری ،تعداد کافی پرسنل محلی و سایر امکانات ،زمینهساز خوبی برای
خدمترسانی ميشود .متاسفانه محدودیت منابع در حال حاضر چنین فرصت
و شرایطی را برای رایزنان بازرگانی ایران فراهم نمیآورد .رایزنان بازرگانی باید
در راســتای دستیابی به اهداف کمی صادرات کاال و خدمات فعال شوند و
با توجه به اولویتهای صادراتی اعالمشــده در برنامه ششم ،برنامه راهبردی
وزارتخانه و از اینگونه موارد فعال شوند و ارتباطات قویتر و منسجمتري با
تشکلهای صادراتی ایران برقرار کنند.
بخش خصوصی انتظاراتی را از رایزنهای بازرگانی مطرح ميکند
مبنی بر فعال شدن هرچه بیشتر این افراد در بازارهای هدف و خواسته
آنها این اســت که در انتخاب رایزنها نظرشان اعمال شود .آیا سازمان
توسعه تجارت به خواستههای بخش خصوصی در انتخاب رایزن بازرگانی
توجه خواهد داشت؟

فکر نمیکنم خواستههای بخش خصوصی بهجز اهدافی باشد که به عنوان
استراتژی سازمان به آنها اشــاره کردم .گالیه بخش خصوصی ميتواند این
باشــد که سازمان تا چه اندازه توانسته اســت در اعزام رایزنان با ویژگیها و
مشخصات اعالمشده در سؤاالت قبلی اقدام کند! کارایی و اثربخشی رایزنهای
بازرگانی متاثر از عوامل متعددی است .یکی ویژگیهای تحصیالت و تجربه
فرد اعزامی ،دوم نحوه مدیریت و سازماندهی کار در مرکز ،سوم هماهنگی و
ارتباط مناسب با سفیر و کادر وزارت امور خارجه چهارم تاکید بر اعزام رایزنان

بازرگانی از کادر ســازمانی توسعه تجارت که پروسه و مراحل کارشناسی و
مدیریتی درون سازمان را طی کرده باشند و مسائلی از این قبیل .به هر حال
موقعی که رایزن بازرگانی خود را موظف بداند در راســتای خدمترسانی به
بنگاهها و شرکتهای صادراتی قدم بردارد خود را ملزم و مواجه با یک فضای
پویا و دینامیک کرده اســت که انتظار و خواست بخش خصوصی ميتواند
در موقعیتهای زمانی مختلف ،متفاوت باشــد و باید به آنها پاسخگو باشد.
موضوع اطالعرســانی و دسترسی بنگاههای صادراتی به یک سامانه مناسب
که از خدمات رایزنان بازرگانی خبردار شوند و همزمان بتوانند انتظارات خود
را به سازمان توسعه تجارت و رایزنان بازرگانی منعکس کنند کمککار جدی
بخش خصوصی خواهد بود.
در حال حاضر چند رایزن بازرگانی در کشــورهای مختلف مستقر
هستند و چند رایزن قصد استقرار دارند؟

در حــال حاضر  21رایزن بازرگانی در کشــورهای ترکیه ،پاکســتان،
افغانســتان ،آذربایجان ،قزاقستان ،ارمنستان ،چین (در شانگهای و پکن)،
لبنان ،اندونزی ،ویتنام ،هندوستان ،کنیا ،افریقای جنوبی ،ترکمنستان ،عراق،
عمان ،روســیه ،بالروس و ونزوئال حضور دارنــد و در آینده نزدیک رایزنان
بازرگانی به کشــورهای برزیل ،نیجریه و اکوادور نیز اعزام خواهند شــد.
فرســتادن رایزنانی نیز به اقلیم کردستان و بصره عراق ،و هرات افغانستان
در دســتور کار است که بهزودی اعزام میشوند .در دو منطقه مجارستان و
گوانگوی چین از مشاوران سازمان در امر خدمترسانی به صادرکنندگان نیز
استفاده ميشود .در سال  1373مصوبه هیئت محترم وزیران تاکید بر اعزام
 30رایزن به کشــورهای هدف صادراتی داشته است ولی در دولت تدبیر و
امید این تعداد به  60نفر افزایش یافته اســت .امیدواریم بتوانیم در تمامی
حدود  50کشور هدف صادراتی که برای آنها برنامهریزی صادراتی ميشود و
مشخص ميشود کدام کاال و توسط چه افراد یا شرکتهایی بایستی دنبال
شود از ظرفیت استفاده کنیم.

 آیا انتخاب رایزنهای بازرگانی ميتواند از بین بخش خصوصی باشد
یا تنها دولت در این خصوص تصمیمگیر خواهد بود.؟

بر اساس مقررات فعلی چون تعریف شده است که رایزن بازرگانی با گذرنامه
سیاســی و از کارکنان دولت باید باشد ،امکانپذیر نیست ولی این مقررات
در آینده با تغییر شــرایط و توجه به تخصصگرایی و اقدامات حرفهای قابل
تغییر است .چرا قابل تغییر است؟ بگذارید با مثالی موضوع را باز کنیم :فرض
کنید یکی از کشورهای هدف صادراتی بازار مناسبی برای عرضه محصوالت
پتروشیمی باشد یا اینکه برای عرضه محصوالت خشکبار یا میوه ایرانی بازار
بازرگانی اعزامی یک نفر از بخش خصوصی و
مناسبی باشد .حال اگر رایزن
ِ
از تشــکلهای خصوصی پتروشیمی یا خشکبار یا میوه تازه ایرانی باشد که
هم فعاالن صادراتی و هم ظرفیت تولید و هم کشــورهای هدف را بشناسد
قطعاً قادر خواهد بود قدمهای خوب و مناسبی برای اعضای صادراتی تشکل
خود بردارد .اگر هم دست وزارت صنعت و معدن باز باشد که ظرفیت بخش
خصوصی و تخصصهای آنها برای انتخاب رایزن اقدام کند ،قطعاً گزینههای
بهتر و متخصص بیشــتری ســر راه خواهند بود .معهذا تعهدات حقوقی و
مقررات حاکم بر نظام اداری بسیاری از کشورها چنین انعطافپذیریاي ندارد
و ضمن حفظ قالب دوستی برای انتخاب رایزن بازرگانی و انتظار از ارائه یک
ســری خدمات حاکمیتی که در مقوله وظایف بخش خصوصی نمیگنجد،
معموالً در کنار رایزنهای بازرگانی که از بخش دولتی انتخاب ميشوند افرادی
نیز از اتاقها یا اتحادیههای صادراتی به کشــورهای هدف اعزام ميشود و در
جهت خدمترسانی به اعضا و توسعه صادرات کاالهای تشکل خود اقدامات
الزم را به عمل ميآورند و هیچ تضاد و تعارضی در کار با رایزنها نیز ندارند
بلکه تکمیلکننده یکدیگرند.

21

رایز ن بازرگانی
در بازارهای هدف
مستقرهستند

بخش عمدهای از
خدمات رایزنهای
بازرگانی در
قالب اهداف
مورد نظر ،اطالع
رسانی نمیشود
و بسیاری از
شرکتهای
صادراتی از آنها
بیخبرند؛بنابراین
اطالعرسانی
به بنگاهها و
شرکتها درباره
اقدامات رایزنان
بازرگانی ،یک الزام
است که االن با قوت
انجام نمیشود
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دیپلامت
حمیدرضا آصفی در گفتوگو با آینده نگر تحلیل کرد:

تیغ دولبه گزینش رایزنها
تحلیل نقش رایزنهای بازرگانی در بازارهای هدف صادراتی در خارج از کشور را از زبان
سخنگوی وزارت خارجه دولت اصالحات شنیدیم .حمیدرضا آصفی از تاریخچه حضور و
فعالیت رایزنهای بازرگانی ميگوید و اعتقاد دارد اینکه در حال حاضر این افراد بیشتر
در مرکز توجه قرار میگیرند به این دلیل است که شرایط کشور تغییر کرده و ضرورت
تعامل با کشورهای خارجی بیش از گذشته احساس ميشود .او در صحبتهای خود
به احیای معاونت اقتصادی امور خارجه نیز تاکید دارد و معتقد است بخش خصوصی
ميتواند در اینباره پیشنهاد خود را به دولت ارائه دهد .در ادامه مشروح گفتوگوی او با
آیندهنگر را ميخوانید.

اولین سؤالی که مطرح ميشود این است که رایزنهای بازرگانی از چه زمانی فعالیت
خود را آغاز کردند .چرا تا االن روی آنها اینهمه تاکید نمیشــد؟ وظیفه این رایزنها در
کشورهایی که حضور دارند چیست؟

رایزنهای بازرگانی از پیش از انقالب بودهاند و این پســتی است که در همه سفارتخانهها
وجود دارد .در سفارتخانهها چند تا پست تعریف شده است .یکی از آنها پست دیپلماتیک است
که کادر دیپلماتیک وزارت امور خارجه را شــامل ميشود .در بعضی از کشورها ،ما وابستههای
نظامی داریم که در کادرهای نظامی هستند که سپاه یا از ارتش هستند .این وابستهها به تناسب
کشورها انتخاب ميشوند .در بعضی از کشورها وابستهها و رایزنهای فرهنگی داریم که بعضاً اینها
از سوی وزارت ارتباطات تعیین ميشوند .بعضی اوقات هم که شخصی از جانب وزارتخانههای
مربوط معرفی نشــود ،وزارت امور خارجه از اعضای کادر خود استفاده ميکند .یک رایزن هم
داریم که رایزن بازرگانی است .انتخاب این افراد هم دو نوع است .گاهی از سمت وزارت صنعت و
نهادها تعیین ميشوند ،گاهی هم که ما رایزن بازرگانی نداریم ،سفارتخانهها از کادر و نیروهای
خودشان برای رایزنی اقتصادی فردی را انتخاب ميکنند .اینها رایزن بازرگانی نیستند .ولی سعی
ميکنند که آن وظایف را انجام بدهند.
یعنی از کادری که در سفارتخانه هستند این افراد انتخاب ميشوند؟

بله .رایزن بازرگانی به هر دلیلی در آنجا نیست .ده الی دوازده کارمند زیر نظر سفیر آن کشور
فعالیت ميکنند که ســفیر به یکی از آنها کارهای اقتصادی را محول ميکند .این فرد رایزن
بازرگانی نیست ،اما کار اقتصادی را انجام ميدهد .از این جهت کارهای اقتصادی در یک کشور
معطل نمیماند .یعنی به هر شکل باید انجام بشود .رایزن بازرگانی از سابق بوده است .اینکه االن
بیشتر مطرح شده است ،فکر ميکنم به خاطر فضا و شرایطی است که به وجود آمده است ،البته
تبلیغاتی هم در اینباره شده که بیتاثیر نیست .وگرنه از قبل همیشه مطرح بوده است .ما در
وزارت خارجه یک ســتادی داشتیم که امیدوارم این ستاد به گونهای احیا بشود .این ستاد ،به
نام ستاد هماهنگی اقتصادی بود که افراد کاربلد وزارت خارجه مسئول آن بودند .چند دستگاه
اقتصادی هفتهای یک بار جمع ميشدند ،کارهای اقتصادی کشور طراحی ،هماهنگ و مشکالت
بررسی ميشد و در مورد گشایشهایی که در کار بود ،بحث ميشد .لذا این موضوع اقتصادی
و توجه به مسائل اقتصادی همیشه در دستور کار بوده است .االن به خاطر فضایی که به وجود
آمده است و اتاق بازرگانی که نسبت به گذشته در فعالیت متمایز است و ميبینیم که همواره
در صحنه حضور دارند ،یا حداقل حضور رسانهای دارند ،نقش رایزنها مورد توجه بیشتری قرار
گرفته است .اتاقهای بازرگانی دارند برای بهبود روابط تالش ميکنند .چون این حضور و فعالیت
اتاقها را مشاهده ميکنیم ،موضوع رایزنهای اقتصادی مطرح شده و بیشتر به چشم ميآید.
موضوع دیگری هم که ميتواند در این خصوص مطرح باشد ،شرایط جدید بعد از تحریم است.
ما االن از شــرایط تحریم به صورت بسیار بسیار تدریجی در حال گذر هستیم .یعنی روند آن
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خیلی کند است.
مشکلی که ما در تحریمها داریم این است که یک تحریم برداشته ميشود و یک تحریم دیگر
جایگزین آن ميشــود .به بهانه حقوق بشر یا بهانه موشکی مجددا تحریمهای تازهای را شاهد
هستیم و این یک تبعیض غیرعادالنه است .ولی به هرحال فضا بهتر از گذشته شده است و این را
نمیشود کتمان کرد .فضای روابط خارجی بهتر از گذشته شده است .اما روند ،روندی تدریجی و
کند است .در این فضا که شرایط رو به تغییر است ،الزم است که شما اشخاص اقتصادی توانمند
داشته باشید که بتوانند کمکحال کشور باشند .نکتهای دیگر که باید به آن توجه کنیم ،این
است که ما یک زمانی کشور پولداری بودیم .بشکه نفت را صد و اندی دالر ميفروختیم ،صادرات
ما هم زیاد بود .کشور هم متکی به چاههای نفت بود که البته این کار اشتباه بود .حاال این نفت،
آن نفت سابق نیست .هم قیمت آن پایینتر است و هم میزان تولیدش در دنیا بیشتر است .هم
اینکه مخاصمات بیشتر شده است ،هم کارشکنیهای کشورهايی همچون سعودی و غیره زیاد
شده است .هم بازیگران جدیدی در عرصه نفت حضور پیدا کردهاند .نفت شل را مشاهده کنید.
انرژیهای تجدیدپذیر دیگر را هــم داریم .لذا نفت به عنوان ماده اولیه و ماده خام ارزش خود
را دارد از دســت ميدهد .نفت به عنوان مادهای که ارزش افزوده درست کند ،ارزش خود را از
دســت نمیدهد ،بلکه ارزش آن روز به روز در حال بیشــتر شدن است .اما نباید آن را سوزاند،
به خاطر دارم زمانی که در فرانسه سفیر بودم به من ميگفتند که سوزاندن نفت جنایت است.
مانند آدمسوزی است .باید از نفت استفاده کرد و نباید آن را سوزاند .لذا نفت برای سوخت ارزش
سابق را ندارد .ولی برای اینکه بتوان آن را به فرآوردههای پتروشیمی تبدیل کرد ارزش بیشتری
پیدا کرده است .بنابراین وضعیت خامفروشی هم مقداری نسبت به گذشته متمایز شده است.
از این رو باید روی مواد و کاالهای دیگری سرمایهگذاری کنیم .اینطور نیست که وزارت نفت،
نفت بفروشد ،پول دربیاورد و در خزانه کشور واریز کند که کار انجام بشود .نکته بعدی اینکه ما
در شرایط اقتصاد مقاومتی هستیم .ما باید ابزار پول درآوردن ،ابزار صادرات بیشتر ،و ابزار واردات
هوشمند را داشته باشیم .كاالهای مصرفیاي را که در داخل هستند و خیلی هم ضروری نیستند
نباید از کشورهای خارجی خریداری کنیم .یک وابسته اقتصادی یا رایزن بازرگانی ميتواند در این
مورد کمکحال باشد .این مهمترین موارد قضیه بود که بازگو کردم .البته موارد دیگر هم هست
که امکان دارد از حوصله خارج باشد.
به نظر شــما تا چه حد صحیح است که رایزن بازرگانی یعنی کسی که قرار است یک
ســری روابط را بین شرکتهای خارجی ایجاد کند ،از سوی دولت انتخاب شود؟ البته من
دقیق نمیدانم که اینگونه موارد هم جزو وظیفه آنها هست یا خیر و عمدهترین و اصلیترین
وظیفه رایزنها چیست .اما اگر قرار است یک شرکت ایرانی با یک شرکت خارجی توسط
یک رایزن جوینت بشود و مشورت کند ،تا چه حد این درست است که این رایزن دولتی
باشد و مقر او در سفارتخانه باشد یا اینکه از طرف دولت انتخاب بشود؟ آیا بخش خصوصی
نمیتواند این رایزنها را انتخاب بکند؟ یعنی اینکه صالحیت این را ندارد که این رایزنها
را انتخاب کند؟

نکته مهمی را مطرح کردید .به نظر من این موضوع ،موضوع مهم و قابل توجهي است .تا حاال
از سوی دولت این مهم انجام ميشده است و این وظیفه برعهده شخصی که یا از سوی وزارت
بازرگانی یا کارمند وزارت خارجه بوده ،انجام ميشده و به صورت دولتی بوده است .شاید روزی
برسد که از بخش خصوصی بتواند در این خصوص ورود کند .ولی چند مورد هست که باید به
آن توجه داشت .ما نظامی به نام جمهوری اسالمی ایران هستیم .بنده نکات مختلف را در این
خصوص عرض ميکنم .رایزن بازرگانی ما به لحاظ پایبندی ،وابستگی به اصول و سادهزیستی
باید نماد ایران باشد .اگر بخش خصوصی ميتواند چنین کسی را پیدا کند ،خب پیدا کند و به
عنوان رایزن بازرگانی معرفی کند .البته این نکات مثبت و منفی دارد که به شکل یک تیغ دولبه

رایزن بازرگانی ایران به لحاظ پایبندی و وابستگی به اصول و سادهزیستی باید نماد کشور باشد .اگر بخش خصوصی
چنین شخصی را در بدنه خود دارد ،به عنوان رایزن بازرگانی معرفی کند .البته این موضوع نکات مثبت و منفی دارد که
به شکل یک تیغ دولبه است.

دو طرف وجود ندارد .همه اینها ناشــی از این است که آن
اعتماد صددرصدی به وجود نیامده است .بنابراین باید این
شرایط را درست کرد.

این اعتماد چگونه بوجود ميآید؟ بخش خصوصی
چگونه خودش را در این خصوص ميتواند ثابت کند که از
عهده این کار برمیآید و ميتواند تعامالت بینالمللی را خود
انجام دهد؟

بخش خصوصی برای کارهای شخصی خودش توانسته
اســت در مذاکرات موفق باشد .تجار ما روز به روز کارشان
بهتر شده است .برای بنگاههای شخصی مشکلی ندارند .به
نظر من شورای گفتوگو هم برای جلب اعتماد ،ایده خوبی
است.
البته اگر خروجی خوبی داشته باشد.

است .من نوعی نباید به عنوان رایزن بازرگانی یک کشور از طرف بخش خصوصی اعزام شوم و
بعد حلیم خودم را به هم بزنم .برای خود دفتری درست کنم و کارهای خود را راهاندازی کنم.
کار رایزن یا وابسته بازرگانی یک کار دیپلماتیک است .یعنی هم باید به امور بازرگانی و هم بهامور
سیاسی وارد باشد .باید اصول مذاکره را بداند .بخش خصوصی در مذاکره کردن ضعیف هستند.
خیلی از آنها فنون مذاکره را نمیدانند .کســانی که در اتاق بازرگانی هستند خودشان نیز این
موضوع را ميدانند .این مهم است که شما چگونه مذاکره کنید .قطعا مذاکرهای که برای خودتان
و شــرکت خودتان انجام ميدهید ،تفاوت دارد با مذاکرهای که برای کشورتان انجام ميدهید.
ایندو از زمین تا آسمان با یکدیگر تفاوت دارند .مسائل دیگری هم وجود دارد .یک بار ميبینید
که همه این بسترها آماده ميشود .چه اشکالی دارد که از بخش خصوصی باشد .کسی که وابسته
بازرگانی در یک کشور ميشود ،فقط کار بخش خصوصی را راه نمیاندازد .ممکن است که الزم
شود در یک مذاکره پیچیده نفتی شرکت کند .ممکن است که الزم شود در یک مذاکره انتقال
تکنولوژی شــرکت کند .ممکن است که الزم شــود در یک مذاکره جدی برای همکاریهای
پتروشیمی شرکت کند.
این صحبت شما به این معنی است که یک رایزن بازرگانی باید در تمام زمینهها اطالعات
داشته باشد .آیا دولتیها از چنین توانمندیاي برخوردارند؟

من ميگویم که اگــر دولتیها نمیدانند باید بروند و یاد بگیرند .برای دولتیها امکان این
جلسات را گذاشــتن زیادتر اســت .به خاطر اینکه آنها را به کارآموزی ميفرستیم و آموزش
ميبینند .وابسته بازرگانی باید بداند که چگونه ميتواند فاینانس و یوزانس کند .باید همه این
کارها را بلد باشــد .بنابراین بخش خصوصی اگر ميتواند همه این عوامل را در کنار هم داشته
باشد ،بیاید و وارد میدان بشود .ضمن اینکه کشور به سمت خصوصیسازی در حرکت است .لذا
به نظر من خیلی هم اشکالی ندارد که این مسئولیت بر عهده بخش خصوصی باشد .نکته آخر
اینکه ميشود در یک کشور به انتخاب بخش خصوصی رایزنهایی را به صورت پایلوت گذاشت
و بعد دید که چگونه ميشــود .من از االن به شما ميگویم که کلیه بخشهای دولتی حتم ٌا با
این طرح در وهله اول مخالفت خواهند کرد .استداللهای آنها شاید اینهایی باشد که من عنوان
کردم .و اعتماد الزم جاری نیست.
آیا این اعتماد را بخش خصوصی هنوز در بدنه دولت نتوانسته است جذب کند؟

باالخره بین بخشهای دولتی و بخشهای خصوصی فاصله هست.
یک نوع رقابت هم هست بین ایندو بخش.

بله .من سفیر بودهام .بخش خصوصی به سفارتخانه و به رایزنها مراجعه نمیکرد ،مگر اینکه
مشکل داشت و خیلی اوقات که بخش خصوصی به سفارتخانه ميرفت ميگفت که کار من را
در سفارتخانه راه نمیاندازند و کارشکنی ميکنند .من هردو سوی آن را ميگویم .اعتماد بین

بله ،در صورتی که خروجی خوبی داشــته باشد و فقط
اینکه جلسهای باشــد برای رفع مسئولیت و نشان بدهیم
یک کاری انجام شده است ،نباشد .به نظر من این جلسات
ميتواند بستر خوبی ایجاد کند .االن ميبينم که اتاق تهران
خوب دارد در این خصوص عمل ميکند .از اتاق ایران اطالع
چندانی ندارم .چون بیشــتر در اتاق تهران آمد و رفت دارم ،ميبينم اتاق تهران دارد خوب کار
ميکند و تالش ميکند که خودش را معرفی و اعمال و اثبات کند .ولی این کار زمانبری است.
نباید دچار اشتباه شویم .این روند برای کشورهای دیگر هم زمان برده است تا به اینجا رسیدهاند.
کشورهای درجهیک اقتصادی همچون آلمان و ژاپن نیز برای رسیدن به این مقطع زمان صرف
کردهاند تا به این درک مشترک رسیدهاند.
آیا رایزن بازرگانی در سایر کشورها هم تعریف شده است؟

بله .در همهجا تعریف شده است.

آنها چه نوع عملکردی دارند که موفق ميشــوند؟ اگر بخواهیم عملکرد دو طرف را
مقایسه کنیم ،آیا رایزنهای آنها را دولت تعیین ميکند یا بخش خصوصی؟ چه اقداماتی
انجام ميدهند که موفق هستند؟

در همه جای دنیا این رایزنها را دولتها تعیین ميکنند .در یک جا ممکن است که بخش
خصوصی تعیین کند .آن بخش خصوصی ميآید و در بدنه دولت کار را آموزش ميبیند .مث ٌ
ال در
آلمان بخش رایزنی بازرگانی مربوط به وزارت اقتصاد است و در فرانسه مربوط به وزارت اقتصاد و
بازرگانی است .به خاطر ندارم که در یک کشور درجهیک رایزن بازرگانی از بخش خصوصی آمده
باشد .دوستان باید استخراج کنند که در سایر كشورهاي دنیا وضع چگونه است.
آیا مقر آنها در همان سفارتخانه است؟

میتواند سفارتخانه باشد ،ميتواند جدا باشد .کشورهایی که به رایزن بازرگانیشان اهمیت
بیشتری ميدهند ،دفتری جدا را برای آنها در نظر میگیرند .مث ٌ
ال در دوبی که بودیم ،دفتر رایزن
بازرگانی در سفارت نبود .در فرانسه که بودیم دفاتر در یک جا قرار داشت .چون امکانات زیادی
نبود .در ارتباط با اینکه رایزن بازرگانی چگونه ميتواند موفق باشد ،این بهتنهایی شامل رایزن
بازرگانی نمیشود ،بلکه شامل هرکسی ميشود که با خارج از کشور کار ميکند .دیپلماتها و
رایزنها اول باید کشور خودشان را بشناسند.
یعنی اطالعاتشان راجع به کشورشان جامع باشد.

بله ،یعنی بداند که نقاط قوت ،نقاط ضعف ،نیازها و مزیت نسبی کشورش چهچیزهایی است.
شما نمیتوانید در یک کشور بیگانه موفق باشید بدون اینکه اول کشورتان را بشناسید .پس در
ابتدا باید کشورتان را بشناسید .دوم ،باید کشور هدف ،یعنی کشوری را که در آن کار ميکنيد
بشناسيد و بتوانيد آندو را با یکدیگر ترکیب کنيد .به عنوان مثال ،نباید اینگونه باشد که یک
نفر به سعودی برود و تالش کند که ایران به سعودی نفت صادر کند .این نشان ميدهد این فرد
هیچ آگاهی ندارد .یا مثال دیگری به چین برود و تالش کند که فرش ایرانی یا صنایع دستی به
چین صادر کند .چین االن بهتنهایی صنایع دستی همه کشورها را به فروش ميرساند .من اینها
را به عنوان مثال عنوان کردم برای اینکه مسئله روشن شود .از سوی دیگر یک رایزن بازرگانی
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دیپلامت
باید اوضاع بینالمللی را بشناسد .بتواند تحلیل داشته باشد که روند نفت و گاز چگونه خواهد شد.
چون ما ایرانی هستیم ،از منظر ایرانی به این قضیه نگاه ميکنم .مثال یک رایزن بازرگانی ایرانی
باید ببیند که رابطه ترکیه با روسیه هنگامی که با یکدیگر در صلح هستند ،تا چه حد به نفع ما
خواهد بود .صادرات کشاورزی ما به روسیه چه خواهد شد .خطوط نفت چه خواهد شد .روی
اینها فکر کند و کشور خودش را تغذیه کند.
پس رایزنها باید تحلیلگر سیاسی هم باشند.

مطمئن ٌا باید باشــد .وگرنه با آدمهای معمولی چه تفاوتــی دارد .رایزن بازرگانی باید اوضاع
بینالمللی را بشناســد و بتواند روند بینالمللی را پیشبینی کند .البته این صرف ٌا به رایزنهای
بازرگانی مربوط نمیشود .بلکه وابسته نظامی ،وابسته سیاسی و رایزن فرهنگی ما هم باید این
را بدانند تا بتوانند موفق باشــند .باید بتواند تشکلها و تشکیالت جدیدی را که در دنیا بروز و
ظهور کردهاند بشناسد .بداند که جهتگیری و جهتبندی آنها چگونه ميشود .پا را در جای شل
نگذارد .این است که اول به شما گفتم اینطور نیست که آصفی را بردارید و در آنجا بگذارید؛ از
این حرفها پیچیدهتر است .من کتاب پارسونز سفیر انگلیس را که در ایران بوده است ميخواندم.
او در زمان شاه سفیر بود ،یعنی حدود چهل سال پیش در ایران بوده است .در این کتاب نوشته
اســت« :هنگامی که میخواستم به ایران بروم با هرکسی که اسم ایران به گوش او خورده بود
جلسه گذاشتم که ببینم راجع به ایران چه ميگوید .نه با کارکنان وزارت خارجه و افراد دولتی،
بلکه هرکسی را که احتمال دادم اسم ایران به گوشش خورده است با او جلسه گذاشتم ببینم
چه ميگوید ».نباید اینطور باشد که اگر برای شما حکم بزنند ،فردا بلیت بگیرید و بروید .من
همیشه به دوستان خود گفتهام که اگر کسی بخواهد سفیر امارات بشود یا کار بازرگانی در این
کشور انجام بدهد ،باید الر و گراش را حتما ببیند .برای اینکه الر و گراش چسبندگی غیرقابل
انفکاکي با دوبی دارند .اکثر ایرانیهایی که در دوبی هستند ،الری و گراشی هستند .هرکسی که
قصد سفیر شدن در امارت را دارد باید برود دو ،سه روزی در ایندو شهر اقامت داشته باشد .اینها
چیزهایی نیست که به قول فرنگیها همینطوری به دست بیاید .باید روی آن وقت گذاشت.
در حال حاضر برای اعزام سفیر و رایزن تا چه میزان به این موضوع دقت ميشود؟

خیلی کم و ضعیف.

البته هم رایزنها و هم سفرا دائما در کشورهای مختلف در حال تغییر هستند و از یک
کشور به کشور دیگری ميروند.

ما سرمایه عظیمی از دیپلماتهایی را که در جاهای مختلفی کار کردهاند در اختیار داریم.
باید برای استفاده بهینه از آنها برنامهریزی بشود .وقتی که در فرانسه سفیر شدم ،با یک سری از
آدمها وارد صحبت در مورد فرانسه شدم .با اینکه مدیرکل وزارت خارجه در فرانسه بودم ،فرانسه
را به صورت نسبی ميشناختم ولی گفتم که بهتر است اطالعاتم را بیشتر کنم .روحیه یادگیری
باید در ما به وجود بیاید.

آقای دکتر بعضا شاهد این هستیم که برخی از «وابسته بازرگانی» در کشورهای خارجی
هم اسم ميبرند .آیا این سمت با رایزن بازرگانی متفاوت است؟

ما وابسته بازرگانی نداریم .سمتی که ما در این خصوص تعریف کردهایم رایزن بازرگانی است.
در ســفارتخانهها سمت وابسته نظامی ،رایزن فرهنگی و رایزن بازرگانی تعریف شده است .در
بعضی از کشورها رایزن بازرگانی حضور ندارد .در نتیجه این سمت را با وابسته بازرگانی جایگزین
ميکنند .ولی در واقع بهجای رایزن بازرگانی ایفای نقش ميکند.
یعنی کارهایی که انجام ميدهند همان وظایف رایزنها است؟

بله .آنها همان کارها را در کشورهای هدف انجام ميدهند .چون در برخی از کشورها امکانات
الزم را برای استقرار رایزنهای بازرگانی نداریم ،به اصطالح از آن فرد به عنوان وابسته بازرگانی یاد
ميکنند .ولی آن کسی که در این پست هست ،رایزن است .بعضی وقتها چند وابسته بازرگانی
زیر نظر چند رایزن بازرگانی فعالیت ميکنند .ولی سمت اصلی همان رایزن بازرگانی است.

ما االن در شرایطی هســتیم که به جذب سرمایهگذار خارجی خیلی عالقهمندیم و
شاهدیم که هیئتهای زیادی هم ميآیند و ميروند و به سرمایهگذاری و همکاری با ایران
عالقه نشان ميدهند .این رایزنها تا چه حد ميتوانند در جذب سرمایهگذار به کشور به ما
کمککنند؟

حتم ٌا موثر هستند .چند مورد به جذب سرمایهگذار کمک ميکند .یکی امنیت کشور است
که کشور ما الحمدهلل از نظر امنیت در منطقه بیمثال است .دیگری ساختار اقتصادی که ما باید
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کشورهایی که به رایزن بازرگانیشان اهمیت بیشتری ميدهند ،دفتری جدا را برای آنها در
نظر میگیرند .مث ٌ
ال در دوبی که بودیم ،دفتر رایزن بازرگانی در سفارت نبود .در فرانسه که
بودیم دفاتر در یک جا قرار داشت .چون امکانات زیادی نبود.

آن را درست کنیم .دیگری شفاف بودن اقتصادی است که باید شرایط را برای این امر نیز مهیا
کنیم .اما با اینهمه مشکلی که داریم ،مزیت بزرگی به نام امنیت کشور را نیز دارا هستیم .این
خیلی مهم است .البته برای جذب سرمایه باید دو مورد دیگر را هم در کنار این امنیت داشته
باشیم :تبلیغات و اطالعرسانی ،که رایزن بازرگانی این را ميتواند در حد اعال انجام بدهد .لذا رایزن
بازرگانــی حتم ٌا نقش مهمی دارد .منتها رایزن بازرگانی باید بتواند ارتباطات خوبی را به وجود
بیاورد .باید بداند که با چهکسی و در کجا صحبت کند .به چه صورتی صحبت کند ،چهچیزی
به نفع ما و چهچیزی به ضرر ما در مذاکرات است .طرف مقابل به دنبال چه اهدافی هستند و
ما چه اهدافی را دنبال ميکنیم .در واقع رایزن بازرگانی یک مولفه جدی است برای اینکه بتواند
سرمایه جذب کند.
شما پیشنهادی در مورد احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه داده بودید .گویا
این معاونت قب ٌ
ال در این وزراتخانه فعال بوده است.

هنوز هم اعتقاد دارم که باید این معاونت در وزارت امور خارجه فعال و احیا شود.

چرا چنین اعتقادی دارید؟ این معاونت در آن موقع تا چه حد تاثیرگذار بود؟ آیا این
همان ستادی بود که در ابتدا به آن اشاره کردید؟

قطعا این معاونت خیلی تاثیرگذار بوده است .البته آنچه که من در ابتدا گفتم یک ستاد بود
امــا معاونتی هم در این زمینه در وزارت امورخارجه فعال بود .آیتاهلل خامنهای در مورد نقش
وزارت امور خارجه در کار اقتصادی تاکید کردند که باید هماهنگی بشود و ایشان به این قضیه
به صورت برجسته پرداختند .این ایده و این حرف ،حرف کامال درست و بهجایی است .اگر شما
معاونت اقتصادی در وزارت خارجه نداشته باشید ،موضوع اقتصادی در وزارت خارجه به فراموشی
سپرده ميشود .البته ممکن است بعضی از دستگاههای داخلی فکر کنند که این معاونت رقیب
آنها خواهد شد و برای آنها ایجاد مزاحمت خواهد كرد و این مزاحمت را دوست نداشته باشند.
در ظاهر چنین به نظر ميرسد که در صورت احیای این معاونت ،تداخل وظیفه به وجود
خواهد آمد .یعنی یک سری وظایف موازی به وجود ميآید.

باید یک سری وظایف را در تمام دستگاههای مرتبط به حداقل برسانند .اتفاق ٌا ممکن است
که حتی در وزارت امور خارجه نیز برخی از معاونتهای سیاسی هم از این تصمیم و احیای این
معاونت ناراضی باشند .چون بخشی از وظایف و کارهایی که بر عهده آنها بوده به معاونتهای
اقتصادی سپرده خواهد شد .البته این بحثهای داخلی وزارت امور خارجه است که آنها را بازگو
ميکنم .ممکن است در ابتدای امر ،مزاحمتهایی هم ایجاد بشود و ناهماهنگیهایی هم به وجود
بیاید ،این امری طبیعی است .به عنوان کسی که عمر خود را در وزارت امور خارجه گذرانده است
این مسئله را طبیعی ميدانم .ولی اعتقاد دارم که ميشود کارگروهی تشکیل داد و یک مدتی
هم برای این تغییر ،زمان در نظر گرفت و این مسائل را حل و فصل کرد که این معاونت ،هم با
سایر بخشهای وزارت امور خارجه و هم با سایر وزارتخانهها اشکال ایجاد نکند .ولی احیای این
معاونت حتما در میانمدت و بلندمدت به نفع کشور خواهد بود.
بخش خصوصی ظاهرا با این قضیه خیلی موافق است .در صحبتها و نشستهایی که
داشتهاند این بخش نیز موافق راهاندازی معاونت اقتصادی است .آیا از جانب بخش خصوصی
در این مورد به وزارت خارجه پیشنهادی شده است؟

این را من نمیدانم .اما بخش خصوصی ميتواند در اتاق مخالفان و موافقان را جمع کند و
هرکسی در باره موضع خود صحبت کند .باالخره یک موضوع جدی است و اتاق بازرگانی ميتواند
در این خصوص یک وركشاپ بگذارد .حاضران پیشنهادهاي خود را اعالم کنند و ببینند که
يگیرند.
چه نتیجهای م 
پس قابلیت احیای این معاونت در وزارت امور خارجه وجود دارد.

بله .البته شرایط کشور را باید بررسی کنید.

آیا وظایف تعریفشده برای این معاونت با وظایف رایزن بازرگانی تداخل ندارد؟ یا اینکه
در صورت احیای آن ،رایزن بازرگانی زیر نظر این معاونت ميرود؟

رایزن در هر کشوری به دو جا وصل است :یکی معاون اقتصادی و دیگری دستگاه ذیربط که
او را فرستاده است .مثال رایزن فرهنگی از سازمان ارتباطات اعزام ميشود .این رایزنها زیر نظر
وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات فعالیت ميکنند .ما در ایران باید یاد بگیریم که با یکدیگر
کار کنیم .این را باید یاد بگیریم که اگر کشور ميخواهد رشد کند باید حرف همدیگر را بشنویم.
همدیگر را تحمل کنیم .نقدپذیر باشیم .زود کافه را به هم نزنیم.

منایه
صنعت پتروشیمی در ایران چگونه متولد شد و بزرگترین صنعت صادراتی لقب گرفت؟

دوران پسانفت

صنعت پتروشيمی که بیش از نیم قرن پیش در اقتصاد ایران پایهگذاری شده ،عنوان صادراتیترین صنعت ایران پس از
نفت را به دست آورده است .طی  7سال گذشته بیش از  54درصد به تولید محصوالت پتروشيمی در ایران اضافه شده اما
اهداف این صنعت بزرگتر از آن است که تاکنون به دست آمده است .تحریمهای اقتصادی در سالهای گذشته سرعت
تکمیل طرحها و پروههای این بخش را کاهش داد و روند توسعه پارس جنوبی به عنوان اصلیترین پایگاه تولید محصوالت
پتروشيمی و میعانات گازی نتوانست مطابق اهداف تعیینشده به پیشروی در تولید و صادرات ادامه دهد .با لغو تحریمها،
مذاکراتی برای جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه مجتمعهای پتروشیمی انجام شده و قرار است ظرفیت تولید در این
بخش طی سال  95به میزان  7میلیون تن رشد کند .نوسانات قیمت نفت طی دو سال گذشته بیشترین تاثیر را در قیمت
نهایی محصوالت پتروشیمی گذاشت و این موضوع ارزش صادرات پتروشيمی را در تحت تاثیر قرار داد .اما افزایش میزان
صادرات موجب شد تا درآمد ارزی در این بخش کاهش نیابد .اقتصاد ایران به صنعت پتروشيمی امید زیادی بسته است تا
در دورهای که قرار است رشد پایدار محقق شود ،این صنعت صادراتی نقش بزرگی را ایفا کند.

منایه

پیشانی صادرات

طی  3سال گذشته نرخ رشد صادرات پتروشیمی بیش از  3برابر نرخ رشد تولید آن بوده است
صنعتی که بزرگترین برش از کیک صادرات غیرنفتی را در اختیار
دارد 53 ،سال قبل متولد شده است .پتروشیمی دهه  1330در ایران
پایهگذاری شــده اما اولین واحد آن در ســال  1342را هاندازي شده
اســت و پس از  5دهه ،بلوغ خود را با فتح بازارهای صادراتی به رخ
ميكشد .صنعت پتروشیمی با بیش از  46میلیون تن تولید سهم قابل
توجهــی در تولید ناخالص داخلی دارد به طوری که در فصل جدید
اقتصاد ایران حساب ویژهای روی آن باز شده است .اقتصاد ایران پس
از طی کردن دوره رکود طوالنیمدت در ســالهای ابتدایی دهه ،90
در حال گذار از دوران رکود به عصر رونق اســت .رشد اقتصادی 4.4
درصدی در بهار سال جاری امیدواریها را برای تحقق رشد اقتصادی
 5درصدی در پایان ســال  95افزایش داده است .در این مسیر قرار
است صنایع بزرگی نظیر صنعت پتروشیمی ،از نقشآفرینان اصلی
باشد .بخش پتروشیمی به عنوان بخش پاییندستی صنعت نفت که از
تامینکنندگان مواد اولیه برای سایر صنایع کشور است ،در سالهای
رکود هم فراتر از ســطح عمومی رشد اقتصادی به رشد تولید رسید.
ســال گذشته که نرخ رشــد یک درصدی در اقتصاد به ثبت رسید،
بخش پتروشــیمی موفق به رشد  4.5درصدی در تولید شد .در این
سالها نرخ رشد صادرات محصوالت پتروشیمی شتاب بیشتری نسبت
به نرخ رشــد تولید این بخش داشــت چراکه در سالهای رکود که
صنایع ایران با ظرفیت پایینی به فعالیت ادامه دادند ،مصرف داخلی
محصوالت پتروشیمی کاهش یافت و بازارهای صادراتی جایگزین آن
شــد .در این سالها کاهش قیمت نفت تاثیر قابل توجهی در قیمت
محصوالت پتروشــیمی گذاشــت به گونهای که افزایش قابل توجه
صادرات محصوالت پتروشیمی نتوانست چندان به افزایش درآمد ارزی
در این بخش کمک کنــد .در واقع کاهش قیمت نفت و افول بهای
کاالهای صادراتی پتروشیمی که وابسته به نفت است با افزایش حجم
صادرات آن جبران شد تا تقریبا با سقوط حدود  60درصدی قیمت
نفت ،درآمد ارزی حاصل از صادرات محصوالت پتروشــیمی چندان
کاهش نیابد .احمد کیمیایی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران که
تولید کیسههای پلی پروپیلن و صادرات آن را انجام ميدهد در مورد
تاثیر نوسانات قیمت نفت بر صنایع پاییندستي ميگوید« :در ماههای

محمد عدلی
خبرنگار

54
درصد

میزان رشد تولید
محصوالت
پتروشيمی از سال88
تا 94

صادرات
محصوالتپتروشیمی
سال

صادرات
(میلیون تن)

88

14

89

17.8

90

18.1

91

15.7

92

12.8

93

15.9

94

18.8

ابتدایی کاهش قیمت نفت که قیمتها در بازار نفت نوسانات زیادی
داشــت و قابل پیشبینی نبود ،خریداران کاالهای وابسته به نفت و
محصوالت پتروشیمی با احتیاط وارد بازار ميشدند و همین موضوع به
تاخیر در خریدها انجامید و بالتکلیفی را ایجاد کرد؛ اما پس از تثبیت
شرایط در بازار نفت حتی در قیمتهای پایینتر از سابق ،روند صادرات
محصوالت پتروشیمی و صنایع پاییندستي نیز به روال عادی بازگشت
و حتی افزایش متناسب با رشد تولید آن رقم خورد».
آمارهای رســمی نشــان ميدهد که میــزان تولید محصوالت
پتروشــیمی از  40.6میلیون تن در سال  92به  46.4میلیون تن در
سال  94رسیده است .صادرات این محصوالت نیز از  12.8میلیون تن
در سال  1392به  18.7میلیون تن در سال  1394رسید .این آمارها
نشــان ميدهد که رشد تولید در بخش پتروشیمی از سال  1392تا
 1394معادل  14درصد بود و رشــد صادرات در این سالها به 46
درصد رســیده است .این آمار نشــان ميدهد که نرخ رشد صادرات
پتروشیمی بیش از  3برابر نرخ رشد تولید آن بوده است.
همچنین آمارها نشــان ميدهد که ميزان گاز طبيعي تحويلي
به مجتمعهاي پتروشيمي در ســالهای اخیر از روند افزايشي قابل
توجهي برخوردار بوده ،به طوري كه از  35.6ميليون مترمكعب در روز
طی سال  1392به  42.6ميليون مترمكعب در روز طی سال 1394
افزايش يافته است .طبق اعالم رسمی دولت حدفاصل سالهای 92
تا  94افتتاح  5طرح پتروشيمي با حدود یک میلیارد و  350ميليون
دالر سرمايهگذاري و با توليدات ساالنه به ارزش یک میلیارد و 340
ميليون دالر (به قيمتهاي پايه ســال  )1390تا خردادماه  1395به
انجام رسیده است .همچنین برنامههای آمادهسازي و افتتاح  14طرح
با ســرمايهگذاري  5.5میلیارد دالر و ارزش توليد ساالنه حدود 5.7
میلیارد دالر (به قيمتهاي پايه سال  )1390در دست انجام است و
این طرحها تا نيمه سال  1396به سرانجام خواهد رسید.
J Jهدفگذاری سال 95
میزان تولید پتروشــیمی طی ســالهای  92تا  94در حالی 14
درصد رشــد کرده است که برای افزایش  15درصدی تولید در سال

وضعیت تولید و بازرگانی صنعت پتروشیمی از سال  88تا 94
سال 88

صنعت پتروشیمی

میزان
(میلیونتن)

کل تولید

30.4

سال 89
ارزش

میزان
(میلیونتن)

سال 90
ارزش

38.8

میزان
(میلیونتن)

سال 91
ارزش

40.5

میزان
(میلیونتن)

ارزش

39.6

فروش داخلی

7.8

 4.6هزار میلیارد تومان 10.5

 6.7هزار میلیارد تومان 11.8

 11.1هزار میلیارد تومان 13.2

صادرات

14

 9.1میلیارد دالر

17.8

 11.5میلیارد دالر

18.1

 14.6میلیارد دالر

15.7

 12میلیارد دالر

مجموع فروش داخلی و صادرات

21.9

 13.8میلیارد دالر

28.3

 18.4میلیارد دالر

30

 25.3میلیارد دالر

29

 21.4میلیارد دالر
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 17.4هزار میلیارد تومان

تاکنون با شرکتهای توتال و لینده تفاهمنامههایی برای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران امضا شده و این شرکتها قرار است در ماههای آینده
پیشنهادهاي خود را برای سرمایهگذاری به ایران ارائه کنند .بر اساس اعالم مسئوالن دو شرکت دیگر خارجی نیز با ایران برای سرمایهگذاری در صنعت
ی شدهاند و بهزودی با آنها نیز تفاهمنامههای سرمایهگذاری امضا خواهد شد.
پتروشیمی وارد مذاکره جد 

جاری برنامهریزی شده است با این حساب قرار است شتاب ویژهای در
تولید محصوالت پتروشیمی در سال  95رخ دهد .مدیرعامل شرکت
ملی صنایع پتروشیمی پیشبینی کرده است که امسال با راهاندازی
 13تا  14پروژه ،ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی حدود  7میلیون تن
افزایش یابد .مرضیه شاهدایی به تحقق تحول عظیم در اقتصاد کشور با
توجه به رفع تحریمها اشاره ميکند و با بیان اینکه صنعت پتروشیمی
نیز از این تحول بینصیب نخواهد ماند ،ميگوید :توسعه این صنعت
در چند سال گذشته با مشکالتی درباره انتقال پول ،فاینانس ،انتقال
فنــاوری و خرید تجهیــزات روبهرو بود اما با اجرایی شــدن برجام،
مشــکالت و تنگناها بهتدریج برطرف میشود و این شرکت در حال
مذاکره با شرکتهای خارجی به منظور همکاری در بخش فروش و
صادرات محصوالت و همچنین اخذ یا انتقال فناوریهای مورد نیاز
است .شــاهدایی به تمایل شرکتهای اروپایی و آسیای شرقی برای
سرمایهگذاری و فاینانس در طرحهای صنعت پتروشیمی ایران اشاره
کرده است :شرکتهایی که در زمان پیش از تحریمها رابطه خوبی با ما
داشتند و به دلیل مسائل تحریم از کشور رفته بودند برای همکاری در
تکمیل طرحها و انجام پروژههای جدید اعالم آمادگی کردهاند .معاون
وزیر نفت در دسترس بودن خوراک و ظرفیتهای بسیار خوب موجود
در ایران را مزیتی دانســت که با توجه به آن ،شرکتهای خارجی با
وجود پایین آمدن قیمت نفت هنوز مشتاق سرمایهگذاری در کشور
هستند .شاهدایی راهاندازی  13تا  14پروژه صنعت پتروشیمی را از
اولویتهای امسال عنوان کرده اســت :برآورد میشود با تحقق این
امــر ،حدود  6تا  7میلیون تن به ظرفیــت تولید این صنعت افزوده
شود .شاهدایی با بیان اینکه با افزایش تولید در فازهای پارس جنوبی،
خوراک بیشتری نیز برای مجتمعهای پتروشیمی تامین خواهد شد،
اظهــار ميکند :با تامین خوراک ،واحدهــای معطل وارد مدار تولید
ميشود و در نتیجه ظرفیتهای این صنعت نیز افزایش مییابد.

نسبت توليد محصوالت پتروشمي با ظرفيت اسمي و برنامه توليد در 7سال گذشته
سال

ميزان توليد (ميليون تن)

توليد بر ظرفيت اسمي

توليد بر برنامه سال

1388

30

 70درصد

 90درصد

1389

38.8

 78درصد

 94درصد

1390

40.5

 78درصد

 94درصد

1391

39.6

 73درصد

 84درصد

1392

40.4

 71درصد

 82درصد

1393

44.3

 78درصد

 90درصد

1394

46.4

 73درصد

 86درصد

سند راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای صنعت پتروشیمی در افق 1404
سال

ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی

میزان صادرات (میلیارد دالر)

1393

 58میلیون تن

29.2

1396

58

1399

81

1404

115

 130میلیون تن

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با محوریت بخش خصوصی به توسعه
طرحها کمک میکند ،اعالم کرده اســت :این شرکت توسعه منطقه
ویژه اقتصادی ماهشهر و بخشی از منطقه جاسک که به این صنعت
اختصاص داده شــده و ایجاد منطق ه جدید پتروشــیمی در منطقه
عســلویه را در برنامه دارد .شاهدایی از ابراز تمایل  4شرکت خارجی
برای ســرمایهگذاری در صنعت پتروشــیمی ایران خبر داده است.
این شــرکتها ميخواهند کار خود را از بخش باالدست آغاز کنند
و احداث واحدهای پاییندســت را هم در دســتور کار قرار دهند .بر
این اساس آنها واحدهای الفین و تولید اتیلین و پروپیلن را خواهند
داشت تا زنجیره ارزش را تکمیل کنند .تاکنون با شرکتهای توتال و
لینده تفاهمنامههایی برای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران
امضا شــده و این شرکتها قرار است در ماههای آینده پیشنهادهاي
خود را برای ســرمایهگذاری بــه ایران ارائه کنند .بر اســاس اعالم
مسئوالن دو شــرکت دیگر خارجی نیز با ایران برای سرمایهگذاری
ی شــدهاند و بهزودی با آنها
در صنعت پتروشیمی وارد مذاکره جد 
نیز تفاهمنامههای سرمایهگذاری امضا خواهد شد .اواخر سال گذشته
برخی شــنیدهها از سرمایهگذاری شرکت باسف  B.A.S.F /آلمان به
میزان  6میلیارد یورو حکایت داشت اما از سرنوشت این سرمایهگذاری

J Jتوسعه و سرمایهگذاری خارجی
تکمیل  55طرح نیمه تمام صنعت پتروشیمی از دیگر اولویتهای
این بخش معرفی شده اســت .برخی از این طرحها نیاز به فاینانس
ندارد و برخی نیز در انتظار منابع خارجی است .رفع موانع موجود در
طرحهایی که نیاز به فناوری و فاینانس از منابع خارجی دارند نیز در
دســتور کار شرکت ملی پتروشيمی قرار دارد .مذاکره با شرکتهای
خارجی به منظور انتقال و بهروزرســانی فناوریهای مورد نیاز انجام
شده است تا مشکالت واحدهای تولیدی رفع شود و ظرفیت مجتمعها
افزایش یابد.
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با اشــاره به اینکه

73
درصد

از ظرفیت صنعت
پتروشیمی طی سال
گذشته به تولید رسید

سهم ایران در تولید
پتروشیمیدرخاورمیانه
سایر کشورهای خاورمیانه

% 34

وضعیت تولید و بازرگانی صنعت پتروشیمی از سال  88تا 94
سال 92

صنعت پتروشیمی

میزان
(میلیون تن)

کل تولید

40.4

سال 93
ارزش

میزان
(میلیون تن)

سال 94
ارزش

44.3

میزان
(میلیون تن)

ارزش

46.4
 33.3هزار میلیارد تومان 14

 24.1هزار میلیارد تومان

فروش داخلی

14.5

 31.4هزار میلیارد تومان 16.3

صادرات

12.8

 9.9میلیارد دالر

15.9

 10.3میلیارد دالر

18.8

 9.6میلیارد دالر

مجموع فروش داخلی و صادرات

27.3

 22.5میلیارد دالر

32.3

 22.8میلیارد دالر

32.8

 18.1میلیارد دالر

ایران

% 20.1
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عربستان

% 45.9
109

منایه

سهم مصرف انرژی صنعت
پتروشیمی از صنعت کشور
پتروشیمی

% 16

سایر صنایع

پاالیش نفت

% 70

% 14

که قرار بود با همکاری هلدینگ خلیجفارس انجام شود خبر رسمی
منتشر نشده است.
ایران شرطهای برای شراکت با خارجیها در نظر گرفته است .یکی
از این شروط آن است که سرمایهگذاران خارجی شریک ایرانی داشته
باشــند و از توانمندی داخلی استفاده کنند ،اگرچه درصد آن هنوز
مشخص نشده است .شرط دیگر آن است که در مسير سرمایهگذاری
زنجیره ارزش را تکمیل کنند .انتقال تکنولوژی از دیگر اولویتهای
جلب مشارکت خارجی است.
J Jتولید محصوالت پتروشیمی در جهان
بازار پتروشیمی جهان در ســال  2014به ارزش  514.5میلیارد
دالر بوده اســت که معادل یک میلیارد و  260میلیون و  85هزار تن
محصوالت پتروشیمی است .بر اساس آمار آژانس بینالمللی انرژی،
صنایع شــیمیایی و پتروشیمی را ميتوان بزرگترین مصرفکننده
انــرژی در بین بخشهای صنعتی با تقاضای  10درصد انرژی نهایی
جهــان و  30درصد با در نظر گرفتن خوراک دانســت .محصوالت
پتروشیمی مانند اتیلن ،پروپیلن و بنزن به طور گسترده ای در صنایع
الستیک ،پالستیک ،الکترونیک و بستهبندی استفاده میشوند .سهم
خاورمیانه در تولید محصوالت پتروشیمی در سال  2014معادل 11
درصد بوده که با تولید  134میلیون و  761هزار تن به دســت آمده
است.
J Jسهم ایران در جهان و خاورمیانه
تولیــد  46میلیون تنی در ایران طی ســال  94نشــان ميدهد
که حدود  3.6درصد از تولیدات پتروشــیمی جهان در ایران شــکل

میزان انتشار گاز دیاکسید کربن CO2در مناطق مختلف پتروشیمی کشور 2014-
نام منطقه

میزان مصرف سوخت ()MMSCM

میزان نشر ( CO2میلیون تن)

منطقه ماهشهر

3434.34

6.594

منطقه عسلویه

2323.53

4.461

سایر مناطق

1269.27

2.47

مجموع

7027.14

13.525

روند تغییرات میزان تولید محصوالت پتروشیمی و مصرف انرژی آن در سالهای  1387تا 1393

ميگیرد .ایران دومین تولیدکننده پتروشیمی در خاورمیانه به شمار
ميرود .خوراك صنایع پتروشیمی عمدتاً از محصوالت پاالیشی نظیر
نفت ،گاز طبیعی و اتان اســتحصالی از آن تامین ميشود .طی سی
سال اخیر ،کشورهاي خاورمیانه بهخصوص کشورهاي عضو شوراي
همکاري خلیج فارس و ایران ،صنایع شیمیایی بزرگی احداث کردهاند
و در زمــره بزرگترین تولیدکننــدگان و صادرکنندگان محصوالت
اساسی پتروشیمی قرار گرفتهاند .ایران با قدمت  53ساله در صنعت
پتروشیمی همراه با عربستان یکی از قطبهاي صنعت پتروشیمی در
منطقه است .سهم ایران از تولید پتروشيمی در خاورمیانه طی سال
 2014معادل  20.1درصد برآورد شده است.
روند تغییرات سهم ایران از ظرفيت تولید محصوالت پتروشیمی
در خاورمیانه در فاصله سالهای  1388تا  1393حدود  14.3درصد
کاهش یافته است .روند تغییرات میزان تولید محصوالت پتروشیمی و
میزان مصرف انرژی این صنعت در فاصله سالهای  1387تا 1393
نشان ميدهد که میزان مصرف انرژی این صنعت از مقدار  40.58در
سال  87به مقدار  54.37میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 93
افزایش یافته که درحدود  34درصد افزایش را نشان ميدهد .این در
حالی است که میزان تولید محصوالت پتروشیمی در سالهای  87و
 93به ترتیب  29.65و  44.36میلیون تن بوده است که افزایش 49.6
درصدی را نشان ميدهد.
J Jانتشار گازهای گلخانهای و سهم ایران
مطابق آمار به دســت آمده از انتشار گازهای گلخانه ای در سال
 ،2015ایران به عنوان هشتمین کشور آالینده دنیا پس از کشورهای
چین ،امریکا ،هند ،روســیه ،ژاپن ،آلمان و کانادا شناخته شده است.
مشاهده ميشود که اکثر کشورهایی که در صدر فهرست قرار دارند،
کشورهایی با صنایع عظیم ،ظرفیت تولید و جمعیت باال هستند .در
گزارش ارائهشده توسط آژانس بینالمللی انرژی انتشار گاز گلخانهای
دیاکســیدکربن حاصل از احتراق سوختهای فســیلی در ایران،
بین ســالهای  1971تا  2013افزایش قابل توجه یک هزار و 440
درصدی داشته است .همچنین بر اســاس گزارش ارائهشده توسط
آژانس ارزیابی محیط زیستی هلند میزان انتشار گاز دیاکسیدکربن
ایران در سال  2014برابر  620میلیون تن بوده و روند تغییرات سرانه
سهم مناطق مختلف دنیا در تولید محصوالت پتروشیمی (سال)2014
آفریقا آمریکای مرکزی و جنوبی

%3 %1

آسیا

خاورمیانه

% 11

% 55

اقیانوسیه

%0

آمریکای
شمالی

% 14

اروپا

% 16

منبع :آژانس توسعه صنعتی ملل متحد
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طی سی سال اخیر ،کشورهاي خاورمیانه بهخصوص کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس و ایران ،صنایع شیمیایی بزرگی احداث
کردهاند و در زمره بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت اساسی پتروشیمی قرار گرفتهاند .ایران با قدمت  53ساله در صنعت
پتروشیمی همراه با عربستان یکی از قطبهاي صنعت پتروشیمی در منطقه است.

J Jچشمانداز صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۴
براساس برنامه راهبردی ارائهشده توسط وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،تدوینشده در سال  ،94ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی
کشــور باید از مقدار  58میلیون تن در سال  1393به  130میلیون
تن تا ســال  1404برسد .بر همین اساس اهداف کمی صاردات این
محصوالت تا ســال  1404نیز تعیین شده و قرار است بر این اساس
صادرات  115میلیارد دالری در این بخش محقق شود.

J Jپتانسیل صرفهجویی انرژی در صنعت پتروشیمی
آژانــس بینالمللی انرژی در گزارشــی میزان مصــرف انرژی و
پتانســیلهای صرفهجویی انرژی در صنعت پتروشیمی کشورهای
مختلف جهان را ارائه کرده اســت .بر این اساس هندوستان و چین
پتانسیلهای صرفهجویی منفی دارند که نشان میدهد فرآیندها و
فناوریهای موجود آنها از بهترین فناوریهای تجربهشده ( )BPTدنیا
به لحاظ انرژی کاراتر است .بخشی از این برتری ،در نظر گرفتن نفت و
زغالسنگ به عنوان سوخت پایه به جای گاز طبیعی در فناوریهای
برتر است .پتانســیلهای بهبود منفی برای کشورهای کره جنوبی،
آلمان و بنلوکس نیز نشان ميدهد که فرآیندهای موجود این کشورها
به طور متوسط کاراتر از فناوریهای برتر شناختهشده هستند.
بر طبــق دادههای این گزارش ،پتانســیل صرفهجویی انرژی در
صنایع پتروشیمی و شیمیایی (شامل انرژی مصرفی اعم از سوخت و
الکتریسیته و همینطور خوراک) برای کل جهان در حدود  15درصد
برآورد شده است.
بنابراین با فرض آنکه پتانســیل صرفهجویی انرژی در کشور ما با
تقریب خوبی به دنیا نزدیک باشد ،پتانسیل صرفهجویی این صنعت در
کشور ،به میزان  8.15میلیون بشکه معادل نفت خام براساس اطالعات
مصرف انرژی سال  93خواهدبود .دانشگاه برکلی با همکاری آژانس
حمایت از محیط زیست امریکا و انرژی استار این کشور راهکارهای

میلیونتن
میزان افزایش
پیشبینیشده
برای ظرفیت
تولیدپتروشيمی
در سال 95

اجراییشده در بخش پتروشیمی برای کاهش مصرف انرژی را معرفی
کرده است.
J Jآنچه باید در مورد صنعت پتروشیمی دانست
بیشــترین محصوالت پتروشــیمی از اتان ،پروپان و نفتا ساخته
ميشوند .اتان و اولفین معموال در همان پاالیشگاه تولید ميشوند اما
نفتا و پلیمرها در نقاط مختلف دنیا تولید ميشوند.
برآوردها از پروسههای تولید در صنعت پتروشیمی نشان ميدهد
که حمل و نقل گاز از یک مکان به مکان دیگر ،یکی از پروســههای
بسیار هزینهبر در صنعت پتروشیمی است .برای تولید محصوالت با
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درصد
میزان افزایش
صادرات
پتروشيمی از سال
 92تا 94

رشد تقاضا در بازار مواد شیمیایی پایه در سالهای 2010تا 2020

واحد نمودار عمودی :میلیون متریک تن

J Jصنعت انرژیبر
بر اســاس آمار ترازنامــه هیدروکربوری ســال  ،1393صنعت
پتروشیمی کشــور 54.37 ،میلیون بشــکه معادل نفت خام انرژی
مصرف کرده که معادل  16درصد مصرف کل بخش صنعت کشور
(بدون احتساب نیروگاهها) است .این میزان نسبت به سال  1386که
میزان مصرف حدود  26.7میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است،
بیش از دو برابر شده است .البته با احتساب خوراک پتروشیمی ،میزان
منابع هیدروکربوری مصرفی در این صنعت رقم قابل مالحظه 205
میلیون بشکه معادل نفت خام است.
این درحالی است که در گزارش منتشرشده توسط آژانس برنامه
محیط زیســت سازمان ملل متحد در ســال  ،2004بخش صنایع
شیمیایی و پتروشیمی با سهم  30درصدی از مصرف انرژی صنعت
کل دنیا ،بزرگترین مصرفکننده انرژی صنعتی دنیا به شمار ميرود.

7

واحد نمودار عمودی :میلیون متریک تن

انتشار دیاکسیدکربن در محدوده زمانی  1990تا  2014با رشد 117
درصدی روبهرو بوده در حالی که رشــد جمعیت کشور در این دوره
حدود  39درصد است .میزان انتشار گاز دیاکسید کربن در صنعت
پتروشیمی کشور معادل  13.52میلیون تن برآورد شده است که در
حدود  2.18درصد از کل انتشار دیاکسیدکربن در کشور را طی سال
يدهد.
 2014تشکیل م 

کشورهای پیشرو در افزایش تولید پتروشیمی در سالهای 2010تا2020

میزان تقاضای بازار برای اتیلن ( سال  2015تا )2035
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رشد ظرفیت تولید مواد اولیه پتروشیمی بین سالهای 2015تا2025

رشد ظرفیت تولید مواد اولیه پتروشیمی بین سالهای 2005تا2015

میلیون تن
هدفگذاری ظرفیت
تولید پتروشيمی در
سال 1404

ظرفیتتولیداتیلن
در سال 2015

49

حداقــل قیمت باید تا حد امکان از جابهجایی گاز در فواصل طوالنی
خودداری شود.
برآورد آژانس تحلیلی استارتاس نشان ميدهد که  5کشور چین،
امریکا ،عربستان ،کره جنوبی و هند بیشترین افزایش ظرفیت را در
زمینه تولید مواد پتروشیمی بین سالهای  2010تا  2020خواهند
داشت .کلورین ،پاراکسیلین ،بنزن ،متانول ،پروپیلن و اتیلن از تولیدات
پتروشمی در این کشورها اعالم شده و سهم هرکدام از این تولیدات
در سبد تولیدات این  5کشور برآورد شده است .این  5کشور ظرفیت
تولید محصوالت پتروشیمی خود را تا سال  2020به میزان  75درصد
افزایش خواهند داد.
J Jپیش بینی بازار پتروشمی
مناطقی که تولید مواد پتروشیمی در آنها ارزانتر است (امریکای
شمالی و خاورمیانه) حجم صادراتشان را افزایش خواهند داد.
اندازه بازار جهانی مواد پتروشیمی در سال  2014معادل 490.5
میلیون تن بود .پیشبینی میشود این میزان بین سالهای  2015تا

 2022معادل  5.1درصد رشد داشته باشد.
چیــن در ســال  2014مصرفکننده بیــش از  26.7درصد
محصوالت پتروشیمی جهان بود .دلیل این امر افزایش تقاضای داخلی
این کشور برای خرید مواد اولیه پالستیک مثل پلیاتیلن ،پلیپروپیلن
و ...بود .با افزایش تولید خودرو در این کشــور نیاز به ساخت قطعات
پالستیکی و در نتیجه نیاز به خرید مواد پتروشیمی هم باالتر رفته
است .طبق اعالم  Global Market Insightsتولیدات پتروشیمی
چین در فاصله سالهای  2015تا  2022با  6.2درصد رشد در جهان
رکورددار خواهد بود.
با توجه به برنامهریزی و حمایت دولت ،کشورهای آسیایی مثل
اندونزی ،هندوستان ،تایلند و ویتنام هم جزو کشورهایی خواهند بود
که در زمینه تولید محصوالت پتروشیمی رشد سریعی خواهند داشت.
اتیلن با  25درصد ،بیشترین محصول پتروشیمی مورد استفاده
در دنیا است .از آن برای تولید پلیپروپیلن و پروپیلن اکساید استفاده
ميکننــد .پلیپروپیلن هم ماده اولیه تولید وســایل بســتهبندی،
لوازمالتحریر ،منسوجات و قطعات اتومبیل است.

میزان تقاضای مواد اولیه پتروشیمی در منطقه آسیا در فاصله سالهای 2015تا2035

درصد
از صادرات طی 4
ماهه سال  95مروط
به پتروشيمی و
میعانات گازی است

14

میلیون تن
محصولپتروشیمی
طی سال  94در داخل
فروش رفته است
منبع :استارتاس :آژانس تحلیلگر انرژی در دنیا /تحلیل :شرکت سرمایهگذاری کارآفرینی سیمرغ آریا
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اتیلن با  25درصد ،بیشترین محصول پتروشیمی مورد استفاده در دنیا است .از آن برای تولید
پلیپروپیلن و پروپیلن اکساید استفاده ميکنند .پلیپروپیلن هم ماده اولیه تولید وسایل بستهبندی،
لوازمالتحریر ،منسوجات و قطعات اتومبیل است.

تقاضای جهانی برای اتیلن از  120میلیون تن در سال 2015
به  155میلیون تن در سال  2035خواهد رسید .در حال حاضر آسیا
(بهخصوص چین) و امریکای شمالی بزرگترین مصرفکنندگان اتیلن
دنیاهستند.
به نظر ميرسد تقاضای خرید اتیلن در امریکای شمالی و آسیا
به ترتیب  1.4و  0.9درصد رشد داشته باشد .این در حالی است که
میزان تقاضای اروپاییها به طور متوسط  0.6درصد در سال کاهش
خواهد یافت.
در آسیا نفتا همچنان پرطرفدارترین ماده خواهد بود .در حال
حاضر میزان تقاضای نفتا  117میلیون متریک تن در ســال است و
پیشبینی میشود در سال  2020این رقم به  143میلیون متریک
تن در سال برسد .این رقم احتماال تا سال  2035ثابت خواهد ماند.
یکی از محصوالت پتروشــیمی که به نظر ميرسد در  5سال
آینده مشــتری زیادی پیدا کند ،متانول است .این حالل ارگانیک،
به عنوان مواد اولیه تولید محصوالت شیمیایی و ترکیب مناسب در
گازوئیل اســتفاده ميشود .همچنین تبدیل اتانول به اولفین یکی از
استفادههای بسیار کاربردی این ماده است.
تقاضا برای بنزن هم بهســرعت در حال رشــد اســت .میزان
تقاضای جهانی برای این هیدروکربن آروماتیک در سال  2010باالی
 29میلیون تن بود .پیشبینی میشود این تقاضا در سال  2020به
بیش از  42میلیون تن برسد.
طبق تحلیلهای ( IHSمشاور پروژههای پتروشیمی در امريكا)
دولت چین در ده ساله آینده سرمایهگذاری کمتری در تولید مواد اولیه
پتروشیمی خواهد داشت.
کشورهایی که ذخایر گازی قابل توجهی دارند ( از جمله ایران)
در حال رفتن به سمت ایجاد تنوع در محصوالت پتروشیمی هستند.
J Jصنعت پتروشیمی ایران از ابتدا تا امروز
ذخایر نفت و گاز در ایران به عنوان اصلی ترین مزیت برای چرخه
تولید محصوالت پتروشیمی شرایط را برای ورود ایران به این صنعت
فراهم ساخت .فعالیت در زمینه پتروشيمی از سال  ١٣٣٠که وزارت
اقتصاد وقت« ،بنگاه شیمیایی کشور» را به منظور گسترش صنعت
پتروشیمی تاسیس کرد ،آغاز شد .برای نخستین بار واحد تولید کود
شــیمیایی مجتمع پتروشیمی شیراز در سال  ١٣٤٢به بهره برداری
رســید و در پایان همان سال نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی با
مالکیت دولت و تحت پوشــش شرکت ملی نفت ایران تاسیس شد
تا تمام فعالیتهای مربوط به ایجاد و توســعه صنایع پتروشیمی در
این شرکت متمرکز شود .توسعه صنعت پتروشیمی تا قبل از پیروزی
انقالب اسالمی ،در قالب سه برنامه عمرانی در فاصله سالهای ١٣٤٣
تا  ١٣٥٦مد نظر قرار گرفت که تامین نیاز داخلی کشور به کودهای
شیمیایی و برخی مواد پایه شیمیایی و پتروشیمیایی از اهداف عمده
این سه برنامه بود و طرحهایی برای تولید انواع کود شیمیایی با استفاده
از گازهای همراه نفت و طرحهای تولید محصوالت جدید مانند دوده،
گوگرد ،گاز مایع ،سود سوزآور ،کربنات و بیکربنات سدیم ،پیویسی
و مواد نرمکننده پالستیک اجرا شد .احداث مجتمعهای پتروشیمی
رازی (شــاهپور) ،آبادان ،پازارگاد ،کربن اهواز (ایران) ،خارگ ،فارابی
(ایراننیپون) و طرحهای توســعه پتروشــیمی شیراز و انجام بخش
عمدهای از احداث پتروشیمی بندر امام (ایران -ژاپن) از فعالیتهای
این دوره اســت .در سال  ١٣٥٦کل تولید محصوالت میانی و نهایی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی به  ٢میلیون و  ٧٠٠هزار تن رسید و
در ســالهای منتهی به سال  ١٣٥٦کل سرمایهگذاری انجامشده در
شرکت ملی صنایع پتروشیمی حدود  11میلیارد تومان بود ،در پایان
ســال  ٥٦همچنین حدود  ٦هزار و  ٨٠٠نفر در شرکت ملی صنایع
پتروشیمی مشغول به کار بودند.
پس از پیروزی انقالب اســامی و از ســال  ١٣٥٨تا سال ١٣٦٧
که جنگ تحمیلی پایان یافت ،بیشتر فعالیتهای شرکت ملی صنایع
پتروشیمی در پشتیبانی از جبهههای جنگ خالصه شد ولی با پایان
جنگ تحمیلی ،فعالیتهای این شــرکت برای بازسازی و نوسازی
واحدهای آسیبدیده در جنگ آغاز شد .در این دوره کل سرمایهگذاری
این شــرکت  42میلیارد تومان بود و شــرکت توانست طرح توسعه
پتروشیمی شــیراز و کلرآلکالی را تکمیل و اجرای طرحهای متانول
شیراز ،مجتمع پتروشــیمی اراک و واحد دیآمونیم فسفات رازی را
آغاز کند .در این دوره شرکت طراحی -مهندسی صنایع پتروشیمی
در قالب طرح متانول اول در شــیراز شــکل گرفت و برای نخستین
بار کار طراحی تفصیلی در کشور انجام شد .در سال  ١٣٦٧مجتمع
پتروشیمی شیراز به بیشترین مقدار تولید خود پس از انقالب دست
یافت و همزمان تولید مجدد در فازهای اول و دوم مجتمع پتروشیمی
رازی آغاز شد .مجموع تولید مجتمعهای پتروشیمی در سال  ٦٧به
 ٨٨٠هزار تن رســید که حدود  ٢٧٠هزار تــن گوگرد به ارزش ٢٦
میلیون دالر فروش داخلی بود و  ٤٣٠هزار تن محصوالت شیمیایی به
ارزش  500میلیون تومان نیز صادر شد .تعداد شاغالن در شرکت ملی
صنایع پتروشــیمی نیز در سال  ١٣٦٧به  ١١هزار و  ٢٠٠نفر رسید.
نخستین مرکز آموزش حرفهای صنایع پتروشیمی در بندر امام فعالیت
خود را با پذیرش کارآموز آغاز کرد و دورههای متفاوت آموزشی در این
سالها در حد  ١١٠هزار نفر -ساعت اجرا شد.
در فاصله ســالهای  ١٣٦٨تا  ١٣٧٣که نخستین برنامه توسعه
کشور اجرا شد ،فعالیتهای این شرکت بر بازسازی و نوسازی واحدها
و مجتمعهای تولیدی خسارتدیده متمرکز شد .تامین نیاز صنایع
پاییندســتی و اجرای طرح جایگزینــی واردات ،صدور محصوالت

ارزش صادرات به تفکیک
بخشهای عمده طی چهار
ماهه 1395
میعانات گازی

% 17.9

معدن

کشاورزی

% 6.5 % 2.5

فرش و
صنایع دستی

% 0.6

پتروشیمی

% 31.1

صنعت

% 41.5

مقادیر عملکرد ،ظرفیت اسمی و برنامه تولید ماههای سال( 1394هزار تن)
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مقایسه ارزش عملکرد فروش داخلی محصوالت پتروشیمی سال1393-1394

24

هزار میلیارد تومان
ارزش فروش
محصوالت
پتروشيمی در داخل

2.18
درصد
سهم صنعت
پتروشيمی از انتشار
گاز دیاکسید کربن
در کشور

16

درصد
سهم پتروشیمی در
مصرف انرژی بخش
صنعت کشور

114

مقایسه مقدار عملکرد فروش داخلی محصوالت پتروشیمی سال1393-1394

پتروشــیمی و کمک به رهایی از اقتصاد تکمحصولی در بلندمدت،
فراهم کردن زمینههای رشد صنعت غیروابسته و پایهریزی فناوری
داخلی ،همچنین استفاده بیشتر از امکانات داخل کشور از اهداف مهم
برنامه اول توسعه در بخش پتروشیمی به شمار ميرود .در سالهای
اجرای این برنامه  ١٠طرح عمرانی جدید اجرا شــد و بهرهبرداری از
طرحهای دیآمونیم فســفات رازی ،متانول اول شیراز ،پتروشیمی
بندر امام ،پتروشــیمی اصفهان ،فاز اول پتروشیمی اراک و گسترش
دوده صنعتی اهواز در طول این برنامه آغاز شد .بهرهبرداری تدریجی
از طرحهای جدید موجب شــد تا ظرفیت تولید شرکت ملی صنایع
پتروشیمی ایران از  ٥میلیون و  ٥٠٠تن در سال  ٦٨با رشد متوسط
ســاالنه  13.5درصد بــه  ١٠میلیون و  ٣٠٠هزار تن در ســال ٧٣
برسد .در این دوره کل سرمایهگذاری شرکت به  750میلیارد تومان
رسید که بخش ارزی آن با  ٤میلیارد و  ٣٠٠میلیون دالر  ٥٠درصد
کل ســرمایهگذاری را تشکیل ميداد .برآورده شدن بخشی از هدف
انتقال فنــاوری و بهکارگیری نیروهای متخصص داخلی برای انجام
مراحل مهندسی ،ساختمان و نصب طرحهای عمرانی پتروشیمی از
ویژگیهای اجرایی برنامه اول بود و دو شرکت وابسته یعنی شرکت
طراحی و مهندســی صنایع پتروشیمی و شرکت ساختمان و نصب
صنایع پتروشیمی ،به منظور ارتقای توانمندیهای اجرای طرحهای
پتروشیمی تاسیس شدند.
تولید صنایع پتروشیمی در سالهای برنامه اول توسعه از ٢میلیون و
 ٤٠٠هزار تن در سال  ٦٨با رشد متوسط ساالنه  25.5درصد در سال
 ٧٣به  ٧میلیون و  ٥٠٠هزار تن و حجم صادرات مواد پتروشیمی که
در ســال  ٦٨در مجموع  ٣٦٠هزار تن به ارزش  ٣٠میلیون دالر بود،
در ســال  ١٣٧٣به  ١میلیون و  ٩٠٠هزار تــن و ارزش  ٢٧٠میلیون
دالر رســید .روند افزایشی تولید مواد پتروشیمی در سالهای اجرای
برنامه اول توسعه ،سهم صادرات محصوالت پتروشیمی را در صادرات
غیرنفتی کشــور از  2.7درصد در ابتدای برنامــه اول به  5.6درصد در
ســال پایانی این برنامه رساند .در این دوره میانگین سهم پتروشیمی
در صادرات بخش صنعت  4.1درصد بــود .در این دوره بازار خاور دور
 ٥١درصد محصــوالت صادراتی ایران را خریداری ميکرد و بازار هند
 ٢٤درصد ،بازار اروپــا  ١١درصد و بازار خاورمیانه  ١٠درصد بازارهای
صادراتی محصوالت پتروشیمی ایران را شامل ميشدند .در سالهای
اجرای برنامه اول توسعه ،فروش داخلی محصوالت پتروشیمی از ٥٥٠
هــزار تن و ارزش  3.2میلیارد تومان به بیش از  ٢میلیون و  ٧٥٠هزار
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تن و ارزش  80میلیارد تومان افزایش یافت .ارزش افزوده ناشی از تولید
و فروش محصوالت پتروشیمی نیز در سالهای نخست اجرای برنامه
اول توسعه  68میلیارد تومان بود که در پایان این برنامه به  400میلیارد
تومان افزایش یافت .سهم صنایع پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی
کشــور در این سالها با به تولید رسیدن طرحهای برنامه اول توسعه
از حــدود  0.25درصد به  1.08درصد رســید و در بخش صنعت نیز
این ســهم از  2.5درصد به  5.3درصد افزایش یافت .با بهرهبرداری از
طرحهای جدید نیروی انسانی شــاغل از  ١٢هزار و  ٣٠٠نفر در سال
 ٦٨به  ١٨هزار و  ٣٠٠نفر در سال  ٧٣رسید ،ضمن آنکه در برنامه اول
توســعه آموزشهای کوتاهمدت فنی و غیرفنی  ١٣هزار و  ٥٠٠نفر با
صرف  ٥٠٠هزار نفر -ساعت عملی شد .شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ایران در ســالهای اجرای برنامه پنجساله دوم توسعه از سال  ١٣٧٤تا
 ١٣٧٨فعالیتهای خود را با اهداف افزایش سوددهی ،توسعه صادرات،
گسترش خصوصیسازی و افزایش تولید و تنوع محصوالت دنبال کرد .با
آغاز بهرهبرداری از طرحهای باقیمانده از برنامه اول توسعه شامل فاز دوم
و بوتاکلر پتروشیمی اراک ،ارومیه ،خراسان و تبریز در سالهای نخستین
برنامه پنجساله دوم و طرح متانول پتروشیمی خارگ در پایان سال ٧٨
ظرفیت ساالنه تولید محصوالت پتروشیمی این شرکت به  ١١میلیون
تن رسید و با تداوم سرمایهگذاری در طرحها و مجتمعهای در دست
احداث ،حجم سرمایهگذاری در این برنامه به  835میلیارد تومان شامل
 1.07میلیارد دالر رسید.
در ســالهای اجرای برنامه دوم توســعه ،منطقــه ویژه اقتصادی
پتروشیمی در محدوده بندر امام برای اجرای طرحهای پتروشیمی و
صنایع وابسته و به منظور اجرای سیاست جلب سرمایهگذاری خارجی
و افزایش صادرات غیرنفتی ایجاد شد و اجرای  ١٠طرح از جمله طرح
تولید محصوالت ویژهای مانند  PETو پلیمرهای مهندسی برای ایجاد
تنوع در محصول و پاسخگویی به روند فزاینده تقاضا برای فرآوردههای
پتروشیمی پیشبینی شد ،هرچند که طرحهای برنامه پنجساله دوم
توســعه بهجز پارازایلین بندر امام و متانول دوم سایر طرحها در طول
برنامه پنجساله سوم توسعه اجرا شد .میزان فروش شرکت ملی صنایع
پتروشیمی در سالهای اجرای برنامه دوم توسعه ،با عرضه محصوالت
جدید به بازار رشــد چشمگیری داشت و در سال  ٧٨فروش داخلی تا
 ٣میلیون و  ٨٠٠هزار تن ،به ارزش  430میلیارد تومان افزایش یافت.
صادرات محصوالت پتروشیمی نیز به  ٢میلیون و  ٩٠٠هزار تن و ارزش
 ٥٨٠میلیون دالر با رشد سالیانه  ١٦درصد رسید .در سالهای اجرای

در تنظیم برنامه پنجساله چهارم توسعه ،اولویت در استفاده از خوراک گاز طبیعی ،اتان ،میعانات گازی NGL ،و محصوالت جانبی و مواد میانی
مجتمعها بوده است و استفاده از حداکثر امکانات و توانمندیهای داخلی ،اجرای طرحهای جدید با بهرهگیری از سرویسهای جانبی متمرکز در
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مورد تاکید قرار گرفت.

