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ســرمقـالـه
اعالنـات
اصالح نظام بانکی و لزوم توجه به تجارب جهانی

اولویتهایی برای اصالح نظام بانکی

نظام بانکی به یکی از مهمترین معضالت اقتصادی کشور تبدیل
شــده و به تعبیری بانکها از سرویسدهی به اقتصاد که یکی
از اصلیترین کارهایشــان است ،بازماندهاند و خبری از تجدید
ســاختار آنها نیســت .به همین دلیل از دو منظر میتوان به
موضوع بحران نظام بانکی پرداخت.
الف .قانون

قانون پولی و بانکی کشور در سال  1351به تصویب رسید.
مسعود خوانساری
بعد از پیروزی انقالب یکی از مســائل عمده که دغدغه همه
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر مســئوالن و بهخصوص روحانیون بود به بحث عملیات بانکی
و رئیس اتاق تهران
بدون ربا مربوط میشد .در همان روزها براساس مصوبه شورای
انقالب تمام بانکهای خصوصی مصادره و در بانکهای دولتی
ادغام شدند و به کار کلیه صرافیها که در امر مبادالت ارزی و ریالی اشتغال داشتند پایان دادهشد.
باور همگان این بود که نظام بانکداری اسالمی باید صرفا در قالب قرضالحسنه و عقود اسالمی
صورت پذیرد .در همان روزهای ابتدای انقالب ســازمان اقتصاد اسالمی هم با دیدگاه منطبق بر
خیر قصد داشت نظام بانکی اسالمی
موازین اسالمی توسط تعدادی از روحانیون و جمعی از بازاریان ّ
را راهاندازی و اداره کند ولی پس از مدتی مشــخص شــد که این ایده به سادگی قابلیت اجرایی و
انطباق با واقعیتهای نظام بانکی را ندارد.
با آغاز جنگ و شرایطی که اقتصاد کشور از جهت درآمدهای نفتی ،رکود ،هزینههای باالی جنگ
و شناخت بیشتر مسئوالن از مسائل اقتصادی پیدا کرده بود ،بحث بانک و بانکداری به عنوان یکی
از چالشهای اصلی اقتصادی مطرح شد .بر اساس همان احساس نیاز سال  1362قانون عملیات
بانکی بدون ربا با هدف حذف قرض ربوی و استفاده از عقود اسالمی در مجلس به تصویب رسید.
اگرچه این قانون به عنوان قانون دائمی تصویب شــد ،اما قرار بر این بود که پس از پنج ســال
اجرای آزمایشی بازبینی شود؛ ولی مشکالت ناشی از جنگ و تحریم نهتنها چنین فرصتی را نداد
بلکه کمبود بودجه دولت در تمام سالیان بعد از انقالب و نیاز به بازسازی کشور مشکالت بانکها
را روزب هروز پیچید هت ر کرد.
با گذشــت بیش از  30ســال از تصویب این قانون و توسعه نظام بانکی کشور عدم کارآیی و
کارآمدی قانون عملیات بانکی بدون ربا بر همگان اثبات شدهاست.
در دولت نهم اصالح قانون بانکی با تدوین لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی کلید خورد اما
به سرانجام نرسید .در اردیبهشت سال  1394یک فوریت طرحی که توسط تعدادی از نمایندگان
تهیه شده بود به تصویب رسید .در آن موقع مسئوالن دولتی و بانک مرکزی متعهد شدند در صورت
توقف پیگیری طرح در مجلس ،الیحه مربوطه از طرف دولت ارائه میشود که این وعده عملی نشد
و در نهایت سال  1395طرح اصالح قانون عملیات بانکی بدون ربا بر اساس سازوکارهای اصل 85
قانون اساسی به تصویب رسید ،ولی با توجه به وقت کم و پایان مجلس و مخالفتهای زیاد بحق،
مجلس فرصت بررسی و تصویب آن را نیافت( .اتاق بازرگانی تهران با استناد به دالیل مستند معتقد
بود که پیشنهاد بسیار غیرکارشناسی و عجوالنه ارائه شدهبود).
اکنون مجدد الیحه قانون بانکداری در مجلس در دست بررسی است که باید به چند نکته در
مورد آن توجه کرد:
اول :با توجه به اینکه بانک و بانکداری پدیدهای جدید است که در دو یا سه قرن اخیر در کشورهای
توسعهیافته ایجاد شده ،باید تجربه آنها را در نظر گرفت.
دوم :بهتر است تحلیل درستی از ناکامی و ناکارآمدی قانون فعلی توسط کارشناسان صورت گیرد.
ســوم :این تصور را باید از ذهن دور کرد که میتوان با بهکارگیری تعدادی از مفاهیم اســامی،
بانکداری اسالمی ایجاد کرد.
4
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ب .بحران فعلی

آنچه پیش از این به آن اشاره شد ،ریشههای تاریخی بحران بانکداری در ایران و فوریتهای
پیش رو بود .اما اکنون زمان مناسبی است که به مشکالت ریشهای و ساختاری توجه کرد .از جمله
میتوان به این موارد اشاره کرد:
اول :نیاز به نظارت جدی بانک مرکزی بر بانکها به شدت احساس میشود.
دوم :بهتر است با دقت کارشناسی بانکهای خوب از بانکهای بد تفکیک شوند.
سوم :موسسات مالی و اعتباری به بحرانی اجتماعی -اقتصادی تبدیل شدهاند که باید تعیین
تکلیفشوند.
چهارم :شرایط حاکم بر نظام بانکی ایران با استانداردهای جهانی همخوان نیست و به همین
دلیل بهتر است بازنگری در وضعیت بانکها با این نگاه صورت گیرد.
پنجم :بانکها باید در مورد داراییهای منجمد خود فکری جدی بکنند .این منابع به صورت
خاص در بخش مسکن قفل شدهاند.
باید در نظر داشت که اقتصاد ایران در دوره کنونی به جذب سرمایه ایرانیان مقیم داخل و خارج و
همچنین سرمایهگذاران خارجی برای حرکت در جهت رونق شدیدا نیاز دارد .به همین دلیل موضوع
اصالح ساختار نظام بانکی ضرورت مییابد .به همین جهت میتوان از تجربه جهان در این عرصه
استفاده کرد .پیش از این چندینبار در امریکا ،ژاپن و سوئد تجدید ساختار نظام بانکی صورت گرفته
و همگی هم با موفقیت همراه بودهاست .البته که سه عنصر جسارت ،قاطعیت و همچنین رفتارهای
کارشناسی مزیت نسبی این کشورها برای عبور از بحران بانکی بوده است که امروز ما هم به آنها نیاز
مبرم داریم .سه مثال زیر میتواند بحث را تا حدودی روشن کند:
ژاپن :اوایل دهه  ،1990ژاپنیها برای عبور از بحران نظام بانکی اقدام به کوچک کردن ترازنامه
بانکها کردند .به این معنا که بانکها تصمیم گرفتند داراییهای خودشان را کاهش دهند و وجوه
حاصل را صرف بازپرداخت بدهیهای گرانقیمتتر کنند .در گام بعدی از بانکها خواسته شد اگر
مطالباتی در ترازنامه وجود دارد که سررسید شده آنها را به روش بهینه وصول کنند و پس از آن
بدهیهای گرانقیمت خود را واریز کنند .همزمان بانکهای ژاپنی مستغالت اضافی خودشان را
بر اساس قیمت بازار و نه نیازشان (منظور تصور قیمتی است) فروختند و داراییهای منجمدشان
را به چرخه بازگرداندند .از سوی دیگر آنها سپردههای گرانقیمت خود را واریز کردند و به سمت
چابکسازی و مدیریت اقتصادیتر منابعشان رفتند.
کره جنوبی :این کشور یک نمونه موفق دیگر در مدیریت بحران بانکی است .کره جنوبی با تعداد
زیادی بانک ورشکسته مواجه بود .دولت با تزریق منابع و مدیریت ،تعداد  33بانک را طی  6ماه به
 17بانک کاهش داد .به این معنی که تعدادی از بانکها با هم ادغام شدند .کره جنوبی اعتقاد داشت
بانکها یا موسســاتی که در اقتصاد قدرت رقابت ندارند باید از بین بروند یا خودشان را با شرایط
جدید سازگار سازند و حمایت دولت و تزریق منابع ملی برای سرپا نگاه داشتن آنها تنها به معنای
به تاخیر انداختن بحران است.
ترکیه :این کشــور طی دو ســال اقدام به اصالح ساختار اساسی بانکها کرد .اما نقطه کانونی
رفتارهای اصالحی ترکیه ،هزینه کردن بود به طوری که ترکیه وام بســیار ســنگینی از صندوق
بینالمللی پول برای این اصالحات دریافت کرد .اصالح ساختار نیاز به هزینه دارد.
هرسه تجدید ساختار تصمیمات جسورانه و بهموقعی تلقی میشوند که نجاتبخش اقتصاد سه
کشور بودند .امروز اقتصاد ایران هم به چنین الگوهایی نیاز دارد.
بازنگری ساختاری به این معنا است که نظام تدبیر کشور باز هم به تعریف مجددی از کارکرد
اصلی بانکداری برســد .بهکارگیری روشهای مقطعی درمان دردهای اقتصادی کشــور نیست.
موضوع اساســی این است که امروز همه در کشور بپذیرند که باید به سمت اصالح حرکت کرد.
دیگر زمان شعار نیست.

اتاق بازرگانی تهران از نقدهای سازنده استقبال میکند

پاسخگویی ،شرط پیشرفت
اتاق تهران طی دو سال و نیم گذشته تالش کرده با افزایش دامنه خدمات خود به نهادی
پویا در عرصه اقتصاد ایران تبدیل شــود .اتاق در این مدت و به خصوص همزمان با اجرای
برجام سه هدف را سرفصل امور جاری خود قرار دادهاست .تسهیل فضای کسبوکار ،افزایش
و ارتقاي سطح دانش و مهارت اعضا و همچنین تالش در جهت افزایش روابط بینالمللی به
منظور جذب سرمایههای خارجی مهمترین رویکردهای اتاق تهران به شمار میآیند .تمام
آنچه در این دوره صورت گرفت ،حرکتی هدفمند در جهت کمک به فعاالن بخشخصوصی
اســت .به خصوص اینکه اتاق تهران به عنوان قدیمیترین پارلمان کشــور اعتقاد دارد که
مجموعههای برآمده از جامعه مدنی و با ماهیت تخصصی میتوانند بسیار موثرتر از دولتها در
جهت کمک به پویایی بیشتر بخش خصوصی گام بردارند .بر اساس چنین دیدگاهی مهمترین
ی بیشتر تعریف شد.
سرفصل برنامههای اتاق حرکت در جهت نوگرای 
J Jکمک مالیاتی به اعضا اتاق تهران سال گذشته موفق شد با همراهی دولت و ستاد اقتصاد
مقاومتی به دستاوردی بزرگ برسد .به این ترتیب که ستاد اقتصاد مقاومتی دولت را مکلف کرد تا
مبنای مالیات بنگاههای کوچک و متوسط را ارائه اظهارنامه مالیاتی سال  1394آنها در نظر بگیرد .به
این ترتیب در دوران سخت رکود ،بنگاههای کوچک و متوسط از امکانی بهرهمند شدند که کلید حل
بسیاری از گرفتاريهای آنها بود .اتاق تهران در جهت تسهیل شرایط برای کسبوکار اقداماتی مشابه
ی و حقوقی اتاق
در حوزه بیمه نیز به انجام رساند .همچنین مشاورههای بیمه ،مالیاتی ،گمرک ،بانک 
تهران به صورت آنالین در دسترس صاحبان کسبوکار قرار دارد و آنها میتوانند از طریق مراجعه به
سایت اتاق تهران از این امکان بهرهمند شوند.
J Jحل مشکالت از درون طی دور هشتم ،مرکز داوری اتاق تهران راهاندازی شد تا فعاالن
بخش خصوصی بتوانند مشکالت و مسائل خود را حل کنند .مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران مستند
به بند «ح» ماده « 5قانون اصالح موادی از قانون اصالح اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران»،
«قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران» و «آییننامه تشکیالت مرکز داوری اتاق ایران» در تاریخ
 1396/02/17تأسیس شد .این مرکز با داشتن شخصیت حقوقی مستقل (اما وابسته به اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی تهران) ،عهدهدار ارائه خدمات به اعضای اتاق و اشخاص ثالث از طریق
رسیدگی به اختالفات تجاری داخلی و خارجی به منظور حل و فصل نهایی آن است .کمکها و
مشاورههای مرکز داوری اتاق تهران تنها به داخل کشور خالصه
بینالمللی هم با تشکیل «کمیسیون امور
نمیشود .بلکه در عرصه 
بینالملل» تالش کرده است تا ضمن ارتقاي جایگاه این مرکز
در عرصه بینالمللی ،خدمات خود را به طور گسترده در ارتباط
با قراردادهای تجاری بینالمللی ارائه دهد و ضمن جلب اعتماد
تجار خارجی به این مرکز ،مانع تضییع حقوق تجار داخلی در
قراردادهای بینالمللی منعقده شود.
J Jفرهنگ در خدمت اعضا اتاق تهران سعی کرد طی
این مدت تنها در حوزه کسب و کار فعالیت نکرده باشد و حوزه
فرهنگ و اقتصاد را هم پوشش دهد .طی این مدت 10 ،عنوان
کتاب در حوزه اقتصاد و مشکالت و مسائل روز و آینده کسب
و کارها منتشر شده است .کتابهایی مانند «آشوب بزرگ»،
«چرا شکست میخورید؟» 20« ،تغییر بزرگ جهان در سال
« ،»2050جهانی از اعداد» 100« ،سا ل دگر»« ،سرمایه
فراموششده» و «اقتصاد و دولت در ایران» .ترجمه آثار روز
ش خصوصی
جهانی و انتشار تالیفاتی متناسب با نیازهای بخ 
دستورالعمل اجرایی اتاق تهران بودهاست .همچنین ماهنامه

«آیندهنگر» به طور مستمر و اول هرماه منتشر شده و به دست تمام اعضای اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران رسيده است.
J Jتقدیر از بزرگان اتاق تهران با برگزاری اولین دوره نشان ملی امینالضرب به پاسداشت مقام
کارآفرینان کشور پرداخت .این اقدام به این جهت صورت گرفت تا کارآفرینان کارآزموده کشور به
عنوان الگوهایی از رفتار مدرن و بهینه پیش روی کارآفرینان جوان کشور قرار گیرند .همچنین در
ادامه این مسیر زندگینامه  23کارآفرین کشور به صورت کتاب تدوین شد و فیلمهای کوتاهی از
زندگی دیگر کارآفرینان نیز تهیه شد و در اختیار اعضای اتاق تهران قرار گرفت .جشن امینالضرب
امسال نیز با استقبال فعاالن بخشخصوصی برگزار خواهد شد.
J Jهیئتهای خارجی به طور حتم یکی از مهمترین رویکردهای اتاق تهران پس از توافق برجام
اعزام هیئتهای تجاری به آنسوی مرزها و همچنین پذیرایی از هیئتهای خارجی در ایران است .این
اقدام میتواند به توسعه روابط تجاری میان کشورها کمک کند و زمینه را برای امضای قراردادهای مهم
اقتصادی نیز فراهم آورد .در آخرین اقدام نیز اتاق تهران میزبان هیئت تجاری اتحادیه اروپا به ریاست
کمیسیونر کشاورزی این اتحادیه بود .ایجاد فضای تعامل عزتمندانه با جهان رویکرد مهم اتاق تهران است.
J Jآموزش برای همه بخشخصوصی ایران نیاز به بازآفرینی دانش خود دارد .به همین دلیل
اتاق تهران با امضای تفاهمنامههای همکاری با موسسات بینالمللی آموزشی جهان مانند موسسه wfi
اتریش فرصتی را پیش روی اعضای خود قرار داد تا از بهروزترین آموزهای اقتصادی و مهارتی بهرهمند
شوند .اتاق تهران طی دو سال و نیم گذشته دورههای مختلف مهارتی و آموزشی را به صورت منظم
و با ارائه تقویم سالیانه برگزار کردهاست.
J Jپاسخگویی در لحظه نیاز به ارتباط مستمر میان اتاق و اعضا ،باعث شد تا مرکز تماس 1866
راهاندازی شود .این مرکز هدف خود را پاسخگویی تخصصی و سریع به اعضا قرار دادهاست .بررسی
آماری عملکرد این بخش از اتاق تهران نشان میدهد که اقبال اعضای اتاق به مراجعه به مرکز شماره
 1866در حال افزایش است.
J Jمسئولیت اجتماعی بیمارستان بازرگانان و سپردن مدیریت دوباره آن به اتاق تهران هم از
دیگر اقدامات مهم این دوره بوده است .دیماه سال گذشته ،مدیریت بیمارستان بازرگانان تهران با
امضای قراردادی میان رئیس اتاق تهران و رئیس کمیته امداد ،پس از  25سال ،مجددا به پارلمان بخش
خصوصی بازگشت .اتاق تهران در راستای پاسداشت مسئولیت
اجتماعیتفاهمنامهاینیزباکمیتهامدادامامخمینیمنعقدکرده
تا بر اساس آن بنگاههای فعال در صنعت غذای کشور بخشی از
درآمد حاصل از فروش برخی محصوالت خود را برای کمک به
کودکان دچار سوءتغذیه صرف کنند.
اتاق تهران اعتقاد به شــفافیت و حرکت در مسیر کمک به
توسعه کشور دارد .تسهیل فضای کسبوکار و همراهی با بخش
خصوصی کشور اولویت اصلی اتاق است .در چنین شرایطی اتاق
بیش از گذشــته زیر ذرهبین نقد و بررســی صاحبنظران قرار
میگیرد .این رویهای است که اتاق به عنوان نهادی پاسخگو از آن
استقبال میکند و امیدوار است که فعاالن اقتصادی و به خصوص
تحلیلگران بیش از گذشته به بررسی بیطرفانه ،خالی از غرض
ش خصوصی معتقد به
و اخالقمــدار اتاق بپردازند .پارلمان بخ 
انجام گفتوگوهای سازنده است و بنابراین هیچگاه از پذیرش این
اصل شانهخالی نمیکند .امید اتاق بر این اصل استوار است که
نگاههای منصفانه و همسو با منافع اقتصادی کشور بتواند پیشران
حرکتهای بعدی این نهاد کهنسال و مدرن باشد.
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سردبیر

بــه این جمله و عدد با دقت توجه کنید« :میزان اعتماد به
تجار و بازرگانان از عدد  10به  3.2رسیدهاست ».تابستان امسال
اتاق تهران نتیجه تحقیق محســن گودرزی در مورد ســرمایه
اجتماعی را منتشر کرد که نشان میداد وضعیت عمومی جامعه
ایران به بحران نزدیک شدهاســت .کتاب سرمایه فراموش شده
در میان هیاهوهای اقتصادی و سیاســی ایــران کمتر دیده و
خوانده شد ولی حاال چند هفته پس از زلزله کرمانشاه ،موضوع
«ســرمایه اجتماعی» به اصلیترین دغدغه تمام روشنفکران و
مسوالن کشور تبدیل شدهاست .جامعه ایرانی در پس چندین
دهه توسعه نیمه کاره ،شعارزدگی ناشی از پندارهای ایدئولوژیک
و تزریق درآمدهای نفتی به مرحلهای از توسعه نامتوازن و حتی
ناکام رســیده که دیگر اظهارنظرهای کارشناسی و بهخصوص
لوقولهــای امید بخش مســئوالن در ذهن مــردم جایی
نق 
نمیگیرد .طی یک دهه گذشته اعداد هم معنایشان را از دست
دادهاند و فسادهای بیمهابا منجر به افسردگی فکری شهروندانی
شــده که درآمدهایشان از مرز ماهیانه سه میلیون تومان عبور
نمیکند ولی باید روزانه در رسانهها با اعداد چند هزار میلیاردی
مواجه شوند .در چنین فضایی بخشهای بدون اتصال به دولت
و دستگاههای اجرایی بیشترین محبوبیت را در میان جامعه پیدا
کردهاند .در پس ایــن وضعیت بحرانی ،تنها الیهای که ممکن
اســت بتواند خود را به مردم نزدیک کند ،کارآفرینانی به شمار
میآیند که با ســرمایههای اندک و گاهی صفر موفق به رشد
شدهاند .این گروه هنوز محبوبیت خود را از کف ندادهاند و همان
اندازه که جامعه تجاری و اقتصاد ســنتی ایران پس رفته ،این
گــروه میتواند باال بیاید .کارآفرینان در موقعیت ســختی قرار
گرفتهاند ،آنها در صورتی که به رانتها اتصال پیدا کنند ،بیش
از اندازه در مجالس رسمی و دولتی همنشین دولتمردان شوند
و به نوعی خود را بهرهمند از مواهب نفت نشان دهند ،بهزودی
به جمع کسانی افزوده میشوند که محبوبیت اجتماعی برایشان
باقی نمیماند و این بحرانی سخت خواهد بود ،جایی که سرمایه
اجتماعی فقط محدود بهدست سلبریتیها میشود .کسانی که
در پس نگاهشان اندیشه کمتر جایی دارد.
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

تاكنون از سايتهاي خريد آنالين مانند ديجيكاال خريد
كردهايد؟ ميدانيد از زماني كه شما سفارش خود را ميدهيد تا
زماني كه كاال به شما تحويل ميشود چه روندي طي ميشود؟
در بخش كارخانه اين شــماره به ســولههاي مركز پردازش
ديجيكاال رفتهايم تا گزارشــي از پشــت پرده اين شــركت
بهعنوان بزرگترين مركز خريد آنالين و اينترنتي كشور تهيه
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كنيم .این مركز كه با  50هزار متر مربع امكان انبار كردن بيش
از  4ميليون آيتم كاال را در خود دارد .در اين گزارش بهمعرفي
بخشهاي مختلف ديجيكاال خواهيم پرداخت و همچنين
برادران محمدي بنيانگذاران اين مجموعه از ايدههايشــان
براي آينده اين شركت خبر ميدهند .عالوه بر بخش كارخانه
در اين شــماره مجله و در بخش كارآفرينان ايراني به معرفي
سومبات هاکوپیان موسس شركت پوشاك هاكوپيان ،غالمرضا
آگاه پدر كشت نوين پسته در ايران و محمد فاتح بنيانگذار
كارخانههايي مانند روغن نباتی جهان خواهيم پرداخت.
محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

صنعــت دارو در صدر ســوددهترين صنايــع جهان قرار
گرفته اســت .توليد براي درمان ،بازاري تضمين شده دارد و
توليدكنندگان اين بخش روي افزايش ســن جمعيت جهان
حســاب باز كردهاند .صنعت دارو در ايران نيز موفق شده 97
درصد نياز دارويي كشور از نظر تعداد اقالم را تامين كند .در
بخش آيند ه ما اين شماره به بررسي وضعيت صنعت دارو در
ايران و جهان پرداخته شــده است .در اين بخش همچنين
وضعيت صنعت ليزينگ مورد واكاوي قرار گرفته است .صنعتي
كه در ايران بيشتر با فروش اقساطي خودرو شناخته مي شود،
در جهان وجوه ديگري نيز دارد.
کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده خارجی

در این شــماره ،شــایعات درباره احتمال نامزدی مارک
زاکربــرگ مدیرعامل فیسبوک در انتخابات آینده ریاســت
جمهوری امریکا را بررسی کردهایم؛ چون تصور قرار گرفتن او
در برابر دونالد ترامپ میتواند جالب باشد .درباره دو تحول مهم
در کفشسازی و خودروسازی آینده هم گزارشهایی داریم:
اینکه چطور آدیداس کارخانههای بینیاز به کارگر راهاندازی
میکنــد و اینکه چطــور خریداران ثروتمنــد قبل از خرید
خودروی لوکس آن را پرو میکنند! یک گزارش هم داریم که
نقش طال در صورت بروز یک بحران عظیم جهانی را بررسی
میکند و توضیح میدهد که خرید طال در قرن بیستویکم
سرمایهگذاریمناسبینیست.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و پاورقی

دو روی یک سکه را بخوانید؛ یک رو حکایت آن اسطوره
یونانی «پروکروســتس» اســت؛ او در جادهها مســافران را
میگرفت و با معیار تخت خود دســت و پای عابران را اندازه

هنوز
درباره دیدگاههایش

سال
هاست که گوشه خانه
نسیمبنایی
مادربزرگ جا خوش کرده
و همدم
زمســتانها و تابستان
دبیربخشایدهها
هایش شده؛ سماوری که
نام «عالی
نسب» هنوز روی آن به
چشم میخورد .نهفقط
مادربزرگ
چرا باید خواند:
بلکــه همه قدیمیترها
نام «عالینســب» را
میشناسند .شاید قصه
میرمصطفیعالینسب
میرمصطفی عالینسب را ندانند
اما تقریباً
اقتصاددان و صنعتگر
همه قدیمیها و حتی
امروزیها با برندی که
این
ایرانی است که هم پیش
اقتصاددان و صنعتگ ِر
ایرانی خلق کرد کموبیش
آشنایی
دارند.
از انقالب اسالمی و
ماجرا
از
شروع شــد .خودش دانســتنهای خو ِد عالینسب
هم پس از آن در حوزه
میگفت:
«پس از سالها استمرار
در
اقتصاد ایران فعالیت
مطالعه پیر شدم اما از
دانستن
سیر
نشدم» .همین
میل به
کرده .دامنه گسترده
دانســتن او را به قلههای
صنعتگری در ایران
فعالیتهای او از دوران
رساند .ماجرا شاید
از روزی شروع شد که
محمد مصدق شروع
برای شرکت در
دورههای آموزشیِ
شد؛ در دوره دولت
حســابداری به تهران آمد .سال
1316
رجایی گسترش
بود؛
یافت
در
و
بخش حسابداری
در
شرکت
دوره جنگ تحمیلی به
تجاری اتفاق آغاز به کار
اوج رسید.
کرد و
طولی نکشید که به ریاست
حسابداری
شــرکت رسید .البته
ریاســت او را اقناع نکرد؛
همزمان در دورههای
آموزشیِ مختلف نیز
شــرکت میکرد از آموزش
زبان انگلیسی گرفته تا
فرانسه و حتی دورههای
مختلف حسابداری تا
اینکه باالخره ســر از
دورههای آموزشیِ یک
مرکز وابسته
بازرگانیِ آلمان در زمینه اقتصاد
درآورد .همانجا بود
که مســیر فکریاش از
افالطون
به مکاتب
اقتصادی آلمان رســید.
هدفش فهمِ نیازها،
مشــکالت و مســائل
اقتصادیِ ایران بود و
تا به اینجا مســیر را
خیلــی خوب پیش
رفتهبــود .کمکم باید
وارد مراحل عملیتر
میشد که این اتفاق
همزمان با ملی
شدنِ صنعت نفت افتاد.
 Jصنایع،ملیمیشوند
آن روزهــا همه
از مبــارزات مردمی
برای ملی
کردنِ صنعت نفت میگفتند.
رهبریِ
مبارزات و ریاست دولت ملی

گذاری اقتصادی ]

اختالف نظر وجود دارد

هم که
به عهده محمد مصدق
میرمصطفیعالینسب
بود .عالینســب که به
دنبال
تغییر رویه در فعالیت
سال
هــای اقتصادیِ خود بود
با این
 1296بود که در کاظمین به
موج همراه شــد .همه
دنیا
فعالیتهای عادیاش را
آمد .تنها تولدش را در عراق
متوقف کرد و به عضویت
بود،
پدرش به ایران آمد و در
شــورای 25نفره مشــاوران
تبریز به
اقتصــادیِ دولت مصدق درآمد.
فروش چای مشغول شد.
در آن زمان چراغهای
نفتی که
میرمصطفیهمهمراهباخانوادهبه
شــرکت والو ِر انگلیس
به ایران صادر میکرد
با
تبریز
آمد و آنجا بزرگ شد .سِ نی
تحریم مواجه شد .اعضای
نداشت
شورای اقتصادی از جمله
عالینسب
که پدرش را از دست داد.
به دنبال راهحلی بودند
اما
خودش
شرایط
ناامیدکننده
بود.
همیشه میگفتهرچهدارد
از
عالینســب بعدهــا در
ه
مادرش است .کسی که زمانی
خاطراتش میگفت حتی
وریکمکنمیکند
فروشنده
پیشرفتهترین دســتگاههای
چراغ والو ِر ساخت انگلیس
پرس در کشور تنها برای
ساخت
بود ،در
سال
قوطی واکس شفق
« 1329صنایع نفت
«بهره
و گازسو ِز
مناسب بودند .میرمصطفی
وری منابعی که دولت
عالینسب» را راهاندازی
تصمیــم گرفت خودش اقدام
در اختیار آموزش
کرد؛
نظام آموزش و
و پرورش قرار داده
کند ،ســرمایهاش را به
بخاریهای نفتیای که آن
پرورش .نظامی که پایه
اســت 30 ،درصد است»؛
میدان ریخت و نخســتین
زمان با
سیستم توسعه و پایه
این بخشی از گفته
عنوان «عالءالدین» معروف
سماور و اجاق خوراکپزی
آموزش کارآفرین و تولید
وزیر آموزش و پرورش
بود .در
نفتیِ عالینسب را وارد بازار
نیروی کارآمد در اداره
است .این گفته بهانهای
30سالگی به عنوان یکی از
ارکان کشور است.
کرد .حاال برند عالینسب
است برای ارزیابی
شیرزاد عبداللهی به این
سالهاست که در خانه
بزرگترینتاجرانایرانی
اکثر
شناخته
ایرانی
ها
موضوع ميپردازد.
پیدا
میشود اما
می
این تمام
آقای بطحایی وزیر
شد.بنیانگذارصنعتنوین
آن تغییری نیست که
آموزشوپرورش در مهر 95
ایران در
میرمصطفی در حیات
در جایگاه
یعنی یک سال پیش،
سال 1384از دنیا رفت.
اقتصادی ایرانیها
معاون توســعه مدیریت و
اســت .در یک
ایجاد کرد .او سکاندا
ر
ِ
پشتیبانی
کارخانه
سیاست
وزارت
های
آموزش
گفــت:
وپرورش
خودروســازی ورودی
«بهرهوری منابعی
اقتصادیِ دولتهای زمان
عبارت از سرمایه ،زمین،
تکنولوژی ،نیروی کار،
که دولت در اختیار ما
جنــگ بود؛ ماجرا از دولت
گذاشــته 30 ،درصد
هزینه آب و بــرق و ...و
رجایی شروع شد.
اســت ».یعنــی از
خروجی آن خودروهای
هر صد واحــد منابــع
تولیدشده است .بهرهوری
تنها  5روز از پیروزی
«خروجی»
«ورودی» آموزشوپرورش،
یعنی با سرمایه و هزینه
انقالب اسالمی گذشته
جاری کمتری،
نیروی کار و هزینههای
سیســتم  30واحد اســت .اگر
بود که به توصیه آیتاهلل
بهشتی 8 ،نفر برای
حرف معاون وزیر ســابق و
محصول بیشــتری با کیفیت
وزیر فعلی درســت باشد
تصرف اتاق بازرگانی مأمور
بهتر تولید کنیم .بیش از
 98درصــد منابع
معنایش این است که
شدند ،عالینسب یکی شیرزاد عبداللهی
از آن  8نفر بود .رابطه
آموزشوپرورش درست
دولتــی (بودجه جاری) کــه
کار نمیکنــد و عالوه بر
خوبِ او با انقالبیها در
عمدهترین منبع مالی
این ،محصولی که تولید
آموزشوپرورش و بالغ بر
نهایت باعث شــد به
عنوان مشــاور
میکند کیفیت ندارد.
 30هزار میلیارد تومان
بهرهوری در مفهوم
کارشناس آموزش و پرورش
اقتصادی دولت موقت آغاز
اســت ،صرف پرداخت
حقوق و مزایای
اقتصادی آن دو مؤلفه دارد:
به کار کند .سنگ بنای
سیاستهای
کار کردن) و
کارکنان میشــود .بودجه
یکی کارآمدی (درست
اقتصادی را یکییکی می
چیزی
دیگری اثربخشی (کار
چرا
گذاشتند.
حدود
عمرانی آموزشوپرورش هم
باید
حاال
درست
رد
نه
ســاالنه
کردن)
عالی
خواند:
فقط
یک
است.
در
نسب
کارآمدی یعنی
هزار میلیارد تومان
با ورودی کمتری از
کارخانه خودش بلکه در
است که توسط دولت در
منابع ،خروجی بیشــتری
الیحه بودجه گنجانده می
اگر معتقدید که پایه
مدیریت ایرانخودرو ،شورای
پول و اعتبار،
داشته باشیم و اثربخشی
شود .حدود یکمیلیون
یعنی کیفیت خروجی
ســازمان صنایع ملی،
و  300هزار دانشآموز
منطبق بر اهداف ما باشد.
( 10درصــد) در مدارس
مجتمع مس سرچشمه و
هر توسعهای را نحوه
مجتمع فوالد
اگر دو عامل کارآمدی
و اثربخشی را در
غیردولتی تحصیل می
اهواز به چشم میخورد .او
کننــد و از این طریق
آموزشوپرورش
سنجش بهرهوری آموزش
از تصمیمگیران اصلیِآموزش نیروی انسانی
اقتصاد در
ساالنه حدود  3هزار میلیارد
وپرورش لحاظ کنیم و سخن
معاون سابق توسعه
آن
دوران جنگ بود .زمانی که
تومان صرفهجویی میکند.
خیرین مدرسهساز
مدیریت این وزارتخانه را هم
دولت ناگزیر به انتشار کشور بنا میکند ،یا
بیرویه
هم ســاالنه یک هزار
جدی بگیریم ،معنایش
این است که بین  60تا
اسکناسهای بدون پشتوانه
میلیارد تومان بابت ساخت و
تجهیز مدارس به
 70درصد منابع دولتی،
این آموزش باکیفیت
میشود و اقتصاد را دچار
اختالل می
میشود.
در آموزشوپرورش تلف
آموزشوپرورش کمک می
کند ،عالینسب با تجربه
یعنی آموزشوپرورش
لحاظ کنیم .ک ً
کنند .اگر این منابع را هم
ال حدود
هایی که از زمان جنگاست که نیروی انسانی
مانند خودرویی است که مث ً
جهانی
ال با سرعت
 90درصد منابع آموزش
 20کیلومتر در ســاعت
دوم داشــت طرحِ
وپرورش توســط دولت
حرکت میکند و در هر
تأمین میشود که بهره
حیاتی مردم را علیرغم سیستم سهمیهبندی نیازهایباکیفیتتولیدمیکند،
 100کیلومتر  30لیتر
بنزینمیسوزاند.
وری آن به گفته یک مقام
است.
رسمی حدود  30درصد
مخالفتهای بســیار پیاده کرد وحتما این مقاله را
اینگونه موفق شــد
شــرایط را تا حدودی کنترل کند .او دربخوانید .این
مقاله
به
روزهای سرنوشتساز
ایران
از
صرف ه
ملی شدن
ی
جوییدرآموزشوپرورش
صنعت نفت تا انقالب اسالمی ونارسایی نظام آموزش
جنگ تحمیلی در
کمعلمویککالسودیگرهیچ
و
اقتصاد کشور حضور فعال
احتماالً بر اساس
داشت .هرچند بیش از یکپرورش اشاره دارد.
عوامل تولید در
همین تحلیل ،یکی از برنامه
دهه است که دیگر در
های
آموزش
صرفه
میان
وزیر
ما
جویی
وپرورش
در
جدید
حضور
فقط
مصرف
ندارد
اما
شامل ساختمان مدرسه
منابع و جلوگیری از اتالف
هنوز هم اثرگذاریِ او بر
(ســرمایه ثابت) و نیروی
جنبههای مختلف اقتصاد
منابع دولتی اعالمشده
انسانی است .همین که
ایران قابل مشاهده است.
آموزشوپرورش اتاقی
فراهم کند و آن را با
تعدادی میز و نیمکت و یک
تخته
سیاه
تجهیز
کند

آموز 
ش وپرور
شبرایتوسعهچهم 
یکند؟
افزایشبودجهآموزشوپر
ورشبهافزایشبهر

بـهـانـه

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

بهراد مهرجو

 .......آکــادمـی .

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

1

2

ش میبرید؛ حاال روشنفکران هم به همان صورت ،قالبی
قالب 
دارند و معیاری؛ آنها میخواهند جهان را به شــکل نظر خود
دربیاورند .سوی دیگر روشنفکرانی هستند که از عرش به فرش
آمدهاند .از یأس و امید جامعه میگویند؛ از درد و تسالی آن؛
اینها دیگر فانوس جادویی برای روشن کردن تمام عرصههای
زندگی ندارند .در گوشهای ایســتادهاند و مدام قدرت را نقد
میکنند و سیاستهایی که کمتر نفع مردم را به رخ میکشد.
اما خود در عرصه یأس و امید ،گرفتارند .زمینه برای حرکت
آنها فراهم نیست .قدرت آنها را تکنوکرات میخواهد و منتقدان
همه نظریههای به عمل درنیامده آنها را مقصر جلوه میدهند.
از ســویی در عرصه گفتمانی روشنفکران ،باید همسویی با
دنیای ارتباطات را در نظر گرفت .در این شــماره از ماهنامه
آیندهنگر نسبت روشنفکران و توسعه در گفتوگو با محمدرضا
تاجیک ،پرویز صداقت و مقصود فراستخواه بررسی شده است.
همچنین در بخش «آکادمی» مســائل متعدد اقتصادی به
بررســی گذاشته شده است؛ آموزش و توسعه؛ کارآفرینی در
جامعه بحرانزده؛ قانون و توســعه؛ پول سبز و آینده تجارت
بینالملل؛ رشد اقتصادی در ایران؛ ردپای آب در ایران و توسعه
روستایی.
بمانجان ندیمی

دبیر بخش راهبرد و روایت

چرایی کوتاه بودن عمر کســب و کارهای ایران موضوع
پروندهای اســت که در این شماره میخوانید .در این شماره
میتوانید از نظرات افراد موفق اســتفاده کنید .آنها راز طول
عمر بنگاههای اقتصادی را به شما توضیح میدهند .هریک از
افرادی که در این پرونده مشارکت داشتهاند از منظری جداگانه
به این موضوع پرداختهاند .بنابراین پیشنهاد میکنیم پرونده
«تاریخ انقضا» را بخوانید .پرونده دیگری که برای این شماره
تهیه شــده ،چالشهای نظام توزیع در کشور را واکاوی کرده
است .آیا حرکت ما به سمت مدرن شدن این نظام آغاز شده؟
توسعه فروشگاههای زنجیرهای مصداق بارز حرکت به سمت
تغییر در ســاختار توزیعی کشور است .اما ایران هنوز از سایر
کشورها در این زمینه عقب اســت و باید سریعتر این راه را
طی کند .پرونده «مدرنیزه الکپشــتی» به این منظور تهیه
شده است.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

خبر تعرض راننده یکی از تاکســییابهای اینترنتی به
یک زن مســافر چند هفتهای رسانهها را درگیر کرد و بعضی
مسافران همیشــگی آن را هم ترساند .هرچند با گذشت
زمان همهچیز کمرنگ شد اما دوباره بحث اعتماد بیشتر به

گفتوگوها و
علی
مقاالت آینده
اصغر سعیدی خالد نگر :مسعود
خوانساری
توکلی
شیرزاد عبداللهی محمدرضا تاجیک
مقصود
احمد
آلیاسین حمید فراستخواه
آذرمند پدرام پرویز صداقت
سلطانی
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جامعه ایران

ـمیـمه .......................

جایگاه توسعه در حلقه رو
شنفکران چیست؟

خاطرات و فر
اموشی روشنفکران

بحران که خود را به
رخ میکشد در تمام
عرصههای زندگی ،از
و عقلمحوری؛
اقتصاد تا فرهنگ ،از
در این میان سخن
از نقش روشنفکر به
محیط زیست تا سیاست
میدهد.
میان میآید .چون
و جامعه همه به فکر
در این الگو ،اندیشه و
فرهنگ استعالیی
چارهجویی هستند و
حقیقت پدیدهای عام و
کلی است.
به دنبال خردگرایی
جهانی است که در چارچوب مکانی و روشنفکری در تعیین اعتبار
روشنفکران نقشی نخبه
اندیشه به معیارهای
از
زمانی محدود
گرایانه دارند و از طریق
عقالنی و کلی اهمیت
نمیشود و روشنفکر
حقیقت نایل شوند و آن را
ارتباط با منابع مطلق
عامگرا دارای دغدغه
برای تودهها به ارمغان
حقیقت اعم از دین ،خرد،
ها و مسائل عمومی و
بیاورند؛ اگرچه این
لوگوس ،روح ،ذهن
روزها از روشنفکران
متعالی ،خدا و ...می
خاص دعوت میکنند
توانند به دریافت روشنی
تا درباره دغدغهای
خاص اندیشه کنند.

گزارش تحلیلی
«آیندهنگر» از حال و روز
سرمایه اجتماعی در
اقتصاد و جامعه ایران

طول

عمر کسبوکارها در

س
رمایه فراموش شده

آیندهنگر نظام توزیع

ایران کوتاه است؟!
مردم ایران،
سال به سال به هم بی
اعتمادتر میشوند .در سال
 ،۵۴اعتماد عمومی
مــردم به هم ۵۴
درصد بود .اما آخرین
پژوهشها نشان می
دهد که در ســال
 ،۸۹اعتماد مردم به
همدیگر به  ۹درصد
کاهش یافته است .نه
مردم به هم اعتماد
کسب و
دارند ،نه به دولت
کارهای ایرانی تاریخ
اعتماد دارند و نه به
انقضا دارند؟ با نگاهی به
چند
فعاالن اقتصادی اعتماد
دارند .اعتماد
بنگاههای اقتصادی می
دلیل را برای این چالش
کارفرماها به مــردم نیز
متصور بود .نخست
توانیم پاسخ این سؤال را
از همه گروهها کمتر
ایران شده است.
است .اعتماد،
اینکه بنگاهها خود را بر
دریابیم .بیشتر کسب و
سوم اینکه مدیریت
سرمایه اجتماعی به
کارها در ایران عمر
اساس فناوریهای روز
حساب
پیش
می
چندان
آید
نادرست یک بنگاه
نبرده
که
طوالنی
اند.
با
همچنان به
رشد
دوم اینکه
ندارند .میتوان اقتصادی رابطه
عمر آن را کوتاهمدت
فعالیت خود ادامه می
فضای نامناسب کسب و
کرده است .اما گروه
تنگاتنگی دارد؛ چیزی
دهند .بیشتر این بنگاهها
دیگری از بنگاههای
کار مانع بقای عمر بنگاهها در مفقوده
که شاید همان حلقه
میتواند به نابودی آن
خانوادگی هستند .البته
اقتصادی نیز در کشور
بینجامد .مهمترین
اقتصادی باشد که انگار با
خانوادگی بودن بنگاههای
ایران به
وجود دارند که به رغم
موضوعی که میتواند
توسعه ،قهر کرده است.

رونق خیالی

مدرنیزه الکپشتی

عکس :رضا معطریان

عکس :رضا معطریان

دبیر بخش کامنت

برخی کارشناسان میگویند مشکالت اقتصادی کشور
بــا توجه به عملکرد ضعیف برخی از دولتها ،از دولتی به
دولت دیگر منتقل میشود و عالوه بر اینکه از این مشکالت
کاسته نمیشود بهشکل جدیدی بر آنها انباشته میشود.
در نظرســنجی این شــماره آیندهنگ ر فعاالن اقتصادی و
کارشناسان مشکالت اقتصادی حال حاض ر کشور را نسبت
به  ۴۰سال گذشته مقایسه کردند .برنامهریزی د ر کشور
برای حل این مشــکالت نیز بهشکل برنامههای توسعه ۵
ساله نوشته میشود؛ شرکت کنندگان در این نظر سنجی
نحوه اجرای این برنامهها را نیز تحلیل کردند.
زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

این شماره شاید بد نباشد که مستقیم به سراغ صفحه
ورودی بخــش تجربه بروید و نگاهی بیندازید به قوانینی
که ایندرا نویی ،مدیرعامل شــرکت پپسی از آنها پیروی
میکند .اولین مدیر زن و غیرامریکایی این شــرکت که
معتقد است زیادی خوب بودن در کسبوکار همیشه هم
الزم نیست .در بخش کارآفرین هم طبق معمول از صنایع
و کسبوکارهای مختلف چهرههایی را پیدا میکنید که
شاید برایتان جالب باشند ،نمونهاش آقای رابرت کوک که
با  94سال سن همچنان دست از سر تجارت شیر مرغ تا
جان آدمیزاد برنمیدارد ،یا فردریک پالســن که در  60و
اندی سالگی تجارت را رها میکند و به دنبال اکتشاف به
قطب شمال میرود.
مونا مشهدی رجبی

عکس :رضا معطریان

متیندخت والینژاد

ص ِ
نعتطلبکار

دارو در ایران و جهان

صنعت دارو
در رتبههای ابتدایی
جدول سوددهترین
ایران نیز بازاری 16
صنایع جهان قرار دارد .در
هزار میلیارد تومانی
برای آن وجود دارد و
صنعت جذابی به
برای تولیدکنندگان
حســاب میآید .این
صنعت اما با دستانداز
که آینده آن را تحت
بزرگی مواجه شده
تاثیر قــرار میدهد.
بخشهای
دولت حدود  700هزار
مختلف اقتصاد دارد و
میلیارد تومان بدهی به
سهمی از این بدهی به
از طریق اوراق
صنعت دارو رسیده
خزانه نیز نتوانسته
به
است .پرداخت بدهی
رضایت صنعتگران
گونهای در هم پیچیده
را حاصل کند .کالف
شده است که برای باز
بدهیهای بخش درمان
شدن آن چشم انداز
مناسبی نیز وجود ندارد.

این شماره منتشر شده است .خواندن این مقاالت میتواند
تصویری درست از آینده اقتصاد دنیا و بازار انرژیهای پاک را
در اختیار عالقهمندان قرار دهد.
نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

شب که میشــد همه باید با این شعر قدیمی همراه
میشــدند« :نخود نخــود هرکه رود خانه خــود!» اهالی
کســبوکار و بازاریها هم چارهای نداشــتند جز اینکه
کرکرههای مغازهها را پایین بکشند و به خانه بروند .تا اینکه
باالخره یک روز جف بزوس مدیرعامل شرکت آمازون پی
فروشی
به قدرت بیحد و حصر اینترنت برد و پدیده خرده
ِ
آنالین را مد کرد .حاال شــب که میشــود همه در خانه
میتوانند سری به فروشگاههای آنالین بزنند و سبدهای
خریــ ِد مجازیِ خود را پر از کاالهای حقیقی کنند و چند
ساعت بعد آنها را دریافت کنند .خردهفروشی آنالین یکی از
شیرین دنیای امروز است که اکونومیست
مباحث جذاب و
ِ
در گزارشی ویژه در کنار سایر گزارشها و به همراه نمودارها
و دادهها به آن پرداختهاست.
ریحانه یاسینی

دبیر بخش گزارشگر

حرف از ســرمایه که میشــود ،اولین چیزی که به
ذهن میرسد پولهای فراوان است .اما این تنها بخش
سرمایه نیست .ســرمایههایی مهمتر از پول هم وجود
دارند که تا آنها نباشــند ،نه کســبوکارهای شخصی
و نــه کل اقتصاد به جایی نخواهد رســید .مردمی که
میخواهنــد کاالیی بخرند و خدماتی اســتفاده کنند،
کارگری که میخواهد با دســترنجاش کاالیی بسازد،
کارفرمایی که میخواهد تولید و ارزش افزوده اقتصادی
داشته باشد و سرمایهگذاری که میخواهد سرمایهاش
را در کسبوکاری بیندازد ،همه به «اعتماد» نیاز دارند؛
سرمایهای که دیریست گم شــده .این گزارش را که با
استفاده از اطالعات کتاب «سرمایه فراموششده» ،چاپ
اتاق تهران ،تهیه شده است ،بخوانید تا با زیر و بم فضای
اعتماد در اقتصاد و جامعه آشنا شوید.

دبیر بخش کامنت خارجی

در این شــماره مقالــهای از بیزینس مانیتــور در مورد
وضعیت اقتصادی دنیا در ســالهای اخیر و پیشبینی آن
در ســالهای آتی آورده شده اســت .گزارشی تحلیلی در
مــورد نقش منابع انرژی احیا شــدنی در تولید برق هم به
منظور تشــریح نقش منابع پاک در تولید انرژی در دنیا در

چطور
فناوری ذهنهای ما را به
چیزی
زیادی تبدیل میكند؟
فیسبوك یكی از
جذابترین رویاهای
آمارگران است؛
تعدادی از بزرگترین
مجموعههای
اطالعاتی در تاریخ بشر
و توان آزمون
هماهنگیهای معنادار
در ایــن آمار از
نظــر ریاضی .وقتی
كامرون مارلو،
رئیس سابق گروه علوم
اطالعاتی فیس
بــوك ،این فرصت را
توصیف میكرد،
میگفت« :برای اولین
بار ،میكروسكوپی
داشتیم كه نهتنها
به ما اجازه میداد
رفتارهای انســانی
را در سطحی
بســیار عالی كه هرگز
نمیتوانستیم
مشــابه آن را بیینیم
آزمایش كنیم،
بلكــه همچنین به ما
اجازه مــیداد
آزمایشهایی را انجام
بدهیم كه میلیون
ها كاربر در معرض آن
قرارمیگرفتند».

چه جایگاهی دارد؟

عکس :رضا معطریان

بخش سنتی کسبوکار به میان آمد و بعضی از رقبای این
تاکسییاب هم با دست گذاشتن روی نقص این استارتآ 
پ
در جذب راننده برای خودشــان تبلیغ کردند تا نشــان
دهند در فضای رقابت نباید کم گذاشــت و باید جنگید.
نگاه این شماره به گوشهای از سختیهای کار شرکتهای
استارتآپی پرداخته است.

نظام توزیع در ایران در
مقابل مدرن شدن
مقاومت می کند؟!
کرده است؛ اما این
کارشناسان بر این
حرکت ،الکپشتوار
باورند که سیستم
است و شاید هنوز در
ممکن است با
توزیع حرکتهایی را به
جامعه آنطور که باید
موانع و چالشهایی از
سمت مدرن شدن آغاز
لمس نشده است .از
سوی قشر سنتی مواجه
دارد کارشکنی
سویی پدیده مدرن
شود .در این شرایط به
هایی نیز از سوی قشر
شدن در هر جامعهای
دلیل در خطر بودن
قدیمی صورت گیرد.
هزینههایی را به
بخشی از بازار به واسطه
این در حالی است که
جدیدالورودها ،امکان
تولیدکنندگان تحمیل میکند .به
فعاالن اقتصادی عنوان
آن هستیم،
میکنند که ساختار
هرحال ایران نمیتواند از
خیلی وقت است که
توزیعی کنونی در کشور،
در کشورهای دیگر طی شده؛ بنابراین ساختارهای جهانی دور باشد.
نباید فراموش کرد راهی
ما نیز باید در این
که ما امروز در ابتدای
مسیر حرکت کنیم.

صنعت

«نگوییــد
نمیدانم چطور باید
وارد بازار کار شــد،
طراحانی
موفق هســتند که
تنها به دانســتههای
دانشــکده
اکتفا نکنند .طراحی
امروز بســیاری از
دانشجویان
ما شبیه به کشیدن
عکس است .مسائل
مختلفی در دنیای مد امروز
وجود دارد که از آن باید
بهره برد.
باید ماشین ،نخ ،کلیه
مواد اولیه این مسیر
را
بشناسید اما این کار با
دانشگاه امکانپذیر نیست
بلکه
باید وارد محیط کار
شــوید و تجربه بیاموزید و
تحقیق
کنید ،با مراکز خارج
کشور ارتباط برقرار کنید.
راه این کار
بسیار
طوالنی است و
جوانان امروز بسیار
شتابزده
هســتند ».اینها
جمالت مردي است که
چهاردهه
فعالیت جدي در حوزه
پوشاك کشور دارد
و همچنان با
جدیت کارش را در
شرکت هاکوپیان با
امید
پیش ميبرد .سومبات
هاکوپیان
مانند
بسیاري
از کارآفرینان
روحیه ساختن دارد
و خستگيناپذیري
و همین
روحیه را هم به گفته
خود دوســت دارد به
نیروهایي که در مجموعهاش
حضور دارند منتقل کند.
در
این شــماره از بخش
کارآفرین به زندگي افرادي
همچون
هاکوپیان خواهیم پرداخت.

الگوریتمها
به جای مغزها

ساعد یزدانجو

دبیر بخش کتاب ضمیمه

در این شماره آیندهنگر یک کتاب ضمیمه منتشر
شــده و به جای قســمتی از کتاب ضمیمه ،بخش
جدیدی به نام «ایدهها» افزوده شــده است که تالش

عکس :رضا معطریان

مشکالت زیاد،
خصوص آن دسته از
اقتصادی هم میتواند
ماندگاری یک بنگاه را
بنگاهها که خانوادگی
موجب طول عمر زیاد آن
تا حد زیادی تضمین
هستند ،کمتر دیده
کسب و کار باشد و هم
کند ،جدایی مالکیت از
میشود .شرکتهایی
مدیریت است .چیزی که در
که توانستهاند در این
بنگاههای اقتصادی
امر موفق عمل کنند،
مقاومت بیشتری در
برابر مشکالت دارند.

در
ایران را بررسی میکند

مسير پرپيچوخم
كارآفريني

میکند تحقیقات بومی اقتصادی و سیاستگذاری را
به زبانی ساده و همهفهم منتشر کند .در بخش کتاب
ضمیمــه ،کتابی که به نقش پررنــگ الگوریتمها در
شرکت «فیسبوک» پرداخته ،بسیار جذاب و خواندنی
است .این کتاب میگوید با اینکه رسانههای اجتماعی
تالش میکنند خود را دموکرات و آزادیخواه نشــان
بدهند ،اما در عرصه عمل و پشت پرده ،همه کاربران
را به زنجیر الگوریتمهایی کشــاندهاند که حتی خود
مهندسان برنامهنویس شــبکههایی مثل فیسبوک
نیز کامل از آنها ســر درنمیآورند .در بخش ایدهها،
با تحقیقی مواجه میشــوید که درباره ســناریوهای
مختلف حذف یارانه نقدی دهکهای پردرآمد است.
پژوهشــگران با چهار سناریوی مختلف ،گفتهاند که
در صــورت حذف یارانه به شــکلی خاص ،چه نتایج
مشخصی بروز خواهد کرد.
صوفیا نصرالهی

دبیر بخش گیشه

سینمای ایران از عدد و رقم فراری است .بعید است
که یک آمار فروش سرراســت ساالنه بتوانید به دست
بیاورید .تازه از وقتی سیستم مکانیزه فروش بلیت به راه
افتاده کار کمی راحتتر شده .اما نکتهای که همچنان
سخت است درآوردن هزینه تولید فیلمهاست .برخی
تهیهکنندهها رقمها را بیشتر اعالم میکنند تا فیلمشان
به عنوان پروداکشنی بزرگتر در مقیاس سینمای ایران
در نظر گرفته شود .برخی دیگر از گفتن هزینه واقعی
ســر بازمیزنند چون نگراناند فروش کم گیشه بعدتر
نشان بدهد فیلمشان شکســت خورده .عوامل تقریبا
هیچوقت نمیگویند که چه دســتمزدی از هر فیلمی
دریافــت کردهاند .با این حال اگر این پرونده را بخوانید
متوجه میشــوید که هزینه تولید یک فیلم در ایران
این روزها حدودا چقدر است .پیشنهاد بعدی این است
که هزینه تولیدات سینمای جهان را بخوانید تا متوجه
شوید چطور به تفکیک مشــاغل شفافسازی هزینه
دارند .راستی اگر مقدمه را هم بخوانید نکتههای جالبی
پیدا میکنید؛ مثال اینکه پرهزینهترین فیلمهای ایران
چقدر فروختهاند! اما بخش جذاب پرونده این شماره یک
صنعت رو به رشد سرگرمی است VOD :یا پخش آنالین
فیلم و سریال .همان چیزی که این روزها در دنیا مرسوم
است .مطرحترین اپلیکیشنهایی که میتوانید در این
راستا از آنها استفاده کنید معرفی شدهاند به عالوه یک
یاُدی شرکت
گفتوگو با مدیر جوان و کارآمد بخش و 
صباسل که درباره ساز و کار این شرکتها و اپلیکیشنها
توضیح میدهد.
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همکاری ایران و اتحادیه اروپا موفقیتآمیز خواهد بود
ماه گذشته ،یک هيئت  70نفره از  40شرکت اروپایی وارد ایران شد تا با میزبانی اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران و کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران با فعاالن
بخش خصوصی کشور دیدار و مذاکره کند .در این نشست که با هدف توسعه همکاری ایران و
اتحادیه اروپا در حوزه کشاورزی ،صنایع غذایی و توسعه روستایی برگزار شد ،فعاالنی از  19کشور
اروپایی حاضر بودند که با هدف ارزیابی بازار ایران برای صادرات کاال ،خرید مواد مورد نیاز،
ایجاد شرکتهای مشترک و سرمایهگذاری مشترک برای تامین نیازهای بازار دو طرف و بازارهای
سوم به تهران سفر کرده بودند .سرپرستی این هيئت با فیل هوگان ،کمیسیونر کشاورزی و
توسعه روستایی اتحادیه اروپا بود که در کنار مسعود خوانساری ،رئيس اتاق بازرگانی تهران روی
موفقیتآمیز بودن روابط دو طرف با ایجاد بسترهایی مانند روابط بانکی مناسب تاکید کردند.
در ابتدای این نشست ،رئيس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران که میزبان این
گردهمایی تجاری بود ،در سخنانی با اشاره به افزایش 60درصدی حجم مبادالت تجاری میان ایران
و اتحادیه اروپا در دوره پس از توافق هستهای ،گفت :بهرغم جهش قابل توجه در حجم تجارت
دو طرف ،همچنان مشکالت بانکی گرهی سخت در روابط اقتصادی ایران و کشورهای عضو اتحادیه
اروپاست .در حال حاضر اتحادیه اروپا به عنوان دومین بازار صادراتی ایران مطرح است و این
منطقه 13 ،درصد از حجم تجارت خارجی ایران در سال را به خود اختصاص داده است .در ادامه
این نشست ،کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا ،سخنانش را با این پیشبینی
مهم آغاز کرد که «همکاری اتحادیه اروپا با ایران بسیار موفقیتآمیز خواهد بود».
 1396/07/26اتریش ،پرچمدار مناسبات اقتصادی اروپا با ایران
سفیر جدید اتریش در ایران و
رئيس اتاق بازرگانی ،صنایع،
پیشنهادهايیبرایتسهیلمجوزهایسازمانمحیطزیست 1396/07/29
معادن و کشاورزی تهران مالقات و
در سی و هشتمین نشست
پیرامون بهبود وضعیت تجاری دو
توگوی دولت و
شورای گف 
کشور گفتوگو کردند .در آغاز این
بخش خصوصی استان تهران،
دیدار اشتفان شولتز ،سفیر اتریش،
مسعود خوانساری به سخنرانی
به موافقتنامه مالی اتریش با
رئيسجمهور امريكا واکنش
ایران و ایجاد خط اعتباری فاینانس
نشان داد و گفت :سخنان
اوبربانک برای پروژههای اقتصادی در کشور اشاره کرد و این موافقتنامه را مقدمهای
موهوم دونالد ترامپ در میان
برای همکاریهای مالی سایر کشورهای اروپایی با ایران دانست .رئيس اتاق تهران نیز به
دولتهای سایر کشورهای
حضور اتریش در مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران در طول دوره تحریمها اشاره داشت
جهان به ویژه اروپا مورد استقبال قرار نگرفت و تایید نشد .مهمتر اینکه
و گفت :پس از توافق برجام نیز شرکتهای اتریشی جزو اولین مذاکرهکنندگان اروپایی با
در داخل کشور نیز به انسجام و نزدیکی جناحها و طبقات مختلف انجامید.
بنگاههای ایرانی بودند.
محمدحسین مقیمی ،استاندار جدید تهران و رئيس شورای گفتوگوی دولت
ش خصوصی را مالک اصلی
و بخش خصوصی استان تهران هم در سخنانی ،بخ 
 1396/08/02ایران و افریقای جنوبی به دنبال روابط برد ـ برد اقتصادی
اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت :اگرچه در طول دوران گذشته ،تالشهایی
مجمع تجاری مشترک ایران و افریقای
برای بازگرداندن اقتصاد به صاحب واقعی آن یعنی بخش خصوصی صورت
جنوبی ،با حضور محمدجواد ظریف
گرفته است ،اما در عمل شاهد آن هستیم که اقتصاد کشور کماکان در دست
وزیر امور خارجه ،خانم لیندیو زولو
بخشیهایی است که نه دولتی هستند و نه خصوصی.
وزیر توسعه تجارت افریقای جنوبی،
مسعود خوانساری رئيس اتاق تهران
و نایبرئيس اتاق ایران ،و با حضور
بیش از  100نفر از تجار و فعاالن
فقدان رقابت و مداخله دولت ،موانع اصلی توسعه 1396/08/14
اقتصادی دو کشور در محل وزارت
همایش بینالمللی حملونقل
خارجه افریقای جنوبی در پرتوریا
و لجستیک ایران طی دو روز در
برگزار شد .رئيس اتاق تهران در مجمع تجاری مشترک ایران و افریقای جنوبی سخنرانی
مرکز همایشهای بینالمللی
و با رئيس اتاق ژوهانسبورگ دیدار و گفتوگو کرد .مسعود خوانساری در مجمع تجاری
صدا و سیما برگزار شد.
مشترک دو کشور عنوان کرد که ایران و افریقای جنوبی به دنبال شکلدهی یک بازی
در مراسم افتتاحیه این
برد ـ برد در مراودات دوجانبه هستند .رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
همایش عباس آخوندی وزیر
تهران با تاکید بر اینکه ظرفیتهای مناسبی برای همکاری با کشورهای افریقای جنوبی،
راه و شهرسازی ،مسعود
اوگاندا و نیجر وجود دارد ،گفت :جمهوری اسالمی ایران با توجه به ظرفیتهای موجود در
خوانساری رئيس اتاق تهران،
قاره افریقا میتواند مبادالت گستردهای با آنها داشته باشد.
مهرداد تقیزاده معاون

حملونقل وزارت راه و شهرسازی ،کوروش فتاحی سرپرست شرکت شهر
فرودگاهی امام خمینی (ره) و پائولو بیزونی رئيس انجمن لجستیک اروپا  1396/08/15توسعه پایدار همکاریها با محوریت بنگاههای کوچک و متوسط
در مالقات رئيس فدراسیون
سخنرانی کردند.
اتاقهای بازرگانی بلژیک با رئيس
در مراسم افتتاحیه این نشست ،رئيس اتاق تهران با اشاره به اثرگذاری باالی
اتاق تهران ،دو طرف نسبت به
تحریمها روی حوزه حملونقل از ضربه خوردن این صنعت و عقب افتادن از
توسعه همکاریهای دوجانبه بین
رقبا گفت .مسعود خوانساری با بیان اینکه ایران کامال توانایی این را داشت
بخشهای خصوصی دو کشور
که هاب حملونقل منطقه در دریا ،هوا و جاده شود گفت :تحریمها اگرچه
تاکید کردند .در این دیدار
در بقیه صنایع کشور نیز اثرگذار بود اما از آنجایی که صنعت حملونقل باید
که در اتاق تهران برگزار شد،
با بنگاههای خارجی قدرتمند رقابت میکرد بیشتر از تحریم تاثیر پذیرفت
مسعود خوانساری و رنه برناندرز
به طوری که فرصت تبدیل شدن به یک بازیگر بزرگ در حملونقل هوایی و
در مورد مسائل مختلفی مانند
دریایی از کشور ما گرفته شد.
تبادل هيئتهای تجاری تخصصی ،بررسی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری
و مشارکت ،نشستهای مشترک و تبادل اطالعات و فرآیند صدور ویزای
تجاری گفتوگو کردند .در ابتدای این نشست مسعود خوانساری با اشاره به
نقش اتاقهای بازرگانی دو طرف در جذبسرمایهگذاری خارجی و ارتقای سطح
مبادالت تجاری گفت :امکانات قابل توجهی در اتاق تهران وجود دارد و این اتاق،
ِ
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کوچک پرشماری را در برمیگیرد.
صنایع بزرگ ،متوسط و

شـاخصهای ماه
بازار مسكن اوج ميگيرد؟

افزايش معامالت و قيمت مسكن
آخرین تحوالت بازار مسکن تهران در مهرماه حاکی از این است
که افزایش تعداد معامالت در این بازار نسبت به مدت مشابه سال قبل
همچنان ادامه دارد و قیمتهای این بازار نیز فاصله خود را با نرخ تورم
کم کردهاند؛ از سوی دیگر نرخ تورم نهادههای ساختمانهای مسکونی
شهر تهران نیز در فصل تابستان سال جاری نسبت به  4فصل قبل،
حدود  9.9درصد رشد داشته که در محدوده نرخ تورم است و قاعدتاً
نباید بار اضافهای بر قیمت مسکن تحمیل کند و منجر به افزایش آن
بیش از نرخ تورم شود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن شهر تهران،
در مهرماه سال جاری تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی پایتخت
به  ۱۳هزار و  ۸۱۵واحد رســیده که در مقایسه با مهرماه سال قبل،
ن ماه
حــدود  ۳۴.۴درصد افزایش دارد .هرچند تعداد معامالت در ای 
نسبت به ماه قبل کاهش 11.1درصدی را تجربه میکند .در شرایطی
که بر اساس آمارهای بانک مرکزی تورم یک سال منتهی به مهرماه
ســال جاری  9.8درصد اعالم شــده ،در این ماه متوسط قیمت یک

مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران به  4میلیون و ۷۹۰
هزار تومان رسیده که نســبت به مهرماه سال گذشته  ۸.۷درصد و
نســبت به ماه قبل  ۰.۷درصد افزایش دارد .بر این اســاس تغییرات
قیمتی مسکن شهر تهران 1.1درصد تا نرخ تورم فاصله دارد.
گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن تهران در  7ماه نخست
امسال نشان میدهد تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی پایتخت به
 ۹۹هزار واحد رسیده که در قیاس با 7ماهه نخست سال قبل حدود
 ۶.۳درصد رشد دارد .همچنین متوسط قیمت هر مترمربع بنای واحد
مسکونی معاملهشده در این مدت حدود 4میلیون و  ۶۰۰هزار تومان
بوده که از رشد ۶.۵درصدی و زیر نرخ تورم حکایت دارد .بر این اساس
در ماههای اخیر بازار مسکن ضمن حفظ رونق نسبی ،توانسته باثبات
بماند که بخش زیادی از آن ناشــی از مناسب نبودن این بازار برای
سرمایهگذاری بوده است .سرمایههایی که در  7ماه نخست سال جاری
وارد بازار مسکن شدهاند در مقابل سود بانکی حدود  8درصد در این 7
ماه و در مقابل نرخ تورم ،حدود  2.8درصد زیان کردهاند.
 7ماه نخست

1394

1395

درصدتغيير
1396

1395

درصد
بازدهی بازار مسکن در
 7ماه اول سال 96

34.4
درصد
میزان افزایش
معامالت مسکن در
مهر 96نسبت به
مهر95

1396

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

4.1

4.3

4.6

3.9

6.5

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

83549

93132

98997

11.5

6.3

افزايش تجارت با چاشني واردات

صادرات در مدار نزولي
کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشــور در 7ماهه سالجاری نشان
میدهد كه مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در مدت یادشده به
 52میلیارد و  527میلیون دالر رسید که این رقم  6.2درصد بیشتر
از مدت مشابه ســال  1395است .در 7ماهه اول سالجاری به
میزان  27میلیارد و  817میلیــون دالر انواع کاال وارد
کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
چین
14.89درصد افزایش نشان میدهد .عمدهترین
%20.32
مــوارد افزایش واردات به کاالهای اساســی،
قطعات منفصله خودرو ،خودرو و کاالهای
سرمایهای مربوط میشــود .همچنین در
عراق
مدت یادشــده متوســط قیمت کاالهای
%16.24
وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک هزار
و  396دالر افزایش یافت که در مقایســه با
امارات
پارسال  8.89درصد افزایش داشته است .اقالم
%14.04
عمده وارداتی در 7ماهه سالجاری نیز به ترتیب
شامل برنج یک میلیارد دالر ،ذرت دامی به ارزش 882

6.5

میلیون دالر ،قطعات منفصله جهت تولید خودروی ســواری با 738
میلیون دالر ،وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر  ۱۵۰۰تا ۲۰۰۰
سیسی به ارزش  625میلیون دالر و لوبیای سویا با  536میلیون دالر
ل جاری
بوده است .مجموع صادرات غیرنفتی ایران در 7ماهه سا 
به  24میلیارد و  710میلیون دالر رسید که در مقایسه
با مدت مشابه ســال قبل به میزان  2.17درصد
کاهش داشته است .همچنین متوسط قیمت
هر تن کاالی صادراتی نیز در مدت یادشــده
سایر
به  363دالر رسید که  8.04درصد افزایش
%33.19
داشــت .اقالم عمده صادراتی کشورمان در
مدت یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی
به ارزش  4میلیــارد و  115میلیون دالر،
افغانستان
پروپان مایعشده به ارزش  809میلیون دالر،
%6.41
پلیاتیلن گرید فیلم با  750میلیون دالر ،سایر
جمهوری کره
روغنهای سبک و فرآوردهها به جز بنزین با 725
%9.8
میلیون دالر و متانول با  661میلیون دالر بوده است.

3.2

درصد
میزان کاهش
صادرات در نیمه
اول سال جاری

15.3
درصد
میزان افزایش
واردات در نیمه اول
سال جاری

عمدهترین خریداران کاالهای ایرانی در  7ماه ابتدایی سال -درصد
آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوششم ،آذر 1396

9

شاخص

11.9
درصد
بازدهی بازار
مسکوکات از
ابتداي سال تا
نيمه آبان96

143
هزار تومان
ميزان افزايش
بهاي سكه امامي
از ابتداي سال تا
نيمه آبان96

13.7
درصد
بازدهی بازار
سرمایه از ابتداي
سال تا نيمه آبان
96

3.2

درصد
بازدهی بازار
سرمایه از نيمه
مهر تا نيمه آبان
96
10

افزايش بهاي دالر ،طال را گران كرد

باالنشينيسكه

بازار طال و سكه در ماههاي اخير تحت تاثير بهاي جهاني طال و البته
بهاي دالر در بازار ايران به نوسان ادامه داد .ايندو عامل تعيينكننده
در قيمت طال و ســكه در چند مقطع با يكديگر همافزايي كردند تا
بهاي سكه طال افزايش پيدا كند .در مقطعي كه بهاي دالر در ايران از
 3800تومان به  4هزار تومان افزايش يافت ،بهاي سكه بهار آزادي نيز
از حدود يك ميليون و  250هزار تومان به باالي يك ميليون و 300
هزار تومان صعود كرد .اين صعود به قدري موفق بود كه ديگر قيمتها
به حال قبل بازنگشت چراكه هم بهاي دالر باالي  4هزار تومان باقي

ماند هم طالي جهاني نوسانات خود را در مسير صعود پيش برد.
سکه تا نیمه نخست امسال کمترین بازدهی را نسبت به سه بازار
دیگر داشت اما در ماههاي اخير روند صعودي اين كاالي استراتژيك
سرعت گرفته است به طوري كه از ابتداي سال تا نيمه آبان بازدهي
 11.9درصدي براي سكه بهار آزادي به ثبت رسيده است .بهای سکه
تمامبهــار امامی در اولین روز کاری ســال  96معادل یکمیلیون و
 201هــزار تومان بود که در نيمه آبــان به يك ميليون و  343هزار
تومان رسيد.

تغییرات قیمت سکه تمام بهار آزادی از ابتدای سال تا نیمه آبان96

96/01/6
 1200000تومان

96/08/15
 1343000تومان

بازار سرمايه تا آستانه ركورد تاريخي پيش رفت

پرواز در بورس

بازار سرمايه پس از طي كردن يك دوره ركود ،در ماههاي اخير موفق
شد رشــد قابل توجهي را تجربه كند و به ركورد قبلي خود نزديك شد.
شــاخص كل بورس در نيمه آبانماه به  87هزار و  843واحد رســيد كه
باالترين ركورد در سال جاري محسوب ميشود و فاصله زيادي با ركورد
 89هزار واحدي ديماه  92ندارد .شاخص كل بورس در پايان سال گذشته
 77هزار و  230واحد بود كه با طي كردن روندي صعودي به ويژه از نيمه
تابســتان به بعد تا باالي  87هزار واحد پيش رفته است .اين ميزان رشد
شاخص بورس نشاندهنده بازدهي  13.7درصدی بازار سرمايه در  7ماه
و نيم ابتدايي سال جاري است .شاخص کل بورس پس از آنکه در اوایل

مهرماه به  85هزار و  700واحد رسید و باالترین رکورد را در سال جاری به
ثبت رساند ،تغییر مسیر داد و  16مهرماه به کانال  84هزار واحد بازگشت.
شــاخص کل بورس در نیمه مهر بر روی  85هزار و  69واحد قرار گرفت
و پــس از آن به کانال پایینتــر افول کرد .تهدیدهای ترامپ علیه برجام
بیشــترین تاثیر روانی را بر روی معامالت بورس گذاشت .با عبور از اين
مرحله اما بار ديگر رونق به معامالت بازگشت .فعاالن بازار سرمایه البته در
دوران صعود شاخص نیز از روند معامالت راضی نبودند .آنها معتقدند که
صعود شاخص ناشی از عملکرد چند شرکت بزرگ است تا تغییر قیمت
سهام در اغلب شرکتهای بورسی.

تغییرات شاخص کل بورس از ابتدای سال تا نیمه آبان96

96/08/15
 87843واحد
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96/01/6
77485واحد

دالر باالي 4هزار تومان پرسه ميزند

دالر رسمي در تعقيب بازار آزاد
بازار ارز پس از طي كــردن يك دوره بيثباتي در اوايل مهرماه ،بار
ديگر به جزيره ثبات بازگشت .هرچند كه سطح قيمت دالر پس از تنش
سياسي ناشي از اظهارات رئيسجمهور امریکا ،افزايش يافت تا دالر در
محدوده باالي  4هزار تومان باقي بماند .اين افزايش قيمت در بازار آزاد
كه طي يك دوره يكماهه از  3800تومان به  4هزار تومان رسيد ،فاصله
بازار آزاد با نرخ رســمي را افزايش داد .بانك مركزي از اوايل تابســتان
امســال افزايش قيمت رســمي دالر را در دستور كار قرار داد تا فاصله
نرخ رسمي و بازار آزاد را كاهش دهد .روند صعودي بهاي دالر در بانك

مركزي به قدري سريع بود كه از  3هزار و  249تومان در ابتداي تيرماه
به بيش از  3هزار و  500تومان در ميانه آبان رسيد .اين افزايش قيمت اما
با صعود بهاي دالر در بازار آزاد ،خنثي شد تا همچنان يكسانسازي نرخ
ارز یک هدف دستنيافتنی باقي بماند .بهاي هر دالر امريكا از نيمه مهر
تا نيمه آبان  96معادل  2.5درصد افزايش يافت و به  4هزار و  71تومان
رسيد .بازدهي بازار ارز از ابتداي امسال تا نيمه آبان نيز  8.6درصد بوده
است چراكه بهاي دالر در اين دوره چنين افزايشي را تجربه كرده است.
هرچند كه بهاي يورو در بازار افزايش بيشتري را تجربه كرده است.

تغییرات قیمت دالر از ابتدای سال تا نیمه آبان96

96/01/6
 3754تومان

96/08/15
 4072تومان

قیمت طالی سیاه مسير صعودي را طي میكند

بازار نفت در خدمت نفتفروشان
نوسانات بازار نفت در يك ماه گذشته براي نفتفروشان خوشايند
بود .اواخر خردادماه سال جاري بود كه بهاي نفت در حضیض قيمت
قرار داشت .هر بشكه نفت برنت درياي شمال تا  44دالر پايين آمده
بود اما روزگار براي كشــورهاي نفتي تغيير كرد .پايبندي كشورهاي
نفتي به فريز نفتي و استقبال آنها از تمديد اين توافق به افزايش قيمت
نفت انجاميد تا تحليلگران بينالمللي از تداوم اين روند سخن بگويند.
هر بشكه نفت برنت درياي شمال در نيمه آبان به باالي  64دالر صعود
كرد در حالي كه در نيمه مهرماه اين شاخص بر روي  56دالر ايستاد.
جیسون شنکر ،تحلیلگر برجسته بازارهای جهانی و رئیس مؤسسه

امریکایی پرستیژ اکونومیکس اعتقاد دارد روند صعودی قیمت نفت
خام که از اوایل تابستان امسال آغاز شده ،در ماههای آینده نیز ادامه
خواهد یافت .به گفته اين تحليلگر ،بهای نفت در ماههای آینده نیز
همچنان روندی صعودی را طــی خواهد کرد و اقتصاد جهانی باید
خود را برای پذیرش قیمتهای باالتر در بازار نفت آماده كند .کاهش
موجودی مخازن ذخیره نفت و افزایش تقاضای جهانی از یک سو و
اجرای سیاستهای مالی انبساطی توسط دولت امریکا در قالب کاهش
نرخ مالیات و افزایش مخارج دولت از سوی دیگر باعث شده است که
بازار نفت روزهای پررونقی را تجربه کند.

تغییرات قیمت نفت اوپک از نیمه شهریور تا نیمه آبان96

96/08/15
 64.22دالر

96/06/15
 50.2دالر

8.6

درصد
بازدهی دالر از
ابتداي سال  96تا
نيمه آبان

8.1

درصد
افزايش بهاي
رسمي دالر از
ابتداي سال تا
نيمه آبان

28

درصد
میزان افزایش بهاي
نفت برنت از ابتدای
سال تا نیمه آبان 96

64.22
دالر
بهای
نفتبرنت
در  15آبان 96
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شاخص

0.7

درصد
نرخ تورم ماهانه بخش
خدمات در مهر 96

8.3

درصد
نرخ تورم نقطه به
نقطه خدمات در
مهر 96نسبت به
مهر95

آرامش در بازار كاالهاي مصرفي

چشمانداز تكرقمي براي تورم
نرخ تورم كه از شهريورماه به محدوده زير  10درصد بازگشت،
در ماه هفتم سال نيز موفق به باقي ماندن در محدوده تكرقمي
شد .شــاخص قيمت كاالهاي مصرفي در مهرماه سال جاري نيز
كاهــش يافت تا نرخ تورم  12ماه منتهــي به مهر به  9.8درصد
برســد .اين شاخص در شهريور  9.9درصد بود كه نشان میدهد
روند نزولي اين شــاخص ادامــه دارد .تورم ماهانه و تورم نقطه به
گروههاي اصلي
يها و آشاميدنيها
خوراك 
دخانيات
پوشاك و كفش
مسكن ،آب ،برق و گاز و ساير سوختها
اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
بهداشت و درمان
حمل و نقل
ارتباطات
تفريح و امور فرهنگي
تحصيل
رستوران و هتل
كاالها و خدمات متفرقه

نقطه نيز چشــمانداز مناسبي را براي اين شاخص نشان ميدهد.
قيمت كاالهاي مصرفي در ماه هفتم سال نسبت به شهريور معادل
 0.4درصد افزايش يافته است و تورم نقطه به نقطه در مهر امسال
نسبت به مهر سال گذشته معادل  8.4درصد بوده است .تكرقمي
بودن تورم نقطه به نقطه نشانهاي براي پايداري تورم تكرقمي در
ماههاي آتی است.

جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف -مهر 96
تغيير شهریور نسبت به مرداد

تغيير شهریور  96نسبت به شهریور 95
11.4
0.4
5.5
7.4
8.3
7.9
5.9
7.2
10.9
8.2
11.9
9.6

0.5
0.1
0.7
0.5
0.3
0.5
0.7
0.5
1
5.6
0.9
0.5

هزينههاي توليد در مسير صعود قرار گرفت

13

درصد
تورم ماهانه تولید
در بخش خدمات
در مهر 96

7.7

خيز تورم پیشنگر

نرخ تورم توليدكننده در مهرماه امسال نسبت به شهريور معادل  0.7درصد
افزايش يافت و به  8.9درصد رسيد .هزينههاي توليد روند صعودي را در حالي
طي میكند كه همچنان نميتوان از رونق بخشهاي توليدي سخن به ميان
آورد .نرخ تورم نقطه به نقطه توليد دورقمي شده و احتماال در ماههاي آينده
نــرخ تورم 12ماهه اين بخش نيز به باالي  10درصد صعود كند .در مهرماه
سال جاري نسبت به مهر سال گذشته افزايش 11.6درصدي براي هزينههاي
توليد ثبت شده است .طبق گزارش بانك مركزي تورم ماهانه اين بخش در

نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولید در مهر 96
گروههای اصلی تولید

درصد تغییر نسبت به

ماه قبل

ماه مشابه سال قبل

کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری

1.3

13.5

ساخت (صنعت)

1.4

13.6

حمل و نقل و انبارداری

0.9

6.7

هتل و رستوران

0.9

12

درصد
تورم نقطه به
نقطهتولیدبخش
خدمات در مهر 96
نسبت به مهر95

12

ماه هفتم سال نيز  1.3درصد بوده است .گزارش مركز آمار ايران از نرخ تورم
توليدكننده بخش صنعت در تابستان سال جاري نشاندهنده دورقمي شدن
اين شــاخص است .بر اساس گزارش اين مركز آماري ،نرخ تورم تولیدکننده
بخش صنعت در 12ماهه منتهی به تابستان  96به  10.2درصد رسید .میزان
رشد قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان  96نسبت به شاخص فصل
قبل معادل  ۵.۹درصد و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل معادل ۱۳.۱
درصد افزایش را تجربه کرده است.

اطالعات و ارتباطات

0

6.9

آموزش

5

8.8

بهداشت و مددکاری اجتماعی

0.7

8.7

سایر فعالیتهای خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی

1.1

12.6
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تحلیلگران
آسیا :افول امپراتوری امریکا به دست ترامپ

شبکههای اجتماعی :انقالب رباتی در کسبوکارها

گســترش
از قدیم همینطور بوده؛ کشــورها به دنبال
ِ
امپراطوری خود بودهاند .تا ســالها امریکا ابرقدرتی به
شمار میرفت که سعی داشــت بر همه دنیا حکمرانی
کند اما حاال به لطف دونالد ترامپ رئیسجمهوریِ این
کشور ،امریکا دیگر نمیتواند سلطنت کند و رقبای جدی
پیدا کردهاســت :رقبای چشــمبادامی .شی جینپینگ
رئیسجمهــوری چین دیگر یک رئیسجمهو ِر ســاده
نیک رابرتسون
نیست؛ او سعی دارد امپراتوریِ کمونیستی در جهان به
راه بینــدازد و تاکنون قدمهای موفقی نیز در این زمینه
تحلیلگر سیانان
برداشتهاست .در این بین ،حماقتها و هیاهوهای توئیتریِ
ترامــپ به او کمک کرده قدمهای محکمتری در این زمینه بردارد .ترامپ تالش دارد قدرت
امریکا را در کشورهای آسیایی حفظ کند و متحدانی برای خودش داشتهباشد اما چینیها در
این مسیر بیکار ننشستهاند و پیش از آن دست به کار شدهاند .آسیا دیگر امپراتوریِ چین است.

هوش مصنوعی پیشرفتهای محسوسی داشته و مهمترین
پیشرفت آن نیز اپلیکیشنهای پیامرسان هستند که به عنوان
رباتهای چت به باالترین سطح پیشرفت خود رسیدهاند .آنها
در حقیقت نرمافزارها و برنامههای پیامرسان هستند که به
کاربران اجازه میدهند بــا یکدیگر به راحتی ارتباط برقرار
کنند .کسبوکارهای مختلف پی به ظرفیتهای این رباتها
بردهاند و به همین خاطر سرمایهگذاریهای کالنی در این
الری بیور
بخش کردهاند .بســیاری از معروفترین برندها سعی دارند
رباتهای چتِ خود را بســازند و کاربران را وادار به استفاده
تحلیلگر بیزنس اینسایدر
از آنها کنند .هرچند انقالب رباتهای چت هنوز در مراحل
نخستین است اما انتظار میرود تا یک سال آینده پیشرفتهای چشمگیری داشتهباشد و تحوالت
بزرگی را ایجاد کند .بررسیها نشان میدهد سرمایهگذاری در این بخش با سودهای کالنی همراه
خواهد بود به همین خاطر است که کسبوکارها به این جریان پیوستهاند و با آن همراهی میکنند.

جنگ :خاورمیانه بعد از داعش

رشد اقتصادی :هند متقاضی انرژی در آینده

داعش رفتهرفته از میان برداشته میشود و خاورمیانه
از چنگال آن نجات پیدا خواهد کرد .اما پرسشــی که
مطرح میشود این است« :خاورمیانه بعد از داعش در
دست چه کسی یا کسانی خواهد بود؟» امریکا با جنگ
غیراجباری که در عراق به راه انداخت جرقه بسیاری از
ایــن تنشها را زد و بعد زمینه را برای پرورش داعش
کردن
فراهم کرد .به همین خاطر اکنون برای خاموش
ِ
پیتر ون بورن
آتش فتنه باید هزینه پرداخت کند .با وجود این ،انتظار
ِ
نمــیرود بعد از پایان دوران داعــش ،جزو برندههای
تحلیلگر رویترز
ِ
بزرگ این نبرد باشد .اما ایران و عربستان سعودی جزو
اصلی این ماجرا خواهند بود .ایران به عنوان کشو ِر مسلمانی که بیشترین ثبات
ِ
برندگان ِ
را دارد بزرگترین برنده در این ماجرا خواهد بود .انتظار میرود امریکا در این منطقه به
حاشیه رانده شود .هرچند چنین تغییراتی به نظر عجیب میآید اما همه شواهد اینطور
نشان میدهد که امریکا قدرتش را در این منطقه به کلی از دست خواهد داد.

چین همیشه ولع انرژی داشته اما به نظر میرسد ولع
هند از چین هم بیشتر باشد .بررسیها نشان میدهد
هند از حاال تا سال  2040به انرژی بسیار بیشتری
برای مصرف نیاز خواهد داشــت .این نخستین بار
است که هند در زمینه تقاضا برای انرژی از چین هم
پیشی میگیرد .البته این تغییر وضعیت تنها به خاطر
افزایش تقاضا و پیشرفت در هند نیست بلکه نوعی
ریشی ایِنگار
عقبگر ِد اقتصادی در چین را نیز نشــان میدهد؛
یعنی چین در مسیر معکوسی در حرکت است و به
تحلیلگر سیانانمانی
همین خاطر مصرفِ انرژی آن کاهش پیدا میکند.
این مســئله روی تقاضای این کشــور برای انرژی اثرگذار خواهد بود .چشماندازهای
جهانی نشان میدهد که هندیها در زمینه تقاضا برای انرژی از چین پیش میافتند.
البته این کشور اهدافی را نیز در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر در نظر گرفته که جای
تأمل دارد.

تکنولوژی :فناوری نوین نه ترسناک ،نه قابل اعتماد

اقتصاد جهان :نابرابری بعد از دستکاری مالیات جهانی

نگاهی که به فناوری در آینده وجود دارد عموماً افراطی است؛
عدهای کام ًال خوشبین و عدهای بینهایت بدبین هستند .اما
شاید بهترین رویکرد این است که آن را مدیریت کنیم و با
برنامهریزی به سراغ آن برویم .کسانی که بسیار خوشبین
هستند معتقدند پیشرفت تکنولوژی به بشر کمک کرده به
باالترین ســطح رفاه در تاریخ دست پیدا کند .البته درست
میگویند .رفاهی که بشــر به آن دســت پیدا کرده بدون
نوح اسمیت
توســعه تکنولوژی امکانپذیر نبود اما این رفاه آنقدر هم
قابل اعتماد نیست .از طرف دیگر افرادی که به ماجرا بدبین
تحلیلگربلومبرگ
هستند ،الدیستهایی هستند که به شکلی افراطی به معایب
تکنولوژی اشاره میکنند .آنها بسیاری از فناوریهای نوظهور و فواید آنها را نادیده میگیرند .شاید
وقت آن رسیده که باور کنیم تکنولوژی تنها چیزهایی را به ما میدهد که خودمان انتخاب میکنیم.

کافی اســت رد پولهایی را که به دســت میآید دنبال
کنید ،بررسیها نشــان میدهد حدود  10درصد از رفاه
جهانی توسط عدهای مشخص در آنسوی آبها نگهداری
سنگین آن را پرداخت میکنند.
میشود و بقیه افراد هزینه
ِ
شــرکتها در این ماجرا نقش بزرگــی ایفا میکنند .این
مسئله ،مردم کشورهای اروپایی را بیش از هر نقطه دیگری
در جهان درگیر کردهاســت .بازنده ِ
بزرگ این ماجراها نیز
گابریل زاکمن
امریکا و کشورهای ِ
اصل این ماجرا
بزرگ اروپایی هستندِ .
نیز به سیستم مالیاتی مربوط میشود .نگاهی به کشورهایی
تحلیلگر گاردین
که وضعیت مالیاتی خود را در چند سال اخیر تغییر دادهاند
تا حدودی جریان را روشن میکند و نشان میدهد که شکاف طبقاتی با دستکاریِ نوع دریافت
مالیات به کلی زیر و رو میشود.
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کامنت ماه
اعالنـات
کلید حل مشکالت اقتصادی؛ بخشخصوصی
اقتصاد ایران همچنان وابسته به نفت است و چالشهاي اقتصادی برای بخش خصوصی افزایش پیدا کرده است
بخش خصوصی به سؤال «مشکالت اساسی و ساختاری اقتصاد ایران در قیاس با  ۴۰سال قبل
چقدر تغییر کرده است؟» پاسخ دادند .اکثر پاسخدهندگان به دولتی بودن اقتصاد اشاره داشتند و
معتقدند شرایط اقتصاد برای بخش خصوصی در گذشته بهتر بوده و عمده اقتصاد در دست بخش
خصوصی قرار داشته است.
کارشناسان ارشد اقتصادی جهان با برنامهريزيهای درست ،کشورهای در رکود را نجات دادند
و معتقدند برنامههای توسعهمحور ميتواند به اقتصاد مرده جان دهد .سؤال سوم این نظرسنجی
«چند درصد از برنامه اقتصادی و برنامههای توســعه در کشــور ایجاد شده است؟» بوده است.
کارشناسان بر این باورند كه میزان کمی از برنامهها در کشور اجرا شده است .اکثر پاسخدهندگان
ميگویند برنامههای درستی در کشور نوشته شده اما در اجرای آن کوتاهی شده است .کارشناسان
اقتصــادی و بخش خصوصی هردو به عملکرد برنامهها اعتــراض دارند و معتقدند نحوه اجراي
برنامهها یکی از مشکالت اساسی کشور است.
هيئت نمایندگان اتاق

در نظرسنجی این شماره آیندهنگر سید رضی حاجیآقامیری ،عضو
بازرگانی تهران ،عباس آرگون ،عضو هيئت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران ،رضا پدیدار ،عضو
هيئــت نمایندگان اتاق بازرگانــی تهران ،مهدی پازوکی ،کارشــناس اقتصادی ،مهدی تقوی،

کارشناس اقتصادی ،هادی حقشناس ،معاون سازمان بنادر و کشتیرانی کشور ،سید بهاءالدین
حسینیهاشمی ،کارشناس اقتصادی ،جمشید پژویان ،کارشناس اقتصادی ،فریال مستوفی ،رئیس
هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی

کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران ،و حمیدرضا صالحی ،عضو
تهران شرکت کردند.

از سال  ۲۰۱۵روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام
متیندخت والینژاد
کســب و کار بانک جهانی آغاز شد به طوری که رتبه ایران از
 ۱۵۲در سال  ۲۰۱۴به  ۱۱۸در سال  ۲۰۱۶ارتقا یافت .فضای
خبرنگار
کسبوکار در دولت دهم با وجود درآمدهای باالی نفتی دولت
کاهش پیدا کرده بود .در جدیدترین گزارش سهولت انجام کسب و كار ،ايران سه رتبه افت داشته
به طوري كه از  117به  120در بين  190كشور دنيا رسيد .در واقع وضعيت كسب و كار ایران
طبق گزارش بانک جهانی در سال  ۲۰۱۷تفاوت محسوسی با سال  ۲۰۱۶نداشته است.
برخی از کارشناســان معتقدند سهولت کسب و کار از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی
است .به همین ترتیب ،بهبود فضای کسب و کار در برنامه دولت قرار دارد .با روی کار آمدن دولت
یازدهم و توجه ویژه این دولت به متعادل کردن شرایط اقتصادی ،بهبود فضای کسب و کار در
دستور کار قرار گرفت .در نظرسنجی این شماره آیندهنگر در همين راستا کارشناسان اقتصادی
به سؤال «آیا طی  ۵سال گذشته تغییر ملموسی در فضای کسب و کار کشور ایجاد شده است؟»
پاســخ دادند .برخی از پاســخدهندگان معتقدند با اینکه رتبه کسب و کار جهانی ایران کاهش
پیدا کرده ،در داخل تغییراتی در زمان ریاســتجمهوري حسن روحانی رخ داده است .به دلیل
اهمیت بهبود فضای کسب و کار در روند رشد اقتصادی ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز
در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردهاند تا رتبه بهبود کسب و کار در ایران را در پایان این
برنامه به کمتر از  ۷۰برساند .از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی همچنان به مشکالت اقتصادی
و ابرچالشها ،مشابه سالهای گذشته اشاره ميکنند ،به همین ترتیب کارشناسان اقتصادی و
آیا طی ۵سال گذشته تغییر ملموسی در فضای کسب و کار
کشور ایجاد شده است؟

مشکالت اساسی و ساختاری اقتصاد ایران در قیاس با۴۰
سال قبل چقدر تغییر کرده است؟

به نظر شما چند درصد از برنامه اقتصادی و برنامههای
توسعه در کشور ایجاد شده است؟

1

2

3

60

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

همچنان فضای کسب و کار با مشکالتی رو به رو است

40

درصد اعتقاد دارند

فضای کسب و کار بهتر شده است
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40

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند
تغییرات منفی داشته است

40

درصد اعتقاد دارند

مشکالت گذشته همچنان وجود دارد

20

درصد از اعتقاد دارند
قابل قیاس نیست

80

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند
کمتر از  ۵۰درصد آن اجرا شده است

20

درصد اعتقاد دارند

اقتصاد مقاومتی به عنوان یک استراتژی
به کار گرفته نشده است

رتبه ایران از  ۱۵۲در سال  ۲۰۱۴به  ۱۱۸در سال  ۲۰۱۶ارتقا
یافت .فضای کسبوکار در دولت دهم با وجود درآمدهای باالی
نفتی دولت کاهش پیدا کرده بود.

آیا طی  ۵سال گذشته تغییر ملموسی در فضای کسب و کار کشور ایجاد شده است؟

60

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

همچنان فضای کسب و کار با
مشکالتی رو به رو است

سید رضی حاجیآقامیری
هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

عضو

دولت باید در اســرع وقت موانعی را که قوانین و مقررات
پیش پای کسب و کارو فعاالن اقتصادی گذاشت ه بردارد.
اما این کار صورت نگرفته و موانع زیادی جلوی راه فعاالن
را گرفته است .اصالحات دیگری که باید انجام شود آنقدر
به کندی و با نقص و اشــکال صــورت گرفته که نهایتا
موجب نشده که فضای کسب و کار از وضعیت مناسبی
برخوردار شود .هنوز با چالشهایی که بعد از برجام برای
کشور ایجاد شده نتوانســتهایم کنار بیاییم و ميتوانیم
بگوییم که برجام بیشــترین منافعی که داشته معطوف
به فعالیتهای اقتصادی خود دولت بوده که در اقتصاد و
شرکتهای خصولتی و دولتی از آن استفاده کرد .بخش
خصوصی واقعی هنوز نتوانســته از نتایج برجام استفاده
کند .ممکن اســت تا حدودی تفاوتهایی ایجاد شود اما
آنطور که انتظار ميرفت تغییراتی رخ نداده است.
عباس آرگون
هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

عضو

بعد از برجام رتبه ایران در کسب و کار افزایش پیدا کرده اما
در قیاس با سایر کشورها رتبه تنزل پیدا کرده است .در سال
 ،۲۰۱5رتبه ايران  ۱۱۶بود ،پارسال  ۱۲۰و امسال  ۱۲۴شده
است .دیگر کشورها عملکردشان بهتر از ایران بوده است .در
داخل ایران ،بیشتر به دلیل قوانین دست و پاگیری که در
کشور وجود دارد به نوعی رتبه کاهش پیدا کرده است.
رضا پدیدار
هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

عضو

تنها تغییری که در زمینه کســب و کار انجام شده ،در
زمینه امید به آینده بوده است .اما عملیات امیدوارکننده
در این دوره انجام نشد و فضای کسب و کار برای بخش
خصوصی محدودتر شد .در حالی که برای سایر بخشها
مانند خصولتیها و شرکتهایی که بند ناف آنها به دولت
وصل است ،تغییرات حاصل شد .برنامهريزيها و اقدامات
دولت برای عملیاتی شدن نقطه امید بسیار ضعیف بود.
به دلیل منابع مالی محدود فعالیتهای توسعهای صورت

نگرفت و نسبت سهم درآمدهای توسعهای و عمرانی در
کشور در مقایسه با رشــدی که مربوط به منابع مالی
جاری و حفظ وضعیت موجود برای اداره کشور بود اصال
نسبت معقولی نبود .اقتصاد برای بخش خصوصی زمانی
به رشد و توسعه ميرسد که کشور در مسیر توسعه قرار
بگیرد .مسیر توسعه یعنی اجرای طرحهای توسعه.
جمشیدپژویان
کارشناساقتصادی

مقداری رکود عمیقتر شده است .در کل فضای اقتصاد
نتوانست از رکود بیرون آید و ما همچنان از نظر اقتصادی
نتوانستهایم رشد مناسب و تولید داشته باشیم .اگر تولید
داشــتیم ،به دنبال آن حتما اشتغال نیز داراي فضای
بهتری ميشد اما من تغییری در این زمینهها نمیبینم.
فریالمستوفی
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران

گزارش بانک جهانی  ۲۰۱۸که منتشر شد ،رتبه کسب و
کار کشور از  ۱۲۰به  ۱۲۴کاهش پیدا کرد .به این دلیل
که نتوانستیم به سرعت کارها را اصالح کنیم .به عبارتی
اصالحات به کندی صورت گرفت .از طرفی کشورهای
دیگر در دنیا سریعتر عمل کردند و عملکردشان بهتر از
ما بوده اســت .در کل وضعیت کسب و کار بهبود پیدا
کرده اما در شاخصها که توجه کنیم کاهش داشتیم.
خود این موضوع نشــان ميدهد کــه آنطور که باید
اصالحات را برای کسب و کار انجام ندادیم .شفافیت در
اقتصاد را به صورت جدی نداریم .به همین ترتیب فضای
کسب وکار با مشکل روبهرو شده است.
حمیدرضاصالحی
عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

یک فضای کسب و کار مطلوب از نظر ما فضایی است
که شاخصهاي مورد نظر در رتبهبندي فضای کسب و
کار در دنیا از جمله رقابتپذیری باال باشد .تا زمانی که
شاخصهای مرتبط با این موضوع مانند نرخ مبادالتی
و حاملهای انرژی با مشــکل روبهرو باشــد ،شاخص
رقابتپذیری ما بهبود آنچنانی پیدا نمیکند .مهمترین
کار اصالح زیرساختهای اقتصادی است تا فضای کسب
و کار و شاخصهای مهم کسب و کار بهبود پیدا کند.
دولت باید اصالحات شاخصهای کالن را نیز انجام دهد.
از جمله واقعیســازی نرخ ارز که خیلی مهم اســت و
ميتواند در اقتصاد ما نقش مهمی داشته باشد.

40

درصد اعتقاد دارند

فضای کسب و کار بهتر شده است
مهدی پازوکی
کارشناساقتصادی

فضای کسب و کار نسبت به  ۵سال گذشته خیلی بهتر
شده اســت و قبل از برجام اقتصاد ایران بسته بود .در
آن زمان حتی بهترین اقتصاددانهای عالم نیز در یک
اقتصاد بسته هیچ کاری نمیتوانستند انجام دهند.
مهدی تقوی
کارشناساقتصادی

در  ۵ســال گذشــته اقتصاد از این رو به آن رو شد .فضای
کسب و کار بهتر شد .باید توجه کرد که حسن روحانی چه
اقتصادی را تحویل گرفت .تورم  ۴۰درصد و رشد اقتصادی
منفی  ۳درصد ،اما در حال حاضر تورم  ۸.۵درصد شــده و
رشد اقتصادی نیز مثبت شده است .این تغییرات به طور کلی
بر فضای کســب و کار نیز تاثیر ميگذارد و موانعی را که در
گذشته در فضای کسب و کار وجود داشت کاهش ميدهد.
هادی حقشناس
معاون سازمان بنادر و کشتیرانی کشور

 ۵سال گذشته ترکیب ســالهایی از تحریم و سالهای
غیرتحريمی بود .تا ســال  ۹۳فضای تحریم ،کسب و کار
کشــور را تحت تاثیر منفی قرار داد .اما بعد از آن فضای
کسب و کار مثبت بوده است .در دو سال  ۹۴و  ۹۵صادرات
غیر نفتی رشد مثبت داشته و سال گذشته رشد اقتصادی
دورقمی داشتیم .گرچه طبق آمار بینالمللی  ۴رتبه تنزل
داشته اما اگر داخل کشور این نسبت را با خودمان مقایسه
کنیم ،بعد از برجام وضعیت بهتر شده است.
سیدبهاءالدینحسینیهاشمی
کارشناساقتصادی

تغییرات قطعا ایجاد شده است .بعد از برجام وضعیت تجارت
و روابط بینالملل به شــدت تغییر کرد .به طور مثال نفتمان
ل بسیار تغییر کرد.
را ميتوانیم بفروشیم .وضعيت حمل و نق 
شرایطی پیش آمد و گشایشی در اقتصاد ایجاد شد .اما به دلیل
اینکه اقتصاد در رکود بود ،سیستم بانکی ما خیلی رونق نداشت
و در تکاپو نبود و رشد یا رونق اقتصادی ایجاد نشده است.
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به دلیل اهمیت بهبود فضای کسب و کار در روند رشد اقتصادی ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی نیز در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردهاند تا رتبه بهبود کسب و
کار در ایران را در پایان این برنامه به کمتر از  ۷۰برساند.

کامنت

مشکالت اساسی و ساختاری اقتصاد ایران در قیاس با  ۴۰سال قبل چقدر تغییر کرده است؟

40

درصد اعتقاد دارند

تغییرات منفی داشته است
سید رضی حاجیآقامیری
هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

عضو

مشکالت اقتصادی ایران در قیاس با  ۴۰سال گذشته
در موارد منفی که شــاید به دلیل آن مردم به اعتراض
بلند شدند و نمیخواستند وضعیت ادامه پیدا کند ،تغییر
کرده اما متاسفانه این تغییرات نیز به جهت منفی تغییر
کرده اســت .در آن زمان نیز تورم داشتیم ،اما به اندازه
حال حاضر نبوده است .مخصوصا در دولت نهم و دهم
ميدانیم که چه بالیي سر نرخ تورم کشور آمد .از طرف
دیگر نرخ بیکاری در  ۴۰ســال گذشته به اندازه امروز
نبود .تغییر مثبتی از  ۴۰سال گذشته تاکنون نداشتیم
و مخصوصا مسئله فساد در فعالیتهای اقتصادی خیلی
بیشتر از گذشته شده است.
هادی حقشناس
معاون سازمان بنادر و کشتیرانی کشور

در ســالهای قبل از انقالب ،نقش بخش خصوصی در
اقتصاد ایران بیشــتر بوده اســت .همان مقطع زمانی،
شــرکتهای بزرگ خصوصی داشــتیم .اما امروز پس
از  ۴۰سال که مقایســه ميکنیم شرکتهای دولتی
و شــبهدولتی افزایش پیدا کرده است دولت حجیمتر
شده است .بخش عمده پول نفت در هزینههای جاری
خرج ميشــود .هم قدرت خرید و هم پول نفت صرف
هزینههای جاری شده است .ساختار شرکتها به نفع
بخش دولتی هدایت شده است.
جمشیدپژویان
کارشناساقتصادی

 ۴۰ســال پيش اقتصاد خیلی کوچکتر بود ۴۰ .سال
پيش جمعیت ۳۰میلیونی داشتیم ولی در حال حاضر به
 80میلیون رسیده است .از طرف دیگر بدیهی است که
چنین جمعیتی نیاز به اقتصاد بزرگتر و تولید بیشتری
دارد که بتواند هم رشد اقتصادی مناسب ایجاد کند و
هم اشــتغال را تامین کند .اما چنین روندی در اقتصاد
نداشتهایم و اقتصاد پیشرفتی نداشته است .اقتصاد همراه
با رشد و نیاز جمعیت پیشرفت نکرده است.
16
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مهدی پازوکی
کارشناساقتصادی

مشکالت کمی بیشتر شده است .محدودیتهایی که
امــروز در بازارهای بینالمللی چه بــه لحاظ بازارهای
صادراتی و چه وارداتی ایجاد شــده ،کمی شرایط ما را
سختتر کرده است.
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درصد اعتقاد دارند

مشکالت گذشته همچنان
وجود دارد
عباس آرگون
هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

عضو

کماکان کشوري وابسته به نفت هستیم .هنوز بخش
خصوصی که ميتواند رشــد پایداری را به ارمغان
بیاورد شــکل نگرفته است .کشــور اقتصاد دولتی
دارد و تا زمانی که اقتصاد کشور را مبتنی بر اقتصاد
بازار نکنیم و نتوانیم از سیستمهای یارانهای فاصله
بگیریم ،عمال رشد محسوسی نخواهیم داشت.
مهدی تقوی
کارشناساقتصادی

همراه با انقالب یک سری نابسامانیهایی در کشور ایجاد
ميشود .سیستم نیز عوض شده است .در اوایل انقالب
به آن شــدت که در دوره ۸ســاله احمدینژاد اقتصاد
خراب شــد ،خراب نشد .دلیل آن نیز این بود که آقای
احمدینژاد با هدفمند کردن یارانهها تورم  ۴۰درصد را
ایجاد کرد .سیاستهای غلط اقتصادی اقتصاد کشور را
ضربه فنی کرد.
فریالمستوفی
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران

اصالح قوانین را در این  ۴۰سال به کندی انجام دادیم.
اما از همه مهمتر ،مســئله اجرا کردن قوانین اســت.
مشکالت را به سادگی روي کاغذ بیان میکنیم اما در
اجرای آن به کندی عمل ميکنیم .دولت باید سعی کند
قوانین را درست اجرا كند .اصل مشکل در اجرا نکردن
قوانین است .اصالح قوانین صورت گرفته اما آن را اجرا
نکرد هایم.