برنامه دوم توســعه ،سهم صنعت پتروشیمی از کل صادرات غیرنفتی
کشــور نسبت به پایان برنامه اول توسعه به  17.2درصد و در صادرات
بخش صنعت به  30.7درصد ارتقا یافت ،ضمن آنکه چند دفتر فروش
در مراکز مبادالت محصوالت از جمله در هندوستان ،چین ،سنگاپور و
اماراتمتحدهعربيبهمنظورحضورموثردربازارهایبینالمللیتاسیس
شد.
ارزش افزوده تولیدات پتروشیمی در پایان برنامه دوم توسعه به 450
میلیارد تومان رسید که رشدی برابر  ١١٣درصد داشت .سهم صنعت
پتروشیمی از تولید ناخالص داخلی کشور در همین سال به ١/٠٤درصد
رسید و سهم آن از ارزش افزوده بخش صنعت به  ٨درصد افزایش یافت.
تعداد افراد شاغل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،در پایان سالهای
اجرای برنامه دوم توسعه کشور  ١٢هزار و  ٦٠٠نفر بود.
اجرای برنامه سوم توسعه از سال  ١٣٧٩بر پایه تجربیات به دست
آمده از اجرای برنامههای اول و دوم به عنوان سرآغازی برای جهانی
شدنصنعتپتروشیمیکشوربودکهمرحلهنوینیبرایجهانیشدن
فعالیتهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب ميشد .ارتقای
جایگاه صنعت پتروشیمی در صادرات غیرنفتی ،عالوه بر جهش در
میزان تولید و فروش ،از ویژگیهای متمایز برنامه ســوم توسعه بود
و در قالب آن اجرای بیشــتر طرحهای برنامه دوم توسعه که مراحل
اجرایی آن آغاز شده بود ،استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود و ایجاد
ظرفیتهای تولیدی جدید ،نوسازی و بازسازی واحدهای قدیمی و
تولید محصوالت بــا ارزش افزوده باالتر مد نظر قرار گرفت .حداکثر
استفاده از توانمندیهای مهندسی و فنی داخلی ،تجهیز مناطق ویژه
اقتصادی ،توسعه صادرات ،خصوصیسازی ،حمایت از سرمایهگذاری
بخش خصوصی و گســترش تحقیق و توســعه نیز از دیگر اهداف
اصلی برنامه پنجساله سوم توسعه در صنایع پتروشیمی بود .اجرای
طرحهای جدید با هدف تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشــتر و
اســتفاده حداکثر از خوراکهای اتان و مايعات گازی در برنامه سوم
توسعه مورد توجه قرار گرفت و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به
دلیل ارتباط با منابع گاز طبیعی میدان پارس جنوبی برای اجرای این
طرحها مکان مناسبی تشخیص داده شد .حجم سرمایهگذاریهای
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با محاسبه طرحهای زیربنایی
نظیر بندر پتروشــیمی پارس در طول برنامه پنجساله سوم بیش از
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 ١٠میلیارد دالر شــد .در سالهای اجرای برنامه سوم توسعه ،تولید
محصوالت پتروشیمی از  ١١میلیون تن در سال  ٧٨به  ١٣میلیون
تن در ســال  ٨١رسید و برای تولید  ٢٢میلیون و  ٥٠٠هزار تن در
ســالهای  ٨٣و  ٨٤برنامهریزی شد .میزان صادرات و فروش داخلی
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ٨١به ترتیب ٣میلیون و٩٠٠
هــزار تن به ارزش  ٩٤٠میلیون دالر و  ٤میلیون و  ٣٠٠هزار تن به
ارزش  740میلیارد تومان بوده است .سهم پتروشیمی در صادرات
غیرنفتی در ســال  ٨١به  21.3درصد افزایش یافت که نشاندهنده
رشدی برابر  23.6درصد در این دوره است .ارزش افزوده محصوالت
پتروشیمی در پایان سال  ٨١به  ٨هزار و  ٦٠٠میلیارد ریال رسید که
نسبت به شروع برنامه اول توسعه  ١٢برابر رشد داشت.
در تنظیم برنامه پنجساله چهارم توسعه ،اولویت در استفاده از خوراک
گاز طبیعی ،اتان ،میعانات گازی NGL،و محصوالت جانبی و مواد میانی
مجتمعهابودهاستواستفادهازحداکثرامکاناتوتوانمندیهایداخلی،
اجرای طرحهای جدید با بهرهگیری از سرویسهای جانبی متمرکز در
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
مورد تاکید قرار گرفت .ساخت و توسعه مجتمعهای پتروشيمی در
منطقه ویژه پارس ،تحولی چشمگیر در تولیدات این صنعت ایجاد کرد
تا سهم صادرات آن نیز به میزان چشمگیری افزایش یابد .در چشمانداز
سال  ١٣٩٤دستیابی به تولیداتی به ارزش  ٢٦میلیارد دالر پیشبینی
شده بود که حدود  ٢٠میلیارد دالر آن ارزش محصوالت قابل فروش بود
و جذب منابع سرمایهگذاری و گسترش مالکیت بخشهای خصوصی
داخلی و خارجی در کل مالکیت صنعت پتروشیمی و رساندن سهم
بخــش خصوصی به حدود  ٥٠درصــد از هدفهای دیگر این برنامه
بــود .تولید  ١٢میلیون تن اتیلن ١٠ ،میلیون تن پلیمر ٨ ،میلیون و
 ٥٠٠هزار تن اوره ٧ ،میلیون و  ٥٠٠هزار تن متانول و  ٤میلیون تن
آروماتیک از اهداف تعیینشده برای اجرای برنامههای پنجساله چهارم و
پنجم است که باالترین سهم تولید اتیلن و اوره را در خاورمیانه نصیب
ایران ميکند .برای رسیدن به اهداف تعیینشده ،شرکت ملی صنایع
پتروشیمی ساالنه تا ١٠میلیون تن اتان و روزانه ١٨٣میلیون مترمکعب
گاز طبیعی ٣١٥ ،هزار بشکه مایعات گازی و  ٤٠٠هزار بشکه مایعات
گازی نیاز دارد که شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز آن را تامین
خواهند کرد.

20.1
درصد
سهم ایران از
تولید محصوالت
پتروشيمی در
خاورمیانه

514

میلیارد دالر
ارزش بازار
پتروشيمی جهان در
سال 2014
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منایه

صنعت پیشران در آتش

الزامات افزایش دوبرابری صادرات پتروشيمی

در حال حاضر ظرفیت پتروشیمی ایران به طور اسمی حدود
60میلیون تن در سال است .حدود  55تا  60طرح پتروشیمی
در حال ســاخت است .پیشرفت این طرحها از  5درصد تا 95
درصد اســت .اگر این مجتمعهای پتروشیمی وارد مدار تولید
شــود و به بهرهبرداری برســد ،ظرفیت پتروشــیمی ایران از
60میلیون تن به 120میلیون تن خواهد رسید .این اتفاق در
بازه زمانی  3تا  5ســال رخ خواهد داد اما برای اینکه این اتفاق
مهدی شریفی نیکنفس
رخ بدهد نیاز است مباحث پاییندستی را توسعه بدهیم .در کنار
مدیرعامل شرکت بازرگانی
آن نیز باید صادرات را توسعه بدهیم و بازوهای صادراتی کشور را
پتروشیمی
تقویت کنیم .پیشبینی میشود طی ۳تا ۵سال آینده ،صادرات
محصوالتپتروشیمیتقریبابهدوبرابربرسد.بنابراینبایدبیشتر
ش افزوده در بازارهای هدف باشیم .ایران موقعیتی ممتاز در صنعت پتروشیمی جهان
به فکر ایجاد ارز 
دارد و باید از این مهم به بهترین شکل و باالترین ظرفیت بهره برد .افزایش تولید محصوالت پتروشیمی
منوط به این است که در بخش بازاریابی ،محصوالت در بازارهای هدف بهدرستی تعریف شود .بازارهای
پتروشــیمی ،در بخشی از محصوالت تولیدی اشباع هستند .بنابراین باید با استفاده از بازاریابهای
حرفهای به صورت متمرکز در بازارهای دنیا وارد شد .زیرا در این صورت قدرت چانهزنی برای فروش
محصوالت با قیمت باالتر افزایش پیدا میکند .باید ردههای تولیدی نیز با هدف حضور مطمئن در بازار
مدیریت شود .یعنی همه پتروشیمیها یک محصول خاص تولید نکنند زیرا توانایی تولید محصوالت
دیگر را هم دارند .مسئله مهم دیگر این است که پتروشیمیها رقابتهای منفی در بازارهای هدف
نداشته باشند تا یک محصول به قیمت خوب در بازارهای هدف فروخته شود .بنابراین در کل کشور
نیاز به یک شرکت مدیریت صادرات ملی برای همه محصوالت اعم از محصوالت پتروشیمی ،سیمان و
غیره وجود دارد .با توجه به وجود طرحهای قابل ارائه در سطح بینالمللی در صنعت پتروشیمی ،قانون
حمایت از سرمایهگذار خارجی نیز در ایران وجود دارد .بنابراین سرمایهگذاران با روشنشدن برخی از
مسائل در این صنعت حتما برای سرمایهگذاری رغبت نشان خواهند داد.
وزارت نفت با اعالم فرمول قراردادهای خوراک پتروشیمیها ،برای  ۱۰سال ،مسئله مهمی را که
برای ســرمایهگذاران اهمیت دارد روشن کرده است .زیرا سرمایهگذار خارجی باید بداند که در کجا
ســرمایهگذاری میکند و چه میزان ســود میبرد و چگونه میتواند سودش را از کشوری که در آن
ســرمایهگذاری کرده ،خارج کند .موارد ذکرشده الزم است خیلی شفاف برای سرمایهگذار خارجی
مشخص شود .مطمئنا سرمایهگذار خارجی با دانستن این موارد برای سرمایهگذاری به ایران خواهد آمد.
J Jنقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی
صنعت پتروشیمی ایران برای تحقق جهش دوم خود نیازمند همدلی و همگرايي بیشتر است .در
صورت نهادینه شدن نقش رگوالتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ميتوان به بسیاری از هدفهای
پیشبینیشده دست یافت .تنظیم بازار و نیز عرضه و تقاضا باید برای تامین نیاز داخل و نیز صادرات
هدفمند شود .در صورت رقابت سالم و نیز برنامهریزی برای صادرات ميتوانیم بازارهای ازدسترفته را
احیا کنیم .به دلیل خصوصیسازیهای انجامشده ،برخی رقابت ها ميتواند منجر به تضعیف صادرات
محصوالت پتروشیمی شود .رگوالتوری با توجه به کارکردهای خود ميتواند روند صادرات را تسهیل
کند .باید در بازارهای بینالمللی با زبانی یکسان حضور یابیم و منافع تمام شرکتهای پتروشیمی را
مورد توجه قرار دهیم تا جایگاه کشورمان در عرصه بینالمللی تقویت شود .شناخت درست بازار برای
تداوم حضور و صادرات پایدار ضروری است و باید بر اساس شرایط موجود در بازار اقدام به صادرات کرد.
همزمان با افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی ایران در سالهای آینده ،حجم و ارزش
صادرات محصوالت مجتمعهای پتروشیمی ایران افزایش خیرهکنندهای خواهد داشت و پتروشیمیها
116
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افزون بر تامین نیاز داخل رونق صادرات را تجربه خواهند کرد .تکمیل زنجیره ارزش و تنوع در تولید
ميتواند کشورمان را به یک قطب صادراتی مطمئن در صنعت پتروشیمی تبدیل کند و کشور از ارزش
افزوده باالی این صنعت بهرهمند شود .تقویت کانالهای رسمی ،حضور در بازارهای هدف و ایجاد تنوع
ن اولویتهای شرکتهای پتروشیمی است .این موارد سبب ميشود که امنیت
در مشتریان از مهمتری 
صادرات ایجاد شود و محصوالت بهموقع به بازار برسد.
J Jدولت و بخش خصوصی
تقریبا تمامی پتروشــیمیهای دولتی در حال حاضر بر اساس اصل 44واگذار شدهاند .درگیری
چندانی در همکاری دولت و بخش خصوصی وجود ندارد اما همچنان این بحث وجود دارد که دولت
بتواند مسئله یکپارچهسازی را حفظ کند .پتروشیمی یک صنعت یکپارچه است و زنجیره ارزش آن باید
حفظ شود .به این ترتیب حمایت از یکپارچهسازی صنعت و توسعه صادرات اصلیترین وظیفه دولت
در قبال پتروشیمیهاست تا بتوانیم به صورت همصدا صادرات را انجام بدهیم .در حال حاضر به دلیل
تعدد واحدهای صادرکننده محصوالت پتروشیمی تفرقهای در جهان به وجود آمده که باعث ایجاد
نوعی رقابت منفی در بازار پتروشیمی کشور میشود اما اگر همهچیز بهدرستی پیش برود میتوانیم به
اصالح آن بپردازیم .دغدغه دیگری که وجود دارد مربوط به پتروشیمیهایی است که به صندوقهای
بازنشســتگی یا نظایر آن واگذار شدهاند ،این واحدها باید هرچه زودتر به خود مردم یا همان بخش
خصوصی واقعی واگذار شوند .اخیرا ًآتشسوزیهای بسیاری در مجتمعهای پتروشیمی رخ دادهاست.
در این زمینه نقش نظارت و حاکمیت بر سرمایههای ملی اهمیت پیدا میکند .واگذاری یک مجتمع یا
کارخانه نباید به صورتی باشد که نقش نظارتی در آن کمرنگ شود .قطعاً بخشهای HSEو ایمنی باید
به عنوان استانداردهای ملی ابالغ شود و سپس از سوی حاکمیت نظارت شود .ميتوان گفت که دولت
به طور جدی به مسئله نظارت بر مجتمعها نپرداختهاست .در بخش نظارتی ،استانداردهای ایمنی به
صورت مستمر باید مورد نظر قرار بگیرد و گزارشهایی از موارد ایمنی ارائه شود .اما این نقش به صورت
بسیارکمرنگیایفامیشود.جلساتمهمیدرشرکتملیصنایعپتروشیمیباحضورمسئوالنایمنی
مجتمعهای پتروشیمی و مسئوالن شهرکهایی که پتروشیمیها در آنها قرار دارند برگزار شدهاست و
امیدواريم که مشکالت برطرف شود.
J Jفروش داخلی و بورس
شرکت بازرگانی پتروشیمی در ابتدای راه از رفتن محصوالت پتروشیمی به بورس کاال حمایت کرد.
در بورس موضوع شفافیت و عرضه برای عموم مطرح است اما در این میان مالحظات و حاالت خاصی
نیز وجود دارد .بعضی محصوالت پتروشیمی مشتریهای مشخص دارند و در حجمهای کم خرید
ميشوند ،بنابراین دیگر الزم نیست به بورس بروند .عالوه بر این ،یک سری محصوالت دیگر وجود دارند
که تنها یک مشتری دارند ،بنابراین این محصوالت هم دیگر نیازی به ورود به بورس ندارند؛ این دسته از
محصوالت باید در قالب قرارداد خرید و فروش شوند .بخشی از محصوالت پتروشیمی هم سفارشیاند و
باید شرکت مصرفکننده سفارش بدهد و بعد تولید صورت بگیرد .بنابراین جای این گروه از تولیدات نیز
در بورس نیست .در اینگونه محصوالت خریدار و تولیدکننده باید روی تناژ و قیمت توافق انجام دهند.
اینکه پافشاری شود تا تمام محصوالت پتروشیمی در بورس کاال عرضه شوند منطقی نیست ،از طرفی
نظر مخالف این ماجرا ،یعنی عدم عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس نیز اشتباه است .بورس یک
بازار مدرن در جهان است ،حتی برای طال و نفت نیز بورس داریم اما فقط در دو کشور بورس پتروشیمی
وجود دارد .بیشتر خرید و فروشهای پتروشیمی بر مبنای قرارداد است .بنابراین اگر بورس پتروشیمی
سازوکار مناسبی داشت ،دنیا هم به این سمت ميرفت .به دلیل نوع بازار ،پتروشیمی ،بورسبردار نیست
و ميتوان در خارج از بورس به طور قراردادی خرید و فروش را انجام داد .با این حال ،ميتوان بخشی از
محصوالت پتروشیمی را نیز در بورس عرضه کرد و از مکانیزم قیمتگذاری آن بهره برد.

مناگــر
هواپیمای  A380به درد  نمیخورد؟
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هواپیمای غولپیكری كه به نظر میرسید صنعت هواپیمایی را به تسخیر درآورد ،حاال مشتری ندارد
کریستوفر جاسپر
آندریا راتمن
گزارشگر حوزه فناوری

منبع  بلومبرگ بیزینسویك
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سفارش از مدل آ380
باقی مانده است

193
عدد

از مدل آ 380از زمان
اولین تولیدش در 9
سال قبل تا سال 2016
به فروش رسیده است
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بعد از نمایشگاه هوایی بینالمللی فارنبورو در انگلستان ،به نظر
میرسد بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان در حال سقوط در
تاریخ صنعت هوانوردی است چراکه هیچوقت واقعا صعودی نداشته
است .گروه ایرباس در نمایشگاه ،کاهش شدید در تولید گل سرسبد
محصوالت خود ،سوپرجت آ ،380را اعالم و تصدیق کرد که تقاضای
این محصول از زمان ارائهاش به بازار بسیار افت کرده و این چشمانداز
را پیش رو قرار داده که این مدل پیش از موعد از بازار خارج شــود.
ایرباس در  12ژوئیه اعالم کرد که نرخ تولید این مدل از هواپیماهای
دوطبقه تا سال  2018به کمتر از نصف تولید کنونی و به میزان یک
هواپیما در ماه خواهد رســید .برخالف موفقیت بقیه خطوط تولید
تصمیم مایه یأس و تعجبآور خود را تنها
ایرباس ،این شرکت این
ِ
چند ساعت بعد از چندین سفارش بزرگ برای جت محبوب آ-320
مانند خود در نمایشگاه فارنبورو اعالم کرد.
آ 380با روبهرو شدن با ورشکستگی تقریبا غیرقابلاجتناب خود در
تنها یک دهه بعد از شروع عملیات تجاری آن در بازار ،هرگز نتوانست
آرزوهای شرکت ایرباس را محقق کند و شرکت زمانی دراز نیاز دارد
تا بتواند  28میلیارد دالری را که روی این مدل سرمایهگذاری کرده
دربیاورد .با معرفی جتهای دوموتوره چاالکتر و از دســت دادن
تمایل هواپیمایی امارات در دوبی که تنها خطوط هواپیمایی بود که
به طور کامل از هواپیماهای پهنپیکر استفاده میکرد ،میزان تقاضای
محصول جدید ایرباس در سالهای اخیر از بین رفته است .با در نظر
گرفتن اینکه پیشبینی شده است شرکت هواپیمایی امارات در دو
دهه آینده  1200هواپیمای پهنپیکر خریداری کند ،ایرباس باید با
واقعیت بسیار متواضعانهتری کنار بیاید .این شرکت تنها  193عدد
از هواپیماهای مدل آ 380را برای  126سفارش تحویل داده است،
با وجود اینکه برخی از آنها حتی غیرمحتمل است که تبدیل به پول
شوند .شرکت گفته است که کاهش نرخ تولید برنامهریزیشده ،در
آینده به اندازه پاسخگویی به میزان سفارشهای کنونی خواهد بود.
حتی با اینکه ایرباس به دنبال راهی میگردد که هزینههای تولید
را بهقدری کاهش دهد که مدل آ 380همچنان در سطح کمتری از
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تولید بهصرفه باشد ،واقعیتهای جدی کاهش نرخ تولید این را نشان
میدهند که کاهش تولید باز هم شدیدتر باشد .با اینکه تحویل مدل
آ 380در سال  2015تنها  27عدد بوده اما پیشبینی میشود که در
سال آینده به  20عدد برسد و این میزان نیز حتی  8عدد بیشتر از
تعدادی خواهد بود که طبق برنامهریزی در سال  2018باید تحویل
شود .این وضعیت به حدی است که حتی کارشناسان به این مسئله
میپردازند که این مدل از ایرباس بهزودی از رده خارج خواهد شد.
ریچارد ابوالفیا ،مشــاور هوانــوردی در گــروه «فِیرفکس» در
ویرجینیــا ،میگوید« :مدل آ 380ایربــاس نمیتواند در این نقطه
خود را احیا کند .نرخ تولید جدید این مدل جدا غیراقتصادی است.
بنابراین تا چند سال دیگر منقرض خواهد شد».
بعد از اعالم کاهش تولید در مدل جدید ایرباس ،قیمت ســهام
این شرکت به اندازه  3درصد سقوط کرد و این سقوط همزمان شد
با رکورد  17درصدی ســقوط ساالنه ارزش سهام شرکت که باعث
نابودی  44میلیارد دالر از ارزش شرکت شد.
مدل آ 380با وجود داشــتن  550صندلی ،به دلیل فضای زیاد
بین صندلیها برای مشتریان محبوب بوده اما در خطوط هواپیمایی
کمترین تقاضا برای آن وجود داشته است .با اینکه هواپیمایی امارات
بیش از  140فروند از این مدل را سفارش داده و حدود  80فروند را
نیز هماکنون در ارائه خدمات خود به کار گرفته است ،تنها دو اپراتور
هواپیمایی دیگر ،یعنی «سنگاپور ایرالینز» و شرکت «کانتاس ایرویز»
استرالیایی ،تعداد  20فروند یا بیشتر از این مدل را خریدهاند .شرکت
امارات در یک ایمیل به بلومبرگ بیزینسویک گفته است که میزان
تقاضای این شــرکت برای مدل آ 380از ایرباس در ســال ،2018
چندان تاثیری در کاهش تولید ایرباس نخواهد داشت و البته در مورد
پیامدهای تصمیم اخیر ایرباس برای کاهش تولید مدل آ 380خود
اظهارنظر نکرده است .بزرگترین شرکت هواپیمایی که استراتژی
خود را روی مدلهای بسیار غولپیکر هواپیماهای مسافربری چیده
بود ،این روزها تحت فشــار اســت که در یک دهه یا بیشتر ،میزان
سفارشهای خود را از چنین هواپیماهایی تعدیل کند.

قیمت این مدل  432.6میلیون دالر تعیین شده است .هیچ هواپیمای آ 380دستدومی در بازار وجود ندارد
و همین امر ،فروختن هواپیماهای كاركرده و تعیین قیمت برای آن و نیز اجارهاش را به وسیله خطوط هوایی
دشوار كرده است.

حتی خطوط هواپیمایــی بزرگ جهانی مثل «بریتیش ایرویز»
یکنند.
و «ایرفرانس» نیز به میزان کمی از مدل آ 380اســتفاده م 
مدل گل سرسبد هواپیماهای مسافربری محدود به استفاده در
این ِ
انگشتشمار مسیرهای پرمسافر شده و مورد تقاضای کسانی است
که قابلیت عکاســی از داخل آن را میپسندند ،نه شامل حال اکثر
مسیرهای هوایی که ایرباس انتظار دارد این مدل را مورد استفاده قرار
دهند .برای بیشتر خطوط هواپیمایی ،هواپیماهای دوطبقه در بهترین
حالت یك مزیت اضافی اســت بیشتر از اینكه ستون فقرات ناوگان
هوایی برای مسیرهای طوالنی باشد .شركتهای هواپیمایی امریكایی
و ژاپنی از مدل آ 380ایرباس تهیه نكردهاند و مشــتریان خود را به
سمت مدلهای قدیمیتر هدایت میكنند؛ به همین ترتیب ،به تعداد
انگشتشماری از مدل غولپیكر بوئینگ  747خرید هاند.
این مدل ایرباس به فاصله زیاد گرانترین مدل محصوالت شركت
به شمار میرود؛ با اینكه معموال به مشتریان تخفیفهای زیاد داده
میشود اما قیمت این مدل  432.6میلیون دالر تعیین شده است.
هیچ هواپیمای آ 380دستدومی در بازار وجود ندارد و همین امر،
فروختن هواپیماهای كاركرده و تعیین قیمت برای آن و نیز اجارهاش
را به وســیله خطوط هوایی دشوار كرده است .میزان سفارش برای
مدل آ 380در ســالهای اخیر بسیار كم شده است .در سال 2015
هیچ سفارشی برای این مدل وجود نداشت .در اوایل امسال نیز تنها
سه عدد از این مدل سفارش داده شد كه مربوط به شركت هواپیمایی
«ال نیپون ایرویز» بود و جزو سفارشهایی بود كه از سالهای گذشته
به امســال رسیده بود .ایران نیز سفارش  12فروند مدل آ 380را در
ژانویه امسال بررسی كرده است اما بعدتر دولت این كشور اعالم كرد
كه این ارزیابی ممكن است تا پنج سال آینده به سفارش آن تعبیر
نشود و پس از آن ،تنها وقتی این خرید انجام خواهد شد كه دولت
واقعا به این نتیجه برسد كه به هواپیماهایی از این مدل نیاز دارد.
با نبود قراردادهای خرید بیشتر برای مدل آ ،380شركت به این
نتیجه رســیده است كه در سطح جهانی تولید این مدل را كاهش
دهــد و از نظر برخی از كارشناســان مثل هانس وبر ،رئیس بخش
سندیگوی شــركت مشاوره «تكوپ اینترنشنال» ،این كاهش نرخ
تولید به معنی «شروع یك پایان» خواهد بود.
دلیل اصلی شكست مدل آ 380قماری بود كه از سوی شركت
ایرباس روی مسیر جهانی صنعت هوانوردی انجام شده بود؛ شركت
استدالل میكرد كه با تبدیل بیشازپیش كالنشهرهای جهانی به
نقاط مركزی پرتراكم و گسترش اقتصادی نواحی آسیایی ،تقاضا برای
سوپرجتهای غولپیكری مثل آ 380در سراسر جهان افزایش پیدا
خواهد كرد .این لحنی بود كه شــركت در بیانیه ماه ژوئیه خود نیز
تكرار كرده و گفته بود كه هواپیماهای دوطبقه «یك و تنها راهحل
برای رشد پایدار در فرودگاههای پرازدحام» است.
بوئینگ به اتفاقات بــه صورت متفاوتی نگاه كرده و پیشبینی
كرده بود كه جهانیسازی گوناگونیهای بیشتری را طلب میكند و
تركیبی از پیچیدگی خدمات جدیدی است كه شهرهای كوچكتر
را بــه هم متصل میكند .برای همــه این نیازها به بهترین نحو با
هواپیماهای پهنپیك ِر اندازه متوسط مرتفع میشود .پاسخ شركت
بوئینگ ساخت مدل  787دریمالینر و بهروزرسانی طیف پرفروش
 777بــود .مدل  747-8بوئینگ كــه آخرین تعامل با جمبوجت
محبــوب آن زمان این شــركت بود ،حتی با پذیرش مشــتریانی
مواجه شد كه اشــتیاق آنها چندان زیاد نبود اما از اشتیاقشان به

مدل آ 380ایرباس بیشــتر بود .مدل  747بوئینگ یك هواپیمای
جت چهارموتوره است كه پس از هواپیمای ایرباس آ ،۳۸۰-دومین
هواپیمای بزرگ مسافربری در جهان به شمار میرود .این مدل در
زمان خود انقالبی بزرگ در صنعت هواپیماهای مسافربری به حساب
میآمد و برای چهل سال بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان
بود .این مدل قابلیت جابهجایی حداکثر  ۵۵۰مســافر را داراست
و برخالف ایرباس آ ،۳۸۰طبقه دومش کامل نیســت و منحصر به
قسمت جلوی هواپیما است.
خود ایرباس به نظر میرسد كه تدریجا در حال نزدیك شدن به
دیدگاه بوئینگ است .تا همین اواخر ،این شركت خطوط هواپیمایی
را تحت فشــار قرار میداد كــه از برنامه بهروز كــردن موتورهای
هواپیماهــای خود حمایت كنند و هدفش دمیــدن روحی تازه به
برنامههای تجاریاش بود .در حالی كه هواپیمایی امارات مشــتاق
عملی كردن این پیشنهاد بود ،دیگر شركتهای هواپیمایی در جامه
عمل پوشاندن به آن شكست خوردند و ایرباس در ماه مارس اعالم
كرد كه گزینه به اصطالح موتورهای جدید این شركت تا اواسط دهه
 2020عملی نخواهد شــد .تیم كالرك ،رئیس خطوط هواپیمایی
«گالف» ،نیز در ماه ژوئن اعالم كرد این شركت به برنامه خود متعهد
است اما باید آن را بهروز كند و بیشتر نگران بقای مدل آ 380است
چراكه ایرباس اكنون روی مدل كوچكتر آ 350خود با اندازه بدنه
متوسط تمركز كرده است.
ایرباس با ذكر جزئیات بیشــتر درباره كاهش تولید مدل آ380
خود ،در جســتوجوی این است كه تاكید كند همهچیز برای این
مدل از دســت نرفته و اینكه این مــدل به طور موثری میتواند به
زندگی خود ادامه دهد تا زمانــی كه بازارهای صنعت هوانوردی با
پیشبینیهای خوشبینانهتر شــركت گسترش یابند .این شركت
اعالم كرد كه كاركنان بخش تولید مدل آ 380در بخش تولید دیگر
مدلها به كار گرفته خواهند شد.
رئیس شركت ایرباس خودش تصدیق كرده است كه مدل آ380
یك مــدل زودتر از موعد بوده و هنوز ترافیك هوایی به ســطحی
نرسیده كه انتخاب این مدل یك راهحل روشن تلقی شود .زمانی كه
این اتفاق بیفتد ،هواپیماهای غولپیكر دوطبقه به احتمال زیاد یك
ایده منسوخ خواهند بود كه به اندازه كافی توسط مشتریانی كه یك
مدل جدید را طالباند آزمایش و از دور خارج شدهاند.
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دفتر مركزی شــركت فیسبوك مثل ساختمانی است كه هنوز
تكمیل نشــده؛ همهجا فوالد و سیمان و تخته چندال مشخص است
و هنوز خطهایی كه بناها با گچ روی دیوار كشیدهاند پاك نشده .این
ســاختمان جایی است كه دالرهای پرسود را نصیب شركت میكند.
ســخنگوی فیسبوك میگوید آنجا بزرگترین سالنی است كه در
جهان ساخته شده؛ شاید .اما سالن خیلی وسیع به نظر نمیرسد و به
شــكل یك راهروی باریك و دراز است .سالنی بدون دیوار كه دكور و
اسبابش خیلی مینیمالیستی طراحی شده و شبیه سالن فروشگاههای
لوازم منزل و مبلمان «ایكیا» است.
در این دفتر كاری ،مارك زاكربرگ ،موسس و مدیرعامل فیسبوك،
مثل یك آكادمیسین رومی همهجا میچرخد و سرك میكشد .قیافه
او شبیه دانشمندان رومی است ،اسم دخترش را ماكسیما گذاشته اما
لباس رومیان باستان را نمیپوشد و تیشرت خاكستری ،شلوار جین
و كفش كتانی به تن دارد .او فورا برای مصاحبه آماده میشود .موضوع
مصاحبه آینده است و بهویژه شركت «اُكولوس» ،سازنده عینكها و
نرمافزارهای واقعیت مجازی ،است كه زاكربرگ آن را در سال 2014
خرید.
مصاحبه در یك اتاق تُنگماهیمانند در وسطِ وسطِ بزرگترین اتاق
جهان انجام میشود ،روی یك مبل اِلشكل خاكستری قرونوسطایی و
یك میز عسلی مربع جلویش و دو صفحه نمایش تخت سیاه عظیم در دو
سوی مبل .چشمهای سبز كمرنگ زاكربرگ مثل یك دوربین مداربسته
امنیتی عمل میكند كه نمیتوان از آنها چشم برداشت .نمیتوان معین
كرد كه دقیقا چهچیزی آن طرف آن چشمها وجود دارد.
زاکربرگ میگوید كه ســالها به ارائه واقعیت فكر میكرده است:
«این چیزی اســت كه من از زمان بچگی رویای آن را میدیدم .یادم
میآید كه در مدرسه راهنمایی روی نیمكت كالس ریاضی مینوشتم
و فقط توی دفترچهام ُكد برنامهنویسی مینوشتم .ما در دوره راهنمایی
حتی یك رایانه در مدرسه نداشتیم .من فقط میتوانستم بروم خانه
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و كدها را بنویســم .من در مدرســه با خودم به صورت مجازی تصور
میكردم كه سیســتم عامل چطور این كدهــا را میخواند و به آنها
واكنش نشــان میدهد .این تصورات به صورت سهبعدی بودند و به
نوعی واقعیت مجازی به حساب میآمدند ».زاكربرگ  32ساله است
و در حوالی سال  1995به مدرسه راهنمایی میرفته است؛ چند سال
بعد از اینكه نیل استفانسون در رمان «تصادف برفی» یك رایانه برای
تولید واقعیت جایگزین خلق كرده بود.
 20سال بعد ،زاكربرگ به موسسان شركت اُكولوس پیشنهاد كرد
كه آن را  2میلیارد دالر بخرد .رد كردن این پیشنهاد راحت نبود .قبل
از هرچیز ،پای دو میلیارد دالر پول در میان بود .مهمتر از آن ،این بود
كه شركت در بلندمدت توسط زاكربرگ حمایت میشد؛ كسی كه با
سهام ویژه كنترل فیسبوك را در دست دارد .البته سهامداران دیگری
هم در فیسبوك هستند اما هیچكس مثل او حق یا قدرت الزم برای
دخالت در شركت را ندارد؛ قدرتی كه به واسطه جریان نقدینگی 1.8
میلیارد دالری در اولین فصل  2016در این شركت به دست میآید.
«اُكولوس» یك لغت التین برای «چشم» است و «اُكولوس ریفت»
كه امســال به قیمت  599دالر به فروش گذاشــته شد یك وسیله
شگفتانگیز است .این وسیله دور سر سفت بسته میشود و زاویه نگاه و
شنوایی  360درجهای برای كاربر فراهم میكند .زاكربرگ میگوید كه
به طور بالقوه امكانهای جدیدی برای گیم بازی كردن فراهم میكند؛
یعنی واقعیت مجازی .زاكربرگ همچنین میخواهد از این ابزار برای
دیدن مسابقات ورزشی ،فیلمسازی ،ملحق شدن به مكالماتی كه در
سراسر جهان در حال پیش رفتن است یا هر كار دیگری كه هنوز كسی
تصور نكرده ،استفاده كند.
اما هنوز خیلی از راهحلها با محدودیت مواجه است؛ اینكه واقعیت
مجازی چطور حركات را دنبال كند ،بدن چطور به آنچه كه واقعیت
مجازی نشان میدهد واكنش نشان دهد و نظایر آن .مشكالت بسیار
زیاد است و حل آنها نیازمند درك عمیقت ِر مكانیسم احساس انسان از
آن میزان دركی است كه اكنون در علم وجود دارد .برای مثال ،یكی از
مشكالت به این سؤال بازمیگردد كه یك عینك واقعیت مجازی چطور
باید حركت چشمها را دنبال كند تا به پردازندهها اجازه دهد كه طوری
تصویر را تحریف كند كه حالت فوكوس كردن در ذهن كاربر تصویر
شود .برای اینكه چنین كاری انجام شود باید میلیاردها دالر خرج شود.
وقتی از زاكربرگ پرسیده میشود كه چطور میخواهد با مشكالت
مربوط به واقعیت مجازی روبهرو شود ،پاسخ میدهد در فكر این نیست
كه یك مركز تحقیقات ناسا -مانند برای این فناوری درست كند« :هنوز
زود اســت و واقعیت مجازی پدیدهای طوالنیمدت است .كاندیدای
خوبی برای درگاه خروجی رایانهای بزرگی در آینده خواهد بود .میارزد
كه سرمایهگذاری فراوانی در طوالنیمدت روی آن انجام شود».
او اغلــب از متصل كردن جهان صحبت میكنــد .اما با واقعیت
مجازی ،اصطــاح اتصال به صورت نمایی رشــد میكند .زاكربرگ
میگوید« :مــا  1.65میلیارد نفر را از طریق فیسبوك به هم متصل

هنوز خیلی از راهحلها با محدودیت مواجه است؛ اینكه واقعیت مجازی چطور حركات را دنبال كند ،بدن چطور به آنچه
كه واقعیت مجازی نشان میدهد واكنش نشان دهد و نظایر آن .مشكالت بسیار زیاد است و حل آنها نیازمند درك عمیقترِ
مكانیسم احساس انسان از آن میزان دركی است كه اكنون در علم وجود دارد.

كردهایم .اما متصل كــردن همه  7میلیارد نفر و فكر كردن به اینكه
چطور این افراد محتواها را میتوانند به اشتراك بگذارند و مصرف كنند،
نیازمند سرمایهگذاری چشمگیری در بلندمدت است و واقعا نمیتوان
فهمید كه تا چه زمانی به نتیجه خواهد رسید .سخت نیست كه تصور
كنیم جهان در  20سال آینده چگونه خواهد بود بلكه قسمت سخت
این است كه دقیقا پیشبینی یا محاسبه كنیم كه چطور آنچه حدس
میزنیم تحقق خواهد یافت».
یك دهه پیش ،مردم عمدتا به صورت آنالین متنها را به اشتراك
میگذاشــتند« .آن موقع همه ما صاحب دوربینهایی شدیم كه به
تلفنهایمان ضمیمه شدند و بهتدریج كیفیتشان غنیتر شد .و حاال ما
در شروع یك ماجرای مشابه هستیم؛ ما آن را یك دوران طالیی برای
ویدئوهای آنالین مینامیم كه تنها غنیتر میشود .عكسها غنیتر از
متنها هســتند و ویدئوها بسیار غنیتر از عكسها .اما این آخر خط
نیست ،نه؟ منظورم این است كه ما قدم به قدم به تجربه طبیعی انسان
یشویم».
كترم 
نزدی 
گسترش ویدئو بهسرعت و گاهی شوكهكننده بوده است و واقعیت
مجازی نیز به احتمال زیاد در همین مســیر پیش خواهد رفت اما به
روشی كه هنوز دركش نمیكنیم .برخی از جنبههای واقعیت مجازی
اما هنوز نام دقیقی هم برای خود ندارند؛ واقعیت مجازی به معنی خلق
یك واقعیت دیگر و حضور و خودكار شدن هر چیزی است كه وجود
دارد .اما هنوز یكی از بزرگترین مسائل ،روش ارتباط چنین پدیدههایی
با مغز كاربر است .زاكربرگ میگوید« :من هنوز علم كافی در اختیار
ندارم كه بتوانم آنچه در واقعیت مجازی خلق خواهد شد و ارتباط آن را
با انسان شرح بدهم .هنوز واژههای كافی برای توصیف آنچه كه به طور
كامل در واقعیت مجازی اتفاق میافتد به وجود نیامده است».
جدا از چنین ویژگیهایی كه كســبوكار جدید واقعیت مجازی
دارد ،اُكولوس به زاكربرگ این شــانس را میدهد كه واقعا یك شیء
درســت كند كه متفاوت از میلیونخط كــد نرمافزاری غیرملموس
اســت كه فیسبوك با آن ساخته شده است .این كدها یك موفقیت
است و دستاوردهای زیادی نیز داشته اما یك شیء فیزیكی كه مردم
آن را بسیار دوست داشــته باشند ،ممكن است یك نسل بعدتر نیز
دربارهاش صحبت شود .مردم از اینكه
چیزی را دور بیندازند متنفرند چون به
یادشان میآورد كه آن را چقدر دوست
داشتهاند .اشیا میتوانند سالها بعد ،در
یك انباری توسط یك فرد جوان پیدا
شوند و حتی احتمال دارد در ایبی نیز
خریدوفروش شوند.
همچنین یك دلیل كمتر رمانتیك
نیز برای ورود به كسبوكار سختافزار
وجــود دارد؛ فیسبــوك میخواهد
عینكهای واقعیت مجازی را داشــته
باشد همانطور كه اپل و گوگل تلفن
همراه خــود را دارند .این كار به معنی
تحت كنترل گرفتن فناوری ،از نرمافزار
تا ســختافزار ،است .اما درست كردن
ابزار در مقیاس وسیع بسیار كشنده و
وحشتناك است؛ ویژگیای كه نوشتن
كدهای نرمافزاری ندارنــد .قرار دادن

تعداد یك میلیارد یا بیشــتر عینك واقعیت مجازی در دست مردم،
تعهدی بسیار عظیم خواهد بود .اپل ابزار میسازد اما  110هزار یا بیشتر
كارمندش همه آن كار را انجام نمیدهند .صدها هزار نفر در مكانهایی
مثل كارخانه پیمانكاری «فاكســون تكنولوژی» این كار را میكنند.
ی دارد و آنها نیز تقریبا  500هزار
سامسونگ نیز اینچنین كارخانههای 
نفر را اســتخدام كردهاند .فیسبوك اكنون  13هزار نفر كارمند دارد.
شركت اُكولوس در آخرین باری كه فیسبوك آمار كاركنانش را منتشر
كرد 400 ،كارمند داشت.
اگر زاكربرگ با همه قدرتــی كه در هیئت مدیره فیسبوك دارد
بخواهد وارد دنیای ســختافزار شــود ،یعنی دنیایی كه اصال در آن
تجربهای ندارد و میدان نبرد بســیار ســختی است ،هیئت مدیره در
مقابل او جبهه خواهند گرفت .جــان كارمك ،رئیس بخش فناوری
شركت اُكولوس ،میگوید كه او بهخوبی از آنچه كه در انتظار فیسبوك
است خبر دارد« :من  10سال برای یك شركت در زمینه هوافضا كار
میكردم و بهخوبی با زمختی و بدقلقی ابزارهای فیزیكی و دشواریهای
تولید آنها آشنا هستم».
با این حال ،كارمك كه كار خود را قبل از اینكه به فیسبوك بپیوندد
در زمینه بازیهای رایانهای دنبال میكرده ،قبال با همكاری شــركت
سامســونگ دست به تولید عینكهای واقعیت مجازی زده بود .حاال
زاكربــرگ او را به كار گرفته تا عینكها و ابزارهای واقعیت مجازی را
مورد مطالعه و تحقیق قرار بدهد و آنها را برای نسل آینده تولید كند .به
نظر میرسد كه زاكربرگ بر این كار خیلی مصر است .او كسی است كه
اهداف شخصی و حرفهای خود را با یك روش تقریبا بهشدت مقرراتی
دنبال میكند .او كیلومترها مســافت را طی میكند و ساعتها وقت
میگــذارد تا به پروژههایش فكر كند و آنها را مورد مطالعه و آزمایش
قرار دهد .وقتی طی مصاحبه در اتاقش از او پرســیده میشود كه آیا
به پدیده واقعیت مجازی در بلندمدت نگاه میكند ،به دوروبر اتاقش
نگاهی میاندازد و با صدای بلند انگار كه در حال فریاد كشیدن است
میگوید« :ما یك شركت هستیم كه بهشدت روی ماموریتهایمان
تمركز میكنیم و به نتیجــه گرفتن و انجام كارهایمان در بلندمدت
تمایل داریم».

گسترش ویدئو
بهسرعت و گاهی
شوكهكننده بوده
است و واقعیت
مجازی نیز به
احتمال زیاد در
همینمسیرپیش
خواهد رفت اما به
روشی كه هنوز
دركشنمیكنیم

یك دلیل كمتر رمانتیك
برای ورود به كسبوكار
سختافزار وجود دارد؛
فیسبوك میخواهد
عینكهای واقعیت مجازی را
داشته باشد همانطور كه
اپل و گوگل تلفن همراه خود
را دارند .این كار به معنی
تحت كنترل گرفتن فناوری  ،از
نرمافزار تا سختافزار ،است
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مناگـــر

تجارت تریلیوندالری با معادن فضایی

شرکتهای امریكایی ،فارغ از رقبای خارجی ،در فکر استخراج مواد معدنی از سیارکهای نزدیک زمین هستند

متیو شائر
روزنامهنگار آزاد
منبع  فارن پالیسی (خالصهشده)

100
هزار

شیء فضایی در
دوروبر سیاره ما
وجود دارند

برای ُانیل و دیگر شكاكان،
استخراج معدنی از سیاركها
در آن زمان ،یك كار جذاب اما
دور از نتیجه بود

122

شرکت «دیپ اسپیس اینداستریز» در حوزه فناوری فعال است و دفتر
مرکزی آن در طبقه دوم ساختمان قدیمی مرکز تحقیقات «اَمِس» ناسا
قرار دارد که خیلی از منطقه مانتین ویو در کالیفرنیا دور نیســت .مرکز
امس پدر ناسا به شمار میرود که در سال  1939تحت عنوان «کمیته
مشاوره ملی برای فضانوردی» تحقیقات و فعالیتهای فضایی امریكا در
آن شــروع شد .اکنون بخشی از امس یک مرکز تحقیقات دولتی است،
بخشی از آن یک پارک صنعتی است و بخشی نیز به موزه تبدیل شده
است .در این موزه میتوان راکتهای از ردهخارجشده پرتاب شاتلهای
فضایی یا اسکلتهای این شاتلها را دید .شرکت «شیمرینگ» که در
ســاحل نزدیک به اقیانوس آرام این ناحیه واقع شده متعلق به شرکت
ِ
گوگلی است که سرگئی برین و لری پیچ آن را تاسیس کردهاند.
وقتی که امســال از مرکز امس بازدید کردم ،ســاگی کفیر ،یکی از
مقامات شرکت شــیمرینگ ،میگفت« :اولین باری که به امس آمدم،
احساس میکردم که بین تاریخ پروازهای هوایی و آینده آنها ایستادهام.
شما اینجا آزمایشگاههای ناسا را میبینید اما همزمان در دره سیلیکون
هم هستید .خیلی سخت میتوان یه جایی هیجانانگیزتر از اینجا فکر
کرد».
کفیر  43ساله است با پیشانی بلند ،موهای بوری که آنها را به صورت
گوجهای از پشت بسته و بدنی بدون چربی که حاصل ساعتها تمرین
یوگاست .همسر او یک فضانورد اســت .از سال  ،2012کفیر به عنوان
وکیل شرکت دیپ اسپیس اینداستریز کار میکند که مسائل حقوقی در
مورد ماموریت اصلی شرکت را پیگیری میکند؛ یعنی صنعت استخراج
فضایی بسیار وسیع و
معدن در ســیارکها که یک روز به یک اقتصاد
ِ
سودده تبدیل خواهد شد.
مبلغان استخراج معادن سیارکها و سیارههای فضایی میگویند که
این مناطق یک بهشت است نهتنها به دلیل پیشرو بودن این کار بلکه به
علت مکانی وسیع و غنی از منابع با فرصتهای بسیار .طبق اعالم ناسا ،به
طور بالقوه حدود  100هزار شیء فضایی در دوروبر سیاره ما وجود دارند
که شامل سیارکها و ستارههای دنبالهدار میشوند .برخی از این اشیای
نزدیک به زمین ،همانطور که نامیده میشوند ،کوچک هستند .دیگر
اشیا قابل توجه و به طور بالقوه پر از آب و مواد معدنی متنوع مثل نیکل،
کبالت و آهن هستند .حامیان این صنعت معتقدند که یک روز ،این اشیا با
همان ابزارهایی که در معادن زغالسنگ کانتیکات یا معادن المان آفریقا
مورد استفاده قرار میگیرند ،برای استخراج
مواد معدنی کاویده خواهند شــد .حاصلش
نیز بسیار ســودآور خواهد بود؛ کارشناسان
این صنعت گفتهاند که ارزش استخراج مواد
معدنی تنها در یک سیارک تریلیون دالری
(هزار میلیارد دالری) خواهد بود.
کفیر جزئیات بلندمدت این طرح را برای
من شــرح داد؛ ابتدا ناوگانی از ماهوارهها که
در برآورد کیفیت و کمیت آب و مواد معدنی
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در سیارکها و ســتارههای دنبالهدار توانایی دارند ،به فضای اطراف ما
فرستاده خواهند شد .سپس شرکتهای معدنی که به اطالعات مجهز
شدهاند ،مثل شرکت دیپ اسپیس اینداستریز ،کپسولهایی را به صورت
معدنی استخراجشده و پاالیششده فضایی پر میکنند.
ماشینی از مواد
ِ
در برخی موارد این مواد معدنی به زمین فرستاده میشوند اما در اغلب
موارد این مواد در همان فضا مورد پردازش قرار میگیرند؛ مثال این مواد
تبدیل به سوخت موشک میشوند و در کپسولهایی نگهداری میشوند
تا در ایستگاههای سوختگیری فضایی برای سفینههای فضایی مورد
استفاده قرار بگیرند.
کفیر میگوید که این امکان غیرواقعبینانه نیست .او پیشبینی میکند
که با رشد کنونی صنعت فضایی این کار محقق خواهد شد و همانطور که
آنها اکنون توانستهاند به طبقه دوم ساختمان امس برسند ،به طبقات باالتر
نیز خواهند رفت .هر سال شرکتهای بخش خصوصی در صنعت فضایی
بیشتر رشد میکنند و هر سال اهداف آنها بزرگتر میشود .جف بزوس که
موسس شرکت آمازون است و اکنون مالک شرکت اکتشاف فضایی «بلو
اوریجین» است ،یك روز گفته بود «زمانی خواهد رسید که میلیونها نفر
در فضا زندگی و کار کنند ».و شرکت «اسپیس ایکس» که متعلق به الون
ماسک ،موسس شرکت تسال موتورز ،است تخمین زده است که امسال این
شرکت بتواند نوعی از استحصال از سیاره مریخ را شروع کند.
جان لویس ،استاد دانشگاه آریزونا و رئیس جمع دانشمندان شرکت
دیپ اسپیس اینداستریز ،در کتابی تحت عنوان «معدنکاری سیارک
 :101ثروت برای اقتصاد جدید فضایی» درباره آینده صنعت معدن در
فضا نوشته است« :منابع هرچه دورتر و بزرگتر ،فضانوردان ما را دورتر
و دورتر از ســیاره ما میکند .ابتدا سیارکهای نزدیک زمین و قمرهای
مریخ ،سپس کمربند سیارکها ،سپس سیارکهای ترووا و دیگر قمرهای
مشتری و سپس منظومه شمسی و قنطروس و غیره».
نســخههای کتاب لویس در دو طبقه در دفتر مرکز شــرکت دیپ
اسپیس اینداســتریز قرار گرفته است؛ جایی که حالوهوای آن بیشتر
شــبیه به کنج خلوت خورههای رایانه است تا یک استارتآپ تروتمیز.
یک پوستر از فیلم جدید «جنگهای ستارهای» به دیوار زده شده است.
رئیس مهندســی این شرکت ،گرند بونین ،در اتاقی که بیشتر شبیه به
یک انبار ابزار قدیمی به نظر میرسد ،پشت رایانهاش نشسته و کدهای
نرمافزاری طراحی میکند که در ســال  ،2017به اولین جستوجوگر
معادن سیارکها که شرکت انجامش را در برنامه دارد ،کمک خواهد کرد.
پشت سر او صفحهای الکتریکی است که دستهای از سیمهای رنگارنگ
به آن آویزان هستند.
كفیر در سندیگو كار میكند و برای كار در امس ،یك روز در هفته
هزار مایل را طی میكند تا به آنجا برسد .اما ظاهرش اصال خسته نیست
و چشمانش میدرخشد .فضای دفتر كارش پر از تالش برای رسیدن به
هدف است« :این زندگی یك اســتارتآپ است؛ تو میروی ،میروی،
میروی ،هفت روز هفته .چون بــه آن اعتقاد داری ».اكنون اعتقاد كه
همراه خودش حســی از اشــتیاق زیاد را میآورد ،هســته اصلی مدل

در امریكا ،شركتهای خصوصی دست به این كار زدهاند و استخراج معدنی یكی از
شاخههایی است كه در آن فعال شدهاند .پیشرفت فناوری و استفاده از ابزارهای رایانهای
در دهه  2000نیز این امر را تسهیل كرده است.

اوباما برای بیدار
مانیندکهتنها
هلههوله او در
شبها هفت دانه
بادام کمی شور
است

كسبوكار دیپ اسپیس اینداستریز را تشكیل میدهد .گذشته از اینها،
این شــركت به همراه تنها رقیبش در صنعت معدن در فضا ،شــركت
«پلنتری ریسورســز» كه در واشنگتن واقع شــده ،همه كارهایش را با
فرضیات انجام میدهند؛ ابزارهایی كه عمدتا در مرحله طراحی ماندهاند،
بازاری كه تا ســالها و حتی یك دهه به طور كامل پیدا نخواهد شد و
علمی كه هنوز باید از راههای معنیداری آزمایش شود.
پس شاید تعجبآور نباشد كه منتقدان به شركت پلنتری ریسورسز
را كه با میلیونها دالر سرمایه گردآوریشده از افرادی مثل اریك اشمیت
در شركت گوگل حمایت میشوند و نیز شركت دیپ اسپیس اینداستریز
پروژههایی بیمعنی لقب دادهاند .در آوریل  ،2012همان ماهی كه یكی
از دو موسس شركت پلنتری ریسورسز ،پیتر دایموندیز ،ماموریتهای
شــركت را اعالم كرد ،یان اُنیل ،روزنامهنگار فضایی در وبسایت خبری
دیسكاوری نوشت كه این پروژه مبهم است .او همچنین نوشت كه كاری
كه این شركت میخواهد انجام دهد به طور كامل غیرواقعبینانه است:
«به طور خالصه ،تنها چیزی كه میتوان از حرفهای شركت دریافت این
است كه تعدادی از كارآفرینان قابلاحترام و باهوش و تعدادی میلیاردر
جمعشدهاند و فكر كردهاند كه استخراج معدنی از سیاركها میتواند كار
جالبی باشد ».برای اُنیل و دیگر شكاكان ،استخراج معدنی از سیاركها
در آن زمــان ،یك كار جــذاب اما دور از نتیجه بود كه توجه و دالرهای
زیادی را از كارهایی كه حیاتیتر به نظر میرســند ،مثل ادامه اكتشاف
در مریخ ،دور میكرد.
با این حال ،برای گروه  12نفری در شركت دیپ اسپیس اینداستریز
و  50نفری كه تیم شــركت پلنتری ریسورســز را تشكیل میدهند،
معدنكاری در ســیاركها تنها یك رویا نیست .این كار به معنی آینده
است؛ یكی از كارهایی كه شركتهای بخش خصوصی فعال در عرصه
فضایی با جیبهای بزرگشان مشتاقاند برای دست یافتن به ثروتهای
فضا ،به آن دست پیدا كنند .همین حاال هم ،هردو شركت دیپ اسپیس
اینداســتریز و پلنتری ریسورسز بهشــدت خواهان این هستند كه به
سنگهای حاوی طال در دنیای فرازمینی دست پیدا كنند .اما پیش از
اینها ،شركتها باید به سنگها دسترسی داشته باشند.
ایده اینكه معادن سیارههای دیگر زمانی بتوانند توسط انسان استخراج

شــوند ،به قرنها پیش بازمیگردد .برای مثال ،در اواخر قرن نوزدهم،
كنستانتین تسیولكوسكی ،دانشمند روس ،نقشههایی را از معادنی كه
در سیاركها میتوانند قابل استخراج باشند تهیه كرد .در سال ،1926
تسیولكوسكی برنامه  16مرحلهای خود را برای بهرهبرداری از كهكشان
ارائه كرد .در داستانهای علمی -تخیلی زیادی نیز معدنكاری در فضا
مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است .اما تا همین اواخر ،دولتها بیشتر
از شــركتهای بخش خصوصی در تالش برای واقعی كردن استخراج
معدن از سیاركها تالش كردهاند؛ به دلیل پول و امكاناتی كه در دست
داشــتهاند .اما فعالیتهای حقوقی نیز پیشرفت كردهاند؛ برای مثال ،در
ســال  ،1979نظامیسازی ماه ممنوع اعالم شد ه است .این توافق تنها
توسط  16كشور امضا شده است.
در دهههای گذشــته ،شركتهایی برای اســتخراج معدنی در فضا
شــروع به كار كرده بودهاند .در بحثهایی هم كه در اینباره انجام شــد،
یادآوری شــده است كه برای پیشرفت صنعت معدن در فضا باید حضور
بخش خصوصی در میدان نیز تســهیل شود و شركتهای خصوصی در
اینباره نیز تاسیس شود .در سال  ،1967توافقی انجام شد كه طی آن هیچ
كشــوری حق نداشت كه از فضا برای مقاصد اقتصادی و دست یافتن به
سود بهرهبرداری كند .اما در امریكا ،شركتهای خصوصی دست به این كار
زدهاند و استخراج معدنی یكی از شاخههایی است كه در آن فعال شدهاند.
پیشرفت فناوری و استفاده از ابزارهای رایانهای در دهه  2000نیز این امر را
تسهیل كرده است .اكنون بسیاری از شركتهایی كه در دره سیلیكون به
موفقیت و سرمایه دست پیدا كردهاند تالش میكنند كه وارد فعالیتهای
اقتصادی و تجاری در فضا شــوند .اكنون آنها وارد بخشهایی میشوند
كه قبال تنها از ناســا برمیآمده اســت؛ در سال  2010شركت «اسپیس
ایكس» اولین شاتل فضایی خود را به سوی مدار خارج از زمین پرتاب كرد؛
كاری كه برای دههها تنها از ناسا و سازمانهای دولتی چند كشور معدود
برمیآمد .اما از اواخر همین دهه ،شركتهای تخصصیتر استخراج معادن
در فضا شروع به كار كردند؛ پلنتری ریسورسز در سال  2009تاسیس شد
و یك سال بعد از آن ،دیپ اسپیس اینداستریز شروع به كار كرد .حاال این
شركتها در غیاب شركتهای خارجی كه هنوز وارد این حوزه نشدهاند
برای رسیدن به اهداف و رویاهایشان شبانهروز تالش میكنند.

شاید تعجبآور نباشد كه
منتقدان به شركت پلنتری
ریسورسز را كه با میلیونها
دالر سرمایه گردآوریشده از
افرادی مثل اریك اشمیت در
شركت گوگل حمایت میشوند
و نیز شركت دیپ اسپیس
اینداستریز پروژههایی
بیمعنی لقب دادهاند

در سال 2010
شركت «اسپیس
ایكس» اولین شاتل
فضایی خود را به
سوی مدار خارج
از زمین پرتاب
كرد؛ كاری كه برای
دههها تنها از ناسا
و سازمانهای
دولتی چند كشور
معدود برمیآمد
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اوباش اینترنتی؛ قدرت نوظهور سیاسی و اجتماعی

کسانی مثل ترامپ برای هجوم به صفحههای اجتماعی افراد و ستارهها به «ترول»ها خط میدهند

جوئل استِین
گزارشگر اجتماعی
منبع تایم (خالصهشده)

افرادی که در این آزادی
در اینترنت سوءاستفاده
میکنند «اوباش (یا
خرابکار) اینترنتی» (ترول)
نامیده میشوند و نامشان
از یک روش ماهیگیری
عاریه گرفته شده است

در روزگاری ،اینترنت نمادی از جریان آزاد اطالعات بود اما ماهیت
آن خیلی تغییر کرده اســت .اگر از اینترنت بخواهید که مثال سرعت
بارگذاری مطالب شــما را افزایش دهد مشــاورههایی فنی برای شما
خواهد داشــت اما اگر از آن بخواهید که برای مشــکل افسردگیتان
راهحلی داشــته باشد شاید شــما را تشویق کند که خودکشی کنید.
روانشناسان این مسئله را نبود سکونت آنالین دانستهاند که ناشی از
گمنامی در محیط آنالین ،غیرقابلرویت بودن ،کمبود اقتدار در محیط
وب و ارتباط نداشتن با آدمها در محیط واقعی است که کاربران اینترنت
میبینند به همه جنبههای زندگیشان سرایت کرده است.
افرادی که در این آزادی در اینترنت سوءاستفاده میکنند «اوباش
(یا خرابکار) اینترنتی» (ترول) نامیده میشوند و نامشان از یک روش
ماهیگیری عاریه گرفته شده است .در این روش ،ماهیگیر طعمه را
بهآرامــی در آب حرکت میدهد و ماهیها را برای صید به دنبال خود
میکشاند .اوباش اینترنتی برای تحریک کردن کاربران هرکاری را انجام
میدهند؛ مثال با الفاظ رکیکی به افراد در گروههای چت و شبکههای
اجتماعی حمله یا آنها را به استفاده از خشونت تهدید میکنند .همچنین
آنها دادههای شخصی افراد مثل شماره تامین اجتماعی یا حساب بانکی
آنها را منتشر میکنند یا به اورژانس و پلیس زنگ میزنند و نشانی آنها
را میدهند .اوباش اینترنتی از هر حربــهای برای صدمه زدن به افراد

تقریبا  5درصد از کاربران
که خود را اوباش اینترنتی
مینامند در زندگی شخصی
خود دارای زوایای تاریک
شخصیتی هستند؛ از
خودشیفتگی گرفته تا
جنایت روانی ،ماکیاولیسم
و مخصوصا سادیسم
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استفاده و آنها را تهدید میکنند که در کارهایشان هیچ شوخی ندارند.
بازی اوباش اینترنتی به طور پیوسته اوج گرفته است .از سال 2011
مدام گزارشهایی رسیده است که یک نویسنده ،روزنامهنگار ،هنرپیشه
یا ورزشکار به دلیل تهدیدهای مختلفی كه از جماعت انبوهی از اوباش
اینترنتی دریافت کرده ،ناچار به ترک شبکههای اجتماعی شده است.
دو ســال پیش ،مرکز نظرسنجی پیو اعالم کرد که  70درصد کاربران
اینترنت بین  18تا  24سال اعالم کردند که تجربه مزاحمت را از اوباش
اینترنتی داشــتهاند و  26درصد از زنان در همین سن گفتهاند که به
صورت آنالین تعقیب شدهاند .این دقیقا همان چیزی است که اوباش
اینترنتی میخواهند .در سال  ،2014یک ژورنال علمی روانشناسی در
مقالهای نوشت که تقریبا  5درصد از کاربران که خود را اوباش اینترنتی
مینامند در زندگی شــخصی خود دارای زوایای تاریک شــخصیتی
هستند؛ از خودشیفتگی گرفته تا جنایت روانی ،ماکیاولیسم و مخصوصا
سادیســم .اما این مربوط به کسانی اســت که خود را اوباش اینترنتی
مینامند و بخش کوچکی از جمعیتی را تشکیل میدهند که در عمل،
به اوباشگری در فضای آنالین دست میزنند.
اوباشــگری موارد اســتفاده سیاسی نیز داشته اســت؛ بسیاری از
مخالفان سیاسی نویسندگان و روزنامهنگاران یا اهالی سیاست ،با حمله
به شبکههای اجتماعی این افراد سعی میکنند که آنها را تهدید کنند و
از مقاصدشان بازشان بدارند .خود دونالد ترامپ نیز در مواردی طرفداران
خــود را به این کار تشــویق میکند؛ مثال زمانی کــه در اوایل کارزار
انتخابات شماره تلفن همراه رقبای خود را در تلویزیون اعالم کرد یا به
طرفدارانش گفت که به حساب کاربری فردی که منتقدش بود هجوم
بیاورند .اوباشــگری اینترنتی عمال به یکی از حربههای راستگراهای
جایگزین در فضای سیاسی امریكا برای کنشگری سیاسی تبدیل شده
است و آنها با این کار ،اهرمهایی برای کنترل قدرت دارند و دیده شدن
کارهای آنها در فضای آنالین به تالشهایی سیاسی منجر شده است که
در نهایت به انکار دموکراسی خواهد رسید.
در ایــن فرهنگ جدید جنگ ،نبرد تنهــا درباره همجنسگرایی،
ســقط جنین ،ترانههای رپ ،مواد مخدر یا نــوع رفتار با مردم در ایام
کریسمس نیست .این اتفاق به همهچیز و همهجا گسترش یافته است؛
گیمهای ویدئویی ،تبلیغات پوشاک و حتی بازسازی کمدیهای دهه
 .1980در ماه ژوئیه ،اوباش اینترنتی که از یک برنامه کمدی تلویزیون
خوششان نیامده بود ،به صفحه توئیتری یکی از هنرپیشههای آن ،لسلی
جونز ،حمله کردند و تهدیدهای جنسی و رکیک زیادی كردند .جونز
میگوید« :من توی آپارتمانم بودم و احساس میکردم که در یک تله
گیر افتادهام .اصال نمیدانستم که باید چهکار کنم .آیا باید به پلیس زنگ
بزنم؟ وقتی حســاب کاربری توئیترم را بستم ،آنها ایمیل من را پیدا
کردند و پیامهای تهدیدآمیز و اهانتبار زیادی برایم فرستادند .این کارها
برای بیان اعتقاد یا نقــد آدم صورت نمیگرفت ،برای این بود که آدم
بترسد ».رهبر راستهای افراطی و جایگزین بعد از این ماجرا جریمه
شد و حساب کاربری شبکههای اجتماعیاش محدود شد اما بسیاری از

اطالق اوباش اینترنتی به یک کاربر بعض ًا ممکن است امری نسبی باشد .به این معنی که نوشتههای یک کاربر ممکن است از دید
بخشی از کاربران یک وبگاه خرابکاری و اوباشگری تلقی شود ولی همان نوشتهها از دیدگاه عدهای دیگر ،سازنده و مفید باشد.
در این موارد معمو ً
ال موضوع به اختالف نظر میان افراد و لحن گوینده برمیگردد.

کاربرانی که دست به اوباشگری اینترنتی با مقاصد سیاسی یا نقد افراد
میزنند از این کار راضی هســتند؛ مثل دانشجوی  31ساله انگلیسی
که در خوابگاه خود نشســته و این کارها را میکند و میگوید که اگر
ترامپ در انتخابات جاری ریاستجمهوری امریكا شکست بخورد هم کار
بزرگی کرده که این حمالت را رایج کرده است« :انسان کنترل را دوست
ندارد و هر فردی میخواهد که آزاد باشد و برای این ،دست به خرابکاری
در فضای اینترنت میزند که اعتراض خود را نشان بدهد .ترولها تنها
کسانی هستند که حقیقت را میگویند».
ل قبــول بهتدریج از
ارائــه دیدگاههای از نظــر اجتماعی غیرقاب 
نظ ر اجتماعی قابلقبولتر میشــوند .وقتی که شــما میتوانید در
کتابفروشــیهای بزرگ کتابهایی را بخرید کــه عقاید نئونازیها
را نشــر میدهد و از آنها دفــاع میکند ،میتوانیــد در اینترنت نیز
چنیــن محتواهایی را قرار دهید .اما بهتدریــج ،هواداران این عقاید به
وبســایتهایی مهاجرت کردهاند که دارای مخاطبان وســیعتری از
جامعه هنرمندان ،بازیکنندگان قهار گیمها ،دوســتداران کارتون و
بینندگان صور قبیحه هستند .وبسایت «ردیت» که نهمین وبسایت
پربیننده در امریكاست ،اخیرا به کاربرانش اجازه داده است که لینکهای
کامنتها یا مطالب دیگر وبسایتها را به صورت گمنام روی پستها
بگذارند و فقط کلماتی را که بار حقوقی داشــته باشند حذف میکند.
اما در تابســتان گذشته ،ردیت پنجبار مجبور شد که لینکهایی را در
اینبــاره حذف کند .یکی از آنها ،مربوط به یک جامعه مجازی با 150
هزار عضو به نام «تنفر از مردم چاق» بود که عکس مردم چاقی را که
اغلب هم زن بودند پیدا میکرد و با زیرنویس آنها را دوباره انتشار میداد.
کاربران ردیت نیز این عکسها را از طریق فیسبوک و دیگر شبکههای
اجتماعی تا جای ممکن در سراســر اینترنت پخش میکردند؛ یعنی
بدترین اتفاقی که میتوانســت بیفتد .کارمندی که در شرکت ردیت
روی مقابله با لینکهای ســایت ضدچاقی فعالیت میکرد ،ناگهان در
پســتهای آنالین مخاطبان نشانی خانه خود را دید و کاربرانی را که
چاقی را دوست نداشتند در حال بحث کردن بر سر این دید که چطور
به خانهاش حمله کنند .عاقبت پلیس به در خانه آنها آمد و در نهایت،
آنها ناچار شدند خانهشــان را عوض کنند .در یک مورد دیگر ،اوباش
اینترنتی بهقدری به وبسایت ردیت حمله کردند که این شبکه از کار
افتاد و به اوباش باخت.
وقتی که وبسایتها مورد حمله اوباش اینترنتی قرار میگیرند خود
را جای اقلیتهای اجتماعی ،دینی و فرهنگی قرار میدهند؛ هرکسی
که ممکن است احساس آسیبپذیری کند .افراد جوان در این گروهها،
اوباشگری را بخشــی طبیعی از یک زندگی آنالین در نظر میگیرند
و بنابراین خودسانســوری میکنند .مجله تایم در یک نظرسنجی از
نویســندگانش با نظرهای مخفی ،دریافت که  80درصد آنها از بحث
کردن بر سر یک موضوع خاص اجتناب میکنند چون میترسند که با
واکنشهای آنالین مواجه شوند .به همین میزان آنها تجربه مزاحمت
را در محیط آنالین در شغل خود داشتهاند .حدود نیمی از کارکنان در
حال بررسی کنارهگیری از روزنامهنگاری به دلیل ابراز تنفر از چهرهشان
در فضای آنالین هستند ،با اینکه هیچیک از مردان چنین فكری را در
ســر نمیپرورند .یکی از پاسخگویان در نظرسنجی نوشته است« :من
معموال با اوباشگیری آنالین مواجهم و میبینم که در فضای آنالین الفاظ
خیلی بدی به من نسبت میدهند و احساس حماقت و تجاوز میکنم.
فکر نمیکنم مردان بفهمند که چطور این کار خیلی عادی توی اینترنت
در قبال زنان انجام میشود».

JJترول کیست؟
ترول به افرادی گفته میشــود که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال
جلب نظر کاربران ،ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهینآمیز هستند.
اوباش اینترنتی فردی اســت که در اتاقهای گفتوگو ،تاالرها ،وبنوشتها
یا تارنماهــای کاربر -محور پیامهایی ارســال میکند کــه حاوی مطالب
ناراحتکننده یا جنجالبرانگیز اســت .در حالی که در یک جمع اینترنتی
کاربرانی با حســن نیت بحثی را دنبال میکنند ،اوباش اینترنتی با تحریک
دیگران و با پیش کشیدن بحثهای نامربوط یا توهینآمیز ،به دنبال مطرح
کردن خود و متشنج کردن فضای گفتوگو است .اطالق اوباش اینترنتی به
یک کاربر بعضاً ممکن است امری نسبی باشد .به این معنی که نوشتههای یک
کاربر ممکن است از دید بخشی از کاربران یک وبگاه خرابکاری و اوباشگری
تلقی شود ولی همان نوشتهها از دیدگاه عدهای دیگر ،سازنده و مفید باشد .در
این موارد معموالً موضوع به اختالف نظر میان افراد و لحن گوینده برمیگردد.
تشخیص نهایی اینکه چه نوشتهای تخریبگرانه و چه کاربری اوباش اینترنتی
اســت با مدیر وبگاه یا تاالر گفتوگو اســت .جریمه کاربر خاطی میتواند
محدود شدن استفاده از امکانات سایت یا مسدود شدن کامل حساب کاربری
یا حتی وارد شــدن آیپی کاربر در لیست ســیاه باشد .یکی از چالشهای
دائمی دارندگان وبگاهها و تاالرهای گفتوگو مقابله با خرابکاری و در عین
حال برقراری آزادی بیان اســت .آزادی بیحد و حصر باعث تحمل اوباشها
میشود و در نهایت به برهم خوردن فضای آرام گفتگو میانجامد و از طرفی
کنترل و حذف انتقادات هم به دیکتاتوری ختم میشود .یکی از تکنیکهای
بازدارندهای که سایتهای شناختهشده نظیر فیسبوک ،بالگر و غیره برای
مقابله با خرابــکاری انجام میدهند محدود کردن امکان فعالیت به کاربران
ثبتنامکرده اســت .با این روش آمار خرابکاری تا حدی کاهش مییابد چرا
که خرابکاری را مشکلتر و ردیابی کاربر خاطی را آسانتر میکند .اوباشگری
اینترنتی یک رفتار است و اوباش اینترنتی لزوماً این رفتار را تماممدت و در
همه سایتها بروز نمیدهد .ممکن است یک کاربر که در ابتدا رفتار سازنده
داشته است برای مدتی از خود رفتار تخریبگرانه نشان دهد؛ بنابراین عبارت
اوباش اینترنتی یک برچسب قطعی نیست ،بلکه مقطعی و وابسته به موقعیت
اســت .یکی از رایجترین شیوههای اوباشگری در اینترنت استفاده از مغالطه
حمله شخصی است .به این معنی که در بحث با کاربری دیگر به جای آنکه
استدالل او را تحلیل کنیم ،نیت و شخصیت خود او را زیر سؤال ببریم یا با انگ
زدن و فحاشی او را تحریک به مقابله به مثل کنیم.

اوباشگری موارد
استفادهسیاسی
نیز داشته است؛
بسیاری از مخالفان
سیاسینویسندگان
و روزنامهنگاران یا
اهالی سیاست ،با
حملهبهشبکههای
اجتماعی این افراد
سعیمیکنندکه
آنها را تهدید کنند
و از مقاصدشان
بازشان بدارند

وقتی که وبسایتها
مورد حمله اوباش اینترنتی
قرار میگیرند خود را جای
اقلیتهای اجتماعی ،دینی
و فرهنگی قرار میدهند؛
هرکسی که ممکن است
احساس آسیبپذیری کند
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مناگـــر

بوی خون؛ رنگ طال

عام محاسبهشده ،مداوم و رسمی ساکنان بومی امریكا به وجود نمیآمد
ایالت طالیی بدون قتل ِ
بحث بر سر نسلکشی در تاریخ امریكاییهای بومی اغلب به کالیفرنیا
بازمیگردد؛ جایی که جمعیت امریكاییهای بومی در دهههای میانی قرن
نوزدهم از  150هزار نفر به  30هزار نفر سقوط کرد

الکساندر نازاریان
روزنامهنگار حوزه اقلیتها
منبع نیوزویک (خالصهشده)
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محاســبات به طور بیوقفه هولناک اســت؛ یک محله کامل در
ترینیتی کانتی ناپدید شد «بهجز چند بچه»؛ به یک دختر سرخپوست
تجاوز شد و جایی نزدیک مندوسینو رها شد تا بمیرد؛ به اندازه  50نفر
در دریاچه گوس کشــته شدند؛ و دو ماه بعدتر ،به اندازه  257نفر در
گروس کریک به قتل رسیدند که تعداد زیادی از آنها زن و بچه بودند.
 4دامدار سفیدپوست که رد گروهی از یاناها را در یک غار پیدا کرده
بودند 30 ،نفر را قصابی کردند .یک نشریه که بعدا منتشر شد گزارش
داد« :در غاری که گوشتها داخل آن بود چند بچه سرخپوست هم
بودند ».یکی از سفیدپوستها «نمیتوانست تحمل کند که این بچهها
را با تفنگ اسپنســر با کالیبر  56بکشــد« .این کار آنها را خیلی بد
تکهوپاره میکرد ».بنابراین او این کار را با رو ِولور اســمیت و ویلسون
کالیبر  38انجام داد».
کتابهایی درباره قتلعام سیســتماتیک سرخپوستان کالیفرنیا
نوشته شده اســت اما هیچیک به هولناکی کتاب «یک نسلکشی
امریكایی» نوشته بنجامین مادلی نیست که آنچه را كه در باال آمده درج
کرده است .او تخمین میزند که بین  9هزار تا  16هزار سرخپوست ،با
اینکه احتمال دارد آمار خیلی بیشتر باشد ،به وسیله گروههای خودسر،
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شبهنظامیان ایالتی و سربازان فدرال ،بین سالهای  1846تا 1873
کشــته شده باشند .مادلی آن را یک «انهام سازماندهیشده» ایالتی
میداند که متعلق به افراد صلحطلب فطری است.
مادلی میگوید« :من شمار کشتهها را با تخمینهای محافظهکارانه
محاسبه کردم .نمیخواســتم متهم به اغراق شوم ».کتاب او نشان
میدهد که قصد خالص کردن کالیفرنیا از شــر ساکنان بومی آن،
آشــکارا و بارها ابراز شده و اینکه راه رسیدن به این اهداف بهروشنی
وحشیانه بوده است؛ تبعید دستهجمعی ،بردگی ،قتلعام .او استدالل
میکند که آنچه برای سرخپوســتان کالیفرنیــا رخ داده ،طبق نظر
پذیرفتهشدهترین تعریف از نسلکشــی ،متفاوت از چیزی که برای
یهودیان ،ارمنیان یا روانداییها رخ داده نبوده است.
بحثبرسرنسلکشیدرتاریخامریكاییهایبومیاغلببهکالیفرنیا
بازمیگردد؛ جایی که جمعیت امریكاییهای بومی در دهههای میانی
قرن نوزدهم از  150هزار نفر به  30هزار نفر سقوط کرد .این آمار از آن
موقع باز گذشته است و بنابراین کالیفرنیا بزرگترین جمعیت بومی را
در ایاالت متحده امروز با حدود  723هزار سرخپوست دارد که شامل
بسیاری از کسانی میشود که عضو  110قبیله این ایالت هستند که به
صورت فدرالی شناسایی شدهاند .این ایالت مقیاس کوچکی از کشور
سرخپوستی است .و بسیاری معتقدند همینجاست که «سرنوشت
آشکار» با تنها روش ممکن به اوج خود میرسد؛ روشی که رابرت هاین
و جان فراگه ِر تاریخدان آن را «روشنترین مورد نسلکشی در تاریخ
پیشروان امریكا» نامیدهاند.
بنجامین مادلی  44ساله به قدری مرتب لباس پوشیده که بیشتر
از استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا به مدیر اجرایی یک شرکت در ساحل
سیلیکون شبیه است .اولینبار با او که پژوهشگر نسلکشی است در
کنار یک آبشــار در یکی از مناطق بومیان که با حصار جدا شده بود
مالقات کردم .مادلی که هنگام بزرگ شدن ،دوروبرش پر از بومیان بود،
شروع میکند با پرسیدن این سؤال که «هریک از آن سرخپوستها
کجاهستند؟»
او بــه عنوان دانشآموخته دانشــگاه ی ِیل روی کشــتار بومیان
تاســمانیایی به وسیله استعمارگران انگلیســی در استرالیا ،مطالعه
میکند و کنجکاو میشود که بداند با بومیان امریكایی چه رفتاری شده
است .بنابراین تصمیم میگیرد که همان مطالعه را روی سرخپوستان
کالیفرنیــا انجام دهد .مادلی دهه بعدی عمــر خود را به تالش برای
محاسبه هر آمار ثبتشدهای میپردازد که مربوط به ارتکاب خشونت
مرگبار علیه افراد امریكایی بومی کالیفرنیا در طی تب طال در کالیفرنیا
و بعد از آن بوده اســت .با اینکه منابع پراکنده بودند اما آشــکارا در
آرشیوهای ایالتی و فدرال و همچنین در کتابخانههای دانشگاههای
برکلی ،کالیفرنیا ،هانو ِور و نیوهمپشایر در دسترس بودند .تالشی برای
مخفی کردن آنچه بر سرخپوستان کالیفرنیا گذشته بود انجام نشده
بود« .یک قتلعام ،یک سالخی یا یک کارزار کامل برای کشتن؛ این
چیزها در زوایای روشن پنهان مانده بودند».

بسیاری از قتلعامها به وسیله شبهنظامیان ایالتی انجام میشد که از حمایتهای مالی ساکرامنتو و نیز واشنگتن بهره میبردند.
در راوند ولی در شمال سانفرانسیسکو ،کماندوهای ایل ری ِور در قتل اعضای قبیله یوکی به حدی پرکار بودند که حتی برخی
از شاهدان سفیدپوست نیز درباره کار آنها هشدار دادند.

مادلی دریافت که قاتالن تحت لوای تحریم ایالت و دولت فدرال
عمل میکردند .احساس برتری نژادی مورد سوءاستفاده برای توجیه
کشتار قرار میگرفت .طمع احساس فوریت را فراهم میکرد .استقالل
ایالتی کالیفرنیا در سال  ،1850دو سال بعد از کشف طال در آن اتفاق
افتاد .در این تاریخ یک دهه از وقتی گذشته بود که قتلعام به اوج خود
رســیده بود 330 .هزار نفر به جستوجوی طال آمده بودند .بسیاری
از زمینهای طال در کالیفرنیای شمالی بودند که سرزمینهای آبا و
اجدادی قبیلههایی مثل کاروک ،وینتو و ویووک به شمار میآمدند.
همه این قبایل در کالیفرنیا باقی ماندهاند؛ بازماندگان نقصانیافته یک
گذشتهناخوشایند.
در کالیفرنیای قرن نوزدهم این عقیده به طور وسیع رایج بود که
همه سرخپوستان باید ریشهکن شــوند .نشریه دیلی آلتا کالیفرنیا،
گزارش داده است« :سفیدپوستان تحت تاثیر این عقیده قرار گرفتهاند
که قبل از اینکه بتوانند مدت بیشتری با امنیت در معادن کار کنند،
مطلقا الزم است که وحشیها ریشهکن شوند ».کشتار سرخپوستان
به دلیلی انجام میشد که امروزه ،به طور اسفباری بیاساس به نظر
میرسد .مادلی توصیف میکند که چطور یک دارودسته خودسر که
خود را تیغهای کالیفرنیا نامیده بودند ،تصمیم میگیرند روستاهای
قبیله نیسنان را نابود کنند به این دلیل که چند آدم یکدنده ناپدید
شده بودند.
ارتش امریكا که اغلب در کشتار جمعی مشارکت میکرد ،مجلس
نمایندگان را وادار کرد در اتفاقاتی که در معادن طالی سیِرا در نوادا
و مناطق دیگر کالیفرنیا رخ داد شرکت کند .در زمستان سال ،1849
سرخپوستانی که آزادی میخواستند دو بردهدار به نامهای اندرو کلسی
و چارلز استون را در جایی که اکنون ل ِیک کانتی واقع است کشتند.
برای انتقام این قتل ،گروه پیادهنظام و سوارهنظام به روستایی در کلییر
ل ِیک حمله کردند .در مــی  ،1850حدود  800نفر از مردان ،زنان و
بچههای قبلیه پومو کشته شدند؛ در جایی که «جزیره خونین» نام
گرفت .بازماندگان به یاد میآورند که جمعآوری اجســاد این حمله
چهار یا پنج روز طول کشــید .تنها یک روز بعد ،یک روستا از قبیله
یوکایــاس مورد حمله نظامیان امریكایی قــرار گرفت؛ در جایی که
فرماندهان آن را «آغل سالخی کامل» تصور کردند .تلفات یوکایاها به
اندازه  100نفر بود .ارتش امریكا یک نفر را هم از دست نداد ،فقط دو
نفر از آنها زخمی شدند.
بسیاری از قتلعامها به وسیله شبهنظامیان ایالتی انجام میشد
که از حمایتهای مالی ساکرامنتو و نیز واشنگتن بهره میبردند .در
راوند ولی در شمال سانفرانسیســکو ،کماندوهای ایل ری ِور در قتل
اعضای قبیله یوکی به حدی پرکار بودند که حتی برخی از شاهدان
سفیدپوست نیز درباره کار آنها هشدار دادند .رئیس امور سرخپوستان
کالیفرنیا گزارش داده بود« :کشــتن سرخپوستها یک اتفاق روزمره
است .اگر راهی برای متوقف کردن سریع کسانی که علیه آنها اردوکشی
میکنند پیدا نشود ،بهزودی سرخپوستان ریشهکن خواهند شد ».یکی
از قاتالن یک صورتحســاب به کالیفرنیا فرستاده بود که  11هزار و
 143دالر طلب میکرد .تقریبا همه این رقم پرداخت شد .مادلی اشاره
میکند که بین سالهای  1850تا  ،1861کالیفرنیا  1.5میلیون دالر
برای  24کارزار مختلف کشتار سرخپوستان به شبهنظامیان پرداخت
کرد و کنگره بهجز  200هزار دالر ،بقیه این مبلغ را بازگرداند.
بسیاری از مورخان اما به این میزان کشتار باور ندارند؛ گری کلیتون
اندرســون ،استاد تاریخ دانشــگاه اکالهما ،اصرار دارد که آنچه برای

امریكاییهای بومی طی دوره استعمار رخ داده ،یک پاکسازی قومی
بوده ،نه نسلکشی .او میگوید« :اگر ما به نقطهای برسیم که کشتن
دستهجمعی  50سرخپوست در کالیفرنیا نسلکشی به حساب میآید،
معنی نسلکشی را ندانستهایم ».او تخمین میزند که بیشتر از  2هزار
بومی امریكایی در کالیفرنیا کشته نشدهاند .اما مادلی میگوید« :من
نمیدانم او این اعداد را از کجا آورده است».
به مادلی میگویم آیا نگران نیســت از اینکــه ارائه چنین آمار و
تصویری از امریكای قرن نوزدهم و شبیه دانستن کارهایی كه دولت
امریكا کرده با آنچه آلمان نازی انجام داده ،او را به «ضدامریكایی» بودن
متهم کند .او میگوید« :ضدامریكایی چیست؟ ضدامریكایی یعنی به
سیخ کشیدن بچهها روی سرنیزهها ،استفاده از قنداق تفنگ برای جدا
کردن سر والدین آنها و سپس شلیک به هرکسی که هنوز زنده مانده
است .این کار ضدامریكایی است».
مادلی در کتاب خود مینویسد که نسلکشی امریكاییها قبل از
دوران هجــوم جویندگان طال به کالیفرنیا و بعــد از آن نیز در مورد
بســیاری از سرخپوستان اعمال میشده اســت .حتی بعد از اینکه
قرن نوزدهم به اتمام رســید نیز این تبعیض وجود داشته و میتوان
شواهدی در این زمینه به دست آورد .در یک نمونه که آن را «وضعیت
گرسنگی نهادینهشده» مینامد ،میگوید که بومیان امریكایی به کمک
دولت برای نان شــب خود محتاج هستند و در محل اسکان قبایل
سرخپوســت در راوند ولی از دولت فــدرال روزانه بین  160تا 390
کالری غذا میگیرند؛ در صورتی که زندانیان آشــوویتس در دوران
آلمان هیتلری روزانه هزار و  300کالری غذا دریافت میکردهاند.
یکی از روزهای پاییز سال گذشته میالدی ،که پاپ فرانسیس دوم
به امریكا رفته بود ،به یکی از آرامگاههایی مبلغان یســوعی که نژاد
اسپانیایی داشتند و در قرن نوزدهم در امریكا درگذشته بودند سر زد
و مقامات رســمی امریكایی نیز او را همراهی کردند .اما سه روز بعد،
گروهی از معترضان به این آرامگاه حمله کردند ،شعارهایی روی دیوار
نوشتند ،تا حدی آنجا را تخریب کردند و روی دیوارها رنگ پاشیدند.
یکی از شعارهایی که آنها روی دیوار نوشته بودند «نسلکشی مقدس»
بود که اعتراض آنها را نشــان میداد .مســئله کشته شدن و حتی
ریشــهکن شدن سرخپوستان در بسیاری از نقاط امریكا بحثی است
که حتی پس از قرنها ادامه دارد و کتابی که مادلی درباره آن نوشته
زوایای جدیدی از این وضعیت را به خوانندگان نشان داده است.

کتاب «یک نسلکشی
امریكایی :ایاالت متحده و
فاجعه سرخپوستان کالیفرنیا
 »6481-3781نوشته
بنجامین مادلی

330
هزار نفر

برای جستوجوی
طال در میانه قرن 19
بهکالیفرنیاآمدند

بین  9هزار تا  16هزار
سرخپوست ،با اینکه احتمال
دارد آمار خیلی بیشتر
باشد ،به وسیله گروههای
خودسر ،شبهنظامیان ایالتی
و سربازان فدرال ،بین
سالهای  1846تا 1873
کشته شده باشند.
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مناگـــر

شمارش معكوس برای شبانهروزی شدن لندن
اقتصاد شبهنگام  6درصد تولید ناخالص داخلی انگلستان را تشکیل میدهد

كاترین برومویچ
تحلیلگر آبزرور

ن
منبع    گاردی 

اقتصادشبهنگام
که شامل کافهها،
نوشگاهها،
کلوپها،
رستورانها،
سالنهای
موسیقیونظایر
اینها میشود،
پنجمینصنعت
بزرگ انگلستان
است

128

صادق خان ،شــهردار لندن ،میگوید« :من واقعا هیجانزدهام از
اینكه بهزودی یك زندگی شبانه خواهیم داشت ».تاكنون ،با اصطالح
«آخرین قطار» ،شــبهای پایتخت انگلستان شــاهد پایان هرروزه
زندگی خود بوده است؛ بعد از نیمهشب ،معموال مسافرتهای سریع به
یك حركت غیرممكن تبدیل میشده است .اما بهتدریج این وضعیت
تغییر خواهد كرد .اوبر از این جایگزینی برای فعالیت در ساعتهای
پس از نیمهشــب اســتقبال كرده اما بزرگترین تغییر برای زندگی
شبانه لندننشینها ،متروی 24ساعته در روزهای جمعه خواهد بود.
در روزهای جمعه و شنبه ،قطارهای زیرزمینی هر  10یا  20دقیقه در
خطوط «سنترال» و «ویكتوریا» حركت خواهند كرد.
صادق خان ادامه میدهد« :هرچقدر به این مسئله فكر میكنم،
میبینــم كه یــك وضعیت بُرد -بُرد اســت .لنــدن پایتخت تئاتر
جهان اســت ،ما كنســرتهای عالیای داریم ،ما تعدادی از بهترین
رستورانهای دنیا را داریم ،بنابراین زندگی شبانه به اتصال این نقاط
به یكدیگر مربوط میشود .چهار نفر از هر پنج گردشگری كه به لندن
میآیند به دلیل فرصتهای فرهنگی سفر كردهاند و شما نمیتوانید
وضعیتی داشــته باشید كه مردم نگران این باشند كه چطور در آخر
شبها به خانههایشان برسند».
متروی شبانه رونق ارزشمندی در اقتصاد شبهنگام لندن به وجود
میآورد و اواخر این ســال ،صادق خان یک «ســزار شب» را معرفی
خواهد کرد که مسئول اتفاقات مهم زندگی شبانه شهر باشد و همزمان
نیازهای تجاری ،کارگران ،ساکنان و مهمانیروندگان را متعادل کند.
ســمتهای مشــابهی در پاریس ،تولوز و زوریخ وجود دارد اما شاید
مشــهورترین آنها ،رئیس یک کلوپ شبانه ،میریک میالن ،باشد که
از سال  2013شــهردار شب آمستردام شده است .میالن معتقد به
فواید درخشان اقتصادی هنگام شــب است که از زوایای اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی شــهر ناشی میشود« :از نظر اجتماعی ،مسئله
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درباره قرار گذاشتن شهروندان با یکدیگر است؛ ما بیشتر به صفحههای
گوشیهایمان نگاه میکنیم تا اینکه به چشم مردم نگاه کنیم ،بنابراین
این قرارها واقعا مهم اســت .از نظر فرهنگی ،افرادی که ویژگیهای
فرهنگی متفاوتی دارند میتوانند به مکانهایی بروند که ابراز وجود
کنند .از نظر اقتصادی نیز ،اگر شرکتها به این فکر میکنند که کجا
میتوانند دفاتر مرکزی خود را بنا کنند نهتنها بیشتر به دنبال جایی
میگردند که نزدیک مدارس ،نواحی مسکونی و ساختارهای اجتماعی
باشــد بلکه به ایــن نیز فکر میکنند که چــهکاری در این مکانها
میتوانند انجام دهند .هیچکس برای هوای لندن به این شهر نمیآید.
این روزها ،اگر شما میخواهید توان رقابت داشته باشید استراحت و
میزبانی اهمیت بسیار بیشتری دارد».
بن راجرز ،کارشــناس و نویسنده سیاســتگذاری و مدیر مرکز
تحقیقات لندن ،میگوید که اگر بناست لندن شبانهروزی شود باید
بسیاری از زیرساختهای این شهر متناسب با آن تغییر کند و برای
مثال ،فعالیتهای اقتصادی در ساعتهای آخر شب ادامه داشته باشد:
«شما ساعت  9:30شب در خیابان آکسفورد که مشهورترین خیابان
خردهفروشی جهان اســت راه میروید و میبینید که کامال تعطیل
است و هیچکس نیست که به شما جنسی بفروشد یا یک نوشیدنی به
دستتان بدهد .چرا در منطقه «جان لوئیز» زیرزمینها برای فروختن
یک غذای ســاده باز نیســتند؟ اگر ما درباره زندگی شبانه در لندن
جدی هستیم ،ظرفیتهای عظیمی برای انجام دادن کارهای بسیار
به روشهای خالقانه و جذاب وجود دارد».
اقتصاد شــبهنگام که شــامل کافههــا ،نوشــگاهها ،کلوپها،
رستورانها ،سالنهای موسیقی و نظایر اینها میشود ،پنجمین صنعت
بزرگ انگلستان است .مطابق با اعالم مرکز تحقیقات مشاوره اقتصادی
تیبیآر ،این اقتصاد  1.3میلیون شــغل ایجاد کرده و درآمد ساالنه
 66میلیارد پوندی دارد که معادل  6درصد تولید ناخالص داخلی کل

در ماه مارس امسال ،بوریس جانسون ،شهردار سابق لندن ،یک کمیسیون
زمان شب را برای لندن تشکیل داد که درباره چگونگی حفاظت و مدیریت
اقتصاد شبهنگام لندن تحقیق کنند.

اقتصاد انگلستان است .اولین برآوردها از منافع اقتصادی زندگی شبانه
در لندن این اســت که اقتصاد شــبهنگام این شهر تا سال 2030
میتواند ساالنه ارزشــی نزدیک به  30میلیارد بیفزاید .صادق خان
میگوید« :در نظر آورید که شغلها و تجارتی که زندگی شبانه لندن
میتواند تولید کند چقدر است .این فواید برای زندگی شبانه یکی از
بزرگترین شــهرهای جهان به قدری است که نشان میدهد چرا ما
برای شــکوفایی و رونق اقتصاد شهر ،خطرات احتمالی آن را به جان
خواهیم خرید .اگر ما مراقب نباشــیم ،دیگر شهرها  -از آمستردام تا
پاریس تا برلین تا نیویورک تا توکیو  -ما را پشت سر خواهند گذاشت
که به معنی خبر بدی برای اقتصاد ما خواهد بود».
در ماه مارس امســال ،بوریس جانسون ،شهردار سابق لندن،
یک کمیســیون زمان شب را برای لندن تشــکیل داد که درباره
چگونگی حفاظت و مدیریت اقتصاد شبهنگام لندن تحقیق کنند
و نتایج این کمیســیون در فصل پاییز اعالم خواهد شد .اعضای
این کمیسیون متنوع انتخاب شدهاند تا تحقیقات یکطرفه نباشد.
برخی از اعضا که نماینده مغازهها و کافهها در کمیسیون بودهاند
میگویند که پلیس درباره امنیت شبانه لندن به آنها گفته که بهتر
است در شب چشمها و گوشهایی در خیابانها باشند تا وضعیت
امنتر شود .از نظر آنها نیز زندگی شبانه در لندن بهتر از وضعیت
کنونی خواهد بود.
اما مذاکرات برای زندگی شــبانه پایتخت انگلســتان خیلی نیز
راحت پیش نرفته اســت؛ تعادل بین نیازهای منتفعشــوندگان از
اقتصاد شبهنگام لندن و ساکنان محلههای این شهر چندان راحت
نبوده است .از یک سو ،زندگی شبانه باعث میشود که شهروندان در
شــبهنگا ِم لندن به طور کلی مشارکت داشته باشند که کار خوبی
است اما آسایش ساکنان محلههای لندن نیز امری است که باید به آن
توجه داشت .بزرگترین چالش این است که مردم میخواهند از 24
ِ
ساعت شهر لذت ببرند و استفاده کنند اما همین شهر محل زندگی،
کار و استراحت هم هست.
به زندگی شبانه لندن فراتر از کلوپها و کافهها هم میتوان نگاه
کرد؛ بوتیکها ،ســالنهای یوگا ،ورزش ،کتابفروشیها و جلسات
فرهنگی از دیگر مکانهایی اســت که لندن میتواند در شب داشته
باشــد و مردم از آن استفاده کنند .فعالیتهای متنوعتر باعث جذب
افراد بیشــتری از هر سن با هر عالقهای خواهد شد .اما این اتفاق به
این معنی خواهد بود که افراد بیشتر در شب کار کنند .تخمین زده
شده است که با باز بودن متروی لندن در شبها 2 ،هزار شغل موقت
ایجاد خواهد شــد که اقتصاد را به اندازه  360میلیون پوند بزرگتر
خواهد کرد .این کار ،باعث خواهد شد کسانی که از راه دور برای کار
شبانه به لندن میآیند نیز رفتوآمد راحتتری داشته باشند .صادق
خان میگوید« :هزاران لندنی هستند که شبها کار میکنند؛ مثل
پرستاران ،دکترها ،محافظان شخصی و نگهبانها .بسیاری از این افراد،
اتوبوس آخر شــب را سوار میشوند تا به سر کار برسند».
دو یا سه
ِ
کارشناسان میگویند با اینکه شبکاری نیاز به برخی زیرساختها
مثل تمیز کردن شــبانه خیابانها و حملونقل خواهد داشــت اما
فوایدش بیش از هزینه برای این نیازها خواهد بود.
با این حال ،افزایش کار شــبانه مشکالتی را نیز به همراه خواهد
داشت؛ مسائل مربوط به سالمتی افرادی که شبها کار میکنند مثل
افزایش چاقی ،دیابت و ســرطان پستان و تاثیرات جانبی در خانواده
و روابط بین اعضای خانواده از جمله این مشــکالت است .همچنین

برخی نارضایتیها و اعتصابها مثال از جانب رانندگان مترو که بناست
شبها کار کنند دیده شده است .آنها میگویند که تعادل بین کار و
زندگیشان با رانندگی در شبها مختل خواهد شد .نیروهای پلیس
نیز از این اتفاق خرسند نیستند و در ماه مارس اعالم شد که دستکم
 100افسر پلیس باید آماده باشند تا در  144ایستگاهی که در شبها
در لندن باز خواهند بود گشــت بزنند .با همه این حرفها برخی از
مقامات شــهری گفتهاند که چنین مشکالتی را میشود با دستمزد
بیشتری که برای رانندگان و کارکنان شب مترو ،ایستگاههای پلیس و
دیگر بخشهای خدماتی شهری لندن در نظر گرفته میشود جبران
کرد.

30
میلیاردپوند

تا سال  2020از
زندگی شبانه لندن به
اقتصاد انگلیس افزوده
میشود

کدام شهرها زندگی شبانه دارند؟
زندگی شبانه اتفاقی است که بهتدریج کالنشهرهای جهان را به سوی خود میکشاند .لندن
آخرین ابرشهری است که میخواهد چند ساعت تعطیلی در شب را کنار بگذارد.

JJبرلین
برلین در قالب پایتخت موسیقی تکنوی جهان ،به زندگی شبانه بدون نظارت و بیپایان مشهور
است .بیش از  100کلوپ شبانه در این شهر با تشکیل دادن «کمیسیون کلوپ» مطمئن شدهاند
که صدایی واحد برای حفاظت از خود دارند .برای مثال ،کسانی که جدیدا وارد یک محله میشوند
نمیتوانند علیه سروصدای کلوپهایی که از قبل در آن وجود داشتهاند ابراز نارضایتی کنند.
JJبوینس آیرس
شامهایی که سرو آنها از نیمهشب شروع میشود ،دستفروشی بستنی بعد از نیمهشب و اکران
فیلم در ســاعت  2بامداد ،تنها برخی از چیزهایی است که ساکنان پیر و جوان بوینس آیرس در
بازگشــت به خانه شاهدند .پایتخت آرژانتین یکی از پرسروصداترین مکانهای کره زمین است و
دولت برای کسانی که صدایی با شدت بیش از  90دسیبل ایجاد میکنند جریمه تعیین کرده است.
JJهنگکنگ
پیدا کردن رستوران و کلوپی که در ساعت  4صبح در هنگکنگ باز باشد مشکل نیست؛
جایی که یکی از آخرین شــهرهایی است که تصمیم گرفته اقتصاد 24ساعته داشته باشد .اما
برخی از ســالنهای مجوزدار در این شهر به مشــکل برخوردهاند چون مغازههای شبانهروزی
نوشیدنیهای آنها را به قیمت ارزانتری میفروشند .سالنها دولت را تحت فشار قرار دادهاند که
محدودیتهای بیشتری را در اینباره اعمال کند.
JJسیدنی
در پاســخ به خشونتی که افراد ازخودبیخودشده در نیمههای شب مرتکب میشوند ،دولت
محلی در سیدنی مقرراتی وضع کرده که طی آن ،در منطقه «نیو ساوث ولز» پذیرش مشتری بعد
از ساعت  1:30بامداد و عرضه نوشیدنی بعد از ساعت  3بامداد ممنوع است .این محدودیتها نتایج
پیچیدهای داشــت؛ در حالی که در سال گذشته درگیریهای خیابانی  40درصد کاهش یافت،
میزان حضور افراد در کل منطقه  82درصد کاهش یافت و  40درصد کلوپها تعطیل شدهاند.
JJتوکیو
نهادهای نظارتی جدید از ماه ژوئن امسال به کلوپها اجازه دادند که برای باز ماندن تا ساعت 5
بامداد مجوز بگیرند و قانون  67ساله ممنوعیت شلوغکاری و حرکات تند و موزون در این مکانها از
نیمهشب برچیده شد .برای رعایت حال افراد محلی ،اخیرا یک کارزار تبلیغاتی به نام «پلیکول» به راه
افتاده که هنرمندان و نوازندگان را ترغیب میکند تا پیش از طلوع خورشید خیابانها را تمیز کنند.
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هزینههای بیعملی در برابر آلودگی هوا

چرا باید هزینه استفاده از تکنولوژیهای پاک را پرداخت؟

سایمون آپتن
مدیر بخش محیط زیست در
سازمان همکاری اقتصادی
و توسعه

۲۰۰
میلیوننفر

طی  ۴۵سال آینده،
براثر معضالت
ناشی از آلودگی هوا
خواهند مرد

130

آلودگی هوا معضل جوامع مدرن است :سالها از عمر انسان کم میکند
و درد و رنج زیادی را بر بزرگســاالن و کودکان تحمیل میکند .آلودگی
هوا همچنین تاثیری منفی روی تولید محصــوالت غذایی دارد و این در
حالی است که جهان حاال بیش از هر زمان دیگری نیازمند تامین غذا برای
جمعیت فزایندهاش است .آلودگی هوا حاال دیگر فقط یک مسئله اقتصادی
نیست ،بلکه باری اخالقی نیز به همراه دارد.
آلودگی هوا میتواند در داخل و خارج خانه بهشدت روی خانوارها تاثیر
بگذارد .در فقیرترین خانوارها در کشــورهای پرجمعیت دنیا هنوز هم از
اجاقهایی در داخل خانه استفاده میشود که سوختش توسط زغالسنگ
یا کود تامین شــده است .این آلودگی خانگی بهشــدت روی کودکان و
بزرگســاالن تاثیر منفی میگذارد و این در حالی اســت که آلودگی هوا
در خارج خانه هم بسیار باالســت .البته هرچه اقتصادهای جهان بیشتر
توسعه مییابند و امکانات بیشتری در اختیار خانوادهها در این کشورها قرار
میگیرد ،مسئله آلودگی خانگی کمرنگتر میشود اما مسئله آلودگی هوای
شهرها به معضلی غیرقابل کنترل تغییر یافته است.
البته تکنولوژیهای پاکیزهای وجود دارند که پتانسیل بهبود کیفیت
هــوا را تا حد زیادی باال میبرند .اما ظاهرا سیاســتگذاران بیش از اندازه
روی هزینه گزاف استفاده از چنین فناوریهایی متمرکز میشوند و هزینه
گزافتر بیعملی در این حوزه را جدی نمیگیرند .واقعیت این اســت که
رشد اقتصادی و افزایش تقاضا برای انرژی باعث باال رفتن مداوم آزاد شدن
آالیندهها در هوا و افزایش ذرات معلق شــده اســت .در چنین شرایطی،
نمیتوان بیعملی و به تاخیر افتادن تصمیمگیریها توسط سیاستگذاران
را پذیرفت.
در گزارش جدیدی که از ســوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
( )OECDبا عنوان «تبعات اقتصادی آلودگی هوا در فضای باز» منتشر شده
است ،تخمین زده شده که تا سال  ۲۰۶۰میالدی ،بین  ۶تا  ۹میلیون مرگ
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نمیتوان برای مرگهای زودهنگام براثر تنفس ذرات
معلق و گازهای سمی و بیماریهای قلبی و تنفسی
هزینهای تعیین کرد

زودهنگام براثر آلودگی هوا در جهان رخ بدهد .این یعنی هر  ۴تا  ۶ثانیه یک
بار ،یک نفر براثر آلودگی هوا از دنیا خواهد رفت .این در حالی است که رقم
مشابه سال  ۲۰۱۰حدود  3میلیون مرگ زودهنگام بوده است .به صورت
کلی میتوان تخمین زد که در  ۴۵سال آینده ،حدود  ۲۰۰میلیون نفر براثر
معضالت ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست بدهند.
در عین حال بیماریهای مرتبط با آلودگی هوا نیز بسیار زیاد خواهند
شد .پیشبینی شــده که موارد جدید بیماری برونشیت در کودکان  ۶تا
 ۱۲ساله تا سال  ۲۰۶۰به  ۳۶میلیون مورد برسد .این رقم در حال حاضر
 ۱۲میلیون مورد اســت .همچنین بروز برونشــیت براثر آلودگی هوا در
بزرگساالن که امروزه  ۳.۵میلیون مورد است ،تا سال  ۲۰۶۰به  10میلیون
مورد افزایش خواهد یافت .به صورت کلی ،مواردی که از آلودگی هوا ناشی
شدهاند و احتیاج به پذیرش در بیمارستان دارند ،از  ۳.۶میلیون مورد فعلی
به  ۱۱میلیون مورد در سال  ۲۰۶۰خواهند رسید.
این مشکالت و بیماریها در مناطق پرجمعیتی که جمعشدن ذرات
معلق در آنها باالست  -بهخصوص در شهرهای چین و هند -بیش از سایر
مناطق جهان خواهد بود .از لحاظ ســرانه نیــز میتوان گفت که مرگ و
میر براثر آلودگی هوا در مناطقی از دنیا که جمعیتشــان رو به سالمندی
گذاشته  -مثل اروپای شرقی ،منطقه قفقاز و بخشهایی از آسیا از جمله
کره جنوبی -رو به افزایش خواهد بود.
در عین حال بســیاری از محاسبات در باب هزینههای آلودگی هوا به
حوزه کار مربوط میشــوند .پیشبینی میشود که تا سال  ، ۲۰۶۰ساالنه
حدود  ۳.۷۵میلیارد ســاعت کاری به خاطر تاثیر منفی آلودگی هوا روی
سالمت کارمندان از دست برود .تاثیر مستقیم آلودگی در بازار نیز به کاهش
بازده کارگران و کارمندان ،افزایش هزینههای درمانی و کاهش برداشــت
محصول برمیگردد که تا سال  ۲۰۶۰بیش از یک درصد از تولید ناخالص
داخلی ساالنه را شامل خواهد شد.
اما این ارقام به هیچ وجه نشاندهنده وضعیت واقعی تاثیرات آلودگی
هوا نیستند .واقعیت این است که نمیتوان برای مرگهای زودهنگام براثر
تنفس ذرات معلق و گازهای سمی و بیماریهای مختلف قلبی و تنفسی
هزینهای تعیین کرد .تجربه تنفس دائم هوای آلوده و مشکالت همراه آن
 از جمله حذف فعالیت و ورزش کودکان در فضای باز -کامال بار سنگینیاست و نمیتوان هزینه آن را تخمین زد.
با وجود این ،گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان میدهد
که هزینه جهانی مرگ و میرهــای زودهنگام براثر آلودگی هوا در فضای
باز ،تا ســال  ۲۰۶۰ساالنه بین  ۱۸تا  ۲۵تریلیون دالر خواهد بود که رقم
ترسناکی است .آنچه در این راستا کامال واقعی به نظر میرسد ،بروز مرگ
و میرهایی است که مستقیما از مسئله آلودگی هوا ناشی شدهاند و بنابراین،
سیاستگذاری در جهت کاهش تاثیرات آلودگی هوا کامال میتواند موارد
این مرگ و میرها را کاهش بدهد .حاال زمان آن رسیده که دولتها متوجه
«هزینه» واقعی آلودگی هوا بشوند و برای مقابله با آن و کنترل آن ،هرچه
بیشتر هزینه کنند .زندگی شهروندان در کشورهای مختلف دنیا حاال به این
سیاستها وابسته است.

از  ۲۱واحد پولی کشورهای حاضر در لیست۱۹ ،تای آنها در برابر دالر عقبگرد داشتهاند .یورو  ۱۶.۴درصد نسبت به دالر
کاهش پیدا کرده ،ین  ۸.۴درصد و یوآن  ۲درصد .بدترین سقوط را واحدهای پول برزیل و روسیه داشتهاند .رئال برزیل در
برابر دالر  ۲۹.۴درصد سقوط کرده و روبل روس  ۳۶.۹درصد افت داشته است.
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از دید تعداد زیادی از
اقتصاددانان ،دالر به
احتمال زیاد دستکم تا دو
سال دیگر هم به رشد خود
ادامه خواهد داد چرا که
سرمایهگذاران همچنان به
بازار نسبتا کمریسک امریكا
جذب میشوند

بازگشت ناخوشایند دالر

وضعیت  ۵۰۰شرکت قدرتمند جهان در فهرست ساالنه فورچن
دالر قدرتمند بر بازرگانی بینالمللی را دیگر نمیتوان نادیده گرفت.
تــا همین چند وقت پیش ،دالر پولی از مد افتاده به حســاب
میآمد .از پکن تا بروکســل این احساس وجود داشت که دنیایی
که با دالر میچرخیده به پایان خود رســیده اســت و تعدادی از
سیاستمداران و بانکداران مهم در مصاحبههای خود اعالم کرده
بودند که سلطه حدودا یکقرنی دالر به عنوان ارز ذخیره دنیا تمام
شده است.
امــا در طول دو ســال اخیر ایــن ادعاها فراموش شــدهاند و
ســرمایهگذاران روی تداوم ســلطه دالر شــرط میبندند .تداوم
هرجومرج در نقاط مختلف جهان ،باعث شده امریكا دوباره به عنوان
یکی از ســتونهای قدرت و ثبات اقتصادی در دنیا مطرح شود .با
رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا اوضاع دالر بهتر شده
و ارزش پونــد انگلیس در برابر دالر به پایینترین حد خود در ۳۱
سال گذشته رسیده است .سرمایهگذاران چیزی جز امنیت مالی
نمیخواهند و به همین خاطر بعد از سالها دوباره سرمای ه به سمت
امریكا در جریان است.
JJاوجگیری دالر :روندی ادامهدار یا کوتاهمدت؟
بگذاریم اعداد ســخن بگویند .به گزارش فدرال رزرو ،از اواسط

مجموع درآمد
 ۵۰۰شرکت قدرتمند دنیا
 ۲۷.۶تریلیون دالر

بازگشــت دالر قوی به بازارهای جهانی تاثیری منفی بر ۵۰۰
شــرکت قدرتمند جهان گذاشته اســت؛ تداوم این روند میتواند
اقتصاد امریكا و باقی نقاط دنیا را به دردسر جدی بیندازد
سال گذشته بزرگترین شرکتهای جهان قدمی بزرگ رو به
عقب برداشتند .مجموع فروش  - 500 Globalقدرتمندترین 500
شرکت دنیا به انتخاب مجله فورچن  -برای اولین بار از سال ۲۰۱۰
رو به کاهش گذاشته است .این کاهش البته کوچک نبوده است.
درآمد کل این شرکتها از  ۳۱.۲تریلیارد دالر در سال مالی ۲۰۱۴
به  ۲۷.۶تریلیارد دالر در سال  ۲۰۱۵رسیده است .این یعنی ۱۱.۵
درصد سقوط .میزان سود مجموع این شرکتها هم  ۱۱.۲درصد
کاهش داشته و به  ۱.۴۸تریلیارد دالر رسیده است.
دالیل مختلفی برای این عقبگرد وجود دارد :کند شدن اقتصاد
چین (که سابقا در رونق دائم بود) به اقتصاد بینالمللی ضربه است.
وضعیت رشــد اقتصادی در امریكا و اروپا هم عالی نیســت و در
خوشبینانهترین نگاه «معمولی» به حساب میآید .و باالخره سقوط
آزاد قیمت نفت که باعث ضرر میلیارد دالری غولهای نفتی دنیا
مثل اکسون موبیل ،رویال داچ شل و ساینوپک چین شده است.
امــا یک روند اقتصاد کالن اســت کــه بزرگترین ضربــه را به
شرکتهای دنیا زده است :بازگشت انفجاری دالر امریكا .تاثیرات عمیق

OKKAA
ION BY MU

I L L U S T R AT

سقوط به خاطر دالر :فروش
کلی شرکتهای حاضر در
لیست فورچن پایین آمده
که بخش عمده این روند
تقصیر دالر است.
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قدرت نسبی دالر امریكا (از ژانویه  ۲۰۱۴تا ژوئن )۲۰۱۶
دالر در برابر
یوآن چین

کوکاکوال اعالم
کرده اگر دالر ثابت
میماند درآمد سال
گذشتهاش  ۳درصد
افزایش میداشت،
اما به خاطر
افزایش ارزش دالر
درآمدش  ۴درصد
کاهش یافته است

دالر در برابر
پوند انگلیس

(حمایتگرایی) و مخالفت با بازرگانی بینالمللی حرف میزنند».
دالر در برابر
یورو

دالر در برابر
ین ژاپن

سال  ۲۰۱۱تا تابستان  ۲۰۱۴دالر در برابر یک شاخص از پولهای
مهم دنیا  ۹درصد افزایش ارزش داشته است .اما در طول دو سال
اخیر دالر در برابر همین شاخص  ۲۰درصد افزایش ارزش داشته
است.
به طور سنتی ،دالر قدرتمند همیشه به عوان نشان افتخار امریكا
عمل میکرده است .اما اقتصاددانان هشدار میدهند که بازگشت
سریع و پرتوان قدرت دالر میتواند باری سنگین بر دوش اقتصاد
امریــكا بگذارد .دالر قدرتمند  -اگر این روند در ماههای آینده هم
حفظ شود  -باعث سنگینی اقتصاد امریكا خواهد شد.
اوجگیری دالر میتواند کســری تراز تجــاری هنگفت ایاالت
متحده را بزرگتر کند و ضربهای سنگین به رشد این کشور وارد
کند .همین حاال هم دالر قوی باعث شده به فروش جنرال موتورز
در اروپا ضربه وارد شود و درآمد شرکت جان دیر از فروش تراکتور
در آسیا کاهش یابد .طبق برآورد تحلیلگران ،شرکتهای امریكایی
که به خاطر دالر گران ،محصوالتشان گرانتر تمام میشود مجبور
خواهند شد با کاهش نیروی کار و سرمایهگذاری در تکنولوژیهای
صرفهجویانه بهرهوری خود را باال ببرند.
سی فرد برگستن ،موسس و مدیر بنیاد پترسون برای اقتصاد
بینالمللــی و یک مقام بلندپایه ســابق وزارت خزانهداری امریكا
میگویــد« :این فقط یک چرخه نرمال نیســت ،این روند خیلی
پردوامتر است .ما وارد عصری شدهایم که قدرت دالر به طور پیوسته
باال میرود و ایــن افزایش ارزش تاثیرات بنیادی و البته منفی بر
اقتصاد و سیاســت داخلی امریكا میگذارد .به همین خاطر است
کــه تعداد زیادی از مردم حــاال از ایده حمایت از تولیدات داخلی
میزان رشد  ۵۰۰شرکت فورچن در ۲۰۱۴-۱۵

به دالر امریكا

به واحدهای پولی محلی

امریكا

باقی قاره امریكا
آسیا و خاورمیانه
اروپا
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JJصادرات پرسود به امریكا
چــرا دالر قدرتمنــد به معنای فروش پایینتر  ۵۰۰شــرکت
اصلی دنیاســت؟ علت این روند دوگانه است .اول اینکه صادرات
شــرکتهای امریكایی  -امریكا با  ۱۳۴شرکت در فهرست امسال
اول اســت  -کاهش پیدا کرده چون دالر قوی به معنای باال رفتن
قیمت محصوالت امریكایی در بازارهای خارجی است .دوم اینکه
فروش خارج از خاک امریكا  -چه توســط شرکتهای امریكایی و
چه توسط شرکتهای چندملیتی غیرامریكایی  -به ارزهای خارجی
مثل یورو ،ین و یوآن به معنای میزان بسیار کمتری دالر نسبت به
سال گذشته است .برای مثال فروش یک میلیارد یورویی در سال
 ۲۰۱۴به معنای  ۱.۳میلیارد دالر بود ،اما امســال به معنای ۱.۱
میلیارد دالر است.
بخشــی از کاهش سود  ۵۰۰شــرکت اصلی فهرست فورچن،
البته تکنیکی است چون این لیست با دالر حساب میشود( .یعنی
مجبوریم فروش شرکت توشیبا را از ین به دالر تبدیل کنیم ).جالب
اینجاست كه از  ۲۱واحد پول کشورهای حاضر در لیست ،امسال
 ۱۹واحد پول در برابر دالر عقبگرد داشــتهاند .یورو  ۱۶.۴درصد
نســبت به دالر کاهش پیدا کرده ،ین  ۸.۴درصد و یوآن  ۲درصد.
بدترین ســقوط را واحدهای پول برزیل و روســیه داشتهاند .رئال
برزیل در برابر دالر  ۲۹.۴درصد ســقوط کرده و روبل روس ۳۶.۹
درصد افت داشته است.
بهترین راه برای فهم تاثیر دالر بر وضعیت شــرکتهای چند
ی آنها این است که واحدهای پولی
ملیتی امریكایی و رقبای خارج 
محلی را به دالر تبدیل نکنیم و رشد درآمد هر شرکت را با توجه
به واحد پولی کشورش بسنجیم .بر این اساس ،در کل ،شرکتهای
آسیایی سال گذشته بهتر از بقیه عمل کردند و میزان فروش خود را
به ین و روپیه و دیگر واحدهای پولی آسیایی افزایش دادند .میانگین
درآمد شرکتهای آسیایی  ۱۱درصد باال رفت (بعد از تبدیل به دالر
این رقم به  ۵.۸درصد افزایش رسید) .در میان آسیاییها البته چین
وجود داشت که استثنا بود :با اینکه یوآن سال گذشته در برابر دالر
کمی افت کرد ،در برابــر اکثر واحدهای پولی دنیا با قدرت ظاهر
شد و این به ضرر شرکتهای صادرکننده چینی تمام شد .فروش
شرکتهای اروپایی در این میان با در نظر گرفتن واحدهای پولی
اروپایی تکان نخورد ،اما آنهایی که توانستند در امریكا میزان باالیی
جنس بفروشند ســود خوبی بردند .آنها به یورو و پوند کاال تولید
کردند و آن را به دالر فروختند.
بگذارید بیامو را مثال بزنیم .سال گذشته این کمپانی خودروهای
لوکس توانست میزان فروش خودروی خود در امریكا را فقط ۲.۳
درصد افزایش دهد .اما قدرتگیری تاریخی دالر در برابر یورو باعث
شد که درآمدهای این شرکت در امریكا بعد از تبدیل به یورو بسیار
باالتر برود .در نتیجه میزان فروش بیامو در امریكا در سال  ۲۰۱۵به
 ۱۸.۲میلیارد دالر افزایش پیدا کرد .این رقم در سال  ۲۰۱۴حدود
 ۱۳.۷میلیارد دالر بود که شــاهد رشدی  ۳۳درصدی هستیم .از
فروش کل  ۱۱.۸میلیارد یورویی بیام و در سال گذشته ۳۸ ،درصد
آن مربوط به امریكا بود .جالب اینجاست که این شرکت فقط ۱۸
درصد خودروهایش را در امریكا فروخت.
در عوض ،شــرکتهای چندملیتی امریكایی در سال گذشته

تا همین چند وقت پیش ،دالر پولی ازمدافتاده به حساب میآمد .از پکن تا بروکسل این احساس وجود
داشت که دنیایی که با دالر میچرخیده به پایان خود رسیده و سلطه یکقرنی دالر به عنوان ارز ذخیره دنیا
تمام شده است.

عموما از رقبایشان عقب ماندند .به طور میانگین درآمد شرکتهای
امریكایی  ۲.۶درصد ســقوط کرد .دلیل این شکاف را باز هم باید
گــردن دالر بیندازیم :شــرکتهای بــزرگ امریكایی حاال وقتی
درآمدهای خارجی خــود را تبدیل به دالر میکنند دالر کمتری
نصیبشان میشود .و این روند در میان تمام غولها دیده میشود.
مثال کوکاکوال اعالم کرده اگر دالر ثابت میماند درآمدش  ۳درصد
افزایش میداشت ،اما به خاطر افزایش ارزش دالر درآمدش  ۴درصد
پایینتر آمده است .فروش شرکت  Mondelezغول صنعت اسنک
هم سال گذشــته  ۱۳.۵درصد کاهش یافت و به گفته خودشان
 ۱۲.۶درصد سقوط را باید گردن نرخ تبدیل دالر انداخت .و باالخره
والمارت ،شــرکت شماره یک در لیست فورچن در  ۳سال اخیر،
اعالم کرده نوسان ارزهای خارجی در برابر دالر قدرتمند باعث پایین
آمدن  ۱۷.۱میلیارد دالری درآمد ساالنه آنها بوده است.
JJدالر قوی به نفع ترامپ است
بازگشــت دالر بدون تردید در آینده چالشهای جدی برای
امریكا  -و جهان  -به وجود میآورد .اول اینکه تا زمانی که دالر به
رشد خود ادامه میدهد سرعت رشد اقتصاد امریكا کندتر میشود.
این به این خاطر است که دالر قدرتمند هم صادرات و هم فروش
داخلی را تضعیف خواهد کرد .وقتی که دالر قدرتمندتر شــود،
شرکتهای امریكایی به دو روش از دالر خود حفاظت میکنند:
افزایش قیمت محصول در بازارهای خارجی و کاهش هزینه تولید
در امریكا .در این میان شــرکتهایی که به امریكا جنس صادر
میکنند میتوانند قیمت خود را به دالر پایین بیاورند و همچنان
درآمد بیشتری نصیبشان شود .پس شرکتهای امریكایی نهفقط
در خارج از کشــور ،که درون امریكا هم بازار را به رقبای خارجی
میبازند.
در نتیجه انتظار میرود کسری تراز تجاری امریكا سر به فلک
بگذارد .رابرت الیبر ،استاد بازنشسته امور مالی بینالمللی دانشگاه
شــیکاگو میگوید« :من انتظار دارم که کســری تراز تجاری از ۳
درصد تولید ناخالص داخلی به  ۵درصد افزایش پیدا کند .این به
ت رفتن تعداد زیادی شغل و همچنین فروش خیلی
معنای از دس 
پایینترشرکتهاست».
از دیــد تعــداد زیــادی از اقتصاددانان ،دالر بــه احتمال زیاد
دستکم دو ســال دیگر هم به رشــد خود ادامه خواهد داد چرا
که سرمایهگذاران همچنان به بازار نسبتا کمریسک امریكا جذب
میشوند .برگستن ،از موسسه پترسون تخمین میزد ضربهای که
کسری تراز تجاری به اقتصاد امریكا وارد میکند باعث پایین آمدن
رشد تولید ناخالص داخلی ( )GDPاین کشور به  ۲.۴درصد شده
اســت( .بدون این ضربه احتماال شاهد رشد  ۲.۸درصدی بودیم).
انتظار میرود کسری تراز تجاری امسال و سال  ۲۰۱۷هم رشد در
امریكا را  ۰.۴درصد کاهش دهد.
چالــش بزرگ دیگری که شــرکتهای امریكایی با آن روبهرو
هستند شــکاف عمیق در قدرت رقابتی است .اگر تجارت جهانی
رشد سریعی داشــته باشد ،مصرفکنندگان آســیایی و اروپایی
همچنان حاضرند ماشــینها و کامپیوترهای امریكایی را حتی به
قیمت باالتر بخرند .اما به گفته درک ســیزرز از موسسه امریکن
اینترپرایز «در وضعیت رشد پایین ،این واحد پول است که تفاوت
ایجاد میکند و حرف آخر را میزند .در چنین حالتی شرکتها برای

فروش معمولیشان هم میجنگند و هر افزایش قیمتی میتواند به
کاهش شدید فروش منجر شود».
به همین خاطر انتظار میرود بهزودی شــرکتهای امریكایی
دســت به اخراج کارکنان خود بزنند و ســرمایهگذاریهای تازه
را متوقــف کنند .در این وضعیت اســت که روحیــه انزواطلبانه
امریكاییها برمیگردد و حمایتگرایی و احساسات علیه تجارت
جهانی شدت میگیرد :همان روندی که با قدرتگیری ترامپ در
انتخابات ریاستجمهوری شاهدش هستیم .برگستن میگوید« :به
طور تاریخی ،مهمترین فاکتوری که باعث گسترش حمایتگرایی
و انزواطلبی در امریكا میشود وضعیت دالر است .دالر که ارزشش
از حــد انتظار باالتر برود مردم مشکالتشــان را گردن خارجیها
یاندازند».
م 
اما برگســتن و دیگر اقتصاددانان هشدار میدهند که پسزدن
تجارت جهانی  -که میتواند باعث کاهش بیشتر صادرات شود -
دقیقا همانچیزی است که امریكا باید از آن بگریزد .پس فقط یک
راه وجود دارد :اینکه دالر کمی کوتاه بیاید!

در میان شرکتهای
حاضر در لیست
فورچن ،سال
گذشته این
آسیاییها بودند که
بیشترین فروش را
داشتهاند .وضعیت
شرکتهای
اروپاییتغییر
خاصی نکرد و
امریكاییهاهم
ضرر کردند

 ۱۰شرکت اول فهرست ساالنه فورچن  500 Globalبا پردرآمدترین شرکتهای جهان آشنا شوید
۲۰۱۵

2014

شرکت

کشور

درآمد
(به میلیون دالر)

درصد تغییر
نسبت به ۲۰۱۴

1

1

فروشگاههای والمارت

امریكا

۴۸۲۱۳۰

-۰.۷

2

7

استیت گرید (شرکت برق دولتی چین) چین

۳۲۹۶۰۱

-۲.۹

3

4

شرکت ملی نفت چین

چین

۲۹۹۲۷۰

-۳۰.۲

4

2

شرکت نفت و گاز ساینوپک

چین

۲۹۴۳۴۴

5

3

رویال داچ شل

هلند

۲۷۲۱۵۶

-۳۶.۹

6

5

اکسان موبیل

امریكا

۲۴۶۲۰۴

-۳۵.۶

7

8

سواگن
فولک 

آلمان

۲۳۶۵۹۹

-۱۱.۹

8

9

تویوتا موتورز

ژاپن

۲۳۶۵۹۱

-۴.۵

9

15

اپل

امریكا

۲۳۳۷۱۵

۲۷.۹

10

6

بریتیش پترولیوم

انگلیس

۲۲۵۹۸۲

-۳۷

-۳۴.۱
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مناگـــر

در کارآمدی تنبلی

چطور کارآفرینان چینی از بازار نوظهور تحویل آنالین سود هنگفت میبرند

منبع  بیجینگ ریوی و

دینگ مئی۲۶،
ساله ،زنی است
که در سال ۲۰۱۵
شرکت خودش
را در چنگدو در
استان سیچوآن
تاسیس کرد و
سرویس مرتب
كردن رختولباس
ارائه میدهد .دنگ
که زمانی به عنوان
پرستار پچه در
خانههامشغول
به کار بود متوجه
شد کمد رخت و
لباس تعداد زیادی
از خانوادهها دچار
آشفتگیشدید
است و مردم وقت
آن را ندارند که
خودشان دست به
مرتبکردنشبزنند

134

پیکهای پرســرعتی که ســوار بر موتورها و سهچرخهها  -با
لباسها و کالههــای ایمنی قرمز و نارنجی  -خیابانها و کوچهها
را پشت سر میگذراند و اجناس را به مشتریان میرسانند تبدیل
به نمایی معمول در چین شدهاند .این بهخصوص در مراکز شهری
دیده میشــود که صنعت تحویل غذا رشدی باورنکردنی را تجربه
میکند .آن طرف قضیه ،گروههایــی از مردم  -محبوس در خانه
یا دفتر کار  -هســتند به طور منظم در اپلیکیشــنهای مختلف
میچرخند و از طریق کامپیوتر ،تبلت و گوشی موبایل هرچیزی
را سفارش میدهند.
وئی یانفنگ ،توسعهدهنده نرمافزار در پارک علمی تکنولوژیکی
ژونگوانکن کار میکند که به شــرکتهای تازهتاســیس در حوزه
تکنولوژی مشاوره میدهد .بهجز سفرهای روزانه حدودا یکساعته
بیــن محل کار و خانــه ،وئی وقت خیلی کمــی را در هوای آزاد
میگذراند و معموال هر ســه وعده غذاییاش را آنالین ســفارش
میدهد .هر روز صبح وئی قبل از ترک خانه صبحانهاش را سفارش
میدهد و موقعی که به دفتر میرسد غذا روی میز است« .رستوران
محبوب من از  ۸صبح غذا ارسال میکند و کل روند کمتر از نیم
ساعت طول میکشد».
برای ناهار و شام گزینهها بیشتر هستند« .اکثر رستورانها در
اطراف دفترم سرویس تحویل دارند .من اکثرشان را امتحان کردهام
و با همکارانم درباره تخفیفها که در برنامههای موبایلی مختلف
ارسال غذا هست صحبت میکنیم ».حتی وقتی که وئی اضافهکاری
میکند چند رستوران هستند که ارسال آخر شب هم دارند.
JJوقتی خدمات تخصصی میشود
عادت کردن نســل جوان به «کلیک کن و سفارش بده» باعث
شــده بخش خدمات در این بازار نوظهور  -و آیندهدار  -دست به
نوآوری بزند .هر روز ،شــرکتهای تازهای در بازار سبز میشوند و
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خدمات تازهای را به مشتریانی ارائه میکنند که مهمترین نیازشان
«راحتی» است.
از غذای رستوران خسته شدهاید؟ میتوانیم برایتان غذای خانگی
بیاوریم که توســط زنان خانهدار پخت ه شدهاند .دوست ندارید در
صف مانیکور قرار بگیرید؟ میتوانیم آرایشگر به خانهتان بفرستیم.
وقت ندارید ویزایتان را تحویل بگیرید؟ ترتیبش را میدهیم .وئی
میگوید« :این خدمات جلوی تلفشــدن وقت را میگیرند .من
نمیتوانم دنیای بدون تحویل آنالین را تصور کنم».
دینگ مئی ۲۶ ،ســاله ،زنی اســت که در سال  ۲۰۱۵شرکت
خودش را در چنگدو در اســتان سیچوآن تاسیس کرد و سرویس
مرتب كــردن رختولباس ارائه میدهد .دنگ که زمانی به عنوان
پرستار پچه در خانهها مشغول به کار بود متوجه شد کمد رخت و
لباس تعداد زیادی از خانوادهها دچار آشفتگی شدید است و مردم
وقت آن را ندارند که خودشان دست به مرتبکردنش بزنند.
دنگ در ابتدا نســبت به طرح تجاریاش تردیدهایی داشت اما
این روزها آنقدر سرش شلوغ است که بهسختی به همه مشتریها
سرویس میدهد .او مجبور شده تعداد بیشتری از افراد را آموزش
دهد تا به او کمک کنند« :این کار بســیار پرزحمتی است چون
باید خودمان کپههای بزرگ لباس را جابهجا کنیم ».مرتبکردن
لباسها به مشتریان (بهخصوص خانمها) کمک میکند تا لیست
س را از نو بنویســند« .بعضی وقتها یادمان میرود که
خرید لبا 
چه لباسهایی داریم و به همین خاطر خریدهای اسرافکارانهای
انجام میدهیم .کال وقتی خانه مشــتری را ترک میکنیم او حال
بهتری دارد».
شو شین ،سرمایهگذار چینی ،میگوید« :تقسیم کار این روزها
خیلی تخصصیتر از قبل شــده است .این به مردم کمک میکند
روی چیزی که در آن خوب هستند تمرکز کنند و به همین خاطر
حرفهایگــری و کارآمدی باال میرود .به اعتقاد شــو ،این باعث
بهکارگیری ظرفیتهای بالاستفاده جامعه میشود و عرضه و تقاضا
را به توازن میرساند.
شیه شــویینگ ،موســس  Tubatu.comاست که سرویس
دکوراسیون داخلی ارائه میکند ،این زن کسبوکارش را در سال
 ۲۰۰۸راهانداخت تا مشــکل جدی خانوادههــای معمولی را در
بازســازی خانهها آسان کند .از آنجا که بازسازی مهارتی است که
تعداد کمی از افراد با آن آشنایی دارند ،همیشه این احتمال وجود
دارد که سر مشتری کاله برود.
حاال شــیه میگوید با همراهی تعداد زیادی از شــرکتهای
دکوراســیون داخلی توانســته قیمت پایین و کیفیت باال را برای
مشتریان تضمینکند .این باعث شده  Tubatu.comدر سراسر
چین گســترش پیدا کند« .وقتی میدانیم نیاز کجاست ،بازار هم

بعد از آنکه مردم به آسایش خرید آنالین عادت کردند کمکم شروع به شکایت از زمان ارسال
میکنند که اصوال دو تا سه روز  -وقتی مصرفكننده در شهر دیگری باشد طول میکشد .به همین
ق سریع  -دو ساعت بعد از سفارش  -به راه افتاده است.
خاطر در چین سرویسهای ارسال فو 

همانجاست .این موقعیت برد -برد است».
JJتحویل دو ساعت بعد از سفارش
«من اصال دوست ندارم وقتم را روی چیزی بگذارم که در آن نیاز
به کار فكری شدید نباشد ».این را زنگ لیانگ ،قائممقام ،Baidu
بزرگترین موتور جســتوجوی زبان چینی در دنیا میگوید« :به
همین خاطر فکر میکنم بازار بــرای خدمات آنالین باید عظیم
باشــد ».برای زنــگ ،کار خانه در باالی فهرســت «کارهایی که
نمیخواهم انجام دهم» قرار دارد .میگوید« :چون کلی آدم هستند
که کار خانه را خیلی حرفهایتــر از من انجام میدهند ،چرا من
باید وقتم را ســر آن تلف کنم؟» در واقع حتی «کار فكری» را هم
میتوان به عهده سیستمهای هوش مصنوعی گذاشت .در سپتامبر
 Tencent ،۲۰۱۵که یکی از بزرگترین شرکتهای اینترنتی در
چین به حساب میآید ،یک روزنامهنگار مصنوعی را معرفی کرد که
میتواند اخبار کوتاه خیالی بنویسد .دو ماه بعد خبرگزاری شینهوا
خبرنگار مصنوعیاش را به دنیا معرفی کرد.
روزنامهنگاری که شــینهوا از آن اســتفاده کــرده یک برنامه
کامپیوتری است که میتواند چند ثانیه بعد از آنکه اپراتور اطالعات
بازار بورس را واردش کرد یک گزارش تحویل دهد .ســا شائوانگ،
یک دبیر شینهوا میگوید« :به طور طبیعی برای یک دبیر حدود ۱۰
دقیقه طول میکشد که چنین خبری را بنویسد .اما با این برنامه،
ما هر تعداد گزارشی که بخواهیم مینویسیم .برنامه بهشدت کارایی
دفتر را باال برده است».
ژو جیه ،یک مقام در شینهوا میگوید« :برخالف چیزی که تعداد
زیادی از مردم فکر میکنند این ابداع کار روزنامهنگاران را تهدید
نمیکند .در عوض ،این برنامه میتوانــد روزنامهنگاران را از انجام
کارهای روتین روزانه خالص کند و بگذارد آنها وقت و انرژی خود را
صرف گزارشهای عمیقتر کنند».
البته گســترش خدمات فروش آنالین ،باعــث باال رفتن حق
انتخاب شده که خیلی اوقات به ســردرگمی میانجامد .زنگ به
شــوخی میگوید حاال باید یک ربات به او کمک کند تا در میان
سرویسهای آنالین دست به انتخاب بزند« :قبال وقتی میخواستید
یک جفت جوراب بگیرید خیلی ساده به سوپرمارکت میرفتید .اما
حاال که در وبسایتها سرچ میکنید لیستی طوالنی از گزینهها
ردیف میشــود و من ســاعتها را به کلیک کردن و خواندن نقد
کاربران میگذرانم تا بهترین انتخاب را بکنم».
زنگ میگوید« :این وضعیت برای آدمهای تنبل خستهکننده
است .فروشگاههای آنالین باید یک لیست گزیده هوشمند برپایه
سابقه جستوجوی شخص داشته باشند تا او بتواند بیشتر همان
چیزهایی را ببیند که به آن عالقه دارد».
عــدهای از این هم پا را فراتر میگذارنــد ،مثل  Vip.comکه
كارش فروش لباس و ابزارهای مربوط به مد است و مدعی است که
فقط اجناس با بهترین قیمت را دستچین میكند و میفروشد و
دیگر نیازی نیست خریدار برای پیداکردن بهترین تخفیف یا قیمت
دست به جســتوجو بزند .در ساعات مختلف روز ،این وبسایت
لیستهای مختلفی را عرضه میکند با این اطمینان که نمیتوانید
قیمتی از این پایینتر پیدا کنید.
به جز مســئله انتخاب و هزینه ،زمان ارسال هم عامل دیگری
است که باید به آن توجه کرد .دو شانگبیائو موسس Shansong

(به معنای تحیل برقآسا) میگوید« :بعد از آنکه مردم به آسایش
خرید آنالین عادت کردند کمکم شروع به شکایت از زمان ارسال
میکنند که اصوال دو تا ســه روز  -وقتی مصرفکننده در شهری
دیگر باشــد  -طول میکشد ».شانگبیائو مدعی است سریعترین
سرویس تحویل را در چین ارائه میکند .به همین خاطر است که به
گفته شانگبیائو ،حاال نوع تازهای از تحویل سریع رونق گرفته که در
خود هر شهر انجام میشود .برای مثال ،تعداد زیادی از فروشندگان
میوه و سبزیجات اعالم کردهاند بین یک تا دو ساعت پس از زمان
سفارش ،محصوالت را به مشتری میرسانند .وقتی که سفارش ثبت
شد یک ثانیهشمار روی صفحه شروع به کار میکند و در صورتی
که در زمان مقرر جنس به خانه نرسد پول به مشتری بازمیگردد.
JJعوارض جانبی
با این حال اســتفاده بیحد از خدمات ارســال کاال و خدمات
نقاط ضعف خود را دارد .یکی از مهمترین آنها افزایش تولید زباله
اســت .بررسی آمار سه سایت اصلی ارســال غذا در چین (یعنی
 Baidu، Ele.meو  )Meituanنشــان میدهد که آنها روزانه به
طور میانگین  ۷میلیون سفارش دریافت میکنند .اگر هرکدام از
آنها فقط از یک کیســه پالستیکی استفاده کنند کیسهها هر روز
یتواننــد  ۴۲۰هزار متر مربع را فرش کنند این یعنی  ۵۹زمین
م 
فوتبالکیسهپالستیکی.
جیه الن ،یک مســئول امور زباله و بازیافت در پکن میگوید:
ق گرفتن خرید و
«زبالهســازی در ســالهای اخیر همزمان با رون 
فروش آنالین گسترش یافته .اکثر این مادهها را نمیتوان بازیافت
کرد و این دردسر جدی ماست».
لو یویو ،دانشجوی دانشگاه  Beijing Normalکه خیلی اوقات
مجبور است از بیرون غذا سفارش دهد توضیح میدهد« :من هردفعه
که بسته غذا را باز میکنم احساس گناه میکنم .واقعا حاضر بودم
پول بیشتری خرج کنم اما آنها از بستهبندیهایی استفاده کنند که
ضرر کمتری به محیط زیست بزنند ».لو میگوید« :اگر راحتی به
معنای نابودی محیط زیست باشد ،نمیارزد .امیدوارم شرکتها این
را درک کنند».

بررسی آمار سه
سایت اصلی ارسال
غذا در چین (یعنی
Baidu، Ele.me
و )Meituan
نشان میدهد که
آنها روزانه به طور
میانگین ۷میلیون
سفارش دریافت
میکنند

«من اصال دوست ندارم وقتم را
روی چیزی بگذارم که در آن نیاز
به کار فكری شدید نباشد ».این
را زنگ لیانگ ،قائممقام ،Baidu
بزرگترین موتور جستوجوی زبان
چینی در دنیا میگوید.
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مناگـــر
این همه سر و صدایی که درباره بیاهمیتشدن مناسبات انسانی واقعی و حضور قوی اینترنت به جای آن به پا شده
اســت ظاهرا خیلی هم موضوعیت ندارد .به نظر میرسد اهمیت مکالمات بین افراد و نظریاتی که درباره چیزهای
مختلف بین آنها رد و بدل میشــود همچنان در عصر اینترنت هم اهمیت خودش را حفظ کرده است؛ بهخصوص
درمورد برندها و پیشنهاد کردن آنها به یکدیگر .اد کلر یکی از افرادی که تحقیق اخیر اینگیجمنتلب در این خصوص
را سرپرســتی کرده میگوید« :بسیاری از کارشناسان بازار مدتهاست که دارند به شبکههای اجتماعی به عنوان
نشانهای اولیه از عملکردشان در بازار نگاه میکنند .اما اینکه فقط به اطالعات آنالین توجه نشان دهیم ،مثل این است
که در شب با سرعت مشغول رانندگی باشیم اما به جای چراغهای ماشین ،فقط یک چراغ قوه کمنور در اختیار داشته
باشیم .در چنین شرایطی احتمال اشتباهکردن خیلی باال میرود .واقعیت این است که بخش زیادی از آنچه که انتخاب
برندها و محصوالت توسط مردم را شکل میدهد ،هیچ ربطی به شبکههای اجتماعی ندارد و از مکالمات عادی بین آنها
و اعالم نظر در مورد برندها و محصوالت ناشی میشود».

برندهای برنده

در اهمیت محصوالتی که آنالین
دیده میشوند و آفالین مورد بحث
قرار میگیرند
تاثیر نظریات
آنالین روی فروش
محصوالت برندها

تاثیر نظریات
غیرآنالین روی
فروش محصوالت
برندها

مکالمات و نظریات
چهره به چهره بین
مردم ،تاثیری روی
فروش محصوالت
برندها دارد که
میزانش دو برابر
نظریات آنالین است.

مکالمات و نظراتی که
بین مردم رد و بدل
میشود  ۱۳درصد
از میزان فروش
محصوالت مصرفی را
شكل میدهد.

برندهایی که هم آنالین و هم چهرهبه چهره مورد بحث مردم هستند

 .۸خدمات مربوط
به سفر

 .۷تکنولوژی

 .۶محصوالت مربوط
به امور خانه

 .۱۷بخش
سالمت

 .۱۶وسایل ارتباطی
و مخابراتی

 .۱۵نوشیدنیها

 .۵محصوالت
کودکان

 .۱۴ماشین

 .۴خردهفروشی و
وسایل

 .۳محصوالت
زیبایی و مراقبت
شخصی

 .۲رسانهها

 .۱۳امور خانه

 .۱۲امور مالی

 .۱۱سوپرمارکتها

 .۱ورزش

 .۱۰غذا

رتبهبندی
بخشها به
صورت آنالین
و آفالین

 .۹غذا خوردن
بیرون از خانه

با وجود افزایش صحبتهای
آنالین درباره برندها ،نظریاتی
که به صورت چهره به چهره و
خارج از اینترنت بین مردم رد و
بدل میشود هنوز باالست

صحبتهای آنالین
درباره برندها بین
تمام سنین افزایش
نشان داده است.
سایر

شبکههای
اجتماعی

پیامها

ایمیل

تلفن

نظریات
چهره به چهره

صحبتهای آفالین مردم درباره چیزهایی که به صورت آنالین دیدهاند بسیار زیاد است.
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هرچه اقتصاد چین کمتر افول کند ،دنیا هم کمتر
ضربه خواهد دید و در غیر این صورت ،اقتصاد
جهانی به سمت رکود حرکت خواهد کرد.

چرا نمیتوانیم از چین دست برداریم
هیچ اقتصا ِد در حال توسعهای حتی به گرد پای نقشآفرینی چین در رشد جهانی نمیرسد
مدت خیلی زیادی اســت که همه درباره کند شدن اقتصاد چین حرف
میزنند و این موضــوع را خیلی جدی میدانند .اما اینطور به نظر میآید
که اقتصاد چین هنوز هم بزرگترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی
جهان دارد .در اقتصاد جهانی فعلی که بهزور دارد خودش را به جلو میراند
 و احتماال قدرت تحمل هیچ شوک بزرگی را بدون غلتیدن به ورطه رکودمجدد نخواهد داشت -نقشآفرینی اقتصاد چین بیش از هرچیزی اهمیت
خود را حفظ کرده است.
آمار و ارقام هم بهوضوح این مســئله را تایید میکنند .اگر رشــد تولید
ناخالص داخلی چین در ســال  ۲۰۱۶میالدی به  ۶.۷درصد برسد (یعنی
همان رقمی که هدف دولت چین بوده و کمی هم از پیشبینی اخیر صندوق
بینالمللی پول  ۶.۶-درصد -باالتر اســت) آنگاه چین عمال  ۱.۲درصد از
رشد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل داده است .صندوق بینالمللی
پول در حال حاضر رشد جهانی ساالنه  ۳.۱درصدی را برای تولید ناخالص
داخلی پیشبینی کرده و در چنین شرایطی چین تقریبا  ۳۹درصد از کل آن
را تشکیل خواهد داد .این سهم چین باعث میشود سهم سایر اقتصادهای
بزرگ به نظر بسیار کم بیاید .مثال امریكا که خیلیها دائم در حال تحسین
بهبود وضعیت اقتصادیاش هستند ،احتماال در سال  ۲۰۱۶تنها  ۲.۲درصد
رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت .این میزان تنها میتواند به اندازه ۰.۳
درصد در رشد تولید ناخالص داخلی جهان اثر بگذارد .این عمال یکچهارم
سهمی است که چین در آن ایفا میکند.
اقتصاد اروپا هم طبق پیشبینیها تنها میتواند  ۰.۲درصد در رشد تولید
ناخالص داخلی جهان نقش داشته باشد و سهم ژاپن حتی به  ۰.۱درصد هم
نمیرسد .اما سهم چین در این خصوص تقریبا  ۵۰درصد بیشتر از مجموع
شآفرینی ۰.۸درصدیِ اقتصادهای بهاصطالح پیشرفته دنیا در رشد تولید
نق 
ناخالص داخلی است.
از سوی دیگر ،هیچ اقتصا ِد در حال توسعهای حتی به گرد پای نقشآفرینی
چین در رشد جهانی نیز نمیرسد .مثال پیشبینی میشود که تولید ناخالص
داخلی هند امسال  ۷.۴درصد افزایش پیدا کند که کمی از رشد چین سریعتر
است .اما اقتصاد چین تامینکننده  ۱۸درصد از کل بازده جهانی است ،یعنی
دو برابر ســهم ۷.۶درصدی هند .معنیاش این است که نقش هند در رشد
تولید ناخالص داخلی جهان احتماال امسال تنها نصف چیزی خواهد بود که
در این راستا از چین انتظار میرود.
چین در عین حال نقشآفرین اصلی در رشد کل گروه اقتصادهای بزرگ
در حال توســعه (بریکز) به شمار میرود .در میان این کشورها ،اقتصادهای
هند و آفریقای جنوبی در حال پیشروی هستند اما اقتصاد کشورهایی مثل
روسیه و برزیل دچار رکود است و البته چین با فاصله زیادی نسبت به آنها
در حال حرکت است.
بنابراین میتوان گفت که چین هنوز هم موتور اصلی رشد اقتصاد جهان
است .البته باید این نکته را در نظر گرفت که در فاصله زمانی  ۱۹۸۰تا ،۲۰۱۱
چین ساالنه با رشــد  ۱۰درصدی پیش رفت اما حاال رشد کمتری دارد .با
وجود این ،اقتصاد چین هنوز وضع خوبی دارد و رشــد اقتصاد جهانی هم
بهوضوح به آن وابسته است .وضعیت اقتصاد چین در اقتصاد ضعیفشده دنیا

هم تاثیر خواهد داشت و کاهش رشد اقتصاد چین تاثیر منفی بزرگتری بر
رشد تولید ناخالص داخلی جهان خواهد گذاشت .وضعیت رو به افول اقتصاد
چیــن در عین حال میتواند در آینده وضعیت تجارت خارجی در جهان را
بهشدت تحت تاثیر قرار بدهد و دردسرهای جدی برای اقتصاد جهان درست
کند .اینکه دنیا واقعا قادر به فرار از تبعات این وضعیت باشد ،احتمالش بسیار
کم است .با این ترتیب ،هرچه اقتصاد چین کمتر افول کند ،دنیا هم کمتر
ضربه خواهد دید و در غیر این صورت ،اقتصاد جهانی به سمت رکود حرکت
خواهد کرد.
در عین حال اگر اقتصاد چین به تعادل جدیدی برســد و تمرکز تولید
ناخالص داخلیاش از صادرات تولیدمحور و سرمایهگذاری به سمت خدمات
و مصرف خانوارها حرکت کند ،دنیا بهشــدت از این تغییر بهره خواهد برد،
بهخصوص اگر دسترسی آزاد و آسان به بازار چین در این راستا برای شرکای
تجاری بزرگ چین فراهم باشد.
اگر این سناریو در چین با موفقیت به اجرا دربیاید ،اقتصاد چین پتانسیل
آن را خواهد داشــت که تقاضای جهانی را در حوزههای مختلفی باال ببرد و
این پادزهر قدرتمندی برای درمان وضعیت راکد اقتصاد جهان خواهد بود.
یک نکته درباره تصمیمگیریهای چین که در بســیاری از اقتصادهای
دیگر دنیا کمتر دیده میشود ،قابلیت تغییرپذیری آنها و تطابق با وضعیت
موجود است .چینیها نشان دادهاند که هرجا الزم باشد قادرند طبق شرایطی
از موقعیت قبلی خود تغییر موضع دهند و تصمیمهایی بگیرند که به سود
جریان اقتصاد آن کشور باشد .بسیاری از اقتصادهای بزرگ و توسعهیافته دنیا
با مسئله ایجاد تعادل بین فشارهای مقطعی کوتاهمدت و اصالحات ساختاری
درازمدت مواجه هســتند اما چین در موارد مختلفی نشان داده که در این
یتواند تصمی مگیری کند.
تتر م 
موقعیتها راح 
اینکه چین با اقتصاد خود چه خواهد کرد ،مسئلهای است که نمیتوان آن
را بهراحتی پیشبینی کرد .اما روشن و مسلم است که موفقیت اقتصاد چین
در حال حاضر به نفع اقتصاد جهان هم هست.