حمیدرضاصالحی
عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

مهمترین علت مشکالت ساختار فعلی ،همراه بودن
اقتصاد کشــور با نفت اســت .این موضــوع اقتصاد
کشــور را دچار مشکل کرده است .شاهد این بودیم
که قبل از اینکه نفت گران شــود در ســالهای ۴۷
الی  ۴۸در کشور رشــد اقتصادی خیلی خوب بود
اما زمانی که قیمت نفت باال ميرود رشــد اقتصادی
کشــور پایین ميآید .همانطور که زمانی که نفت
در ایران بشــکهای  ۷دالر بــوده ،باز نفت موجب
رشد کشور شد .مشکل اساسی اقتصاد نفتی کشور
است که باید از آن فاصله گرفت .دولتها در یک
دهه گذشته نتوانستند هزینههای خود را کاهش
و وابســتگی خود را به نفت کاهش دهند .منابع
غیرنفتی در بودجه تغییراتی نســبت به گذشته
داشته اما به کندی پیش رفته است.
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درصد اعتقاد دارند

قابل قیاس نیست

رضا پدیدار
هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

عضو

قابل مقایســه نیست .ساختار سیاســی و اقتصادی
مــا دچار تحول و دگرگونی شــد ولی عمال حمایت
همهجانبه که بخش خصوصی به آن نیاز دارد ایجاد
نشد .تنها در مقطع اول که طرحهای دهه اول انقالب
بود ،سیاســتگذاری درســتی انجام شــد .در دوره
ســازندگی نیز کشور توانست به طرحهای توسعهای
دست پیدا کند.
سیدبهاءالدینحسینیهاشمی
کارشناساقتصادی

نمیتوان مقایسه کرد .شــرایط اقتصادی ،بینالمللی
و فرهنگی چنان تغییر کرده که نمیتوان با  ۴۰ســال
گذشــته مقایســه کرد .به هر حال  ۴۰سال قبل یک
شرایط دیگری داشتیم و انقالب شد ،جنگ پیش آمد
و تحریم شدیم .همیشه چالشهای بینالمللی داشتهایم
و ضربههای بزرگی را در  ۸ســال دفاع مقدس دیدیم.
اگرچه اقتصاد متکی به خود شد اما آسیبهای زیادی
دیدیم.

کارشناسان بر این باورند كه میزان کمی از برنامهها در کشور اجرا شده است .اکثر پاسخدهندگان ميگویند برنامههای درستی در کشور
نوشته شده اما در اجرای آن کوتاهی شده است .کارشناسان اقتصادی و بخش خصوصی هردو به عملکرد برنامهها اعتراض دارند و معتقدند
نحوه اجراي برنامهها یکی از مشکالت اساسی کشور است.

به نظر شما چند درصد از برنامه اقتصادی و برنامههای توسعه در کشور ایجاد شده است؟
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درصد اعتقاد دارند

کمتر از  ۵۰درصد آن
اجرا شده است
سید رضی حاجیآقامیری
هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

عضو

برنامههای توسعهای یا برنامه اقتصاد مقاومتی در کشور
خیلی کم اجرا شده است .اقتصاد مقاومتی اهداف خوبي
دارد و ميتواند به اســتقالل ما کمــککند و از گزند
خطراتی که از طرف کشورهای دیگر ميرسد دورمان
كند .اما به آنچه در اقتصاد مقاومتی خواســته شــده
نمیتوان به صورت جزیرهای نگاه کرد .یک ساختارهایی
باید در کل کشــور اصالح شــود تا بتوانیم به اقتصاد
مقاومتیبرسيم.
عباس آرگون
هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

عضو

در کشور برنامههای خوبی نوشته ميشود اما اجرای آن
به درستی صورت نمیگیرد .درواقع برنامهها عملیاتی
نمیشود و تنها نوشته ميشود و بعضا بایگانی ميشود.
هر سال مشاهده ميکنیم که وضعیت کشور نسبت به
سالهای گذشــته بهتر نمیشود و پسرفت داریم .اين
نشان ميدهد که به آن چیزهایی که مينویسیم عمل
یکنیم.
نم 
رضا پدیدار
هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

عضو

طرحهای توسعه اقتصاد مقاومتی اجرا نشده است .توسعه
اقتصاد مقاومتی در حقیقت اســتفاده از ظرفیتهای
پنهان داخلی بود اما ما هنوز از این ظرفیتها استفاده
نکردهایم و ظرفیتهای ما خالی است .یکی از کارهایی
کــه باید حتما صورت ميگرفت و دولت در آن ضعیف
عمل کرده ،توسعه صادرات است .نقش بخش خصوصی
به عنوان پیشانی فعالیت هرم اقتصادی کشور ،در توسعه
صادرات اســت .دولت در توسعه صادرات و مشوقهای
صادراتی خساســت بــه خرج داد و نگذاشــت بخش
خصوصی رشــد کند .در طی  ۴۰سال ،اقتصاد دولتی
موجب محدود شدن حضور و فعاليت بخش خصوصی
در کشور شد.

مهدی پازوکی
کارشناساقتصادی

به طور کلــی برنامهها زیر  ۵۰درصد تحقق پیدا کرده
است .بهترین برنامه ،برنامه سوم بوده که حدود  ۶۰الی
 ۶۵درصد تحقق پیدا کرده ،اما برنامه چهارم و پنجم زیر
 ۳۰درصد تحقق پیدا کرده است.
مهدی تقوی
کارشناساقتصادی

ســازمان برنامــه و بودجه از قبل از انقالب مســئول
برنامهريزي بود .آقای احمدینژاد این ســازمان را وارد
ریاســت جمهوری کرد .همه متخصصان این سازمان
و افرادی که آموزش دیده بودند بین سازمانها پخش
شدند و نظام برنامهريزي ایران ،سازمانی را که مسئول
برنامه بود منحل کرد و دیگر برنامهها به درســتی در
کشور اجرا نشد.
هادی حقشناس
معاون سازمان بنادر و کشتیرانی کشور

کمتر از نصف اهداف و در برخی مواقع کمتر از یکسوم
اهداف برنامه ۵ســاله تحقق پیدا کرده اســت .مشکل
اساسی این اســت که بهرهوری فوقالعاده پایین داریم
و تنها به فکر افزایش ســرمایهگذاری فیزیکی هستیم.
زیرساختها را ميسازیم اما این موارد مورد بهرهوری قرار
نمیگیرد ،بزرگترین ضعفهای اقتصاد ایران این است
که بهرهوری عوامل کار و سرمایه حداقل ممکن است.
حمیدرضاصالحی
عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

روند تغییرات به ســمت اقتصاد غیرنفتی و هدفمندی
یارانهها در دولت نهم و دهم شــروع شــد و با رشــد
نامناسب و حرکتهای اشتباه تبدیل به اتفاق نادرستی
شد .در دولتهای بعدی نیز نتوانستیم شاهد یک تحول
جدی در اقتصاد ایران باشــیم .منابع درآمدی مالیاتی
نســبت به گذشــته افزایش پیدا کرده و اين ميتواند
یک اصالح درست زیرســاخت اقتصادی کشور باشد.
اما ميبینیم که در زمانی که رکود در کشور بود ،بحث
افزایش مالیاتها ایجاد شد .باید طبق شرایط اقتصادی
کشور اجرای برنامهها را در نظر بگیریم .اصالحات بايد
در زمان و شرایط مناسب صورت بگیرد.

فریالمستوفی
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران

در برنامه ۵ساله ،هیچوقت نتوانستیم به اهدافی که در
برنامهها اعالم ميکنیم برســیم .این اتفاق نیز به دلیل
اجرا نکردن قوانین افتاده است .قوانین کار ،کارفرماها را
زیر فشار قرار ميدهد .بانکها نیز از طرف دیگر با مشکل
روبهرو شدند .در کشور برنامهها به درستی نوشته شده
است اما در همه دولتها در اجرای آن کمکاری شده و
نتوانستهایم به اهدافی که در برنامهها اشاره شده برسیم.
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اقتصاد مقاومتی به عنوان یک
استراتژی به کار گرفته نشده است
سیدبهاءالدینحسینیهاشمی
کارشناساقتصادی

اقتصاد مقاومتی به عنوان یک استراتژی به کار گرفته
نشــده اســت ،زیرا بر مبنای آن بایــد برنامهريزي و
بودجهبندی شود .اســتراتژی اقتصاد مقاومتی ،تکیه
داخل جایگزین واردات
بر مزیتهای داخلی و تولیــد
ِ
نیازمند برنامهريزي خاص هســتند .مســئله تحریم
همچنان گریبانگیر کشــور اســت ،به همین ترتیب
مقداری توجه به ویژگیهای داخل نیاز است ،اما هنوز
به طور کامل این اتفاق نيفتاده است .گامهای بلندی در
برنامه اقتصاد مقاومتی برداشته نشده است.
جمشیدپژویان
کارشناساقتصادی

درواقع اقتصاد مقاومتی عنوانی اســت که باید از نظر
اقتصادی تعریف شود .این واژه اقتصادی نیست .اقتصاد
مقاومتی به این معناســت که اقتصاد به صورتی تغییر
کند كه توانایی مقاومت داشته باشد .تفسیر این است
که اقتصاد تا جایی که ممکن اســت کارآمدتر شود و
یک اقتصادی که کارآمد باشد تواناییهای باالیي خواهد
داشت به دلیل اینکه بتواند با شوکها و اختاللهایی که
در اقتصاد بــه وجود ميآید برخورد کند .به طور مثال
در مقابل کاهش یکباره قیمت نفت آماده باشد .اگر ما
تولیدکنندهای کارآمد و باکیفیت بودیم ميتوانستیم از
این مشکل به راحتی بگذریم.
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اعداد ماه
اعالنـات

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

سازمانها

جدیدترین آمار بانک جهانی

فائو هشدار داد

کاهش 56درصدی مرگ کودکان

همه علیه سوءتغذیه جهانی

دنیا متحول شــده؛ دیگر کودکان زیر  5ســال شانس
بیشــتری برای زنده ماندن و زندگی کردن در این دنیا
دارند .بررسیها نشان میدهد در  26سال گذشته میزان
کودکان زیر  5سال دستکم  56درصد کاهش
مرگومیر
ِ
یافتهاست .این پیشــرفت حاصل برنامههایی است که
کشورهای مختلف در چند دهه گذشته پیگیری کردهاند.
پیشرفتی که بین سالهای  1990تا  2016حاصل شده
کنترل مرگومیر را تا حدود
نشان میدهد بشر توانایی
ِ
زیادی به دست آوردهاست .با وجود همه پیشرفتهایی
که تاکنون حاصل شــده باز هم در سال  2016روزانه
15هزار کودک جان خود را از دست دادهاند که مجموع
ســاالنه آن 5میلیون و 600هزار کودک اســت .به این
ترتیب هنوز هم باید تالشهای بســیاری در این زمینه
صورت بگیرد.

ژوزه گرازیانو داســیلوا ،دبیرکل فائو اخیرا ً در نشســتی همه
وزرای بهداشت کشورها را در سرتاسر جهان خطاب قرار داده
و تأکید کرده که باید نظام خوراک و رژیم غذایی اصالح شود.
او معتقد اســت همه دنیا به تغذیه سالم نیاز دارند و به همین
خاطر باید تحوالتی در این زمینه در سرتاسر دنیا صورت بگیرد.
برای نخســتین بار در این دهه ،شاهد سوءتغذیه در برخی از
نقاط دنیا هستیم که این مسئله به خاطر تغییرات آبوهوایی
و تنشهای سیاسی ایجاد شدهاست .بیش از 2میلیون نفر در
دنیا از تغذیه مناسب برخوردار نیستند و به قدر کافی خوراکی
دریافت نمیکنند .از هر ســه نفر ،دستکم یک نفر در دنیا از
سوءتغذیه به نوعی رنج میبرد .برخی به خاطر گرسنگی و برخی
به خاطر اضافهوزن .به همین خاطر است که مسئوالن بهداشت
و سالمت در کشورها باید خودشان را مسئول بدانند و در این
زمینه ورود کنند تا با اقدام مناسب وضعیت را بهبود ببخشند.

15هزار کودک
هر روز در سال 2016از دنیا
رفتهاند

صندوق بینالمللی پول خبر داد

600

میلیون نفر

از مردم دنیا از اضافهوزن
رنجمیبرند
سازمان ملل بررسی کرد

برندههای خاورمیانه در رشد

پایان فاجعه بشری در یمن

چشــمانداز اقتصــادی در خاورمیانه ،افریقای شــمالی،
افغانستان و پاکستان تا حدود زیادی تحت تأثیر قیمت نفت
اســت .نفت نیز در این چند مدت اخیر همیشه با کاهش
قیمت مواجه بوده و افزایش قیمت آن نیز موقتی بودهاست.
به همین خاطر رشد اقتصادیِ این منطقه چندان چشمگیر
و قابل اطمینان نبودهاست .اما حاال که اقتصاد دنیا کمی به
سوی جلو قدم برداشته انتظار میرود کشورهای این منطقه
نیز با رشد اقتصادی در جهان همراه شوند و از آن نفع ببرند.
بررسیها نشان میدهد آن دسته از کشورهایی که متکی
به صادرات نفت نیستند برندگان اصلی خواهند بود و رشد
حدودا ً 2.6درصدی را در سال  2017تجربه خواهند کرد.
اما صادرکنندگان نفت قصه دیگری دارند .آنها تا این اندازه
از شرایط نفع نمیبرند.

یمن سه سال است که با جنگ دستوپنجه نرم میکند.
میلیونها نفر به خاطر این جنگ آواره شــدهاند .سردمدا ِر
این جنگ عربستان سعودی است که هم به صورت هوایی
و هم دریایی یمن را هدف قرار دادهاســت .بررسیها نشان
مایحتاج
میدهد یمن در حال حاضر بیش از  90درصد از
ِ
روزانه خــود را وارد میکند7 .میلیون نفر در یمن تنها با
کمکهای بشردوستانه قادر به ادامه حیات هستند .بیش
از 5هزار شــهروند در این سه سال جنگ از بین رفتهاند و
هنوز خبری از آتشبس نیســت .بزرگترین مشکل یمن،
انحصاری اســت که باعث شــده مردم به مایحتاج روزانه
خود دست پیدا نکنند .صفهای طویلی از مردم در انتظار
کمکهای بشردوستانه هستند .همه این عوامل باعث شده
وضعیتی فاجعهبار به لحاظ انسانی در یمن ایجاد شود.

1.7

درصد برآورد مجموع تولید

ناخالص داخلی
کشورهایصادرکننده
نفت خام در سال 2017
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90درصدازمایحتاج
روزانه7میلیوننفر از مردم
یمنازطریقکمکهای
بشردوستانهوارد میشود

صندوق بینالمللی پول
گزارش داد

چشمانداز مبهم در
اقتصادهای نوظهور
درآمد سرانه در اقتصادهای نوظهور
و در حال توســعه جزو مواردی است
که صندوق بینالمللی پول به صورت
مســتمر آن را رصــد میکنــد .در
جدیدترین گزارش ،رشد درآمد سرانه
در این کشــورها در فاصله سالهای
 2017تا  2022پیشبینی شد هاست.
نگاه دقیق این ســازمان به وضعیت
درآمد سرانه این کشورها از وضعیتی
پرنوسان در این اقتصادها پردهبرداری
میکند .مطالعات صندوق بینالمللی
پول نشــان میدهد که میزان درآمد
ســرانه در ســال  2017حدود 3.2
درصد بوده و این رقم تا سال 2022
به حدود  3.6درصد خواهد رســید.
البته بخــش عمدهای از این رشــد
اقتصادی مربوط به کشورهای چین
و هند میشــود کــه بزرگترین و
بااهمیتترین اقتصادهای نوظهور به
شــمار میآیند .این دو کشور سهم
50درصدی در این رشد دارند.

3.6

درصد

میزان رشد
درآمد سرانه در
اقتصادهای
نوظهورو در حال
توسعه در سال 2022

هند جزو کشورهایی است که رتبهای خوب در زمینه انجام کسبوکار دارد اما با وجود بهبودی که در
این زمینه داشته هنوز هم بر اساس آمار بانک جهانی وضعیت رضایتبخشی ندارد و برای دست یافتن
ِ
اقتصادی سریع باید در این زمینه پیشرفت کند.
به رش ِد

رسانهها
رویترز خبر داد

سیانان هشدار داد

غولهای انرژی دوباره نفتی میشوند

خانههایی که زیر آب میروند

دو دهه پیش شــرکت بیپــی (بریتیش پترولیوم) همهجا اعالم کــرد قصد دارد به
انرژیهای تجدیدپذیر روی بیاورد و میلیاردها دالر هزینه صرف پروژههای انرژیهای
تجدیدپذیر کرد .مسئوالن این شرکت حتی وعده دادهبودند که ایستگاههای خورشیدی
راهاندازی کنند تا مردم به صورت مستقیم از انرژیهای تجدیدپذیر بهرهمند شوند .آنها
در آن زمان شــعار «فراتر از نفت» را انتخاب کردهبودند .حاصل آن پروژهها نیز تولید
پنلهای خورشیدی در کشورهای پیشــرفته بود .اما امروز به نظر میرسد غولهای
بزرگی مثل بیپی به سوی نفت بازگشتهاند .آنها دیگر روی انرژیهای تجدیدپذیر مانند
گذشته سرمایهگذاری نمیکنند .مدیرعامل این شرکت نیز در گفتوگو با رویترز ادعا
کرده که شرطبندیهای گذشته روی انرژیهای تجدیدپذیر جواب نداده و به همین
خاطر این شرکت دیگر مانند گذشته به دنبال سرمایهگذاری بر روی این پروژهها نیست.

حتی سوریه با وجود بحرانهایی که با آن دستوپنجه نرم میکند به توافق پاریس
پیوسته اما امریکا به خاطر رئیسجمهوری مانند ترامپ از این توافق خارج شدهاست.
شرکتهای امریکایی سعی کردهاند خودشان را از زیر بار سیاست بیرون بکشند و
با تعهداتِ این توافق همراهی کنند .در حالیکه ترامپ ،تغییرات آبوهوایی را یک
توهم بزرگ میداند ،دانشمندان از آیندهای خطرناک برای امریکا به خاطر گرمایش
زمین خبر میدهند .بررسیها نشان میدهد بیش از یک میلیون و 900هزار خانه
6فوتی آب ،برای همیشه از بین خواهند رفت .اما میتوان
امریکایی تنها با افزایش
ِ
این شرایط را به راحتی و با کاهش میزان انتشار کربن کنترل کرد .همه اینها مشروط
به این است که بحث کردن درباره تغییرات آبوهوایی را متوقف کنیم و مقابل آن
بایستیم.

8

میلیارد دالر هزینه شرکت بیپی برای

انرژیهای تجدیدپذیر
گذشته

در یک دهه

2

درصد از خانههای امریکایی به ارزش

882میلیارد دالر

با گرمایش زمین به زیر آب
خواهند رفت

62

بلومبرگ نوشت

عمر افزایش قیمت نفت کوتاه است

قیمت نفت که تا چند وقت با نوسان بسیاری همراه بود این روزها بهبود پیدا کرده و به لطف چند فاکتور مهم ،افزایش یافتهاست .یکی از مهمترین
فاکتورها ،تنشها در عربستان سعودی است که باعث افزایش بیسابقه قیمت نفت شدهاست .در کنار آن ،اوپکیها نیز مجددا ً توافق خود را برای
نفتی فعال در امریکا کاهش پیدا
کاهش تولید نفت تمدید کردهاند .در این بین بررسیها و آمار موسسه بیکر هیوز نشان میدهد که تعداد چاههای ِ
کردهاست .مجموع این اتفاقها ،روزهای شیرینی را برای نفت و بهویژه برای نفت برنت حوزه دریای شمال رقم زدهاست .اما بررسیها در عینحال
نشان میدهد که نفت به تسلسلی باطل افتاده و دوباره با کاهش قیمت مواجه خواهد شد .تحلیلگران معتقدند نفت در محدوده  50تا  57دالر در
ازای هر بشکه نوسان خواهد داشت.

بیزنساینسایدر بررسی کرد

دالر

قیمتنفت
برنتحوزه دریای

شمال در نیمه آبان که در
دو سال گذشته

بیسابقه

بود

گاردین خبر داد

امکانات جدید توئیتری برای همه

نشانههای اوبری در ناسا

آنها که زیاد با توئیتر سروکار دارند یا به عبارتی توئیترباز هستند از انقالبِ جدید این
ِ
محدودیت تعدا ِد کلمات برای یک
شرکت آگاه هستند؛ توئیتر به تازگی تصمیم گرفت
توئیت را از  140کاراکتر به  280کاراکتر برساند .این شرکت ابتدا  280کاراکتر را روی
عدهای خاص امتحان کرد و اکنون این امکان را برای همه قرار دادهاســت .بررسیها
نشان میدهد در روزهای نخست عده زیادی به  280کاراکتر میرسیدند چرا که برای
اهالی توئیتر از آن استفاده
آنها تازه بود و جذابیت داشت اما اکنون تعداد بسیار کمی از ِ
میکنند .کاربران این شبکه اجتماعی به مختصر و مفید نوشتن و همچنین خواندن
عادت کردهاند .این تحول توئیتر جزو مواردی است که شرکتهای فعال در این حوزه
باید در نظر داشتهباشند.

مدرن خود
اوبر برای همه نامی آشناست؛ شرکت حملونقل اینترنتی که با تاکسیهای
ِ
دنیا را متحول کردهاست .اما حاال به نظر میرسد پروژههای بلندپروازانهتر از تاکسیهای
معمولی اوبر در دســت اجراست .شرکت اوبر اخیرا ً قراردادی را با ناسا به امضا رسانده
ِ
که محتوای آن «تاکسیهای پرنده» است .در واقع آنها به دنبال راهاندازی نرمافزارهایی
هستند که نوعی تاکسیهای پرنده مستقل را در سطح شهرها گسیل خواهد کرد .این
پروژه قرار است نخستین پرواز آزمایشی خود را با چهار مسافر در سال  2020در آسمان
لسآنجلس به انجام برســاند .اگر این آزمایش نتیجه مثبت بدهد ،میتوان در انتظار
بازاری بزرگ و هیجانانگیز بود .اوبر مدتهاســت که به دنبال خدماتِ هوایی متنوع
است .این پروژه میتواند آغازی خوب و جذاب برای این شرکت باشد.

میکردند

راهاندازی کند

 1درصدازکلکسانیکهبهتوئیتهای
280کاراکتریمجهز شدهبودند از آن استفاده

 2020سال تحول بزرگ اوبری در
ناساکه قرار است پروژه بلندپروازانه تاکسیهای پرنده را
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کیوسک ماه
اعالنـات
رفتن به استقبال سال آینده با بیم و امید

مجالت خارجی بهتدریج ویژهنامههای مرور سال و پیشبینی سال آینده را منتشر میکنند
ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

.

سال  2017در حال پایان است و مجالت انگلیسیزبان خارجی در حال انتشار نسخهها و ویژهنامههایی هستند که سال جاری را مرور کنند و بگویند که در
سال آینده چه اتفاقات تلخ و شیرینی خواهد افتاد .بلومبرگ بیزینسویک از جمله اولین مجالتی است که به استقبال سال آینده رفته و گفته است که چه
سالی خواهد بود .البته موسسه اکونومیست نیز مثل هر سال نسخه «جهان در سال  »...2018خود را چند هفته پیش منتشر کرده و به مشترکان خود پیشنهاد
کرده بود که آن را با تخفیف بخرند.

اکونومیست
 11نوامبر 2017
عقاب امریکایی با
مسیری که ترامپ
پیش میرود درون دره
سقوط میکند

آخرین شماره هفتهنامه اکونومیست در  11نوامبر ،عکسی
از یــک عقاب را که نماد امریکا اســت روی جلــد آورده اما
موهای عقاب مثل ترامپ زرد اســت .در تیتر نیز آورده است:
«بهخطرافتــاده :آینده امریکا در مقــام یک قدرت جهانی».
بســیاری از تحلیلگران میگویند که ترامپ با سیاستهای
خود قدرت امریکا را تضعیف کرده و گزارش اصلی این شماره
نیز چنین میگوید .اکونومیست در  4نوامبر طرح روی جلد
خود را به رسانههای اجتماعی و تهدیدی که برای دموکراسی
به شمار میآیند اختصاص داده بود .در این طرح ،دستی یک
اسلحه به شکل لوگوی شرکت فیسبوک را شلیک کرده بود
و از انتهای لوله اسلحه دود بلند میشد .ماجراهای فیکنیوز
(اخبار جعلی) در فیسبوک که خیلی از آنها ریاستجمهوری
ترامپ را حاصل آن میدانند ،افکار عمومی را علیه رسانههای
اجتماعی شورانده است .در این شــماره تحلیلی در اینباره
منتشر شده بود که چه کشورهای دیگری بعد از اسپانیا درگیر
جداییطلبی ایالتهایشان خواهند بود .قاچاق عروس به چین
نیز از دیگر گزارشهای خواندنی این شماره بود.
در شــماره  26اکتبر ،اکونومیســت به مناسبت صدمین
سالگرد انقالب اکتبر روسیه ،عکس پوتین را روی جلد گذاشته
بود با نمادهایی تاریخی که به لباس او آویزان شــده بود و به
عنوان تیتر جلد نوشــته بود« :یک تزار متولد میشود» .این
عکس و تیتر به تحلیل این مجله برمیگردد که تالش کرده
بود شــرح بدهد روســیه یک قرن بعد از انقالب اکتبر به چه
جایگاهی دست یافته است .بازوی عظیم سرمایهگذاری شرکت
اپل موضوع یکی دیگر از گزارشهای این شماره بود .این شماره
حاوی یک پرونده مفصل درباره تجارت الکترونیک نیز بود.
اکونومیســت  21اکتبر موضــوع روی جلد خــود را به
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کشــورهایی اختصاص داده بود که پشــت سر امواج جهانی
شــدن وضعیت عمدتا نامطلوبی به خود میگیرند و به شکل
مناطقی درمیآیند که طوفان از آنجا گذشته است .زیرتیتر این
شماره چنین بود« :چطور به جاهایی کمک کنیم که به وسیله
جهانیســازی صدمه میبینند؟» و تیتر اینطور بود« :باقی
گذاشتهشده پشت سر» .طرح جلد نیز عکسی سیاهوسفید از
یک شهر مخروبه بود .در این شماره گزارشهایی با موضوعات
متوقف کردن آزارهای جنســی و خأل پس از نابودی داعش
و برگزیت منتشر شــده بود .اکونومیســت  14اکتبر نیز به
مناسبت گردهمایی  19حزب کمونیست چین ،طرحی از شی
جینپینگ را روی جلد بــرده بود و او را «قدرتمندترین مرد
جهان» نامیده بود.

نیوزویک
 10نوامبر 2017
مارهای خوشخطوخال
در یک هواپیما به
سراسر جهان سفر
میکنند

آخرین شماره هفتهنامه نیوزویک وی جلد عکس ترامپ را
به همراه برخی از اعضای دولتش کشیده که روی یک هواپیما
نشســتهاند و در حال بذل و بخشش دالرهایی هستند که از
مشتشان به اطراف میپاشــند .یک عضو کابینه نیز در حال
سقوط به پایین اســت .تیتر جلد اینچنین است« :مارهای
خوشخــط و خال در یک هواپیما» .گزارش این جلد مربوط
به ســفرهای ترامپ و آدمهای پولدار اطراف او اســت که به
ســفرهای خارجی متعدد میروند و در کشــورهای مختلف
قول کمکهای اقتصادی میدهند .گزارشگر در نهایت نتیجه
میگیرد که کابینه ترامپ فاسدترین کابینه تاریخ امریکا است
و این کمکهای اقتصادی هم ضرری بیشتر از فایده دارند .این
شماره گزارشی دارد درباره اینکه تا سال  2020در حدود 1.5
میلیارد نفر از ساکنان زمین تبدیل به زاغهنشینان خواهند شد.
شماره  27اکتبر نیوزویک طرح جلد خود را به باند خطرناک

قاچاق مواد مخدر «آلکاپو» اختصاص داده بود .در این شماره،
گزارشی نیز نوشته شده بود درباره توافقات هستهای امریکا و
چین درباره کره شمالی و مروری تاریخی شده بود بر توافقاتی
اینچنینی که پیشینیان ترامپ انجام داده بودهاند .نیوزویک
عالقه زیادی به موضوعات پزشــکی و حوزه سالمت دارد .این
شماره نیز تحلیلی منتشر کرده بود درباره اینکه فعالیت بدنی
و تمرینات ورزشی آنقدری که تبلیغ میشوند میتوانند برای
سالمتی مفید و موثر نباشند .نیوزویک  20اکتبر نیز جلد خود
را به مس ّکنها اختصاص داده بود و درباره بحران اعتیادآور بودن
مســکنها و کاهندههای درد گزارش مفصلی را منتشر کرده
بود .در این شــماره همچنین گزارشی منتشر شده بود درباره
اصالحات نظام مالیاتی امریکا که توسط استیون منوچین ،وزیر
خزانهداری این کشور ،پیشنهاد شده است .بیتکوین و دیگر
واحدهای پولی که ارزش آنها بهشــدت در حال افزایش است
نیز از دیگر موضوعات مهم این شماره بود .در همین شماره از
نیوزویک مصاحبهای حاوی دو سؤال با محمدجواد ظریف ،وزیر
امور خارجه کشورمان ،منتشر شده .کاریکاتوری از او در حال
خواندن کتاب «هنر معامله کردن» نوشته دونالد ترامپ در این
شماره منتشر شده بود به همراه یک جمله او که برجسته شده
بود« :هنر دیپلمات این است که تمام تالطم و آشوب را پشت
لبخندش پنهان کند».

تایم
 13نوامبر 2017
چین با همین اقتصاد
دولتی در آینده خواهد
توانست در رقابتهای
تجاری پیروز باشد

شــماره آخر مجله تایم در  13نوامبر منتشر شده و طرح
جلد خود را به رسوایی مقامات کاخ سفید در ارتباط با روسیه
اختصاص داده اســت .طرح جلد این شــماره شامل سه تن از
مقامات است که ارتباطشــان با روسیه ثابت شده و جای نفر
چهارم خالی اســت .البته این جلد مربوط به نسخه امریکایی

مجله تایم اســت و نسخه بینالمللی مجله تایم ،پسزمینهای
دورنگ است که یک جمله به انگلیسی و چینی در آن به چشم
میخورد« :چین بُرد» .در این گزارش نوشــته شده است که
چین آینده اقتصاد دولتــی خود را طوری برنامهریزی کرده تا
رقابتهای اقتصادی را ببرد .برگشتن ترور به نیویورک نیز از دیگر
موضوعات مهم این شماره است که عکس و تحلیل مفصلی را به
خود اختصاص داده است .حمله کامیون به شهروندان نیویورکی
در روزهای اخیر باعث نگرانیهای زیادی در جامعه امریکا شده
است .درگیری دولت مرکزی اسپانیا با مسئوالن ایالت کاتالونیا
نیز در این شماره مورد توجه قرار گرفته است .در انتهای مجله
نیز رسوایی اخالقی کوین اسپیسی ،ستاره هالیوودی که نقش
اول سریال «خانه پوشــالی» را نیز بازی میکند پوشش داده
شده است .شماره  6نوامبر مجله تایم ،گلولههای بزرگ آویزان
از زنجیر را که با آنها ساختمانهای عظیم را تخریب میکنند به
تصویر کشیده و گلولهها را به صورت سر ترامپ درآورده بود .در
زیرتیتر نیز نوشته بود« :چطور کابینه ترامپ در حال فروپاشی
دولتی اســت که ما میشناسیم» .در این شــماره گزارشی از
معرفی شــش عضو دوره جدید کمیته «پولیتبورو» در چین
نوشته شده بود .این کمیته قدرت شی جینپینگ ،رهبر فعلی
چین ،را افزایش میدهد .گزارشی مفصل و تصویری از پایتخت
داعش نیز از دیگر گزارشهای این شماره بود .تایم در  31اکتبر
نیــز عکس روی جلد خود را به مــادر و نوزادی در آغوش هم
اختصــاص داده بود با این موضوع که چطور آرمان ماد ِر کامل
بودن به مادران صدمه میرساند.

هاروارد بیزینس ریویو

نوامبر و دسامبر 2017
چطور مطمئن شوید
آیندهدارترین
نیروهایتان به
بیشترین ظرفیتهای
خود خواهند رسید

آخرین شــماره هاروارد بیزینس ریویو نســخه نوامبر و
دسامبر این ماهنامه است .طرح روی جلد این شماره عکس
شــاتلی اســت که به سوی فضا شلیک میشــود و موضوع
عکس پیشــنهاد روشهایی که مدیران شــرکتها مطمئن
شوند آیندهدارترین نیروهایشان به بیشترین ظرفیتهایی که
دارند خواهند رسید .دوباره فکر کردن به جمعسپاری نیز از
موضوعات مهم این شــماره به حساب میآید .جمعسپاری
کاری یعنی جمعبندی اطالعات جمعی و ارائه آن به مخاطبان.
مثال پیشنهاد کتاب در وبسایت آمازون بر اساس رتبهبندی
کاربران نوعی جمعسپاری به حساب میآید .واقعیت افزوده
پدیده جدیدی است که این شماره از هاروارد بیزینس ریویو به
آن پرداخته و گفته است که چرا هر شرکتی باید یک استراتژی
واقعیت افزوده داشته باشد .واقعیت افزوده یک نمای فیزیکی
زنده است که برخی عناصر دیجیتالی به آن اضافه میشوند؛
مثل بازی «پوکمون گو».

فورچون

بود« :بوتاکس سودآورترین ،سمیترین و محرمانهترین فرمول
دنیا است».
یکم نوامبر 2017
نگاهی از درون به
یک شرکت حوزه
پادشاهی نفتی
انرژی:
ِ
آرامکوی سعودی

شماره آخر مجله فورچون عکس مارک بنیآف ،بنیانگذار
شــرکت «ســیلزفورس» ،را روی جلد خود گذاشته است .او
یک کارآفرین اینترنتی است و شرکتش در زمینه محاسبات
رایانش ابری کار میکند .گزارشی درباره موفقیتهای بنیآف
در کسبوکار در این شماره منتشــر شده است .این شماره
گزارش خوبی دارد درباره شرکت نفتی «آرامکو»ی عربستان و
تالش کرده نگاهی به درون این شرکت داشته باشد .آرامکو به
تدریج در حال تغییر ساختار است و برای رسانههای غربی به
شرکت مهمی تبدیل شده است .تاثیرگذاری انقالب بیتکوین
روی زنجیره عرضه قهوه نیز از دیگر تحلیلهای این شــماره
فورچون اســت و نشان میدهد که واحدهای پولی دیجیتال
چطور روی فعالیتهای روزمره اقتصادی نیز اثر دارند.

بلومبرگ بیزینسویک
 6نوامبر 2017
 2018چطور سالی
خواهد بود با برگزیت،
بیتکوین ،خودروهای
برقی و ترامپ؟

«آخرین شــماره بلومبرگ بیزینسویک عکس ولیعهد
عربســتان ســعودی را روی جلد بــرده و تیتر زده اســت:
«شاهزاده و انقالب او» .این شماره از هفتهنامه به رویدادهای
داخلی سیاسی عربستان و نمایشهای اصالحی ولیعهد این
کشــور پرداخته است ».آخرین شــماره هفتهنامه بلومبرگ
بیزینسویک نســخه ویژه پیشبینی ســال آینده میالدی
است .در این شــماره تالش شده است تخمین زده شود که
آینده چین ،امریکا و عربستان ســعودی چطور خواهد بود.
روی جلد این شــماره آمیزهای از موضوعات مختلف است از
جمله برگزیــت ،خودروهای برقی ،بانکهای مرکزی ،امنیت
سایبری ،ســفر فضایی ،انرژیهای تجدیدپذیر ،نفت شیل و
غذاهای ارگانیک .شماره  2نوامبر نسخه خاورمیانه بلومبرگ
بیزینسویک به شــهر «نئوم» پرداخته اســت که عربستان
ســعودی با هوش مصنوعــی میخواهد بســازد .در همین
شــماره آیندهنگر ،مطلبی که بلومبرگ در این زمینه منتشر
کرده در بخش آیندهپژوهشــی منتشر شده است .بلومبرگ
بیزینسویک در شــماره  30اکتبر خود نیز طرح روی جلد
خــود را به عمل زیبایی بوتاکس اختصــاص داده و تیتر زده

نیویورکر
 13نوامبر 2017
تام کاتن وارث
ترامپ در آینده حزب
جمهوریخواه خواهد
بود

نیویورکر یک هفتهنامه فرهنگی است و جلدهای آن معموال
طراحیهایی است که به یکی از داستانها یا نقدهایش بازمیگردد.
نیویورکر کمتر به موضوعات سیاسی و خبری روز میپردازد .طرح
جلد آخرین شماره این مجله در  13نوامبر نیز به یک کتابفروشی
و مشتریای که در حال تورق یک کتاب است اختصاص داده شده
است .در این شمار مروری بر برنامههای زمستانی سینماها ،تئاترها،
کنسرتها و رویدادهای فرهنگی نیویورک در سه ماه آینده منتشر
شده است .در همین شماره تحلیلی نیز منتشر شده است درباره
تام کاتن که به عنوان وارث ترامپ در حزب جمهوریخواه امریکا
شناخته میشود .او 40ساله است و جوانترین نماینده مجلس سنا
که از آرکانزاس به این مجلس وارد شده است.

پاپیوالر ساینس
نوامبر و دسامبر 2017
بهترین فناوریهای
سالی که گذشت

شماره آخر سال ماهنامه پاپیوالر ساینس که یک مجله
علمی با مخاطبان عمومی اســت ،بهترین فناوریهای سال
 2017را مرور کرده است .این فناوریها در مجله به حوزههای
سالمت ،سرگرمی ،مهندسی ،احیای پدیدههای ازدسترفته،
خودرو ،گجت ،امنیت ،هوافضا ،خانه و نرمافزار تقســیم شده
است و پاپیوالر ساینس تالش کرده در هریک از این حوزهها
بهترین فناوریها و ابداعات ســال  2017را مرور کند .مثال
ســلولهای کوچکی که به جنگ با سرطان پستان در بدن
انســان میروند ،رتبه اول فناوری در حوزه سالمت شناخته
شده است .در حوزه مهندسی ،یک ماشین فکس که دیانای
افراد را ارسال میکند ،رتبه اول را کسب کرده است .در حوزه
خودروسازی نیز تایری که یخها را میشکافد رتبه برتر را گرفته
است .در این شماره به درمان سرطان و پیشرفتهایی که در
این کار نصیب دانشمندان و پزشکان شده پرداخته شده است.
گزارشی درباره ابداع یک اجاق گاز هوشمند که برای انسان غذا
میپزد هم از دیگر مطالب جالب این شماره است.
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قاب ماه

چه اتفاق اشتباهی
ممکنه رخ بده؟

کاخ سفید و نخستین
سفر ترامپ به آسیا

جنگ توئیتری ترامپ

نگاه اکونومیست به سفر ترامپ به آسیا
دونالد ترامپ اخیر ًا برای نخســتین بار به آســیا سفر کرد .از آنجا
که او همیشــه در حال جنجالآفرینی اســت ،پیش از آغاز سفر تا
پایان آن ،کارتونیستها او را رها نکردند و واکنشهای مختلفی
نســبت به این سفر نشان دادند .اکثر کارتونیستها نیز بر این
باور بودند که ســفر ترامپ جرقه تنشهای جدیــدی را میزند و
فایدهای به حال کسی نخواهد داشت.

بشکه خالی
کارمندان کاخ سفید برای نشست
مطبوعاتی بعدی حاضر میشوند
ِ

اعتبار کاخ سفید
پیتر کوپر ،کارتونیست نیویورکر

از مجموعه کارتونهای Go Comics

کلی بنت ،کارتونیست تایمز

پایینترین شکلهای زندگی

باکتری
آمیب

آرچ باکتری
پارامسی
آغازیان سبز

داعش

قارچ

داعش از نگاه میشل رامیرز ،برنده جایزه پولیتزر
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جلبک

کارتونیست نیویورکر
میدونستم یه روز میتونم اینا رو بپوشم و
آسیبی به پاشنه پام نزنم.

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

[  6ایده بزرگ  .1سیاســتگذاری اقتصادی ]

سکاندار سیاستهای اقتصادی جنگ
میرمصطفی عالینسب ،مردی که هنوز درباره دیدگاههایش اختالف نظر وجود دارد

سالهاست که گوشه خانه مادربزرگ جا خوش کرده
و همدم زمســتانها و تابستانهایش شده؛ سماوری که
نسیم بنایی
نام «عالینسب» هنوز روی آن به چشم میخورد .نهفقط
دبیربخشایدهها
مادربزرگ بلکــه همه قدیمیترها نام «عالینســب» را
چرا باید خواند:
میشناسند .شاید قصه میرمصطفی عالینسب را ندانند
نسب
ی
میرمصطفیعال
اما تقریباً همه قدیمیها و حتی امروزیها با برندی که
اقتصاددان و صنعتگر
این اقتصاددان و صنعتگ ِر ایرانی خلق کرد کموبیش
ایرانی است که هم پیش
آشنایی دارند .ماجرا از دانســتنهای خو ِد عالینسب
از انقالب اسالمی و
شروع شــد .خودش میگفت« :پس از سالها استمرار
هم پس از آن در حوزه
در مطالعه پیر شدم اما از دانستن سیر نشدم» .همین
اقتصاد ایران فعالیت
میل به دانســتن او را به قلههای صنعتگری در ایران
کرده .دامنه گسترده
رساند .ماجرا شاید از روزی شروع شد که
فعالیتهای او از دوران
آموزشی
برای شرکت در دورههای
ِ
محمد مصدق شروع
حســابداری به تهران آمد .سال
شد؛ در دوره دولت
 1316بود؛ در بخش حسابداری
رجایی گسترش یافت و
شرکت تجاری اتفاق آغاز به کار
در دوره جنگ تحمیلی به
کرد و طولی نکشید که به ریاست
اوج رسید.
حسابداری شــرکت رسید .البته
آموزشی مختلف نیز
ریاســت او را اقناع نکرد؛ همزمان در دورههای
ِ
شــرکت میکرد از آموزش زبان انگلیسی گرفته تا
فرانسه و حتی دورههای مختلف حسابداری تا
آموزشی یک
اینکه باالخره ســر از دورههای
ِ
بازرگانی آلمان در زمینه اقتصاد
مرکز وابسته
ِ
درآورد .همانجا بود که مســیر فکریاش از
افالطون به مکاتب اقتصادی آلمان رســید.
فهم نیازها ،مشــکالت و مســائل
هدفش ِ
اقتصادیِ ایران بود و تا به اینجا مســیر را
خیلــی خوب پیش رفتهبــود .کمکم باید
وارد مراحل عملیتر میشد که این اتفاق
شدن صنعت نفت افتاد.
همزمان با ملی ِ
JJصنایع ،ملی میشوند
آن روزهــا همه از مبــارزات مردمی
کردن صنعت نفت میگفتند.
برای ملی
ِ
رهبریِ مبارزات و ریاست دولت ملی

مجسمه در میدان مقابل
بیمارستان عالی نسب
واقع در شهرک ارم تبریز

هم که به عهده محمد مصدق بود .عالینســب که به
دنبال تغییر رویه در فعالیتهــای اقتصادیِ خود بود
میرمصطفی عالینسب
با این موج همراه شــد .همه فعالیتهای عادیاش را
سال 1296بود که در کاظمین به
متوقف کرد و به عضویت شــورای 25نفره مشــاوران
دنیا آمد .تنها تولدش را در عراق
اقتصــادیِ دولت مصدق درآمد .در آن زمان چراغهای
بود ،پدرش به ایران آمد و در
تبریز به فروش چای مشغول شد.
نفتی که شــرکت والو ِر انگلیس به ایران صادر میکرد
میرمصطفیهمهمراهباخانوادهبه
با تحریم مواجه شد .اعضای شورای اقتصادی از جمله
تبریز آمد و آنجا بزرگ شد .سِ نی
عالینسب به دنبال راهحلی بودند اما شرایط ناامیدکننده
نداشت که پدرش را از دست داد.
بود .عالینســب بعدهــا در خاطراتش میگفت حتی
خودش همیشه میگفتهرچه دارد
پیشرفتهترین دســتگاههای پرس در کشور تنها برای
از مادرش است .کسی که زمانی
فروشنده چراغ والو ِر ساخت انگلیس
ساخت قوطی واکس شفق مناسب بودند .میرمصطفی
بود ،در سال« 1329صنایع نفت
تصمیــم گرفت خودش اقدام کند ،ســرمایهاش را به
و گازسو ِز عالینسب» را راهاندازی
میدان ریخت و نخســتین سماور و اجاق خوراکپزی
کرد؛ بخاریهای نفتیای که آن
نفتی عالینسب را وارد بازار کرد .حاال برند عالینسب
ِ
زمان با عنوان «عالءالدین» معروف
بود .در30سالگی به عنوان یکی از
سالهاست که در خانه اکثر ایرانیها پیدا میشود اما
شناخته
بزرگترینتاجرانایرانی
این تمام آن تغییری نیست که میرمصطفی در حیات
میشد.بنیانگذارصنعتنوین
اقتصادی ایرانیها ایجاد کرد .او سکاندا ِر سیاستهای
ایران در سال 1384از دنیا رفت.
اقتصادیِ دولتهای زمان جنــگ بود؛ ماجرا از دولت
رجایی شروع شد.
تنها  5روز از پیروزی انقالب اسالمی گذشته بود که به توصیه آیتاهلل
بهشتی 8 ،نفر برای تصرف اتاق بازرگانی مأمور شدند ،عالینسب یکی
از آن  8نفر بود .رابطه خوبِ او با انقالبیها در نهایت باعث شــد به
عنوان مشــاور اقتصادی دولت موقت آغاز به کار کند .سنگبنای
سیاستهای اقتصادی را یکییکی میگذاشتند .حاال رد عالینسب
نهفقط در کارخانه خودش بلکه در مدیریت ایرانخودرو ،شورای
پول و اعتبار ،ســازمان صنایع ملی ،مجتمع مس سرچشمه و
اصلی
مجتمع فوالد اهواز به چشم میخورد .او از تصمیمگیران ِ
اقتصاد در دوران جنگ بود .زمانیکه دولت ناگزیر به انتشار
بیرویه اسکناسهای بدون پشتوانه میشود و اقتصاد را دچار
اختالل میکند ،عالینسب با تجربههایی که از زمان جنگ
طرح سیستم سهمیهبندی نیازهای
جهانی دوم داشــت ِ
حیاتی مردم را علیرغم مخالفتهای بســیار پیاده کرد و
اینگونه موفق شــد شــرایط را تا حدودی کنترل کند .او در
روزهای سرنوشتساز ایران از ملی شدن صنعت نفت تا انقالب اسالمی و
جنگ تحمیلی در اقتصاد کشور حضور فعال داشت .هرچند بیش از یک
دهه است که دیگر در میان ما حضور ندارد اما هنوز هم اثرگذاریِ او بر
جنبههای مختلف اقتصاد ایران قابل مشاهده است.

ایـدههـا
[  6ایــده بزرگ  .2اقتصاد و امنیت ]

طوفانی اقتصاد
دهه
ِ

اقتصادی بزرگ ،ماندگار کرد
علینقی عالیخانی در دهه طالیی اقتصاد کشور ،نام خود به عنوان کنشگر
ِ

چرا باید خواند:
علینقیعالیخانی
از سال  1341تا
 1348مسئولیت
سیاستگذاری و اجرای
سیاستهای اقتصادی
کشور را به عهده
داشتهاست .او از معدود
کسانی بود که در دهه
 40با جسارت از اقتصاد
آزاد سخن میگفت.
عالیخانی برای نجات
اقتصاد کشور از رکود به
سراغ سرمایهداران رفت.

 1341تا 1348؛ تقریباً یک دهه! مســئولیت سیاستگذاریهای
اقتصادیِ یک دهه ایران بر دوش علینقی عالیخانی بود .کســی که
نقشی کلیدی در جهتگیریهای اقتصادی ایران داشت .فعالیتهای
او در حــوزه اقتصادیِ ایران به عنوان فردی آگاه نســبت به اقتصاد
در دورانی که امریکا بر ایران ســلطه داشت همواره او را با تناقضاتی
همراه میکرد .بزرگترین مسئله او نیز سیاستهای کشاورزی بود؛
در حالیکه تا پیــش از دوران حاکمیت پهلوی به گواه تاریخ ،ایران
به لحاظ تولیدات کشاورزی در شــمار کشورهای صادرکننده بود،
در پایــان دوران پهلوی بزرگترین واردکننــده گندم از امریکا بود.
عالیخانی تالش داشــت در طول وزارت خود با اقداماتِ کالن ملی
به رشد اقتصادی ایران کمک کند که در نهایت در کابینه امیرعباس
هویدا در ســالهای پایانی دهه  40مورد کمتوجهی قرار گرفت و از
صحنه کنار رفت.
«آزادســازیِ قیمت»« ،بخش خصوصی»« ،واگذاریِ بنگاههای
دولتی به بخش خصوصی»؛ همه اینها حتی امروز در نیمه دوم دهه
 90مورد بحث است اما سالها پیش
در دهه  40شمســی کسانی مانند
عالیخانــی با جســارت درون رژیم
پهلوی میایستادند و از اینها سخن
میگفتند .عالیخانی از معدود فعاالن
سیاســی آن دوران بود
اقتصادی و
ِ
که بــرای اقتصاد آزاد تالش میکرد.
بر همین اساس بود که او استراتژی
خود را در دهه  40بر پایه پشتیبانی
دولت از بخش خصوصی در صنایع
بخش خصوصی قــرار داد و به این
شــدن ایران
ترتیب فصل صنعتی
ِ
را ورق زد .رضــا نیازمند که در دهه
 40به عنوان معاون عالیخانی فعالیت
میکرد در گفتوگو با شرق میگوید:
«تا پیش از او ،مــن وزرای زیادی را
دیدهبودم و با افراد بسیار قوی مانند
ابوالحسن ابتهاج و جعفر شریفامامی
کار کردهبــودم ولی هیچکدام مانند
عالیخانی نبودند .او از معدود دارندگان
دکترای دولتی بود».
JJتلنگری برای خروج از رکود
روزی کــه برای نخســتین بار با
کارمندانــش در وزارتخانــه دیدار

24

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوششم ،آذر 1396

و گفتوگو کرد به همه نشــان داد
که نیرویی تازهنفس بــرای اصالح
اســت« .یــأس و ناامیدی ،بــازار و
ســرمایهگذاران را گرفتــار خــود
کردهاست و این رکود گریهآور است»
و اینگونه از الزام اصالح امور سخن
گفت .اما چگونه باید به جنگ رکود
علینقی عالیخانی
میرفت؟ گروههای مختلف بازاریها
و متخصصها را دعــوت کرد .نظر
متولد اول بهمن 1307است
و به عنوان وزیر ،اقتصاددان و
آنها را درباره چگونگی جلب سرمایه
مشاور اقتصادی در ایران فعالیت سرمایهداران و مبارزه با رکود پرسید.
کردهاست .پدرش عابدینخان
بازار مرکز رونق و رکو ِد کشــور بود؛
درجهدار قزاق بود و به دلیل
دوستی با رضاخان رئیس امالک پول در بازار بود؛ یک تلنگر به بازاریان
او در تاکستان قزوین و بعدا ًهم
کافی بــود تا پولهای خود را به کار
متصدیامالکتا جالملوکشد .بیندازند و اقتصاد کشور رونق بگیرد.
علینقیلیسانسشرادررشته
عالیخانی این را به خوبی میدانست
علوم سیاسی از دانشگاه تهران
دریافت کرد و برای ادامه تحصیل و تالش میکرد سرمایهداران را وادار
به فرانسه رفت .مدرک دکترای کند پولهای خــود را برای نجات
خودش را در علوم اقتصادی
کشور از رکود ،جاری کنند.
دریافت کرد و به ایران بازگشت.
اصالحــات ارضی کــه در زمان
به عنوان مشاور در شرکت ملی
نخســتوزیریِ امینــی صــورت
نفت آغاز به کار کرد .در سال
گرفتهبود موجب ترس بازار شدهبود.
 1337بعدازانتخابحسنعلی
منصور به عنوان دبیر شورای
دیدار با بازاریها نتیجه چندانی در بر
عالی اقتصاد ،به عنوان مشاو ِر این نداشت .دیدار با اقتصادخواندهها هم
شورا منصوب شد .در سال1341
تأثیر زیادی نداشت .عاقبت جوینده
نیز به عنوان وزیر در کابینه
اسداهلل علم فعالیت کرد .در سال یابنده اســت؛ عالیخانــی به تالش
خود برای جلب اعتمــاد بازار ادامه
 1350به سراغ فعالیتهای
اقتصادیدربخشخصوصی
داد .اطمینان نداشتن به تصمیمات
رفت.
خلقالســاعه دولت و همچنین به
وضع مقررات صادرات و واردات روی
هم رفته ِ
باعث عقبنشینی بازار شــدهبود .کافی بود اطمینان را به
بازار بازگردان َد ،قوانین تثبیت شــوند و کمک کنند پولهایی که از
جیب ســرمایهدار خارج میشود با سود به جیبش بازگردد .حاصل
کار این شــد که مقررات واردات و صــادرات به صورت کتاب چاپ
شد و در اختیار بازاریها قرار گرفت تا از عدم تغییر یکشبه قوانین
هراسی نداشتهباشند .اصول دیگری هم برای صادرات و واردات در نظر
گرفتهشد که در نهایت در برنامهای چهار پنج ساله ،اقتصاد کشور را
از رکود خارج کرد .حاال سالها از دهه  40و دوران وزارت عالیخانی
میگذرد اما ایدههای او برای خروج از رکود و آزادسازیِ اقتصاد هنوز
هم به عنوان راهحلی قابل بحث است.

ِ
ریاست حسنعلی مهران بر بانک مرکزی ایران تنها دو سال است اما این دو سال جزو تأثیرگذارترین دورانها در سیاستهای بانک مرکزی بودهاست.
« 2سال»؛ عمر
مهران نهتنها در بخشهای مختلف اقتصاد ایران بلکه در بخشهای مختلف اقتصاد جهان نیز نقشآفرینی کردهاست .تقریب ًا همه در خاندان غالمحسینخان که جد
حسنعلی مهران به شمار میآید جزو افراد تحصیلکرده آن دوران بودند و با مدارک تحصیلی خود در بخشهای تأثیرگذار استخدام میشدند.

[  6ایــده بزرگ  .3بانک مرکزی ]

بازیگر نقشاول بانک مرکزی

حسنعلی مهران دو سال از حیاتیترین سالها به عنوان رئیس کل بانک مرکزی خدمت کرد

« 2ســال»؛ عمر ریاستِ حسنعلی
مهران بر بانک مرکزی ایران تنها دو سال
است اما این دو سال جزو تأثیرگذارترین
دورانها در سیاســتهای بانک مرکزی
بودهاســت .مهران نهتنها در بخشهای
مختلف اقتصاد ایران بلکه در بخشهای
مختلف اقتصــاد جهان نیز نقشآفرینی
حسنعلی مهران
کردهاســت .تقریبــاً همــه در خاندان
غالمحسینخان که جد حسنعلی مهران
در سال 1316در تهران متولد
به شمار میآید جزو افراد تحصیلکرده
شد .دوران متوسطه را در
دبیرستان البرز سپری کرد.
آن دوران بودنــد و بــا مدارک تحصیلی
دیپلمش را در رشته ریاضی
خود در بخشهای تأثیرگذار اســتخدام
کسب کرد و برای ادامه تحصیل
میشــدند .در روزنامههای آن دوران نیز در سال 1334به انگلستان رفت.
با خوشنامــی از اعضای این خاندان یاد
در دانشگاه ناتینگهام در رشته
علوم سیاسی و اقتصاد مدرک
شدهاســت .مهران اما با بقیه خیلی فرق
لیسانس خود را دریافت کرد.
داشت ،نه به این خاطر که به عنوان وزیر
مدتی در دانشگاه بریستول
دارایی ایران انتخاب شد بلکه به
اقتصاد و
ِ
تدریس کرد و کمی بعد در
مرکزی
بانک
بر
ریاستش
سال
دو
خاطر
نالمللیپولمشغول
صندوقبی 
به شهرت رسید .اردیبهشت  1394بود
به کار شد .سال 1348بود که
در ایران فعالیتهای خود را
که رسانهها خبر از انتشار کتابی با عنوان
آغاز کرد و در سال  1354به
«هدفها و سیاســتهای بانک مرکزی
عنوان رئیس کل بانک مرکزی
ایران ،از ســال  1339تا  »1357دادند.
ایران انتخاب شد .او در کابینه
از
پیرمرد باالخره تصمیم گرفت از یکی
غالمرضا ازهاری به عنوان وزیر
امور اقتصاد و دارایی مشغول به
حیاتیترین دورانهای زندگی خودش به
کار شد و به این ترتیب نام خود
شکلی کاملتر بنویسد؛ حسنعلی مهران
را به عنوان یک از دولتمردهای
رئیــس کل بانک مرکزی ایران از چهارم
ایرانیِ دوره پهلوی ثبت کرد.
آبان  1354تا  23بهمن  1356بود .او در
مهران این روزها دوران
کتاب خود تالش کرده قصه بانک مرکزی
بازنشستگیاشرادرواشنگتن
سپریمیکند.
ایران را بگوید ،از آنها که در سال 1339
این بانک را راه انداختند و تا سال 1357
یعنی پیش از انقالب اسالمی آن را اداره
کردند .مهران در مقدمه کتابش نوشته:
«این کتاب داســتان بانک مرکزی ایران و کســانی است که این موسسه را
ســاختند و آن را از آغاز تا  1357اداره کردند ،مخصوصاً کسانیکه در مقام
رئیسکل بانک مرکزی ،مسئولیت نهایی عملکرد این موسسه را در آن سالها
بر عهده داشتند ».اما چرا مهران این کتاب را نوشت؟
شــاید هرکسی که آن دوران از تاریخ ایران را دیدهباشد و توانایی نوشتن
داشتهباشد با خودش فکر کند درباره آن دوران بنویسد اما انگیزه حسنعلی
مهران برای نوشــتن تاریخ بانک مرکزی قدری متفاوت اســت .او میگوید:
«هنگام بازنشستگی از صندوق بینالمللی پول ،قرار بود در مجلس ضیافتی که

طبق سنت صندوق برای کارمندان بازنشسته برپا میشود ،نطقی ایراد کنم .در
این سخنان نگاهی انداختم به دوران خدمتم در صندوق ،مخصوصاً به دوران
بازگشــت به خدمت در صندوق پس از آنکه اجبارا ً ایران را ترک کردم .دیدم
از آغاز خدمت در صندوق بینالمللی پول تاکنون ،از طریق ادارهای که در آن
کار میکردم با  58بانک مرکزی دنیا همکاری داشتهام .پایه این همکاریها
همه برمیگشت به ایامی که در بانک مرکزی ایران مشغول به کار بودم .آنچه
در زمینه بانکداری مرکزی فراگرفتم از بانک مرکزی ایران شروع شد و همان
نیز پایهای شد که بر اساس آن ،کارهای بیشتری در این زمینه در کشورهای
دیگر ،با یاری همکارانم در صندوق بینالمللی پول انجام بدهم .این بود که به
فکر نوشتن کتاب افتادم» .همین جمالت مهران به خوبی نشان میدهد که
چطور سیستم بانک مرکزی ایران پایهای برای تنظیم سیستم بانک مرکزی
بسیاری از کشورهای دیگ ِر دنیا شد.
JJروزهای ریاست
اولین اقدام مهــران در بانک مرکزی ،انتخاب قائممقام و معاونان کارآمد
بود .او که به جای محمد یگانه عهدهدار این ســمت شدهبود ،در نظر داشت
قائممقامی از داخل بانک با سوابق ممتد اداری و خبره در امور بانکی انتخاب
کند و احمد معمارزاده واجد این شرایط بود .بر اساس گزارش تجارت فردا ،بعد
از بازنشستگی ضیاء شهیدی از او به عنوان مشاور بانکی دعوت به کار کرد و
او به عضویت هیئت عامل درآمد .پس از شهیدی ،شاپور معتمدشیرازی از 23
بهمن  1354به عضویت هیئت عامل رسید .سایر اعضای هیئت عامل بانک
مرکزی عبارت بودند از عطاءاهلل فریدیان دبیرکل شورای پول و اعتبار ،شاپور
معتمدشیرازی معاون ارزی ،جمال حداد معاون اداری ،و بهمن همایون معاون
اقتصادی بانک .آن دوران یکی از پرچالشترین دورانهای اقتصاد و سیاست
کشور بود که با سیاستهای بانک مرکزی نیز گره خوردهبود.
مهران معتقد است سالهای  1339تا  1341دوران
تأسیس بانک و تثبیت اقتصاد بوده ،سالهای  1342تا
 1349دوران توسعه اقتصاد و سالهای  50تا  57دوران
رونق نفت بودهاســت .نکته جالب توجه اینجاســت که
مهران صادقانه اقرار کرده سیاستهای پولی در دهه  40با
موفقیت و در دهه  50با عدم توفیق مواجه شدهاست .نرخ
بهره واقعی که در دهه  40معموالً مثبت بود ،در دهه 50
منفی شد که دلیل آن تورم باال بود .رشد باالی نقدینگی
بودن ریال تزریقی به اقتصاد
در آن دوران به سبب بیشتر ِ
نسبت به منابع ریالی الزم جهت واردات ،موجب افزایش
تورم شد و البته افزایش نرخ بهره نیز امکانپذیر نبود .در
این دوران سرمایهگذاری به سمت ارز و زمین منحرف شد.
به صورت کلی در یک نگاه جامع و بیطرفانه ،در این دوره
نیز اقدامات زیادی در راستای توسعه کشور صورت گرفت
که شاید برخی با توفیق همراه نشد.

چرا باید خواند:
حسنعلی مهران در
سالهای  1354تا
 1356به عنوان رئیس
کل بانک مرکزی ایران
مشغول به کار بود .او بعداً
به عنوان وزیر اقتصاد
و دارایی نیز در دوره
پهلوی فعالیت کرد اما
آنچه باعث شهرتش شد،
همان دو سال فعالیت در
بانک مرکزی و نوشتنِ
کتابی در اینباره است.

حسنعلی مهران رئیس کل بانک
مرکزی ایران از چهارم آبان 1354
تا  23بهمن  1356بود .او در
کتاب خود تالش کرده قصه بانک
مرکزی ایران را بگوید ،از آنها که
در سال  1339این بانک را راه
انداختند و تا سال  1357یعنی
پیش از انقالب اسالمی آن را
اداره کردند.
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ایـدههـا
[  6ایــده بزرگ  .4اقتصاد رفتاری ]

شکِ معقول

چرا ریچارد تیلر جایزه نوبل اقتصاد سال  2017را دریافت کرد؟
چرا باید خواند:
ریچارد تیلر از معدود
اقتصاددانهایی است
که به اقتصاد رفتاری
پرداخته و به خاطر
توجه به این بخش از
اقتصاد ،جایزه نوبل
اقتصاد را دریافت
کردهاست .او در حقیقت
به خاطر پلی که میان
روانشناسی و علم
اقتصاد زده ،این جایزه
پرافتخا ِر اقتصاددانها
را دریافت کردهاست.

تصمیمگیریِ
اقتصادیمانند
یک میدان جنگ
است که در آن دو
نیروی متضاد
مقابل یکدیگر قرار
گرفتهاند.بخش
«انجامدهنده» مغز
تمام تمرکز خودش
را روی پاداشهای
آنی قرار میدهد و
بخش «برنامهریزِ»
مغز روی نتایجِ
درازمدت تمرکز
جنگ
ِ
میکند .این
درونی تقریب ًا ابدی
وهمیشگیاست

26

صورتحســاب کارت اعتباری از راه
میرسد .شما در یک حساب پسانداز
آنقدری پول دارید که آن را پرداخت
دادن آن به
کنید  -کاری کــه انجام ِ
نظر معقول و منطقی میآید .با یک
حساب سرانگشتی هم میتوان فهمید
که نرخ بهره از تــراز کارت اعتباری
ریچارد تیلر
بیشــتر از درآم ِد حاصل از پسانداز
متولد 12سپتامبر 1945است؛ اســت .با وجــود این شــما باز هم
اقتصاددان امریکایی که در حوزه پسانداز را دستنزده میگذارید و تا
اقتصاد رفتاری شهرت دارد.
جایی صورتحساب را میپردازید که
نظریههای او در زمینه رفتار
تراز حسابِ فعلیتان اجازه میدهد.
الشناختهشدهاست.
مالیکام ً
کاری که از نظر اکثر اقتصاددانها یک
او در سال 2017به خاطر سهم
انتخاب احمقانه است در نظر ریچارد
بزرگی که در اقتصاد رفتاری
دارد به جایزه نوبل اقتصاد دست تیلر که در روز نهم اکتبر جایزه نوبل
پیدا کرد .آکادمی سوئد اعالم
اقتصــاد را به خاطــر فعالیتهایش
کرد که او با نظریه خود پلی میان در زمینــه اقتصاد رفتــاری دریافت
اقتصاد و روانشناسی زده و نشان
کرد ،امــری کام ً
ال معقول و منطقی
میدهدکهتصمیمگیریهای
اســت .آقای تیلر به خوبی نشان داد
اقتصادیِ فرد به چه صورت
انجام میشود .تیلر در سال
که چطور منطق انســانها متفاوت
 1974مدرک دکترای خود
داخل
از منطق انســانهای مقتص ِد
ِ
را کسب کرد و رسالهاش را به
مدلهای اقتصادی اســت .جهان و
«ارزش پساندا ِز یک زندگی:
بهویژه دنیای اقتصــاد به خاطر این
برآورد بازاری» اختصاص داد.
همکاریِ او جای بهتری است.
«اقتصادشبهعقالنی»و«نفرین
برنده» دو کتاب معروف به قلم
اقتصاددانهــا اغلــب بــه این
تیلر هستند .او در سال2015
تشخیص میرســند که مرد ِم عادی
کتابی درباره اقتصاد رفتاری نیز
در تصمیمگیریهــای روزانه خود با
نوشتهاست.
کمبود منطق مواجه میشــوند .اما
مدلســازیِ اقتصادی به سادهسازی
نیاز دارد و اقتصاددانها عموماً فرض را بر این میگذارند که نظریههای
بر پایه انســانهای آگاه و منطقی نتیجه اقتصادی بهتری به همراه
خواهد داشــت .البته اندیشمندان فهرستی از موقعیتهایی را تهیه
کردهاند که در آن انسانها مطابق با مدلها و الگوها رفتار نمیکنند.
اقتصاددانهایی مانند هرب سایمون (که نوبل سال  1978را دریافت
کرد) ،دانیل کانمن و روبرت شیلر به خاطر تالشی که در این زمینه
داشتهاند مورد تشویق دیگران قرار گرفتهاند .اما شاید بزرگترین تالش
کردن اقتصاد رفتاری ،درسهایی بسیاری
را تیلر کردهباشد .او با مطرح
ِ
برای یاد دادن دارد .تیلر در ســال  1945در نیوجرسی به دنیا آمده
و اغلب زندگی شغلی و حرفهایِ خودش را در دانشگاه کورنل سپری
کردهاست .در ســال  1995به دانشگاه شیکاگو رفته و آنجا ماندگار
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شدهاست .ایدهها و کیفیت نوشــتههای او باعث شهرتش به عنوان
یک اقتصاددان شــد .کتاب او با عنوان «سقلمه» جزو معروفترین و
تأثیرگذارترین آثارش اســت که با همکاری ساس سانشتاین نوشته
شدهاست .پژوهشهای تیلر در کتابش در این زمینه بود که چرا مردم
کمبودها و چیزهایی را که از دست میدهند بیشتر از آن چیزهایی
که به دست میآورند ،احساس میکنند .او آزمایشی ساده ترتیب داد؛
در این آزمایش تعدادی لیوان به گروهی از افراد داد و ســپس به آنها
گفت اگر بخواهند میتوانند آن لیوانها را به کسانی که لیوان ندارند
بفروشند .لیوانهای خیلی کمی جابهجا شد و کسانی که صاحب لیوان
بودند ترجیح میدادنــد آن را حفظ کنند .این آزمایش در قالبها و
شرایط مختلفی انجام شد و نشان داد تصمیم اقتصادیِ افراد وابسته
به شرایط است .حتی دخالت دولت و شرکت هم میتواند این تصمیم
را تغییر بدهد.
JJدر کارزا ِر تصمیمگیری
بــرای آقای تیلر ،تصمیمگیریِ اقتصادی مانند یک میدان جنگ
است که در آن دو نیروی متضاد مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند .بخش
«انجامدهنــده» مغز تمام تمرکز خودش را روی پاداشهای آنی قرار
نتایج درازمدت تمرکز میکند.
میدهد و بخش «برنامهری ِز» مغز روی ِ
ِ
جنگ درونی تقریباً ابدی و همیشــگی اســت .به این ترتیب
ایــن
اولویتهای انســانی نمیتوانند در گذ ِر زمان ثابت باشــند .همیشه
رفتارها و تصمیمها بستگی به شرایط دارد .نکته قابل تأمل این است
که در «معماریِ تصمیمگیری» اغلب افراد سعی دارند بخش برنامهری ِز
مغزشــان بر بخش انجامدهنده پیروز شــود چرا که نتایج درازمدت
بهتری به همراه خواهد داشت.
بخش دیگری از کارهای تیلر در ارتبــاط با عدالت در رفتارهای
اقتصادیِ روزمره انسانها بودهاست .دیدگاههای او در مورد اینکه مردم
به عدالت اهمیت میدهند یا ســعی میکنند در شرایط دشوار روی
رفتارشان کنترل داشتهباشند و حتی اینکه تالش میکنند چیزهایی
پیش
را که دارند حفظ کنند و از دســت ندهنــد ،همگی بدیهی و ِ
پاافتاده به نظر میآیند .اما واقعیت این اســت که همین دیدگاههای
ساده و ابتدایی ،بسیاری از نظریههای اساسی را زیر سؤال میبرند .به
همین خاطر است که بسیاری از اقتصاددانهای امروزی تمرکز خود را
روی اقتصاد رفتاری قرار دادهاند .به هر حال اینکه هرکدام از ما چطور
حســابوکتابهای روزمره خود را انجام میدهیم بدون تردید برای
هرکسی میتواند جذابیت داشتهباشد.

پتی در سال  1623به دنیا آمد و از جوانی عالقه خود را به مسائلی مانند ساخت ساعت نشان داد اما وارد این حرفه نشد .شهر او
رامسی بود ،جایی که نزدیک به دریا بود و به همین خاطر او از 14سالگی به عنوان قایقران کار میکرد .این یکی از نقاط عطف
زندگیِ او بود .رفتهرفته از شهرها و کشورهای دیگر سر درآورد .برای تحصیل به آمستردام و بعدا ً به پاریس رفت.

[  6ایــده بزرگ  .5علم اقتصاد ]

مبتکر تولید ناخالص داخلی

با ویلیام پتی آشنا شوید؛ مردی که اقتصاد را اختراع کرد!
ویلیام پتی ماشین ابداع و اختراع
بود .او قایقی عظیم در نوع اولیهاش
طراحی کرد ،موتورهایی به شــکل
نخســتین روی قایقها نصب کرد
و ابــزاری تولید کرد که نویســنده
میتوانســت با کمک آن یک کاغذ
زیردســت خــودش بگــذارد و از
ویلیام پتی
نوشتهاش همزمان یک کپی بگیرد.
او مبتکر دنیــای نظریهها هم بود.
سر ویلیام پتی متولد 26می
 ،1620اقتصاددان ،دانشمند و
او تنها با فکر کــردن روی دادهها و
فیلسوف انگلیسی است .او را به
الگوهای سادهای که در اختیار داشت
عنوان فردی مخترع و کارآفرین
انگلیسی
موفق شد به عنوان یک مرد
ِ
نیزمیشناسند.اوبیشتربهخاطر
دست
جدیدی
ناشناخته به ایدههای
نظریاتش در مورد علم اقتصاد
شناخته شدهاست .در واقع او
پیدا کند« .چطــور تولید ناخالص
بیشتر در قلب تاریخ اقتصاد و
داخلی GDP /را اندازهگیری کنیم؟»
پیش از آدام اسمیت شناخته
این مهمترین دستاورد پتی بود .البته
میشود .عالقه او به تحلیلهای
او ابتکارات دیگری هم داشــت :چرا
آماری در دوران خودش زبانزد
عرضه پول و بانــک اهمیت دارند؟
بود و پای این عالقه را به دنیای
سیاست هم کشانده بود .پتی از
تأثیر بیکاریِ مســتمر بــر اقتصاد
دوران جوانی نبوغ خودش را
چگونه است؟ او در واقع با پاسخ به
نشان داد .در نهایت نیز با همین
همین پرسشها ،بستر علم اقتصاد
نبوغش بود که موفق شد در
مدرن را فراهم کرد.
زمانیکه هنوز خبری از اقتصاد
سیاسی نبود از آن بنویسد .او سه
پتی در سال  1623به دنیا آمد
و از جوانی عالقه خود را به مسائلی اثر بزرگ در حوزه اقتصاد از خود
بر جای گذاشت و در16دسامبر
مانند ساخت ســاعت نشان داد اما
 1687از دنیا رفت.
وارد این حرفه نشد .شهر او رامسی
بود ،جایی که نزدیک به دریا بود و
به همین خاطر او از 14سالگی به عنوان قایقران کار میکرد .این
زندگی او بود .رفتهرفته از شــهرها و کشورهای
یکی از نقاط عطف
ِ
دیگر سر درآورد .برای تحصیل به آمستردام و بعدا ً به پاریس رفت.
در پاریس با کارهای توماس هابز آشنا شد و از او تأثیر بسیار زیادی
پذیرفت .جمعآوری داده و مشاهده و تجربه وقایع در دنیای حقیقی
در کانون کارهای او قرار داشت.
در ســال  1646به انگلستان بازگشــت .تحصیالت خود را در
دانشگاه آکسفورد ادامه داد و به عنوان استاد آناتومی آغاز به کار کرد.
ی که موفق شد جان یک زن
در آن زمان تنها  27سال داشت .زمان 
را نجات بدهد به شهرت بسیاری رسید و به عنوان پزشک عمومی به
ایرلند دعوت شد .در سفرش به ایرلند بود که بیشتر با اقتصاد آشنا
انگلستان
شد .ایرلندی را میدید که وضعیت تقریباً راکدی در برابر
ِ
پر از رفاه داشت .رقیب جدیِ انگلستان را هم بیشتر شناخت :هلند.

JJخالق اقتصاد مدرن
ی که به ایرلند رســید مطالعات اقتصــادیاش را آغاز کرد.
زمان 
همهچیز برای او به شکل معمایی بود که باید حل میکرد .باالخره
به مهمترین اختراعش رسید« :تولید ناخالص داخلی» .انگلیسیها
در فاصله ســالهای  1652تا  1674دقیقاً سه مرتبه با هلندیها
ی که صاحب زمین بودند با
وارد جنگ شدند .در این دوران ،کسان 
افزایش مالیات مواجه میشدند .از نظر پتی این کار غیرمنصفانه بود
و به همین خاطر حسابکتابهایش را آغاز کرد .او میگفت درآم ِد
کل باید با هزینه کل برابری کند .در آن زمان هرکسی برای گذران
زندگی و تهیه خوراک و پوشــاک ،روزانه  4.5پنس نیاز داشــت و
جمعیت 6میلیون نفر بود .هزینه ساالنه چیزی حدود 40میلیون
پوند میشد .با همین محاسبات بود که او به چیزهای تازهتری نیز
دست یافت.
ایدههای اقتصادیِ او بسیار بودند اما بقیه آنها اغلب به کار خودش
پولی پیچیدهای داشــت که تنها
میآمدند .بــرای مثال او نظریه ِ
خودش میتوانست از آن بهره بگیرد .اما با همین نظریهها موفق شد
بانکی انگلستان را نقد کند .او با کمی محاسبه نشان
نظام پولی و
ِ
میداد مشکل هر اقتصاد ناکارآمدی در کجاست و برایش راهحلی از
نــگاه خودش ارائه میداد .نظریههایی که او زمانی دور مطرح کرده
امروز به نظر ساده و ابتدایی میآید .اما همان نظریههای ساده امروز
یب ِی را تشکیل
پایه و اساس شــرکتهای بزرگی مانند گوگل و ا 
میدهــد .به هر حال همانطور که قایق موتــوریای که او در آن
زمان اختراع کرد نقطه آغازی برای قایقهای موتوریِ پیشرفته بود،
نظریههایش نیز نقطه آغا ِز حرکت به سوی اقتصاد مدرن بودند .به
همین خاطر اســت که او را خالق علــم اقتصاد به معنای مدرن و
یشناسند.
امروزیاش م 

چرا باید خواند:
سر ویلیام پتی
اقتصاددان قدیمیِ
انگلیسیاستکه
کمتر کسی او را
میشناسد .خیلیها او
را با نام ماشین اختراع
میشناسند؛ او در زمانی
که نظریههای اقتصادی
مورد توجه کسی نبود،
با دادههایی که در اختیار
داشت مسائلی مانند
تولید ناخالص داخلی را
مطرح و در نتیجه بستر
علم اقتصاد مدرن را
فراهم کرد.
همهچیز برای او به شکل معمایی
بود که باید حل میکرد .باالخره
به مهمترین اختراعش رسید:
«تولید ناخالص داخلی».
انگلیسیها در فاصله سالهای
 1652تا  1674دقیق ًا سه مرتبه
با هلندیها وارد جنگ شدند.
در این دوران ،کسانیکه صاحب
زمین بودند با افزایش مالیات
مواجه میشدند .از نظر پتی
این کار غیرمنصفانه بود و به
همین خاطر حسابکتابهایش
را آغاز کرد.
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ایـدههـا
[  6ایــده بزرگ  .6نابرابری اقتصادی ]

اتوپیایاستیگلیتزی

چگونگی حل معضل نابرابری میگوید
جوزف استیگلیتز از
ِ
چرا باید خواند:
جوزفاستیگلیتز
اقتصاددان امریکایی
برنده جایزه نوبل
است که تمرکزش را
روی مسئله نابرابریِ
اقتصادی و شکاف
طبقاتی قرار دادهاست.
او سعی دارد با بررسیِ
جامعهای مانند امریکا به
دالیل شکاف طبقاتی پی
ببرد و از د ِل آن مطالعات،
راهکارهایی برای رفع
نابرابریِ اقتصادی
پیشنهادبدهد.
«بازنویسی قوانین اقتصاد امریکا:
ِ
طرحی برای رشد و رفاهِ اشتراکی»؛
این عنوان یکی از کتابهای این
برنده جایزه نوبل است .اقتصاددانی
که در حال حاضر در دانشگاه کلمبیا
به عنوان استاد مشغول به تدریس
است .او در کتاب خود پرسشی را
مطرح میکند« :آیا قوانین اقتصاد
امریکا میتواند به گونهای بازنویسی
شود که به نفع همه باشد و تنها
به نفع افراد ثروتمند نباشد؟»
پاسخ این
استیگلیتز اصرار دارد که
ِ
پرسش ،مثبت است
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اگر یک نکته در مورد نابرابری وجود داشتهباشــد که جوزف استیگلیتز
بخواهد آن را بگوید ،آن نکته این است که نابرابری یک نتیجه اتفاقی در اقتصاد
نیست بلکه یک انتخابِ اقتصادی است .این کمی دلسردکننده است اما در
عینحال به این معناست که شهروندان و سیاستمداران این فرصت را دارند
«بازنویسی قوانین اقتصاد امریکا:
که مشکالت را پیش از بدتر شدن ،حل کنند.
ِ
طرحی برای رشــد و رفا ِه اشتراکی»؛ این عنوان یکی از کتابهای این برنده
جایزه نوبل است .اقتصاددانی که در حال حاضر در دانشگاه کلمبیا به عنوان
اســتاد مشغول به تدریس است .او در کتاب خود پرسشی را مطرح میکند:
«آیا قوانین اقتصاد امریکا میتواند به گونهای بازنویسی شود که به نفع همه
پاسخ این
باشد و تنها به نفع افراد ثروتمند نباشد؟» استیگلیتز اصرار دارد که ِ
پرسش ،مثبت است.
JJدنیا در مسیر اشتباهی
استیگلیتز بر این باور است که تصویر فعلی از دنیا ،تصویری است که نشان
میدهد همه به مسیر اشتباهی رفتهاند .او یادآوری میکند که  91درصد از
کل درآمدی که در فاصله ســالهای  2009تا  2012به دست آمده تنها به
ِ
کام یک درصد از امریکاییهای ثروتمند بوده و بقیه نفعی از آن نبردهاند .او در
بخش نخستِ کتابِ خود به سیاستها و نکاتی اشاره میکند که اقتصاد امریکا
را به این نقطه رساندهاســت .قصهای آشناست :مرگ اتحادیههای کارگران،
شدن اقتصاد ،و کاهش فرصتهای ایجاد رفاه برای سایر افراد،
افزایش مالی ِ
تنها باعث شــده ثروتمندان ،ثروتمندتر بشوند .البته او به فهرستی از دیگر
مسائل نیز اشاره میکند :ضعف دستمزدها ،قوانین ناکارآمد ،سیاستهای غلطِ
فدرال رزرو و تمرکز بر رشد کوتاهمدت به جای رشد درازمدت.
برنده بزرگ نوبل اقتصاد به این نکته اشاره میکند که علیرغم پیشرفتهای
تکنولــوژی که باید طبق نظریهها باعث افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها
بشود ،مصرفکنندگان برای خدمات مالی هزینه بیشتری پرداخت میکنند.
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این مسئله باعث قدرت گرفتن بانکها و
شرکتهای بزرگ میشود .در عینحال
پول از جیب طبقه متوسط میرود .همه
طبقاتی
اینها از نظر او جامعهای با شکاف
ِ
وســیع را ایجاد کردهاســت .این مسئله
نهتنها به اقتصاد بلکه به اخالق هم مربوط
میشود .بخش پایانی کتاب استیگلیتز
جوزف استیگلیتز
بــه راهکارهایــی برای حــل معضالت
اقتصادی در زمینــه نابرابری میپردازد.
نهمِ فوریه 1943در امریکا
همانطور که فهرســتی از عوامل دست
به دنیا آمده و در همین کشور
مشغولبهتحصیلشدهاست.
به دست هم دادهاند و نابرابری یا شکاف
در دانشگاه امآیتی درس خواند
طبقاتی را شکل دادهاند ،اکنون نیز باید
وسپسبهدانشگاهشیکاگو
مجموعــهای راهکارها را مورد بررســی
رفت اما برای دریافت مدرک
قرار داد .از سیاســتهای شرکتی گرفته
دکترای خودش دوباره در
سالهای 1966تا 1967به
تا پساندازهــای دوران بازنشســتگی،
دانشگاه امآیتی رفت .مدتی
همگی جزو مســائلی هستند که از نظر
نیزدردانشگاهکمبریجفعالیت
اســتیگلیتز باید اصالح شوند .او معتقد
کرد .در همین سالها بود که
است همیشــه راهکاری پیروز است که
بااقتصادکینزیونظریههای
اقتصادکالنبیشترآشناشد.او مجموعهای از عوامل را در نظر میگیرد
در دانشگاههای بزرگ دیگری
نه فقط یک عامل .یکــی از مواردی که
ماننددانشگاهییل،استنفوردو
استیگلیتز به آن توجه دارد ،شیوه انجام
پرینستون نیز حضور داشت .او
درحالحاضر در دانشگاه کلمبیا کسبوکار در کشوری مانند امریکاست.
تدریسمیکند،سردبیرنشریه برای مثال او به شیوه پرداخت اجارهها و
«صدای اقتصاددانها» است و در کرایهها اشاره میکند و معتقد است این
بسیاری از بخشهای دیگر نیز
سیستم به گونهای است که به نفع طبقه
فعالیتمیکند.ایناقتصاددان
ثروتمند تمام میشود .مسئله دیگری که
امریکایی در سال 2001جایزه
او به آن اشاره میکند سیستم البی کردن
نوبل اقتصاد و در سال1979
مدال افتخار جان بیتز کالرک را است که روی قوانین پولی تأثیر میگذارد.
به عنوان اقتصاددانی تأثیرگذار
در واقع این البیها به قیمت اضمحالل
دریافت کرد.
اقتصاد تمام خواهد شــد .اســتیگلیتز
پیشنهاد میکند کرایهها کاهش پیدا کند
چرا که نقشی حیاتی در کاهش نابرابری خواهد داشت.
همه تالشها برای رفع نابرابریِ اقتصادی زمانی ثمر خواهد داشــت که
اصالحات صورت بگیرد .بســیاری از این اصالحات به اعتقاد استیگلیتز باید
در باور انســانها شکل بگیرد .بسیاری از تغییراتی که استیگلیتز برای رفع
نابرابریهای اقتصادی به آنها اشاره میکند در حقیقت اصالحاتی اساسی به
شمار میآیند که سیاستهای اقتصادیِ کشوری مانند امریکا را از پایه به هم
میریزند .دنیایی که استیگلیتز در کتابش تصویر میکند دنیایی است که در
آن همه شهروندان در سطح اقتصادیِ برابری قرار دارند .از اشتغال گرفته تا
مسکن و تحصیل ،شرایط برای همه یکسان است .در واقع چیزی که او تصویر
میکند اتوپیایی است که تحقق آن در عین دشواری ،امکانپذیر است.

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

شوپرورش برای توسعه چه میکند؟
آموز 

افزایش بودجه آموزشوپرورش به افزایش بهرهوری کمک نمیکند

بـهـانـه

«بهرهوری منابعی که دولت در اختیار آموزش و پرورش قرار داده اســت 30 ،درصد است»؛ این بخشی از گفته وزیر آموزش و پرورش است .این گفته بهانهای است برای ارزیابی
نظام آموزش و پرورش .نظامی که پایه سیستم توسعه و پایه آموزش کارآفرین و تولید نیروی کارآمد در اداره ارکان کشور است .شیرزاد عبداللهی به این موضوع ميپردازد.

شیرزاد عبداللهی
کارشناس آموزش و پرورش

چرا باید خواند:
اگر معتقدید که پایه
هر توسعهای را نحوه
آموزش نیروی انسانی
آن کشور بنا میکند ،یا
این آموزش باکیفیت
است که نیروی انسانی
باکیفیتتولیدمیکند،
حتما این مقاله را
بخوانید .این مقاله به
نارسایی نظام آموزش
و پرورش اشاره دارد.

آقای بطحایی وزیر آموزشوپرورش در مهر  95یعنی یک سال پیش،
در جایگاه معاون توســعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش
گفــت« :بهرهوری منابعی که دولت در اختیار ما گذاشــته 30 ،درصد
اســت ».یعنــی از هر صد واحــد منابــع «ورودی» آموزشوپرورش،
«خروجی» سیســتم  30واحد اســت .اگر حرف معاون وزیر ســابق و
وزیر فعلی درســت باشد معنایش این است که آموزشوپرورش درست
کار نمیکنــد و عالوه بر این ،محصولی که تولید میکند کیفیت ندارد.
بهرهوری در مفهوم اقتصادی آن دو مؤلفه دارد :یکی کارآمدی (درست
کار کردن) و دیگری اثربخشی (کار درست کردن) است .کارآمدی یعنی
با ورودی کمتری از منابع ،خروجی بیشــتری داشته باشیم و اثربخشی
یعنی کیفیت خروجی منطبق بر اهداف ما باشد .اگر دو عامل کارآمدی
و اثربخشی را در سنجش بهرهوری آموزشوپرورش لحاظ کنیم و سخن
معاون سابق توسعه مدیریت این وزارتخانه را هم جدی بگیریم ،معنایش
این است که بین  60تا  70درصد منابع دولتی ،در آموزشوپرورش تلف
میشود .یعنی آموزشوپرورش مانند خودرویی است که مث ً
ال با سرعت
 20کیلومتر در ســاعت حرکت میکند و در هر  100کیلومتر  30لیتر
یسوزاند.
بنزینم 

1

صرفهجویی در آموزشوپرورش

احتماالً بر اساس همین تحلیل ،یکی از برنامههای وزیر جدید
صرفهجویی در مصرف منابع و جلوگیری از اتالف منابع دولتی اعالمشده

اســت .در یک کارخانه خودروســازی ورودی عبارت از سرمایه ،زمین،
تکنولوژی ،نیروی کار ،هزینه آب و بــرق و ...و خروجی آن خودروهای
تولیدشده است .بهرهوری یعنی با سرمایه و هزینه نیروی کار و هزینههای
جاری کمتری ،محصول بیشــتری با کیفیت بهتر تولید کنیم .بیش از
 98درصــد منابع دولتــی (بودجه جاری) کــه عمدهترین منبع مالی
آموزشوپرورش و بالغبر  30هزار میلیارد تومان اســت ،صرف پرداخت
حقوق و مزایای کارکنان میشــود .بودجه عمرانی آموزشوپرورش هم
چیزی حدود ســاالنه یک هزار میلیارد تومان است که توسط دولت در
شآموز
الیحه بودجه گنجانده میشود .حدود یکمیلیون و  300هزار دان 
( 10درصــد) در مدارس غیردولتی تحصیل میکننــد و از این طریق
آموزشوپرورش ساالنه حدود  3هزار میلیارد تومان صرفهجویی میکند.
خیرین مدرسهساز هم ســاالنه یک هزار میلیارد تومان بابت ساخت و
تجهیز مدارس به آموزشوپرورش کمک میکنند .اگر این منابع را هم
لحاظ کنیم .ک ً
ال حدود  90درصد منابع آموزشوپرورش توســط دولت
تأمین میشود که بهرهوری آن به گفته یک مقام رسمی حدود  30درصد
است.

2

یک معلم و یک کالس و دیگر هیچ

عوامل تولید در آموزشوپرورش فقط شامل ساختمان مدرسه
(ســرمایه ثابت) و نیروی انسانی است .همینکه آموزشوپرورش اتاقی
ک تخته سیاه تجهیز کند
فراهم کند و آن را با تعدادی میز و نیمکت و ی 

آکــادمـی
و معلمی (آموزشدیده یا آموزشندیده) سر کالس بفرستد ،مأموریت خود را انجام داده است.
کمی ،پیشرفتهای خوبی داشته است .بیش از
آموزشوپرورش ایران به لحاظ شاخصهای ّ
 95درصد دانشآموزان  6تا  15سال (پایان دوره اول متوسطه یا کالس نهم) تحت پوشش
هستند .به عبارتی بیش از  95درصد کودکان واجبالتعلیم که باید در مدرسه حضور داشته
باشند ،به مدرسه میروند .حدود  105هزار ساختمان مدرسه داریم که  13میلیون دانشآموز
در بیش از  600هزار کالس ،درس میخوانند .نسبت نیروی انسانی آموزشوپرورش به تعداد
دانشآموزان تقریباً استاندارد است .اما ازنظر شاخصهای کیفی آموزشوپرورش عقبمانده
است .ساختمان مدارس و کالسهای درس معماری و سازه مناسبی ندارند و بیش از  30هزار
مدرسه فاقد ایمنی الزم در برابر زلزله هستند .استفاده از تکنولوژی آموزشی و حتی وسایل
کمکآموزشی ساده در مدارس مرسوم نیست .اغلب معلمان آموزش الزم برای حرفه معلمی
ندیدهاند و برخی از آنها ازلحاظ روانی و بینشی حضورشان در مدارس خطرناک است .عالوه
بر این حداقل نیمی از معلمان انگیزه کافی برای کار کردن و ارتقای دانش و مهارتهای خود
را ندارند.

3

 2هزار دکتر در آموزشوپرورش

4

صرفهجویی همراه با افزایش حقوق کارکنان

5

دو ماه آخر سال آموزشوپرورش پول ندارد

توزیع نیروی انســانی آموزشوپرورش بســیار نامتوازن است .فشار نمایندگان
برای استخدام فارغالتحصیالن بیکار حوزه انتخابیه در  15سال گذشته سازماندهی نیروی
انسانی را غیرممکن کرده است .وزرا توان مقاومت در برابر افزایش فشار اجتماعی و سیاسی
برای ورود بیکاران به آموزشوپرورش را ندارند .مجموعه مسائل باعث شده است که نیروی
انســانی آموزشوپرورش بهرغم داشــتن مدارک تحصیلی دانشگاهی فاقد توانایی حرفهای
باشند .نیروی انسانی آموزشوپرورش شدیدا ً مشتاق تحصیل در مقاطع باالتر است .حدود
2هــزار تن از نیروهای بدنه آموزشوپــرورش مدرک تحصیلی دکتری دارند و حدود  50تا
 70هزار تن مدرک فوقلیسانس .گرفتن مدرک دانشگاهی باالتر راهی برای افزایش حقوق
و مزایای شــغلی اســت و تأثیری در افزایش توان حرفهای کارکنان ندارد .مصوبه دولت در
خصوص محاسبه مزایای مدرک تحصیلی ضمن خدمت فقط در یک مقطع مث ً
ال از لیسانس
به فوقلیسانس با مخالفت کارکنان آموزشوپرورش مواجه شده است .آنها استدالل میکنند
که در آموزشوپرورش باید راه دانشافزایی (گرفتن مدرک باالتر) باز باشد .درحالیکه آنچه در
شغل معلمی مهم است داشتن دانش و مهارت مرتبط با حرفه در سطح مدارس است و معلوم
نیست که مث ً
ال دانش یک دکترای ریاضی در مدرسه چه کاربردی دارد؟
اگر قرار است طبق وعدهای که وزیر محترم فعلی و وزرای محترم قبلی دادهاند در
هزینهها صرفهجویی شود (البته موفق نبودهاند) ،قاعدتاً باید صرفهجویی در هزینههای پرسنلی
صورت گیرد ،اما وزرای آموزشوپرورش مشکل دیگری هم دارند .آنها باید کارکنان را راضی
نگهدارند و با سیاســت انقباضی نمیتوان کارکنان را خشنود کرد .وزیر آموزشوپرورش ،در
اولین پیام صوتی -تصویری خود بعد از رأی اعتماد مجلس وعده داد که بهعنوان نماینده 950
هزار فرهنگی شاغل و حدود  800هزار بازنشسته فرهنگی در هیئت دولت ،دنبال «ارتقای
معیشت معلمان و بازنشستگان» باشد .در پوپولیستی بودن این شعار همین بس که فرهنگیان
بازنشسته هیچگونه ارتباط سازمانی اعم از مالی و اداری با وزارت آموزشوپرورش ندارند و بعد
از بازنشسته شدن پرونده آنها به سازمان بازنشستگی ارجاع میشود .ظاهرا ً مدیران ما به انجام
کارهای کوچک قانع نیستند و مث ً
ال وزیر آموزشوپرورش ارتقای معیشت  950هزار معلم را
کاری کوچک میداند و به همین دلیل  800هزار بازنشسته را هم در شمول وعدههای خود
قرار میدهد .هرچند این حرفها موقتاً به محبوبیت گوینده میافزاید ،اما ســطح انتظارات
کارکنان را باال میبرد و در میانمدت ،مثل بومرنگ به خود گوینده برمیگردد .نوسان بین
پوپولیسم سیاسی برای خرید محبوبیت از یکسو و واقعبینی اقتصادی و دیدن تنگناهای
دولت از سوی دیگر ،تناقض الینحل در رفتار و گفتار وزرای آموزشوپرورش است.
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وزرای آموزشوپرورش به رئیسجمهور قول میدهند که در «هزینهکرد» منابع
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دولتی صرفهجویی و بهجای آن منابع جدید غیردولتی خلق کنند ،اما به معلمان هم «قول»
میدهند بهعنوان «نماینده آنها» بودجه بیشتری از دولت بگیرند ،اما در عمل به هیچیک از
این دو قول عمل نمیکنند .رئیس ســازمان برنامهوبودجه ،اخیرا ً آموزشوپرورش را یکی از
چهار دستگاهی معرفی کرد که بیشترین بودجه را از دولت میگیرند .درحالیکه وزرای دولت
روحانی در چهار ســال گذشته به رئیسجمهور وعده صرفهجویی و کشف منابع غیردولتی
دادهاند« ،عملکرد بودجه» در آموزشوپرورش هرسال بیشتر از «بودجه مصوب» بوده است.
یعنی آموزشوپرورش اعتبارات مصوب خود را که باید در  12ماه هزینه کند در  9یا  10ماه
هزینه میکند و در ماههای آخر سال با کمبود اعتبار برای پرداخت حقوق کارکنان مواجه
میشود .حقوق کارکنان هم چیزی نیســت که بتوان آن را به تأخیر انداخت .درنتیجه در
ماههای پایانی سال آموزشوپرورش بدون سروصدا  3تا  5هزار میلیارد تومان کسری بودجه
خود را از دولت میگیرد .یک مقدار هم از مطالبات کارکنان به ســال بعد و ســالهای بعد
منتقل میشود که به «معوقات» معروفاند .تأخیر در پرداخت معوقات یکی از عوامل نارضایتی
معلمان است .نام آموزشوپرورش هم با کسری بودجه و معوقات و مشکالت معیشتی کارکنان
عجین شده است.

6

معلم خرید خدمت با یکسوم حقوق معلم رسمی

صرفهجویی در آموزشوپرورش در تئوری از سهراه امکانپذیر است:
 -1 -6اصالحات در نیروی انســانی از طریق کاهش تعداد معلمان رسمی و روی آوردن
به استفاده از نیروهای خرید خدمتی .یک معلم رسمی با حقوق و مزایا و هزینههای جانبی و
اداری (نامرئی) ماهانه بین  2و نیم تا  3میلیون تومان برای دولت هزینه دارد .آموزشوپرورش
جایگزین معلم رسمی را
میتواند با یکسوم این مبلغ و از طریق خرید خدمات آموزشی نیروی
ِ
تأمین کند .هر سال چند ده هزار تن از کارکنان بازنشسته ميشوند ،میتوان بهجای استخدام
رسمی نیروی جایگزین ،از طریق خرید خدمات جای آنها را پر کرد .این راهحل با موانع جدی
در سطح سیاسی به خصوص در بین نمایندگان مجلس روبهرو است .اصلیترین سیاست دکتر
فانی وزیر کابینه اول روحانی کاهش تعداد معلمان رسمی بود که بهصورت ناقص و محدود اجرا
شد و به اهداف تعیینشده که رساندن کارکنان رسمی به  750هزار تن بود نرسید.
 -2 -6راهحل قابلتصور دیگر افزایش تعداد مدارس غیردولتی و سوق دادن شمار بیشتری
از دانشآموزان به این مدارس است تا بار آموزشوپرورش دولتی سبکتر شود .به نظر میرسد
در چارچوب قانون تأسیس مدارس غیردولتی که تأسیس و اداره این مدارس بهشدت تحت
کنترل دولت است ،امکان توسعه این مدارس بیشتر از این وجود ندارد ،مگر اینکه دولت به
مؤسسان و مدیران این مدارس اختیاراتی درزمینه برنامهریزی درسی و انتخاب کارکنان با
معیارهای غیردولتی بدهد که چنین اتفاقی ازنظر سیاسی و ایدئولوژیک با موانع جدی روبهرو
است.
 -3-6افزایش بودجه نارضایتی کارکنان را بیشتر میکند :راهحل سوم دمدستیترین و
مخربترین راهحل است که در مقیاس وسیع اجرا میشود و آن تأمین بخشی از هزینههای
جــاری مدارس دولتی از طریق کمکهای بهظاهر داوطلبانه ولی در اصل اجباری والدین
اســت .هنگام ثبتنام و در طول سال تحصیلی کشــمکش بین اولیا و مدیران و معاونان
مدرسه بر سر پرداخت پول در اکثر مدارس شهرهای بزرگ در جریان است .وزارتخانه هم
مثل ماشین آهنی مرتباً تکرار میکند که اخذ وجه غیرقانونی است .برخالف تصور عمومی
میــزان این کمکها در مقیاس بودجه آموزشوپرورش ناچیز اما بدنامی آن برای دولت و
وزارتخانه بسیار زیاد است .به نظر من صرفهجویی در آموزشوپرورش با این بافت متراکم
نیروی انسانی و غلبه گفتمان معیشتمحور از دفتر وزیر تا مدرسه نهتنها غیرممکن است
بلکه بودجه دولتی آموزشوپرورش سالبهسال افزایش مییابد و البته بهرهوری هم به دلیل
نارضایتی کارکنان و نبودن یک سیستم ارزشیابی و نظارت کاهش مییابد .در طول  4سال
دولت یازدهم بودجه مصوب آموزشوپرورش دو برابر شد و اگر تأمین کسری بودجه در این
 4سال را به بودجه مصوب اضافه کنیم بودجه سه برابر شده است .پرسش این است كه در
سیستمی با بهرهوری  30درصد که افزایش بودجه تأثیری در افزایش کارآمدی و اثربخشی
و حتی افزایش رضایت کارکنان ندارد ،دولت با چه انگیزهای باز هم بودجه این دستگاه را
افزایش دهد؟

مفهوم بازساخت روستایی ،مفهومی جدید در ادبیات برنامهریزی توسعه روستایی است که
با نگاهی به گذشته و سیر تاریخی روستاها ،تغییرات و تحوالت صورتگرفته در روستاها را
بهعنوان مبنای تصمیمات و الزامات توسعهای در نظر میگیرد.

روستاها در مسیر توسعه

دگردیسی فضاهای روستایی؛ قابلیتها و فرصتها

بـهـانـه

غفلت از توسعه اقتصادی ،به توسعه شهری نمیانجامد؛ شهرها با پدیده مهاجرت ،حاشیه نشینی و وابستگی روبه رو خواهند شد .با این پیش فرض ،آیندهنگر از محمدامین خراسانی
درمور توسعه روستایی پرسیده است .مقاله پیش رو از بازساخت روستاها و فرصتهایی که برای فعاالن اقتصادی و توسعه کشور ایجاد خواهد شد میگوید.

در یادداشت شماره قبل «بازساخت روستایی ،کلید واژه تدام
روستانشینی ایران» که در ماهنامه آینده نگر منتشر شد به
این موضوع پرداختم که دگرگونیهای گســترده حوزههای
فرهنگی ،نهتنها شــرایط اجتماعی روســتاها را دستخوش
تحول کرده ،بلکه پیامدهــای اقتصادی این دگرگونیها نیز
باعث استقرار فعالیتهای جدیدی شده است و البته تغییرات
محیطی اکولوژیکی که ریشه در تغییرات اجتماعی ،اقتصادی
محمدامینخراسانی
مذکــور دارند ،باعث شــدهاند که ســاختارها و کارکردهای
تولیدی ،سکونتی و توســعهای روستاها دستخوش تغییر و
استادیار دانشکده جغرافیای
دانشگاه تهران
دگرگونی شود .بر آنم که در این یادداشت ،به تحلیل و واکاوی
این تغییرات راهبردی و قابلیتها و فرصتهای ناشــی از آن
چرا باید خواند:
برای بخشهای مختلف اقتصادی بپردازم .فضاهای روستایی
هنوزتوسعه
کشور ما به دالیل متعدد ،دچار واپسماندگی مضاعف بودهاند.
اقتصادی و چگونگی
منظور از واپسماندگی مضاعف ،جا ماندن از فرایند توســعه
پرداختن به این
در ســطح ملی در قیاس با شهرها از یک سو ،و مضاف بر آن،
مقوله جزو مواردی
عقب ماندن از جریان توســعه روستایی در سطح بینالمللی
است که درباره آن
و غیرقابل قیاس بودن توســعه و رفاه روستایی در کشورهای
نظرات متفاوتی ارائه
توسعهیافته و ثروتمند با روستاهای ایران ،از دیگر سو است.
میشود .این مقاله
اما طی نیم قرن اخیر ،تالشهای عمرانی و توسعهای فراوانی
درباره اهمیت توسعه
روستایی و چرایی
برای خروج روستاها از چنین وضعیتی در ساختارهای کالن
آن میگوید .آن را
مدیریتی ایران شــکل گرفته است .همچنین تداوم و تقویت
بخوانید.
پیوندهای روستاها و ساکنان آنها با شهرهای کوچک و متوسط
منطقهای و کالنشهرهای ملی ،زمینه را برای حرکت در مسیر
تغییر و جایگزین كردن تصویری جدید از فضاهای روستایی با تصویر رایج و سنتی این سکونتگاهها،
مهیا كرده است .به طور کلی میتوان این تغییرات را در دو گروه عمده ،گروهبندی و بررسی كرد:
JJدگرگونیهای اجتماعی ،اقتصادی
در ارتباط با این دگرگونیها ،مطالب چندانی در فضای گفتمان عمومی و مدیریتی کشــور ما
طرح نمیشود .تغییرات اجتماعی متعدد مانند پیری نیروی کار بخش کشاورزی ،مهاجرت جوانان،
و افزایش دختران مجرد تحصیلکرده روســتایی ،در زمره تغییراتی هستند که گهگاه مورد توجه
رســانهها و مدیران قرار میگیرند .اما این در حالی اســت که تغییرات عمیقتر و مهمتر در این
زمينه ،دگرگونیهایی هستند که به عنوان پیامدهای اقتصادی دگرگونیهای اجتماعی ،فرهنگی
رخ نمودهاند .فشار بیش از اندازه بر منابع بخش کشاورزی که حاصل آن افت عملکرد این بخش و
کاهش ارزش افزوده نهایی تولیدات کشاورزی است موجب شده تا نیروی کار جوان و تحصیلکرده
روســتاها به سمت فعالیتهای جایگزین در بخشهای صنعت و خدمات گرایش یابند .مضاف بر
اینکه جایگاه شــغلی باالتر و جامعهپسندتر این فعالیتها ،آینده جذابتری را برای جوانان روستا
متصور میسازد .مجموعه این شرایط موجب شکلگیری وضعیتی جدید برای برنامهریزی اقتصادی

با ویژگیهای زیر میشود:
کاهش راندمان کشاورزی با شیوههای سنتی و مبتنی بر نیروی کار سالخورده و کمسواد
گسترش شیوههای کشت عمقی مبتنی بر دانش نیروی کار جوان و تحصیلکرده
زوال و حاشــیهای شــدن بنگاههای صنعتی (صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع دستی) دارای
تکنولوژی ابتدایی در نواحی روستایی
احیا و گســترش فعالیتهای صنایع دستی بازارپسند با اتکا به دانش بومی و میراث فرهنگی-
تاریخی نواحی و گرایش مجدد بازارهای شهری به میراث صنایع دستی روستاها
پذیرش گردشگری روستایی و گردشگری کشاورزی به عنوان شیوه جدید کسب و کار و راهبردی
منطقی برای تنوعبخشی به معیشت در نواحی روستایی
اهمیت روزافزون ارائه خدمات در نواحی روستایی با اتکا به تغییر سبک زندگی در بین نسلهای
جدید و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
ایجاد و گسترش فزاینده صندوقهای اعتبارات خرد و تعاونیهای زنان روستایی.
اتخاذ یک مشــی راهبردی و فرصتشناســانه برای بهرهگیری از وضعیت جدید در فضاهای
روستایی عالوه بر اینکه میتواند تهدیدهای شکلگرفته به واسطه تغییرات اجتماعی را مدیریت و
تعدیل كند ،زمینه بسیار وسیعی را برای سرمایهگذاری و رونق کسب و کار در بخشهای مختلف
اقتصادی ،حتی در شهرهای مجاور و بخش توزیع و فروش تولیدات روستایی ،فراهم ميكند.
JJدگرگونیهای محیطی ،اکولوژیکی
قرار گرفتن بخش مهمی از زمینهای کشاورزی و منابع طبیعی سرزمین ما در نواحی روستایی
موجب شده است که این نواحی ،بیشتر و پيشتر از شهرها از بحران حاکم بر این منابع متأثر شوند.
در حالی که تمام نگاهها و توجهات در این شــرایط به سمت چگونگی مدیریت بحرانهای پیش
رو است ،فرصتهای متعددی برای ایجاد و راهاندازی کسب و کارهای منطبق با شرایط و الزامات
زیستمحیطی جدید در روستاها شکل گرفته است .فرایندهایی نظیر جایگزینی فناوریهای جدید
و ارزانقیمت آبیاری با فناوریهای ناکارآمد سنتی ،تغییر الگوی کشت به سمت محصوالت کمآببر
بومی و غیربومی نواحی از طریق ترویج و توســعه بازارها و فعالیتهای مکمل بخش کشــاورزی،
ایجاد و توسعه کشت و بستهبندی گیاهان دارویی بومی نواحی ،نوآوریها در زمینه ارائه خدمات
حمل و نقل عمومی و جابهجایی و حمل بار در نواحی روستایی مشابه با الگوهای مدرن و روزآمد
شهری ،در زمره اهم فرایندهایی هستند که در صورت دریافت توجه و گرایش کافی و مؤثر از سوی
سرمایهگذاران ،کارآفرینان ،مدیران نهادهای دولتی متولی توسعه و رفاه روستایی و نهایتاً سمنها و
تشکلهای خیریه ،میتوانند عالوه بر اینکه به مدیریت بحرانهای طبیعی و زیستمحیطی حاکم
بر فضای روســتایی ما کمک کنند ،زمینه را برای ایجاد مسیرهای جدیدتر ،نوآورانهتر و کارآمدتر
توسعه اقتصادی و گسترش بازار عرضه و تقاضا در نواحی روستایی فراهمآورند .الزمه شناخت و
توجه به این تغییرات ،به رسمیت شناختن دگردیسی فضاهای روستایی از فضاهایی راکد و کماثر،
صرفاً تولیدی ،و مبتنی بر فرهنگ و مناسبات سنتی به فضاهایی متغیر ،تولیدی -مصرفی و مبتنی
بر مناسبات جدید و بیسابقه است .اینک در مرحلهای تاریخی از حیات نواحی روستایی کشورمان از
یک سو و نیز توسعه دانشبنیان بخشهای اقتصادی در کشورمان هستیم .همزمانی این دو مرحله
اثرگذار ،زمینه مناسبی را برای گذار از ساختارها و رویکردهای ناکارآمد ،فراهم كرده است.
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آکــادمـی

نظام آموزشی ایران توسعهآفرین نیست
موانع فرهنگی کتابخوانی و تأثیر نظام آموزشی بر سرانه مطالعه کتاب

بـهـانـه

اول مهرماه بود که حسن روحانی ،رئیسجمهوری ایران از کیفیت پایین نظام آموزشی و پایین بودن سرانه مطالعه در ایران گفت .نظام آموزشی مبتنی بر حافظه ،خالق نخواهد بود .به
این بهانه از خالد توکلی ،جامعهشناس توسعه اقتصادی ،از ارتباط نظام آموزشی ،سرانه مطالعه و توسعه اقتصادی جویا شدیم .این مقاله پاسخی به ارتباط نظام آموزشی و توسعه است.

JJمقدمه
تردیدی نیست که یکی از مهمترین ابداعات و اختراعات بشر
که منجر به تحوالتی اساسی در زندگی اجتماعی ،تولید ،حفظ،
انتقال و تداوم فرهنگ و دســتاوردهای مادی و معنوی او شــد
ت که همواره،
اختراع خط و کتابت بوده اســت .ازاینجهت اس 
در اغلب جوامع توانایی خواندن و نوشــتن برای فرد و برخی از
اقشار بهمثابه یک امتیاز انحصاری و وجود کتابخانه در هر شهر
خالد توکلی
و هر جامعه نشانی از پیشرفت و فرهیختگی آنجا به شمار آمده
دکتری جامعهشناسی
است .پس از اختراع صنعت چاپ ،با گسترش تحوالت اقتصادی،
توسعه اقتصادی
تغییرات ارزشهای اجتماعی و رواج ژانری ادبی چون «رمان»،
چرا باید خواند:
نگرش نسبت به خط و کتابت و وضعیت آن در جامعه و در میان
نیروی انسانی کارآمد
اقشار مختلف مردم دچار دگرگونی عمیق و اساسی شد .یکی از
و ماهر با نوع آموزش
آن تغییرات این بود که صنعت چاپ ،امکان انتشــار انبوه کتاب
و سرانه مطالعه
را فراهم آورد و باســوادی از انحصار افراد و اقشــار خاص خارج
ارتباطمستقیم
شد .عمومیشدن باسوادی ،نهتنها از اهمیت سواد نکاست بلکه
دارد؛ توسعه در کنار
بهتدریج و با رواج و گسترش تفکر و اندیشه توسعه ،باسوادی به
سرمایه اقتصادی به
یکی از علل و عوامل دستیابی به /و یکی از شاخصهای بنیادی
سرمایه انسانی نیاز
توسعه مبدل شد .در این نوشتار ،نقش نظام فرهنگی و آموزشی
دارد .در این مقاله
و مدارس در توسعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی موردبررسی
این دوگانه هماهنگ
قرار میگیرد و با اســتفاده از نظریات جامعهشناسانی چون پیر
بررسی شده و ارتباط
بوردیو ،اقتصاددانانی چون آدام اسمیت و شولتز ،استدالل میشود
شده
ارگانیک آن تبیین
برخالف آنچه از این نهاد مهم انتظار میرود ،نهتنها تأثیر مثبتی
بخوانیم.
است .با هم
بر گرایش دانشآموزان و معلمان به کتابخوانی نداشته ،با توجه
به اینکه نظام آموزشی ،توانایی تولید و تبدیل سرمایه فرهنگی به
سرمایه مادی را نداشته ،آموزش و مطالعه را به کاالیی مصرفی تبدیل کرده و کنکورزدگی را در سطح
کشور رواج داده است ،و تأثیر آن بر میزان و سرانه مطالعه منفی است.
JJتعریف مفاهیم و چارچوب نظری
بهمنظور تحلیل و بررســی نقش مدارس و نظام آموزشــی در ترویج و گسترش کتابخوانی از دو
نظریه بهره گرفته میشود :به اعتقاد بوردیو به علت پیچیدگی ساختار اجتماعی جوامع پیشرفته ،سرمایه
مفهومی چندوجهی است و انواعی دارد لذا نباید آن را صرفاً به سرمایه اقتصادی محدود کرد .در مقاله
«شــکلهای سرمایه» ازنظر وی ،سرمایه اقتصادی عبارت است از مالکیت ثروتهای مالی و مادی که
تقابل و تضاد فقیران و ثروتمندان را به وجود میآورد (شویره و فونتن .)97 :1385 ،بوردیو جزو اولین
کسانی است که از سرمایهای دیگر تحت عنوان سرمایه اجتماعی سخن به میان میآورد و آن را شامل
مجموعهای از منابع بالقوه واقعی مانند تماسها ،رابطهها ،آشناییها ،دوستیها و دِینها میداند که وزن
اجتماعی و قدرت کنشــی و واکنشــی کم یا زیاد به فرد در شبکههای ارتباطی و پیوندهایی که دارد،
میبخشد (همان .)98 :درنتیجه فرد میتواند از سرمایه اجتماعی در جهت استفاده از مزایای مادی و
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نمادین بهره بگیرد .نوع دیگری از سرمایه که بوردیو برای تحلیل مسائل اجتماعی و نابرابری از آن سخن
به میان میآورد «ســرمایه فرهنگی» است .وی بر این باور است که سرمایه فرهنگی میتواند در سه
حالت پدیدار شود :ممکن است به شکل رغبتهای پایدار ارگانیسم حالت «درونیشده» به خود بگیرد
مانند بافرهنگبودن ،تسلط بر زبان و چگونگی بیان ،شناخت از جهان اجتماعی؛ همچنین ممکن است
این سرمایه به حالت «عینیتیافته» تجلی یابد و میراث فرهنگی به شکل اموالی چون تابلوهای نقاشی،
کتاب ،واژهنامهها و ...نمایان شود .در حالت سوم ،سرمایه فرهنگی به شکل «نهادینهشده» درمیآید و
بهصورت عناوین ،مدارک تحصیلی ،موفقیت در مسابقات ورودی و ...ظاهر میشود (همان .)97 :سرمایه
فرهنگی بهصورت تنگاتنگ با سرمایه اقتصادی ارتباط دارد بهگونهای که بر اساس آن میتوان نابرابری
دانشآموزان به لحاظ توانمندی و امکان یادگیری و آموزش را تحلیل کرد (همان .)98 :سرمایه «نمادین»
نوعی دیگر از سرمایه اجتماعی است که بوردیو آن را ساختهوپرداخته کرده است .این سرمایه روابط نابرابر
و سلسلهمراتبی را در نظر طرفین رابطه مسلم و طبیعی نشان میدهد و در حقیقت به معنای قدرت
تسلط غالب بهشرط قبول مغلوب است (همان.)100-101 :
بسیاری از جوامع توسعهیافته این نکته را پذیرفتهاند که تولید و پرورش سرمایه انسانی موجب رشد
اقتصادی میشود ،شاید به همین دلیل است که نظریهپردازان نوسازی ،باسوادی را هم بهعنوان یکی از
عوامل اصلی توسعه انسانی و هم بهعنوان یکی از شاخصهای جوامع توسعهیافته آن در نظر گرفتهاند.
اقتصاددانان از آموزشوپرورش تحت عنوان «سرمایهگذاری نامرئی» نامبردهاند که منجر به تولید سرمایه
انسانی میشود .آدام اسمیت اولین کسی است که رابطه میان اقتصاد و آموزش را موردبررسی قرار داده
است ،وی بر این باور است که انسانها با آموزش به سرمایه و ثروت برای جامعه خود تبدیل میشوند.
پسازآن در دهه  60شولتز نظریه سرمایه انسانی را ارائه میدهد و یکی از نتایج منطقی آن ،این میشود
که از آموزش و فعالیتهای آموزشــی بهمثابه یک سرمایهگذاری یاد شود که در سطح خرد بر میزان
دستمزد و اشتغال فرد و در سطح کالن بر رشد و توسعه اقتصادی ،کاهش نابرابریها و تحرک اجتماعی
تأثیرگذار است .بهعبارتدیگر در نظریه «سرمایه انسانی» ازآنجاییکه در سطوح مختلف ،منافع آینده
آموزش ،بیشــتر از ارزش هزینههایی اســت که برای آن پرداخت میشود درنتیجه آموزش هم برای
فرد و هم برای جامعه یک ســرمایهگذاری سودآور محسوب و انسانی تربیت میشود که توانایی تأثیر
مثبت بر فرآیند تولید را دارد (معدندار آرانی و ســرکار آرانی .)64 :1388 ،شولتز صراحتاً نظر خود را
در مورد نقش بنیادی و مهم سرمایه انسانی ابراز میکند و بر این باور است که علت توسعهیافتگی یا
توسعهنیافتگی کشورهای مختلف را باید در میزان سرمایهگذاری آنان در آموزش جستوجو کرد (همان:
 .)114هاربیســون با مقایسه نقش انسان و منابع طبیعی در فرآیند تولید ،معتقد است منابع مادی و
طبیعی ،متغیرهای منفعل و انسان متغیر فعال تولید است (همان.)115 :
با توجه به نظریات فوق ،آنچه در مورد گســترش فرهنگ کتابخوانی قابلذکر است این است که
از یکسو کتاب ،کتابخوانی ،تألیف کتاب ،داشتن کتابخانه و ...به سرمایه فرهنگی تبدیل نشده یا اگر
بوده در زمان کنونی دچار فرسایش شده است و از سوی دیگر اگر این سرمایه در میان تعدادی اندک از
افراد جامعه و طبقه متوسط شکلگرفته است ،قابلیت تبدیلشدن به انواع دیگر سرمایه  -بهویژه سرمایه
مادی  -را نهتنها ندارد ،بلکه ممکن است این سرمایه را دچار فرسایش نیز بکند .عالوه بر این ،در جامعه
بهطور عام و در نظام آموزشــی بهطور خاص ،مطالعه کتاب و گسترش فرهنگ کتابخوانی بخشی از
آموزشوپرورش تلقی نمیشود که باید بر روی آن سرمایهگذاری نامرئی کرد .جایگاه کتاب در بیشتر
خانوادههــا همچون دیگر کاالهای مصرفی و حتی کماهمیتتر از آنها ،تعریف و نقش تربیتی مطالعه

در بسیاری از کشورها قوانینی که تحصیل را اجباری اعالم کردند ،به تصویب رسیدند و نهادهای
ملی و فراملی متعددی تأسیس شد که متولی امر باسوادی باشند و آن را بهعنوان یک حق برای تمامی
انسانها در نظر گرفتند.

کتابهای غیردرســی و بازدهی آن در درازمدت نادیده گرفته میشود .اهمیتی که در نظام آموزشی
به کنکور داده میشــود و کتابهایی که برای آمادگی در این آزمون منتشر میشوند در ایجاد چنین
نگرشی ،نقشی اساسی دارند.
درواقع اهمیت روزافزون ســرمایه مادی نسبت به دیگر سرمایهها و راههای آسان برای رسیدن به
آن موجب شده است که سرمایه فرهنگی و آموزش و تربیت به حاشیه رانده شوند و چنانچه آموزش
و مطالعه در ســبد مصرف خانواده و افراد قرار گیرد صرفاً بهمنظور دستیابی به سرمایه مادی است،
نگاهی که در ســطح حاکمیت نیز با توجه به بودجهای که به آموزش و کتاب اختصاص میدهد ،به
یخورد.
چشم م 
در این بخش از نوشتار ،به پرسش فوق با توجه به نظریاتی که بدانها اشاره شد ،پاسخ داده میشود:
ضعف مفهومی و فرسایش سرمایه فرهنگی :همانگونه که اشاره شد سرمایه فرهنگی ابعاد و حالتهای
گوناگونی دارد .اگر بر اساس این حالتها (درونیشده ،عینیتیافته و نهادینهشده) پدیده کتابخوانی در
ایران تحلیل شود بهسادگی این نکته را درخواهیم یافت که نسبت به دیگر انواع سرمایه  -بهویژه سرمایه
مادی  -در کشــور ما مفهومی تحت عنوان سرمایه فرهنگی آنچنان شکل عینی و انضمامی به خود
نگرفته است که بتواند بر مناسبات ،رفتار و روابط اجتماعی تأثیر تعیینکننده داشته باشد .عدم رشد طبقه
متوسط ،رواج و گسترش آنومی در جامعه ،بحران هویت و ...مانع از آن میشوند تا افراد بخشی از عناصر
تشکیلدهنده سرمایه فرهنگی را درونی کنند .برای درونیکردن عناصری مانند بافرهنگبودن ،تسلط بر
زبان ،چگونگی بیان و شناخت از جهان اجتماعی بیش از هرچیز باید کتاب خواند و با کتاب مأنوس بود.
وقتیکه در جامعه عناصر فوقالذکر از اهمیت چندانی برخوردار نباشند و ارزش به شمار نیایند ،به همان
نسبت کتابخوانی و مطالعه نیز دارای اهمیت نخواهد بود .ازآنجاییکه این ویژگیها برای فرد در میان
دیگران ،امتیازی به همراه نخواهد داشت ،تالشی صورت نمیگیرد تا آن را کسب کنند .دالیل و علل
فوق در مورد حالت عینیتیافته سرمایه فرهنگی نیز صدق میکند؛ عالوه بر آن باید به رواج نوکیسگی،
عدم ثبات اقتصادی ،تورم و ارزشافزوده فراوان کاالها و اموالی چون طال ،زمین ،مســکن و ...نیز اشاره
کرد که تقاضا برای کاالهای فرهنگی را کاهش میدهد و بدین ترتیب آنها را به سرمایه تبدیل نمیکند.
امروزه تدوین کتاب یا خلق یک اثر هنری نهتنها به لحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه نیست بلکه به لحاظ
فرهنگی نیز موردتوجه جامعه قرار نمیگیرد و امتیازی ویژه را به فرد اعطا نمیکند .نمایشگاههای عرضه
آثار هنری کمترین بازدیدکننده را دارد و توجه جامعه را به خود جلب نمیکند .حالت نهادینهشده نیز
از منطق فوق تبعیت میکند .دالیل متعددی برای این وضعیت وجود دارد .دستیابی آسان به مدرک
تحصیلی ،چاپ و انتشار مقاالت در مجالت قالبی ،سطحی و تستیشدن سنجش و ارزیابی تحصیلی و
گسترش آموزشگاههای رسمی و غیررسمی بهمنظور آموزش مهارتهای موفقیت تحصیلی در کنکور
و المپیادهای مختلف ،آنچنان رواج یافته است که تعداد کسانی که بهسادگی مدارک مختلف و عالی
تحصیلی را دریافت داشته به حدی فراوان شدهاند که دیگر مدرک تحصیلی یا انتشار مقاله در مجالت در
جامعه بهمثابه سرمایه نگریسته نمیشود .البته در این میان نباید از بیکاری فارغالتحصیالن نیز غافل بود
بهگونهای که بسیاری از افراد جامعه ،نگاهی تحقیرآمیز نسبت به مدرک و تحصی ل دارند و سالهایی را
که به اخذ مدرک تحصیلی اختصاص دادهاند ازدسترفته تلقی میکنند و اینکه اگر افراد بهجای آن در
بازار به کاری مشغول میشدند بسیار زودتر به آنچه میخواستند دست مییافتند .مجموعه عوامل فوق
موجب شده است که سرمایه فرهنگی تأثیر تعیینکنندهای در وضعیت فرد در سلسلهمراتب اجتماعی
نداشته باشد و پایگاه و جایگاه اجتماعی وی را بهبود نبخشد .فرسایش سرمایه فرهنگی نیز بهنوبه خود
موجب میشود که از سوی افراد و جامعه بر روی آن سرمایهگذاری نشود و یکی از اصلیترین راههای
رسیدن به آن و تقویت آن را فراموش کنند .در حقیقت ،کتاب هم سرمایه فرهنگی را ایجاد و هم آن را
تقویت میکند .مطالعه و کتابخوانی حالتهای مختلف سرمایه فرهنگی را پرورش میدهد اما با توجه
به اینکه سرانه مطالعه در کشور بسیار پایین است این حالتها و سرمایه فرهنگی در کل دچار فرسایش
شده است و اهمیت و تأثیرگذاری گذشته خود را ازدستداده است .از سوی دیگر ناچیز بودن اهمیت
سرمایه فرهنگی ،باعث پایین آمدن انگیزه برای خواندن و مطالعه کتاب میشود.
علت دومی که موجب شــده است کتاب و کتابخوانی در جامعه گسترش و رواج نداشته باشد و
افراد ،خانوادهها و نظام آموزشی و سیاسی نسبت به گسترش و افزایش آن اهتمام نمیورزند این است که
دقیقاً به مطالعه و کتابخوانی نیز همچون آموزش مینگرند .بدین معنی که ثمره و نتیجه کتابخوانی
را که همانا پرورش سرمایه انسانی است ،مهم تلقی نمیکنند و با آن همچون دیگر کاالهای مصرفی و
شاید کمتر از آن ،برخورد میکنند .سالهاست کارشناسان آموزشی و معلمان نسبت به کمبودن بودجه و
نامناسب بودن امکانات آموزشی در وزارت آموزشوپرورش ،اعتراض دارند و سهم آموزش را از کل بودجه

کشور کافی و متناسب با نیازهای امروزین نمیدانند .با توجه به اینکه ثمره و نتیجه نظام آموزشی تولید
«سرمایه انسانی» است معلمان معترضاند که نباید آموزش را نوعی کاالی مصرفی تلقی کرد بلکه باید آن
را کاالیی سرمایهای دانست که در آینده منافع و مزایای آن برای فرد و جامعه نمایان میشود .در حقیقت
نگاه مشابهی نسبت به کتاب و کتابخوانی وجود دارد .بدین معنی که کتاب نیز جزو کاالهای مصرفی
و در برخی از موارد بهعنوان کاالیی لوکس در نظر گرفته میشود و آثار بلندمدت آ ن که پرورش سرمایه
فرهنگی و انســانی از آن جمله است ،موردتوجه قرار نمیگیرد .این در حالی است که کتاب بهعنوان
بخشی از فرآیند آموزشوپرورش در معنای عام آن و مکمل آن باید به شمار آید .درواقع به همین دلیل
و بر اساس این نگرش است که در سبد مصرف مردم ،کتاب جایگاه چندانی پیدا نکرده است و فرزندان
خود را بهگونهای جامعهپذیر نمیکنند تا خواندن و مطالعه کتاب را در دوران جامعهپذیری ،درونی سازند.
از همین روی ،بسیاری از افراد و خانوادهها و حتی در سطحی کالنتر نظام آموزشی و سیاسی نیز حاضر
به سرمایهگذاری در این زمینه نیستند و سرمایه انسانی را بهعنوان عاملی که در رشد تواناییهای فردی
و توسعه اجتماعی ،نقشی بیبدیل دارد در نظر نمیگیرند .بدون تردید هرچه آمار و میزان مطالعه بهطور
خاص و فعالیتهای مرتبط با کتاب افزایش یابد به همان نسبت سطح کیفیت باسوادی ،سرمایه فرهنگی
و نیروی انسانی جامعه روند صعودی و بهتری خواهد داشت .نظام سیاسی نیز به همین شکل با کتاب و
کتابخوانی برخورد میکند .وزارت ارشاد که بهنوعی متولی این امر است مانند وزارت آموزشوپرورش،
بودجه چندانی در اختیار ندارد تا به این وظیفه خود عمل کند اما بیشترین نظارت را اعمال میکند.
کنکورزدگی در نظام آموزشــی یکی دیگر از عوامل مؤثر بر کتابخوانی است که منجر به کاهش
میزان مطالعه در جامعه و در میان معلمان و دانشآموزان شده است .در این نوشتار مجال آن نیست تا
بهصورت مشروح پدیده کنکورزدگی مورد کندوکاو قرار گیرد اما بهطورقطع ،یکی از پیامدهای این پدیده،
کاهش سرانه مطالعه در سطح کشور است .در مدارس و بهویژه در مقطع متوسطه دوم ،کنکور از چنان
اهمیتی برخوردار است که تمامی اهداف و برنامههای دیگر آموزشی را تحتالشعاع خود قرار میدهد .در
بیشتر موارد معرفی کتاب غیردرسی و غیرکنکوری به دانشآموزان با مخالفت دانشآموزان ،والدینشان و
مسئوالن مدرسه روبهرو و درنهایت عمده اهداف آموزشوپرورش صرفاً به موفقیت در کنکور تقلیل داده
میشود .هدف و آرمان نظام آموزشی ،تحت تأثیر پدیده کنکورزدگی ،به تربیت دانشآموزانی میپردازد
که در زدن تست بیشترین مهارت را دارند و در مقابل از فرهیختگی ،توانایی بیان مطالب ،لذت بردن از
هنر و ادبیات و ...بیبهره میشوند .بسیاری از خانوادهها و مسئوالن آموزشی ،مطالعه کتابهای غیردرسی
را مزاحم و مانع موفقیت دانشآموزان در کنکور میدانند و با آن مخالفت میورزند و به سرزنش معلمانی
میپردازند که کنکور را اولویت تدریس در کالس درس نمیدانند .از این گذشته ،کنکور به دالیل مختلف
ازجمله محتوای متراکم ،فرم و ظاهر نامناسب کتابها ،عدم جذابیت ،حجیم بودن کتابها ،اضطراب
کنکور و ...نهتنها موجب ایجاد عالقه به کتاب نمیشود بلکه بهتدریج دانشآموزان را از کتاب زده میکند.
در حقیقت کنکور ،کتاب را از یک یار مهربان ،دانا و خوشبیان به موجودی حجیم و عنصری مزاحم
و نامطلــوب تبدیل میکند و بهتدریج این تصور در میان مردم رواج مییابد که کتاب ارزش تربیتی و
پرورشی ندارد .درواقع ،سلطه کنکور و گردش مالی آن تمامی اهداف دیگر نظام آموزشی را به حاشیه
رانده و این نشــان از آن دارد که مانند دیگر بخشهای جامعه ،در نظام آموزشی نیز پولپرستی رواج
یافته و فعالیتهای دانشآموزان و معلمان باید در این راستا قرار بگیرد .کنکور عالقه به رشته تحصیلی و
علم را نابود و در مقابل قبولی در رشتههای سودآور و درآمدزا را محبوب و جالب میسازد .عالوه بر این،
کتابهای کنکور دوران جوانی ،وقت و امکان لذتبردن از زندگی را از فرد میگیرد و ممکن است این
نگرش و احساس به کتابهای دیگر نیز تسری یابد .کنکورزدگی تنها بر میزان مطالعه دانشآموزان تأثیر
منفی ندارد ،این مسئله و پیامدهای آن معلمان را نیز در بر میگیرد .بدین گونه که عالوه بر کمبودن
حقوق معلمان ،درگیرشدن در تست و کنکور و تقاضای مدرسه و دانشآموزان برای آن ،انگیزه مطالعه را
در معلم آنکه خود باید مروج و مشوق کتابخوانی باشد به حداقل ممکن کاهش میدهد .کنکورزدگی
در بیشتر مدارس و در میان بیشتر دانشآموزان فضایی حاکم کرده است که معلم کتابخوان و اهل
مطالعه ،نسبت به معلمی که دانشآموزان را برای قبولی در کنکور آماده میکند از قرب و ارج کمتری
برخوردار باشد.
منابع
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آکــادمـی

نظام مالیاتی؛ سازگار یا ناسازگار با رشد اقتصادی؟
آیا مالیات مانع رشد اقتصادی است؟

بـهـانـه

موضوع مالیات و نحوه مالیاتستانی همیشه برای بنگاهها و فعاالن اقتصادی ،موضوعی تازه است .آنها به دنبال راهکارهای مناسبی در نظام مالیاتی میگردند .در این مقاله ناسازگاریهای
نظام مالیاتی ایران و نظام مالیات همسو با رشد اقتصادی تبیین شده است.

محمد وصال
استادیار اقتصاد ،دانشکده
مدیریت و اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف

چرا باید خواند:
بنگاهها و فعاالن
اقتصادی از مشکالت
خود که یاد میکنند
به مالیات و بیمه اشاره
میکنند؛ آیا مالیات با
رونق تولید در تضاد
است؛ اگر چنین است
پس چرا بنگاههای
توسعهیافتهدر
کشورهایپیشرفته
مالیات میپردازند؟
در این مقاله پاسخ این
پرسش را مییابید.

اگر از بنگاههای اقتصادی پرسیده شود که مهمترین معضل برای توسعه
فعالیتهای ایشان چیست ،بسیاری مشکالت بیمهای و مالیاتی را عنوان
خواهند کرد .از طرف دیگر مشاهده میشــود که دولتها در کشورهای
پیشرفته ،ساالنه سهم نسبتاً باالیی از تولید را به عنوان مالیات اخذ میکنند.
اگر بیمه و مالیات مانع اصلی برای توسعه بنگاههاست ،چرا کشورهایی که
بیشترین مالیات را میگیرند تولید باالتری دارند؟ یا به عبارت دیگر چطور
بنگاهها در کشورهای پیشرفته توانستهاند علیرغم مالیات باال ،سطح باالیی
از تولید را داشــته باشند و رشد اقتصادی را تداوم بخشند؟ در این نوشتار
ابتدا به اختصار درباره دالیل توجیهکننده اخذ مالیات توسط دولت بحث
میشود .سپس اصول طراحی یک نظام مالیاتی سازگار با رشد اقتصادی
تبیین میشود .نهایتاً نیز مثالهایی از ناسازگاریهای نظام مالیاتی ایران با
اصول طراحی نظام مالیاتی بهینه ارائه میشود.
JJچرا دولتها مالیات میگیرند؟
دولتها با هــدف ارائه خدمات یا کاالهایی که افــرا ِد جدا از هم،
نمیتوانند ارائه کنند ،تشکیل میشوند .در واقع تشکیل دولت ،نتیجه
یک قرارداد اجتماعی برای برقــراری نظم ،امنیت و اعمال قوانین در
اجتماع است .در این صورت ،ذیل همین قرارداد اجتماعی افراد حاضرند
از بخشی از درآمد خود صرفنظر کنند و آن را به عنوان مالیات ،جهت
انجــام وظایف دولت بپردازند .البته در صورت ارائه خدمات مناســب
توسط دولت ،ارزش یک ریال هزینه توسط دولت میتواند بیش از یک
ریالی باشد که در مصرف شخصی صرف میشود .برای مثال هزینهکرد
در برقراری نظم و آرامش ،فضای مناســب برای کسب و کار را فراهم
میکنــد؛ برقراری حقوق مالکیت این تضمیــن را به تولیدکنندگان
میدهد که کسی تولید آنها را به تاراج نخواهد برد؛ یک نظام آموزش
همگانی ،فرصت کشف استعدادها از بین همه افراد اجتماع و در نتیجه
خلــق ایدههای بهتر را میدهد .با توجه به این منطق ،میتوان مبنای
میــزان مالیاتی را که دولت بایــد اخذ کند نیز تعیین کرد .اگر منافع
حاصل از درآمدهای مالیاتی بیش از هزینههای ناشی از آن باشد ،دولت
با افزایش مالیات میتواند خیر بیشتری به اجتماع برساند و علیاالصول
باید بتواند رأیدهندگان را قانع کند که به پرداخت بیشتر مالیات گردن
نهنــد .در ادامه تنها در خصوص اصول طراحی نظام مالیاتی و کاهش
هزینههای ناشی از اخذ مالیات بحث میشود.
JJمبانی طراحی نظام مالیاتی همسو با رشد
نظام مالیاتی همسو با رشد اقتصادی باید پنج جنبه را مورد توجه قرار
دهد  )۱ :کمینه کردن هزینههای ناشی از تغییر رفتار آحاد اقتصادی)۲ ،
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کمینه کردن هزینههای تمکین و جمعآوری )۳ ،شفافیت )۴ ،عدالت
و  )۵انعطاف .در صورتی که یک نظام مالیاتی پنج اصل مطرحشده را
رعایت کند ،اثرات مخرب آن روی کارایی به حداقل میرســد و حتی
میتواند به رشــد اقتصادی کمک کنــد .در ادامه هریک از این اصول
توضیح داده میشود.
با اینکه در ضرورت مالیاتســتانی تردیدی وجود ندارد ،اما وضع
مالیات الجرم به تغییر رفتار آحاد اقتصادی منجر خواهد شد .این تغییر
رفتار منجر به تحمیل هزینههایی به اقتصاد میشود که باعث کاهش
کارایی و فاصله گرفتن از میزان تولید حداکثر اقتصاد میشــود .برای
مثــال ،اخذ مالیات بر حقوق ،هزینههای نیروی کار بنگاه را افزایش و
در نتیجه تمایل کارآفرینان به استفاده از نیروی کار را کاهش میدهد.
مالیات سنگین بر شرکتها ،افراد را به سمت اشکالی از فعالیت اقتصادی
ســوق میدهد که مالیات کمتری دارند؛ یا ک ً
ال آنها را به فعالیتهای
غیررسمی متمایل میکند .لذا منافع رسمی شدن فعالیتها حاصل
نشــده ،شرایطی که میتوانست به رشد و شکوفایی بنگاهها بینجامد،
محقق نمیشــود .بنابراین سیاستگذار در طراحی نظام مالیاتی باید
حداکثر تالش ممکن را برای کاهش واکنشهای افراد به وضع مالیات
انجام دهد .پیشنهاد کلی ادبیات اقتصاد ،وضع مالیاتهای با پایه گسترده
و نرخ پایین است .مالیات بر مجموع درآمد شخصی به جای مالیات بر
اجزای درآمد (مثل حقوق ،مشاغل و )...مطلوبتر است؛ چراکه مزیت
ِ
مختلف کسب درآمد قایل نمیشود و در نتیجه
مالیاتی برای راههای
تصمیم افراد برای انتخاب شیوه کسب درآمد تحت تأثیر قرار نخواهد
گرفت .از این مطلب معموالً با عنوان خنثایی نظام مالیاتی یاد میشود.
مطلب دومی که در طراحی نظام مالیاتی همسو با رشد باید مورد
توجه قرار گیرد ،کمینه کردن هزینههای تمکین و جمعآوری مالیات
است .به هر حال بنگاهها برای گردن نهادن به قوانین و مقررات مالیاتی
باید هزینههایی بپردازند .از طرف دیگر دولت نیز برای تشخیص و وصول
درآمدهای مالیاتی ،منابعی را مصروف میکند .منابع صرفشــده در
ایندو جهت ،صرف فعالیت مولّد نمیشوند و در واقع تلفات جمعآوری
مالیات هستند ،لذا باید حداقل شوند .توصیه اساسی ادبیات اقتصاد در
این راستا توجه به حداکثر سادگی ممکن در وضع قوانین مالیاتی و عدم
تغییر مکرر قوانین است.
سومین اصل در طراحی نظام مالیاتی ،شفافیت است .ضرورت اولیه
مالیاتستانی ،تأمین منابع برای فعالیتهایی بود که وظیفه دولت است.
در صورتی که هزینههای دولت شــفاف نباشند و مشخص نباشد که
مالیات گردآوریشــده به چه مصارفی تخصیص مییابد ،انگیزه آحاد
اقتصادی برای پرداخت مالیات کاهش مییابد .از طرف دیگر اگر این

تشکیل دولت ،نتیجه یک قرارداد اجتماعی برای برقراری نظم ،امنیت و اعمال قوانین در اجتماع است .در
این صورت ،ذیل همین قرارداد اجتماعی افراد حاضرند از بخشی از درآمد خود صرفنظر کنند و آن را به
عنوان مالیات ،جهت انجام وظایف دولت بپردازند.

حس در مردم ایجاد شود که دولت به صورت مؤثری درآمدهای خود را
هزینه نمیکند (مث ً
ال به دلیل فساد) ،باز هم انگیزه پرداخت مالیات کم
میشود .در این شرایط پرداخت مالیات یک وظیفه شهروندی و تعهد
به قرارداد اجتماعی تلقی نخواهد شد ،چراکه طرف دیگر قرارداد ،دولت،
وظیفه خود را به خوبی انجام نداده است .در کشورهایی که مالیات نقش
مهمی ایفا میکند ،دولت همواره در تالش اســت که هزینههای خود
را به عنوان بهترین فعالیتی که میتوانست انجام گیرد ،توجیه کند و
تنها در صورتی میتواند مالیات را زیاد کند که خواسته عمومی برای
هزینههای جدید شکل گرفته باشد.
اصل چهارم ،طراحی یک نظام مالیاتی کارا ،عدالت اســت .شــیوه
برخورد دســتگاه مالیاتی با افراد ،شکلدهنده نگرش ایشان است .اگر
افراد حس کنند کسانی سهم خود را از مالیات نمیپردازند یا اینکه نظام
مالیاتی ایشان را به دلیل صداقت تنبیه میکند ،در این صورت حس
بیعدالتی در ایشان شکل خواهد گرفت و همواره در پی مسیری برای
فرار از بار مالیات خواهند بود .البته این اصل با شفافیت و خنثایی ارتباط
نزدیکی دارد و در صورت نبود هریک از اینها ،احساس عدالت نیز تحت
تأثیر قرار خواهد گرفت.
آخرین اصل یک نظام مالیاتی کارا ،انعطاف است .بسته به چرخههای
اقتصادی ،نظام مالیاتی باید تغییراتی را اعمال کند .شرایط رکودی رفتار
مالیاتی کام ً
ال متفاوتی را طلب میکند .در بسیاری از کشورها ،در پاسخ
ِ
به رکود ،مالیاتها کاهش مییابند یا مالیاتهای اخذشــده مســترد
میشوند ،تا قدرت خرید مردم یا توانایی سرمایهگذاری بنگاهها حفظ
شــود .جنبه دیگر ،انعطاف برای درنظر گرفتن چرخههای خاص یک
بنگاه است .یک بنگاه ممکن است چندین سال زیانده باشد (به علت
زمانبر بودن فرآیند سرمایهگذاری اولیه) .در صورتی که در اولین سالی
که این بنگاه به ســوددهی میرســد ،مأمور مالیات سر برسد و طلب
پرداخت مالیات کند ،زمان رســیدن به نقطه سربهسر بنگاه افزایش
مییابد و در واقع ورود بازیگران جدید به بازار تنبیه میشــود .اما اگر
اجازه انباشت زیان و کسر آن از تعهد مالیات سالهای بعد داده شود در
این صورت انعطاف الزم برای دوره ورود بنگاه لحاظ شده است.
JJسازگاری نظام مالیاتی در ایران با رشد اقتصادی
در کشور ما درآمدهای مالیاتی سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی
ساالنه را به خود اختصاص میدهند (حدود  ۶درصد) .این واقعیت در
کنار ذکر مالیات به عنوان یکی از موانع اصلی فعالیتهای اقتصادی مؤید
ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور است .در این قسمت ،شواهدی دیگر از
ناسازگاری نظام مالیاتی ایران با رشد اقتصادی ارائه میشود.
میــزان اهمیت ابزارهــای مختلف مالیاتی ،نشــاندهنده اهتمام
سیاســتگذار به خنثایی نظام مالیاتی است ۲۳ .درصد از درآمدهای
مالیاتی سال  ۱۳۹۳توسط شرکتهای خصوصی پرداخت شده است.
در حالی که مالیات بر حقوق و مالیات بر مشاغل به ترتیب تنها حدود
 ۹و  ۴درصد از درآمدهای مالیاتی را تأمین میکردند .این اعداد نشانگر
این مطلب است که بنگاهداری در قالب شرکت ،از منظر نظام مالیاتی
پسندیده نیست و بهتر است افراد حقوقبگیر باشند .البته در سالهای
اخیر افزایش ســهم مالیات ارزش افزوده ،که پایه گســتردهای دارد،
اصالحی در جهت مناسب است ،اما به نظر نمیرسد فشار مالیاتی بر
شرکتها کاهش چندانی یافته باشد.
در گذشته به صورت عرفی و بخشــنامهای ،قواعدی وجود داشت
که کاهش مالیات ابرازی توســط بنگاهها را غیرقابل قبول میدانست

و حتی حداقلی از افزایش در مالیات ابرازی نســبت به مالیات قطعی
سال گذشته اعمال میشد .این افزایش بخشنامهای مالیاتها ،به علت
درنظر نگرفتن نوسانات فعالیتهای اقتصادی انعطاف نظام مالیاتی را از
بین میبرد .بنگاهی که متحمل زیان شده ،به جای دریافت تسهیالت
مالیاتی ،مظنون شناخته میشود و به سختی میتواند شرایط خود را
برای مأموران مالیاتی توجیه کند .این شکل برخورد با مقوله مالیات،
انگیزه افــراد را نیز برای گزارش واقعــی درآمدها کم میکند .چراکه
گزارش واقعی مالیات در یک سال ،مالیات مورد انتظار بنگاه را به صورت
دایمی افزایش خواهد داد.
سومین مثال از ناســازگاری نظام مالیاتی کشور با رشد اقتصادی به
اجرای مالیات بر ارزش افزوده بازمیگردد .یکی از مزایای کلیدی مالیات
بر ارزش افزوده ،اخذ مالیات بر ارزش اضافهای اســت که در فرآیند تولید
خلق شــده اســت .یعنی بنگاهها به خاطر گردش مالی باال لزوماً مالیات
باالیی نمیدهند؛ بلکه تنها در صورتی که حاشیه سود باالیی داشته باشند
مالیات زیادی خواهند داد .اجرای این مطلب معموالً به این صورت است
تفاضل در تعه ِد مالیاتی حاصل از فروش محصوالت و مالیات پرداختی
که
ِ
روی نهادههای تولید ،به عنوان تعهد مالیات بر ارزش افزوده درنظر گرفته
میشــود .در این چارچوب ممکن است بنگاهی نوظهور اقالم سرمایهای
زیادی را تهیه و هنوز محصولی تولید نکرده باشــد .در این صورت تعهد
مالیات ارزش افــزوده این بنگاه منفی خواهد بــود و دولت باید مالیات
پرداختی روی اقالم ســرمایهای را مسترد کند .اگر این فرآیند به سرعت
طی نشود ،فشار نامتعارفی به جریان نقد بنگاه وارد خواهد شد و در شرایط
با تورم باال ،عم ً
ال توان سرمایهگذاری بنگاههای تازهوارد محدود میشود.
JJجمعبندی
در این مقاله پنج اصل طراحی یک نظام مالیاتی ســازگار با رشد
اقتصادی تبیین شد .به نظر میرسد نظام مالیاتی ایران طبق این قواعد
طراحی نشده اســت و شواهد متعددی مبنی بر فاصله گرفتن از این
اصول وجود دارد .هرچند اصالحات سالهای اخیر ،از قبیل قانون مالیات
بر ارزش افزوده ،وضعیت نظام مالیاتی را بهتر کرده است ،اما سوءظن
به فعالیتهای اقتصادی ،اعمال فشار مضاعف بر فعالیتهای زیر چتر
مالیات و نبود انعطاف الزم ،از موانع جدی برای توســعه فعالیتهای
اقتصادی هستند.

یکی از مزایای
کلیدی مالیات بر
ارزش افزوده ،اخذ
مالیات بر ارزش
اضافهای است که
در فرآیند تولید
خلق شده است.
یعنیبنگاههابه
خاطر گردش مالی
باال لزوم ًا مالیات
باالیی نمیدهند؛
بلکه تنها در
صورتی که حاشیه
سود باالیی داشته
باشندمالیات
زیادی خواهند داد

نکتههایی که باید بدانید
[اگر منافع حاصل از درآمدهای مالیاتی بیش از هزینههای ناشی از آن باشد ،دولت با افزایش
مالیات میتواند خیر بیشتری به اجتماع برساند.
[وضع مالیات الجرم به تغییر رفتار آحاد اقتصادی منجر خواهد شد .این تغییر رفتار منجر به
تحمیل هزینههایی به اقتصاد میشود که باعث کاهش کارایی و فاصله گرفتن از میزان تولید
حداکثر اقتصاد میشود.
[سوءظن به فعالیتهای اقتصادی ،اعمال فشار مضاعف بر فعالیتهای زیر چتر مالیات و نبود
انعطاف الزم ،از موانع جدی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی هستند.
[ سیاستگذار در طراحی نظام مالیاتی باید حداکثر تالش ممکن را برای کاهش واکنشهای
افراد به وضع مالیات انجام دهد .پیشنهاد کلی ادبیات اقتصاد ،وضع مالیاتهای با پایه گسترده
و نرخ پایین است.
[آخرین اصل یک نظام مالیاتی کارا ،انعطاف است .بسته به چرخههای اقتصادی ،نظام مالیاتی
باید تغییراتی را اعمال کند .شرایط رکودی رفتار مالیاتی کام ً
ال متفاوتی را طلب میکند.
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آکــادمـی

قانون در مسیر بازدارندگی یا همراهی؟
نسبت قانون با توسعه چیست؟

بـهـانـه

هر روز در خبرها از نارسایی یا تخلفی میشنویم که ریشه در خأل قانون ،قانون بد ،تعدد قانون و اجرای ناقص یا نادرست مجریان قانون دارد .به این بهانه باید از حقوقدانها پرسید که قانون
ل پایهیک دادگستری به این سؤاالت پاسخ میدهد.
چگونه در مسیر توسعه عمل میکند؟ آیا قوانین مانع توسعه هستند یا برعکس محرک توسعه؟ مهدي موسویشهری ،وکی 

یکی ازمفاهیم پارادوکســی حقوقی ،مفهوم قانون و توسعه است.
قانون ،هم میتواند مانع توسعه شود و هم راه گشای آن.

سید مهدی موسوی شهری
وکیل پایهیک دادگستری
و مدرس دانشگاه

چرا باید خواند:
نسبت قانون با توسعه
چیست؟قوانینچگونه
میتواند مانع توسعه
یاهموارکنندهمسیر
توسعه باشد؟ پاسخ این
پرسش را در این مقاله
بخوانید.
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JJچرا و چگونه قانون میتواند مانع توسعه شود؟
پاســخ به این سؤال بسیار ساده است .هرچند اثر قانون نسبت به
آینده اســت (ماده  4قانون مدنی) اما دلیل وضع قانون ،ضرورتهای
اجتماعی پیش از وضع قانون اســت .بنابراین قانون به خودی خود
جهت نظم بخشــیدن یا تنســیق پدیدههای اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی و به طور کلی اموری به وجود میآید که قبل از وضع آن در
جامعه جریان یافته است.
حــال فرض کنید مدتی بعد از وضع قانــون در یک مورد خاص،
ضرورتها و نیازهای جامعه وضع قانون جدیدی را بطلبد که با مفاد
قانون موضوعه سابق در تعارض باشد ،در چنین صورتی قانون مصوب
و موضوعه قبلی به خودی خــود در برابر تغییر و ایجاد وضع جدید
مقاومت میکنــد .قانونگذار و ضابطان و مجریان قانون نیز از قانون
موضوعه و مصوب زمان خود دفاع میکنند و به راحتی تسلیم تغییر
یشوند.
نم 
همین مقاومت در مقابل تغییر ،کشمکش قانون و توسعه را رقم
میزند ،و با توجــه به حمایت ارکان حکومت از قانون مصوب ،عم ً
ال
توســعه یا به طور کامل متوقف میشــود یا اینکه با کندی صورت
میپذیرد.
البته منظور ما از قانونی که میتواند مانع توسعه باشد قانون آمره
است .ولی قوانین تکمیلی چنین وضعیتی ندارند .حقوقدانان ،از حیث
جنبه قابل عدول بودن یا نبودن ،قوانین را به آمره و تکمیلی تقسیم
میکنند .قوانین آمره قوانینی هستند که نمیتوان برخالف آنها شرط
یا تراضی كرد و چنانچه برخالف منطوق یا مفهوم آنها هرگونه شرط
یا توافقی صورت پذیرد بیاعتبار و باطل هستند .اما قوانین تکمیلی
قوانینی هستند که جایی اجرا میشوند که طرفین برخالف آن تراضی
و توافق نکرده باشند یا عرف و عادت جامعه مخالف آن جریان نیافته
باشد.
عمده مقررات بانکی و ارزی  -مقررات ساختمانسازی و شهرسازی
 مقررات مربوط به مناقصهها و مزایدههای دولتی و عمومی ،مقرراتمربوط به تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و همچنین مقررات
مربــوط به توزیع عادالنه آب و بــرق و گاز و انرژی و معادن و ذخایر
سطحی و زیرزمینی و کشتیرانی و هوانوردی و ...و به طور کلی هرجا
که قوانین مربوط به حقوق عمومی و ملی است عم ً
ال قوانین ،جنبه
آمره دارد.
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قانونگذار ایرانی متأثــر از ضرورتها و نیازهای وقت یا مبنی بر
شریعت در بسیاری از قوانین که در حوزه شخصی افراد نیز بوده است
بعضاً مقرراتی آمرانه وضع کرده است به نحوی که نمیتوان برخالف
آن شرط یا توافق كرد.
مث ً
ال مقررات مربوط به روابط کارگر و کارفرما که تا پنجاه ســال
ً
پیش کامال جنبه خصوصی داشته و در قالب قرارداد اجاره اشخاص
بحث میشده اســت ،در جهت حمایت از کارگران و بنا به ضرورت،
مقرراتی به صورت آمرانه در آن خصوص وضع شده است به نحوی که
در اغلب موارد در خصوص رابطه کاری امکان توافق و تراضی برخالف
مفــاد قانونی وجود ندارد .مث ً
ال کارفرما نمیتواند کارگر خود را در هر
زمانی که تمایل داشت اخراج کند یا بیمه نکند و....
در مبحث مربوط بــه نکاح وارث و وصیت بــه طور کلی احوال
شــخصيه نیز علیرغم اینکه کام ً
ال جنبه خصوصی دارد و به روابط
اشخاص مربوط است اما قانونگذار متأثر از مبانی شریعت در روابط
خصوصی به نحو آمرانه مداخله كرده است.
JJمثالهایی برای قانون و مانع توسعهیافتگی
برخی از مقــررات مربوط به ســازمان تأمین اجتماعی و
سختگیری آن اداره در خصوص بیمه اجباری کارگران و
کارمندان بخش خصوصی از جهاتی در عرصه توسعه اشتغال ،بازدارنده
بوده است .صاحبان مشاغل تالش میکنند برای جلوگیری از نظارتها
و مقررات سختگیرانه سازمان تأمین اجتماعی از استخدام اشخاص
خودداریکنند و عدم استخدام به معنی عدم توسعه نیروی انسانی و
عدم توســعه نیروی انســانی به منزله عدم توسعه صنعت و تولید و
خدمات است.
مقررات مربوط به حق سنوات در قانون کار که جزو قواعد
آمره است .بســیاری از کارگران تالش میکنند اخذ حق
سنوات را به زمان بازنشستگی موکول کنند و معموالً کارفرمایان نیز از
این امر اســتقبال میکنند .یکی از عوامل ورشکستگی شرکتهای
بزرگ تولیدی عدم توان بازپرداخت حق سنوات متراکمشده کارگران
است و این یعنی مانع توسعهیافتگی .به عبارت دیگر نهتنها قانون مانع
اشتغال شده است بلکه موجب ورشکستگی کارخانهجات و شرکتها
نیز شده است.
بررسی وضعیت شرکتها و کارخانهجات ورشکسته ایران نشان
میدهد که عمدتاً این شرکتها به خاطر حقوق ادعایی سازمان تأمین
اجتماعی از یک طرف و حق ســنوات متراکمشده کارگران از طرف
دیگر دچار ورشکستگی شدهاند.

1

2

مطالعه دالیل ورشکستگی شرکتهای تجاری نشان میدهد یکی از دالیل اصلی
ورشکستگی شرکتها و کارخانهجات همین قانون عملیات بانکی بدون رباست ،و این امر
یعنی اینکه قانون ،مانع توسعهیافتگی شده است.

3

قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز یکی از قوانینی است که
نهتنها رباخواری نوین و جدیدی را در قالب عقود شــرعی
(کاله شرعی) توجیه کرده است ،بلکه اجازه دریافت سود و جرائم کالن
با ربح و سود مرکب آن موجب میشود که تا دهها برابر مبلغ اصلی وام
یا تسهیالت مأخوذه ،بازپرداخت شود.
مطالعه دالیل ورشکستگی شــرکتهای تجاری نشان میدهد
یکی از دالیل اصلی ورشکستگی شــرکتها و کارخانهجات همین
قانون عملیات بانکی بدون رباست ،و این امر یعنی اینکه قانون ،مانع
توسعهیافتگی شده اســت .هرچند این قانون موجب ثروتاندوزی و
تکثر ثروت نزد بانکها و مؤسســات مالی و اعتباری و ...میشــود و
کاخهایی که بر ویرانی کارخانهجات تعطیلشده و ورشکسته استوار
شدهاند ،اما ورشکستگی تجار و شرکتهای وامگیرنده را در بردارد.
یکی دیگر از قوانینی که مانع توســع هیافتگی تجاری است
مقررات مربوط به پرداخت سودهای کالن به سپردهگذاران
نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است .بانکها و مؤسسات مالی
و اعتباری برای جذب سپردهگذار با تبلیغات و وعده اعطای سود بانکی
سنگین ،اقدام به جذب سپردهگذار میکنند .اما به جهت بحرانهای
اقتصادی و فعالیتهای کاذب و غیرحرفهای ،امکان بازپرداخت اصل و
ســود توافقشده را به ســپردهگذاران از دست میدهند و همین امر
موجب ورشکستگی خودشــان از طرفی و تضرر سپردهگذاران مالی
میشود و این امر مفهومی جز مانع توسعهیافتگی ندارد .تجربه موسسه
اعتباری کاسپین و امثال آن نشان از این واقعیت دارد که قوانین مربوط
به فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین مقررات مربوط به
نظارت بانک مرکزی بر فعالیت این مؤسسات ناکافی است .به عبارت
دیگر قوانین ناقص موجب عدم توســعه کسب و کار و تجارت و مآالً
يشود.
ورشکستگیم 
بنابراین ریشه بسیاری از عقبماندگیها را میتوان در قوانینی که
به صورت غیرکارشناسانه تنظیم شدهاند یافت .قانون صرفاً در عرصه
اقتصادی یا صنعتی یا تجاری مانع توسعهیافتگی نیست بلکه در عرصه
فرهنگی و اجتماعی نیز میتواند مانع توسعهیافتگی شود .مث ً
ال در ماده
 12منشور حقوق شــهروندی مقرر شده است« :آزادیهای فردی و
عمومی شهروندان مصون از تعرض است .هیچ شهروندی را نمیتوان
از ایــن آزادیها محروم کرد .محدود کردن این آزادیها تنها به قدر
ضرورت و به موجب قانون ،صورت میگیرد».
مالحظه فرمودیــد که به موجب ماده
 12منشــور حقوق شــهروندی ،محدود
کــردن آزادی افراد تنها به قدر ضرورت و
به موجب قانون صورت میپذیرد .در این
منشور «ضرورت» تعریف نشده است و
معلوم نیســت این ضرورت را چهکسی
میتواند تشخیص دهد؟ و چهبسا به بهانه
تشخیص ضرورت بسیاری از آزادیها را
بتوان محدود كرد.
ممکن اســت گفته شود تشخیص
ضرورت به موجب قانونی اســت که
قانونگذار وضع میکند .مشکل همین
قانون است .اگر قوه مقننه هر کشوری
کامــ ً
ا مردمی باشــد و نمایندگان
مجلــس و قوه مقننه برخاســته از
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نکتههایی که باید بدانید
[قانونی که میتواند مانع توسعه باشد قانون آمره است ولی قوانین تکمیلی چنین وضعیتی
ندارند.
[مقاومت در مقابل تغییر ،کشمکش قانون و توسعه را رقم میزند ،و با توجه به حمایت ارکان
حکومت از قانون مصوب ،عم ً
ال توسعه یا به طور کامل متوقف میشود یا اینکه با کندی صورت
میپذیرد.
[قانون همیشه مانع توسعه نیست بلکه در بسیاری از موارد راهگشای توسعه است .بیشتر
قوانینی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و در جهت رهیافت مجوز عبور از
برخی محدودیتها وضع شدهاند بهجهت سدشکنی موجب توسعه بودهاند.
[یکی از قوانینی که مانع توسع هیافتگی تجاری است مقررات مربوط به پرداخت سودهای
کالن به سپردهگذاران نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است.

آراي واقعی مردم باشند و آن نمایندگان منتخب مردم ،ضرورتها و
نیازهای جامعه را به معنی واقعی دریافته باشند و براساس آن بخواهند
قانونگذاری كنند ،مشــکلی به وجود نمیآیــد .اما اگر نمایندگان
مجلس و قوه مقننه از ارکان حکومت یا وابســتگان حکومت باشند
و بنا به تشــخیص ارکان حکومت (نه مردم) ،آزادی افراد را محدود
کنند مشــکل دوچندان میشود .ضرورت را اگر خود ارکان حکومت
(و نماینده مجلسی که وابســته به ارکان حکومت است) تشخیص
دهد عم ً
ال این ماده منشور حقوق شهروندی نهتنها در جهت حقوق
شهروندی کارگشا نیست بلکه اتفاقاً خود به خود محدودکننده آزادی
است و به نوعی میتوان گفت این قانون ،مانع توسعهیافتگی فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی است.
همین ایراد به ماده  26منشــور حقوق شهروندی وارد است .در
ماده  26منشور حقوق شهروندی مقرر شده است« :هر شهروندی از
حق آزادی بیان برخوردار است ،این باید در چهارچوب حدود مقرر در
قانون اعمال شــود و »...توجه داشته باشید منشور حقوق شهروندی
بايــد برای حفظ و حمایت از حقوق ملت در مقابل دولت -حکومت
وضع شده باشد.
حال اگر مبنای تشخیص ضرورت یا مصلحت خود ارکان دولت یا
حکومت باشد یا مبنا و معیار محدودکننده آزادی همان قانونی باشد که
خود حکومت وضع میکند عم ً
ال ما با تعارض روبهرو هستیم و نتیجه
این تعارض عدم توســعه فرهنگی ،اجتماعی است .وقتی که در ماده
 26منشور حقوق شهروندی حق آزادی
بیان ،در حدود قانونی اعمال میشــود،
عم ً
ال میتوان با وضع قانون ،جلوی آزادی
بیان را گرفت یا محدود کرد و با این شگرد
منشور حقوق شهروندی منتفی میشود
و ایــن امر مفهومی غیــر از این ندارد که
قانون میتواند مانع توسعهیافتگی فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی شود .با وجود اين ،قانون
همیشه مانع توسعه نیست بلکه در بسیاری
از موارد راهگشای توسعه است .بیشتر قوانینی
که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب
شده و در جهت رهیافت مجوز عبور از برخی
محدودیتها وضع شدهاند به جهت سدشکنی
موجب توسعه بودهاند.

هرچند اثر قانون
نسبت به آینده
است (ماده 4
قانون مدنی) اما
دلیل وضع قانون،
ضرورتهای
اجتماعی پیش از
وضع قانون است.
بنابراین قانون به
خودی خود جهت
نظمبخشیدنیا
تنسیقپدیدههای
اجتماعی،
اقتصادی و
فرهنگی و به طور
کلی اموری به
وجود میآید که
قبل از وضع آن
در جامعه جریان
یافته است
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آکــادمـی

اسکناسهای سبز و سرنوشت آن

اقتصاد چین و امريكا در دوره جدید رقیب هم هستند؟

بـهـانـه

جهان با نظم دیگری روبهرو میشود؛ در این نظم نوین امريكا دیگر ابرقدرت نخواهد بود و جایگاه خود را به اصلیترین رقیب اقتصادیاش ،چین خواهد داد .این پرسشها بهانهای است که
بخواهیم این مقاله را در اختیار خوانندگان مجله آیندهنگر قرار دهیم.

امیرحسین خالقی
پژوهشگر توسعه

چرا باید خواند:
چرا باید چالش چین و
امريكا را جدی گرفت؟
مدل جهانی اقتصاد
به چه سمت و سویی
میرود؟ در چالش بین
چین و امريكا اقتصاد
ایران در کجا قرار
میگیرد .پاسخ این
پرسشها را در این مقاله
بخوانید.

چین بزرگترین
قدرتهای نوظهور
دنیا به شمار میآید؛
پرجمعیتترین
کشور دنیا که از
اواخر دهه 1970
درهای خود را
به روی جهان
گشود و اکنون
مقصد بسیاری از
سرمایهگذاریها به
شمار میآید
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کسانی گفتهاند وقتی نخستین شعبه مکدونالد در مسکو افتتاح شد و
سروصدای زیادی به پا کرد ،سیاستمداران عالیرتبه امريكایی با یکدیگر نجوا
کردند :ما جنگ ســرد را بردیم! این گفته را باید در این ســیاق فهمید که
هرچند امريكا بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا به شمار میآید ،برای
گسترش نفوذ خود ابزارهای نرم دیگری هم در اختیار دارد که ازنظر کارآمدی
بههمان اندازه مؤثرند .از مکدونالد و مؤلفههای فرهنگی لیبرال دموکراسی
که بگذریم ،بیتردید یکی از این ابزارهای قدرت آنها همان اســکناس سبز،
دالر است که بهعنوان ارز غالب جهانی برای بسیاری از مبادالت به کار گرفته
یشود.
م 
بااینحال دنیا در سالهای اخیر چرخی آشکار خورده است و قدرتهای
تازه اینسو و آنســوی جهان ظهور کردهاند ،غریب نیست که تصور کنیم
کشورها از همه ابزارها برای حفظ جایگاه و گسترش قدرت خود بهره میگیرند
و درواقع بر رفتار آنها منطق قدرت حاکم است .چین بزرگترین قدرتهای
نوظهور دنیا به شمار میآید؛ پرجمعیتترین کشور دنیا که از اواخر دهه 1970
درهای خود را به روی جهان گشود و اکنون مقصد بسیاری از سرمایهگذاریها
به شــمار میآید و اقتصاد آن از نگاه برابری قدرت خرید حتی از امريكا هم
پیشی میگیرد ،چینیها بهویژه بعد از بحران مالی  2008و به قدرت رسیدن
شی جین پینگ (بهتازگی این رهبر قدرتمند چینیها را مائوي دوم مینامند)
در پی به چالش کشیدن قدرت امريكا هستند .از جزیرهسازی در دریای چین
جنوبی و همکاریهای گسترده با قدرت دیگر اوراسیا یعنی روسیه که بگذریم
در این میان دالر هم بخشی مهمی از بازی است.
اما چرا باید چالش چین و امريكا را جدی گرفت؟ اجازه بدهید برای پاسخ
گریزی به ژئوپلیتیک بزنیم .یک دیدگاه جالب در ژئوپلیتیک نظریه «رهبری
جهان» جرج ُمدلسکی است ،او با بررسی تاریخی به این نتیجه رسیده است
که جهان برای هر دوره 100ساله یک رهبر دارد و یک کشور نظم حاکم بر
جهان را تعیین و حفظ میکند .در این نظریه از واژه رهبر استفاده میشود
و این بدان معناست که رهبر پیروانی هم دارد و دیگر کشورها با نظم غالب
مخالفتی ندارند .رهبر جهان باید بتواند به همهجای دنیا دسترسی داشته باشد
و ازاینرو کنترل اقیانوسها و دریاها را در دست دارد و توان او با کشتیهای
نظامی و تجاریاي که در دسترس دارد سنجیده میشود .او باید بتواند یک
«بدعــت» بگذارد و نظمی نوبنیان نهد ،یعنی نهادها و ایدهها و روالهایی را
ایجاد کند که امنیت دنیا را تأمین کند (نهادهایی مانند ناتو و سازمان ملل و
صندوق بینالمللی پول را برای رهبر کنونی دنیا یعنی امريكا در نظر بگیرید).
در این دوره 100ساله  4مرحله وجود دارد که هرکدام حدود  25سال طول
میکشد ،مرحله اول جنگ جهانی است که نظم قبلی از بین میرود و رهبر
جدید خود را نشان میدهد (امريكا بعد از جنگ جهانی اول و دوم) ،در مرحله
بعدی رهبر جدید ،نظم خود را در دنیا ایجاد میکند و دیگران آن را میپذیرند.
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در مرحله سوم مشروعیت نظم جدید مورد تردید قرار میگیرد و به چالش
کشیده میشود (دوران جنگ سرد و مواجهه بلوک شرق و غرب) و در مرحله
پایانی هم که ناکارآمدی نظم جهانی آشکار میشود و گزینههای جایگزین
مطرح میشــوند و دوباره همین روال با جنگ جهانی بعدی از ســر گرفته
میشــود .از قرن  15به اینسو ،رهبران دنیا به ترتیب پرتغال ،هلند ،بریتانیا
(دو دوره متوالی) و امريكا بودهاند و این نظریه توانسته است توصیف تاریخی
درستی ارائه دهد .برای قضاوت در مورد رهبر قرن  21جهان هنوز زود است،
ولی امريكا و چین دو گزینه اساسی به شمار میآیند.
چینیها بر این باورند که امريكا در گذشــته و حال از رواج دالر بهعنوان
ارز جهانی بارها به سود خود استفاده کرده است .استفاده از اسکناس سبز در
مبادالت بینالمللی و اعتبارهای بانکی منبع درآمد مطمئنی برای دولت امريكا
بوده است .به باور چینیها بعد از آنکه نیکسون استاندارد طال برای دالر را در
سال  1971ملغا کرد ،امريكا با ایجاد چرخههای رونق و رکود در میان دیگر
کشورهای دارنده دالر ،از اوضاع به نفع خود بهره برده است .گفتهاند با توجه
به ارز جهانی بودن دالر ،امريكا توانسته است از تورم باال در امان بماند و البته
به دلیل پایین نیامدن ارزش آن ،دستش برای چاپ و عرضه نامحدود دالر باز
نیست ،پس اگر برای هزینههایش نیاز به مقدار بیشتری دالر داشت و ذخیرة
در دسترس کافی نبود باید چه کند؟
راه آن را هم پیدا کردهاند ،صدور اوراق قرضه و برگرداندن دالر به امريكا! به
زبان سادهتر از یکطرف دالر چاپ میشود و عرضه میشود ،و از طرف دیگر
از طریق اوراق دوباره به اقتصاد امريكا برمیگردد .سه بازار کاال (کمودیتی)،
اوراق خزانه و ســهام آن دالرهای جدید را دوباره جذب میکنند .این فرایند
چاپ دالر ،صادر کردن آن به دیگر کشــورها و بازیافت دوباره دالرهاست که
امپراتوری مالی امريكا را ســاخته است و از  19تریلیون دالر تولید ناخالص
داخلی شاید  5تریلیون آن مربوط به بخش واقعی اقتصاد باشد.
اما یک ترفند دیگر هم نیاز اســت؛ باید دیگر فرصتهای سرمایهگذاری
رقیب را پرریســکتر کرد تا افراد بهسوی خرید اوراق خزانه بروند که بدون
ریســکاند .برای مثال در دهه  70در امريكای التین که اقتصاد کشورهای
منطقه با توجه به دالر ضعیف رونقی یافته بود ،امريكا برای کاهش تورم ،نرخ
بهره را باال برد و این باعث شد که سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری جذابتر،
یعنی خرید اوراق خزانه هجوم بیاورند .بحران امريكای التین را فراگرفت و بازار
ســرمایه امريكا به رونق افتاد و بهره هم پایین آمد .در آسیاي جنوب شرقی
هم اتفاق مشابهی افتاد.
اما از نگاه چینیها قضیه پیچیدهتر است ،آنها ادعا میکنند امريكا حتی
از جنگ بهعنوان ابزاری بــرای حفظ قدرت واحد پول خود بهره ميگيرد و
بسیاری از جنگهای آنها را هم باید در همین سیاق فهمید؛ سرنگونی صدام
به این دلیل بود که میخواست نفت را بهجای دالر با یورو مبادله کند (دیدگاه

در صورت جواب مثبت عربها به چینیها یکی از بزرگترین قراردادهای نانوشته دنیا که از سال  1973میان نیکسون و ملک فیصل سعودی بسته شد
و همچنان برقرار است هم عمرش تمام میشود؛ قراردادی که طی آن امريكا امنیت عربها را تأمین میکند و عربستان هم میپذیرد نفت را با دالر
قیمتگذاری کند و درآمدهای نفتی رادر قالب فرایند بازیافت پترودالر دوباره در اقتصاد امريكا سرمایهگذاری کند.

جنگهای پترو دالر) یا حضور در جنگ یوگســاوی برای تضعیف یورو بود
و گفتهاند که با شــلیک اولین موشک کروز در کابل ،شاخص داو جونز 600
واحد در یک روز باال رفت!
به اعتقاد چینیها همین ترفند در چند ســال گذشته برای آنها به کار
گرفته شــد ،ولی با توجه به دولتی بودن بانکها و کنترل خروج سرمایه اثر
آن را خنثی کردند و فرار سرمایه جدی صورت نگرفت .همچنین میگویند
کره شمالی ،سوریه و ایران در خاورمیانه و آسیاپاسیفیک قرار دارند که ایندو
منطقه صاحب بیشــترين مقدار ذخیره دالریاند و عجیب نیست كه با باال
گرفتن احتمال جنگ فرار سرمایه اتفاق بیفتد؛ سرمایههایی که برای خرید
اوراق خزانه امريكا استفاده خواهند شد! نگرانی چینیها از باال گرفتن تنشها
در شبهجزیره کره از موضوع تسلیحات و هستهای فراتر میرود .بهویژه دولت
ترامپ که با آنکه زمان زیادی نیست قدرت را به دست گرفته است ،حتی در
همان صد روز اول در پنج کشور مختلف تحرکات نظامی جدی داشته است:
یمن ،سوریه ،کره شمالی ،افغانستان و عراق؛ و گزینه برخورد با ایران هم که
همیشه روی میز بوده است .به نظر آنها درخواست افزایش بودجه نظامی 54
میلیارد دالری و نئوکانهایی که صدایشان در این سالها از همیشه بلندتر
است ،معنایی اقتصادی هم دارد.
اما چینیها هم بیکار ننشستهاند ،آنها میدانند برای تبدیلشدن به قدرت
برتــر جهان ناگزیر باید ارز خود را جایگزین دالر کنند .سیاســتهای پولی
انبساطی چین نشان میدهد که یوان دههها طول میکشد تا جایگزین دالر
شود .این میان گزینه بهتر جایگزینی طال بهجای دالر است.
چینیها در بورس کاالی شــانگهای امکان تبدیل یوآن به طال را فراهم
کردهانــد ،صادرکنندگان مواد خام به چین عالوه بر یوآن و دالر میتوانند از
ایــن گزینه هم بهره بگیرند .تأمین طال هم از طریق بازار اســت و نیازی به
استفاده از ذخیره طالی دولت نیست .چین بزرگترین بازار طالی دنیاست
و چندی پیش بانک مرکزی روســیه شعبهای در پکن ایجاد کرد که هدف
رسمی آن بررسی جنبههای فنی انتقال طال از روسیه به چین بود که بردی
برای چشمبادامیها بهحساب میآید .آنها باید نوسان یوآن نسبت به دالر را
هم کنترل کنند .از آنطرف هم بهتدریج ذخیره دالری و اوراق خزانه امريكاي
خود را کاهش میدهند.
اینکارهای ضروری ،تدریجی است و خیلی به درازا خواهد کشید ،یک کار
دیگر این خواهد بود که چین اعالم کند که پولش را با نرخ ثابت با طال مبادله
خواهد کرد ،این به معنای رقیب تراشــیدن برای اوراق خزانه امريكا ،یعنی
در حال حاضر تنها ســرمایهگذاری با ریسک صفر ،خواهد بود که در صورت
پذیرش گسترده به معنای بحران برای دالر و تمام بازارهای مالی غربی است،
بحرانی که قضیه  2008در مقایسه با آن کوچک است .چینیها تاکنون خیلی
تهاجمی عملنکرده بودند ،ولی انگار کشتیبان را سیاستی دیگر آمده است.
چین بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان خود را آماده میکند تا
قیمتگذاری نفت را که بهطورمعمول بر اســاس دالر انجام میگیرد تغییر
دهــد .آنها بنا دارند قراردادهای آتی نفت را بر اســاس واحد پول خود ،یوآن
پیشــنهاد دهند؛ ازاینپس صادرکنندگان نفت به چین میتوانند یوآن را در
بورس شــانگهای و هنگکنگ بهطور کامل به طال تبدیل کنند! روسیه که
پس از قضیه اوکراین با تحریمهاي غرب روبهرو شد ،زیان زیادی را به دلیل
قیمتگذاری نفت با دالر متحمل شد .آنها این کاهش قیمت نفت را از چشم
امريكاییها میبینند و تمایل دارند که نفت بر مبنای طال قیمتگذاری شود
که نوســان آن بسیار کاهش خواهد یافت .میدانیم که تا قبل از  1971دالر
بر اساس طال قیمتگذاری میشد و نیکسون بساط این پیمان «برتون وودز»
را برچید .جالب است که اگر قیمت نفت بر اساس طال محاسبه شود ،نوسان
آن بسیار کم خواهد بود.

نکتههایی که باید بدانید
[اگر حکام حجاز به پیشنهاد همکاری گسترده چینیها پاسخ مثبت دهند ،حامی سنتی
خود ،امريكا را از دست خواهند داد و بعید است قراردادهای کالن تسلیحاتی آنها با امريكا
بهجایی برسد و چیزی دریافت کنند.
[چین بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان خود را آماده میکند تا قیمتگذاری نفت را
که بهطورمعمول بر اساس دالر انجام میگیرد تغییر دهد.
[چینیها بر این باورند که امريكا درگذشته و حال از رواج دالر بهعنوان ارز جهانی بارها به
سود خود استفاده کرده است .استفاده از اسکناس سبز در مبادالت بینالمللی و اعتبارهای
بانکی منبع درآمد مطمئنی برای دولت امريكا بوده است.

ناگفته پیداســت که ایران هم به دلیل تحریمهــا میخواهد از دالر در
مبادالت خود اســتفاده نکند و بهاحتمالزیاد از این گزینه استقبال خواهند
کرد؛ ایران و روسیه به این وسیله میتوانند در عمل نفت سیاه خود را به آن
فلز زرد پرارزش تبدیل کنند .چنین پیشنهادی از سمت چینیها بهروشنی
بسیار بهتر از دریافت کاغذهای سبز چاپ بانک مرکزی امريكاست .درباره این
رویکرد تازه البته نقدهایی وجود دارد و بسیاری تردید میکنند که این ابزار
مالی جدید چینیها بتواند در حوزه نفت اثر جدی داشته باشد و با توجه به
مداخلههای گسترده دولت چین در حوزه پولی بعید میدانند که این ترفند
جدید مؤثر افتد .بااینحال هنوز برای اظهارنظر زود است و باید منتظر نشست
و دید روند اوضاع به کدام سو خواهد بود.
امــا جاهطلبی چینیها تمامی نــدارد؛ آنها پس از افریقا دنبال ســفت
کــردن جای پای خود در هارتلند هیدروکربوری جهان ،یعنی خاورمیانهاند.
از عربستان هم بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان
نفت غافل نیستند .عربستان در این میانه بر سر دوراهی خواهد بود ،هرچند
با چینیها قراردادهایی بسته است و همکاریهایی دارد ،ولی اگر حکام حجاز
هم به پیشنهاد همکاری گسترده چینیها پاسخ مثبت دهند ،حامی سنتی
خود ،امريكا را از دست خواهند داد و بعید است قراردادهای کالن تسلیحاتی
آنها با امريكا بهجایی برسد و چیزی دریافت کنند .در صورت جواب مثبت
عربها به چینیها یکی از بزرگترین قراردادهای نانوشــته دنیا که از سال
 1973میان نیکســون و ملک فیصل ســعودی بسته شد و همچنان برقرار
اســت هم عمرش تمام میشود؛ قراردادی که طی آن امريكا امنیت عربها
را تأمین میکند و عربســتان هم میپذیرد نفت را با دالر قیمتگذاری کند
و درآمدهای نفتی رادر قالب فرایندی موسوم به بازیافت پترودالر( (�petro
 )dollar recyclingدوباره در اقتصاد امريكا سرمایهگذاری کند .کار وقتی
دشوارتر میشود که بدانیم چینیها برای خرید آرامکو ،غول نفتی خاورمیانه،
هم دندان تیز کردهاند که اگر موفق شوند بر روی بخش بزرگی از منابع نفت
جهان کنترل خواهند داشت.
چینیها ابرپروژه جاده ابریشــم جدید را هم دنبال میکنند که بناست
در قالب راههای آبی و زمینی کل اوراسیا را به هم پیوند بزند و تجارت میان
آنها را بهطور چشم گیری گسترش دهد ،سازمان همکاریهای شانگهای هم
قرار است نقشآفرینیهاي جدیتری داشته باشد و در اقتصاد بخش مهمی
از کره زمین که بیش از  40درصد جمعیت در آن متمرکزند پررنگتر عمل
کند .همه اینها در صورت گســترش و موفقیت معنایی جز پایان امپراتوری
امريكا ندارد .چنانکه پیشتر آمد بعید است این پایان بدون خونریزی باشد،
دستکم نظریه رهبری جهان به ما میگوید که جانشینی یک رهبری جهانی
بهجای دیگری با یک جنگ جهانی هم همراه خواهد بود که معلوم نیســت
نتیجهاش چه خواهد بود ،واهلل اعلم.

ایران هم به دلیل
تحریمهامیخواهد
از دالر در مبادالت
خود استفاده نکند؛
ایران و روسیه به این
وسیلهمیتوانند
در عمل نفت سیاه
خود را به آن فلز زرد
پرارزش تبدیل کنند.
چنینپیشنهادی
از سمت چینیها
بهروشنیبسیار
بهتر از دریافت
کاغذهایسبز
چاپ بانک مرکزی
امريكاست
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آکــادمـی

اقتصاد در مسیر گام اصلی
چگونه رشدی مطلوب اقتصاد ایران است؟

بـهـانـه

بارها از رشد اقتصادی و چگونگی آن ،و بایدها و نبایدهای آن گفته شده است .این بار بهانه بررسی رشد اقتصادی در ایران مسیر رشد پایدار در اقتصاد ایران است .اقتصاد ایران از
کدام مسیر میتواند به رشد پایدار برسد؟ حمید آذرمند ،تحلیلگر اقتصاد ایران ،در این شماره به این پرسش پاسخ میدهد.

JJمقدمه
از ســالها قبل در برنامههای پنجساله توسعه ،میانگین
رشد اقتصادی کشور 8 ،درصد هدفگذاری شده است .رشد
اقتصادی  8درصد ،نرخ رشــدی است که کمتر اقتصادی در
جهان توانسته است بدان دســت یابد و دورهای طوالنی آن
را تداوم بخشد.
تجربه تاریخی اقتصاد ایران نیز نشــان میدهد ،به رغم
حمید آذرمند
هدفگذاریهــای باال ،در عمل میانگین رشــد اقتصادی ده
ایران
تحلیلگر اقتصاد
سال گذشته  2.2درصد ،میانگین رشد اقتصادی بیست سال
گذشــته  3.5درصد و میانگین رشــد اقتصادی پنجاه سال
چرا باید خواند:
گذشته کمتر از  4درصد بوده است.
رشد اقتصادی
دستیابی به نرخ رشدهای باال و پایدار با محدودیتهای
یکی از دغدغههای
متعددی مواجه است .در حال حاضر ،مهمترین محدودیتهای
فعاالن اقتصادی و
رشــد اقتصادی در ایران ،محدودیت منابع طبیعی (انرژی و
اقتصاددانهاست،
آب) ،محدودیت تقاضــای داخلی ،محدودیت بازارهای مالی
چگونه اقتصاد ایران
(نظام بانکی ،بازارســرمایه و ابزارهــای تأمین مالی) ،ضعف
میتواند اقتصادی
زیرســاختها (حمل و نقل و انرژی) ،ناکارايیها در ســطح
باشد که نرخ رشد
اقتصاد خرد (نوآوری ،فناوری و مقیاس تولید بنگاهها) ،کیفیت
باالیی را تجربه کند؟
حکمرانی ،کیفیت نهادها (قوانین و مقررات) ،انحصارات ،محیط
این مقاله را بخوانید.
کسب و کار ،کیفیت سرمایه انسانی و موانع تجاری است.
مجموع محدودیتهای ذکرشــده ،احتمال دستیابی به
نرخ رشــدهای باالتر را کاهش میدهد و در چنین شرایطی سیاستهای طرف تقاضا نیز ،مانند
افزایش مخارج دولت یا افزایش نقدینگی ،رشدی ناپایدار ایجاد ميكند و اثر تورمی دارد .برخی از
محدودیتهای رشد قابل برطرف کردن است و با اصالح برخی ساختارها و سیاستها میتوان به
نرخ رشــدهای باالتری دست یافت .با این حال ،همانطور که در مباحث نظری مطرح شده است
و تجربه کشورها نیز مؤید آن است ،نرح رشدهای باال ،عوارض و تبعات خاص خود را دارد .در این
یادداشت ،از یک سو به مزایا و ضرورتهای رشد اقتصادی باال و از سوی دیگر به هزینهها و مخاطرات
پافشاری بر رشد اقتصادی باال اشاره شده است.

اقتصادی باال و پایدار نیاز دارد .روشــن است که بیکاری فزاینده تبعات نامطلوبی مانند مشکالت
اجتماعی و سیاسی ،گسترش اقتصاد پنهان و افزایش مهاجرت نخبگان دارد .بنابراین ،دستیابی
به رشد اقتصادی باال و پایدار برای مواجه نشدن با بحرانهای ناشی از رشد بیکاری ،بسیار ضروری
است.

افزایش درآمد سرانه و رفاه جامعه

رشد اقتصادی باال و پایدار موجب افزایش درآمدسرانه خالص کشور میشود و در نتیجه به بهبود
رفاه جامعه کمک میکند .آمارهای بانک مرکزی نشــان میدهد ،طی سالهای  1387تا ،1394
درآمد سرانه خالص کاهش قابل توجهی داشته است به طوری که درآمد سرانه خالص سال 1394
به قیمتهای ثابت ،حدود  27درصد کمتر از درآمد ســرانه سال  1386بوده است .کاهش درآمد
سرانه به معنی کاهش سطح رفاه جامعه است .جبران این کاهش ،مستلزم رشد اقتصادی مستمر
و باال طی چندین سال آینده است .بنابراین ،برای جبران کاهش درآمد سرانه سالهای گذشته و
بهبود رفاه جامعه در سالهای آینده ،به رشد اقتصادی باال و پایدار نیاز است.

افزایش درآمدهای مالیاتی دولت

کاهش وابســتگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی ،مستلزم افزایش درآمدهای
مالیاتی اســت که آن هم وابسته به رشد فعالیتهای اقتصادی بخشهای مختلف ،یا همان
رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی است .با افزایش مستمر تولید ناخالص داخلی کشور ،به
تناسب امکان افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و به تبع آن بهبود ارائه خدمات دولتی فراهم
میشود .بنابراین برای کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و افزایش پایداری و
توازن بودجه عمومی و همچنین بهبود خدمات دولتی ،دستیابی به رشد اقتصادی باال و پایدار
ضروری است.
رشد درآمد سرانه (خالص) به قیمتهای ثابت سال 1000-1390ريال
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JJمزیتهای رشد اقتصادی باال
رشــد اقتصادی باال و پایدار ،مزیتها و منافعی برای کشور به دنبال دارد که به مهمترین آنها
یشود.
اشاره م 
در اثر عواملی از جمله تحوالت جمعیتی کشور ،نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است .در
چنین شرایطی اگر اقتصاد کشور نتواند متناسب با رشد جمعیت فعال ،به حد کافی شغل ایجاد
کند ،نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت .آمارها نیز افزایش مالیم نرخ مشارکت و نرخ بیکاری را تأیید
میکند .اقتصاد ایران برای ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری ،به ویژه در نیمه دوم دهه  ،90به رشد

11.3

10

-11.1

-5
-10
-15

-15.6

-20

تجربه تاریخی اقتصاد ایران نیز نشان میدهد ،به رغم هدفگذاریهای باال ،در عمل میانگین رشد
اقتصادی ده سال گذشته  2.2درصد ،میانگین رشد اقتصادی بیست سال گذشته  3.5درصد و
میانگین رشد اقتصادی پنجاه سال گذشته کمتر از  4درصد بوده است.

JJبهبود موقعیت کشور در منطقه و جهان
افزایش مستمر تولید ناخالص داخلی هر کشوری با شتابی بیش از سایر کشورها ،موجب ارتقای
جایگاه آن کشور در منطقه و جهان میشود .البته ناگفته نماند که اهمیت و تاثیرگذاری کشورها
در اقتصاد جهان ،عالوه بر تولید ناخالص داخلی ،به مولفههای دیگری نیز بستگی دارد که خارج از
موضوع این بحث است.
در مورد اقتصاد ایران ،رشد اقتصادی باال و افزایش مستمر تولید ناخالص داخلی ،میتواند از جمله
عوامل افزایش اقتدار کشور و بهبود موقعیت جغرافیای سیاسی کشور باشد .به رغم این واقعیتها،
در عمل طی  10سال گذشته رشد اقتصادی ایران نهتنها بیش از سایر کشورهای منطقه و متوسط
جهان نبوده بلکه به میزان قابل توجهی کمتر از متوسط منطقه و جهان نیز بوده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی ،متوسط رشد اقتصادی کشور طی  10سال گذشته برابر با 2.2
درصد بوده اســت .این در شرایطی است که متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان در  10سال
گذشته برابر با  3.5درصد و متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه برابر با  3.8درصد بوده است.
این فاصله بدین معنی است که جایگاه اقتصاد ایران طی  10سال گذشته در منطقه و جهان کاهش
یافته است .بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول ،میانگین رشد اقتصادی کشورهای جهان
طی  5سال آینده برابر با  3.6درصد و میانگین رشد اقتصادی کشورهای منطقه برابر با  3.4درصد
خواهد بود .براساس برآوردهای نویسنده این مقاله ،میانگین رشد اقتصادی ایران طی  5سال آینده،
در صورت تداوم شرایط فعلی برابر با  2.5درصد خواهد بود .به بیان دیگر ،در صورت ادامه شرایط
فعلی ،فاصله اقتصاد ایران با سایر کشورهای منطقه و متوسط جهان ،بیشتر خواهد شد.
با این توضیح ،اقتصاد ایران به رشدی پایدار و باالتر از متوسط  3.5درصد نیاز دارد تا مانع تنزل
جایگاه اقتصاد کشور در منطقه و جهان شود.
JJهزینههای رشد اقتصادی باال
رشــد اقتصادی باال ،به رغم همه مزایایی کــه دارد ،هزینهها و عوارض نامطلوبی نیز به دنبال
دارد .مهمترین و اصلیترین هزینه رشد اقتصادی باال ،فشار بر منابع طبیعی است .رشد اقتصادی
باال ،موجب تخلیه منابع آب ،افزایش تولید پســماند ،افزایش آلودگی هوا و کاهش منابع و ذخایر
تجدیدناپذیر کشور ميشود .اکنون نیز ،رشد بخشهایی مانند کشاورزی ،پتروشیمی ،صنایع معدنی
و تأمین انرژی ،موجب افزایش فشار بر منابع طبیعی و عوارض نامطلوب بر محیطزیست بوده است.
رشد اقتصادی باال ،حداقل در مراحل ابتدایی خود ،برخی عوارض اجتماعی مانند گسترش نابرابری
درآمدی را نیز به دنبال دارد .این مسئله همواره مورد انتقاد برخی از اقتصاددانان نسبت به سیاستها
و هدفگذاریهای رشد اقتصادی بوده است.
عالوه بر آن ،نرخ رشــدهای باال عوارضی مانند تشــدید رونق و رکود چرخههای تجاری و در
مواردی بروز فشارهای تورمی را نیز به دنبال دارد.
JJچگونه رشدی مطلوب اقتصاد ایران است؟
اقتصاد ایران برای کاهش نرخ بیکاری ،افزایش درآمد سرانه و سطح رفاه ،حفظ جایگاه اقتصادی
در منطقه و جهان و تأمین منابع مالی خدمات دولتی ،به رشد اقتصادی باال نیاز دارد .از طرف مقابل،
رشد اقتصادی باال نیز عوارض و هزینههایی به ویژه به لحاظ فشار بر منابع طبیعی و عوارض اجتماعی
به دنبال دارد .از سوی دیگر ،اصرار بر رشد اقتصادی باال ،معموالً دولتها را به سوی سیاستهای
تحریک تقاضا مانند افزایش مخارج دولت و افزایش نقدینگی سوق میدهد که اینگونه سیاستها
موجب ناپایداری رشد اقتصادی و بروز فشارهای تورمی و بیثباتی اقتصاد کالن میشود.
با این توضیحات ،رشد اقتصادی مطلوب برای اقتصاد ایران ،واجد ویژگیهایی است که به طور
خالصه توضیح داده میشود:
اول آنکه ،بخش معنیداری از رشد اقتصادی باید متکی بر بهرهوری باشد .رشد اقتصادی ایران،
عمدتاً متکی بر انباشت عوامل تولید به ویژه موجودی سرمایه ثابت است .چنین رشدی ناپایدار است
و موجب تخلیه منابع تجدیدناپذیر میشود.آمارهای سازمان بهرهوری آسیایی نشان میدهد ،رشد
بهرهوری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران طی  45سال گذشته به طور متوسط برابر با منفی 0.1
درصد بوده است .به بیان دیگر ،در بلندمدت عامل بهرهوری هیچ سهمی در رشد اقتصادی ایران
نداشته است .این درحالی است که در یک دوره 45ساله ،حدود  36درصد از رشد اقتصادی چین از

محل رشد بهرهوری حاصل شده است .در همان دوره ،سهم بهرهوری در رشد اقتصادی کشورهای
هند ،پاکستان ،امریکا و ژاپن به ترتیب برابر با  29 ،31 ،35و  28درصد بوده است .رشد متکی بر
بهرهوری ،پایدارتر است و عوارض کمتری به دنبال دارد.
دوم آنکه ،رشــد اقتصادی باید کام ًال همراه با مدیریت پایدار محیطزیست و صیانت از منابع
طبیعی و ثروتهای زیرزمینی کشــور باشد .با افزایش مستمر تولید در کشور ،به طور طبیعی به
منابع انرژی بیشــتری نیاز خواهد بود .اتکای تولید بر منابع تجدیدناپذیر و سوختهای فسیلی،
عوارض محیطزیستی نامطلوبی دارد و موجب آلودگی هوا و تخلیه منابع زیرزمینی میشود .بنابراین
این مسئله حايز اهمیت است که همزمان با هدفگذاری برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی
باال ،ســهم انرژیهای تجدیدپذیر و انرژیهای پاک ،به ویژه از طریق توســعه نیروگاههای بادی و
خورشیدی ،افزایش یابد .در این بین ،سیاستگذاری مناسب برای تشویق به صرفهجویی انرژی و
کاهش اتالف انرژی و جایگزینی فناوریهای پرمصرف با انواع کممصرف آن ،اهمیت بسیاری دارد .در
مورد مصارف آب نیز ،این مالحظه وجود دارد .بخش کشاورزی ایران بسیار بیش از متوسط جهانی
آب مصرف میکند .در بخش صنعت نیز ،بخشی از صنایع کشور مانند پتروشیمی و صنایع معدنی
وابســتگی زیادی به آب دارند .الزم اســت ،در زمینه بازنگری سیاستهای کشاورزی و همچنین
جاییابی احــداث بنگاههای جدید صنعتی و جایگزینی فناوریهای پرمصرف و افزایش راندمان
آب ،سیاستگذاریهای مناسب صورت پذیرد .در زمینه کاهش عوارض تولیدات صنعتی ،مباحث
مدیریت پسماند و توسعه صنایع بازیافت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
سوم آنکه ،رشد اقتصادی باال بهطور اجتنابناپذیری موجب افزایش نابرابری درآمدی و برخی
عوارض اجتماعی دیگر خواهد شد .الزم است ،همزمان با حمایت از افزایش تولید و رشد اقتصادی،
برنامههای رفاهی و جبرانی مناسب برای کاهش عوارض اجتماعی به اجرا درآید .البته در اینجا نیز
باید توجه کافی داشت که سیاستهای رفاهی دولتها به گونهای طراحی شود که انگیزه کار و تالش
را از بین نبرد و نافی کارایی و بهرهوری اقتصاد نباشد.
چهارم آنکه ،دستیابی به رشد اقتصادی باال و پایدار باید از طریق افزایش ظرفیتهای طرف
عرضه و افزایش ظرفیت تولید و افزایش بهرهوری اقتصاد حاصل شود .اصرار بر ایجاد رونق و رشد
تولید ،بدون ایجاد ظرفیتهای جدید و بدون افزایش بهرهوری ،دولتها را به سوی سیاستهایی
مانند حمایت از بنگاههای ناکارآمد یا سیاستهای تحریک تقاضا و افزایش مخارج دولتی و افزایش
نقدینگی سوق میدهد .اینگونه سیاستها اگرچه ممکن است رشدی ناپایدار ایجاد کند ولی در
نهایت موجب بیثباتی اقتصاد کالن و کاهش توان رقابتپذیری اقتصاد در بلندمدت خواهد شد.
نکته آخر آنکه ،الزم اســت در هدفگذاریهای اقتصادی واقعبین بود .از یک ســو الزم است
رشدی را هدفگذاری کرد که فاصله اقتصاد ایران را با سایر کشورهای منطقه و جهان کاهش دهد.
از سوی دیگر ،الزم است در هدفگذاریها ،همه محدودیتهای رشد و عوارض رشد اقتصادی باال
در نظر گرفته شود .در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای رشد اقتصادی ،اگرچه دستیابی به رشد
اقتصادی باال مهم است ولی مهمتر از آن ،پایداری رشد اقتصادی و مدیریت عوارض رشد است.
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آکــادمـی
سیاست تجاری در خدمت تولید با ارزش افزوده بیشتر تجربه چین ،ترکیه و استرالیا

تجربهموفقیت
از نقطه نظر تاریخی ابزار تعرفه واردات مهمترین ابزار سیاست
تجاری برای حمایت از تولید کاالی نهایی داخلی بوده است
اما از طرف دیگر ابزار کمتر مورد استفاده قرارگرفته مالیات بر
صادرات کاهشی نیز کارکرد مشابهی با تعرفه افزایشی دارد.
این موضوع به طور ویژه برای کشــورهای برخوردار از منابع
زیرزمینی و مواد اولیه که اغلب کشــورهای در حال توسعه
هستند ،اهمیت دارد.
سیاست مالیات بر صادرات کاهشی به صورت اعمال مالیات
پدرام سلطانی
بیشتر بر صادرات مواد خام و کاهش تدریجی مالیات بر حسب
نایب رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی
میزان ارزش افزوده کاالی صادراتی است به گونهاي که کاالی
ایران
نهایی ميتواند معاف از مالیات باشــد .به عنوان نمونه کشور
چین با داشــتن نرخ مالیات بر ارزش افزوده  17درصد ،برای
صادرات نرخهای بازپرداخت صفر درصد 5 ،درصد 9 ،درصد 13 ،درصد 16 ،درصد ،و 17درصد را
اعمال ميکند به طوری که صادرات کاالی نهایی همانند کامپیوتر دارای نرخ بازپرداخت کامل است.
بنابراین با در نظر گرفتن سیاســت حمایت از صنایع پاییندســتی ،سیستم تعرفه فزاینده و
مالیات بر صادرات کاهشــی ميتوانند در یک راســتا عمل کنند با این تفاوت که ایندو سیاست
از جانب سازمان تجارت جهانی یکسان دیده نشدهاند .در حالی که تعرفه واردات شدیدا ً تنظیم و
مقرراتگذاری شــده است 2و اعضای سازمان تجارت جهانی بیشتر تعرفههای وارداتی را در یک
سقف مشخصی مقید کردهاند ،مالیات بر صادرات به صورت مشخص و جدی مقرراتگذاری نشده
است .3در حالی که مالیات بر صادرات تحت قواعد کلی رفتار غیرتبعیضآمیز بین اعضای سازمان
تجارت جهانی قرار ميگیرد 4اما در حالت کلی تحت پوشش تعهدات محدودکننده قرار نمیگیرند.

توجه به این مسئله مهم است که سیاست حمایتی تعرفه واردات و مالیات بر صادرات دو سیاست
کام ًال جایگزین نیســتند و باید در یک چارچوب به هردو سیاســت توجه کرد .بنابراین با در نظر
گرفتن این وضعیت که تعرفه واردات کاالی نهایی برای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در
حد پایینی قرار دارد و هدف ایران پیوستن به این سازمان و دستیابی به مزیتهای عضویت در آن
است ،کاهش تعرفه واردات مواد خام و اولیه و ایجاد نرخ صفر تعرفهاي در نظام تعرفه کشور برای
این مواد ،سیاستی مهم و اجتنابناپذیر است .به منظور بررسی دقیقتر ابزار سیاستی تعرفه واردات
و نسبت آن با تعرفه محصوالت پايیندستی ،نگاهی به سیاست چند کشور مياندازیم و روی سه
زنجیره مواد اولیه و کاال که اهمیت زیادی دارند تمرکز ميکنیم.
JJچین
قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی چین متعهد شده بود که تعرفه واردات برای کاالهای
نهایــی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد .به عنــوان نمونه چین موافقت کرده بود که تعرفه
محصوالت صنعتی را از  35درصد به  17درصد طی یک دوره 5ساله کاهش دهد .تعرفههای باال
برای کاالی نهایی قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی نشاندهنده سیاست چین در حمایت از
تولیدکنندگان داخلی بوده است .کاهش تعرفه واردات ،تولیدکنندگان داخلی را در معرض رقابت با
کاالی وارداتی قرار ميداد که از یک طرف ميتوانست اهرمی برای افزایش بهرهوری باشد و از طرف
دیگر سبب فشار به صنایعی ميشد که توانایی الزم را برای رقابت با کاالی وارداتی به دست نیاورده
بودند و صنایع نوپا همانند صنایع پاییندستی پتروشیمی که در سالهای انتهایی قرن بیستم مورد
توجه دولت چین بودند در این زمره قرار داشتند.
بنابراین همزمان با کاهش تعرفه واردات کاالی نهایی ،دولت چین در راستای کاهش هزینه تولید
و افزایش میزان رقابتپذیری صنایع پاییندستی تعرفه واردات مواد خام مورد استفاده در صنایع

در جدول  1کدهای تعرفهاي مواد خام در نظر گرفتهشده آورده شده است
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فصول بررسیشده در سیستم HS

کدهای تعرفهاي مورد بررسی

فصل  ،72چدن؛ آهن و فوالد

کل فصل

فصل  ،74مس و کاالهای وابسته به آن

تا کد تعرفه 7410

فصل  ،75نیکل و کاالهای وابسته به آن

تا کد تعرفه 7506

فصل  ،76آلومینیوم و کاالهای وابسته به آن

تا کد تعرفه 7607

فصل  ،78سرب و کاالهای وابسته به آن

تا کد تعرفه 7804

فصل  ،79روی و کاالهای وابسته به آن

تا کد تعرفه 7905

فصل  ،80قلع و کاالهای وابسته به آن

تا کد تعرفه 8005

فصل  ،81دیگر فلزات اساسی و کاالهای وابسته به آن

از کد تعرفه  810110تا  ،810193از کد تعرفه  810210تا  ،810293از کد تعرفه  810411تا
811291 ،811211 ،810910 ،810810 ،810710 ،810510 ،810430

مواد معدنی بخش پنجم ،فصل  ،25نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ؛ آهک وسیمان

کل فصل

مواد معدنی بخش پنجم ،فصل  ،26سنگ فلز؛ جوش و خاکستر

کل فصل

مواد معدنی بخش پنجم ،فصل  ،27سوختهای معدنی؛ روغنهای معدنی و محصوالت حاصل از
تقطیر آنها؛ مواد قیری؛ مومهای معدنی

کل فصل

فصل  ،28مواد خام شیمیایی غیرآلی

کل فصل

فصل  ،29مواد خام شیمیایی آلی

کل فصل
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پاییندســتی را نیز کاهش داد و هرچقدر تعرفه واردات مواد خام قبل از الحاق به سازمان تجارت
جهانی بیشتر بود ،میزان کاهش بیشتری در تعرفه واردات به عمل آمد.
میانگین تعرفه واردات برای تمامی مواد خام در ســال  1999در حدود  7.5درصد بوده است
که با پیوســتن چین به ســازمان تجارت جهانی با  3درصد کاهش به  4.5درصد رسیده است .از
طرف دیگر تعرفه واردات کاالهای فرآوریشــده با  6.3درصد کاهش از  17.1درصد به حد مرزی
 10.8درصد رسیده است .مواد خام شیمیایی ،مواد خام معدنی و فلزات به ترتیب دارای بیشترین
تعرفه واردات در ســال  1999بودند که با پیوستن به سازمان تجارت جهانی مواد خام شیمیایی،
فلزات و مواد خام معدنی به ترتیب بیشترین کاهش در تعرفه واردات را تجربه کردهاند .با توجه به
افزایش مالیات بر صادرات مواد خام توسط چین بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی ميتوان
نتیجه گرفت که این کشور در راستای حمایت از صنایع پاییندستی از هردو ابزار افزایش مالیات
بر صادرات مواد اولیه و کاهش تعرفه واردات این مواد ،به منظور کاهش هزینه تمامشده مواد اولیه
این صنایع ،استفاده کرده است.
JJترکیه
ترکیه یکی از اقتصادهای نوظهور به حساب ميآید .به لحاظ تنوع ،ترکیه دهمین تولیدکننده
مواد معدنی در جهان به شمار ميآید .در حدود  60ماده معدنی متفاوت در حال حاضر در ترکیه
استخراج و تولید ميشود .با وجود اینکه ترکیه خود تولیدکننده نفت و گاز طبیعی است اما به طور
خالص واردکننده این منابع انرژی به حساب ميآید .هدف ترکیه تبدیل شدن به یکی از  10اقتصاد
برتر دنیا تا سال  2030است و به این جهت نیازمند تامین باثبات مواد خام اولیه با قیمت پایین
است .برای بررسی نرخهای تعرفه واردات در ترکیه ابتدا نگاهی به نرخهای تعرفه میانگین موزون
اعمالشده روی همه کاالها طبق آمار بانک جهانی مياندازیم .شکل  1نرخهای تعرفه اعمالشده به
صورت میانگین موزون روی همه کاالها برای سالهای  1993تا  2015را نشان ميدهد.
همانطور که در شکل مشاهده ميشود روند کلی نزولی نرخهای تعرفه از سال  1993از مقدار
میانگین  6.1درصد به میانگین چهارساله منتهی به  2015در حدود  2.75مشهود است .ترکیه
برای واردات کاالها از کشورهای مختلف تعرفههای جداگانهاي را اعمال ميکند .به طور مثال واردات
مواد خام آهن و فوالد در فصل  72سیســتم  HSاز کشــورهای مبدأ اتحادیه اروپا ،ناحیه تجارت
آزاد اروپا ،ســوریه ،تونس ،مقدونیه ،کرواسی ،بوسنی و هرزگووین ،مصر ،ساحل شرقی و نوار غزه،
گرجستان ،آلبانی و کوزوو 6به طور کلی دارای تعرفه صفر است .نرخهای تعرفه برای کشورهای در
حال توسعهاي مثل ایران در برخی کاالهای خام این فصل بیشتر از صفر است و اغلب در بازه کمتر
از  15درصد قرار دارد .با وجود این ،بسیاری از کاالهای خام طبقهبندیشده در این فصل دارای نرخ
تعرفه صفر یا معاف از مالیات است.