استیون اس .روچ
رئیس سابق مورگان استنلی
حوزه آسیا و استاد ارشد انستیتو
جکسون در دانشگاه ییل

منبع  الجزیر ه

چین هنوز هم
موتور اصلی رشد
اقتصاد جهان است.
البته باید این نکته
را در نظر گرفت که
در فاصله زمانی
 ۱۹۸۰تا ،۲۰۱۱
چین ساالنه با رشد
 ۱۰درصدی پیش
رفت اما حاال رشد
کمتری دارد
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مناگـــر

دیدار و گفتوگو با کوین سیستروم،
موسس و مدیرعامل اینستاگرام

اینستاگرام چطور پول
چاپ میکند
وقتی پاپ دست به دامن اینستاگرام شد

ترجمه کاوه شجاعی
خبرنگار

برای نابود کردن
رقبا ،فیسبوک
ماموران فروش
خود را به
اینستاگرام
قرض میدهد و
بیش از ۳میلیون
تبلیغاتچی،
تکنولوژیهای
تبلیغی،
الگوریتمهای
مرتبط ،ابزارهای
مقابلهبا
کالهبرداری و شاید
از همه موثرتر
پایگاه اطالعاتی
مشترکانش (در
مورد جنسیت،
عالیق ،محل
زندگی ،شغل و
باقی چیزها) را در
اختیارش میگذارد
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بــا  ۹.۶میلیون پیرو در توئیتر ،پاپ فرانســیس  ۷۹ســاله احتماال
غیرمنتظرهترین ســتاره نوظهور عصر شــبکههای اجتماعی محسوب
میشــود .چند ماه پیش او که عالقهمند بود نسلهای جوانتر را هم به
خود جذب کند شخصی را به قصرش در واتیکان احضار کرد که تعداد
اعضای جوان و نوجوان پلتفرمش حتی باالتر از کلیسای کاتولیک است:
کوین سیستروم ،مدیرعامل برنامه اشتراکگذاری عکس اینستاگرام.
اینســتاگرام بیش از  ۵۰۰میلیون عضــو دارد و  ۶۳درصد جوانان و
نوجوانان امريكایی عضو آن هســتند .سیســتروم  ۳۲ســاله که اصوال
فروشندهای عالی به حساب میآید ،هدیهای مالحظهکارانه و تبلیغی برای
پاپ برد :یک کتابچه از ده عکس اینســتاگرام :مثال اعتراضی صلحآمیز،
پناهندگان و یک ماهگرفتگی  -موضوعات مورد توجه پاپ .سیســتروم
دربــاره این دیدار میگوید« :پــاپ توضیح داد که وقتی با بچهها طرف
میشــود آنها لزوما به زبان او صحبت نمیکننــد ،اما به او عکسهای
موبایلشان را نشــان میدهند .از دید او ،این قدرتمندترین راه ارتباطی
است ».سیستروم فرد صریحی است و همان ابتدای مصاحبه خیلی راحت
اعتراف میکند که «به اندازه اکثر مردم دنیا مذهبی نیست».
اما به هر حال این دو نفر به هم نیاز داشتند .سه هفته بعد سیستروم
دوبــاره به رم پرواز کــرد« .وقتی برای بار دوم پــاپ را دیدم طوری با
من صمیمی بود که انگار با هم کالــج رفتهایم یا گلف بازی کردهایم».
بنیانگذار اینستاگرام کنار پاپ ایستاده بود که او با آید ی �@francis
 cusبه اینستاگرام پیوست و اولین عکسش را پست کرد :خودش که زانو
زده بــا زیرنویس «برای من دعا کنید» به  ۹زبان .این عکس  ۳۲۷هزار
بار الیک خورده است.
از آن زمان اینستاگرام به محلی برای نگاه نزدیک به درون قصر پاپ
تبدیل شده اســت .جهانی که قبال خلوتگاه به حساب میآمد و دور از
چشــم مردم عادی بود حاال جلو آمده است .پاپ با پناهجویان افریقایی
راه میرود و عکس میاندازد یا حتی در سلفی با عبادتکنندگان لبخند
میزند .در فقط  4ماه پاپ  ۲.۸میلیون پیرو جمع کرده ،تقریبا یکسوم
مخاطبان توئیتر که در طول  ۴سال به دست آورده است.
نکته جالب تعداد پیروان فیسبوکی پاپ است :صفر .پاپ اصال وارد
فیسبوک نشده است .پیامش را از طریق توئیتر میرساند و زندگیاش را
در اینستاگرام با جوانترها تقسیم میکند.
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JJفیسبوک یا اینستاگرام؟ مسئله این است
و مارک زاکربرگ ،صاحب فیسبوک اصال با این مسئله مشکلی ندارد.
وقتی زاکربرگ در ســال  ۲۰۱۲تصمیم گرفت نزدیک به یک میلیارد
دالر صرف خرید یک برنامه اشــتراکگذاری عکس با فقط  ۳۰میلیون
عضو بکند ،اکثر تحلیلگران این کار را بیاحتیاطی و نشانه حبابی شدن
بازار سیلیکون ولی میدانستند .اما به نظر میرسد زاکربرگ دوباره نشان
داد که از بقیه باهوشتر اســت .در چهار سال اخیر اینستاگرام یکی از
سریعترین رشدهای تاریخ اینترنت را تجربه کرده و تعداد کاربرانش از
مجموع کاربران توئیتر ( ۳۱۰میلیون) ،اسنپچت (باالی  ۱۰۰میلیون) و
پینترست ( ۱۰۰میلیون) باالتر رفته است.
با اینکــه دیگر خریدهای بزرگ (و گرانتر) فیسبوک  -ســرویس
پیامرسان واتساپ و ســرویس نوظهور واقعیت مجازی Oculus VR
 هم باعث جلب توجه و مخاطبان تازه برای فیسبوک شــدهاند ،ایناینستاگرام اســت که برای زاکربرگ درآمد جذب میکند :طبق برآورد
ایمارکتر درآمد اینستاگرام در سال  ۲۰۱۵حدود  ۶۳۰میلیون دالر بوده
است.
این البته در برابر درآمد فیسبوک غولپیکر و بیرقیب زیاد نیست:
فیسبوک  ۱.۷میلیارد عضو دارد و سالی  ۱۸میلیارد دالر درآمدش است.
اما اگر فقط یک چیز از عصر دیجیتال فهمیده باشیم این است که یک
ســرویس هرچقدر هم مشهور و همیشــهحاضر باشد  -مثل یاهو ،چه
 AOLچه بلکبری  -وقتی پلتفرم تازهنفس و جذاب بعدی میرسد یک
قران هم نمیارزد .حاال هم از هر نوجوان زیر  ۱۸سالی درباره شبکههای
اجتماعی بپرســید خواهد گفت که فیسبوک شبکه اجتماعی پدر و
مادرهاست .حاال با اطمینان میتوان اعالم کرد اینستاگرام پلتفرم بعدی
است .سیستروم و تیم کوچکش در حال بیمه کردن آینده فیسبوکاند و
ثابت کردهاند که خرید زاکربرگ یکی از  ۵خرید عالی عصر اینترنت بوده
است .طبق برآورد مجله فوربز اگر اینستاگرام همین امروز از فیسبوک
جدا شود ارزش آن چیزی بین  ۲۵تا  ۵۰میلیارد دالر خواهد بود.
و این رقم همچنان رو به افزایش است .فیسبوک این روزها نشانههای
اشباع را نشان میدهد ،اما اینستاگرام آخرین  100میلیون عضو خود را
طی  ۹ماه به دست آورده است .انتظار میرود فروش اینستاگرام امسال

انتظار میرود فروش اینستاگرام امسال  ۳برابر شود و به  ۱.۵میلیارد دالر برسد.
طبق برآورد ایمارکتر فروش اینستاگرام تا سال  ۲۰۱۸باز هم سه برابر میشود و
به  ۵میلیارد دالر خواهد رسید.

 ۳برابر شــود و به  ۱.۵میلیارد دالر برسد .طبق برآورد ایمارکتر فروش
اینســتاگرام تا ســال  ۲۰۱۸باز هم  3برابر میشود و به  ۵میلیارد دالر
خواهد رسید.
و جالبتریــن  -و البته پرســودترین  -بخش ماجرا این اســت که
اینســتاگرام به عنوان یک بخش کوچک فیسبوک در حال کار است:
اینستاگرام  ۳۵۰کارمند دارد که کمتر از  ۳درصد ارتش  ۱۳۶۰۰نفری
زاکربرگ در فیسبوک اســت .شریل سندبرگ ،از مدیران اجرایی ارشد
فیسبوک ،میگوید« :اینستاگرام یک فرصت تصویری است که به شما
اجازه میدهد تا به عنوان یک شخص حقیقی یا یک کسبوکار داستانتان
را بگویید و مخاطب خاصتان را هدف قرار دهید .ترکیب این چند ویژگی
بسیار قدرتمند بوده است و البته شیوه رهبری کوین را نمیتوان در این
روند نادیده گرفت ».مسئله اینجاست که فیسبوک ،مثل هر شرکتی در
این اندازه عظیم ،سنگینتر از قبل حرکت میکند و زاکربرگ با کمک
اینستاگرام و سیستروم ،سعی میکند موتور کارآفرینیاش را روشن نگه
دارد.
JJاز کار در کافیشاپ تا تاسیس اینستاگرام
اینستاگرام سنگر خود را در پردیس منلو پارک فیسبوک پرپا کرده
و تعمدانه میان خود و کشتی مادر (فیسبوک) یک خیابان و یک مسیر
کوتاه با دوچرخه فاصله انداخته اســت .دفتر آنها پر است از پوسترهای
بزرگی از عکسهای اینستاگرام که توسط کارمندان انتخاب شدهاند :از
کوه اورست یا دریاچه مریت در اوکلند گرفته تا عکسی از هنر تزئین قهوه.
یک دیوار دیگر با کالژی از اثر انگشتهای عظیم پوشیده شده .سیستروم
در سبک پوشــش هم با زاکربرگ متفاوت است و کفشها و کتهای
شیک را به سوئیشرت و تیشرتهای تنگ زاکربرگ ترجیح میدهد .با
این حال خیلی راحت و بیخیال به نظر میرسد ،برعکس زاکربرگ که
ی است.
رفتارش تصنع 
این تفاوتها را که کنار بگذاریم ،راه سیستروم به سمت فیسبوک از
پیش مقدر شده بوده .در سال  ،۲۰۰۵زاکربرگ تالش کرد او را متقاعد
کند که سال آخر تحصیالتش در استنفورد را رها کند و بخش تصویری
فیسبوک را راه بیندارد .سیســتروم این را نپذیرفت و پذیرش ســهام
فیسبوک را که بعدها دهها میلیو ن دالر ارزش پیدا کرد رد کرد .او بعد از
دانشگاه مجبور شد حتی مدتی در یک کافیشاپ کار کند( .مشهور است
که حتی یک بار مجبور شد برای زاکربرگ قهوه ببرد ).او بعد در گوگل
و یک اســتارتآپ دیگر کار کرد .در سال  ۲۰۱۰سیستروم و دوستش
با الهام از برنامههای مبتنی بر مکان (مثل فور اســکوئر) یک بازی با نام
 Burbnراه انداختند .کمی بعد سیســتروم وقت خود را معطوف یک
برنامه عکاســی کرد و اولین فیلترش را با نام  X-Pro IIموقعی که در
تعطیالت در مکزیک بود طراحی کرد و اینستاگرام زاده شد .فیلترهای
بعدی بهسرعت اضافه شدند و کاربران تازه هم میلیونی از راه رسیدند.
از همان موقع اینســتاگرام با حداقل کارمند اداره میشــد .در سال
اول اینستاگرام فقط  ۶کارمند داشت و زمانی که به فیسبوک فروخته
شــد  ۱۳نفر در آن کار میکردند .سیستروم به فورچن میگوید« :اکثر
شــرکتهایی که به نیممیلیون نفر خدمات میدهند هزاران آدم دارند.
اما ما هنوز چندصد نفریم و به همین خاطر باید متمرکز باشیم .همین
اولویتبندی است که بازده ما را باال برده و باعث موفقیتمان شده».
JJچرا اینستاگرام محبوب است؟
ســادگی همیشه شعار سیستروم بوده اســت .اینستاگرام برنامهای

غیرپیچیده بود که ابزارهای ساده ویرایشی را به همراه تعدادی فیلتر به
کاربر ارائه میکرد و به هرکس اجازه میداد عکسها و فیلمهای موبایلش
را به خاطرات تصویری دیدنی ،نوستالژیک ،شخصی یا دراماتیک تبدیل
کند .فیلترهای اینســتاگرام زندگی روزمره را به ایدهآلی رنگی تبدیل
میکرد :آگهیهایی شــخصی از زندگی خصوصی برای نشــاندادن به
دوستان و هواداران.
امروز تقریبا هر چهره عمومی ،از عزیز انصاری تا داالیی الما و تیلور
سوئیفت در اینستاگرام فعالیت دارد .ورزشکاران اینستاگرام را تابلوی دوم
امتیازات خود به حســاب میآورند .وقتی تعداد هواداران اینستاگرامی
لیونل مســی ،سوپراستار فوتبال در ماه سپتامبر  ۳۰میلیون را رد کرد،
استیون کاری با فرستادن پیراهن شماره  ۳۰امضاشده خود به او تبریک
گفت .مســی هم چند ماه بعد وقتی حساب اینســتاگرام کاری به ۱۰
میلیون هوادار رسید ،لطف او را با فرستادن پیراهن شماره  ۱۰امضاشده
بارسلونا جبران کرد.
اما اینســتاگرام چیزی بیشــتر از ابزار ســلبریتیها برای دور زدن
پاپاراتزیها و ارتباط مستقیم با هواداران است .آنچه که سیستروم قدرت
اصلی اپ مینامد «توانایی آن در برآوردهکردن نیازها و دلمشغولیهای
گروههای گستردهای از افراد است که از اینستاگرام سود مالی یا عاطفی
میبرند» .کاربران به طور مرتبط دور کانونهای تصویری تخصصی جمع
میشوند و موضوعات مورد عالقهشان را  -از نمایش نور یا فروشگاههای
تخصصی پنیر گرفته تا فوتوفنهای تخته اسکیت  -تماشا میکنند.
کاربران روزانه به طور میانگین  ۲۱دقیقه را در اینستاگرام میگذرانند و
بیش از  ۹۵میلیون عکس و فیلم در آن آپلود میکنند.
این تعهد کاربران به حضور در اینستاگرام در حال تغییر دادن چندین
صنعت مختلف اســت .به صنعت مد نگاه کنید .امسال یک طراح مد با
نام میشــا نونو ،که پوشاک مدرن زنانهاش توسط اما واتسون و گویینت
پالترو پوشیده میشود بیخیال هفته مد نیویورک شد و کلکسیون بهار
 ۲۰۱۶خود را با کفشهای  Aldoمنحصرا در اینستاگرام پخش کرد .تیم
سیستروم به نونو کمک کرد که اکانتی جدید برای «اینستا شو»ی خود
راه بیندازد و طرفدارانش دهها تیپ جدید را در درون اپ تماشا کنند .نونو
به جای پرداخت پول به  ۲۰مدل و یک ســالن گرانقیمت به  ۳مدل و
یک اسمارتفون قناعت کرد .این تجربه بهخوبی جواب داد و در مقایسه
با دیگر هفتههای مد ترافیک بیشتری را روانه سایتش کرد .او فقط ۶۵
درصد معمول هزین ه کرد.
نونودرمیانمتخصصانمدتنهانیست.امسالتامیهیلفیگر،
بهترین صندلیها را در سالن رژه مدلها به اینستاگرامرهای
تاثیرگــذار اختصاص داد تا آنها بهترین عکسها را بگیرند و
آن را با هواداران خود قســمت کنند .در کل ،جهان مد و
اینســتاگرام روابط گرمی دارند و در جریان  4هفته مد
بهار امسال در نیویورک ،لندن ،میالن و پاریس ۴۲
میلیون هوادار ۲۸۳ ،میلیون بار عکسها را الیک
کردند یا کامنت گذاشتند.
اما نفوذ اینستاگرام به دنیای مد ختم
نمیشــود .در سال  ۲۰۱۴فروشگاه
زنجیرهای والمارت ،سیســتروم
را به هیئتمدیــره خود اضافه
کرد تا حضور دیجیتال خود
را پررنگتر کند .برندها از
تفود تا بانک کمکم
فس 

کاربران روزانه
بهطورمیانگین
 ۲۱دقیقه را
در اینستاگرام
میگذرانند و بیش
از ۹۵میلیون عکس
و فیلم در آن آپلود
میکنند

تکنولوژیها تغییر میکنند
اما ایده اولیه سیستروم
برای اینستاگرام ثابت مانده
است :ایجاد سابقه تصویری
هرچه که در گوش و کنار
دنیا هر لحظه رخ میدهد
و اجازه دادن به کاربران
برای زوم کردن روی هر
نقطه از این زمین با هدف
گشتوگذار یا کسبوکار
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کوین سیستروم شخصا پاپ
را وارد اینستاگرام کرد.

در حال حاضر بیش
از  ۲۰۰هزار شرکت
در اینستاگرام تبلیغ
میکنند در حالی
که ژوئن پارسال
این آمار چندصد
شرکت بود

اینستاگرام را بهترین جا برای تبلیغات به حساب میآورند .در کل در حال
حاضر بیش از  ۲۰۰هزار شرکت در اینستاگرام تبلیغ میکنند درحالی که
ژوئن پارسال این آمار چندصد شرکت بود .یک بررسی موسسه نیلسن
روی بیشتر از  ۷۰۰شرکت نشان میدهد که برای  ۹۸درصد آنها میزان
رضایت از بازگشت سرمایه تبلیغیشان در اینستاگرام  ۲.۸برابر بیشتر از
میانگین تبلیغات آنالین بوده است .این همان چیزی است که باعث شد
شــبکه  TV Landاز اینستاگرام برای تبلیغ سریال «معلمان» استفاده
کنــد و آمار آگاهی بینندهها از این ســریال را  ۲۱درصد افزایش دهد.
مایکی کیلون ،مسئول بخش استراتژی اجتماعی و دیجیتال یک شرکت
تهیهکننده موسیقی در این مورد گفته« :اینستاگرام یک فید تصویری
ساده است .اینجا تمرکز روی هر تکه از محتواست .وقتی من فیسبوک
میروم هزاران چیز حواسم را پرت میکنند ،اما در اینستاگرام اینطوری
نیست».

تصویرزیبا
حتی اسنپچت فوق محبوب هم نتوانسته سرعت رشد اینستاگرام را کاهش دهد
کاربران شبکههای اجتماعی در امريكا (به میلیون نفر)
فیسبوک
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JJسود زاکربرگ و ضرر سیستروم؟
وقتی میگوییم زاکربرگ یکی از بهترین قراردادهای تاریخ معاصر را
امضا کرده ،نتیج ه منطقیاش این میشود که سیستروم یکی از بدترین
قراردادهای تاریخ را امضا کرده اســت .اگر سیستروم فقط یکی ،دو سال
صبر کرده بود آن یک میلیارد دالر ۱۰ ،میلیارد دالر شده بود.
البته سیســتروم دالیلی برای قوت قلب دارد .اول اینکه طبق برآورد
فوربز ،سیستروم که در ازای فروش اینستاگرام سهام فیسبوک را دریافت
کرد ،حاال با ثروت خالص  ۱.۱میلیارد دالری به رده میلیاردرهای دنیا وارد
شده است .اگر سیستروم یک دهه پیش پیشنهاد اول زاکربرگ را برای کار
در فیسبوک میپذیرفت امکان نداشت به چنین درآمدی برسد.
دوم اینکــه این فیسبوک بــود که باعث تقویت و رشــد انفجاری
اینستاگرام شد .سیستروم خودش میگوید« :به خاطر فیسبوک بود که
ما به چنین اندازهای رســیدیم .اینستاگرام پیش از فیسبوک هم رشد
سریعی داشت ،اما بعد از آن متوجه شدیم که نیاز به این تقویت داشتیم».
اینستاگرام با کار کردن درون غولی به اسم فیسبوک ،از یک میلیارد
عضو آن ،تکنواوژی پیشرفته ،زیرساختها و مهندسان بیرقیب و نیروی
فروش عظیم آن بهره گرفت .اسکات گالووی استاد بازاریابی دانشگاه NYU
میگوید« :مثل این است که مایکل جردن و مجیک جانسون را در یک
تیم داشته باشی».
ج دقیقهای که شما در موبایلتان
سندبرگ این را تایید میکند« :هر پن 
صرف میکنید ،یک دقیقهاش سهم اینستاگرام و فیسبوک است .آنها با
هم بهترین پلتفرم تبلیغاتی تاریخ به حساب میآیند».
اینکه شرکتی درون فیسبوک باشید مزایای خود را دارد .سیستروم
عالوه بر گپوگفت هفتگی با زاکربرگ ،به طور مرتب با سران دو شرکت
تحــت کنترل فیسبوک  -واتــساپ و  - Oculusبــه اضافه مدیران
عاليرتبه فیسبوک (از جمله سندبرگ ،مایک شروپفر و کریس کاکس)
دیدار میکند .سیستروم میگوید« :یکی از ویژگیهای خوب کار کردن در
اینجا این است که با همه این آدمها در یک اتاق مینشینم .ما به هم کمک
میکنیم و از هم چیز یاد میگیریم .ما کسبوکارهای خیلی متفاوتی با
هم داریم ،اما تعداد زیادی از چالشهایمان مشابهاند :مثل مقررات ،تغییر
در اکوسیستم ،مردم و نحوه ارتباطشان .ما با رقبای تقریبا مشابهی دست
و پنجه نرم میکنیم».
برای نابود کردن رقبا ،فیسبوک ماموران فروش خود را به اینستاگرام
قرض میدهد و بیش از  ۳میلیون تبلیغاتچی ،تکنولوژیهای تبلیغی،
الگوریتمهای مرتبط ،ابزارهای مقابله با کالهبرداری و شاید از همه موثرتر
پایگاه اطالعاتی مشــترکانش (در مورد جنسیت ،عالیق ،محل زندگی،
شغل و باقی چیزها) را در اختیارش میگذارد .برای بازاریابها ،گسترش
کمپین تبلیغاتی فیسبوک به اینســتاگرام بیدردسر انجام شده و ۹۸
شــرکت از  ۱۰۰شرکت اصلی آگهیدهنده به فیسبوک ،در اینستاگرام
هم حضور دارند.
با این حال با وجود تمامی اشتراکات فیسبوک و اینستاگرام ،آنها در
یک ویژگی کلیدی فرهنگی تفاوت دارند :شعار فیسبوک میتواند «سریع
جلو برو و بقیه را نابود کن» باشــد ،اما شعار کلیدی اینستاگرام احتماال
«با مراقبت برخورد شــود» است .این ارزشی است که سیستروم از زمان
تاسیس اینستاگرام به آن پایبند بوده است
استیو اندرسون ،اولین سرمایهگذار اینستاگرام ،میگوید« :کوین فقط
میخواست کسانی را استخدام کند که به اندازه خودش به محصول متعهد
بودند .او در این راه کوتاه نیامد و میتوانید بگویید که این ســرعت رشد
شرکت را كم کرد ،اما باالخره معلوم شد که تصمیم درستی بوده است».

اینستاگرام فقط  ۳۵۰کارمند دارد که
کمتر از  ۳درصد ارتش  ۱۳۶۰۰نفری
زاکربرگ در فیسبوک است.

این نگاه پیچیده به بخش تبلیغات هم رســیده اســت .سیستروم
بوکار تبلیغیاش را محتاطانه بنا کرد تا مطمئن شود بازاریابها
کســ 
کاربران را خسته نمیکنند و باعث فرارشان نمیشوند.
حتی با وجود آنکه آگهیدهندگان برای حضور در اینســتاگرام سر
و دست میشکستند ،سیســتروم راه ورود را تدریجی باز کرد .خودش
اولین سری تبلیغها را امتحان کرد و بعد از اینکه مطمئن شد که آنها بر
مخاطبان تاثیر بدی نمیگذارند اجازه دعوت مشتریان بیشتر را صادر کرد.
اولین تبلیغ اینستاگرام در نوامبر  ۲۰۱۳و از طرف  Michael Korsبود،
برند کاالهای لوکس که پیش از این در مجلههای گالسه آگهی میداد و
حاال جذب ظاهر همانقدر شفاف و به لحاظ تصویری جذاب اینستاگرام
شده بود .تا اواخر سال  ۲۰۱۴سیستروم شخصا آگهیها را روی جزوههایی
چاپی تماشا میکرد و بعد چراغ سبز را میداد.
اینســتاگرام از آن زمان تاکنون با عبور از آگهیهای صرفا عکســی،
آگهیهای ویدئویی را اضافــه کرده ،پلتفرم تبلیغاتی خود را به بیش از
 ۲۰۰کشور دنیا گسترش داده و میزان آگهیهای تبلیغاتی خود را به ۶۰
ثانیه رسانده است .هنوز هم تیمی ویژه در اینستاگرام با تبلیغاتچیها
کار میکنند تا آگهیهایی خالق بسازند که بخش طبیعی برنامه به نظر
برسند .سیستروم میگوید« :همه قرار نیست آگهیها را دوست داشته
باشند ،اما تبلیغات ما در مقایسه با روز اول خیلی بهتر شده است .فراموش
نکنید مردم از چیز نامربوط بیشتر از تبلیغات بدشان میآید».
JJاز چاپ به دیجیتال ،از تلویزیون به دیجیتال
سیســتروم شــاید آرام حرکت کند ،اما لجوج و یکدنده نیست .در
در طول ســالها ،او بارها و بارها محصولش را تغییر داده و به آن امکان
پیام مســتقیم ،هشــتگ برای موضوعات و جاها ،ایجاد تب Explore
بــرای دنبال کردن روندها و مهمتر از همه ویدئو اضافه کرده اســت .اما
برخالف فیسبوک که بارها تجربیــات تازه را ایجاد و بعد تعطیل کرده
(اپهایی مثل  Paperو  Slingshotیا  ،)Roomsاینســتاگرام خیلی
محتاط بوده و تاکنون فقط  ۴برنامه مجزا منتشر کرده است :بومرنگ برای
تولیــد گیفهای یکثانیهای ،لیآوت برای تولید کالژ و هایپرلپس برای
ویدئوهای تایم لپس .البته تجربه ناموفق  Boltهم در کارنامه اینستاگرام
وجود دارد ،یک سرویس پیامرسان که اینستاگرام در چند کشور خارج از
امريكا امتحان کرد که جواب نداد و بسته شد.
به هر حال تکامل طبیعی اینســتاگرام حرکت به سمت ویدئو بوده
است .شرکتهای تکنولوژیکی نظیر گوگل ،توئیتر ،فیسبوک و پینترست
توانستهاند تسلط تبلیغاتی را از رسانههای کهنه چاپی بگیرند .حاال که
بازار  ۷۰میلیارد دالری تبلیغات تلویزیونی بهسرعت به سمت آیفون در
حرکت است ،تولیدکنندگان محتوا در تالشاند تا بازار ویدئو در موبایل را
تحت سلطه خود درآورند .شرکتهایی که از ابتدا ویدئویی بودهاند  -مثل
یوتیوب Vice ،و اســنپچت  -از بقیه جلوتر هستند .اینستاگرام برای
رسیدن به اینها نیاز دارد توازن ظریفی را برقرار کند :اینکه چطور بهسرعت
به سمت ویدئو برود بدون اینکه  ۵۰۰میلیون کاربری را كه به خاطر دیدن
عکس عضوش شدهاند از خود نرنجاند .طبق گزارش موسسه تبلیغاتی ،L2
برنامه تبلیغات تصویری اینستاگرام که در سال  ۲۰۱۴آغاز شد ،حاال فقط
 ۱۹درصد تبلیغات این اپ را در اختیار دارد.
کریگر ،یک فارغالتحصیل استنفورد که به عنوان مدیر ارشد تکنولوژی،
ستون فقرات اینستاگرام در دستان اوست میگوید شریکش (سیستروم)
محتاط اســت اما دقیقا میداند که کجا میخواهد برود و این دو ویژگی
یکدیگر را متوازن میکنند.

در طول تاریخ اینســتاگرام ،وقتی سیســتروم خبر تغییرات بزرگ
برنامهاش را اعالم کرده ،بارها با مقاومت کارمندانش روبهرو شده است.
مثل ژوئن  ۲۰۱۳که طرح ورود فیلم به اینســتاگرام را مطرح کرد ،یا
وقتی گذار از فریم معروف مربعی به سمت پرتره و منظره را اعالم کرد
و باالخره امســال که فید الگوریتمیک خود را معرفی کرد که محتوا را
نه با زمان انتشار ،که با مربوط بودن ارائه میکند .کریگر میگوید« :ایده
اضافه کردن ویدئو به اینســتاگرام واقعا یک گروه از کارمندانمان را به
وحشــت انداخت ».سیستروم مثل یک والد با قوت قلب به جنگ این
چالش رفت .او اذعان کرد که حرکتش وحشتآمیز بوده است اما تیمش
را متقاعد کرد که قصد ندارد آنها را سمت پرتگاه بکشاند« .او آماده است
که تصمیمهای نهاییای را بگیرد که محصول را به جلو میبرند ،حتی
اگر بدیهی به نظر نرسند یا بهسرعت محبوب نشوند .خبر خوب اینکه
این روش تا حاال جواب داده».
این بهخصوص برای فیسبوک خبر خوبی است .امسال زاکربرگ برنامه
سه ،پنج و دهســالهاش را برای آینده فیسبوک منتشر کرد .فیسبوک
فصل اول این برنامه را اشغال کرده است .فصل دوم به اینستاگرام و دیگر
محصوالت مثل مســنجر و واتساپ مربوط اســت و با آنکه دوتای آخر
بهشدت محبوباند (هرکدام با یک میلیارد مشترک)  -و ممکن است به
کسبوکارهای عظیمی تبدیل شوند  -هنوز هیچکدام درآمد کالنی نصیب
فیسبوک نکردهاند .این باعث میشود که زاکربرگ فعال اینستاگرام را به
عنوان نیروی پیشبرنده فیسبوک در نظر داشته باشد .اما این هم دائمی
نیســت :بدون تردید زمانی که واقعیت مجازی و هوش مصنوعی باعث
تغییر بنیادین در رسانههای اجتماعی ،ارتباطات و کامپیوتر بشوند باید
منتظر محبوبشدن برنامههایی دیگر باشیم.
تکنولوژیها تغییر میکنند اما ایده اولیه سیستروم برای اینستاگرام
ثابت مانده است :ایجاد سابقه تصویری هرچه که در گوش و کنار دنیا هر
لحظه رخ میدهد و اجازه دادن به کاربران برای زوم کردن روی هر نقطه
از این زمین با هدف گشتوگذار یا کسبوکار .برای رسیدن به این هدف
سیستروم در نظر دارد تعداد کاربران را به یک میلیارد یا حتی یک و نیم
میلیارد برساند و مخاطبی را به وجود بیاورد که حتی رقیب فیسبوک
شود :ما رسیدن به  ۵۰۰میلیون کاربر را جشن میگیریم ،اما این برای ما
یک نشانه است نه نشان افتخار .این نشانه بلندپروازی ماست .بدیهی است
که ما حاال متوقف نمیشویم».

ج دقیقهای
هر پن 
که شما در
موبایلتان صرف
میکنید،یک
دقیقهاش سهم
اینستاگرام و
فیسبوک است

کوین فقط میخواست کسانی
را استخدام کند که به اندازه
خودش به محصول متعهد
بودند .او در این راه کوتاه
نیامد و میتوانید بگویید که
این سرعت رشد شرکت را كم
کرد ،اما باالخره معلوم شد که
تصمیم درستی بوده است
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مناگـــر

تئوری اقتصادی پشت ایده تبلیغاتی جدید هیالری
آیا افزایش حداقل دستمزد باعث تسریع رشد اقتصادی میشود؟
منبع  بلومبرگ 

دموکراتهای
امریکاییمیگویند
راهی میانه را
پیدا کردهاند که
هم نابرابری
اجتماعی را کاهش
میدهد و هم رشد
اقتصادی را سرعت
میبخشد؛چند
اقتصاددان مشهور
هم از این ایده
حمایت کردهاند

در طول هفتههای گذشــته ،هیالری کلینتون در سخنرانیهایش
ایدهای را مطرح کرده که میتواند نشانه تغییری بنیادی در سیاستهای
اقتصادی حزب دموکرات امریکا باشد :اینکه افزایش دستمزدها نهفقط
برای حقوقبگیران خوب اســت ،که میتواند برای رشــد اقتصادی هم
مفید باشــد .کلینتون در ســخنرانی  ۲۲ژوئن خود در کلمبوس اهایو،
گفت« :خیلی ساده است .افزایش دستمزد به معنای تقاضای باالتر است،
این باعث ایجاد شغلهای بیشتر میشود که باالخره به باالرفتن دوباره
دستمزدها منجر خواهد شد».
مدلهای رایج رشد اقتصادی که روی تئوری رابرت سولو (برنده جایزه
نوبل) بنا شده میگوید با حاضر بودن کارگر ،فراهم بودن تکنولوژیهای
تازه و عرضه پساندازها برای سرمایهگذاری در تکنولوژی ،رشد به وجود
یآید.
م 
امــا از زمان پایان رکود اقتصــادی در ســال  ،۲۰۰۹اقتصاددانان و
روسای بانکهای مرکزی از رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی و تقریبا
رشد صفر در دستمزدها شگفتزده شدهاند .صندوق بینالمللی پول در
برآورد ماه ژوئن خود درباره امریکا توضیح داد که چطور کسبوکارهای
امریکایی سرمایه فراوانی در دست دارند اما آن را در کارخانههای تازه یا
تکنولوژیهای بهصرفهتر سرمایهگذاری نمیکنند .موتور سولو ،به عبارت
دیگر ،یک چرخدنده اصلی را ندارد.
در این میان حزب جمهوریخواه در طول دهههای اخیر برنامه ثابتی
برای ترویج سرمایهگذاری تجاری داشته است :بازگذاشتن دست تجار و
کسبوکارها ،ارائه معافیتهای مالیاتی برای خرید تجهیزات تازه ،مالیات
پایین شرکتی و باالخره پایین آوردن مالیات سرمایهگذاران از بخشهای

آلن کروگر در کمپین
انتخاباتی سال ۲۰۰۸
کلینتون هم به او
مشاورهمیداد
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اصلی این استراتژی بوده است.
آلن کروگر ،رئیس سابق شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید و مشاور
غیررسمی کمپین کلینتون میگوید که سیستم معافیتهای مالیاتی
جواب نداده اســت« .تعداد زیادی از ســرمایهگذاریها کنسل شدهاند
چون رؤسای شرکتها معتقدند آنها باعث افزایش تقاضای مصرفکننده
نمیشوند ».طبق گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ،میزان خرید و هزینهکردن
مصرفکنندگان  -اگر تورم را در نظر بگیریم  -بین ســالهای  ۱۹۸۰تا
 ۲۰۰۰به طور میانگین ساالنه  ۳.۵درصد رشد داشته اما میانگین رشد
ساالنه از سال  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۶فقط  ۲.۳درصد بوده است.
کروگــر ،اقتصاددان متخصص بازار کار کــه در رتبهبندی IDEAS/
 RePEcجزو  ۵۰اقتصاددان برتر دنیا به حساب میآید ،همیشه حامی
افزایش محدود حداقل دســتمزد بوده اســت« :من فکر میکنم حاال
زمان مناســبی برای امتحان یک مدل اقتصادی اخالقیتر اســت که با
رشد دســتمزد قدرتمند هدایت میشود ».کشورهای دیگر هم افزایش
دستمزدها را تجربه میکنند :در ژاپن دولت شینزو آبه در  ۲۷جوالی یک
بسته محرک مالی را با هدف برانگیختن رشد ارائه داد .یکی از بخشهای
مهم این طرح باالبردن دستمزدهاست .ژاپن قرار است حداقل دستمزد را
سالی  ۳درصد باال ببرد.
رابرت گوردن ،اقتصاددان دانشــگاه نورثوسترن ،البته مثل کروگر
خوشبین نیست و میگوید« :من فکر میکنم این یک راه حداقلی برای
ایجاد رشد اقتصادی باشد ».او سرمایهگذاری سنگین روی زیرساختها را
ترجیح میدهد اما میگوید اگر شرکتها بخشی از درآمد تجاریشان را
به جای آنکه سود در نظر بگیرند صرف دستمزد بیشتر کنند ،میتوانند
به رشــد کمک کنند .چرا؟ چون احتمال اینکه کارگــران و کارمندان
دستمزدشــان را صرف خرید کاال کنند بیشتر از آن است که صاحبان
شرکتها سودشان را صرف سرمایهگذاری جدید کنند.
از دید گوردن «مسئله اینجاست که چطور دستمزدها را باال ببریم .از
دید من بهترین راه برای یک رئیسجمهور این است که اجازه دهد بانک
مرکزی این کار را انجام دهد آن هم با پایین نگاه داشتن نرخ بیکاری».
باال بردن دســتمزدها یکی از موضوعات اصلــی در فصل اول جزوه
ت در سال  ۲۰۱۶بوده است .بر این اساس حزب
خطمشی حزب دموکرا 
دموکرات که سالهاست با اتحادیههای کارگری رابطه خوبی دارد ،حامی
حداقل دستمزد ساعتی  ۱۵دالر و کمک دولتی به کارخانهها شده است
«تا بتوانند به کارگران دستمزدی بدهند که بشود با آن زندگی کرد ».البته
این بخش از جزوه حزب درباره عدالت است نه رشد.
ســناتور کوری بوکر از نیوجرسی هم در ســخنرانیاش در اجالس
ملی دموکراتها از این ایده دفاع کرد« :وقتی کارگران دستمزد عادالنه
میگیرند این فقط به خانوادههای آنهــا کمک نمیکند .این اقتصادی
قدرتمندتر و بادوامتر میســازد که فرصتها را گســترش میدهد و در
نتیجه همه امریکاییها را ثروتمندتر میکند».
حاال باید دید آیا مردم امریکا هم این ایده را میپســندند یا به دنبال
تغییراتی بنیادیتر هستند.

امروزه مردمان بیشتری دارند به تکنولوژیهای جدید دست مییابند
و در تجارتهای چندجانبه سودآور نقش ایفا میکنند و البته مردمان
کمتری دارند به جمعیت دنیا اضافه میشوند.

آینده دنیا از آنچه میبینید بهتر است

روندهای بزرگی که دههها رشد جهانی اقتصاد را شکل دادهاند ،متوقف نشدهاند
این روزها اوضاع جهان غریب است .درگیریهای قومی ،مذهبی و نژادی
که تصور میشد تمام شدهاند ،دوباره به شکلی ایدئولوژیک بازگشتهاند .در
عین حال ،تمام خوشبینیها نسبت به اقتصاد دنیا از سال  ۲۰۰۸میالدی
به بعد به یأس تبدیل شده است .هیچکس نمیتواند دیدگاه خوشبینانه به
اقتصاد جهان را حداقل در چند سال آینده ،توجیه کند .نهادهای جهانی نیز
که در دورانهای گذشته گاهی موفق به ایجاد اعتماد و همکاری شده بودند
و رفاهی نسبی را در برخی مناطق جهان به ارمغان آورده بودند ،حاال فلج و
بیاستفاده شدهاند .این زمانه ،سخت و تاریک است.
اما بدبینیها نسبت به اوضاع جهان شــاید زیاده از حد باشد .اگر قادر
باشیم تصویر جهان را نه به پنج سال گذشته ،بلکه به سی تا شصت سال
گذشته گسترش دهیم ،متوجه روشنبودن راه خواهیم شد.
علتش ساده است :آن روندهای بزرگی که رشد جهانی اقتصاد را از زمان
پایان جنگ جهانی دوم شــکل دادهاند ،متوقف نشدهاند و به راه خود ادامه
دادهاند :مردمان بیشــتری دارند به تکنولوژیهای جدید و امروزی دست
مییابند .مردمان بیشتری دارند در تجارتهای چندجانبه سودآور نقش ایفا
میکنند .در عین حال ،مردمان کمتری دارند به جمعیت دنیا اضافه میشوند
و با این اوصاف ،هراس از انفجار جمعیت در جهان مثل سابق نیست.
همچنین نوآوری در عرصههای مختلف اصال متوقف نشده است .شاید
اگر نوآوریهای امروزی را با آنچه که مثال در دهه  ۱۸۸۰رخ میداد مقایسه
کنیم ،احساس افت و کندی به ما دست بدهد .اما واقعیت این است که دنیا
بهشدت به سمت نوآوریهای مختلف در حرکت است.
البته نکات منفی در خصوص وضعیت فعلی جهان هم پرشــمار است.
جنگهای مختلف و خطر تروریسم در اقصی نقاط دنیا به دردسری بزرگ
برای دولتها تبدیل شده و نسلکشیهایی که به شاخصه قرن بیستم تبدیل
شده بودند همچنان به شکلهای دیگر ادامه دارند.
اما در عرصه اقتصاد ،وضع دنیا نســبت به گذشته خیلی بهتر از تصور
ماست .طبق اطالعاتی که در چارچوب پروژه پنورلد تیبل به دست آمده،
میتوان به صورت خالصه ،روند رشد اقتصاد جهانی را بررسی کرد .اطالعات
موجود در خصوص سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی در این راستا نشان
میدهد که وضع دنیا در ســال  ۸۰ ،۱۹۸۰درصد بهتر از سال  ۱۹۵۰بود.
همچنین وضع دنیا در ســال  ۸۰ ،۲۰۱۰درصد بهتر از ســال  ۱۹۸۰بود.
به عبارت دیگر ،وضعیت رفاه متوســط مادی ،حاال ســه برابر بهتر از سال
 ۱۹۵۰است.
این رقم شــاید زیاد به نظر برسد ،در عمل ،بسیاری از ارقام خُ رد در آن
لحاظ نشدهاند .روشی که تولید ناخالص داخلی واقعی بر اساسش اندازهگیری
میشود ،شــامل کاالها و خدماتِ تولیدشده است اما نمیتواند بسیاری از
نکات غیرقابل اندازهگیری را نیز لحاظ کند.
بر اســاس همان اطالعات پنورلد تیبل ،میتوان کشــور به کشور هم
اطالعات را بررســی و تحلیل کرد .مثال مورد دو کشــور چین و هند را در
نظر بگیرید که  30درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهند .سرانه تولید
ناخالص داخلی واقعی چین در ســال  ۶۰ ،۱۹۸۰درصد کمتر از متوسط
جهانی بود .اما امروزه این رقم  ۲۵درصد باالتر از متوســط جهانی اســت.

ســرانه تولید ناخالص داخلی واقعی هند نیز در ســال  ۱۹۸۰بیش از ۷۰
درصد پایینتر از متوســط جهانی بود اما حاال هند موفق شده این فاصله
را نصف کند.
این پیشــرفتها را نمیتوان نادیده گرفت .امــا برای آنکه به تصویری
متعادل برسیم ،باید جنبههایی مثل بیعدالتی و عدم تساوی جهانی را نیز
بررسی کنیم .کشورهای جهان از سال  ۱۹۵۰به بعد ،نشانههای چندانی از
همکاری برای رفع عدم مســاوات جهانی نداشتهاند .در سال  ،۱۹۵۰سرانه
تولید ناخالص داخلی واقعی در دوسوم از کشورهای دنیا پایینتر از سطح
متوســط جهانی بود و این رقم در فاصلهای بین  ۴۵درصد تا  ۲۲۵درصد
پایینتر از متوسط جهانی در کشورهای مختلف در نوسان بود .این رقم تا
سال  ۱۹۸۰به نوســان بین  ۳۳درصد و  ۳۰۰درصد رسید و امروزه وضع
بدتری  -بین  ۲۸درصد تا  ۳۶۰درصد -دارد.
بــا وجود این ،اقتصاد دنیا در حال حاضر در مقایســه با ســال ۱۹۸۰
وضعیت عادالنهتری را برای افراد رقم زده است .علتش هم تغییر وضعیت در
کشورهای بزرگ و پرجمعیت و رو به رشدی مثل چین و هند بوده است.
رهبران مختلفی در چین از زمان دنگ شیائوپینگ به بعد و در هند از زمان
راجیو گاندی به بعد ،در این عرصه ایفای نقش کردهاند و هرروزه نیز آمار و
اخبار جدیدتری در خصوص پیشرفت و تغییر در چنین کشورهایی و نیز در
سایر کشورهای دنیا منتشر میشود.
این پیشــرفت درواقع به تمام دنیا تســری دارد و خالصه اینکه موتور
ابداعات در جهان ممکن اســت کند شــده باشد ،اما هنوز در حال حرکت
است .انسانها عمال در آینده همچنان تکنولوژیهای جدید را به کار خواهند
گرفت و اقتصاد جهان همچنان رشد خواهد کرد .اگر سناریوهای غیرقابل
انتظاری مثل جنگ هستهای در دنیا رخ ندهد ،میتوانیم انتظار داشته باشیم
که انسانهای آینده  -مثال در سال  - ۲۰۷۵به عقب نگاه کنند و ببینند که
دنیایشان چقدر نسبت به دنیای امروز ما پیشرفت کرده است.

جی برادفورد دیالنگ
استاد اقتصاد در دانشگاه
بركلی کالیفرنیا و معاون سابق
خزانهداری امریکا در دولت
کلینتون

ع
منب 
bradford-delong.com

جنگهایمختلف
و خطر تروریسم
در اقصی نقاط
دنیا به دردسری
بزرگ برای دولتها
تبدیل شده است
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قیمت هر متر مربع از امالک موناکو بین  ۵۳۶۰۰تا  ۶۳۷۰۰دالر
قیمت هر متر مربع ملک در پاریس بین  ۲۵۳۰۰تا  28000دالر
قیمت هر متر مربع ملک در سیدنی بین  ۲۱۷۰۰تا  ۲۴۰۰۰دالر

مناگـــر

گرانترین امالک دنیا در کدام شهرهاست؟
پرداخت یک میلیون دالر برای خرید کمتر از بیست متر خانه
خرید خانه یکی از دغدغهه ای اصلی و مهم مردم در
مونا مشهدی رجبی
دنیای امروز است و نوسان قیمت زمین و خانه هم باعث
شده است تا مردم همواره پیگیر قیمت ملک در دنیا
خبرنگار
باشند .ایران در ساله ای اخیر رشد قیمت ملک را تجربه
کرد و بعد از افزایش ناگهانی قیمت ملک رکود وارد بازار مسکن شد .تحوالت قیمت
مسکن در ایران باعث شد تا مطالعه قیمت ملک در دنیا برای تمامی فعاالن اقتصادی
جذابیت بیشتری داشته باشد به همین دلیل گزارش اخیر مرکز مطالعات مسکن امریکا
يدهیم.
را که گرانترین شهرهای دنیا را از نظر قیمت ملک معرفی کرده است ارائه م 
يدهد اغلب کشورهای دنیا طی ساله ای اخیر رشد قیمت
مطالعات این مرکز نشان م 

مسکن را تجربه کردهاند و این رشد باعث شد تا بخشی از مردم توان خرید ملک را
از دست بدهند .مرکز مطالعات مسکن امریکا در گزارش اخیر خود متوسط قیمت
خانه را در کشورهای مختلف با هم مقایسه کرده است تا گرانترین خانهه ای دنیا را
شناسایی کند .طبق این گزارش گرانترین خانهه ای دنیا در موناکو وجود دارد و مردم
برای خرید هر متر مربع خانه در این کشور باید دهه ا هزار دالر هزینه کنند .این کشور
کوچک اروپایی با جمعیت  ۳۶هزار نفری یکی از لوکسترین کشورهای دنیا است و با
يتوان آپارتمانی به مساحت  ۱۶متر مربع در مرکز آن خریداری
یک میلیون دالر تنها م 
کرد .این مرکز مطالعاتی فهرستی از  10کشور گران دنیا از نظر خرید ملک ارائه داد که
يبینید.
اطالعات کامل این فهرست را در اینجا م 

نکته مهم در مورد موناکو این است که نه ساکنان این
کشور و نه شرکتهای فعال در این کشور مالیات بر
درآمد یا مالیات بر سود و درآمد شرکتی نمیپردازند
و همین مسئله ســبب محبوبیت موناکو برای افراد
ثروتمند و سرمایهگذاران بزرگ شد.

1

144

3

موناکو

موناکو کشــوری کوچک بین ایتالیا و
فرانسه است که تنها از یک شهر با نام
موناکو تشکیل شده است .موناکو به دلیل لوکس بودن
و گران بودن به عنــوان محل تفریح افراد فوقپولدار
شهرت پیدا کرده اســت .در این کشور  ۳۶هزار نفر
زندگــی ميکنند و یکی از مهمترین تفریحات مردم
آن مســابقات فرمول یک است .قیمت هر متر مربع
از امالک این شــهر بین  ۵۳هــزار و  ۶۰۰تا  ۶۳هزار
و  ۷۰۰دالر امريكا اســت و شما با یک میلیون دالر
ميتوانید ملکی به مســاحت  ۱۶متر مربع در مرکز
موناکو خریداری کنید .قیمت مســکن در این شهر
از ســال  ۲۰۱۲تاکنون  ۲درصد رشد کرد و با توجه
به محدود بودن زمین برای ســاخت مسکن در این
شهر انتظار ميرود تا سال  ۲۰۲۵قیمت هر متر مربع
آپارتمان از مرز  ۷۰هزار دالر فراتر رود .این شهر محلی
برای سرمایهگذاری و زندگی افراد ثروتمند است و در
سالهای اخیر تعداد زیادی از ثروتمندان فرانسوی به
موناکو نقل مکان کردنــد .در گزارش این مرکز آمده
است :بعد از اینکه فرانسه قوانین افزایش نرخ مالیات
بــر درآمد ثروتمنــدان را اجرا کرد ،شــمار زیادی از
ثروتمندان فرانســوی به موناکو مهاجرت کردند تا از
مزایای نزدیکی به محل تولد خود و پایین بودن نرخ
مالیات در این کشور لوکس و کوچک برخوردار شوند.
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هنگکنگ

این شهر آســیایی دومین شهر دنیا
از نظر قیمت باالی ملک است .متوسط
قیمت هر متر مربع ملک در این شــهر بین  ۴۹هزار و
 ۲۰۰دالر تا  ۵۴هزار و  ۴۰۰دالر امریکا اســت .حتی
با وضع قوانین تازه در هنگکنگ که مالکیت خارجی
ملک را در این شهر پرهزینهتر کرده است باز هم تقاضا
برای امالک هنگکنگ روند افزایشی دارد و ثروتمندان
چینی تمایل زیادی برای سرمایهگذاری در بازار ملک
هنگکنــگ و حتی زندگی در این شــهر دارند .دلیل
رشــد تقاضا برای امالک هنگکنگ را ميتوان قوانین
خوب این کشور برای تجار و فعاالن اقتصادی دانست.
آمار نشــان ميدهد با پرداخت یک میلیون دالر تنها
ميتوان آپارتمانی به مســاحت  ۱۹متر مربع در مرکز
شهر هنگکنگ خریداری کرد .قیمت ملک در این شهر
نسبت به ســال  ۲۰۱۲میالدی  ۸.۹درصد رشد کرد و
نرخ رشد قیمت ملک از سال  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۲هم بالغ
بر  ۵درصد بود.

لندن

این شهر سومین قیمت باالی ملک در دنیا
را دارد .متوســط قیمت هر متر مربع ملک
در این شــهر بین  ۴۱هزار و  ۹۰۰تا  ۴۶هزار و  ۳۰۰دالر
امریکا اســت .لندن مرکز مالی اروپا است و همین مسئله
سبب شد تا قیمت ملک در این شهر نسبت به سال ۲۰۱۲
میالدی  ۸.۷درصد رشد کند ولی پیشبینی ميشود بعد از
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روند رشد قیمت ملک در این
شهر متوقف شود و لندن جایگاه خود را در این فهرست از
دست بدهد.

4

ژنو

ژنو مقر بسیاری از سازمانهای بینالمللی
اســت و دفاتر کاری زیادی در این شهر
وجود دارد .شهرت زیاد ژنو در دنیا به دلیل پیستهای
اســکی کوههای آلــپ ،موقعیت این شــهر به عنوان
مرکز مالی دنیا ،مدارس باکیفیت در مقاطع دبســتان

موناکو کشوری کوچک بین ایتالیا و فرانسه است که تنها از یک شهر با نام
موناکو تشکیل شده است .موناکو به دلیل لوکس بودن و گران بودن به عنوان
محل تفریح افراد فوقپولدار شهرت پیدا کرده است.

و دبیرســتان و ثبات سیاسی و اقتصادی است .یکی از
دالیل گرانی ملک در این شــهر مرکزیت آن در سطح
بینالمللی است .متوسط قیمت هر متر مربع ملک در
این شــهر بین  ۲۹هزار و  ۳۰۰دالر تا  ۳۲هزار و ۴۰۰
دالر امریکا است و به دلیل قوانین مالیاتی جدید ،قیمت
هر متر مربع ملک در این شــهر نسبت به سال ۲۰۱۲
بالغ بر  ۶درصد کاهش داشــت .کارشناسان بازار ملک
پیشبینی ميکنند تا سال  ۲۰۲۲قیمت هر متر مربع
ملک در ژنو بیش از  ۲۷درصد رشد خواهد کرد.

5

پاریس

پاریس یکی از قدیمیترین شــهرهای
اروپایی اســت و برای ســرمایهگذاران
خارجی فعال در بازار ملک ،این شــهر قدرت رقابت
باالیی با بــازار ملک لندن دارد .متوســط قیمت هر
متــر مربع ملک در پاریس بین  ۲۵هزار و  ۳۰۰تا ۲۸
هزار دالر امریکا اســت که بعد از تصویب مالیات ۷۵
درصدی برای ثروتمندان توســط دولت فرانسه و به
دنبال بحران اقتصادی در منطقه یورو ،قیمت  ۴درصد
تنزل یافت .سیاســت مالیات بر درآمد ثروتمندان که
فرانسوا اوالند تصویب کرد نهتنها باعث شد شمار زیادی
از ثروتمندان فرانســوی از این کشور خارج شوند و در
کشورهای دیگر سرمایهگذاری کنند ،بلکه شمار زیادی
از خریداران بالقوه ملک در فرانسه هم از خرید در این
کشور منصرف شدند و همین مسئله افت قیمت ملک
را به همراه آورد.

شمار زیادی از مردم توانایی خرید ملک را نداشته باشند
و دولت برای کنترل روند افزایشــی قیمت ملک اقدام
به اصالح قوانین کرد .طبــق این قوانین تازه نرخهای
باالتر مالیات بر خرید و تصویب قانونی مبنی بر اینکه
مبلغ اولیهای که برای خرید ملک پرداخت ميشود باید
کاهش یابد سبب شد تا نرخ رشد قیمت ملک در این
شهر کمتر شود.

7

10

8

6

سنگاپور

این شهر آســیایی نهتنها از نظر قیمت
باالی ملک در دنیا شناختهشــده است
بلکه از نظر هزینه باالی زندگی هم یکی از مشهورترین
شــهرهای دنیا است .قیمت هر متر مربع ملک در این
شــهر  ۲۵هزار و  ۲۰۰تا  ۲۷هــزار و  ۸۰۰دالر امریکا
است که نسبت به سال  ۲۰۱۲میالدی  ۰.۶درصد رشد
داشــت .قیمت باالی ملک در این کشور سبب شد تا

مسکو

مسکو گرانترین شــهر اروپای شرقی
بــرای خریــد ملــک اســت و اغلب
ثروتمندان روس و حتی ثروتمندان کشورهای شوروی
ســابق یک آپارتمان در مسکو دارند .همین استقبال
زیاد از امالک مسکو موجب شد قیمت ملک در این
شــهر افزایش یابد .مطالعات نشان ميدهد متوسط
قیمت هر متر مربع ملک در مسکو بین  ۲۲هزار تا ۲۴
هزار و  ۳۰۰دالر امریکا است .اما به دلیل نوسانهای
ارزش پول روسیه و تغیر در ساختار عرضه مسکن در
مسکو ،قیمت ملک نسبت به سال  ۲۰۱۲میالدی ۲.۳
درصد تنزل داشت.

9

نیویورک

قیمت هر متــر مربع ملک در نیویورک
بیــن  ۲۱هزار و  ۸۰۰تا  ۲۴هزار و ۱۰۰
دالر امریکا اســت و با وجود اینکه قیمت ملک در این
شهر نسبت به سال  ۲۰۱۲میالدی  ۱.۴درصد کاهش
داشــت ولی باز هم در میان گرانترین امالک دنیا قرار
دارد .ســرمایهگذاران بازار ملک ،نیویورک را به عنوان
شهری که باالترین میزان امنیت سرمایهگذاری را دارد
ميشناسند و به همین دلیل است که نوسانهای قیمت
تاثیری روی سطح سرمایهگذاری در این بازار ندارد .در
جریان بحران اقتصادی در امریکا بازار ملک در نیویورک
گرمتر شــد و ثروتمندان امریکایی برای اینکه از افت
ارزش داراییهای خود در جریان بحران در امان باشند
به خرید خانه و آپارتمان روی آوردند.

سیدنی

با وجود اینکه مدتهاست اخبار از ثبات
نسبی قیمت ملک در استرالیا حکایت
دارد ولی بازار خانههای مســکونی در سیدنی در میان
گرانترین بازارها است .آمار نشان ميدهد از سال ۲۰۱۲
میالدی تاکنون قیمت امالک مسکونی در این کشور
رشــدی نداشــت ولی مردم برای خرید یک متر مربع
ملک در سیدنی باید مبلغی بین  ۲۱هزار و  ۷۰۰دالر تا
 ۲۴هزار دالر امریکا بپردازند .برخی موقعیت جغرافیایی
و آب و هوایی ســیدنی را دلیل این گرانی ميدانند و
برخی دیگر آینده روشن اقتصادی و موقعیت استراتژیک
استرالیا در آسیا  -پاسیفیک را از مهمترین مزایای این
شهر برای زندگی ميدانند و قیمت باالی ملک در این
کشور را به همین موقعیت خاص نسبت ميدهند.

شانگهای

از ســال  ۲۰۱۲تاکنــون قیمت ملک
در شــانگهای  ۱۰.۸درصد رشد کرد و
هماکنون قیمت یک خانه معمولی در شــانگهای ۴۵
برابر درآمد متوســط ساالنه مردم است .همین مسئله
خرید خانه در شانگهای را به یک رویا تبدیل کرده است.
دولت چین برای کنترل بازار ملک قانون مالیات بر سود
فروش مسکن را در کشور اجرا کرد تا از این طریق مردم
را به کاهش قیمت مسکن و عرضه آن به بازار ترغیب
کند .طبق این قانون باید بیست درصد از مبلغ سود که
ناشی از افزایش قیمت ملک است به عنوان مالیات به
دولت داده شــود و در طول سالهایی که خانه خالی
اســت هم مالیات بر خانههای خالی از مالکان دریافت
شود .اعالم این طرح سبب شد تا تمایل سرمایهگذاران
برای سرمایهگذاری در بازار مسکن شانگهای کمتر شود
و ســرمایهگذاری ظرف سه ســال  ۹درصد تنزل یابد.
هماکنون متوسط قیمت هر متر مربع از امالک این شهر
بین  ۱۹هــزار و  ۶۰۰تا  ۲۱هــزار و  ۷۰۰دالر امریکا
است که نســبت به سال  ۲۰۱۲میالدی  ۱۰.۸درصد
رشد کرد.
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مناگـــر

اگه خیلی پولدار نبودم،
ممکن بود آدم بزرگی بشم!
بهترین فیلمهای سینمایی درباره تجارت به انتخاب نویسندگان مجله Fast Company
از تولد پردردسر فیسبوک تا ظهور و سقوط یک شرکت عظیم موسیقی ،نویسندگان مجله Fast Companyفیلمهایی را انتخاب

کردهاند که شور و شوق و خطرات زندگی تجاری و شرکتی را نشان میدهند.
همشهری کین (۱۹۴۱ )Citizen Kane
1
شــاهکار سینمایی اورســن ولز زندگی یک غول صنعت روزنامه در پایان قرن نوزدهم را
تعریف میکند و نشان میدهد که چطور پشتکردن به کسانی که به شما در ساختن امپراتوریتان
کمک کردهاند به ضررتان تمام میشود .داستان پندآموز اورسن ولز هنوز تازه است و موضوعیت دارد.
«اگه خیلی پولدار نبودم ،ممکن بود آدم بزرگی بشم».

2

آپارتمان (۱۹۶۰ )The Apartment

قهرمان داستان بیلی وایلدر یکی از  ۳۱هزار کارمند یک شرکت بیمه در دهه
 ۱۹۵۰است .نگاه وایلدر به محیط کار بهشدت ضدزن در آن دوران و مخاطرات باال رفتن
از نردبان ترقی در این شرکتها همزمان خندهدار و ویرانگر است.
«بعضی آدمها میگیرن ،بعضی آدمهام ازشون گرفته میشه».

ویلی وانکا و کارخانه شکالتسازی
3
(۱۹۷۱ )Willy Wonka & the Chocolate Factory

وقتی ابداع و بازاریابی تبدیل به داستانی کودکانه میشود .یک کارآفرین شکالت و آبنبات
 که میتواند پدربزرگ الن ماسک ،صاحب تسالموتورز باشد  -برای تبلیغ بیشتر مسابقهایبینالمللی راه میاندازد تا پنج طرفدار خوششانس را به کارخان ه مرموزش راه دهد.
«ماییم که موسیقی میسازیم ،ماییم که رویا میبینیم».

4

 ۹تا ۱۹۸۰ (5 to 9) ۵

جین فوندا و دالی پارتون در این فیلم مجبورند با رئیس عوضی شرکتشان دست
و پنجه نرمکنند .فیلم البته کمدی است اما تاثیر تبعیض و رفتارهای جنسی در محیط
کار را بهخوبی نشان میدهد.

«من کارمندتم و به این خاطر انتظار دارم باهام برخورد برابر بشــه ،فقط یه ذره عزت و
احترام میخوام!»

اخبار تلویزیونی ()Broadcast News
5
۱۹۸۷

این کمدیرمانتیک هوشــمندانه جیمز ال بروک  -با بــازی هالی هانتر در نقش یک
تهیهکننده ارشــد تلویزیونی  -واقعیتهای دردناک دنیای بهشــدت پراسترس تولید
تلویزیونی را به مخاطب نشان میدهد.

«معرکه نمیشد اگه احساس ناامنی و استیصال ،جذابترمون میکرد؟»
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6

گلنگری گلن راس (۱۹۹۲ )Glengarry Glen Ross

دیوید ممت فیلمنامه این فیلم را از نمایشنامه خودش  -که برنده پولیتزر شده
بود  -نوشــته كه تصویری تیرهوتار از زندگی چند فروشنده  -با بازی آل پاچینو و جک
لمون  -نشان میدهد که در دنیای وحشی فروش مسکن ارزانقیمت رقابت میکنند.
«شعارت این باشه“ :م.ج.ب .”.م :معامله ،ج :جوش ،ب :بده :معامله رو جوش بده!»

7

محیط اداره (۱۹۹۹)Office Space

این فیلم را خالق سریال موفق «سیلیکون ولی» کارگردانی کرده و داستان یک
برنامهنویس کامپیوتری را روایت میکند که قصد دارد از رئیس شرکتش انتقام بگیرد.

«من ازت میخوام که امروز بری و فردا بیای .پس اگه فردا حدودای  ۹اینجا باشی معرکه
میشه .باشه؟»

8

شیطان پرادا میپوشد (۲۰۰۶ )The Devil Wears Prada

یک روزنامهنگار جوان (آن هاتاوي) به عنوان دســتیار یکی از مشــهورترین و
ترســناکترین سردبیران مجله مد (مریل استریپ) استخدام میشود و درباره زندگی و
کار چیز یاد میگیرد.

«این زن خوشحال نمیشه مگر اینکه تمام آدمای اطرافش دچار حمله عصبی یا حالت
تهوع شده باشن یا به فکر خودکشی افتاده باشن».

9

شبکه اجتماعی (۲۰۱۱ )The Social Network

دیوید فینچر و آرن ســورکین ماجرای تولد فیسبوک را تبدیل به یک داستان
اخالقی درباره احساســات تند و تیز معاصر کردهاند .این فیلم مارک زاکربرگ (جســي
آیزنبرگ) را یک برنامهنویس قدرتمند نشان میدهد که ابلیس درونش را انکار میکند.
«مارک ،تو آدم آشغالی نیستی ،فقط داری خیلی زور میزنی که اینجور به نظر برسی».

10

مستقیم بیرون کامپتن (۲۰۱۵ )Straight Outta Compton

ماجرای  Eazy-Eمواد فروش (با بازی جیسون میچل) که از سود فروش مواد
و هوش تجاریاش اســتفاده میکند و گروه بهشدت تاثیرگذار موسیقی  N.W.Aرا راه
میاندازد و  Dr. Dreو  Ice Cubeرا به دنیا معرفی میکند .در این فیلم زندگینامهایِ از
هیچ به اوج ،میبینیم که دنیای موسیقی و قراردادهای آن فرق زیادی با دنیای گانگستری
موادفروشها ندارد.
«بهت گفتم اون لعنتی رو امضا نکن!»

گیشه
تهای پولی
ن 

هزینه و سود برگزاری اجراهای موسیقی در ایران چقدر است؟
ممکن است درست قبل از اجرا کنسرتتان کنسل شود ،ممکن است صدای سالن خوب
نباشد ،و خواننده و گروهش هم باید مدتها برای یک اجرا تمرین کنند؛ با وجود همه اینها،
اگر فهرست کنسرتهای برگزارشده هر سال را بررسی کنید متوجه میشوید که روز به روز
به تعدادشان افزوده میشود .هر روز چند کنسرت در تهران و شهرستانها در حال برگزاری
است و با وجود حواشیاي که اخیرا بر سر راه کنسرتها به وجود آمده همچنان اجراهای
زنده موسیقی مهمترین محل درآمد برای موزیسینها و خوانندهها و کنسرتگذاران است
و برای مردم رفتن به کنسرت یکی از هیجانانگیزترین تفریحاتی که به زندگی روزمرهشان
رنــگ و بوی دیگری میدهد .در این پرونده کوتاه ســعی کردیم چند عدد و رقم درباره
کنسرتها بدهیم (هرچند هیچ آمار کامال دقیقی از سود و ضررشان وجود ندارد) و البته
چهرههای موفق امسال و چند سال گذشته موسیقی را که پولساز بودهاند معرفی کنیم.

2100

گیشـه

صندلی ظرفیت سالن میالد
نمایشگاه بینالمللی است که در حال
حاضر بیشترین مخاطب را دارد

جهان کنسرت :رقمهای مبهم و هزینه زیاد مشتری

این روزها برگزاری کنسرتها مهمترین منبع کسب درآمد خوانندهها و موزیسینهاست
با وجود اين ،هیچ آمار و رقم دقیقی از میزان سود و زیان و دستمزدها وجود ندارد...
تابستان فصل داغ برگزاري كنسرتها بود .هرچند در شهرستانها
حاشيههايي بر سر برگزاري يك سري از كنسرتها به وجود آمد
صوفیا نصرالهی
اما همچنان بازار اســتقبال از موزيسينها داغ است .اين روزها
خبرنگار
پردرآمدترين بخش كار موزيسينها (كه از قضا درآمد چنداني
هم ندارند) برگزاري همين كنسرتهاست .پرونده اين شماره به هزينههاي برگزاري كنسرت براي
ت كنسرت
خوانندگان و ميزان درآمد كسبشــده از آن ميپردازد .ماجرا اين است كه قيمت بلي 
فرمول ثابتي ندارد و تابع هیچ قانونی هم نیست .براي كنسرتهاي كالسيك كوچكي كه در تاالر
رودكي برگزار ميشــود و كوارتتها و تكنوازيها از 40هزار تومان تا 90هزار تومان قيمت بليت
متغير است .سالن خليج فارس فرهنگسراي نياوران هم كه در آن كنسرتهاي متفاوتتر گروههاي
خارجي و ايراني در سبكهاي جز و بلوز و تلفيقي برگزار ميشود همين حدود قيمت را دارد اما
قيمت بليت همين كنسرتها در تاالر وحدت طبعا بيشتر ميشود .اين روزها كمترين قيمت بليت
در تاالر وحدت 75هزار تومان است و رديفهاي جلوي طبقه همكف بين  120تا 150هزار تومان
قيمت دارند .ژانر كالسيك يا جز يا بلوز تازه گونههاي محبوب و عامهپسند نيستند .وقتي نوبت به
موسيقي پاپ برسد قيمت بليتها سر به فلك ميزند .براي يك كنسرت پاپ كه در برج ميالد يا
سالن ميالد نمايشگاه بينالمللي برگزار ميشود بين  80تا 200هزار تومان بايد هزينه كنيد .اين را
هم در نظر داشته باشيد كه اكثر اين سالنها براي برگزاري كنسرت ساخته نشدهاند درنتيجه آن
رديفهاي آخر را ارزان ميخريد اما تقريبا هيچچيزي از سن و نوازندهها و خوانندهها نميبينيد .این
ماجرای نبود سالنهای مناسب موسیقی امری است که در سرتاسر کشور میشود مشاهدهاش کرد
با وجود اين ،همچنان استقبال از کنسرتها در همین سالنهای غیراستاندارد هم خیلی زیاد است
و روزی نیست که در تهران یا شهرستان شاهد اجرای زنده خوانندهها و موزیسینها بهخصوص در
ژانرهای پاپ و تلفیقی نباشیم .برای محاسبه سود و ضرر یک کنسرت باید یک سری المانها را
در نظر گرفت.
J Jکنسرتگذاران
اول از همه اینکه قرار نیســت همه پول بلیتی که میدهید بعد از کسر هزینه سالن و صدا و
خدمات به جیب خواننده و موزیســین برود .چند سالی است که بهخصوص در عرصه موسیقی
پاپ که طرفدار بیشتری دارد سر و کله کسانی پیدا شده که به برگزاری کنسرتها سر و سامان
میدهند و اصطالحا به آنها «کنسرتگذار» میگویند .کنسرتگذارها شبیه مدیر برنامههای یک
موزیسین البته فقط در امر برگزاری کنسرت عمل میکنند .آنها با سالن قرارداد میبندند ،مشکالت
نامههای اماکن و نیروی انتظامی و غیره را حل میکنند و تا دقیقه آخر (که هر لحظه احتمال کنسل
شدن کنسرت وجود دارد) باید همه برنامهها حتی تجهیزات صدا و ساوندچک را مدیریت کنند.
کنسرتگذارها معموال سهم باالیی از خوانندگان پاپ طلب میکنند .کنسرتگذاران تعیینکننده
قیمتها هستند و البته متاسفانه باید اذعان کرد خیلی از آنها کمتر دغدغه هنر دارند!
J Jهزینه اماکن
برگزارکنندگان کنســرت باید برای نظم بخشیدن به مراســم و فراهم شدن امنیت برگزاری
کنســرت ،هزینهای را به اماکن پرداخت کنند که این رقم نســبت به تعداد شبهای کنسرت و
سئانسهای اجرا متغیر است .اما میانگین این هزینه از  5تا  15میلیون تومان برآورد میشود.
J Jهزینههای تجهیزات
برای هر کنسرتی صدابرداری و مهندسی صدا اگر به اندازه گروه موسیقی اهمیت نداشته باشد،
کمتر از آن نیست .در مورد کنسرتهاي پاپ و تلفیقی نورپردازی را هم به این هزینه اضافه کنید.
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دســتمزد صدابرداران هم به نسبت کیفيت کارشان متغیر است .در مجموع دستمزد عوامل فنی
یک کنســرت اعم از صدابرداری ،تنظیم صدا و نورپردازی از  5تا  8میلیون تومان است .البته این
در صورتی است که سالن کنسرت امکانات الزم از جمله سیستم صدابرداری باکیفیت و نورپردازی
مناســب را دارا باشد در غیر این صورت هزینه اجاره این ادوات هم به مجموع هزینه عوامل فنی
کنسرت اضافه میشود.
J Jدستمزد خوانندهها
فقط مشکل کشور ما نیست .در همهجای دنیا یک گروه موسیقی یا یک کنسرت فقط به اسم
خوانندهاش شناخته میشود اما واقعیت این است که گروه بزرگی از نوازندگان و ترانهسرایان پشت
هر کنســرتی قرار دارند .اینکه تفاوت دستمزد میان خواننده و بقیه اعضای گروه موسیقیاش در
اجرای زنده چقدر میشود سؤالی است که پاسخ روشنی برایش وجود ندارد .معموال همه از پاسخ این
سؤال طفره میروند .تنها نکتهای که همه به آن معترفاند این است که اختالف دستمزد خوانندهها
با نوازندگان گروهشان فاحش است.
J Jسالنهای فعال در تهران
همه رقمها تقریبی هستند ولی با توجه به ظرفیت سالنها و متوسط قیمت بلیتها میشود
تخمین زد که یک کنسرت چقدر درآمد دارد .با توجه به قیمت سرسامآور بلیتها که روز به روز هم
باالتر میرود االن منطقی است اگر متوسط قیمت بلیت را برای کنسرتهای پاپ حداقل 90هزار
تومان در نظر بگیریم .برای کنسرتهای کالسیک بزرگ تر و کنسرتهای سنتی خوانندگان مشهور
هم تقریبا همین رقم است.
سالن میالد نمایشگاه بینالمللی در حقیقت یک سوله است که بیرون آن هیچ نمای زیبایی ندارد
ولی سیستم صوتی داخل آن برای کنسرتها تقریبا مناسب است .این سالن ظرفیت  2100صندلی
را دارد .با متوسط قیمت بلیت ،یک شب اجرا در این سالن نزدیک 190میلیون تومان میشود .کل
هزینههای جانبی را که کم کنید درنهایت برای کنسرتگذار و خواننده و گروه موسیقی بیش از
100میلیون تومان باقی خواهد ماند.
مرکــز همایشهای برج میالد  1700صندلی دارد ولی بالکن آن دید مناســبی ندارد و از
نظر سیستمهای صوتی هم خیلی به درد اجرای کنسرت نمیخورد .هرچند در سالهای اخیر
و بهخصوص بعد از آتش گرفتن ســالن بزرگ وزارت کشــور تبدیل به یکی از قطبهای مهم
برگزاری کنســرتها شده است .درآمد حاصل از کنسرت در این سالن نزدیک به 153میلیون
یشود.
تومان م 
سالن اریکه ایرانیان در شهرک غرب تهران  800صندلی دارد و فقط به کار کنسرتهای پاپ
میآید .از برگزاری کنسرت در این سالن تقريبا  72میلیون تومان به دست میآید.
ایوان شمس که زیرمجموعه شهرداری تهران است  350صندلی دارد .در عوض سالن تر و
تمیز و مناسبی است و صدای خوبی هم دارد .متوسط بلیت در سالن ایوان شمس حدود 70هزار
تومان است .درنتیجه نزدیک  25میلیون تومان از برگزاری کنسرت به دست خواهد آمد.
تاالر وحدت مهمترین و شــیکترین و مناسبترین سالن ایران برای اجرای کنسرت است
که فقط در آن موسیقی کالسیک و سنتی اجرا میشود .با متوسط قیمت بلیت 80هزار تومان
و ظرفیت  900صندلی از برگزاری کنسرت در این سالن  72میلیون تومان به دست میآید.
نکته :بزرگترین هزینه برای برگزاری کنسرت مربوط به اجاره سالن میشود .اجاره برج میالد
تقریبا بیشتر از بقیه است .چیزی حدود  30تا  40میلیون اجاره این سالن برای هر اجراست .البته
اجارهها بسته به کنسرتی که قرار است برگزار شود و استقبال از آن تغییر میکند ،درنتیجه باید
گفت در عرصه کنسرتگذاری در ایران هیچ رقم شفافی موجود نیست.

محسن چاوشی تا به حال اجرای زنده نداشته است .دليل این را که چرا چاوشی کنسرت برگزار
نمیکند هنوز کسی درست نمیداند .کاری هم نداریم .مهم این است که هر آلبومی که از چاوشی
به بازار موسیقی میآید یک اتفاق است.

پولسازترین چهرههای موسیقی

خوانندگانی که از طریق کنسرت یا آلبومهایشان در طول یکی ،دو سال گذشته درآمد بیشتری کسب کردهاند
و به بازار موسیقی رونق دادهاند
محسنچاوشی

محسن چاوشی تا به حال اجرای زنده نداشته است .علیرغم
طرفداران فوقالعاده زیادی که دارد هیچوقت کنسرت برگزار نکرده
و اصوال کمتر در مجامع هنری دیده میشود .یکجور گوشهگیری
و انزواطلبی در وجودش هســت که بقیه خوانندهها ندارند و شاید
همین باعث محبوبیت بیشترش هم شــده .دليل این را که چرا
چاوشی کنسرت برگزار نمیکند هنوز کسی درست نمیداند .کاری
هم نداریم .مهم این است که هر آلبومی که از چاوشی به بازار موسیقی میآید یک اتفاق است .از
همان آلبومهای اول که ترانههایش را بیشتر حسین صفا میگفت و خود چاوشی آهنگ میساخت
و تنظیم میکرد تا این آلبومهای آخری که اشــعار موالنا را میخواند .او فعالیت حرفهای خود را
درزمینه موســیقی در سال  ۱۳۸۲با آلبوم «نفرین» آغاز کرد و پس از اخذ مجوز در سال ۱۳۸۷
آلبوم «یه شاخه نیلوفر» را منتشر کرد .تا پیش از آن کارهایش به صورت زیرزمینی منتشر میشد
و با خواندن برای فیلم «ســنتوری» داریوش مهرجویی مجوز گرفت (هرچند خیلیها ابتدا تصور
میکردند دلیل توقیف فیلم مجوز نداشتن چاوشی است) .از او تاکنون بیش از  ۱۵۰قطعه موسیقی
شنیده شدهاست که شامل  ۱۱آلبوم و نیز چندین تکآهنگ است .این اواخر ترانههای سریال شبکه
خانگی «شهرزاد» ساخته حسن فتحی با صدای چاوشی با استقبال خیلی خوبی روبهرو شد .آخرین
آلبومش «امیر بیگزند» امسال منتشر شد و هنوز هم جزو پرفروشترین آلبومهای موسیقی است.
اصال امکان ندارد آلبومی از چاوشی به بازار بیاید و در رده پرفروشها قرار نگیرد.

گروه چارتار

موفقترین گروه موســیقی تلفیقی این روزها هستند .آلبوم
اولشــان «باران تویی» با استقبال فوقالعادهای روبهرو شد و مردم
برای حضور در کنسرتهایشان سر و دست میشکنند .این گروه
در سال  ۱۳۹۰تشکیل شد و موسیقی الکترونیک (و بیشتر سبک
ترنس) را با آواز ایرانی تلفیق کرده است .ترانههایش شبیه ترانههای
قدیمی ایرانی و وامدار ادبیات کالســیک است .آرمان گرشاسبی
خواننده گروه است که صدای گرمی دارد و ترانههای لطیفشان را خیلی خوب میخواند .ترانههایی
که البته اگر گاهی در آنها دقیق شوید بعضیهایشان معنای چندان خاصی ندارند ولی لطافتی در
واژههایشان هست که باعث شده میان مردم گل کنند .آرش فتحی آهنگساز گروه است ،احسان
حائری ترانه میگوید و آیین احمدیفر هم تنظیمکننده اســت .گرشاسبی درباره تشکیل گروه
چارتار به سایت «موسیقی ما» گفته بود« :دوستی قدیمیای من و آرش داشتیم و همینطور من
و احسان .از طرفی آرش هم با آیین دوست بود .آرش ساز میزد و من هم آواز کار میکردم ،ولی
آرش از این موضوع بیخبر بود .یک روز خیلی اتفاقی آرش ساز زد و من هم خواندم .آرش که از
تمرینهای من بیخبر بود ،گفت تو چقدر خوب میخوانی ،صبر کن به تو خبر میدهم .نمیدانستم
چه تصمیمی دارد .بعد هم آرش یک ملودی سنتی ساخت و آیین هم آن را الکترونیک تنظیم کرد.
بعد یک روز با من تماس گرفت و قرار گذاشــتیم و موسیقی را برای من پخش کرد و گفت برای
تکمیل کار به یک شاعر نیاز داریم ،کسی را سراغ نداری؟ من هم احسان را معرفی کردم ،احسان
پذیرفت و روی ملودی ،ترانهای نوشــت و وقتی هر چهار نفر روی شعر توافق کردیم ،من هم آن
قطعه را خواندم .آنجا بود که دیدیم پکیج خوبی از کار درآمده و بدون اینکه حرفی بزنیم ،کار روی
قطعه دوم را شروع کردیم ».تنظیم قطعات آلبوم اولشان خیلی شبیه هم بود و چند ترک مشهور
مثل «باران تویی» و «آشوبم» داشت .سال گذشته هم آلبوم دومشان «جاده میرقصد» را به بازار
دادند که خیلی موفق بود.