این بررســی در مورد تعرفههای وارداتی ترکیه نشــان میدهد که توجه به دسترسی صنایع
پاییندستی ،که بخش قابل توجهی از ارزش افزوده صنعت و کل اقتصاد را تولید میکند ،به مواد
خام و اولیه ،سیاست اتخاذشده توسط دولت ترکیه است .نرخهای تعرفه پایین در مواد اولیه و خام
با وجود برخوردار بودن ترکیه از تنوع معدنی قابل توجه و توانایی تولید باالی مواد خام معدنی است.
به عنوان مثال ترکیه یکی از صادرکنندگان مهم کرومیت محسوب ميشود ،با وجود اين ،نرخ تعرفه
واردات برای این ماده صفر است .جدول  3خالصهاي از تعرفههای میانگین واردات برای زنجیره مواد
معدنی ،فلزات و مواد شیمیایی را برای ترکیه نشان ميدهد.
جدول  4تعرفه محصوالت مربوط به حلقه بعدی زنجیره تولید مواد خام هستند و میانگین تعرفه
واردات را برای کشــور ترکیه در فصول گفتهشده نشان ميدهد .همانطور که از دادههای جدول
نمایان است برای کشورهای در حال توسعهاي همانند ایران تعرفه واردات مصنوعات مواد خام در
برخی موارد به طور میانگین از خود مواد خام کمتر است .مثال در فصل  72میانگین نرخ تعرفهه ا در
حدود  5.9درصد بود در حالی که در فصل  73میانگین نرخهای تعرفه در حدود صفر درصد است.
برای فصل  74واردات مواد خام دارای نرخ تعرفه میانگین در حدود  0.68درصد است در حالی که
برای مصنوعات طبقهبندیشده در ادامه مواد خام در این فصل نرخ میانگین تعرفه واردات در حدود
 0.71درصد قرار دارد .در کل ميتوان بیان کرد که نرخ پایه تعرفه واردات چه مواد خام و چه موادی
که با یک فاصله از مواد خام قرار دارند برای مبدأ اتحادیه اروپا و کشورهایی که در گروه ذکرشده
قرار دارند صفر درصد است .برای کشورهای در حال توسعه که ایران نیز در این گروه قرار دارد در
برخی موارد کاالهایی که مرحله اول ارزش افزوده را طی کردهاند و از مواد خام به دســت ميآیند
دارای تعرفه کمتری نسبت به ماده خام اولیه هستند اما برای کشورهایی که تحت هیچ نوع سیستم
تعرفه ترجیحی قرار نمیگیرند تعرفه واردات برای هردو ماده خام و کاالی فرآوریشده باال است و
ها از مواد خام به سمت کاالی نهایی مشهود است.
همچنین افزایش تعرفه 
JJاسترالیا
استرالیا در بین کشورهای توسعهیافته به نوعی خاص محسوب ميشود از این جهت که صادرات
عمده این کشور مواد خام هستند و نکته جالب توجه افزایش سهم مواد خام از کل صادرات بین
سالهای  2004-2005تا  2014-2015از حدود  30درصد به  45درصد است و به عنوان مثال
سنگ آهن و کنسانتره آن در حالی که در سال  4.9 ،2004-2005درصد از کل صادرات را تشکیل
ميداد در سال  17.1 ،2014-2015درصد از کل صادرات این کشور سنگ آهن و کنسانتره بوده
است .استرالیا بزرگترین صادرکننده سنگ آهن و زغالسنگ به حساب ميآید به طوری که 38
درصد از کل صادرات زغالسنگ دنیا و  55درصد از کل صادرات سنگ آهن دنیا توسط این کشور
انجام ميشود .عالوه بر این ،این کشور دارای ذخایر قابل توجه نیکل و آلومینیوم است و در سال

جدول  - 3میانگین تعرفه واردات مواد خام به ترکیه
اتحادیه اروپا ،ناحیه تجارت آزاد اروپا ،اسرائیل ،سوریه ،تونس ،مقدونیه ،کرواسی ،بوسنی و هرزگوبین ،مصر،
ساحل شرقی و نوار غزه ،گرجستان ،آلبانی ،کوزوو

کشورهای در حال
توسعه همانند ایران

فصل  ،72آهن و فوالد

صفر

 5.9درصد

فصل  ،74مس و کاالهای وابسته به آن

صفر

 0.68درصد

فصل  ،75نیکل و کاالهای وابسته به آن

معاف

معاف

فصل  ،76آلومینیوم و کاالهای وابسته به آن

صفر

 3.6درصد

فصل  ،78سرب و کاالهای وابسته به آن

صفر

 1.4درصد

فصل  ،79روی و کاالهای وابسته به آن

صفر

 2.1درصد

فصل  ،80قلع و کاالهای وابسته به آن

معاف

معاف

فصل  ،81دیگر فلزات اساسی و کاالهای وابسته به آن

صفر

 1.7درصد

مواد معدنی ،فصل  25و  26و 27

صفر

تقریباً صفر

فصل  ،28مواد خام شیمیایی غیرآلی

صفر

 0.5درصد

فصل  ،29مواد خام شیمیایی آلی

صفر

 0.7درصد
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آکــادمـی
جدول  - 4میانگین تعرفه واردات مصنوعات مواد خام از مبدأ ورودی
اتحادیه اروپا ،ناحیه تجارت آزاد اروپا ،اسرائیل ،سوریه ،تونس ،مقدونیه ،کرواسی ،بوسنی و هرزگووین ،مصر،
ساحل شرقی و نوار غزه ،گرجستان ،آلبانی ،کوزوو

کشورهای در حال
توسعه همانند ایران

صفر

در حدود صفر درصد

فصل  ،73آهن و فوالد
فصل  ،74مس و کاالهای وابسته به آن

صفر

 0.71درصد

فصل  ،75نیکل و کاالهای وابسته به آن

معاف

معاف

فصل  ،76آلومینیوم و کاالهای وابسته به آن

صفر

 2.9درصد

فصل  ،78سرب و کاالهای وابسته به آن

صفر

 1.5درصد

فصل  ،79روی و کاالهای وابسته به آن

صفر

 1.5درصد

فصل  ،80قلع و کاالهای وابسته به آن

معاف

معاف

فصل  ،81دیگر فلزات اساسی و کاالهای وابسته به آن

صفر

 1.7درصد

فصل  ،31کودها

صفر

 2.88درصد

 2015چهارمین تولیدکننده بزرگ نیکل در دنیا و بزرگترین تولیدکننده بوکســیت 7و دومین
تولیدکننده آلومینا بود .این کشور همچنین دارای ذخایر قابل توجه مس است به طوری که در سال
 2015پنجمین تولیدکننده بزرگ مس در دنیا به حساب ميآمد .به لحاظ ذخایر نقره و روی نیز
این کشور در جایگاه باالیی قرار دارد .برای بررسی نرخهای تعرفه واردات به استرالیا ابتدا نگاهی به
نرخهای تعرفه میانگین موزون اعمالشده روی همه کاالها طبق آمار بانک جهانی مياندازیم .شکل
 2نرخهای تعرفه اعمالشــده به صورت میانگین موزون روی همه کاالها برای سالهای  1993تا
 2015را نشان ميدهد .همانطور که در شکل مشاهده ميشود روند کلی نزولی نرخهای تعرفه از
سال  1993از مقدار  9.75درصد به میانگین چهارساله منتهی به  2015در حدود  1.85مشهود
است.کاهش قابل توجه تعرفهه ا از سال  1999به سال  2000در راستای سیاستهای قبلی دولت
ها به سطح زیر  5درصد بوده است .توجه به نرخهای تعرفه واردات
در راستای کاهش تمامی تعرفه 
مواد خام به خصوص موادی که اســترالیا در آنها دارای مزیت قابل توجهی اســت نشان ميدهد
که تولیدکنندههای بخش پاییندستی صنایع در دسترسی به مواد خام حداقل با قیمت جهانی
متحمل هزینههای اضافی نیستند و از این جهت در مقابل رقبای خارجی خود دچار عدم مزیت
هزینه ماده خام نیستند .جدول  5نرخهای تعرفه واردات برای زنجیرههای عرضه مهم مواد خام
را در کشور استرالیا نشان ميدهد و همانطور که از جدول برمیآید بهجز در سه فصل که تعرفه
پایین غیرصفری اعمال ميشود برای بقیه مواد خام طبقهبندیشده در فصول دیگر نرخ تعرفه صفر
درصد اعمال ميشود.
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نرخهای تعرفه واردات به اســترالیا برای کاالهایی که با یک پله ازرش افزوده روی مواد خام به
دست ميآیند برای فصول مورد نظر ما در جدول  6آورده شده است .همانطور که مشاهده ميشود
ها از مواد خام به کاالی فرآوریشده مشاهده ميشود .با وجود اين،
در اغلب فصول ،افزایش تعرفه 
نرخهای تعرفه در سطوح بسیار پایینی قرار دارند .در فصل  73که مصنوعات از چدن و آهن و فوالد
قرار دارد نرخ میانگین تعرفه واردات به  4.68درصد رســیده اســت .در فصل  ،74مس و کاالهای
وابسته نرخ تعرفه واردات تمامی کاالهایی که در ادامه مواد خام قرار دارند  5درصد است (نرخ تعرفه
پایه) و بنابراین چیزی در حدود  92درصد افزایش نسبت به تعرفه مواد خام را نشان ميدهد .در
فصول  78 ،75و  79که نرخهای تعرفه صفردرصدی مواد خام را داشتیم کاالهای با یک پله ارزش
افزوده مشمول نرخ تعرفه میانگین به ترتیب  1 ،1و  2.5درصدی شدهاند .در فصل  ،76آلومینیوم و
کاالهای وابسته به آن نیز افزایش میانگین تعرفه از  3.4درصد به  4.75درصد مشاهده ميشود .در
ها در حداقل مقدار خود تثبیت شدهاند.
بقیه فصول نیز تعرفه 
مصنوعات مواد خام

میانگین تعرفه واردات

فصل  ،73مصنوعات چدن؛ آهن و فوالد

 4.68درصد

فصل  ،74مس و کاالهای وابسته به آن

 5درصد

فصل  ،75نیکل و کاالهای وابسته به آن

 1درصد

فصل  ،76آلومینیوم و کاالهای وابسته به آن

 4.75درصد

مواد خام

میانگین تعرفه واردات

فصل  ،78سرب و کاالهای وابسته به آن

 1درصد

فصل  ،72آهن و فوالد

 4درصد

فصل  ،79روی و کاالهای وابسته به آن

 2.5درصد

فصل  ،74مس و کاالهای وابسته به آن

 2.6درصد

فصل  ،80قلع و کاالهای وابسته به آن

صفر

فصل  ،75نیکل و کاالهای وابسته به آن

صفر

فصل  ،81دیگر فلزات اساسی و کاالهای وابسته به آن

صفر

فصل  ،76آلومینیوم و کاالهای وابسته به آن

 3.4درصد

فصل  ،31کودها

صفر

فصل  ،78سرب و کاالهای وابسته به آن

صفر

فصل  ،79روی و کاالهای وابسته به آن

صفر

فصل  ،80قلع و کاالهای وابسته به آن

صفر

فصل  ،81دیگر فلزات اساسی و کاالهای وابسته به آن

صفر

مواد معدنی ،فصل  25و  26و 27

صفر

فصل  ،28مواد خام شیمیایی غیرآلی

صفر

فصل  ،29مواد خام شیمیایی آلی

صفر
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JJتعرفه واردات مواد خام در ایران
ایــران با دارا بودن بیش از  60نوع محصول معدنی متفاوت در بین کشــورهای جهان در رتبه
پانزدهم کشــورهای دارای منابع معدنی غنی قرار گرفته است .این منابع شامل کروم ،زغالسنگ،
مس ،سنگ آهن ،سرب ،منگنز و روی ميشوند 8.تصور بر این است که در ایران صنایع پاییندستی
به لحاظ دسترسی به مواد اولیه تولید ،دارای مزیت رقابتی نسبت به رقبای بینالمللی خود باشند.
اما نگاهی به تعرفه واردات مواد خام گویای حقیقت دیگری است .جدول  7نرخ تعرفه واردات برای
مواد خام طبقهبندیشده در سه زنجیره عرضه مواد معدنی ،فلزات اساسی و مواد شیمیایی را به ایران
نشان ميدهد .با مقایسه نرخهای تعرفه واردات این مواد خام به ایران با نرخهای پیشتر آوردهشده
برای کشورهای چین ،ترکیه و استرالیا این گمان به ذهن خطور ميکند که هزینه تمامشده مواد اولیه

صنایع پاییندستی در ایران باید به طور قابل توجهی بیشتر از رقبای خارجی آنها باشد .تعرفه واردات
قابل توجه برای مواد خام و معافیت صادرات از هر نوع مالیاتی سبب تمرکز هرچه بیشتر تولیدکنندگان
مواد خام و اولیه به صادرات این مواد و فشار بیشتر روی تولیدکنندگان صنایع پاییندستی بوده است.
یعنی از دو کانال تعرفههای باالی واردات مواد خام و سیاست انگیزشی معافیت از مالیات بر صادرات،
صنایع پاییندستی تحت فشار تامین ماده اولیه خود قرار گرفتهاند که نتیجه آن عمیق نبودن زنجیره
تولید در کشور و ارزش افزوده پایین کاالی صادراتی و نرخ بیکاری باال است.
مواد خام

میانگین تعرفه واردات

فصل  ،72چدن؛ آهن و فوالد

 14.98درصد

فصل  ،74مس و کاالهای وابسته به آن

 5.34درصد

فصل  ،75نیکل و کاالهای وابسته به آن

 5درصد

فصل  ،76آلومینیوم و کاالهای وابسته به آن

 9.69درصد

فصل  ،78سرب و کاالهای وابسته به آن

 5درصد

فصل  ،79روی و کاالهای وابسته به آن

 6درصد

فصل  ،80قلع و کاالهای وابسته به آن

 5درصد

فصل  ،81دیگر فلزات اساسی و کاالهای وابسته به آن

 5درصد

مواد معدنی بخش پنجم ،فصل  ،25نمک؛ گوگرد؛ خاک و
سنگ؛ گچ؛ آهک وسیمان

 5.96درصد

مواد معدنی بخش پنجم ،فصل  ،26سنگ فلز؛ جوش و خاکستر

 5.19درصد

مواد معدنی بخش پنجم ،فصل  ،27سوختهای معدنی؛
روغنهای معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر آنها؛ مواد قیری؛
مومهای معدنی

 7.15درصد

فصل  ،28مواد خام شیمیایی غیرآلی

 6.43درصد

فصل  ،29مواد خام شیمیایی آلی

 9.21درصد

برای مقایسه نرخهای تعرفه مواد خام و کاالهایی که با یک پله ارزش افزوده از مواد خام به دست
ميآیند نرخهای تعرفه واردات در فصول  73تا  81و همچنین فصل  31از بخش ششم را در جدول 8
ها با افزایش ارزش افزوده مشاهده
آوردهایم .همانطور که در جدول نشان داده شده است افزایش تعرفه 
ها قابل توجه نیز هست .به عنوان مثال در فصل  74اختالف
ميشــود و در برخی موارد افزایش تعرفه 
بین تعرفه مواد خام و کاالی فرآوریشده  12.08واحد درصد است که نشاندهنده  226درصد افزایش
در نرخ تعرفه از مواد خام به کاالی فرآوریشده است .در فصل  ،76آلومینیوم و کاالهای وابسته به آن،
اختالف بین تعرفه واردات مواد خام و کاالی فرآوریشدهاي که بالفاصله بعد از مواد خام قرار دارند 7.31
واحد است که نشاندهنده  75درصد افزایش تعرفه از مواد خام به کاالی فرآوریشده است.
مصنوعات حاصل از مواد خام

میانگین تعرفه واردات

فصل  ،73مصنوعات چدن؛ آهن و فوالد

 18.57درصد

فصل  ،74مس و کاالهای وابسته به آن

 17.42درصد

فصل  ،75نیکل و کاالهای وابسته به آن

 5درصد

فصل  ،76آلومینیوم و کاالهای وابسته به آن

 17درصد

فصل  ،78سرب و کاالهای وابسته به آن

 5درصد

فصل  ،79روی و کاالهای وابسته به آن

 7.5درصد

فصل  ،80قلع و کاالهای وابسته به آن

 5درصد

فصل  ،81دیگر فلزات اساسی و کاالهای وابسته به آن

 5درصد

فصل  ،31کودها

 5درصد

مقایسه تعرفه واردات مواد خام و مصنوعات ساختهشده با یک پله ارزش افزوده بین
کشورهای ایران ،ترکیه و استرالیا در جدول  9برای سهولت مقایسه ،نرخهای تعرفه واردات
مواد خام برای سه کشور ایران ،ترکیه و استرالیا در کنار هم قرار داده شده است .همانطور
که مشاهده ميشود در هر فصلی نرخهای تعرفه واردات مواد خام برای ایران به طور قابل
توجهی باالتر از ترکیه و استرالیا است.
در جدول  10برای ســهولت مقایســه نرخهای میانگین تعرفــه واردات مصنوعات
ساختهشــده با یک پله ارزش افزوده برای کشورهای ایران ،ترکیه و استرالیا آورده شده
ها در فصول
اســت .همانند مواد خام اینجا نیز اختالف فاحشی در میانگین نرخ تعرفه 
مختلف مشاهده ميشــود .به عنوان مثال در فصل  ،73مصنوعات چدن؛ آهن و فوالد،
میانگین نرخ تعرفه برای ایران  18.57درصد است در حالی که ترکیه نرخ تعرفه صفر و
ها از مواد خام
استرالیا  4.68درصد اعمال ميکند .با توجه به اینکه درصد افزایش تعرفه 
به کاالی فرآوریشده در حالت کلی برای ایران بیشتر است ،انتظار این است که اختالف
ها در کاالهای فرآوریشده نیز بیشتر از اختالف در مواد خام باشد که چنین
بین تعرفه 
نیز هســت و نرخ میانگین تعرفه واردات همانطور که در شکلهای  1و  2دیدیم برای
ترکیه و اســترالیا به ترتیب در حدود  2.75و  1.85است در حالی که برای ایران حدود
 18درصد قرار دارد.
با توجه به مسیر طیشده توسط سایر کشورهایی که پیشتر از ما حرکت ميکنند
و شرایطی که ایران از حیث دارا بودن مواد اولیه دارد ،برای تقویت رقابتپذیری صنایع
پاییندستی کشور و افزایش تولید با ارزش افزوده در داخل که منجر به افزایش اشتغال نیز
خواهد شد ،الزم است که یک سیاست چندوجهی که منجر به کاهش قیمت مواد اولیه
در کشور در عین حفظ قدرت تولید و سودآوری این تولیدکنندگان ميشود به مرحله اجرا
درآید .اجزای این سیاست چندوجهی عبارتاند از:
با اتخاذ سیاستهای مالیاتی شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بزرگ به سمت تأمین
و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد .در این راستا الزم است که معافیت مالیات بر درآمد
صادرات مواد اولیه پتروشیمی ،پاالیشی و فلزات پایه حذف شود.
برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه و افزایش بهرهوری تولید مواد خام و اولیه در
کشور ،حقوق ورودی مواد اولیه تولید داخل به سطح صفر کاهش یابد.
با تعریف یک ساز و کار سنجش آستانه رقابتپذیری ،استرداد مالیات ارزش افزوده در
صادرات مواد اولیه ک ً
ال یا جزئاً متوقف شود.
در بخشهایی که الزم اســت ،نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ برای
جبران اثر هزینه دو بند فوق بازنگری و تعدیل شود به نحویکه سودآوری متعارف این
صنایع برقرار باشد .برای ایجاد صنایع بزرگ جدید یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود،
تخفیفهای خوراک به میزان  15-20درصد به مدت  3-5سال از زمان بهرهبرداری در
ی که ایران جذابترین قطب سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی
نظر گرفته شــود به نحو 
پاالیشــی و فلزات پایه باقی بماند .نظام رگوالتوری برای حوزه نفت ،پتروشیمی و سایر
بخشهایی که در آنها انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و راهاندازی شود.
در صــورت امکان تغییر فناوری ،ســازوکاری برای تغییر خوراک پتروشــیمیهای
مصرفکننده خوراک مایع ،به خوراک گاز با استفاده از تسهیالت ماده  12تدارک دیده
شود.
کلیه مشوقهای صادراتی برای صنایع بزرگ (از جمله جوایز صادراتی ،انتخاب به عنوان
صادرکننده نمونه و مانند اینها) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها (صنایع
کوچک و متوسط) منتقل شود.
به عوض مشــوقهای صادراتی برای صنایع بزرگ ،مشــوقها و الزاماتی در راستای
نوآوری ،تحقیق و توســعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع
بزرگ به بومیسازی فناوریها و بهرهوری بیشتر سوق یابند و مخاطرات محیطزیستیشان
به حداقل برسد.
با توجه به اینکه مجموعه اقدامات فوق بازار داخلی مواد اولیه و همچنین محصوالت
صنایع مکمل آنها را رقابتی خواهد کرد ،کلیه مداخالت دستوری دولت در قیمتگذاری
تولیدات این صنایع متوقف شود.
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آکــادمـی
میانگین تعرفه واردات (درصد)

مواد خام
ایران

استرالیا

ترکیه
اتحادیه اروپا ،ناحیه تجارت آزاد اروپا ،اسرائیل ،سوریه ،تونس ،مقدونیه ،کرواسی،
بوسنی و هرزگوبین ،مصر ،ساحل شرقی و نوار غزه ،گرجستان ،آلبانی ،کوزوو

کشورهای در حال
توسعه همانند ایران

فصل  ،72چدن؛ آهن و فوالد

14.98

صفر

5.9

4

فصل  ،74مس و کاالهای وابسته به آن

5.34

صفر

0.68

2.6

فصل  ،75نیکل و کاالهای وابسته به آن

5

معاف از تعرفه

معاف از تعرفه

صفر

فصل  ،76آلومینیوم و کاالهای وابسته به آن

9.69

صفر

3.6

3.4

فصل  ،78سرب و کاالهای وابسته به آن

5

صفر

1.4

صفر

فصل  ،79روی و کاالهای وابسته به آن

6

صفر

2.1

صفر

فصل  ،80قلع و کاالهای وابسته به آن

5

معاف از تعرفه

معاف از تعرفه

صفر

فصل  ،81دیگر فلزات اساسی و کاالهای وابسته به آن

5

صفر

1.7

صفر

مواد معدنی بخش پنجم ،فصل  ،25نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ؛
آهک و سیمان

5.96

صفر

تقریباً صفر

صفر

مواد معدنی بخش پنجم ،فصل  ،26سنگ فلز؛جوش و خاکستر

5.19

صفر

تقریباً صفر

صفر

مواد معدنی بخش پنجم ،فصل  ،27سوختهای معدنی؛ روغنهای
معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر آنها؛ مواد قیری؛ مومهای معدنی

7.15

صفر

تقریباً صفر

صفر

فصل  ،28مواد خام شیمیایی غیرآلی

6.43

صفر

0.5

صفر

فصل  ،29مواد خام شیمیایی آلی

9.21

صفر

0.7

صفر

برای تحقق بسته پیشنهادی فوق الزم است با ایجاد اجماع در ذینفعان دولتی ،عمومی
و خصوصی آن ،به ویژه صنایع بزرگ دولتی و عمومی ،دســت به اصالح برخی قوانین و
مقــررات ناظر بر موارد فوق زد .در این خصوص کاری در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشــاورزی ایران با همکاری کمیسیونها و تشکلهای ذیربط آغاز شده است که امید
است در فرصت کوتاه باقیمانده بتوان به آن جامه عمل پوشاند.

2. GATT Article II
3. GATT Article I and Article XI
4. Most Favored Nation, MFN, principle
5. Garred, J. Export Taxes , Industrial Policy and the Value Chain
in China After WTO. (2014).
6. Kosovo
7. bauxite

پینوشت ها

8. http://www.infomine.com/countries/iran.asp

1. Tariff escalation

میانگین تعرفه واردات (درصد)

مصنوعات مواد خام
ایران

استرالیا

ترکیه
اتحادیه اروپا ،ناحیه تجارت آزاد اروپا ،اسرائیل ،سوریه ،تونس ،مقدونیه ،کرواسی ،بوسنی و
هرزگوبین ،مصر ،ساحل شرقی و نوار غزه ،گرجستان ،آلبانی ،کوزوو

کشورهای در حال توسعه
همانند ایران

فصل  ،73مصنوعات چدن؛ آهن و فوالد

18.57

صفر

تقریباً صفر

4.68

فصل  ،74مس و کاالهای وابسته به آن

17.42

صفر

0.71

5

فصل  ،75نیکل و کاالهای وابسته به آن

5

معاف از تعرفه

معاف از تعرفه

1

فصل  ،76آلومینیوم و کاالهای وابسته به آن

17

صفر

2.9

4.75

فصل  ،78سرب و کاالهای وابسته به آن

5

صفر

1.5

1

فصل  ،79روی و کاالهای وابسته به آن

7.5

صفر

1.5

2.5

فصل  ،80قلع و کاالهای وابسته به آن

5

معاف از تعرفه

معاف از تعرفه

صفر

فصل  ،81دیگر فلزات اساسی و کاالهای وابسته به آن

5

صفر

1.7

صفر

فصل  ،31کودها

5

صفر

2.88

صفر
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عکس :رضا معطریان

کسب و کارهای ایرانی تاریخ انقضا دارند؟ با نگاهی به بنگاههای اقتصادی میتوانیم پاسخ این سؤال را دریابیم .بیشتر کسب و کارها در ایران عمر چندان طوالنی ندارند .میتوان
چند دلیل را برای این چالش متصور بود .نخست اینکه بنگاهها خود را بر اساس فناوریهای روز پیش نبردهاند .دوم اینکه فضای نامناسب کسب و کار مانع بقای عمر بنگاهها در
ایران شده است .سوم اینکه مدیریت نادرست یک بنگاه عمر آن را کوتاهمدت کرده است .اما گروه دیگری از بنگاههای اقتصادی نیز در کشور وجود دارند که به رغم مشکالت زیاد،
همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند .بیشتر این بنگاهها خانوادگی هستند .البته خانوادگی بودن بنگاههای اقتصادی هم میتواند موجب طول عمر زیاد آن کسب و کار باشد و هم
میتواند به نابودی آن بینجامد .مهمترین موضوعی که میتواند ماندگاری یک بنگاه را تا حد زیادی تضمین کند ،جدایی مالکیت از مدیریت است .چیزی که در بنگاههای اقتصادی
ایران به خصوص آن دسته از بنگاهها که خانوادگی هستند ،کمتر دیده میشود .شرکتهایی که توانستهاند در این امر موفق عمل کنند ،مقاومت بیشتری در برابر مشکالت دارند.

روایت

کسبوکارهای خانوادگی کجا رفت؟
تفکیک مالکیت از مدیریت موجب طول عمر بنگاهها میشود

در ایران بنگاهها به شیوه سنتی اداره میشوند .به این معنی
که پایهگذار بنگاه و شرکت ،ضمن اینکه مالک است ،مدیریت
شــرکت را نیز بر عهده دارد و آن را از خودش جدا نمیکند.
نتیجه این نوع مدیریت آن اســت که مالکیت و مدیریت بر
هم منطبق میشــوند .به همین دلیل در شیوههای سنتی
دو عارضه اتفاق میافتد :یکی وســعت کار شرکت به اندازه
توانایی فرد بنیانگذار میشــود؛ دوم عمر شرکت به اندازه
محمدرضا انصاری
عمر بنیانگذار است و به همین دلیل شرکتهای ما عموما
یکنسلی هســتند .تصادفا ممکن است نســل بعد همان
نایبرئیس اتاق بازرگانی
ایران
ظرفیتهای بنیانگذار اولیه را داشــته باشد تا بتواند نهادی
را که بنیانگذار اصلی ایجاد کرده ،ادامه دهد .در نتیجه بهجز
موارد نادر که فرزندان ادامهدهنده راه نسل قبل هستند و آن را زنده نگه میدارند ،در بقیه موارد
شــرکت از بین میرود و طول عمر آن برابر با دوران کاری بنیانگذار است .تا زمانی که مالکیت
عین مدیریت است ،یعنی صاحب اصلی شرکت همان بنیانگذار شرکت است و سهام غالب شرکت
را دارد ،با فوت صاحب بنگاه ،شــرکت هم میمیرد و عمر بنگاه و کسب و کار نیز تمام میشود.
مگر اینکه فرزندان ،ظرفیت اداره آن بنگاه را داشته باشند یا مانند والدین خود خالق باشند .اما
ماندگاری در دنیا متفاوت است؛ در این شیوه مالکیت از مدیریت تفکیک میشود .یعنی صاحب
شرکت ،صاحب سهام شرکت میشــود و مدیرانی که برای اداره شرکت انتخاب میشوند ،افراد
الیق و شایســته هستند .عموما در شرکتهای سهامی عام تعداد زیادی سهامدار وجود دارد که
لزوما مدیر نیستند .مدیر کسی است که قابلیت مدیریت این مجموعه را داشته باشد .در نتیجه
این سیستم دوام میآورد ،زیرا هم سهام میتواند به افراد دیگر انتقال یابد و هم مدیریت در جریان
جداگانهای که شــناخت قابلیتها مالک آن اســت ،جابهجا میشود و این شرکت میتواند عمر
طوالنی داشته باشد.
شرکتهای خانوادگی از یک سو میتواند مزیت محسوب شود و از سوی دیگر یک ایراد؛ تجربه
من نشــان میدهد که خانوادگی بودن کسب و کار ،هم در ایران و هم در دنیا به دوام آن کمک
میکند .اگر کسب و کار خانوادگی باشد ،به دلیل اینکه چند نفر از اعضای صمیمی خانواده با هم
مشغول اداره کردن بنگاه هستند ،طبیعتا اگر یکی از افراد فوت کند ،دیگران از پس اداره کسب و
کار برمیآیند و کار بنگاه به صورت یک کسب و کار خانوادگی ادامه پیدا میکند و این حالت موجب
دوام شرکت میشود .همچنین دیگر الزم نیست این شرکت به سهامی عام تبدیل شود تا به این

نکتههایی که باید بدانید
[در بنگاههای سنتی ،مالکیت و مدیریت بر هم منطبق میشوند.
[شیوههای کار در ایران و اصول حاکم بر قانون تجارت نمیتواند دوام
بنگاهها را تضمین کند.
[سرمایهداران امریکایی در شرکتهای عام سهامداران عمده هستند ،ولی
مدیرنیستند.
بوکار
[استفاده از تکنولوژیهای نوین نیز میتواند موجب ماندگاری کس 
شود.
بوکارهای خانوادگی معموال برابر با دوران کاری
[در ایران طول عمر کس 
بنیانگذاراست.
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ترتیب بتواند از قدرت سایر مدیران قابل استفاده کند .به هر حال شرکتهای خانوادگی به ناچار به
شیوه سنتی اداره میشوند .در این شرکتها بنیانگذار بر همه امور واقف است و تا حد ظرفیت و
استعداد خود ،مسائل را سازماندهی میکند .ممکن است به شرکت غولآسایی هم تبدیل شود؛ ولی
در برخی موارد ،مدتزمان حیات آن به عمر فرد بستگی دارد .اما نیمه دیگر این است که ممکن
است در شرکتهای خانوادگی چون تعداد افراد زیادتر است ،کسب و کار تا چند نسل زنده بماند.
چراکه نسلهای بعد نیز برای آن کسب و کار تربیت میشوند ،رموز مدیریت را یاد میگیرند و چون
با هم کار میکنند ،میتوانند جای یکدیگر را بگیرند .البته این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که
خانواده صمیمی باشند .از این دست کسب و کار در ایران و در دنیا کم نیستند.
در اروپا ،با وجود اینکه بیشتر شرکتها سهامی عام میشوند ،با تفکیک مدیریت از مالکیت،
عمرشان زیاد میشود ،با این حال شرکتهای خانوادگی همچنان کار میکنند .از سویی در مواردی
دیده شده شرکت خانوادگی نیست ،اما یک خانواده صاحب سهام عمدهای از یک شرکت سهامی
عام میشود که باز هم در کار آنها اختاللی ایجاد نمیکند؛ زیرا مالکیت از مدیریت جدا شده است.
سرمایهداران امریکایی در شرکتهای عام سهامداران عمده هستند ،ولی مدیر نیستند و این موضوع
مهمی است.
استفاده از تکنولوژیهای نوین نیز میتواند موجب ماندگاری کسب و کار شود .چراکه در دنیا
خالقیت در کسب و کار و پیشرفت در زمینه تکنولوژی است که شرکتها را در عرصه رقابتهای
سنگین حفظ کرده است .یعنی شرکتهایی میتوانند ماندگار شوند که متدهای فناوری خود را
تغییر دهند؛ روشهای مدیریتی را تغییر دهند؛ در مدیریت خالقیت داشته باشند و بتوانند در
حل مسائل از تکنولوژیهای پیشرفته تر استفاده کنند .کافی است برای درک اهمیت این موضوع،
رقابت بین شرکتهای مختلف موبایل را ببینید .در تمام این عرصهها همینطور است .حتی در
بخشهای خدماتی هم این ویژگی دیده میشــود .اگر یک شرکت فنی ،مهندسی خود را مدرن
و به تکنولوژیهای پیشرفته مجهز نکند و خالقیت و نوآوری در مدیریت نداشته باشد ،حتما در
عرصه جهانی ناموفق است .ما در این قضیه با دنیا کمی متفاوت هستیم .زیرا دروازههای ایران تقریبا
بسته است .ما با دنیا مراوده زیادی نداریم .شرکتهایی که در بیرون از مرزها با دنیا در ارتباطاند ،با
پدیدهای که ذکر کردم کامال آشنا هستند .دنیای امروز بهجز این نیست .اگر شرکتی این موارد را
نادیده بگیرد در دنیای اقتصاد امروزی غرق میشود.
شیوههایی که در ایران به کار بسته میشود و اصولی که بر قانون تجارت ما حاکم است ،مشکالتی
را برای دوام شــرکتها ایجاد کرده و نمیتوان دوام آنها را تضمین کرد .بنگاهها و شرکتهای ما
بیشــتر یکنسلی هستند .نگاه قانون تجارت به شرکتهای سهامی عام هم به گونهای است که
نمیتوانند روان و راحت به حیات خود ادامه دهند .شرکتهای سهامی وقتی وارد بورس میشوند،
باید شفافیت کامل داشته باشند و تمام فعالیتهای مالی آنها قابل رویت باشد تا از طریق بورس
حق معامله سهام داشته باشند .این شرایط از طرفی بسیار مثبت است؛ زیرا شرکتها سالمسازی
میشوند و میتوانند در دنیا کار کنند ،ولی از طرف دیگر با شرکتهایی که در بازار به صورت سنتی
کار میکنند ،نمیتوانند رقابت کنند .در نتیجه باید اصالحاتی در حمایت از شرکتهایی که سهامی
عام میشوند اتفاق بیفتد تا این جریان بتواند موجب ماندگاری شرکتها شود .بنگاههای ما امروز با
وضعیت موجود و عدم حمایت از شرکتهای سهامی عام نمیتوانند ماندگار باشند؛ زیرا در رقابت
سختی قرار دارند .تمایل شرکتها برای تبدیل به سهامی عام شدن و ماندگاری برای چند نسل در
شرکتهای ایران کم است .همچنین کمتر شرکتی را در بخش خصوصی میبینیم که سهامی
عام و در بورس باشد .این در حالی است که دهها هزار شرکت در کشور کار میکند .برای رفع این
نقیصه باید حتما از طریق قانون ،بسترهایی برای حمایت از افرادی که به سمت تفکیک مدیریت از
مالکیت پیش میروند ،فراهم شود .در غیر این صورت افراد تمایل دارند به روشهای سنتی کار را
ادامه دهند و در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که عمر شرکتها کوتاه باشد.

واحدهای خانوادگی عمدتا در دنیا این گونه است که به مرور زمان و با روی کار آمدن نسلهای دوم و سوم ،اختالف سلیقهها باعث توقف کار و تعطیلی
و افت واحد میشود .بنگاههای خانوادگی میتوانند هم معضل باشند و هم مزیت؛ اگر کسانی که بنگاه را پایهگذاری کردهاند ،برای نسلهای آینده خود،
برنامهریزی نکنند ،زمانی که نسلهای بعد به عنوان جایگزین نسلهای پیشین خود وارد بنگاه میشوند ،آن بنگاه دچار مشکل خواهد شد.

راز ماندگاری

نوآوری ،بنگاه را زنده نگه میدارد

عمر بیشتر بنگاههای تولیدی در ایران بسیار کوتاه است
و یکی از دالیل این امر این است که متاسفانه کشور ما
کشوری صنعتی و تولیدی نیست و در این راستا حمایت
الزم از بنگاههای تولیدی صورت نمیگیرد .دلیل دیگری
که وجود دارد این است که بیشتر واحدهای تولیدی در
کشور به شکل واحدهای خانوادگی به وجود میآیند .در
مورد واحدهای خانوادگی عمدتا در دنیا این گونه است
احمد صادقیان
که به مرور زمان و با روی کار آمدن نســلهای دوم و
سوم ،اختالف سلیقهها باعث توقف کار و تعطیلی و افت
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران
واحد میشود .بنگاههای خانوادگی میتوانند هم معضل
باشــند و هم مزیت؛ زمانی که این بنگاه انسجام دارد و
اعضای آن با یکدیگر به صورت مســالمتآمیز همکاری میکنند ،یک مزیت است؛ ولی
اگر کسانی که بنگاه را پایهگذاری کردهاند ،برای نسلهای آینده خود برنامهریزی نکنند،
زمانی که نسلهای بعد به عنوان جایگزین نسلهای پیشین وارد بنگاه میشوند ،آن بنگاه
دچار مشکل خواهد شد؛ به این ترتیب ،نمیتوان وجود بنگاههای خانوادگی را مزیتدار
مطلق دانست یا برعکس .بلکه موفق بودن یا نبودن یک بنگاه خانوادگی به یک موضوع
برمیگردد و آن برنامهریزی برای آینده و اداره بنگاه است.
در تمام دنیا برای بنگاههای فامیلی برنامههایی دارند که بر اســاس آن مشــخص
میشود که چه کارهایی باید برای برقرار ماندن آنها انجام شود .در ایران نیز برخی از این
بنگاهها در مدت طوالنی دوام آوردهاند که این ،هم مربوط به سیستم مدیریتی آنها است
و هم ممکن است به عنوان مثال ،بنگاه متعلق به خانوادهای باشد که گسترده نبوده و
تعداد افراد مالک بنگاه اندک باشد .در نتیجه توانستهاند در کنار یکدیگر بنگاه را اداره
کنند .ولی در اصل باید از قبل برای بنگاه فکر و برنامهریزی شود تا کسانی که تخصص و
توان اداره بنگاه را در هر وضعیتی دارند ،در مدیریت بنگاه بمانند .صرف اینکه افراد مالک
که سهامدار یک بنگاه هستند بخواهند بنگاه را اداره کنند ،عارضهای است که بنگاهها
به آن دچار هستند.
این در حالی است که به نظر میرسد وجود شاخصهایی همچون نوآوری باید در اداره
بنگاهه ا مورد نظر قرار گیرد .نوآوری الزمه استمرار یک بنگاه تولیدی است .نباید فراموش
کرد که بنگاهداری مانند دوچرخهسواری است؛ اگر یک واحد تولیدی یا بنگاه اقتصادی
نوآوری و بهروزآوری نداشته باشد ،مانند این است که سوار بر دوچرخه هستید اما رکاب
نمیزنید و در این صورت قطعا نمیتوانید با دوچرخه حرکت کنید.
به همین دلیل اســت که نوآوری از ملزومات بنگاهداری است .برای این بهروز شدن
باید از تکنولوژی جدید استفاده کرد؛ زیرا دامنه تغییرات در دنیا وسیع است .در سالهای
اخیر شاهد تغییرات اساسی در بخشهای فروش ،بازرگانی ،عرضه و تکنولوژی بودهایم.
این تغییرات با سرعت در حال رخ دادن است .بنابراین چنانچه بنگاهها خواهان ماندگاری
در بازار و استمرار باشند ،باید بتوانند با این تغییرات همراه شوند .این اتفاقات در ایران نیز
همسو با جهان رخ داده است؛ بهطور مثال در بخش توزیع کاال به یاد داریم که توزیع چه
ی هایپر
کیفیتی داشت و محدود به فروشگاههای محلی بود و سپس کاالها در فروشگاهه ا 
و زنجیرهای عرضه شد؛ در حال حاضر نیز کاال و خدمات به صورت عرضه در فروشگاههای
اینترنتی و تحویل در منزل است (فروش الکترونیک).
این تغییرات ظرف چند دهه در ســطح وسیعی اتفاق افتاده است .مثال سایتهایی
همچون علیبابا و آمازون یا در ایران دیجیکاال ،نتبرگ و ...ایجاد شده است .اینها تحوالتی

است که در زمینه تجارت و بیزینس اتفاق افتاده ،به همین دلیل تولید نیز باید همراه و
همگام با این تغییرات پیش برود؛ بنگاهه ا در بحثهای تکنیکال بهروز باشند و برای ماندن
در عرصه بتوانند خودشان را با تغییراتی که در دنیا وجود دارد همگام کنند .اما متاسفانه از
آنجایی که ایران کشوری تولیدی و صنعتی نیست پیشرفت اندکی در این ارتباط به وجود
آمده و در بخش تولید مشکالت زیادی وجود دارد .به همین دلیل است که این بخش از
رشد بازمانده است .دولت باید در این زمینه به فکر چاره باشد .زمانی که بهره بانکی 18
درصد و  20درصد برای تامین مالی واحدهای تولیدی در نظر میگیرند ،در حالی که مواد
اولیه گرانتر از همه دنیا تامین میشود ،واحد تولیدی دیگر قادر به رقابت نیست .در تمام
دنیا در زمان بحران ،واحدهای تولیدی حمایت میشوند و مالیاتهای این واحده ا کاهش
پیدا میکند ،اما در کشور ما در حال حاضر حدود  70درصد بودجه جاری کشور از مالیات
تامین میشــود ،مالیات از بنگاههایی گرفته میشود که خیلی از آنها تعطیل شدهاند و
بسیاری از آنها با ظرفیت بسیار پایین کار میکنند .تمام اینها به تولید آسیب میزند؛ بنیه
بنگاه را میگیرد و بنگاه را به تعطیلی میکشاند.
اما در این روزها که بســیاری از بنگاهه ا به دلیل مشکالت زیاد تولید از ادامه فعالیت
بازمیمانند ،برخی از آنها مانند بنگاه شخصی ما نیز همچنان با همین مشکالت دست و
پنجه نرم میکنند ولی توانستهاند در بازار بمانند .راز ماندگاری ما در این شرایط ،انسجام
و تعصب و عالقهای است که به ماندگاری وجود دارد .از لحاظ اقتصادی بنگاه ما تا االن
باید تعطیل میشــد؛ اما عشق و عالقهای که ایجاد شده و اعتقادی که به این کار داریم
باعث شده است که سرمایهگذاری داشته باشیم .از طرفی اعتقاد مرحوم پدر (بنیانگذار)
به اینکه ایجاد شغل کاری پسندیده است و تولید کار مقدسی است ،سبب شده ما نیز
همین راه را ادامه بدهیم و در عرصه باقی بمانیم .وگرنه به شدت تحت فشار هستیم؛ اما
مجموعه ما دارای چندین شرکت است ،نگذاشتهایم واحدهایمان بهدلیل سودده نبودن
تعطیل شوند؛ شرکتی را که یک مقدار سود داشته ،ادغام کردیم و بنگاه را اداره کردیم .اما
اگر مشکالتی که به آن اشاره شد ،حل نشود ما نیز نمیتوانیم ادامه بدهیم .البته برای اینکه
در بازار ادامه کار دهیم از تکنولوژیهای جدید استفاده هم میکنیم و تاکنون برای تهیه
این تکنولوژیها با مشکل و محدودیتی روبهرو نبودهایم و مرتب بهروز شدهایم و در حال
حاضر نیز در حال سرمایهگذاری هستیم ،اما وقتی مشکالتی مانند مسائل بانکی ،مالیاتی
و تامین اجتماعی در بازار وجود دارد و با ظرفیتی پایینتر از ظرفیت اسمی کار میکنیم
به شرکت فشار میآید و آیندهای مبهم پیش رو داریم.

نکتههایی که باید بدانید
[کشور ما کشوری صنعتی و تولیدی نیست و در این راستا حمایت الزم از
بنگاههای تولیدی صورت نمیگیرد.
[نوآوری الزمه استمرار یک بنگاه تولیدی است.
[در تمام دنیا در زمان بحران ،واحدهای تولیدی حمایت میشوند و
مالیاتهای این واحده ا کاهش پیدا میکند.
[برای بهروز شدن باید از تکنولوژی جدید استفاده کرد ،زیرا دامنه تغییرات
در دنیا وسیع است.
[موفق بودن یا نبودن یک بنگاه خانوادگی به یک موضوع برمیگردد و آن
برنامهریزی برای آینده و اداره بنگاه است.
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روایت

عبور از پدرساالری

علیاصغر سعیدی دغدغههای بنگاهداری در ایران را واکاوی میکند
دکتر علیاصغر سعیدی ،جامعهشناس ،به ماندگاری یا عدم ماندگاری کسب و کارها در ایران از زاویهای دیگر نگاه
میکند .او از تجربه بنگاهداری خانوادگی در ایران سخن میگوید .تجربهای که نشان میدهد در گذشته سیستمهای
پدرساالرانه موجب طول عمر زیاد کسب و کارها میشدند .سعیدی چرایی ماندگاری بنگاههای خارجی را نیز واکاوی
میکند و در نهایت به این موضوع میرسد که سیاستگذاران ایرانی نمیتوانند از ویژگیهای خانوادگی بودن یک
کسب و کار حمایتهای الزم را به عمل بیاورند .در حالی که میتوان با استفاده از شاخصهایی که در یک بنگاه فامیلی
وجود دارد ،به نفع اقتصاد کشور بهرهمند شد .البته او در بخشی از سخنان خود برای حفظ و انتقال یک بنگاه از نسلی
به نسل بعد نسخهای را ارائه میدهد که در ادامه میخوانید.

در اغلب موارد شــاهد هستیم که در دنیا کسب و کارهایی که راه
میافتد و معموال به برند هم تبدیل میشوند ،قدمت دارند .اما در ایران
وجود این کســب و کارها چندان پررنگ نیست .چرا بنگاههای ایرانی
ها در بازارها ماندگار باشند؟
نمیتوانند مانند خارجی 

دوره گذاری در
جامعه ایران اتفاق
افتاده که میتوان
نام آن را دوره پس
از پدرساالری
گذاشت

دو علــت برای این امر وجــود دارد .اول اینکه در دنیای جدید ،به ویژه از
دهه آخر قرن بیستم که بحث جهانی شدن اقتصاد مطرح شد ،ورود به جامعه
اطالعاتی پدیدهای بود که عمر کسب و کارها را ،به دلیل تغییرات سریعی که
در بازار اتفاق میافتاد ،کم میکرد .مقاالت زیادی در این زمینه تالیف شده اما
میتوان گفت که حرکت از اقتصاد تولید کارخانهای به سمت اقتصاد معرفتی،
که پردازش دادهه ا و اطالعات و به ویژه اســتفاده از فناوریهای پیشــرفته
شــبکهای و اطالعاتی محور اصلی آن است ،تاثیر بسیار زیادی در عمر این
کسب و کارها گذاشت .هرساله به این کسب و کارها اضافه میشود و خیلی
از کسب و کارهای دیگر از بین میروند .در اواخر دهه  ،90وقتی که به عنوان
دانشجوی دکترا در یکی از شرکتهای انگلیسی در قسمت رایانه مشغول به
کار بودم ،شاهد بودم که این شرکت تا چه میزان به خاطر تغییراتی که در بازار
اتفاق افتاد ،در حال تغییر بود .به طور مثال در ابتدا شرکت ،ایمیل را به صورت
دایلآپ میفروخت ،دو یا ســه ماه نگذشته بود که با تغییرات تکنولوژیک
مواجه شد و دیگر نیازی به فروش ایمیل نداشت .از وبمیل استفاده میکرد و
وبمیل را میفروخت .بعد از مدتی تمام اینه ا منسوخ شد و چیزهای جدیدی
به وجود آمد .در حال حاضر نیز همین مسئله وجود دارد .جامعهشناسی به

نکتههایی که باید بدانید
[ورود به جامعه اطالعاتی پدیدهای بود که عمر کسب و کارها را کم میکرد.
[حرکت از اقتصاد تولید کارخانهای به سمت اقتصاد معرفتی تاثیر بسیار زیادی در عمر این
کسب و کارها گذاشت.
[ماندگاری یا عدم ماندگاری یک کسب و کار در ایران هم با تغییرات جهانی که رخ داده در
ارتباط است.
[استارتآپها ،در مقایسه با سایر کسب و کارها امکان تغییر بیشتری دارند و امکان دارد
عمرشان کمتر باشد.
[صنایع جدید از آنجایی که به ماشین و تکنولوژی وابسته هستند ،تغییرات زیاد و دائمی
دارند و این تا اندازهای علت جهانی دارد.
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نام ریچارد فنت این موضوع را تحت عنوان فروپاشی کاراکتر و حرفه مطرح
کرده و نشان میدهد ،درست است که ساختمانه ا سر جایشان هستند ،اما
خیلی وقته ا وظایفشــان تغییر میکند و این تغییر وظایف روی شخصیت
انســان و زندگی اقتصادی تاثیر میگذارد .در گذشته اقتصادی داشتیم که
ماهیت شغله ا ثابت بود .لذا بر اساس این شغل ثابت اتحادیهه ا عمر و اعضای
زیادی داشتند؛ اما سرمایه ،به صورت فیزیکی و کارخانهای خودش را نشان
مــیداد .وقتی که ارتباطات راه دور رایانهای ،دنیای جدیدی را به وجود آورد،
نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه مالی هم کاهش پیدا کرد و سرمایه مالی
افزوده شــد و تحرکهای زمانی و مکانی زیادی را در بازار به وجود آورد .در
حال حاضر شما میتوانید در زمان کوتاه با یک کلیک سرمایه خودتان را به
نقاط مختلف دنیا منتقل کنید و این موارد بود که ساختار را تغییر داد .درست
است که سرمایهداری باقی ماند ،اما سرمایهداری مالی شکل جدیدتری پیدا
کرد و بحثهای تحرک نیروی کار هم به خاطر همین تحرک سرمایه اتفاق
افتاد و مهاجرتهای بزرگ نیز ناشــی از آن است .از آنجایی که اقتصاد ما با
اقتصاد جهانی پیوند دارد این مسئله یعنی همان ماندگاری یا عدم ماندگاری
یک کســب و کار ،با تغییرات جهانی که رخ داده در ارتباط است .در کشور،
ما با اصناف بسیاری مواجه هستیم؛ مثل استارتآپه ا که از کسب و کارهای
جدید است و در مقایسه با سایر کسب و کارها امکان تغییر بیشتری دارند.
ولی به عنوان مثال وقتی به صنعت نگاه کنید ،صنایع سنتی فلزی که از دوران
صفوی در اصفهان به وجود آمد از صنایع فلزیای که جدیدا به وجود آمده،
ماندگارتر اســت .صنایع جدید از آنجایی که به ماشین و تکنولوژی وابسته
هستند ،تغییرات زیاد و دائمی دارند و این تا اندازهای علت جهانی دارد .اتفاقا
استارتآپها و شغلهایی که با تکنولوژی سر و کار دارند ،بیشتر در معرض
عمر کوتاهمدت و از میان رفتن هستند و عمرشان بسیار کوتاهتر از شغلهای
قدیمی است .مسئله دیگری که در ایران وجود دارد و متاسفانه ساختار جامعه
را در بر میگیرد ،کوتاهمدت بودن جامعه ایران است .ویژگیهای کوتاهمدت
بودن ناشی از همان قواعد حقوقی و نهادی موجود در بازار است .البته اقتصاد
ما خیلی بر اســاس شغلهایی با فناوری پیچیده پایهریزی نشده ،اما همان
میزانی که ســرمایهگذاران میخواهند در صنعت و تکنولوژیهای مختلف
ســرمایهگذاری کنند ،با احترام به مالکیت خصوصی نگاه میکنند و چون
نهادهای حقوقی در جامعه ایران قوی نیســتند و ســابقه نیز نشان داده که
سرمایه همیشه دچار مخاطره بوده ،این باعث میشود کسب و کارها طوالنی
نشوند .زیرا نیروی فکری و ریسکپذیری که این بنگاهه ا را حمایت کند ،پشت
آنه ا قرار ندارد و تمایل دارند به بخشهای خدماتی بروند و تالشی برای وسیع
کــردن حوزه فعالیت خود ندارند .به نظر من علت اصلی آن همین نهادهای
حقوقی است که از حقوق مالکیت دفاع نمیکنند .در سایر حقوق مانند حقوق
کار نیز ،نه دولت میتواند رابطه میان کارگر وکارفرما را تنظیم کند و نه قانون
ایــن را انجام میدهد .همچنین دوره گذاری در جامعه ایران اتفاق افتاده که
میتوان نام آن را دوره پس از پدرســاالری گذاشــت .در گذشته یک رابطه
پدرساالرانه بین کارگر و کارفرما بود و کارگرها حرمت پدری کارفرما را حفظ
میکردند .کارفرما نیز نگهداری از آنها را وظیفه خودش میدانست .در حال
حاضر این موضوع تغییر کرده و قوانین جدید وارد شده است .آگاهی در کارگر

وقتی که ارتباطات راه دور رایانهای ،دنیای جدیدی را به وجود آورد ،نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه مالی هم کاهش پیدا
کرد و سرمایه مالی افزوده شد و تحرکهای زمانی و مکانی زیادی را در بازار به وجود آورد .در حال حاضر شما میتوانید در
زمان کوتاه با یک کلیک سرمایه خودتان را به نقاط مختلف دنیا منتقل کنید و این موارد بود که ساختار را تغییر داد.

و کارفرما به وجود آمده و دیگر نمیشــود به راحتی منافع کارگاه ،کارخانه و
محل کار را که در گذشته به عنوان یک خانواده در نظر میگرفتند ،با هم حفظ
کنند .در حال حاضر این یکسانانگاری منافع به سختی انجام میشود و نیاز
ن رابطه وجود دارد .این رابطه ،هم
به دولت به عنوان نقش سوم برای تنظیم ای 
به خاطر توصیههای نامناسبی که دولت میکند و نقش بدی که دولت در این
سهجانبهگرایی بازی میکند با مشکل روبهروست و هم قوانین و تغییراتی که
در ذهنیت کارگر و کارفرما رخ داده است .این مسئلهای است که به غیر از نهاد
مالکیت خصوصی بر روابط کارگر و کارفرما تاثیر میگذارد و تمایل کارفرماها را
به پایدار کردن کارشان از طریق انباشت سرمایه کاهش میدهد.
این شرایط برای همه کسب و کارها یکسان است؛ ولی شاهد هستیم
که بعضی از کسب و کارها در این شرایط یکسان باقی میمانند ،دلیل این
ماندگاری چیست؟ آیا به علت مدیریت خوب است ،بهروز نگه داشتن یا
انسجامی که در آن کسب و کار وجود دارد؟

باید به صورت موردی اینه ا را بررسی کرد ،اما به نظر میرسد چیزی که
در پایداری کســب و کار به آن توجه نمیشود ،نقش روابط خانوادگی است.
زیرا بنگاههای ایرانی که خانوادگی هستند ،انعطافپذیریشان در مقابل هر
مســئلهای مانند مشکالت حقوقی و ...بیشتر است و چون اینه ا هدف حفظ
یکپارچگی خانواده را در نظر دارند ،این فرض که اگر این انســجام از دست
برود ،هرکسی به دنبال شغلی خارج از بنگاه خانوادگی میرود ،باعث ماندگاری
کســب و کار خانوادگی و از خیلی از جهات به نفع اقتصاد کشــور میشود.
کاریکاتوری را در نیویورکر دیدم که پدر ،افراد خانواده را دور میز جمع کرده
و میگوید به دلیل تورم باید دو نفر شما را اخراج کنم .طنزی است که نشان
میدهد خانواده اصال نمیتواند این کار را انجام دهد .همانطور که اگر مشکلی
حتی اخالقی رخ دهد ،اعتمادی که به افراد خانواده وجود دارد بیشتر از افراد
دیگر است؛ در زمان رکود نیز ایثار بیشتری میتواند در بنگاههای خانوادگی
وجود داشته باشد .صاحب بنگاه افراد غیرعضو خانواده را میتواند اخراج کند،
ولی خانواده خود را نمیتواند.
آیا این ویژگی در ایران مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است که
بخواهند از کسب و کارهای خانوادگی دفاع کنند؟

ویژگی خانوادگی در ایران خیلی مهم است؛ اما متاسفانه سیاستگذاران
به این مهم توجه نمیکنند .زیرا بیشتر آنه ا اقتصاددان هستند و این مسائل
در اقتصاد مطرح نمیشود .باید توجه کرد و روی ویژگیهای بنگاهه ا کار کرد
و سعی کنیم موارد حقوقی مطرح کنیم که استحکام آنه ا را بعد از نسل دوم
تقویت کند .در بهترین شــرایط هم وقتی نسل تغییر میکند و پدر خانواده
میمیرد ،آفت جدا شــدن و تعطیلی بنگاه اقتصــادی وجود دارد .وقتی پدر
خانواده در قید حیات است ،پایداری آن کسب و کار بیشتر است.
در مواردی دیده میشــود که اختالفات درون خانواده مانع عمر
طوالنی بنگاه میشود .کسب و کارهای خانوادگی در ذات خوب هستند
یا بد؟

البته این موضوع در شرایط مختلف باید بررسی شود .امروزه که بنگاهها
خود را کوچک میکنند تا در مقابل تغییرات ناگهانی که در اقتصاد رخ میدهد،
مقاومتر باشند ،این نوع کسب و کار رونق بیشتری دارد و ویژگی خانواده یعنی
همان پیوندهای عاطفی مورد استفاده قرار میگیرد .در آمارهای امریکا ،آلمان
و انگلستان نشــان داده شده که حتی نیروی کار و درآمد اینه ا نقش بسیار
مهمی در تولید ناخالص ملی داشته است که با سیاستگذاریهای مناسب
حمایت میشوند .در بسیاری موارد در ایران کسب و کارها در نسل دوم از بین
میرود .خانواده پیوندهای خود را به سودآوری و منفعتطلبی ترجیح میدهد.
این ویژگی خانوادههای ایرانی است .این نشان میدهد که هنوز ما نتوانستهایم
سیاستهایی را برای برقراری توازن بین خواستهای عاطفی از یک طرف و

منفعتطلبی از طرف دیگر تدوین کنیم .در حالی که این امر در کشورهای
دیگر اتفاق افتاده است .در شرکتی مانند صنایع بهشهر که متعلق به خانواده
الجــوردی و الجوردیان بود ،در ابتــدای کار پدر خانواده ترجیح داد که یک
حســاب شخصی در یک بانک خصوصی برای اعضای خانواده ایجاد کند که
افراد درآمدهای خود را در آن بانک پسانداز کنند و حق نداشته باشند این
پول را در جای دیگر استفاده کنند .چون ایشان گفته بودند که من شاهد این
بودم که خانواده برادران اخوان که خانواده تاجر و بعد صنعتگران معروفی در
ایران شدند ،در معرض خطر قرار گرفتند و دچار اختالف شدند و برای حفظ
اتحاد خانواده ،بنگاه را تعطیل کردند .بنابراین برقراری توازن بین ایندو در
ایران بسیار مشکل است .یکی دیگر از مشکالت در ایران قانون ارث است که
هر فردی میتواند با گرفتن ارث خود ،بنگاه را تضعیف کند .اینه ا موارد زیادی
هستند که باید مورد به مورد بررسی کرد و مشکالت متفاوتی دارند .خانواده
بزرگ میشود و افراد دیگری به آن اضافه میشوند و باید براساس نوع خانواده
و کوچکی و بزرگی و نوع فعالیت آن ،منشــور خانوادگی تهیه شود تا از این
نوع خطرات رهایی پیدا کند .به نظرم ما به این مسئله کم میپردازیم .حتی
بین کارآفرینان این مشکل اساسی است و باید کارهای اساسی صورت گیرد.
شــما چقدر بنگاههای ایرانی را در آستانه از بین رفتن میبینید؟
بنگاههایی که وجود دارند و به سختی چرخ کارخانه را میچرخانند ،تا چه
اندازه در شرایط کنونی اقتصادی میتوانند دوام بیاوردند؟

وقتی جنبههای جامعهشناختی این مسائل را مطالعه کردم به این موضوع
رسیدم که هنگامی که عمر بنگاه کمی طوالنی میشود ،اگر شرایط بیرونی یا
نهادهای حقوقی فشاری به این بنگاهه ا نیاورند ،بنگاهه ا علیرغم شرایط سخت
کار خود را ادامه میدهند .علت این اســت که سرمایهگذار بنگاه را به عنوان
فرزند خود میبیند ،مخصوصا اگر عمر بیشتری داشته باشد ،به راحتی نمیتواند
آن را از دست بدهد .هرچقدر این سابقه طوالنیتر باشد ،افراد بیشتر و راحتتر
در مقابل شرایط سخت دوام میآورند .امروزه شاهد هستیم که خیلی از بنگ
اهه ا از وضع خودشــان و شرایط اقتصادی گله دارند ،اما علیرغم اینه ا به کار
ادامه میدهند .این کسب و کارها یک سرمایه اجتماعی و اقتصادی را طی سا
له ا جمع کردند و نمیتوانند به راحتی این ســرمایهه ا را کنار بگذارند .البته
این به اندازه شرکت و سابقه فعالیت آن بستگی دارد .من فکر نمیکنم که این
افراد به رغم سختی کشیدن از شرایط کشور بتوانند به راحتی کسب و کار را
تغییر دهند یا تعطیل کنند .البته علیرغم میلشان نیروهای زیادی را از دست
میدهند و این برای بسیاری از کارفرماها ناراحتکننده است .ولی کار خود را
ادامه میدهند ،به دلیل ویژگیهایی که در خود کارآفرینان وجود دارد.

در گذشته یک
رابطه پدرساالرانه
بین کارگر و کارفرما
بود و کارگرها
حرمت پدری
کارفرما را حفظ
میکردند .کارفرما
نیز نگهداری از آنها
را وظیفه خودش
میدانست .در حال
حاضر این موضوع
تغییر کرده و قوانین
جدید وارد شده
است .آگاهی در
کارگر و کارفرما به
وجود آمده و دیگر
نمیشود به راحتی
منافع کارگاه،
کارخانه و محل کار
را که در گذشته به
عنوان یک خانواده
در نظر میگرفتند،
با هم حفظ کنند
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روایت

نفتزدگی اقتصاد

چرا بنگاههای خصوصی درمانده هستند؟

کوتاهمــدت بودن عمــر بنگاههای اقتصــادی در ایران به
این دلیل اســت که کشــور ما عمدتا تولیدمحور و حتی
تجارتمحور نیســت .در حقیقت عمده اقتصاد کشــور ما
اقتصاد مبتنی بر نفت است .به همین دلیل است که اهمیت
وجود یا عدم وجود بنگاههای اقتصادی برای مســئوالن و
حتی صاحبــان این بنگاهها جا نیفتاده و نقش پررنگی در
مقوله اقتصاد کشور پیدا نمیکنند .مسئله دیگری که وجود
هاله حامدیفر
دارد این است که تولید و کار اقتصادی که در کشور انجام
میشــود تا به امروز عمدتا دولتی بوده و بیشتر بنگاههای
فعال اقتصادی
بزرگ کشور بنگاههای دولتی هستند .وقتی بنگاهی به دولت
وصل اســت ریسکپذیری در آن باالتر میرود به این معنی که بنگاه تحت هر شرایطی سرپا
میماند و دراینباره با بنگاه خصوصی تفاوت زیادی دارد .یک بنگاه خصوصی صاحبان ســهام
دارد و باید توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت آن وجود داشــته باشد .اما بسیاری از بنگاههای
دولتی با وجود عدم توجیه اقتصادی در حال ادامه فعالیت هســتند .یعنی لزوما ادامه کار یک
بنگاه ،به معنای موفقیت و سودآوری آن نیست ،بلکه نگرش صاحبان بنگاه برای نگهداری آن
بوده اســت ،دولت صاحب این بنگاه است و صرف اینکه برای عدهای اشتغال ایجاد شود ،بنگاه
زیانده را نگه میدارد .حتی گاهی از منبع دیگری ،به بنگاه سرمایه تزریق میکند که آن را سرپا
نگاه دارد .اما یک مجموعه خصوصی به مســئله این گونه نگاه نمیکند ،زیرا در هر حال برای
ی سهامداران صرفه اقتصادی داشته باشد تا بنگاه ادامه
مجموعه سرمایهگذاری کرده و باید برا 
حیات پیدا کند .در این شــرایط اگر بنگاه اقتصادی به سوددهی مطلوب نرسد یا زیانده شود،
سرمایهگذار کسب و کار را تعطیل میکند .این تفاوت عمدهای است که بین بنگاههای دولتی
و خصوصی وجود دارد .مسئله دیگر این است که بسیاری از بنگاهها در ایران ،برای بنگاهداری
بخش خصوصی تعریف نشــده اســت و این نیز به دلیل اقتصاد مبتنی بر نفت است .اگر شما
صادرکننده باشید ،چه میزان میتوانید صادرات داشته باشید که مقابل صادرات نفتی معنیدار
باشد؟ این فاصله قابل رقابت نیست و اصال دیده نمیشود .هرچند صادرات غیرنفتی با رویکرد
مثبت مورد بحث قرار میگیرد؛ اما در عمل تا به حال به عنوان نیاز کشور مطرح نشده است .به
طور مثال گفته میشود تولید و صادرات خیلی خوب است ،ولی در حال حاضر به بخش تولید
به چشم اشتغالزایی نگاه میشود و اهمیت تولید تا حدودی در حوزه اشتغالزایی مورد توجه
قرار میگیرد .کسی نمیخواهد بنگاهی که اشتغالزایی دارد ،تعطیل شود و این تمایل به ادامه

نکتههایی که باید بدانید
[کوتاهمدت بودن عمر بنگاهها در ایران به این دلیل است که کشور ما
تولیدمحور و حتی تجارتمحور نیست.
[در بنگاههای دولتی لزوما ادامه کار به معنای موفقیت و سودآوری آن
نیست.
ی سهامداران صرفه اقتصادی داشته باشد تا ادامه
[بنگاه خصوصی باید برا 
حیات بدهد.
[بسیاری از بنگاهها در ایران ،برای بنگاهداری بخش خصوصی تعریف نشده
است.
[وقتی جلوی رشد یک بنگاه به دالیل مختلف گرفته میشود ،شرکتها
یمانند.
هم در مراحل بعدی درم 
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کار به خاطر اشتغالزایی است نه منافع آن سازمان .زیرا کشور با جمعیت  80میلیون نفر را با
فروش نفت اداره میکنیم .وقتی موضوعی اهمیت نداشته باشد و کشور نیازمند تولیدکنندهها،
صادرکنندهها و کارآفرینان نباشد ،قاعدتا استراتژیها و سیاستهای کشور نیز در مسیر ایجاد
زیرساختارهای مناسب برای آنها پیش نخواهد رفت .به همین دلیل است که این زیرساختارها
در ایران وجود ندارد.
تا  15ســال پیش جایزهای به نــام جایزه صادراتی به صادرکننــدگان تعلق میگرفت که
سالهاست از این جایزه خبری نیست .در بحث تولید نیز اگر کسی بخواهد کار تولیدی شروع
کند ،به دلیل فراهم نبودن زیرساختها به اندازهای با مشکالت روبهرو میشود که در بیشتر موارد
کار را رها میکند و تنها کسانی این کار را ادامه میدهند که عاشق تولید و حاضر به ادامه فعالیت
هستند .در کشور ترکیه اگر فردی بخواهد در زمینه داروهایی که در کشور تولید نمیشود ،به ویژه
ی هایتک ،سرمایهگذاری کند ،به میزان سرمایهگذاری فرد ،دولت پول بالعوض میدهد.
داروها 
در کشور چین ،دولت برای تولیدکننده قیمت کاال را تعیین میکند .به طور مثال دولت محاسبه
میکند که قیمت کاال باید چقدر باشد تا بتواند بازار خاورمیانه را به دست بیاورد ،اگر به طور مثال
این رقم  3دالر باشد و تولیدکننده بگوید رقم  6دالر منطقی است ،دولت از تولیدکننده میخواهد
کاال را در بازار  3دالر بفروشد و  3دالر مابقی را خودش پرداخت میکند و این باعث میشود که
چین به بزرگترین صادرکننده تبدیل شود .بنابراین این نگرش نیازمند توسعه بنگاههای اقتصادی
است و در دنیا امتحان پس داده است؛ اما هنوز با اذهان و فرهنگ کشور ما فاصله زیادی دارد.
در ایران اگر یک اســتارتآپ کوچک بخواهد کار خودش را شــروع کند و نیاز به ســرمایه
داشته باشد ،تسهیالتی دریافت نمیکند .صندوقهایی که در راستای حمایت از صنایع کوچک،
استارتآپها و کسب و کارهای دانشبنیان ایجاد شده ،قوانین و مقرراتی دارد که حتی نمیتوان
از تسهیالتشان استفاده کرد .برای پرداخت یک وام 18درصدی حتما وثیقهای از فرد میخواهد که
 120درصد وامی که پرداخت میشود ،ارزش داشته باشد .در حالی که وقتی چند فارغالتحصیل
دانشگاهی ،میخواهند یک کسب و کار راه بیندازند ،چنین وثیقهای در اختیار ندارند یا اگر چنین
وثیقهای در اختیار داشته باشند ،سراغ این تسهیالت نمیآیند .البته این مشکل از صندوق نیست؛
زیرا صندوق طبق قوانین و مقررات از پیش تعیینشــده فعالیت میکند؛ اما مشخص است که
نگرشی که قوانین و مقررات را تعریف میکند ،هنوز با نگرشی که الزمه توسعه بنگاههای اقتصادی
کشوری مثل ایران است ،فاصله زیادی دارد .قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان مصوب شده
و طبق آن شرکتهای دانشبنیان تا  15سال از معافیت مالیاتی برخوردار هستند .اما در عمل
شاهد هستیم که این معافیت مالی با چه مشکالتی اختصاص پیدا میکند .در این مورد هنوز
دست و دل مسئوالن حتی برای شرکتی که مورد تایید خودشان بوده ،میلرزد و این داستان
اصلی بنگاههای اقتصادی ایران است که جلوی رشد را میگیرد .وقتی جلوی رشد گرفته میشود،
شرکتهایی هم که با انگیزههای شخصی این مراحل را طی میکنند و جلوتر میروند ،در مراحل
بعدیدرمیمانند.
در بحث دارو با توجه به بحران نقدینگی و عدم برگشت پولی که در صنایع دارو به وجود آمده،
مسلما در آینده نزدیک تعدادی از این شرکتها ورشکست میشوند ،زیرا چرخه نقدینگی متوقف
شــده و پیشبینی در این مورد وجود ندارد .از طرفی دارو کاالیی نیست که شرکت به مردم یا
بیمارستانها بگوید تا پول پرداخت نکنند ،دارو به آنها تحویل داده نمیشود .شرکتها با حداکثر
توان دارو را به بازار وارد میکنند ،اما پولی به دستشان برنمیگردد .اینها اتفاقات و مصداقهایی
بود که وجود دارد .اگر بنگاه شخصی من در این شرایط بازار بنگاه موفقی بوده ،به این دلیل است
که از قبل به فکر بازارهای صادراتی بوده و تنها با هدف بازارهای ایران فعالیت نکردهایم ،همیشه
ت سقف کیفیت را در نظر گرفته ،تحقیق کردهایم که بهترین محصولی که در این
در محصوال 
زمینه در دنیا تولید میشود چیست و مشابه این محصول را تولید و عرضه کردهایم .در صورتی که
بسیاری از بنگاهها محصولی را تولید و به بازار ارائه میکنند که رقیب دیگر به راحتی میتواند بازار
را از دست آنها بگیرد؛ این بنگاه محکوم به فناست .ممکن است در شرایطی مثل جنگ یا تحریم و
هر دلیلی که کاال رقیبی ندارد ،بتواند در مارکت موفق باشد ،ولی اگر برای خود یک آرمان کیفیتی
تعریف نکرده باشد ،در شرایط عادی به راحتی یک محصول خارجی میتواند وارد بازارشود و با
کیفیت باالتر و قیمت مناسبتر بازار را از دستش بگیرد .یکی از رازهای ماندگاری بنگاه ما همین
در نظر گرفتن باالترین سطح استاندارد و کیفیت است که باعث شده رقبا نتوانند ما را به راحتی
از بازار بیرون بگذارند.

 .............................گـزارشـگر .............................

گزارش تحلیلی «آیندهنگر» از حال و روز
سرمایه اجتماعی در اقتصاد و جامعه ایران

سرمایه فراموش شده

عکس :رضا معطریان

مردم ایران ،سال به سال به هم بیاعتمادتر میشوند .در سال
 ،۵۴اعتماد عمومی مــردم به هم  ۵۴درصد بود .اما آخرین
پژوهشها نشان میدهد که در ســال  ،۸۹اعتماد مردم به
همدیگر به  ۹درصد کاهش یافته است .نه مردم به هم اعتماد
دارند ،نه به دولت اعتماد دارند و نه به فعاالن اقتصادی اعتماد
دارند .اعتماد کارفرماها به مــردم نیز از همه گروهها کمتر
است .اعتماد ،سرمایه اجتماعی به حساب میآید که با رشد
اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارد؛ چیزی که شاید همان حلقه
مفقوده اقتصادی باشد که انگار با توسعه ،قهر کرده است.

گـزارشـگر

سرمایهای به نام اعتماد ،دیریست گم شده
گزارش تحلیلی «آیندهنگر» از حال و روز سرمایه اجتماعی در اقتصاد و جامعه ایران

ریحانه یاسینی
دبیربخش گزارشگر

چرا باید خواند:
این گزارش را بخوانید
تاببینیداعتمادبا
سرمایههایتانچه
میکند؛ اگر نیروی کار
به کارفرما و کارفرما
به نیروی کار و همهي
مردم به هم اعتماد
نداشته باشند ،چه
به روز کسبوکارها
خواهد آمد

را معاملــ ه میکردند ،آنهایی که پول الزم داشــتند میرفتند وام
میگرفتند و همانجا هم بود که تجار مسجد و مدرسه میساختند
و پولش را میدادند .به عالوه ،بازار نه تودهای بیشــکل و بیقاعده
حاصل کنار هم قرار گرفتن تصادفی بازرگانان و ...بلکه مجموعهای
منظم از اصناف بود».
علیاصغر سعیدی ،پژوهشــگر اقتصادی نیز میگوید« :اگر به
تاریخ ایران نگاه کنید ،همــواره تجار بخش مهمی از جامعه بودند
کــه از طریق روحانیت با مردم ارتباط برقــرار میکردند .بازار را در
نظر بگیرید ،بخش مهمی از بازار ارگ بود و بخشــی از آن مسجد.
بازار ،مسجد و ارگ ،یعنی طبقه نخبگان ،حاکمان ،روحانیت و بازار،
اصناف ،گروههای تولیدکننده و فروشنده محور جامعه بودند که در
میان مردم زندگــی میکردند .ارتباط بین روحانیت و بازار را مردم
به وجود میآوردند .به همیــن خاطر بازاریان جزو نخبگانی بودند
کــه بخش مهمی از اعتماد مردم را به عنوان ســرمایهای برای کار

کت و شــلواری تیرهرنگ ،قامتی درشت ،تسبیحی در دست و
تکیهزده به پشتی و صندلی در داخل حجره و مغازهای ،شناسنامهای
برای بازاریها در دهه  40و  50به حساب میآید که شکمی برآمده
نیز مهر تایید نهایی بر آن اســت یا حداقل در فیلمها و تصاویر بعد
از انقالب ،این نســل چنین بازنمایی شدهاند .در همین قامت ،اگر
کراواتی روی پیراهن اضافه و تسبیح درشتدانه دستها حذف شود،
طبقه صنعتگر به تصویر کشــیده خواهند شد .دسته اول معتمد
مردم بودند و اهالی محل رویشــان حســاب ویژهای باز میکردند.
دســته دوم اما ظاهری شــبیه به فرنگیها داشتند و نگاهها به آنها
بــا تردید و بدبینی همراه بود .یرواند آبراهامیان در کتاب «مردم در
سیاست ایران» مینویسد« :در اقتصاد سنتی ،بازار چیزی بیشتر از
یک فروشگاه بود .انبار غله بود .کارگاه بود .بانک و کانون دینی کل
جامعه هم بود .آنجا بود که زمیندارها محصولشان را میفروختند،
صنعتگران کاالهایشان را تولید میکردند ،بازرگانان اجناسشان

شما به هركدام از گروهها و اصنافی كه نام میبرم به طور كلی تا چه اندازه اعتماد دارید؟

اصناف
غیرقابل اعتماد
مطالعهای را موسسه
ل  1393در
ایسپا در سا 
تهران انجام داده ،و نتایج
آن را با مطالعه سال
 1384مقایسه كرده و
طی آن برخی شاخصها
از جمله اعتماد نهادی را
میان مردم تهران اندازه
گرفته است ،که نشان
میدهد این شاخص
نهتنهاوضعیتمطلوبی
ندارد ،بلكه در گذر ایام
9ساله بدتر هم شده
است.

میزان اعتماد به اقشار اجتماعی

موضوع /پاسخ

غیرشاغالن

كارفرمایان

سایر شاغالن

Sig

موضوع

شاخص  1تا 7

پلیس راهنمایی

3/60

3/09

3/32

110/0

0/000

معلمان

4/87

پزشكان

3/81

3/55

3/65

40/8

0/000

اساتید دانشگاه

4/69

قضات

3/24

2/84

3/11

33/3

0/000

كارگران

4/50

اساتید دانشگاه

4/05

4/05

4/15

4/0

0/019

پزشكان

كسبه

2/49

2/83

2/62

43/4

0/000

ورزشكاران

4/27

نیروی انتظامی

3/43

2/97

3/20

60/7

0/000

هنرمندان

4/14

ورزشكاران

3/80

3/96

3/88

14/4

0/000

روحانیت

3/12

2/95

3/12

4/4

0/012

قضات

3/97

هنرمندان

3/46

3/74

3/58

28/8

0/000

روحانیون

3/92

روزنام هنگاران

3/86

كاركنان نیروی انتظامی

3/84

نمایندگان مجلس

3/79

متولیان سیاسی كشور

3/68

كسبه

3/19

تجار و بازرگانان

3/00

بنگا هداران

2/45

F

تجار و بازرگانان

2/12

2/47

2/13

31/7

0/000

یها
ارتش 

3/55

3/56

3/60

2/6

0/077

روزنام هنگاران

2/92

3/13

3/05

22/8

0/000

كارگران

3/44

3/38

3/60

30/0

0/000

4/38

منبع :ایسپا.1385 ،
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جایی در تاریخ که مردم نه به همدیگر اعتماد دارند و نه به دولت اعتماد میکنند؛ آن هم در روزگاری
که تالش برای جلب اعتماد سرمایهها و سرمایهگذاران به شاهکلیدی برای چرخیدن چرخ کارخانهها و
توسعه اقتصاد تبدیل شده است.

خود جلب کرده بودند ».اما ســالها و ســالها گذشت و گذشت،
حادثهها پشت ســر هم رقم خوردند و روزگار چرخید و چرخید تا
بازار و بازاریانی که کانون و مرکز جامعه بودند ،به غیرقابل اعتمادترین
گروهها برای مردم تبدیل شدند .آن طرف ماجرا ،کارفرماها نیز بیشتر
از تمام گروههای دیگر به مردم بیاعتماد شدند و هردوی این گروه
کنار هم ،اعتمادشان را به نهادهای دولتی از دست دادند .اوضاع کار
روز به روز هم بدتر شــد تا کار به میانههای دهه  90رسید؛ جایی
در تاریــخ که مردم نه به همدیگر اعتماد دارند و نه به دولت اعتماد
میکنند؛ آن هم در روزگاری که تالش برای جلب اعتماد سرمایهها و
سرمایهگذاران به شاهکلیدی برای چرخیدن چرخ کارخانهها و توسعه
اقتصاد تبدیل شده است .اما در همین روزگار ،گروهی سر برآوردهاند
که قد و قامتشان در نقطهای مقابل بازاریان قرار دارد .ساده ،راحت و
اسپرت لباس میپوشند .همراه خود نماد مذهبی حمل نمیکنند و
جینپوشی را به کراوات زدن ترجیح میدهند .در روزگاری که طومار
سرمایه اجتماعی بازار و بازاریان در هم پیچیده شده است ،آنها نسخه
جدیدی از بازار را ارائه کردهاند .جوانهای دهه شصتی و دهه هفتادی
با کسب و کارهایی که تمام آن در دنیای رمزها و عددهای مجازی
میگــذرد علیه بازار واقعی قد علم کردهاند و اعتماد مردم را روز به
روز بیشتر جلب میکنند .در میانه دهه  ،90شاید باز هم بازار کانون
کل جامعه باشد؛ کانونی که در دنیای کدها و کیبوردها و گوشیهای
موبایل زنده است و امید به بازگشت سرمایهای را که دیری است گم
شده ،زنده نگه داشته است.

«اعتماد عمومی» در ایران چه وضعیتی دارد؟

در فاصله سالهای  54تا  89اعتماد عمومی در ایران از  54به 9
درصد کاهش پیدا کرد

اســتا ِد یکی از کالسهای جامعهشناسی دانشگاه تهران مقابل
تخته ســفید از این طرف به آن طرف میرود و مولفههای مختلف
روابط اجتماعی را تحلیل میکند .او بعد از سالها تحقیق میگوید:
«میدانید مهمترین بحران اجتماعی االن به نظر من چیست؟ اعتماد!
خیلی ساده است .مردم به هم اعتماد ندارند ،به دولت اعتماد ندارند،
دانشــگاه به دولت اعتماد ندارد ،دولت نه به مردم و نه به دانشــگاه
اعتمــاد دارد و به همین ترتیب در تمام ســطوح اجتماعی درگیر
«بیشتر افراد جامعه ما قابل اعتماد هستند».
شما بیشتر با این نظر موافقید یا مخالف؟
نظر

درصد

كام ً
ال مخالف

17/1

مخالف

44/9

مردد

13/2

موافق

18/7

كام ً
ال موافق

1/7

یپاسخ
نمیدانم /ب 

4/4

نتایج نشان میدهد كه در سال  1384فقط حدود  20درصد مردم،
بیشتر افراد جامعه را قابل اعتماد میدانند و این رقم به نسبت پایین
است.

نکتههایی که باید بدانید
[به طور كلی كارفرمایان نسبت به شاغالن و هردو گروه نسبت به سایر مردم بیاعتمادی
بیشتری را نسبت به حكومت و اجزای آن و نیز از وضعیت جامعه خود ابراز میدارند.
[اعتماد عمومی مردم در ایران نهتنها كم است ،بلكه در  9سال گذشته نیز كمتر شده است.
[در میان قوای سهگانه ،كمترین اعتماد نسبت به دادگاهها و دادگستری ابراز شده است و
افراد جوانتر و نیز كسانی كه در سطوح اقتصادی باالتر هستند ،در مقایسه با دیگران اعتماد
كمتری نسبت به نهادهای حكومتی ابراز داشتهاند.
[هر شهروندی كه در نهادها و سازمانهای غیردولتی فعالیت دارد و عضو است و به عبارتی
مشاركت بیشتری دارد در مقایسه با دیگران ،اعتماد بیشتری نسبت به نهادهای حكومتی
نشان میدهد.
[مطالعات متعدد نشان میدهد كه طبقات باالی جامعه یا كسانی كه از سطوح تحصیلی
باالتری برخوردارند نسبت به نهادهای رسمی بیاعتمادی بیشتری ابراز میدارند.
[از نظر نخبگان مدیریتی مهمترین عنصر نظارتی كه موجب اعتماد به روند امور میشود،
سازوكار رقابتی و بازار است كه كمترین نقش را در سازوكارهای نظارتی ایران نسبت به آنچه
انتظار میرود دارد.

بیاعتمادی هستیم .همین است که کارهایمان پیش نمیرود».
پژوهشهای مختلف نیز زوالاعتماد را تایید میکند؛ ســطح
اعتماد عمومی در جامعه ایران پایین است و فرسایش اعتمادی نیز
روندی بلندمدت و مستمر است .بر اساس اطالعات کتاب «سرمایه
فراموششده» ،در فاصله ســالهای  1354تا  1383سطح اعتماد
عمومی از  54درصد به  24درصد كاهش یافته اســت .روند تنزل
اعتماد در ســالهای بعد نیز تداوم یافت به نحوی كه میزان اعتماد
عمومی شــهروندان تهرانی از  16درصد در سال  1382به  9درصد
در ســال  1389كاهش یافت .فرســایش اعتماد تنها به شهرهای
بزرگ یا برخی گروههای اجتماعی یا طبقات باالی جامعه منحصر
نمیشود ،بلكه روندی عمومی و فراگیر است ولی شدت آن در شهرها
و گروههای مختلف به یك اندازه نیست.
محســن گودرزی مینویســد« :چنین وضعیتی بــا رفتارهای
اقتصادی بلندمدت و توســعهگرایانه ســازگاری نــدارد .رفتارهای
اقتصــادی به ویژه آن گروه از رفتارهای مرتبط با ســرمایهگذاری،
بیش از هرچیز به محیطی قابل پیشبینی وابسته است .كنشهای
انســانی معطوف به آینده است یعنی هدفی را در آینده جستوجو
میكند .سرمایهگذاری از كنشهایی است كه به روشنی وابسته به
دركی از آینده است .در شرایطی كه افراد نسبت به آینده ،احساس
سردرگمی كنند یا نتوانند آن را پیشبینی کنند ،گرایش کمتری
برای سرمایهگذاریهای بلندمدت دارند».
اما در كنار كاهش اعتماد عمومی ،اعتماد به گروههای شغلی نیز
روندی نزولی طی کرده است .افول آن حتی دامنگیر مشاغلی مانند
معلمان و استادان دانشگاه یا پزشكان شده که معموالً در پیمایشها
رتبه باالیی در جلب اعتماد مردم دارند .به همین ترتیب ،بیاعتمادی
به نهادهای اجتماعی و دستگاههای دولتی نیز باال رفته است .همه
شواهد بیش و کم حاكی از فرسایش مستمر اعتماد اجتماعی است.
کسبه ،تجار و بنگاهداران ،سه گروهی هستند که در ردهبندی اعتماد
به مشــاغل مختلف در آخرین ردهها قرار میگیرند .به این ترتیب،
کارفرماها و فعاالن اقتصادی کمترین اعتمــاد را در میان مردم به
خود اختصاص دادهاند .البته ،کارفرماها نیز خود به مردم بیاعتمادتر

در كنار كاهش
اعتمادعمومی،
اعتماد به گروههای
شغلی نیز روندی
نزولی طی کرده
است .افول آن حتی
دامنگیرمشاغلی
مانندمعلمانو
استادان دانشگاه
یا پزشكان شده
ال در
که معمو ً
پیمایشهارتبه
باالیی در جلب
اعتماد مردم دارند
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گـزارشـگر
از هر گروه دیگری هستند .كارفرمایان بیش از همه گروهها ارزیابی
منفیتری از وجــود و رواج ویژگیهای مثبت در میان مردم دارند.
بیشترین تفاوت هم مربوط به وجود پایبندی به قول و قرار است كه
تفاوت چشمگیرتری است.
اعتماد كارفرمایان به خانوادههایشان بیش از دیگران است ،نكته
مهم اینكه كارفرمایان با اعتماد كمتر بــه جامعه به درون خانواده
خود خزیده و نســبت به آنان اعتماد بیشــتری ابراز داشتهاند و از
این طریــق در برابر بیاعتمادی به جامعه واكنش نشــان دادهاند.
كارفرمایان همچنین بیشتر از شاغالن ،و شاغالن نیز بیشتر از سایر
مردم بیاعتمادی بیشتری را نسبت به حكومت و اجزای آن و نیز از
وضعیت جامعه خود ابراز میدارند.

سعیدی:
عامل اعتماد
اجتماعی
تعیینکنندهتراز
قیمت کاالست.
قیمتپایینکاال
بهتنهایی باعث
نمیشود که
مصرفکنندهبا
تولیدکنندهرابطه
مستمرپیداکند.
علت ادامه روابط
را باید در جایی
به جز عامل
اقتصادی قیمت،
جستوجو کرد

اهمیت میدهند ،بسیار کم است .رشته جامعهشناسی اقتصادی تازه
متولد شده و مفهوم سرمایه که جامعهشناس فرانسوی به نام بوردیو
آن را ارائه کرد ،به ســه نوع سرمایه اصلی شامل سرمایه اجتماعی،
فرهنگی و فیزیکی یا اقتصادی میپردازد».
او ادامه میدهد« :بوردیو نشان میدهد که چطور این سرمایهها
به هم تبدیل میشوند .پس اعتماد اجتماعی قابلیت تبدیل شدن
به سرمایه فیزیکی ،یعنی همان اقتصادی را داراست .در رابطه بین
تولیدکننده و مصرفکننده ،عامل اعتماد اجتماعی تعیینکنندهتر
از قیمت کاالســت .قیمت پایین کاال بهتنهایی باعث نمیشود که
مصرفکننده با تولیدکننده رابطه مستمر پیدا کند .علت ادامه روابط
را باید در جایی به جز عامل اقتصادی قیمت ،جستوجو کرد».
محســن گودرزی در کتاب «سرمایه فراموششده» درباره تاثیر
اعتماد بر رشــد اقتصادی مینویسد« :از دهه  90میالدی در حوزه
مباحث اقتصادی گرایشی رو به رشد نهاد كه به رابطه میان جامعه،
فرهنگ و اقتصاد توجه داشت .از این منظر ،مفاهیمی مثل سرمایه
اجتماعی به ویژه اعتماد به مباحث اقتصادی راه یافتند .بخشــی از
نظریات و تحقیقاتی كه در این حوزه شكل گرفت ،به بحث اعتماد و
زمینههای افول یا رشد آن پرداختند .این نظریات پایین بودن میزان
اعتماد یا باال بودن آن را عاملی موثر در توسعه اقتصادی میدانستند.
در جوامعی كه اعتماد عمومی و نهادی باالست ،فعالیت اقتصادی با
سهولت بیشتری انجام میشود .حال آنكه در كشورهایی كه اعتماد
پایین است ،هزینههای زیادی بر فعاالن اقتصادی بار میشود و در
نتیجه ،فعالیت اقتصادی را با مشكل روبهرو میسازد».
بر اساس اطالعات کتاب «ســرمایه فراموششده» ،كشورهایی
با ســطح باالتری از اعتماد عمومی ،دارای ســطح باالتری از روابط
مشــاركتی میان نیروی كار و مدیریت و همچنین سطح باالتری
از اتحادیهســازی هســتند .وقتی اعتماد عمومی باالست ،اعضای
اتحادیهها هم بیشترند .رفتارهای منفعتطلبانه و غیرمشاركتی با
موانع سختی برای پیوســتن به اتحادیهها مواجه میشوند .اعتماد
متقابل و مشــاركت ،در از بین بردن این موانع بسیار موثر هستند.
تحلیلهای بین كشوری همچنین نشاندهنده آن هستند كه وقتی
اتحادیهها قویترند ،روابط میان كارگر و كارفرما مشاركتیترند .اما

چرا اعتماد در اقتصاد اهمیت دارد؟

در جوامعی كه اعتماد عمومی و نهادی باالست ،فعالیت اقتصادی
با سهولت بیشتری انجام میشود

دختری جوان ،لباسهایی شــیک و گرانقیمــت به تن دارد و
مشغول گشتن پشت ویترینهای یکی از مگامالهای پایتخت است.
برندهای مختلف کنار هم قرار گرفتهاند ،با نگاهی کوتاه فروشگاه مورد
نظرش را انتخاب میکند و میگوید« :شاید اینجا قیمتش گرانتر
باشد ،اما من به این برند اعتماد دارم .جنسهای فروشگاههای دیگر
قشنگتر هم که باشند ،به چشمم نمیآیند ».تمام صورت حاجعبداهلل
را چین و چروک پوشانده و دور سرش ،موهایی سفید باقی ماندهاند.
او درباره خریدهای روزمرهاش میگوید« :این فروشگاهها که جدیدا
باز شده ،تخفیفهای خوبی میدهند .اما از آنها که خرید میکنم،
به دلم نمینشــیند .هرچه برای یخچال میخواهم ،باید از آقا سید
بقال بخرم ».اعتماد ،همان چیزی است که هردوی آنها از نسلهای
مختلف ،سعی در توضیح آن دارند .علیاصغر سعیدی ،جامعهشناس
اقتصادی درباره این ســرمایه در اقتصاد بــرای «آیندهنگر» چنین
توضیح میدهد« :بحث اعتماد اجتماعی جدید است و بیشتر کسانی
که به یک عامل غیر از عوامل صرفا اقتصادی در رشد و افول اقتصادها
توجه میکنند ،به آن میپردازند .تعداد کسانی هم که به این مولفه

*
رتبه ایران طی سالهای  1996تا  2016در شاخصهای نظام تدبیر
با توجه به چنین وضعیتی از شاخصهای حكمرانی خوب به طور طبیعی نمیتوانیم انتظار آن را داشته باشیم
كه روابط دولت با دیگران از جمله بخش خصوصی براساس اعتماد و پرهیز از سوءظن باشد.

شاخص /سال

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2011

2013

2014

2015

2016

آزادی بیان و پاسخگویی

21

23

21

18

14

8

7

6

7

4

6

8

11

ثبات سیاسی و عدم خشونت

34

23

24

23

22

17

16

6

8

11

17

18

20

اثربخشی دولت

32

35

38

34

40

33

33

39

41

28

38

47

46

كیفیت تنظیم مقررات

5

5

6

8

9

4

3

3

6

6

5

7

9

حاكمیت قانون

24

31

39

29

33

21

21

18

17

17

13

17

26

كنترل فساد

28

26

32

50

43

38

28

16

20

28

31

32

26

منبعWorldWide Governance Indicator (WGI), 2017 :
* ارقام جدول نمره ایران را از یک تا صد نشان میدهدمیتوان گفت وضعیت این درصد از كشورها بدتر از ایران است .مث ًال رقم  28برای كنترل فساد در سال  2013به معنای آن است كه  28درصد
كشورها از ایران وضعیت بدتر و  72درصد وضعیت بهتری دارند.
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با تبلیغاتی که روشنفکرانی مثل جالل آلاحمد
علیه گسترش جامعه مصرفی داشتند ،رفتهرفته
اعتماد کاهش پیدا کرد.

در جوامعی كه اعتماد پایین است ،افراد زندگی خود را دستخوش
تاثیر نیروهایی میبینند كه بر آن كنترلی ندارند و اتفاقات را در پرتو
مفاهیمی مثل شانس و تصادف تفسیر و فهم میكنند .در جوامعی
كه سطح اعتماد عمومی باالست ،عمومیت این نوع نگرشها و انفعال
اجتماعی بیش از جوامعی است كه سطح اعتماد در آن پایین است.
در این جوامع ،وقتی افراد تمایل ندارند خود را درگیر روابط بلندمدت
كنند و به صورت موضعی و كوتاهمدت با مســائل روبهرو میشوند،
احتمال پیشبینیناپذیری افزایش مییابد .زیرا افراد كنشهای خود
را معطوف به آیندههــا و زمانهای دور نمیكنند ،برای كوتاهمدت
برنامهریزی میكنند و به اصطالح «چو فردا شود ،فكر فردا میكنند».
در نتیجه زنجیرهای از روابط كوتاهمدت و موضعی ،جهان اجتماعی
یسازند.
را م 

چرا «اعتماد به فعاالن اقتصادی»
در پایینترین سطح است؟

در ســال  42اتاق صنایع به وجود آمد و در ســال  48با اتاق
بازرگانی ادغام شد .همین ادغام تجار و صنعتگران ،پایههای
بیاعتمادی را گذاشت

بر اساس اطالعات کتاب «ســرمایه فراموششده» ،در سال 79
پژوهشی در مورد اعتماد میان گروههای مختلف شغلی انجام شده و
از شرکتکنندگان در آن خواسته شده بود تا در یک طیف 7قسمتی،
از اصــا با نمــره صفر تا کامال با نمره  ،6میــزان اعتماد خود را به
گروههای شغلی مختلف انتخاب کنند .در آن زمان ،حدود  17سال
پیش ،تجار و بازرگانان با نمره  2.1کمترین اعتماد را در میان مردم
دارا بودند .بعد از آنها نیز ،کســبه با نمره  2.49اقبال بدی در میان
مردم داشــتند و روزنامهنگاران نیز سومین گروهی بودند که با 2.9
در ســومین جایگاه پایین از لحاظ میزان جلب اعتماد مردمی قرار
میگرفتند .این اطالعات نشــان میدهد که بیاعتمادی به فعاالن
اقتصادی ،ریشــه در تاریخ دارد .تاریخی که علیاصغر ســعیدی،
پژوهشگر اقتصادی آن را مربوط به حدود نیم قرن پیش میداند .او
از علت بیاعتمادی مردم به آدمهای اقتصادی ،چنین روایت میکند:
«تجار همیشه پیش مردم مورد اعتماد بودند اما از زمانی که برخی از
آنها به صنعتگری و کارخانهداری تغییر فعالیت دادند ،اعتماد به آنها
نیز روز به روز کمتر شد .در دهه  ،40تلقی میشد که صنعتگران
بیشتر با دولت یا شــاه ارتباط دارند و گروهی هستند که بیشتر از
طریق حمایتها و تشویقهای دولت رشد کردهاند .به نظر میرسید
وقتــی که پایگاه بازاری خود را تغییر میدهند ،انگار از جامعه جدا
میشوند و به دولت میپیوندند .از آن طرف همچنین همواره بدبینی
در بین تجار نسبت به صنعتگران وجود داشته است».
نویســنده کتاب «موقعیت تجار و صنایــع در عصر پهلوی» ،با
تاکید بر تاریخ شکلگیری اتاق بازرگانی به شمایل کنونی میگوید:
«تحقیقات نشان میدهد که بخش اعظم صنعتگران از بازار آمدهاند؛
به ویژه وقتی که اتاق ایران با اتاق صنعت ادغام شد .در سال  42اتاق
صنایع به وجود آمد و آنها در ســال  48با هم ادغام شــدند .اگرچه
مخالفتهای زیادی از سوی تجار آن زمان به ویژه رئیس وقت محمد
خسروشاهی انجام میشــد ،اما به هر حال ادغام صورت گرفت .بر
اثر آن تجار بیشــتر در اتاق بازرگانی منزوی شــدند و بین تجار و
صنعتگران فاصله شکل گرفت .با استناد به پژوهشهای مختلفی

کارفرمایان ،بیاعتمادتر از همه
این اطالعات مهمترین دادههایی است كه میتوان مقایسهای میان برداشتهای كارفرمایان با
دیگران و به طور مشخص سایر شاغالن و غیرشاغالن داشت ،اگرچه این مطالعه در سال 1379
انجام شده است ،ولی گمان نمیرود منطق تفاوتها تغییر چندانی كرده باشد.
به طور كلی كارفرمایان بیش از سایر شاغالن و آنان نیز بیش از غیرشاغالن ،ارزیابی منفیتری
از وجود و رواج ویژگیهای مثبت در میان مردم دارند .بیشــترین تفاوت هم مربوط به وجود
پایبندی به قول و قرار است كه تفاوت چشمگیرتر است.
برای شاغالن اعم از كارفرمایان و دیگر شاغالن ،اهمیت خانواده و كار بیشتر از غیرشاغالن
است ،ولی هنگامی كه به مذهب میرسد ،اهمیت آن برای كافرمایان كمتر از دیگران است ،ولی
در موضوع سیاست نظرات هرسه گروه تقریباً مشابه است و تفاوت معناداری ندارد.
اعتماد كارفرمایان به خانوادههایشــان بیش از بقیه اســت ،در حالی كه در موضوع اقوام و
خویشاوندان و نیز دوستان نهتنها اعتمادشان بیشتر نیست بلكه اندكی نیز كمتر است؛ هرچند
سطح معناداری این تفاوت زیاد نیست .نكته مهم اینكه كارفرمایان با اعتماد كمتر به جامعه به
درون خانواده خود خزیده و نسبت به آنان اعتماد بیشتری ابراز داشتهاند و از این طریق در برابر
بیاعتمادی به جامعه واكنش نشان دادهاند.
اگر اجازه دهید ،میل دارم نظر شما را درباره اهمیت موضوعاتی مثل كار ،مذهب ،خانواده و
سیاست یكبهیك بپرسم .هركدام برای شما چقدر اهمیت دارد ؟
موضوع /پاسخ

غیرشاغالن

كارفرمایان

سایر شاغالن

F

Sig

كار

4/88

5/08

5/17

70/7

0/000

خانواده

5/29

5/35

5/36

11/2

0/000

مذهب

5/04

4/82

5/06

17/8

0/000

سیاست

3/02

2/96

3/03

0/7

0/519

شما ( )...خود را چقدر قابل اعتماد میدانید؟
موضوع /پاسخ

غیرشاغالن

كارفرمایان

سایر شاغالن

F

Sig

اعضای خانواده

4/87

5/06

5/03

57/4

0/000

اقوام و خویشان

3/45

3/41

3/48

5/5

0/007

دوستان

3/31

3/24

3/32

1/1

0/329

منبع :کتاب سرمایه فراموش شده ،چاپ اتاق تهران

میتــوان فرض گرفت که اگر اعتماد اجتماعی به این گروه کاهش
پیدا کرد ،نتیجه این ادغام بود .البته مواضعی که دولت ،شخص شاه
و دربار نسبت به روحانیت و تجار بعد از ملی شدن صنعت نفت و 15
خرداد داشتند ،اثرهای پررنگی گذاشت .تقریبا شاه و دربار از دولت،
روحانیت و بازار جدا شدند .اما همچنان ارتباط تجار با مردم به سبب
ارتباط با روحانیت حفظ شد».
اما اعتماد مردمی به این گروههای شــغلی نیز روز به روز کم و
کمتر شــد .سعیدی در اینجا نقش را به شخصیتهای روشنفکر و
ادبی میدهد و میگوید« :در آن زمان اینطور تلقی میشد که روز
به روز صنعت در حال رشد است .به ویژه با تبلیغاتی که روشنفکرانی
مثل جالل آلاحمد علیه گسترش جامعه مصرفی داشتند .کسانی
که گسترش مصرف را در جامعه انجام میدادند ،بیشتر صنعتگران
بودند .رفتهرفته اعتماد کاهش پیدا کرد و علت اصلی هم این بود که
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گـزارشـگر
گروههای مرجع مردم به صنعتگران با دیده تردید نگاه میکردند».
بیاعتمادی به فعاالن اقتصادی بعد از انقالب هم ادامه پیدا کرد،
اگرچه که قاطبه فعاالن اقتصادی هیچوقت از دولت شــاه حمایت
نکرده بودند .ســعیدی میگوید« :بعد از انقالب وقتی که اطالعات
مختلفی از سهام شرکتها ،روابط صنعتگران با دولت و ...به دست
آمد ،نشان داده شد که ارتباط خاصی میان آنها نبود ،بلکه روشنفکران
نسبت به رشــد جامعه صنعتی نوعی توهم داشتند و به نظرشان
میآمد که طبقه صنعتگران را سیاستهای دولتی و دربار به وجود
آورده است .اما خود انقالب اسالمی نشان داد که فعاالن اقتصادی در
هیچ مرحلهای از انقالب از شاه حمایت نکردند».
او ادامــه میدهد« :بعد از انقالب اعتمــاد اجتماعی به بازار هم
رفتهرفته کاهــش پیدا کرد؛ اگرچه تجار نقــش زیادی در انقالب
داشــتند و کمکهای مالی زیادی کرده بودند .اما به طور خاص در
دوران جنگ اعتماد اجتماعی به بازار که طرفدار نظام باز بود ،کاهش
پیــدا کرد .آن هم در اثر تبلیغات گروههای چپ در جو انقالب بود.
حتی در دولت مهندس موسوی به تدریج حضور کسانی که قوانین
ملی شــدن تجارت خارجه و ...را وضع میکردند ،نشاندهنده این
بود که جو انقالب از گروههای متمول فاصله میگیرد .در نهایت در
دوره معاصر کاهش اعتماد اجتماعی را ناشی از چپروی و بدبینی
روشنفکران نسبت به گروههای صاحب سرمایه میدانم».

بعد از انقالب
اعتماداجتماعیبه
بازار هم رفتهرفته
کاهش پیدا کرد؛
اگرچه تجار
نقش زیادی در
انقالب داشتند و
کمکهای مالی
زیادی کرده بودند.
اما به طور خاص
در دوران جنگ
اعتماداجتماعی
به بازار که طرفدار
نظام باز بود،
کاهش پیدا کرد

«اعتماد نهادی» طی یک دهه چه تغییری کرده
است؟

دولت و نظــام اداری در جذب اعتماد گروههای تحصیلکرده،
ناموفق بوده است؛ اعتماد به سازمانهای دولتی میان بیسوادان
 5/19اســت ،در حالی كه این رقم برای افــراد دارای مدرك
كارشناسی و باالتر  3/5است

اعتماد مردم به نهادهای مختلف کشــور ،هر سال کمتر میشود.
در ایــن میان کارفرماها و گروههای تحصیلکــرده ،از همه به نهادها
بیاعتمادترند و البته اعتماد مردم به سازمانهای خصوصی بیشتر از
اعتماد به دولت است .محسن گودرزی در کتاب «سرمایه فراموششده»
مینویسد« :اعتماد به سازمانها و نهادها یا اعتماد تعمیمیافته و انتزاعی
یكی از متغیرها و مولفههای بسیار بااهمیت در تشكیل سرمایه اجتماعی
اعتماد به سازمانهای دولتی
مراتب

ردیف

گویهها

تعداد
پاسخگویان

اص ً
ال

كم

تا حدودی

زیاد

كام ً
ال

1

قوه مجریه

4099

19/9

24/7

29/9

18/2

7/4

4/21

2

قوه قضاییه

4090

21/1

26/8

28/9

17/0

6/2

4/01

3

قوه مقننه

4024

21/5

25/9

30/6

16/1

6/0

3/98

میانگین

اعتماد به سازمانهای خصوصی
مراتب

گویهها

تعداد
پاسخگویان

اص ً
ال

كم

تا حدودی

زیاد

كام ً
ال

نهادها و سازمانهای خصوصی

4139

8/9

24/6

38/6

22/2

5/7
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میانگین
4/77

سازمانی است .این متغیر كه در مورد سازمانهای مختلف و در چهار
محور سازمانهای دولتی ،خصوصی ،مدنی و شهرداری تهران سنجیده
شده ،مورد تحلیل عاملی قرار گرفته است .دادههای موجود میانگین
اعتماد به سازمانهای مختلف دولتی را حولوحوش رقم  4در مقیاس
 0تا  10نشان میدهد كه رقمی پایینتر از حد متوسط  5و پایینتر از
سطح متوسط است (قوه مجریه  ،4/21قوه قضاییه  4/01و قوه مقننه
».)3/98
او با بررســی تطبیقی نتایج پژوهشی در حوزه «اعتماد نهادی» در
سال  84و  93نشــان میدهد که در هردو مقطع كمترین اعتماد به
دادگاهها و دادگســتری بوده است .ولی سقوط اعتماد به صدا و سیما
در این فاصله دهساله ،چشمگیرتر از سایر نهادهاست .جزئیات پژوهش
نشان میدهد كه بیشترین كاهش اعتماد از طرف نسل جوان زیر 30
سال اتفاق افتاده و با باال رفتن سن نیز تغییر چندانی در میزان اعتماد
یشود.
دیده نم 
همچنین کم شدن اعتماد نهادی در میان افرادی با تحصیالت عالی
معنادارتر و مشهودتر است .در سطح مناطق تهران نیز در سال 1393
كمترین میزان اعتماد ،مربوط به پاســخگویان مناطق  2 ،1و  3بوده
اســت .مناطقی كه در آن كارفرمایان بیشتری به نسبت سایر مناطق
ساكن هستند و میتوان آن را معرف بخش خصوصی در نظر گرفت .به
این ترتیب ،کارفرماها و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی بیشتر از تمام
مردم به نهادهای کشور بیاعتماد هستند.
این در حالی اســت كه در سال  ،1384مناطق شرق تهران اعتماد
كمتری از خود نشان داده بودند؛ مناطقی که طبقه اجتماعی آن را طبقه
متوسط و کارمند تشکیل میدهد.
بررسیهای کتاب «سرمایه فراموششده» نشان میدهد که کاهش
اعتماد نسبت مستقیمی با شاخص امید به آینده دارد که آن نیز كمتر
شده و از رقم  35/5از  100در سال  1384به رقم  29/5در سال 1393
رسیده است.
همچنین دولت و نظام اداری در جلب اعتماد گروههای تحصیلکرده،
ناموفق بوده است .اعتماد به سازمانهای دولتی میان بیسوادان 5/19
است در حالی كه این رقم برای افراد دارای مدرك كارشناسی و باالتر
 3/5اســت .این تفاوت در میــزان اعتماد به نهادهای خصوصی نصف
میشود و به نهادهای مدنی هم مجددا ً كمتر و نزدیك به هم میشود.
سهم نسبی گروهی كه «اص ً
ال» اعتمادی به دستگاههای دولتی ندارند
بین  19/9تا ( 21/5قوه مجریه و قوه مقننه) تغییر میكند ،در مقابل،
سهم افراد با اعتماد «كامل» برای قوه مقننه  6/0و برای قوه مجریه 7/4
درصد اســت .اعتماد به نهادها و سازمانهای خصوصی اگرچه اندكی
باالتر ،ولی كمتر از حد متوسط  5است ( .)4/77با این حال سهم گروه
فاقد اعتماد تنها  8/9درصد است .میانگین اعتماد به سازمانهای مدنی
نیز وضعیتی مشــابه دارد و بین ( 3/07احزاب و گروههای سیاسی) تا
( 4/85موسســات خیریه ،شوراهای محله و شهر و )...نوسان میكند.
به صورت خاص ،سهم افراد فاقد اعتماد به احزاب و گروههای سیاسی
بســیار باال و  32/1درصد است .در مورد واحدهای خدماتی شهرداری
تهران بیشترین میانگین مربوط به واحدهای فعال در عرصه حملونقل
عمومی ( )5/01و كمترین میانگین مربوط به واحدهای ایجاد اشتغال
و كارآفرینی ( )3/59اســت .در بخش اجتماعی شهرداری نیز دو گویه
فرهنگسراها و خانههای فرهنگ و خانههای بهداشت و سالمت شهری
به ترتیب میانگینی برابر  5/32و  4/99دارند .در مجموع میانگین اعتماد
به ســازمانها تنها در مورد دو واحد شهرداری تهران (یعنی واحدهای

ی شده میان عامالن اقتصادی
رفتار مبتنی بر اعتماد در روابط شخص 
بعدی عقالنی میبخشد .كسانی كه این رفتار را در پیش نگیرند ،از
فرصتهای آتی كسبوكار كنار گذاشته میشوند.

حملونقل عمومی و مجتمعها ،فرهنگسراها و خانههای فرهنگ) از
شهروندان پاسخگو در این مطالعه،
مرز  5باالتر اســت و میتوان گفت
ِ
اعتماد اندكی به آنها داشتهاند .در مورد سایر سازمانهای مورد پرسش
نیز ،دادهها از شرایط خاص بیاعتمادی به جای اعتماد حكایت دارند.
در حالی كه میانگین اعتماد افراد ساكن در پایینترین طبقه شهر
تهران به سازمانهای دولتی برابر  4/81است این رقم برای باالترین طبقه
برابر  3/14اســت كه این تفاوت بسیار زیادی است .در واقع از آنجا كه
بخش خصوصی بیشتر در طبقات باالی شهر ساكن هستند این تفاوت
را میتوان به نگاه این بخش تسری داد .این تفاوت در میزان اعتماد به
سازمانهای خصوصی خیلی كمتر میشود 5 ،درصد پایینترین طبقه
در برابر  4/7درصد باالترین طبقه .این تفاوت در اعتماد به سازمانهای
مدنی و شهرداری به كلی از میان میرود و ناچیز میشود.
JJدولت قابل اعتمادتر است یا سازمانهای خصوصی؟
بررســی نتایج به صورت تطبیقی میان دولت و بخش خصوصی،
نشان میدهد که مردم به نهادهای خصوصی ،اعتماد بیشتری نسبت به
دولتیها دارند .حدود  20درصد از مردم به قوه مجریه «اصال» اعتماد
ندارند و  29درصد «تا حدودی» اعتماد دارند .این در حالی اســت که
 8.9درصد از پاســخگویان اعالم کردهاند که به سازمانهای خصوصی
«اصال» اعتماد ندارند و  38درصد «تا حدودی» اعتمادشان پابرجاست.
با این حال در آن سوی طیف میزان کسانی که به دولت «کامال» اعتماد
دارند از سازمانهای خصوصی بیشتر است 7.4 .درصد از مردم به قوه
مجریه کامال اعتماد میکنند امــا در مقابل  5.7درصد از آنها چنین
احساسی را به سازمانهای خصوصی دارند .همچنین  18.2درصد از
پاسخگویان اعتمادشان به قوه مجریه «زیاد» است و  22.2درصد نیز به
بخش خصوصی اعتماد زیادی دارند.
علیاصغر سعیدی ،جامعهشــناس اقتصادی معتقد است که این
کاهش اعتماد ،مربوط به عملکرد خود نهادهای خصوصی نیز میشود.
او میگوید« :گروههایی که مســئولیت اجتماعی خودشــان را انجام
میدهند ،با جامعه از طریــق فعالیتهای خیریهای و غیرانتفاعی در
ارتباط هستند ،به نحوی سعی میکنند چه از طریق گسترش فعالیتها
و اشــتغالزایی ،چه از طریق روابط با کارگران و جامعه حس وفاداری
را بین خود و مردم برقرارکنند و اعتماد اجتماعی بســیار بیشتری را
دریافــت میکنند .همچنین آنهایی که کاالهایی را در بخش خدمات
ارائه میکنند و بعد از فروش خدمات خوبی میدهند ،ارتباط معتمدانه
خوبی را برقرار میکنند».
سعیدی با تاکید بر جلب اعتماد مردم در کسب و کارهای نوین ادامه
میدهد« :همانطور که به راحتی قابل مشاهده است ،اعتماد مردم به
اســتارتآپها بیشتر است .شاخص اعتماد اجتماعی بر اساس میزان
تقاضا و پایدار بودن این تقاضا اندازه گرفته میشود .در کل افرادی که در
بخش خصوصی بیشتر مورد اعتمادند ،افرادیاند که به وظایف اجتماعی
خود بهتر عمل میکنند و البته که به نفع فعالیت خودشان است».