علیزندوکیلی

این خواننده جوان امسال حسابی روی دور است .شاید به خاطر
خواندن تیتراژ چند سریال باشد که اسمش سر زبانها افتاده .به هر
حال او یکی از پرکارترین خوانندههای امسال است و خیر برداشته تا
لقب پرطرفدارترین و پرفروشترین خواننده سبک موسیقی تلفیقی
را از آن خودش کند .زندوکیلی استعداد هنری خود را از سهسالگی
با نواختن تنبک و آواز نشــان داد .در ســال  ۱۳۷۷به هنرستان
موســیقی شیراز وارد شد و نواختن ســنتور و پیانو را آموخت .سال  ۱۳۸۱به هنرستان موسیقی
تهران وارد شد .او به همراه برادر خود ،محمد زندوکیلی گروهی را تحت عنوان «زند بند» تأسیس
کرد .عالوه بر آن سابقه همکاری با گروههای دنگشو ،خموش ،طلوع ،نغمه کیمیا ،شروند و گلبانگ
را دارد و کنســرتهایی نیز به همراه این گروهها برگزار کرده است .از جمله کارهای شاخص وی
میتوان به تیتراژ مجموعههای «دزد و پلیس»« ،پژمان» (آخر قصه) و «شاهگوش» (زهره) اشاره
کرد .او در زمستان  ۱۳۹۲آلبومی را تحت عنوان «عبور از مه» در ژانر سنتی با اشعاری از حافظ،
زهرا پناهی ،حسین منزوی و وحشی بافقی در  ۱۴قطعه منتشر کرد .امسال هفت اجرای زنده در
تهران و شهرستانها داشته که همه بلیتها در همان ساعتهاي اولیه به فروش رفتهاند .صدای گرم
او طرفداران زیادی بین مشتاقان موسیقی پیدا کرده است.

محمدعلیزاده

محمد علیزاده این روزها پرطرفدارترین خواننده ژانر پاپ است.
این را کنســرتهای شــلوغش میگوید 23 .روز اجرا و هر روز دو
کنسرت یعنی  46بار سالنهای کنسرت تهران و شهرستانها میزبان
طرفداران محمد علیزاده بودهاند و هر  46اجرا هم تقریبا با سالنهای
پر همراه بوده اســت .از محمد علیزاده تا امروز ســه آلبوم «دلت با
منه»« ،همخونه» و «سورپرایز» منتشر شده است .آهنگهایش شاد
و جوانپسند هستند و به همین دلیل هم کنسرتهایش با استقبال مخاطبان جوانتر روبهرو میشود.

شهرام و حافظ ناظری

شــهرام ناظری که نیازی به معرفی ندارد و در کنار محمدرضا
شجریان جزو بزرگترین اســتادان آواز سنتی ایران است .در دو
سال اخیر او را بدون فرزندش حافظ ناظری کمتر میبینیم .حافظ
ناظری در دانشگاه جولیارد آمریکا ،یکی از مطرحترین دانشکدههای
موسیقی تحصیل کرده و حاال به ایران آمده تا موالناخوانی پدرش را
با سبک موسیقی آکادمیک کالسیک ترکیب کند .او با کمپانیهای
بزرگ خارجی کار میکند .آلبوم «ناگفته» که سال گذشته منتشر شد اثر مشترک موفق شهرام
و حافظ ناظری اســت که تا به حال اجراهای زنده زیادی برای آن گذشــتهاند و به دلیل استقبال
مخاطبان دائم هم کنسرتهایشان تمدید میشود .همین امسال تا االن سیزده اجرا داشتهاند و هنوز
هم برنامه کنسرتهایشان ادامه دارد .حافظ ناظری ساز ابداعی خودش «حافظ» را به همراه دف
مینوازد .ساز حافظ تقریبا شبیه سهتار است« .ناگفته» جزو معدود آلبومهای موسیقی ایرانی است
که توسط یک شرکت معتبر در جهان هم پخش شده است و نوازندگان خارجی مطرح زیادی هم
با حافظ ناظری در این آلبوم همکاری کردهاند .به نوعی میتوان آلبوم را یک همکاری بینالمللی
محســوب کرد .امری که حافظ ناظری خیلی رویش مانور میدهد .البته خیلیها معتقدند سر و
صدای کارهای حافظ ناظری از نتیجهاش بیشتر است.
آیندهنگر |  | tccim.irشماره پنجاهودو ،مهر 1395

149

8

گیشـه

دنگشو

به هر حال آنها سردمدار و پیشگام گروههای موسیقی
گهایشان
کآهن 
تلفیقی محسوب میشوند .ســالها ت 
در فضای مجازی میچرخید و دل طرفداران موســیقی
تلفیقی را حسابی به دست آورده بودند تا اینکه باالخره
تصمیم گرفتند به صورت رســمی اولین آلبومشــان را
منتشر کنند .سال  ،۱۳۸۳ایده تشکیل یک گروه موسیقی
با نگرش تازه به ترانههای ایرانی و موسیقی مردمی ایران ،رضا شایا و طاها پارسا  -دو
برادر (پسران علیرضا شجاعنوری) -را بر آن داشت که مطالعات و جستوجوهای خود
را در این زمینه ،در کنار فعالیتهای اصلی خود ،آغاز کنند .در سال  ،۱۳۸۶آشنایی
دو برادر با صمد طالقانی که تجربه سالها مدیریت گروههای موسیقی را در کارنامه
خود داشت باعث شد نخستین کنسرت رسمیشان را در فرهنگسرای ارسباران تهران
برگزار کنند که با اســتقبال ویژه شنوندگان و مطبوعات روبهرو شد .در سال ۱۳۸۷
ضبط اولین آلبوم رسمی گروه در تهران آغاز شد و همزمان دنگشو در مجامع هنری
و فستیوالها حضور پیدا میکرد و اجراهای زنده داشتند.
دو آلبوم «شیراز چلساله» ( )2010و «دلتنگ شو» ( )2013را در خارج از کشور
منتشر کردند و سرانجام در سال  2014اولین آلبومشان «اتاق گوشواره» به صورت
رســمی از ارشــاد مجوز گرفت و در ایران منتشر شد .دنگشو از ابتدا ،با هنرمندان
زیادی همکاری داشــته اســت .صبا صمیمی (نوازنده تنبک) ،خشایار روانگر ،جان
کالدس ،لیون درزیباشیان ،روزبه اســفندارمز ،آبتین یغماییان ،پدرام حاجیباشی
(درامز) ،سام مظاهری ،دارا دارایی ،صالح زارعی ،کسری سبکتکین ،بابک ریاحیپور،
داریوش دهقانی آذر (گیتار باس) ،کاوه عابدین و علی کیانیان (طراح صدا) از جمله این
هنرمندان هستند .علی زندوکیلی ،ابوذر صفاریان ،سعید آتانی ،امید نعمتی و سپنتا
مجتهدزاده به عنوان خواننده ،توسط دنگشو به شنوندگان موسیقی در ایران معرفی
شدهاند؛ و هماکنون میالد باقری خواننده این گروه است.

احسانخواجهامیری

پسر حسین خواجهامیری (ایرج) خواننده قدیمی ایرانی
که میگفتند شــش دانگ کامل صدا دارد سالهاســت
که جای خودش را میان خوانندگان پاپ موســیقی ایران
بــاز کرده و طرفداران زیــادی دارد .آلبومهایش پرفروش
میشــوند و اجراهایش هم با استقبال گسترده مخاطبان
روبهروســت .همین امســال با هفت اجرا تــا امروز جزو
رکوردداران برگزاری کنسرت در ایران است .در سن ۱۷ساگی آلبوم «من و بابا» را روانه
بازار کرد که کار مشترک او و پدرش استاد ایرج بود که خود احسان موفقیت این آلبوم
را تا حد زیادی مدیون حضور پدر میدانست .در ۱۹سالگی به پیشنهاد قاسم جعفری
برای ساخت موسیقی سریال «غریبانه» انتخاب شد ،و ترانه «هرچی آرزوی خوبه»...
بســیار مورد استقبال قرار گرفت .ســال  ۸۴آلبوم «برای اولین بار» را روانه بازار کرد،
که تا حدودی مورد اســتقبال قرار گرفت .فروش این آلبوم تا پیش از آلبوم بعدیاش
بیش از 300هزار نسخه بود .در سال  ۸۶برای آهنگسازی و خوانندگی سریال «میوه
ممنوعه» انتخاب شد .بعد از پخش سریال در مهرماه  ۸۶آلبوم سومش «سالم آخر»
را روانه بازار کرد و معتقد اســت که احسان خواجهامیری را باید با این آلبوم شناخت.
آلبومی که هزینه تولیدش  5برابر کارهای قبلی بود« .فصل تازه» (« ،)1387یه خاطره
از فردا» (« ،)1389عاشقانهها» ( )1391و «پاییز ،تنهایی» ( )1393آلبومهای دیگر او
هستند که همگی با فروش خوبی در بازار موسیقی مواجه شدند .کنسرتهایش که
در آنها همان آهنگهای آلبومهای قدیمی را اجرا میکند حتی امسال هم با استقبال
گرمي روبهرو شدند.
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میلیون تومان هزینه تجهیزات فنی از
جمله کارهای مربوط به صدابرداری و
نورپردازی

علیرضاقربانی

یکی از آن خوانندگان محبوب موســیقی ســنتی که
البته کارنامهاش نشان میدهد تلویزیون و تیتراژ سریالها
تا چه اندازه میتواند در محبوبیت خوانندگان تاثیر بگذارد.
قربانی را با خواندن تیتراژ سریالهای «شب دهم» و «مدار
صفردرجه» حســن فتحی میشناســند .از سال  1379تا
 1394هجده آلبوم از او به بازار آمده است که کم و بیش با
استقبال مواجه شدهاند .برخی از این آلبومها البته مربوط به کنسرتها و اجراهای زندهاش
در ایران یا فستیوالهای موسیقی خارج از کشور بوده است.

همایونشجریان

پسر استاد محمدرضا شــجریان طبیعی است که از همان
اول که وارد عرصه موسیقی میشود نگاهها را به خودش جلب
ميکند .کارش را کنار پدر شــروع کرد اما االن سالهاست که
توانسته شخصیت مستقل خودش را پیدا کند .آخرین آلبومش
«نه فرشــتهام نه شــیطان» با ترک محبوب «چرا رفتی؟» که
تبدیل به هیت و یکی از موفقترین آثار این سالها شد ،فروش
فوقالعادهای داشــت و کنسرتهایش در ســال  1393و  1394آنقدر زیاد بود که نمیتوان
دقیق تعدادش را گفت .در هر شــهری کنســرتهایش با اســتقبال فراوانی روبهرو شد .اگر
ميخواهيد دستتان بيايد که چقدر مردم دوستش دارند ،بايد يک سر به کنسرتش ميزديد.
اين را که ميگويند آثارش براي همه گروههاي سني است ميتوانستيد به چشم ببينيد .بازه
سني مخاطباني که به کنسرت «چرا رفتي؟» همايون رفتند و داشتند از تکتک لحظات لذت
ميبردند بين  9تا  70سال بود .آدمهايي که از نحوه پوشششان متوجه ميشديد متعلق به
گروههاي فرهنگي و قشرهاي مختلف جامعه هستند .مخاطبان کنسرت «چرا رفتي؟» فقط
از قطعات موسيقي لذت نميبردند؛ آنها از حضور در کنسرت همايون خوشحال بودند .مردم
ايران براي يکســري چيزها به اندازه صداي خوب و حرفهاي بودن خواننده احترام قايلاند.
مثال دوســت دارند هنرمندشان به اصطالح مردمي باشد .اگر جوان است با سر پرغرور جلوي
مردم نايستد و اگر پير است منت سالهاي رفته عمرش را سر کسي نگذارد .همايون شجريان
محجوب و آرام است .آنقدر که وقتي قرار ميشود روي سن دو کلمه خارج از اجرا صحبت کند،
صدايش بهسختي به گوش ميرسد و نميتواند جمالت را شيوا و رسا ادا کند .با اين حال مردم
همين چيزها را در موردش دوست دارند .بزرگترها حس ميکنند شرم حضور دارد ،جوانترها
از چهره گرم و لبخندهاي صميمياش خوششان ميآيد .آنقدر محبوب است که وقتي قطعه
«مردان خدا» را که در اصل با صداي شــهرام ناظري ميان مردم گل کرد به ســبک خودش
ميخواند ،کسي دلگير نميشود .در حال حاضر به دلیل بیماری پدرش کمکار شده است.

کاوهیغمایی

پســر کورش یغمایــی ،خوانندهای که قبــل از انقالب
خیلی محبوب بود و بعد از انقالب هم دو آلبومش توانست
مجــوز بگیرد و به بازار بیاید .کاوه یغمایی خواننده ،نوازنده،
تنظیمکننده و آهنگساز راک ایرانی است .اولین آلبوم او با
نام «مترسک» با آهنگسازی ،تنظیم ،نوازندگی و خوانندگی
خودش در سال  ۱۳۸۲منتشر شــد .بعد از آن به خارج از
کشور رفت تا بتواند با موزیسینهای بینالمللی همکاری کند .سیزده سال طول کشید تا
باالخره امسال توانست برای دومین آلبومش «منشور» از ارشاد مجوز بگیرد .فروش آلبوم
در همان روزهای اول یک اتفاق بزرگ در بازار موســیقی بود و بلیتهای کنسرتش در
عرض یکی ،دو ساعت تمام شدند .کاوه یغمایی و آلبومش اتفاق مهم امسال بازار موسیقی
هستند.

جهانمنا

خرسهای روس
و جنگ ِ
سرد گرم
پوتین در میانه دعوای کلینتون و ترامپ چه میکند؟
روسیه در چند سال اخیر با فعالیتهایی که در منازعات جهانی داشته به دشمنی برای غرب
تبدیل شده است .استراتژی خرسهای روس گاهی حمله نظامی به متحدان غرب بوده و
گاهی همکاری اقتصادی با دشمنان غرب .روسها با هزینه زیاد فعال توانستهاند جایگاه خود
را در عرصه جهانی احیا کنند .آیا این رجزخوانیها به جنگ بزرگ منتهی خواهد شد؟

جهانمنا

مسئله اروپا يورو است

اي اروپا ممكن است بر باد رود
اگر درباره يورو به طور ريشهاي فكر نشود ،روياي چنديندهه ِ

جوزف استيگليتز
برنده نوبل اقتصاد

ن
منبع گاردي 

بنيادهايبناشده
در دوران اروپاي
بعد از جنگ سرد در
حال تزلزل هستند.
احزاب در منتهاي
چپ يا راست طيف
و ديگر احزاب كه
در جاهايي مثل
اسپانيا و حتي
در ايتاليا نشان
از فروپاشي
دولت -ملت دارند،
به فضاي سياسي
تسلط پيدا كردهاند
و همانطور هم كه
در ماه ژوئن شاهد
بوديم ،انگلستان به
ترك اتحاديه اروپا
رأي داد
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اروپا ،منشــأ عصر روشنگري ،محل تولد علم نوين ،در بحران قرار
دارد .اين قسمت از جهان كه موطن انقالبي صنعتي است كه تغييرات
بيسابقهاي را در استانداردهاي زندگي دو سده گذشته به وجود آورده،
در دوراني طوالنــي وضعيت نزديك به ركود را تجربه كرده اســت.
سرانه توليد ناخالص داخلي (تعديلشده با نرخ تورم) در منطقه يورو
 كشــورهاي اروپايي كه داراي ارز مشترك يورو هستند -پيشبينيشده است كه در سال  2015ميزاني بهسختي بيشتر از مقداري داشته
باشد كه در سال  2007دارا بوده است .برخي از كشورها سالهاست
در ركود قرار دارند.
وقتي كه در ســال  2009نرخ بيكاري در امريــكا به باالتر از 10
درصد رسيد ،بسياري از امريكاييها فكر كردند كه اين رقم ديگر قابل
تحمل نيست .از آن موقع ،اين نرخ به كمتر از  5درصد رسيده است.
در حالي كه ميزان نرخ تورم در منطقه يورو در سال  2009ب هراحتي
به  10درصد رســيد و از آن موقع نيز در وضعيت دورقمي گير افتاده
است .به طور ميانگين ،بيش از يك نفر از هر پنج نفر نيروي كار ،بيكار
هستند اما در برخي از كشــورها با بدترين شرايط ركود ،تقريبا يك
نفر از هر دو نفري كه در جســتوجوي كارند شــغلي پيدا نميكند.
آمار نامطلوب درباره بيكاري جوانان روياهاي آنها را كه بهسختي كار
كرده و درس خواندهاند ،نابود ميكند .آنها به ما درباره ازهمپاشــيدن
خانوادهها ميگويند؛ كســاني كه در جستوجوي كار از كشور خود
مهاجــرت كردهاند .آنها از آيندهاي براي اروپا خبر ميدهند كه داراي
رشد و استانداردهاي زندگي پايينتري است و شايد دههها طول بكشد.
اين واقعيتهاي اقتصادي ،در نتيجه ،داراي پيامدهاي ناشــي از
چنددسته شــدن خواهد بود .بنيادهاي بناشده در دوران اروپاي بعد
از جنگ سرد در حال تزلزل هستند .احزاب در منتهاي چپ يا راست
طيف و ديگر احزاب كه در جاهايي مثل اسپانيا و حتي در ايتاليا نشان
از فروپاشي دولت -ملت دارند ،به فضاي سياسي تسلط پيدا كردهاند و
همانطور هم كه در ماه ژوئن شاهد بوديم ،انگلستان به ترك اتحاديه
اروپا رأي داد .آنچه كه به عنوان ستونهاي زندگي اجتنابناپذير به نظر
ميرسيد  -يعني تشكيل دولت -ملت در قرن نوزدهم ميالدي -اكنون
زير سؤال رفته است .همچنين ســؤاالت درباره دستاوردهاي عظيم
اروپاي بعد از جنگ جهاني دوم  -يعني ساختن اتحاديه اروپا -در حال
افزايش يافتن است.
در حالي كه مولفههاي بسياري در ايجاد وضعيت شاق اروپا دخالت
دارند ،يك اشــتباه مهم نيز اتفاق افتاده است؛ خلق ارز واحد ،يورو .يا
دقيقتر ،خلق ارزي واحد بدون تاســيس مجموعهاي از موسسات كه
امــكان كاركرد موثر منطقه متنوع اروپا را فراهم كند .ارز مشــترك
نتيجه تالشهايي بود كه در ميانه قرن بيستم شروع شد چراكه اروپا
از سالخي و تخريب دو جنگ جهاني در حال سكندري خوردن بود.
رهبران اروپا دريافتند كه آيندهاي همراه با صلح بيشتر ،به سازماندهي
مجدد كامل سياست ،اقتصاد و حتي هويتهاي ملي قاره نيازمند است.
در سال  ،1957اين ديدگاه با امضاي معاهده ُرم كه جامعه اقتصادي

آیندهنگر |  | tccim.irشماره پنجاهودو ،مهر 1395

اروپا را تاسيس ميكرد به واقعيت نزديكتر شد؛ جامعهاي كه شامل
كشورهاي بلژيك ،فرانسه ،ايتاليا ،لوكزامبورگ ،هلند و آلمان غربي بود.
در دهههاي بعدي كه تحت تاثير جنگ ســرد بود ،كشورهاي اروپاي
غربي متنوع ديگري به اين جامعه پيوستند .قدم به قدم ،محدوديتها
ِ
درباره كار ،مسافرت و تجارت بين فهرست در حال گسترش كشورهاي
عضو جامعه اقتصادي اروپا تسهيل شد.
اما با پايان جنگ سرد بود كه اتحاد اروپا واقعا به نتيجه رسيد .سقوط
ديوار برلين در سال  1989نشان داد كه زمان براي اروپايي بسيار ب ه هم
نزديكتر و قويتر نزديك است .اميدواري براي يك آينده اميدوارانه و
درخشان ،هم در ميان رهبران هم شهروندان ،بيشتر از هر موقعي بود.
اين وضعيت منجر به امضاي پيمان ماستريخت شد كه به طور رسمي
اتحاديه اروپا را در سال  1993تاسيس كرد و بسياري از زيرساختها
و موسســات اقتصادي آن را به وجود آورد كه شامل حركت در مسير
انطباق با ارز واحد ،يورو ،هم بود.
حاميان يورو بهدرســتي اســتدالل ميكردند كه يورو يك پروژه
اقتصادي صرف نيست بلكه در جستوجوي بهبود استانداردهاي زندگي
اســت كه با افزايش تاثير منابع اختصاصيافته به آن ،پيگيري اصول
مزيتهاي رقابتي ،افزايش رقابت ،استفاده از اقتصاد مقياس و تقويت
ثبات اقتصادي تحقق مييابد .مهمتر از آن ،يورو يك پروژه سياسي بود؛
انتظار ميرفت كه با آن ،اتحاد سياسي اروپا افزايش يابد ،مردم و كشورها
را به هم نزديك كند و همزيستي صلحآميز را تضمين كند.
يورو در رســيدن به هر دو هدف اصلي خود كه ســعات و اتحاد
سياســي بوده شكست خورده است؛ اين اهداف اكنون دورتر از زماني
هستند كه قبل از ايجاد اتحاديه اروپا بودند .به جاي صلح و هماهنگي،
كشــورهاي اروپايي اكنون به يكديگر با بياعتمادي و عصبانيت نگاه
ميكنند .كليشــه ذهني قديمياي كه طبق آن كشــورهاي اروپاي
شمالي ،جنوبيها را تنبل و غيرقابلاعتماد ميخواندند و خاطرات رفتار
آلمانيها در جنگهاي جهاني ،هنوز باقي ماندهاند.
منطقه يورو از همان ابتدا معيوب بود .ساختار منطقه يورو  -مقررات،
نظارتها و موسساتي كه در آن حكمراني ميكردند -متهم به كاركرد
ضعيف در منطقه است كه شامل چندين بحران آن نيز ميشود .متنوع
بودن اروپا نقطه قوت آن است .اما براي يك واحد پولي كه ميخواهد
در تمام منطقه با اقتصادهاي عظيم در ميان كشورها كار كند و براي
تنوع سياسي ،امري ســاده نيست .يك ارز واحد مستلزم نرخ مبادله
ارزي تثبيتشده در ميان كشورها و نرخ بهره يكسان است .حتي اگر
اين شرايط در محيط اكثر كشورهاي عضو صدق كند ،با در نظر گرفتن
تنوع اقتصادي ،مجموعهاي از نهادها الزم اســت كه به اين كشورها
كمك كنند سياستهايي را كه با آنها سازگار نيستند اعمال كنند .اروپا
در ساختن اين نهادها شكست خورد.
بدتر از آن ،ساختار منطقه يورو بر پايه ايدههاي مطمئني ساخته
شده است درباره آنچه براي موفقيت اقتصادي نياز است؛ براي مثال،
اينكــه بانك مركزي بايد روي نرخ تــورم تمركز كند ،يعني مخالف

يورو در رسيدن به هر دو هدف اصلي خود كه سعات و اتحاد سياسي بوده شكست خورده است؛ اين اهداف اكنون دورتر از زماني هستند كه قبل از ايجاد اتحاديه
اروپا بودند .به جاي صلح و هماهنگي ،كشورهاي اروپايي اكنون به يكديگر با بياعتمادي و عصبانيت نگاه ميكنند .كليشه ذهني قديمياي كه طبق آن كشورهاي
اروپاي شمالي ،جنوبيها را تنبل و غيرقابلاعتماد ميخواندند و خاطرات رفتار آلمانيها در جنگهاي جهاني ،هنوز باقي ماندهاند.

در حالي كه مولفههاي بسياري در
ايجاد وضعيت دشوار اروپا دخالت
دارند ،يك اشتباه مهم نيز اتفاق
افتاده است؛ خلق ارز واحد ،يورو

ماموريــت فــدرال رزرو در امريكا كه دخالت در نرخ بيكاري ،رشــد
اقتصادي و ثبات اقتصادي را بر عهده دارد .بهسادگي نميتوان گفت كه
منطقه يورو براي سازگار كردن تنوع اقتصادي اروپا ساخته نشده است.
مسئله اين است كه ساختار منطقه يورو ،مقررات آن و نظارتهايش،
براي بهبود پيشرفت ،اشتغال و ثبات طراحي نشده است.
مردان بهخوبي داراي انگيزه در اروپا كه براي شكل دادن
چرا دولت
ِ
اروپايي قويتر و متحدتر تالش ميكردند ،چيزي را درست كردند كه
تاثيري متضاد داشت؟ بنيانگذاران آن با مجموعهاي از ايدهها و نكتهها
درباره اينكه اقتصادها چطور كار ميكنند راهنمايي شدند كه در آن
زمان ُمد روز بود اما بهوضوح اشــتباه بود .آنها به بازار وفادار بودند اما
دركي از محدوديتهاي بازار و آنچه براي وادار ساختن آن به كار كردن
نياز است نداشتند .براي مثال ،بنيادگرايان بازاري اعتقاد داشتند كه اگر
دولت از پايين و باثبات بودن نرخ تورم مطمئن باشــد ،بازارها رشد و
خوشبختي را براي همه فراهم ميكنند .در حالي كه بيشتر بنيادگرايان
بازاري جهان اعتبار خود را از دست دادهاند ،بهخصوص در دوران بعد از
بحران مالي سال  ،2008آنها اين باور را دارند كه قدرت مسلط منطقه
يورو ،آلمان ،ايده آنها را عملي كرده اســت .صندوق بينالمللي پول و
بانــك جهاني نيز همين ايدئولوژي را دنبال ميكنند و براي ربع قرن
در آفريقا ،يك دهه در امريكاي التين و در دوران اقتصاد كمونيستي
شوروي با اقتصاد بازار در جمهوريهاي شوروي سابق و اروپاي شرقي
تالش كردند كه اگر نتوان گفت شكست خورده ،بايد گفت دستكم
نتيجهاي ناخوشايند داشته است.
بــا اين حال ،آلمان كه خود را در محدوده خارج از شكســت نگه
داشته ،به الگويي از آنچه ديگر كشورها بايد انجام دهند تبديل شده
است .از سال  ،2007اقتصاد اين كشور تا  6.8درصد رشد كرده اما به
طور ميانگين رشد ســاالنه آن تنها  0.8درصد بوده كه عددي دور از
وضعيت طبيعي را نشان ميدهد و نزديك به شكست ارزيابي ميشود.

در مقام مقايسه ،امريكا در همين دوره زماني داراي رشد اقتصادي 1.2
درصد بوده است .بايد در نظر داشت كه رشد آلمان در دوران پيش از
بحران مالي ،در اوايل دهه  ،2000زماني كه كشــور بهشدت با حذف
خدمات رفاه اجتماعي دست به اصالحات زد ،به قيمت از دست رفتن
كارگران عادي ،بهخصوص آنهايي كه در ردههاي پايين قرار داشتند،
حاصل شد .درباره آلمان فقط زماني ميتوان از «موفقيت» صحبت كرد
كه با ديگر كشورهاي منطقه يورو مقايسه شود.
شايد طبيعي باشد كه رهبران منطقه يورو بخواهند به قرباني اتهام
بزننــد؛ متهم كردن كشــورهايي كه در ركود اقتصادي هســتند .آنها
نميخواهند خود و نهادهاي بزرگي كه به درســت كردنشــان كمك
كردهاند و آنهايي را كه اكنون در رأس هســتند ،متهم كنند .اما متهم
كردن قرباني مشكل يورو را حل نميكند و عمدتا غيرمنصفانه ارزيابي
ميشود .انگلستان مثال خوبي است؛ هيچكس از اين شگفتزده نشده
است كه همهپرسي انگلستان درباره خروج از اتحاديه رأي مثبت آورده؛
همانطور كه در ســال  2015همهپرسي در يونان به اين نتيجه رسيد
كه يونان بسته رياضتي را نپذيرد .اين مسئله باعث شده است كه اعتبار
دموكراتيك در منطقه يورو به وسيله شهروندان كشورهاي عضو آن زير
ســؤال برود؛ در اغلب موارد رأيدهندگان آن چه را كه يورو بر پايه آن
بنا شــده ،نميپذيرند .پيامد اقتصاد و سياسي برگزيت البته به واكنش
اروپا در قبال انگلستان بستگي دارد .برخي ميگويند اروپا آنطور هم كه
نشان ميدهد ،نميخواهد از انگلستان رويگردان شود .به نظر ميرسد
كه آينده همه كشــورهاي اين منطقه به دموكراتيك باقي ماندن روند
تصميمگيري در اين منطقه بســتگي دارد .هركس كه در اتحاديه اروپا
ميگويد كه انگلستان بايد براي خروج از اتحاديه تنبيه شود ،بايد بداند كه
از طرفي خود را نيز تنبيه كرده است .اگر بازار سهام و بانكهاي مركزي
كشــورهاي اروپايي براثر فشار بر انگلســتان صدمه ببينند ،كشورهاي
همچنا ن عضو نيز همراه با انگلستان صدمه خواهند ديد.

اين مقاله خالصهاي از كتاب
«يورو و تهديدهاي آن براي
آينده اروپا» نوشته جوزف
استيگليتز است كه در 16
اوت امسال توسط انتشارات
«الن لين» منتشر شده
است.

از سال ،2007
اقتصاد اين كشور
تا  6.8درصد
رشد كرده اما به
طور ميانگين رشد
ساالنه آن تنها
 0.8درصد بوده
كه عددي دور از
وضعيتطبيعي
را نشان ميدهد و
نزديك به شكست
ارزيابي ميشود.
در مقام مقايسه،
امريكا در همين
دوره زماني داراي
رشد اقتصادي 1.2
درصد بوده است
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جهانمنا

جنگ سر ِد گرم

فرمانده ناتو میگوید جنگ با روسیه در پیش است
الکساندر نازاریان
روزنامهنگار در مسکو

ک
منبع نیوزوی 

عملیات اوکراین تنها شروع
ماجراست؛ در رمان شیرف،
چشمهای پوتین به دنبال
کشورهای منطقه بالکان
است که روسیه مدتهاست
آن را حق مسلم خود میداند

154

اولین رئيسجمهور زن امريكا ،با اولین درگیری بینالمللی بزرگ
خود مواجه خواهد شد؛ تالش برای متحد کردن ملتهای اسالو شرق
اروپا .روسیه سه کشور بالتیک  -لیتوانی ،لتونی و استونی -را تصرف
کرده که همه عضو ناتو هســتند .این اتفاق نیاز به واکنشی فراتر از
تنها یک توئیت گزنده یا حرفهای بیانشده با لحن تند در نشست
خبری دارد .برای اولین بار از بحران موشکی کوبا ،بحث جدی از جنگ
هستهای در میان است.
اینها پایه « ،2017جنگ با روسیه» ،کتاب جدید و آشفته ژنرال سر
ریچارد شی ِرف است که در سال  2014از معاونت شورای فرماندهی
ناتو و نیز با باالترین درجه نظامی انگلســتان بازنشسته شد .با اینکه
کتاب « »2017یک داستان بلند است ،این «تاریخ آینده» واقعا مثل
یک بازی جنگی در صفحات چاپشده است و دلمشغولی آن خیلی
به کارهای کارل فون کالوزویتس و وینستون چرچیل نزدیکتر است
تا کتابهای ویرجینیا وولف یا ویلیام ُوردزورث .زیرعنوان کتاب شیرف
«یک هشــدار فوری از سوی یک فرمانده ارشد نظامی» است و او در
مقدمهاش روشن کرده است که نیت اصلی داستان فهماندن ضرورت
مهار رئيسجمهور والدیمیر پوتین است .او روسیه امروز را به آلمان
اواخر دهه  1930تشبیه کرده است؛ وقتی که آلمان منطقه سودتنلند
را با نقض بیشرمانه مرزهای رایج به خود ضمیمه کرد .اروپای ترسیده
از جنگ اجازه داد که مسئله فروکش کند به این امید که صحبت از
یک رایش هزارساله تنها یک الف و گزاف است.
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شیرف در یک عصر جمعه در خانهاش در همپشایر ،در یک منطقه
روستایی حومه لندن ،با من حرف میزد و میگفت« :من نگرانم ،واقعا
نگران .ما در خواب به سوی چیزی حرکت میکنیم که مطلقا فاجعهبار
است ».فارغالتحصیل دانشگاه آکسفورد که در ارتش انگلستان خدمت
کرده و در خاورمیانه و بالکان استقرار داشته ،یک نویسنده ذاتی نیست
بنابراین قضاوت روزنامه فایننشال تایمز  -که نوشته بود کتاب «از نظر
ادبی یک فاجعه» است -به اندازه نقدهای دیگر نیشدار نبوده است.
نقدهای مشابه نگاه ژئوپلیتیک هولناک شیرف را در قالب یکی از موارد
مهم اساسی کار او ستودهاند »2017« .یک کار آموزشی است بدون
اینکه احساس خجالت بکند ،یک هشدار واقعی با نامهایی با حروف
سیاه که تغییر یافتهاند.
جنگ با حمله روسها به یک مدرسه در منطقه دونتسک اوکراین
شروع میشود که از ســال  2014که روسیه به اوکراین حمله کرد
تحت حاکمیت طرفدار روسیه است .اوکراین واکنش نشان میدهد
و همین دســتاویزی میشود برای تهاجم روسیه .روسها ازحقهای
مشابه استفاده کردهاند  -بمباران چندین آپارتمان در مسکو در سال
 -1999تــا جنگ اول چچن را آغاز کنند .اما اجازه بدهید که افتخار
خیلی زیادی به پوتین برای این کار ندهیم؛ او احتماال این تاکتیک را
از هیتلر یاد گرفته است؛ کسی که احتماال پشت ماجرای آتشسوزی
ســال  1933رایشستاگ بود و همین واقعه به نازیها اجازه داد قبل
از حرکت به سوی اهداف بلندپروازانه خود ،مخالفان سیاسی را حذف
کنند.
عملیــات اوکراین تنها شــروع
ماجراســت؛ در رمــان شــیرف،
چشمهای پوتین به دنبال کشورهای
منطقه بالکان اســت که روســیه
مدتهاست آن را حق مسلم خود
میداند .جایــگاه کرملین با اعتقاد
راســخ به این مســئله که اروپای
غربی و امريكا هــرکاری میکنند
تا از اســتفاده از زور اجتناب کنند،
تقویت شده است .یکی از مشاوران
کرملین در کتاب میگوید« :غرب
ظرفیت اقتصادی زیادی دارد اما آنها
فقط به رفاه اجتماعی فکر میکنند.
یادشان رفته که روی پای خودشان
بایستند».
وقتی با شیرف صحبت میکردم
او تاســف میخورد از اینکه چقدر
راحــت روســیه در هر دو کشــور
گرجســتان (در ســال  )2008و
اوکراین (در ســال  )2014مداخله

این لحظات که ما در آن زندگی میکنیم ،بیشتر شبیه به دهه  1960است که سپرهای دفاع موشکی
امريكا روی رومانی و لهستان از کشورهای بلوک شوروی سابق قرار گرفت و نیز تمرینهای نظامی
افزایش یافتند که شبیه به تدارک یک مصالحه واقعی به نظر میرسیدند.

کــرد .او میگویــد« :آن یک عملیات ماهرانه و بــه طرزی حرفهای
اجراشده بود .روسیه از ضعف متنفر است و به قدرت احترام میگذارد».
تصادفی نیست که هر چند ماه ،ملت روسیه مشتاق تصاویری از پوتین
میشود که بیاحساس و بدون پیراهن ،با یک خرس کشتی میگیرد
یا یک ببر سیبری را بغل میکند.
امريكایی کتاب «»2017
از چند هفته پیش ،بیشتر خوانندگان
ِ
دوباره به پیشگفتار جیمز اســتاوریدیز ،دریاساال ِر اکنون بازنشسته
که در قالب فرمانــده کل اروپای ناتو خدمت میکرد ،فکر نکردهاند.
اما در ماه ژوئیه ،درگاههای رســانهای گزارش دادند که کلینتون به
طور جدی در حال ارزیابی اعالم اســتاوریدیز به عنوان معاون خود
در انتخابات ریاســتجمهوری است .اگر او در نقش یک مشاور برای
ریاســتجمهوری کلینتون خدمت کند ،دیدگاهش در قبال روسیه
مفید خواهد بود .آنطور که دیدگاه او تا اینجا ارائه شــده ،بهشــدت
صریح بوده اســت« :در تمام چالشهایی که امريكا در دو دهه قرن
بیستویکم در صحنه ژئوپلیتیک با آنها مواجه بوده ،خطرناکترین
آنها احیای دوباره روسیه تحت ریاستجمهوری پوتین است ».وقتی
که میت رامنی در رقابتهای انتخاباتی سال  2012همین را گفت ،به
سخره گرفته شد که حرفهایش ترسهای آنارشیستی جنگ سرد را
در بر دارد .اما رئيسجمهور باراک اوباما ،خیلی راحت با گفتن «دهه
 1980اکنون از ما میخواهد که سیاست خارجیاش را بازگردانیم»
هشدار رامنی را بازمیگوید.
اما دهه  1980دقیقا ظهور خلع سالح اتمی را به خود دید ،همان
اندازه که شــاهد آب شدن یخهای روابط روســیه -امريكا بود .این
لحظات که ما در آن زندگی میکنیم ،بیشتر شبیه به دهه  1960است
که سپرهای دفاع موشکی امريكا روی رومانی و لهستان از کشورهای
بلوک شــوروی ســابق قرار گرفت و نیز تمرینهای نظامی افزایش
یافتند که شــبیه به تدارک یک مصالحه واقعی به نظر میرسیدند.
یک مقام ارشد کرملین ناراحت از تمرینهای نظامی در اروپای شرقی
که به وســیله ناتو برگزار میشود ،رک و پوستکنده آن را به یکی از
ویژگیهای شیرف مرتبط میداند« :اگر ناتو بخواهد یک پیشروی را -
علیه یک قدرت هستهای مثل ما  -تدارک ببیند ،تنبیه خواهد شد».
کرملین دوران خروشچف
این نوع رجزخوانی بهسادگی میتوانست از
ِ
شنیده شــود که در آن زمان هردو طرف نابودی حتمی دوجانبه را
تدارک میدیدند.
من با شــیرف تنها چند روز بعد از حمالت سراسریای صحبت
میکردم که این اعتقاد را به وجود آورده بودند که با همکاری کرملین
انجام شده تا به ســرورهای کمیته ملی حزب دموکرات وارد شوند؛
نفوذی که رئیس سازمان اطالعات ملی آن را «نوعی از جنگ» نامید
(با این حال او همچنین ســعی کرد مجازاتهای این خطا را که به
روسیه منتســب میشد تعدیل کند) .دونالد ترامپ آشکارا دست به
ترغیب برای موارد بیشــتری از اینچنین یورشهایی زد چراکه این
اتفاقات مدتی طوالنی به فتح کاخ سفید توسط او کمک میکردند.
وقتی برای اولین بار با شیرف صحبت کردم ،او از اظهارنظر درباره
پیشــنهاد ترامپ به کرملین خودداری کرد اما صبح روز بعد نظرش
را تغییر داد و ایمیلی برای من فرســتاد که در بخشی از آن نوشته
بود« :چهچیزی مناســبتر اســت برای پوتین از خجالتزده کردن
دموکراتها و کشاندن یک نامزد به کاخ سفید که دکترین دفاع جمعی
ناتو را با افزایش سؤاالت درباره نیت امريكا برای حمایت از یک متحد
در صورت حمله به آن ،تضعیف میکند؟» او به پیشنهاد ترامپ اشاره

دوران خروشچف و بحران موشکی کوبا
نیکیتا سرگیویچ خروشچف رهبر شوروی بعد از استالین ،و دبیر اول کمیته مرکزی حزب
کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی از  ۱۹۵۳تا  ۱۹۶۴و نیز از  ۱۹۵۸تا  ۱۹۶۴نخستوزیر
اتحاد جماهیر شوروی بود .او پس از رسیدن به رهبری حزب کمونیست در کنگره این حزب
ســخنرانی کرد و جنایات دوران اســتالین را محکوم کرد .در دوران او ،پس از اینکه اتحاد
شوروی موشکهایی را در کوبا مستقر کرد ،رئیسجمهور وقت امريكا جان کندی دستور داد
راه را بر تمام کشتیهایی که از بلوک شوروی راهی کوبا بودند ببندند و گفت« :هر حملهای
از جانب کوبا به هر کشور نیمکره غربی حمله مستقیم شوروی به امريكا تلقی خواهد شد».
بعد از آن ،خروشچف پیشنهاد سازش داد و از امريكا خواست موشکهای مستقر در ترکیه
را برچیند و در عوض شوروی موشکهای کوبا را برچیند .کندی این را به عنوان یک شرط
نپذیرفت ولی خروشچف تسلیم شد و دستور داد موشکهای کوبا را برچینند .البته کندی
پس از مدتی به بهانه فاسد شدن مهمات ،دستور داد موشکهای ترکیه را برچینند.

داشــت که گفته بود امريكا نباید به کمک متحدانی در ناتو برود که
هزینههای دفاعی الزم خود را پرداخت نمیکنند.
به احتمال خیلی زیادتر ،طبق بیشتر پیشبینیها ،رئيسجمهور
بعدی امريكا هیالری کلینتون خواهد بود؛ دشمن دیرینه پوتین که
نشــان داده به اســتفاده از نیروهای امريكایی در خارج از این کشور
تمایل دارد .شــیرف معتقد است که جنگ اتمی با روسیه یک اتفاق
ممکن اســت؛ کالینگراد ،منطقهای از روسیه که هممرز کشورهای
بالتیک است ،اکنون در قالب انباری از سالحهای متداول و اتمی کار
میکند که شامل سیستم موشکی اسکندر است؛ سیستمی که قابلیت
حمل ســاح اتمی و  300مایل برد دارد .این موشکها میتوانند به
ســمت غرب شلیک شوند  -و اگر پوتین مرزهای روسیه را از جانب
اروپا در خطر ببیند ،شلیک خواهند شد .البته اگر او دست به مداخله
در بالتیک بزند ،ضدحملهای نیاز خواهد بود به وسیله دکترین «دفاع
جمعی» قرارداد آتالنتیک شــمالی که در بند  5معاهده آمده است.
ِ
شیرف میگوید« :اگر ناتو به جنگ با روسیه برود ،معنیاش جنگی
اتمی خواهد بود».
راهحل او متناقض است؛ نمایشی از قوت و اتحاد به وسیله ناتو که
از هر حرکت ایذایی از ســوی روسیه جلوگیری کند چراکه قوت ناتو
هیچوقت مورد آزمایش قرار نگرفته است .به عبارت دیگر ،ترساندن
روسیه با رفتاری قابلقبول و کنشی عقالنی .شیرف اضافه میکند که
ترامپ درباره برخی کشورهای اروپایی که نتوانستهاند از پس مقتضیات
اقتصادی ناتو برآیند «مطلقا حق دارد» ،حتی اگر غول شکستخورده
کازینوهای امريكا لبه انتقادات خود را بیش از اندازه متوجه تهدیدهای
ناشی از تعهدات رهاشده معاهده ناتو کند .شیرف میگوید« :اروپا نیاز
دارد که جای پای خود را محکم کند».
او همچنیــن میگوید که غرب باید برای یک بار بیش از دیالوگ
با روسیه دست به اقدام بزند .این کار سختتر میشود با این واقعیت
که روسیه همیشه نسبت به سخنرانی از جانب غرب حساس بوده و
از بابت فخرفروشــی از سوی اروپا و امريكا رنجیده است .با اینهمه،
سکوت سرد احتمال ندارد که راهحلی با خود به همراه آورد« .ارتباط»
آن چیزی اســت که شیرف امیدوار است حاصل شود ،نه جنگ« .اما
ارتباط چیزی است که با قوت یک کشور پشتیبانی میشود».
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زیادتر ،طبق بیشتر
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رئيسجمهوربعدی
امريكا هیالری
کلینتونخواهد
بود؛ دشمن دیرینه
پوتین که نشان
داده به استفاده از
نیروهای امريكایی
در خارج از این
کشور تمایل دارد
شیرفمعتقد
است که جنگ
اتمی با روسیه
یک اتفاق ممکن
است؛ کالینگراد،
منطقهای از
روسیه که هممرز
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جهانمنا

ترامپ چه رابطهاي با پوتين دارد؟

مهاجمان سِ رورهاي حزب دموكرات كه ايميلهاي كلينتون را دزدهاند خرسهاي روس بودهاند
ِ
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ماجراي حمله به اســناد دفتر مركزي حزب دموكرات امريكا در
واشنگتن به نظر ميرسد كه از سال  1972تاكنون سابقه نداشته است؛
اما اكنون كه هك شدن وبســايت دفتر حزب دموكرات در جريان
انتخابات سال  2016اتفاق افتاده ميتوان گفت كه نمونه تاريخي دوم
دستبرد به اســناد حزب دموكرات تكرار شده است .بار اول ،در سال
 1972بود كه سرقت اسناد حزب باعث رسوايي ملي و جهاني شد و نام
«واترگيت» را در ذهنها حك كرد.
بعد از گذشت دههها از آن زمان ،تالشهايي تا به حال انجام شده
كه هرگز بهحــق نيز نبوده براي آنكه از آن رســوايي براي واترگيت
بعدي اســتفاده شــود .اما آنچه كه اتفاق افتاده بســيار متفاوتتر از
ماجرايي اســت كه در دهه  70براي ريچارد نيكسون پيش آمد؛ اين
بار ،نزديك به  20هزار ايميل دفتر مركزي حزب دموكرات كه برخي
از آنها نيز خجالتآور هستند توســط هك وبسايت به دست آمده
است و مستقيما توسط وبسايت ويكيليكس در معرض عموم قرار
گرفته است .هيالري كلينتون كه نامزد اصلي دموكراتها در انتخابات
رياستجمهوري است بر اثر افشاي اين ايميلها ضربه بسيار سختي
خورده است اما دونالد ترامپ كه نامزد حزب جمهوريخواه است نيز
چندان از اين ضربه دور نيست .به اين دليل كه پاي كرملين به ميان
آمده است.
طبق گزارش «كرود استرايك» كه شركتي امنيتي است كه حزب
دموكرات بــراي دنبال كردن ورود به ســرورها به كار گرفته ،ردپاي
ديجيتالي هيچكس بهجز دو ســازمان جاسوسي والديمير پوتين در
سرورهاي حزب ديده نميشود .شركت كه يافتههايش توسط مقامات
رســمي مورد حمايت از سوي يك تيم تحقيق در افبيآي نيز تاييد
شده ،نشــان داده است كه يك فرد شناختهشــده روس در شركت
«كوزي بيِر» (بيِر در انگليسي به معني خرس -نماد روسيه -و كوزي
به معني خودماني) در تابستان  2015حمله به وبسايت دفتر مركزي
حزب دموكرات را انجام داده اســت .يك «خرس» ديگر  -احتماال از
افاسبي كه جانشين اصلي كاگب در شوروي است  -قبل از آن نيز
پوزه خود را نزديك شبكه رايانهاي طبقهبندينشده كاخ سفيد ،وزارت
خارجه و مديريت كاركنان كاخ سفيد ،آورده بوده است.
سپس در ماه آوريل ،دومين مهاجم كه اينيكي با نام «فنسي بيِر»
(به معني خرس تخيلي) شناخته ميشد و گمان برده ميشد كه يكي
از مقامات امنيتي ارتش روسيه باشد ،به وبسايت دفتر مركزي حزب
دموكرات حمله كرد و دادههاي مشابهي را از آنجا به سرقت برد .الزم
نيســت كه دوباره تكرار كنيم امضاي اين مهاجم نيز از مسكو بود؛ در
گزارش ماه مي شوراي روابط خارجي اروپا ،آمده است كه پوتين ،رئيس
امنيتي جايگزين كاگب ،يك سازمان امنيتي ديگر عليه
سابق سازمان
ِ
سازمان امنيتي اصلي روسيه ساخته و هردو را در سايه نگه داشته است.
اين رخنهها بهروشــني به عنوان خبر مهمي منتشــر شدند اما
خودشان تعجبآور نبودند .دولت پوتين از روشهاي غيرمجاز  -يا به
زبان كاگب كه پوتين كارش را از آنجا شروع كرده ،اقدام فعال -براي
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تاثيرگذاري بر اتفاقاتي از مسابقات فوتبال اروپا تا بازيهاي المپيك تا
يورشهاي نظامي ،استفاده ميكند .زماني كه در دوران بعد از شوروي،
مقامات امور ماهوارهاي جمهوري اســتوني مورد حمله سايبري قرار
گرفتند ،ديپلماتهاي ارشد امريكايي و اروپايي مكالمات خصوصي خود
را ديدند كه به صورت آنالين منتشر شده است .همينطور ،در كريمه
و اوكراين هم «جنگ تركيبي» كه از همه اسلحهها از جمله حمالت
سايبري استفاده ميكرد ،به كرملين فضاي مانور براي تاثيرگذاري بر
مداخالت را داد .با چنين اتفاقاتي ،دكترين تعادل بين كشورها بهشدت
بر هم خورده است.
اما انتشــار  20هزار ايميل دفتر مركزي حزب دموكرات از طريق
وبسايت ويكيليكس ،حتي براي خود كرملين نيز يك حركت بزرگ
غيرعادي بوده اســت .ژوليان آسانژ كه موسس ويكيليكس است در
ماه ژوئن اعالم كرد كه ايميلها منتشــر خواهد شد و براي هيالري
كلينتون كه او مخالف نامزدي اوست بسيار مخرب خواهد بود .چنين
اقداماتي ،شواهد ارتباط داشتن ويكيليكس با روسيه را بسيار تشديد
ميكنــد .ا ِد لوكاس ،مولف كتاب «جنگ ســرد جديــد» ،ميگويد:
«اصال تعجبآور نيست كه روسيه اطالعات را با روشهاي غيرقانوني
جمعآوري ميكند و آنها را نشــت ميدهد تا بتواند روي وقايع تاثير
سياســي بگذارد .اما آنچه جديد است اين است كه آنها چنين كاري
ميكنند تا نتيجه يك انتخابات را در امريكا تغيير دهند .و اين كامال
يك كار بزرگ است».
رقابتهاي اين دوره رياســتجمهوري امريكا از ماهها پيش وارد
آبهاي ناشناخته شده است .اتفاقاتي كه اخيرا افتاده نشان از اين دارد
كه يك عصر كامال جديد شروع شده است؛ دوراني كه يك دولت در كار
دولتي ديگر دخالت ميكند؛ مثل اوكراين كه عرصه نبرد بين واشنگتن
و كرملين شده است .اما بازيگران صحنه به طور كامال قابل دركي ،از
پيامدهاي خدشهدار كردن روند دموكراتيك تنها ابرقدرت جهان هراس
دارند .تالشهاي قبلي  -با اتفاقات ويتنام جنوبي كه نيكســون را در
جايگاه محكمتري قرار داد يا گروگانگيري در ايران كه جيمي كارتر را
تنبيه كرد  -در مقابل اين تالش روسيه كه عليه كلينتون انجام داده،
سيبزمينيهاي كوچكي به نظر ميرسند.
تاثير نشت اين اخبار فوري بود .دبي وازرمن شولتز ،يكي از سران
حزب دموكرات ،مجبور به اســتعفا شد .ايميلهاي فاششده نشان
ميداد كه مدتها براي كنار زدن برني سندرز از نامزدي در انتخابات
تالش شده بوده اســت؛ مقامات كميته ملي حزب دموكرات به طور
آشــكاري به نفع كلينتون عمل ميكردند .رئيس امور مالي كميته
ملي حزب ،برد مارشال ،در يكي از اين ايميلها مينويسد« :من فكر
ميكنم كه جايي خواندهام او (ســندرز) يك ملحد است .براي مردم
ايالتهاي جنوبي كه ميخواهند به نامــزد دموكراتها رأي بدهند،
تفــاوت بزرگي بين يك يهودي و يك ملحــد وجود دارد ».به همين
داليل است كه بسياري از طرفداران سندرز ميگويند در انتخابات سال
 ،2016آراي مردم جلو چشم همه دزديده شد .دموكراتها خود را براي

احساس پوتين در قبال ترامپ كمي پيچيدهتر است؛ جمهوريخواهان عمدتا مخالف رهبران روسيه هستند كه اين امر بخشي از قسمتهاي اصلي
سياست خارجي آنها را تشكيل ميدهد .اين جمله از ميت رامني مشهور است كه ميگفت «روسيه دشمن ژئوپليتيك شماره يك ماست» .ترامپ
خيلي بيشتر با آنها مهربان است و در كارزار تبليغات انتخاباتي خود ميزان تقاضاهاي حقوقبشري خود را از روسيه كاهش داده است.

مشكالتي بيشتر از اين نيز آماده كردهاند؛ در ماه ژوئن بلومبرگ نفوذ
به دادههاي بنياد كلينتون را گزارش كرد؛ جايي كه نقطه آسيبپذيري
براي يك نامزد انتخابات بود و نشان ميداد كه شوهر هيالري از رهبران
جهان درصدد جذب حمايتهاي مالي براي انتخابات بوده است.
در اين ميان پوتين حضور نداشــته اســت؛ نفرت او از كلينتون
مسئلهاي آشكارتر از آن است كه فقط يك ماجراي هك كردن ساده
باشــد .در سال  ،2011وقتي كه كلينتون هنوز ديپلمات ارشد بود،
جمعيت عظيمي از معترضان در خيابانهاي روسيه تظاهرات كرده
بودند كه سنگينترين خطر براي حكومت پوتين به حساب ميآمد.
پوتين در آن زمان گفت« :كلينتون با لحني صحبت ميكند كه طرف
خطابش فعاالن كشور ما هســتند و به آنها پيام ميدهد .آنها پيام
را گرفته بودند و با حمايت وزارت خارجه امريكا شــروع به فعاليت
كردند».
احســاس پوتيــن در قبــال ترامپ كمــي پيچيدهتر اســت؛
جمهوريخواهان عمدتا مخالف رهبران روســيه هستند كه اين امر
بخشي از قسمتهاي اصلي سياست خارجي آنها را تشكيل ميدهد.
اين جمله از ميت رامني مشــهور است كه ميگفت «روسيه دشمن
ژئوپليتيك شماره يك ماست» .ترامپ خيلي بيشتر با آنها مهربان است
و در كارزار تبليغات انتخاباتي خود ميزان تقاضاهاي حقوقبشري خود
را از روســيه كاهش داده است .با وجود اينكه پوتين و ترامپ هرگز با
يكديگر مالقاتي نداشتهاند ،ترامپ در يكي از توئيتهاي خود ميزان
احترام خود را نسبت به اين مرد قوي ابراز كرده است« :پوتين تبديل
به يك قهرمان بزرگ در روسيه شده كه محبوبيتش از هميشه بيشتر
است ».وقتي كه در سال  ،2013مراسم ملكه زيبايي جهان در مسكو
برگزار ميشد ،ترامپ پرسيد« :آيا شما فكر ميكنيد كه پوتين به مراسم
ميآيد؟ ...اگر اينطور باشد ،آيا او ميتواند به بهترين دوست جديد من
تبديل شود؟»
ترامپ به عنوان نامزد رياستجمهوري متكي به مشاوراني است كه
عميقا در امور روسيه درگير هستند .يكي از مشاوران تبليغاتي او ،كارتر
پيج اســت كه مشاور شركت گازپروم ،شركت عظيم انرژي متعلق به

دولت روسيه ،نيز هست .رئيس ستاد تبليغاتي او نيز پل مانافورت است
كه استراتژيســتي است كه با فردي كه پوتين براي رياستجمهوري
اوكراين برگزيده بود ،ويكتور يانوكويچ ،كار ميكرد .يانوكويچ از وقتي
كه در سال  2014به وسيله قيام مردمي كنار زده شد ،تحت حمايت
روســيه زندگي ميكند .يكي از كساني كه در حزب دموكرات درباره
مانافورت تحقيق ميكرد ،متوجه شــد كه ايميلش هك شده است
و بنابراين دست از كار كشيد .او بهشدت به اين مسئله مشكوك بود
كه ايميلش به وسيله افراد منتسب به دولت هدف قرار گرفته باشد.
براي ترامپ ،بدترين اتفاقي كه بعد از هك شــدن وبسايت دفتر
مركزي حزب دموكرات توسط روسيه افتاده ،اين است كه اولويتهاي
او و پوتين در سياســت خارجي نقاط مشــترك زيادي دارد .فئودور
ت خارجي كه ارتباط نزديكي با
لوكيانف ،كارشــناس روس سياســ 
كرمليــن دارد ،ميگويد« :ترامپ روايت متفاوتي را ارائه ميكند كه از
بسياري جهات همان چيزي است كه پوتين هميشه ميگفته است.
بنابراين بله ،افرادي كه اينجا هستند ،دستكم ميبينند كه انتخاب او
برايشان منافع زيادي در بر دارد .براي مثال ،او مرتب سر باززده است
از اينكه ناتو و ارتش امريكا از كشورهايي مثل استوني حمايت كنند،
كشــوري عضو ناتو كه مرزهاي مشتركي با روســيه دارد و در درياي
بالتيك واقع شده كه احتمال حمله روسيه به آن وجود دارد».
البته چندان روشــن هم نيست كه روسيه با انتخاب ترامپ كامال
موافق باشد .لوكيانف ميگويد« :هيالري بدترين گزينه است اما ترامپ
يك عالمت سؤال اســت .به عبارت ديگر ،در روسيه استراتژي ابهام
دنبال ميشود كه طي آن ،دشــمن سياست خارجي روسيه طوري
مورد حمله و هدفهاي كثيف قرار ميگيرد كه ثبات در شــرايطش
از بين برود و دچار ســردرگمي شود .در عمل نيز تركيبي از سالحها
و روشهاي گوناگون حمله باعث شــده است كه روسيه كار خود را
با همين استراتژي پيش ببرد .با چنين استانداردي كه روسيه دنبال
ميكند ،انتخابات رياستجمهوري در امريكا يك ميوه كامال رسيده
اســت كه با هك كردن ميتوان به آن ضربــه وارد كرد و آن را دچار
بحران و بيثباتي كرد.

چندان روشن هم
نيست كه روسيه
با انتخاب ترامپ
كامال موافق باشد.
لوكيانفميگويد:
«هيالري بدترين
گزينه است اما
ترامپ يك عالمت
سؤال است .به
عبارت ديگر ،در
روسيه استراتژي
ابهام دنبال ميشود
كه طي آن ،دشمن
سياست خارجي
روسيه طوري
مورد حمله و
هدفهاي كثيف
قرار ميگيرد كه
ثبات در شرايطش
از بين برود و دچار
سردرگمي شود»

ترامپ به عنوان نامزد
رياستجمهوري متكي به
مشاوراني است كه عميقا
در امور روسيه درگير
هستند .يكي از مشاوران
تبليغاتي او ،كارتر پيج است
كه مشاور شركت گازپروم،
شركت عظيم انرژي متعلق
به دولت روسيه ،نيز هست
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تنها فرد داراي مدرك دكتري اقتصاد در اين تيم ،پيتر
ناوارو ،يك استاد اقتصاد و سياستگذاري عمومي در
دانشگاه كاليفرنيا در ايرواين ،است

جهانمنا

مشاوران اقتصادي ترامپ؛
تجار و بانكدارها

اقتصادي نامزد
تنها يك اقتصاددان عضو شوراي مشاوران
ِ
انتخاباتي جمهوريخواهان امريكاست

اميلي كادل
تحليلگر اقتصادي

ك
منبع نيوزوي 

13

کارشناس
عضو شورای
مشاوران
ترامپهستند
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چه كساني به ترامپ درباره اقتصاد خوراك فكري ميدهند؟ دونالد
ترامپ ،نامزد جمهوريخواهان در انتخابات  2016رياســت جمهوري
امريكا ،ســه روز پيش از اينكه در باشگاه اقتصادي ديترويت براي يك
سخنراني به منظور ارائه ديدگاههايش درباره «دوباره زنده كردن اقتصادي
امريكا» روي صحنه برود ،شوراي مشاوران اقتصادي خود را معرفي كرد.
شايد با توجه به زمينه تجاري او ،تعجبآور نباشد كه در جمع مشورتي
او مديران عامل شركتها و فعاالن امور اقتصادي كفه سنگين را به خود
اختصاص دادهاند و اقتصاددانان واقعي وزن كمي دارند؛ تنها يك نفر از
 13عضو تيم اقتصادي او ،داراي مدرك دكتري اقتصاد است.
عمده افراد گروه مشــورتي ترامپ ســرمايهگذاراني هستند كه
ميليونر و ميلياردرند .اين تيم شــامل اســتيو منوچين است يعني
رئيس امور مالي كارزار انتخاباتي ترامپ ،كسي كه سرپرست عمليات
جمعآوري پول است ،و نيز جان پالسون كه مدير اجرايي يك صندوق
ســرمايهگذاري است و اســتيون فينبرگ .اين مجموعه جذاب ،در
اوايل رقابت درونحزبي جمهوريخواهان به طور مرتب قول ميداد
كه معافيتهــاي مالياتي را دنبال كنــد؛ معافيتهايي كه مديران
صندوقهاي سرمايهگذاري را منتفع ميكند.
ديگر بانكداران ثروتمند و سرمايهگذاران در شوراي جديد اقتصادي
ترامپ عبارتاند از استيو راث ،هوارد لوربر ،تام باراك ،استفن ام كالك و
اندي بيل .همچنين هارولد هام ،يك ميلياردر حوزه نفت و گاز و مشاور
ارشد ترامپ در حوزه انرژي جزو اين شوراست.
تنهــا فرد داراي مدرك دكتري اقتصــاد در اين تيم ،پيتر ناوارو،
يك استاد اقتصاد و سياستگذاري عمومي در دانشگاه كاليفرنيا در
ايرواين ،اســت .تيلور كو ِون ،استاد اقتصاد دانشگاه جرج ميسون ،در
ستون خود كه براي بلومبرگ ويو نوشته ،ناوارو را «يك فرد موفق اما
نه يك دانشــگاهي مشهور» توصيف كرده است .كو ِون نوشته است:
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«در واقع ،او يكــي از همهفنحريفترين و كارآمدترين اقتصاددانان
امريكايي در يك دهه گذشــته بوده و نقشي پيشرو در تغيير مسير
حزب جمهوريخواه به ســوي آنچه از خوشبيني تاريخي به روابط
امريكا  -چين باقي مانده ،بازي كرده است».
استفن مور ،نويســنده و تحليلگر اقتصادي محافظهكار ،ديويد
ملپس ،دســتيار معاون وزارت خزانهداري در دوران رياستجمهوري
رونالد ريگان ،و دان ديميكو ،مديرعامل سابق شركت «نوكر استيل»،
گروه مشورتي ترامپ را كامل ميكنند .همانطور كه در اشاره به اين
 13نفر كه اكنون انجام شده مشخص است ،همه اين اعضاي شوراي
اقتصادي مرد هستند.
وضعيت اقتصادي و سياستهايي كه براي اقتصاد تعيين ميشود،
يك متغير مهم در انتخابات رياستجمهوري ماه نوامبر امريكا خواهد
بود .با اين حال ،هيچيك از نامزدهاي رياســتجمهوري نتوانستهاند
راهحلهايي ارائه كنند كه كنترل اقتصاد را به طور كامل در اختيار داشته
باشد .احياي نامطلوب بعد از بحران اقتصادي سال  2008و وضعيت
راكد اقتصادي در بهار گذشته ،اين بهانه را به دست جمهوريخواهان
داده كه به سياستهاي اقتصادي باراك اوباما ،رئيسجمهوري كنوني،
و زني كه او اميدوار اســت جانشينش شود ،يعني نامزد نهايي حزب
دموكرات در انتخابات كه هيالري كلينتون باشد ،حمله كنند .ترامپ
بعد از اعالم اعضاي تيم مشاوران اقتصادياش ،گفت كه سخنراني او
در ديترويت كه ســه روز بعد از آن انجام شد ،روي «قدرتمند كردن
امريكاييها با آزاد كردن ابزارهاي الزم براي هر نفر تمركز ميكند تا
بتواند از نظر اقتصادي به دستاوردهايي برسد» و «برخالف سياستهاي
اقتصادي كلينتون است كه تجويزهاي اقتصادي بزرگ دولتي آن باعث
جلوگيري از رشد اقتصادي امريكا شده است».
با اين حال ،آمار اقتصادياي كه از وضعيت جاري امريكا ارائه شده،
دليل خواهد بود كه هيالري كلينتون در قبال اين ســخنان ترامپ
لبخند به لب آورد؛ وزارت كار گزارش داده اســت كه رشد اشتغال در
ماه ژوئيه باالتــر از حد انتظار بوده و در يكماهه منتهي به اين ماه،
اقتصاد امريكا  255هزار شغل را به مشاغل موجود اضافه كرده است.
آمار مثبت ماه ژوئيه پس از وضعيت اقتصادي مطلوبي كه در ماه ژوئن
اعالم شد ،اين اميد را بيشتر كرد كه اقتصاد امريكا به مسير درستي
برگشته است .و مطلوب بودن وضع اقتصاد تا ماه نوامبر كه انتخابات
برگزار ميشــود ،موضع استداللهاي كلينتون را براي ماندن همين
سياستها قويتر خواهد كرد و شانس او بيشتر از به خطر انداختن
آينده با كارتي وحشي مثل ترامپ ،خواهد بود.
در ايــن ميان ،دفتر كارزارهاي تبليغات انتخاباتي ترامپ ،در حال
رنگآميزي تيرهترين تصاوير ممكن از امور جاري است .مشاور ارشد
سياستگذاري ترامپ ،استفن ميلر ،در واكنش به اخبار رشد اشتغال
در ماه ژوئيه ،گفته است كه امريكا «در مركز بدترين احياي اقتصادي از
دوران ركود بزرگ» باقي مانده است« :ما پايينترين نرخ مالكيت خانه
را در  51سال گذشته داشتهايم .تعداد كارگراني كه به دليل وضعيت
بد كسبوكارها داراي شغل پارهوقت هستند در ماه گذشته  5.8درصد
رشد داشته اســت 102 .ميليون نفر از امريكاييها خارج از بازار كار
يا بيكار هستند ».ميلر مدعي شد كه رسانهها و «ماشين كلينتون»
تالش ميكنند تصويري از اقتصاد بسازند كه «براي بيشتر امريكاييها
صدق نميكند» .او ميگويد« :اقتصادي كه آنها از آن تعريف ميكنند،
اقتصادي است كه كلينتون و طرفدارانش از آن منتفع ميشوند و به
منافع آنها خدمت ميكند».

پستهايي كه پيوسته از سوي قديرف و طرفدارانش روي اينستاگرام گذاشته ميشود در قالب ابزاري براي كنترل سياسي
عمل ميكند و هشداري است براي آنهايي كه از خط حزب تخطي ميكنند و مثالي است از اينكه چگونه يك رسانه اجتماعي
ميتواند ابزاري باشد براي نشان دادن آزاد بودن.

مرد قدرتمند اينستاگرام

چطور رئيسجمهور چچن خود را با يك شبكه اجتماعي گره زده است
قديرف ،رئيسجمهور تنومند و داراي ريش چچن ،چهره آنالين
رمضان ُ
مردانهاي دارد .او در بســياري از حدود  8هزار پستي كه در حساب كاربري
اينستاگرامش گذاشته ،تفنگهاي قنداقدار به دست گرفته ،مخالفان سياسي
را تهديد كرده و پشــت برخي از نوچههاي دولتي را در درگيريها به خاك
رسانده و با اين كار ،به مرد قدرتمند سياسي اينستاگرام تبديل شده است.
قديرف كه يكي از خراجگزاران رئيسجمهور والديمير پوتين است ،گهگاه
ُ
در عكسهاي خود سويهاي نرم از شخصيت خود را ارائه ميكند ،همچنين
گربههــا را نوازش ميكند ،پوزه يك اســب را ميمالد يا عبادت ميكند .او
به ســؤاالت و نارضايتيها درباره قانون اساســي كه از ســوي  1.9ميليون
دنبالكنندهاش در پستها ارائه ميشود پاسخ ميدهد.
عمرف ،ميگويد« :رهبر ما ميداند كه
وزير اطالعات چچــن ،جمبالت ُ
كليد توسعه منطقه ،تعامل پيوسته با مردم است .به اين ترتيب است كه او
ميداند مشكالت آنها چيست و آنها از چهچيزي نگران هستند ».در چچن،
پستهايي كه پيوسته از سوي قديرف و طرفدارانش روي اينستاگرام گذاشته
ميشود در قالب ابزاري براي كنترل سياسي عمل ميكند و هشداري است
براي آنهايي كه از خط حزب تخطي ميكنند و مثالي است از اينكه چگونه
يك رسانه اجتماعي ميتواند ابزاري باشد براي نشان دادن آزاد بودن.
در يكي از اين پستها يك اسلحه باقنداق به سمت يك ويدئو از مخالفان
نشانه گرفته شده است .يك پست ديگر ،مردي را نشان ميدهد كه مجبور
ميشود با لباس زير روي يك تردميل راه برود و به عكس پوتين تعظيم كند.
به نظر ميرســد كه قديرف كه بودن روي قله قدرت را به اتكاي پوتين به
دست آورده ،در حال خوار كردن آنالين مخالفان است .قدرت او با مشكالت
اقتصادي در روسيه كاستي گرفته و قديرف بيشازپيش نگران از دست رفتن
حمايت خود در ميان حلقه اطرافيانش است.
تحليلگر ديدهبان حقوق بشــر ،تانيا لوكشــينا ،ميگويد« :وسواس به
رسانههاي اجتماعي نزد قديرف امري ساده است؛ او اين رسانهها را دوست
دارد و نيز اين رســانهها براي او محلي را فراهم ميآورد كه حركت اخبار از
چچن به كرملين را كنترل كند و نيز به مردم نشان دهد كه رئيس اوست».
يكي از افرادي كه درباره مســائل داخلي منطقه مطلع است ،ميگويد
رهبر  39ساله چچن به انجام عمليات يك رسانه اجتماعي مباهات ميكند
چــون با اين كار افرادي را به خدمت ميگيرد كه بتوانند از قديرف حمايت
كنند و به مخالفان او حمله كنند .اين فرد ميگويد صفحههاي قديرف در
شبكههاي اجتماعي توسط مگومد دا ُدف ،دست راست رئيسجمهور چچن،
اداره ميشــود .دا ُدف براي توضيح دادن در اين مورد براي تهيه اين گزارش
در دسترس نبود.
تاثير عمدي چنين حركاتي با شــبكههاي اجتماعي خودجوش است.
حســاب كاربري اينستاگرام قديرف به نظر شخصي ميرسد اما تركيبي از
دستياران فيلمبردار ،عكاس و نويسندگاني است كه به ايجاد تصوير آنالين
رئيسجمهور كمك ميكنند .اين تالش براي تصويرسازي شامل تصاويري
از قديرف است كه با ديهگو مارادونا ،فوتباليست سابق آرژانتيني ،گرفته يا در
يك جشــن تولد به همراه هيالري سوانك ،ستاره سينما ،ظاهر شده است؛
ستارهاي كه بعدتر براي شركت در اين جشن اظهار پشيماني كرد.

در يكي از تصاويري كه در اينستاگرام پست شده ،قديرف نشان داده شده
كه وزير ورزش اين كشور ،سلمان بيك اسماعيلف را در يك مسابقه بوكس به
چالش ميكشد .در رينگ بوكس ،رهبر چچن ،اسماعيلف را با ضرباتي تنبيه
ميكند تا جايي كه اسماعيلف در گوشهاي از رينگ كز كرده است .قديرف
در اين پســت نوشته كه وزيرش را براي اشتباهي كه در كارش كرده تنبيه
ميكند و توانسته توجه دنبالكنندگان زيادي را در بخش كامنتهاي اين
پست به خود جلب كند.
در يك پســت ديگر اينستاگرام ،قديرف در ويدئويي نشان داده ميشود
كه يكي از اعضاي شوراي شــهري در سيبري ،كنستانتين سنچنكو ،از او
عذرخواهي ميكند؛ كسي كه يك مخالف سياسي قديرف است و او را مايه
شرم روسيه ناميده و چچن را متهم كرده كه با يارانههاي دولت روسيه زندگي
خود را حذف كرده است.
شركت اينســتاگرام از بيان توضيح درباره صفحه قديرف و فعاليتهاي
سياســياي كه او در اين شبكه اجتماعي ميكند خودداري كرده است .در
حالي كه قديرف در رسانههاي جريان اصلي تصويري همهگير است اما حضور
در رســانههاي اجتماعي به او كمك ميكند كه تصوير خود را در روسيه و
فراتر از آن ارائه كند .اخيرا دو تن از دستياران قديرف در يكي از رستورانهاي
پايتخت اين كشور ،گروزني ،بودند و چيزهايي در اينترنت ميفرستادند كه
فكر ميكردند ميتواند خوشــايند رئيسشان باشــد .يكي از آنها يك تلفن
هوشمند الجي را در دست ديگري ميگذارد و آنديگري ميپرسد كه «فكر
ميكني اين چه باشد؟» دستيار به صفحه تلفن اشاره ميكند و پاسخ ميدهد:
«ما براي او ويدئوها و متنهايي را ميفرستيم كه فكر ميكنيم او دوست دارد
در صفحه خودش آنها را پست كند .اما در انتهاي روز اوست كه دكمه را فشار
ميدهد ».مردي كه از فعاليتهاي آنالين رئيسجمهور چچن اطالع دارد،
ميگويد« :او كسي است كه تصميم ميگيرد چهچيزي بايد آنالين شود».

توماس گرُو
تحليلگرسیاسی

ل
منبع والاستريت ژورنا 

8000
پست
توسطاینستاگرام
قدیرف ارسال
شده است

حساب كاربري اينستاگرام
قديرف به نظر شخصي
ميرسد اما تركيبي از
دستياران فيلمبردار ،عكاس و
نويسندگاني است كه به ايجاد
تصوير آنالين رئيسجمهور
كمك ميكنند
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جهانمنا

بحران سياسي برزيل را به ركود برد
 9سؤال تايم از ديلما روسف

مت سندي
روزنامهنگار در برزيل

م
منبع تاي 
ديلما روسف ،رئيسجمهور برزيل ،به اتهام سوءاستفاده از حسابهاي دولتي مورد تعقيب قرار
گرفته است .او اقتصاددان و سیاستمدار برزیلی است که در انتخابات ریاستجمهوری این کشور
در سال  ۲۰۱۰به عنوان رئیسجمهور برگزیده شد .روسف به دلیل مبارزات سیاسی که در خالل
سالهای  ۱۹۶۴تا  ۱۹۸۵انجام داده بود ۳ ،سال را در زندان به سر برد و متحمل شکنجه نیز شد.
پس از سقوط دیکتاتوری نظامی در برزیل ،وی به عنوان یکی از بنیانگذاران حزب دموکراتیک
کارگر این کشور شروع به فعالیت کرده بود .او در یک رقابت بسیار نزدیک در دور دوم انتخابات
ریاست جمهوری برزیل در سال  ،۲۰۱۴برای دومین بار پیاپی به عنوان رئیسجمهور برگزیده شد.
از مارس  ۲۰۱۵در پی انتشار اتهاماتی علیه روسف و حزب او مبنی بر دریافت رشوه از شرکت نفتی
پتروبراس اعتراضات گسترده میلیونی در برزیل جریان داشته است .اعالم جرم عليه او انجام شد
و جنجال زيادي در فضاي سياسي كشور درست كرد .روسف درباره رسيدگي به اعالم جرمش،
زنستيزي سياسي و اينكه چرا در جشن افتتاحيه المپيك شركت نكرده ،صحبت ميكند.
مبارزه با اعالم جرم عليه شما چطور پيش ميرود؟

من براي يك جرم ناكرده مورد قضاوت قرار ميگيرم .آنچه را كه در برزيل اتفاق افتاده نميتوان
كودتاي نظامي ناميد اما ميتوان اسمش را كودتاي پارلماني گذاشت .اين اتفاق ،كودتاي يك روند
است كه روي نهادها تاثير ميگذارد ،آنها را از درون تضعيف ميكند ،آنها را فاسد ميكند .بنابراين
من اعتقاد دارم مبارزه عليه اين اتفاق به يك سالح نياز دارد .ما در يك دموكراسي زندگي ميكنيم و
به دموكراسي احترام ميگذاريم .سالح من در اين مبارزه ،بحث ،توضيح و گفتوگو است.
برنامه شما چيست اگر به قدرت بازگرديد؟

كار بسيار اساسي اين است كه ما قادر باشيم نظام سياسي را اصالح كنيم .در همان زمان ،ما يك
چالش بزرگ داريم؛ برزيل بايد دوباره رشد كند .و بايد دوباره در مسيري رشد كند كه عليه منافع
ميليونها برزيلي نباشد كه از فقر بيرون آمدهاند و وارد طبقه متوسط شدهاند.
 آيا شما اعتقاد داريد كه اعالم جرم عليه شما جنسيتي است؟

در حقيقت ،زنستيزانه است .اين واقعيت كه يك زن رئيسجمهور شود نوعي از تكامل زنان
اســت كه يك امر بسيار مشترك و بسيار كليشهاي اســت .در اين كليشهها ،از يك طرف ،زنها
بسيار هيجانزده و جنونآلود هستند و وقتي كه هيجانزده نيستند ،بسيار سنگدل ،سرد و بدون
احساساند .من از سويي در قالب يك آدم سرد ،سخت و بياحساس تصوير ميشدم و از سوي ديگر،
يك فرد هيجانزده به تصوير كشيده ميشدم.
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 و شما ميخواهيد به مبارزه ادامه بدهيد؟

من خيلي زود مبارزه را ياد گرفتم .در رژي م گذشته ،من با درد شكنجه دست و پنجه نرم كردهام
و دلزده شدهام اما مبارزه كردهام و بهخوبي زنده ماندهام .سپس با سرطان مبارزه كردم .و من با اين
اعالم جرم سيستماتيك مبارزه خواهم كرد.
 شما درباره نگرانيهاي مربوط به امنيت المپيك چه نظري داريد؟

يك ســاختار كامل امنيتي در برزيل مناسب بازيهاي المپيك وجود دارد .اين ساختار براي
المپيك ديروز يا قبل از آن درســت نشــده است .اين ساختار آزمايشهاي گوناگوني را پشت سر
گذاشــته است .يكي از اينها جام جهاني فوتبال در ســال  2014بود و روشن است كه آنجا هيچ
نشانهاي از مشكل وجود نداشت.
 آيا شما فكر ميكنيد كه برزيل ميتواند و بايد نقش بزرگتر خود را در جهان بازپس گيرد؟

من فكر ميكنم كه برزيل همه شرايط را براي بازگشت به اجراي نقش بزرگتر داراست .همه
كشورهاي جهان دچار بحران شدهاند ،خيلي قبلتر از ما .بحران اكنون به بازارهاي نوظهور رسيده
بحران نظام مالي
اســت ،اما اين كشــورهاي نوظهور نبودهاند كه بحران را به وجود آوردهاند .اين
ِ
بينالمللي است و همانطور كه همه ما ميدانيم ،يكي از جديترين بحرانهاي بعد از سال 1929
است.
 آيا شما خود را مسئول بحران اقتصادي برزيل ميدانيد؟

ما از سال  2009تالش كرديم كه يك سياست بينچرخهاي داشته باشيم براي اينكه از ورود
بحران بدتر به برزيل جلوگيري كند .من معتقدم كه در سال  2015آنچه باعث شدت گرفتن بحران
در برزيل شد ،بحران سياسي بود .بحران سياسي برزيل را وارد ركود كرد.
تحقيقات جاري درباره فساد چقدر براي آينده برزيل مهم است؟

برزيل داراي يك نوع انحصار در فساد نيست .در همه كشورها كه امريكا نيز جزو آنهاست ،مبارزه
سيستمي عليه فساد وجود دارد .اما مبارزه عليه فساد تنها به يك دسته از تحقيقات اينچنيني
منتهي نميشود .مبارزه عليه فساد به وسيله تاييد نهادهاي كنترلي و نظارتي و تاييدهاي تقنيني
انجام ميشود.
 چرا شما در افتتاحيه بازيهاي المپيك شركت نكرديد؟

من با  54.5ميليون رأي به رياستجمهوري انتخاب شدم .آنها مرا به شركت در بازيهاي المپيك
با سمتي بسيار فرعي دعوت كردهاند .من نقشي را بازي نميكنم كه وضعيت رياستجمهوري مرا
تحت تاثير قرار دهد.

از نظر منطقهای ،اختالف بین اقتصادهای قدیمی و جدید چین نمیتواند ساده و بیپرده اتفاق بیفتد .استان زنگارگرفته لیائونینگ که
مدتهای مدید متکی به کارخانههای فوالد بود اکنون در رکود فرورفته است .در شهر شنژن که روی امور مالی تمرکز دارد و دارای
فناوریهای باالست قیمت امالک در هر سال بیش از  60درصد افزایش مییابد که باالترین نرخ در جهان است.

برندگان و بازندگان در چین جدید

شکاف نابرابری در حرکت به سمت الگوی اقتصادی خدمات و مصرف بیشتر شده است
اقتصاددانان بســیاری از مواقع درباره تغییر سیاستها به صورت
انتزاعی صحبت میکنند و بــه نقطهضعفهایی که حتی اصالحات
عاقالنه به همراه میآورند توجهی ندارند .برای ســالها ،تحلیلگران
بهاصرار از چین میخواستند که اقتصادش را از صنایع سنگین به سوی
خدمات و مصرف تغییر دهد .با اینکه اکنون پکن به این مسائل اعتنایی
نمیکند اما هزینهها روی هم تلنبار میشوند.
آشکارترین مسئله این است که شکاف بین برندگان و بازندگان در
حال عمیقتر شدن است .تحقیقات اخیر در دانشگاه پکنیگ نشان داده
است که چین به یکی از نابرابرترین کشورهای جهان تبدیل شده است.
یک درصد از خانوارها یکسوم کل ثروت را در اختیار دارند .همانطور
که دولت ســعی میکند از زغالسنگ و فوالد دور و به فناوری و امور
مالی نزدیک شود ،احتمال دارد این واگرایی بدتر نیز بشود.
در حقیقت ،هماکنون شــروع دشواریهاســت .از نظر منطقهای،
اختالف بین اقتصادهای قدیمی و جدید چین نمیتواند ساده و بیپرده
اتفاق بیفتد .استان زنگارگرفته لیائونینگ که مدتهای مدید متکی به
کارخانههای فوالد بود اکنون در رکود فرورفته اســت .در شهر شنژن
کــه روی امور مالی تمرکز دارد و دارای فناوریهای باالســت قیمت
امالک در هر سال بیش از  60درصد افزایش مییابد که باالترین نرخ
در جهان است.
برای کارگران ،این تغییر یک اتفاق بیرحمانه بوده است .کارگران
کممهارت در صنایع روبهخاموشــی با کوچک شدن بازار نیروی کار
و رکود در افزایش دســتمزدها مواجه میشــوند ،در همان وقت که
بازاریابان سرمایهگذاری دولتی به زحمت مقدار چشمگیری پول را به
استارتآپهای حوزه فناوری و دارویی تزریق میکنند .سال گذشته،
چین  90درصد تازهمیلیاردرهای جهان را در بر داشت و گوی سبقت
را از امريكا در داشــتن بیشترین میلیاردر در جهان ربود .امسال1.8 ،
میلیون کارگر زغالسنگ و فوالد با اخراج روبهرو میشوند.
جدایی روبهرشد هر جایی دیده میشود .با اینکه دادههای
نشانههای
ِ
مربوط به دستمزد بهسختی به دست میآید ،برخی از الگوهای مصرف
معنادار هستند .حملونقل جادهای که توسط هر فرد معمولی چینی
ترجیح داده میشود ســاالنه  19درصد کاهش مییابد .سفر هوایی
که هنوز عمدتا برای ثروتمندان اســت 11 ،درصد رشد ساالنه دارد.
پروازهای بینالمللی بیشاز پیش محبوب میشوند؛ خطوط پروازهای
ی به ژاپن برای خرید لوازم بهداشــتی ،به تایلنــد برای گذران
چین 
تعطیالت در ســواحل یا به اروپا برای خرید کاالهای لوکس ،کامال با
موفقیت همراه بودهاند.
از جوانب بسیاری ،چین هنوز یک کشور در حال توسعه باقی مانده
است .بیش از  600میلیون چینی که حدود  44درصد جمعیت این
کشور را شامل میشوند در گروه ساکنان روستایی طبقهبندی میشوند
که به طور میانگین دارای درآمد ساالنه اسمی هزار و  620دالر هستند.
یک کارگر شهری تقریبا ســه برابر این میزان دستمزد میگیرد و از
تســهیالت عمومی بهتری مانند مدرســه بهرهمند میشود و ثروت

هنگفتی هم بابت ترقی قیمت امالک به دست میآورد.
بــه موازات اینکــه بوروکراتها در پکن به تولید شــغل در حوزه
بانکداری و استارتآپهای حمایتشده به وسیله یارانه ادامه میدهند،
برخی از تنشهای هشداردهنده نیز تولید میشود؛ تعداد اعتصابها و
اعتراضها در محل کار در سال گذشته میالدی به رکورد جدید  2هزار
و  774مورد رسید که دوبرابر این میزان در سال  2014بوده است.
چین باید به این واگرایی بهســرعت واکنش نشــان دهد .با اینکه
دولت به کارگران اخراجی اعطای پول نقد را پیشنهاد کرده ،بزرگترین
مسئله کمک کردن به آنها برای منتقل شدن به مشاغل و زندگی جدید
است .کارگر معدن زغالسنگ بدون آموزش نمیتواند یک تکنیسین
کارخانه داروسازی شود یا بدون مشوق به یک شهر جدید نقل مکان
کند .اولین قدم باید برداشــتن مقرراتی باشــد که مانع از جابهجایی
کارگران میشود .گذار اقتصادی موفق نیاز به این دارد که به کارگران
اجازه داده شود آزادانه حرکت
کنند و محدودیت در اینکه
مهاجران کجا میتوانند کار
کننــد و بچههایشــان کجا
میتوانند به مدرسه بروند ،از
این روند جلوگیری میکند.
برنامههای آمــوزش دوباره
نیــز امــری حیاتی اســت.
بسیاری از شهرســتانها و
مناطق روســتایی در چین
نهــای پرجاذب های
بــه مکا 
برای خردهفروشــان آنالین
تبدیل شدهاند چراکه مالکان
مغازههای دمدستی وارد عصر دیجیتال شدهاند .ساکنان بومی باید برای
سرمایهگذاری روی چنین تغییراتی امکانات مالی داشته باشند.
در نهایت ،چین باید به هزینههای مسکن واکنش نشان دهد .در
بیشتر شهرهای بزرگ ،و بهخصوص آنهایی که اقتصادهایشان در حال
شکوفایی اســت ،کارگران کممهارت و مهاجر عمدتا پول کافی برای
هزینه مســکن ندارند .یک نتیجه این امر ،این میشود که مهاجرت
از روستا به شــهر که زمانی موتور رشد بدون وقفه چین بود ،به نحو
خالی
چشمگیری متوقف میشــود .برنامهای برای فروش خانههای
ِ
دولتی به مهاجران با قیمتهای مناســب ،میتواند به حل مشــکل
کمک کند .بنابراین محدودیتها برای سرمایهگذاری در مسکن برای
گروههای کمدرآمد را تسهیل خواهد کرد.
چین تنها کشوری نیست که با چنین مسائلی روبهرو میشود .با این
حال ،چالشهایش خیلی زیاد خواهد بود .شکاف عمیق بین برندگان
و بازندگان ،زندگی را برای دولتی که در جستوجوی افزایش رشد و
نگه داشتن ثبات است بسیار دشوارتر میکند .بدون تغییرات ،بسیار
محتمل است که چین سرانجام به هیچ جایی نرسد.

کریستوفر بالدینگ
استادیار دانشکده کسبوکار
اچاسبیسی در چین

گ
منبع بلومبر 

کارگران کممهارت و مهاجر
عمدتا پول کافی برای هزینه
مسکن ندارند .یک نتیجه
این امر ،این میشود که
مهاجرت از روستا به شهر
که زمانی موتور رشد بدون
وقفه چین بود ،به نحو
چشمگیری متوقف میشود
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نرخ بهره منفي باعث ضربه زدن به پساندازكنندگان ميشود .اين
كار ميتواند باعث ايجاد حباب دارايي شود چراكه قيمت اوراق
قرضه همان زمان كه نرخ بهره سقوط ميكند ،افزايش پيدا ميكند

جهانمنا

آيا بهتر است
پولها را در بالشها نگه داريم؟

با منفي شدن نرخ سود به منظور باال نگه داشتن رشد اقتصادي ،پسانداز پول در بانك غيراقتصادي به نظر ميرسد
نرخهاي بهره در كمترين ميزان خود تاكنون هســتند؛
كمتر از صفر در ژاپن و بخشهايي از اروپا .شايد در  3هزار
سال پيش از ميالد نيز نرخ بهره منفي ثبت شده باشد اما
در دوران معاصر ،اين كار چنين رايج نبوده اســت .امروزه
بانكها به طور عادي براي پذيرفتن پول نقد از مشتريان،
به جاي پرداختن سود به پولهاي حساب بانكيشان كه
با آنها سرمايهگذاري ميكنند ،از آنها پول ميگيرند .براي
پيتر كوي
همين اســت كه وقتي اوراق قرضه براي راهآهن توسط
دويچه بانك صادر ميشود ،به كسي كه به بانك پول قرض
تحليلگر اقتصادي
داده كمتر از آنچه اول پول پرداخت كرده ،پول بازگردانده
منبعبلومبرگبيزينسويك
ميشود .همانطور كه بانكهاي مركزي فرض گرفتهاند،
نــرخ بهره منفي با ترغيب مردم به پول قرض دادن براي
مصرف يا ايجاد كسبوكار ،رشد اقتصادي را افزايش ميدهد .اين كارها سرمايهگذاران را تشويق
ميكند كه دست به سرمايهگذاريهايي امنتر از بانكها بزنند .اين كار آنها باعث ميشود كه
كشورهاي متبو ِع بانكهاي مركزي روي ارزش ارز ملي خود تاثير بگذارند.
با اين حال ،چنين سياستهايي تاثيرهاي جانبي دارد .نرخ بهره منفي باعث ضربه زدن به
پساندازكنندگان ميشود .اين كار ميتواند باعث ايجاد حباب دارايي شود چراكه قيمت اوراق
قرضه همان زمان كه نرخ بهره سقوط ميكند ،افزايش پيدا ميكند .نرخهاي بهره خيلي كم
اما مثبت هم ميتواند چنين تاثيري داشته باشد اما تاثير نرخ بهره منفي در رشد خريدها در
مقابل هزينههاي نگهداري پول ميتواند خيلي بيشتر باشد و خطر نهادهاي مالي پرعطش را
خيلي بيشتر كند .شما نميتوانيد مردم را وادار كنيد كمتر از صفر از پولشان سود حاصل كنند.
اگر مشتريان بابت پسانداز كردن تنبيه شوند ،آنها پول خود را در بالشهاي زيپدار خود نگه
خواهند داشت .بانكها و نهادهاي ديگر ،به سرمايهاي كه براي انجام كسبوكار نياز دارند دست
پيدا نخواهند كرد.
آيا نرخ بهره منفي دردآور اما ضروري اســت ،مثل كشيدن دندان كه دردناك اما ضروري
اســت يا مثل كوبيدن چماق به ســري كه درد ميكند؟ هردو راه آيا بهترين ايده براي رونق
دادن رشد اقتصادي خواهد بود كه يك اقتصاد پيشرفته بتواند با آن كنار بيايد؟ بيل گراس در
گروه سرمايهگذاري ژانوس روي نرخ بهره منفي كار كرده است .او ميگويد كاري كه بانكهاي
مركزي با نرخهاي بهره ميكنند در نهايت به كســري پولي در آنها ميانجامد .او ميگويد كه
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كار بانكهاي مركزي مثل خورشيدي است كه ميتابد و روزي انرژياش تمام ميشود .استعاره
ديگري كه گراس از آن استفاده كرده ،اين است كه بانكهاي مركزي با نرخ بهره منفي به رشد
اقتصادي كمك ميكنند اما كار آنها مثل استخراج عميقتر و عميقتر از يك چاه نفت است كه
در نهايت نفت چاه خواهد خشكيد.
لري فينك ،يك ابَرســرمايهگذار نيز گفته است كه استفاده بانكهاي مركزي از نرخهاي
بسيار پايين يا بهره منفي به عنوان مشوق اقتصاد مثل خودزني است ،چراكه پساندازكنندگان
حتي مشتاقتر ميشوند كه سبد تخممرغهاي خود را تغيير دهند .او ميگويد« :يك سياست
پولي تالش ميكند كه رشــد را رونق ببخشــد اما در حقيقت ،با خطر كاهش هزينه كردن
يشود».
مصرفكنندگان مواجه م 
نرخ بهره منفي توسط افرادي در طيف راستگرا مثل ديويد استاكمن ،مسئول امور بودجه
دولت رونالد ريــگان ،كه بانكهاي مركزي را به دليل ترغيب وال اســتريت به «بورسبازي
جنونآميز» مورد شــماتت قرار داده بود و برنده جايزه نوبل اقتصاد در طيف چپگرا ،جوزف
اســتيگليتز ،كه اعالم كرده است چنين كاري نميتواند باعث رونق اقتصاد يا اشتغال شود ،با
بدگويي مواجه شده است .استيگليتز در روزنامه گاردين نوشته است« :شركتهاي بزرگ كه
روي دهها ميليارد دالر پول نقد نشستهاند ،اگر در سراسر اقتصادهاي پيشرفته پولهايشان را
روي هم جمع كنند به هزاران ميليارد دالر خواهد رسيد به اين دليل كه آنها هماكنون ظرفيت
بسيار زيادي دارند .اگر نرخ بهره كمي پايينتر بيايد ،چرا كار آنها بايد سادهتر شود؟»
در اروپا ،نرخ بهره منفي با كاهش تفاوت بين آنچه آنها به مشتريان خود بدهكارند و درآمدي
كه از سرمايهگذاري با آن پول به دست ميآورند ،باعث كوچك شدن صندوقهاي بازنشستگي،
شركتهاي ارائه خدمات مستمريبگيري و بيمه عمر ميشود .همين اكنون ،شركتهاي بيمه
عمر اين امكان را به دســت آوردهاند كه اين شــكاف را با فروش برخي از اوراق قرضه يا ديگر
داراييها براي به دست آوردن درآمد بيشتر پر كنند چراكه سود اوراق قرضه افزايش پيدا كرده
و در همان زمان ،نرخ بهره بانكها نيز كاهش يافته است.
نرخ بهره منفي همچنين اين پيام را در بر خواهد داشت كه اقتصاد براي زنده ماندن نياز به
حمايت دارد .اتان هريس ،رئيس موسسه تحقيقاتي اقتصاد جهاني در بانك امريكايي «مريل
لينچ» ميگويد« :اگر مردم فكر كنند كه نرخ بهره بانكي بد است ،اين نرخها بد خواهند شد».
مشكل تكنيكي ديگر اين است كه بانكها و موسسات مالي طبق قانون بايد ميزان معيني از
پولهاي خود را در حســابها بخوابانند و اين مسئله نيز با نرخ بهره منفي براي آنها مشكل
درست خواهد كرد.

وزارت آموزش ژاپن باعث تشويق به ايجاد انجمنهاي اوليا و مربيان مدارس بنا به درخواست كارشناسان آموزشي
امريكايي در دوران اشغال ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم توسط نيروهاي نظامي امريكا بوده و هدف آن نيز باال بردن
ارزشهاي دموكراتيك اين كشور عنوان شده بوده است.

دردسر انجمنهاي اوليا و مربيان براي مادران شاغل ژاپني
زناني كه در بيرون كار ميكنند نميتوانند از پس فعاليتهاي موظف انجمنهاي مدارس برآيند
زنان ژاپني توانســتهاند با مبارزات فراوان به داشــتههاي خود در محل
كارشان دست پيدا كنند .اما آخرين نبرد آنها براي دست يافتن به حقوقشان
در جاي ديگري انجام ميشود؛ در انجمن اوليا و مدرسان.
سازمانهاي والدين و معلمها در ژاپن همهگير است و براي تقريبا همه
مادران ژاپني يك آيين اجباري است؛ نهادهايي كه تاريخ آن خيلي پيش از
نهادهاي مشابه در امريكا ،به  70سال پيش بازميگردد .مسئله اين است :زنان
ژاپني شاغل براي كار در انجمن اوليا و مربيان زمان كم دارند .مردان ژاپني،
به داليل تاريخي و فرهنگي ،بهندرت در اين نهادها مشــاركت دارند .و هردو
جنس ميگويند كه روشهاي به كار بردهشده در انجمنهاي اوليا و مربيان
بسيار عقبافتاده و قديمي هستند.
امي كاواباتا ،يك مربي اجرايي در توكيو اســت كه انجمن اوليا و مربيان
مربوط به او گفته است كه بايد جزوهها و نشريه اعالنات آن را به صورت دستي
به دست والدين دانشآموزان برساند تا خانوادههايي كه تلفن همراه هوشمند
يا رايانه ندارند ضرر نكنند .او ميگويد« :من احساس ميكنم اينجا دنيايي است
كه كلماتي مثل «بهرهوري» و «كارايي» اصال در آن وجود ندارد».
شينزو آبه ،نخســتوزير ژاپن ،به كارخانهها و شركتها فشار وارد آورده
است كه طوري از نيروي كار زنان استفاده كنند كه مانع فرزندآوري آنها نشود
تا با افزايش نرخ تولد ،بتواند مشــكل سالخوردگي جمعيت را كه تهديدي
براي اقتصاد به شمار ميرود ،تا حدي در اين كشور اصالح كند .اما بسياري
از والدين استدالل ميكنند كه يك تحول كلي در ديگر هنجارهاي اجتماعي
نيز الزم است كه اين هدف جمعيتي را دنبال كند ،بهويژه در انجمنهاي اوليا
و مربيان .موموكو كيكوچي ،بازيگر ،اخيرا در يكي از نشستهايي كه دولت
درباره بررســي سياستهاي افزايش نرخ تولد از  1.46درصد به ازاي هر يك
زن تا  1.8درص ِد هدفگذاريشده برگزار كرده بود ،گفته است« :مشاركت در
فعاليتهاي انجمن اوليا و مربيان كاري داوطلبانه است اما در بسياري از مواقع
ق نانوشته بر سر اين وجود دارد كه همه بايد در آن مشاركت كنند.
يك تواف 
بســياري از زناني كه شاغلاند ميگويند بار سنگين مسئوليت فعاليتهاي
انجمنهاي اوليا و مربيان مدارس ،روي كارهاي آنها اضافه ميشــود و از حد
توان آنها خارج ميشود».
وزارت آموزش ژاپن باعث تشــويق به ايجــاد انجمنهاي اوليا و مربيان
مدارس بنا به درخواست كارشناسان آموزشي امريكايي در دوران اشغال ژاپن
بعد از جنگ جهاني دوم توسط نيروهاي نظامي امريكا بوده و هدف آن نيز باال
بردن ارزشهاي دموكراتيك اين كشور عنوان شده بوده است .بنا به آمار كنگره
ملي انجمنهاي اوليا و مربيان ژاپن كه گروهي است كه همه اين انجمنها را
زير چتر خود دارد ،تا سال  ،1950انجمنهاي اوليا و مربيان در  93درصد از
مدارس ابتدايي وجود داشت .ژاپن اكنون مدعي است كه حدود  8.5ميليون
عضو در انجمنهاي اوليا و مربيان دارد و در مقام مقايسه 4 ،ميليون عضو در
انجمنهاي مشابه در امريكا وجود دارد .اين در حالي است كه در ژاپن تعداد
دانشآموزاني كه در مدارس ابتدايي درس ميخوانند جمعيتي در حدود نصف
دانشآموزان ابتدايي امريكايي دارند.
بسياري از والديني كه در انجمن اوليا و مربيان عضو ميشوند از اين فرصت
استفاده ميكنند تا با آموزگاران ارتباط بگيرند و درگير آموزش فرزندانشان

شــوند .مثل ديگر كشــورها ،فعاليتهاي انجمنهاي اوليا و مربيان شامل
ســازماندهي فعاليتها ،جمعآوري پول براي كمك به مدرسه و ياري دادن
به دانشآموزان براي رد شدن از خيابان است .اما جلسههاي اين انجمنها در
روزهاي كاري هفته برگزار ميشود تا معلمها بتوانند در آن حضور پيدا كنند
اما همين مسئله باعث ميشود كه بسياري از مادراني كه شاغل هستند نتوانند
در جلســات حضور پيدا كنند .در يك نظرسنجي كه توسط روزنامه آساهي
شــيمبون در سال  2015برگزار شــد ،بيش از دوسو ِم حدود  2300والدين
دانشآموزان پاســخ داده بودند كه انجمنهاي اوليا و مربيان يك «دردسر»
است و فعاليتهاي آنها بايد كم شود.
ساتوكو اوان كه عضو انجمن اوليا و مربيان هم در امريكا و هم در ژاپن بوده،
ميگويد« :انجمنهاي اوليا و مربيان و مدارس تصور ميكنند كه ساعت كاري
ل انعطاف است بنابراين بايد قادر باشند كه در جلسات اين
مادران شاغل قاب 
انجمنها كه از ساعت  4بعدازظهر شروع ميشود شركت كنند ».او ميگويد
كه در امريكا كه والدين فعاليت داوطلبانه در انجمنها دارند ،راحتتر است
كه والدين فعاليتهاي خود را در انجمنها با برنامه كاري خود منطبق سازند.
به دليل ساعت كاري طوالني ،مردان ژاپني به طور ميانگين تنها  6دقيقه
در شــبانهروز براي فرزندان خود وقت اختصاص ميدهند .والدين ميگويند
كه وظايف ســنگين انجمنهاي اوليا و مربيان بار زيادتري روي دوش زنان
شاغل تحميل ميكند .در بسياري از انجمنهاي اوليا و مربيان مدارس ژاپن،
رئيس انجمن مرد اســت كه بازتابنده نيروي كار اين كشور است؛ زنان 45
درصد نيروي كار غيراجرايي ژاپن را تشــكيل ميدهند اما كمتر از  1درصد
آنها رؤساي شركتهاي بزرگ هستند .تعدادي از مردان نيز از موقعيت خود
در قالب سكوي پرتاب براي رسيدن به سياستهاي محلي استفاده ميكنند.
زنان در سالهاي اخير تالش ميكنند كه مديريت انجمنهاي اوليا و مربيان
را به دست آورند تا بعد ،با استفاده از قدرت خود بتوانند ساعت كاري و ميزان
فعاليتهاي اين انجمنها را براي مادران شاغل تعديل كنند.

الينور وارنوك
يوكا كوشينو
تحلیلگر

ل
منبع والاستريت ژورنا 

در يك نظرسنجي
كه توسط روزنامه
آساهي شيمبون در
سال  2015برگزار
شد ،بيش از دوسو ِم
حدود 2300
والدين دانشآموزان
پاسخ داده بودند
كه انجمنهاي
اوليا و مربيان يك
«دردسر» است و
فعاليتهايآنها
بايد كم شود

کوچک شدن انجمنهای اولیا و مربیان در ژاپن
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هرچه ما به مخاطبان با دقت بیشتری نگاه کنیم و آنان را زیر نظر بگیریم ،درمییابیم که خوانندگان
از تلفنهای همراه برای اخبار استفاده میکنند در صورتی که ما روي مانیتورها تمرکز کردهایم.
خوانندگان ساعتها در درگاههای شبکههای اجتماعی وقت میگذراندند قبل از اینکه ما گروههایی را
در روزنامه برای جذب آنها تشکیل دهیم

جهانمنا

تالش نیویورک تایمز برای تحول کسبوکار روزنامه

اگر مخاطبان بیشتري میخواهی به حرفهای آنها گوش بده

لیز اسپاید
دبیر استانداردهای
حرفهای نیویورک تایمز

منبع نیویورک تایم ز

نیویورک تایمز با
هوشیاری میداند
که خوانندگان
باارزشترین دارایی
آن هستند .اما
مطابق با استراتژی
اخیر این شرکت،
روزنامه باید
بسیار بیشتر از این
مخاطبانگسترده
جذب کند و با
ذائقههای جدید
سازگار شود
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بیشــتر روزنامهنگارانی که با آنهــا کار کــردهام از تعامل کردن با
خواننــدگان خودداری میکننــد .آنها این نظر را دارنــد که دبیران و
گزارشــگران شایستهترین افراد برای این هستند که تعیین کنند کدام
مطالب مهمترین مطالب هستند و کدام موضوع دارای بیشترین ارزش
خبری برای جلب توجه مخاطب است .انتظار داشتن از آنها برای اینکه در
تصمیمگیریهای ژورنالیستی عقاید خوانندگان را در نظر داشته باشند
مثل این اســت که از یک هنرمند خواسته شود برای خلق یک شاهکار
هنری ذائقه حامی مالی خود را در نظر داشته باشند.
در قرن گذشته ،حفظ فاصله با خوانندگان بهخوبی جواب داده است.
اما اکنون دوران انحصاری چاپ با هجوم شتابنده دیجیتال به پایان رسیده
اســت؛ رابطه بین تحریریهها و مخاطبان آنها در یک دوره تغییر آشکار
است .مدیریت نیویورک تایمز ،در گذار از فعالیتهای گذشته ،قصد دارد
محصولی تولید کند که مشتریان در جریان خلق آن فرصت حرف زدن
داشته باشند.
بیش از بیشــتر سازمانهای خبری ،نیویورک تایمز آینده خود را به
ســاختن مخاطبان وفاداری وصل کرده است که به طور مرتب به این
رســانه بازگردند و برای مزیتهایی که دارد پــول پرداخت کنند .این
خوانندگان در حصول بیش از نیمی از کل درآمد نیویورک تایمز دست
دارند؛ ســهمی که برای ناشران مخاطبان همگانی تقریبا شنیده نشده
اســت .هدف این است که درآمد دیجیتالی روزنامه در پنج سال آینده
دو برابر شود و خوانندگان متعهد سهمی اساسی از آن خواهند داشت.
این کار به این معنی خواهد بود که به جای دنبال کردن کلیکها -کاری
که روزنامه در آن زیادهروی کرده  -نیویورک تایمز امیدوار است محتوای
خــود را به اندازه کافی بیهمتا و اعتیادآور کند تا در میان مشــترکان
بازدیدکنندگانی مدام داشته باشد.
نیویورک تایمز با هوشــیاری میداند که خواننــدگان باارزشترین
دارایی آن هستند .اما مطابق با استراتژی اخیر این شرکت ،روزنامه باید
بســیار بیشتر از این مخاطبان گسترده جذب کند و با ذائقههای جدید
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سازگار شود .اگر برنامه جذب مخاطبان گستردهتر باشد ،روزنامه چطور
میتواند به این هدف برسد؟ روشن است که فاصله زیادی بین اهداف و
واقعیت امروز وجــود دارد .وارد کردن کامنتهای مخاطبان در مطالب
از ابتداییترین روشهایی است که نیویورک تایمز میتواند تالش کند
مخاطبان را درگیر سازد .هنوز تنها  10درصد مطالب روزانه کامنتهای
باز دارند .با اینکه تالش میشود میزان کم مطالب دارای کامنت بهبود
یابد اما به دلیل اولویتهای دیگر تحریریه ،با موانع مختلفی روبهرو است.
با وجود نیاز به نزدیکتر شدن به مخاطبان ،تعداد کمی از کارکنان
تحریریه سهمی از اوقات کاری خود را به نگرانیهای خوانندگان اختصاص
میدهند .اما در نیویورک تایمز ،در کنار گروه کامنتها ،ســرویسهای
دیگری هم هستند که با مخاطبان درگیرند؛ مثل تیمی که روي مخاطبان
کار میکنند و رفتار آنها را در درگاههای شبکههای اجتماعی روزنامه رصد
میکنند .هر روز دبيران بیشتری در روزنامه با مخاطبان تعامل میکنند
تا آنها را درک کنند .با این حال ،تعداد کم روزنامهنگارانی که با مخاطبان
درگیر هستند نشاندهنده یک مشکل بزرگتر است؛ تحریریهای با فاصله
بسیار زیاد از مردمی که برایشان کار میکنند.
امروزه کاری که نیویورک تایمز و دیگر تحریریهها اغلب انجام میدهند
این نیست که به مخاطبان خود گوش کنند و آنها را مشاهده و تحلیل
کنند؛ مثل یک ماهی که در کاسهای حرکت میکند .آنها مخاطبان را از
راههای آمار تحلیل و محاسبه میکنند که چند میلیون از کاربران روی
محتواهای ماه اخیر کلیک کردهاند یا یک ویدئو را دیدهاند یا چند بار به
وبسایت سر زدهاند یا از طریق فیسبوک وارد آن شدهاند.
هرچه ما به مخاطبان با دقت بیشــتری نگاه کنیم و آنان را زیر نظر
بگیریم ،درمییابیم که خوانندگان از تلفنهای همراه برای اخبار استفاده
میکنند در صورتی که مــا روي مانیتورها تمرکز کردهایم .خوانندگان
ســاعتها در درگاههای شبکههای اجتماعی وقت میگذراندند قبل از
اینکه ما گروههایی را در روزنامه برای جذب آنها تشــکیل دهیم .یا آنها
شروع به مســدود کردن آگهیهای آنالین کرده بودند ،در حالی که ما
شروع به افزایش این تبلیغات کرده بودیم.
در ســال گذشته ،برخی از اعضای هیئت مدیره به شرکت نیویورک
تایمز اضافه شــدند تا به تحریریه کمک کنند کــه انتقال به ذهنیت
بیشتر متمرکز بر مخاطبان راحتتر در آن انجام شود .هماکنون دبیران
بخشهای غیرخبری ،شامل سرویس غذا و تلویزیون ،محصوالت جدیدی
را تولید میکنند تا درباره عالیق خوانندگان و رفتار آنها بیشتر یاد بگیرند.
یکی از چالشها در چنین تغییراتی ،این اســت که نیویورک تایمز
خوانندگان قبلی خود را از دســت ندهد و بتواند مخاطبان جدیدی را
جذب کند ،بهخصوص از میان نسل هزاره .برای مثال ،خوانندگان جوانتر
میخواهند فعالتر باشــند و رابطهای پویا را میخواهند که حس یک
مکالمه بین خواننده و روزنامهنگار را در آنها ایجاد کند .روزنامه قدمهای
معناداری در این جهت برداشــته است اما سازگار شدن با ذائقه متغیر
خوانندگان برای نیویورک تایمز آســان نخواهد بود؛ برندی که اعتماد و
کیفیت را یدک میکشد.

خيلي از افراد باتجربه وقتي كه نيروهاي جوان درباره وام دانشجويي خود حرف ميزنند يا براي انجام كارهاي خود از فناوري
استفاده ميكنند به آنها به ديده تحقير يا تخفيف نگاه ميكنند و همين مسئله احترامي را كه بين نيروهاي انساني در محيطهاي كاري
نياز است از بين ميبرد .به نيروهاي كار مسن تجويز ميشود كه براي ياد گرفتن از همكاران و مديران جوان داراي سعه صدر باشند.

جوانها ،پيرها را استخدام و مديريت ميكنند

مطالعه موردي :شكاف سني در بازار كار امريكا
شكاف نسلي در محيطهاي كار در حال گسترش يافتن است .در
حالي كه نسل رونق گرفتن تولدها (افراد بين  51تا  69ساله و بيشتر)
نارضايتي خود را از بازنشســته شدن ابراز ميكنند ،نسل به اصطالح
هزاره (تقريبا بين  18تا  34ساله) به بزرگترين بخش جمعيتي در
نيروي كار امريكا تبديل ميشوند .به همين دليل ،نيروي كار مسنتر
خود را اينطور درمييابند كه توسط افرادي بسيار جوانتر از خودشان،
به استخدام درميآيند و مديريت ميشوند.
ستون «كارپژوه» در روزنامه نيويورك تايمز درباره اين وضعيت ،از افراد
مختلف تجربههاي گوناگوني را شــنيده است كه روي آنها كار و مطالعه
كرده و نتايج جالبي رسيده اســت .اما مشكل ظريفتر و مبهمتر از اين
اســت و افراد بهسختي ميتوانند به آن اشــاره كنند .به عالوه برخالف
هميشه كه در اين ســتون از نيويورك تايمز همواره از كارشناسان براي
پاســخ دادن به مسائل مردم پرسيده ميشد ،اينبار برعكس عمل شد و
از مردم درباره مشكالتشان پرسيده شد .بنابراين با افراد مسني كه توسط
جوانها استخدام شده بودند يا مدير آنها فرد جواني بود ،مصاحبه شد و
تالش شد كه نظرات و راهنماييهاي آنها براي استخدام شدن دستهبندي
شود .در اين ميان ،نكتههاي جالبي به نظر رسيد كه در ادامه ميآيد .اين

مسائل نشان از شكاف سني جدي در
نيروهاي كار امريكا دارد كه ميتواند در
بسياري از ديگر كشورها نيز وضعيت مشابه
آن برقرار باشد.
ســخنراني براي جوانها :بســياري از
كساني در كارشان باتجربه هستند ،وقتي كه
به همكاران يا مديران جوان خود برميخورند
شــروع به ســخنراني از اين ميكنند كه در
گذشته كارها چطور انجام ميشده است .درست
اســت كه آنها تجربه زيادي دارند اما مديران و
همكاران كه مهم نيســت چقدر جوان هســتند
ممكن است بيشتر از افراد مسن اطالعات داشته
باشــند و بايد دانست كه به اشــتراك گذاشتن
اطالعات وقتي ميتواند مفيد باشد كه به

صورت دوطرفه ردوبدل شــود .خيلي از افراد باتجربه وقتي كه نيروهاي
جوان درباره وام دانشجويي خود حرف ميزنند يا براي انجام كارهاي خود
از فناوري استفاده ميكنند به آنها به ديده تحقير يا تخفيف نگاه ميكنند
و همين مسئله احترامي را كه بين نيروهاي انساني در محيطهاي كاري
نياز است از بين ميبرد .به نيروهاي كار مسن تجويز ميشود كه براي ياد
گرفتن از همكاران و مديران جوان داراي سعه صدر باشند.
نگاه نكردن از چشم يكديگر :شكاف نســلي بين نيروي كار گاهي
اينطور ديده ميشود كه نيروهاي مسن و جوان با بياحترامي با يكديگر
برخورد كنند .اما مســئله گاهي خيلي به احترام بازنميگردد و مسنها
واهمه دارند از تجربههاي جديد .بنابراين مديران جوان بايد وقتي كه كاري
را از يك فرد باتجربه ميخواهند از زاويه نگاه او به كار نگاه كنند و همين
طور ،وقتي كه مسنترها به مسئلهاي ميپردازند اين قدر صبر و حوصله در
كار تيمي به خرج دهند كه بتوانند اتفاقات و امور را از زاويه نگاه جوانها
بنگرند.
هر سن واكنشهاي خود را دارد :يكي از پاسخگويان كه  85سال سن
دارد ،روزي را به ياد ميآورد كه تازه وارد يك شــركت جديد شده بود و
طوري به او نگاه كرده بودند كه انگار يك فيل در اتاق گير افتاده است .اما
او شروع به صحبت كردن با ديگران كرد و آنچه دربارهاش حرف زده شد
فردا بود ،نه ديروز .بايد گفت كه سن و سال واكنشهاي خود را دارد
و گريزي از آن نيســت و شكاف نسلي بين نيروهاي كار آنها را به
چند بخش سني تقسيم ميكند كه در مقابل
هم واكنش نشان ميدهند .بايد با كار تيمي و
صحبت كردن تا جاي ممكن اين شكاف را پر و
بر كليشهها غلبه كرد.
بازي اعداد :اعداد به عنوان ســن آدمها مهم
هســتند و افراد مسن در ارسال رزومههايي كه سن آنها را
مشخص ميكند بسيار مشــكل دارند .خيلي از افراد مسن
كه مديران جوان آنها را اســتخدام ميكننــد واهمه دارند از اينكه
سنشان به عنوان نقطه ضعفي برايشــان در استخدام تبديل شود و اين
امر هم حقيقت دارد .براي همين است كه مسنترها تا جاي ممكن سعي
ميكنند كاري كنند كه در رزومهها ســن آنها مشخص نشود تا شانس
بهتري براي استخدام داشته باشند .در حقيقت ،آنها دست به نوعي بازي
با اعداد ميزنند.
فناوري ،فناوري ،فناوري :يكي از بزرگترين نشانههاي شكاف نسلي در
نيروهاي كار فناوري است .فناوري اين روزها عالوه بر ارتباطات و مسائل
شخصي ،در كار نيز كاربرد بسيار وسيعي دارد و جوانترها در استفاده از
آن در كار بسيار ماهرتر و آشناتر هستند .مسنها كمتر عالقه دارند كه به
سمت فناوريهاي جديد بروند و همين امر ،پيشرفت كاري آنها را با مشكل
مواجه ميكند .فناوريهاي نوين ارتباطي باعث شده است كه مديران با
نيروهاي كار همواره در ساعات كاري و غيركاري در تماس باشند اما اين
اتفاق براي نيروهاي كار مسن بسيار سخت است .اين مسئله ارتباط را هم
از طرف مديران جوان و هم از سوي كاركنان مسن سخت ميكند.

راب واكر
روزنامهنگار اقتصادي

منبع نيويورك تايم ز

خيلي از افراد مسن
كه مديران جوان آنها
را استخدام ميكنند
واهمه دارند از اينكه
سنشان به عنوان
نقطه ضعفي برايشان
در استخدام تبديل
شود
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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

همزاد اقتصادي مجله تايم

مجله فورچون از سال  1930منتشر شده و انگيزه تاسيس مجله اليف نيز بوده است

از اولین شمارههای فورچون

يكي از مهمترين كارهايي
كه مجله فورچون را معروف
كرد و هنوز نيز آن را انجام
ميدهد ،انتشار فهرست
فورچون  500بوده است
كه طي آن 500 ،شركت
برتر امريكا از نظر درآمد را
شناسايي ميكند

فورچون يك مجله چندمليتي در حوزه كسبوكار است كه مالك آن
شركت تايم است ،به وســيله آن نيز منتشر ميشود و دفتر مركزياش
در شــهر نيويورك واقع اســت .در روزگاري كه فورچون تازه منتشــر
ميشد ،بين دو جنگ جهاني ،اين نشريه بهترين و تاثيرگذارترين مجله
امريكايي تشــخيص داده ميشد .فورچون عالوه بر تاثير بزرگي كه روي
جهان كسبوكار گذاشت ،بابت كيفيت درجهيك چاپ خود با صفحات
تمامرنگياش شناخته ميشد .فورچون فتوژورناليسم را ابداع كرد؛ چيزي
كه چند سال بعدتر مجله اليف را به شهرت رساند .با اين حال ،به دليل
هزينههاي فزاينده ،از دست رفتن پولهاي فورچون شروع شد و در سال
 ،1948هم از نظر گرافيك هم از نظر ژورناليستي بازطراحي شد و به يك
مجله معمولي در حوزه كسبوكار تبديل شد.
مجله فورچون را هنري لوس در سال  1929بنيان نهاد؛ همان هنري
لوســي كه مجله تايم را هم تاســيس كرده بود .اين مجله حاال كه نضج
گرفته ،داراي دو رقيب مهم بين هفتهنامههاي حوزه كسبوكار در سطح
ملي امريكاست كه عبارتاند از بلومبرگ بيزينسويك و فوربز كه از همه
آنها قديميتر اســت و به خاطر گزارشهاي غيرخبري بلند و عميقش
شناختهشدهاست.
وقتــي كه هنري لوس مجله «فورچون» (به معني نيكبختي يا مال
و مكنــت) را بنا نهاد ،آن را به عنوان «مجله ايدهآل طبقه عالي» معرفي
كرد؛ يك نشريه «شناختهشده و بسيار تجملي» كه «به طرز درخشاني
شهرنشيني صنعتي را توصيف ،تفسير و ضبط ميكند» .بريتون هادن كه
شريك تجاري هنري لوس بود ،شيفته اين ايده نبود .هنري لوس در اصل
دوست داشت كه نام مجله را «پاور» (به معني قدرت) بگذارد اما با مرگ
ناگهاني هادن در فوريه ســال  ،1929جلوتــر رفت و در نهايت به مجله
فورچون رســيد .در اواخر اكتبر  ،1929شكســت در والاستريت رخ داد
كه يكي از نقاط شــروع ركود بزرگ در امريكا بود .لوس در يك يادداشت
در تابلوي اعالنات شركت تايم در نوامبر  1929نوشت« :ما بيش از اندازه
خوشبين نيستيم .ما تشخيص دادهايم كه اين سقوط در كسبوكار ممكن
است به اندازه يك ســال كامل طول بكشد ».اين نشريه كار اول رسمي
خــود را در فوريــه  1930بيرون
داد .سردبير آن هنري لوس ،دبير
تحريريه آن پاركر للويد اســميت
و دبير هنــرياش توماس مِيتلند
كل ِلند بود.
يك نســخه از اولين شــماره
فورچــون  1دالر امريــكا قيمت
داشت كه با اعمال نرخ تورم معادل
 14.17دالر امروز بود .يك افسانه
شــهري ميگويد كه كللند براي
مسخرهبازي قيمت اولين شماره را
يك دالر اعالم كرد چون هيچكس
هنوز تصميم نگرفته بود كه بابت آن

از مردم پول بگيرد .مجله قبل از اينكه كسي اين مسئله را بفهمد چاپ شد
و وقتي كه مردم آن را ديدند كه به فروش گذاشــته شده ،فكر كردند كه
مجله بايد واقعا محتوايي داشته باشد كه به قيمتش بيرزد .در حقيقت30 ،
هزار مشترك همان زمان فرم اشتراك را پر كردند تا نسخه  184صفحهاي
مجله را دريافت كنند .تا سال  ،1937تعداد مشتركان به اندازه  460هزار
نفر رشد كرد و سود ساالنه مجله به نيم ميليون دالر رسيد.
زماني كه نشريات در حوزه كسبوكار فعاليت بيشتري از چند عدد و
آمار چاپشده به صورت سياهوسفيد نبودند ،فورچون در اندازه بزرگ 11
در  14اينچ منتشر ميشــد كه از ورقهاي سنگين شيريرنگ استفاده
ميكرد و طرح جلدهاي آن با روندهاي ويژهاي چاپ ميشد.
طي دوران ركود بزرگ مجله فورچون به دليل عكسهاي رنگي باكيفيت
و گزارشهايي كه نويسندگان درجهيك آن مينوشتند به وجدان اجتماعي
آن زمان امريكا معروف شــد .مجله به ركن مهمي از امپراتوري رسانهاي
هنري لوس تبديل شــد .لوس بعد از ارائه موفــق مجله تايم در  1923و
فورچون در  ،1930به سوي انتشار مجله اليف در  1936و مجله اسپورتز
ايالست ِريتد در  1954رفت .فورچون از زمان ارائهاش از سال  1930تا 1978
به صورت ماهانه منتشر ميشد .در ژانويه  1978مجله شروع به انتشار به
صورت دوهفتهنامه كرد .در اكتبــر  2009با اعالم اينكه درآمد حاصل از
آگهيها و تيراژ مجله كاهش يافته ،فورچون دوره انتشار خود را افزايش داد
و اكنون هر سه هفته يك بار منتشر ميشود .در سال  ،1986مارشال لوئب
به عنوان سردبير مجله فورچون منصوب شد .در دوران مديريت او ،تمركز
سنتي روي كســبوكار و اقتصاد با افزودن گرافها ،نمودارها و جدولها
توسعه يافت و نيز مقاالتي درباره موضوعاتي مثل زندگي مديران و مسائل
اجتماعي مرتبط با جهان كســبوكار شامل موثر بودن مدارس عمومي و
بيخانمانها ،به محتواي مجله اضافه شد .طي دوراني كه شركت تايم وارنر
تملك شركت تايم را در اختيار داشت ،مقامات مجله فورچون (و به همان
اندازه نيز مقامات مجله «ماني» به معني پول) در وبسايت سيانانماني
ارائه ميشد .عاقبت از ژوئن سال  2014كه شركت تايم از شركت مادرش
جدا شــد ،محتواي مجله فورچون روي وبسايت اختصاصي خود ارائه
ميشــود .يكــي از مهمتريــن
كارهايي كه مجلــه فورچون را
معروف كرد و هنوز نيز آن را انجام
ميدهد ،انتشار فهرست فورچون
 500بوده است كه طي آن500 ،
شركت برتر امريكا از نظر درآمد
را شناســايي ميكند .اين نشريه
از ســال  ،1955اين فهرست را
به صورت ساالنه منتشر ميكند.
حضــور يــك شــركت در اين
فهرست معروف ،نشانهاي از اعتبار
و موفقيت آن شركت به حساب
يآيد.
م 
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هیالری کلینتون
به لطف سخنرانیهای دونالد ترامپ
پیش افتاده است

گریزناپذیر
نسیم بنایی
خبرنگار

سالها پیش بیل کلینتون
اصالحاتی را در زمینه رفاه در
امریکا انجام داد که تغییرات
بسیاری را در الگوی فقر در این
کشور ایجاد کرد اکنون نامزدهای
ریاستجمهوریامریکاباید
برنامهای فراتر از اصالحات بیل
کلینتونارائهبدهند

[ انتخابات امریکا ]

یک بار دیگر «گریزناپذیر»

نامزد دموکرات به نظر غیرقابل شکست میآید؛
ممنون دونالد ترامپ!

52

میلیون دالر
هزینهتبلیغات
تلویزیونی هیالری
کلینتون

 51درصد از حامیان نامزد
جمهوریخواه اعالم کردهاند
برای انتخابات شور و هیجان
دارند ،این در حالی است که
تنها  41درصد از دموكراتها
چین شور و هیجانی را
نشان دادهاند .اما واقعیت
این است که حتی این هم
نمیتواند «احترامی» را
که رأیدهندگان و حامیان
هیالری برای او قايل هستند
نشان بدهد
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بیل نلسون از روی سکو فریاد زد« :آن زن اینجاست!» و سپس با
دســت به جایی اشاره کرد که هیالری کلینتون قرار بود از آن بیرون
بیاید .جمعیت کوچکی که آنجا حضور داشتند در سالن حاضر شدند؛
هشــتم آگوست بود و به نظر میآمد روز خاصی است .همه به سکو
نگاه میکردند و جیغ و هورا میکشیدند .اما کسی بیرون نیامد و همه
غافلگیر شــدند .بنرها در دست مردم خشک شد؛ روی یکی نوشته
بود« :من همراه آن زن هستم» .اما آن زن کجا بود؟ ناگهان هیالری
کلینتون با لباس نارنجی به نشانه حمایت از زندانیان روی سکو ظاهر
شد.
کســانی که از او طرفداری میکننــد او را یکی از قدرتمندترین
زنان در دنیا میدانند و معتقدند او از هرکسی برای ریاستجمهوری
امریکا مناسبتر است .بررسیهای اکونومیست نشان میدهد او با 8
درصد رأی بیشــتر از دونالد ترامپ جلو است .اکثر ایالتها در امریکا
به نفع هیالری اســت .حتی بســیاری از گروههای دموکرات که در
سالهای گذشته رأی نمیدادند اکنون به حمایت از هیالری کلینتون
برخاستهاند .دونالد ترامپ حتی در یک سخنرانی به نظر میرسید علیه
جان هیالری صحبت میکند .او روز نهم آگوست در کارولینای شمالی
گفت« :اگر دادگاهی هم علیه او باشــد مردم عادی کاری نمیتوانند
برای او بکنند .به هر حال حتی اگر او رئیسجمهور بعدی امریکا بشود
باز هم کمتر کسی او را دوست خواهد داشت».
اما حامیــان هیالری نشــان میدهند که او محبوبتــر از این
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حرفهاست 51 .درصد از حامیان نامزد جمهوریخواه اعالم کردهاند
برای انتخابات شــور و هیجان دارند این در حالی است که تنها 41
درصد از دموكراتها چنین شور و هیجانی را نشان دادهاند .اما واقعیت
این است که حتی این هم نمیتواند «احترامی» را که رأیدهندگان و
حامیان هیالری برای او قايل هستند نشان بدهد .تقریباً تمامی کسانی
که در منطقه کیســیمی با اکونومیست گفتوگو کردهاند این زن را
تحسین کردهاند و با نگاه احترامآمیز در مورد او صحبت کردهاند .آنها با
اطمینان اظهار کردهاند که هیالری کلینتون در انتخابات دونالد ترامپ
را شکست خواهد داد .برخی حتی از این پرسش ابراز تعجب کردهاند.
مکس دستیار دندانپزشک است؛ او میگوید« :همسر او یکی از
بهترین رئیسجمهورهایی بود که ما تا حاال در امریکا داشــتیم .به
همین خاطر من فکر میکنم این زن میتواند بهترین انتخاب برای
رئیسجمهوری ما باشد ».برخی از حامیان هیالری نیز نگران رسوايی
ایمیلها هستند و میگویند« :ابتدا ناامید شدیم اما بعد به نظرمان
آمد که اینطور نباید باشد ».مهمترین مسئله در مورد خانم کلینتون
این بود که او به عنوان یک زن مقابل ترامپ قرار میگیرد .یکی از زنانی
که به عنوان جمهوریخواه در خانواده خود بزرگ شده میگوید« :من
اص ً
ال نمیتوانم به او رأی ندهم .او بهترین نامزد برای ریاستجمهوری
امریکاست ».اکثر افراد میگویند حتی نمیتوانند ترامپ را در مقابل
هیالری تحمل کنند.
اما اگر قدری دقیقتر وارد مسائل انتخابات امریکا بشویم ،با نکات
ناخوشایندی نیز روبهرو میشویم .برای مثال  60درصد از افراد نسبت
به هردو نامزد ابراز نارضایتی کردهاند 70 .درصد از افراد نیز به هیچکدام
از این دو نفر اعتماد ندارند .اما ســه ماه زمان باقیمانده بسیار مهم و
تأثیرگذار است .ممکن است در این مدت شرایط بهکلی تغییر کند.
J Jفرصت طالیی
یکی از مهمترین مشــکالت در مورد هیالری کلینتون این است
که او ســخنران بسیار ضعیفی است .او اغلب بهاشتباه داد میزند .اما
خانم کلینتون نمیداند که اینطوری نمیتواند افراد را قانع کند به او
رأی بدهند .او باید در برابر هر مشکلی که مطرح میشود ،سیاستی را
بیان کند و برای تمامی مشکالت اقتصادی امریکا برنامه داشته باشد.
او اکنون سه ماه وقت دارد که قدرت خود را به نمایش بگذارد .ستاد
انتخاباتی او 52میلیون دالر صرف تبلیغات تلویزیونی کردهاست .اما
ترامــپ در این زمینه حتی یک دالر هم هزینه نکردهاســت .به نظر
میرســد او برنامهاش را به شکل دیگری پیش میبرد .همانطور که
هیالری کلینتون نیز در سخنرانیهای خود گفتهاست ،این انتخابات
در حقیقت انتخاب بین دو دیدگاه کام ً
ال متفاوت است .همه باید ابتدا از
تمامی ابعاد هردو دیدگاه آگاه شوند و سپس با آگاهی کامل یکی از دو
طرف را انتخاب کنند .در این سه ماه آینده ،تمامی ویژگیهای هردو
نامزد امریکایی ،به شکلی برجسته در نظر رأیدهندگان میآید .هر
اشتباهی که آنها مرتکب شوند دو برابر دیده ميشود و هر کار درستی
که انجام بدهند بیشتر به چشم دیگران ميآيد .به همین خاطر است
که آنها باید از این سه ماه طالیی نهایت استفاده را ببرند و خود را به
بهترین شــکل ممکن ارائه بدهند .به هر حال هیالری کلینتون هم
شایستگیهایی دارد که گاهی در کنار نقاط ضعفش بهدرستی دیده
نمیشود؛ شاید او باید آن نقاط قوت را بیشتر به نمایش بگذارد .آنچه
در این مدت کوتاه ارزش دیده شدن دارد ،نقاط قوت و شایستگیهای
اوست.

هرچند اصالحات بیل کلینتون با شکستهایی همراه بود اما برخی از وعدههای او را محقق کرد .به همین خاطر است که اکنون
اوضاع تا حدودی برای بقیه دشوار است .این مسئله بهراحتی آسیبهایی را به بازار کار وارد کردهاست .هنوز میلیونها نفر در این
کشور زیر خط فقر زندگی میکنند که توقعات را از رئیسجمهوری بعدی باال میبرند.

[ فقر در امریکا ]

بدون پول ،بدون عشق

نگاهی به برنامههای اصالحی بیل کلینتون در زمینه رفاه
نشان میدهد افراد بسیاری در این مدت از محرومیت
نجات پیدا کردند

دنیل هیوز میخواســت از دبیرستان فارغالتحصیل شود .اما پس از آنکه
گانگســترها به خانه و خانوادهاش در نیویورک حمله کردند مادرش امر کرد
پسرش را بردارد و فرار کند .او در حال حاضر 21ساله است و با خانوادهاش در
بالتیمور زندگی میکند .او یک مادر تنهاست که هیچ صالحيتي ندارد؛ شغل
ثابــت و پردرآمدی هم ندارد و تاکنون فقط تالشهای بیثمری برای جذب
کمکهای دولتی داشتهاســت .او به عنوان یک منشی کار میکند و حقوق
خوبی دریافت نمیکند .هیوز میگوید« :احســاس میکنم دیگر بس است
و بیشــتر از این نمیتوانم زندگی کنم» .او سیاهپوست است و در شهری که
سفیدپوستها هم در آن بیکار هستند طبیعی است کاری برایش پیدا نشود.
هیوز مأیوسانه میگوید« :تسلیم شدهام و کاری از دستم ساخته نیست».
یکی از ویژگیهای ماللانگیز انتخابات امسال امریکا این است که هردو
نامزد ریاستجمهوری روی چنین داســتانهایی در مورد فقر بومی تأکید
دارند .حدود  15درصد از امریکاییها فقیر هســتند .از هر پنج کودک یکی
با فقر دســتوپنجه نرم میکند .از میان هر سه خانوار نیز سرپرست یکی از
آنها زن است .این مسائل سطحی از فقر و محرومیت را نشان میدهد که با
صعود و افول اقتصاد تغییر میکند اما نکته اساســی این است که این عدد
هیچگاه تکرقمی نشدهاســت .این رقم در برابر سایر کشورهای توسعهیافته
بسیار باالســت .راهکارهای دونالد ترامپ در مورد فقر بسیار گنگ و مبهم
است .او با برخی مسائل تنها مخالفت میکند اما دلیلی برای آنها ارائه نمیکند.
هیالری کلینتون در مقابل بســیاری از مسائل سکوت میکند اما سکوت او
معنای بیشتری نسبت به مخالفتهای ترامپ دارد .هیالری بارها تعصب خود
را نسبت به سیاستهای اجتماعی داخلی نشان دادهاست .همه این مسائل
تنها پیچیدگی مسئله را نشان میدهد 20 .سال پيش در  22آگوست 1996
همسر هیالری قانونی را در مورد اصالح وضعیت رفاه به ثبت رساند که همه
هنوز همان را دنبال میکنند.
اصالحی که بیل کلینتون انجام داد تغییرات بسیاری را در الگوی فقر در
امریــکا ایجاد کرد .اما لیبرالها در امریکا هنوز این قانون را تقبیح میکنند.
بیل سعی داشت به کمک صدقه وضعیت مناسبی را برای 14میلیون مادر و
کودک بدسرپرست ایجاد کند و از این طریق منجي آنها بشود .شعار او این بود:
«رفاه را به شانس دوم زندگی تبدیل کنید نه یک شیوه زندگی» .این قانون با
واکنشهایی از طرف جمهوریخواهان روبهرو شد .در پایان نیز فدرال قولها و
وعدههایی برای مادران و کودکان داد .قرار شد ساالنه 16میلیارد و 500میلیون

دالر به این مسئله اختصاص داده شود و هر ایالتی مسئوليت بخش خود را به
عهده بگیرد .همچنین بنا شد فرصتهای شغلی برای این زنان فراهم شود.
مخالفان پیشبینی میکردند این قوانین اثرات منفی بسیاری به دنبال
داشته باشد و به ضرر کودکان تمام شود اما در نهایت این مسئله هزینههای
اجتماعی بسیار کمی داشت و به کاهش فقر کمک کرد .بسیاری از افراد شغلی
پیدا کردند و موفق شدند به زندگی خود سر و سامان بدهند .افراد موفق شدند
خودشان را با تورم وفق بدهند و مالیات مورد نظر را پرداخت کنند .در حال
حاضر ایالتها در امریکا اغلب تمرکز خود را روی کودکان گذاشتهاند و سعی
میکنند خدماتی را برای آنها فراهم کنند.
J Jنرخ فقر درجا زده اما امریکاییها هنوز فقیر هستند
هنوز هم اصالحاتــی که بیل انجام داد به نظر خــوب و مثبت میآید.
وابستگی امریکاییها کمتر شده و به اســتقالل مالی رسیدهاند .نرخ فقر از
سال  1993تاکنون از مرز  15.1درصد عبور نکردهاست .اما واقعیت این است
که سهم امریکاییها از فقر زیاد است .این کشور نباید این تعداد فقیر داشته
باشد .این مسئله در هر سطحی وجود داشتهاست .برای مثال بخشی از نگرانی
مربوط به کیفیت شغلها بودهاست .درآمدها آنقدر که باید نبودهاست.
هرچند اصالحات بیل کلینتون با شکســتهایی همراه بود اما برخی از
وعدههای او را محقق کرد .به همین خاطر است که اکنون اوضاع تا حدودی
برای بقیه دشوار اســت .این مسئله بهراحتی آسیبهایی را به بازار کار وارد
کردهاست .هنوز میلیونها نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند که
توقعات را از رئیسجمهوری بعدی باال میبرد.
نفر بعدی که به ریاستجمهوری امریکا دست پیدا میکند باید توانایی
ایجاد اصالحات بزرگتری از اصالحات رفاهی بیل کلینتون را داشــته باشد
چرا که مسئله فقر در این کشور بسیار جدی شدهاست .اگر هیالری کلینتون
ميخواهد در ماه نوامبر پیروز میدان باشد باید این مسئله را مد نظر داشته
باشد .او قطعاً باید تالش کند اصالحاتی بهتر از همسر خود ارائه بدهد .اگر او
به عنوان رئیسجمهوری امریکا انتخاب شود و در عینحال نتواند راهکاری
متفاوت از اصالح ســاختاری که همسرش پیشنهاد داد ارائه بدهد ،احتماالً
امریکا یک دهه دیگر نیز درگیر این بحث خواهد بود .به هر حال آنچه مهم
است میلیونها امریکایی هستند که در انتظار زندگی بهتر به رئیسجمهوری
بعدی رأی میدهند.

 20سال پیش در
 22آگوست 1996
همسرهیالری
قانونی را در مورد
اصالح وضعیت رفاه
به ثبت رساند که
همه هنوز همان
را دنبال میکنند؛
اصالحی که بیل
کلینتون انجام داد
تغییراتبسیاری
در الگوی فقر در
امریکا ایجاد کرد

15

درصد
از امریکاییها با
فقردستوپنجه
نرممیکنند
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[ مسکن در امریکا ]

کابوس در مرکز شهر

نظام مسكن امریکا کانون آخرین بحران بوده و هنوز هم
بهدرستی اصالح نشدهاست

قیمت مسکن در امریکا در
تابستان  2006دچار نوساناتی
شد كه یک سلسله مشکالت را
ایجاد کرد و به بروز بحران بزرگ
مالی جهان در سال  2008و 2009
انجامید .اکنون یک دهه از سال
 2006و نوسانات قیمت مسکن
میگذرد اما دوباره نگرانیهایی
در این زمینه به وجود آمدهاست

26

تریلیون دالر
ارزش بازار مسکن
امریکا به عنوان
بزرگترین دارایی
طبقات

170

بزرگترین اختالل عملکردها مربوط به کدام بخش از نظام مالی جهان
میشود؟ شاید بگویيد نظام بانكداری چین با بدهیهای بدی که دارد بیشترین
اختالل را در عملکرد نظام مالی جهان ایجاد کردهاست .شاید هم به کشورهای
حوزه یورو اشــاره کنید که در نظام خود تنها از یک ارز استفاده میکنند و
ی که  19کشور هستند و باید
بســیاری از فرصتها را از بین میبرند در حال 
ارزهای متفاوتی داشته باشند و به این ترتیب شکل بدهیها را تغییر میدهند.
هردو مورد نگرانکننده هســتند اما شاید باور نکنید هیچچیز به اندازه بازار
مسکن امریکا مهم نیست.
بزرگترین دارایی طبقات در جهان ،مسکن امریکاست که ارزشی معادل
26تریلیون دالر دارد .این میزان از تمام بازار سهام امریکا بیشتر است .بدهی
بســیار کالنی که در زمینه رهن در کمین است از هر خطر مالی در جهان
بزرگتر است .قیمت مسکن در امریکا در تابستان  2006دچار نوساناتی شد
كه یک سلسله مشکالت را ایجاد کرد و به بروز بحران بزرگ مالی جهان در
سال  2008و  2009انجامید .اکنون یک دهه از سال  2006و نوسانات قیمت
مسکن میگذرد اما دوباره نگرانیهایی در این زمینه به وجود آمده و برخی ادعا
میکنند این هیوالی خفته از خواب بیدار شده و شرایط مالی امریکا و جهان
را تهدید میکند .در واقع بازار مسکن امریکا به عنوان یک بخش بزرگ ،ملی و
در عینحال کمسود به بزرگترین تهدید برای اقتصاد جهان تبدیل شدهاست.
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J Jآژانسهاي الكي مسکن
دلیل خطرناک بودن بازار مســکن این است که در نگاه اول به نظر
رو به بهبود میآید .قیمتها در امریکا همیشه روندی صعودی و روبهباال
داشتهاند .اما سهم افراد خانهداری که بدهیهای کالن به دلیل رهن دارند
بسیار باال رفتهاست .در حالیکه اروپا دودل و مردد بوده ،امریکا بانکهای
خود را پاکسازی کردهاست .این بانکها در حال حاضر 1.2تریلیون دالر
سرمایه دارند که از سال  2007تاکنون دو برابر شدهاست .بانکها ریسک
و هزینه را کاهش دادهاند و در مقابل کرایهها را افزایش دادهاند تا بتوانند
به سودهای بیشتری دست پیدا کنند .قانونگذاران و روسای بخشهای
مختلف ادعا میکنند مشکالت بانکها حل شدهاست .افرادی که مالیات
میپردازند نیز میگویند در امان هستند.
اما حتماً دارند خواب میبینند! اص ً
ال چنین چیزی نیست .شاید
آن پولهای کالن برای محافظت از بانکها باشند اما خطرات بسیاری
زیر زمین وجود دارد .واقعیت این است که از دهه  80میالدی تاکنون
رهن خانه اصلیترین شــغل در بازار سهام مسکن بودهاست .این در
حالی است که دیگر کشورها بانک را در مرکز این کار قرار میدهند .به
این ترتیب وامها به اوراق سهام تبدیل شدهاند و با ضمانت در سرتاسر
جهان به فروش رفتهاند .سرمایهگذاران از والاستریت امریکا تا پکن در
این بخش با ارزش 7تریلیون دالر سرمایهگذاری کردهاند.
در سال  2008وقتی این ســرمایهگذاران که اوراق مسکن را در
اختیار دارند ،دچار مشکل و تشویش شدند ،دولتها به پول رهن آنها
روی آوردند .البته راهحل دولتها یک راهکار کوتاهمدت و بیفایده بود
اما تنها راه ممکن بود .در حال حاضر نیز خطری مشابه در کمین است.
به این ترتیب هیچ تضمینی وجود ندارد که مشــکلی مانند سال
 2008تا  2009ایجاد نشود .اگر سرمایهگذاران دچار وحشت بشوند
این اتفاق حتماً رخ میدهد .البتــه بخشهایی وجود دارند که امن
هستند اما بخشهای آسیبپذیر پابرجا هستند.
خطراتی نیز به دلیل نظام ملی در امریکا وجود دارد که این جریان
را به یک مشکل پیچیده تبدیل میکند .اندازه و نوع رهنها در حال
حاضر توسط مقامات محلی در امریکا مشخص میشود .کسانی که
مالیات پرداخت میکنند حرفهای زیادی در این بخش برای گفتن
دارند .اما ماشــین رهــن برای دولت امریکا پول زیادی نمیســازد،
شرکتهای خصوصی نیز سود چندانی ندارند .به همین خاطر است
که بانکها به رهن خانهها هجوم آوردهاند .اگر دوباره پرداختکنندگان
مالیات با مشکل روبهرو شوند حتماً چارهای نخواهند داشت بهجز اینکه
به رهنها پناه بیاورند.
اما بسیاری از قانونگذاران و سیاســتگذاران این حوزه با وجود
اینکه از مشــکل بهخوبی آگاه هســتند ،بیتفاوت از کنار آن عبور
میکنند .نظام دیوانه شده و قوانین مثل سابق اجرا میشود .شاید آنها
بیش از اندازه خوشبین هستند .به هر حال مسکن یکی از مهمترین
راههای کسب رفاه در امریکاست .اما چیزی نمانده که بحران مسکن به
بخشی از زندگی امریکاییها تبدیل شود.
به هر حال مسکن به بخشی از شغل امریکاییها تبدیل شدهاست.
اما کسانی که به آن به چشم ماشین رهن و اجاره نگاه میکنند خیلی
زود با مشکل روبهرو خواهند شد .کسانی که صاحب مسکن هستند،
بدهکاران بالقوه به شمار میآیند .دولت نیز با وجود اینکه مشکل را
تشخیص میدهد کاری از پیش نمیبرد .مسکن در امریکا یک هیوالی
خفته اســت که میتواند هر لحظه از خواب برخیزد و آرامش بازار را
بر هم بزند.

آنطور که گزارشهای اکونومیست
نشان میدهد دموکراسی در افريقا
متوقف شدهاست .در برخی مناطق
حتی روند دموکراسی معکوس
شدهاست .در اکثر مناطق نوعی
فرآیند غیردموکراتیک نیز رواج
یافتهاست .کشمکشها بر سر قدرت
هنوز وجود دارد .چنین مسئلهای
برای قارهای که نهادهای شکلگرفته
در آن ظریف و شکننده هستند بسیار
خطرناک خواهد بود.

[ اصالحات سیاسی ]

دموکراسی ظریف افريقا

از زمان جنگ سرد تاکنون دموکراسی چندحزبی با تغییراتی همراه بودهاست و اكنون در اکثر کشورها دموكراسي در
معرض خطر است
لونگو دوباره به عنوان رئیسجمهور انتخاب شد اما انتخاب او بسیار ظریف و شکننده بود
برخی آن را آزادســازی دوم افريقا میخوانند .افريقاییهــا یک بار خود را از چنگ
و مورد اتهامات بسیاری واقع شد.
اســتعمارگران رها کردند و بار دوم از دست دیکتاتورها و افراد ظالم آزاد شدند .از پایان
در افريقای مرکزی اکثر رهبران در حال تغییر و تعویض هســتند و بقیه نیز تالش
جنگ ســرد تاکنون ،دموکراسی چندحزبی در نقاط مختلف به صورت پراکنده برقرار
میکنند مانع اجرای قوانینی بشوند که آشوب به پا میکند .کنیا به عنوان کشوری که
بودهاست .این پراکندگی به قدری بوده که دموکراسی چندحزبی در حال حاضر مهمان
تنشهای سیاسی در آن رو به افزایش است سال آینده انتخاباتی خواهد داشت که اکثر
تمامی نقاط قاره افريقاست و شدت و تأثیرگذاری آن هرروز بیشتر میشود .سال 1994
رهبرانش را از همین حاال نگران کردهاســت .بررسیهای یک موسسه امریکایی نشان
را به خاطر بیاورید ،زمانیکه مردم افريقای جنوبی ساعتها در صف ایستادند تا آپارتاید را
میدهد در سال  1973تنها حدود  30درصد از کشورهای افريقایی «آزاد» یا «نیمهآزاد»
به خاک بسپارند و به نلسون ماندال به عنوان رئیسجمهوری خود رأی بدهند.
بودند .اما در آخرین گزارشی که این موسسه اعالم کرده حدود  59درصد از کشورها آزاد
بسیاری از مردان بزرگ افريقا برای همیشه از دست رفتند .منگیستو هایلهماریام در
یا نیمهآزاد هستند .این قطعاً پیشرفت بسیار بزرگی به شمار میآید .اما نکته قابل تأمل
ســال  1991به اتیوپی گریخت؛ موبوتو سیسیسیکو سال  1997از زئیر (که در حال
حاضر جمهوری دموکراتیک کنگو نامیده شــود) کوچ کرد؛ یک سال بعد سانی آباکا از
این اســت که در سال  2008این میزان به  71درصد رسیده بود .یعنی در حال حاضر
نیجریه در دفتر کار خود درگذشــت (برخی شــایعات نیز وجود دارد که جسد او را در
میزان آزادی کشورهای افريقایی افول کردهاست .هنوز تعداد کشورهایی که آزاد نیستند
از کشورهای آزاد بیشتر است .شکاف بسیار بزرگی ایجاد شده و دولتهای بسیاری هنوز
دســتان فاحشهها پیدا کردند) .در برخی از بخشهای افريقا هنوز اتوکراتها در مسند
محدودیتهایی را اعمال میکنند که خالف اصل آزادی است.
قدرت هستند و جنگ و خشونت همچنان وجود دارد .اما اکثر رهبران به دنبال ذرهای
مردم افريقا شایسته روزهای بسیار بهتری هستند .برای اینکه دموکراسی در این کشور
احترام هستند و انتخابات به صورت منظمتری برگزار میشود .اقتصاد نیز در این منطقه
اجرایی شود ،برندهها باید از حرص و طمع خود بکاهند و با نهادهای غیرموثر مقابله کنند.
آزادتر شد هاست.
واقعیت این است که در اکثر مناطق چنین چیزی مشاهده نمیشود .بهترین راه برای
اما آنطور که گزارشهای اکونومیســت نشان میدهد دموکراسی در افريقا متوقف
بهبود اوضاع دموکراســی در افريقا این است که وضعیت طبقه متوسط نوظهور در این
شدهاست .در برخی مناطق حتی روند دموکراسی معکوس شدهاست .در اکثر مناطق نوعی
منطقه بهبود پیدا کند .افريقاییها این روزها با تمام نقاط جهان در ارتباط هستند و بهتر
فرآیند غیردموکراتیک نیز رواج یافتهاســت .کشمکشها بر سر قدرت هنوز وجود دارد.
از هرکسی از ضعفهای رهبران خود آگاهاند .افريقای جنوبی را در نظر بیاورید .مردم در
چنین مسئلهای برای قارهای که نهادهای شکلگرفته در آن ظریف و شکننده هستند
این منطقه کارهای بسیاری برای تحقق دموکراسی کردهاند.
بسیار خطرناک خواهد بود .فساد در این منطقه بیداد میکند و کاهش
جوامع آزاد و اقتصادهای آزاد یکدیگر را تقویت میکنند .کشورهای
قیمت کاال باعث ضعف اقتصاد این منطقه شدهاست .افريقا كه زمانی
افريقایی باید از وابستگی به صادرات کاال رها شوند .یعنی این کشورها
سریعترین رشــد اقتصادی را داشت در حال حاضر یکی از کمترین
بایــد به بازار آزاد روی بیاورند .دیگر نقاط جهان نیز میتوانند در این
رشدهای اقتصادی را در جهان تجربه میکند .اگر افريقا بخواهد به تمام
فرآیند به افريقاییها کمک کنند .غرب همیشــه َدم از دموکراسی
قولهایی که دولتمردان آن دادهاند دست پیدا کند باید شور و شوق
زدهاست و همیشه همین غربیها به دنبال برقراری دموکراسی در شاخ
بیشتری برای دموکراسی در میان جوانان خود داشته باشد.
سالی
افريقا بودهاند .البته تالش غربیها بیثمر نیز نبودهاست .آنها در برخی
که در آن افريقاییها
بخشها ســرمایهگذاری کردهاند و نتيجه گرفتهاند .اما اکنون نوعی
J Jگمشده در تحوالت دموکراتیک
آپارتاید را دفن کردند
بحران بر این منطقه حاکم شدهاســت .دههها فعالیت ضدتروریسم
نگرانکنندهترین اتفاقی که اخیرا ًرخ داده در زامبیا بودهاست .زامبیا
و به نلسون ماندال رأی
نشــان می دهد باید افراطیگری را هدف قرار داد .اما به نظر میرسد
یکی از نخستین کشورهای افريقایی بوده که با تحوالت دموکراتیک
دادند
همراه شدهاست .در آن زمان کنت کوندا در انتخابات  1991بازی را
تنها زمانی چنین چیزی محقق میشــود که مردم به دنبال اصالح
قوانین بروند.
باخته بود و قدرت را از دست داده بود .همین چند وقت پیش ادگار
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[ مهاجرت به ژاپن ]

راه باریکه

ژاپن با بیمیلی پذیرفتهاست که به مهاجران بیشتری نیاز دارد

27

نفر
تعداد کسانی که در
سال  2015موفق
به اخذ پناهندگی
از ژاپن شدند

درهای سرزمین
آفتاب تابان
تقریب ًاهمیشهبه
روی خارجیها
بسته بودهاست.
تنها 2درصد
از127میلیون
جمعیتیکهدر
این كشور زندگی
میکنند،خارجی
هستند
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در همســایگی شــین اوکوبو در ژاپن ،عطر غذای کرهای با وزش
نسیم در هوا میپیچد .یکی از سوپرمارکتها کباب هندی میفروشد و
از جای دیگر عطر غذایی از مردم مسلمان به مشام میرسد .کسانی که
به زبانهای چینی و ویتنامی صحبت میکنند در آپارتمانهای نقلی
توکیو زندگی میکنند.
شــین اوکوبو یک جای نادر در ژاپن است .درهای سرزمین آفتاب
تابان تقریباً همیشه به روی خارجیها بسته بودهاست .تنها  2درصد
از 127میلیون جمعیتی که در این كشــور زندگی میکنند ،خارجی
هستند .این در حالی است که ژاپن یکی از ثروتمندترین کشورهای
جهان به شــمار میآید .اما نکته اصلی این است که این روزها ژاپن از
کمبود نیروی کار رنج میبرد .تقریباً  83درصد از شــرکتهای فعال
در ژاپن برای استخدام نیرو با مشکل روبهرو هستند .پژوهشها نشان
میدهد این کشــور با کمبود کارگر مواجه است و این مشکل هرروز
بدتر میشود .پیشبینیها نشان میدهد جمعیت ژاپن تا سال 2060
به زیر 87میلیون نفر کاهش پیدا کند .جمعیت افرادی که صالحیت
کار دارند ( 15تا  64سال) نیز از 78میلیون نفر به 44میلیون نفر خواهد
رســید که این مسئله به سن بازمیگردد .یک شرکت فعال در حوزه
نوشــیدنیها در ژاپن تاکنون چندین بار درخواست مهاجرت بیشتر
کرد هاست.
شینزو آبه نخستوزیر ژاپن میگوید ترجیح میدهد سهم زنان را
در کار بیشتر کند و تمامی کارگران ژاپنی را در کارشان حفظ کند و
ســپس به دنبال نیروی کار خارجی برود .اما دولت او در زمینه بهبود
و ارتقای مهاجرت قدمهای بســیار کوتاهی برداشتهاست .ویزا برای
کارگرانی که مهارت پایینی دارند نسبتاً با سهولت بیشتری به دست
میآید .خدمتکاران خارجی نیز نسبتاً راحتتر قدم به ژاپن میگذارند.
اخیرا ً مقامات اقداماتی در زمینه تسهیل ویزا برای دانشجویان و معلمها
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داشــتهاند .آنها که در زمینه باغداری ،ماهیگیری و کشــاورزی هم
فعالیت میکنند با سهولت نسبتاً بیشتری وارد ژاپن میشوند .ویزای
کســانی که برای آموزش به ژاپن میآیند اغلب  3تا 5ساله است .قرار
شــده اقداماتی نیز در این زمینه انجام شود و زمان آن تغییر کند اما
تاکنوناتفاقینیفتادهاست.
همه اینها تفاوتهایی را ایجاد میکند .ســال گذشته تعداد افراد
خارجی که به اقامت دائم در ژاپن دست پیدا کردند به رکورد 2میلیون
و 230هزار نفر رســید .این رقم نســبت به دو دهه پیش  72درصد
افزایش داشتهاست .تعداد افرادی که ویزای غیردائم دارند هم در حال
افزایش است .اما هدف اصلی این است که تعداد کارگران موقت افزایش
پیدا کند و امکانات بیشتری در اختیار آنها قرار بگیرد تا مهارتهای الزم
را کسب کنند .تعداد بسیار کمی از خارجیهایی که به ژاپن میآیند به
عنوان شهروند این کشور شناخته میشوند .پناهندگی نیز مبحث بسیار
سنگینی برای ژاپنیهاست و تعداد بسیار کمی به پناهندگی در این
کشور دست پیدا میکنند .در سال  2015تنها  27نفر موفق شدند به
ژاپن پناهنده شوند .این رقم معادل  0.4درصد از متقاضیان پناهندگی
در این کشور است.
10J Jمیلیون مهاجر تا  50سال دیگر به ژاپن میآیند
بســیاری از افراد اظهار کردهاند که دولت باید درهای کشور را به
روی خارجیها باز کند .هیندنوری ساکاناکا رئیس سابق اداره مهاجرت
در ژاپن برآورد کرده که این کشور تا  50سال آینده حدود 10میلیون
مهاجر خواهد پذیرفت .به این ترتیب این کشور به سیاستهای واضح
و شفافی در قبال مهاجران نیاز دارد .اما تاکنون دولتها در ژاپن اغلب
تالش کردهاند مهاجران را نادیده بگیرند .به نظر میرســد سیاســت
نادیده گرفتن دیگر پاسخ نمیدهد .این مسئله در حال حاضر به یکی
از چالشهای جدی شــینزو آبه تبدیل شدهاست .او معتقد است باید
برنامههایی برای جذب نیروهای جدید به کشور در نظر گرفته شود.
به نظر میرســد افکار عمومی به صــورت تدریجی تغییر جهت
دادهاست .نظرســنجیهای اخیر نشان میدهد تعداد ژاپنیهایی که
مایل به مهاجرپذیری هستند بیشــتر از مخالفان است .موافقان اين
موضوع  22درصد و مخالفان تنها 15درصد هســتند .اما نکته اصلی
این اســت که  63درصد از مردم در این زمینه مطمئن نیستند و به
همین خاطر اظهارنظری نکردهاند .ژاپنیها همیشه ملیگرا بودهاند و
آغوش گرمی به روی خارجیها باز نکردهاند .البته در حال حاضر شرایط
کمی تغییر کردهاست .رسانهها دیگر مثل سابق همهچیز را به گردن
خارجیها نمیاندازند .هرچند تبعیضها هنوز پابرجاست اما شدت آن
بسیار کم شدهاست .برخی از ژاپنیها میگویند حملههای تروریستی
که اخیرا ً در اروپا رخ میدهد به دلیل مهاجرپذیری است و به همین
خاطر با آن مخالفت میکنند .تعدادی از برزیلیها در دهه  80میالدی
به ژاپن مهاجرت کردند چرا که گفته میشود اصالت آنها ژاپنی است
اما آنها هیچگاه با رغبت کامل از سوی ژاپنیها پذیرفته نشدند .حتی
کسانی که موافق مهاجرپذیری ژاپن هستند برخی تعصبات را دارند.
مث ً
ال برخی از آنها تأکید میکنند که مهاجران باید زبان ژاپنی و آداب و
رسوم این کشور را بهخوبی یاد بگیرند و همچنین باید با خانواده خود
با احترام رفتار کنند .اما به هر حال شرایط اقتصادی ایجاب میکند که
این کشور درهای خود را به روی مهاجران بگشاید .همه کسانی که از
احیای ملی در این کشور صحبت میکنند باید به دنبال جایگزینهایی
نیز برای نیروی کار مهاجر باشند؛ اگر نيامدهاند ،باید آنها را بياورند.