بیاعتمادی با کسب و کارها چه میکند؟

با زوال اعتماد سرمایه اجتماعی در شرکت سقوط میکند و خود
سرمایه اجتماعی روی سرمایه فیزیکی یا اقتصادی اثر میگذارد

در کتاب «سرمایه فراموششده» درباره تبعات فراموشی سرمایه
ی شده
اعتماد آمده اســت« :رفتار مبتنی بر اعتماد در روابط شخص 

میان عامالن اقتصادی بعدی عقالنی میبخشــد .كســانی كه این
رفتار را در پیش نگیرند ،از فرصتهای آتی كسبوكار كنار گذاشته
میشــوند .این طرد نهتنها توسط طرفی كه به اعتماد آنها خیانت
شده است صورت میگیرد ،بلكه سایر كسبوكارهای موجود در آن
اجتماع كه با یكدیگر در ارتباط هستند و تجارب خود را در زمینه
روابط غیرقراردادی با هم در میان میگذارند نیز عامل غیرقابل اعتماد
را از چرخه تجارت خــارج میكنند .بنابراین نهادها هم به عامالن
انگیــزه الزم را برای رفتار مبتنی بر اعتماد میدهند و هم منجر به
پخش اطالعاتی میشــوند كه به عامالن اجازه میدهد بتوانند به
یكدیگر براساس این اطالعات اعتماد كنند».
بر این اساس ،ضعف اعتماد عمومی نیز بر وضعیت سازماندهی
بخش خصوصی اثر نامطلوب گذاشــته است .به علت پایین بودن
اعتمــاد عمومی ،افراد تمایل كمتری بــه همكاری و كار جمعی با
دیگران دارند ،و گرایش دارند همكاران خود را از بین اعضای خانواده
یا خویشــاوندان و آشــنایان نزدیك انتخاب كنند .به همین علت،
معموالً سازماندهی در مقیاس كوچك انجام میشود و با تغییرات در
نظام خانواده نیز شركتهای خصوصی تحت تاثیر قرار میگیرند .از
دید فعاالن بخش خصوصی این عامل مانع از شكلگیری شركتهای
یشود.
بزرگ م 
علیاصغر سعیدی ،مدیر گروه برنامهریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه
تهران آثار بیاعتمادی را چنین توضیح میدهد« :هر نوع رابطهای
چه رابطه تولیدی که بین اجــزای تولید اتفاق میافتد ،چه رابطه
مصرفکننده و تولیدکننده ،نیاز به وجود ســرمایه اعتماد دارد .در
ســطح یک بنگاه اقتصادی وقتی اعتماد کاهش پیدا کند ،مثال اگر
بین مدیران و مالکان باشــد ،ریسکپذیری مدیر را کاهش میدهد
و سود شرکت را کامال پایین میآورد .برای همین اگر شرکتهایی
باشند که صاحبان آن به مدیرانشان سهام شرکت را ندهند ،به ویژه به
مدیر حرفهای ،ریسکپذیری کاهش پیدا میکند و دود آن به چشم
کل شرکت میرود .همیشه بین افزایش کارایی بنگاهها با تفکیک
بین مالکیت و مدیریت و ســهم باال به مدیران ،اختالف نظر وجود
داشته است».

دولت و نظام
اداری در جلب
اعتماد گروههای
تحصیلکرده،
ناموفق بوده
است .اعتماد به
سازمانهای
دولتی میان
بیسوادان 5/19
است در حالی
كه این رقم برای
افراد دارای مدرك
كارشناسی و
باالتر  3/5است

مقایسه اعتماد نهادی در سال  1384و  1393نزد مردم تهران
پرسش /پاسخ

سال

زیاد

متوسط

كم

در دادگستریها و دادگاهها چقدر حقوق
مردم رعایت میشود؟

1384

11/6

30/1

58/3

1393

13/1

20/2

66/6

1384

20/2

31/4

48/4

1393

18/1

23/8

58/1

1384

22/4

33/6

44/0

1393

14/7

24/7

60/6

1384

31/0

37/1

32/0

1393

21/9

23/8

54/3

1384

18/1

36/7

45/2

1393

36/7

29/1

54/9

در مراكز نیروی انتظامی چقدر حقوق مردم
رعایت میشود؟
در تصمیمات مجلس شورای اسالمی چقدر
منافع مردم در نظر گرفته میشود؟
صداوسیما چقدر اطالعات و اخبار درست
در اختیار مردم قرار میدهد؟
دولت تا چه اندازه در تصمیمگیریهای
خود به منافع همه ملت ایران توجه دارد؟
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گـزارشـگر
ضریب همبستگی شاخصهای نظام تدبیر با درآمدهای صادراتی نفتو گاز به قیمت ثابت سال 1383در
فاصله سالهای 1377تا 1391
شاخص

ضریب همبستگی

سطح معناداری

آزادی بیان و پاسخگویی

-0/856

0/000

ثبات سیاسی و عدم خشونت

-0/818

0/000

اثربخشی دولت

0/213

0/464

كیفیت تنظیم مقررات

-0/444

0/111

حاكمیت قانون

-0/773

0/001

كنترل فساد

-0/481

0/082

با افزایش درآمدهای نفتی (توجه شود به قیمت ثابت و نه جاری) به ترتیب رتبه و شاخص آزادی بیان و ثبات
سیاسی و حاكمیت قانون با شدت كامال معناداری نزول میكنند .كیفیت تنظیم مقررات و كنترل فساد نیز كاهش
مییابد ولی به دلیل تعداد كم سالهایی كه آمار در دسترس بوده ( 14سال) سطح معناداری آنها قابل توجه
نیست .تنها اثر مثبت ولی اندك آن بر اثربخشی دولت است كه آن نیز به دلیل خاصهخرجی دالرهای نفتی است.

هرچه اعتماد
به بازاریها و
صاحبان صنایع کم
میشود ،در طیف
مقابل آنها اعتماد
به جوانهای
دهه شصتی و
دهه هفتادی
استارتآپباز
افزایش مییابد

او ادامه میدهد« :همچنین زوال اعتماد اجتماعی در سطح
کارگران و مدیران لطمه بزرگی به تولید وارد میکند .کارگری
که به مدیر خود اعتماد نداشــته باشد ،حتما احساس او روی
محصول نهایی که تولید میکند ،اثر خواهد گذشت .به جز این
نیز با زوال اعتماد ،سرمایه اجتماعی در شرکت سقوط میکند
و خود سرمایه اجتماعی روی سرمایه فیزیکی یا اقتصادی اثر
یگذارد».
م 
از طرف دیگر ،میان رشد اقتصادی و اعتماد رابطه مستقیمی
وجود دارد .پژوهشگرانی به نام ناک و کیفر با استفاده از دادههای
پیمایش ارزشهای جهانی نشان دادهاند كه مواردی همچون
«اعتماد همگانــی»« ،حاكمیت قانون»« ،آزادیهای مدنی» و
«كیفیت دیوانســاالری» با رشد اقتصادی همبستگی دارند.
سرمایه اجتماعی از میزان فقر میكاهد یا دستكم آن را تشدید
نمیكند .به عالوه یك انحراف معیار افزایش در میزان اعتماد در
سطح كشور ،سبب افزایش رشد اقتصادی به میزان نیم انحراف
معیار میشود .البته این رابطه دوطرفه است و رشد اقتصادی هم
اعتماد را بیشتر میكند.

نکتههایی که باید بدانید
[در مقایسه میان اعتماد به نظام سیاسی ،یا به نهادهای سیاسی و یا كنشگران سیاسی،
دانشجویان اعتمادشان نسبت به این سه حوزه به ترتیب از نظام سیاسی به سوی كنشگران
سیاسی كمتر است.
[وجود و درك از فساد در ایران بیشترین سهم را در بیاعتمادی سیاسی دارد ،در مقابل
وجود و احساس امنیت در ایران بیشترین تأثیر مثبت را بر اعتماد سیاسی دارد.
[اعتماد تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد .وجود این رابطه در ایران نیز ثابت شده است.
[وضعیت اعتماد در ایران به شدت متأثر از صمیمیت و آشناییهای خانوادگی و دوستی و
«دیگران نزدیك» است و در سطح انتزاعی و روابط مبتنی بر تعهد و نسبت به «دیگران دور»
شاخص اعتماد كمتر است و شكاف میان ایندو اعتماد زیاد است.
[مطالعات نشان میدهد كه در تهران اعتماد طبقات باالتر به نهادهای شهری بیشتر از
اعتمادشان به كارگزاران این نهادها است و این قضیه در طبقات فرودست معكوس است.
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«سرمایه اجتماعی» چطور افزایش مییابد؟

کسی که کاالیی را مصرف میکند ،از طریق آن خودش را بیان
میکند؛ اعتماد جمعی چیزی ورای حاصل جمع اعتماد تکتک
افراد است

زمانه عوض شــده است .در دهه  ،90منطق بازار حکم میکند که
قدیمیها از جوانهای پرشور و شر الگوبرداری کنند و نوآوریهای آنها
را به کار بگیرند .حاال هرچه اعتماد به بازاریها و صاحبان صنایع کم
میشود ،در طیف مقابل آنها اعتماد به جوانهای دهه شصتی و دهه
هفتادی اســتارتآپباز افزایش مییابد .تا جایی که در تحلیل علمی
جامعهشناســی اقتصادی نیز آنها راه خود را پیدا کردهاند .علیاصغر
سعیدی ،مدیر گروه برنامهریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران میگوید:
«از طریق شیوههای سازماندهی اجتماعی کار ،میتوان افزایش اعتماد
را تجربه کرد .از گذ ِر نوع سیســتم سازمان اجتماعی پست فوردیسم
میتواند راهگشا باشد .در این روش کار تیمی و رضایت کارمند اصل قرار
میگیرد و آسایش آن برای کارآیی باال مطرح میشود».
او با تاکید بر نقش مصرفکننده میگوید« :ســرمایه اجتماعی را
در رابطه بین تولیدکننده و مصرفکننده نیز باید مد نظر داشت .اگر
اعتماد بین ایندو کاهش داشته باشد ،موجب افت میزان سرمایهگذاری
میشود .یکی از ابتکاراتی که شرکتها همواره در بازار رقابت میتوانند
از طریق آن رقبا را بیرون کنند و ســهم بیشتری بگیرند ،تالش برای
باال بردن اعتماد است .یک راه ساده آن هم این است که شرکتها به
نیازهای واقعی مصرفکننده توجه کنند».
کسی که کاالیی را مصرف میکند ،از طریق آن خودش را بیان
میکند .سعیدی با تکیه بر این اصل ادامه میدهد« :مصرفکنندهها
با مصرف یک خدمت و کاال بیشتر خودشان را میخواهند بیان کنند
و همین برای تولیدکننده اهمیــت دارد .با مصرف برخی کاالها و
خدمات ،مصرفکننده احساس میکند که آگاهیاش افزایش یافته
و توانسته خواستههایش را با مصرف کاال بیان کند؛ چه کاال فرهنگی
و چه غیرفرهنگی باشد .با ایجاد این احساس ،فرد به کاال و خدمت
وفادار میشود .از این طریق رابطه مستمری شکل میگیرد که در آن
اعتماد اجتماعی به آن کاال افزایش پیدا کند».
با این تفاصیل ،اعتماد اجتماعی چیزی فراتر از احساس اعتماد
در تکتک افراد و مقولهای فردی است .علیاصغر سعیدی در انتها
میگوید« :اعتماد هم در روابط بین فردی وجود دارد و هم به صورت
اعتمــاد اجتماعی به گروههای مختلف .جمع اعتماد باالی تکتک
افرادی که از خدماتی مثل اســنپ و تپسی استفاده میکنند ،خود
اعتماد اجتماعی را شکل میدهد .مثل یک روح جمعی که از تکتک
افراد به وجود آمده ولی چیزی ورای آن و فراتر از آن است .تکتک
ما مصرف خدمات و کاال را تجربه میکنیم ولی وقتی بعد از مدتی
حس میکنیم نیازهایمان را بــرآورده کرده ،با مصرف آن به نوعی
خودمان بیان میشــویم ،خواستههایمان بیان میشود و رفتهرفته
این احســاس روح جمعی هم پیدا میکند که حتی ماحصل جمع
اعتمادهای فردی هم نیست ،بلکه چیزی ورای آن است که بر اعتماد
آینده افرادی که به مصرف این خدمات روی آورند ،اثرخواهد گذاشت
و مدام بازتولید خواهد شد».
* عنوان گزارش بر گرفته از
شعر «طفلی به نام شادی دیریست گم شده»
محمدرضاشفیعیکدکنی

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

آیندهنگر نظام توزیع در ایران را بررسی میکند

مدرنیزه الکپشتی
عکس :رضا معطریان

نظام توزیع در ایران در مقابل مدرن شدن مقاومت می کند؟! کارشناسان بر این باورند که سیستم توزیع حرکتهایی را به سمت مدرن شدن آغاز
کرده است؛ اما این حرکت ،الکپشتوار است و شاید هنوز در جامعه آنطور که باید لمس نشده است .از سویی پدیده مدرن شدن در هر جامعهای
ممکن است با موانع و چالشهایی از سوی قشر سنتی مواجه شود .در این شرایط به دلیل در خطر بودن بخشی از بازار به واسطه جدیدالورودها ،امکان
دارد کارشکنیهایی نیز از سوی قشر قدیمی صورت گیرد .این در حالی است که فعاالن اقتصادی عنوان میکنند که ساختار توزیعی کنونی در کشور،
هزینههایی را به تولیدکنندگان تحمیل میکند .به هرحال ایران نمیتواند از ساختارهای جهانی دور باشد .نباید فراموش کرد راهی که ما امروز در ابتدای
آن هستیم ،خیلی وقت است که در کشورهای دیگر طی شده؛ بنابراین ما نیز باید در این مسیر حرکت کنیم.

راهربد

توزیع بدون حمل و نقل؟!

فرسودگی ناوگان ،نظام توزیع را با چالش مواجه کرده است

در زنجیــره تامین برای یک کاال ،آنچه بیــش از همه اهمیت دارد تامین
بهموقع و مورد نیاز از ســوی سیستمهای حمل و نقل است؛ آن زمان که
سیســتم حمل و نقل به صورت دائم و منســجم برای حمل محصول به
بازارهای هدف و بازارهای مصرفی و رســیدن به دست مصرفکنندگان و
خریداران ،به خواست خریدار و متقاضی عمل میکند .اما سیستم حمل
و نقل کشــور دچار مشکالت متعدد است که طبیعتا فقدان وسایل نقلیه
به هنگام نیاز در بازار یکی از آن مسائل است .سالهاست که درباره ناوگان
سیده فاطمه مقیمی
حمل و نقل فرسوده صحبت میشود ،ناوگانی که برای دنیای امروز طراحی
نشده و از لحاظ کمیت نیز با محدودیتهای فراوانی روبهروست ،بدین جهت
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران
که تعداد کامیونها و واگنهایی که به بازار ورود میکند یا تعداد کشتیهایی
که وجود دارد ،و حتی ناوگان هوایی از لحاظ کمیت و کیفیت با استانداردها
فاصله فراوانی دارد .در سیستم حمل و نقل شاهدیم که نهتنها در دوران تحریم از ورود دستگاههای جدید
جلوگیری شد ،بلکه تولیدات داخلی برخی از این اقالم مانند کامیونها نیز نتوانست نیاز بازار را به اندازه متعادل
تامین و برقرار کند .حال با فرسوده شدن و خروج قسمتی از ناوگان حمل و نقل ،جایگزین کردن آنها میسر
نیست .چنین محدودیتهایی ،بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل را ضروری کرده است تا چرخه رسیدن
محصول به دست مشتریان عقیم نماند .این سیستم باید به گونهای باشد که باعث نشود شرکتهای تولیدی،
با وجود مشکالت فراوان در تامین مواد اولیه ،تولید و آماده شدن کاال برای حضور در بازارهای داخلی یا جهانی
با مشکل رسیدن بهموقع کاال به دست مشتریان که نیازمند ناوگانی قوی است ،روبهرو شوند.
سالها درباره این معضل بزرگ سخن گفته شده ،اما متاسفانه هیچ گشایشی دراینباره اتفاق نیفتاده است؛
اگرچه این سیستم حمل و نقل تنها مانع توسعه تولید نیست و یکی از آن موارد است ،زیرا در سیستم توزیع
عوامل مختلفی دخیل هستند .در خصوص حمل و نقل ضعف ناوگان یکی از عوامل است اما نمیشود گفت
این تنها اصل اســت والغیر .این ناوگان میتواند برای مسیرهای کوتاه و داخلی استفاده شود؛ اما در حوزه
بینالمللی ،بهروز بودن یکی از عوامل مهم است ،یعنی باید حداقلها را داشته باشیم تا از این شرایط خارج
شویم .از طرفی ،در یک خدمت مصرفی ،سیستمها و امکانات باید دائما بهروز شوند و این چرخه نیز محدود
به یک بازه زمانی نیست و همیشگی است .به زبانی ساده ،اینطور نیست که فرضا با ورود  10هزار کامیون
سیستم حمل و نقل تا  25سال نیازمندیهای خود را تامین میکند و با مشکلی مواجه نمیشویم .بازسازی
باید در کنار نوسازی صورت گیرد .با این حال ،در بازه زمانی فعلی ،عمر ناوگان حمل و نقل در حدود  19الی
 20سال است که در کشورهای پیشرفته و توسعهیافته این رقم حدود  5تا حداکثر  7سال است .این اعداد و
ارقام چنین مینماید که ناوگان حمل و نقل کشور فرسوده است و نیاز جدی به نوسازی ،تغییر و ترمیم دارد.
زمانی هم که از کریدورهای جدید در منطقه سخن میگوییم ،باید این را هم در نظر داشته باشیم که چنین
مطالبهای با این ناوگان امکانپذیر نیست.
یکی از مشکالتی که همیشه واردکنندگان و صنایع ما با آن مواجه هستند ،این است که کاالها در مبادی
کشور دپو میشوند و در آنجا باقی میمانند ،به این دلیل که ناوگانی برای جابهجایی این کاالها وجود ندارد.
کارخانههای تولیدی مثل سیمان و گچ در حمل محصول به بنادر برای خروج از کشور با مشکل مواجه هستند
و تعداد کامیونها برای رساندن تولیدات این کارخانهها به بنادر مربوطه مثل بندر امام یا بندرعباس کافی
نیست .این کمبود سبب میشود که همواره کاالهای این شرکتها در مبادی معطل شود .از طرفی دولت از
گشایشهای پس از برجام برای نوسازی ناوگان جادهای استفادهای نکرده است؛ فقط در ناوگان هوایی شاهد
خرید تعدادی هواپیما بودهایم و تعدادی هم تعهد شده تا در آینده به ایران تحویل شود .اما در بخش حمل و
نقل جادهای چنین اتفاقی نیفتاده است.
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پناهگاهسرخوردگان

چرا خردهفروشی برچیده نمیشود؟

یداهلل صادقی ،کارشناس امور اصناف که پیش از این رئیس مرکز
امور اصناف و بازرگانان و سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت بود ،به اقداماتی که در خصوص اصالح
نظام توزیع در ایران صورت گرفته اشاره میکند .او اما مشکالت
را نادیده نمیگیرد و اعتقاد دارد حرکت سنتیها به سمت مدرن
شدن کند است و آن را به نفع این گروه نمیداند .صادقی معتقد
است زیرساختهای الزم برای مدرن شدن تا حدی فراهم است و
باید از آن بهره گرفت .او در بخشی دیگر از صحبت هایش به تعدد
واحدهای صنفی نیز اشاره دارد اما میگوید تا زمانی که جایگزینی
برای برآورده شدن نیاز قشر تحصیلکرده در اقتصاد به وجود نیاید،
نمیتوان درهای بخش اصناف را هم به روی آنها بست .بنابراین
مجوزدهی به ایجاد واحدهای صنفی به رغم ازدیاد آنها ادامه پیدا
خواهد کرد .او راهکارهایی نیز برای مدرن شدن نظام توزیع ارائه
توگو را با آیندهنگر میخوانید.
میدهد .در ادامه مشروح این گف 

به نظر شما چرا نظام توزیع در ایران به سمت مدرن شدن پیش نرفته
است؟

نظام توزیع ،نظامی مســتقل از سایر نظامات اقتصادی و اجتماعی نیست.
نظام توزیع هم بخشــی از نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه است و به میزان
پیشرفت در سایر بخشها ،بخش توزیع نیز متاثر خواهد بود .بنابراین سؤال کلی
است ولی فکر میکنم که نظام توزیع هم تا حدودی سایر بخشها به سمت نو
و مدرن شدن پیش رفته است.
یعنی به نظر شما ما در این زمینه پیشــرفت داشتهایم؟ اما به نظر
میرسد که نسبت به دنیا پیشرفت کندی در این زمینه داریم.

بله ،عرض کردم که به نســبت سایر بخشهای اقتصادی پیشرفت داشته
است .با پیشرفت شرکتهای آیتی ،شرکتهای آیتی بیس و دانشبنیان در
این زمینه ایجاد شده است ،نظیر استارتآپهایی که در زمینه توزیع خدمات
کاال در کشور شکل گرفته که به شکل الکترونیکی کار خود را انجام میدهند.
فروشگاههای زنجیرهای ،شرکتهای پخش و شرکتهای لجستیک پدیدههایی
هســتند که نسبت به گذشته اوج میگیرند .در یک سال اخیر زمینه فعالیت
قانونی و توسعه آنها هم فراهم شده است.
آیا نظام توزیع ما از خردهفروشــیها به سمت فروشگاههای توزیع
زنجیرهای پیش رفته و این موضوع بین مردم جا افتاده است؟

بله ،این در بین مردم جا افتاده است .زمینه ایجاد و توسعه این فروشگاهها
ایجاد شده و االن تعداد فروشگاههای زنجیرهای در کشور به بیش از  2500یا
 2600شعبه رسیده و تعداد شرکتهایی که بخش عمومی و دولتی نیستند،
اعم از شرکتهای صددرصد خصوصی ،رو به گسترش است .حتی در یک یا دو
مورد نیز این شرکتها با سرمایهگذاری خارجی ایجاد شده است .بنابراین نسبت
به چهار سال قبل رشد بسیار خوبی کردهاند ،زیرا در اصالحیه قانون نظام صنفی
مصوب سال  ،92بستر برای ایجاد فروشگاههای زنجیرهای در کشور فراهم شد.
همچنین اتحادیه کشــوری برای آنها تاسیس شد و امکانات الزم برای رشد و

تا زمانی که سرمایهگذاری کافی در بخشهای مولد اقتصاد صورت نگیرد ،نمیتوانیم درِ اصناف را به روی مردم ببندیم و نگذاریم کسی کسب
و کار کند .به هر حال همهچیز به هم متصل است .ضمن اینکه ما تشویق میکنیم به ایجاد فروشگاههای زنجیرهای و واحدهای تولیدی صنفی و
خدمات فنی .ولی در بخش توزیع هم نمیتوانیم منع قانونی برای جلوگیری از پروانه کسب ایجاد کنیم.

پیشرفت فعاالن این زمینه فراهم شد.

تولیدکنندگان معتقدند که نظام توزیع ما با بحران خیلی جدی مواجه
است .این بحران چیست که همه از آن صحبت میکنند؟

اشکاالتی در نظام اقتصادی ما وجود دارد .از جمله آنها میتوان به مشکالت
در حوزه توزیع اشاره کرد .اما دقیقا نمیدانم بحران مدنظر آنها چیست .امروزه
بزرگترین مشــکلی که در نظام توزیع کشــور وجود دارد این است که نرخ
موازنه آن باالست .یعنی کاال از زمانی که تولید میشود تا زمانی که به دست
مصرفکننده میرسد ،باید حلقههای واسط کمتری داشته باشد و مستقیمتر به
دست مردم برسد که این موضوع در ایران با چالش مواجه بوده؛ طبیعتا اقداماتی
چون توســعه فروشگاههای مجازی و فروشگاههای زنجیرهای ،و ساماندهی و
تجهیز شــرکتهای پخش که کاال را مستقیم از تولیدکننده یا واردکننده به
عرضهکننده نهایی برســانند ،به بهبود سیستم توزیع کاال کمک میکند .این
اتفاقات افتاده و بخشنامههایی برای اصالح نظام توزیع در دستور کار قرار گرفته
است.
سنتیهایی که در بازار از گذشته فعالیت میکردند ،در مقابل مدرن
شدن مقاومت میکنند .دلیل آن را چه میدانید؟ آیا اینها کسب و کار خود
را در خطر میبینند یا اینکه مشکل از آنها است که به سمت مدرن شدن
حرکتنمیکنند؟

زنجیرهایهــا و دیجیتالیهــا به دلیل اینکه یکپارچگــی در فرآیندهای
تامین کاال انجام میدهند ،منافعی نصیبشــان میشود که بعضی از آن منافع
را به مصرفکننده منتقل میکنند .بنابراین مزیت نســبی خوبی برای رقابت
با واحدهای ســنتی پیدا میکنند .واحدهای سنتی نمیتوانند از این مزیتها
برخوردار باشــند .طبیعتا تضاد منافع ایجاد شــده و ســنتیها در مقابل آن
موضعگیریمیکنند.
راهکار این موضوع چیست؟

واحدهای توزیع سنتی نیز مانند شرکتهای زنجیرهای یا دیجیتالی میتوانند
در مورد هلدینگهای مشترک اقدام و فرآیندهای مربوط به تامین و توزیع خود
را یکپارچه کنند و سودی را که از این یکپارچگی نصیب آنها میشود به مشتری
منتقل کنند .در این صورت قدرت رقابتی آنها افزایش پیدا میکند .شما تصور
کنید فروشگاه محلی نمیتواند کاال را زیر قیمت درجشده روی آن ارائه دهد اما
فروشگاه زنجیرهای به راحتی این کار را انجام میدهد .اگر چند فروشگاه محلی
با هم هلدینگی ایجاد کنند ،میتوانند مانند فروشگاههای زنجیرهای عمل کنند
و مشــتری خود را در محل حفظ کنند .اگر این فروشگاهها کاال را در محل با
تخفیف به شما ارائه دهند ،ترجیح میدهید که از آنجا خرید کنید و از حضور در
فروشگاههای بزرگ بینیاز میشوید .این یکی از راههای مهم است .البته برخی
از فروشگاههای زنجیرهای از همین سیستم شکل گرفته است مانند دریانیها
که واحدهای خردهفروشی موجود را تحت پوشش خود قرار دادند و شرکتی با
نام دریانیها تاسیس کردند که االن فعالیت میکنند .مدلی که برای نجات این
نوع کسب و کارها وجود دارد همین است و این خود نوعی نوگرایی و مدرنیزه
کردن و بهینه کردن شــبکه توزیع اســت .در این روش شبکه موجود بهرهور
میشود .چند نهاد مانند شرکتهای پشتیبانیکننده ایجاد میشود ،منابع به
اشتراک گذاشته میشود و قدرت چانهزنی با تولیدکنندهها ،واردکنندهها و سایر
شرکتهای رقیب افزایش مییابد .پس میتواند به سبک رفتار فروشگاههای
زنجیرهای رفتار کند .نمونه موفق این سیستم را در تعاونیهای صنوف توزیعی
که اوایل انقالب ایجاد شده بودند ،میبینیم .آن زمان نظام توزیع کاال به شکل
متمرکز بود .واردکنندهها و تولیدکنندهها کاالی خود را در اختیار تعاونیها قرار
میدادند .تعاونیها نیز در اختیار اعضایشان که همین صنوف موجود هستند،
قرار میدادند و آنها نیز بین مصرفکننده توزیع میکردند و این مدل به شکل
تعاونی ،شرکتهای سهامی خاص یا اشکال حقوقی دیگر که در کشور وجود

دارد کامال قابل تحقق است.

خود اصناف هم باید تمایل داشته باشند که تحت عنوان یک شرکت
فعالیت کنند .این واحدها باید در شرکت شریک شوند؟

نه ،در فرآیند فروش شــریک نمیشوند .شــرکتی تاسیس میکنند که
منابع مالی را از اعضای خود تامین میکند و از سایر منابع تامین سرمایه نیز
میتواند وام بگیرد .میتواند به جای اعضای خود با تولیدکنندهها مذاکره کند
و سفارشهای عمده بگیرد و از تخفیفات مناسب بهرهمند شود؛ بنابراین کاال
را بر اساس برنامهریزی مناسبی که میکند ،از منابعی که تهیه کرده در اختیار
اعضای تحت پوشــش قرار دهد و اعضا نیز کاال را با قیمت مناسبی در اختیار
مصرفکننده قرار دهند .این زمینه وجود دارد .اما واکنش برخی واحدها نسبت
به تغییرات بطئی و کند است و این باعث میشود که از پدیدههای روز عقب
بمانند .به طور مثال آژانسهای تاکسیسرویس بسیار جنجال کردند که اجازه
فعالیت به استارتآپهای حوزه حمل و نقل داده نشود .ولی چون قانونی بود
و پدیــد ه نویی بود که هزینههای آن برای مردم توجیهپذیر بود آنها جا ماندند
و این اســتارتآپها بخش زیادی از رانندههایی را که با آنها هم کار میکردند
تحت پوشــش خودشان قرار دادند و تعداد زیادی از مشتریان را جذب کردند؛
زیرا سیستم آنها با نیازهای امروز و امکاناتی که آیتی برای مردم فراهم کرده،
منطبق است .مقاومت سنتیها به ضرر خودشــان است .میتوانند سوار این
موجهای نوین شوند و از آنها بهرهبرداری کنند .ضمن اینکه فرزندان اینها هم
حاضر به فعالیت در واحدهای پدر خود به شکل سنتی نیستند .آنها هم به دنبال

برنامههای ما
برایاینکهجمعیت
اصناف افزایش پیدا
نکند ،این است که
واحدهای توزیعی
باید زنجیرهای و
دیجیتالیشوندتا
بهرهوری باالیی
داشته باشند و
هزینه مبادله را
کمترکنند

نکتههایی که باید بدانید
[نظام توزیع هم تا حدودی مانند سایر بخشها به سمت نو و مدرن شدن پیش رفته است.
[هیچ سیاست و برنامهای برای منع افزایش این اصناف نداریم.
[کشش بازار اجازه نمیدهد واحدهای صنفی جدید شکل بگیرد.
[وقتی بخشهای مولد اقتصاد نتوانند پاسخگوی متقاضیان جدید ورود به بازار کار شوند ،این
افراد به اصناف جذب میشوند.
[واحدهای صنفی پناهگاهی برای فارغالتحصیالن و افراد جویای کار است که از بقیه بخشها
سرخورده شدهاند
[در ایران ،به ازای هر  68نفر یک واحد صنفی توزیعی وجود دارد.
[افزایش واحدهای تولید و خدمات فنی ،مهندسی در کشور ایرادی ندارد؛ زیرا اینها منشأ
ایجاد ارزش افزوده هستند.
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راهربد

7

ميليون
نفر در واحدهای
صنفیکارمیکنند

اگر به همین حدود
 3میلیون واحد
صنفینگاهی
بیندازیم برای
حدود  6و نیم تا 7
میلیوننفراشتغال
ایجاد کردهاند.
بدون اینکه به دولت
مراجعه کرده باشند
یا به ازای این
واحدهاتسهیالتی
دریافت کرده
باشند ،به ازای هر
واحد صنفی در
کشور ،برای  2و
نیم نفر شغل ایجاد
شده است .درواقع
بیش از 7میلیون
نفر در این حوزه
کارمیکنند

این هستند که از تکنولوژیهای موجود بهره ببرند و در جهت توسعه خود اقدام
کنند .این گرایش در نسلهای جوان این نوع کسب و کارها وجود دارد.
امروز تقریبا  3میلیون واحد صنفی در کشور داریم؛ درست است؟

بر اساس آنچه که در سایت ایرانیان اصناف درج کردیم حدود  2میلیون و
 500هزار واحد صنفی وجود دارد که اینها به صورت آنالین و براساس پروانه
واحد افزوده میشــود .اگر به سایت ایرانیان اصناف مراجعه کنید ،آمار این
واحدها به صورت دقیق و با توزیع جغرافیایی و رستهها و اتحادیهها به شما
ارائه میشود .این تعداد کامال تجزیه و تحلیل آماری شده و در اختیار شما قرار
میگیرد .عالوه بر این تعداد ،نزدیک به  300هزار واحد هم به شکل غیرمجاز
و بدون پروانه کسب فعالیت میکنند که اینها شناسایی و ثبت شدهاند .محل
فعالیت و نوع کســب و کار آنها و رســتهای که کار میکنند به دقت احصا
شده و در سایت قرار گرفته است .آمار سایت ایرانیان اصناف آنالین است و
با تغییرات ،بهروز میشــود .این  2میلیون و  800هزار به عنوان رفرنس در
سایت قرار گرفته و براساس شناسایی میدانی انجام گرفته است .ممکن است
واحدهایی باشند که هنوز شناسایی نشدهاند یا واحدهایی باشند که ساختار
آنها شبیه سیستمهای تجاری باشد ولی جزو این دسته از فعالیت قرار نگیرند.
اینها مکانهایی هستند که ممکن است افراد صنفی در آن فعالیت کنند یا
حتی افراد غیرصنفی در آنها مشغول به فعالیت باشند .ما فقط واحدهایی را
صنفی تلقی میکنیم که مشغول فعالیت در زمینههایی باشند که به عنوان
صنف تعریف شده باشد.
آیا این تعداد واحدهای صنفی توانسته در نظام توزیع ایران تاثیرگذار
باشد و به آن کمک کند؟

اگر به همین حدود  3میلیون واحد صنفی نگاهی بیندازیم برای حدود  6و
نیم تا  7میلیون نفر اشتغال ایجاد کردهاند .بدون اینکه به دولت مراجعه کرده
باشند یا به ازای این واحدها تسهیالتی دریافت کرده باشند ،به ازای هر واحد
صنفی در کشــور ،برای  2و نیم نفر شغل ایجاد شده است .درواقع بیش از 7
میلیون نفر در این حوزه کار میکنند .اگر این تعداد را به خانواده تبدیل کنید
جمعیت عظیمی را شامل میشود .میتوان گفت که حدود یکسوم جمعیت
کشــور مرتبط با فعالیتهای صنفی امرار معاش میکنند .به هر حال بخش
بسیار مهم و بزرگی هستند و اشتغال ساالنه آنها هم خوب است و ساالنه 200
هزار شغل در کشور ایجاد میکنند .بنابراین نقش برجستهای در کشور دارند.
درواقع ویترین اقتصاد کشور هم محسوب میشوند .از طریق تحوالتی که در
این واحدها در جریان است میتوان به خیلی از تغییراتی که در متغیرهای کشور
ایجاد میشود پی برد .نقشهای اجتماعی و سیاسی خاصی هم دارند که موضوع
بحث نیســت؛ اما در جایگاه خود قابل توجه است .بنابراین جایگاه واحدهای
صنفی از نظر اشتغال و اقتصاد کشور بسیار مهم است.
 آیا این تعداد واحد صنفی نیاز کشور است یا خیر؟

2.5

ميليون
واحد صنفی وجود
دارد

64

به نظر ما این تعداد نیاز نیســت .زیرا به ازای هر  38نفر ایرانی یک واحد
صنفی درکشــور وجود دارد .این واحدها به تولیدی ،خدماتی فنی و توزیعی
تقسیم میشــوند .واحدهای تولیدی ارزش افزوده تولید میکنند .واحدهای
خدمات فنی که در جامعه وجود دارند و نیاز مردم را مرتفع میکنند نیز ارزش
افزوده دارند .یک میلیون و  250هزار واحد داریم که فروشنده هستند و کاال را
از مبادی تامین میکنند و در اختیار مصرفکننده قرار میدهند .اگر بخواهیم
واحدهای توزیعی را در نظر بگیریم ،به ازای هر  68نفر یک واحد صنفی وجود
دارد .در کشورهای دیگر این نسبتها متفاوت است و درمورد واحدهای توزیعی
این رقم  150تا  200نفر اســت .در کشورهای پیشرفته مانند امریکا به ازای
هر  300تا  400نفر یک واحد توزیعی وجود دارد .البته ایران در این خصوص
با کشــورهای در حال توسعه تفاوت چندانی ندارد .افزایش واحدهای تولید و
خدمات فنی مهندسی در کشور ایرادی ندارد؛ زیرا اینها منشأ ایجاد ارزش افزوده
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هستند .اما برنامههای ما برای اینکه این جمعیت افزایش پیدا نکند ،این است
که واحدهای توزیع باید زنجیرهای و دیجیتالی شوند تا بهرهوری باالیی داشته
باشند .و هزینه مبادله را کمتر کنند.
برای واحدهای جدید هم پروانه صادر میکنید؟

بله ،ما طبق قانون مجوزهایی را در سراســر کشــور صــادر میکنیم .در
کوچکترین شهرها هم اتحادیههای صنفی وجود دارند و برای متقاضیان ایجاد
کســب و کارهای صنفی پروانه صادر میکنند ،اما بر اساس بستر الکترونیکی
که ما فراهم کردیم و دستورالعمل ها ،قواعد و ضوابطی که در اختیار آنها قرار
دادیم پروانه میدهند و همینطور نظارت و پایشی که ما به صورت آنالین انجام
میدهیم .یعنی در شهرهای کوچک هم مانند امری که در مرکز کشور اتفاق
میافتد پروانه صادر میکنند .بنابراین ما طبق قانون نمیتوانیم امر صدور پروانه
را متوقف کنیم؛ اما سیاستگذاری ما این است که واحدهای صنفی به سمت
سیستم دیجیتالی بروند .خود آن واحدها هم تمایل ندارند و ضمن اینکه کشش
بازار هم اجازه نمیدهد واحدهای صنفی جدید شکل بگیرد .ولی ضعف و نکته
اساسی که در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد این است که در بخشهای
مولد کشور مانند صنعت ،معدن ،توریسم و کشاورزی سرمایهگذاری مطلوب
صورت نمیگیرد و پاســخگوی متقاضیان بهویژه فارغالتحصیالن رشتههای
مختلف نیستند .وقتی این بخشها نتوانند پاسخگوی متقاضیان جدید ورود
به بازار کار شوند ،این افراد به اصناف جذب میشوند .درواقع واحدهای صنفی
پناهگاهی برای فارغالتحصیالن و افراد جویای کار اســت که از بقیه بخشها
سرخورده شدهاند و برای امرار معاش به حداقلهایی دست پیدا میکنند.

اگر در اصناف اشباعشدگی وجود دارد ،چرا جلوی مجوزهای جدید
گرفتهنمیشود؟

ما هیچ سیاست و برنامهای برای منع افزایش این اصناف نداریم.
این طرز فکر درست است یا خیر؟

اگر بخواهیم این بخش را محدود کنیم باید مسیر دیگری را برای مردم باز
کنیم .تا زمانی که سرمایهگذاری کافی در بخشهای مولد اقتصاد صورت نگیرد،
نمیتوانیم این بخش را به روی مردم ببندیم و نگذاریم کسی کسب و کار کند.
به هر حال همهچیز به هم متصل است .ضمن اینکه ما تشویق میکنیم به ایجاد
فروشگاههای زنجیرهای و واحدهای تولیدی صنفی و خدمات فنی .ولی در بخش
توزیع هم نمیتوانیم منع قانونی برای جلوگیری از پروانه کسب ایجاد کنیم.
گفته میشود برای اعطای مجوز به استارتآپها سختگیری بیشتری
اعمال میشود؛ آیا این ادعا درست است؟

استارتآپها تا یکی ،دو سال پیش بالتکلیف بودند و متولی خاصی نداشتند.
از دو ســال گذشته بر اساس اصالحیه ای که در قانون نظام صنفی انجام شد
و آییننامهای که برای اجرای آن نوشته شد ،تکلیف استارتآپها را مشخص
کردیم .اســتارتآپها یا همان فروشندگان دیجیتال موظفاند که از ما نماد
اعتماد بگیرند .همزمان که نماد اعتماد میگیرند از اتحادیه کشوری کسب و
کارهای نوین که ایجاد شد ،باید پروانه کسب دریافت کنند .بنابراین زیرساخت
ارائه سرویس و خدمات به متقاضیان فراهم شد که از خود آنها هستند و با آرای
خود افرادی که در این کســب و کارها هستند شکل گرفته و اعضای هیئت
مدیره مشــغول به کار شدند .کار آنها امروز راحتتر از گذشته است .از طرفی
اتحادیه شکل گرفته و پیگیر مسائل و مشکالت هست .به عنوان بازوی کمکی
دولت اطالعات و خواستههای خود را در اختیار دولت قرار میدهد و به عنوان
یک نهاد بخش خصوصی و تشکل صنفی از نظامات حاکم بر کشور مشکالت
را پیگیری میکند؛ مانند سایر انجمنها و اتاقهای صنفی که در کشور فعالیت
میکند و پیگیر صدور پروانه و مجوز و رفع مشــکالت فعاالن این حوزه است.
شروع فعالیت کســب و کارهای جدید روزبهروز تسهیل میشود و خودشان
عهدهدار امور خود شدهاند.

حرکت به سمت توزیع کاال از شیوههای نوین در دستور کار است که از جمله آنها عرضه کاال و خدمات به صورت
اینترنتی است که نمونههای آن را به ویژه در بخش تاکسیرانی شاهد هستید .اتاق اصناف ایران با تشکیل دو اتحادیه کشوری
فروشگاههای زنجیرهای و همچنین اتحادیه کسب و کارهای نوین ،این مهم را در دستور کار خود قرار داده است.

سیستم مدرنیزه؟!

رئیس اتاق اصناف از وضعیت نظام توزیع در ایران میگوید
در حال حاضر  ۹۰درصد زنجیره نظام توزیع تولیدات داخلی و  ۷۵درصد کاالهای خارجی کشور در حوزه اصناف رقم میخورد.
همین ادعا از سوی علی فاضلی ،رئیس اتاق اصناف ایران کافی بود که به سراغ او برویم و در مورد چالشهای نظام توزیع کشور
سؤاالتی بپرسیم .فاضلی بخشی از صحبتهایش را به تاریخچه نظام توزیع در ایران اختصاص داد و از فعالیت فروشگاههای
زنجیرهای همچون شهروند و رفاه ،به عنوان استارت این تغییر یاد کرد .اما او اعتقادی به جمله «نظام توزیع در ایران مدرن
ی گوید که این تغییر روند صعودی دارد و به سرعت در حال پیشرفت است .البته این را میپذیرد که
نشده» ندارد .بلکه م 
مطابق استانداردهای جهانی رشد نکردهایم اما عنوان میکند که شیوههای نوین توزیع کاال نیز در دستور کار قرار گرفته است.
اقدامات اتاق اصناف در راستای مدرنسازی نظام توزیع نیز بخش دیگری از صحبتهای فاضلی بود .در ادامه مشروح گفتوگوی
«آیندهنگر» با او را میخوانید.
بازارهای مرکزی مانند بازار تهران تا چه اندازه در توزیع کشور نقش دارند؟

بازارهای ســنتی در ایران اکنون همچون گذشــته در توزیع کاال نقشآفرین هستند و
همچنان سهم زیادی در تامین کاالهای مورد نیاز مردم دارند .با وجود اینکه در سالهای اخیر
پاساژهای مدرن و مجتمعهای عرضه کاال افزایش پیدا کرده است ،اما بازارهای سنتی در تهران
و شهرستانه ا همچنان مشتریان خاص خود را دارند .هنوز بسیاری از مردم ترجیح میدهند
کاالها و مایحتاج مورد نیاز خود را از بازارهای سنتی تهیه کنند ضمن اینکه خرید برخی اقالم
از دیگر فروشگاههای بزرگ هم سهم خود را در تامین سبد خانوار دارد .البته فراموش نکنیم
که مدرن شدن نظام توزیع در ایران کاری زمانبر است و بر اساس بررسیهای انجامشده ،در
حال حاضر سهم فروشگاههای زنجیرهای در نظام توزیع به  8درصد رسیده است و قرار است
تا پایان برنامه چشمانداز بلندمدت ( )1404به  20درصد افزایش یابد .تغییر نظام توزیع کاال
در ایران به روش مدرن تقریبا از حدود ســه دهه پیش و با تاسیس و راهاندازی فروشگاههای
زنجیرهای رفاه و شهروند شکل گرفته است ضمن اینکه در سالهای اخیر ساخت مجتمعهای
تجاری بزرگ و پاساژهای فروش کاال روند رو به رشدی دارد .فراموش نکنیم برخی از واحدهای
صنفی با گسترش فروشگاههای زنجیرهای دچار چالش شدهاند که باید تالش کنیم این چال
شه ا را به حداقل برسانیم.
به اعتقاد شما دالیل اینکه نظام توزیع در ایران مدرن نشده چیست؟

اینکه بگوییم نظام توزیع کاال در ایران مدرن نشده ،صحیح نیست .همانطور که در پاسخ
ســؤال فوق گفتم مدرن شــدن نظام توزیع در ایران تقریبا از دهههای اخیر شــروع شده و
اکنون هم روند صعودی دارد .هرچند به سطح استانداردهای جهانی نرسیدهایم اما حرکت به
سمت توزیع کاال از شیوههای نوین در دستور کار است که از جمله آنها عرضه کاال و خدمات
به صورت اینترنتی اســت که نمونههای آن را به ویژه در بخش تاکســیرانی شاهد هستید.
اتاق اصناف ایران با تشکیل دو اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای و همچنین اتحادیه
کســب و کارهای نوین ،این مهم را در دســتور کار خود قرار داده است .رشد فروشگاههای
زنجیرهای با فراهم کردن تسهیالت و حمایت از آنها امکانپذیر است .به اعتقاد من اگر امکانات
الزم برای راهاندازی فروشــگاههای زنجیرهای فراهم شــود ،خردهفروشیهای کوچک نیز به
این ســمت حرکت خواهند کرد .یکی از مشــکالت توزیع کاال در حال حاضر وجود دالالن
و واســطهه ا است که ایجاد فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای گامی برای حذف واسطههاست
ی کند .همچنین دسترســی آسان
و به اصالح نظام توزیع و همچنین قیمت کاالها کمک م 
مصرفکنندگان به کاال ،صرفهجویی در وقت ،تامین کاال بهطور متمرکز و حذف واســطهها،
ســهیم کردن مصرفکننده و تولیدکننده در سود حاصل از توزیع و فروش و ثبات قیمتها
از جمله مزیتهای توسعه فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای است .به اعتقاد من ساختار نظام
توزیع کشور نیازمند بازمهندسی جدی است به این دلیل که رعایت حقوق مردم در دنیا یک
اصل مهم تلقی میشود .البته فرهنگ مشتریمداری باید در رأس تمام حوزههای اصناف اعم

از تولید ،توزیع و خدمات نهادینه شود.

ورود نسل جدید شبکه توزیع اینترنتی را چقدر مفید یا مضر میدانید؟ آیا این نظام
توزیع اینترنتی را باید به مثابه دوران تازه توزیع قلمداد کرد؟

ورود نســل جدید شــبکه توزیع به صورت اینترنتی قطعا مفید اســت به شــرطی که
اســتانداردهای الزم در آن رعایت شود .توزیع کاال به صورت اینترنتی پدیدهای جهانی است
و یقینا اصناف ما هم باید به این ســمت حرکت کنند؛ البته این کار در ایران باید به صورت
تدریجی انجام شــود به این دلیل که صاحبان صنوف باید دورههای آموزشی الزم را در این
خصوص طی کنند .در حال حاضر  ۹۰درصد زنجیره نظام توزیع تولیدات داخلی و  ۷۵درصد
کاالهای خارجی کشور در حوزه اصناف رقم میخورد.
نقش دولت در مدرنسازی نظام توزیع چیست؟

دولت برای مدرنســازی نظام توزیع باید ابتدا زیرساختهای الزم را فراهم کند و سپس
با افزایش ســطح آگاهی و آموزش اصناف به تدریج صاحبان صنوف مختلف را به ســمت
نوینسازی سوق دهد .اتاق اصناف ایران همچنین تشویق به ادغام واحدهای خرد و شکلگیری
فروشــگاههای زنجیرهای را مدنظر قرار داده و تشویق به ادغام کسبوکارهای کوچک برای
تاســیس فروشــگاههای زنجیرهای از جمله اقدامات اتاق اصناف است .اکنون حدود 2400
ی کنند که نسبت به جمعیت کشور ناچیز است
فروشگاه زنجیرهای و بزرگ در کشور فعالیت م 
و با استانداردهای جهانی فاصله دارد؛ لذا دولت باید از طریق پرداخت وام الزم و با نرخ سود
مناسب برای سرمایهگذاران ،تسهیالت الزم را فراهم کند .از سوی دیگر تدوین قوانین و آییننام
هه ا و اصالحات الزم در این زمینه برعهده دولت است و میتواند بخش خصوصی را برای بهبود
نظام توزیع یاری کند .در حال حاضر سیاست دولت افزایش سهم فروشگاههای زنجیرهای در
نظام توزیع است اما دولت نباید نسبت به وجود  3میلیون واحد صنفی که سهم زیادی هم در
اشتغالزایی دارند ،بیاعتنا باشد .باید حمایتهای منطقی و الزم را از این واحدها انجام دهد.

نکتههایی که باید بدانید
[بازارهای سنتی در تهران و شهرستانه ا همچنان مشتریان خاص خود را دارند.
[مدرن شدن نظام توزیع در ایران کاری زمانبر است.
[سهم فروشگاههای زنجیرهای در نظام توزیع به  8درصد رسیده است.
[اگر امکانات الزم برای راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای فراهم شود،
خردهفروشیهای کوچک به این سمت حرکت میکنند.
[ورود نسل جدید شبکه توزیع به صورت اینترنتی به شرطی که
استانداردهای الزم در آن رعایت شود ،بسیار مفید است.
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راهربد

حلقه مفقوده زنجیره تامین
چالشهای نظام توزیع مواد غذایی چیست؟

کاوه زرگران
رئیس کمیسیون کشاورزی
اتاق تهران

نگاهیبهتجربیات
و عملکرد نظام
مدیریت شهری در
شهرهای بزرگ
دنیا نشاندهنده
آن است که عمده
نیاز شهروندان
به محصوالت
غذایی در این
شهرها از طریق
فروشگاههای
زنجیرهای در
مقیاس بزرگ
و مجهز ،تامین
میشود

نظام توزیع کاال یکی از بخشهای بسیار مهم و جدانشدنی زنجیره تامین
مواد غذایی اســت که در کنار حلقههای پیشین تولید مواد غذایی از قبیل
کشاورزی و فرآوری ،نقش بســیار کلیدی در رسیدن غذای سالم به دست
مصرفکننده نهایی ایفا میکند؛ از ایــن رو برای برخورداری از یک زنجیره
کارای تولید مواد غذایی ،توسعه این بخش نیز در کنار حلقههای کشاورزی و
صنایع غذایی از اهمیت ویژهای برخوردار است .به بیان دیگر زنجیره توزیع مواد
غذایی که وظیفه انتقال بدون عیب و نقص محصوالت غذایی از تولیدکننده
به مصرفکنندگان نهایی را بر عهده دارد ،نقش تکمیلکننده زنجیره تامین
محصوالت غذایی را ایفا میکند .امروزه اســتفاده از ابزارهای نوین نگهداری،
حمل و نقل و در نهایت توزیع محصوالت غذایی با رعایت اســتانداردها و با
صرف کمترین وقت و هزینه ،از شاخصهای توسعه و پیشرفت نظام توزیع
کاال و خدمات در نظر گرفته میشود؛ اما توجه به نظام توزیع محصوالت غذایی
در کشور ما نشاندهنده آن است که بخشهایی از این پروسه برای رسیدن به
نظامی کارا مفقود شده است که نهتنها توزیع کاالهای غذایی ،بلکه تولید آنها
را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
میتوان گفت اساســیترین چالش نظام توزیع مواد غذایی در کشور ما،
تعداد بسیار زیاد واحدهای صنفی در سطح خردهفروشی در شهرهای بزرگ
اســت؛ تعدد بسیار باالی این واحدها در سطح شهرهای بزرگی مانند تهران
در کنار کوچک بودن مقیاس فعالیت آنها ،هزینههای بسیار هنگفتی بر نظام
توزیع محصوالت غذایی کشور وارد کرده است که تبعات آن از طریق افزایش
قیمت تمامشده تولید کاالها ،متوجه مصرفکننده نهایی میشود و مستقیماً
بر قدرت خرید آنها تاثیرگذار است .برای پیگیری علل کلیدی وجود واحدهای
خردهفروشــی در مقیاس کوچک و متعدد در سطح شهرهای بزرگی چون
تهران ،توجه به طرح تفصیلی شهر و عدم انطباق آن با شرایط واقعی مقیاس
و جمعیت کالنشــهری چون تهران ،ضروری اســت؛ به طوری که امکانات
شهری از جانب نهادهای تصمیمساز این حوزه متناسب با نیازهای شهروندان
کالنشهرها رشد نیافت هاند.
نگاهی به تجربیات و عملکرد نظام مدیریت شــهری در شهرهای بزرگ
دنیا که شرایطی مشــابه با تهران دارند ،نشاندهنده آن است که عمده نیاز

نکتههایی که باید بدانید
[نظام توزیع کاال یکی از بخشهای بسیار مهم و جدانشدنی زنجیره تامین مواد غذایی است.
[اساسیترین چالش نظام توزیع مواد غذایی ،تعداد زیاد واحدهای صنفی در سطح
خردهفروشی است.
[چالش دیگر نظام توزیع ،وجود حاشیه سودهای باال باالخص در سطح واحدهای
خردهفروشی است.
کندی پیشرفت در کل زنجیره تامین را میتوان در قوانین تاریخگذشته
[علت اصلی
ِ
جستوجو کرد.
[وجود واحدهای خردهفروشی در مقیاس کوچک ،به مواردی همچون طرح تفصیلی نادرست
شهربرمیگردد.
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شــهروندان به محصوالت غذایی در این شــهرها از طریق فروشــگاههای
زنجیرهای در مقیاس بزرگ و مجهز ،تامین میشود .وجود این فروشگاههای
بزرگ با استانداردهایی چون انبارهای بزرگ و مجهز ،جایگاههای تخلیه بار
مخصوص برای کامیونتهای حمل بار ،و جای پارک کافی مشتریان ،نهتنها
هزینههای نظام توزیع کاالهای غذایی را تا اندازه بسیار زیادی کاهش میدهد
و کاالها با قیمتهای نهایی پایینتری به دست مصرفکننده میرسد ،بلکه
ت باالتری به دست
از طریق توزیع سریعتر و تجهیزات انبارش ،کاالی باکیفی 
مصرفکننده خواهد رسید .گفتنی است وجود ممنوعیت توقف و تخلیه بار
در بخش عمدهای از معابر شهری ،تخلیه بار توسط کامیونتها و ماشینهای
مخصوص حمل محصوالت غذایی را با مشکالت عدیدهای روبهرو کرده است
که این مشکل نیز به همان ابرچالش جانمایی نامناسب واحدهای خردهفروشی
در سطح شهرهای بزرگ بازمیگردد .برخالف عمده ابرشهرها در کشورهای
در حال توســعه و توســعهیافته ،چنین فروشــگاههای زنجیرهای بزرگی با
استانداردهای باال در شهرهای بزرگ کشور ما بسیار بهندرت یافت میشوند و
کمبود آنها در نظام توزیع محصوالت غذایی کشور به شدت احساس میشود.
چالش مهم دیگر نظام توزیع محصوالت غذایی در کشور ما همانا وجود
حاشیه ســودهای باال باالخص در سطح واحدهای خردهفروشی است که
نهتنهــا از طریق تاثیر بر قیمت تمامشــده ،رفاه مصرفکنندگان نهایی را
هدف قرار داده اســت ،بلکه با فشار بر تولیدکنندگان برای به دست آوردن
سهمی از شلف واحدهای خردهفروشی ،کاهش سود تولیدکنندگان فعال
در صنایع غذایی را به دنبال داشته است .از طرف دیگر الزام تولیدکنندگان
صنایع غذایی در جهت درج قیمت بــر روی محصوالت تولیدی از جانب
نهادهای ناظر بر بازار نیز دست خردهفروشان فعال این حوزه را برای طلب
کردن حاشــیه ســودهای باال و غیرمتعارف باز گذاشته است و سودآوری
این فعالیت اقتصادی را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داده است .وجود این
نظام قیمتگذاری غلط در کشور ما در حالی اتفاق میافتد که شیوه رایج
و صحیح قیمتگذاری که در بســیاری از اقتصادهای پیشرفته و در حال
توسعه جهان دنبال میشود ،نصب برچسب قیمت بر محصوالت غذایی از
جانب واحدهای نهایی فروش کاال و پیگیری تخلفات این واحدها از طریق
لزوم نصب صندوقهای مکانیزه در این واحدهاســت .این مسئله به عنوان
یکی از چالشهای اساســی تولیدکنندگان فعال در صنایع غذایی کشور
بارها از طریق نهادهای ذیربط و سیاستگذار این حوزه دنبال شده است و
پیگیریهای اتحادیهها و انجمنهای صنایع غذایی تا جایی پیش رفت که
دو ابالغیه از رؤســای پیشین و وقت وزارت صنعت ،معدن و تجارت مبنی
بر حذف لزوم نصب برچسب قیمت بر تعدادی از محصوالت تولیدی صنایع
غذایی که در زمره کاالهای غیراساسی محسوب میشوند ،از قبیل چیپس
و اسنک ،انواع شیرینی و شکالت ،محصوالت صنایع سلولزی و گروهی از
محصوالت کنســروی ،صادر شد .متاسفانه به دلیل هجمههای رسانهای و
انتقال نادرست مفهوم این سیاست و آثار مثبت آن بر رونق تولید و افزایش
رفاه مصرفکنندگان و آرای منفی مخالفان سیستمهای نوین قیمتگذاری،
چندی پیش این سیاست توسط آقای شریعتمداری ،رئیس وزارت صنعت،
معدن و تجارت کشور ،لغو شد.
علت اصلی کندیِ حرکت رو به جلو در جهت پیشــرفت و مدرنسازی
در کل زنجیره تولید و توزیع مواد غذایی را میتوان در قوانین تاریخگذشــته
حاکم بــر این زنجیره و عدم تمایل نهادهای تصمیمگیرنده برای تغییر این
قوانین و پذیرش تبعات احتمالی کوتاهمدت آن در ازای نتایج مثبت بلندمدت،
جستوجو کرد؛ قطعاً پرداخت هزینههای تغییر در کوتاهمدت ،عواید بسیاری
برای مصرفکنندگان نهایی و فعاالن کل زنجیره محصوالت غذایی کشور به
ارمغان خواهد آورد.

 ...........................آینده مـــا ...........................

ِ
صنعتطلبکار

صنعت دارو در ایران و جهان چه جایگاهی دارد؟

عکس :رضا معطریان

صنعت دارو در رتبههای ابتدایی جدول سوددهترین صنایع جهان قرار دارد .در
ایران نیز بازاری  16هزار میلیارد تومانی برای آن وجود دارد و برای تولیدکنندگان
صنعت جذابی به حســاب میآید .این صنعت اما با دستانداز بزرگی مواجه شده
که آینده آن را تحت تاثیر قــرار میدهد .دولت حدود  700هزار میلیارد تومان بدهی به
بخشهای مختلف اقتصاد دارد و سهمی از این بدهی به صنعت دارو رسیده است .پرداخت بدهی
از طریق اوراق خزانه نیز نتوانسته رضایت صنعتگران را حاصل کند .کالف بدهیهای بخش درمان
بهگونهای در هم پیچیده شده است که برای باز شدن آن چشم انداز مناسبی نیز وجود ندارد.

آینده ما

4

پرسش و پاسخ آیندهنگر از صنایع دارویی

گرفتار در ریسمان بدهی

صنعت داروی ایران با بازار  16هزار میلیارد تومانی با چالش طلب از دولت مواجه است
محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

16

هزار میلیارد تومان
مجموع ارزش
بازار دارو در کشور
طی سال 95

دولت یازدهم تازه پا گرفته بود که در میان فضای ملتهب اقتصاد در
سال  ،92رئیسجمهور تصمیم گرفت از بزرگترین طرح خود رونمایی
کند« :بیمه همگانی» .نرخ تورم به نزدیک  40درصد رسیده بود و تورم
بخش درمان مثل همیشه در رتبههای اول رشد شاخص قرار داشت.
رئیس دولت به همراه وزیر بهداشــت تصمیم گرفته بودند تا از آالم
بیماران بکاهند و بار اقتصادی را از دوش آنها بردارند.
هنوز مذاکرات هســتهای به سرانجام نرسیده بود که طرح تحول
سالمت مایه فخر دولت شد« :قبل از اجرای طرح تحول نظام سالمت،
جنازه مسلمان را به گروگان میگرفتند .یک نفر که در بیمارستان فوت
میکرد اجازه نمیدادند جسد وی خارج شود تا خانواده وی از همسایه،
اقوام ،محله و افرادی که منت میگذارند ،پول قرض میگرفتند تا به
بیمارستانها پرداخت کنند و جسد بیمار را تحویل بگیرند ».حسن
روحانی اواخر خردادماه امسال اینچنین به پوشش هزینههای درمان
از سوی دولت مباهات کرد 4 .ماه بعد اما این طرح بزرگ با یک شوک
مواجه شد و بیمه سالمت از داروخانهها و بیمارستانهای غیردولتی
رانده شد .دلیل این تغییر رویکرد روشن بود .کمبود منابع مالی به چشم
اسفندیار بزرگترین طرح دولت بدل شده است .از همان زمان که 6
میلیون دفترچه بیمه سالمت فراتر از برآورد اولیه صادر شد ،هشدارها
نسبت به تامین مالی این طرح قوت گرفت 11 .میلیون دفترچه بیمه
سالمت ایرانیان ،بدون آنکه حق بیمهای از صاحبان دفترچه دریافت
شود ،نیاز به تزریق بودجه دولت دارد .دولتی که با کسری بودجه در
امور جاری و عمرانی مواجه شــده برای تامین مالی این طرح بزرگ

به چالش کشیده شده است .بدهیهای چند هزار میلیارد تومانی به
بیمارستانها ،زنجیرهوار همه بخشهای درمان را با بحران نقدینگی
مواجه ساخته است .تولیدکنندگان دارو که  97درصد از نیاز کشور را
از نظر تعداد دارو تامین میکنند به طلبکاران بزرگ بدل شدهاند .بازار
 16هزار میلیارد تومانی دارو در ایران وابستگی  30درصدی به واردات
دارد اما  70درصد از ارزش بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی است.
صنعت دارو در سال  2016در میان  5صنعت پرسود جهان قرار گرفته
است .در ایران نیز طی سالهای گذشته پیشرفتهای قابل توجهی
در تولید دارو حاصل شــده و وابستگی به واردات کاهش یافته است.
 55درصد از مواد اولیه تولید دارو در داخل تولید میشــود و بخش
بستهبندی آن نیز کامال بومی شده است .این صنعت اما در سالهای
اخیر گرفتار وصول مطالبات خود بوده است .بخش دارو و تجهیزات
پزشکی حدود  8هزار میلیارد تومان از بیمارستانها و داروخانهها طلب
دارند .آنها نیز طلبکار شــرکتهای بیمه هستند اما ابتدای ریسمان
بدهیها دست دولت و سازمان تامین اجتماعی است.

1

صنعت دارو در ایران چه جایگاهی دارد؟

دالیل موفقیت و شکست

سابقه صنعت داروسازی در ایران به  7دهه قبل باز میگردد هرچند
که دانش داروســازی نوین بیش از  110سال پیش به ایران راه یافته
بود .پیش از این دوره نیز ایران در طب سنتی و داروسازی پیشینهای
ثبتشده دارد .کتابهایی در دوره صفویه در زمینه داروسازی به چاپ

ارزش واردات و صادرات و تراز تجاری دارویی کشور در سالهای  80تا ( 94میلیوندالر)
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صنعت دارو در سال  2016در میان  5صنعت پرسود جهان قرار گرفته است .در ایران نیز طی سالهای گذشته
پیشرفتهای قابل توجهی در تولید دارو حاصل شده و وابستگی به واردات کاهش یافته است 55 .درصد از مواد
اولیه تولید دارو در داخل تولید میشود و بخش بستهبندی آن نیز کامال بومی شده است.

مبلغ و سهم کشورها از واردات دارو در سال 2015

عربستان

برزیل

استرالیا

روسیه

کانادا

اسپانیا

هلند

چین

ایتالیا

سوئیس

فرانسه

ژاپن

بریتانیا

بلژیک

آلمان

امریکا

4.8

هزار میلیارد تومان
واردات دارو در
سال 95

رتبه صنایع از نظر سودآوری در سال 2016

بانکهای تجاری

بانکهای منطقهای

خدمات آی تی

بانکهای پسانداز

بیوتکنولوژی

خدمات /نرمافزارهای اینترنتی

داروسازی  -داروهای تجاری

دخانیات

مدیریت سرمایهگذاری

داروسازی -داروهای ژنریک

رسیده که اســنادی از قدمت این حوزه در کشور به حساب میآید.
تحول در این صنعت اما پس از انقالب اسالمی رقم خورد .در حاضر
 100کارخانه تولیدکننده داروهای انسانی در ایران فعالیت میکنند و
به همین تعداد هم واحدهای تولید مواد اولیه و ملزومات فعال شدهاند.
ســاالنه حدود  30تا  36میلیارد عدد انواع دارو به اشکال مختلف در
کشور مصرف میشود که حدود  97درصد آن ساخت داخل است .از
نظر ارزش البته این تعداد دارو حــدود  70درصد از ارزش بازار را در
اختیار دارند 3 .درصد از تعداد داروها که  30درصد از ارزش بازار را به
خود اختصاص دادهاند از کشورهای دیگر از جمله آلمان ،سوئیس و
امارات به کشور وارد میشود.
تا پیش از انقالب اسالمی تولید دارو در کشور عمدتا به صورت
تحت لیسانس و در شرکتهایی با مدیریت خارجی صورت میگرفت
و واردات دارو نیز یا به طور مســتقیم به وسیله بنگاههای خارجی
انجام میشد یا به طور غیرمستقیم از سوی شرکتهای داخلی که
ســرمایهگذار اصلی آنها خارجی بود ،رقم میخورد .پس از پیروزی
انقالب سازمان صنایع ملی ایران عمده این شرکتها را به دستور
دادگســتری کل کشــور ،ملی اعالم کرد و پس از یک دوره زمانی
طوالنی ،به نهادها و ســازمانهای مختلف واگذار کرد .از اوایل دهه
 1370نیز خصوصیسازی این صنعت و واگذاری به بخش خصوصی
در دستور کار قرار گرفت .به طوری که بخش اعظمی از واحدهای
تولیدی فعال در حال حاضر غیردولتی محسوب میشوند که سهم
باالیی از آن در اختیار بخشهای عمومی و شبهدولتی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در مورد صنایع دارویی
کشــور آورده اســت که قدیمیترین واحد داروسازی در کشور،
انستیتو پاستور است که در سال  1299تاسیس شده است .بخش
دارویی امیرآباد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و داروسازی دکتر
عبیدی هم به ترتیب در سالهای  1317و  1320تاسیس شد هاند.
 54مورد از شرکتهای داخلی قبل از انقالب نماینده شرکتهای
چندملیتی داروسازی بودهاند و داروهای خود را تحت لیسانس آنها
تولید میکردند .در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که برمبنای
آمارهای سال  1390نوشته شده ،آمده است که انستیتو پاستور و
موسسه رازی تنها کارخانههای کامال دولتی هستند که اولی متعلق
به وزارت بهداشت و دومی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی هستند
و عمدتا در تولید بعضی واکسنها فعالیت دارند.
طبق تحقیقاتی که بانک خاورمیانه انجــام داده ،در حال حاضر
ســه هلدینگ بزرگ حدود  66درصد بازار داروی کشور را در اختیار

دارند .سازمان تأمین اجتماعی از طریق شرکت سرمایهگذاری تأمین
اجتماعی ،ســتاد اجرایی فرمان امام از طریق شرکت دارویی برکت
(ســهامی خاص) و بانک ملی از طریق شرکتهای سرمایهگذاری
توسعه ملی ،گروه توسعه ملی (سرمایهگذاری بانک ملی) و شرکت
سرمایهگذاری ملی ایران مالکیت عمده شرکتهای دارویی کشور را
به خود اختصاص دادهاند .برآورد میشــود که سهم بخش عمومی،
شــبهدولتی و حتی دولتی در کارخانهها و بخش تولید دارو بیش از
 70درصد و سهم بخش خصوصی واقعی در این صنایع کمتر از 30
درصد است .بر همین اساس در حال حاضر اصالح شیوه قیمتگذاری
داروهای تولیدی و وارداتی و انتقال مالکیت صنایع دارویی به بخش
خصوصی واقعی از اولویت باالیی در صنعت دارو برخوردار است.
به لحاظ اقالم دارویی ،حدود  2هزار و  900قلم دارو در فهرست
رسمی دارویی کشور ثبت شده است که بیش از دوسوم این اقالم
ساخت داخل اســت .این حجم تولید داخلی مرتبط با دارو (اعم
از داروی ساختهشــده و مواد اولیه) ،برای حدود 26هزار نفر شغل
ایجاد کرده است که درصد قابل توجهی از آنها دارای تحصیالت
دانشگاهی هســتند .تعداد داروی فروختهشده در سال  1393به
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آینده ما
بازار داروی کشور (میلیارد ریال)

1395

3

درصد
از داروی وارداتی
کشور معادل 30
درصد از ارزش
داروهای مصرفی
کشور را شامل
میشود

 31.5میلیارد عدد رســید و این تعداد در سالهای بعد افزایش
یافــت .در حال حاضر فناوریهای نوین مانند نانو و بیوتکنولوژی
وارد صنایع داروسازی ایران شده .هرچند بهکارگیری این دانش و
فناوریها هنوز فراگیر نیست ،اما اینکه ایران میتواند حدود هزار
قلم دارو را به تمامی اشــکال دارویی نظیر قرص ،کپسول ،ویال،
آمپول و ...تولید کند ،دستاورد بزرگی است .با وجود توانایی بالقوه
ایران در زمینه تولید و صادرات بســیاری از انواع داروها ،صادرات
دارویی کشور محدود به چند صد میلیون دالر است و عمده آن به
کشورهای افغانستان ،روسیه و آلمان صادر میشود.

2

فرصت بازار ایران برای خارجیها

آیا بازار داروی ایران رشد میکند؟

 30درصد از ارزش بازار داروی ایران از واردات تامین میشــود
کــه به گفته فعاالن این صنعت از این واردات  1.2میلیارد دالری

بــرای  200میلیون دالر آن داروی مشــابه داخلی وجود دارد اما
از آنجا که برای انواع خارجی آن تقاضا وجود دارد وارد میشــود.
اگر واردات ایــن بخش از داروها محدود شــود ،از طریق قاچاق
تامین خواهد شد .در حال حاضر صنعت داروی ایران زمینههای
مناسبی برای جذب سرمایه خارجی دارد .برنامهریزی و تولید دارو
در بخش نانو و بایو تکنولوژی یکی از زمینههای جذب ســرمایه
است که عالوه بر بازار داخل برای بازارهای صادراتی نیز مطلوبیت
دارد .پس از اجرای برجام ،اقبال بیشــتری از ســوی شرکتهای
خارجی برای همکاری با ایران در بخش دارو ایجاد شده است .یکی
از مسیرهایی که برای آن مذاکره شده تولید دارو تحت لیسانس
کشورهای دیگر از جمله ژاپن ،امریکا و چند کشور اروپایی است.
این همکاریها برای بازار داخل و صادرات برنامهریزی میشود .از
سوی دیگر فعاالن این صنعت از آغاز به کار سه شرکت خارجی در
ایران برای سرمایهگذاری و تولید خبر میدهند که تولید انسولین
و سایر فرآوردهها را طرحریزی کردهاند و تا دو سال دیگر قرار است
محصوالتشان وارد بازار دارو شود.

3

صنعت دارو در جهان

دنیا چقدر از ما جلو زده است؟

صنعت دارو از عظیمترین صنایع جهانی به شمار میرود و در
ردهبندیهای رسمی جزو پرسودترینها قرار دارد .در سال 2015
از  73هزار میلیارد دالر مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای
جهان 1.5 ،درصد ســهم بخش دارو بوده اســت .صنعتی که در
امنیت و ســامت جوامع نقش مهمی ایفا میکند در اقتصاد نیز
صاحب جایگاه قابل توجهی است .ارزش بازار داروی جهان در سال
 2015حدود یک هزار و  60میلیارد دالر برآورد شــده است که
حدود  64درصد آن متعلق به کشورهای توسعهیافته 23 ،درصد
مربوط به کشورهای نوظهور نظیر چین ،هند ،برزیل و روسیه و 13

بازار مصرف داروی کشورها سال 2015
سایر کشورها

70

درصد
نیاز داروی کشور از
نظر ارزش در داخل
تولیدمیشود

97

درصد
نیاز داروی کشور از
نظر تعداد در داخل
تولیدمیشود

26

هزار
شغل در صنعت
دارو ایجاد شده
است

ایران
کره جنوبی
هند
روسیه
اسپانیا
کانادا
فرانسه
انگلستان
برزیل
ایتالیا
آلمان
ژاپن
چین

ارقام به میلیارد دالر

70
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امریکا

تا پیش از انقالب اسالمی تولید دارو در کشور عمدتا به صورت تحت لیسانس و در شرکتهایی با مدیریت خارجی صورت میگرفت
و واردات دارو نیز یا به طور مستقیم به وسیله بنگاههای خارجی انجام میشد یا به طور غیرمستقیم از سوی شرکتهای داخلی که
سرمایهگذار اصلی آنها خارجی بود ،رقم میخورد.

درصد آن متعلق به سایر کشورها است.
بیشترین ســرانه مصرف دارو در جهان متعلق به امریکا است
که بیش از یک هزار دالر در سال  2015برآورد شده است .سرانه
مصرف دارو در ایران نیز نزدیک به  50دالر است که فاصله زیادی
با سایر کشــورها دارد .این اختالف را به پایین بودن قیمت دارو
و درآمد ســرانه پایین شهروندان ایرانی نسبت میدهند .در سال
 2015در حدود  500میلیارد دالر واردات داروی تمام کشورهای
جهان بوده است امریکا با سهم  16.6درصدی بیشترین سهم را به
خود اختصاص داده است .مجموع صادرات دارو در سال  2015نیز
در حدود  500میلیارد دالر برآورد شده که آلمان ،سوئیس و امریکا
بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
بخش قابل توجهی از بازار دارویی جهان در اختیار چند شرکت
بسیار بزرگ امریکایی و اروپایی است به طوری که مبلغ فروش 5
شرکت فایزر امریکا ،جانسون اند جانسون امریکا ،نوارتیس سوئیس،
مرک آلمان ،رش سوئیس و سانوفی فرانسه در سال  2015بالغ بر
 300میلیارد دالر بوده است که حدود  30درصد از کل بازار دارو
در جهان است.

4

ضعفها و قوتها
سجاد حسینی در گزارشی که برای مرکز پژوهشهای مجلس تهیه کرده ،دخالتهای بیش از
حد دولتی را یکی از تهدیدهای نظام دارویی دانسته که باعث سلب اعتماد سرمایهگذاران شده است.
همچنین واگذاری شرکتهای دولتی به سازمانهای وابسته به دولت باعث شده خصوصیسازی
در عمل محقق نشود.
عدم مشارکت ســرمایهگذاران خارجی ،نبود قانون حق مالکیت معنوی ،وجود مراکز فوریتی
تکنســخهای ،عدم ثبات در تصمیمات اقتصادی کشور ،و عدم بازسازی صنعت داروسازی کشور
از دیگر مشکالت نظام دارویی کشور است .مرکز پژوهشهای مجلس همچنین یکی از نقاط قوت
نظام دارویی کشور را فهرست داروهای ایران دانسته که وجود آن باعث نظم و تمرکز در نظام دارویی
کشور شده است .گستردگی نظام سالمت و بیمههای عمومی ،ساختار منسجم نظام دارویی ،استقرار
نظام دارویی ژنریک ،وجود صنعت داروسازی داخلی و شبکه وسیع و نظارتشده توزیع دارو از نقاط
قوت نظام دارویی ذکر شده است.
در گزارشــی که سال گذشته کارگزاری بانک رفاه تهیه کرده ،نقاط ضعف و قوت صنعت دارو
اینچنین طبقهبندی شده است:
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نقاط ضعف و تهدیدهای موجود در صنعت دارو

دولت نظارت ویژه بر قیمتگذاری داروها دارد.
در حدود نیمی از مواد اولیه مصرفی وارداتی است.
تکنرخی شدن ارز
عدم پرداخت مطالبات شرکتهای داروسازی از سوی دولت
اکثر داروهای تولیدی داروهای ژنریک و با تکنولوژی پایین است.

آینده صنعت دارو در جهان

اعداد از بازار میگویند

میــزان مصرف دارو در بــازار جهانی در ســال  2014از یک
تریلیون دالر عبور کرد و در ســال  2015به  1.06تریلیون دالر
رسید .پیشبینی مراجع بینالمللی نشان میدهد که این رقم تا
ســال  2018به حدود  1.3تریلیون دالر میرسد .در نظر گرفتن
نرخ واقعی تبدیل ارزهای مختلف جهان به دالر امریکا در سالهای
گذشته و پیشبینی آن برای سالهای آتی نشان میدهد که میزان
مصرف دارو برای کل دوره مربوط به ســالهای  2014تا 2018
حــدود  290تا  320میلیارد دالر امریکا افزایش خواهد یافت که
در مقایســه با رقم  194میلیارد دالر برای دوره سالهای 2009
تا  2013رقم قابل توجهی محسوب میشود .این در حالی است
که در صورت اســتفاده از نرخ ارز ثابت ،مقدار مطلق رشد مصرف
به حدود  305تا  335میلیارد دالر خواهد رسید که نسبت به رقم
 219دالر سالهای  2009تا  2013افزایش چشمگیری است.
در سالهای  2014تا  2018جمعیت افراد با سن  65سال به
باال در سطح جهان با نرخی بیشتر از سایر گروههای سنی افزایش
خواهد یافت و حدود  30درصد کل رشــد سنی جمعیت در پنج
ســال آتی را به خود اختصاص خواهد داد .به طور کلی تغییرات

نقاط قوت و فرصتهای پیش رو در صنعت دارو

درصد
از مواد اولیه تولید
دارو در کشور
ساخته میشود

رشد جمعیت سالمندان
بازار مصرف بزرگ در منطقه
افزایش پوششهای بیمه درمانی
استراتژی دولت بر تمرکز خودکفایی دارو
رفع تحریمهای بینالمللی و همکاری با شرکتهای مطرح داروسازی
کاهش هزینه تامین مالی به واسطه کاهش نرخ بهره و گشایش السی.

جمعیتشناختی یکی از عوامل تعیینکننده تقاضای جهانی دارو
در ســالهای آینده خواهد بود .در حالی که افزایش تشخیص و
درمان بیماریهای مزمن و وجود جمعیت در حال پیر شدن عامل
موثر بر بازارهای توســعهیافته خواهد بود ،رشد جمعیت همزمان
با بهبود دسترسی به سیستم بهداشت بهتر جهتگیری بازارهای
نوظهور را تعیین خواهد کرد.
مبلغ و سهم کشورها از صادرات دارو در سال 2015

اتریش

اسپانیا

دانمارک

هند

ایتالیا

هلند

فرانسه

ایرلند

بریتانیا

بلژیک

امریکا

سوئیس

آلمان
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آینده ما
[ تحلیل ]

حل مشکالت امروز ،آینده را میسازد
دولت خریدار اصلی محصوالت در صنعت دارو است

محمود نجفی عرب
رئیس کمیسیون اقتصاد
سالمت اتاق تهران
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درصد
صنعت دارو در
اختیار دولتیها و
شبهدولتیها است

66

درصد
بازار دارو در اختیار
سه هلدینگ بزرگ
است

100

کارخانه
تولید دارو در کشور
فعالیتمیکنند

72

برای ترسیم آینده صنعت داروی کشور ،ابتدا باید شرایط امروز
را مورد واکاوی قرار داد .اگر شرایط عادی و باثبات باشد میتوان در
مورد آینده نیز اهداف مشخصی را تعریف کرد اما صنعت دارو در
حال حاضر چنین وضعیتی ندارد .همانطور که کل صنعت کشور
گرفتار مشکالت و مصائب است ،صنعت دارو نیز با مسائل دشواری
مواجه شــده که به طور طبیعی در سرنوشــت آن اثرگذار است.
صنعت و تجارت در بخش دارو و البته بسیاری از بخشهای اقتصاد
کشور دچار روزمرگی شده و هر روز سعی میشود مشکالت به روز
آینده موکول شــود .تداوم این روند برای صنعت بسیار خطرناک
است.
خریــدار اصلــی محصوالت در صنعــت دارو ،دولت اســت و
تولیدکنندگان باید برای آینده نیز بر روی دولت به عنوان خریدار
حســاب کنند .سهم دولت در خرید دارو حدود  70درصد و سهم
بخش خصوصی  30درصد اســت چرا که بخش درمان در ایران
دولتی است .مشکالتی که دولت در بودجه دارد به بخش دارو نیز
منتقل و بدهیهای سنگینی به این بخش تحمیل شده و چشمانداز
مناسبی نیز برای آینده این ارتباط وجود ندارد .در حال حاضر دولت
 4هزار و  800میلیارد تومان به بخش دارو بدهکار اســت .بخش
تجهیزات پزشکی نیز بیش از  3هزار میلیارد تومان از دولت طلب
دارد که عمدتا مربوط به بیمارستانهای دولتی است .پرداختیها
در بخش بیمه ســامت نیز با مشکالت جدی مواجه شده و این
مسائل به تولیدکنندگان منتقل شده اســت .از آنجا که طلبها
وصول نمیشود ،بدهی بخش تولید به بانکها و سایر بخشهای
مالی قابلیت پرداخت پیدا نمیکند.
در دهههای گذشته قدمهای خوبی در صنعت دارو برداشته شد
و شرایط مطلوبی تحقق یافت به طوری که بیش از  97درصد از نیاز
کشور از طریق تولید داخل تامین شد اما اگر مشکالت فعلی مرتفع
نشــود نمیتوان روند روزآمــد را در این صنعت ادامه داد .در حال
حاضر موفقیتهای بزرگی در فناوریهای نوین نظیر بایوتکنولوژی
و نانوتکنولوژی به دست آمده و همچنان در این زمینهها در حال
پیشرفت هستیم .اگر مشکالت فعلی حل نشود ،نمیتوان به ادامه
تجهیز صنعت دارو امیدوار بود .با نگاه اســتراتژیک به این صنعت
میتوان آینده را ترسیم کرد منوط به اینکه مشکالت روزمره حل
شود.
البته نقطهگذاریهای مناسبی برای این صنعت شده و طلیعه
خوبی طراحی شده است .در بخشهای نرمافزاری و تربیت نیروی
انســانی میتوان به خوبی این طلیعه را دیــد .در حال حاضر 19
دانشــکده داروســازی در رشــتههای مختلف به تربیت دانشجو
میپردازد و ســطح علمی فارغالتحصیالن داروسازی نیز مطلوب
ارزیابی میشــود بنابراین آینده خوبی را میتوان برای این صنعت
در کشور متصور بود.
در تجــارت دارو نیز یکی از راهکارهایی که میتواند صنعت را
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به تراز مثبت بازرگانی برســاند ،صادرات در بخش نانوتکنولوژی و
بایوتکنولوژی است .در زمینه داروهای رسمی و شیمیایی رقبای
زیادی در دنیا داریم که برای تسخیر بازارهای آن مسیر دشواری در
پیش است اما در بخش نانو و بایو رقبای ایران کمتر است و حتی
ترکیه در این بخش از ایران عقبتر اســت و با یکی از شرکتهای
فروش دانش فنی ایران قرارداد همکاری امضا کرده است.
پیشرفت در تولید و صادرات دارو در شرایطی رقم خواهد خورد
که شرایط حاد امروز به نوعی از سوی دولت مدیریت شود .مزیت
نســبی ایران در این صنعت میتواند دستاوردهای بزرگی را برای
کشــور رقم بزند .میتوان حرکت رو به رشد را در این بخش ادامه
داد اما در حال حاضر دومینوی خطرناکی در بخش درمان و اقتصاد
سالمت کشور ایجاد شــده که ممکن است همه دستاوردها را از
بین ببرد .از طرفی دولت و وزارت بهداشــت که بخش عمدهای از
اقتصاد درمان را در اختیار دارد ،مطالباتی از بیمهگرها از جمله بیمه
سالمت و تامین اجتماعی دارد بنابراین به طور طبیعی نتوانسته
پول بیمارســتانها را پرداخت کند .بیمارستانها هم در پرداخت
پول دارو و تجهیزات پزشکی ناتوان شدهاند .در برخی بیمارستانها
نیز پرداخت مطالبات بخش دارو به آخرین ســرفصل در سیستم
حسابداری بدل شده است .از طرف دیگر صنعت دارو نمیتواند از
ارائه دارو به بیمارستانها دست بکشد .در میان بیمهگرها ،شرایط
بیمه سالمت برای دولت دشوارتر است چراکه این بیمه در اختیار
دولت است و به جای  6میلیون نفر  11میلیون نفر را تحت پوشش
قرار داده است .هزینه سنگینی که دولت در این بخش باید بپردازد،
مشکالتی را رقم زده و اصل طرح تحول سالمت را با خطر مواجه
ساخته است.
دولت راهی جز پرداخت هزینههای بیمه سالمت ندارد بنابراین
راههایی نظیر اعطــای اوراق خزانه را برای جبران بدهیها در نظر
گرفته است اما این اوراق برای صنعت ،پول نمیشود چراکه تبدیل
اوراق به پول نقد منوط به پرداخت هزینه اســت .این بحران فشار
زیادی به صنعت دارو تحمیل کرده و ممکن اســت شــرکتهای
پخش ،صنعت و سایر اجزای این حوزه را تحت تاثیر قرار دهد .این
موضوع آسیب اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت .عدم پرداخت
بدهی صنعت دارو از سوی دولت به طور زنجیروار بخشهای دیگر
را نیز درگیر کرده اســت .به عنوان مثال شرکتهای دارویی باید
مواد اولیه و بســتهبندی خریداری کنند و آن بخش نیز به صنایع
دیگری وابسته است بنابراین چاه بزرگی کنده شده که همه اجزای
این صنعت را گرفتار کرده اســت .در تغییراتی که اوایل آبان رقم
خورد ،عمال دارندگان بیمه سالمت از خرید دارو و خدمات از بخش
خصوصی محروم شدهاند و تنها داروخانهها و بیمارستانهای دولتی
دارندگان این بیمه را پذیرش میکنند .این نگرانی نیز تقویت شده
که طرح تحول ســامت به عنوان یکی از طرحهای مورد حمایت
دولت به شکست نزدیک شود.

صنعت لیزینگ به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی شناخته میشود که در بسیاری از کشورهای جهان پس از تسهیالت بانکی دومین راه
برای تامین مالی به شمار میرود اما در ایران هنوز این صنعت جایگاه قابل توجهی در تامین مالی اقتصاد ندارد .این صنعت در ایران سابقهای
حدود 4دههای دارد اما در همین مدت نهچندان طوالنی نیز چند فراز و نشیب مهم را تجربه کرده است.

توصیههای آیندهنگر درباره صنعت لیزینگ

چشم تقاضا به صنعت نیمهجان

شرکتهای لیزینگ در ایران با وجود نیاز اقتصاد به افزایش ابزارهای تامین مالی هنوز قدرت نگرفتهاند
تاریخ ثبتشــده اقتصاد ایران در  70سال گذشته نشان میدهد که
پدیده جدیدی در کشور ظهور کرده است .مسئلهای که اقتصاددانان نام
آن را «بحران تقاضا» گذاشتهاند ،تا پیش از سال  ،1394در اقتصاد ایران
تجربه نشده بود .اینبار اقتصاد نه از سمت عرضه که از ناحیه تقاضا تحت
فشار قرار گرفته است .سقوط قدرت خرید به خصوص در طبقه متوسط و
پایینتر از متوسط که تحت تاثیر رویدادهای انتهای دهه  80و ابتدای دهه
 90در اقتصاد ایران حادث شده است ،خود را در افول تقاضای موثر برای
کاالها و خدمات نشان داده است .سعید لیالز کارشناس اقتصادی معتقد
است که تورم باال در سالهای  89تا  92و رشد سهبرابری بهای ارز در این
دوره زمانی ،ضربه بزرگی به قدرت خرید خانوارهای کارگری و کارمندی
وارد کرده چراکه این رویدادها در میزان افزایش حقوق و دستمزد طبقات
متوسط جبران نشده و شکافی عمیق در این بخش ایجاد شده که خود را
در تقاضای موثر اقتصاد نشان میدهد .اقتصاد ایران برای رشد تولید نیاز
به بالفعل شدن تقاضا دارد تا برای کاالهای تولیدی مشتری پیدا شود اما
طی دو سال گذشته ،بســیاری از خانوارها تنها به نیازهای اساسی خود
پاسخ میدهند و خریدها را به حداقل رساندهاند .در میانه سال  1394که
رشد اقتصادی کشور به خطر افتاد ،سخن از طرح تحریک تقاضا به میان
آمد که تنها به فروش اقســاطی خودرو محدود شد .در این طرح موضوع
اعطای کارت اعتباری خرید نیز مطرح شــد اما نتوانست در میدان عمل
خود را نشــان دهد .اقتصاددانان از توسعه فروش اعتباری کاال به عنوان
یکی از راههای تقویت تقاضا یاد میکنند .خرید کاال از طریق درآمدهای
آتی برای خانواده روشــی مطلوب اســت که نیاز به ابزارهای تامین مالی
دارد .تجربه نشــان داده است که وام بانکی برای مصارف خرد ،چندان در
دسترس خانوادهها قرار نداشته است .شکست طرح کارت اعتباری نیز که
با حمایت بانک مرکزی آغاز شده بود ،این موضوع را اثبات کرد .در چنین
شرایطی جای خالی سایر ابزارهای مرسوم دنیا در ایران احساس میشود.
صنعت لیزینگ در جهان یکی از مهمترین راههای رسیدن متقاضیان به
کاالهای مورد نظرشان است اما در ایران دوران افول لیزینگها با چالش
تقاضا همزمان شده است و نمیتوان از این ظرفیت بهدرستی برای تامین
مالی بهره برد.
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جایگاه صنعت لیزینگ در ایران

لیزینگها در ایران چه میکنند؟

سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعداد  35شرکت لیزینگ
را به عنوان شرکتهای مجاز در بخش نهادهای پولی مجاز قرار داده است
که حدود یکسوم آنها همنام بانکها و بیمههای رایج کشور هستند.
صنعت لیزینگ به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی شناخته میشود
که در بســیاری از کشــورهای جهان پس از تسهیالت بانکی دومین راه
برای تامین مالی به شــمار میرود اما در ایران هنوز این صنعت جایگاه
قابل توجهی در تامین مالی اقتصاد ندارد .این صنعت در ایران ســابقهای
حدود 4دهــهای دارد اما در همین مدت نهچندان طوالنی نیز چند فراز
و نشیب مهم را تجربه کرده است .اولین شركت لیزینگ در سال 1354
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با مشاركت فنی و مالی فرانسویها در ایران شکل گرفت .بانك اعتبارات
ایران و تعدادی از صاحبان سرمایه داخلی آن را پایهگذاری کردند .شركت
لیزینگ ایران با سرمایه اولیه یكصد میلیون ریال تأسیس و راهاندازی شد.
دو سال بعد دومین شــركت نیز باز با همكاری یكی از مؤسسات بزرگ
مالی فرانسه ایجاد شد که بعدها لیزینگ صنعت و معدن نام گرفت .پس
از انقالب اســامی ،فعالیت این شرکتها متوقف شد و در سال  1360با
تغییراتی در پیکره سهامی آنها مجددا فعال شدند .در دیماه سال ۱۳۶۲
با تدوین و تصویب قانون عملیات بانكی بدون ربا ،لیزینگ در كشــور در
قالب عقد اجاره به شرط تملیك كه نوعی از عملیات لیزینگ مالی است
مشروعیت یافت ولی از آنجا كه در قانون ،اجرای این عقد ك ً
ال به سیستم
بانكی سپرده شده و جایگاهی برای فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانكی
در نظر تصمیمسازان و سیاستگذاران پولی و مالی كشور وجود نداشت،
بانكها نیز به دلیل گستردگی حجم فعالیت و بوروكراتیك بودن ساختار
تشكیالتی آنها ،رغبتی به فعالیت در این صنعت از خود نشان ندادند به جز
بانك مسكن كه در زمینه اجاره به شرط تملیك واحدهای مسكونی فعال
شد .با وجود این ،این ابزار نوین اعتباری هیچگاه مورد اقبال و حمایت دولت

درصد
تسهیالتلیزینگ
در سال  95به
خودرو اختصاص
داده شده است

شرکتهای لیزینگ که از بانک مرکزی مجوز دارند
شهر

نام

شهر

نام

تهران

ينگر افام
آت 

تهران

توسعه پارسه

تهران

آتيه الوند

تهران

جامع سينا

تهران

آتيه صبا

تهران

حکمت ايرانيان

تهران

آريا دانا

تهران

خودرو غدير

تهران

ارزشآفرين گلرنگ

تهران

رازي

تهران

افق اقتصاد

تهران

رايان سايپا

تهران

اقتصاد نوين

تهران

سپهر صادرات

تهران

اميد

تهران

صنعت نفت آیندگان

تهران

انصار

تهران

صنعت و معدن

تهران

ايران

تهران

عظيم خودرو

تهران

ايران و شرق

تهران

ماشينآالت سنگين ايرانيان

تهران

ايرانيان

تهران

ماشينآالت و تجهيزات پاسارگاد

تهران

بازنشستگان مشرقزمين

تهران

ملت

تهران

بهمن

تهران

ميالد شهر

تهران

پارس

تهران

کارآفرين

تهران

پارسيان

تهران

کارآمد

تهران

پاسارگاد

تهران

کارساز

تهران

پيمان کارآفرين
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آینده ما

در میانه سال
 1394که رشد
اقتصادی کشور به
خطر افتاد ،سخن
از طرح تحریک
تقاضا به میان آمد
که تنها به فروش
اقساطی خودرو
محدود شد .در
این طرح موضوع
اعطای کارت
اعتباری خرید
نیز مطرح شد اما
نتوانست در میدان
عمل خود را نشان
دهد .اقتصاددانان
از توسعه فروش
اعتباری کاال به
عنوان یکی از
راههای تقویت
تقاضایادمیکنند

و سیاســتگذاران پولی و اعتباری كشور قرار نگرفت و لیزینگ به مدت
بیش از  ۱۳سال و با وجود دولتی بودن شركتهای فعال عمال مهجور باقی
ماند .در سال  ۱۳۷۳اولین هسته تشكیالتی لیزینگ خصوصی به نام پارس
لیزینگ پا به عرصه وجود گذشت و بدین ترتیب طلیعه ایجاد شركتهای
خصوصی لیزینگ برای اولین بار در كشور نمودار شد.
تحوالت این صنعت نشــان میدهد که صنعت لیزینگ عمال از سال
 ۱۳۸۱توانست به صورت جدی و تأثیرگذار در بازار پول و سرمایه كشور
شــروع به فعالیت کند .از ابتدای دهه  80بود کــه افزایش رقابت میان
تولیدکنندگان و توســعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران بر سر زبانها
افتــاد و تعدادی از صاحبان صنایع ،مدیــران باتجربه مالی و صنعتی به
ویژه مدیران شــركتهای بزرگ خودروسازی در جستوجوی ابزارهای
مطمئن برای یافتن بازار و توســعه فروش اقالم مختلف صنعتی ،به ویژه
خودرو بودند تا بتواند با افزایش قدرت خرید در میان اقشــار متوســط و
رو بــه پایین جامعه ،تقاضای مؤثر برای مصرف این كاالها را ایجاد کنند.
تأسیس هستههای تشكیالتی لیزینگ در این دوره قوت گرفت .در كنار
حركت خودروسازان ،افراد حقیقی عالقهمند به فروش قسطی خودروها
نیز ،بدون آگاهی از چگونگی این كســب و كار جدید ،صرفا به پشــتوانه
قوانین مدنی و تجارت ،در قالب شركتهای بازرگانی نام لیزینگ بر خود
نهادند و وارد كارزار شدند .طولی نكشید كه طی سالهای  1381تا 1384
تعداد قریب به  ۳۰۰شركت لیزینگ با جمع سرمایهگذاری ثبتی حدود
 350میلیارد تومان تأســیس شــد .با تصویب و ابالغ قانون تنظیم بازار
غیرمتشــكل پولی در این دوره زمانی ،بانك مركزی در مهرماه  ۱۳۸۴در
اجرای سیاســتهای نظارتی خود به اداره ثبت شركتها دستور داد تا از
ثبت و تأسیس شركتهای لیزینگ جلوگیری شود .بانک مرکزی در نهایت
در سال  1386دستورالعمل مربوط به نحوه تأسیس ،فعالیت و نظارت بر
شركتهای لیزینگ را با ابهامات و كاستیهای زیاد به تصویب رساند و در
چارچوب آن مقرر شــد شركتهای لیزینگ پس از كسب مجوز فعالیت
تحت نظارت بانك موصوف فعالیت خود را رسماً آغاز کنند.

در مقابل این اقدامات اما برخی تصمیمات محدودکننده ســراغ این
صنعت آمد .تعیین نرخ دستوری و عدم پیشبینی هرگونه ابزار برای تأمین
منابع مالی مورد نیاز این شركتها ،دو عامل اصلی ركود فعالیت لیزینگ
داخلی به شــمار میروند .لیزینگها پس از طی کردن یک دوره نسبتا
موفق در تامین مالی ،با کاهش دامنه فعالیت مواجه شدهاند .نرخ سود بانکی
باال یکی از عوامل عدم درخشش این صنعت در ایران شناخته میشود.

2

نقش لیزینگها در تامین مالی

لیزینگها چقدر موثرند؟

خودروسازان و خودروفروشان فعالترین بخش اقتصاد ایران در صنعت
لیزینگ به شمار میروند به طوری که سال گذشته  83درصد از فعالیت
لیزینگهای کشور به حوزه خودرو معطوف بوده است و سایر بخشها از
جمله کاالی بادوام و غیرمنقول و همچنین تجهیزات درمانی سهم اندکی
داشــتهاند .محمدهادی موقعی ،دبیرکل انجمن لیزینگ ایران میگوید:
در کنار افزایش روند ســودآوری در صنعت لیزینگ تهدید ساختار مالی
معیوب خود را نشان میدهد بنابراین با وجود افزایش درآمدهای عملیاتی
شرکتهای لیزینگ در  ۱۳۹۵نســبت به سه سال قبل همچنان سایه
مشکالت ترازنامهای بر این صنعت حاکم است.
شرکتهای فعال لیزینگ در سال  ۱۳۹۵حدود 4هزار میلیارد تومان
تسهیالت خرید کاال به مشتریان اعطا کردهاند که این رقم نسبت به سال
 ۱۳۹۴تا  ۳۸درصد افزایش دارد .از رقم تسهیالت سال  ۱۳۹۵شرکتهای
لیزینگی به مشــتریان تا  ۷۲درصد آن در بخش خودروهای سواری۱۱ ،
درصد در خودروهای کار و  ۱۰درصد در بخش ماشــینآالت و تجهیزات
مصرف شده است .در این شرایط سهم سایر بخشها شامل کاالی بادوام و
غیرمنقول و تجهیزات درمانی در مجموع  7درصد بوده است.
طبق گفته دبیرکل انجمن لیزینگ ،مطالبات شرکتهای لیزینگ ناشی
از عملیات قراردادهای مشتریان در سال  ۱۳۹۴نسبت به سال قبل افزایش
دارد ولی در ســال  ۱۳۹۵نسبت به سال قبل از آن با کاهش مواجه شده

[ چرا صنعت لیزینگ در ایران ناکام ماند؟ ]

زير سايه ريسك تغييرات نرخ
سالهاســت كه در اقتصاد جهاني ،صنعت ليزينگ به
عنوان يكي از ابزارهاي موثر تامين مالي بازار مورد توجه
قرار گرفت ه اما هنوز نقش ليزينگ در اقتصاد ايران بسيار
كم اســت كه علت اصلي آن را نيز بايد در پایين بودن
كفايت سرمايه شركتهاي ليزينگ جستوجو كرد .از
آنجايي كه شــركتهاي فعال در عرصه ليزينگ ،فقط
در حد سرمايه خود ميتوانند تامين مالي كنند و مانند
بانكها اجازه ندارند ســپرده بگيرند و با تجهيز منابع،
حسين سليمي
پاسخگوي متقاضيان باشند ،دايره فعاليت و اثرگذاري
نايب رئيس كميسيون بازار پول
و سرمايه اتاق تهران
ليزينگها محدود به ارقامي است كه به عنوان سرمايه
اوليه در اختيار دارند و تا تسهيالت قبلي را وصول نكنند،
نميتوانند تسهيالت ليزينگ جديد اعطا كنند.
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البته در ايران ،بخش قابل توجهي از ليزينگهاي فعال متعلق به بانكهاست اما همين
ليزينگها نيز بيش از سرمايه خود قادر نيستند خدمات ارائه كنند چراكه مكلف به رعايت
نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار هستند و گرفتن تسهيالت از بانك و تخصيص آن
با همان نرخ به ليزينگ صرفه اقتصادي ندارد .اين در حالي است كه در كشورهاي ديگر
ليزينگها اجازه دارند با بانكهايي كه تسهيالت با بهره مناسب ميپردازند قرارداد ببندند
و در ازاي دريافت كارمزد جزئي ،تسهيالت دريافتي از بانك را به ليزينگ اختصاص دهند
اما در ايران ،ليزينگها به دليل باال بودن نرخ بهره ،هم براي گرفتن تسهيالت از بانكهاي
داخلي محدوديت دارند و هم امكان دريافت اعتبار از بانكهاي خارجي را ندارند.
ليزينگها در كشورهاي ديگر ،از بانكهاي داخلي يا خارجي با بهرههاي  3تا  4درصد
تسهيالت ميگيرند و فعاليتهاي ليزينگي خود را توسعه ميدهند؛ اما در ايران اگر يك
شركت ليزينگ بخواهد از بانك داخلي تسهيالت بگيرد بايد با همان نرخ سودي كه از
بانك وام ميگيرد به مشتريان تسهيالت بدهد .در اين حالت گرچه به نظر ميرسد وام

از ابتدای دهه  80بود که افزایش رقابت میان تولیدکنندگان و توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران بر سر زبانها افتاد و تعدادی از صاحبان صنایع ،مدیران
باتجربه مالی و صنعتی به ویژه مدیران شركتهای بزرگ خودروسازی در جستوجوی ابزارهای مطمئن برای یافتن بازار و توسعه فروش اقالم مختلف صنعتی،
به ویژه خودرو بودند تا بتواند با افزایش قدرت خرید در میان اقشار متوسط و رو به پایین جامعه ،تقاضای مؤثر برای مصرف این كاالها را ایجاد کنند.

است .این در حالی اســت که حدود  ۲۵درصد از مطالبات لیزینگها از
مشتریان دارای ماهیت بلندمدت بوده که این به معنای گرایش روزافزون
صنعت لیزینگ به اعطای اعتبارات کاالیی کوتاهمدت است در حالی که
ساز و کار لیزینگ بیشتر برای تامین مالی بلندمدت طراحی شده است.
حجم داراییهای صنعت لیزینگ در سال  ۱۳۹۵حدود 7هزار میلیارد
تومان بوده که نسبت به سال  ۱۳۹۴کاهش داشته است .از کل داراییهای
گها  ۱۵۰۰میلیارد تومان را سهامداران تامین کردهاند و مابقی شامل
لیزین 
 ۳۰۰۰میلیارد تومان تامین مالی بانکها و  ۲۵۰۰میلیارد تومان اعتبار در
مطالبات فروشندگان و پیشدریافتهاست .سهم اوراق مشارکت در کل
تامین مالی لیزینگ بسیار محدود است.
بــه دلیل بانکمحور بــودن تامین مالی در صنعت لیزینگ ،ســهم
هزینههای مالی حدود  ۷۰درصد درآمدهاست و تا  ۸۰درصد بدهیهای
شرکتهای لیزینگ سهم تسهیالت بانکی خواهد بود .تعداد نیروی انسانی
فعال در صنعت لیزینگ  ۱۲۰۰نفر برآورد شده است که نسبت به گردش
عملیات تعداد قابل توجهی نیست.

3

لیزینگها در کشورهای دیگر چگونه فعالیت میکنند؟

گ در خدمت خدمات
لیزین 

بر اســاس تجارب جهانی ،صنعت لیزینگ در چهار زمینه اقالم خرد،
کوچک ،متوسط و بزرگ فعال است .در کشورهای پیشرفته گستره فعالیت
لیزینگ معطوف به اقالم متوسط و بزرگ در بخشهای خانوار ،بنگاههای
اقتصادی و سازمانهای دولتی است .در کشورهای کمترتوسعهیافته ،تمرکز
فعالیتهای لیزینگ معطوف به اقالم خرد ،کوچک و متوسط برای خانوارها
و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوســط است .بر این اساس بازار اصلی
لیزینگ در ایران شــامل اقالم کوچک و متوسط در بخشهای خانوار و
بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط است و در موارد نادری نیز لیزینگ
اقالم بزرگ برای شرکتهای صنعتی انجام شده است.
لیزیوروپ که در واقع فدراسیون انجمنهای لیزینگ اروپا است ،آمار

لیزینگ چه اختیاراتی دارد؟
گ نوع خاصی از عملیات مالی است که شاید بهترین ترجمه برای آن اجاره اعتباری باشد.
لیزین 
در واقع ،لیزینگ یک رشته فعالیت اعتباری مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد با
توافق میان دو نفر یا بیشتر بهمنظور بهرهبرداری از عین یا منفعت کاالی سرمایهای یا مصرفی بادوام
که از قابلیت اجاره برخوردار باشد ،منعقد میشود .در واقع روش لیزینگ ،مجموعهای از مبادالت
اقتصادی مشتمل بر خرید ،اجاره و در نهایت ،فروش (تملیک) را در بر میگیرد.

و اطالعات عملیات لیزینگ در این قاره را جمعآوری و منتشــر میکند.
ماموریت اصلی لیزیوروپ حمایت از اعضا در اتحادیه اروپا و سایر موسسات
بینالمللی از طریق حضور فعال در جلســات و مشــارکت در موضوعات
مورد بحث اســت .در این کشورها بیشترین حجم عملیات لیزینگ به
ترتیب به لیزینگ خودرو سواری ،ماشینآالت و کارخانهجات ،خودرو کار
و وسایل حملونقل جادهای اختصاص دارد .از کل لیزینگ خودرو سواری،
حدود  60تا  70درصد خودروهای نو و بقیه خودروهای دســتدوم بوده
است .بیشترین حجم عملیات لیزینگ غیرمنقول به ساختمان صنعتی و
مسکونی اختصاص یافته است .البته توزیع ترکیب داراییهای مورد اجاره و
نیز ضریب نفوذ لیزینگ در کشورهای مختلف اروپا متفاوت است .هرچقدر
کشورها توسعهیافتهتر باشــند ،ضریب نفوذ لیزینگ در آنها باالتر است.
بیشــترین حجم عملیات لیزینگ در فرانسه به ماشینآالت و تجهیزات
صنعتی و خودرو کار ،در آلمان به خورو سواری ،در ایتالیا به ماشینآالت
و تجهیزات صنعتی ،و در انگلستان و ایرلند و نیز کشورهای اسکاندیناوی
به خودرو ســواری اختصاص دارد .در اروپا عمده بازار لیزینگ معطوف به
بخشهای خدمات و تولید و ساختمان است .در اروپای شرقی و مرکزی
که بازارهای نوظهور لیزینگ تلقی میشوند ،عمده داراییهای مورد اجاره
خودرو سواری و خودرو کار است.