سیاستمداران در روسیه معتقدند مرموز بودن به آنها «قدرت» میبخشد پس هیچگاه راز خود را برمال
نمیکنند و تالش میکنند برای حفظ قدرتشان ،اقدامات مرموزانه خود را ادامه بدهند .شاید بتوان دنیای
سیاستمداران روسیه را در یک جمله خالصه کرد« :قدرت داشتن در راز داشتن است».

[ اقدامات شخصی پوتین ]

رقص در تاریکی

تغییرات در کرملین نشانه تحرکات اساسی است اما هیچکس معنای آنها را بهخوبی نمیداند
ماهیت و طبیعت سیاسی کرملین شباهت بسیاری به ظاهر ساختمان
آن دارد :یک دیوار بلند و پوشــیده که از بیرون هیچچیز داخلی آن دیده
نميشود .دوازدهم آگوست امسال والدیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه
ســرگئی ایوانف یکی از روسای قدرتمند دولت خود را اخراج کرد اما تنها
چیزی که از ســوی کرملین منتشر شد یک ویدئوی مرموز بود که در آن
پوتین از ایوانف به پاس  17سال خدمتی که داشته ،قدردانی میکرد .معنای
حقیقی این اتفاقی که رخ داد مرموز و دستنخورده باقی ماند تا دیگران در
مورد آن اظهارنظر کنند .این اتفاق مرموز یک امر تصادفی نبود بلکه امری
کام ً
ال هدفمند بود و اصول خاصی را دنبال میکرد .گلو پاولوفسکی مشاور
پیشین کرملین میگوید« :ما نظامی داریم که باور دارد میتواند هرکاری
را بدون توضیح انجام بدهد .همهچیز از جعبه سیاه بیرون میآید و ما فقط
تماشا میکنیم بدون اینکه توضیحی بخواهیم».
آقــای ایوانف همانند پوتین یکــی از اعضاي ســابق  KGBبود و در
سنپترزبورگ و تمامی روسیه از قدرت و نفوذ بسیاری برخوردار بود .شاید
بتوان او را بعد از رئیسجمهوری روســیه دومین فرد قدرتمند این کشور
دانست .اما در نهایت تصمیم گرفتند او را کنار بزنند و فردی 44ساله به نام
آنتون وینو را به جای او بگذارند ،شــاید به این خاطر که تصور میکنند او
رفیق بهتری برای پوتین خواهد بود و نسبت به دیگران به او وفادارتر است.
آلکسی چسناکف میگوید« :همه کسانی که تفکرشان با اهداف فعلی پوتین
مغایر اســت کنار زده میشوند و افرادی به جای آنها میآیند که وفاداری
بیشتری دارند .اما نکته اصلی این است که هیچکس نمیداند اهداف جدید
رئیسجمهور چیست ».این تغییر مســیر در مقطع زمانی حساسی رخ
دادهاست .انتخابات مجلس در نیمه ماه سپتامبر برگزار خواهد شد و این
در حالی است که اقتصاد روسیه همچنان از ضعفهای بسیاری رنج میبرد.
تنشهای روســیه و اوکراین به اوج خود رسیدهاست و اوضاع را پیچیدهتر
کردهاســت .به عالوه روســیه تالش دارد دامنه نفوذ خود را در خاورمیانه
افزایش بدهد و با بمباران سوریه قدرت خود را به رخ دیگران بکشد.
به همین خاطر است که اکنون تمامی پژوهشگران حوزه کرملین به این
فکر فرو رفتهاند که آیا پوتین به دنبال احیای قدرت خود و ایجاد اصالحات
اقتصادی در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال آینده است؟ یا اینکه او
دیگر به دنبال ریاستجمهوری نیست؟ آیا دیمیتری مدودف رئیسجمهور
قبلی که پیش از پوتین در ســال  2008بر روسیه حکمرانی میکرد قرار
است دوباره به عرصه قدرت بازگردد؟ یا شاید هم پوتین به دنبال یک مهره
جدید است؟ واقعیت این است که همه کارشناسان یکصدا میگویند« :ما
هیچچیز نمیدانیم و حتی نمیتوانیم حدس بزنیم».
البته میتوان برخی مســائل را تا حدودی تشــخیص داد .برای مثال
ســال گذشــته والدیمیر یوکونین رئیس اداره راهآهن روسیه که یکی از
دوســتان نزدیک والدیمیر پوتین بود و به خاطر سبک زندگی افراطی و
ولخرجیهایش شهرت داشت ناگهان اخراج شد .اوایل امسال آقای پوتین
یک گارد ملی ایجاد کرد تا با مواد مخدر مقابله کند .اقدامات بسیاری نیز
در زمینه اقتصاد انجام شده و اصالحاتی در این زمینه صورت گرفتهاست.

قدمهایی نیز علیه فساد اقتصادی برداشته شدهاست .به نظر میرسد پوتین
در حال پاکسازی محیط اطرافش است و در این بین هریک از رفقایی که
به نظر میرسد وفادار نخواهند بود از بازی حذف میشوند .البته پوتین با
برخی مشکالت شخصی نیز در این مدت درگیر بودهاست .او در سال 2012
دوباره به ریاستجمهوری بازگشت و کانالهای ارتباطی جدیدی خلق کرد.
J Jبادیگارد
این روزها پوتین افراد جدید را اســتخدام میکند اما نکته اصلی این
است که همه این افراد از میان کسانی انتخاب میشوند که پوتین به طور
شخصی آنها را میشناسد و به سبب آشنایی کافی به آنها اعتماد میکند .او
امسال برخی از بادیگاردهای خود را به عنوان حکمران در چند شهر انتخاب
کرد .به نظر میرسد همه افرادی که به نوعی دینی به گردن پوتین دارند
در حال حاضر به «آدمهای جدید» او تبدیل شدهاند .این افراد باید وفادار
و موثر باشند.
این بادیگاردها دست راست رئیسجمهور هستند .آنها بهراحتی نسل
جدیــدی را خلق کردهاند که دور پوتین را گرفتهاند .هر شــخصی که به
سمتی در اطراف پوتین برگزیده یا از کنار او رانده میشود ،شک و گمانها
را در مورد این مســئله شدیدتر و اوضاع را مشخصتر میکند .البته شاید
همه این افراد ناگهان خود را زیر خرواری از هیزم و آتش پیدا کنند .همه
اینها مانند یک راز است .سیاستمداران در روسیه معتقدند این مرموز بودن
به آنها «قدرت» میبخشد پس هیچگاه راز خود را برمال نمیکنند و تالش
میکنند برای حفظ قدرتشان ،اقدامات مرموزانه خود را ادامه بدهند .شاید
بتوان دنیای سیاستمداران روسیه را در یک جمله خالصه کرد« :قدرت
داشتن در راز داشتن است».

17

سال
خدمات
سرگیایوانف
بینتیجهماندو
اخراج شد

گلو پاولوفسکی مشاور
پیشین کرملین میگوید:
«ما نظامی داریم که باور
دارد میتواند هرکاری را
بدون توضیح انجام بدهد.
همهچیز از جعبه سیاه
بیرون میآید و ما فقط
تماشا میکنیم بدون اینکه
توضیحی بخواهیم».
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[ تاریخچه آسمانخراشها ]

باال و باالتر

ساخت افق مرئی :ظهور و رشد آسمانخراشهای منهتن

نخستین
آسمانخراش
نیویورک یک برج
11طبقه بود که در
فاصله سالهای
 1880تا 1889
ساخته شد .این
ساختمان در یک راه
عریض قرار داشت
و موقعیت ویژهای را
خلق کرده بود

100

تعداد
ساختمانهای
بلندتر از 200متری
که سال گذشته
ساختهشدند
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دنیا در میانه انقالب آسمانخراشهاســت .ســال گذشته بیش از 100
ســاختمان بلندتر از  200متر در دنیا ســاخته شدهاست .چهچیزی باعث
این بلندپروازیها شدهاست؟ جیســون بار کتاب جدیدی دارد که در آن به
عنوان اقتصاددان در این زمینه اظهارنظر کردهاســت .او تمرکز خود را روی
ساختمانهای بلند منهتن قرار داده و توضیح داده که این غولهای عظیمالجثه
از کجا آب میخورند و بزرگ میشوند .کتاب به شیوهای مجادلهبرانگیز این
مسئله را به بحث میگذارد و کاری میکند که شما فراموش کنید در حال
خواندن کتابی با محور تاریخ اقتصاد هستید.
چرا همه منهتن را مساوی با آســمانخراشها میدانند؟ در اواخر قرن
نوزدهــم انقالبی در این جزیره رخ داد :همه تقاضای زندگی در نقاط خاصی
را داشــتند و چارهای نمیماند جز اینکه ساختمانها رو به باال ساخته شوند
و هربار که ســاخته میشوند باالتر بروند .البته جغرافیا نیز نقش مهمی ایفا
کردهاست .الگویی که در حال حاضر در این شهر دنبال میشود نخستین بار
در اوایــل قرن کلید خورد و دلیل آن نیز کم بودن زمینهای موجود در این
جزیره بود .منهتن بهخودیخود یک قطعه زمین بسیار کوچک است .طبق
گفته آقای بار ،همین کوچکی منهتن باعث شده نتواند در زمینه فعالیتهای
اقتصادی به صورت اساسی و پررنگ ظاهر شود.
نخســتین آســمانخراش نیویورک یک برج 11طبقه بود که در فاصله
سالهای  1880تا  1889ساخته شد .این ساختمان در یک راه عریض قرار
داشت و موقعیت بسیار ویژهای را خلق کرده بود .بردفورد لی گیلبرت معمار
این جریان با تکنیکهای جدیدی برای خلق آسمانخراشها و ساختمانهای
خیلی بلند آشــنا شــد و آنها را به کار بست .او به این نتیجه رسیده بود که
دیوارها باید بسیار ضخیم باشند به همین خاطر یک قاب آهنی خلق کرد که
تنها دغدغهاش نیز دور نگه داشــتن آن از باران بود .یک روز مهآلود در سال
 1888بود که نیویورکیها دیدند گیلبرت با هیجان به باالی ساختمان میرود
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تا بر فراز آن بایستد.
آقای بار در حالیکه به تاریخ آسمانخراشها اشاره میکند ،برخی از اسرار
و رموز ساختوساز را نیز مطرح میکند .برای مثال از پایینشهر تا مرکز شهر
تعداد آسمانخراشها بسیار کم است .ساختمانهای خیلی بلند نیز بهندرت
در این بخشها دیده ميشوند .برخی از مردم شهری بر این باورند که ويژگي
زمینشناختی نیویورک باعث این مسئله شدهاست :نوعی بستر سنگی بزرگ
زیر این بخشهای شهر است که مانع برقرار شدن شالوده ساختمانهای بزرگ
یشود.
م 
توضیح بهتر دیگری که وجود دارد به تاریخ اقتصاد نیویورک بازمیگردد.
آقای بار تأکید کرده که منطقه بین پایینشهر تا مرکز شهر به طور تاریخی
ارزش اقتصادی بسیار پایینی داشتهاست .در قرن هجدهم مردم ثروتمند در
نواحی پایینشهر که به اسکلهها و بندرگاهها نزدیک بودند ،زندگی میکردند.
دولــت نیز در همان محل قرار داشــت و مردم فقیــر دور از آنها بودند .اما
رفتهرفته تحوالتی در این بخش ایجاد شد .آنها به باالی شهر هجوم آوردند و
ساختمانهایی باب سلیقهشان در آن بخش ساخته شد .آنچه در بستر تاریخ
وجود داشته تا به امروز در منهتن جریان دارد.
J Jنفرین آسمانخراشها
آقای بار به راز بزرگتری نیز اشاره میکند که گاهی از آن با عنوان «نفرین
آسمانخراش» یاد میکنند .برخی از اقتصاددانان به ارزش مصنوعی زمین
در این ناحیه اشــاره میکنند .برخی حتی به دنبال ساخت ساختمانهای
بلندتر نیز هستند تا ارزش آن را باالتر ببرند .همه اینها باعث شکلگیری نوعی
حباب در اقتصاد این منطقه شدهاست .واقعیت این است که دهه  20میالدی
نوعی جنون افزایش طبقات در میان مردم شکل گرفته بود .کسی به منطق
اقتصادی آن فکر نمیکرد .در همان دوران بود که پروژه امپایراســتیت کلید
خورد و در سال  1931به پایان رسید .اما درست در همان زمان بحران بزرگ
اقتصادی در جهان به وقوع پیوســت و ضربههای سنگینی را به اقتصادهای
پیشــرفته جهان از جمله امریکا وارد کرد .البته بررسیهای عميق آقای بار
نشان میدهد ساخت آسمانخراشها در طول زمان به صورت کلی از منطقی
اصولی پیروی کردهاست و ارزش آن هرروز بیشتر خواهد شد.
به هر حال آقای بار در کتاب خود با هوشمندی به مسائل معمارها و تاریخ
آسمانخراشها اشاره کردهاست .هرکسی که به جزئیات تاريخی عالقه داشته
باشد حتماً از خواندن این کتاب لذت میبرد .اگر این کتاب را بخوانید دیگر
هیچگاه نمیتوانيد آسمانخراشها را به چشم سابق ببینید.

دنیایی را تصور کنید که در آن قلب ،كبد یا کلیه مصنوعی که با سلولهای بدن شما سازگار است به اندازه جابهجایی کشکک زانو رایج و متداول
است .یا دنیایی را تصور کنید که در آن تولد 94سالگی خود را با شرکت در دوي ماراتن جشن گرفتهاید و با دوستان هممدرسهای خود دور زمینی
بزرگ میدوید .بهتر است اینطور بگوییم :دنیایی را تصور کنید که در آن پیری و گذر عمر به جهان دیگری تبعید شدهاست.

[ پیشرفت علم ]

رو دست زدن به مرگ

علم در زمینه کاهش عوارض پیری بسیار پیشرفت
داشتهاست؛ میتوانید شاد باشید،
عوارضش هم بسیار کم است

دنیایی را تصــور کنید که در
آن قلــب ،كبد یا کلیه مصنوعی
که با سلولهای بدن شما سازگار
است به اندازه جابهجایی کشکک
زانو رایج و متداول است .یا دنیایی
را تصــور کنید کــه در آن تولد
94ســالگی خود را با شرکت در
دوي ماراتن جشن گرفتهاید و با
دوســتان هممدرسهای خود دور
زمینی بزرگ میدوید .بهتر است
اینطــور بگوییم :دنیایی را تصور
کنید که در آن پیری و گذر عمر
به جهان دیگری تبعید شدهاست.
دنیایــی که تصــور کردید هنوز
ديده نشدهاست .اما شاید یک روز
چیزی شبیه به آن شکل بگیرد.
پیری کــه در آن به صورت کلی
افراد کاهش قوا را تجربه میکنند
همیشه وجود داشتهاست و اکنون
پزشکها و متخصصها در تمامی
نقاط دنیا تمرکز خود را روی این
مســئله قرار دادهاند .هنوز کسی
نتوانسته پیری را به تعلیق بیندازد.
اما شاید بتوان با قاطعیت گفت که
روزهاي پیری کوتاهتر شده یا روزهای جوانی و قدرت داشتن طوالنیتر شدهاست .امید به
زندگی در افراد افزایش یافته و میانگین طول عمر نسبت به یک قرن پیش تغییراتی داشته
که بیشتر به خاطر تغذیه بهتر ،بهداشت و امکانات رفاهی بهتر حاصل شدهاست .مهمترین
بخش نیز به تولید داروهای جدید مربوط میشــود .حاال همه منتظرند داروهای جدید
ضدپیری کشف شود؛ بسیاری تصور میکنند این داروها همین حاال هم وجود دارند.
کسانی که به این جریان خوشبین هستند ادعا میکنند عمر افراد به باالی  120سال
خواهد رســید .اما این شاید تازه آغاز راه باشد .در دوره بعدی قرار است نهتنها میانگین
طول عمر بلکه حداکثر آن نیز افزایش پیدا کند .اگر یکی از اجزای بدن کارایی خود را از
دست بدهد میتواند دوباره جایگزینی برای خود پیدا کند تا فرد زنده بماند .از دیانای
نیز برای افزایش طول عمر بهره گرفته ميشود .حاال بیایید دوباره به داروهای ضدپیری
فکر کنید؛ دنیا بهشت میشود.
J Jانسان و سوپرمن
بسیاری از افراد از حاال امیدوار شدهاند که بافتهای ازکارافتاده جایگزینی پیدا خواهد
شــد و میتوان به کمک سلولهای بنیادی آنها را تولید کرد .البته چنین مسائلی هنوز
در زیســت اثبات نشدهاست .درمانها به شــکلی صورت میگیرد که با گذشته بسیار
متفاوت اســت اما هنوز تحولی در این حد رخ ندادهاســت .در این بین کسبوکاری نیز
برای ســاخت ارگانها و اعضای جدید بدن شکل گرفتهاست .در حال حاضر همه اینها

مشکل تنها پیری نیست .بیماریها
مانند سرطان هنوز وجود دارند و
دانشمندان باید به فکر کشف داروهایی
برای آنها نیز باشند .اگر این مسائل
مورد توجه قرار بگیرد طول عمر انسانها
احتما ًال به باالی  150سال خواهد رسید.
به هر حال این بخش هنوز جای کار
بسیاری دارد.

در حد آزمایش هستند و هیچ قطعیتی
ندارند .یکی از آزمایشهایی که در حال
حاضر بســیار انجام میشود ،ژنتیک و
بررسی طول عمر در خانوادههای مختلف
است .برخی از دانشمندان تمامی تمرکز
خود را روی این مسئله گذاشتهاند چرا
که تصور میکنند دســتکاری ژنتیکی
میتواند در افزایش میانگین طول عمر
مفید و موثر واقع شود .برخی نیز به دنبال
دستکاریهایی از طریق شناخت بیشتر
دیانای هستند.
اگــر به عنــوان یک انســان به این
مسائل نگاه کنیم به نظر خیلی جذاب
و مطلوب میآید .اما در دنیای علم این
مسئله انقالبی بزرگ است .اکثر اتفاقات
خوب هســتند امــا برخی مــوارد نیز
نگرانکنندهاند .برای مثال برخی نگران
تشدید مشکالت اجتماعی و اقتصادی
هستند .نخستین چالش دسترسی به
داروهای ضدپیری اســت .اگر افزایش
طول عمر گران باشــد ،چهکسی اول از
همه باید به آن دست پیدا کند؟ مسئله
درآمدها خیلی ســریع در این بحث به
میان میآید .این مسئله میتواند منجر
به بروز برخی شکافها بشود و حتی برخی شکافهای موجود را عمیقتر کند .همه اینها
میتواند به طور مستقیم و غیرمستقیم روی دموکراسیها اثر بگذارد .نکته اصلی این است
که اگر چنین انقالبی رخ بدهد در حقیقت زندگی از دوباره آغاز شدهاســت .بسیاری از
بحرانهای میانسالی و کهنسالی از بین میرود و قصه زندگی تقریباً از نو شروع میشود.
در آن شرایط مسئلهای مانند بازنشستگی نیز باید بازتعریف شود .اگر از این زاویه به قضایا
نگاه کنید پای مســائل حقوقی و قضایی نیز به ماجرا باز میشود و همگی به تغییراتی
اساسی نیاز پیدا میکنند .شاید مردم دوباره در دهه پنجم زندگی خود تصمیم بگیرند به
مدرسه بروند تا چیزهای جدیدی را که در این  5دهه از زندگيشان رخ داده بیاموزند .بعد
از  5دهه همهچیز تغییرات اساسی داشته و آنها میتوانند آموختن چیزهای جدید را آغاز
کنند .اما مهمترین مسئله شاید خستگی باشد .احتماالً حوصله آدمها بیشتر از گذشته سر
میرود و از چیزهای بیشتری دلزده میشوند .تصور کنید کسانی را که  80سال در کنار
هم زندگی میکنند؛ آنها باید روابط میان یکدیگر را بهشدت تقویت کنند.
اما مشکل تنها پیری نیست .بیماریها مانند سرطان هنوز وجود دارند و دانشمندان
باید به فکر کشــف داروهایی برای آنها نیز باشند .اگر این مسائل مورد توجه قرار بگیرد
طول عمر انسانها احتماالً به باالی  150سال خواهد رسید .به هر حال این بخش هنوز
جای کار بســیاری دارد .شــاید خیلیها نتوانند آن روزها را حتی تصور کنند اما تجربه
نشــان داده هیچیک از آنها دستنیافتنی نیستند .کمربندها را محکم ببندید ،سفر تازه
آغاز شد هاست.
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[ جلوگیری از سوءاســتفاده از کودکان ]

اول کودکان را نجات بدهید

قانونهای تنبیهی که برای حمایت از کودکان
در برابر آزار جنسی نوشته شدهاند
اغلب باعث امنيت نداشتن آنها میشوند

سوءاستفاده
جنسی از کودکان
زندگی آنها را برای
همیشهویران
میکند .کسانی که
از سوءاستفادههای
جنسی جان سالم به
در میبرند اغلب در
زندگی خود دچار
آسیبهای جدی
روحی و روانی
میشوند و گاهی
سالمتفیزیکیآنها
نیز به همین خاطر
به خطر میافتد.
اینمسئلهباعث
بروز نوعی نفرت در
وجود آنها میشود
که همیشه در دلشان
خانه خواهد داشت

100

مورد
تعداد گزارشهای
هفتگی در مورد
سوءاستفاده از
کودکان در بریتانیا

176

سوءاستفاده جنســی از کودکان زندگی آنها را برای همیشه ویران
میکند .کسانی که از سوءاستفادههای جنسی جان سالم به در میبرند
اغلب در زندگی خود دچار آســیبهای جدی روحی و روانی میشوند
و گاهی ســامت فیزیکی آنها نیز به همین خاطر به خطر میافتد .این
مسئله باعث بروز نوعی نفرت در وجود آنها میشود که همیشه در دلشان
خانه خواهد داشــت .اما جوامعی که افراد در آن خجالتی هســتند و از
این مســائل احساس شرمندگی میکنند خیلی دیر به این مسئله پی
میبرند که باید در مورد انواع آزارهای جنسی آگاهی پیدا کنند .اما از آنجا
که سوءاستفادههای جنسی اغلب مخفی میمانند به امری رایج تبدیل
میشــوند که همه برداشت غلطی نسبت به آن دارند .به همین خاطر
اســت که گاهی تنبیه افراد سوءاستفادهکننده به جای اینکه مانع ادامه
جرموجنایتهایی از این دست بشود ،بیشتر به اين وضع دامن میزند .به
همین خاطر است که کودکان آنطور که باید مورد محافظت و مراقبت
قرارنمیگیرند.
J Jوظیفه مراقبت
یکــی از مهمترین نکاتی که وجود دارد این اســت که اغلب تصور
میکنند سوءاستفادهکنندگان جنسی از کودکان پدوفیلیا دارند یعنی
تنها نسبت به کودکان جاذبه جنسی دارند .اما واقعیت این است که افراد
مبتال به پدوفیلیا در اقلیت قرار دارند .بسیاری از قربانیان سوءاستفادهها،
به لحاظ جنسی به بلوغ کامل رسیدهاند .این در حالی است که افراد مبتال
به پدوفیلیا تمایلی به کودکانی که به بلوغ جنسی رسیده باشند ،ندارند.
نکته اصلی نیز این اســت که همه این کودکان به طور ناخواسته مورد
آزاد جنسی قرار میگیرند .برخی افراد به این خاطر کودکان را انتخاب
میکنند که آنها را بیدفاع مييابند .آنها اغلب نوعی احساس سرخوردگی
دارند و تالش میکنند با تحت فشار قرار دادن کودک و ترساندن او این
حس بد را در خود از بین ببرند .برای اینکه با بروز چنین جرمهایی مقابله
کنیم ابتدا باید تفاوت تمامی این مسائل را بدانیم .باید کسی که مرتکب
جرم میشود و دالیل او را بهخوبی بشناسیم.
برای مثــال درک رفتار حقیقی یک فرد مبتال به پدوفیلیا بســیار
ضروری اســت .آنها یکی از مهمترین کســانی هستند که مرتکب آزاد
جنسی کودکان میشوند .پژوهشها نشان میدهند افراد مبتال به بیماری
پدوفیلیا اغلب گرایش جنسی ثابتی دارند و موفق به تغییر آن نميشوند.
به همین خاطر اســت که مجازاتهایی مانند زنــدان یا طرد کردن در
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جامعه برای آنها نهتنها نتیجهای نمیدهد بلکه منجر به تشدید بحران
نیز میشــود .این رفتارها آنها را به مجرمان بالفعل تبدیل میکند .اگر
بتوانیم این افراد را بهدرستی بشناسیم در آن صورت میتوانیم بهراحتی از
کودکان محافظت کنیم .میتوان این افراد را نیز با تجویز داروی پزشکی
تحت کنترل درآورد .اما ترس از آنها میتواند منجر به بروز جرم و جنایت
توسط این افراد بشود.
در حال حاضر آگاهی بســیاری نســبت به سوءاستفاده جنسی از
کودکان در جهان به وجود آمدهاست .بسیاری از جرمهایی که در گذشته
رخ داده به تجربهای برای آینده تبدیل شــده که افراد موفق شدهاند به
کمک آن تجربه مانع بروز جرمهای مشابه بعدی بشوند .در بریتانیا هر
هفته  100مورد سوءاســتفاده از کودکان گزارش میشود این در حالی
است که در گذشته اغلب مردم روی این موارد سرپوش میگذاشتند و
اجازه نمیدادند کســی از آن مطلع شود .به این ترتیب اکثر کسانی که
از چنین اتفاقاتی جان ســالم به در بردهاند تحت مراقبتهای بیشتری
قرار میگیرند .این در حالی اســت که در گذشته آنها دوباره در معرض
خطر قرار میگرفتند و کسی از مشکل آنها آگاه نبود تا نجاتشان بدهد.
همه این اطالعرسانیها همچنین باعث شده بازجوییها با تمرکز بیشتری
صورت بگیرد.
در امریکا بسیاری مواقع نام افراد سوءاستفادهکننده از کودکان منتشر
میشود تا اماکن مختلف آگاهی پیدا کنند و مانع آسیبرسانی آنها بشوند.
البته این مســئله باعث بروز مشکالتی مانند بیکار ماندن این افراد نیز
شدهاست؛ آنها خودبهخود از سوی جامعه طرد میشوند .واقعیت این است
که آنها مجرم هستند و از این طریق تنبیه میشوند اما همین تنبیهها
گاهی منجر به بروز دوباره جرمها ميشود .همه نام آنها را میدانند ،آنها را
میشناسند و مانع حضورشان در بخشهای مختلف جامعه میشوند و به
همین خاطر زمینه را برای بروز دوباره جرم فراهم میکنند.
همه اینها نشان میدهد قوانین مشکل دارند .کشورها باید به دنبال
رفع نقص قوانین خود در این زمینه باشــند چــرا که کودکان در حال
حاضر با این قوانین ناقص بیشتر در معرض خطر قرار دارند .قانونگذاری
میتواند دست سوءاستفادهکنندگان را از کودکان کوتاه کند اما این قوانین
باید به گونهای تنظیم شــوند که شرایط را بدتر نکنند .دولتها باید از
پژوهشها در این زمینه حمایت کنند و خانوادهها باید کودکان خود را
نسبت به این مسائل آگاهتر کنند .تمامی افراد نیز باید یاد بگیرند چطور از
کودکان در برابر سوءاستفادههای جنسی مراقبت کنند.

سال گذشته برای وکال و فعاالن حقوق بشر سال بسیار سختی بودهاست .پلیس  250نفر از این فعاالن را در چین دستگیر کرد .چهار نفر بین دوم
تا پنجم آگوست دستگیر شدند .جرم آنها مشارکت در فعالیتهایی بود که غربیها پشت پرده آن حضور دارند .فرضیه کلی جرمهای آنها نیز
«توطئه» علیه حزب کمونیست است.

[ نظام قضایی چین ]

فشار و حمایت

حزب کمونیست هر فعالیت سیاسی را سرکوب میکند حتی اگر آن فعالیت به نفع پروندههای قانونی بسیار حساس باشد

یک وکیل حقوقبشر به اضافه سه فعال این حوزه در شهر تیانجین
چین به اتهام تالش براي ســرنگونی قدرت محلی ،مجرم شــناخته
شــدهاند و در دادگاه حکمی برای آنها در نظر گرفته شدهاست .پس
از آنکه شی جینپینگ رئیسجمهوری چین در سال  2012ریاست
حزب کمونیست را به دست گرفت ،گروهی شکل گرفت که شباهت
بســیاری به دادگاه فرهنگی چین در ســال  1960دارد و با هرگونه
فعالیت سیاســی و اجتماعی که ایدههای آن از غرب نشئت گرفته
باشد ،مقابله میکند.
ســال گذشته برای وکال و فعاالن حقوق بشر سال بسیار سختی
بودهاست .پلیس  250نفر از این فعاالن را در چین دستگیر کرد .این
چهار نفری که در ابتدا به آنها اشــاره شد بین دوم تا پنجم آگوست
دستگیر شــدند .جرم آنها مشارکت در فعالیتهایی بود که غربیها
پشت پرده آن حضور دارند .فرضیه کلی جرمهای آنها نیز «توطئه»
علیه حزب کمونیست است.
اما شکاف بین وکال و فعاالن حقوقبشر با سایر افراد تمام داستان
نیست .به نظر میرسد نوعی اصالحات بنیادی در نظام قضایی چین
صورت گرفتهاست .البته شــهروندان نیز به شکل جدیدی در حال
مطالبه حقوق خود هســتند و دوباره به نظام قضایی این کشور روی
آوردهاند .ایندو مســئله در کنار یکدیگر وضعیت متناقضی را برای
نظام قضایی چین ایجاد کردهاســت .هیچکس انتظار ندارد در رأس
کار اتفاقــی رخ بدهد اما همه به دنبال برقــراری نوعی ثبات در این
بخش هستند .به هر حال چندی پیش عدهای که در میان آنها یک
اقتصاددان و یک هنرمند نیز بودند روانه زندان شدند و تنها جرم آنها
نیز فعالیت حقوق بشری بود.
یکی از افرادی که به زندان فرستاده شد ،پیشتر هفت سال از عمر
خود را در زندان سپری کرده بود .خانواده او اجازه حضور در جلسات
دادگاهش را پیدا نکردنــد .پلیس همچنین مانع حضور خبرنگاران
خارجی در جلسات دادگاه او شد و جلوی هرگونه گزارش رسانهای را
در این زمینه گرفت .بسیاری از مقامات بینالمللی این رفتار را محکوم
کردند .اما حکم در نهایت اجرا شد .این فرد یکی از صدها نفری بود که
به این شکل دستگیر و محکوم ميشوند .اکثر آنها بعدا ً در برنامههایی
اعالم میکنند که تحت فشار نیروهای خارجی قرار گرفتهاند.

J Jپایت را از سیاست بیرون بگذار
خشم عمومی باعث شــده نظام قضایی در برخی از پروندهها که
حساسیت کمتری دارند ،کنار بکشد .البته دادگاه عالی کشور سعی
دارد مانع حضور مردم در خیابانها بشود .مقامات قضایی چین بر این
باورند که مردم نباید خشم خود را از طریق حضور در خیابانها نشان
بدهند و به همین خاطر نسبت به آن واکنش بیشتری نشان میدهند.
در چند سال گذشته قوانین جدیدی وضع شده که تمامی استانداردها
را به هم ریختهاست .در ماههای نخستینی که قانونهای جدید اجرایی

شدند تعداد پروندههای پذیرفتهشده  30درصد افزایش یافت.
در یک سال گذشته تعداد پروندههایی که به دادگاه چین ارجاع
داده میشوند در زمینه گروههای اجتماعی به بیشترین میزان ممکن
رسیدهاســت .تمامی نهادهایی که توانایــی دادگاهی کردن دولت را
داشتهاند نیز در این مدت تحت نظارت قرار گرفتهاند .بررسیها نشان
میدهد هیچیک از این نهادها در حال حاضر توانایی این کار را ندارند.
اما تغییرات در بخشهای دیگر نیز رخ دادهاســت .برای مثال قوانین
محیط زیســت و پیگیریهای مربوط به آن نیز با تغییرات عمدهای
همراه بود هاست.
شبکههای اجتماعی نیز با نظارت بیشتری رصد میشوند .اما برخی
مردم معتقدند تغییرات در چین به صورت تدریجی و نامحسوس در
حال رخ دادن اســت .دادگاهها در چین در مشت حزب کمونیست
هستند .بسیاری از مواقع این مقامات سیاسی هستند که پروندهها را
مشخص و حکم آنها را نهایی میکنند.
همه میدانند که ایجاد اصالح در این نظام ،به زمان زیادی نیاز دارد.
ابتدا به آموزشهای حقوقی جدید نیاز است .حقوق قضات نیز بسیار
پایین است و بسیاری از آنها به جرم دریافت رشوه به زندان افتادهاند.
همه اینها نوعی نفرت و تنش ایجاد کردهاست .همین حاال هم بسیاری
از قاضیها شغل خود را به نشانه اعتراض ترک میکنند و از این طریق
اصرار دارند حقوقشــان افزایش پیدا کند .آنها بیش از هر زمانی تحت
فشــار قرار دارند .کارشناسان معتقدند تالشهای مردم برای کاهش
فساد و اصالح وضع موجود باالخره ثمر خواهد داد .اما واقعیت این است
که هنوز راه درازی تا موفقیت در پیش است .واقعیت این است که کل
سیستم معیوب است و تمامی بخشهای آن نیاز به اصالح دارد .برخی
از بخشها به اصالحات کوچک و برخی دیگر به اصالحات بنیادیتر
نیاز دارد .اگر با قدری خوشبینی به این مسئله نگاه کنیم میتوان امید
داشت در درازمدت مشکل نظام حقوقی چین برطرف شود.

30

درصد
افزایش تعداد
پروندههایی که در
یک سال گذشته به
دادگاه چین ارجاع
داده شده

بسیاری از
قاضیهاشغل
خود را به نشانه
اعتراض ترک
میکنند و از این
طریق اصرار دارند
حقوقشان افزایش
پیدا کند .آنها بیش
از هر زمانی تحت
فشار قرار دارند
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[ آنالیز داده ]

قدرت یادگیری

کامپیوترهای باهوش میتوانند دولتها را متحول کنند

ماشینهای
هوشمندبایدبه
عنوان یک ابزار
مورد استفاده
قرار بگیرند و در
سیاستگذاریها
مد نظر قرار بگیرند

2.6

میلیارد دالر
هزینه استخدام
20هزار پلیس در
امریکا

در فیلــم «گزارش اقلیت» یک پلیس که تام کروز در نقشــش بازی
میکند به کمک ســه فرد روانی و اطالعاتی که جمعآوری میکند سه
مجرم را دستگیر میکند اما نکته اصلی این است که این سه فرد هنوز از
قانون تخطی نکردهاند و در عالم واقعیت مرتکب جرمی نشدهاند .در دنیای
واقعی پیشــگویی کردن کاری بسیار دشوار و حتی ناممکن است .اما به
لطف قدرت روزافزون کامپیوترهای هوشمند در زمینه پیشگویی ،شاید
این امر ناممکن به فعلی ممکن تبدیل شود .شاید چنین پیشبینیاي برای
برخی از افراد ترسناک باشد اما به صورت کلی اگر چنین چیزی به حقیقت
بپیوندد میتواند اثرات مثبت و خوبی به دنبال داشته باشد.
یادگیری ماشینی یکی از شاخههای هوش مصنوعی است که میتواند
پیشبینیهای دقیقی داشته باشد .شیوه کار این شاخه نیز به این صورت
اســت که دادههای مختلف را در کنار هم قرار میدهد و به دنبال الگویی
خاص میگردد .بیایید بهداشــت رستورانها در نظر بگیریم .تصور کنید
سیستم داخلی یاد بگیرد دادهها را کنار هم بگذارد و خودش مشکالتی را
که در این زمینه ایجاد میشود برطرف کند .وقتی آموزش دید ،میتواند
تشخیص بدهد که رســتوران چه زمانی کثیف است و نیاز به رسیدگی
دارد .دفتر شهردار بوستن چنین رویکردی را به آزمایش گذاشتهاست .این
بموقع دادهها،
شهردار موفق شده با کمک سیستم هوشمند و جمعآوری
ِ
 25درصد از میزان خشونتها بکاهد.
دولتها به اهمیت و نقش این مســئله پی بردهاند و تالش میکنند
از آن نهایت اســتفاده را ببرند .یکی از بخشهای فعال در لندن به دنبال
توســعه الگوریتمی اســت که بتواند پیشبینی کند چهکسی بهزودی

در دنیای واقعی پیشگویی کردن کاری بسیار دشوار و حتی ناممکن است .اما به لطف قدرت روزافزون
کامپیوترهای هوشمند در زمینه پیشگویی ،شاید این امر ناممکن به فعلی ممکن تبدیل شود.
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بیخانمان میشود .ایندیا مایکروسافت به دنبال ابداع سیستمی است که
پیشبینی میکند کدام دانشآموزان در خطر ترک تحصیل هستند .همه
این پیشبینیها و افزایش قدرت کامپیوترها تنها یک معنا دارد :دولتها
بهزودی موفق میشوند به کمک هوش مصنوعی عملکرد بهتری داشته
باشند .به این ترتیب آنها میتوانند خدمات بهتری نیز به مردم ارائه بدهند.
برخی از پژوهشگران به دنبال ابداع سیستمی هستند که بتواند به کمک
قاضی بیاید و برخی مسائل را بهخوبی پیشبینی کند تا حکم منصفانهتری
در نظر گرفته شود .میزان جرم و جنایت نیز از این طریق  20درصد کمتر
خواهد شد .گفته میشود در امریکا برای کاهش میزان جرم و جنایتها
به استخدام 20هزار پلیس دیگر نیاز است که هزینهای بیش از 2میلیارد و
600میلیون دالر به دنبال خواهد داشت.
اما پیشبینیهای کامپیوتری آنقدر هم که میگویند خوب نیست؛
گاهی این پیشبینیها به محلی برای بحث و مجادله تبدیل شدهاســت.
یکی از روزنامههای تحقیقی به نام پروپابلیکا در فلوریدا ثابت کردهاست
که برخی از این پیشبینیهای کامپیوتری ،افراد سیاهپوست را مجرمان
آینده دانستهاند .یعنی در اغلب این پیشبینیها افراد سیاهپوست بیش
از افراد سفیدپوســت در مظان اتهام بودهاند و بســیاری از مواقع نیز این
اتهامات اشتباه بودهاست .به همین خاطر برخی از شهروندان به این مسئله
اعتراض و بر اين نكته پافشاري کردهاند که حقوقشان از این طریق زیر پا
یشود.
گذاشته م 
این مشکالت کام ً
ال عینی و واقعی هستند ،اما هیچکدام نه میتواند و نه
باید پایانی برای استفاده از ماشینها باشد .این ماشینهای هوشمند باید به
عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار بگیرند و در سیاستگذاریها مد نظر قرار
بگیرند .اولویت باید با ایجاد بستر قانونی مناسب باشد تا رفتهرفته اعتماد
عمومی نیز به آن شکل بگیرد .نخستین قدم نیز باید آموزش مردم باشد.
کارهای بسیاری میتوان انجام داد تا نگرانیها در اینباره برطرف شود.
میتوان الگوریتمهایی طراحی کرد که عناصر تأثیرگذار را شناسایی و در
مورد آنها تصمیمگیری میکند .اما شفافیت به طور کلی با خطراتی روبهرو
است .به عالوه همه به دنبال سودهایی از این بخش هستند؛ این سودها
نیز باید تضمین شود .در نهایت هم اینکه دولت باید از پیشبینیها حمایت
کند و در صورت لزوم به درخواستهای شهروندان در این زمینه رسیدگی
کند .به هر حــال این الگوریتمها باید به مــردم کمک کند تصمیمات
درستتریبگیرند.
J Jمحاسبه کورکورانه
مهمترین بخش مربوط به دادخواهی مجرمان اســت .اما ماشــینها
در این زمینه در حال پیشــرفت هســتند و هرروز بهتر از روز قبل عمل
میکنند .میتوان تهدید تعصبات نژادی را به حداقل رساند و آموزشهای
الزم را در این زمینه به ماشینها داد .به هر حال قاضیها باید قضاوتها
و پیشبینیهای بسیاری کنند ،پس این ماشینها میتوانند کمک بزرگي
به آنها باشند .اگر ماشینها بهدرستی عمل کنند سختی وظیفه آنها را به
حداقل میرسانند و حکمهای منصفانهتری را از زبان آنها بیرون میکشند.
آقــای کروز در پایان فیلم ســه مجرمي را که دســتگیر کرده بود به
جزیــرهای دورافتاده تبعید كرد .آموختههای ماشــینی نباید به چنین
سرنوشتی دچار شوند .آنها شایسته موقعیتهای بهتری هستند .اما برای
اینکه هوش مصنوعی کنار زده نشود باید در موقعیت درست و توسط افراد
مناســب به کار گرفته شود .در نهایت اینکه این ماشینها باید در اختیار
انســانها باشند .اگر این اتفاق بیفتد بدون شک روزهای خوبی در انتظار
بشر خواهد بود .این پیشبینی نیست ،واقعیت است.

اگر مردم به چیزکیک یا مکدونالد هم به چشم سیگار نگاه کنند ،تمایل خود را برای خوردن آن حتم ًا از دست میدهند.
حدود یکسوم افراد بالغ در امریکا نهتنها اضافهوزن دارند بلکه با مشکل چاقی مفرط که نوعی بیماری است روب هرو هستند.
این مسئله هزینهای بین  147تا 210میلیون دالر برای امریکا به دنبال داشتهاست.

[ نابرابری رژیم غذایی ]

میوههای تلخ

هرچه میزان نابرابری درآمدها بیشتر میشود
نرخ تغذیه سالم نیز افت میکند
مایکل پوالن در کتاب خود با عنوان «دفاع از غذا» مانیفستی را در زمینه
خوراکیها و شیوه خوردن ارائه کردهاست .او در کتاب خود نوشتهاست« :غذا
بخورید اما زیاد نخورید .تا جای ممکن غذاهای گیاهی مصرف کنید» .تنها
حدود  2.7درصد از امریکاییها «ســبک غذایی» سالمی را دنبال میکنند.
این رقم بســیار کم و نگرانکننده است .اما پژوهشهای کلینیک میو نشان
دادهاست که رژیم غذایی امریکاییها رو به بهبود است .یکی از موسسههای
پژوهشی به نام مدرســه فریدمن به بررسی تغییرات عادتهای غذایی بین
سالهای  1999تا  2012پرداختهاست .بر اساس این پژوهشها امریکاییها
مواد خوراکی مانند میوهها ،دانههای خوراکی و غالت را به میزانی بسیار اندک
مصرف میکنند در حالیکه نوشیدنیهای شکری را با ولع سر میکشند .این
مسئله نسبت به گذشته شدیدتر نیز شدهاست .اما مهمترین مسئلهای که این
مطالعه نشــان داده این است که شکاف میان رژیم غذایی افراد ثروتمند در
مقابل افراد فقیر بسیار زیاد شدهاست.
ثروتمندان امریکایی نســبت به افراد فقیر ،مواد غذایی سالمتری مصرف
میکنند و رژیم غذایی سالمتری دارند .این تحول بزرگی نیست و همیشه نیز
اینطور بوده اما شکاف میان ایندو عميقتر شدهاست .بخشهایی که مربوط به
افراد کمدرآمدند معموالً خدمات کمتری ارائه میدهند؛ آنها اغلب محصوالت
ارگانیک برای فروش ندارنــد .مردم فقیر اغلب خودرویی ندارند و به همین
خاطر نمیتوانند به فروشگاههای بزرگ خوراکی سر بزنند و به صورت عمده
خرید کنند .آنها اغلب مواد تازه مصرف نمیکنند .میوه و سبزی نیز بهندرت
در خانههای آنها یافت میشود .در بخشهایی مانند نیوجرسی ،زنان سبدی
به دست میگیرند و به خرید میروند و به همین خاطر حوصله خرید چندانی
ندارند .یکی از این زنان میگوید« :شما اگر یک دانه موز میخواهید باید سفر
کنید .سوپرمارکت زیادی اطراف ما وجود ندارد .همهجا فروشگاههایی وجود
دارند که مواد ســالمی نمیفروشند .ساندویچی زیاد است اما سبزیفروشی
اطراف ما نیســت ».ایــن زنان گاهی تنها ماهی یک بــار خرید میکنند و
نمیتوانند مواد غذایی سالم مانند میوه و سبزی خریداری کنند .بسیاری از
مناطقی که مردم کمدرآمد در آن زندگی میکنند شبیه به بیابانهای بیآب و
علفی هستند که هیچ خوراکی در آن یافت نمیشود .حتی مناطقی در امریکا
وجود دارد که به آن «صحرای خوراکی» میگویند و دسترسی به مواد غذایی
سالم در آن نواحی بسیار محدود است .بررسیهای دپارتمان کشاورزی امریکا
نشان میدهد در سال  2009حدود 11میلیون و 500هزار نفر یا  4.1درصد
از جمعیت امریکاییها در این صحراها زندگی میکردهاند .اما اگر غذای سالم
نیز در دسترس باشد الزاماً مردم آن را نمیخورند .موریسانیا یکی از ناسالمترین
شهرهای حومه نیویورک است .این شهر تا چندی پیش یک صحرای خوراکی
بود اما تأســیس سوپرمارکت هیچ تغییری در رفتار غذایی مردم آن منطقه
ایجاد نکرد .یکی کارشناسان به نام کلی برانل نظر جالب توجهی را در اینباره
ارائه میدهد .او میگوید« :ســوپرمارکتها غذاهای سالمی دارند اما در کنار
آن خوراکیهای ناسالمی مانند بستنی و اسنکهای نمکی نیز برای فروش

دارند ».در پژوهشی که در سال  2012صورت گرفت مشخص شد برای نیمی
از امریکاییها مهم نیست بدانند به خاطر وضعیت درآمد خود یا مالیاتی که
پرداخت میکنند ،غذاهای ناسالم مصرف میکنند.
کارکنان سیتیسید که یک موسسه خیریه در کانکتیکات است معتقدند
عدم دسترســی به غذاهای سالم تنها بخشی از پازل است .این گروه در این
موسسه تالش داشتند دسترســی به غذاهای سالم را بیشتر کنند .یکی از
آنها میگوید« :تهیه یک پیتزا کار راحتی بود اما تهیه یک گوجهفرنگی تازه
سختترین کار ممکن بود چون اصال در دسترس نبود ».کارکنان این موسسه
امیدوارند هم دسترسی مردم را به این غذاهای سالم بیشتر کنند و هم آگاهی
آنها را نسبت به تغذیه سالم باال ببرند.
J Jچاقی ،تهدیدی جدیتر از تروریسم
افزایش نابرابریهــای درآمد در میان امریکاییها اصلیترین دلیل رژیم
ناسالم آنهاست .بررســیها نشان میدهد تفاوت میان تغذیه سالم و ناسالم
در امریکا تنها در یک  1دالر و  50ســنت در روز اســت .برای یک خانواده
پنجنفره این رقم در ســال به 2هزار و  700دالر میرسد .داریوش مظفریان
یکــی از افراد متخصص در زمینه رفتارهای غذایی در پژوهشــی روی رژیم
غذایی خانوادههای امریکایی کار کردهاست .نتایج پژوهش بر مسئله درآمد
تأکید جــدی دارد .مظفریان در پژوهش خود بــر تفاوتهای فرهنگی در
رژیمهای غذایی نیز تأکید کردهاست .از نظر او صنعت توتون یکی از مهمترین
نمونههاســت .هرچه پذیرش سیگار در جوامع کمتر میشود مصرف آن نیز
کاهش مییابد .اگر مردم به چیزکیک یا مکدونالد هم به چشم سیگار نگاه
کنند ،تمایل خود را برای خوردن آن حتماً از دست میدهند .حدود یکسوم
افراد بالغ در امریکا نهتنها اضافهوزن دارند بلکه با مشکل چاقی مفرط که نوعی
بیماری است روب هرو هستند .این مسئله هزینهای بین  147تا 210میلیون
دالر برای امریکا به دنبال داشتهاســت .طبــق گفته مظفریان چاقی مانند
تروریسم یک خطر جدی است که امریکا را تهدید میکند و به همین خاطر
مقامات امریکایی باید به دنبال راهکاری برای آن باشند.

4.1

درصد
از امریکاییها در
صحرای خوراکی
زندگی میکنند و به
غذای سالم دسترسی
ندارند

تنها حدود2.7
درصد از امریکاییها
«سبک غذایی»
سالمی را دنبال
میکنند.این
رقم بسیار کم و
نگرانکننده است .اما
پژوهشهایکلینیک
میو نشان دادهاست
که رژیم غذایی
امریکاییها رو به
بهبود است
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[ اقتصاد آرژانتین ]

بیرون هوا سرد است

جنگ بر سر قبض آبوبرق
نخستین بحران بزرگ مائوریسیو ماکری است

2.5

درصد
پیشبینی صندوق
بینالمللی پول از رشد
اقتصادی آرژانتین در
سال 2017
ماکری اندکی پس از آنکه
پا به دفتر ریاستجمهوری
آرژانتین گذاشت ،به وزیر
انرژی خود اعالم کرد که
یارانه 16میلیارد دالری
قبضهای آبوبرق را نصف
خواهد کرد .تعرفههای گاز
برای برخی از مصرفکنندگان
تقریب ًا چهار برابر میشود .در
مورد برق نیز قبضها شش
برابر خواهد شد
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پرجمعیتترین بخش آرژانتین در تابســتان خاموش است و در
زمستان سرمای استخوانسوزی را تحمل میکند .خانواده کرچنر که
تا ســال  2015مدتها بر این کشور حکمرانی کردند هزینه مسائل
رفاهی را بهویژه در زمينه آبوبرق بســیار پایین نگه داشتند .دولت
قبل از آنها در سال  2002قیمت برق را واقعی کرده بود تا اقتصاد را از
خطر سقوط نجات بدهد .کرچنرها آن را بیشتر کردند .به این ترتیب
سهم پرداخت آرژانتینیها از انرژی نسبت به کشورهای همسایه بسیار
پایین بودهاست.
اما آنها به شیوههای دیگری پول آبوبرق را پرداخت کردهاند .در
سال  2005حدود  1.5درصد از هزینههای دولت مربوط به یارانههای
انرژی بوده است .در سال  2014این میزان به  12.3درصد رسید هاست.
شاید به خاطر همین مسائل بود که سال گذشته کسری  5.4درصد
از رشد تولید ناخالص داخلی در آرژانتین به یک نگرانی بزرگ تبدیل
شده بود .از آنجا که قیمت انرژی ارزان است ،مصرفکننده با راحتی
و فــراغ بال آن را مصرف میکننــد .از طرفی هم صنعت آبوبرق با
کمبود سرمایهگذاری نقدی مواجه است .مائوریسیو ماکری که سال
گذشته در ماه دسامبر پس از کریستنیا فرناندز دیکرچنر به عنوان
رئیسجمهوری آرژانتین انتخاب شــد ،اظهار کردهاست که بحران
انرژی یکی از مهمترین چالشهای این دولت اســت .خنثی
کردن این نیز میتواند بسیار خطرناک باشد.
ماکری اندکی پس از آنکه پا به دفتر ریاستجمهوری
آرژانتین گذاشــت ،به وزیر انرژی خــود اعالم کرد
کــه یارانه 16میلیارد دالری قبضهــای آبوبرق را
نصف خواهــد کرد .تعرفههای گاز بــرای برخی از
مصرفکنندگان تقریباً چهار برابر میشود .در مورد
برق نیز قبضها شش برابر خواهد شد .آرژانتین
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امسال سردترین زمستان را در  60سال گذشته تجربه کرد اما در این
بین قبضهایی که به دست مشترکان گاز میرسد با افزایش قیمت
همراه شــده بود .این مســئله با واکنشهای شدیدی از طرف مردم
همراه شد .در روز چهارم آگوست امسال تظاهرات سراسری بر سر این
موضوع صورت گرفت .اکنون مسئله در دادگاه عالی تحت بررسی است
تا تصمیم نهایی در مورد آن گرفته شود.
دولت نمیتواند در این بازی بازنده باشد .افزایش قیمتها یکی از
اصلیترین بخشهای برنامه ماکری بودهاست .او برای اینکه اقتصاد
کشــورش را نجات بدهد چارهای ندارد جز اینکه هزینهها را کاهش
بدهد و قوانین جدیدی وضع کند .او ریاستجمهوری خود را با کاهش
ارزش پزو آغاز کرد و مالیات غذای صادراتی را برداشت .به این ترتیب
او از همان ابتدا تالش کرد به کسانی که بدهی دارند کمک کند.
J Jدرمان دردناک است
اما درمان همیشه دردناک است .کاهش ارزش پزو باعث افزایش
تورم و رسیدن آن به باالی  30درصد شد .رشد اقتصاد و ایجاد شغل
نیز با مشکالتی روبهرو شد .سهم تولید کارخانهای پایین آمد و روزهای
آقای ماکری را تیره کرد .در حال حاضر صندوق بینالمللی پول برآورد
کردهاست که اقتصاد این کشور امسال  1.5درصد کوچک شود .این
کشــور برای نجات خود راهی ندارد بهجز اینکه سرمایههای خارجی
را جذب کند .رئیسجمهور برای اینکه به وعدههای خود جامه عمل
بپوشاند باید سرمایهگذاران خارجی را به کشورش جذب کند.
مدیریت خشن و نادرست دولت در زمینه افزایش قیمتها باعث
شده واکنشهای شدیدتری صورت بگیرد .ماکری گفتهاست« :اگر با
یک تیشرت و پای برهنه در خانه میچرخید ،در حقیقت دارید در
مصرف انرژی زیادهروی میکنید ».مردم در توئیتر در واکنش به این
حرف خودشــان را نشان دادند که با لباسهای قطبی در حال گوش
دادن به حرفهای او هستند.
دولت تالش کرده تمامی سیاستهای مد نظر خود را اجرایی کند.
اما به نظر میرسد برخی از قدمهایی که دولت ماکری برداشته اشتباه
بودهاست .برخی از افراد دولتی تالش کردهاند به شیوهای خود را فردی
صرفهجــو در مصرف انرژی معرفی کننــد و از مردم بخواهند از آنها
الگو بگیرند .البته آقای ماکری از محبوبیت الزم برای انجام بسیاری از
برنامههای خود برخوردار است .آرژانتینیها عصبانی هستند اما بیشتر
از ماکری ،کرچنرها را به خاطر سختیها و فشارهایی که به آنها وارد
کردهاند ،سرزنش میکنند .به این ترتیب حاال نسل جدیدی
از سیاستمداران در آرژانتین به قدرت رسیدهاند .ماهعسل
آقای ماکری دیگر به پایان رسیدهاســت .دولت باید نتایج
اقتصادی و اجتماعی اجرای سیاستهای خود را بهزودی
اعالم کند .البته صندوق بینالمللی پیشبینی کردهاست که
اقتصاد این کشور تا سال  2017روند بهبود را آغاز خواهد کرد
و به رشد  2.8درصد خواهد رسید.
بحث و جدلها بر سر تعرفههای آبوبرق همچنان وجود دارد.
دولت تمام همت خود را به کار بسته تا سرمایهگذاران خارجی را
به داخل کشورش جذب کند .هیچکس نمیداند چه آیندهای در
انتظار آرژانتین است .آقای ماکری امیدوار است .او تالش میکند
تعرفههای جدیــد آبوبرق را اجرایی کند .اما شــاید او هم مانند
مصرفکنندگان دلش را به هوا خوش کردهاست و امید دارد آبوهوا
قدری تغییر کند.

در سال  2005حدود 1.5درصد از هزینههای دولت مربوط به یارانههای
انرژی بوده است .در سال  2014این میزان به  12.3درصد رسیدهاست .شاید
به خاطر همین مسائل بود که سال گذشته کسری  5.4درصد از رشد تولید
ناخالص داخلی در آرژانتین به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده بود

هم ژاپن و هم چین تالش دارند مسائل دیپلماتیک را در منطقه به گونهای پیش ببرند که با کمکهای مالی در افريقا صاحب نفوذ شوند .بخشی
از دعوای آنها نیز برای به دست آوردن صندلی در سازمان ملل است .چین از روشهای دیگری نیز برای پیدا کردن دوستهای افريقایی استفاده
یفروشند.
میکند .چشمبادامیها به افريقاییها اسلحه م 
کارشناسان معتقدند در عصر حاضر
افريقاییهای باهوش میتوانند از موقعیت
استفاده کنند و به جای اینکه تحت نفوذ
این گروهها و کشورها قرار بگیرند ،با آنها
معامله کنند و از این جریان سود ببرند .اما
همه اینها به هوش و ذکاوت آنها بستگی
دارد

داشتن آنها از دست دزدان دریایی ،گاهی
قدم به مرزهای دیگر نقاط نیز میگذارند.
اما شاید هشداردهندهترین اقدام چین این
باشــد که به دنبال گسترش دامنه نفوذ
خود در دریای سرخ است.
J Jبا احتیاط همهکاری انجام میشود
هند بیش از بقیه کشورها به تحرکات
چینیها ظنين اســت .این کشــور 32
ایستگاه رادار راهاندازی کرده و همه موارد
را به صورت منظم رصد میکند .هند در
حقیقت هر کشتیاي را که از اقیانوس هند
عبور کند ،زیر نظر دارد .این کشور توانایی
[ رقبــای تازه در قاره پر از رقیب ]
این را دارد که هرچیزی را که در مرزهای
آبیاش در حال حرکت است مورد بررسی
قرار بدهد .امــا دعوا تنها در هند و چین
نیست.
ژاپن هم ســعی دارد بازوهای دریایی
هند ،چین و ژاپن بر سر نفوذ بیشتر در قاره افريقا با یکدیگر میجنگند
خود را به رخ دیگران بکشد .این کشور به
شکلی محدودتر تالش میکند نفوذ خود
را در این مناطق گســتردهتر کند .ماه آگوســت بود که ژاپن 120میلیون دالر به افريقا
اگر یک دروازه مدرن از شــرق به افريقا وجود داشــته باشــد ،آن دروازه بدون شک
کمک کرد تا مقابل تروریسم بایستد .این کشور در زمینه نیروهای دریایی مشارکتهای
فرودگاه آدیسآبابا است .مسافران از ترمینالهای پر از گرد و خاک آن به پایتخت دورافتاده
بینالمللی بســیاری داشتهاست .حضور ژاپنیها دیپلماســی این منطقه را پیچیدهتر
اتیوپی میروند و غذاهای عجیبوغریب آن را میخورند .البته در دو کافه متفاوت میتوان
کردهاســت .هزینههایی که ژاپن برای بهبود زیرساختها کرده ،میتواند رشد اقتصادی
پورههای آسیایی هم پیدا کرد .تمام عاليمی که برای پیدا کردن راه وجود دارند به زبانهای
این قاره را بیشتر کند.
انگلیسی ،اَم َهری و چینی نوشته شدهاند .اطالعیهها نیز به هرسه زبان نوشته شدهاند.
هم ژاپن و هم چین تالش دارند مســائل دیپلماتیک را در منطقه به گونهای پیش
تعداد زیادی از جوانان چینی که برای کار به این کشــور رفتهاند در فرودگاه بهصف
ببرند که با کمکهای مالی در افريقا صاحب نفوذ شوند .بخشی از دعوای آنها نیز برای به
ایستادهاند و ارتشی از کارگران را تشکل دادهاند .البته در میان این چینیها ،مهندسها
دست آوردن صندلی در سازمان ملل است .چین از روشهای دیگری نیز برای پیدا کردن
و اهالی کســبوکار هم حضور دارند .همه آنها برای انجام کارهای مختلف قدم به افريقا
دوستهای افريقایی استفاده میکند .چشمبادامیها به افريقاییها اسلحه میفروشند.
گذاشتهاند.
فروش اسلحه از طرف چین به افريقا در سال  2015به اوج خود رسیدهاست .این کشور
گاهی نگرانیها در مورد حضور چینیها در افريقا به اوج میرسد .برای مثال اتهاماتی
تانکها و جتهای جنگنده قدرتمندی به تانزانیا فروختهاست .سالحهایی نیز به مراکش
به آنها وارد ميشود که در حال خرید زمینها ،معادن و کارخانههای افريقاییها هستند.
و کامرون فروخته شدهاســت .ژاپن تا سال  2014به خاطر قانون اساسی خودش اجازه
آنها از این طریق در حال افزایش سهم و نفوذ خود در قاره افريقا هستند .اما نکته جالب
نداشت به کشورهای خارجی سالح بفروشد .به همین خاطر تنها چین را تماشا میکرد
توجه این اســت که هند و ژاپن نیز در کنار آنها سرگرم افزایش دامنه نفوذ خود در قاره
و رنج میکشــید اما تالش میکرد با استفاده از قدرت نرم امتیازاتی را در این زمینه به
سیاه هستند .پیش از این نیز در دوران جنگ سرد دعوایی بر سر نفوذ در قاره افريقا شکل
دست بیاورد.
گرفته بود؛ در آن زمان همه به دنبال تســلط بر بندرگاهها برای کنترل مرزهای دریایی
به صورت کلی به نظر میرســد افريقای جنوبــی بهخوبی با چین کنار آمده و با آن
بودند .حضور فعلی چین در افريقا بیشتر به صورت نظامی است .هزاران چینی کالههای
متحد شدهاست .اما ژاپنیها و هندیها هنوز کوتاه نیامدهاند و دست از بازی نکشیدهاند.
آبی سازمان ملل را بر سر گذاشتهاند و در مالی و سودان جنوبی مشغول به کار شدهاند .در
البته بسیاری از کشورهای افريقایی هنوز تحت نفوذ اروپاییها هستند؛ کشورهایی مانند
آن بخش یک صلح فرضی برقرار شدهاست اما افراد بسیاری جان خود را از دست دادهاند.
بروندی ،موریتانی و توگو هنوز تحت سلطه فرانسه هستند؛ برخی دیگر نیز تحت نفوذ
کشتیهای جنگی چینی به طور منظم به بندرگاههای افريقا سر میزنند.
کامل بریتانیا قرار دارند .اما کارشناســان معتقدند در عصر حاضر افريقاییهای باهوش
چین اسکادرانهاي خود را در برخی از خلیجهای مهم حفظ کردهاست .اما برخی از
میتوانند از موقعیت استفاده کنند و به جای اینکه تحت نفوذ این گروهها و کشورها قرار
دیپلماتها از این تحرکات چینیها وحشت کردهاند؛ آنها تصور میکنند چین از این طریق
بگیرند ،با آنها معامله کنند و از این جریان ســود ببرند .اما همه اینها به هوش و ذکاوت
حملهای را از راه دور انجام خواهد داد .البته کســی معموالً از زیردریاییها برای اینگونه
آنها بستگی دارد.
مسائل استفاده نمیکند .چینیها به بهانه مراقبت از مرزهای دریایی خود و در امان نگه

تالش آسیا برای افريقا
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[ انرژی تجدیدپذیر ]

آغاز راه سبز ساده نیست

با وجود همه اصالحات جدید ،هنوز در مورد تحوالت انرژی در آلمان تردید وجود دارد

هدف دولت آلمان
این است که تا سال
 2025بین  40تا 45
درصد از برق خود را
از طریق انرژیهای
تجدیدپذیرتأمین
کند .برای سال
 2035نیز هدف
 55تا 60درصدي
و برای سال 2050
هدف 80درصدی در
نظر گرفته شدهاست

22

میلیار دالر
هزینه یارانه
انرژیهای
تجدیدپذیر که
آلمانیها باید از روی
قبضهای خود هر
سال پرداخت کنند
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برندنبرگ در گذشته «جعبه شن» نام داشت چرا که خاک آن بسیار
نامرغوب و جغرافیای آن کام ً
ال در حاشیه بود .اما امروز شاید بهترین عنوان
برای این منطقه «مرزعه بادی اتحادیه اروپا» باشد چرا که توربینهای بادی
همیشه در این منطقه در حال کار کردن و چرخیدن هستند .منطقه باواریا
هولدو نیز که تپههای آن قدمت بسياري دارد امروز با پنلهای خورشیدی
پوشــیده شدهاست .تحول انرژی یا آنطور که آلمانیها میگویند انقالب
انرژی در این کشور ،اکثر شهرهای کوچک آلمان را نیز متحول کردهاست.
اصلیترین ابــزار در این انقالب و تحول ،پیگیری سیاســت یارانهای
کردن انرژیهای تجدیدپذیر است .آلمان از همان ابتدا تضمین کردهاست
که هرکسی در انرژیهای سبز سرمایهگذاری کند ،برق تولیدیاش مورد
استفاده قرار میگیرد و قیمت آن تا  20سال آینده روندی افزایشی خواهد
داشت .به لطف همین سیاســتها بود که نسل انرژیهای نو در آلمان از
ســهم 3.6درصدی در ســال  1990به سهم 30درصدی در سال گذشته
رســید .اما با وجود اینکه انرژی سبز در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا
و امریکا یارانه دارد ،تالشهای آلمان به شکل نامعمولی «سخاوتمندانه»
اســت .مصرفکنندگان پول یارانه را میپردازند که هر سال چیزی بیش
از 20میلیــارد یورو (22میلیارد دالر) اســت .این پول از طریق قبضهای
آبوبرق پرداخت ميشود .آلمانیها بعد از دانمارکیها بیشترین پول را بابت
برق در کل کشورهای اروپایی پرداخت میکنند .ناگفته نماند که صنعت در
آلمان از کشیدن این بار بر دوش خود معاف است.
به این ترتیب ،قانون انرژیهای تجدیدپذیر در آلمان همیشــه نیاز به
اصالحات داشتهاست .در ماه جوالی پس از داد و بیدادهای طوالنی ،پارلمان
آلمان باالخره تغییراتی در آن اعمال کرد .هنوز هم دولت هر سال تعیین
میکند که چه میزان به ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر اضافه شود .آلمانیها
از این طریق به دنبال کاهش روند تغییرات آبوهوایی هستند .هدف دولت
آلمان این اســت که تا سال  2025بین  40تا  45درصد از برق خود را از
طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کند .برای سال  2035نیز هدف  55تا
60درصدي و برای سال  2050هدف 80درصدی در نظر گرفته شدهاست.
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J Jراه درازی در پیش است
این اصالحاتی که در آلمان در حال انجام است ،قدم بزرگی در بازار
اقتصاد این کشور به شمار میآید .اما هنوز مشکالتی پابرجاست .هنوز
رویکرد برخی از سیاستمداران محلی متفاوت است .برای مثال برخی
از آنها میگویند خطوط باید به صورت زیرزمینی انتقال داده شوند اما
این جریان هزینههای بسیاری را به دنبال خواهد داشت .از همه مهمتر
اینکه اصالحات جدید در زمینه قوانین به مشکالت اساسی و پایهای
انرژیهای تجدیدپذیر نمیپردازد .نخستین مشکل بزرگ این است که
هرچند سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق افزایش یافتهاست
اما بررسیها از میزان انتشار کربن خبر میدهد میزان آالیندگی هوا
کمتر نشــده و تولید هنوز پاک نشدهاست .این مسئله نیز ریشه در
دالیل مختلفی دارد.
مشکل دیگر این است که باد و خورشید در آلمان همیشه وجود
ندارند و نمیتوانند جایگزین همیشگی سایر منابع انرژی باشند .به
لحاظ زیستمحیطی ،تأسیسات گازی گزینه بعدی در آلمان خواهد
بود .اما واقعیت این اســت که تأسیسات گازی نسبت به تأسیسات
زغالســنگ و سایر سوختها ،بســیار هزینهبر است .به این ترتیب
آلمان همچنان متکی بر انرژیهای ناپاک باقی میماند .کارشناسان
این مســئله را یک چالش جدی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
در آلمان میدانند.
نکته بعدی این اســت که تمرکز انرژیهــای تجدیدپذیر در آلمان
تاکنون تنها روی برق بودهاســت .این در حالی اســت که برق تنها 21
درصد از انرژی مصرفی ژرمنها را تشکیل میدهد .بقیه موارد که برای
راندن ماشینها و گرم کردن خانهها به کار میرود ،برق نیست .البته منابع
تجدیدپذیر نقش بسیار مهمی را در این بخشها ایفا میکند .اما وسايل
نقلیه برقی بیشتر یک رویا هستند تا یک واقعیت .تعداد بسیار کمی از
آلمانیها از این خودروها استفاده میکنند تا هوای پاکتری داشته باشند.
آنها حتی پس از رسوایی فولکسواگن در سال گذشته در زمینه انتشار
کربن ،باز هم به خودروهای برقی رغبت چندانی نشان ندادند.
طبق گفته کارشناسان سیاست انقالب انرژی تجدیدپذیر در آلمان
سه هدف عمده را دنبال میکند :امنیت عرضه انرژی را تأمین کند؛
تهیه انرژی را مقرونبهصرفه کند؛ و محیط زیســت را پاک نگه دارد.
هدف این اســت که انتشــار کربن در فاصله  1990تا  2050حدود
 95درصد کاهش پیدا کند .اما اکثر کارشناسان معتقدند هیچیک از
اينسه هدف محقق نخواهد شد .آنها معتقدند سیاستهای غلطی که
آلمان پیگیری میکند این کشور را به یک نمونه بد و ناموفق در این
زمینه تبدیل میکند .البته آلمانیها تالشهای بسیاری داشتهاند تا
هزینه انرژیهای تجدیدپذیر را به حداقل برسانند اما برای اینکه انقالب
انرژیهای تجدیدپذیر در آلمان محقق شود ،این کشور باید اصالحات
ســاختاری اساسی در این زمینه انجام دهد .اصلیترین سیاستی که
آلمان باید دنبال کند ،اصالح قوانین است.

نرخ تورم  2درصد احتما ً
ال تا مدت زیادی به عنوان هدف در بانکهای مرکزی کشورهای ثروتمند باقی خواهد ماند .اگر بانکها موفق میشدند
آن را دو برابر کنند قطع ًا جهش بزرگی برایشان به شمار میآمد .اما چنین اقدامی به زمان نیاز دارد؛ شاید باالخره با گذر زمان بانکهای مرکزی
موفق شوند تغییراتی را در سیاستهای پولی خود ایجاد کنند.

[ سیاست پولی ]

وقتی  2درصد کافی نیست

بانکهای مرکزی دنياي ثروتمندان به هدف جدیدی نیاز دارد

بانکداری مرکزی نیز مانند هر بخش دیگری در عرصه سیاســت
عمومی ،در معرض خطر مدهای زودگذر اســت .از محدودیت رشــد
عرضه پول گرفته تا تکنرخی کــردن ارز ،همگی در معرض ظهور و
افول هســتند .اما در این بین تمرکز بر نرخ تورم و اهدافی که در این
زمینه تعیین میشود همیشه ثابت و پابرجا بودهاست .بانکهای مرکزی
جهان تقریباً ســه دهه روی نرخ خاصی برای تورم تمرکز کرده بودند؛
این هدف به طور معمول برای کشورهای توسعهیافته حدود  2درصد و
برای کشورهای کمتر توسعهیافته و اقتصادهای نوظهور کمی باالتر بود.
این تعصب هنوز در اقتصادهای نوظهور وجود دارد و در آن کشورها
تالش میکنند تورم را تا جای ممکن مهار کنند .اما در دنیای ثروتمندان
قضیه فرق دارد .جهان ثروتمند دیگر در این زمینه اجماع ندارد .چندی
پیش رؤسای بزرگترین بانکهای مرکزی جهان در همایشی دور هم
جمع شده بودند؛ در آن همایش یکی از رؤسا تأکید که وقت آن رسیده
كه مســئوالن بانکها کنار هم بنشینند و هدف خود را مورد بازبینی
قرار بدهند .او توصیه کرد که همه به دنبال هدف جدیدی باشند؛ حق
با اوست.
دلیل اصلی این اســت که بانکهای مرکزی کشورهای ثروتمند از
دهه  90تاکنون در زمینههاي متفاوت و مختلفی نســبت به یکدیگر
فعالیت کردهاند و دکترین هدفگذاری برای تورم را در امروز شــکل
دادهاند .به نظر میرسد تورم بیشتر از آنکه زیر هدف تعیینشده باشد،
باالی آن قرار میگیرد .در این بین نرخ طبیعی و حقیقی که برای بهره
در نظر گرفته شــده بود نیز به طور معمــول  3.5درصد بود .این نرخ
ارتباط تنگاتنگی با نرخ تورم دارد .اما نکته اصلی این است که در تمام
این سالها نرخ تورم زیر هدفی بودهاست که بانکها تعیین کردهاند .به
همین خاطر است كه نرخ بهره نیز اغلب مواقع به يك درصد و حتی زیر
يك درصد رسیدهاست .شاید یکی از دالیل عمده این باشد که جمعیت
رو به پیری رفته و تمایل به پسانداز بیشتر شدهاست.
همه اینها به این خاطر اهمیت دارد که تورم پایین و نرخ بهره پایین
میزان تأثیرگذاری بانکهای مرکزی را کاهش میدهند .به این ترتیب
آنها یک سیاســت را در پیش گرفتهاند :نــرخ بهره کوتاهمدت .اما این
سیاست نیز بینتیجه بودهاســت .از آنجا که نرخ بهره اسمی مجموع
نرخهای حقیقی و تورم اســت ،بانکهای مرکزی کشورهای ثروتمند
نمیتوانند با رژیم فعلی انتظار داشته باشند نرخ آنها به باالی  3درصد
برسد .به این ترتیب آنها جایی هم برای کاهش نرخها نخواهند داشت
چرا که نرخها به اندازه کافی پایین هستند.
ترس از ناتوانی در آینده باعث شــده شبهات و عدم اطمینانی در
زمینه هدف نرخ تورم پایین ایجاد شود .البته رژیم فعلی عقبنشینیهای
جدی دارد .برای مثال در مرحله نخست ،تعیین هدف برای تورم ساالنه،
راه گریز را بر بانک مرکزی میبندد و اجازه نمیدهد در زمان افزایش یا
کاهش بیرویه تورم ،تکان بخورد .البته آنها معموالً در زمینه نرخ تورم
پایین بهتر عمل میکنند .دومین مشکل نیز مربوط به زمانی میشود

که قیمت برخی کاالهای مهم مانند به صورت ناگهانی افزایش یا کاهش
شــدید پیدا میکند؛ در این شرایط اقتصاد ممکن است به هر جهتی
حرکت كند و بانکهای مرکزی با موقعیت فریبندهای روبهروشوند.
J Jراهحل چیست؟
اما چطور میتوان این مشــکالت را حل کرد یا راهکاری برای آن
ارائه داد؟ یکی از ســادهترین راهحلها افزایش هدف نرخ تورم اســت؛
یعنــی بانکهای مرکزی هــدف خود را برای نرخ تــورم به  4درصد
افزایش بدهند .این مسئله باعث کاهش بسیار خطرات نیز میشود .اگر
ســرمایهگذاران یا مصرفکنندگان باور کنند که نرخ تورم به  4درصد
خواهد رســید ،نرخ بهره نیز باید برای آنها به باالی  5درصد برسد .اما
بانکهای مرکزی هدفهای قدیمی و سنتی خود را پذیرفتهاند و سعی
دارند همان را به دیگران نیز بقبوالنند.
یک راهحل دیگر شــاید این باشد که بانکها نظام تعیین هدف را
بهکلی حذف کنند .البته اکثر کارشناســان اقتصادی معتقدند ارزش
تعیین هدف بسیار زیاد است .به هر حال تغییر سیاستها و اهداف در
زمینه نرخ تورم و نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی امری ساده نیست
که بهراحتی قابل اجرا باشــد .هر تغییری در این سیاستها میتواند
زلزلهای در اقتصاد جهان به راه بیندازد .واقعیت هم این است که اعتبار
بانکهای مرکزی به ثبات و پایداریشــان است .آنها تالش میکنند
همیشه در ثبات باشند تا مورد اعتماد باقی بمانند .واقعیت این است
که هر سیاســتی میتواند با کموکاستیهایی مواجه شود .رسیدن به
اجماع در این زمینه بســیار دشوار است .نرخ تورم  2درصد احتماالً تا
مدت زیادی به عنوان هدف در بانکهای مرکزی کشورهای ثروتمند
باقی خواهد ماند .اگر بانکها موفق میشدند آن را دو برابر کنند قطعاً
جهش بزرگی برایشان به شمار میآمد .اما چنین اقدامی به زمان نیاز
دارد؛ شاید باالخره با گذر زمان بانکهای مرکزی موفق شوند تغییراتی
را در سیاستهای پولی خود ایجاد کنند.

2

درصد
هدف بانکهای
مرکزی کشورهای
ثروتمند برای نرخ
تورم

بانکهای مرکزی
جهانتقریب ًاسه
دهه روی نرخ
خاصی برای
تورم تمرکز کرده
بودند؛ این هدف
به طور معمول
برای کشورهای
توسعهیافتهحدود
 2درصد و برای
کشورهایکمتر
توسعهیافتهو
اقتصادهای نوظهور
کمی باالتر بود
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مردم در برخی از مناطق تالش میکنند با روشهای خالقانه،
توریستها را به خود جلب کنند؛ مث ًال فضایی خاص خلق
میکنند یا سرویسهای ویژه در نظر میگیرند .این مسئله گاهی
باعث هجوم گردشگران به یک منطقه میشود اما نخستین
مشکلی که ایجاد میکند گرانی است

[ صنعت گردشگری ]

اینجا دیدنی نیست

چند منطقه زیبا صنعت گردشگری را محدود کردهاند

افرادي که از قانون سرپیچی میکنند؛ رانندگانی که بد رانندگي میکنند؛ کتریاي که
J Jتوریست ،تو تروریستی!
بوی بد گوشت خرچنگ میدهد؛ و  20آپارتمان غیرقابل اجاره .همه اینها به ظاهر پدیدههای
مشــکل دیگری که در کشــورهای اروپایی وجود دارد بحث «امنیت» است .جمله
غیرمرتبط به هم هستند .اما مردم محلی تنها یک مقصر اصلی برای همه اینها پیدا میکنند:
«توریست ،تو تروریستی!» در اکثر نقاط دیدنی شهرها و کشورهای اروپایی دیده ميشود
توریستها .گردشگرانی که مشکل ایجاد میکنند ،پدیده جدیدی نیستند .البته چیزهای
و مقامات هنوز موفق نشدهاند نظر مردم محلی را در مورد این مسئله برگردانند .در برخی
زیادی در ونیز وجود دارد که میتوان با آنها مخالفت کرد اما به گفته هنری جیمز تنها یک
از مناطق مردم سوئيچ خودروی توریستهایی را که بد رانندگی میکنند از آنها میگیرند.
مورد است که بیش از همه میتوان با آن مخالفت کرد و آن هم توریستها هستند .اما ميزان
تابســتان امســال از هر ده نفری که در خیابانهای بارسلونا قدم میزنند ،هشت نفر
توریستهایی که به مقاصد عمومی سفر میکنند چیزی جدیدی نیست؛ در واقع همیشه
توریست هستند .برخی از ساکنان محلی از این مسئله گالیه کردهاند .آنها حتی شهردار
توریســتها به نقاط و کشورهایی سفر میکنند که از نظر همه زیبا و جذاب است .به این
جدیدی را که برای خود انتخاب کردند با این هدف روی کار آوردند که دست توریستها را
ترتیب نقاط خاصی در دنیا وجود دارند که صنعت توریسم را در انحصار خود درآوردهاند.
از شهرشان کوتاه کند .نکته جالب توجه این است که از هر ده نفر توریست بینالمللی یک
از ماه اکتبر گردشگران کمکم تغییر مسیر میدهند؛ آنها از جزیره کوهتاچی که بهشتی
نفر چینی است .به این ترتیب چینیها به حرفهایترین توریستهای جهان تبدیل شدهاند.
برای نفس کشیدن در تایلند است به نقطهای دیگر سفر میکنند .کمکم چترهای تابستانی
یکی از هتلداران که از توریستهای چینی خسته شده میگوید« :یکی از عادتهای بد
در سه جزیره همسایه باز میشود .به این ترتیب توریستها از نقطهای به نقطه دیگر کوچ
آنها این است که در کتریهای داخل هتل ،خرچنگ آبپز میکنند و باعث بوی بد آن
میکنند .تابستان که میشود بیش از 10هزار نفر از کسانی که منتظر تعطیالت تابستانه
میشوند» .نیوزیلند سال گذشته اعالم کرد مایل نیست این تعداد از توریستهای چینی
بودهاند سوار بر کشتیهای تفریحی میشوند و به جزیره سانتورینی در یونان سفر میکنند.
را بپذیرد.
گاهی در یک روز بیش از 8هزار نفر در این مکان حضور دارند.
برخی از کارشناســان هشدار دادهاند که اگر توریستها بهدرستی کنترل نشوند ممکن
بارسلونا
در
هم
است.
ه
گرفت
را
در سیچلز دولت جلوی ساختوساز هتلهای خیلی بزرگ
است صنعت توریسم را نابود كنند .شاید وظیفه اصلی بر دوش مقامات محلی است که باید در
و هم در آمستردام ،ساخت مجتمعهای ِ
اگر
و
است
ه
شد
ممنوع
شهر
مرکز
بزرگ جدید در
این زمینه اقدام کنند و کنترل و نظارت بیشتری بر توریستها داشته باشند .در حال حاضر
مانع
و
کنند
ی
م
خراب
را
آن
سریع
خیلی
محلی
کسی هم دست به کار ساخت شود ،مردم
یکدهم تولید ناخالص داخلی جهان را صنعت توریسم تشکیل میدهد .این صنعت میتواند
اجرای آن میشوند .مردم محلی میگویند میوه گردشگران همیشه به دست شرکتهای
منبع خوبی برای کسب درآمد باشد .در بارسلونا بیش از 120هزار شغل از طریق توریسم
بزرگ و هتلداران میرسد .مردم در برخی از مناطق تالش میکنند
ایجاد میشــود .شاید اصلیترین مشکل این باشد که صنعت توریسم در
با روشهای خالقانه ،توریستها و گردشگران را به خود جلب کنند؛
نقاط خاصی از جهان به خواب رفتهاســت .دولتهای محلی باید در این
مث ً
ال فضایی خاص خلق میکنند یا سرویسهای ویژه در نظر میگیرند.
زمینه اقدام کنند و با ایجاد زیرســاختها به بهبود این صنعت در سایر
این مســئله گاهی باعث هجوم گردشــگران به یک منطقه میشود
شهرها و نقاط دنیا کمک کنند .آنها گاهی میتوانند تنها با ساخت تعدادی
اما نخســتین مشــکلی که ایجاد میکند گرانی است .اغلب کاالها و
توالت ،تعداد توریستهای خود را بیشتر کنند .مشاهدات نشان میدهد
اجناس در مناطقی که رفتوآمد توریســتها در آنها باالست ،قیمت
دولتها هنوز میتوانند در این عرصه بهتر شوند .اگر جمعیت توریستها
بسیار زیادی دارند و باعث بروز مشکل برای مردم محلی میشوند ،به
تنها به نقاط خاصی هجوم ببرند به چالشی جدید برای دنیای مدرن تبدیل
هزار شغل
همین خاطر است که آنها نیز از این مسئله گالیه میکنند .مقامات در
خواهند شــد .پس پیش از آنکه این مسئله به یک چالش بزرگ تبدیل
به واسطه گردشگری در
شهرهای برلین ،بارسلونا و ایسلند در پاسخ به اعتراضات مردم نسبت به
بشود ،دولتها باید دســتبهکار شوند و در این زمینه اقدام کنند تا این
بارسلونا ایجاد میشود
این مسئله ،محدودیتهایی را برای آن ایجاد کردهاند.
جریان پردرآمد به یک چالش بینالمللی تبدیل نشود.
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کتاب ضمیمه
شجاعت اقدام
خاطرات بحران و پس از آن
نویسنده :برنانکی

1

مترجم :آرش پورابراهیمی

کتاب ضمیمه
ساعت هشت بعدازظهر روز سهشنبه شانزدهم سپتامبر  ۲۰۰۸بود .بسیار خسته بودم،
از نظر ذهنی و احساســی تخلیه شده بودم اما نميتوانستم بنشینم .از پنجره دفترم در
ساختمان اکلز 2فدرال رزرو 3ميتوانستم چراغ ماشینها در خیابان کانستیتیوشن و سایهاي
از شــاخ و برگهای درختهای نارون امريكایی داخل نشنال مال 4را ببینم .دهها کارمند
هنوز سر کار حضور داشتند اما راهرویی که د ِر خروجی دفترم در آن قرار داشت سوت و
کور بود .تنها فرد داخل اتاق ،میشل اسمیت ،5مدیر ارتباطات و رئيس دفترم ،ساکت نشسته
بود .منتظر بود که من چیزی بگویم.
چهار ســاعت قبل ،وزیر خزانهداری هنک پالسون 6و من کنار یکدیگر در کاخ سفید
روی صندلیهای چرمی اتاق بدون پنجره روزولت در چندقدمی دفتر بیضیشکل( 7دفتر
9
رئيسجمهور) نشسته بودیم .تصویری از تدی روزولت 8در نقش یکی از سوارکاران خشن
باالی شومینه نصب شده بود .روبهروی من و هنک ،در سوی دیگر میز چوبی ،رئيسجمهور
وقت ،جرج بوش 10با حالتی غمگین نشسته بود و معاون رئيسجمهور ،دیک چنی 11هم در
کنار او قرار داشت .مشاوران رئيسجمهور ،دستیاران ارشد هنک و نمایندگان دیگر نهادهای
مسئول مقررات مالی دیگر صندلیهای دور میز را اشغال کرده بودند.
رئيسجمهور به طور معمول دوســت داشت که جو ســنگین جلسات را با شروعی
کنایهآمیز یا شوخی با یکی از مشاوران نزدیک بشکند .اما آن بعدازظهر اینگونه نبود .با
صراحت پرسید« :چطور به اینجا رسیدیم ؟».
از آن نوع پرسشهایی نبود که سؤالکننده برایش منتظر پاسخ باشد .بیش از یک سال
بود که با یک بحران مالی خارج از کنترل در حال مقابله بودیم .در ماه مارس فدرال رزرو
 ۳۰میلیــارد دالر پرداخت کرده بود تا به جیپیمورگان چیس 12برای نجات بانک بیرز
استیرنز ،13بانک سرمايهگذاری در والاستریت ،کمک کند .در اوایل سپتامبر ،دو شرکتی
که تامین مالی حدود نیمی از همه وامهای مسکن واحدهای مسکونی در امريكا را بر عهده
داشتند ،فنیمی 14و فردیمک ،15تحت اختیار دولت بوش قرار گرفته بودند و تنها درست
یک روز قبل ،در ســاعت یک و  45دقیقه صبح ،لیمن بــرادرز ،16چهارمین بانک بزرگ
سرمايهگذاری در امريكا ،اعالم ورشکستگی کرده بود ،آن هم پس از تالشی آشفته و در
نهایت بیثمر برای یافتن شریکی برای ادغام که توسط هنک و رئيس فدرال رزرو نیویورک

يشد.
یعنی تیم گاینتنر 17هدایت م 
داشتم برای رئيسجمهور شرح ميدادم که چرا فدرال رزرو در حال برنامهریزی برای
گترین شرکت
يجي) ،بزر 
کمکی  ۸۵میلیارد دالری به گروه بينالمللی امريكایی( 18اِيآ 
بیمه جهان بود .این شرکت دست به قماری بیپروا زده بود و برای بیمه کردن اوراق بهادار
مربوط به وامهای بدون پشــتوانه 19راهکارهایی عجیــب و غریب به کار گرفته بود .حاال
بازپرداخت این وامها در بدترین شرایط قرار داشت و شرکتهای مالی پرداختکننده وامها
که آنها را بیمه کرده بودند و دیگر طرفهای اِيآيجي پرداختهایشــان را از اِيآيجي
مطالبه ميکردند .بدون نقدینگی ،اِيآيجي طی چند روز یا شاید چند ساعت ورشکست
ميشد .به رئيسجمهوری گفتم ما هیچ انگیزهاي برای کمک به اِيآيجي ،کارمندانش یا
سهامدارانش نداریم اما فکر نميکنیم که نظام مالی ـ و ،مهمتر از آن ،اقتصاد ـ بتواند این
ورشکستگی را تاب بیاورد.
بازارها همین حاال هم در واکنش به ســقوط لیمن در آســتانه وحشتی عمومی قرار
داشــتند که از زمان رکود بزرگ بیســابقه بود .میانگین صنعتی داو جونز20روز دوشنبه
 ۵۰۴واحد سقوط کره بود ،شدیدترین سقوط از هفدهم سپتامبر  ۲۰۰۱یعنی نخستین
روز کاری بازار ســهام پس از حمالت یازدهم سپتامبر ،و موجهای فروش همه بازارهای
جهان را درمينوردید .در حالی که اطمینان به نهادهای مالی در حال ناپدید شــدن بود،
نرخ بهره بین بانکی ســر به فلک ميکشید .گزارشهای شومی به ما ميرسید مبنی بر
اینکه سرمايهگذاران بزرگ و کوچک پس از اینکه یکی از صندوقهای سرمايهگذاری به
خاطر ســقوط لیمن برادرز زیان بســیاری را متحمل شد ،پولهایشان را از صندوقهای
يکشند.
سرماي هگذاری بیرون م 
همه در اتاق ميدانستند که نجات اِيآيجي در سال انتخابات رياستجمهوري ميتواند
تصمیم سیاسی بسیار بدی باشد .تنها دو هفته قبل ،حزب رئيسجمهور (جمهوریخواه)
در گردهمايی حزب در ســال  ۲۰۰۸بهصراحت اعالم کرد که «ما از کمکهای دولت به
نهادهای خصوصی حمایت نميکنیم .».طرح پیشنهادی فدرال رزرو برای دخالت در بازار
ميتوانست این اصل اساسی مبنی بر اینکه شرکتها باید مشمول سازوکار بازار بشوند و
دولت نباید از آنها در مقابل پیامدهای اشتباهاتشان حمایت کند را زیر سؤال ببرد .با وجود

روایت یک مدیر
پس باد همهچیز را با خود نخواهد برد*
سال  ،۲۰۰۲بن برنانکی به عنوان نماینده فدرال رزرو
در مراسم نودمین سالگرد تولد میلتون فریدمن (یکی
آرش پورابراهیمی
از بزرگترین اقتصاددانان قرن بیستم) پشت تریبون
خبرنگار
رفت .فریدمن پیشتر ادعا کرده بود که فدرال رزرو
در دوران رکــود بزرگ دهه  ۱۹۳۰با پرهیز از دخالت بهموقع در بازار اجازه داد که
اقتصاد به طور کامل سقوط کند .آقای برنانکی رو به فریدمن گفت« :در مورد رکود
بزرگ ،شما درست میگویید ،ما (فدرال رزرو) مسبب آن بودیم .بسیار متاسفیم .اما
به لطف شما ،دیگر چنین اشتباهی را تکرار نخواهیم کرد ».برنانکی احتماال تصور
نمیکرد که کمی بعد مجبور خواهد شد که این ادعا را ثابت کند چرا که امريكا در
سال  ۲۰۰۸با بزرگترین بحران مالی پس از رکود بزرگ مواجه شد و این بار ریاست
فدرال رزرو در اختیار بن برنانکی بود.
فدرال رزرو (بانک مرکزی امريكا) را میتوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی
جهان نامید ،نهادی که سیاستهای پولی امريكا مانند میزان عرضه دالر و نرخ بهره
را تعیین میکند .همین حاال که صدراعظم آلمان ،نخســتوزیر بریتانیا و رئیس
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صندوق بینالمللی پول همگی زن هســتند باز هم از جانت یلن ،جانشین آقای
برنانکی در مقام ریاست فدرال رزرو به عنوان قدرتمندترین زن جهان یاد میشود.
کمی باال بردن نرخ بهره در امريكا میتواند به هرج و مرج در بازارهای مالی برزیل
بینجامــد و افزایش تزریق دالر به بازار میتواند به افزایش بهای مواد خام و بهویژه
مواد خوراکی و در نتیجه ناآرامیهای سیاسی منجر شود .برای مثال واشنگتن پست
در سال  ۲۰۱۱این ادعا را بررسی کرده بود که آیا سیاستهای پولی امريكا باعث
سقوط حسنی مبارک در مصر شد یا خیر.
اهمیت این نهاد در دوران بحران اقتصادی چند برابر می شود .کتاب «شجاعت
اقدام » روایتی اســت از مقابله برنانکی با موجهای نخستین بحران مالی و سپس
تالشهای نهاد او برای بازگرداندن رشــد به اقتصاد امريكا .کتاب اگرچه به دوران
حضور برنانکی در واشنگتن میپردازد و حتی دوره پیش از ریاست فدرال رزرو را
هم پوشش میدهد اما آن را میتوان به سه بخش کلی تقسیم کرد )۱ :دوران مواجه
شدن با بحران در دوره ریاست جمهوری جرج بوش و تالش برای مقابله سریع با آن،
جایی که طی یک روز چندین جلسه با مهمترین مقامات اقتصادی و سیاسی برگزار

ما نميتوانیم به طور دقیق بفهمیم که چه میزان از بهبود اقتصاد امريكا را ميتوان به سیاستهای پولی نسبت داد و تنها
ميتوانیم تخمین بزنیم که بدون اقدامات انجامشده توسط فدرال رزرو چه اتفاقاتی ميافتاد .اما بیشتر بررسیها ،شامل
تحقیقات داخل و خارج بانکهای مرکزی ،نشان ميدهند که سیاستهای پولی نامتعارف رشد اقتصادی را تقویت کردند.

اين ،ميدانستم که آشوب مالی حاکم در صورت ورشکستگی اِيآيجي ميتوانست به طور
غیرقابل تصوری وخیمتر شود ـ همراه با پیامدهای نامشخص اما به طور حتم فاجعهآمیز
برای امريكا و اقتصادهای جهانی.
داراییهــای اِيآيجي بیش از يك هزار میلیارد دالر بود ،یعنی  ۵۰درصد بیشــتر از
داراییهای لیمن .این شرکت در بیش از  ۱۳۰کشور جهان فعالیت ميکرد و بیش از ۷۴
میلیون مشتری حقیقی و حقوقی در سرتاسر جهان داشت .بیمه تجاری را برای بیش از
 ۱۸۰هزار كســبوكار کوچک و دیگر نهادهایی مهیا ميساخت که  ۱۰۶میلیون نفر ـ
دوسوم کارگران امريكایی ـ در آنها مشغول به کار بودند .بیمههای این شرکت شهرداریها،
صندوقهای بازنشســتگی و افرادی را که مشمول طرح بازنشستگی ( ۴۰۱کی) 21شده
بودند تحت پوشش قرار ميداد .سقوط اِيآيجي ميتوانست نقطه آغازی باشد بر سقوط
غولهای مالی بیشتر هم در امريكا و هم در دیگر کشورها.
رئيسجمهور با چهره عبوس با دقت گوش داد .پالسون چندی قبل در همان روز به
او هشــدار داده بود که کمک به اِيآيجي ممکن است ضروری باشد و او ميدانست که
ی عالقهمندي به خرید یا وام
انتخابهای ما بهشدت محدودند .هیچ سرمايهگذار خصوص 
دادن به اِيآيجي نبود .دولت هیچ پول و اختیاری برای کمک به آن نداشــت .اما کمک
فدرال رزرو ميتواست اِيآيجي را سرپا نگه دارد.
بوش همانطوری واکنش نشــان داد که طی بحران مالی نشان داده بود؛ با تاکید بر
اعتمادش به قضاوت من و هنک .او گفت که باید آنچه را الزم است انجام دهیم و او آنچه
را از دستش برمیآید برای حمایت سیاسی انجام خواهد داد .بابت اعتمادش و باور به انجام
کار درست بدون در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی برای حزب قدردان او بودم .برخورداری
از حمایت رئيسجمهور حیاتی بود .در همان زمان ،رئيسجمهور داشت به پالسون ميگفت
که سرنوشت اقتصاد امريكا و جهان در دستان ما قرار دارد.
مالقات بعدی ما ،در ســاعت شــش و نیم بعدازظهر همان روز در ساختمان کنگره،
حتی ســختتر بود .هنک و من همراه با رهبران کنگره در اتاق کنفرانس گرد هم آمده
بودیم .نانسی پلوسی ،22رئيس مجلس نمایندگان ،قادر نبود در این نشست که بهسرعت
ترتیب داده شده بود شرکت کند اما رهبر اکثریت سنا ،هری رید ،23و رهبر اقلیت مجلس

میشــود )۲ .تالش برای بازگرداندن رشد به اقتصاد در دوره باراک اوباما از طریق
برنامه محرک اقتصادی (که سیاستی مالی بود و نه پولی) و به کار گرفتن سیاست
پولی نامتعارف که شامل خرید گسترده اوراق بهادار توسط
فدرال رزرو و تزریق پول به اقتصاد امريكا میشد )۳ .زمانی
که آرامش کم و بیش به اقتصاد امريكا بازگشته و زمان آن
فرارسیده که با ایجاد اصالحات ساختاری نظام مالی را در
مقابل بحران احتمالی آینده مقاوم کرد.
روایتی که در هر بخش ارائه میشــود جزئیات جالب
توجهی از فرآیند تصمیمگیری در داخل نهادهای امريكا
را نشان میدهد .بن برنانکی به عنوان اقتصاددانی که در
دانشــگاههای هاروارد و امآیتی تحصیل کرده و پیشتر
استاد دانشگاه پرینستون بوده باید با سیاستمدارانی مواجه
شود که برای هر تصمیم بیش از آنکه به نتایج آن برای کل
کشور بیندیشند نگران پیامدهایش بر زندگی سیاسی خود
هستند .رویکردی که البته برای سیاستمداران غیرعقالیی
محسوب نمیشود اما میتواند زیانهایی را متوجه فرآیند
مواجهه یک کشور با بحران بکند .برنانکی همچنین باید به
نهادهایی مانند بانکها و شرکتهای بزرگ بیمه کمک
کند که با اینکه خودش از منتقدان آنهاست اما احساس
میکنــد که این کمکها برای نجات کل اقتصاد ضروری

بن برنانکی ،دسامبر
 2009به عنوان مرد
سال روی جلد مجله
تایم قرار گرفت

نمایندگان ،جان بینر 24همراه با رئيس کمیســیون بانکداری مجلس سنا ،کریس داد،25
رئيس کمیسیون خدمات مالی مجلس نمایندگان ،بارنی فرانک 26و بسیاری دیگر در جلسه
حضور داشتند.
من و هنک بار دیگر شرایط شرکت اِيآيجي و راهکار پیشنهادیمان را شرح دادیم.
توسط پرسشهای مختلف محاصره شده بودیم .قانونگذاران در مورد اختیارات فدرال رزرو
برای وام دادن به یک شرکت بیمه پرسیدند .به طور طبیعی ،فدرال رزرو تنها ميتواند به
بانکها و نهادهای پساندازی وام بدهد .قانون فدرال رزرو در دوران رکود ـ بند  ۱۳تبصره
» به
 ۳ـ را شــرح دادم که به فدرال رزرو امکان ميدهد در «شــرایط غیرعادی و بحرانی 
هر فرد یا شرکتی کمک کند .قانونگذاران ميخواستند بدانند که سقوط اِيآيجي چه
عواقبی خواهد داشت و همچنین بازپرداخت وام چگونه خواهد بود .ما به بهترین شکلی
که ميتوانستیم پاسخ دادیم .بله ،باور داشتیم که این گام ضروری بود .نه ،نميتوانستیم
موفقیت آن را تضمین کنیم.
همانطور که از تعداد پرســشها کاسته ميشد ،ســناتور رید را دیدم که با کالفگی
صورتش را با دستانش ميمالید .باالخره به حرف آمد« .آقای رئيس ،آقای وزیر» .او گفت

هستند .اکنون پس از گذشت حدود نه سال میتوان گفت که مجموعه اقدامات
برنانکی در بازگرداندن رشد به اقتصاد امريكا و کاهش بیکاری موفق بودهاند .اقداماتی
که البته باعث شد او در سال  ۲۰۰۹توسط مجله تایم
به عنوان چهره سال برگزیده شود .کتاب «شجاعت
اقدام» نیز روایت نســبتا جذابی است از تالشهاي
او طی دوران ریاســت بر فدرال رزرو (از سال ۲۰۰۶
تــا  )۲۰۱۴و دیگر مقامات برای اینکه اجازه ندهند
طوفان مالی ســال  ۲۰۰۸همهچیز را با خود ببرد و
اقتصاد را در پرتگاه بیندازد .هرچند که شاید تعدد
اسامی مختلف برای خوانندهای که سیاست امريكا
را از نزدیــک دنبال نمیکند کمی خســتهکننده
باشــد .برای معرفی کتاب دو بخــش از آن ترجمه
شده است .بخش نخست به روز تصمیمگیری برای
کمک به بزرگترین شرکت بیمه جهان اختصاص
دارد .جلساتی پیدرپی با مهمترین مقامات در یک
روز نشــان میدهد که شرایط تا چه حد وخیم بوده
است .بخش دوم به نگاه کلی آقای برنانکی به عملکرد
اقتصاد امريكا در دوران بحران و مقایسه آن با دیگر
کشورها اختصاص دارد.
شجاعت اقدام

بن برنانکی
سال انتشار ۲۰۱۵ :
انتشارات :نورتون

* نام کتابی از ریچارد براتیگان ،نویسنده امريكایی
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کتاب ضمیمه
«ممنونم که امشب اینجا آمدید تا این موضوع را با در میان بگذارید و به پرسشهای ما
پاسخ بگویید .مفید بود .شما هم نظرات و واکنشهای ما را شنیدید .اما هیچکدام از آنها را
به اشتباه به عنوان تایید کنگره در نظر نگیرید .ميخواهم کامال شفاف باشم .این تصمیم
شماست و شما مسئول آن هستید».
نامه وام کمکی مذاکره کرده بود ،تماس
به دفترم بازگشتم .تیم گایتنر ،که در موردتوافق 
گرفت تا بگوید که هيئت مدیره اِيآيجي با شــرایط پیشنهادی ما موافقت کرده است.
شرایط بهدرستی بسیار سختگیرانه بود .ما نميخواستیم به نظر بیاید که بابت ناکامی به
اِيآيجي پاداشی ميدهیم و نميخواستیم این انگیزه را در دیگر شرکتها ایجاد کنیم
که همان ریسکهایی را بپذیرند که اِيآيجي با پذیرش آنها در لبه پرتگاه قرار گرفته بود.
نرخ بهره باالیی را از آنها ميگرفتیم و حدود  ۸۰درصد مالکیت شرکت را هم در اختیار
ميگرفتیم ،در نتیجه مالیاتدهندگان از موفقیت طرح نجات نفع ميبردند .هيئت مدیره
نامه را تایید کرده بود .همه آنچه نیاز داشتیم
فدرال رزرو نیز پیشتر در همان روز اینتوافق 
انتشار بیانیه مطبوعاتی بود.
اما نیاز داشتم که برای چند لحظه به همه آن بیندیشم .باور داشتم که در حال انجام کار
درست هستیم .باور داشتم که هیچ انتخاب موجه دیگری نداریم .اما همچنین ميدانستم
که برخی اوقات فرآیند تصميمگيری نیروی مخصوص به خودش را به دست ميآورد .مهم
بود که مطمئن باشم.
بیتردید ریسکی که ميپذیرفتیم بسیار باال بود .هرچند که  ۸۵میلیارد دالر مبلغ بسیار
هنگفتی بود اما بحث بیشتر از این در میان بود .اگر اِيآيجي حتی با کمک وام هم سقوط
ميکرد ،وحشــت مالی شدت ميگرفت و اطمینان بازار به توانایی فدرال رزرو در کنترل
بحران هم از بین ميرفت .عالوه بر این ،آینده فدرال رزرو هم در خطر بود .ســناتور رید
روشن ساخته بود که کنگره هیچ مسئولیتی را بر عهده نميگیرد .رئيسجمهور احتماال از
ما دفاع ميکرد اما تا چند ماه دیگر او دفترش را ترک ميکرد .اگر ناکام ميشدیم ،کنگره
خشمگین احتماال فدرال رزرو را زیرورو ميکرد .نميخواستم به عنوان فردی در یادها بمانم
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که تصمیمات او به ویرانی فدرال رزرو انجامید.
همانطور که به خیابان کانستیتیوشن مينگریستم با خودم فکر کردم که هنوز ميتوانم
جلویش را بگیرم .پرداخت وام نیازمند تایید همه اعضای هيئت مدیره بود ،پس همه آنچه
باید انجام ميدادم این بود که رأیم را عوض کنم .همینها را به میشل گفتم و اضافه کردم:
«ما هنوز چیزی اعالم نکرد های م ».
اگر اقدام ميکردیم ،هیچکس از ما تشکر نميکرد .اگر کاری نميکردیم ،پس چهکسی
کاری ميکرد؟ اخذ تصمیماتی که از نظر سیاسی محبوب نیستند اما در بلندمدت به نفع
کشــور هستند دلیل وجودی فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی مستقل بود .دقیقا برای
همین هدف ایجاد شده بود :انجام آنچه باید انجام ميشد ـ آنچه دیگران نميتوانستند یا
نميخواستند انجام دهند.
میشل رشته افکارم را پاره کرد و بهنرمی گفت «باید یك چیزی اعالم کنیم».
گفتم« :باشــد ،این کار باید انجام شــود .بیا برای آخرین بار بیانیه مطبوعاتی را مرور
کنیم».
اینگونه آغاز ميشد« :برای انتشار در ساعت  ۹بعدازظهر به وقت شرق (امريكا) :هيئت
مدیره فدرال رزرو در روز سهشــنبه ،با حمایت کامــل وزارت خزانهداری ،به بانک فدرال
رزرو نیویورک اجازه ميدهد که  ۸۵میلیارد دالر به گروه بينالمللی امريكایی وام بدهد»...
J Jنگاه به گذشته ،نگاه به آینده
نگارش این کتاب را کمی بیش از یک سال پس از ترک فدرال رزرو به پایان ميرسانم.
آنا (همســرم) و من هنوز در واشــنگتن زندگی ميکنیم .برنامهاي که او برای کودکان
شهرنشــین بنا نهاده رو به گسترش است .هنگامی که مشغول ارائه مشاوره و سفر برای
سخنرانی در نشستها و کنفرانسها نیستم ،روی پروژههای مختلف در موسسه بروکینگز
کار ميکنم .همچون همیشه ،اقتصاد را از نزدیک دنبال ميکنم .اما خواندن مناظرههای
مربوط به سیاستگذاری با علم به اینکه فرد دیگری مجبور خواهد بود که تصمیمات سخت

یک دلیل برای باور موثر بودن سیاستهای فدرال رزرو این است که در مقایسه با تجربه دیگر اقتصادهای صنعتی ،بهبود در امريكا
بسیار بهتر بود .در انتهای سال  ،۲۰۱۴تولید کاال و خدمات در امريكا بیش از  ۸درصد بیشتر از میزان آن در انتهای سال  ۲۰۰۷یعنی
نقطه اوج پیش از بحران بود.

بگیرد و از آنها دفاع کند آرامشبخش است.
جانت یلن 27به طور کامل در سمت تازهاش (ریاست فدرال رزرو) مشغول به کار شده
است .پس از تعویقهای خستهکننده و متداول ،استن فیشر 28هم برای سمت نایبرئيس
تایید شد و در  ۲۸ماه مه  ۲۰۱۴سوگند یاد کرد .او هدایت کمیتهاي را بر عهده دارد که بر
عملکرد فدرال رزرو برای ثبات مالی نظارت ميکند.
طی سال  ،۲۰۱۴جانت به سیاستهایی که من و او به کار گرفته بودیم ادامه داد .خرید
اوراق بهادار بهآرامی کاهش یافت آن هم بدون ایجاد اختالل مهم مالی یا صدمه زدن به
اقتصاد .هنگامی که این خریدها در اکتبر  ۲۰۱۴متوقف شد ،تراز فدرال رزرو حدود ۴.۵
هزار میلیارد دالر بود .رقمی حیرتآور که البته نسبت به تولید ساالنه امريكا که بیش از
 ۱۷هزار میلیارد دالر است ،رقمی است مشابه تراز بانکهای مرکزی در دیگر کشورهای
صنعتیمهم.
شــرایط مورد نیاز برای پایان سیاست تســهیل مقداریِ سوم 29ـ بهبود چشمگیر در
چشــمانداز بازار کار ـ بیتردید برآورده شده بودند .در آگوست سال  ،۲۰۱۲زمانی که در
جکسون هول 30خبر از تسهیل مقداری سوم دادم ،نرخ بیکاری هشت و یکدهم درصد
بــود .در اکتبر  ،۲۰۱۴زمانی که خرید اوراق قرضه رو به اتمام بود ،نرخ بیکاری به پنج و
هفتدهم درصد رســید و همچنان رو به کاهش بود .نزدیک به  ۳میلیون شغل در سال
 ۲۰۱۴ایجاد شده بود ،بیشترین میزان افزایش سالیانه از سال  .۱۹۹۹این دستاوردها باعث
شد طی دوره پنجساله  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۴حدود ده و هفت میلیون شغل به مجموع تعداد
شغلها در اقتصاد افزوده شود.
برنامههای خرید اوراق بهادار و ارائه وام ســود قابل توجهی برای دولت به همراه آورده
بودند .فدرال رزرو در ســال  ۲۰۱۴حدود  ۱۰۰میلیارد دالر به وزارت خزانهداری فرستاد،
رکوردی دیگر که مجموع وجوه ارسالی طی شش سال از سال  ۲۰۰۹تا انتهای  ۲۰۱۴را
به رقمی نزدیک به  ۴۷۰میلیارد دالر رساند ـ یعنی بیش از سه برابر وجوه پرداختی مشابه
طی شــش سال پیش از بحران ( ۲۰۰۱تا  )۲۰۰۶و معادل  ۱۵۰۰دالر برای هر مرد ،زن
و بچه در امريكا.
نرخ بهره کوتاهمدت همسو با خطمشی کمیته بازار باز فدرال 31در اوایل سال  ۲۰۱۵در
پایینترین سطح باقی مانده بود ،هرچند که بازارها انتظار دارند کمیته نرخهای بهره نزدیک
به صفر را در حوالی پایان سال افزایش دهد .البته اینکه نرخهای بهره به چه میزان و با چه
سرعتی افزایش مييابند به وضعیت اقتصاد بستگی دارد .به رغم نرخ بیکاری رو به کاهش،
افزایش ناچیز دســتمزدها در سال  ۲۰۱۴نشان ميداد که تقاضا برای نیروی کار هنوز از
عرضه فراتر نرفته است .در نتیجه به نظر ميرسد که فدرال رزرو هنوز برای سیاستهای
سهلگیرانه جا داشته باشد و بتواند از رشد بیشتر اشتغال آن هم بدون خطر افزایش شدید
نرخ تورم حمایت کند.
رشد کند اقتصاد جهانی همراه با دالر قوی بر صادرات امريكا در اوایل سال  ۲۰۱۵تاثیر
منفی داشت و در نتیجه رشد کل اقتصاد را کند کرد .با وجود اين ،هنوز نشانههای مثبت
بسیاری را ميتوان در اقتصاد امريكا مشاهده کرد .مصرفکنندگان امريكایی ،که مخارج آنها
حدود دوسوم اقتصاد را تشکیل ميدهد ،در بهترین وضعیت خود طی سالهای اخیر بودند.
بدهی خانوارها کاهش یافته بود و نرخ بهره پرداختهایشان پایین آمده بود و ارزش خانهها
و همچنین موجودی حسابهای بازنشستگی باال رفته بود .کاهش ناگهانی در بهای نفت،
از بشکهاي  ۱۰۰دالر در جوالی  ۲۰۱۴به حدود بشکهاي  ۵۰دالر در اوایل  ،۲۰۱۵هرچند
برای تولیدکنندگان انرژی در امريكا مشکلســاز بود اما برای مصرفکنندگان از طریق
هزینه سوخت و گرمایش کمتر همچون معافیت مالیاتی عمل کرد .اعتماد مصرفکننده،
شاخصی که توسط نظرسنجی سنجیده ميشود ،افزایش یافته بود .بازار مسکن ،هرچند
هنوز هم ضعیف بود اما به میزان قابل توجهی از زمان رکود رشد کرده بود و سیاستهای
مالی دولتهای فدرال ،ایالتی و محلی به طور میانگین از سیاســتهای سختگیرانه به
سیاستهایی خنثی گذار کرده بودند آن هم بدون تالش برای حمایت از یا مهار رشد .نرخ
تورم حتی بدون در نظر گرفتن روند نزولی بهای انرژی و مواد غذایی کامال پایین باقی مانده
بود ـ کمتر از نرخ  2درصدی هدفگذاریشده توسط فدرال رزرو ـ و به نظر ميرسید که
همچنان پایین باقی بماند .برای اعتبار فدرال رزرو مهم خواهد بود که نشان دهد در نگه
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داشــتن نرخ تورم در حدود نرخ هدفگذاریشده  ۲درصدی مصمم است .همانطور که
جهان آموخته است ،نرخ تورم بسیار پایین همانقدر مضر است که نرخ تورم بسیار باال.
ما نميتوانیم به طور دقیق بفهمیم که چه میزان از بهبود اقتصاد امريكا را ميتوان به
سیاستهای پولی نسبت داد و تنها ميتوانیم تخمین بزنیم که بدون اقدامات انجامشده
توسط فدرال رزرو چه اتفاقاتی ميافتاد .اما بیشتر بررسیها ،شامل تحقیقات داخل و خارج
بانکهای مرکزی ،نشــان ميدهند که سیاستهای پولی نامتعارف ـ هم شامل سیاست
تسهیل مقداری و ارتباطات مربوط به برنامههای سیاستی ـ رشد اقتصادی را تقویت کردند
و به ایجاد شغل انجامیدند و خطر تورم منفی را کاهش دادند.
یک دلیل برای باور موثر بودن سیاستهای فدرال رزرو این است که در مقایسه با تجربه
دیگر اقتصادهای صنعتی ،بهبود در امريكا بسیار بهتر بود .در انتهای سال  ،۲۰۱۴تولید کاال
و خدمات در امريكا بیش از  ۸درصد بیشتر از میزان آن در انتهای سال  ۲۰۰۷یعنی نقطه
اوج پیش از بحران بود .رشد تنها  ۸درصدی طی هفت سال (دورهاي که شامل بحران و
رکود ميشود) چندان چشمگیر نیست .اما در منطقه یورو (مجموعه کشورهایی که از واحد
پول مشترک یورو استفاده ميکنند) در پایان سال  ۲۰۱۴همچنان حدود یک تا یک و دو
دهم درصد پایینتر از نقطه اوجش بود .تولید آلمان که حدود یکسوم کل تولید منطقه
یورو است حدود  ۴درصد باالتر از نقطه اوجش بود که نشاندهنده عملکرد بسیار ضعیف
دیگر اقتصادهای منطقه یورو بود .تولید بریتانیا کمی بیش از  ۳درصد باالتر از نقطه اوج بود
و تولید ژاپن نیز کمی پایینتر از نقطه اوج پیش از بحران قرار داشت.
برخی از تفاوتهای بينالمللی در سرعت بهبود بازتابدهنده عواملی بلندمدت است،
مانند تفاوتهای میان کشورها در میزان رشد نیروی کار .اما تفاوتهای میان سیاستهای
اقتصادی نیز بخش قابل توجهی از تفاوتها در میزان رشد را شرح ميدهند .هرچند که
امريكا مرکز و محل آغاز بحران  ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۹بود اما از آنجا که فدرال رزرو در مقایسه
با بانکهای مرکزی دیگر اقتصادهای مهم ،سیاستهای پولی انبساطی شدیدتری را به کار
گرفت و سیاستهای مالی امريكا نیز به رغم مخالفتها در مقایسه با دیگر کشورها کمتر
سختگیرانه بود ،امريكا قدرتمندترین بهبود را در میان اقتصادهای توسعهیافته مهم تجربه
کرد .آزمون استرس بانکی ما در سال  ۲۰۰۹نیز شایسته قدردانی است چرا که کمک کرد
نظام مالی امريكا در مسیر سالمتری برای بهبود قرار بگیرد.
عملکرد ضعیف منطقه یورو ،شــامل نرخ تورم بسیار پایینتر از نرخ هدفگذاریشده
توسط بانک مرکزی اروپا تا حدی ناشی از سیاستهای پولی و مالیاي بودند که از آنچه
شرایطاقتصادیميطلبیدبسیارانقباضیتربودند.بازارهاهمچنیننخستیندورهایآزمون
استرس بانکی اروپاییها را کماعتبارتر از آزمونهای امريكایی قلمداد کردند .انتخابهای
سیاســتی اروپایی بازتابدهنده شرایط خاصی بود که بحرانهای بدهی در یونان و دیگر
کشورها و ایرادهای ساختاری منطقه یورو ميشد که مهمترین آن نبود سیاستهای مالی
هماهنگ میان کشورها بود .اما برآوردهای اقتصاد کالن نادرست نیز به مشکالت اروپا افزود.
همانطور که تیم گایتنر و من هشدار داده بودیم ،آلمان و متحدانش درون منطقه یورو
بسیار زود و بسیار شدید برای ریاضت اقتصادی در کشورهایی (شامل آلمان) که مشکل
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کتاب ضمیمه
برنانکی به همراه همسرش آنا .آنها هنوز در واشنگتن زندگی میکنند.

مالی میانمدتی نداشتند فشار آوردند در حالی که در همان زمان در مقابل اقدامات پولی
نامتعارف (مانند سیاســت تسهیل مقداری) مقاومت ميکردند .بانک مرکزی اروپا تحت
هدایت ماریو دراگی 32باالخره برنامه تســهیل مقداری گستردهاي را به کار گرفت اما این
طرح تازه اوایل سال  ۲۰۱۵آغاز شد ،یعنی تقریبا شش سال پس از زمانی که برنامههای
مشابه آن در امريكا و بریتانیا به کار گرفته شده بود.
بدون رشد اقتصادی ،بیکاری در اروپا بدتر شد و واگرایی از امريكا چشمگیر است .در
سال  ،۲۰۰۹در پایان بحران مالی ،نرخ بیکاری هم در امريكا و هم در منطقه یورو حدود
 ۱۰درصد بود .اما تا پایان سال  ،۲۰۱۴نرخ بیکاری منطقه یورو به حدود  11و یکچهارم
درصــد افزایش یافته بــود در حالی که در امريكا به کمتر از  ۶درصد کاهش یافته بود .و
بیشتر اینکه بیکاری در اروپا در مقایسه با امريكا در میان جوانان رواج بیشتری داشت و
باعث ميشد که فرصت توسعه توانایی از طریق کسب تجربه کاری از جوانان اروپایی دریغ
شــود .نیروی کار کمتر مجرب و کمتر ماهر در عوض ميتواند چشمانداز رشد بلندمدت
اروپا را نیز وخیمتر کند.
33
بریتانیا و ژاپن نمونههای حد وسطی محسوب ميشوند .در بریتانیا ،بانک انگلستان
تحت هدایت مروین کینگ 34و مارک کارنی 35سیاستهای پولی مشابه سیاستهای فدرال
رزرو را دنبال کردند که به ایجاد بهبودی مالیم کمک کرد .اینکه عملکرد بریتانیا به خوبی
امريكا نبود احتماال نشــاندهنده سیاستهای مالی انقباضیتری است که توسط دولت
محافظهکار نخستوزیر دیوید کامرون 36به کار گرفته شدند و همچنین به این خاطر که
بریتانیا روابط تجاری نزدیکی با منطقه یورو دارد.
ژاپن ،هرچند که عملکرد بهتری از منطقه یورو داشت ،اما حتی با اینکه بحران به بخش
مالی ژاپن در مقایسه با دیگر کشورهای صنعتی با نیروی کمتری ضربه زد ،رشد اقتصادی
ژاپن طی سالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۵اساسا صفر بود .مشکالت مداوم ژاپن با نرخ تورم منفی
و ضعف ســاختاری (مانند نیروی کار رو به کاهش) به توضیح این عملکرد ناامیدکننده
38
کمک ميکند .هرچند ژاپن تحت نخستوزیری شینزو آبه 37و هدایتهاروهیکو کورودا
در سال  ۲۰۱۳سیاستهای انبساطیتری را به کار گرفت که شامل برنامه تسهیل مقداری
نیز ميشد که در مقایسه با اندازه اقتصاد ژاپن بسیار بزرگتر از آن چیزی است که توسط
فدرال رزرو به کار گرفته شد .تا سال  ،۲۰۱۵دادهها نشان ميداد که ژاپن در مقابله با تورم
منفی پیشرفت داشته است .برای دستیابی به احیایی وسیعتر در اقتصاد ،ژاپن باید به تورم
منفی پایان بدهد و آن دســته از مقررات دولتی را که از شرکتهای تثبیتشده در بازار
حمایت ميکنند و جلوی رقابت در صنایع داخلی مانند خدمات ،ساخت و ساز و کشاورزی
را ميگیرند اصالح کند.
اقتصادهای بازارهای نوظهور ،شامل چین ،هند ،برزیل ،روسیه و مکزیک ،اکنون نیمی
از تولید جهان را بر دوش دارند .بازارهای نوظهور هم از بحران مالی آسیب دیدند آن هم
بیشتر به این خاطر که تجارت جهانی سقوط کرد .از زمان بحران عملکرد آنها به خاطر
سقوط بهای مسکن پس از آغاز بحران
شاخص بهای مسکن ( ژانویه )۱۰۰ = ۲۰۰۰
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انتخابهای سیاستی و عواملی دیگر مانند اینکه آیا کشور صادرکننده نفت است یا خیر،
متفاوت بوده است .چین برای مثال نسبتا بهسرعت از بحران عبور کرد ،تا حدی به خاطر
برنامه محرک مالی گســترده که در ســال  ۲۰۰۹به کار گرفته شد و اکنون بار دیگر بر
اصالحات اقتصادی بلندمدت متمرکز شده است .برای تداوم موفقیت ،چین باید از وابستگی
بــه صادرات بکاهد و اقتصادش را حول محور تولیــد کاال و خدمات برای مردم خودش
سامان بدهد .چین همچنین به طور ضروری نیازمند پاکسازی محیط زیست ،تقویت نظام
تامین اجتماعی ،بهبود مقررات مالی و کاهش فساد است .در حالی که اقتصاد چین بالغ
ميشود ،جمعیت آن پا به سن ميگذارند و سطح تکنولوژی آن نیز به غرب ميرسد و رشد
اقتصادی نسبت به میزان خیرهکننده دهههاي اخیر کند ميشود .هرچند که در مقایسه با
اقتصادهای توسعهیافته همچنان باال خواهد بود.
پس از واکنش منفی بازارها به تالش فدرال رزرو برای مهار سیاســتهای انبساطی
در سال  ،۲۰۱۳تغییرات سیاستی به کار گرفتهشده توسط فدرال رزرو و دیگر بانکهای
مرکزی مهم ،حداقل تا اوایل سال  ،۲۰۱۵فشاری بر نظامهای مالی یا اقتصادهای بازارهای
نوظهور وارد نیاورده است و همانطور که پیشبینی کرده بودیم ،این اقتصادها از بازگشت
اقتصاد امريكا بهره بردند چرا که واردات امريكاییها افزایش یافت.
فدرال رزرو هم طی دوره ریاست من به میزان قابل توجهی تغییر کرد .شفافیت و تمرکز
ما بر ثبات مالی بیشــتر شده اســت .در همین زمان ،تهدیدهای تازهاي ظهور کردند که
ميتوانند توانایی سیاستگذاران فدرال رزرو را در آینده برای اقدام جهت حفظ ثبات مالی
و حمایت از اقتصاد با مانع مواجه کنند .ناکامی ما در پیشبینی و پیشگیری از بحران و
برخی از واکنشهای ما ،بهخصوص نجات اِيآيجي و بیر استیرنز ،از نظر سیاسی به فدرال
رزرو ضربه زد و باعث شد تهدیدهایی علیه استقالل آن شکل بگیرند.
امیدوارم که شفافیت افزایشیافته فدرال رزرو به حفظ استقالل این نهاد کمک کند،
حتی با حفظ پاسخگو بودن از منظر دموکراتیک .فدرال رزرو در حال حاضر سیاست پولی
را از طریق چارچوبی تدوین ميکند که شامل نرخ تورم هدفگذاریشده  ۲درصدی است
همراه با تعهد به اتخاذ رویکردی متوازن در زمانی که اهداف مربوط به اشتغال و تورم با
یکدیگر در تضاد باشند .نشستهای مطبوعاتی رئيس فدرال رزرو ،پیشبینیهای مبسوط
اقتصادی و مربوط به نرخ بهره توسط حاضران کمیته بازار باز فدرال و مناظرههای پویا در
سخنرانیهای سیاستگذاران فدرال رزرو باعث خواهند شد که همچنان اطالعات زیادی
در مورد استراتژی فدرال رزرو و منطق تصميمگيری آن در اختیار کنگره ،افکار عمومی
و بازارها قرار بگیرد .روزگار عملکرد محرمانه در بانک مرکزی مدتهاست که به سر آمده
است .امروز ،فدرال رزرو نهتنها یکی از شفافترین بانکهای مرکزي جهان است بلکه یکی
از شفافترین نهادهای دولتی در واشنگتن نیز محسوب ميشود.
شــفافیت برای بازارها و سیاست پولی و همچنین موارد دیگر اهمیت دارد .به عنوان
رئيس فدرال رزرو ،از طریق حضور در برنامههای تلویزیونی مانند« ۶۰دقیقه» 39و همچنین
ســخنرانی در دانشگاهها و خروج از واشنگتن برای دیدار با اقشار مختلف جامعه ،ارتباط
فدرال رزرو را با امريكاییهای کوچه و بازار گسترش دادم .جانت یلن ـ که در خانوادهاي از

درک فدرال رزرو از سیاست پولی و اجرای آنها طی دوران ریاست من به میزان زیادی تغییر کرد .فدرال رزرو
و دیگر بانکهای مرکزی نشان دادند که سیاست پولی همچنان ميتواند حامی رشد باشد آن هم حتی زمانی که
نرخهای بهره کوتاهمدت تا نزدیکی صفر درصد پایین آمدند.

طبقه متوسط در محله بروکلین 40پرورش یافته و تحقیقاتش بر بیکاری متمرکز بوده است
ـ این رویکرد را ادامه داده است .برای مثال او دستور داده که در فدرال رزرو شورای مشورتی
تازهاي از کارشناسان توسعه روابط مشتریان و توسعه ارتباطات ایجاد شود با این هدف که
اعضای هيئت مدیره بهدرستی در جریان دغدغههای بخشهای حقیقی اقتصاد قرار بگیرند.
در کنار هدایت فدرال رزرو به سوی شفافیت بیشتر ،بحران باعث شد که حفظ ثبات
مالی بار دیگر به اصلیترین بخش ماموریت این نهاد تبدیل شــود .حفظ ثبات نیازمند
» نظام مالی است .در سطح درختان ،ما از طریق
» و «جنگل 
توجه همزمان به «درختان 
ابزار نظارتی تازه مانند آزمون اســترس ساالنه بانکهای بزرگ نظارت سنتی بر بانکها
را مورد بازنگری قرار داديم و تقویت کردیم .در ســطح جنگل ،توجهمان را به ثبات کلی
نظام مالی افزایش دادیم .کارکنان فدرال رزرو اکنون به طور مرتب بانکداری در ســایه و
دیگــر بخشهای نظام مالی را که در قلمرو فــدرال رزرو قرار ندارد تحت نظر دارند .این
نگرش جامعتر به فدرال رزرو اجازه ميدهد که آسیبپذیری و خطراتی را که یک رویکرد
دروننهادی ممکن است در شناخت آنها ناکام بماند شناسایی کند.
درک فدرال رزرو از سیاســت پولی و اجرای آنها نیز طی دوران ریاست من به میزان
زیادی تغییر کرد .فدرال رزرو و دیگر بانکهای مرکزی نشــان دادند که سیاســت پولی
همچنان ميتواند حامی رشد باشــد آن هم حتی زمانی که نرخهای بهره کوتاهمدت تا
نزدیکی صفر درصد پایین آمدند .ابزارهایی که ما توسعه دادیم ،شامل خرید گسترده اوراق
قرضه و شــیوه اطالعرسانی در مورد مسیر احتمالی سیاست پولی احتماال پس از عادی
شدن شرایط اقتصاد به قفسه بازخواهند گشت .انتظار دارم که سیاست پولی بار دیگر بیشتر
شامل مواردی مانند تغییر نرخهای بهره کوتاهمدت شود و تراز فدرال رزرو نیز با فرارسیدن
سیاستی نامتعارفی که ما
سررسید اوراق بهادار بهمرور کاهش یابد .با وجود اين ،ابزارهای
ِ
توسعه دادیم ميتوانند در صورت نیاز دوباره احیا شوند.
در اوایل سال  ،۲۰۱۵اصالحات مربوط به قانون داد ـ فرانک 41سال  ۲۰۱۰و مذاکرات
بينالمللی بازل  ۳42به ســوی اجرایی شــدن پیش ميرفتند .این اصالحات در کنار هم
ميتواند نظام مالی بهمراتب ایمنتری را ایجاد کند .با وجود اين ،شوکهای مالی در آینده
اجتنابناپذیر خواهند بود ـ مگر اینکه آماده باشیم ریسکپذیری را حفظ کنیم و پیامدهای
آن را در کاهش پویایی و رشــد اقتصادی تحمل کنیم .مهمترین اصالحات پسابحران نه
به دنبال حذف شــوکها به طور کامل ،بلکه به دنبال افزایش توان سیستم برای مقابله
با آنها هستند .این اصالحات شامل این موارد ميشوند :افزایش سرمایه و نقدینگی مورد
نیاز بهخصوص برای بانکهای بزرگتر؛ حذف حفرههای قانونی که باعث عدم نظارت بر
نهادهای بزرگ مانند اِيآيجي ميشــود؛ مبادالت شفافتر و ایمنتر در بازار مشتقات؛
بهبود حمایت از مصرفکننده؛ و اختیارات تازه که به دولت اجازه ميدهد نهادهای مالی
ناکام را تعطیل کند آن هم با خطراتی کمتر برای نظام مالی.
نمیتوان به طور دقیق گفت چه زمانی اما اقتصاد امريكا باالخره به رشد طبیعی خود
روند خروج اقتصادهای صنعتی از بحران
تولید حقیقی (سه ماهه چهارم )۱۰۰ = ۲۰۰۷
ایاالت متحده آمریکا
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برنانکی ،از سال
 ۲۰۰۶تا  ۳۱ژانویه
 ۲۰۱۴به مدت ۸
سال رئیس بانک
مرکزی ایاالت متحده
آمریکا بود

بازخواهد گشت آن هم همراه با نرخ بیکاری پایدار و تورمی نزدیک به نرخ هدفگذاریشده
شبینی کردن ،ب هخصوص
توسط فدرال رزرو .با در نظر گرفتن این گفته از یوگی برا 43که «پی 
در مورد آینده ،مشکل است» ،در مورد آینده بلندمدت اقتصاد امريكا چه ميتوان گفت؟
بیتردید اقتصاد امريكا با چالشهایی اساسی مواجه خواهد شد .ما در مقایسه با دیگر
نتایج به
کشورهای صنعتی مبالغ هنگفتی برای آموزش و خدمات درمانی ميپردازیم اما ِ
طور معنیدار بهتری به دســت نميآوریم و در برخی مواقع نتایج بدتری هم ميگیریم.
میانگین سنی جامعه ما (امريكا) رو به افزایش است به این معنی که نسبت بازنشستگان
به افرادی که کار ميکنند رو به افزایش است .این روند فشاری مالی را بر دولت فدرال ،که
به بازنشستگان خدمات تامین اجتماعی و درمانی ارائه ميدهد ،تحمیل ميکند .بنبست
سیاســی و عملکرد ضعیف نهادهای تصميمگير جلوی اقدامات عاقالنه برای هزینهها و
مالیاتها را ميگیرد و همینطور گام برداشتن به سوی تقویت رشد ،مثال از طریق اصالح
مقررات ،بهبود آموزش و پرورش و سرمايهگذاری بخش عمومی که به افزایش بهرهوری
ميانجامند مانند سرمايهگذاری در زیرساختها و فناوری ،را با اخالل مواجه ميکند.
ما در امريكاي منطبق بر تصویر رویایی سرزمین فرصتها زندگی نميکنیم .بسیاری از
امريكاییها تا حدی به خاطر کمبودهای بخش آموزش از مهدکودک گرفته تا دبیرستان
از مهارتهای الزم برای موفقیت در اقتصادی جهانی با فناوری پیشرفته بهرهمند نیستند.
پایین بودن ســطح آموزش و مهارت به طور قطع یکــی از اصلیترین عوامل مربوط به
روندهای بلندمدت افزایش نابرابری و اضمحالل طبقه متوسط است .این روندها توضیح
ميدهند که چرا بسیاری از امريكاییها به رغم اینکه سالهاست اقتصاد وارد دوران بهبود
شده هنوز اعتقاد دارند که اقتصاد همچنان در رکود به سر ميبرد .دادهها هرچه بگویند ،باز
هم برای آنهایی که از اقتصاد رو به گسترش بهره نميبرند شرایط مانند دوران رکود است.
فدرال رزرو ميتواند از رشد مجموع اشتغال طی دوران بهبود حمایت کند اما قدرتی برای
تاثیرگذاری بر کیفیت آموزش ،سرعت نوآوریهای تکنولوژیکی و دیگر عواملی که تعیین
ميکنند شغلهای ایجادشده مشاغلی خوب با کیفیتی باال هستند ندارد .به همین خاطر
من اغلب ميگفتم که سیاســت پولی نوشدارو نیست ـ ما نیاز داشتیم که کنگره نقش
خودش را ایفا کند .پس از آرام شدن بحران ،این کمک محتمل به نظر نميرسید .زمانی
که بهبود همانطور که انتظار ميرفت نتوانست همه را به یک میزان از بحران خارج کند،
این فدرال رزرو بود که به نظرم به طور غیرمنصفانه مورد انتقاد قرار گرفت.
به رغم مشکالت غیرقابل انکار ،من امريكا را یکی از جذابترین نقاط برای زندگی ،کار
و سرمايهگذاری طی چند دهه آینده ميدانم .برای این خوشبینی از میان دالیلی پرشمار
سه دلیل را ذکر ميکنم.
نخست اینکه به رغم افزایش میانگین سنی جامعه ،ساختار جمعیتی امريكا در مقایسه
با دیگر کشورهای صنعتی و بسیاری از اقتصادهای نوظهور (مانند چین که اکنون اثرات
بهکارگیری سیاست تکفرزندی را برای چند دهه احساس ميکند) ب ه مراتب بهتر است.
نرخ زاد و ولد ما نســبتا باال اســت و مهمتر اینکه ما از مهاجران دیگر کشورها استقبال
ميکنیم .جامعه جوانتر و رو به رشــد گسترش سریعتر نیروی کار را تقویت ميکند و
پویایــی اقتصاد را برای مثال از طریق بــازار بزرگتری برای محصوالت با تکنولوژی باال
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کتاب ضمیمه
افزایش ميدهد .همچنین حدس ميزنم که امريكا با بازار کار نسبتا انعطافپذیرش ،در
مقایسه با دیگر کشورها در جای دادن افراد مسنتری که همچنان قصد کار کردن دارند
موفقتر عمل خواهد کرد.
دوم اینکه امريكا پیشــرویاش را در نوآوریهای تکنولوژیکی که به عاملی مهم برای
رشد اقتصاد تبدیل شده حفظ کرده است .بسیاری از بهترین دانشگاههای تحقیقاتی جهان
در امريكا قرار دارند و ما در تجاریســازی پیشرفتهای تکنولوژیکی مهارت بیشتری به
دست آوردهایم .دیگر کشورها حتما به شرکتهای مربوط به فناوریهای نوین حاضر در
46
مناطق اطراف دانشــگاههای پیشرو مانند سیلیکونولی ،44میدان کندال 45در کمبریج
ماساچوســت 47و مثلت پژوهش 48در کارولینای شمالی 49غبطه ميخورند .نوآوری تنها
به شرکتهای اینترنتی ،طراحی اپلیکیشنها و وسایل الکترونیکی مانند تلفنهای همراه
هوشمند محدود نميشود .برای مثال ،فناوریهای تازه حفاری باعث رشد چشمگیر تولید
نفت و گاز شد که امريكا را در میان بزرگترین تولیدکنندگان انرژی قرار داد.
در آخر اینکه سنت کارآفرینی ما و پویایی بازارهایمان بارها در ایجاد صنایع و محصوالت
جدید موفق عمل کرده و این الگو احتماال تداوم خواهد یافت .اندازه و تنوع اقتصاد امريكا
به تازهواردان اجازه ميدهد که كسبوكارهای موجود را که دچار رخوت شدهاند به چالش
بکشند .در واقع برخی از مناطق کشور که زمانی از نظر اقتصادی عقب افتاده بودند ـ برای
مثال زادگاهم در جنوب ـ طی دهههای اخیر به حرکت درآمده و حتی برخی از شهرهای
کمربند زنگار 50نیز راههایی را برای احیا شدن یافتهاند.
این سه عامل در کنار عواملی دیگر باعث خوشبینی من هستند .هرچند که موفقیت
بهســختی اجتنابناپذیر است اما سیاستهای درست نیز در این میان نقشی ضروری بر
عهده دارند .برای مثال نیاز داریم که سیاستهای مهاجرتی عقالییتری را به کار بگیریم که
در عین سخاوتمندی به زیان کارگران ماهر نباشد ،در حالی که اکنون چنین است .دولتها
باید به ســرمايهگذاری ـ در فناوریهای بنیادین ،آموزش و زیرساختها ـ ادامه دهند .ما
بهشدت نیاز داریم که برای کمک به افراد برای کسب مهارت انعطافپذیرتر باشیم .بهبود
آموزش از دوره کودکستان تا دبیرستان اهمیت دارد اما این تنها راه افزایش مهارت نیروی
کار نیست .باید نگاه دقیقتری به آموزش دوران کودکی ،مدارس فنی و حرفهای ،برنامههای
کارآموزی ،کالجهای محلی ،بازآموزی بزرگساالن و دیگر شیوههای بهبود آموزش در طول
دوران زندگی داشته باشیم .برای مثال به عنوان رئيس فدرال رزرو ،از مراکز بازآموزیاي
در ریچموند 51بازدید کردم که سرمایه آن به طور مشترک توسط کارفرمایان خصوصی،
دولت ایالتی ویرجینیا 52و در کالج محلی تامین ميشد .کالجها کارگران را برای فرصتهای
شغلی موجود در كسبوكار کارفرمایان حاضر در طرح آماده ميکردند و کارفرمایان نیز
بخشی از هزینههای آموزشی را ميپرداختند .باید اطمینان حاصل کنیم که کند شدن
رشد هزینههای درمانی طی یک دهه اخیر در آینده نیز تداوم خواهد یافت .قوانین مالیاتی
فدرال که کاستیهایش در حال نمایان شدن است نیز از سال  ۱۹۸۶تاکنون مورد بازبینی
کامل قرار نگرفته است .باید دریابیم که کشوری هستیم نیازمند رویکردی تازه در رهبری.
به نظرم سیاســتمداران ما ،و حتی برخی از تکنوکراتها ،بیش از حد بر شکست دادن
رقبای ایدئولوژیک و پیروزی در مناظرهها تمرکز ميکنند و کمتر بر ایجاد اجماع و یافتن
راههایی تمرکز ميکنند که در آن همه از پیشرفت ،حتی پیشرفت ناقص ،به سوی اهداف
بهره ببرند.من به عنوان پروفسوری آرام و کمحرف وارد واشنگتن شدم ـ همراه با پیشینهاي
تحقیقاتی که نشان داد ميتواند در بحران مالی مفید باشد .اما بهسرعت آموختم که هم
در فضای عمومی و هم در فضای خصوصی ،شیوه رهبری به اندازه اینکه چقدر ميدانید
اهمیت دارد .تالش کردم به گونهاي رهبری کنم که با شخصیت و نقاط قوتم منطبق باشد
و مناســب شرایط هم باشد .به عنوان یک فرد دانشگاهی ،رویکرد آكادمیک ،خالقیت و
همکاری برایم ارزشمند بود .تاکید داشتم که تصمیمهای مربوط به سیاستگذاری باید بر
اساس مباحث آزاد اتخاذ شوند .تالش کردم که بحث و تبادل نظر را در جلسات افزایش
دهم و خالقیت و شــیوه تفکر آسمان آبی 53را تشــویق کنم .به رغم انتقادات مربوط به
چندصدایی ،تالش نکردم که سیاستگذاران فدرال رزرو را از اظهارنظرهای مخالف یکدیگر
در محافل عمومی بازبدارم.
رویکرد دانشگاهی مزایای بسیاری دارد .تفکر آسمان آبی به ایدههای تازه ميانجامد؛
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بحث دقیق این ایدهها را مورد سنجش قرار ميدهد .درگیر کردن همه از سیاستگذاران
کمیته بازار باز فدرال گرفته تا کارمندان در شیوه تفکر آسمان آبی باعث ميشد که همه
در به سرانجام رساندن سیاست نهایی نقش داشته باشند .تشویق به بحثهای عمومی به
افراد خارج از فدرال رزرو اطمینان خاطر ميداد که ما دامنه وسیعی از نگرشها را در نظر
ميگیریم .رویکرد دانشگاهی باعث ایجاد حسن نیت و اعتماد ميشد و برای زمانهایی که
مجبور بودم بدون مشورت زیاد یا کامال بهتنهایی تصميمگيری کنم حیاتی بود.
هرچند چنین زمانهایی بیشتر اســتثنا بودند تا قاعده .در بانکهای مرکزی ،اعتبار
ـ اطمینان به اینکه سیاســتگذاران به وعدهها و حرفهایشــان عمل ميکنند ـ برای
سیاســتگذاری موثر حیاتی اســت .اجماعی قدرتمند ،با دقت ساختهشده و با صبوری
نگهداریشده به ایجاد اعتبار کمک ميکند .این درسی است در مورد رهبری که من در
فدرال رزرو آموختم .این اصول باید به طور گستردهتری در واشنگتن به کار گرفته شوند.
درست است که همه پیشرفتها بر پایه رویکرد دانشگاهی و سازش قرار ندارند و برخی
اوقات باید بر اصول پافشاری کرد ،اما بهسختی ميتوان اشاره نکرد که امروز واشنگتن به

امريكا پیشرویاش را در نوآوریهای تکنولوژیکی که به عاملی مهم برای رشد اقتصاد تبدیل شده حفظ کرده است .بسیاری از بهترین دانشگاههای تحقیقاتی جهان در امريكا
قرار دارند و ما در تجاریسازی پیشرفتهای تکنولوژیکی مهارت بیشتری به دست آوردهایم .دیگر کشورها حتما به شرکتهای مربوط به فناوریهای نوین حاضر در مناطق
اطراف دانشگاههای پیشرو مانند سیلیکونولی ،میدان کندال در کمبریج ،ماساچوست و مثلت پژوهش در کارولینای شمالی غبطه ميخورند.

همکاری بیشتر و تقابل کمتر نیاز دارد .اگر قرار است که دولت نقش حیاتیاش را در ایجاد
یک اقتصاد موفق بازی کند ،باید مالحظه و سازش را تقویت كنيم و به نتایج تحقیقات
و بررســیها با دیدی باز بنگریم .بدون آن ،اقتصــاد امريكا به طور غمانگیزی در تحقق
تواناییهای خارقالعادهاش ناکام خواهد ماند.
پینوشتها:

1-Ben Bernanke
2-Eccles
3-Federal Reserve

بانک مرکزی ایاالت متحده امريكا (مترجم)

4-National Mall

پارکی عمومی در واشنگتن دیسی که بسیاري از بناهای مهم شهر را در بر ميگیرد.
(مترجم)
5-Michelle Smith
6-Hank Paulson

برای مقابله با رکود به کار گرفته شد و خرید میزان هنگفتی از اوراق بهادار را شامل ميشد.
این سیاســت در سه نوبت انجام شــد و در زمان بهکارگیری آن دو نوع انتقاد به آن وارد
ميشد .نخست اینکه گروهی معتقد بودند که تزریق پول به اقتصاد امريكا باعث ایجاد تورم
شدید خواهد شد و برخی اقتصاددانان مانند رابرت برو (استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد) نیز
هشدار دادند زمانی توقف این سیاست توسط فدرال رزرو با واکنش منفی شدید بازارهای
مالی مواجه خواهد شد( .مترجم)
30- Jackson Hole

منطقهای در ایالت وایومینگ امريكا

31-Federal Open Market Committee

کمیتهای در فدرال رزرو امريكا که مسئول تعیین سیاستهای پولی مانند نرخ بهره و
عرضه پول است.
32-Mario Draghi

33-The Bank of England

بانک مرکزی بریتانیا (مترجم)

34-Mervyn King

7-Oval Office

35-Mark Carney

8-Teddy Roosevelt

36-David Cameron

بیســت و ششمین رئيسجمهور امريكا که از ســال  ۱۹۰۱تا  ۱۹۰۹این سمت را بر
عهده داشت.

37-Shinzo Abe
38-Haruhiko Kuroda

9-Rough Rider

سوارکاران خشن لقب نخستین گروه سوارهنظام داوطلب ایاالت متحده بود که تدی
روزولت نیز در آن عضویت داشت.
10-George W. Bush
11-Dick Cheney
12-JP Morgan Chase
13-Bear Stearns
14-Fannie Mae
15-Freddie Mac
16-Lehman Brothers
17-Tim Geithner

تیموتی گایتنر در ســال  ۲۰۰۹توســط باراک اوباما به سمت وزیر خزانهداری امريكا
منصوب شد.
)18-American International Group (AIG
19-Subprime Mortgages

وامهای مسکن که به افرادی داده ميشد که از رتبه اعتباری کافی برخوردار نبودند و در
نتیجه به وامهای مسکن متعارف دسترسی نداشتند.

39- 60 Minutes

یکی از برنامههای شبکه سیبیاس امريكا
محلهای در شهر نیویورک امريكا

40-Brooklyn
41-Dodd-Frank Law

قانــون اصالح والاســتریت و حمایت از مصرفکننده که در ســال  ۲۰۱۰توســط
رئيسجمهور امضا شد.
42-Basel III

چارچوب مقررات مالی که توسط کمیته نظارت بر امور بانکی بازل تدوین شده است.

43-Yogi Berra

چهرهای مشهور در ورزش امريكا که به عنوان بازیکن ،مربی و مدیر در ورزش بیسبال
حضور داشته است.
44-Silicon Valley

منطقهای در سانفرانسیسکو که بســیاری از شرکتهای مهم جهان فناوری و البته
دانشگاه استنفورد در آن حضور دارند.
45-Kendall Square
46-Cambridge

20-Dow Jones Industrial Average

47-Massachusetts

شاخصی که نشاندهنده تغییرات ارزش سهام سی شرکت بزرگ بازار سهام نیویوک است.
)k(401-21طرح سرمايهگذاری بازنشستگی که در آن بخشی از دستمزد نیروی کار
يشود.
سانداز و سرمايهگذاری م 
پ 

منطقهای که چندین دانشگاه از جمله دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و دانشگاه دوک
در آن قرار دارند.

23-Harry Reid

50-Rust Belt

24-John Boehner

برخی از مناطق شمال شرق و غرب میانه امريكا که زمانی از نظر صنعتی بسیار فعال
بودند اما پیش از نیم قرن اخیر بخشی از رونق خود را از دست دادهاند.

22-Nancy Pelosi

25-Chris Dodd
26-Barney Frank
27-Janet Yellen
28-Stan Fischer

48-Research Triangle

49-North Carolina

51-Richmond

مرکز ایالت ویرجینیا

53-Blue-Sky Thinking

29-Quantitative Easing

سیاست تسهیل مقداری یکی از اصلیترین سیاستهای پولي بود که توسط فدرال رزرو

52-Virginia

شیوهای از تفکر خالقانه
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کیوسـک
کتاب ضمیمه
مجلههای اقتصادی جزو مهمترین ابزارهای تحلیلگران اقتصادی و فعاالن بازارهای جهانی است .خبرنگاران و تحلیلگران در نقاط مختلف دنیا به بررسی مهمترین خبرها و رویدادهای
اقتصادی جهان میپردازند و هر هفته در پروندهای به طور مفصل به چالشهای اقتصادی میپردازند .در میان مجالت اقتصادی ،چند مورد جزو برترین نشریات به شمار میروند و دنبال کردن
موضوعات آنها میتواند موثر و مفید باشد .کیوسک در این فضای کوچک به طور مختصر به پرونده و طرح جلد همین نشریات برتر اقتصادی میپردازد

اكونوميست :دنیای اوبر

«بیا اوبر بگیریم!» این جملهای است که گزارش ویژه هفتهنامه اکونومیست با آن شروع شدهاست .گزارش اول ماه سپتامبر اکونومیست در مورد دنیای اوبر است .بر
اساس این گزارش شرکتهای بسیار کمی وجود دارند که نام آنها به یک فعل تبدیل میشود ،شرکت اوبر یکی از آن شرکتهای استارتآپی است که تحولی را در
صنعت حملونقل ایجاد کردهاست .این شرکت در سال  2009به ثبت رسیده و به یکی از ارزشمندترین استارتآپهای دنیا تبدیل شدهاست .برآوردها نشان میدهد
ارزش این شرکت 70میلیارد دالر است .این اپلیکیشن در  425شهر جهان پاسخگو است و میتوان با کمک آن تاکسی گرفت .اکونومیست آن را انقالب حملونقل
جهاننامیدهاست.

تایم :راز موفقیتهای خواهر و برادرهای غیرمعمولی

ن ُه خانواده که فرزندانشان به موفقیتهای متفاوت و عجیبوغریبی دست یافتند؛ مجله تایم جلد خود را به این ن ُه خانواده اختصاص دادهاست .تایم در شماره ماه سپتامبر
به خانوادههایی پرداخته که فرزندان آنها به موفقیتهای بزرگ دست یافتهاند و وجوه مشترک آنها را مورد بررسی قرار دادهاست« .من میخواهم و من میتوانم ».این
جملهای است که هر شب در گوش این افراد در زمان کودکی خوانده میشدهاست .البته این تنها جمله انگیزشی نبوده؛ «امروز روز بسیار بزرگی خواهد بود ».این جمالت
یکی از نکاتی است که در هر ن ُه خانواده مشترک بودهاست .یکی از دخترهایی که به موفقیت دست پیدا کرده در گفتوگو با تایم گفتهاست« :ما با رویای امریکایی بزرگ
شدیم و با آن زندگی کردیم ».همه فرزندان این ن ُه خانواده به افراد برجستهای در حوزههای مختلف تبدیل شدهاند.

بلومبرگ مارکت :هیچگاه اعالم پیروزی نمیکنم

تیجان تیام کارآفرین ،بازرگان و مدیر ارشد اجرایی فرانسوی در ماه سپتامبر روی جلد هفتهنامه بلومبرگ مارکت قرار گرفت .او که اصالتاً اهل ساحل عاج است مدتی است
وارد سیستم بانکداری شده و به عنوان مدیرعامل در این بخش فعالیت میکند .تیام در پرسشوپاسخ با بلومبرگ مارکت گفتهاست« :هیچگاه اعالم پیروزی نمیکنم ».زمانی
که او کار خود را به عنوان مدیرعامل بانک آغاز کرده بود بسیاری از منتقدان او را به خاطر عدم تجربه در امور بانکداری مورد نقد قرار میدادند .اما او که در یکی از بهترین
دانشگاههای فرانسه تحصیل کرده ،ثابت کرد توانایی این کار را دارد .او معتقد است در موفقیتهایی که به آن دست پیدا کرده ،شانس هیچ نقشی نداشته و استراتژیهای
اندیشمندانه باعث شده مسیرش روشن شود .او موفق شده سرمایههای بانکی را که در آن فعالیت میکند دوچندان کند و به موفقیتهای بزرگی دست پیدا کند.

نيوزويك :زمان بازپرداخت پوتین

کرملین و رئیسجمهورش سوژه داغ هفتهنامه نیوزویک در ماه سپتامبر بودند .این هفتهنامه در شماره ابتدای سپتامبر خود تصویر پوتین را روی جلد خود قرار داد .بر
اساس این گزارش از ابتدای جنگ سرد تاکنون در طول تاریخ سابقه نداشته که سیاستمداران امریکایی از روسها طرفداری کنند یا به نفع آنها حرفی بزنند .اما اکنون به
نظر میرسد دونالد ترامپ نامزد جمهوریخوا ِه ریاستجمهوریِ امریکا موضعی نسبتاً مثبت دارد .در طرح نیوزویک پوتین روبهروی یک دستگاه کامپیوتر نشسته و ظاهری
شبیه به هکرها دارد .ماجرای این طرح به زمانی مربوط میشود که هکرهای روس بخشی از ایمیلهای دموکراتها را در ماه جوالی هک کردند و ترامپ با خوشحالی
از آنها خواست اطالعات بیشتری از دموکراتها هک کنند .به این ترتیب واضح است که ترامپ سیاستهای کام ًال متفاوتی را در پیش گرفتهاست.

ویک :خیریهای برای همه

هیالری کلینتون و همسرش بیل کلینتون با گاریهایی پر از پول در ماه سپتامبر روی جلد هفتهنامه ویک نشستند .این هفتهنامه در گزارش ویژهای به موسسه خیریهای
پرداخته که هیالری کلینتون آن را تأسیس کردهاست .پرسش اصلی ویک این است که آیا این موسسه با مقاصد سیاسی راهاندازی شده یا خیر .البته با طرح جلد این
هفتهنامه و خندهای که روی لب هیالری و همسرش است با گاریهای پر از پولی که در دست دارند واضح است که پاسخ این مجله به این پرسش مثبت است و این
موسسه خیریه را تنها راهی برای کسب محبوبیت برای هیالری کلینتون در آستانه انتخابات ریاستجمهوری میداند .البته پرسش مجله ویک ،مسئلهای است که برای
بسیاری از دیگر رسانهها هم پیش آمده و سعی کردهاند آن را به هر نحوی مطرح کنند.

فوربز :نابغه دیوانه تکنولوژی

متناقض نابغه و دیوانه ساخته و تصویر مارک بنیآف را در کنار آن قرار دادهاست .بنیآف نزدیک به  60سال سن دارد اما طبق گزارش
مجله فوربز تیتر خود را با دو واژه
ِ
فوربز او هنوز اهل ریســک اســت و از ابداع و نوآوری هیچ هراسی ندارد .بنیآف در حقیقت مبتکر دنیای اینترنت و بشردوست امریکایی است .بر اساس بررسیهای
صورتگرفته او در مارچ  2016حدود 3میلیارد دالر سهم در بازارهای مختلف داشتهاست .مردم امریکا نهتنها بنیآف را به خاطر شهرتش در دنیای اینترنت میشناسند
بلکه او را به خاطر فعالیتهای بشردوستانهاش نیز میشناسند و به همین خاطر او یکی از شخصیتهای محبوب به شمار میآید .بنیآف کتابهای مختلفی نوشته و
پشت پرده بسیاری از برنامهها و نرمافزارهای موبایلی نیز بودهاست.
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