گرفتن از بانكهاي خارجي صرفه اقتصادي داشته باشد ،اما گرفتن وام خارجي در ايران
ك مركزي ،ريسك تغيير نرخ
عالوه بر مشكالت اخذ مجوز و جلب نظر مساعد دولت و بان 
ارز را نيز به دنبال دارد.
در حقيقت ليزينگهاي ايراني در اين حوزه با يك مشــكل جدي مواجه هستند كه
عمال دســت آنها را از منابع مناسب بانكهاي بينالمللي كوتاه ميكند؛ چراكه با وجود
تغييراتي كه نرخ ارز در اقتصاد ايران دارد اگر يك شركت ليزينگ وام ارزي بگيرد ،ريسك
اينكه جهش نرخ ارز تا سررسيد بازپرداخت اين وام ،عمال سود عملكرد ليزينگ را كامال
محو كند و هزينههاي هنگفت اضافهاي نيز به اين شركت وارد كند ،بسيار باالست.
از ســوي ديگر وقتي سقف نرخ سود تســهيالت بانكهاي داخلي  18درصد تعيين
شــده و فعاالن حوزه ليزينگ نيز موظفاند به محدوده اين نرخها پايبند باشند ،گرفتن
تسهيالت از بانكهاي داخلي و تخصيص آن به متقاضيان ليزينگ معقول نيست؛ كما
اينكه ليزينگهاي بانكي نيز چنين اقدامي انجام نميدهند .در اين حالت ،شركت ليزينگي
تقريبا همان ســود بانكي را ميگيرند و از محل ســرمايه خود تسهيالت ليزينگ اعطا
ميكنند و تنها مزيت اســتفاده از اين تسهيالت براي متقاضي ،در مدتزمان طوالنيت ِر
بازپرداخت است كه البته باعث باال رفتن مبلغ نهايي بازپرداخت نيز ميشود.
در حوزه مسكن اما ،گرچه بدون احتساب بانك مسكن ،جاي نظام بانكي براي تامين
مالي متقاضيان خالي است و ميدان فعاليت گستردهاي براي ليزينگها فراهم آمده ،اما در

4

هزار میلیارد
تومان
تسهیالتخرید
کاالی لیزینگی به
مشتریاناعطا
شده که نسبت
به سال  ۱۳۹۴تا
 ۳۸درصد افزایش
دارد

اين حوزه نيز به واسطه طوالتيمدت بودن تسهيالت اعطايي و باال بودن ريسك تغييراتِ
نرخ سود و نوسان قيمتهاي بازار ،در مجموع زمينه براي حضور ليزينگها مساعد نيست.
البته در گذشــته به صورت محدود ليزينگ مسكن اجرايي شده و اتفاقا نتيجه آن نيز
نامطلوب نبوده ،اما در آن دوران نرخ ســود تســهيالت بانكي باال بود و ليزينگ ريسك
افزايش نرخ سود در آينده نزديك را متحمل نميشد و در مقابل قيمت مسكن نيز در روند
افزايشي قرار داشت و خريداران با وجود خريد مسكن و پرداخت سود سنگين به تسهيالت
بلندمدت متضرر نميشدند .در آن شرايط بازگشت اقساط تسهيالت اعطايي ليزينگ با
مشكلي مواجه نميشد و كارها طبق روالي طبيعي در جريان بود اما فرض كنيد اگر در
سالهاي  90و  91كه نرخ سود بانكي باالي  25درصد بود و قيمت مسكن نيز به سقف
رسيد ه بود ليزينگي تسهيالت بلندمدت خريد مسكن ميپرداخت ،با توجه به كاهش قابل
توجه نرخ سود بانكي ،و عدم افزايش قيمت مسكن در  5سال اخير ،خريدار چه وضعيتي
پيدا ميكرد و چه هزينه گزافي ميپرداخت.
در مجمــوع ،گرچه فعاليت ليزينگهــا در ايران با ريســكهاي متنوعي هم براي
استفادهكننده و هم براي شركت ليزينگ مواجه است اما توسعه صنعت ليزينگ ميتواند
هم از اين ريسكها بكاهد و هم به اقتصاد كمك كند؛ چراكه اندازه صنعت ليزينگ در
ايران بسيار كوچك مانده در حالي كه نيازهاي اقتصاد كشور به تسهيالت ليزينگ چند ده
برابر توان اين صنعت است و بايد تقويت شوند.
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آینده ما
[ آینده صنعت لیزینگ در ایران چه میشود؟ ]

تحرك «ليزينگهاي غیربانکی» در راه است

ایمان فرجامنیا
مدیرعامل لیزینگ اقتصاد نوین

محرکهای توســعه صنعت

لیزینگ در جهان تسهیل
معامالت اعتباری (حل مشکل
تضمین و وثیقه) کمک به
فروش محصوالت مالیات
ایجاد اشــتغال و رفع فقر
و محرومیــت محرکهای
اصلی صنعت لیزینگ ایران

کمک به فروش محصوالت
(لیزینگهــای وابســته)
کمک بــه تخصیــص منابع
مالــی (لیزینگهــای بانکی)
محرکهای اصلی توسعه

لیزینگ در آینده کاهش
نرخ ســود تسهیالت بانکی
مشــکالت فروش در صنایع
تولیــد کاالهــای بــادوام
توســعه صنایع خرد ،کوچک
و متوســط ایجاد اشتغال
ورود شــرکتهای لیزینگ
خارجــی کمبــود منابع
مالی شرکتها و سازمانهای
عمومی مثل شهرداری ،مترو،
راهآهــن و هواپیمایی ورود
شــرکتهای لیزینگ موجود
به عرصه لیزینگ بینالمللی
و اقالم بــزرگ عوامل موثر
بر تقاضا بــرای لیزینگ

قیمت محصوالت لیزینگ
هزینههــای جانبی لیزینگ و
نــوع وثیقــه دوره اجاره
سرعت ارائه خدمات
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صنعت لیزینگ در ایران در دو مقطع شکل گرفته است :یکبار در سال
 1354خورشیدی با مشارکت یک مجموعه فرانسوی که با بروز حوادث دوران
انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،مانند بسیاری دیگر از فعالیتهای اقتصادی،
معطوف به شرایط خاص حاکم بر فضای کشور و کمرنگ شد؛ دومینبار در
اواخر دهه  70که بهنوعی با آغاز دوران رونق صنایع خودروسازی پا به عرصه
وجود گذاشت .بر همین اساس اغلب مردم کارکرد صنعت لیزینگ را در قالب
فروش خودرو تعریف میکنند؛ گرچه متصدیان این صنعت حتی در بخش
خودرویی نیز نتوانستند بهخوبی از این وسیله خدمات مالی استفاده کنند و
صنعت لیزینگ دستخوش بسیاری از نامالیمات و فراز و فرودها شد.
تأخیر حضور مقام ناظر پولی بر ســاختار شــرکتهای لیزینگ ،یکی از
اتفاقاتی بــود که در این وضعیت افتاد .حوالی ســالهای  78تا  79بود که
لیزینگها پا به عرصه وجود گذاشتند اما نهاد ناظر پولی کشور (بانک مرکزی)
در سال  1386آییننامه مربوط به نظارت بر شرکتهای لیزینگ را تدوین و از
مسیر شورای پول و اعتبار تصویب کرد و از آن تاریخ به بعد بود که شرکتهای
لیزینگ نیز درصدد وفق دادن خود با این آییننامهها و اصالح ساختار برآمدند.
البته این آییننامه در دیماه  1395تغییر کرد.
در حقیقت لیزینگ یک عملیات شبهبانکی است و این تأخیر در فرایند
شــکلگیری شــرکتهای این صنعت در ایران تا زمــان تدوین و تصویب
آییننامههــای نظارتی بر لیزینگ در حالی رخ داده که بانکها با وجود همه
انتقادات و نقایصی که وجود دارد ،در طول  90سالی که از شکلگیری آنها در
ایران میگذرد ،از ســاختار نظامیافته و روالمندی برخوردار شدهاند .در کنار
بانکها ،صنعت بیمه نیز در تاریخچه بیش از  80سال خود از یک روال و روند
حرفهای برخوردار شده اما صنعت لیزینگ ایران تا مدتها از چنین ساختاری
محروم بوده است.
اکنون اما ،نیاز صنعت لیزینگ رســیدن به یک ساختار کام ًال حرفهای از
جنس بانکها و بیمهها و همچنین حضور مدیران حرفهای و با پیشینه درک
ن دســت اســت.
لیزینگی و درک دقیق از پول ،خلق پول و موضوعاتی از ای 
بهعبارتدیگر آینده صنعت لیزینگ در ایران منوط به چند اقدام زیرساختی
ازجمله حرفهای شدن ساختار این صنعت و تقویت حضور مدیران حرفهای
خاص صنعت لیزینگ است که اگر رخ دهد ،یقیناً میتواند چشمانداز خوبی
در سالهای آتی داشته باشد.
در این زمینه اقدامات و نقش انجمن ملی شــرکتهای لیزینگ بسیار
درخور توجه اســت و اتفاقاتی که در یک سال گذشته توسط هیئت مدیره
و دبیرکل این تشــکل در بخشهای مختلف رخ داده ،نشان میدهد صنعت
لیزینگ ایران نیز حرکت به سمت ساختار حرفهای را آغاز کرده که البته نتیجه
بهینه این حرکت ،به شدت در گرو حضور و استمرار وجود مدیران حرفهای
در این صنعت است.
شاید یکی از دالیلی که باعث برجستهسازی نقش لیزینگ میشود این
باشد که برخالف بانکها و بازار سرمایه که تأمین منابع مالی طرف تولیدکننده
را برعهده دارند ،لیزینگ در تمام دنیا ،یک ابزار خدمات مالی بسیار قوی برای
تأمین منابع مالی خریداران کاالهای لوکس یا کاالهای ضروری گرانقیمت
است .مث ًال یک اتوبوس برای رانندهای که با استفاده از آن امرارمعاش میکند،
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یک کاالی ضروری اما گرانقیمت محســوب میشــود که خرید آن با ورود
لیزینگ تسهیل میشود؛ یعنی نقطه ورود لیزینگ به تأمین مالی خریداران،
نقطهای است که در بازار با یک کاالی ضروری گرانقیمت یا یک کاالی لوکس
ویژه مواجه میشــویم که تأمین مالی یکباره آن توسط متقاضی امکانپذیر
نیست.
از طرفی ،فعالیت صنعت لیزینــگ ،برای ایجاد تحرک در بخش صنایع
زیرساختی کشور ،تأمین منابع مالی در حوزه حملونقل و همچنین تأمین
مالی تجهیز ماشینآالت در صنایع مختلف میتواند نقش بسیار مؤثری داشته
باشــد .در این میان ،بهواســطه باال بودن قیمت تمامشده پول در کشور ما،
ساختاری که باید برای عملکرد بهینه لیزینگها تمهید کرد ،استفاده از ساختار
لیزینگ اهرمی است .در این ساختار ،سودی که شرکت لیزینگ بابت تأمین
منابع مالی از خریدار میگیرد ،بهنوعی بین خریدار ،فروشنده و تأمینکننده
تسهیم و تقســیم میشود تا این نرخ سود شکنندگی کمتری برای خریدار
در برگشــت پول داشته باشــد و لیزینگ نیز با ریسک عدم وصول کمتری
کار خود را ادامه دهد؛ گرچه از نظر راقم این ســطور لیزینگها به دو دسته
تقسیم میشوند و استفاده از ساختار لیزینگ اهرمی در هردوی این دستهها
یکساننیست.
دســته اول ،لیزینگهایی هستند که در یک زنجیره تولیدی از کاالهای
ضروری گرانقیمت شــکل میگیرند .مث ًال لیزینگهای خودرویی که درون
مجموعههای تولید خودرو شکل گرفتهاند یا لیزینگی که تدریجاً در بخش
فروش لواز م خانگی گرانقیمت ضروری مانند یخچال ،لباسشویی و ...در حال
شــکل گرفتن است و میتوان آنها را «لیزینگهای در زنجیره» نامید که در
زنجیرهای از کسبوکار شکل میگیرند.
دسته دوم اما ،لیزینگهای عمدتاً بانکی هستند که خارج از زنجیره قرار
دارند و میتوان آنها را «لیزینگهای بر زنجیره» لقب داد .ازآنجاییکه قیمت
تمامشده پول برای این لیزینگها بسیار باالست ،شاید نسبت به لیزینگهای
در زنجیره توفیق کمتری داشته باشند؛ چراکه خطمشی اصلی لیزینگهای
در زنجیره ،فروش بیشــتر محصوالت ،کاهش موجودی انبار و ایجاد گردش
نقدینگی است و اثرات عملکرد آنها ،حتی اگر با افت سود یا زیان مواجه شوند،
در زنجیره و در صورتهای مالی تلفیقی ،آثار جمع جبری خوبی را میتواند
منعکس کند .اما لیزینگهای بانکی ،باید بسیار مراقب پولشان باشند و فقط
در صورتی میتوانند به اتکای تأمین منابع موفق باشند و به زنجیره تولید و
گردش نقدینگی در ســطح اقتصاد ملی بپیوندند که بتوانند از یک ساختار
اهرمی استفاده کنند.
در پایان میتوان گفت یقیناً در سالهای آتی ،اتفاقاتی در صنعت لیزینگ
ایران رخ خواهد داد؛ چراکه از یکسو در خود صنعت لیزینگ این تکاپو رخ
داده و اثرات آن را میتوان در ســاختار انجمن ملی لیزینگ مشــاهده کرد،
زیرا وقتی یک صنعت ،صاحب یک سندیکا میشود و به دنبالصدای واحد
میگردد ،میتواند نویدبخش آینده خوبی برای آن صنعت باشد .از سوی دیگر
بازار نیز تدریجاً برای تأمین منابع مالی به صنعت لیزینگ فشار وارد میکند
چون در بازار تقاضا وجود دارد اما خریدار به منابع الزم برای خرید دسترسی
ندارد و این وضعیت ،فضایی را برای تحرک لیزینگها به وجود میآورد.

 ................................توسعه ................................
جایگاه توسعه در حلقه روشنفکران چیست؟

خاطرات و فراموشی روشنفکران
بحران که خود را به رخ میکشد در تمام عرصههای زندگی ،از اقتصاد تا فرهنگ ،از محیط زیست تا سیاست و جامعه همه به فکر چارهجویی هستند و به دنبال خردگرایی
و عقلمحوری؛ در این میان سخن از نقش روشنفکر به میان میآید .چون فرهنگ استعالیی روشنفکری در تعیین اعتبار اندیشه به معیارهای عقالنی و کلی اهمیت
میدهد .در این الگو ،اندیشه و حقیقت پدیدهای عام و جهانی است که در چارچوب مکانی و زمانی محدود نمیشود و روشنفکر عامگرا دارای دغدغهها و مسائل عمومی و
کلی است .روشنفکران نقشی نخبهگرایانه دارند و از طریق ارتباط با منابع مطلق حقیقت اعم از دین ،خرد ،لوگوس ،روح ،ذهن متعالی ،خدا و ...میتوانند به دریافت روشنی
از حقیقت نایل شوند و آن را برای تودهها به ارمغان بیاورند؛ اگرچه این روزها از روشنفکران خاص دعوت میکنند تا درباره دغدغهای خاص اندیشه کنند.

عکس :رضا معطریان

توسعه

از تجدد تا تخصص

سیری در میان خاطرات و تامالت روشنفکران ایرانی
لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

چرا باید خواند:
آیا روشنفکری در
مقابل توسعه است
یا همراه با توسعه؟
روشنفکری از چپ تا
راست در برابر توسعه
چهنقشیبرعهده
دارند؟ پرسشی محوری
اینکه آیا روشنفکران
چپ مسیر توسعه را به
بیراهه بردند تا سهم
روشنفکران لیبرال در این
راهبری یا کژراهه چقدر
بوده است؟ این پرونده را
بخوانید.
در تعریف جدید
از روشنفکری
نمیتوانیم
تعریفهای
ذاتباورانه را
که امکان تدقیق
ویژگیها و
تفاوتها را از بین
میبرند ،بپذیریم.
این نکته اما به
معنای نفی امکان
ارائه هرگونه
تعریف از چیزها
و امور نیست ،و
نباید در مخالفت
با ذاتباوری به
آموزههای قطب
افراطی دیگر یعنی
اسم باوری پناه
ببریم
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به تعبیر میالن کوندرا ،تجدد زمانی آغاز شد که دونکیشوت آرامش
خانه خود را به قصد کشف جهان واگذاشت .جنبشی که در عصر نوزایش
قوام گرفت و در دوران روشنگری به اوج رسید با محوریت «خردمداری».
تجدد منادی علم شد و خرد علمیاش سخت چشمدار؛ در کرانه تجدد و
در ملکوت علم ،اسطوره و خرافه محلی از اعراب نداشت و فردگرایی محور
این تجدد بود .به قول معروفِ رنه دکارت« :میاندیشــم ،پس هستم»؛
همان فردگرایی که در علم اقتصاد مالاندوزی خوانند .در این دوره فرد
محور قانون شــد و تفکر سیاسی و حقوق تفکیکناپذیر فرد در کانون
روایت تازه از حاکمیت قرار گرفت .تجدد اگر راوی عرفی شــدن بود و
سیاســت را از الهیات و الهیات را از سیاست زدود ،در عین حال منادی
سرمایهداری ،صنعت ،شهرنشــینی و تجارت شد .شهر و تجدد همزاد
یکدیگرند و تجدد همزاد روشــنفکری .همه در سودای اندیشه زدودن
درد از جامعه بشــری؛ «میان ماندن و رفتن حکایتی کردیم /که آشکارا
در پرده کنایت رفت».
روشنفکران ایرانی هم چون دیگر روشنفکران جهان فردیت و حقوق
فرد را پاس داشتند و از انسان گفتند .گویند آنها به تکریم در برابر تمدن
غرب ایستادند و زبان از نقد بربستند تا زمانی که از حق به سرزمین و از
دشمن به ناله درآمدند و گاه آرمانی که از فردگرایی به سوی دگردیسی
میرفت و گاه بیراهه در پی جستن راهحلی به ظاهر درست .شاید برای
همین است که زمانی ملکالشعرای بهار حکایت میکرد« :دو دشمن از
دو سو ریسمانی به گردن کسی انداختند که او را خفه کنند .هریک سر
ریسمان را گرفته و میکشید و آن بدبخت در میانه تقال میکرد .آنگاه
یکی از دو خصم سر ریسمان را رها کرد و گفت :ای بیچاره من با تو برادرم؛
ریسمان گلوی ما را رها کرده،
و آن مرد بدبخت نجات یافت .آن مرد که
ِ
لنین است ».در این دوره لنین و اندیشههای سوسیالیسم در رأس اندیشه
روشنفکران قرار گرفته و روشنفکران ایرانی به نقد یا به همراهی و همدلی
با سوسیالیسم ســخن گفتند .اما تاریخ بار دیگر دگردیسی را در انتظار
بود؛ یکی از درون و دیگری ریشه در عوامل بیرونی داشت .سوسیالیسم،
رویای شکستناپذیر چپها ،شکست خورد و در ایران هم انقالبی در راه
بود .تاریخ برای روشنفکران آبستن حوادث بود؛ یأس ،ناامیدی و چرخش
گفتمانی ،روشنفکران را به درون خود هدایت کرد یا به عرضه گفتمانی
دیگر رهنمون ساخت .آنها اینبار کمتر از مسائل و دغدغههای انضمامی
جامعه گفتند و بیشتر از سویه فرهنگ نوشتند و تامالت آن .اما روشنفکر
کیست و چه باید بگوید؟ شاید دوران عامگویی به سر رسیده باشد و باید
خاص بگویند و از تخصص.
نویســندگان دوران تدارک فکری انقالب مشــروطه ایرانی ترکیب
«منورالفکری» را برای آنها به کار میبردند و بعدها کلمه «روشــنفکر»
جایگزین منورالفکر شــد .هنــوز به دقت معلوم نیســت که اصطالح
«روشنفکر» نخستین بار در چه زمان و در کدام متن به کار رفته است؛
فرهنگ دهخدا درباره این کلمه چیزی نگفته است و در فرهنگ معین
آمده اســت« :روشنفکر ،آنکه دارای اندیشه روشن است ».بابک احمدی
در کتاب «کار روشنفکری» درباره اندیشه روشن میگوید« :فکر علمی
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منضبط و مدرن» .از دیدگاه تاریخی مفهوم مدرن روشــنفکر محصول
خردورزی اجتماعی اروپایی اســت که عنصر تجریدی و بخردانه سنت
روشنگری دگرگونیهای فکری ناشی از انقالبهای بورژوایی را به شکل
اســتعاری یا نمادین در یک فرد خاص و مشــخص یعنی یک موجود
اجتماعــی ،نمایان میکرد .این تبار تاریخی مهر خــود را بر کاربرد این
اصطالح زد و هنوز هم بسیاری از مردم روشنفکر راستین را روشنگران و
متفکران خردباور ،علمباور ،معتقد به پیشرفت اجتماعی و به لوازم سیاسی
و اجتماعی آن چون حقوق بشــر ،دموکراسی و غیره میدانند .پیش از
پیدایش مفهوم مدرن  intellectualاین واژه قرنها با توجه به ریشــه
التینیاش به عنوان صفت و به معناهای «عقلی»« ،عقالنی»« ،فکری» و
«اندیشمندانه» به کار میرفت .بنا به این ریشهشناسی ،فهم از میان امور
برگزیدن یا «تفاوت قایل شدن میان امور» بود.
در تعریف جدید از روشنفکری نمیتوانیم تعریفهای ذاتباورانه را که
امکان تدقیق ویژگیها و تفاوتها را از بین میبرند ،بپذیریم .این نکته اما
به معنای نفی امکان ارائه هرگونه تعریف از چیزها و امور نیست ،و نباید
در مخالفت با ذاتباوری به آموزههای قطب افراطی دیگر یعنی اسم باوری
( )nominalismپناه ببریم .ذاتباوری مشکلساز است ،اما اسمباوری
هم چاره کار نیست ،و به سهم خود دشواریهای زیاد میآفریند .همین
که ما میپذیریم امور منفرد و مستقل پذیرای امری مشترک چون اسم
هستند ،میتوانیم فرض کنیم که پذیرای امور مشترک دیگری هم باشند.
به گفته علی میرسپاسی در کتاب «روشنفکران ایران؛ روایتهای یأس
و امید»« ،روشــنفکران و کارشان به دلیل فقدان نسبی تعیین طبقاتی
مشخص و آزادی بیشتر برای تبعیت از انگیزههای ذهنی درونی ،تا حدودی
از قید و بند واقعیتهای زندگی روزمره آزادند .به همین دلیل است که
آنها در جوامع خود در بهترین موقعیت برای ارائه اندیشههای تخیلی قرار
دارند .در شرایط مطلوبی که به ندرت پیش میآید ،حتی میتوانند عامل
تغییر در واقعیتهای محلی یا جهانی باشند .اما نیروی تخیل روشنفکری
فقط هنگامی میتواند به تحقق روحیهای امیدبخش یا خالقیتی شگفت
یاری رساند و از امکانات اجتماعی تازه و واقعی پرده بردارد که فضایی را به
دنیای زندگی روزمره اختصاص دهد .یا واقعیت موجود زندگی روزمره به
یک چارچوب مرجع کلیدی برای کلیه کارهای اجتماعی روشنفکرانه بدل
شود .غالباً تنها در این صورت است که اخالقیات عملگرایانه با توجه به
خیر اجتماعی میتواند مانع از تسلیم تامالت روشنفکرانه به بروز و ظهور
ذهنین خودشیفته ،جباریت اندیشه و قهر فکری شود».
آنتونیو گرامشــی در کتاب یادداشــتهای زندان خود مینویســد:
«میتوان گفت که جمله آدمها روشنفکرند ،ولی همه آنها نقش روشنفکر
را در جامعه ایفا نمیکنند ».نقش روشــنفکر شاید همان خودانتقادی
و ذهن بیدار برای جامعه باشــد کــه از دور باید از درد جامعه بگویند و
درمانــی برای آن دردها تجویز کننــد؛ دور از قدرت و نزدیک به جامعه
بایستند .به قول ادوارد سعید در کتاب «نقش روشنفکر»« ،روشنفکرانی
که به فرمولبندی سیاســی نزدیکترند از حمایت و پشتیبانیای که به
فرمولبندی سیاسی نزدیکتر است برخوردارند».

روشنفکر خاص به ما میگوید ما در پایان دوران آوانگارد قرار داریم .در پایان دوران روشنفکران ساالر
حقیقت و آگاهی قرار داریم .ما در مقابل پایان دوانگاری متضاد تودهها و روشنفکران هستیم .در پایان روشنفکر
جهانشمولهستیم.

[ علم سیاست ]

روشنفکران از عرش به فرش بیایند

روشنفکران از صفحات واقعی جامعه بگویند

محمدرضا تاجیک و روایت یأس و امید روشنفکران ،در گفتوگو با «آیندهنگر»
 نسبت روشنفکری با توسعه چیست؛ آیا تئوریهای توسعه در
دستگاه اندیشه روشنفکران جایگاهی دارد؟

در مقدمه بحث باید درباره دو مفهوم «توســعه» و «روشــنفکر»
ایضــاح و تنقیح مفهومی انجام دهیم .به نظر من ،ما نمیتوانیم راجع
به روشــنفکران به عنوان یک هویت یگانه صحبت کنیم .وقتی درباره
روشنفکر سخن میگوییم ،در واقع داریم از گروه روشنفکران صحبت
میکنیم؛ یعنی خردهروشــنفکریها و نحلههای مختلف روشنفکری
مخاطب ماســت .به بیان زبانشناسی دال روشنفکری دالی میانتهی
است که با بینهایت مدلول میتواند جمع بشود .ازهمینرو با جریانهای
مختلف روشــنفکری در طول تاریخ مواجه هســتیم .از طرف دیگر با
مکاتب ،نظریهها و استراتژیهای مختلفی در زمینه توسعه مواجهیم.
توسعه امری فراگفتمانی نیست .هم توسعه و هم روشنفکر امری ساخته
و پرداخته گفتمانها هســتند .بنابراین ما توسعهها داریم ،نه توسعه؛
بستگی دارد از کدام منظر به توسعه نگاه کنیم .پس با گوناگونی تعاریف
روشنفکر و توسعه روبهرو هستیم که میتوانیم این تعاریف را دستهبندی
کنیم .بنابراین میتوانیم بین هر تیپ روشنفکری و نوع توسعهای که
به آن معتقد اســت رابطه برقرار کنیم .این روابط متفاوت خواهد بود
و معنای متفاوتی هم از آن مستفاد میشود .بنابراین باید از کلینگری
و ســطحینگری در ورود به ایندو مفهــوم بگذریم .باید تالش کنیم
گوناگونی مسئله را ببینیم و بعد بفهمیم مشکل کجاست.
در مورد ســؤال شما ،من میتوانم دو نوع یا دو تیپ روشنفکری را
از هم تمیز بدهم .اولین نوع از روشــنفکری «روشنفکر عام» نام دارد
و دیگری «روشــنفکر خاص» .تجربه روشنفکری ایران شبیه نوع اول
روشــنفکری یعنی روشنفکری عام اســت .این روشنفکری در دامن
فراروایت مدرنیته متولد میشود و محصول عصر روشنگری است .این
روشنفکر همان «من» اســتعالیی کانتی است .همان اگوی «»ego
دکارتی است؛ «من» کلی ،عام و جهانشمول است« .من»ای که معاصر
خودش نیست« .من»ای که سطح و عمق آگاهیبخشیاش تمام جهان
و جهانیان را دربر میگیرد و محدود به عصر و نسل خاصی نیست .یعنی
برای تمام انسانها سخن میگوید .پیام او فراتاریخی است .روشنفکر عام
اساساً تاریخی نیست .از این منظر این روشنفکر ساالر حقیقت و آگاهی
اســت .بر این فرض استوار است که پر از فانوس است و هیچ وقت در
ظلمت قرار نمیگیرد .پر از بال و پر است و میتواند به اوج پرواز کند.
دنبال این است که آگاهی و خودآگاهی را به تودهها هدیه کند .یعنی به
مثابه یک آوانگارد عمل میکند و به مثابه ذهن آگاه و خودآگاه جامعه
عمل میکند .چنین روشــنفکری مفروضش این است که میتواند با
خرد خودمختار نقاد یا عقل استعالیی خودش به حقایق و واقعیتها

حکایت آن اسطوره یونانی «پروکروستس» را یکبار بخوانید؛ او در جادهها مسافران را میگرفت و با معیار
ش میبرید؛ حاال روشنفکران هم به همان صورت ،قالبی دارند
تخت خود دست و پای عابران را اندازه قالب 
و معیاری؛ آنها میخواهند جهان را به شکل نظر خود دربیاورند .این را محمدرضا تاجیک ،استاد «تحلیل
گفتمان سیاست» دانشگاه شهید بهشتی میگوید .از روشنفکران که سخن میگوید نگاهی دوگانه از یأس
و امید را با هم دارد؛ از تخصصگرایی روشنفکران میگوید و آنها را از «عرش به فرش» دعوت میکند؛
میخواهد روشنفکران از زندگی روزمره مردم بگویند .اما به روشنفکران عام که مینگرد ،درباره آنها چنین
سخن میگوید« :آنها قالب نظری خود را از دیگران وام گرفتهاند و تالش میکنند جامعه خود را به آن شکل
درآورند .اینها میخواهند جامعه را کاریکاتوریزه کنند ».او معتقد است روشنفکران ابزاری به نام «زبان»
و قدرتی به نام «کالم» دارند که باید خود از خود تخطی کنند و بر خود بشورند تا جامعه را آرام و بطئی با
خود همراه کنند؛ باید خود هزینه این همراهی را بپردازند.

آنگونه که هستند ،دست پیدا کند و مردم را از گمراهیها و ضاللتها
و کجراهها نجات بدهد .چنین روشنفکری «انتلکتوئل» نام میگیرد و
بعدهادرفضایایدوئولوژیکسوسیالیستیمارکسیستی«اینتلیجنسیا»
نام میگیرد .این روشــنفکر همواره دچار نوعی جدایی از تودههاست.
یعنی زمانی تودهها را میپذیرد که آن تودهها سوژگی خودشان را پشت
درهای او جا بگذارند؛ در او مســتحیل شده باشند .ادامه صدا و نظر او
باشند و پژواک اندیشه او باشند و نه اینکه خودشان صاحب اندیشهای
باشــند .بنابراین در دامن مدرنیته با چنین «من» اســتعالیی روبهرو
خواهیم بود که با توسل به نوعی عقل استعالیی تالش میکند جامعه را
از جهالت به سوی خودآگاهی رهنمون شود.
در مقابل یک روشــنفکر خــاص داریم .این روشــنفکر خاص به
مــا میگوید ما در پایــان دوران آوانگارد قرار داریــم .در پایان دوران
روشــنفکران ســاالر حقیقت و آگاهی قرار داریم .ما در مقابل پایان
دوانگاری متضاد تودهها و روشــنفکران هســتیم .در پایان روشنفکر
من استعالیی مرده است و اگر هم متولد شده
جهانشــمول هستیمِ .
باشد اکنون در فضای نظری جدید مرده است .ما نمیتوانیم در دوران
خودمان چنین روشــنفکری را تجربه کنیم .روشنفکر خاص باید در
ریزبدنههای جامعه مستقر بشود .یعنی به طور تخصصی در یک بستر
خاص امری خاص را قابل تحقق کند .این روشنفکر به تعبیر فوکو باید
مؤلف تاریخ اکنون خودش باشــد .نباید فراتاریخی باشد و درباره تمام
عصرها و نســلها سخن بگوید .بلکه باید تاریخی باشد .این روشنفکر
باید به جای اینکه درباره متافیزیک فهم و اندیشه و رفتار مردم سخن
بگوید ،درباره اکنونیت خودش و مردم بگوید .یعنی ما در اکنون خود
چه هستیم و چه میتوانیم باشیم و چگونه میتوانیم از محدودیتهای
معرفتشناسی و هستیشناسانه خود امتناع کنیم و تبدیل به سوژهای

روشنفکری تالش
کرده است برای
جامعهای که
واقعیتهای آن
تحریف شده است
تدبیریبیندیشد
و تجویزی ارائه
کند .اما این تجویز
درخورد آن
تصور معیوب و
کاریکاتوری بوده
ولذا چرخهای از
صفر به صفر طی
شده است
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توسعه
آگاه بشویم .پس باید روشنفکر در کانتکست مکان و زمان و در ریزبدنه
جامعه خود شروع به تغییر جامعهاش بکند .نه اینکه از تمامیت جامعه
و جهان خود شروع به تغییر بافتهای جامعه بکند .بنابراین روشنفکر
خاص از من استعالیی عبور میکند و میپذیرد که نگاه و فهم او هم نگاه
و فهمی است در میان نگاهها و فهمهای دیگر .روشنفکر خاص میپذیرد
فهم او هم محدودیت دارد و او میتواند به اندازه کتابی که خوانده است
سخن بگوید و نه به اندازه تمام دانش بشری.
در تاریخ تحول روشنفکری و عبور روشنفکران از کلینگری
به جزئینگری چقدر بحثهای انضمامی وارد بحثهای روشنفکران
شده است؟

برخی روشنفکران
مثلروشنفکر
سوسیالیست،
چون قاب
نظریشان رنگ
زمینهاقتصاد
داشته است،
همهچیزجز
اقتصاد برایشان
روبنا بوده است.
چنینروشنفکری
نگاهش معطوفبه
شرایط انضمامی و
طبقاتیاقتصادی
بیشتر بوده تا آن
روشنفکرانی که
قاب نظریشان
نگاه آنها را
معطوف به شرایط
انضمامینداشته
است و بیشتر
در عالم نظری
خودشان غرق
بودهاند

روشنفکر در فرآیند عبور خود از روشنفکر عام به روشنفکر خاص در
حقیقت فرآیند عبور از عرش به فرش را هم طی کرده است .از آسمان
به زمین میآید و تالش میکند از دنیای انتزاعی خودش عبور کند و
به دنیای انضمامی انسانها پای بگذارد .از رنجها و ناکامی مردم و فقر
مردم و زندگی روزمره مردم و ستمی که بر آنها روا میشود سخن بگوید.
این روشنفکر میخواهد از این موضوعات شور نظری ایجاد بکند؛ نه از
مفاهیم بسیار کلی و عام و جهانشمول .این روشنفکر از زندگی روزمره
شور نظری ایجاد میکند نه مسائل نظری عامی که بسیار زیباست ولی
به درد پشت ویترینها میخورد .یا به درد نمایش در جامعه و شهری
نمایشی به بیان دبور میخورد .اگر نه در ساحت زندگی مردم آن مسائل
نمیتواند نقش داشته باشد .بنابراین چنین روشنفکری به ساحت خاص
لگرایی
زندگی اجتماعی میآید ،به ساحت خاصی به نام  praticیا عم 
اجتماعی میآید .به جای اینکه به تئوریهای انتزاعی شکل بدهد به
نوعی  pracsisشــکل میدهد .یعنی به تئوری راهنمای عمل شکل
میدهد .تالش میکند تا این تئوری صرفاً تفسیرکننده جهان نباشد
بلکه تغییردهنده جهان هم باشد تا در بطن و متن پراتیک اجتماعی
بنشیند و تغییری ایجاد کند و محدودیتهای اکنون انسانها را فهم
کند و آنها را کنار بگذارد تا فضا را برای تغییر و تحول انســانها آماده
کند .آن هم در زندگی روزمره مردم و نه در زیســت نظری مردم .این
روشنفکران در تجربه زیســته مردم وارد میشوند تا بتوانند حتی در
تجربه زیسته مردم هم نوعی تغییر ایجاد کنند .بنابراین ما در این تغییر
شاهد عبور از فضای انتزاعی به فضای انضمامی هستیم.
در واقعیــت زندگی روزمره جامعه ما چقــدر نظر و نظریه
روشنفکران در تعیین استراتژیهای جامعه مؤثر است؟

بستگی دارد که ما با روشــنفکری مواجه باشیم که تالش دارد از
ورای کتابها به جامعه بنگرد یا میخواهد از رهگذر نوعی گفتوگو و
دیالکتیک با واقعیتهای جامعه خودش فهمی حاصل کند و آن فهم
را تئوریزه و راهنمای عمل خود کند .بهقول ژیلوس استایزره بسیاری
از روشنفکران متاسفانه تالش میکنند از ورای کتاب دیگران مشکالت
جامعهشان را فهم کنند و تئوریزه کنند و بعد هم آن را حل کنند.
یعنی با مسائل جامعه آشنا نیستند؟

به قول موالنا آنها به دلیل شیشهای که روی چشم خود دارند ،جامعه
را به رنگ همان شیشــه میبینند و بیرنگــی را به رنگ نظری خود
میبینند .چون فرض آنها این اســت کــه رنگی را که آنها میپندارند
رنگ اصیل جامعه است ،به جامعه حقنه میکنند .چنین حالتی اجازه
نمیدهد که چنین روشــنفکرانی بتوانند در پراتیک جامعه حضوری
پررنگ داشــته باشند و نقشی به عنوان راهحل در جامعه خود داشته
باشند .چنین روشنفکرانی که نمیتوانند جزو راهحلهای جامعه خود
باشــند به طور فزاینده خود و آموزههایشان به جزئی از مشکل جامعه
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تبدیل میشوند و نوعی تأخیر تاریخی در جامعه ایجاد میکنند .حکایت
آنها شــبیه آن اسطوره یونانی« ،پروکروســتس» است که در جادهها
مســافران را میگرفت و با معیار تخت خودش دست و پای آنها را که
بلندتر بودند میبرید و اندازه تخــت میکرد و آنها که کوتاهتر بودند،
دست و پایشان را میکشید و اندازه تخت میکرد .روشنفکران ما نیز
گاهی همین معیار و قالب را دارند و میخواهند جهان را به شکل نظر
خود دربیاورند .جریان روشنفکری ما در تاریخ معاصر دقیقاً همین کار
را کرده است .البته آنها این چهارچوب نظری را هم از دیگران وام گرفته
بودند .اگر روشنفکر چپ بوده است از سوسیالیسم و مارکسیسم آن را
گرفته بوده و اگر لیبرال ،پستمدرن ،یا پست مارکسیست بوده است
هم این را از دیگران گرفته و تالش کرده اســت جامعه خود را به آن
شکل درآورد .بنابراین جامعه خود را کاریکاتوریزه کردهاست .این جامعه
تحریفشده است و چنین روشنفکری تالش کرده است برای جامعهای
که واقعیتهای آن تحریف شده است تدبیری بیندیشد و تجویزی ارائه
کنــد .اما این تجویز درخورد آن تصور معیوب و کاریکاتوری بوده ولذا
چرخهای از صفر به صفر طی شده است.
به نظر میرسد شما این گستره را نقد میکنید .اما اگر از درون
جامعه روشنفکری به مسائل بیرونی نگاه کنیم میبینیم که نظر و
نظریه روشــنفکران به دالیل متعدد در عمل خیلی به کار جامعه
نمیآید .این دالیل معطوف به خود جامعه اســت .این دوگانگی را
چطورمیتوانیمتبیینکنیم؟

ویژگی اصلی روشنفکر نقد است اما این نقد مقدم و مرجح است که
قبل از اینکه بر اندیشه و رفتار دیگران جاری بشود ،بر خود روشنفکر
جاری است .روشنفکر باید با شرایط جامعه خود دیالوگ داشته باشد .و
متنی متناسب با کانتکس بنویسد .نمیشود اگر به مقتضیات کانتکس
نقد دارید ،تکســتی انتزاعی برای جامعهای رؤیایی و خیالی بنویسید.
روشــنفکر باید متنی بنویسد که با جامعه اکنونش دیالوگ کند و در
جامعه اکنونش تغییری ایجاد کند .در غیر این صورت آن متن کام ً
ال
انتزاعی خواهد بود .بنابراین ممکن اســت جامعهای کام ً
ال پوپولیستی
باشد و مردم آن جامعه روشنفکران را به عنوان مرجع خود نپذیرند ،ولی
چهکسی میتواند ذائقه و چشایی تودههای مردم را عوض کند؟ به نظر
من خود روشنفکر میتواند چنین کاری کند .اگر کانتکس را نمیپذیرد،
به قول حافظ «تغییر ده قضا را» .جز روشنفکر کسی کانتکس را تغییر
نمیدهد.
 روشنفکران ابزاری برای این کار در اختیار دارند؟ یعنی ابزاری
از جنس فراهم بودن فضا برای گفتوگو و نقد و حتی شنیدن نقد
دارند؟

باید به تولد روشــنفکری در غرب توجه کرد .بعد از رنسانس عده
زیادی از روشنفکران همان کشیشها و قدیسها هستند .آنها کسانی
هستند که از درون یک سنتی میجوشند .آن سنت را به کار میگیرند
و هزینــه آن را هم میپردازند .در آن زمان برای بســیاری از این افراد
احکامی در انگیزاســیون صادر شد که کشته شدند ولی مسیر را برای
تغییر آهسته و تاریخی جامعه فراهم کردند .ما میدانیم که کانتکسها
دفعی تغییر نمیکنند ،کانتکسها تاریخی و آهسته تغییر میکنند.
ما ســه سده قبل از روشنگری و رنسانس غرب را نمیبینیم .ما توجه
نمیکنیم که غرب دو روشــنگری دیگر را تجربه کرد یعنی قرن 12
و شارلمانی را تجربه کرده است .ما نمیبینیم که روشنفکران چگونه
در مردمی که کام ً
ال ســنتی و متصلب میاندیشیدند و هیچ رابطهای
با روشــنفکران خود نداشتند و خودشــان آنها را مجازات میکردند،

روشنفکر در فرآیند عبور خود از روشنفکر عام به روشنفکر خاص در حقیقت فرآیند عبور از عرش به فرش را هم طی کرده است .از آسمان به
زمین میآید و تالش میکند از دنیای انتزاعی خودش عبور کند و به دنیای انضمامی انسانها پای بگذارد؛ از رنجها و ناکامی مردم و فقر مردم و
زندگی روزمره مردم و ستمی که بر آنها روا میشود سخن بگوید.

چگونه آهسته و پیوسته در طی سه دهه مذاق جامعه را عوض کردند.
هیچوقت دفعتاً نمیتوان ســر در جامعه مدنی و جامعه آگاه درآورد.
تغییر جامعه به جامعهای آگاه وظیفه روشنفکران است .طبیعی است
که قدرت روشنفکر در قدرت کلمات و نظریههای اوست که هر حصاری
را میشکند .به قول فوکو ،گفتمانها با قدرت عجیناند ،و از گفتمانها
قدرتی ســاطع میشــود که هیچ حصار و دژی در برابر آن نمیتواند
بایســتد .این سالح و قدرت روشــنفکری است ولی به نظر من از این
قدرت آنطور که باید استفاده نشده است.
شما روشنفکران را متهم به سیاستزدگی میکنید؟

من روشــنفکران را یکشکل نمیبینم .چنین کاری جفا است که
یک حکم را بر همه روشــنفکرانمان جاری بکنیم .من نقش بسیاری
از روشــنفکران را در تغییر و تحوالت جامعه گرانسنگ میدانم و در
تحول آگاهی و خودآگاهی جامعه آنها را بسیار مؤثر میدانم .در عین
حال برخی از آنها را هم ســد راه آگاهی جامعه میدانم .کســانی که
آگاهی جامعه را به کجراهه بردند و منجر به تأخیر تاریخی شــدند .به
خاطــر همین ما به جای دو گام به جلو رفتن ،دو گام به عقب رفتیم.
به این دلیل ما مشــغول بازیهای فکری شدیم و ندیدیم که تاریخ و
جامعه ما دارد عوض میشود .در چنبره بحثهای نظری گرفتار شدیم
و فضای انضمامی جامعه را ندیدیم .من معتقدم که تغییر جامعهای مثل
ما نیازمند روشــنفکر است ،اما روشنفکری که با عصای او بشود پیش
رفت و با چشم او بتوان واقعیتهای جامعه را دید.
لطف ًا به طور مصداقی در این مورد صحبت کنید؛ یعنی درباره
روشنفکرانی که نظریاتشان بازدارنده بوده و آنها که چنین نبودهاند.

آگاهی ما با دیگریمان یعنی غرب ما را دچار نوعی شــیزوفرنی و
حیرانی و سرگردانی کرد .دچار گمگشتگی هویتی شدیم .در این فضای
گنگ و گیجی که به قول گرامشی قدیم در حال احتضار است اما جدید
هم امکان تولد ندارد ،در این فضای برزخی منورالفکر ما متولد میشود.
این منورالفکر از آغاز منورالفکر پیرامونی اســت .یعنی از خودش صدا
ندارد و به مثابه یک سوژه متولد نشدهاست و پژواک یک صداست .یعنی
ادامه هستیشناسی و معرفتشناسی دیگران است .آن هم ادامه ناقصی
از روشنفکری غربی است .بنابراین چه روشنفکر لیبرال ،چه روشنفکر
سوسیالیست ما تالش کرده که از ورای جامعه خود به آن نگاه کند .اگر
کتاب نقد سیاهکل و حزب توده و چریکهای فدایی را خوانده باشید
آنجا حرف خوبی مطرح میشود ،آنجا گفته میشود چطور شد شما که
برای تودههای مردم و خلق میجنگیدید ،وقتی از جنگلها فرار کردید،
خود تودههای مردم شــما را به ساواک تحویل دادند؟ جواب میدهد
شما تئوری مبارزه کوه فیدل کاسترو را گرفتید ،تئوری جنگل چهگوارا
را گرفتیــد ،تئوری مبارزه ده مائو و تئوری مبارزه حزب حرفهای لنین
را گرفتید ،بدون اینکه به مذاق فرهنگی و معرفتی جامعه توجه کنید
و خواستید آن را حقنه کنید .این تئوریها هم با مذاق جامعه و بافت
و فرماسیون اجتماعی جامعه ما نمیخواند .از ورای تئوری طبقاتی که
نوعی پرولتاریا و بورژوازی ایرانی را در نظر گرفته بود ،نمیشد جامعه
را فهمید ،چون جامعه ما نه بورژوازی و نه پرولتاریا را به آن معنا تجربه
نکرده بود .همین مشکل در روسیه به عنوان اولین کشوری که در آن
مارکسیسم دولتی میشود ،به وجود آمد .آنجا هنوز در فئودالیته بود که
این تئوری در آنجا حقنه شد و به بنبست رسید.
وقتی میبینیــم نگاههای عاریتی جامعه را به این مســیر
میکشاند ،در شرایط جامعه امروز چگونه روشنفکران میتوانند
مسیر جامعه را به توسعه موزون هدایت کنند؟

در اولین گام روشنفکران باید از خود تخطی کنند و بر خود بشورند.
خودشان را به قول کانت مورد نقد قرار بدهند .آن تأمل انتقادی مورد
نظر کانت ،مقدمهای میشود که انسان از صغارت نگاه و فهم و برداشت
خودخواسته خارج شود .روشنفکران ما هنوز این را تجربه نکردهاند .ما
نباید این برداشت و فهم صغیر خودمان را جهانی بپنداریم .روشنفکران
ما ایدهآلها و آرمانهای خودشان را ایدهآل مردم میپندارند .این غلط
اســت .اگر ما میخواهیم روشنفکری باشیم که در پراتیک اجتماعی
حضور فعال داشته باشیم ،و تغییری ایجاد بکنیم ،به قول فوکو روشنفکر
باید نه یک گام جلوتر از مردم و نه یک گام عقبتر از مردم باشــد .او
باید همراه مردم باشــد .فوکو میگوید شــاید مردم در صحنه و مردم
عادی نتوانند درباره ایدههای خود سخنرانی کنند یا کتاب بنویسند،
اما همیشه رخدادهای بزرگ جهان ترجمان ایدههای مردم عادی در
صحنه بوده است .فردای رخدادهای بزرگ روشنفکران آستر و روکش
نظری خودشان را روی واقعه پهن کردند.
 شما هم روشــنفکران را از همراهی با قدرت انذار میدهید؛
این همان راهی اســت که برخی آن را تحسین میکنند و عدهای
تقبیحمیکنند؟

روشــنفکر در چنبره یک تثلیث گرفتار شده است .یکی خودش،
دیگری مردم و آخری قدرت است .نسبت روشنفکر با این سه منظر باید
انتقادی باشد .این فاصله انتقادی ،این اتوس و لگوس انتقادی به این معنا
نیست که روشنفکر لزوماً و ضرورتاً باید بیرون قدرت بایستد .اگر فوکویی
فکر کنیم چنین ساحتی اص ً
ال وجود ندارد .به قولی همه سرای من سرای
قدرت است .قدرت همهجا حضور دارد .دیگر قدرت آن معنا را ندارد که
قدرت تنها در رأس هرم جامعه و برای افرادی خاص وجود دارد .قدرت
مویرگی است و همهجا هست .بنابراین بیرون قدرت بودن وجود ندارد.
پس معنای فاصله انتقادی داشــتن این نیست که لزوماً بیرون قدرت
باشیم .باید فاصله روشنفکر با حقیقت و معرفت هم یک فاصله انتقادی
باشد .از این منظر تالش کند تا رهایی ایجاد کند .رهایی ایجاد نمیشود
مگر اینکه ما بتوانیم نسبت به این تثلیث انتقاد شالودهشکن و واساختاری

آگاهی ما با
دیگریمان یعنی
غرب ما را دچار
نوعی شیزوفرنی
و حیرانی و
سرگردانی کرد.
دچارگمگشتگی
هویتی شدیم .در
این فضای گنگ و
گیجی که به قول
گرامشی قدیم در
حال احتضار است
اما جدید هم امکان
تولد ندارد ،در این
فضای برزخی
منورالفکرما
متولد میشود

نکتههایی که باید بدانید
[میتوانیم بین تیپ روشنفکری و نوع توسعهای که به آن معتقد است رابطه برقرار کنیم.
این روابط متفاوت خواهد بود و معنای متفاوتی هم از آن مستفاد میشود .باید از کلینگری و
سطحینگری در ورود به این دو مفهوم بگذریم.
[دو نوع روشنفکری یکی «روشنفکر عام» دیگری «روشنفکر خاص» وجود دارد .تجربه
روشنفکری ایران شبیه نوع اول روشنفکری است .این روشنفکری در دامن فراروایت مدرنیته
متولد میشود و محصول عصر روشنگری است.
[روشنفکر عام اساس ًا تاریخی نیست .از این منظر این روشنفکر ساالر حقیقت و آگاهی است.
بر این فرض استوار است که پر از فانوس است و هیچوقت در ظلمت قرار نمیگیرد.
[روشنفکر خاص باید در ریزبدنههای جامعه مستقر بشود .یعنی به طور تخصصی در یک
بستر خاص امری خاص را قابل تحقق کند .این روشنفکر به تعبیر فوکو باید مؤلف تاریخ اکنون
خودش باشد.
[روشنفکر خاص میپذیرد فهم او هم محدودیت دارد و او میتواند به اندازه کتابی که خوانده
است سخن بگوید و نه به اندازه تمام دانش بشری.
[روشنفکر در چنبره یک تثلیث گرفتار شده است .یکی خودش ،دیگری مردم و آخری
قدرت است .نسبت روشنفکر با این سه منظر باید انتقادی باشد.
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توسعه
و بنافکن داشته باشیم .این وظیفه روشنفکر است ،اما روشنفکر به تعبیر
دینی ما باید جهاد اکبر را مقدم بر جهاد اصغر بداند .روشنفکران ما بدون
تجربه جهاد اکبر وارد جهاد اصغر شدهاند .بنابراین چندان موفق نبودهاند.
به قول بزرگی نظام روشــنفکری همواره به مثابه یک نظام توتالیتری
کوچک در بطن و متن نظام توتالیتر بزرگتر دیگری بوده اســت .این
نظام خودش دگر خودش را پذیرا نبوده است و خودش ایجاد فراروایت
و فرانظریه کرده است .خودش از مفاهیم ایدئولوژی ساخته است و تمام
مفاهیم را به ایســم تبدیل کرده اســت و از خودش بتی ساخته است.
چنین روشــنفکری دیکتاتور دیگری است در سیمای دیگر و خودش
بازتولیدکننده مناسبات استبداد و در شکل دیگر است.
آیا این مربوط به روشنفکران خاص است یا عام؟

نقش بسیاری
از روشنفکران
در تغییر و
تحوالت جامعه
گرانسنگ است و
در تحول آگاهی و
خودآگاهی جامعه
بسیار مؤثر .برخی
از آنها هم سد راه
آگاهی جامعهاند؛
کسانی که آگاهی
جامعه را به
کجراهه بردند و
منجربهتأخیر
تاریخی شدند

عمدتاً عام است .طبیعی اســت که کسانی که گفتمان خود را بر
منزلت استعالیی مینشانند و «من» خود را «من» استعالیی میدانند و
تنه به تنه انبیا و اولیا میزنند و حتی اولیا را پیرو خود میپندارند ،این
جور اشخاص وقتی گزارهای میگویند ،فکر میکنند که این است و غیر
این نیست .آنها کتابی مینویسند که تمام آیات آن از آیات محکم است.
آنها یک متن نمینویسند چون متن در صیروریتش معنا پیدا میکند،
در نقدپذیری و دگرگونی و باژگونی و واسازی و شالودهشکنیاش معنا
پیدا میکند .اگر متنی بنویسید که کسی نتواند در آن تردیدی بکند،
این متن ،متنی ایدوئولوژیک است آن هم از نوع ارتدوکساش.
برخی معتقدند روشنفکران از مسائل انضمامی رویگردان شده
و به مسائل انتزاعی از جنس فرهنگ و سیاست روی آوردهاند .به
نظر شما دلیل این چیست؟

روشنفکران خصوصاً روشنفکران عام در برج عاجی مینشستند و
خودشــان را صاحب ساحت نظر میپنداشتند .آنها در آسمان نظری
و مفهومی ســیر میکردند .بنابراین وارد شرایط انضمامی جامعهشان
نمیشــدند .این نوع روشنفکر با آن تصویر یا ارزش افزوده خود رابطه
برقرار میکرده یعنی با آن ارزش افزودهای که به لحاظ نظری به پدیده
میداده رابطه برقرار میکرده و نه با خود واقعه و پدیده .بنابراین دچار
فضای جداافتاده از شــرایط جامعهاش بوده اســت .در شرایط کنونی
خیلی نمیشود در جوامع ارگانیک کنونی به بیان دورکیم مثل جوامع
مکانیکی گذشــته این ساحتها را از هم تفکیک کرد .امروز نمیتوان
ساحت مجزا و متفاوتی به نام اقتصاد و ساحتی به نام فرهنگ و اجتماع
قایل شد .امروز این حوزهها سخت وامدار یکدیگرند و با هم یگانه شدهاند.
روشنفکر امروز نمیتواند صرفاً به فضای نظری مردم بپردازد ،بدون آنکه
بنیانهای نظری آنها را لحاظ کرده باشد و وارد زندگی روزمره انسانها
شــده باشد .بنابراین ما به روشنفکرانی امروز نیاز داریم که مشق ،انشا
و دیکته خودشــان را در صفحات واقعی جامعه بنویسند .دفتری که
مینویسند و کتابی که میخوانند کتاب جامعه خودشان باشد تا دری و
روزنهای بگشاید و مسیری را هموار بکند.
وقتی موضوعات را تقسیمبندی میکنیم آیا میتوانیم بگوییم
اقتصاد هم مفهومی در دستگاه فکری روشنفکری مورد عنایت بوده
است؛ یا غیبت این مفهوم چیست؟

برخی روشــنفکران مثل روشــنفکر سوسیالیســت ،چون قاب
نظریشان رنگ زمینه اقتصاد داشته است ،همهچیز جز اقتصاد برایشان
روبنا بوده است .چنین روشنفکری نگاهش معطوف به شرایط انضمامی
و طبقاتی اقتصادی بیشتر بوده تا آن روشنفکرانی که قاب نظریشان
نگاه آنها را معطوف به شرایط انضمامی نداشته است و بیشتر در عالم
نظری خودشان غرق بودهاند .روشنفکران دینی هم داشتهایم که کنش
82

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوششم ،آذر 1396

خودشان را در این میدانستند که در حلبیآبادها حضور داشته باشند و
زندگی محرومان را از نزدیک ببینند و گرفتاریهای آنها را از نزدیک فهم
بکنند و ببینند که برای آنها جه باید کرد؟ بنابراین گروهی از روشنفکران
قبل از انقالب در این مکانها حضور پیدا میکردند .گروهی هم بودند
که در کاخهای نظری خود مینشستند و از آنجا درباره تودههای مردم
سخن میگفتند .آنها آنچه را که مردم میفهمیدند و درک میکردند
نمیفهمیدند .از این رو تئوریهای آنها نمیتوانســت در زندگی مردم
نقشی داشته باشد و منجر به تغییر اجتماعی و سیاسی شود.
شما در مقدمه بحث اشــاره داشتید که گفتمانهای حاکم
بر جامعه بر مفهوم توسعه و مفهوم روشنفکر تاثیرگذار است؛ در
شرایط امروز جامعه دو نگاه به اقتصاد هست :یکی اقتصاد مبتنی بر
بازار آزاد و دیگری اقتصاد مبتنی بر دولت است .آیا این دو اندیشه
در روشنفکران امروزی مصداقی دارد؟ یا آیا راه میانهای هم هست
که بتواند مطالبات انضمامی جامعه را پیش ببرد؟

شاید دکتر علی شریعتی درست میگفت که بسیاری از روشنفکران
مــا رادیوگراماند .یعنی پیچ را که باز میکنیم تالش میکنند بگویند
دیگران چه میگویند .اما اگر بگوییم این را که دیگران میگویند ،تو چه
میگویی؟ آن وقت چیزی برای گفتن ندارند و آنجا وارد دنیای توتولوژی
میشوید .آنجا اینها سخنی ندارند .وارد یک کویر معنایی میشوید .آنها
از خود نظریه و فهمی ندارند .در مورد اقتصاد هم همینطور است .ما نه
به اقتصاد فردمحور و نه به اقتصاد دولتمحور به طور کامل تعلق نداریم.
در جهان لیبرال بر اقتصاد آزاد پا میفشردند و در جهان کمونیستی و
سوسیالیســتی هم اقتصاد را دولتی کردند .ما در این دنیا هردو را در
عصر پساانقالب داریم تجربه میکنیم .در دهه اول انقالب تحت تأثیر
سوسیالیســم خودآگاه یا ناخودآگاه تالش کردیم که اقتصاد را دولتی
کنیم و دولتی فربه و حداکثری ایجاد کردیم .آن را در تمام ساحتهای
اجتماعی و اقتصادی انسانها وارد کردیم .و تمام امور را به نام عمومی
کــردن و ملی کردن در اختیار دولت قــرار دادیم .یعنی ما از عمومی
کردن و ملی کردن دولتی کردن را فهمیدیم .ولی اندکاندک که تغییر
گفتمانی داشتیم به نوعی اقتصاد آزاد گرایش پیدا کردیم و تالش کردیم
که اقتصاد را خصوصی کنیم و دولتی حداقلی داشته باشیم و آن فضای
دولتی را به اشخاص حقیقی بدهیم .البته نه آن کار توانست گرهی از
مشکالت ما بگشاید نه این میتواند مشکالت اقتصادی ما را حل کند.
گره اساسی جامعه امروز ما گره اقتصادی است .آن چیزی که در فضای
عاطفی ،روانی ،احساسی ،اعتقادی مردم ما در شرایط امروزی دارد تأثیر
میگذارد بیش از هرچیزی وضعیت زندگی انضمامی آنهاســت که به
وضعیت اقتصادی آنها گره خورده اســت .مردمی که نان شب ندارند
نمیتوانند فلسفه ببافند .به قول دلوز نخست زندگی کن و بعد فلسفه
بباف .بعد از چهار دهه گفتمان مردم به زندگی کردن شیفت پیدا کرده
است و نه فلسفه بافتن .در دهه اول انقالب بسیاری از مردم ما فلسفه
میبافتند و بنابراین در رأس تقاضاهایشان مفاهیم انتزاعی بود .اما امروز
در رأس خواستههای مردم مفاهیم انضمامی است .معطوف به کارشان،
معاششان و زندگی روزمره و امنیت شغلیشان .روشنفکرها باید از این
قالبهای نظری خارج بشوند و واقعیت جامعهشان را ببینند و تالش
کنند با بافت جامعه و با مالحظات دینی و تاریخی و اجتماعی جامعه
خود طرحی نو دراندازند .منظورم این نیســت که به یافتههای علمی
دیگران نگاه نکنند .من میگویم تئوری ما برای جامعهای متفاوت است
و باید این تئوری نشانی از جامعه خود را داشته باشد در غیر این صورت
نمیتواند مشکلی از جامعه خود رفع کند.

توسعه پایدار یعنی گام بعدی توسعه ،با کل سیاره و کیفیت زندگی انسان در نظر گرفته شد .نباید
توسعه را مکتب کالسیک و نئوکالسیک مصادره به مطلوب کند؛ توسعه به معنای توسعه انسانی
دغدغه بخش بزرگی از روشنفکران بود که به ابعاد عناصر توسعه توجه داشتند.

[ نگاه جامعهشناس ]

جدال گفتمانی روشنفکران با امر توسعه
توسعه به کنش روشنفکرانه ،انتقادی و تحولخواهانه نیاز دارد

1

اگر نگوییم اجماعی در بین روشنفکران ایرانی درباره توسعه وجود
داشت ،حداقل بخش بزرگی از روشنفکران دغدغه توسعه داشتند؛
منتها همه روشنفکران ،بر مبنای مکتب کالسیک ،توسعه را صرفاً به معنای
توسعه اقتصادی نمیدانستند .یعنی توسعه را به معنای توسعه بوروکراتیک
یا تقلیل توســعه به توســعه اقتصادی در نظر نداشتند؛ آنها معتقدند امر
انضمامی فقط اقتصاد نیست که جامعه فقط به بهای رشد اقتصادی توسعه
یابد .اغلب روشنفکران از زمان محمدعلی فروغی ،حتی از اواخر دوره قاجار و
روشــنفکران دوره مشروطه بیشتر توســعه را به معنای آنچه در مکاتب
اقتصــادی آمده ،در نظــر نمیگرفتند؛ بلکه به توســعه تحولخواهانه و
رهاییبخــش و انتقادی گرایش داشــتند .تحولخواهی خواســته اصلی
روشنفکری است .در دیدگاه کالسیک ،توسعه در مقابل دیدگاههای رادیکال
قرار گرفته و این دوگانهنگری وجود دارد؛ در فکر کالســیک ،بوروکراسی و
اقتصــاد به ایدئولوژی زمانه بدل شــده و در روشــنفکری نــوع دوم فکر
تحولخواهانه در رأس است.

2

توسعه به معنای اینکه آدام اسمیت یا ژانژاک روسو در نظر دارد
این است که بلوغ جامعه در نتیجه مصرف انبوه است؛ در دهه 60
میالدی توســعه به معنای افزایش تولید خدمات ،افزایش کاالها ،سرمایه
انسانی و تکنولوژی است؛ انســان در این دوره یک نهاده کاالیی بهمنظور
مصرف انبوه اســت .این درک کالســیک از توسعه است؛ در دهه  70موج
انتقادها به این نگاه شروع شد؛ دیگر توسعه فقط انبوه کاالها نبود؛ بلکه در
کنار تولید انبوه ،رشد ناخالص داخلی و رشد درآمد سرانه ،توسعه فرهنگی و
توســعه سیاسی ،آنچه لوسین پای آن را مطرح کرد ،در دستگاه اندیشگی
روشنفکران قرار گرفت .این بود که در دهه  90توسعه پایدار و موزون مطرح
شــد .توسعه پایدار یعنی گام بعدی توسعه ،با کل سیاره و کیفیت زندگی
انســان در نظر گرفته شد .نباید توسعه را مکتب کالسیک و نئوکالسیک
مصادره به مطلوب کند؛ توسعه به معنای توسعه انسانی دغدغه بخش بزرگی
از روشنفکران بود که به ابعاد عناصر توسعه توجه داشتند.

3

در دورههای اولیه توســعه ،به مفهوم توســعه همهجانبه توجه
نداشــتند بلکه به  progressتوجه داشتند؛ اما بعدها مفهوم
توسعه تحول یافت و بخش بزرگی از روشنفکران ،توسعهخواه شدند .اما این
خواستن ،تحول بوروکراتیک نبود بلکه با دید تحولخواهانه انتقادی مورد
توجه قرار گرفت .توســعه یعنی توسعه ظرفیتهای انسانی ،اجتماعی نه
توسعه درآمدهای انسان و کاال برای انسان؛ کرامت انسان و آزادی انسان و
باال بردن ظرفیتهای انســان مورد توجه روشنفکران بود؛ برای همین به
توســعه مدنی ،سیاسی ،فرهنگی و مدنی بیشتر از توسعه اقتصادی توجه
میشــد .ولی این به معنای نادیده گرفتن اقتصاد نبود ،بلکه توسعه صرف
اقتصادی موردنظر روشنفکران نبود .توسعه افزایش سازمانیافته ظرفیتهای
انسانی است که در آن توسعه اقتصادی هم مورد توجه است .اگر جامعه بتواند

سازمان اجتماعی باالیی داشته باشد بهتر میتواند مناقشات و تعارضات را
حل و آن را مهار کند .مث ً
ال مجید تهرانیان یک روشنفکر ایرانی است که در
دهه  50در کتابها ،مقالهها و سمینارها مدل توسعه اقتصادی قبل از انقالب
را به چالش کشیده است .درآمدهای باالی دولت در دهه  40و  50انقالب
صنعتی کوچک و رشد باالیی در پی داشت .یعنی توسعه اقتصادی رخداده
بود اما تهرانیان این توسعه اقتصادی را نقد کرد .او گفت این توسعه اقتصادی
پایدار نخواهد بود .نهیبی که تهرانیان به جامعه زد ،شــنیده نشد .تا اینکه
همین توسعه اقتصادی معیوب و کنترلنشده و نامتوازن و غیرعادالنه منجر
به انقالب شد .اگر توسعه اقتصادیِ پایداری وجود داشت انقالب هم ممکن
نبود .دیدگاههای کالسیک حاکم -که امروز هم دیدگاه نئوکالسیک حاکم
شده -سبب شــد توسعه با مدیریت درست شــکل نگیرد .توسعه یعنی
همبستگی بیشــتر ،همکاری بیشتر اجتماعی و پاسخگویی بیشتر دولت،
مشارکت اجتماعی ،جامعه فعال نه دولت فعال؛ اگر این ابعاد را مورد توجه
قرار دهیم میتوانیم بگوییم توسعه شبیه چراغ نیمسوز است که دود سیاسی
ایجاد میکند .مدلهای توسعه ما به دلیل شرایط تاریخی به اقتصاد تقلیل
داد ه شده و از ابعاد مختلف توسعه غفلت شده است .برای همین این توسعه
پایدار نخواهد بود.

4

آمارتیاسن در کتاب «توســعه بهمثابه آزادی» به گسترش افق
انتخابها توســعه میگوید .در توســعه موزون باید از جامعه
حاشیهزدایی و قطبیزدایی شود؛ باید توسعه آموزشی ،دموکراسی ،توسعه
شهری و آزادیهای مدنی مورد توجه قرار بگیرد .اگر مردم بتوانند مشاهدات
خود را منظم به دولت انتقال دهند و امکان حلوفصل اختالفات به شکل
رضایتبخشی وجود داشته باشد ،آن موقع توسعه هم ممکن خواهد بود .ولی
اگر امکان انتقال مطالبات اجتماعی به حکمرانی وجود نداشته باشد توسعه
امری محال اســت و توسعه پایدار ،آرزویی نشــدنی .فراهم شدن زندگی
باکیفیت برای همه شهروندان توسعه است؛ اینها همان توسعه است که مدام
روشنفکران به آن دعوت میکنند ولی توزیع ثروت و امکانات و کاال توسط
دولت به اقتدارگرایی دولت میانجامد نه توسعه جامعه.

5

ل مشاهده
در اندیشه روشــنفکران ایرانی ردپای این توسعه قاب 
است؛ روشنفکر معاصر به توسعه موزون میاندیشد ،اغلب آنها به
سیاست میاندیشند .البته الگوهای متعدد روشنفکری داشتیم که مطالبات
دیگری داشتند؛ روشنفکران اپوزیسیون ،روشنفکران پارتیزان مانند محمد
حنیفنژاد ،روشــنفکران منتقد ساختار ،روشنفکران همراه با قدرت؛ برای
همیــن برخی از آن روشــنفکران منتقد سیاســت بودند کــه گاهی به
سیاستزدگی معروفاند و آنچه بر روشنفکران سایه انداخته که کمتر مورد
توجه است غفلت از امر انضمامی بود .ولی بخش بزرگی از روشنفکران مثل
احسان نراقی بهعنوان روشنفکر به توسعه متوازنی اندیشید .یا غالمحسین
صدیقی یا علیاکبر سیاسی یا محمدعلی فروغی ،اینها به توسعه اجتماعی-

مقصود فراستخواه
جامعهشناس سیاسی

چرا باید خواند:
روشنفکران متهم به این
هستندکهبهتوسعه
پایدار و موزون توجهی
نمیکنند؛آنهامسائل
انضمامی را فقط در
اقتصادخالصهمیکنند
و گاه به دالیل متعدد از
جمله سیاستزدگی از آن
روگردان هستند .پاسخ
مقصود فراستخواه را در
این مقاله بخوانید.

توسعهبهمعنای
توسعههمهجانبه
و موزون میتواند
برای جامعه پارادایم
مناسبتریباشد
که روشنفکران در آن
میتوانند از طریق
کنشهایمعطوف
به جامعه و توسعه
نهاد دولت حرکت
کنند.آنچهجامعه
ما نیاز دارد ،توسعه
همهجانبه نهادها و
نهاد دولت است
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توسعه
اقتصادی توجه داشتند .از طرفی روشنفکرانی چون جالل آلاحمد یا علی
شریعتی روشنفکران تحولخواهی بودند .به یک معنا شرایط بعدی گفتمانی
در ایران و توســعهنیافتگی سیاسی ایران سبب شد بخشی از روشنفکران
دستگاه فکریشان به سمت سیاستاندیشی سوق پیدا کند .ولی مثال صادق
هدایت روشنفکر سیاستزده نیست؛ به اعماق فکر میکند.

به نظر میرسد
شبههای در
روشنفکران نفوذ
کرده که توسعه
را به معنای
تسخیربناهای
سیاسی میدانند.
درحالیکه اگر در
جامعهمناسبات
اقتصادی و
فرهنگیتوسعه
نیابد آن موقع
تسخیرمکانهای
سیاسیگرهگشا
نخواهد بود

6

در مدلهای روشنفکری عوامزده ،آنها به اعماق توجه نداشتند و
توســعه را بیشتر به معنای تســخیر مکانهای سیاسی تعبیر
میکردند .به نظر میرسد شبههای در روشنفکران نفوذ کرده که توسعه را به
معنای تسخیر بناهای سیاسی میدانند .درحالیکه اگر در جامعه مناسبات
اقتصادی و فرهنگی توســعه نیابد در آن موقع تسخیر مکانهای سیاسی
نهتنها گرهگشا نخواهد بود ،بلکه مشکالت بیشتری در پی خواهد داشت .اگر
جامعه رشد کند دولت هم رشد میکند .با تغییر شکل حکومت مشکل حل
نمیشــود .همه ابعاد جامعه اگر توســعه پیدا کند دولــت هم مجبور به
پوستاندازی میشود و خود را با جامعه همراه میکند .توسعه نه به معنای
تسخیر مکانهای سیاسی است و نه ساختن برج ،بزرگراه و مگامال است.
توسعه ارتقای ظرفیتهای اجتماعی است که هرکدام از روشنفکران سعی
کردهاند بخشــی از آن را تبیین کنند .مث ً
ال بخشی از روشنفکران به درون
دولت ،درون رسانه ،یا درون اقتصاد رفتند و این ظرفیتها را گسترش دادند.
هرکدام از اینها کنش روشنفکری است .اما گرایش عامهپسندی وجود دارد
که روشنفکران هم پوپولیست میشــوند و میخواهند موجسواری کنند.
عوامزدگی بخشی از روشنفکران گفتمان آنها را در تسخیر مکانهای سیاسی
در تحولخواهی عمیق و انتقادی مغلوب میکند.

7

توســعه یک امر خود به خودی نیســت؛ بلکه نیاز به کنش
روشنفکرانه ،انتقادی و تحولخواهانه دارد؛ این را که الگوهای
روشنفکرانه هم نیاز به انتقاد دارد و کارایی گفتمانهای روشنفکری برای
توسعه و دغدغههای جامعه خالی است میپذیرم؛ اما این را نمیپذیرم که
هر روشنفکری که وارد دولت شده یک روشنفکر تکنوکرات است .بلکه
بخشی از روشنفکران کنشگران مرزی هستند که در مرز دولت و جامعه

نکتههایی که باید بدانید
هجانبه توجه نداشتند بلکه به progress
[در دورههای اولیه توسعه ،به مفهوم توسعه هم 
توجه داشتند؛ اما بعدها مفهوم توسعه تحول یافت و بخش بزرگی از روشنفکران ،توسع هخواه
شدند.
[بین روشنفکران هم بحران مرجعیت وجود دارد؛ جامعه با مشکالت زیادی روبهروست؛
محدودیتها سبب شده که هزینه کار روشنفکری باالتر رود .بخشی از مشکالت به این
برمیگردد که حوزه عمومی ما محدود شده و مشارکت اجتماعی باالتر نیست.
ب ماندهاند .باید به دنبال الگوهای کارآمدتر باشیم و از
[روشنفکران از ماشین تحوالت عق 
اینجا روشنفکران باید پاسخگو باشند و البته روشنفکران باید با درک محدودیتها و نقد درونی
خود ،با تحلیلهای دقیقتر و پیشروتری مطالب خود را معطوف به جامعه مطرح کنند.
[آمارتیاسن در کتاب «توسعه بهمثابه آزادی» به گسترش افق انتخابها توسعه میگوید .در
توسعه موزون باید از جامعه حاشیهزدایی و قطبیزدایی شود.
[الگوهای رایج روشنفکری نیاز ب ه نقد دارد .بخشی از روشنفکران به ظرفیتهای انسانی و
اجتماعی ،معرفتی ،فرهنگی نهادی جامعه توجه دارند و میخواهند آن را ارتقا دهند؛ اما جامعه
رشد کرده و درنتیجه تحوالت سریع جامعه ،الگوهای موجود نمیتواند پاسخگوی تحوالت
اجتماعیباشد.
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تردد میکردنــد ولی خود را محدود به دولــت نمیکردند و وضعیت
تکنوکراتی -بوروکراتی محدودی پیدا نمیکردند .بلکه کنشگران خالق
بودند و در جهت پر کردن شــکاف دولت و جامعه کار میکردند .اینها
پتانسیل جامعه را به حواشی دولت میبردند و گفتمانهایی را در سطوح
متعدد اجتماعی وارد میکردند و پیش میبردند .اینها کارهای مهمی
انجام دادهاند؛ کســانی مثل دکتر صدیقی که روشنفکری بود که وارد
دولت هم شــد ،کار هم کرد ،منتقد قدرت و مناســبات موجود بود .او
توانست بخشی از تغییرات را نمایندگی کند .روشنفکران در سرشت خود
نباید در تکنوکراســی تقلیل یابند؛ همانطور که روشــنفکر نباید به
اپوزیسیون سیاسی تقلیل یابد .روشنفکر موجود تحولخواهی است که
منتقد خواهان تحول و دگرگونی جامعه است .او مناسبات قدرت ،جامعه
و مردم را نقد میکند .به این معنا او منادی توسعه میشود .اگر ساخت
جامعه ،فرهنگ ،ســبک زندگی و دیدگاههای مردم و نهادهای مدنی
توسعه یابد ،جامعه با تعویض گرامر اجتماعی خود ،دولت را دچار تحول
میکند .اما برعکس اگر ساخت مناسبات اجتماعی ،مردم و جامعه تغییر
نکند تغییر قابلتوجه سیاسی برای جامعه به وجود نمیآید یا حتی تغییر
سیاست مشکالت جامعه را برطرف نمیکند .به این معنا روشنفکران
اخیر جامعه ایران تالشهایی کردند که تا حد زیادی موفق بودند .اما امر
انضمامی فقط اقتصاد نیست و توسعه در مفهوم کالسیک معنا نمیشود
و جامعه مهمتر از دولت است .باید قدر و وزن جامعه بیشتر و نسبت به
دولت فعالتر شود.

8

نشنیدن صدای روشنفکران باعث شده که جامعه هزینههای
زیادی بپردازد؛ برای همین الگوهای روشنفکری نتوانسته با
تحوالت و پویشهای اجتماعی حرکت کند .اما در عین حال این نیست
که عمل روشــنفکری را پایانیافته بدانیم و فکر کنیم توسعه یک کار
خودبهخودی است؛ اینکه جامعه خودبهخود توسعه اقتصادی مییابد و
نیازی به روشنفکر نیست .ما اینگونه نتیجه نمیگیریم .توسعه اقتصادی
و همراهی با دولت نمیتوانند بهتنهایی جوابگوی دولت باشند .توسعه
به معنای توســعه همهجانبه و موزون میتواند بــرای جامعه پارادایم
مناسبتری باشد که روشنفکران در آن میتوانند از طریق کنشهای
معطوف به جامعه و توسعه نهاد دولت حرکت کنند .آنچه جامعه ما نیاز
دارد ،توسعه همهجانبه نهادها و نهاد دولت است.
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اما در بین روشنفکران هم بحران مرجعیت وجود دارد؛ جامعه
با مشــکالت زیادی روبهروست؛ محدودیتها سبب شده که
هزینه کار روشنفکری باالتر رود .بخشی از مشکالت به این برمیگردد که
حوزه عمومی ما محدود شده و مشارکت اجتماعی باالتر نیست .اما مانعی
هم در خود روشنفکران است .اینها با تحوالت دنیای امروز همگام نیستند.
فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTیکی از کالنروندهاست که زمینهساز
این موارد شــده است .درواقع کالنروندهاســت که زمینه را برای این
پدیدهها فراهم میکنند؛ رسانهای شدن؛ درگذشته جهانی بود و رسانهای
اما اآلن جهان رسانهای شده .این خیلی مهم است .شبکههای اجتماعی و
عصر شتاب و مسئله انبوه شدن اطالعات سبب شده که الگوهای تحلیلی
و فکری روشنفکران همپای تحوالت اجتماعی پیش رود.
روشنفکران از ماشین تحوالت عقبماندهاند .باید به دنبال الگوهای
کارآمدتر باشــیم و از اینجا روشــنفکران باید پاســخگو باشند و البته
روشنفکران باید با درک محدودیتها و نقد درونی خود ،با تحلیلهای
دقیقتر و پیشرفتهتری مطالب خود را معطوف به جامعه مطرح کنند.

راه میانی که شما به آن میاندیشید ،راهی که نه گسست قطعی از ساخت قدرت را دنبال کند و نه آنکه در قدرت منحل شود ،مستلزم
پیشنیازهایی در عرصه سیاست و قدرت است .باید نهادهای دموکراتیک در عرصه جامعه وجود داشته باشد که اگر روشنفکری هم در
ارتباط با قدرت قرار میگیرد توقع انحالل در قدرت از او نرود.

[ نگاه جامعهشناس ]

روشنفکری به اقتصاد سیاسی توجه کند

پرویز صداقت در گفتوگو با آیندهنگر از رابطه روشنفکران و توسعه میگوید
وقتی از روشنفکران میگوید یک نگاه او به تاریخ دوردستهاست :تاریخ روشنفکری
بعد از کودتای  28مرداد 1332؛ همان زمان که یأس بر فضا پاشیده شد .و نگاهی به
روزهای بعد از انقالب دارد؛ همان دوره که بار دیگر روشنفکران به حاشیه رانده شدند.
پرویز صداقت ،اقتصاددان نتیجه این یأس را اگر در دوره قبل از انقالب گسست رادیکال
از دولت میدانست ،در دوره بعد از انقالب نتیجه این به حاشیه نشستن را سکوت
دربرابر سیاستهای اقتصادی دولتهای بعد از جنگ میداند .به گفته او یکی از دالیل
اجرای سیاستهای تعدیل در اقتصاد ایران در سه دهه گذشته این بود که صدای
انتقادی نسبت به این سیاستها کمرمق بوده است؛ ضرورت دارد روشنفکری ما با
مفاهیم اقتصاد سیاسی بیشتر درگیر شود.

نسبت بین روشنفکری ایرانی و اقتصاد توسعه چیست؛ روشنفکری ایران از چه سویهای به
توسعه اقتصادی میپردازد یا از آن غفلت کرد ه است؟

رابطه روشنفکران و توسعه از دو زاویه قابلبررسی است :اگر روشنفکری بهمثابه یک پروژه عام
در نظر گرفته شود ،توسعه چهبسا پروژه کالن یا روایتی بزرگ قلمداد شود .گرایشی در روشنفکری
پســتمدرن از دهه  1980وجود داشته که علیاالصول روایتهای بزرگ را کنار میگذاشت و به
تالشهای خرد تأکید میکرد .با توجه به شکســت روایتهای بزرگ در قرن بیســتم ،این جریان
روشنفکری به روایتهای خرد تأکید دارد .بنابراین ،دیدگاه پستمدرن مانع از دغدغه روشنفکران
در قبال مسائلی مانند توسعه در معنای عام خواهد بود .دیدگاه دیگر البته ،دیدگاهی است که تفکر
روشنفکری را اولویت بخشیدن به مسائل فرهنگی و اجتماعی میداند .مسائل مربوط به توسعه و
اقتصاد سیاسی و غیره را در اولویت کاری قرار نمیدهد و معتقد است که دلمشغولی روشنفکری
متفاوت از این مسائل انضمامی است.
ما اگر تحوالت ایران بعد از جنگ هشتساله را مورد توجه قرار بدهیم ،یکی از مشکالتی که در
حقیقت روشنفکری ما داشته است ،بیاعتنایی یا کمتوجهی بخشی از آنان به مسائل اقتصاد سیاسی
بوده که در عمل باعث شده که صدای نقد برنامههای توسع ه اقتصادی در نزدیک به سه دهه گذشته
خاموش باشد یا بسیار کمطنین باشد و بدین ترتیب کمتر شنیده شود .اولویتهای روشنفکران در
حوزههای فکری و تأمالت فرهنگی تعیینشده که با نیازهای ملموس جامعه متفاوت است .به همین
دلیل یکی از دالیل اجرای سیاستهای تعدیل در اقتصاد ایران در سه دهه گذشته این بود که صدای
انتقادی نسبت به این سیاستها کمرمقتر از آن بوده که در مقابل این سیاستها قرار گیرد .به این
دلیل ضرورت دارد روشنفکری ما با مفاهیم اقتصاد سیاسی بیشتر درگیر شود
این بیتوجهی به اقتصاد سیاسی در میان روشنفکران را چگونه تبیین میکنید؟

این بیتوجهی هم دلیل داخلی دارد و هم بینالمللی؛ در داخل صدای اصلی روشنفکری ایران بعد
ف شده است؛ این صدا ک ًال یا خاموش شده یا امکان و تریبونی برای
از انقالب از صحنه جامعه حذ 
بیان دغدغههای خود نداشته است .در سطح بینالمللی از اواخر دهه  ،1980به بعد شاهد فروپاشی
کشورهای سوسیالیستی بودیم .در آن فضا نوعی یأس در فضا پراکنده میشد؛ اینکه بسیاری معتقد
بودنــد اقدامات انقالبی مثمر ثمر نخواهد بود و باید روایتهای بــزرگ را کنار بگذاریم .این یأس
بر روشــنفکری ایران و جهان حاکم بوده است .همچنین شاهد رشد گرایش پستمدرن در قالب
مطالعات فرهنگی و پیگیری مطالبات خرد بودیم .هم ه این عوامل دستبهدست هم داد تا مهمترین
مســئله جامعه ما مورد توجه روشــنفکران قرار نگیرد .همین عوامل باعث شد که اقتصاددانهای
نولیبرال در سه دهه گذشته بدون وقفه با سیاستها و برنامههای پیشنهادی خود یکهتاز میدان شوند.
 شما معتقدید در دورهای روشنفکران ایرانی توسعهگرا بودهاند اما در دوره معاصر به انزوا

رفتهاند؟

در دیدگاه شما ،روشنفکران به کارشناسان مشاور قدرت و تکنوکراتها تقلیل داده میشوند .اتفاقاً
از این زاویه ،بخشی از «روشنفکران» در همکاری با دولت بسیار فعال بودند؛ در تاریخ معاصر بعد از
انقالب تمامی پروژههای شهری که تهران و کالنشهرهای ایران را به ویرانههای غیرقابل زیست بدل
کردند ،مبتنی بر طرحهای به اصطالح «کارشناسی» همین تکنوکراتها بوده است و براساس تعریف
شما بهاصطالح روشنفکران اینها را توجیه کردند .االن آثار بحثهایی را که این گروهها در یکی ،دو
دهه اخیر در مورد جهانی کردن شهر تهران ،یا تبدیل تهران به شهر مالیهمحور مطرح کردند بهخوبی
میبینیم .مشکل ما عدم دخالت روشنفکران در مباحث توسعهای نیست بلکه مشکل این است که
برخی از روشنفکران چنان درگیر مناسبات قدرت شدند که تعهد اجتماعی خود را کنار گذاشتند.
وقتی شهردار وقت تهران در اواسط دهه  70درگیر پروندههای فساد مالی شد (صرفنظر از دعواها
و تصفیهحسابهای جناحی) این «روشنفکران» به پای دفاع از او رفتند؛ و به این ترتیب در عمل از
اید ه شهر کام ًال قطبیشده دفاع کردند که انبوهی از فقرا و اکثریت ثروتمندان در آنجا حضور دارند و
در آن انواع آسیبهای اجتماعی بیداد میکند .این نشان میدهد این گروه از «روشنفکران» به تعهد
ل نکردهاند.
اجتماعی خود عم 
روشنفکران ایرانی در گذشته بیشتر تکنوکرات بودهاند؛ نسبت بین روشنفکران تکنوکرات
و مسئله توسعه را چگونه تبیین میکنید؟

روشنفکر را نباید به مشاور قدرت تقلیل داد؛ این همان دیدگاهی است که بهظاهر میگوید نقد
باید سازنده باشد ولی در عمل خروجی این دیدگاه ،توجیه ساختارهای موجود خواهد بود .از طرفی
من با دیدگاه توســعهای که مطرح میکنید موافق نیستم؛ تمامی این آسیبهای محیطزیستی،
تخریب فضا ،تقلیل انســان به کاال از همان گرایش و میل شدید به توسعه نشئت میگیرد .نقش
روشنفکر بهجز نقد مبانی این برنامهها چیز دیگری نمیتواند باشد .چطور انتظار داریم روشنفکر به
مشــاور پروژههایی تبدیل شود که زمینهساز تمام این تخریبهای زیستمحیطی در سطح کشور
بوده است.
اجازه دهید روشنفکر و تکنوکرات را از هم جدا کنیم.

ما در جامعه تشکل روشنفکری نداریم؛ مخاطب روشنفکرانی است که در نشریات روشنفکری و
فرهنگی قلم میزنند یا در باب مسائل جامعه و مسائل روشنفکری سخنرانی میکنند؛ این افراد بهطور
مشخص در سالهای اخیر آن بهای الزم را به مطالعات در عرصه اقتصاد سیاسی ندادهاند و با تمرکز
بیشازحد بر مطالعات فرهنگی و مسائل غیرسیاسی فضا را برای اجرای آسان پروژههای اقتصادی
دولتهای بعد از جنگ فراهم کردهاند.

شما در بحثهای خود ،به گذرگاههای تاریخی روشنفکری و روشنفکر واقعی -روشنفکر
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توسعه
تکنوکرات اشارهکردهاید؛ به نظر میرسد اگر نظریه و نگاه روشنفکران واقعی هم به عمل تبدیل
میشد نتیجهای جدای از صورت نظریه به بار میآورد.

وقتی درباره روشنفکر صحبت میکنیم ،از مقاطع تاریخی مختلفی سخن میگوییم که سرنوشت
و اثر و نمود و بروز روشــنفکری متفاوت بوده است؛ اگر تاریخ  1320به اینطرف را در بررسیهای
خود قرار دهیم ،در این  76سال اخیر در مقاطع مختلف روشنفکران شرایط متفاوتی داشتند .برخی
در بررسی تاریخ روشنفکری و نقد روشنفکرانی چون جالل آلاحمد یا علی شریعتی ،آنها را از بستر
تاریخی جدا میکنند و نظرات این افراد را جدا از بستر تاریخی قرار میدهند و همه آنچه را که در
سه ـ چهار دهه گذشته رخ داد ناشی از نظرات این افراد میدانند .این دیدگاه تقلیلگرایانه و نادرست
است .به نظر من ،تأثیر منفیای که اقتصاددانهای لیبرال در دهههای گذشته بر مجموعه اقتصاد
ایران گذاشتهاند بسیار بیشتر از ویرانگری یک بمب مگاتنی بوده است .میشود کتابهای آلاحمد
و دیدگاههای او و سادهانگاری و نگاه تقلیلگرانه او نسبت به غرب و دیدگاه ستایشآمیز او نسبت به
ســنت را نقد کرد ،اما آن چیزی که اآلن در جامعه اتفاق افتاده اگرچه رنگ و لعابی در قالب سنت
داشته است اما این امر در ظاهر و در مجموعه شعارها و سخنوریها بوده است .اما در اصل آنچه دنبال
کردهایم شبهمدرنیسم در اقتصاد و توسعه بنگاههای مالی در اقتصاد بوده است که پیامد سیاستهای
پیشنهادی اقتصاددانهای نئولیبرال بوده است .این ربطی به خطاهای نظری آلاحمد یا شریعتی یا
دیگر روشنفکرانی از جنس این افراد نداشته است.
جایگاه توسعه در اندیشه روشنفکران توسعه چه بود؟

به نظر میرسد آن دسته از روشنفکران که بعد از انقالب در ایران ماندند و نسل جدید روشنفکری
که بعد از جنگ بهتدریج شکلگرفت اولویتها نسبت به مسائل اقتصاد سیاسی را کنار گذاشت .برخی
از این روشنفکران در سالهای اخیر با توجه پیامدهای سیاستهای تعدیل متوجه غفلت خود در
نادیده گرفتن پیامدهای سیاستهای اقتصادی شدهاند.
فکر میکنم نقدی که به روشنفکران قبل از انقالب وارد است این است که از کلیشههای فکری از
پیش آماده در تحلیل مسائل اقتصاد ایران بهره میبردند و بیشازحد به نظریه وابستگی و تئوریهای
مبتنی بر این نظریه اتکا داشــتند .به همین دلیل ،برخی از دینامیسمهای درونی اقتصاد و ویژگی
حاکمیت سیاســی قبل از انقالب را نادیده گرفتند .و اینها بعضاً نتوانستند تحلیل درستی از خود
انقالب و اقتصاد ایران ارائه دهد.
ف شدهاند؛ بخشی ناگزیر از
البته بخش عمدهای از روشــنفکران دگراندیش هم از اســاس حذ 
مهاجرت شدند و بخشی سکوت پیشه کردهاند .این بخش کوچک روشنفکری در مواردی بهناگزیر به
مسائل فرهنگی روی آوردهاند و از اقتصاد و نقد سیاستهای اقتصادی غفلت کردهاند یا نسبت به آن
بیتوجه بودهاند .اولویت بخشیدن به حوزههای فرهنگ و حوزههای نظری محض عواملی است که
باعث میشود روشنفکران از مسائل انضمامی دور شوند.
روشنفکران ایرانی به سیاستزدگی متهم هستند .آیا این گزاره در بیتوجهی آنها به اقتصاد
تأثیرگذار بوده است؟

به نظر میرسد یأس و سرخوردگی اجتماعی مهمترین دلیل بیتوجهی روشنفکران به مسائل
انضمامی است .حذف بخشی از روشنفکران از جامعه و حذف نظریه و اندیشه آنها از نظام دانشگاهی

نکتههایی که باید بدانید
[گرایشی در روشنفکری پستمدرن از دهه  1980وجود داشته که علیاالصول
روایتهای بزرگ را کنار میگذاشت و به تالشهای خرد تأکید میکرد.
[در گذشته بدنه اصلی روشنفکری ایران چنان خود را از قدرت دور
میدانست که هیچ تفاهمی را با قدرت مجاز نمیدانست و جز به تغییر کلیت
قدرت نمیاندیشید .شاید این نتیجه کودتای  28مرداد هم بود.
[به نظر میرسد آن دسته از روشنفکران که بعد از انقالب در ایران ماندند
و نسل جدید روشنفکری که بعد از جنگ بهتدریج شکل گرفت اولویتهایی
نسبت به مسائل اقتصاد سیاسی را کنار گذاشت.
[اقتصاددانهای نئولیبرال در سه دهه گذشته بدون وقفه باسیاستها و
برنامههای پیشنهادی خود یکهتاز میدان بودند.
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دلیل این بیتوجهی است .صدایی که امروز شنیده میشود نمایانگر کلیت جامعه روشنفکری ایران
نیست.
قبل از این در دستگاه اندیشه روشنفکران مسائل اقتصادی شأنیت داشت؟

بله ،الاقل به این مسائل بیشتر توجه میشد .مث ًال نشریه تحقیقات علوم اجتماعی که پژوهشهایی
در زمینه مطالعات اجتماعی در ایران انجام داده یا تکنگاری روســتایی و اقتصاد کشاورزی را که
مطالعه میکنید متوجه میشوید که روشنفکران قبل از انقالب بهرغم همه نقدهایی که بر آنها وارد
است و محدودیتهای ایدئولوژی مسلط بر فضای روشنفکری قبل از انقالب در ترویج نوعی نگاه قالبی
و کلیشهای و جزماندیشانه ،تحقیقاتشان به مسائل عینیتر جامعه توجه داشت؛ در مقایسه با امروز
که عمدتاً شاهد درگیری دانشآموختگان در پروژههای ریاضی و اقتصادسنجی و آزمون فرضیههای
کلیشهای هستیم .البته وضعیت دانشکدههای اجتماعی بهتر از دانشکدههای اقتصادی بوده است و در
دهههای اخیر در مواردی شاهد نوعی توجه به مسائل انضمامی در برخی از این دانشکدهها بودهایم.
آیا نظرها و توجه به سیاست انضمامی در گذشته و اکنون به عمل بدل میشود؟

خیر! در گذشــته بدنه اصلی روشــنفکری ایران چنان خود را از قدرت دور میدانست که هیچ
تفاهمی را با قدرت مجاز نمیدانســت و جز به تغییر کلیت قدرت نمیاندیشید .شاید این نتیجه
کودتای  28مرداد هم بود .بخش اعظم روشــنفکری سیاســی خود را از کلیت نظام موجود چنان
دور میدید که راهی کام ًال رادیکال را دنبال میکرد .فاصله بسیار بزرگی بین روشنفکری ما و نظام
حاکم در ســالهای بعد از  1332وجود داشــت که عم ًال این دو را نسبت به حرفهای هم کام ًال
بیاعتنا میکرد .نوعی آنتاگونیسم بین حکومت و روشنفکر وجود داشت .بعد از انقالب هم وضعیت
روشنفکران دگراندیش متفاوت شد.
در ایــن نگاه دوگانه و متضاد دوری از قدرت و همکاری با قدرت ،کدام ســویه میتواند
تأثیرگذار در مسیر توسعه باشد یا راه میانه بین ایندو کدام است؟

راه میانی که شما به آن میاندیشید ،راهی که نه گسست قطعی از ساخت قدرت را دنبال کند و
نه آنکه در قدرت منحل شود ،مستلزمپیشنیازهایی در عرصه سیاست و قدرت است .باید نهادهای
دموکراتیک در عرصه جامعه وجود داشــته باشد که اگر روشــنفکری هم در ارتباط با قدرت قرار
میگیرد توقع انحالل در قدرت از آن نرود .این دوگانگی موجود به این دلیل است که حاکمیت هم
صدای مستقل روشنفکر را نمیخواهد .آنها شبهروشنفکر توجیهگر میخواهند که سیاستهای قدرت
را توجیه کند .اگر فضای دموکراتیک و آزادی وجود داشته باشد که در آن انواع احزاب ،تشکلها و
اتحادیهها وجود داشته باشد ،چنین گسست یا انحاللی پیش نمیآید.
آیا خود روشنفکران درون خود معتقد به گفتوگو و هماندیشی درونگفتمانی هستند؟

فضای گفتوگو وجود نــدارد؛ چون فضای نقد وجود ندارد؛ نهادهای مدنی برای این امر وجود
ندارند؛ ازجمله رســانههای آزاد وجود ندارد؛ و بنابراین همدلی و گفتوگو هم وجود ندارد .در این
شرایط که الزام گفتوگو فراهم نیست پس در میان روشنفکران هم نقد در شرایط برابر وجود ندارد.
حلقه مفقوده اقتصاد توسعه را چه میدانید؟

منظور از توسعه چیست؟ تخریب محیطزیست است یا رشد حداکثری اقتصاد؟ من با این مفهوم
مناقشــهبرانگیز مشکل دارم؛ اگر معنای توســعه ،تخریب طبیعت و محیط زیست و انسان و رشد
قطبیشده اســت باید نگاه انتقادی به آن را ترویج کرد .این کار روشنفکر است که توسعه مخالف
مســائل زیستمحیطی را نقد کند یا رشد عدالتمحور را ترویج کند یا مطالبات انسانی را در روح
توسعه دنبال کند .یا توسعه را با اقتدارگرایی مطالبه نکند .باید نگاهی جامعتر و انسانیتر بر توسعه
حاکم کنیم؛ این همان انتظار از روشــنفکران دوره معاصر است .در شرایطی قرار داریم که مسائل
منطقهای و بینالمللی فضا را برای تأمل و تعمق و اندیشــیدن بسته است .یکی از معضالت بحث
روشنفکری جدید این است که نســل قدرتمند جدید روشنفکران شکل نمیگیرند؛ نسل جدید
سودای مهاجرت و ترک صحنه را دارند .اینها همه مسائلی است که بر روشنفکران و اقتصاد تحمیل
شده است .وقتی در سوژه روشنفکری شاهد گسست باشیم ،مسائل هم آنچنان که بایسته است
صورتبندی نمیشود و در چارچوب منطقی مورد بحث قرار نمیگیرد .اکنون به هر گوشه که نگاه
میکنیم مسئله و بحران داریم ،بحرانی که حاصل آن فضای آنومیک حاکم بر جامعه است و خود
روشــنفکری هم در بحران است .اینها همه نشــانههای بنبست و بحران است .در این شرایط باید
مسائل کلیدیتری حل شود و آن مسائل بر اقتصاد اولویت دارد؛ باید از راه اولویت دادن دموکراسی
این بحرانها را رفع کرد .امروز بحرانهای عرصه سیاست و دموکراسیخواهی بر سایر بحرانها اولویت
دارد .باید این موارد موردت وجه روشنفکری قرار گیرد تا راهحلی برای آن یافت شود.

 ..................................نگـاه ..................................

دردسرهای خاص شرکتهای نوپا

قیام درشکه علیه خودرو

تنها چالشهای استارتآپها ارائه ایده اولیه و تامین سرمایه نیست .یک
استارتآپ حتی در سطح یک اپلیکیشن موبایلی ساده زمانی تبدیل به یک
شرکت میشود .هرچند شرکتهای استارتآپی سبکتر از مشابه سنتیشان
فعالیت میکنند اما نباید فراموش کرد که آنها هم مشکالتی دارند .یکی از
مهمترین این مشکالت رقابت با کسب و کارهای سنتی است که استارتآپها به
خدمات قبلی آنها چیزی اضافه و به مشتری عرضه میکنند.

نگـاه

پ ُخم رنگرزی نیست
استارتآ 

نگاهی به رقابت سنتیها و خطای مدرنها
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
مدیریت شرکتهای
استارتآپی به راحتی
آب خوردن نیست.
هرچه بزرگتر شوید،
خطاهایتانهم
بزرگتر به نظر میآید.
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میلیون
تعداد کل سفرهای
اسنپ

«نرمافزار نفوذی نابود باید گردد»« ،اسنپ امریکایی نابود باید گردد»،
«نماینده تهران ،حمایت ،حمایت»« ،مجلســیها ،حمایت ،حمایت».
اعضای اتحادیه اتومبیل کرایه تهران این شــعارها را علیه تاکسیهای
اینترنتی در مقابل مجلس شورای اسالمی فریاد میکشیدند .رانندگان
تاکسی که با ظهور اپلیکیشنهای تاکسییاب و استفاده گسترده مردم
از آنها کسبوکارشان را در معرض حذف میدیدند ،سال گذشته برای
نجات کارشان دست به دامن تجمع خیابانی شدند .واقعیت این بود که
تاکسییابهایی مثل اسنپ ،تپسی و ...کسبوکار تاکسیهای سنتی را
دستکم در مورد دربست بردن مسافر کساد کرده بودند .این شرکتهای
اســتارتآپی در آغاز کار با عرضه آســان خدمات و برقراری سیســتم
امتیازدهی به رانندگان توسط مشــتری ،دم مسافران را دیدند .همین
اقدام آنها باعث شد مردم هرچه بیشتر به استفاده از خدمات تاکسیهای
اینترنتی روی بیاورند و به تدریج شرکتهای استارتآپی شکل بگیرند
که حتی برای جذب ســرمایه مورد توجه ســرمایهگذاران خارجی قرار
گرفتهاند .اما این رشد برای یکی از مهمترین استارتآپهای ایرانی بدون
هزینه نبود .همانطور که مشابه خارجی اسنپ یعنی اوبر در سراسر دنیا
دچار چالشهای زیادی شــده بود ،چاه و چالههای زیادی هم بر سر راه
اسنپ برای توسعه فعالیتش در ایران قرار داشت .اسنپ یک بار به دلیل
مسائل مربوط به مجوزهای صنفی در معرض پلمب قرار گرفت .پس از
آن حذف اپلیکیشن این شرکت از اپ استور به دلیل تحریم ایران توسط
اپل خبرساز شد و در نهایت ،در شهریورماه پای یک تخلف دیگر به میان
آمد که دستورالعمل استخدام راننده توسط این شرکت را زیر سؤال برد.

داســتان تعرض یکی از رانندگان که البته با تقلب مجوز کار از اســنپ
گرفته بود ،میرفت که اسنپ را درگیر یک جنجال بزرگ کند .هرچند
که تعرض به زنان در دیگر سرویسهای حمل و نقل شهری هم سابقه
داشت اما در مورد اسنپ ،واکنشها متفاوت بود .دادستان تهران دراینباره
گفت« :به مدير اسنپ هشدار داده ميشود تا مواظب باشد كه فعاليتهاي
اين شركت ،محملي براي ايجاد ناامني و ارتكاب جرایم نشود .قرار بر اين
بود كه به مردم خدمت ارائه شود نه اينكه راننده اسنپ ،زني را به تپهها
ببرد و به او تجاوز كند و آنگاه با تبليغات فريبنده و غيرواقعي اسنپ را
بزرگ جلوه دهيد» .وزیر جوان ارتباطات هم به این حادثه واکنش نشان
داد و در نهایت شهرام شاهکار موسس اسنپ اعالم کرد که تا اطالع ثانوی
و تا زمانی که تدابیر جدیدی برای استخدام راننده دنبال شود ،این فرآیند
را ملغا می کند .خیلی از رقبای اسنپ هم از آب گلآلود ماهی گرفتند
و با برجسته کردن این نکته که راننده آنها شدن آسان نیست و امنیت
بیشتری را برای مســافران فراهم میکنند ،سعی میکردند مشتریان
ازدسترفته اسنپ را مال خود کنند .البته این تالش آنها در بعضی موارد
بینتیجه بود چراکه به نظر میرســید بعضی از مردم با بروز این حادثه
نهفقط به برنامه اسنپ بلکه به تمام تاکسیهای اینترنتی بدبین شدهاند.
JJما ایرانیها راحت اعتماد میکنیم؟
استارتآپها به طور مشخص عرضهکننده خدمات جدید نیستند.
در بیشتر مواقع آنها برای تسهیل دسترسی به خدمات قدیمی یا حذف
کاری که خودمان برای خودمان انجام میدادیم شکل گرفتند .اینکه هر

اوبر چطور با مخالفان مواجه شد؟
مثل بیشتر استارتآپها داستان اوبر هم از یک مشکل ساده و معمول در شهرها
آغاز شــده است .مشکل پیدا کردن تاکســی در یک روز بارانی یا برفی که برای همه
پیش آمده ،برای تراویس کاالنیک موســس اوبر در پاریس رخ داد
و فیلم جان گرفتن اوبر را کلید زد .حاال اوبر به یکی از بزرگترین
و باارزشترین شرکتهای استارتآپی دنیا تبدیل شده است .اوبر
در مســیری که پیموده توانسته بیش از  100کشور و باالی 500
شــهر در دنیا را با ایده پیدا کردن تاکسی از طریق اپلیکیشن اوبر
در تلفنهای هوشــمند همراه کند .آثار اوبر البته به همین آسان
شدن تاکسی گرفتن در هر شرایطی ختم نمیشود .با راهاندازی اوبر
شیوه استخدام ،شکل کسب و کار و پرداخت دستمزد در کشورهای
توسعهیافته به چالش کشیده شد و از سوی دیگر بخش سنتی که
سالها در سطح مشخصی از مشتریمداری و کیفیت خدمات فعالیت میکرد ،با رقیب
سرسختی روبهرو شد که حیات آن را به مخاطره کشانده بود .کار کردن با اوبر امتیاز

88

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوششم ،آذر 1396

زیادی برای رانندگان داشت .براندون یک مدرس اهل شیکاگو است .ایده پول درآوردن از
خودروی شخصی برای براندون جالب بود پس او به اوبر پیوست و بعد از دو هفته فهمید
این شیوه کار همانی بوده که همیشه به آن نیاز داشته است .کاترین،
مادری اهل سیاتل است که با اوبر کار میکند .او دنبال شغلی برای
بیرون آمدن از خانه میگشته است .عالقه کاترین به دیدن مناطق
جدید شهر و صحبت با آدمهای مختلف باعث شده او از کار کردن با
اوبر لذت ببرد .جنی در لسآنجلس اوبر میراند .او کسبوکار خانگی
خــودش را دارد اما کار کردن با اوبر به او کمک کرده که هم پول
بیشتری خلق کند ،هم از انعطاف ساعات کار به نفع بیشتر کیک
پختن استفاده کند .سین ،یک نوازنده است .او در لسآنجلس اوبر
میراند و تعریف او از اوبر شاعرانه است .سین میگوید با اوبر میتواند
به اهداف و رویاهایش برسد و تجربیات خارقالعاده موسیقاییاش را با دنیا سهیم شود.
دیوید راننده اوبر در سانفرانسیسکوســت .او در پاسخ به این سؤال که چرا با اوبر کار

گزارشها نشان میدهد که سهم اوبر در کنار رقبایی مثل لیفت در آمریکا از بازار سفرهای شهری در سومین فصل سال
یک درصد کاهش یافته است با این وجود اوبر در تالش است تا برای رفع مشکالت از رقبا کم نیاورد و مهمتر اینکه حتی
اگر اوبر از صحنه روزگار محو شود ،تاکسییابی اینترنتی هرگز قابل حذف نیست.

خارجی ها

آمازون

چالشهای قانونی و مقاومت کسب و کارهای سنتی علیه استارتآپها در جهان
شرکت آمازون در سال  1995با موضوع فروش آنالین کتاب ایجاد شد .این شرکت در مسیر توسعه کار فروش محصوالت دیگر را هم به کتاب اضافه کرد و پس ازمدتی به سایتی برای خرید
وفروش محصوالت دست دوم تبدیل شد .امروز می توانید همه نوع محصولی را در سایت آمازون پیدا کنید .کاالی دیجیتال ،لباس ،لوازم خانگی و چیزهای دیگر در آمازون عرضه می شود اما
خبرساز شدن آمازون در زمینه مقابله با مشاغل سنتی مربوط به فروش کتاب آنالین در این سایت است .با شروع کار آمازون بسیاری از کتاب فروشی ها در شهرهای مختلف آمریکا تعطیل
شد چراکه مردم ترجیح می دادند به طور آنالین کتاب خریداری کنند .گاردین نوشت که از سال  2005تا  2014بیش از  500کتابفروشی مستقل در انگلستان به دلیل عدم توان رقابت با
آمازون تعطیل شده است .البته کتابفروشی های مستقل هم دست روی دست نگذاشتند .آن ها فکر می کنند که کاری بیش از کتاب فروختن به مردم انجام می دهند در نتیجه تالش کردند
با تقویت اتحادیه و ایجاد مراکز کتاب با ترکیب چند کتابفروشی در کنار آمازون زنده بمانند.

Airbnb

استارت آپ ایر بی ان بی از سال  2008و در آمریکا آغاز به کار کرد .این وب سایت به اشخاص کمک می کرد تا خانه ،آپارتمان یا اتاق های خانه شان را به دیگران اجاره دهند .ایده این
استارت آپ به خودی خود هیچ مشکل قانونی نداشت اما با بقیه قوانین امالک و مستغالت در شهرهای دیگر در تضاد قرار گرفت و البته با امکان اجاره اقامتگاه توسط افراد ،به کسب وکار
هتلها هم آسیب می زد .اکونومیست در این باره نوشت که این استارت آپ هرچند نتوانسته سهم هتل های لوکس از بازار را کاهش دهد اما هتل ها در شهرهایی که این استارت آپ
خدمات ارائه کرده با5درصد کاهش درآمد در دسامبر سال  2013رو به رو شدند .غیر از مسئله هتل ها ،ایر بی اند بی در بارسلونا به دلیل نقض قوانین گردشگری جریمه شده است .این
استارت آپ در شهرهای آمریکا مثل سانفرانسیسکو ،نیویورک و نیواورلئان با مشکالت حقوقی رو به رو شد که بعضی هنوز ادامه دارد .البته اوضاع همیشه و در همه جا برای ایر بی اند بی بد
نبوده است .قانون در بسیاری از کشورها به نفع تکنولوژی عقب نشینی کرده است .گاردین در سال  2014گزارش داد که در فرانسه و انگلستان قوانین به اشتراک گذاشتن ملک شخصی یا
اجاره آن به گردشگران و دیگران به نفع استفاده از اینترنت در حال تغییر است.

داخلی ها

چالش های قانونی و مقاومت کسب و کارهای سنتی علیه استارت آپ ها در ایران

دیوار

«دیوار را خراب می کنم» این جمله رئیس اتحادیه مشاوران امالک در اعتراض به سایت خرید و فروش دیوار بود .استارت آپی که از سال  92برای خرید و فروش انواع محصوالت نو و دست
دوم توسط مردم ایجاد شد و البته امکان معرفی و فروش امالک هم یکی از گزینه های آن است .دیوار با توجه به حذف واسطه از فرایند معرفی و فروش مسکن کسب وکار  12هزار بنگاه
معامالت ملکی در تهران را تهدید می کرد به همین دلیل اتحادیه مشاوران امالک با اعالم اینکه دیوار هیچ ارتباطی با بنگاه ها نمی گیرد ،علیه این استارت آپ پرطرفدار موضع گیری کرد.
البته رئیس اتحادیه مشاوران امالک در بازدید از یک استارت آپ دیگر که در زمینه معامالت ملکی فعالیت می کرد توضیح داد که کار بی مجوز در زمینه معامالت مسکن را قبول ندارد
وفعالیت استارت آپ های شفاف و مرتبط با بنگاه ها در فضای مجازی مشکل زا نیست.

فین تکی ها (زرین
پال ،پیپینگ ،باهمتا و
یپی)
اید 

چند استارت آپ در زمینه امور مالی که در دسته فین تکی ها شناخته می شوند ،در تابستان سال جاری فیلتر شدند .دلیل مسدود شدن سایت این استارت آپ ها عدم دریافت نماد اعتماد
الکترونیک معرفی شد .در مورد فیلتر کردن این سایت ها خیلی ازمسئوالن اظهار کردند و توپ را توی زمین دیگری انداختند .معاون کمیته فیلترینگ اعالم کرد که بانک مرکزی باید این
استارت آپ ها را تایید کند و بانک مرکزی هم پاسخگو نیست .از سوی دیگر بانک مرکزی پیش از این داستان به فعاالن فین تکی اعالم کرده بود که مجوزی برای فین تک ها صادر نمی کند
اما آنها اجازه فعالیت دارند .در نهایت زرین پال ،بی پینگ وایدی پی پس از یک هفته با ارائه مدارک الزم به مراجع قضایی رفع فیلتر شدند.

جامعهای چقدر به شرکتهای استارتآپی اعتماد میکند هم محل سؤال
است .جامعه ایرانی در بین دیگر کشورها چه وضعیتی دارد؟ امیرمحمود
حریرچی جامعهشناس در گفتوگو با آیندهنگر میگوید« :ایرانیها به
طور ریشهای در انجام فعالیتهای اقتصادی دچار نوعی بدگمانی یا نگرانی
هستند .شاید این تجربه تاریخی ماست که به این نگرانی دامن میزند .ما

ایرانیها همیشه نگران این هستیم که سرمان کاله بگذارند و البته اگر به
تعداد پروندههای کالهبرداری که مورد رسیدگی قوه قضاییه قرار میگیرد
نگاه کنیم ،شاید به مردم حق دهیم 3 .تا  4میلیون پرونده کالهبرداری
در دستگاه دادرسی کشور وجود دارد و میتوان گفت به طور کلی اعتماد
عمومی مردم ایران در معامله کم است».

یکند میگوید 50 :درصد برای پول و  50درصد برای تفریح و آن تفریح هم با مردم
م 
است .لیزا اوبر را محققکننده رویای همیشه مستقل و کارآفرین بودن میداند ،برای
همین او در کلمبیا به اوبر پیوسته است .و ایستر در نایروبی با کار در اوبر وقت بیشتری
برای گذراندن با همسر و دخترش دارد .این پیامهای رانندگان اوبر در سایت این شرکت
پ دنیا به اشتراک گذاشته شده
هرچند برای تبلیغ بیشتر کار در باارزشترین استارتآ 
اما به امتیاز واقعی اوبر اشــاره دارد چرا که انعطاف زمان کار و ثروتآفرینی در مقابل
ضرورت حضور در محل کار با درآمد ثابت ،هدیه کمی برای مردم نیست ،هدیهای که
اوبر آن را با یک اپلیکیشن به ساکنان کره خاکی تقدیم کرده است.
اما دنیای کسبوکار با دو آجر روی هم گذاشتن و ساخت یک دیوار تمام نمیشد.
روی هر آجر باید آجر دیگری گذاشت و کنار هر دیوار باید یکی دیگر ساخت تا زمانی
که یک خانه ســاخته شــود و باز روی هر خانهای میتوان طبقات دیگر بنا کرد .به
دلیل سلطه همین قاعده بر فضای کسبوکار است که اوبر با وجود همه خوبیهایش
برای رانندگان ،مسافران و دنیا با انتقاداتی روبهرو شده است .فرازونشیبهایی که اوبر
در هشــت سال گذشته طی کرده زیر ذرهبین تحلیلگران اقتصادی ،عالقهمندان به
راهاندازی استارتآپ ،جامعهشناسان اقتصادی ،حقوقدانان و حتی سیاستمداران قرار
گرفته است .پیشقراول کسبوکارهای نوپا در سال  2017کم نگذاشته و تقریبا انواع

و اقسام حواشی را در یک سال گذشته ساخته است .گرایش سیاسی ،رسوایی جنسی
و مشــکالت مالی در یک سال گذشته بزرگترین شرکت استارتآپی دنیا را حسابی
درگیر کرده است .حضور کاالنیک در هیئت مشاوران اقتصادی رئیسجمهور امریکا به
مذاق شهروندان امریکایی خوش نیامد.
هرچند کاالنیک این هیئت را در اعتراض به تصمیم مهاجرتی دونالد ترامپ ترک
کرد اما هشــتگ اوبر را حذف کن به ریزش مســافران اوبر انجامید .بیتوجهی واحد
منابع انســانی اوبر به آزار جنسی کارکنان این شرکت و شکایت شرکت آلفا از اوبر به
دلیل سرقت تکنولوژی خودروهای بدون راننده کار را برای اوبر سخت کرد .کاالنیک
از مدیریت اوبر اســتعفا داد و دارا خسروشــاهی جای او را گرفت اما ضربه سختتر،
موضعگیری اقتصادیترین شهر اروپا علیه اوبر بود .لندن اعتبارنامه این شرکت را برای
ادامه فعالیت در این شــهر تایید نکرد .موج اخبار بد برای اوبر فروکش کرده است اما
آثار وقوع رخدادها در آیندهای نزدیک توسط رسانهها به اوبر گوشزد میشود .گزارشها
نشان میدهد که سهم اوبر در کنار رقبایی مثل لیفت در امریکا از بازار سفرهای شهری
در سومین فصل سال یک درصد کاهش یافته است ،با وجود این ،اوبر در تالش است تا
برای رفع مشکالت ،در برابر رقبا کم نیاورد و مهمتر اینکه حتی اگر اوبر از صحنه روزگار
محو شود ،تاکسییابی اینترنتی هرگز قابل حذف نیست.
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نگـاه

کتابفروشیهای
مستقلهمفکر
میکنند که کاری
بیش از کتاب
فروختن به مردم
انجام میدهند در
نتیجه تالش کردند
با تقویت اتحادیه
و ایجاد مراکز کتاب
باترکیبچند
کتابفروشی در کنار
آمازون زنده بمانند

این جامعهشناس ریشه این نگرانی عمومی و بیاعتمادی را در قانون
میدانــد .حریرچی میگوید« :یکی از دالیل نگرانی همیشــگی ما در
معامله یا کنشهای اقتصادی این است که فکر میکنیم اگر بازنده شویم
دستمان به هیچجا بند نیست .ما نمیدانیم در صورت شکست در معامله
یا کنش اقتصادی باید به کجا شکایت کنیم ،به سراغ چهکسی برویم و
چه زمانی شکایت کنیم .از سوی دیگر با بررسی موارد مشابه به مشکالتی
در زمینه وقت و هزینه رسیدگی به مطالبات و شکایات بر میخوریم .همه
اینها به نگرانی ما در کنشهای اقتصادی دامن میزند و باعث میشود که
دست به عصاتر از دیگر ملتها و محتاطتر باشیم».
به گفته این جامعهشناس این نگرانی در مورد معامالت اینترنتی هم
صدق میکند .حریرچی به آیندهنگر میگوید« :با گسترش استفاده از
فناوری ،خرید و فروش اینترنتی در ایران مثل تمام دنیا رایج شده است
امــا بنا به دالیلی که گفتم ،مردم در ابتدای امر به این خرید و فروشها
سخت اعتماد کردند و اکنون قشر خاصی از مردم با اعتماد به سایتهای
مشخصی به خرید و فروش اینترنتی روی میآورند.
نگرانی از عدم رســیدگی به شــکایات در معامالتــی که در فضای

تجمع رانندگان تاکسی در برزیل در اعتراض به فعالیت اوبر در این کشور

مجازی انجام میشــد و میشــود ،در بین مردم ایران به عدم استقبال
یا بروز کالهبرداریهایی منجر شد و خدشه بیشتری به اعتماد عمومی
وارد کرد .متاســفانه تنها کارتونی از این معامالت به کشور ما وارد شده
بود و شاخصهای اطمینانبخش و جلب اعتماد عمومی را در این مورد
در نظر نگرفته بودیم .هرچند بسیاری از سایتها خدمات یا کاالهایی را
ارائه میکردند که مبالغ آن کم بود و مردم به همین دلیل اعتماد و خرید
میکردند اما در مورد همان مبالغ کم هم کالهبرداریهایی انجام میشد
که هرچند برای هر فرد مبلغ کمی بــه نظر میآمد اما برای کالهبردار
مبلغ زیادی میشد .این در حالی است که در دیگر کشورهای دنیا شیوه
پرداخت و دریافت جنس شفاف است .امکان بازبینی اجناس وجود دارد
و از سوی دیگر سیستم کمنقصی برای رسیدگی به شکایاتی که ممکن
است ایجاد شود ،شکل گرفته است».
JJخطای پیر ،بزرگتر است
با فاصله زمانی کمی از رخداد تلخ تعرض به یک زن مسافر ،رانندگان
اسنپ در اعتراض به کم بودن کرایهها و عدم پاسخگویی شرکت مقابل
ساختمان مرکزی اســنپ تجمع کردند و بار دیگری به مشکالت این
شــرکت استارتآپی اضافه شد .به گفته شهرام شاهکار اسنپ  10هزار
راننده جذب کرده و به  500هزار مشتری خدمت میکند .این تاکسییاب
اینترنتی به تنهایی  100میلیون سفر را به سالمت به نتیجه رسانده است.
هرچند نامهای دیگری مثل تپسی ،کارپینو و ...در کنار اسنپ به عنوان
تاکسییاب اینترنتی و شرکتهای استارتآپی مطرح است اما اسنپ را
میتوان پیشتاز این عرصه برشمرد .پیشتازی که هرچه بزرگتر شود ،با
چالشهای بیشــتری روبهرو خواهد شد و خطایش هم بزرگتر به نظر
میرســد .با وجود این اما تاکسییابهای اینترنتی قابل حذف نیستند
چراکه در این سالها مطالبه لوکس کرایه خودرو از آژانسها تبدیل به
نیاز مردم شده است ،نیازی که ممکن است برای پاسخ به آن در آینده
پ دیگر شکل بگیرند و به یک شرکت استارتآپی باارزش
هزاران استارتآ 
تبدیل شوند.

نمونهای از اعتراضات علیه اوبر در دیگر کشورهای جهان
در سپتامبر  300 ،2015راننده تاکسی در کپنهاگ پایتخت دانمارک در اعتراض به فعالیت اوبر تجمع کردند .رانندگان به عدم پرداخت مالیات توسط رانندگان اوبر و عدم اجبار این
رانندگان به تعهدات بیمه اعتراض کردند .اوبر در پاسخ به این اعتراض عنوان کرد که همراهان اوبر (رانندگان این شرکت) کارمندان اوبر نیستند .آنها رانندگان مستقل هستند و خودشان
دانمارک
دربرابر مسائل مالیاتیشان مسئولاند .اعتراض تاکسیرانهای دانمارکی علیه اوبر چندین بار تکرار شده است .در نهایت نماینده اوبر در  28مارس اعالم کرد که پس از سه سال حضور در
دانمارک و  30هزار دانلود اپلیکیشن این شرکت توسط دانمارکیها ،به دلیل قانون جدید این کشور در مورد خدمات تاکسیرانی فعالیت اوبر را در دانمارک ملغا می کند.
بیش از هزار راننده وسایل نقلیه در پایتخت برزیل و مقابل ساختمان کنگره این کشور علیه اوبر تجمع اعتراضی تشکیل دادند .رانندگان معترض از کنگره خواستند که فعالیت شرکت
امریکایی اوبر را در امریکای التین ممنوع کند .رانندگان در این تجمع اعالم کردند که عرضه خدمات حملونقل توسط اوبر به کاهش مسافر و درآمد آنها منجر شده است .اوبر در
ن شهرهای برزیل مثل سائوپائولو ،ریودوژانیرو و برازیلیا فعالیت میکند .در یک تجمع اعتراضی دیگر رانندگان تاکسی در شلوغترین ساعات رفت و آمد با پارک تاکسیهای
برزیل بزرگتری 
زردرنگی که روی آن نوشته شده بود «اوبر! بیرون» یک صف پنجکیلومتری ایجاد کردند .به گزارش رویترز قانونگذاران به عدم فعالیت اوبر در ریودوژانیرو بزرگترین شهر برزیل رأی
دادند ،طرحی که برای اعمال آن به موافقت مدیران اجرایی شهر نیاز داشتند.
تجاوز یک راننده اوبر در دهلی نو به مسافرش در دسامبر  2014توسعه فعالیتهای اوبر را در این کشور با مشکل روبهرو کرد .مسئوالن حملونقل شهری دهلی اعالم کردند که مشتریان
اوبر درباره گواهی کار این شرکت دچار سوءتفاهماند و فکر میکنند اوبر با مجوزی که تمام تاکسیهای هند با آن کار میکنند ،فعالیت میکند .این در حالی است که اوبر هرگز برای
هند
چنین مجوزهایی درخواست نداده است .کاالنیک پس از این اتفاق در بیانیهای گفت« :ما هرکاری ،تکرار میکنم ،هرکاری برای تحویل مجرم و حمایت از قربانی و خانوادهاش برای درمان
او انجام خواهیم داد ».مشابه این حادثه در سانفرانسیسکو و لسآنجلس هم رخ داده است.
دادگاهی در هلند علیه اوبر اقامه دعوا کرد .براساس نظر این دادگاه اوبر نمیتواند با رانندگانی که گواهینامه ندارند کار کنند .راننده تاکسیهای گواهینامهدار میتوانند با این شرکت
هلند
همکاری کنند.
بازار آلمان برای اوبر بازار سختی بود .در آلمان خودروی استاندارد برای تاکسی یک مدل لوکس بنز است ،چیزی که اوبر نمیتوانست آن را فراهم کند .در سپتامبر  2014دادگاهی
آلمان
فعالیت اوبر را در هامبورگ و برلین به دلیل عدم تطابق فعالیتهایش با قوانین ممنوع کرد.
کانادا شهرداری تورنتو علیه اوبر در دادگاه اقامه دعوا کرد .اتهام اوبر به خطر انداختن امنیت عمومی و نقض قوانین عنوان شد.
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یک مشکل در کشور ما این است که قوانین برای کسبوکارهای نوپا شکل نگرفته است ،چه در
اینباره که شروع فعالیت یک استارتآپ و ادامه آن را تسهیل کنند و چه در این زمینه که در درجه
اول از بروز تخلفات پیشگیری و در درجه دوم اگر خالفی رخ داد با آن به طور مناسب برخورد کنند.

[ قانون ]

اعتراض همیشگی رقیب

استارتآپ تشکل و قانون خودش را میخواهد
کســبوکارهای نو یا اســتارتآپها بخش عمدهای از اقتصاد
کشورها را به خود اختصاص دادهاند .با توجه به رشد کسبوکارهای
نو میتوان گفت سهم آنها از اقتصاد جهان فزاینده و افزایشی است
به گونهای که پیشبینیها بر این اساس از تعطیلی کسبوکارهای
ســنتی در آیندهای نزدیک خبر میدهد و اینکه کسبوکارهای نو
جای بسیاری از مشاغل سنتی را تنگ و پس از گذشت مدتزمانی
آن را حذف میکنند؛ ضمن اینکه استارتآپها زمینه اشتغال قابل
توجه جمعیت فعال در اقتصاد را فراهم میکنند .بنابراین گریزی از
ایجاد کسبوکارهای نو نیست چراکه دنیا به این سمت و سو حرکت
میکند و از سوی دیگر با توجه به نقش استارتآپها در تولید ثروت
و کارآفرینی به صالح اقتصاد نیست که از وجود آنها صرفنظر کند.
اما یک مشــکل در کشــور ما این اســت کــه قوانین برای
کســبوکارهای نوپا شکل نگرفته است ،چه در اینباره که شروع
فعالیت یک اســتارتآپ و ادامه آن را تسهیل کند و چه در این
زمینه که در درجه اول از بروز تخلفات پیشگیری کنند و در درجه
دوم اگر خالفی رخ داد با آن به طور مناسب برخورد کنند .از سوی
دیگر به طور ریشهای بســیاری از اتحادیهها و صنوف در ارتباط
با کســبوکارهای سنتی در ایران شکل گرفتهاند و متاسفانه این
اتحادیهها از منافع اســتارتآپها حمایت نمیکنند .هرچند به
تازگی با تالشهای معاونت علمی و فناوری دفتر ریاست جمهوری
در این زمینه اقداماتی انجام شــده است اما باید با دقت بیشتری
به پدیده استارتآپها پرداخت .به نظر میرسد ایجاد یک تشکل
مناسب برای حمایت از استارتآپها ضروری است و از سوی دیگر
شــکلدهی به قوانین نظارتی بر فعالیت آنها به تسهیل و تشویق
فعاالن این عرصه کمک میکند .نباید از نظر دور داشــت که هر
نوع حمایت و تدوین قوانین به منظور تســهیل و رســیدگی به
امور کســبوکارهای نو به نفع اقتصاد کشور است .پدیدههای نو
بــه رویکردهای نو وقوانین نو نیــاز دارند .برای مثال بیش از یک
دهــه پیش به جرایم فضای مجازی و حوزه رایانه با قوانین عادی
رســیدگی میشد درحالیکه در بســیاری از موارد جرم مصداق
قانون قرار نمیگرفت .بعدها در سال  88قانون جرایم رایانهای به
تصویب رسید و پس از آن به عنوان بخشی از قسمت آخر قانون
تعزیرات در نظر گرفته شد .در مواردی میزان مجازاتی که در جرایم
سنتی در نظر گرفته شده ،با توجه به خسارات بیشتری که جرایم
رایانهای به بار میآورد متناسب نیست .تخلفات در فضای مجازی و
کسبوکارهای نوپا یا جلوگیری از بروز آنها پیامدهای متفاوتی در
پی دارد و باید قوانین متناسب با آن را تدوین کرد.
یکی از استارتآپهای بزرگ ایرانی به اسم اسنپ که در زمینه
حمل و نقل شهری فعالیت میکند با یک چالش امنیتی روبهرو
شــد و متاسفانه با یک شیوه غلط در بعضی اظهارنظرها به جای
فرد خاطی ،کســبوکار بود که مورد اتهام قرار گرفت و سرزنش
شــد .پیش از این هــم در ماههای اول فعالیت این اســتارتآپ

شــاهد تجمعاتی علیه فعالیت آن بودیم که در آن تالش میشد
با جهتگیری سیاسی جلوی کسبوکارهای نوپا را بگیرند و حتی
شعار میدادند که این کسبوکارها نفوذیاند .اینطور اعتراضات
همیشــه در فضای کسبوکار برای زیاد نشدن رقیب وجود دارد.
به طور طبیعی سنتیها زمانی که با رقیب تازهنفس روبهرو شوند،
تالش میکنند با روشهای مختلف با آن مقابله کنند و حتی به
رقیب انگ میزنند .تخلفی که در اسنپ رخ داد ،یعنی تجاوز یکی
از رانندگان به یک زن مسافر ،در تاکسی یا دیگر وسیلههای حمل
و نقل هم سابقه دارد .با یک یا دو تخلف نمیتوان یک صنف را زیر
سؤال برد و جلوی اشتغال جوانان را گرفت .از سوی دیگر مسئوالن
باید با موضعگیری درست در اینباره ناخواسته گرفتار دام نشوند
و اصل کسبوکار را زیر سؤال نبرند .از سوی دیگر باید با تشدید
نظارت و رفع نقایص موجود در یک کسبوکار نوپا احتمال بروز
چنین اتفاقات ناگواری را به حداقل ممکن رساند .امنیت افراد در
سفرهایی که با تاکسییابهای اینترنتی انجام میشود ،در اولویت
است و باید از افراد شناختهشده و بدون سوءسابقه در خدماتدهی
استفاده کرد و البته این مهم باید در آژانسهای کرایه اتومبیل که
به طور سنتی فعالیت میکنند هم در نظر گرفته شود.
تمام قوانیــن در ایران ،اعم از قوانین مدنــی ،قانون تجارت و
دیگر قوانین مرتبط با بهبود فضای کسبوکار و ایجاد اتحادیههای
صنفی ،و البته قوانین کیفری با نگاه سنتی به کسبوکارها وضع
شده است .در این مورد برای بازنگری قوانین به یک رویکرد جدید
نیاز داریم تا تغییرات الزم را ایجاد کند .در وهله اول پیشگیری و
در وهله دوم برخورد متناسب با تخلف در فرآیند بازنگری قوانین
در اولویت است.

حسین میرمحمدصادقی
استاد دانشگاه شهید بهشتی

بیش از یک دهه پیش
به جرایم فضای
مجازی و حوزه
رایانه با قوانین
عادی رسیدگی
میشد درحالیکه
در بسیاری از موارد
جرم مصداق قانون
قرار نمیگرفت.
بعدها در سال
 88قانون جرایم
رایانهای به تصویب
رسید

نکتههایی که باید بدانید
[تمام قوانین در ایران ،اعم از قوانین مدنی ،قانون تجارت و دیگر قوانین مرتبط با بهبود فضای
کسبوکار و ایجاد اتحادیههای صنفی ،و البته قوانین کیفری با نگاه سنتی به کسبوکارها
وضع شده است.
[یکی از استارتآپهای بزرگ ایرانی به اسم اسنپ که در زمینه حمل و نقل شهری فعالیت
میکند با یک چالش امنیتی روبهرو شد و متاسفانه با یک شیوه غلط در بعضی اظهارنظرها به
جای فرد خاطی ،کسبوکار بود که مورد اتهام قرار گرفت و سرزنش شد.
[ بیش از یک دهه پیش به جرایم فضای مجازی و حوزه رایانه با قوانین عادی رسیدگی
میشد درحالیکه در بسیاری از موارد جرم مصداق قانون قرار نمیگرفت.
[با توجه به نقش استارتآپها در تولید ثروت و کارآفرینی به صالح اقتصاد نیست که از
وجود آنها صرفنظر کند.
[تخلفی که در اسنپ رخ داد ،یعنی تجاوز یکی از رانندگان به یک زن مسافر ،در تاکسی یا
دیگر وسیلههای حمل و نقل هم سابقه دارد .با یک یا دو تخلف نمیتوان یک صنف را زیر سؤال
برد و جلوی اشتغال جوانان را گرفت.
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نگـاه
آیا در برابر تمام نوآوریها مخالفت وجود دارد؟

یک صنف متحد برای جلب مخاطب

گفتوگو با مهسا محق ،مدیر اپلیکیشنهای زوم و کاناپه که این روزها در حوزه پخش آنالین فعال است

این روزها استفاده از شبکه های اینترنتی برای تماشای فیلمها و سریالهای روز خیلی مرسوم شده است .به جای خرید دی وی دی و نگهداری از آنها مردم ترجیح میدهند به صورت
آنالین سریال و فیلمشان را ببینند که هم جایی اشغال نمیکند و هم هر لحظه روی تمامی گجتهایشان از لپتاپ گرفته تا موبایل در دسترس است .شرکت صباسل با همکاری دو اپراتور
تلفن همراه دو اپلیکیشن زوم و کاناپه را به همین منظور ارائه داده است .با مهسا محق مدیر بخش رسانههای صباسل درباره  VODو ویژگیهای آن و جهتگیری صنفیشان صحبت کردیم.
به نظرم بهتر است از اینجا شــروع کنیم که اصال چه شد بازار ایران به سمت
پخش آنالین فیلم رفت؟ اصال چطور خودتان ســراغ این اپلیکیشنها رفتید؟چه
لزومی برایشان وجود داشت؟

شرکت صباسل دو سال و نیم پیش در خرداد از نقطه نظر تجاری به راه افتاد و همکاری
روی اپلیکیشن زوم را با شرکت ایرانسل شروع کرد .ایرانسل یک سری اپلیکیشن تری
جی آورده بود که آن زمان اسمش ویدئوخوان بود .اپلیکیشن موسیقی و بازی بودند .چند
شرکت روی این اپلیکیشنها شروع به همکاری با ایرانسل کردند و صباسل هم اپلیکیشن
زوم را که مخصوص پخش فیلم و سریال بود انتخاب کرد و شروع به کار کردیم .دو ،سه
ماه بعد من به صباسل اضافه شدم و حدود یک سال بعد اپلیکیشن کاناپه را راهاندازی
کردیم .اپلیکیشن کاناپه هم مربوط به پخش فیلم و سریال است اما کامال برند خودمان
محسوب میشود .البته کاناپه با همراهی اپراتور همراه اول کار میکند ولی برندش متعلق
به خودمان است .این دو اپلیکیشن در زمینه محتوا یک سری تفاوتها با هم دارند اما در
زمینه تکنیکی خیلی شبیه هم هستند .برنامههای بازاریابیشان هم با یکدیگر متفاوت
ویاُدی ( )VODشرکت صباسل ایندو اپلیکیشن را جلو میبرد.
است ولی کال در بخش 
درحقیقت شــما االن با دو اپراتور اصلی تلفنهای همراه همکاری میکنید.
تداخلی پیش نمیآید؟

نه ،راهشان از هم جداســت .کاربران و مسیرها از هم جدا هستند و مشکلی پیش
نمیآید .هردو اپراتور هم آگاه هستند که یک طرف کاناپه را داریم و طرف دیگر زوم و
همیشه از روز اول همهچیز شفاف بوده است.
 برگردیم به این نکته که در اپلیکیشنهای پخش فیلم چه قابلیت و ظرفیتی
وجود دارد که اصال شرکت صباسل به سمتشان رفت؟ قاعدتا بازخوردی که اول از
زوم گرفتید مثبت بوده که در همان راستا سراغ اپلیکیشن کاناپه هم رفتید.

کال بحث ویدئو در کل دنیا رو به رشد است .اتفاقاتی که در ایران میافتد هم خیلی از
ترندهای جهانی متفاوت نیست .ممکن است اختالف زمانی داشته باشد اما معموال الگوها
همان است که در بقیه نقاط دنیا داریم .مثل قضیه استارتآپها که االن خیلی داغ شده
و اول در امریکا و بقیه کشورها اتفاق افتاده بود .در دنیا مصرف دیتای اینترنت به سمت
فیلم دیدن و پخش آنالین رفته اســت .در ایران هم اگر دقت کنید ممکن است مردم
خیلی کتاب نخوانند یا چیزی گوش ندهند اما تماشا میکنند .کال ذات بشر این است که
به تصاویر عالقه بیشتری دارد .اینطوری یاد گرفتن هم برایش آسانتر و جذابتر است.
این مقوله برای ما از اول جذاب بود و حس میکردیم با توجه به ترندی که در بقیه جاهای
دنیا وجود داشته در ایران هم این اتفاق میافتد .و واقعا هم همینطور شد و االن میبینیم
که به چه شکل دارد پیش میرود .در ایران از لحاظ سینما هم که بخواهیم نگاه کنیم
باید گفت که تعداد سالنهای سینما خیلی چشمگیر نیست و اکثر سالنها هم در تهران
است .وضعیت اینترنت هم روزبهروز بهتر میشود .هم اینترنت اِیدیاسال و هم اینترنت
دیتا .اینطوری در شهرهایی که کمتر سالن سینما و امکان نمایش هست میتواند خیلی
اتفاق بزرگی باشــد که مردم به فیلمهای روز دسترسی پیدا کنند .هم محتوای ایرانی
و هم محتوای خارجی .از این نظر به قضیه نگاه کنید موقعیت جذابی اســت .از سمت
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دیگر هم باید توجه کرد در سینمای ایران تعداد تولیدات خیلی زیاد است و با توجه به
تعداد ســالنها ظرفیت اکران محدود .درنتیجه در آینده ،آن هم نه آینده دور مثل 20
یاُدی داشته باشیم که
سال دیگر ،که بین  3تا  5سال ،ممکن است تولیداتی مختص و 
صنعت سینما را رونق خواهد داد .از سمت تبلیغات هم میشود به این قضیه نگاه کرد
که شیوههای جدید تبلیغات به بازار میآید که بیشترشان روی تبلیغات ویدئویی مانور
میدهند و ویدئو خیلی موثر است .اینها را برای امروز نمیبینیم ولی در برنامه آیندهمان
هست که اگر تعداد کاربران بیشتر شود ،میشود همه این کارها را انجام داد .کال بحث
ویدئو خیلی جای کار و پیشرفت دارد .میدانیم که آهسته و پیوسته رفتن در این صنعت
و ماندن در آن آینده خوبی دارد.
به بحث شهرستانها اشاره کردید؛ آیا بازخوردی گرفتهاید که در شهرستانها
هم از این اپلیکیشنها استقبال میشود یا نه؟

بله ،بازخوردی که ما گرفتهایم این است که در اصفهان ،تبریز ،شیراز و یزد از اپلیکیشن
ما استفاده میشــود .شاید تعداد کاربران قابل مقایســه با تهران نباشد اما استفاده از
اپلیکیشنها در این شهرستانها به چشم میآید .حتی فکر کردهایم درصدی از تبلیغات و
بازاریابیای را که میخواهیم انجام بدهیم روی شهرستانها بگذاریم چون جواب میدهد.
در حال حاضر محتوای قابل پخش اپلیکیشــنها چیست؟ تا بعد به این نکته
برسیم که رابطهتان با سینما و در حقیقت تولیدکنندگان محتوا چطور است؟ دیدهام
که این اپلیکیشنها سریال خارجی هم پخش میکنند .یعنی با شبکه نمایش خانگی
هم در ارتباط هستید؟

ما با شبکه نمایش خانگی در ارتباطیم و با تهیهکنندگان سینما هم به طور جداگانه
یاُدی
در ارتباط هستیم .فیلمهای روز از اپلیکیشنها پخش میشود .در صنف ما یعنی و 
و شــرکتهایی که این سرویس را ارائه میدهند تعریف فیلم روز این است :فیلمی که
اکرانش تمام شــده و هنوز به شبکه نمایش خانگی نیامده است .ما شروع به مذاکره با
تهیهکنندهها میکنیم و درصدی از فروش فیلم در سینما را به عنوان پیشپرداخت به
یاُدی فیلم را به مدت یک یا دو ســال از آنها میگیریم و
تهیهکننده میدهیم و حق و 
بعد هم در سود فیلم سهیم هستند ،یعنی وقتی پیشپرداخت مستهلک شد در فروشش
یشوند.
سهیمم 
در فروش سهیم میشوند یعنی هر کاربری که یکبار فیلم را ببیند انگار یک
بلیت سینما خریده است؟

تقریبا چنین چیزی است .برخی از دوستان تکی یک فیلم را میفروشند ولی ما این
کار را نمیکنیم .بلکه یک اشتراک روزانه میگیریم و بعد کاربر بدون محدودیت هرچقدر
خواســت در طول روز میتواند فیلم تماشا کند .این روش معموال بهتر جواب میدهد.
چــون اگر بخواهید پنج تا فیلــم در روز نگاه کنید و هرکدام دو هزار تومان ،خب گران
درمیآید .اما اگر مبلغ ثابتی بدهید برای کاربر خیلی جذاب است که با آن مبلغ هرچقدر
دلش خواست میتواند فیلم نگاه کند.
یعنی این فرم اشتراک روزانه برای کاربر هم بهصرفهتر است؟

اگر کاربری باشد که اهل فیلم دیدن است صددرصد برایش بهصرفهتر خواهد بود.

من خودم یکنفره تصمیم نمیگیرم که فیلم ساخته
بشود یا نشود .باید مشاوران فیلمنامه را بخوانند و
تحلیل کنند و به آن نمره بدهند.

البته خیلی رویش بحث است که اگر اینترنت حجمی نباشد و به سمتی برویم که دیگر
حجمها نامحدود شــوند ،خب آن وقت دیگر این راهحل جواب نمیدهد .ولی حاال تا آن
موقع این کار را انجام میدهیم و مخاطب استقبال میکند .چون ببینید هنوز آن ذهنیت
دانلودی برای مخاطبان ما وجود دارد .اپلیکیشنهای ما اجازه دانلود به کاربر نمیدهند و
فقط پخش آنالین است .سیاست ما برعکس خیلی اپلیکیشنها این است که کاربر عادت
کند که الزم نیست هارد و حافظه زیادی برای فیلمهایش مصرف کند و میتواند آنها را
آنالیــن ببیند .ولی هنوز کاربر این تصور را دارد که خب من یکبار فیلم را نگاه میکنم
ولی هزینه اشتراک که دادهام ،پول اینترنت هم که دادهام هیچ چیزی هم دستم نیست.
این دغدغه را برای کاربران کم میکنیم که قرار نیست پول اینترنت بدهید .عالوه بر اینکه
محتوای خارجی ما ،یعنی فیلم و سریال خارجی روی اپلیکیشن االن رایگان است و برای
آنها از کاربر پولی نمیگیریم چون عقیده ما این اســت که فعال نمیتوانیم رایت آنها را
بخریم و جزو قانون کپیرایت نیستیم .درنتیجه با وجود هزینههای زیرنویس و سانسور و
آمادهسازی و بقیه کارها این بخش از محتوا را رایگان در اختیار کاربر قرار میدهیم .فقط
برای رونق و ویترین اپلیکیشنها از این قضیه استفاده میکنیم و خب چیزی هم نیست
که همیشگی باشد .باالخره یک زمانی میگذرد و این قضیه کپیرایت هم جا میافتد .در
مورد محتوای ایرانی هم همه شرکتهای عضو صنف رایت فیلمها را پرداخت کردهاند.
محتوای خارجی را چطور انتخاب میکنید؟ و اینکه مثال سریال «لیست سیاه»
را در اپلیکیشنها دیدهام و به شبکه نمایش خانگی هم آمده .آیا این همان نسخه
شبکه نمایش خانگی است؟

بعد از اینکه با تهیهکننده قرارداد میبندید دیگر آن فیلم وارد شبکه نمایش
خانگینمیشود؟

یاُدی فیلم است که
چرا ،میتواند وارد شــبکه نمایش خانگی هم بشود .این حق و 
ما میخریم .اصال کاری به بازار دیویدی نداریم .ممکن است زمانی به تهیهکنندهای
بگوییم که صرفا برای کاناپه یک برنامه بســاز که خب آنوقت قضیهاش فرق میکند،
چون خودم نقش تهیهکننده و اسپانسر را خواهم داشت .اما حاال فیلمش را اکران کرده
و ما فقط قرار است برایش یک کانال فروش جدید بشویم .یعنی نه میخواهیم وضعیت
اکران را به هم بریزیم نه با پخش دیویدی کاری داریم .آنها مسیر خودشان را میروند
و مخاطب خودشان را هم دارند .کسی که دیویدی میخرد دیگر روی موبایلش فیلم
تماشا نمیکند .کســی که دیویدی میخرد میخواهد روز تعطیل با خانوادهاش یا
دوستانش کنار هم فیلم تماشا کنند .دیگر گوشی تلفن همراه دستش نمیگیرد که با
آن فیلم ببیند.
یاُدی بیشتر بازار جوانهاست.
اینطور که میگویید بازار و 

بله و بهتر است بگوییم بازار وقت تلفشده است .مثال من در ترافیک گیر کردهام و یک
ساعت قرار است در این ترافیک باشم و هیچکاری هم نمیتوانم بکنم .درعوض میتوانم
سریالی را که دنبالش میکنم ببینم و شب به جای تنها سریال دیدن کنار خانواده باشم.
ما دنبال چنین فضاهایی هستیم.
یاُدی بازار کامال رقابتی اســت .برای اینکه
تا جایی که فهمیــدم در حوزه و 
مشتریانتان را بیشتر بکنید چه ایدهای دارید؟

چیزی که االن برای مخاطبان ما جذابیت ایجاد کرده این است که هزینههای ترافیک
اینترنتشان را خود شرکت پرداخت میکند .ما با آیاسپیها قرارداد میبندیم .فرض
کنید مثال با شاتل .بعد یک سری از آیپیهایمان را به آنها معرفی میکنیم و از آن به
بعد ترافیکی که از سمت این آیپیها میآید هزینهاش با ماست و از کاربر چیزی کم
نمیشود.
یعنی اگر من فیلمی را که حجمش  500مگابایت است آنالین از اپلیکیشن کاناپه
میبینم از حجم اینترنتم کم نمیشود .درست است؟

بله ،این یکی از راههای ما برای جلب مخاطب است که خیلی هم خوب جواب میگیرد.

یاُدی با همان
دو حالت دارد :گاهی یک شرکت محتوای خارجی را دوبله کرده و و 
شرکت قرارداد میبندد و نســخه آنها را میگیرد و روی اپلیکیشناش قرار میدهد یا
اینکه تیمهای پلتفرمها خودشان گروه دوبله و سانسور دارند که این کار را برایشان انجام
میدهد .در مورد انتخاب ســریالها هم تعداد سریالهایی که محتوایش به نوعی است
که میشــود با دوبله و سانسور پخش شود محدود است ،درنتیجه بیشتر اوقات همان
یاُدیها هم استفاده میشوند
سریالهایی که شبکه نمایش خانگی انتخاب میکند در و 
یا اصال از خود شرکتهای شبکه نمایش خانگی خریداری میشوند .به عالوه چون فعال
احساس میکنیم که مخاطبانمان همپوشانی با هم ندارند حتی اگر محتوا یکسان باشد
به مشکل برنمیخوریم.
آیا آماری وجود دارد که استقبال از محتوای خارجی روی اپلیکیشنها چقدر
است و محتوای ایرانی چقدر؟

بله ،ما میتوانیم هر روز آمار بگیریم که چقدر هر محصول بازدیدکننده داشته است.
چون محتوای خارجی روی پلتفرمها رایگان است از آنها خیلی استفاده میشود .و نکته
دیگر اینکه خانوادهها خیالشان راحت است که در این اپلیکیشنها محتوای خارجی و
جذاب روز آمادهسازی میشود و به دست فرزندانشان میرسد.
 از بین حرفهایتان و قواعد نانوشتهای که همه پلتفرمها رعایت میکنند حس
یاُدی گویا خیلی متحد و همپیمان هستند.
کردم که شرکتهای عضو صنف و 

بله ،ما در یک نقطه به این نتیجه رسیدیم که اگرچه رقیب یکدیگر هستیم اما حداقل
یکی ،دو سالی باید با یکدیگر کار کنیم تا بازار درست شود .از با هم نبودن ما ممکن بود
یاُدی تقریبا همگی از فضای مخابرات و
فضای بیرونی خیلی استفاده کند .ما بچههای و 
آیتی آمدهایم و بازار سینما را نمیشناختیم .همهمان مشاوران سینمایی گرفتیم تا این
فضا را بشناسیم .و خب از هماهنگ نبودن ما ممکن بود سوءاستفاده شود .درنتیجه اگر
کسی سریالی را توصیه میکند یا قیمتی به من میدهد میداند که انگار این را به هفت،
هشت شرکت دیگر هم میگوید .نمیتواند فردا به شرکت دیگری حرف متفاوتی بزند.
این قضیه باعث شد که بازار خیلی تنظیم شود.
یاُدی سرمایهگذاری خارج از صنف هم صورت
و آخر کار اینکه آیا در بخش و 
میگیرد؟

ســرمایهگذاری به آن شــکل که در ســینما وجود دارد و مثال صاحب برند بیاید و
شراکت کند نیست ولی قطعا شرکتها میتوانند سرمایهگذاری کنند .ما صندوقهای
سرمایهگذاری داریم .در بخش تولید محتوا سرمایهگذار میتواند به ما کمک کند.
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کنار کسبوکارهای نوپا ایستادهایم
گفتوگو ،راهحل تعارض بین سنتیها و استارتآپها

اسماعیل قادریفر
قائممقام معاون سیاستگذاری
و ارزیابی راهبردی
معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری

چطور باید
باتخلفات
استارتآپها
برخورد کرد
درحالیکه
ارزشآفرینی
آنها عالوه بر
آثار اقتصادی
قابل توجه ،آثار
اجتماعیبرجسته
ای هم به همراه
دارد؟

ماهیت و جنس کســبوکارهای نوپا یا اســتارتآپها به شکلی است
کــه میتواند در کوتاهمدت چهره اقتصاد کشــور را دگرگــون کند .قدرت
کسبوکارهای نوپا در ایجاد تحوالت اقتصادی به اندازهای است که میتوان
گفت به جای اتکا بر منابع نفتی یا دیگر منابع طبیعی و فروش آن ،باید برای
ایجاد اشتغال پایدار و فراوان بر استارتآپها تکیه کرد .رونق کسبوکارهای
نوپا در کشور خیلی زود بخشهای مختلف اقتصاد را به نتایج ملموس و مثبت
میرساند بنابراین معاونت علمی و فناوری دفتر ریاستجمهوری و به طور کلی
بخش حاکمیتی در دولت برای رونق کسبوکارهای نوپا برنامه دارد .یکی از
این برنامهها رفع موانع برای ایجاد و فعالیت استارتآپهاست و اینکه زمینه
را برای تسهیل فعالیت آنها فراهم کنیم .به طور کلی نگاه نظاممند و قانونمند
به کسبوکارهای نوپا رونقبخشی آنها به اقتصاد را تضمین میکند و از سوی
دیگر زمانی که کســبوکارهای نوپا دچار بحران میشوند باید در کنار آنها
بایستیم و به خاطر یک اشتباه یا نقصان کوچک ،زمینه اشتغال تعداد زیادی
از افراد و گردش سرمایه را در بستر فعالیت یک استارتآپ از بین نبریم .در
چند ماه گذشته یکی از استارتآپهای بزرگ کشور که در زمینه حمل و نقل
شهری فعالیت میکند با یک بحران امنیتی روبهرو شد .به نظر میرسد در این
مورد خاص دســتگاههای حاکمیتی اعم از دولت ،قوه قضاییه و ...در مجموع
هوشمندانه عمل کردند و خوشبختانه اختاللی در روند فعالیت اسنپ ایجاد
نشده است .ماهیت استارتآپها بروز برخی تخلفات و تازگی شیوه برخورد
با آنها را توجیه میکند .کســبوکارهای نوپا یا استارتآپها یک پدیده نو
در اقتصاد کشورمان است و طبیعی است که در زمینه وضع قوانین مناسب
برای رویارویی با مســائل مختلف برآمده از فعالیت آنها در کشور در آمادگی
کامل نباشیم .قانونگذار و برنامهریزان در دستگاههای حاکمیتی در بررسی
کسبوکارهای نوپا با پیچیدگیهایی روبهرویند که یک بخش از آن به دلیل
نو بودن این پدیده اقتصادی است .به واقع چطور باید با تخلفات استارتآپها
برخورد کرد درحالیکه ارزشآفرینی آنها عالوه بر آثار اقتصادی قابل توجه ،آثار
اجتماعی برجستهای هم به همراه دارد؟ چطور باید با تخلفات یک کسبوکار
نوپا برخورد کرد تا دیگر جوانان مشتاق و عالقهمند به حضور در این عرصه
دلسرد و مایوس نشوند؟ مسئوالن دولتی در تالشاند تا با در نظر گرفتن تمام

نکتههایی که باید بدانید
[یکی از برنامههای معاونت علمی و فناوری دفتر ریاست جمهوری ایجاد کارخانههای نوآوری
یا  startup factoryاست.
[دیگر زمانی که کسبوکارهای نوپا دچار بحران میشوند باید در کنار آنها بایستیم و به خاطر
یک اشتباه یا نقصان کوچک ،زمینه اشتغال تعداد زیادی از افراد و گردش سرمایه را در بستر
فعالیت یک استارتآپ از بین نبریم.
[برای حمایت از کسبوکارهای نوپا با هیچکس درگیر نشدیم بلکه سعی کردیم از طریق
توسعه تعامالت موضوع را برای بخش سنتی کسبوکار روشن کنیم.
[ قدرت کسبوکارهای نوپا در ایجاد تحوالت اقتصادی به اندازهای است که میتوان گفت
به جای اتکا بر منابع نفتی یا دیگر منابع طبیعی و فروش آن ،باید برای ایجاد اشتغال پایدار و
فراوان بر استارتآپها تکیه کرد.
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این دغدغهها از زوایای مختلف به استارتآپها بپردازند.
یکی از برنامههای معاونت علمی و فناوری دفتر ریاست جمهوری ایجاد
کارخانههای نوآوری یا  startup factoryاست .در این برنامه با استفاده از
ظرفیت پهنای متروکه در شهر و بهینهسازی آن محلی را برای رونق فرهنگ
کارآفرینی و نوآوری برای حضور عالقهمندان به ایجاد اســتارتآپها فراهم
میکنیــم .عالوه بر این به طور موازی در تالشــیم تا با همکاری نمایندگان
مجلس و قوه قضاییه و دیگران موانع قانونی فعالیت استارتآپها را از میان
برداریم و روند کار را برای جوانان تســهیل کنیــم .یک نمونه از تالشهای
ما دریافت نماد الکترونیک «تی نماد» اســت که برای فعاالن اســتارتآپی
تسهیل شده است .در جلسات دورهای با مسئوالن سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری برای رفع موانع فعالیت استارتآپها در این زمینه مذاکره میکنیم
و در تالشــیم تا جایی که در اختیار دولت و هیئت وزیران اســت ،قوانین را
اصالح ،موانع را رفع و فضا را برای فعالیت کسبوکارهای نوپا فراهم کنیم و
در هر زمینهای اگر الزم است ،در قالب الیحه مسائل استارتآپها را پیگیری
خواهیم کرد.
به نظر من تعامل درونسازمانی که بین سه قوه به طور عام و به طور خاص
بین سازمانهای دولتی به جریان افتاده نتیجهبخش خواهد بود .نکته مهم این
است که مسئله استارتآپها در کشور فهمیده شده است .مسئوالن دولتی
به این باور رسیدهاند که کسبوکارهای نو فرهنگ و بسترهای خاص خودش
را میطلبد .فرهنگ کســبوکارهای نوپا در بین مردم و مسئوالن جا افتاده
اســت ،این یعنی در مرحله خوبی از کار قرار گرفتهایم و باید در مرحله دوم،
بسترهای قانونی کار را فراهم کنیم تا از این فضا به بهترین شکل ممکن بهره
ببریم .به نظر من فاصله زیادی تا شرایط ایدهآل نداریم چراکه هماکنون در
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خیلی زود به عالقهمندان راهاندازی
استارتآپها پاسخ میدهیم .مراکز رشد و نوآوری و شتابدهندهها از دیگر
اجزای پاسخگو به مطالبات کسبوکارهای نو در اکوسیستم استارتآپی ایران
است که به خوبی انجام مسئولیت میکند .با توجه به این اگر استارتآپی با
یک مدل قوی کسبوکار میتواند وارد عرصه شود ،مطمئن باشد که حامی
بزرگی مثل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دارد و ما در کنار جوانان
عالق همندهستیم.
در زمینه برخورد بخش سنتی کسبوکارهای کشور با استارتآپها ،برای
حمایت از کسبوکارهای نوپا با هیچکس درگیر نشدیم بلکه سعی کردیم از
طریق توسعه تعامالت موضوع را برای بخش سنتی کسبوکار روشن کنیم.
ماهیت فناوری و ذات آن به گونهای نیســت که بخواهد کســی را از عرصه
دور کند .روح کار فناورانه بهبود بخشــیدن است نه حذف کردن .فعالیت دو
اســتارتآپ در زمینه حمل و نقل شهری و تاکسییابی و استقبال مردم از
آنها ،موجی از اعتراض را در بین بخش سنتی فعال در این زمینه برانگیخت
اما توانستیم با گفتوگو با تاکسیرانی و دیگر نهادهای درگیر در این زمینه
موضوع را حل کنیم .درواقع در حل تعارض بین بخش سنتی و مدرن جامعه
کسبوکار کشور راهی جز گفتوگو نداریم و البته با توجه به تغییر چهره دنیا
توسط فناوری و اشتغالزایی موثر استارتآپها ،گریزی از پذیرفتن آن نیست.
با این رویکرد از تمام ابزارها برای توسعه کسبوکارهای نو استفاده میکنیم.

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

چهار سناریو برای حذف یارانه سه دهک باال
با حذف کمک پولی مستقیم به افراد برخوردار ،رفاه اجتماعی اشخاص آسیبپذیر افزایش مییابد

هدفمندی یارانههــا از اتفاقات مهم در اقتصاد یک دهه اخیر ایران بوده که
تاثیرات زیادی بر کل کشــور داشته است .بعد از اینکه سالها از اجرای این
برنامه گذشت و تبعات دادن پول نقد به همه مردم مشخص شد ،از سوی برخی
کارشناسان پیشنهاد شد که بهتر است یارانه دهکهای برخوردارتر حذف
شود و به دهکهای کمتربرخوردار داده شود .حتی فراخوانی نیز برای انصراف
داوطلبانه مردم از دریافت یارانه منتشر شد اما اصال از آن استقبالی به عمل
نیامد تا اینکه دولت به اجبار و بر اساس اطالعات مالی شهروندان ،یارانه برخی
از آنان را حذف کرد .در این میان ،برخی از تحقیقات دانشگاهی تالش کردند
که نتایج حذف احتمالی یارانه کل طبقات برخوردار را بر اســاس روشهای
علمی پیشبینی کنند .یک گروه از این محققان پژوهشــی را در این زمینه
انجام دادهاند که نتایج آن را در شــماره  52فصلنامه «تحقیقات اقتصادی»
دانشگاه تهران با عنوان «اثر عدم تخصیص یارانه نقدی به دهکهای پردرآمد:
مدلسازی رفاه اجتماعی در الگوی داده ستانده با رویکرد برنامهریزی خطی»
منتشر کردهاند .در انجام این تحقیق ،ایمان حقیقی ،پژوهشگر مرکز مطالعات
تجارت جهانی در دانشگاه پرودو امریکا ،زهرا شاهی ،دانشجوی کارشناسی
ارشــد مدیریت مالی دانشــگاه الزهرا ،و مهدی اسماعیلی ،دانشآموخته
کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد ،علوم و تحقیقات ،نقش داشتهاند که
فکر اصلی آن و نتایجش را در ادامه میخوانید.

نام پژوهش :اثر عدم تخصیص یارانه نقدی به دهکهای پردرآمد :مدلسازی رفاه
اجتماعی در الگوی داده ستانده با رویکرد برنامهریزی خطی
پژوهشگران :ایمان حقیقی ،زهرا شاهی و مهدی اسماعیلی

هدفمندسازی یارانهها از سال  1389با دو هدف عمده «ایجاد
ساعد یزدانجو
عدالت در توزیع درآمد» و «کارآیی در مصرف انرژی» آغاز شده
است .با توجه به اینکه هدف اصلی از این سیاست ،از بین بردن
دبیربخشژورنال
فقر و بهبود توزیع درآمد است ،دو سؤال مهم پیش میآید :آیا
هدفمندسازی یارانهها به طور بالقوه به بهبود شاخصهای عدالت منجر خواهد شد؟ آیا عدم پرداخت
یارانه به دهکهای پردرآمد تاثیر چندانی ایجاد خواهد کرد؟
تحلیل آثار هدفمندسازی رایانهها بسیار پیچیده است .هرچند آمار نشان میدهد که در سال
اول اجــرای این طرح ،هدف «بهبود کارایی در مصرف انرژی» تا حدی تامین شــده ،اما به دلیل
تقارن با تحریم اقتصادی ایران ،شوک ارزی و ثابت ماندن قیمت انرژی با وجود تورم باال ،تحلیل آثار
هدفمندسازی به سادگی ممکن نیست .بنابراین باید آثار بالقوه افزایش قیمتهای انرژی و پرداخت
یارانه نقدی به خانوارها بر رفاه دهکهای شهری و روستایی و همچنین توزیع درآمد تحلیل شود.
پرداخــت یارانه نقدی و افزایش قیمت انــرژی از کانالهای گوناگونی بر توزیع درآمد اثر دارد.
به نظر میرســد کانال مهم اثرگذاری این سیاســت ،کانال تغییر قدرت خرید خانوارها اســت.
سیاستگذاران انتظار دارند با هدفمندسازی یارانهها قدرت خرید خانوارهای فقیر افزایش و قدرت

بهترین سناریو برای اصالح هدفمندسازی یارانهها این خواهد بود
که یارانه نقدی خانوارهای فقیرتر افزایش یابد و یارانه سه دهک
ثروتمند نیز قطع شود.

ژورنال
خرید خانوارهای ثروتمند کاهش یابد یا از افزایش کمتری برخوردار باشد .چند تحقیق تجربی درباره
نتایج هدفمندسازی یارانهها روی درآمدهای خانوار و سطح رفاه در آنها انجام شده است .یکی از آنها،
تحقیقی است که در سال  1392در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شد که آثار مرحله
اول و دوم هدفمندسازی یارانهها را در مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر پژوهشکده شبیهسازی کرد.
این مطالعه نشان میدهد که اجرای سیاست هدفمندسازی یارانهها به افزایش در سطح تولید منجر
خواهد شد و سطح رفاه خانوارها نیز بهبود خواهد یافت .مطالعه دیگری نیز در سال  1390توسط
مهدی اسماعیلی انجام شد که نشان داد در اثر اجرای سناریوی افزایش قیمتهای انرژی و پرداخت
یارانه نقدی به خانوارها ،رفاه چهار دهک ثروتمند روستایی کاهش مییابد .همچنین رفاه سه دهک
ثروتمند شهری کاهش و رفاه سایر دهکها افزایش مییابد .از سوی دیگر ،نتایج به دست آمده از
این تحقیق نشــان داد که درصد افزایش در رفاه دهکهای فقیر روستایی بیش از درصد افزایش
دهکهای فقیر شهری است.
JJابهام در نتایج هدفمندسازی
چگونگی تغییر مخارج واقعی خانوار بر اثر پرداخت یارانه نقدی و افزایش قیمت انرژی ،در سه
مسیر میتواند اتفاق بیفتد .همان طور که در نمودار نیز آمده ،از یک سو ،پرداخت یارانه نقدی به
افزایش قدرت خرید منجر میشود اما از سوی دیگر ،افزایش قیمت انرژی و سایر کاالها و خدمات
بــه کاهش قدرت خرید میانجامد .برآیند این تغییرات بر قدرت خرید در حالت کلی مشــخص
نیست و بستگی به عوامل گوناگونی دارد .با توجه به اینکه خانوارها در مدل تحقیقی که انجام شده،
ناهمگن هستند ،سهم هر دهک خانوار از درآمد کل اقتصاد متفاوت است و بنابراین پرداخت نقدی
اثر یکسانی بر همه دهکها ندارد .همچنین سهم انرژی در هزینههای تولید کاال و خدمات متفاوت
است و به همین علت ،اثر افزایش قیمت بر خانوارها متفاوت خواهد بود .بنابراین متغیرها و عوامل
مختلفی از جمله سهم هر دهک از درآمد کل اقتصاد ،سهم کاالها و خدمات در سبد مصرفی هر
دهک خانوار ،سهم حاملهای انرژی در این سبد مصرفی ،سهم حاملهای انرژی در هزینههای تولید
کاالها و خدمات ،سهم مواد واسطه و کار و سرمایه در این تولید ،شاخص قیمت کاالها و خدمات و
شاخص قیمت انرژی ،در نظر گرفته میشود تا محاسبات علمی بهتر و دقیقتر انجام شود.
JJرفاه اجتماعی
در تحلیل اینکه حذف یارانه سه دهک ثروتمند چه تاثیری بر آنها خواهد داشت ،باید شاخص
رفاه اجتماعی نیز مشخص شود .در حالت کلی ،رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت
اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیتپذیری افراد جامعه در قبال
یکدیگر و ارتقای توانمندیها ،از اهداف آن است .واژه رفاه به حالتی از سالمت ،شادی ،سعادت ،خوب
بودن و مساعدت بهویژه به صورت پول ،غذا و دیگر مایحتاج ضروری اشاره دارد که به نیازمندان ارائه
میشود .فرمولهای علمی و تعاریف مشخصی نیز برای آن در علم اقتصاد وجود دارد.
میتوان گفت که ســه تابع رفاه اجتماعی وجود دارد که در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار
گرفته است؛ تابع رفاه اجتماعی بنتهامی که درآمد تمام جامعه را محاسبه میکند و به تفاوت فقیر و
سه اثر متفاوت هدفمندسازی یارانهها بر قدرت خرید
پرداخت نقدی
به خانوارها

هدفمندسازی
یارانهها

افزایش قدرت
خرید

کاهش قدرت
خرید
افزایش قیمت
حاملهای انرژی
افزایش قدرت
سایر کاالها و
خدمات
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کاهش قدرت
خرید

غنی توجهی ندارد؛ به عبارت دیگر ،برای رفاه فقیر و غنی وزن برابر قایل است .دومین تابع ،تابع رفاه
رالزی است که به حداقل درآمد افراد توجه میکند و بر رفاه فقرا تمرکز دارد .سومین تابع نیز تابع
رفاه کاب داگالس است که وزن بیشتری را به رفاه فقرا میدهد و البته به رفاه اغنیا نیز میپردازد.
با تحلیل ماتریس دادههای خُ رد که دارای  56فعالیت تولیدی و  20طبقه خانوار شامل دهکهای
شهری و روستایی بود ،میتوان با لحاظ تفاوتهای سبد مصرفی خانوارها و ساختار تکنیکی هزینه
فعالیتهای تولیدی ،تحلیل مناسبی از سیاست هدفمندسازی یارانهها ارائه کرد .میتوان از مجموع
محاسبات ،این طور دریافت که گاز ،برق و بنزین سهم بیشتری نسبت به سایر حاملهای انرژی
در دهکهای خانوار شهری دارند .در مورد همه حاملهای انرژی ،با افزایش درآمد سهم انرژی در
هزینه دهکهای خانوار کم میشود اما در مورد بنزین این گونه نیست .در این مورد ،سهم بنزین با
افزایش درآمد تا دهک هشتم افزایش مییابد اما در دهک نهم و دهم کم میشود .این مسئله نشان
میدهد که دهکهای ثروتمند از رایانه بنزین سهم بیشتری را به خود اختصاص میدهند و بنابراین
حذف یارانه بنزین میتواند تا حدودی به بهبود توزیع درآمد منجر شود .در مورد خانوارهای شهری،
با افزایش درآمد سهم محصوالت زراعی ،محصوالت غذایی و مسکن در سبد مصرفی کاهش مییابد
اما سهم پوشاک باال میرود .در مورد خانوارهای روستایی نیز چنین رفتاری مشاهده میشود.
JJسناریوهای آثار هدفمندسازی
برای شبیهســازی آثار هدفمندسازی یارانهها الزم اســت دو سیاست افزایش قیمت انرژی و
پرداخت نقدی به طور همزمان شبیهســازی شــوند .همچنین محاسبه تورم و نیز شوک حاصل
از افزایش حاملهای انرژی نیز به محاسبات اضافه میشوند و در نهایت ،میتوان آثار حذف یارانه
دهکهای ثروتمند را با چهار سناریوی مختلف از نظر گذراند.
اولین ســناریو این است که به همه پرداخت نقدی صورت بگیرد و قیمت انرژی افزایش یابد.
این سیاست سبب افزایش رفاه خانوارهای فقیر روستایی میشود .به عبارت دیگر ،فقیرترین دهک
روســتایی با  86.2درصد و فقیرترین دهک شهری با  39.9درصد افزایش رفاه مواجه خواهد شد.
قدرت خرید خانوارهای روستایی نیز بیشتر خواهد شد .اما رفاه چهار دهک از خانوارهای ثروتمند
شهری و رفاه سه دهک ثروتمند روستایی کاهش خواهد یافت؛ یعنی یارانه نقدی نمیتواند افزایش
هزینههای آنها را جبران کند .در این سناریو ،میزان نابرابری در روستاها نسبت به شهرها کاهش
بیشــتری دارد .سناریوی دوم این است که یارانه سه دهک ثروتمند شهری و سه دهک ثروتمند
روستایی حذف شود اما یارانه هفت دهک دیگر نیز تغییری نداشته باشد .در این سناریو نیز ،میزان
نابرابری در روستاها نسبت به شهرها کاهش بیشتری مییابد .همچنین رفاه خانوارهای روستایی
بیشتر از رفاه خانوارهای شهری افزایش پیدا میکند .کاهش در سهم دو دهک ثروتمند و افزایش
در سهم دو دهک فقیر از درآمدها ،سبب کاهش نسبت درآمد دو دهک ثروتمند و دو دهک فقیر
یشود.
م 
در ســناریوی سوم ،یارانه پنج دهک ثروتمند شــهری و پنج دهک ثروتمند روستایی حذف
میشود .در این مورد نیز سهم فقرا از کل درآمد ،چه در شهر و چه در روستا ،افزایش مییابد اما
مانند دو سناریوی قبلی ،این افزایش سهم در میان روستاییان بیشتر خواهد بود .در اینجا نیز میزان
نابرابری در روستاها نسبت به شهرها کاهش بیشتری را شاهد خواهد بود.
در آخرین سناریو ،یارانه سه دهک ثروتمند حذف میشود و یارانه هفت دهک باقیمانده افزایش
مییابد .فرض میشــود که یارانه دهکهای باقیمانده  43درصد بیشتر شود ،نه اینکه همه یارانه
حذفشــده از سه دهک بین هفت دهک دیگر توزیع شود .در این صورت ،سهم دهکهای فقیر
روستایی و شهری به ترتیب از کل درآمدهای روستایی و شهری افزایش پیدا میکند .در این مورد
نیز رفاه خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری خواهد بود.
مقایسه این سناریوها میتواند راهگشای سیاســتگذاری در این زمینه باشد .بر اساس نتایج
حاصل ،همه شــاخصهای رفاه و توزیع درآمد در سناریوی آخر (حذف سه دهک و افزایش یارانه
نقدی هفت دهک) بیشترین افزایش را نسبت به سه سناریوی دیگر داشتهاند .تنها استثنا مربوط به
شاخص رفاه بنتهامی بود که نسبت به توزیع برابر درآمد ،افزایشی مالیمتر از دیگر سناریوها نشان
میدهد .البته اگر کل یارانه حذفشده از سه دهک در سناریوی چهارم بین هفت دهک باقیمانده
توزیع شود ،احتماال شاخص بنتهامی نیز به اندازه سناریوی اول افزایش خواهد یافت .بنابراین در
مجموع ،بهترین سناریو برای اصالح هدفمندسازی یارانهها این خواهد بود که یارانه نقدی خانوارهای
فقیرتر افزایش یابد و یارانه سه دهک ثروتمند نیز قطع شود.

قیمتهای نفت خام برنت و  WTIبین سالهای  2014و  2015تا  60درصد کاهش یافت که این اتفاق
یکی از سریعترین و بزرگترین کاهشهای قیمت نفت در تاریخ استخراج این ماده به شمار میرود .با
اینکه این سقوط قیمتی خیلی عظیم بود اما بیسابقه نبود.

سیاستگذاران نفتی
نگران سفتهبازان
باشند
حبابهای قیمت نفت ایران در چه مقاطع
تاریخی به وجود میآیند و عوامل عمده
آنها چیستند؟
نام پژوهش :بررسی وجود حبابهای قیمت در بازار نفت ایران
پژوهشگران :امالبنین جاللی و مجید هاتفی مجومرد

ایران کشوری است که همچنان بخش عمدهای از اقتصادش به
نفت وابسته است .بنابراین تغییرات در قیمت نفت روی بسیاری
از مســائل اقتصاد کالن آن تاثیرگذار است .اگر بدانیم که یک
حباب قیمتی در برخی از مقاطع تاریخی و بر اثر درگیریهای
عمدتا سیاسی بینالمللی در بازار نفت به وجود میآید ،تا حدی
میتوانیم سیاستگذاریهای خود را تغییر بدهیم و تالش کنیم
اقتصاد کالن کشور در جریان باال و پایین رفتن قیمتهای انرژی،
با آسیب کمتری مواجه شــود .درباره این حبابهای قیمتی و
دالیل چرایی به وجود آمدن آنها و نیز سیاستگذاری متناسب با
آنها ،تحقیقی به وسیله امالبنین جاللی و مجید هاتفی مجومرد،
دو دانشــجوی دوره دکتری انجام شده است که در شماره 20
فصلنامه علمی -پژوهشی «پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران»
منتشر شده است .ایده اصلی پژوهش آنها را در ادامه میخوانید.

قیمتهای نفت خام برنت و  WTIبین سالهای  2014و  2015تا 60
درصد کاهش یافت که این اتفاق یکی از سریعترین و بزرگترین کاهشهای
قیمت نفت در تاریخ استخراج این ماده به شمار میرود .با اینکه این سقوط
قیمتی خیلی عظیم بود اما بیسابقه نبود :طی سه دهه گذشته ،قیمتهای
نفت  5بار در دورههایی هفتماهه سقوط را شاهده بوده است .در این میان،
سقوط قیمتی دوره  1985-86شباهت بسیار زیادی با سقوط 2014-15
داشــت .در آن دوره نیز مثل دوره اخیر ،عربســتان سعودی در واکنش به
افزایش عرضه نفت به وسیله کشورهای غیرعضو اوپک ،تصمیم گرفت که
تولید را افزایش دهد و حمایت از قیمت نفت را متوقف کند.
کارشناسان نفتی چند دلیل را برای سقوط قیمتی دوره  2014-15ذکر
کرده بودند؛ تولید نفت لیبی پس از خاتمه جنگهای داخلی این کشــور
خیلی زود احیا شد ،تولید نفت عراق تحت تاثیر جنگهای داخلی شمال
و غرب این کشور قرار گرفت؛ امریکا در تولید نفت شیل موفق عمل کرد و
نیز تصمیم اوپک برای حفظ سطح تولید خود در سطح  30میلیون بشکه

و ارســال این پیام که به جای حفظ قیمت نفت میخواهد سهم بازار خود
را حفظ کند .با چنین شــرایطی ،روشن بود که تقاضای نفت در مقایسه با
شــوکهای عرضه نقش کمتری در تعیین قیمت خواهند داشت و قیمت
سقوط میکند .همین اتفاق هم رخ داد.
ســقوط قیمت نفت مســتقیما روی اقتصاد ایران اثر گذاشت .نفت در
اقتصاد ایران درآمد بخش دولتی به حســاب میآید و از طریق خزانه وارد
بودجه میشــود و به این ترتیب ،درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور تزریق
میشــود .یکی از عاملهای مهمی که بودجه ایران بر اســاس آن نوشته
میشود قیمت نفت است .به همین دلیل ،اختالف بهای واقعی نفت با قیمت
پیشبینیشده دولت ،موجب بیثباتی در متغیرهای کالن اقتصادی میشود.
پس سیاستگذار اقتصادی نیاز دارد اطالعات مناسبی را برای تصمیمگیری
و شناسایی قیمت نفت در اختیار داشته باشد .بروز حباب در بازار نفت ،قدرت
تصمیمگیری را برای سیاستگذار اقتصادی ایرانی دشوار میکند .بنابراین
شــناخت ،رصد و پیشبینی این حبابها در بازار نفت ایران میتواند برای

سرمایهگذاران بازار اصوال
نفت را دارایی مالی میدانند،
نه کاالیی مصرفی چراکه
آنها نفت را به جای تقاضای
واقعی ،با هدف کسب سود
میخرند .بنابراین روابط
عرضه و تقاضا قادر به
نوسانات زیاد این بازار و
وضعیت حبابی نیستند
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بروز حباب در بازار نفت ،قدرت تصمیمگیری را برای سیاستگذار اقتصادی ایرانی
دشوار میکند .بنابراین شناخت ،رصد و پیشبینی این حبابها در بازار نفت ایران
میتواند برای سیاستگذاری اقتصادی کشور بسیار مفید باشد.

ژورنال

سوال
اگر قیمــت داراییها از
قیمتمبنایآنمنحرف
شــوند ،میتوان گفت
که حباب وجــود دارد.
برخــی اقتصاددانــان
حبــاب را واقعــهای
اقتصادی میدانند که
با افزایشهای شــدید
در قیمــت دارایــی و
ســپس ســقوط قیمت
همراه است .همچنین
اگر سرمایهگذاران باور
داشته باشــند که قادر
به فروش یک دارایی با
قیمتی باالتــر از آنچه
انتظــار دارند خواهند
بود

اولین حباب نفت
سبک ایران در سال
 1986به وجود
آمد و منفجر شد
و نیز در 1990
همین اتفاق رخ
داد .دالیل رخداد
این حبابها وقایع
رخداده در بازار نفت
و اثرگذاری شدید
آنها بر قیمت این
ماده بود

سیاستگذاری اقتصادی کشور بسیار مفید باشد.
آزمونهای علمیای وجود دارند مثل آزمون فیلیپس و همکاران ()2016
یا آزمون فیلیپس و شــی ( )2014کــه دو محقق ایرانی (جاللی و هاتفی
مجومرد) از آنها استفاده کردهاند تا دورههایی را کشف کنند که قیمت نفت
در آنها رفتار انفجــاری دارد و همچنین حبابهای قیمتی را تاریخگذاری
کنند.
JJرفتار سفتهبازانه
باید ابتدا این سؤال را مطرح کرد که حباب قیمتی چیست .اگر قیمت
داراییهــا از قیمت مبنای آن منحرف شــوند ،میتــوان گفت که حباب
وجود دارد .برخــی اقتصاددانان حباب را واقعهای اقتصادی میدانند که با
افزایشهای شــدید در قیمت دارایی و سپس سقوط قیمت همراه است.
همچنین اگر سرمایهگذاران باور داشته باشند که قادر به فروش یک دارایی
با قیمتی باالتر از آنچه انتظار دارند خواهند بود اما این اتفاق رخ ندهد ،یک
حباب وجود خواهد داشت .همچنین گفته شده است که وقتی قیمت جاری
بازار به نرخ انتظاری تغییر قیمت بازار بســتگی داشته باشد ،ممکن است
قیمت بازار حبابی شود.
قیمتهای بازار نفت گاهی دارای خصوصیاتی میشــود که با تعریف
حباب قیمت منطبق اســت .به عالوه ،نفت منبعی اســتراتژیک است که
ارزش ســرمایهگذاری باالیی دارد و دارای فضایی سفتهبازانه است .برخی
کارشناسان معتقدند که غالبا سیستم قیمتگذاری نفت از عرضه و تقاضای
بازار نفت تبعیت نمیکنــد و بنابراین میتوان گفت که بازار این ماده وارد
دوره حبابهای ســفتهبازی شده است .همین که با استفاده از نرخ جاری
و انتظاری نمیتوان توضیح قانعکنندهای برای قیمت نفت ارائه کرد ،تایید
میکند که در قیمت نفت حباب وجود دارد.
وجود حبــاب در قیمتهای نفت کل اقتصادهای جهان را تحت تاثیر
قرار میدهد؛ از آنجا که نفت عامل اولیه مهمی در بسیاری از تولیدات تلقی
میشود ،افزایش قیمت نفت میتواند منجر به رکود ،بازارهای سهام نامتعادل
و فشارهای تورمی شود .در نتیجه جهش قیمتهای نفت منجر میشود به
اینکه بانکهای مرکزی سیاستهای پولی نادرستی اتخاذ کنند و در صورت
انحراف قیمت نفت و انفجار حباب ،زیانهای مالی معناداری بر عوامل بازار
تحمیل شود.
بنابراین برای اجرای سیاســتهای مربوط به کاهش صدمات ناشی از
انفجار حباب قیمت نفت ،اولین قدم این اســت که محدوده زمانی حباب
تعیین شــود .آزمونهای علمی مختلف در این زمینــه وجود دارد و البته
همچنان موثق بودن تجربی این تکنیکها نیز مورد سؤال است .با این حال،
آزمونهای پیشرفتهتری هستند که میتوانند بهتر دورههای زمانی حبابها
را تشخیص دهند .این آزمونها عالوه بر وقایع ژئوپلیتیک و وقایع سفتهبازانه،
بحرانها را نیز پوشش میدهند و میتوان روابط بین حبابها و بحرانها را
نیز در آنها بررسی کرد.
JJاتفاقات سیاسی منطقه
دادههــای مربوط بــه دوره زمانی قیمتهای نفت نشــان میدهد که
همبستگی باالیی بین قیمتهای نفت سبک ایران ،نفت سنگین ایران ،نفت
خام برنت و نفت خام وســت تگزاس وجــود دارد و این موضوع بیانگر این
است که قیمت نفت ایران متاثر از قیمت بازار جهانی نفت است .برای تمرکز
بیشتر ،پژوهش حاضر روی نفت سبک ایران متمرکز شده اما به دلیل وجود
همبستگی ،میتوان گفت که دوره حبابی برای نفت سبک ایران ،دوره حبابی
برای انواع دیگر نفت نیز به شمار میآید.
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آزمونهای علمی کشف حباب قیمت در بازار نفت ایران نشان میدهند
که در دورههایی رفتار انفجاری را تجربه کرده است و شواهد مبتنی بر وجود
حباب در دورههای زمانی تعیینشده وجود داشته است .سپس آزمونهای
تعیین تاریخ وقوع حبابها نشان میدهند که بازار نفت سبک ایران از سال
 1983تاکنــون ،دورههای حبابی متعددی را تجربه کرده اســت .مجموع
آزمونها نشان میدهند که  7دوره حبابی در این دوره زمانی در بازار نفت
ســبک ایران وجود داشته است که در فوریه تا آوریل  ،1986اوت تا اکتبر
 ،2006 ،2005 ،1990ژوئن  2007تا ســپتامبر  2008و  2011و 2012
رخ داده است.
چرا این حبابها ایجاد شدهاند؟ دلیل آنها عمدتا اتفاقات و درگیریهای
سیاســی منطقه خاورمیانــه بوده اما علت ریشــهای آن ،این اســت که
ســرمایهگذاران بازار اصوال نفت را دارایی مالی میدانند ،نه کاالیی مصرفی
چراکه آنها نفت را به جای تقاضای واقعی ،با هدف کســب سود میخرند.
بنابراین روابط عرضه و تقاضا قادر به نوسانات زیاد این بازار و وضعیت حبابی
نیستند .از سوی دیگر ،تنشهای سیاسی اثراتی بلندمدت بر قیمتهای نفت
نخواهند داشت .معموال قبل از شروع یک بحران ،قیمتهای نفت افزایش
مییابــد و هزینه ذخیره را افزایش میدهد و منجــر به انتظارات فزاینده
نسبت به قیمت آینده میشود .با ظهور بحران ،در دسترس بودن آتی نفت
مورد شــک واقع میشود و معاملهگران بازار نیز این نااطمینانی را افزایش
میدهند که منجر به ادامه افزایش قیمتها خواهد شد .با این حال ،قیمتها
بهسرعت خود را تعدیل میکنند .اما ظاهرا عنصر سفتهبازی میتواند منجر
به ایجاد حبابهای طوالنیمدتتری شــود چون شروع به خرید در حجم
زیاد میکنند و این ذهنیت ایجاد میشود که قیمت نفت همچنان افزایش
خواهد یافت .این چرخه تا زمان وقوع یک بحران متوقف نخواهد شد .بنابراین
سفتهبازان را میتوان عامل اصلی ناامنی بازار دانست چراکه آنها با ورود به
بازار ،قیمتها را تحریف و بیثباتی را تقویت میکنند ،ناکارایی بازار را افزایش
میدهند و حباب را ایجاد میکنند .در نهایت نیز خروج آنها از بازار منجر به
ایجاد بحران مالی میشود.
اولین حباب نفت سبک ایران در سال  1986به وجود آمد و منفجر شد
و نیز در  1990همین اتفاق رخ داد .دالیل رخداد این حبابها وقایع رخداده
در بازار نفت و اثرگذاری شدید آنها بر قیمت این ماده بود .دو حباب بعدی که
در سالهای  2005و  2006رخ داد ،حاصل شرایط عرضه و تقاضا و اقتصاد
جهانی بود .حباب بعدی یک سال طول کشید که ماندگاری بیشتری داشت
و وقوعش با بحران وامهای بدون پشتوانه همزمان بود .حبابهای سالهای
 2011و  2012هم به بحرانهایی در مناطق نفتخیر ارتباط داشــت که
منجر به سختتر و پیچیدهتر شدن شرایط بینالمللی شد.
مسئله اینجاست که برای سیاستگذاری باید در نظر گرفت که با بررسی
حبابهای رخداده در گذشته بازار نفت ایران ،میتوان عوامل ایجادکننده این
حبابها را کشف و با مشخصات حباب تطبیق داد .سپس با در دست داشتن
عالیم و نتایج حبابها ،قدرت جلوگیری از رخداد حباب برای سیاستگذار
ایجاد میشود .در واقع ،با پیگیری روند حبابهای گذشته ،عالوه بر تسلط
بر شرایط بازار میتوان از وقوع بحرانهای مالی نشئتگرفته از این حبابها
نیز جلوگیری کرد .به عبارت دیگر ،برای سیاستگذاران ایرانی مهم است
که از زمان وقوع حبابهای نفتی اطالع داشــته باشــند تا بتوانند از وقوع
بحرانهای مالی جلوگیــری و ثبات مالی را حفظ کنند .البته که بازارها و
قیمتهای نفت به عوامل خارجی وابسته هستند که بسیاری از آنها تحت
کنترل سیاســتگذاران ایرانی نیستند اما دســتکم این سیاستگذاران
میتوانند از میزان خسارات وارده کم کنند و ثبات اقتصادی را تحت کنترل
داشته باشند.

برای مواردی که بنگاهی به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار میشود ،دولت میتواند شرط کند که نهاد عمومی غیردولتی باید ظرف چند سال سهام
شرکت را در بازار سهام عرضه کند .با این کار ،از یک سو ،خود دولت بنگاهداری نمیکند و از سوی دیگر ،باعث میشود تا بخش عمومی بزرگ
نشود و عالوه بر این ،یک دوره گذار تعریف میشود که خصوصیسازی را تسهیل میکند.

خصوصیسازیهای آینده ایران باید چگونه باشد؟

نهادهای عمومی غیردولتی درس عبرتی برای اقتصاد کشور شدهاند
نام پژوهش :نقش نهادهای عمومی غیردولتی در
خصوصیسازی ایران و آثار آن
پژوهشگران :بیژن عباسی و مینا اکبری

تجربه نشان داده است که دخالت مستقیم دولت در اقتصاد ،به شکل
تصدیگری اقتصادی ،نهتنها نتوانسته مشکالت اقتصادی را مرتفع سازد،
بلکه در بســیاری موارد ،مانع رشــد و توسعه بوده است .از آنجا که بخش
خصوصی همواره به دنبال بیشــتر کردن سود اســت ،کارآمدی دغدغه
مهمتری برای این بخش محسوب میشود؛ در حالی که رسیدن به چنین
هدفی در اقتصاد دولتی از اهمیت کمتری برخوردار است چرا که دولت به
دنبال ارائه خدمات عمومی است و به دلیل اینکه خدمات ارائهشده توسط
دولت یا رایگان است یا ارزانتر از خدمات مشابه ،باعث تحمیل هزینههای
سنگینی به دولت میشود .بنابراین خصوصیسازی یکی از راههای بهینهتر
کردن اقتصاد است .خصوصیسازی خیلی ساده به معنی واگذاری بنگاههای
دولتی اســت که فرایندی اجرایی ،مالی و حقوقی است و اکثر دولتهای
جهان از اواخر دهــه  1980برای انجام اصالحات در اقتصاد و نظام اداری
کشورشان آن را اجرا میکنند .در ایران نیز چند سالی است که سیاستهای
خصوصیسازی و کوچکسازی دولت مد نظر قرار گرفته است .در این راستا
قواعد و مقررات فراوانی در قوانین بودجه و قوانین برنامه توســعه کشور،
بهخصوص قانون برنامه سوم و چهارم توســعه درباره واگذاری بنگاههای
دولتی به بخش خصوصی مقرر شده است .همچنین سند جامع کشور ما
در مورد خصوصیسازی قانون ،اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه
و اجرای سیاســتهای کلی اصل  44قانون اساسی نیز در همین ارتباط
تصویب شده است.
اما مســئله قابل توجه این است که بررسیها و آمارهای اعالم شده از
جریــان واگذاریها در ایران حاکی از آن اســت که درصد قابلتوجهی از
بنگاههای دولتی در جریان خصوصیســازی نه به بخش خصوصی بلکه
مجددا ً به بخش عمومی واگذار شــدهاند؛ به طوری که نهادها و مؤسسات
عمومی غیردولتی ،ستاد فرمان اجرایی ،شرکتهای زیر نظر برخی نهادهای
نظامی ،سازمان بازنشســتگی و نظایر آنها از جمله نهادهایی هستند که
بیشترین ســهم را از جریان واگذاریها داشــتهاند .این نهادها امروزه به
عنوان نهادهای شبهدولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی شناخته میشوند.
بنابراین ،اصلیترین پرسش این است که مداخله نهادهای عمومی غیردولتی
چه آثاری را بر روند خصوصیسازی در کشور به همراه داشته و چه درسی
باید از این وضعیت برای خصوصیسازیهای آینده کشور گرفت.
JJجایگاه بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد ایران
بخــش عمومی در ایران را میتوان به دو بخش دولتی و غیردولتی
تقسیم کرد .طبق اصل  44قانون اساسی ،بخش دولتی یکی از پایههای
نظام اقتصادی کشور است که مداخله مستقیم دولت در اقتصاد در این
بخش انجام میشود .منظور از مداخله مستقیم این است که دولت با

خصوصیســازی در اقتصاد ایران همواره یکی از مسائلی بود که اقتصاددانان و سیاستگذاران
اقتصادی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی آن را پیشنهاد میکردهاند .در اواخر دهه  1380و اوایل
دهه  1390خصوصیسازی عظیمی در اقتصاد کشور صورت گرفت اما نحوه این خصوصیسازیها
مورد انتقاد طیف وسیعی از کارشناسان اقتصادی قرار گرفت .اما از منظر حقوقی ،کمتر به این
مسئله پرداخته شده است .بیژن عباسی ،دانشیار حقوق دانشگاه تهران ،و مینا اکبری ،دانشجوی
دکتری حقوق عمومی در پردیس فارابی این دانشگاه ،تحقیقی را با عنوان «نقش نهادهای عمومی
غیردولتی در خصوصیسازی ایران و آثار آن» انجام دادهاند که نتایج آن در شماره  21فصلنامه
علمی  -پژوهشی «برنامهریزی و بودجه» منتشر شده است .آنها تالش کردهاند از زاویه حقوقی به
خصوصیسازیهای ایران بپردازند و روشهایی را برای خصوصیسازی مطلوب در آینده پیشنهاد
کردهاند که در ادامه فکر اصلی کار پژوهشی آنها را میخوانید.

در نظر گرفتن مصالح ملی و منافع جمعی ،مدیریت و مسئولیت برخی
از واحدهای عمده اقتصادی را تحت انحصار خود درمیآورد .البته طبق
ابالغیه سیاستهای کلی اصل  44از سوی مقام معظم رهبری ،بخشی
از مواردی که در اصل  44ذکر شــده بــود به بخش خصوصی واگذار
شد .طبق ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اداره امور بخش
دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ،توسط دستگاههای اجرایی و
ســازمانهای اداری از جمله وزارتخانهها ،هیئت دولت و شرکتهای
دولتی صورت میگیرد.
اما بخش عمومی غیردولتی که محل مناقشه در خصوصیسازیها
اســت طبق ماده  5قانون محاســبات عمومی ،واحدهای ســازمانی
مشخصی هستند که با اجازه قانون و به منظور انجام وظایف یا خدماتی
که جنبه عمومی دارند تشکیل میشوند .فهرست این نهادها نیز طی
یک ماده واحده در ســال  1373تصویب شده که اسامی بلندباالیی را
شامل میشود .موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی عمدتا شامل
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اگر بنگاههای دولتی مجدد ًا طی یک فرایند پرهزینه و زمانبر به بخش
عمومی واگذار شود ،نهتنها اهداف موردنظر خصوصیسازی محقق
نمیشود بلکه اثرات سوء بیشتری را بر کشور تحمیل میکند.

ژورنال
مسئله
بخش خصوصــی در
ایران نیز بــه دو بخش
تعاونــی و خصوصی
تقســیم شــده است.
بخش تعاونــی یکی از
پایههای مستقل نظام
اقتصادی کشــور است
که تشــکیلدهندگان و
ادارهکنندگان آن اصوال
اشــخاص خصوصی
هســتند و بنابرایــن
بخشــی از مالکیــت
خصوصی محســوب
میشــود .امــا بخش
خصوصی آن بخشــی
اســت که تحت تملک و
مدیریت افراد حقیقی
و حقوقــی خصوصی
هستند.

تقویت نهادهای
مقرراتگذار و
ناظر نیز از دیگر
الزامات یک برنامه
خصوصیسازی
موفق در ایران
خواهد بود.
کمبودنهادهای
مقرراتگذار و ناظر
در کشور نیز از
جملهضعفهای
نظارتی نظام
اقتصادی کشور
محسوب میشود.
از آن سو ،نهادهای
مقرراتگذار و ناظر
موجود نیز تاکنون
نتوانستهاند به طور
کامل اهداف مورد
نظر را محقق کنند
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بنیادها و نهادهای ارائهکننده خدمات عمومی اجتماعی هســتند و از
لحاظ نحــوه ارتباط با دولت متفاوت با نهادهــای دولتیاند .برخی از
این نهادها مثل شــهرداریها برای انجام ماموریتهای خود متکی به
کمکهای دولتی هستند ،برخی کامال از دولت مستقلاند و برخی تا
حد زیادی تحت کنترل دولت هستند و مدیران آنها از سوی مقامات
دولتی نصب و عزل میشوند.
بخش خصوصی در ایران نیز به دو بخش تعاونی و خصوصی تقسیم
شده است .بخش تعاونی یکی از پایههای مستقل نظام اقتصادی کشور
است که تشکیلدهندگان و ادارهکنندگان آن اصوال اشخاص خصوصی
هستند و بنابراین بخشی از مالکیت خصوصی محسوب میشود .اما بخش
خصوصی آن بخشی اســت که تحت تملک و مدیریت افراد حقیقی و
حقوقی خصوصی هستند .با این حال ،لحن قوانین کشور طوری است
که بخش خصوصی در حاشــیه قرار میگیرد؛ بر اساس اصل  44قانون
اساســی ،بخش خصوصی «شامل آن قسمت از کشــاورزی ،دامداری،
صنعت ،تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی
و تعاونی اســت» .بدین ترتیب ،قانون اساسی اولویت را برای بخشهای
دولتی و تعاونی در نظر گرفتــه و بخش خصوصی را صرفا در محدوده
بخشی کوچک و به عنوان مکمل سایر بخشها به رسمیت شناخته است.
میتوان به نوعی گفت که بخش خصوصی فاقد اصالت اولیه در مهمترین
قانون کشــور یعنی قانون اساسی است .در سه قانون برنامه توسعه نیز
بخش خصوصی نقش خاصی نداشــت و در قانون چهارم توسعه به آن
بیشتر توجه شد .با ابالغیه سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،به
بخش خصوصی اهمیت زیادی داده شد و به متن فعالیت اقتصادی آمد.
JJچرا نه به نهادهای عمومی غیردولتی؟
خصوصیســازی با هدف کاهش نقش بخش عمومی در اقتصاد و
حضور و مداخله مؤثر بخش خصوصی صورت میگیرد .اما اگر بنگاههای
دولتی مجددا ً طی یک فرایند پرهزینه و زمانبر به بخش عمومی واگذار
شود ،نهتنها اهداف موردنظر خصوصیسازی محقق نمیشود بلکه اثرات
سوء بیشتری را بر کشور تحمیل میکند .خصوصیسازیهایی که بعد
از ابالغ سیاستهای اصل  44انجام شد ،به دو روش موسسات عمومی
غیردولتــی را مالک بنگاههای دولتی کرد که عبــارت بودند از خرید
شرکت واگذارشده توسط این موسسات و نیز واگذاری بنگاهها به این
موسســات بابت رد دیون .شواهد حاکی است که  88درصد بنگاههای
واگذارشــده از طریق مزایدهها ،به وسیله موسسات عمومی غیردولتی
خریداری شــدهاند .همچنین  44درصد کل بنگاهها بابت رد دیون و
سهام عدالت واگذار شدهاند .با اینکه از سال  93واگذاری بابت رد دیون
متوقف شد اما تا آن زمان ،بسیاری از بنگاههای دولتی به همین طریق
به موسسات عمومی غیردولتی واگذار شده بود.
واگذاری بنگاههای دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی آثار و عواقب
ناگواری داشته است که میتوان آنها را خیلی خالصه به صورت موارد
زیر فهرست کرد:
کاهش کارایی بنگاههای واگذارشده
کمرنگ شدن اصل پاسخگویی
خدشهدار شدن اصل شفافیت
احتمال نقض اصل برابری در استفاده خدمات عمومی و حمایت از
حق حاکمیت شهروندان
از بین رفتن فضای رقابتی و ایجاد انحصار
انتقال مالکیت شرکتهای دولتی و منتقل نشدن مدیریت آنها.
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JJراهکارهایی برای آینده
برنامه خصوصیســازی در ایران از سوی بسیاری از کارشناسان
ناموفق شناخته شده است .سؤال اینجاست که چه الزاماتی باید وجود
داشته باشد تا خصوصیســازی به طور موفقیتآمیزی انجام شود.
یکی از الزامات این اســت که در این برنامه باید حمایت بیشتری از
بخش خصوصی انجام و این بخش تشــویق به فعالیت و نقش بازی
کردن بیشــتر شود .برای همین هدف بود که در سال  1390قانون
بهبود مســتمر محیط کسب و کار تصویب شد .برای مثال ،در ماده
 22این قانون آمده است که «كلیه دستگاههای اجرایی مكلفند در
انتخــاب طرف قرارداد در معامالت خود از جمله پیمانكارها و امثال
آنها ،چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی
و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ
ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند ،اشخاص
حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونــی و خصوصی را در اولویت قرار
دهند».
یکی دیگر از الزامات یک برنامه خصوصیسازی موفق در ایران ،توجه
بیشــتر به بخش تعاونی است .شفافیت و ایجاد فضای رقابتی میتواند از
جمله الزامات دیگر در این برنامه باشد .یکی از دالیل بیتحرکی در بخش
خصوصی ،احتمال انتقال کارخانهها و بنگاههای اقتصادی به شخصیتهای
ذینفوذ و مراکز شبهدولتی است .بدین خاطر ،باید سیاست رقابتپذیری
در نظر گرفته شود و هر نوع رابطه اداری ،رانتهای اطالعاتی مضر نسبت به
منافع ملی و خارج از معادالت اقتصادی قطع شود .این امر نیازمند کنترل و
نظارت دقیق بر حسن اجرای برنامهها است .تجربه نشان میدهد هر زمان
که خصوصیسازی در مسیر صحیح خود قرار نگرفته و نتوانسته عدالت
اولیه را در جامعه فراهم کند ،نهتنها کمکی به اصالح ســاختار اقتصادی
نکرده بلکه شبکههای جدید قدرت را به وجود آورده است.
تقویت نهادهای مقرراتگذار و ناظر نیز از دیگر الزامات یک برنامه
خصوصیسازی موفق در ایران خواهد بود .کمبود نهادهای مقرراتگذار
و ناظر در کشور نیز از جمله ضعفهای نظارتی نظام اقتصادی کشور
محســوب میشود .از آن سو ،نهادهای مقرراتگذار و ناظر موجود نیز
تاکنون نتوانستهاند به طور کامل اهداف مورد نظر را محقق کنند.
خصوصیسازی زمانی روند مطلوب عملیاتی پیدا میكند كه نرخ
سرمایهگذاری بخش خصوصی از نرخ سرمایهگذاری بخش عمومی
پیشــی بگیرد .پیشبینی نصاب  40درصدی به عنوان مجوز برای
واگذاری بنگاههای دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی ،در قانون به
دلیل احتمال عدم توانایی مالی بخش خصوصی در خرید برخی از
بنگاهها بوده است؛ اما دولت میتواند از طریق اصالح قوانین ،فعالیت
نهادهای عمومی را محدود كند .مث ً
ال حداکثر  40درصد از سهم بازار
را به نصاب کمتری تغییر دهد .عالوه بر این ،برای مواردی که بنگاهی
به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار میشــود ،شرط کند که نهاد
عمومی غیردولتی باید ظرف چند سال سهام شرکت را در بازار سهام
عرضه کند .با این کار ،از یک سو ،خود دولت بنگاهداری نمیکند و
از ســوی دیگر ،باعث میشود تا بخش عمومی بزرگ نشود و عالوه
بر این ،یک دوره گذار تعریف میشود که خصوصیسازی را تسهیل
میکند .در این صورت ،عالوه بر اینکه تأمین مالی دولت تحقق پیدا
میکند ،بخش خصوصی واقعی نیز وارد بازار میشود .به عالوه ،توجه
بیشتر به بخش تعاونی ،گسترش رقابت و افزایش شفافیت در مراحل
مختلف واگذاری نیز میتواند در جهت تحقق اهداف خصوصیسازی
مؤثر باشد.

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

 7درصد صادرات غیرنفتی کشور صنعت غذا است
گزارش کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران ،کاهش صادرات و افزایش واردات غذایی را نشان میدهد
صنایع غذایی را میتوان از صنایع بسیار موفق در ایران دانست
چراکــه این توانایی را دارد که به یکی از صنایع ارزآور غیرنفتی
ساعد یزدانجو
ایران تبدیل شــود و فناوریاش نسبت به دیگر صنایع در ایران
دبیر بخش تشکلها
بسیار بیشــتر در دسترس است .پیشکسوتان این صنعت نیز
چنین ظرفیتی را تایید میکنند .برای مثال ،شــاهرخ ظهیری از فعاالن باسابقه صنایع غذایی در
ایران ،میگوید« :در ســالهای گذشته با ورود ماشینآالت جدید و تنوع در تولیدات مواد غذایی،
تولیدکنندگان توانستهاند از لحاظ کیفیت و بستهبندی به شرایط استاندارد جهانی نزدیک شوند و
خود را با آن تطبیق دهند؛ از طرفی فروش کاالهای آنها به نســبت کاالهای سایر صنایع شرایط
بهتری دارد .اگر ایران وارد تجارت جهانی شود ،صنعت غذا حرف زیادی برای گفتن دارد .محصوالت
کشاورزی ما از نظر شرایط آب و هوایی بسیار عالی است درنتیجه محصوالت غذایی هم به همان
کیفیت و رقابتپذیری خواهد بود ».یکی از بزرگترین مشکالتی که صنایع غذایی در ایران با آن
مواجهاند ،دخالت بیش از اندازه دولت در کار آنهاست .به گفته کاوه زرگران ،عضو هیئت مدیره کانون
انجمنهای صنایع غذایی در ایران« ،حدود  90درصد صنایع غذایی در دست بخش خصوصی است
اما بیش از  90درصد تصمیمگیریها توسط دولت انجام میشود ».مشکالت مربوط به مالیات ،بیمه،
سرمایهگذاری و صادرات نیز از مسائل عمده گریبانگیر صنایع غذایی امروز کشور هستند.
JJصادرات  2.3میلیارد دالری
صنایع غذایی جزو صنایعی در ایران است که میتواند به خوبی در صادرات دستکم با کشورهای
منطقه رقابت کند .اما آمار صادرات نشــان میدهد که رقم صادرات کمی کاهش داشــته اما این
کاهش به وضعیت بحرانی نرســیده است؛ طبق آماری که در گزارش کانون انجمن صنایع غذایی

ایران منتشر شده ،ارزش صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی از  2میلیارد و  334میلیون
دالر در ششماهه اول سال 1395به  2میلیارد و  274میلیون دالر در ششماهه اول سال 1396
رســیده است .در این مدت ،صادرات صنایع غذایی نســبت به مدت مشابه سال قبل  10درصد
افزایش و محصوالت خام کشاورزی نظیر پسته و سیب کاهش چشمگیری داشتهاند .میزان صادرات
محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی نیز  2میلیارد و  656هزار تن در ششماهه اول سال 1396
بوده است .در این دوره ،صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی به لحاظ ارزشی و وزنی 6.2
درصد کاهش یافته اســت .اقالم مهم صادراتی در این دوره عبارت بودند از :لبنیات ( 500میلیون
دالر) ،شیرینی و شکالت ( 253میلیون دالر) ،پسته ( 218میلیون دالر) ،خرما ( 90میلیون دالر)،
انگور خشــککرده ( 78میلیون دالر) و زعفران ( 72میلیون دالر) .در این دوره ،ایران به بیش از
 110کشور دنیا محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی صادر کرده است .پنج کشور عراق ،افغانستان،
امارات ،پاکســتان و آلمان بیش از  70درصد ارزش صادرات این دوره را به خود اختصاص دادهاند.
در ایــن دوره ،صادرات به امارات بیش از  65میلیون دالر ،عراق بیش از  61میلیون دالر و ویتنام
بیش از  47میلیون دالر نســبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است .ارزش صادرات غیر
نفتی کشور در ششماهه اول سال جاری  20میلیارد و  544میلیون ریال بوده است که  2.3درصد
کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد .سهم محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی
در این صادرات  11درصد بوده که  7درصد آن مربوط به صنعت غذا و مابقی مربوط به محصوالت
خام کشــاورزی است .واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در ششماهه اول سال 1396
به اندازه  9میلیون و  26هزار تن به ارزش حدود  5میلیارد و  93میلیون دالر بوده است که نسبت
به مدت مشابه سال قبل  13درصد به لحاظ وزنی و  26درصد به لحاظ ارزشی افزایش یافته است.
اقالم مهم وارداتی در این دوره عبارت بودهاند از برنج ( 996میلیون دالر) ،ذرت ( 813میلیون دالر)،

تشکلها
سویا ( 456میلیون دالر) روغن خام آفتابگردان ( 305میلیون دالر) و کنجاله ( 285میلیون دالر).
در این دوره ،واردات محصوالت غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل در محصوالت برنج (519
میلیون دالر) ،روغن خام آفتابگردان ( 190میلیون دالر) ،ذرت ( 184میلیون دالر) ،گوشت قرمز
( 80میلیون دالر) و موز ( 77میلیون دالر) افزایش یافته اســت .ارزش واردات غیرنفتی کشور در
ششماهه اول سال جاری  23میلیارد و  595میلیون ریال بوده و سهم کشاورزی و صنایع غذایی
 22درصد بوده است .تراز تجاری محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی از منفی یك میلیارد و 698
میلیون دالر در شــشماهه اول سال 1395به منفی  2میلیارد و  819میلیون دالر در ششماهه
اول سال  1396رسیده است .افزایش واردات کاالهای اساسی نظیر برنج ،روغن ،گوشت قرمز ،ذرت
و کنجاله در کنار کاهش صادرات اقالم اصلی نظیر پسته عامل اصلی این افت تراز تجاری بودهاند.
JJضعف صنایع تبدیلی
نبود انطباق بین ظرفیتهای اسمی واحدهای صنایع غذایی با تولیدی که در عمل اتفاق میافتد،
از جمله مشــکالت بزرگ صنایع غذایی در ایران است؛ کمیسیون کشاورزی ،آب و صنایع غذایی
اتاق بازرگانی تهران در آخرین نشست خود به این مسئله اشاره کرده است .در این نشست عنوان
شد که یکی از چالشهای اساسی پیش روی بنگاههای صنعتی در کشور از جمله صنایع غذایی،
عدم تطابق ظرفیت تولیدی شکلگرفته با نیازهای بازار است؛ اعطای بیش از حد مجوز به بنگاههای
صنعتی و تایید طرحهای غیراقتصادی ،باعث خالی ماندن بسیاری از ظرفیتهای تولیدی و در نتیجه
کاهش بهرهوری عملکرد بنگاهها و کاهش توان رقابتپذیری آنها در بازارهای بینالمللی شده است.
از سوی دیگر ،یکی از مشکالت اصلی صنعت غذا در ایران باال بودن قیمت تمامشده فرآوردههای
غذایی است .قیمتهای دستوری مواد اولیه ،تورم باال در دهه اخیر ،بهرهوری پایین و سایر عوامل،
موجب افزایش قیمت تمامشده تولیدات صنایع غذایی در داخل شده است .این امر بهعالوه نظام
توزیع ناکارآمد در بازار داخل ،هزینههای باالی حملونقل ،ضعف بستهبندی و برندسازی در تجارت
خارجی ،و کاهش سطح رقابتپذیری صنایع غذایی در بازارهای جهانی را به همراه داشته است.
در آخرین نشسست کمیسیون کشاورزی ،آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران به چالشهای
صنایع تبدیلی در صنعت غذا نیز اشاره شد .در این جلسه فعاالن صنایع غذایی تاکید کردند که
شکلگیری صنایع تبدیلی در کشور ،در اندازه و محل استقرار مناسب نیست و همین امر باعث شده
است تا تولیدات این بخش همچنان از شرایط مناسبی برخوردار نباشد .متوسط تولید محصوالت
در صنعت غذایی ایران ،در حدود  4تا  50محصول در دقیقه است در حالی که در جهان این میزان
در پایینترین سطح رقمی معادل  300تا  400محصول در دقیقه است .این در شرایطی است که
صنایع تبدیلی میتواند ظرفیتهای الزم را برای تغییر و تحول در بخش کشاورزی کشور ارتقا دهد.
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JJضعف بزرگ بستهبندی
یکی از بزرگترین مشــکالت صنایع غذایی ایران در بخش بســتهبندی اســت و اتفاقا
بســتهبندی از مراحل پررنگ زنجیره تولید محصوالت غذایی به شــمار میرود .بستهبندی
بهخصوص برای صادرات تولیدات صنایع غذایی امری حیاتی اســت .بسیاری از کارشناسان
صنایع غذایی معتقدند که امروزه صنعت بستهبندی یکی از مؤلفههای مهم و تعیینکننده در
صادرات غیرنفتی محسوب میشود که در سالهای اخیر با هدف فروش و بازاریابی مناسب
در مناطق مختلف جهان جایگاه ویژهای پیدا کرده است ،ولی متأسفانه ضعف این صنعت در
ایران باعث شد که کشورهای دیگر محصوالت کشاورزی تولید ایران را به صورت فلهای و با
قیمت بسیار نازل خریداری کنند و عملیات بستهبندی را در کشور خودشان انجام دهند و به
این ترتیب محصوالت ایرانی را با نام کشور خود با قیمتهای مضاعف به دیگر کشورها صادر
کنند .فعاالن کسبوکار صنایع غذایی معتقدند که مسئوالن و دستاندرکاران بخش کشاورزی
بایــد توجه کنند که با ایجاد صنایع تبدیلی مرتبط و دارای قدرت و رقابت بینالمللی ،ایران
میتواند نقش مهمی در کسب ارزش افزوده محصوالت تولیدی کشور داشته باشد .واقعیت
امر این است که امروزه رقابت در سطح اقتصاد جهانی به سمت متنوعسازی پیش میرود و
تولیدکنندگان باید برنامههای فروش برای رقابت هرچه بیشتر در سطح بازارهای جهانی داشته
باشند و محصوالت جدید با بستهبندیهای روز به بازار عرضه کنند .بیتوجهی به این صنعت
در واقع لطمه اصلی را به صنعت کشاورزی وارد میسازد .ایران با توجه به اینکه کشوری است
با منابع و محصوالت کشاورزی بسیار باال ،هنوز قادر به نشان دادن ظرفیتهای واقعی تولید
خود در بخش کشاورزی به سایر کشورها و بازارهای هدف نیست و این میتواند به نوعی برای
بخش کشاورزی جبرانناپذیر باشد.
JJکانونی برای ارتقای صنایع غذایی
کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در سال  1382با مشاركت انجمنهای فعال در صنایع
غذایی کشور تشکیل شده است .هدف از تشکیل کانون ،ایجاد هماهنگی بین تشکلهای موجود
جهت برقراری و حفظ ارتباط منظم با مراجع ذیصالح و پیگیری مسائل و مشکالت اعضا به صورت
گروهی ،برنامهریزی برای ارائه الگوها و طرحهای کارشناسی و موثر جهت توسعه بهرهوری و بهبود
صنایع غذایی کشور است .در راستای تحقق این اهداف و به منظور استفاده از پتانسیل و ظرفیتهای
بخش دولتی و خصوصی ،کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در دو مرجع رسمی ثبت تشکلها
در کشور (وزرات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و كشاورزی ایران) به
ثبت رسیده است .این كانون در حال حاضر دارای  35عضو است.
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بازرس

صنعت جهانی دارو پس از حوزه نفت و پتروشیمی و باالتر از صنایعی همچون مواد غذایی،
مخابرات ،انرژی و غیره سودآورترین صنعت در میان حوزههای مختلف صنعتی در سطح
جهان محسوب میشود.

 95درصد مواد اولیه دارو وارداتی است

اتحادیه واردکنندگان دارو میتواند در سیاستگذاریهای حوزه دارو نقش پررنگی بازی کند

ساالنه بالغ بر  4میلیارد دالر در کشور دارو مصرف میشود که حداقل یک میلیارد
دالر آن سهم داروهای وارداتی است .با اینکه میزان واردات دارو از نظر حجمی در قیاس
با داروهای ساخت داخل خیلی نیست اما گردش مالی زیادی را از صنایع دارویی کشور
به خود اختصاص میدهد .این آمار را در اواخر سال گذشته ،مدیرعامل شهرک دارویی
برکت ،اعالم کرد.
با وجود این ،صنعت دارو در کشــور دچار مشکالت زیادی است و همین امر باعث
میشود که واردات دارو همچنان الزم به نظر برسد .یکی از مشکالت صنعت داروسازی
در کشور قیمتتمامشده باالی آن است .به گفته علی آهنگرمحله ،کارشناس و تحلیلگر
پاسارگاد تحلیل ،صنعت داروسازی به دلیل اثرگذاری بر سالمت انسانها و جوامع بشری
همواره از مهمترین ارکان نظام سالمت در دنیا بوده و امروزه این صنعت به عنوان یکی از
صنایع کلیدی و استراتژیک در جهان مطرح است و برخورداری از سطح باالی توانمندی
در این بخش ،توسعهیافتگی کشورها محسوب میشود .صنعت دارویی ایران نیز از جمله
کلیدیترین و راهبردیترین صنایع کشور است که در گسترش توانمندیها و قابلیتها
در این حوزه و خودکفایی در زنجیره ارزش آن (تحقیق و توسعه ،تولید مواد اولیه دارویی،
تولید اقالم و فرآوردههای نهایی) ،توانسته است موقعیت و جایگاه کشور را در منطقه و
در سطح مجامع بینالمللی ارتقای شایان توجهی ببخشد.
JJصنعت پردرآمد
صنعــت جهانی دارو پس از حوزه نفت و پتروشــیمی و باالتر از صنایعی همچون
مواد غذایی ،مخابرات ،انرژی و غیره ســودآورترین صنعت در میان حوزههای مختلف
صنعتی در سطح جهان محسوب میشود .در سال  ،94فروش ریالی شرکتهای دارویی

تولیدی فعال در بازار دارویی کشــور بالغ بر  68هزارمیلیارد ریال بوده که دربرگیرنده
 66درصــد از کل فروش ریالی بازار بود 34 .درصد مابقی معادل 35هزارمیلیارد ریال
توسط شرکتهای وارداتی انجام پذیرفت .همچنین فروش عددی شرکتهای دارویی
تولیدی فعال در بازار دارویی کشور بالغ بر  28میلیارد عدد بود که دربرگیرنده  98درصد
کل فروش عددی بازار بوده اســت و  2درصد مابقی معادل  35میلیون عدد توســط
شرکتهای وارداتی انجام پذیرفته است .به عبارت سادهتر 34 ،درصد ریالی و  2درصد
عددی از داروی کشور وارداتی است.
در ایران ،قیمتگذاری تقریبا تمامی داروهای شــیمیایی توسط سازمان غذا و دارو
صورت میگیرد .مدل مورد استفاده در قیمتگذاری دارو نیز مدل  Cost Plusاست.
انتقادات بسیاری بر این مدل که یکی از قدیمیترین مدلهای قیمتگذاری است وارد
شده و باعث منسوخ شدن آن در اکثر کشورها شده است .مهمترین ایراد آن نیز از بین
بردن زمینه و انگیزه رقابت و کاهش هزینه در بین بنگاهها است که باعث شده تا بسیاری
از کشــورهای در حال توسعه نیز از سایر روشهای قیمتگذاری مانند قیمتگذاری
مرجع یا نسبی استفاده کنند که در آنها پایینترین قیمت عرضه در کشور یا کشورهای
هدف مبنای قیمتگذاری قرار میگیرد.
اما از آن ســو ،داروهای وارداتی دارای قیمت باالیی هســتند؛ دالیل محکمی برای
گرانتر بودن داروهای وارداتی وجود دارد؛ اولین دلیل این است که بخش قابل توجهی
از داروهای وارداتی ،داروهای پیچیده ،جدید و برند هستند که قیمت به شدت باالیی
دارند در حالی که بخش عمده تولیدات کشــور را داروهای ژنریک و قدیمی تشکیل
میدهند که تا حدودی دچار مازاد عرضه نیز شــدهاند .همچنین داروهای وارداتی که
مشابه آنها در داخل تولید میشود مشمول تعرفههای گمرکی باال ( 40تا  65درصد)
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تشکلها
میشــوند .دلیل ســوم گران بودن داروهای وارداتی این است که بخش عمده واردات
دارو از کشــورهای پیشــرفته صورت میگیرد که قیمت دارو در آنها به نسبت سایر
کشورها باالتر است .بنا به آنچه که شرکت پاسارگاد تحلیل ارائه کرده ،باید توجه کرد
که گرانتر بودن داروی وارداتی به صورت تیغی دولبه عمل میکند ،یعنی از یک طرف
در جهت تشویق مصرفکننده به مصرف داروی داخلی عمل میکند اما از طرف دیگر
میتواند باعث القای کیفیت پایینتر داروی داخلی شود و از آن مهمتر باعث میشود تا
شرکتهای پخشکننده و داروخانهها تمایل بیشتری به فروش داروی خارجی داشته
باشند .همچنین این امر باعث شده تا واردات دارو صرفه و سود بیشتری نسبت به تولید
دارو در کشور پیدا کند.
ناصر ریاحی ،رئیس هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان دارو ،نیز معتقد اســت که
تولیدکنندگان داخلی نمیتوانند قیمت تمامشده دارو را کاهش دهند و به همین علت
در رقابت با داروهای خارجی موفق به گرفتن سهم بازار بیشتر نمیشوند .او به خبرگزاری
مهــر میگوید« :در صنعت دارو به دلیل پایین بــودن تعداد کارگران ما چندان با این
موضوع درگیر نیستیم ولی به طور کلی باال بودن هزینههای کارگری در کشور ما االن
یکی از چالشهای اصلی تولید و باال رفتن قیمت تمامشــده است؛ برای مثال ،هزینه
دســتمزد کارگر در کشــور ما به دالر حدود  ۵۰۰دالر در ماه اســت در شرایطی که
دستمزد کارگر در کشورهای دیگر که رقیب ما هستند مانند هند ،چین ،امارات ،مصر
و ...به صورت متوسط  ۲۰۰دالر است .هزینههای دیگر ما هم در تولید به مراتب بیشتر
است و همه اینها به افزایش قیمت تمامشده یک محصول منجر میشود و قدرت رقابت
را از ما میگیرد و صادرات را در بسیاری از کاالها از جمله دارو غیرممکن میکند .این
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امین همایونفرد
دبیر اتحادیه

موضوع تا جایی جدی اســت که مثال داروی تولید داخل هم توان رقابت با داروهای
وارداتی را ندارد».
JJبحث بر سر قیمتگذاری
در تابستان امسال برخی از مقامات وزارت بهداشت اعالم کردند که قیمت محصوالت
دارویی وارداتی در داخل در کشــور گران اســت و در برخی موارد گرانتر از کشورهای
دیگر ارائه میشود .اتحادیه واردکنندگان دارو با انتشار بیانیهای به این ادعا پاسخ داد که
نشاندهنده مشکالت عمده این صنف بود .در جوابیه اتحادیه واردکنندگان دارو آمده بود:
«قیمت داروهای وارداتی همانند داروی تولید داخل با دقت و وسواس فراوان توسط اداره
کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو و بر طبق ضوابط مشخص و معین
بررسی ،تعیین و پایش میشود .قیمتگذاری داروهای وارداتی با روشی شناختهشده در
دنیا با نام قیمتگذاری مرجع یا  Reference pricingانجام میشــود .در این روش
مرسوم ،قیمت یک داروی وارداتی نمیتواند از قیمت همان دارو در کشورهای دیگر باالتر
باشــد .سازمان غذا و دارو برای قیمتگذاری هر قلم داروی وارداتی قیمت همان دارو را
در کشورهایی مانند ترکیه ،اسپانیا ،یونان ،عربستان و الجزایر که دارای کمترین قیمتها
هســتند مالک محاسبات خود قرار میدهد که در نتیجه قیمت اکثر داروهای وارداتی
کمتر از قیمتهای دارو در کشورهای همسایه و به خصوص حوزه خلیج فارس است که
البته یکی از دالیل مهم آن هم بزرگتر و رقابتی بودن بازار ایران است».
میزان عوارض داروهای وارداتی هم باالست و به همین دلیل قیمت داروهای خارجی
زیاد اســت .در جوابیه اتحادیه واردکنندگان دارو نیز به این مورد اشــاره شــده است:
«تعدادی از داروهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل هستند که عوارض گمرکی آنها
 32درصد است .ضمن اینکه این میزان حقوق و سود برای دارو در دنیا بینظیر است.
بدیهی است نتیجه این امر افزایش قیمت برای مصرفکننده است که بالطبع این افزایش
هیچ ارتباطی با قیمت خرید داروی مربوطه و شرکت واردکننده آن ندارد ».در جوابیه
اتحادیه واردکنندگان دارو ،به مشــکل قاچاق دارو نیز اشاره شده است« :تجربه نشان
داده اســت که گاهی برخی مدعیان واردات ارزانتر دارو با توجه به عدم ارتباط با خود
شرکتهای داروسازی بینالمللی و تولیدکننده اصلی دست به دامن واسطههای نامعتبر
(قاچاقچیان) کشورهای همسایه میشوند و متاسفانه راه را برای واردات داروهای تقلبی
و قاچاق به کشور هموار و آسیبهای جبرانناپذیری به سالمت بیماران وارد میکنند».
JJمواد اولیه وارداتی
با اینکه صنایع دارویی داخلی در کشــور فعالیت زیادی دارند و ســطح وسیعی از
نیازهای دارویی را پوشــش میدهند اما باید تاکید کرد که قســمت عمده مواد اولیه
دارویی جزو اقالم وارداتی هســتند .طبق اعالم مقامات مسئول 95 ،درصد مواد اولیه
دارویی در کشــور وارداتی است .این آمار ،نشاندهنده اهمیت باالی بخش واردات در
حوزه دارویی کشور است .تعرفه واردات دارو  40درصد اما تعرفه واردات مواد اولیه دارو
 26درصد تعیین شده است .در کشور بیش از  70کارخانه داروسازی فعالیت دارند که
این کارخانهها ،محصوالت نهایی را تولید و به بازار عرضه میکنند و  51کارخانه نیز مواد
موثر دارویی را تولید میکنند .همچنین  200شرکت بازرگانی دارویی در ایران وجود
دارند که در زمینه واردات و صادرات یا تجارت دارو فعالاند.
JJاتحادیهای به نمایندگی از بخش خصوصی
اتحادیه واردکنندگان دارو به اســتناد بند «ك» ماده  ۵قانون اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران و با موافقت و نظارت اتاق ایران در سال  ۱۳۸۵تاسیس و با حداقل  ۲۵نفر عضو
تشکیل شد و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقالل مالی است و به صورت صنفی و
غیرانتفاعی فعالیت میکند .در سالهای اخیر ،این اتحادیه طرف مشورت سیاستگذاریهای
مربوط به تولید دارو در کشور قرار گرفته و نقش پررنگتری در راهبری صنایع دارویی کشور
بر عهده گرفته است .ورود این اتحادیه به تصمیمگیریهای چندجانبه عرصه دارو ،میتواند
راه را برای وارد شدن هرچه بیشتر بخش خصوصی در این حوزه هموارتر کند.

بخش خصوصی خیلی راحت نمیتواند وارد حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات شود .کار در این
حوزه نیازمند سرمایهگذاری فراوان است و شاید به همین دلیل است که شرکتهای خصولتی خیلی
راحتتر توانستهاند در این عرصه پا بگذارند.

یکدهم درصد گردش «فاوا»ی جهانی برای ایران

فدراسیون فناوری اطالعات و ارتباطات تالش میکند بخشهای مختلف این عرصه را به هم پیوند دهد
فناوری اطالعــات و ارتباطات (فاوا) عبارتی کلــی دربرگیرنده تمام فناوریهای
پیشرفته نحوه ارتباط و انتقال دادهها در سامانههای ارتباطی است که میتوانند یک
شبکه مخابراتی ،چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکه مخابراتی ،اینترنت
و همچنین برنامههای استفادهشده در آنها باشند .فناوری اطالعات و ارتباطات دارای
بخشهای بســیار متنوعی اســت که با توجه به رواج فناوریهای ارتباطی در ایران
و گستردگی اســتفاده از آن در شهرها و روستاهای کشور ،میتوان گفت به یکی از
بخشهای مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است .حوزههای متفاوتی ،از تولید نرمافزار
و تجارت الکترونیک تا امنیت شــبکه و مهندسی برق و مخابرات و نشر دیجیتال و
مکانیابی را میتوان جزو فعالیتهایی در نظر گرفت که شامل حوزه فناوری ارتباطات
و اطالعات میشوند.
گردش مالی فنــاوری اطالعات در جهان  3هزار و  800میلیارد دالر اســت که
ســهم ایران از این بخش حدود  6تا  ۷میلیارد دالر اســت؛ یعنی  0.1درصد گردش
مالی جهانی فناوری اطالعات و ارتباطات .حجم گردش مالی بازار فناوری اطالعات و
ارتباطات کشور در برنامه ششم توسعه  100هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده
است .ســهم تولید فناوری اطالعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی کشور 2.7
درصد است و آمارهای منتشرشده حاکی است گردش مالی بازار  ICTکشور اکنون
 70هزار میلیارد تومان است و قانونگذار پیشبینی کرده این رقم به  130هزار میلیارد
تومان تا پایان برنامه ششم توسعه برسد.

امروز شاهد تاثیر این فناوری بر صنعت بانکداری یا حمل و نقل شهری هستیم ،به
سرعت و در آینده نزدیک شاهد تاثیر این فناوری بر بسیاری از کسب و کارهای دیگر
نیز خواهیم بود .بر این اساس ماهیت این صنعت در حال تغییر و در حال تبدیل شدن
به ماهیتی فرابخشی و تعاملی با سایر بخشهای اقتصاد است.

JJتغییرات عمده بازار
فناوری ارتباطات و اطالعات از زمانی که در ایران رایج شده ،تغییرات زیادی کرده
است .به گفته کارشناسان این حوزه ،طی سالیان اخیر تعداد قابل توجهی از نیروی کار
فارغالتحصیل این حوزه وارد بازار کار شدهاند و این روند کماکان رو به گسترش است.
بهمرور این نیروی عظیم به کنشــگرانی مهم در این عرصه تبدیل خواهند شد .رشد
شرکتهای استارتآپی خود بیانگر اهمیت این نیروی عظیم است .پتانسیلی که این
نیروی عظیم وارد صنعت میکند باعث تغییرات زیادی در پارادایمهای سنتی در این
بازار خواهد شد .وجود این نیروها عالوه بر اینکه بازار کار را تحتالشعاع قرار میدهد
باعث آشنایی هرچه بیشتر مردم با فناوری اطالعات میشود و میزان تقاضا در این بازار
را افزایش میدهد.
با گسترش شبکه اینترنت پهنباند ،شبکه تلفن همراه و افزایش میزان استفاده از
گوشیهای هوشمند ،تبلتها و نظیر این ابزارها ،مردم به استفادهکنندگان و بهتبع
خریداران این صنعت تبدیل شدهاند .این موضوع باعث میشود آرامآرام بازارهای سنتی
که عمدتاً در اختیار شــرکتها ،صنایع و ســازمانها بود جای خود را به بازار بسیار
بزرگتر و فراگیرتر مردم دهد .هرچند این بازار در چند سال گذشته بیشتر معطوف به
خدمات ارتباطی و اینترنت بوده است ،اما به مرور فناوری اطالعات نیز نقش عمدهای
در این بازار خواهد داشت .ظهور و پیدایش سرویسهای عمومی و بزرگ مانند اسنپ،
تپسی ،دیجیکاال و ...و اقبال بسیار خوب مردم به این سرویسها خود شاهدی بر این
مدعاست .به زودی این فناوری جزء الینفک زندگی مردم خواهد شد و نقشی حیاتی
در اقتصاد بازی خواهد کرد.
در حال حاضر فناوری اطالعات دیگر خود یک بخش کوچک از اقتصاد نیست ،بلکه
همه بخشهای اقتصاد تحت تاثیر این فناوری قرار دارند .بسیاری از کسب و کارهای
سنتی تحت تاثیر این فناوری تخریب میشوند و ماهیت جدیدی پیدا میکنند .اگر

JJدشواریهای ورود بخش خصوصی
حوزههایی مانند ارتباطات زیرســاخت ،کســبوکارهای اینترنتی و شبکههای
اجتماعی از جذابترین بخشهای فناوری برای جلب سرمایهگذار خصوصی به شمار
میآید .حوزههایی که دولت نیز در آنها از ورود بخش خصوصی استقبال میکند .در
همین راســتا هم محمود واعظی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت قبلی ،از
افزایش سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در حوزه زیرساخت سخن گفته و تاکید
کــرده بود که دولت تدبیر و امید تــا آن زمان حدود  6هزار میلیارد تومان در بخش
توسعه زیرساختهای ارتباطات و فناوری اطالعات سرمایهگذاری کرده و افزون بر ۴
برابر این رقم نیز توسط بخش خصوصی انجام شده است.
با این حال ،بخش خصوصی خیلی راحت نمیتواند وارد حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات شود .کار در این حوزه نیازمند سرمایهگذاری فراوان است و شاید به همین
دلیل است که شرکتهای خصولتی خیلی راحتتر توانستهاند در این عرصه پا بگذارند.
سورنا ستاری ،رئیس بنیاد ملی نخبگان ،به خوبی این وضعیت را تشریح کرده است:
«نوآوری از دل بخش خصوصی پدیدار میشود ،هنر دولت را میتوان در سوق دادن
پژوهشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی بهسوی حمایت و هدایت ظرفیت نیروی انسانی
تحصیلکرده ،در مسیر شکل دادن کسبوکارهای فناورانه و استارتآپها دانست .تا
پژوهشگاههای دولتی زمینه رشد شرکتهای خصوصی و برونسپاری را فراهم نکنند،
نمیتوانند با نوآوری ،مشکالت را حل کنند .تجربه نشان داده است کارآمدی و نوآوری
با تکیه به درآمد دولت حاصل نمیشود بلکه دولت باید با نقش هدایتگری و راهبری
سیاستگذار امر پژوهش باشد».
خسرو سلجوقی ،عضو کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران،
بزرگتریــن چالش موجود در بخش فناوری اطالعــات و ارتباطات را نبود راهبردی
مشــخص در این بخش میداند .به گفته او ،کشوری مانند کوبا روی زیستفناوری
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تشکلها
تمرکز کرده تا بتواند با تقویت این بخش ،در مقابل امریکا مقاومت کند .یا در نمونهای
دیگر ،کره جنوبی هم تمرکز خود را بر روی خودرو و صنایع الکترونیکی قرار داده و
راهبرد مخصوص به خود را دارد .سلجوقی در گفتوگو با خبرگزاری مهر تاکید کرده
اســت که راهبرد مشخصی در این زمینه در کشور وجود ندارد .به گفته او ،نبود یک
راهبرد مشــخص در کشور باعث شده که فضای الزم برای حضور بخش خصوصی و
فعالیت اقتصادی این بخش ،وجود نداشته باشد؛ در این زمینه اصل  ۴۴مصوب شده
بود ،اما به معنای واقعی نبود و به بخش خصوصی هم قدرت الزم داده نشد.
خأل موجود در بخش خصوصی باعث شده است تا اقتصاد شبهدولتی ،اقتصاد حاکم
در نظر گرفته شود تا شاید این اقتصاد ،راهکاری برای پر کردن خأل عدم حضور بخش
خصوصی باشــد و بتواند یک اطمینان امنیتی برای نظام تامین کند .مشکل دیگر
در این زمینه ،قوانین و مقرراتی اســت که بر نظام اقتصادی کشور حاکم شده است.
مــواردی چون قانون کار ،قانون بیمه ،قانون مالیات و همچنین عوارض مختلفی که
اخذ میشوند ،باعث عدم اقتصادی بودن هزینه تمامشده در بخش تولید شده است.
JJسرمایهگذاری خارجی
شــرکتهای بزرگ فناوری اطالعات و ارتباطات تمایل دارند که در این حوزه در
ایران ســرمایهگذاری کنند .نشــانههای این تمایل را اواخر مهرماه امسال میشد در
نشستی که در حاشیه نمایشگاه «جیتکس  »2017برگزار شد دید .در این نشست،
محمدرضا طالئی ،رئیس فدراسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران،
با اعالم آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با شــرکتهای خارجی و برنامههای
حمایتی دولت در برقراری و گسترش ارتباطات بینالمللی حوزه  ،ICTاطالعاتی در
مورد تشــکیل پاویون ایران در جیتکس  ۲۰۱۷ارائه داد و گفت :کشــور ایران طی
سه سال گذشــته حضور پررنگی در نمایشگاه جیتکس به عنوان یکی از مهمترین

هیئتمدیره فدراسیون
اطالعات و ارتباطات
محمدرضا طالیی

رئیس هیئتمدیره

ویدا سینا

سعید رسولاف

مرتضی کوهنورد

سید فرزاد
حجازی فرهمند

خزانهدار

دبیرکل

106

عضو هیئتمدیره
و منشی

دبیر

افشین کالهی

نایبرئیس
هیئتمدیره

عبدالرضا نوروزی سید حسن میرطاهری

عضو هیئتمدیره

بازرس

شهرام حاجی
قربانی

محمود سفار

عضو علیالبدل

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوششم ،آذر 1396

عضو علیالبدل

نمایشــگاههای منطقه در حوزه  ICTداشته و امسال نیز  ۱۲شرکت حاضر شدند و
دستاوردهای خود را معرفیکردند.
به گفته طالیی ۲۹ ،استارتآپ ایرانی در بخش  Startup Movementجیتکس
حضور داشتند که حضور  ۱۲استارتآپ با حمایت اتاق بازرگانی تهران ۶ ،استارتآپ
با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان و  ۱۰اســتارتآپ با حمایت ســازمان نظام صنفی
رایانهای صورت گرفته بود .با توجه به نیروی متخصص و جوانی که ساالنه از دانشگاهها
فار غالتحصیل میشوند و پتانسیل موجود در شرکتهای ایرانی فعال در حوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات و شرکتهای دانشبنیان در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات،
ایران کشور مهم منطقه خلیج فارس برای سرمایهگذاری و مشارکت با غولهای این
حوزه در جهان و حضور پررنگتر در بازار منطقه خواهد بود .طالیی با تأکید بر اینکه
در حال حاضر شــرایط خوبی برای حضور شــرکتهای خارجی که تمایل دارند در
ایران سرمایهگذاری کنند به وجود آمدهاست ،گفت« :برنامهها و تسهیالتی که دولت
ایران برای همکاری شــرکتهای خارجی با شرکتهای ایرانی فراهم ساخته ،فضای
مناسبی برای تامین نیازهای داخلی و توسعه صنعت فاوا در ایران به وجود آوردهاست.
با توجه به اینکه شرکتهای فعال در ایران آماده حضور در بازارهای بینالمللی شدهاند،
جیتکس فرصتی فراهم کرده تا بین شرکتهای ایرانی و خارجی ارتباطی برای حضور
پررنگتر در منطقه ایجاد شود .معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری تسهیالت
زیادی به شــرکتهای دانشبنیان ارائه میدهد و از طرفی شرکتهای خارجی که
به عنوان شــرکت دانشبنیان در ایران ثبت میشوند نیز میتوانند از این تسهیالت
برخوردار شوند».
با مقایسه حقوق و دستمزد یک نیروی انسانی متخصص در ایران و اروپا میتوان
به مزیت نسبی تولید نرم افزار و محتوا در ایران پی برد و یکی از ابزارهای مهم برای
معرفی این زمینههای مثبت ،نمایشگاههای معتبر بینالمللی مانند جیتکس و سبیت
است .استارتآپهای ایرانی در نمایشگاه جیتکس امسال حضور چشمگیری داشتند؛
مجموعا  ۴۶۵اســتارتآپ از  ۴۰کشور درسالن  Startup Movementجیتکس
حضور داشــتند که از این تعداد  ۲۹استارتآپ ایرانی بودند .با انتخاب هیئت داوران
جیتکس ۵۴ ،استارتآپ به مرحله نهایی راه یافتند تا به معرفی توانمندیهای خود
بپردازند که با انتخاب  ۴استارتآپ از ایران بیشترین تعداد به کشورمان تعلق گرفت
که برای اولین گام برای حضور در مجامع بینالمللی بسیار مثبت است ۴ .استارتآپ
ایرانی نیز موفق شدند دستاوردها و توانمندیهای خود را به سرمایهگذاران دنیا معرفی
کنند ،اما در نهایت نتوانستند جایزه ۱۸۰هزار دالری را از آن خود کنند.
JJفدراسیونی از تشکلهای فعال در فاوا
فدراســیون فناوری اطالعات و ارتباطات ایران از ترکیب چند تشکل فعال در این
حوزه در ســال  1394تاسیس شده است .این فدراسیون مجموعهای از تشکلهای
فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات است که به منظور ارتقای جایگاه و نقش
بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور ،تقویت فرهنگ کارآفرینی و روحیه جمعی،
ساماندهی امور مربوط ،استفاده از تجربیات علمی و عملی دستاندرکاران و تبادل نظر
و ارتباط نزدیک با تشــکلهای عضو و بههنگام کردن آن برای نیل به اهداف قانونی
توسعه و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و بهرهگیری و استفاده از خرد
جمعی و تقویت و ارتقای نقش و جایگاه مدیریت ،با توجه به ضرورت برقراری تبادل
نظر و موثر کردن نقش تشــکلها در اقتصاد کشور تاسیس شده است .تشکلهای
عضو این فدراسیون عبارتاند از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرمافزار ایران،
اتحادیه شرکتهای فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی ،اتحادیه
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی ،مشــاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات،
اتحادیه صنایع لوح فشرده ایران ،انجمن تولیدکنندگان نرمافزار تلفن همراه ،انجمن
ناشران دیجیتال ،سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطالعات ایران ،سندیکای
شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی ،سندیکای صنعت برق ایران و سندیکای
صنعت مخابرات ایران.

 ...........................همسایههـا ...........................
[ این صفحهها به مرور وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه و فرصتهای ایران برای سرمایهگذاری د ر آنها میپردازد] .

ترکیه را بشناسیم

همسایه نیم هاروپایی

رشد باال ،نیروی کار جوان و حرفهای ،و موقعیت استراتژیک ترکیه باعث شده
این کشور به مقصد مناسبی برای سرمایهگذاران خارجی بدل شود
کاوه شجاعی

1

ترکیه را بهتر بشناسیم

ترکیه یکی از مهمترین همسایگان و شرکای تجاری ایران
دبیر بخش همسایهها
است .این کشور از لحاظ جغرافیایی در موقعیت ویژهای قرار
دارد :بخش اعظم آن در آناتولی در غرب آسیاســت اما بخشــی کوچک از این سرزمین نیز جزو
جنوب شرقی اروپا محسوب میشود .ترکیه با هشت کشور همسایه است :از شمال غربی با یونان و
بلغارستان ،از شمال شرقی با گرجستان ،از جنوب با عراق و سوریه و از شرق با ایران ،ارمنستان و
منطقه نخجوان آذربایجان .ترکیه همچنین با سه دریای اژه ،سیاه و مدیترانه مجاورت دارد .پایتخت
ترکیه آنکارا اســت اما عمال بزرگترین شهر این کشور و مرکز تجاری آن استانبول است که هم
در آسیا و هم در اروپا واقع شده است .بین هفتاد تا هشتاد درصد از جمعیت ترکیه ترک هستند
اما اقلیتهای دیگری مثل کردها ،ارمنیها ،یونانیها ،گرجیها و اعراب نیز در این کشــور زندگی
میکنند .ترکیه مدرنی که میشناســیم بعد از تحوالت عظیم جنگ جهانی اول و تاثیر آن روی
امپراتوری عثمانی شــکل گرفت .این تحوالت باعث ملغیشدن امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۲۲
میالدی و اعالم جمهوریت ترکیه در ســال  ۱۹۲۳شــد .در این زمان مصطفی کمال (آتاتورک)
رئیسجمهور ترکیه شــد و تا پایان حیاتش در سال  ۱۹۳۸سیاستهای اصالحی و گاه رادیکالی
را در این کشور به اجرا درآورد .در دهههای بعد ،حرکت ترکیه به سمت دموکراسی چندحزبی با
چالشهای مختلفی از جمله وقوع کودتاهای نظامی مواجه بود و در عین حال مناقشات مختلفی
با گروههای اقلیت  -از جمله حزب کارگران کردســتان -در این کشــور وجود داشت .ترکیه سال
 ۲۰۰۵کمپین خود را برای پیوستن به اتحادیه اروپا آغاز کرد و تحوالتی را نیز برای منطبقشدن با

مقتضیات این امر در اداره کشور پذیرفت؛ اما مذاکرات در نهایت به نتیجه نرسید .یکی از بزرگترین
تحوالت سیاسی ترکیه در سالهای اخیر ،بروز اعتراضات به تخریب پارک گزی استانبول و وقوع
تظاهرات ضددولتی در همان چارچوب بود .همچنین در سال گذشته میالدی کودتای نافرجامی
علیه دولت رخ داد که باعث شد عدهای از کارکنان دولتی به جرم همدستی با کودتاچیان ،دادگاهی
یا از کار برکنار شوند .ترکیه در عین حال در سالهای اخیر با تهدید امنیتی داعش و بروز چند حمله
تروریستی در شهرهای ِ
بزرگ خود مواجه بوده است.
JJنظام اداره ترکیه
ترکیه سیســتم فدرال ندارد و استانهای مختلف این کشور ،تابع دولت مرکزی در آنکارا
هســتند .در حال حاضر رجب طیب اردوغان از حزب عدالت و توسعه رئیسجمهور ترکیه
است و برخالف رؤسای جمهور سابق این کشور که قدرتی کمتر از نخستوزیر داشتند ،نقش

همسایهها
اصلی را در اداره این کشور بر عهده دارد .رفراندومی که در سال جاری در ترکیه برگزار شد،
تغییراتی را در قانون اساسی شامل شده که اختیارات اردوغان را در اداره کشور بیشتر کرده
است .وقتی این تغییرات به صورت کامل به اجرا دربیایند ،نظام ترکیه از پارلمانی به ریاست
جمهوری تغییر خواهد کرد.
JJاقتصاد ترکیه
صندوق بینالمللی پول ،اقتصاد ترکیــه را جزو بازارهای نوظهور طبقهبندی میکند و برخی
اقتصاددانان هم این کشور را جزو کشورهای صنعتیشده جدید میدانند .اقتصاد ترکیه تا حد زیادی
بر پایه صنعت و بعد از آن هم بر پایه بخش خدمات پیش میرود .ترکیه جزو تولیدکنندگان بزرگ
محصوالت نساجی ،موتور ،کشتی ،تجهیزات حمل و نقل ،مصالح ساختمانی ،وسایل منزل و لوازم
برقی است؛ اما بخش کشاورزی در این کشور نیز اهمیت زیادی دارد.
ترکیه در زمینه صادرات مواد غذایی کشــاورزی در دنیا جایــگاه باالیی دارد و بزرگترین
تولیدکننده فندق ،انجیر ،زردآلو ،به و انار در دنیا محسوب میشود .اما محصوالت دیگری مثل
هندوانــه ،خیار ،نخود ،گوجهفرنگی و فلفل نیز صادر میکند .بنا بر آماری که تا ســال ۲۰۰۹
جمعآوری شده ،بخش کشاورزی ترکیه نزدیک به  30درصد از اشتغال در این کشور را تشکیل
میدهد اما هنوز بســیاری از سنتها و روشهای قدیمی در عرصه کشاورزی نیز به قوت خود
باقی ماند هاند.
صنایع خودروســازی ،پتروشیمی و لوازم برقی نیز در سالهای اخیر رونق زیادی یافتهاند و از
بخشهایی مثل نساجی و تولید لباس که به صورت سنتی نقش زیادی در صادرات ترکیه داشتهاند
پیشی گرفتهاند .در ترکیه باالترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی  ۳۵درصد و باالترین نرخ مالیات
شرکتی نیز  ۲۰درصد است .مالیاتهای دیگر مثل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات محیط زیست نیز
در این کشور ا ِعمال میشود .کسری بودجه در ترکیه به صورت متوسط  ۱.۲درصد از تولید ناخالص
داخلی است .تجارت در اقتصاد ترکیه نقشی مهم دارد و ارزش صادرات و واردات در مجموع بالغ بر
 ۵۹درصد از تولید ناخالص داخلی میشود .ثروت در ترکیه به صورت مشخص در مناطق غربی و
شمال غربی این کشور متمرکز شده است و تا مدتها بخشهای شرق و جنوب شرقی این کشور از
فقر ،بیکاری و رشد پایین اقتصادی آسیب دیدهاند .اما در یک دهه اخیر ،این مناطق از آناتولی نیز از
سطحی از استاندارد اقتصادی بهرهمند شدهاند.
ترکیه خودش تولیدکننده نفت و گاز طبیعی است اما میزان تولید انرژی اصال کفاف نیازهای این
کشور را نمیدهد و ترکیه به شدت وابسته به نفت و گاز وارداتی است .با وجود این ،ترکیه مناسبات
گستردهای را با شرکای خارجی خود در بخش انرژی برقرار کرده است و به دنبال آن است که از
منابع انرژی داخلی مثل انرژیهای تجدیدپذیر در این خصوص بهره ببرد .همچنین وقتی خط لوله
گاز طبیعی مشترک ترکیه-آذربایجان تکمیل شود و انتقال گاز دریای خزر به ترکیه و اروپا را افزایش
دهد ،منابع انرژی وارداتی ترکیه هم تنوع بیشتری خواهد یافت.
JJفراز و نشیبهای اقتصاد ترکیه
ترکیه در سال  ۲۰۰۱بحران مالی سختی را پشت سر گذاشت و از آن پس در چارچوب برنامه
صندوق بینالمللی پول به انجام اصالحــات مالی روی آورد .این اصالحات باعث تقویت پایههای
اقتصادی این کشور شد و ترکیه تا سال  ۲۰۰۸توانست رشد اقتصادی خوبی -که به صورت متوسط
در سال بالغ بر  ۶درصد میشد -داشته باشد .در این دوران ،خصوصیسازی گسترده در بخشهای
صنایع اصلی ،بانکداری ،حمل و نقل ،تولید انرژی و ارتباطات رخ داد .اما از سال  ۲۰۰۹به بعد که
وضعیت جهانی نیز تحت تاثیر بحران مالی قرار گرفت ،رشد اقتصاد ترکیه نیز معضالتی را تجربه
کرد و رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور پایین آمد .با وجود این ،بازارهای مالی ترکیه و نیز
نظام بانکی این کشور که از قانونمندی نسبی برخوردار بودند باعث شدند ترکیه قادر به گذراندن
بحران مالی باشــد و تولید ناخالص داخلی دوباره در سال  ۲۰۱۰رشدی ۹درصدی را تجربه کند.
درواقع صادرات گســترده و جذب سرمایهگذاری در تداوم رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه نقش
زیادی داشتند.
از سال  ۲۰۱۴تاکنون بهرهوری و رشد دوباره در ترکیه دستخوش معضالتی شده و برای تامین
رشد مورد نیاز ،وابستگی شدیدی به سرمایهگذاری خارجی به وجود آمده و همین مسئله ،اقتصاد
را در برابر عوامل پیشبینینشده آسیبپذیر کرده است .اقتصاد ترکیه همچنین به دلیلی معضالت
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امنیتی در این کشور در چند سال اخیر و تضعیف بخش گردشگری از این بابت ،ضربه خورده و از
پتانسیل خود ضعیفتر عمل کرده است .همچنین رشد تورم و بیکاری باعث کاهش ارزش لیر ترکیه
در برابر دالر شده است .البته بدهیهای دولت در حد  ۳۲درصد از تولید ناخالص داخلی باقی مانده
است اما بدهیهای بخش بانکی و شرکتها در یک دهه اخیر سه برابر شده که در مقایسه با سایر
بازارهای نوظهور کامال باالتر است .این مسئله ،اعتماد سرمایهگذاران خارجی به ثبات درازمدت در
اقتصاد ترکیه را تا حدی خدشهدار کرده است.
در این میان ،سیاستهای اخیر دولت ترکیه روی ارائه وامهای اعتباری متمرکز بوده که به گفته
برخی از اقتصاددانان ،مانع برنامههای اصالحات اقتصادی در این کشــور شده است .مخالفان این
سیاستها میگویند دولت نقش زیادی در برخی بخشهای استراتژیک بازی میکند و از نهادهای
اقتصادی برای تامین اهداف سیاســی اســتفاده میکند .اما همزمان ،ارائه وا م با شرایط خوب به
صاحبان کسب و کارهای کوچک در ترکیه باعث شده که سیاستهای دولت ترکیه در میان مردم
طرفدار داشته باشد .با وجود این ،برخی نهادهای اعتبارسنجی بینالمللی رتبه ترکیه را در سالهای
اخیر به دلیل چنین سیاستهایی پایین دانستهاند.
JJآینده ترکیه
بسیاری از مقامات و چهرههای اصلی عرصه تجارت در ترکیه بر سر این نکته اتفاق نظر دارند
که برای باال بردن رشد صادرات ،باید به بازارهایی فراتر از کشورهای غربی چشم دوخت .مثال در
گذشته ،اتحادیه اروپا و در صدر آن آلمان مقصد بیش از نیمی از صادرات ترکیه بود .اما حاال این
رقم کاهش پیدا کرده و به جای آن ،مقاصد دیگری مثل کشورهای همسایه ترکیه  -مثل عراق و
ایران و روسیه -بیشتر مورد توجه قرار دارند و بنا بر پیشبینی رئیس بانک مرکزی ترکیه ،احتمالش
هست که عراق به تدریج به بزرگترین مقصد صادرات ترکیه بدل شود .ایجاد مناطق آزاد تجاری با
کشورهای همسایه و بستن معاهدات مبنی بر عدم نیاز به ویزا با کشورهای مختلف به منظور تسهیل
مناسبات صاحبان کسب و کار نیز در برنامه دولتمردان ترکیه قرار دارد .همچنین مقاصد مختلفی
در افریقا توسط ترکیه مورد بررسی قرار گرفتهاند و برنامه ترکیه برای حضور در این بازارها این است
که صاحبان کسب و کار به خصوص در بخش خصوصی ترکیه در این مقاصد سرمایهگذاریهای
گسترده داشته باشند.

2

دورنمای اقتصاد ترکیه از دید بانک جهانی

آخرین گزارش بانک جهانی درباره ترکیه ماه پیش منتشــر شده است .در این گزارش آمده:
«عملکرد ترکیه از ســال  ۲۰۰۰تاکنون قابل توجه بوده است .ثبات در حوزه مالی و اقتصاد کالن
مهمترین ویژگی عملکرد ترکیه است که باعث کاهش بیکاری و افزایش درآمدها شده و ترکیه را به
کشوری با درآمد باالی متوسط تبدیل میکند .ترکیه توانسته بین سالهای  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۵میزان
فقر را نصف کند .در همین دوره ترکیه به سرعت شهری شده ،راه را برای تجارت خارجی باز کرده
و بخشی از قوانینش را با اتحادیه اروپا هماهنگ کرده است».
با آنکه دورنمای رشــد در ترکیه خوب به نظر میرســد  -انتظار میرود در سال  ۲۰۱۷و در
میانمدت شاهد رشد ساالنه ۴درصدی باشیم  -این کشور در حرکت به سمت لیگ کشورهای با
درآمد باال با چالشهایی روبهروست .دستاوردهای ترکیه در حوزه اقتصاد کالن هم اخیرا به چالش
کشیده شده است .چالشهای داخلی و اوضاع نامناسب منطقه روی صادرات ،سرمایهگذاری و رشد
ترکیه تاثیر منفی گذاشته است.
احیای اقتصاد در ســال  ۲۰۱۷کامال به تزریق محرکهای مالی به بازار وابســته بوده و این را
نمیتوان راهحلی طوالنیمدت به حساب آورد .طی سالهای  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶حدود  ۳میلیون آواره
سوری وارد ترکیه شدهاند و این باعث چالشهای جدید سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی  -به خصوص
در مناطق شهری  -شده است.

3

آیا تجارت با ترکیه دشوار است؟

طبق برآورد بانک جهانی ،انجام کسبوکار و بازرگانی در ترکیه نه خیلی سخت است نه آسان.
ترکیه در میان  ۱۹۰کشــور جهان به لحاظ آســانی انجام کسب و کار رتبه  ۶۹را دارد( .ترکیه در
مقایســه با سال پیش  ۶پله ســقوط کرده که دلیل آن احتماال سختگیریهای پس از کودتای
نافرجام جوالی  ۲۰۱۶است ).به هر حال این نکته را فراموش نکنید که به دلیل فاصله نزدیک دو

طبق گزارش اخیر بانک جهانی ،ثبات در حوزه مالی و اقتصاد کالن مهمترین
ویژگی عملکرد ترکیه است که باعث کاهش بیکاری و افزایش درآمدها شده و
ترکیه را به کشوری با درآمد متوسط باال تبدیل میکند.

آینده خواهد بود.
 -۸سنگهای طبیعی ترکیه چهارمین تولیدکننده سنگ طبیعی در دنیاست و  ۴۰درصد ذخایر
ســنگ مرمر در این کشور قرار دارد .اما صنعت استخراج و پردازش سنگ در این کشور آنچنان
پیشرفته نیست و جای خالی سرمایهگذاری خارجی اینجا احساس میشود.
 -۹مواد شیمیایی تقاضا در حوزه مواد شیمیایی طی سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است و
شاهد رشد خارقالعادهای در این بخش بودهایم.
 -۱۰توریسم ترکیه در طول سالهای اخیر ششمین کشور دنیا به لحاظ تعداد توریستهای خارجی
بوده که از این کشور بازدید کردهاند .گردشگری یکی از حوزههای کلیدی در اقتصاد این کشور است.
 -۱۱فندق  ۸۰درصد فندق دنیا در ترکیه تولید میشود .اگر قصد سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
ترکیه را دارید فندق را فراموش نکنید چرا که پرورش آن در خاک مناســب این کشور آسانتر از
هر کار دیگر است.
 -۱۲فروشگاه لوازم خانگی و الکترونیکی برندهای ترکیهای در این حوزه  -مثل  bekoو - vestel
به سرعت در حال فراگیر شدن و کسب اعتبار در کشورهای اروپایی و آسیایی هستند.

کشور و توافقات دوجانبه تجاری ،انجام تجارت در ترکیه و حتی راهانداختن کسب و کار در آنجا برای
ایرانیها خیلی هم دشوار نیست.
رتبه ترکیه به لحاظ آسانی کسبوکار و بازرگانی در میان ۱۳۰کشور جهان
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ثبت ملک

58

گرفتن مجوز برق

33

اجرایی کردن قراردادها

۱۰۲

گرفتن مجوز ساخت

70

بازرگانی با خارج از مرزها

22

حمایت از سرمایهگذاران اقلیت

126

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

128

پرداخت مالیات

82

گرفتن وام

۵

 ۴فرصتهای سرمایهگذاری در ترکیه
در کدام حوزهها سرمایهگذاری کنیم؟

۶

تراز تجاری ترکیه

در سال  ۲۰۱۶ترکیه تراز تجاری منفی داشت و صادراتش  ۴۹.۱میلیارد دالر کمتر از وارداتش
بود .همانطور که در نمودار میبینید تراز تجاری ترکیه در سالهای اخیر همیشه منفی بوده است.
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واردات/صادرات (به میلیارد دالر)

رشــد باال ،نیروی کار جوان و حرفهای ،و موقیعت استراتژیک ترکیه باعث شده این کشور به
مقصد مناسبی برای خارجیهایی بدل شود که دنبال به راه انداختن کسب و کار کوچک (Small
 )Businessدر منطقه هستند .اما در کدام حوزهها سرمایهگذاری بهصرفه است؟
 -۱ساختوساز حــوزه ساختوساز یکی از مهمترین مقاصد سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در
ش زیرساختهای
ترکیه است .تعداد شرکتهای ترک فعال در این حوزه باالست اما همچنان در بخ 
انرژی و محیطزیســت جای خالی شرکتهای تازهنفس حس میشود .عالوه بر تاسیس شرکت
ساختمانی ،فروش مواد خام و مصالح ساختمانی به شرکتهای ترک هم از دیگر گزینههای ورود
به این حوزه است.
 -۲فناوری اطالعات به خاطر قوانین سفت و سخت دولتی
ورود به این بخش آسان نیست اما اگر بتوانید با شرکتهای
سرویسدهنده کنونی ارتباط بگیرید و با آنها قرارداد ببندید
جای زیادی برای رشد خواهید داشت.
 -۳بــازار خودرو با آنکه فقــط  ۲۵درصد جمعیت ترکیه
خودروی شخصی دارند ،طبقه متوسط از سال  ۲۰۰۰رشد
خوبی را تجربه کرده و باید در این حوزه منتظر فرصتهای
بزرگی باشــیم .فروش قطعات و لوازم یدکی به شرکتهای
2011 2012 2013 2014 2015 2016
تولیدکننده خودرو هم یکــی از راههای ورود به این بخش
است.
 -۴انرژی بخش انرژی یکی از معدود بخشهایی است که دولت ترکیه با روی باز از سرمایهگذاران
خارجی استقبال میکند .طبق اعالم دولت بخش انرژی تا سال  ۲۰۲۰نیازمند  ۱۳۰میلیارد دالر
سرمایهگذاری است.
 -۵غذای آماده تعداد زنان شــاغل در ترکیه مرتب در حال افزایش است و به همین خاطر تقاضا
برای غذاهای بســتهبندی آماده و غذاهای آماده یخزده روز به روز باالتر میرود .صنعت غذایی در
سالهای اخیر رشد پیوستهای داشته اما شهری شدن سریع این کشور باعث شده این بازار با سرعت
باالتری رشد کند.
 -۶نساجی صنعت نساجی یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد ترکیه است و حدود  ۱۰.۸درصد
تولید ناخالص داخلی این کشــور را شامل میشود .با این حال تقاضا برای پوشاک در این کشور
باالست و اگر قصد سرمایهگذاری بزرگ در این کشور دارید باید این بخش را در نظر بگیرید.
 -۷محیط زیست حرکت سریع ترکیه به سمت شهری شدن باعث ایجاد نیاز جدی در این حوزه
شــده است .جمعآوری زباله و بازیافت آنها یکی از حوزههای پرسود و دستنخورده طی سالهای

چالشهای سرمایهگذاری در ترکیه

وزارت بازرگانی امریکا در گزارشــی در مورد چالشهای سرمایهگذاری در ترکیه نوشته است:
جمهوری ترکیه بازار نویدبخش اما پیچیده و پرچالشــی برای تجار خارجی به حســاب میآید و
برای ورود به آن به انعطافپذیری و سرسختی بیشتری نیاز دارید .صادرکنندگانی که قصد ورود به
ترکیه را دارند با همان چالشهایی روبهرو خواهند شد که در باقی کشورهای نیمهتوسعهیافته دیده
میشود :سیاستگذاریهای گهگاه ناسازگار و متناقض ،نبود شفافیت در مناقصهها و تصمیمات
دولتی ،و همچنین چارچوب قانونی غیرقابل پیشبینی و زمانبر .به همین خاطر صبر و برنامهریزی
دقیق کلیدهای موفقیت در بازار ترکیه به حساب میآیند.

1995

به ترکیه چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟

ترکیه در سال  ۲۰۱۶حدود  ۱۴۲.۶میلیارد دالر کاال به سراسر دنیا صادر کرد که در مقایسه با
سال  ۲۰۱۲حدود  ۶.۵درصد کاهش ،و در مقایسه با سال  ۲۰۱۵حدود  ۰.۹درصد کاهش نشان
میدهد .در سال  ۲۰۱۶واردات ترکیه  ۱۹۸.۶میلیارد دالر بود که اینجا شاهد کاهش  ۱۶درصدی
نسبت به سال  ۲۰۱۲و کاهش  ۴.۲درصدی نسبت به سال  ۲۰۱۵هستیم.
مهمترین صادرات ترکیه (به ترتیب ارزش به دالر)
۱

وسایل نقلیه

 ۱۹.۸میلیارد دالر ( ۱۳.۹درصد کل صادرات ترکیه)

۲

ماشینآالت

 ۱۲.۴میلیارد دالر ( ۸.۷درصد)

۳

سنگها و فلزات قیمتی

 ۱۲.۲میلیارد دالر ( ۸.۵درصد)

۴

پوشاک بافتنی

 ۸.۹میلیارد دالر ( ۶.۲درصد)
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همسایهها
۵

تجهیزات الکترونیک

 ۷.۸میلیارد دالر ( ۵.۵درصد)

۶

آهن و فوالد

 ۶.۲میلیارد دالر ( ۴.۳درصد)

۷

پوشاک غیربافتنی

 ۵.۹میلیارد دالر ( ۴.۲درصد)

۸

مواد پالستیکی

 ۵میلیارد دالر ( ۳.۵درصد)

۹

محصوالت آهنی و فوالدی

 ۵میلیارد دالر ( ۳.۵درصد)

۱۰

میوه و آجیل

 ۳.۹میلیارد دالر ( ۲.۷درصد)

سریعترین رشد در میان صادرات ترکیه (بین سالهای  ۲۰۱۲تا )۲۰۱۶
۱

الیاف مصنوعی()Staple

 585درصد رشد ( ۶.۴میلیون دالر)

۲

آثار عتیقه و هنری

 ۲۷۸.۴درصد رشد ( ۷.۷میلیون دالر)

۳

حیوان زنده

 ۲۴۳.۶درصد رشد ( ۲۸میلیون دالر)

۴

خمیر چوب

 ۱۸۳درصد رشد ( ۲۴میلیون دالر)

۵

سرب

 ۱۷۵.۷درصد رشد ( ۲۶.۸میلیون دالر)

۶

گیاهان و درختان زنده

 ۱۵۱.۲درصد رشد ( ۳۷۲.۴میلیون دالر)

۷

ماهی

 ۸۰درصد رشد ( ۷۴۴.۷میلیون دالر)

۸

چرم ،گل مصنوعی ،مو

 ۷۰.۸درصد رشد ( ۲.۸میلیون دالر)

۹

کاکائو

 ۶۵.۵درصد رشد ( ۱۹۶.۲میلیون دالر)

۱۰

قلع

 ۶۴.۴درصد رشد ( ۲میلیون دالر)

۱

ماشینآالت

 ۲۷.۳میلیارد دالر ( ۱۳.۷درصد کل واردات ترکیه)

مهمترین واردات ترکیه
۲

سوختهای معدنی از جمله نفت

 ۲۷.۲میلیارد دالر ( ۱۳.۷درصد)

۳

تجهیزات الکترونیکی

 ۲۰.۱میلیارد دالر ( ۱۰.۱درصد)

۴

وسایل نقلیه

 ۱۷.۸میلیارد دالر ( ۹درصد)

۵

آهن و فوالد

 ۱۲.۶میلیارد دالر ( ۶.۳درصد)

۶

مواد پالستیکی

 ۱۱.۶میلیارد دالر ( ۵.۹درصد)

۷

سنگها و فلزات قیمتی

 ۷.۲میلیارد دالر ( ۳.۶درصد)

۸

تجهیزات فنی و درمانی

 ۴.۶میلیارد دالر ( ۲.۳درصد)

۹

مواد شیمیایی آلی

 ۴.۴میلیارد دالر ( ۲.۲درصد)

۱۰

هواپیما  /فضاپیما

 ۴.۳میلیارد دالر ( ۲.۲درصد)

۸

شرکای تجاریترکیه

(به ترتیب ارزش صادرات /واردات به دالر)
واردکنندهها
در سال  ۲۰۱۶حدود  ۶۰درصد صادرات ترکیه روانه این  ۱۵کشور شده است .همانطور که
میبینید آلمان بیشترین واردات را از ترکیه داشته ،اما سریعترین رشد در میان واردات از
ترکیه را ایران دارد که بین سالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۶وارداتش حدود  ۱۴۵درصد افزایش داشته
است .در رتبه دوم آمریکا با حدود  ۱۰۵درصد افزایش قرار دارد و در رتبه سوم انگلیس با
 ۹۷.۵درصد رشد واردات از ترکیه قرار دارد .در بین  ۱۵شریک تجاری ترکیه فقط دو کشور
سوئیس و فرانسه طی این بازه زمانی واردات خود را از این کشور کاهش دادهاند :سوئیس
 ۳۱.۹درصد و فرانسه  ۲.۹درصد.
۱

آلمان

 ۱۴میلیارد دالر ( ۹.۸درصد کل صادرات ترکیه)

۲

انگلیس

 ۱۱.۷میلیارد دالر ( ۸.۲درصد)

۳

عراق

 ۷.۶میلیارد دالر ( ۵.۴درصد)

۴

ایتالیا

 ۷.۶میلیارد دالر ( ۵.۳درصد)

۵

امریکا

 ۶.۶میلیارد دالر ( ۴.۶درصد)

۶

فرانسه

 ۶میلیارد دالر ( ۴.۲درصد)

۷

امارات متحده عربی

 ۵.۴میلیارد دالر ( ۳.۸درصد)

۸

اسپانیا

 ۵میلیارد دالر ( ۳.۵درصد)

۹

ایران

 ۵میلیارد دالر ( ۳.۵درصد)

۱۰

هلند

 ۳.۶میلیارد دالر ( ۲.۵درصد)

۱۱

عربستان سعودی

 ۳.۲میلیارد دالر ( ۲.۲درصد)

صادرکنندهها
مهمترین کشــورهای صادرکننده به ترکیه در سال  ۲۰۱۶کشورهای چین ،آلمان ،روسیه،
ایتالیا و امریکا بودهاند .در این میان بیشــترین کسری تراز تجاری را به ترتیب کشورهای
چین ،روسیه ،آلمان ،کره جنوبی ،هند ،امریکا ،ژاپن ،ایتالیا ،جمهوری چک و مالزی به ترکیه
وارد کردهاند .یعنی صادرات این کشورها به ترکیه بسیار باالتر از وارداتشان از این کشور بوده
است .کسری تراز تجاری ترکیه با چین منفی  ۲۳میلیارد دالر است.
۱

چین

 ۲۵.۴میلیارد دالر ( ۱۳درصد کل واردات ترکیه)

۲

آلمان

 ۲۱.۵میلیارد دالر ( ۱۱درصد)

۳

روسیه

 ۱۵.۲میلیارد دالر ( ۸درصد)

۴

امریکا

 ۱۰.۹میلیارد دالر ( ۵.۸درصد)

۵

ایتالیا

 ۱۰.۲میلیارد دالر ( ۵.۴درصد)

۱

شکر

 ۱۶۴.۴درصد رشد ( ۲۵۷.۲میلیون دالر)

۶

فرانسه

 ۷.۳۶میلیارد دالر ( ۳.۹درصد)

۲

تجهیزات مربوط به تولید گوشت قرمز ،ماهی

 ۱۵۷درصد رشد ( ۱۰.۸میلیون دالر)

۷

کره جنوبی

 ۶.۳۸میلیارد دالر ( ۳.۴درصد)

۳

یجات
سبز 

 ۶۲.۹درصد رشد ( ۴۵۶.۷میلیون دالر)

۸

هند

 ۵.۷۶میلیارد دالر ( ۳درصد)

۴

کاکائو

 ۵۸.۶درصد رشد ( ۲۱۶میلیون دالر)

۹

اسپانیا

 ۵.۶۸میلیارد دالر ( ۳درصد)

۵

دستگاههای پرداخت فلز ،سنگشکن

 ۵۸.۵درصد رشد ( ۱۲۶.۴میلیون دالر)

۱۰

انگلیس

 ۵.۳۲میلیارد دالر ( ۲.۸درصد)

۶

سبزیجات و مواد غذایی گیاهی

 ۴۶.۵درصد رشد ( ۱۰.۹میلیون دالر)

۱۱

ایران

 ۴.۷میلیارد دالر ( ۲.۵درصد)

۷

هواپیما  /فضاپیما

 ۳۶.۵درصد رشد ( ۴.۳میلیون دالر)

۱۲

ژاپن

 ۳.۹۴میلیارد دالر ( ۲.۱درصد)

۸

خمیر چوب

 ۳۲.۶درصد رشد ( ۷۴۲.۹میلیون دالر)

۱۳

امارات متحده عربی

 ۳.۷میلیارد دالر ( ۲درصد)

۹

دیگر محصوالت با منشأ حیوانی

 ۲۸.۹درصد رشد ( ۸۷.۳میلیون دالر)

۱۴

لهستان

 ۳.۲۴میلیارد دالر ( ۱.۷درصد)

۱۰

کاله ،روسری و سربند

 ۲۷.۹درصد رشد ( ۶۴.۸میلیون دالر)

۱۵

بلژیک

 ۳.۲میلیارد دالر ( ۱.۷درصد)

سریعترین رشد در میان واردات ترکیه (بین سالهای  ۲۰۱۲تا )۲۰۱۶
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 ...........................کــارخـانــه ...........................
[ آیندهنگر درهر شماره اقدام به گزارشنویسی توصیفی از کارخانههای صنعتی بخشخصوصی میکند .این روش در بسیاری از ماهنامههای اقتصادی معتبر جهانی مرسوم است] .

گزارش مجله آیندهنگر از داخل مرکز پردازش دیجیکاال

پشت پرده دیجیکاال

«کسب و کارهای اینترنتی و نوین مثل کوه یخ هستند که
ولی خلیلی
تنها بخش خیلی کوچکی از آ ن قابل دیدن اســت و پشت
صحنه بســیار بزرگتری دارند که در معرض دید نیســت
دبیر بخش کارخانه
ولی اصل عملیات در آنه ا اتفاق میافتد تا یک کاال به دست
مشــتری برسد .در واقع این بخش پردازش سفارشها و زیرساختهاست که کمتر دیده شده
و میشود ».این گفته حمید محمدی ،یکی از برادران دوقلوی بنیانگذار دیجیکا ال است .شما
برای اینکه بتوانید قسمت زیر آب کوه یخ دیجیکا ال را ببینید باید به مرکز پردازش دانش که
کمی آنسوتر از چهارراه ایرانخودرو است بروید و وارد سولههای مخصوصی شوید که همه پشت
صحنه دیجیکا ال در آن رخ میدهد .در واقع بعد از اینکه شما و هزاران مشتری دیگر دیجیکاال
در روز سفارشــتان را نهایی میکنید و پرداخت را انجام میدهید تازه همهچیز در این سولهها
شروع میشود تا کاال یا کاالهای سفارش دادهشده در بهترین شرایط و کمترین زمان به دستتان

برســد (در تهران از طریق سیستم توزیع دیجیکا ال و در شهرستانه ا از طریق سیستم توزیع
دیجیکا ال یا پست).
به گفته برادران محمدی مرکز پردازش دیجیکا ال در واقع بزرگترین مرکز در نوع خود در
خاورمیانه محسوب میشود با  50هزار متر مربع فضا و ظرفیت نگهداری  4میلیون آیتم کاال که
هماکنون حدود  2میلیون آیتم کاال در آن نگهداری میشود .این مرکز پردازش که چندماهی
اســت دیجیکا ال به آن منتقل شده و نســبت به مرکز قبلی پردازش دیجیکا ال چندین برابر
ظرفیت دارد در  6ماه و در زمینی که پیش از این یک مرغداری بوده ،ساخته شده است .مرکز
کنونی پردازش دیجیکا ال دارای بیش از  100هزار قفســه کوچک و  2هزار قفسه بزرگ برای
قرار گرفتن  150هزار نوع کاال است و ظرفیت پذیرش روزانه این مرکز  300هزار کاال است.
اصل عملیات پشت صحنه دیجیکا ال هماکنون در دو سوله غربی و شرقی مجموعه انجام
میشود که یکی از آنه ا به «انبار و پردازش » کاالها اختصاص دارد و دیگری به «عملیات» .در

کارخانه

کاال در واقع بزرگترین مرکز در نوع خود در خاورمیانه محسوب میشود
مرکز پردازش دیجی 
با  50هزار متر مربع زیر بنا.

دیجیکاال بخش بسیار مهمی دارد که شاید وجه متمایزکننده آن از بسیاری از سایتهای فروش
آنالین داخلی و خارجی باشد و آن بخش تولید محتوا است.

دیجیکا ال کار از انبار کردن شــروع میشود که در اصل مرحلهای حتی قبل از سفارش دادن
مشتریان است ،نقطهای که کاالهایی که مخاطبان روی سایت و یا اپلیکیشن دیجیکا ال میبینند
در انبارها آماده میشــود تا در صورت سفارش در سریعترین زمان به دست آنه ا برسد .یکی از
مدیران دیجیکا ال توضیح میدهد که حرکت کاالها برای سفارش و بستهبندی در دیجیکا ال به
شکل حرف یو ( )Uاست و اولین نقطه آن «ترمینال ورود» نام دارد که  12گیت (ورودی) است
و کاالها (روزانه به صورت میانگین بین  50تا  100هزار کاال وارد میشــود) از طریق آنه ا وارد
انبار میشوند .در ابتدای هر ورودی یک کارگر ایستاده که وظیفهاش بازرسی تکتک کاالهایی
اســت که میخواهد وارد انبار شــود .بعد از این مرحله نوبت به ثبت کاالها در سیستم و جای
گرفتن آنه ا در قفسهه ا میرسد؛ یکی از نکات جالب در دیجیکا ال این است که پردازش و قفسه
بندیه ا به صورت تصادفی صورت میگیرد و این گونه نیست که قفسهه ا هرکدام به گروهی از
کاالهای خاص و شبیه هم اختصاص داشته باشند .برای مثال یک مسواک میتواند در کنار یک
کتاب جای بگیرد؛ ولی نکته مهم این است که نوع پردازشه ا به گونهای است که اوال بهرهوری
افزایش پیدا میکند و دوما کارگران این بخش خیلی سریعتر میتوانند به کاالها دسترسی پیدا

کنند .البته برای این کار سیستم خاصی در این مجموعه پیادهسازی شده است و آن مربوط به
کد و سریالی منحصر به فرد است که روی هر کاال و روی قفسهه ا وجود دارد و به کارگران این
امکان را میدهد که در سریعترین زمان کاالها را که روزانه از بیش از  5هزار فروشنده به دیجی
کا ال ارسال میشوند ،قفسهگذاری کنند و در مقابل کاالهای زیادی را از قفسهه ا بردارند و طبق
ســفارشه ا آماده کنند .در دستان هریک از کارگران این بخش دستگاهی شبیه موبایل وجود
دارد که به آن «هند هلد» میگویند و سفارشه ا با کد و بارکد مخصوص روی آن درج میشود
و باتوجه به این اطالعات کارگران سفارشه ا را از قفسه برمیدارند و روی نقاله برای انتقال به
سوله بعدی میگذارند .در مجموعه دیجیکا ال برای انتقال و جابهجایی کاالها دو کیلومتر مسیر
نقاله وجود دارد .بعد از اینکه سفارشه ا از قفسهه ا برداشته شدند و روی نقاله جا گرفتند از سوله
غربی به سمت سوله شرقی که محل «عملیات» نام دارد فرستاده میشوند .اولین مقصد کاالها
در این سوله اتاقک مربعشکل پر از شبکهای است شبیه النه کبوتر که به همین نام هم شناخته
میشود و محل اصلی دستهبندی سفارشه ا و آمادهسازی نهایی آنه ا است .باالی سر این بخش
تلویزیونی وجود دارد که روی صفحه آن سفارشه ا و تعداد آیتمهایش مشخص شده و مرحله

کاال چیست؟
برنامههای آینده دیجی 

شرکت تا برنامههای آینده آن میگویند

برادران محمدی ،بنیانگذاران و مدیران عامل دیجیکاال از ایده شکلگیری این

کاال چگونه شکل گرفت
JJایده دیجی 
 11ســال پیش در ســال  1385دیجیکا ال بر مبنای یک تجربه شخصی و خرید دوربین
عکاسی در ذهن ما شکل گرفت؛ در واقع اتفاقی را که برای ما بعد از تحقیق بسیار زیاد برای خرید
یک دوربین عکاسی رخ داد فرصتی دیدیم برای راهاندازی یک سایت راهنما و خرید اینترنتی
کاالهای دیجیتال .داستان به این شکل بود که دوربین دیجیتال تازه آمده بود ( شاید دو ،سه
سال بود) و عالقه به عکاسی دیجیتال ما را به فکر خرید دوربین انداخت ،عالقه داشتیم جدی و
حرفهایعکاسی کنیم ،خالصه تصمیم گرفتیم با هم یک دوربین اسالآر دیجیتال بخریم ،شاید
آن زمان باالی یک میلیون تومان قیمت داشت و گران بود .چون پول پساندازمان بود و با زحمت
به دست آورده بودیم ،برایمان خیلی مهم بود که دوربین درستی بخریم .بنابراین شروع کردیم
به بررسی کردن که چه دوربینی باید بخریم ،با چه تجهیزات و لنزی و ...با دوستان و کسانی که
عکاسی میکردند ،صحبت کردیم و توی اینترنت هم سرچی کردیم و دیدیم یک سایتهایی
هســت مثل دیپریویو ( )dpreview.comکه کارشان اصال همین است؛ راهنمایی و نقد و
ی هستند؛ مثل دوربین ،وسایل صوتی و تصویری
بررسی کردن محصوالتی که دارای پیچیدگ 
و ...پس ،از طریق این سایتها با محصوالت مختلف ،برندهای متنوع و مقایسه مدلها با همدیگر
و امکاناتشان آشنا شدیم و تصمیم نهایی را برای خرید دوربین گرفتیم :خرید نیکون . D70بعد
از آن یک مغازه پیدا کردیم در جمهوری که دوربین را داشــت ،کلی ذوق داشــتیم و خیالمان

راحت بود که باالخره دوربینی را که میخواستیم پیدا کردهایم ،دوربین را خریدیم و آمدیم خانه
ولی تا جعبه را باز کردیم متوجه شدیم که لنز دوربین را عوض کردهاند و لنز ضعیفتری روی
آن گذاشتهاند که نه لرزشگر دست داشت و نه فوکوس خودکار .به جزئیترین موضوعات توجه
کرده بودیم ولی در نهایت ســر لنزی که اهمیتش خیلی زیاد بود سرمان کاله رفته بود .یعنی
یک تجربه خوشایند بررسی و انتخاب یک محصول دیجیتال به پایان تلخ خرید منتهی شد ولی
خب جمع بندی آن تجربه ناخوشایند ما را به فکر خوشایند راهاندازی دیجیکا ال انداخت .البته

کاال به  2500نفر رسیده است.
هماکنون میزان اشتغال مستقیم در دیجی 
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دیجیکا ال در واقع بزرگترین مرکز در نوع خود در خاورمیانه محسوب میشود با  50هزار متر مربع فضا و ظرفیت نگهداری  4میلیون
آیتم کاال که هماکنون حدود  2میلیون آیتم کاال در آن نگهداری میشود .این مرکز پردازش که چندماهی است دیجیکا ال به آن منتقل
ال چندین برابر ظرفیت دارد.
شده نسبت به مرکز قبلی پردازش دیجیکا 

حرکت کاالها برای سفارش و بستهبندی در سولهها به شکل حرف یو ( )Uاست.

«النه کبوتر» محل اصلی دستهبندی سفارشها و آمادهسازی نهایی آنها است.

آماده سازی آن هم با رنگ مشخص است .سفارشهایی که چند دقیقه از آمادهسازیشان گذشته
باشد و مورد توجه قرار نگرفته باشند در این صفحه قرمز میشوند تا کارگران نهایی کردن آنه ا را
در اولویت قرار دهند .بعد از این مرحله سفارشه ا داخل سبد و دوباره روی نقاله قرار میگیرند
تا برای رفتن به مرحله چک نهایی ،بستهبندی و ارسال آماده شوند .به گفته برادران محمدی
هدفگذاری آنه ا به شکلی است که کل انجام مراحل ثبت سفارش تا آمادهسازی سفارش برای
ارسال به مشتری در داخل مجموعه پردازش حداکثر  20دقیقه زمان ببرد.

کاالهایی که در ســایت دیجیکا ال برای فروش گذاشته میشوند ،وجود دارد .استودیوهایی که
نســبت به ابعاد و نوع کاالها از هم جدا شدهاند؛ مثال با وارد شدن به استودیو اول مانکنهایی
را میبینید که لباسهایی را پرو کردهاند و درحال عکس گرفتن هستند ،در استودیوی بعدی
ماشینهای اسباببازی را جلوی پرده سفید گذاشتهاند و در حال پیدا کردن بهترین زاویه برای
ثبت تصویرشان هستند و در یکی دیگر از استودیوها دختر جوان عکاسی را میبینید که از یک
ست قابلمه تفال با صبر و حوصله عکاسی میکند .این تصاویر در واقع همان عکسهایی هستند
که در کنار توضیحات کاالی ارائهشــده برای فروش روی سایت دیجیکا ال قرار میگیرند و به
گفته مسئول بخش تولید محتوا یکی از بخشهای پربازدید و جذاب برای مخاطبان دیجیکاال
است .مسئول تولید محتوا همچنین میگوید با توجه به طرح ارائه کاالها از سوی تولیدکنندگان
و صاحبان کاال این امکان هم وجود دارد که تیم حرفهای عکاسان دیجیکا ال با تجهیزات برای
عکاسی به محلی که کاال در آن قرار دارد اعزام شوند.
اما در کنار  8استودیوی عکاسی در بخش تولید محتوا کارمندان زیادی را میبینید که در
ردیفهای منظم در کنار هم نشستهاند و مشغول جستوجو کردن و نگارش مطالب هستند.

JJتولید محتوا موازی پردازش
در کنار سولههای انبار ،پردازش و عملیات؛ دیجیکا ال بخش بسیار مهمی دارد که شاید وجه
متمایزکننده آن از بسیاری از سایتهای فروش آنالین داخلی و خارجی باشد و آن بخش تولید
محتوا است .بخشی که در طبقه دوم سوله انبار جای گرفته و حتما ورود به آن شما را شکزده
خواهد کرد .ســالن بزرگ و کشیدهای که در وسط آن سه اتاق جلسه شیشهای جای گرفته و
سمت چپ آن کارمندان تولید محتوا نشستهاند و سمت راست هم  8استودیوی عکاسی از انواع

ما همهچیز را از صفر شــروع کردیم و هیچ برنامهریزی بزرگی هم برای سرمایهگذاری و نقشه
راه نداشتیم .حتی شناخت آنچنانی هم از خرید آنالین و اینترنتی نداشتیم و دیجیکا ال را با
پولتوجیبی راهاندازی کردیم .شاید جالب باشد بدانید که آن زمان ما حتی آمازون را به عنوان
یک کتابفروشی آنالین میشناخیتم.
JJتصویری از شرایط کنونی دیجیکاال
ما کار را در دیجیکا ال با یک تیم خیلی کوچک 7نفره شروع کردیم؛ دوتا مترجم داشتیم که
تیم تولید محتوا بودند ،یک پیک موتوری داشتیم که کاالها را تحویل میداد ،یک حسابدار و
یک نفر هم که خرید میکرد و خود ما هم همیشه پای کار بودیم و هرکاری میکردیم .اما حاال
بعد از  11سال شرکت توسعه بسیاری پیدا کرده است؛ ما سال گذشته جشن ورود دوهزارمین
نیرو را در شرکت گرفتیم و هماکنون نیز میزان اشتغال مستقیم ما در دیجیکا ال به  2500نفر
رسیده است .دیجیکا ال هماکنون رتبه  3الکسا را در ایران از نظر بازدید دارد و بعد از گوگل و
آپارات بیشترین میزان بازدید را در بین سایتهای فارسیزبان دارد .متوسط رشد سالیانه دیج
یکا ال بین  100تا  200درصد بوده است و در سالهای اخیر به صورت میانگین رشد ما حدود
 100درصد بوده است و این تقریبا همه ابعاد کار از تعداد سفارشهای گرفته تا مبلغ سفارشها
و تعداد مشتریان را شامل میشود .عالوه بر اینها سهم دیجیکا ال از خرید خردهفروشی آنالین
در کشــور حدود  91درصد اســت که اخیرا هم کمی بیشتر شده است .البته در این محاسبه
خریدهای خردهفروشی صورتگرفته در شبکههای مجازی مانند اینستاگرام و تلگرام وجود ندارد
زیرا قابل رصد دقیق نیســتند .خرید خدمات آنالین مانند خرید بلیت ،تور و ...را هم شــامل

نمیشود .همچنین میانگین تعداد بازدیدکنندگان از سایت و اپلیکیشن موبایلی دیجیکا ال روزانه
 1.7میلیون نفر است.
کاال چگونه است
JJچشمانداز آینده دیجی 
دیجیکاال االن دیگر تبدیل به یک هلدینگ شده است و از مجموعهای از شرکتها تشکیل
شده است که بخش خردهفروشی آنالینتنها یکی از زیرمجموعههای شرکت است .برنامه ما برای
آینده تبدیل شدن دیجیکا ال به بزرگترین فروشگاه اینترنتی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا
است؛ ما میخواهیم به مهمترین مرجع برای خرید آنالین در منطقه تبدیل بشویم و برای این کار
به دنبال فراهم کردن مجموعهای از بهترین و کاملترین کاالها با بهترین قیمت هستیم تا افراد
بتوانند در منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه عالوه بر مشتریان کنونیمان در داخل کشور،
خرید لذتبخش و آسان با خدمات قابل اعتماد از دیجیکا ال داشته باشند .ما میخواهیم دیجی
کا ال به اولین مقصد جستوجوی هر خرید آنالین و اینترنتی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود و
مشتریان از طریق ما بهترین اطالعات را درباره خریدشان به دست بیاورند .اما خب میدانیم که
دیجیکا ال در حال حاضر از نظر میزان فروش و مشتری اولین در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا
نیست و شرکت بزرگتری به نام «سوک» که اخیرا توسط آمازون خریداری شده است ،در این
منطقه فعالیت میکند و ما باید با این شرکت و چند شرکت مشابه آن رقابت کنیم .ما میدانیم
که هدفمان بزرگ است ولی در این راه پتانسیلهای باالیی هم داریم .در حال حاضر دیجیکاال
از نظر میزان مراجعه اولین فروشگاه آنالین در منطقه خاورمیانه است و هدف ما این است که در
این منطقه تبدیل به اولین از نظر فروش و سفارشهای روزانه هم بشویم.
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کارخانه

فرهنگ سازی دیجی کاال برای کارگروهی ،روحیه سازمانی ،نتیجه محوری و ...روی دیوار نقش
بسته است.

روزانه به صورت میانگین بین  50تا  100هزار کاال وارد سولههای دیجی کاال می شود.

این بخش از دیجیکا ال از روز اول راهاندازی این مجموعه (زمانی که تعداد کارمندان مجموعه
با در نظر گرفتن برادران محمدی تنها  7نفر بوده اســت ،دو نفر مسئول تولید محتوا بودهاند)
حضوری قوی داشــته اســت و در واقع یکی از ویژگیهای اصلی این مجموعه فروش آنالین
محسوب میشود .این بخش وظیفه تولید کاتالوگ آنالین همه کاالیی را که برای فروش روی
ســایت دیجیکا ال قرار میگیرد برعهده دارد و در آن اطالعاتی درباره جزئیات کاال ،مشخصات
آن و نقد و بررسیاش دیده میشود؛ اطالعاتی که به خریدار دید کاملی از کاال میدهد .مسئول
بخش تولید محتوای دیجیکا ال برای اینکه گستردگی کار این بخش را نشان دهد ،میگوید« :به
صورت میانگین ما روزانه برای هزار کاال اطالعات درج میکنیم ،از  700کاال عکس میگیریم و
از ابتدای سال تاکنون چیزی حدود  100هزار کاال روی وبسایت دیجیکا ال ثبت کردهایم که

همگی نشاندهنده حجم باالی کار ما در این مجموعه است».
در وســط سالن تولید محتوا همچون بسیاری از بخشهای دیگر این مجموعه ،تلویزیونی
آویزان است که روی آن منحنی عملکرد نیروهای بخش درج شده است .دایرههایی که نشان
میدهند کار در چه مرحلهای است و آیا نیروها از برنامهریزی عقبتر هستند یا اینکه همهچیز
خوب پیش میرود .سیستمی که باالی سر کارمندان تولید محتواست و آنه ا را به تالش بیشتر
تشویق میکند .البته در فرهنگ سازمانی مجموعه دیجیکا ال تشویق نیروها به کار و تالش بیشتر
را میتوان در جایجای این مجموعه و به خصوص روی دیوارهای شیشــهای دید؛ دیوارهای
شیشهای بزرگی که روی آنه ا تصویر یک سیبل بزرگ نقش بسته است که تیری در وسط آن
خورده و رویش نوشته شده« :رویکرد سازنده و نتیجهمحور و کارگروهی».

کاال به «یونیکورن» تبدیل میشود
دیجی 

کاالباشید
شماعرضهکنندهکاالدردیجی 

اوایل تابســتان سال  1393یعنی ســه سال پیش مجله معتبر اقتصادی
اکونومیســت در گزارشــی تحقیقی دربــاره ارزش مهمترین شــرکتهای
استارتآپی ایران ،ارزش تقریبی شرکت دیجیکا ال بز رگترین و پرقدرتترین
ســایت اینترنتی فروش کاال در ایران را  150میلیون دالر پیشبینی کرد ،اما
حاال با گذشــت بیش از ســه ســال از آن زمان حمید محمدی در پاسخ به
یگوید« :همانطور که
این سؤال که ارزش شرکت دیجیکا ال چقدر است ،م 
میدانید ارزشگذاری چیزی نیست که در حساب و کتاب و دفتر رسمی یک
شرکت ثبت شده باشد و بگویید که این ارزش دیجیکا ال یا یک شرکت دیگر
است؛ ارزشگذاری را شما باید با ضرب تعداد سهام در نرخ روز هر سهم به یک
نوعی محاسبه کنید .بنابراین درباره شرکتی مانند دیجیکا ال شما نمیتوانید
بگویید که ارزش این شرکت چقدر است زیرا ارزش یک شرکت چیزی است
که برای آن معاملهای اتفاق افتاده است .امروز ممکن است فرد یا افرادی بگویند
با این قیمت و ارزشگذاری حاضر هستند مقداری از درصد سهام این شرکت را
بخرند و یا در آن سرمایهگذاری کنند و این میشود ارزشگذاری در آن لحظه
و زمان .بنابراین عدد دقیقی نمیتوان برای دیجیکا ال عنوان و اثبات کرد که
ارزش دیجیکا ال اینقدر است .اما برای اینکه ذهنیت داشته باشیم از جایگاه
دیجیکاال ،برنامه ما این است که خیلی زود و در کمتر از یک سال آینده به
اولین «یونیکورن» در ایران تبدیل شویم .یعنی ارزش مجموع سهام گروه یک
میلیــارد دالر را رد کند .همچنین یکی از برنامهریزیهای ما برای حضور در
بورس است و در حال بررسی و انجام کارهای مقدماتی آن هستم؛ البته هنوز
زمانی برای این حضور مشخص نیست».

در آینده نزدیک مدل کسب و کاری که به گفته برادران محمدی به سایت
(پلتفرم) دیجیکا ال اضافه خواهد شد ،عرضه مسقیم کاال از سوی تولیدکنندگان
و صاحبان کاال در این مجموعه است .آنها به دنبال این هستند که در آینده
خیلی نزدیک به  100هزار تولیدکننده و فروشنده کاال این امکان را بدهند که
از طریق دیجیکا ال به صورت مستقیم محصوالت خود را برای فروش عرضه
کنند و عالوه بر مشتریان داخلی حتی بتوانند به دنبال جذب مشتری در یک
بازار  200میلیون نفری در کشورهای همسایه و منطقه هم باشند.
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فرهنگ سازمانی و اندیشههای کاری در دیجیکاال
از دو ســال پیش به صورت گسترده روی فرهنگ ســازمانی در دیجیکا ال کار و
پروژهای را تعریف کردهایم که به زودی کتاب آن که «فرهنگ ســازمانی دیجیکاال»
است ،منتشر میشود .برای ما در رأس همهچیز مشتریمحوری قرار دارد؛ نقطه شروع
هر فکر ،ایده ،تصمیم و اولویتی باید مشتری باشد .باید در تیم ما رویکرد سازنده وجود
داشــته باشد و افرادی که روحیه ساختن و نتیجهمحوری دارند باید در این مجموعه
مشغول به کار شوند .کار گروهی برای رسیدن به اهداف بزرگ همواره الزم است و افراد
باید این توانایی را داشته باشند که در کنار هم یک تیم را تشکیل بدهند .و در نهایت
یکنند باید اشتیاق برای حرکت رو به جلو داشته باشند
افرادی که در دیجیکا ال کار م 
و همواره به بهبود فکر کنند؛ اینها مهمترین اندیشههای سازمانی در دیجیکا ال است.

 ...........................کــارآفـریـن ...........................

مسير پرپيچوخم
كارآفريني

«نگوییــد نمیدانم چطور باید وارد بازار کار شــد،
طراحانی موفق هســتند که تنها به دانســتههای
دانشــکده اکتفا نکنند .طراحی امروز بســیاری از
دانشجویان ما شبیه به کشیدن عکس است .مسائل
مختلفی در دنیای مد امروز وجود دارد که از آن باید
بهره برد .باید ماشین ،نخ ،کلیه مواد اولیه این مسیر
را بشناسید اما این کار با دانشگاه امکانپذیر نیست
بلکه باید وارد محیط کار شــوید و تجربه بیاموزید و
تحقیق کنید ،با مراکز خارج کشور ارتباط برقرار کنید.
راه این کار بسیار طوالنی است و جوانان امروز بسیار
شتابزده هســتند ».اينها جمالت مردي است كه
چهاردهه فعاليت جدي در حوزه پوشاك كشور دارد
و همچنان با جديت كارش را در شركت هاكوپيان با
اميد پيش ميبرد .سومبات هاکوپیان مانند بسياري
از كارآفرينان روحيه ساختن دارد و خستگيناپذيري
و همين روحيه را هم به گفته خود دوســت دارد به
نيروهايي كه در مجموعهاش حضور دارند منتقل كند.
در اين شــماره از بخش كارآفرين به زندگي افرادي
همچون هاكوپيان خواهيم پرداخت.

کارآفرین
محمدصادق فاتح و داستان چای و روغن نباتی جهان

کارآفرینی که ترور شد
JJچای جهان
چای جهان مشــهورترین و موفقترین شــرکتی اســت که
محمدصادق فاتح در طول چند دهه فعالیت اقتصادی خود تاسیس
کرد و بســیاری او را با همین برند میشناسند .اداره شرکت چای
جهان به این صــورت بود که فاتح کارهای بســتهبندی ،فروش،
تبلیغات و بازاریابی و ...را در تهران و داخل کشــور انجام میداد و
برادر همسرش محمدعلی غضنفر که  14سال در هند زندگیکرد،
کارها را در هندوستان پیش میبرد و ترتیب صادرات چای به تهران
را میداد .همچنین در دهه  20آنه ا با توســعه کار در الهیجان و
رامسر ،دو کارخانه فرآوری چای خریدند که کارخانه الهیجان در
ســال  1344-1345به مبلغ  5میلیون تومان به شرکت گلستان
فروخته شد.

کارآفرینیکهتجارت،صنعت،
ولی خلیلی
شهرســازی و فعالیتهای
گسترده خیریه را با هم تلفیق
دبیر بخش کارآفرین ایرانی
کرد و تنها فعال صنعتی بود
که قبل از انقالب توســط چریکهای فدایی ترور شــد؛ اینه ا
ویژگیهای محمدصادق فاتح است .او در سال  1277شمسي
در خانوادهاي بازرگان و مذهبي در يزد به دنيا آمد .تا 13سالگي
در مكتبخانــه تحصيل كرد و پس از آن در حجره پدرش كه
يكي از بازرگانان مشــهور بود ،مشغول كار شد .خودش گفته
اولين نصيحت پدر به او اين بود« :امروز ،روز تولد تجاري توست
و سرمايه واقعيات راستي ،درستي ،انجام تعهدات و خوشقولي
است ».محمدصادق صبحه ا بايد به كاروانسرا میرفت تا قند
و چاي وارداتي از هندوســتان و ساير مالالتجارههايي را كه به
وسيله قاطر و شتر از بندرعباس به يزد میرسيد ،دريافت كند و
JJحاجیآباد کرج و فعالیت صنعتی
پس از پرداخت كرايه ،معامالت را در دفتر ثبت کند و گزارش
در کنار تجارت از نیمههای دهه  20محمدصادق فاتح وارد کار
آنهــ ا را به پدرش بدهد .كاري كه در آن با وجود ســن كمش
ســاخت و ساز در بخشهایی از کرج که حاال به استانی مستقل
خوش درخشيد و همين شد كه پدر پس از مدتي مسئوليت
بدل شــده است ،شــد .او در اواخر دوره رضاشاه ،اقدام به خرید
دفاتر تجارتي ،صندوق ،تحويل اجناس به فروشنده و دريافت
زمینهای گستردهای در کرج و شروع ساختوساز در آنجا کرد.
محمدصادق فاتح صبح زود و همزمان با کارگران در کارخانه
اقســاط وام را به او واگذار كرد؛ البته به صورت نامحسوس بر
فاتح از ســال  1320به بعد ،در کنــار تجارت چای ،به تفکیک
حاضر میشد و در مورد رعایت نظم بسیار سختگیر بود؛
كارش نظارت میكرد و هميشــه به دنبال اين بود كه فضا را
زمینها و آمادهســازی آنها برای ساخت منازل مسکونی ،مراکز
بهگونهای که کارگران پس از سوت شروع به کار ،حق ورود
به کارخانه را نداشتند .او گاهی نیمهشبها از شیفت شب
براي رشد او مهيا كند .تقريبا يك سال از حضور محمدصادق
خدمات عمومی و درخــتکاری پرداخت با این کارها بهتدریج
کارخانه بازدید میکرد .فاتح در آخرین یادداشتهایش
در حجره پدر گذشته بود كه او سرمایه اندکی در اختیارش قرار
منطقه بیابانی حاجیآباد به یکی از مراکــز آباد و پرارزش کرج
زندگیاش را حاصل  50سال تجربه و  16ساعت کار روزانه
داد تا كار مستقلي را شــروع كند ولی در معامالتی همه را از
میدانست.
تبدیل شد .آباد شــدن این منطقه ثروت او را افزایش داد .فاتح
دست داد و به حجره پدر بازگشت .محمدصادق فاتح گفته بعد
زمینهایش را به انبوهسازان نمیفروخت ،بلکه به هرکس به اندازه
از بازگشت ،پدر دومين نصيحت را به او كرد و گفت« :این ضرر در واقع به نفع توست و تجربه
نیاز یک واحد میفروخت .همین مسئله نقش موثری در افزایش ارزش امالک او و توسعه منطقه
تو را زیاد میکند ».پس از آن مجددا سرمایهای را به محمدصادق داد که بخشی از آن براثر
حاجیآباد داشت .فاتح در دهههای  30و  40فعالیتهای گستردهای در این منطقه کرد و شرکت
ل پیشبینی دوران جنگ جهانی اول از بین رفت.
حوادث غیرقاب 
توساز در جهانشهر کرج را
آبادانی جهان را در این منطقه راهاندازی کرد که مســئولیت ساخ 
بهعهده داشــت .در دهههای  30و  40ساخت شهرک نمونه و احداث  400دستگاه ساختمان
JJاز بیرجند تا مشهد
کارگری باتوسعه فعالیتهای اقتصادی محمدصادق فاتح در این منطقه کرج در دستور کار قرار
در اوایل قرن  14شمسی تجارت در شرق کشور بین هندوستان ،زاهدان ،بیرجند و
گرفت که در نهایت  200دستگاه آن به بهرهبرداری رسید .فاتح ،اقدام به درختکاری خیابانهای
مشهد رونق فراوانی داشت و همین موضوع باعث شد تا محمدصادق فاتح بعد از صحبت
جهانشهر کرج کرد و به آن رسیدگی دائم داشت؛ درختانی که هنوز در این منطقه به یادگار
با پدرش از یزد راهی بیرجند شود و دفتر تجاری آنجا را راهاندازی کند .او همچنین بعد
باقی ماندهاند .در آن زمان ،خانهها آب لولهکشی شهری نداشت؛ از این رو بر سر هر کوچه ،شیر
از دو ســال و با توسعه کارش به مشــهد رفت و باتوجه به صداقت در کار خیلی زود به
آبی نصب کرد.
یکی از تجار مهم و خوشنام این شهر تبدیل شد تا جایی که شرکت نفت براساس همین
اعتبار ،نمایندگی فروش نفت و بنزین خراســان را به او واگذار کرد .البته حضور فاتح در
JJورود به فعالیتهای صنعتی
مشهد چندان طوالنی نشد زیرا با تصویب و اجرای قانون انحصار تجارت در سال 1309
در کنــار این فعالیتهای تجاری و ســاختنمانی در دهه  30محمــد فاتح که یکی از
فعالیت بازرگانان (خصوصا در شهرستانها و مناطق دور از پایتخت) مقید به دهها مجوز و
سهامداران چیتسازی ری بود ،تصمیم گرفت وارد فعالیتهای صنعتی هم بشود و کارخانه
پروانه شد و پیچیدگی کار به جایی رسید که فاتح محبور شد برای ادامه کار کلیه اراضی
نساجی راهاندازی کند .البته فارغالتحصیلی پسرش در رشته مهندسی نساجی از انگلستان
کشاورزی ،امالک و ...را بفروشد و به تهران بیاید .بعد از حضور فاتح در تهران و راهاندازی
نقش مهمی در این تصمیم داشــت .فاتح ســهام خود را در چیت ری فروخت و به همراه
تجارتخانه در تهران ،او سفرهای متعددی به هندوستان ،ژاپن و اروپا کرد و توانست از این
محمدعلی غضنفر (برادرزنش که گفته میشود او هم فارغالتحصیل نساجی بود) در  8مهر
راه ،معاملههای بزرگ و پرسودی انجام دهد و پس از این سفرها به صورت گسترده وارد
 1333اقدام به تاسیس کارخانه جهان چیت در حاجیآباد کرج کرد؛ کارخانهای که در سال
تجارت چای شود و به همراه برادرزنش شرکت چای جهان را راهاندازی کند.
 1335به بهرهبرداری رسید .کارخانه با هدف تبدیل پنبه خام و ابریشم مصنوعی به چیت،
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خانه فاتح در کرج با  500متر زیربنا که متعلق به دوره پهلوی است در فهرست میراث ملی به ثبت
رسیده است .همچنین خانه پدری او در یزد با قدمت 150ساله و خانه حاج عبدالوهاب فاتح با
قدمت 100ساله در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفت.

چلوار ،پاتیس ،پارچه پردهای و مبلی تاسیس شد .قدرت تولید کارخانه  1/5میلیون متر از
انواع پارچه بود .قسمت چاپ ،رنگرزی ،تکمیل و گلزنی ،حدود سه برابر تولید کارخانه ظرفیت
داشت .مساحت کارخانه 100 ،هزار مترمربع و زیربنای آن 34 ،هزار مترمربع بود .ماشینآالت
آن با قیمت حدود یک میلیون لیره از انگلستان ،آلمان و بلژیک خریداری شد .این شرکت
اساسا خانوادگی بود با وجود این ،فاتح در اداره مستقیم کارخانه مشارکت نداشت .حضور و
کنترل او از طریق خویشاوندانش صورت میگرفت .کاظم فرهنگی خواهرزاده فاتح ،مدیرعامل
کارخانه بود .سرمایه شرکت ،بعد از چند مرحله در اوایل دهه  50به  450میلیون ریال افزایش
یافت .کارخانه  3مهندس 39 ،کارمند و  1600کارگر داشت .زیربنای آن  38هزار مترمربع
بود و سالیانه  20تا  24میلیون متر از انواع پارچههای نخی پنبهای و الیاف مصنوعی تولید
میکرد .گفته میشود محصول روزانه این کارخانه  70هزار متر پارچه بوده است .عالوه بر این
در ســال  ،1349کارخانه جهان چیت کارگاه دیگری بهنام آرمه در حاجیآباد کرج تاسیس
کرد که  240پرســنل و  5458مترمربع زیربنا داشت.این کارخانه ،سالیانه  1400تن انواع
نخ ،کیسههایی از نخ پالستیکی ،توری پنجره و ...تولید میکرد .همچنین کارخانه پشمبافی
جهان با شراکت محمدصادق فاتح و محمدعلی غضنفر در کنار این مجموعهه ا تاسیس شد.
کارخانه در اوایل سال  1339در کیلومتر  10جاده ساوه در زمینی به مساحت  55هزار متر و
زیربنای  12هزار متر ساخته شد .این کارخانه  2000دوک ریسندگی و  60دستگاه بافندگی
داشــت که آنها را از آلمان خریده بودند .تولید سالیانه شرکت  700هزار متر پارچه و 100
هزار تخته پتو بود.
JJروغن نباتی جهان
در کنار کارخانههای حوزه نساجی مهمترین فعالیت صنعتی محمدصادق فاتح را باید در «روغن
نباتی جهان» دنبال کرد؛ محصولی که خیلی زود به برندی مهم در کشور تبدیل شد و به رقیبی
برای شرکتهای بهشهر و قو .کارخانه روغننباتی جهان در  15آبان  1334برای تولید روغن نباتی
از روغن دانههای پنبهای در حاجیآباد کرج با ســرمایهگذاری فاتح و محمدعلی غضنفر تاسیس
شد .کلیه فعالیتهای تولیدی ،اعم از روغنکشی ،پاالیش ،چاپخانه ،ظروف فلزی ،پت ( )petتولید
هیدروژن و ...در این کارخانه انجام میشــد .میزان تولید آن ،سالیانه  75هزار تن بود که به تولید
انواع روغن جامد و مایع در وزنهای  900گرمی تا  17کیلوگرمی میپرداخت .ظرفیت تولید آن
پس از انقالب گسترش یافت و تولید روزانه آن  260تن روغن جامد و مایع بود .این کارخانه اولین
تولیدکننده لستین خوراکی بود و سالیانه  250تن از آن و  70هزار تن کنجاله تولید میکرد .اما این
کارخانه بعد از انقالب مصادره شد .در اواسط سال  6 ،1385درصد از روغن موردنیاز کشور را تامین
میکرد .کارخانه در اواخر دهه  80به کیلومتر  15بزرگراه زنجان-قزوین منتقل شد .سهامداران فعلی
آن ،بنیاد شهید با  47/5درصد سهام و ستاد اجرایی فرمان امام با  6/8درصد سهام هستند .بقیه
سهام در اختیار سایر شرکتهای سرمایهگذاری و عمومی است.
البته محمدصادق فاتح و محمدعلی غضنفر دو شــریک و خویشــاوند در اواسط دهه 1340
بهصورت دوستانه مالکیت شرکتها را بین خود تقسیم کردند .فاتح مالکیت چای جهان و جهان
چیت را گرفت و غضنفر مالکیت روغن نباتی جهان و پشمبافی جهان را بهدست آورد.

کارخانه روغن نباتی جهان

JJاعتراض کارگران ،ترور فاتح
با نزدیک شدن به دهه  50شمسی مبارزات سیاسی به خصوص از نوع کارگری و کمونیستیاش
شدت گرفته بود ،فعالیتهایی که با شروع مبارزات چریکهای فدایی خلق در سال  1349در برخی
از نقاط و جمعهای کاری به شدت شعلهور شد که یکی از آنه ا کارخانههای زیرمجموعه محمدصادق
فاتح بود .کارگران این کارخانهه ا به وضعیت معیشت ،بیمه ،حقوق و دستمزد و ...اعتراض داشتند
و همین شد که دست به اعتصاب زدند و  9اردیبهشت  1350کارگران کارخانه فاتح در دستهای
 200تا 500نفره به سمت تهران حرکت کردند و زمانی که به کاروانسراسنگی رسیدند با نیروهای
ژاندارمری درگیر شدند و براثر تیراندازی  3کارگر (و به روایت نصراهلل حدادیِ تهرانشناس  20نفر)
جانشان را از دست دادند و تعدادی هم زخمی شدند .این حادثه برای فاتح بسیار تلخ بود و البته گران
تمام شد و بعد از آن دو سال به کارخانه نیامد و در نهایت هم به ترور او از سوی چریکهای فدایی
منجر شد .چریکهای فدایی ،سه سال و سه ماه پس از کشته شدن کارگران ،به انتقام خون آنان در
دادگاهی غیابی ،فاتح را محکوم به اعدام کردند و در  20مرداد  1353هنگامی که او از تجریش عازم
محل کار خود بود ،در محل پل ستاری فعلی او را ترور کردند .او در حاجیآباد کرج ،یعنی همان
محلی که حدود  35سال فعالیت داشت ،در کنار برادر همسرش مهندس غضنفر دفن شد .محمد
صفری لنگرودی و اعظم روحی آهنگران (ترورکنندگان فاتح) دو ســال بعد ،یعنی در  7شهریور
 1355تیرباران شدند .پس از ترور فاتح اداره کارخانهه ا و فعالیتهای شرکتهای او برعهده اعضای
خانواده و فرزندانش قرار گرفت تا اینکه بعد از انقالب کارخانه و داراییها در سال  1362توقیف و در
سال  1364مصادره شد .البته خانه محمود فاتح در شمیران تهران در نیمه اول دهه  1370و حدود
 15سال پس از انقالب از سوی دادگاه انقالب به خانوادهاش برگردانده شد.
JJبنیاد خیریه فاتح
حوزه اجتماعی و خیریه فعالیتهای محمدصادق فاتح ترکیبی از اشــکال مدرن و سنتی بود.
ی خویش ،جامعیت و تنوع
توجه او به تاسیس بنیاد خیریه در کنار وقف بخشی از زمینها و دارای 
این فعالیتها را نشــان میدهد .او دو مسجد به نام رسول اکرم و مسجد جامع ساخت و عالو ه بر
اهدای زمین ،در آغاز  150هزار تومان به این کار اختصاص داد بعد از فوتش مسجد به بهرهبرداری
رسید ،احداث دبستان جهان چیت و راهنمایی فاتح (بعدها به بنتالهدی و عالمبخش تغییر نام داد)
از دیگر فعالیتهای او است .احداث دبستان در تهران و مشهد ،کمک به ساخت بیمارستان سوانح
سوختگی شهید مدنی ،احداث خوابگاه دانشجویی در دانشگاه تهران ،و تاسیس دو ساختمان برای
پیکار با بیسوادی کارگران و ساکنان محله ،از دیگر اقدامات او بود .درختهای کهنسال ،زمینهای
ســبز و پارکهای امروز جهانشهر ،یادآور تالش مردی زاده کویر است که به زندگی اهمیت می
داد .بنیاد خیریه فاتح در سال  1352در جهانشهر کرج به ثبت رسید .سرمایه اولیه بنیاد 18 ،هزار
تومان بود .بنیاد به هیچ حزب سیاسی وابسته نبود و حق دخالت در سیاست را نداشت .هدف بنیاد،
گســترش فرهنگ عمومی از طریق تاسیس مدرسه ،کتابخانه ،مسجد ،فیلم آموزنده ،انواع کمک
نقدی و غیرنقدی به دانشآموزان و دانشجویان ،خدمات بهداشتی مثل تاسیس درمانگاه ،آموزشگاه
پرستاری ،پرورشگاه ،مهد کودک ،خوابگاه و ...بود .درآمد بنیاد را موسسان از طریق واگذاری زمین،
ساختمان ،اجاره امالک زراعتی ،وجوه نقدی و سهام تامین میکردند.
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کارآفرین
نگاهی به  4دهه فعالیت کاری و زندگی هاکوپیان ،کارآفرین ارمنی صنعت پوشاک کشور

نماد پوشاک ایرانیان
از زمانی که شاه عباس صفوی بخشی از ارامنه را از کشورشان
ولی خلیلی
به ایران کوچ داد ،این مهاجران که صنعتگرانی زبردست بودند
در رشتهها و شاخههای مختلف صنعتی در شهرهای مهمی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی
مانند تهران ،اصفهان ،تبریز ،ارومیه و ...مشغول به کار شدند
و توانستند کارگاههای مختلف زرگری ،فلزکاری ،بلورسازی و ...را در ایران راهاندازی و تاسیس
کنند و موفقیتهای بسیاری به دست آورند .در این بین یکی از مشاغلی که ارامنه مهاجر تبحر
بسیار در آن داشتند خیاطی و دوخت لباس بود؛ شغلی که حاال با گذشت بیش از  300سال از
کوچ آنها به ایران هنوز در آن چیرهدست هستند و مشهور .در این بین البته نام برخی از ارامنه
ت هاکوپیان ،بنیانگذار پوشاک مردانه
بیش از دیگران شــنیده میشود که بدون شک سومبا 
هاکوپیان یکی از آنهاســت .نامی که برای بســیاری از مردان ایرانی یاد و خاطره کت و شلوار
عروسیشان را زنده میکند.
ت هاکوپیان متولد  11دی سال  1323در تبریز است و حدود دو ماه دیگر 73ساله
سومبا 
میشود .او در دوران نوجوانی و از سال  1335یعنی زمانی که 12ساله بود وارد حرفه خیاطی و
تولید لباس و پوشاک شد و سالهای بسیاری در کارگاههای مختلف کار کرد و تجربه اندوخت
تا اینکه در سال  11( 1346سال بعد از شروع کار) با دریافت پروانه دوزندگی مردانه اولین کارگاه
تولیدی خود را راهاندازی کرد .تاسیس این کارگاه در واقع همزمان بود با تحوالت مهمی که در
صنعت مد و پوشاک در جهان و به خصوص ایران عصر پهلوی در حال وقوع بود؛ در این سالها
عالقه جوانان به مدها و لباسهای اروپایی افزایش چشمگیری یافته بود و دولت و حاکمیت نیز
مردم را به استفاده از پوشاک نوین به خصوص کت و شلوار تشویق میکردند .یکی از ابتکارات
مهم سومباتهاکوپیان در این سالها اجرای نخستین نمایش مد زنده در ایران بود .او در اوایل
دهه  ۵۰به عنوان طراح و خیاطی جوان ،نمایش مد زندهای برگزار کرد و مدسازی را در ایران
پایه نهاد و همین موضوع هم باعث شد که خیلی زود و با وجود جوانی (28-27ساله) مشتریان
بسیاری پیدا کند و حتی شرکتهای دولتی نیز برای دوخت لباسهای ویژه به او مراجعه کنند.
او در این ســالها در کارگاه خود بهجز گرفتن سفارش دوزندگی لباسهای مردانه و زنانهای
مثل کت و شلوار ،پیراهن ،جلیقه و ...از سال  ۱۳۵۲طراحی ودوخت یونیفورم برگزارکنندگان
بازیهای آسیایی در تهران ،لباسهای رسمی اعضای ارکستر سمفونیک تهران ،یونیفورمکادر
پروازی ایرانایر و فرودگاههای مختلف کشــور ،و شرکتهای مختلف نفتی را پذیرفت و این
موضوع به شهرت بیشترش منجر شد.
اما برایهاکوپیان جوان سقف آرزو در همین حد نبود ،او به دنبال این بود که بتواند روزی
یک برند جهانی پوشــاک در ایران راهاندازی کند و برای رسیدن به این هدف دید که نیاز به

دیدارهاکوپیان با علی الریجانی و قول مساعد رئیس مجلس برای حمایت از تولید پوشاک داخلی
و جلوگیری از قاچاق پوشاک به داخل کشور

118

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوششم ،آذر 1396

آموزشهای الزم دارد و تجربه نمیتواند کافی باشد برای همین در نیمههای دهه  50با سفر به
آلمان دوره آکادمی خیاطی مولر را که یکی از معتبرترین دورهها در حوزه طراحی پوشاک در
جهان محسوب میشود پشت سر گذاشت و بعد به ایران بازگشت و با جدیت بیشتر کارش را
دنبال کرد و در کنار طراحی و تولید انواع پوشاک در سال  ۱۳۵۴اولین ژورنال مد ایران را به
نام «هوکرپ» منتشر کر د.
البته با نزدیک شدن به سالهای پایانی دهه  50شمسی و با وقوع انقالب و شروع جنگ
و تغییر فضای فرهنگی کشــور ،برای چند سال هاکوپیان همچون بسیاری از صنایع دیگر با
توگو با سایت تخصصی نخ و سوزن آن را
ت هاکوپیان در گف 
چالشهایی روبهرو شد که سومبا 
اینگونه تعریف کرده است« :واقعیت این است که در ابتدای امر برند ما به صورت سفارشی کار
میکرد اما به مرور کار به صورت تولید انبوه رسید .البته مشکالت در این عرصه بسیار فراوان
بود .در زمان جنگ بخش خصوصی با فشــار زیادی روبهرو شد .زیرا مواد اولیه به سختی وارد
کشور میشد .البته من معتقدم که اگر به کاری ایمان داشته باشید ،میتوانید آن را پیش ببرید.
ضمن اینکه مشکالت پس از انقالب مختص ایران نیست بلکه این اتفاق در کشور فرانسه نیز
افتاده است .با وجود مشکالت زیادی که در بخش تهیه مواد اولیه وجود داشت ما استانداردهای
الزم را تغییر ندادیم .با تغییر این استانداردها میتوانستیم مصرف مواد اولیه را کاهش دهیم ،اما
من معتقدم این کار اجحاف در حق مشتری است .این دوران با سختیهای بسیاری گذشت اما
سرانجام به گسترش رسیدیم .من معتقدم که باید به مشتری و کارکنان خودمان وفادار باشیم
یعنی کیفیت را مدنظر قرار دهیم .ضمن اینکه بخش خصوصی باید روی پای خودش بایستد.
من افتخار میکنم که تا امروز از کمکهای دولتی بهرهای نبردهام».
بــا پایان یافتــن جنگ،هاکوپیان بــار دیگر به فکر توســعه کار افتاد و چندین ســال
زمینهچینیهای الزم را انجام داد تا اینکه در دهه  80کارگاه خود را به واحدی صنعتی تبدیل
کرد و ضمن تجهیز آن با فناوریها و ماشینآالت روز ،زمینه اشتغالزایی قابل توجهی را فراهم
ت هاکوپیان برای بهروزسازی آموزشها در صنعت
کرد .همچنین در کنار این فعالیتها سومبا 
طراحی و تولید پوشــاک چند جلد کتاب تدوین و ترجمه کرد تا دانشــجویان و عالقهمندان
طراحی و تولید پوشاک از طریق آنها بتوانند با آخرین تحوالت این حوزه آشنا شوند .او همچنین
در زمینه فعالیتهای آموزشی با دانشــگاههای شریعتی و الزهرا همکاری دارد و به تدوین و
تدریسروشهای نوین مدلسازی در پوشاک و تعویض روشهای فرسوده و ناکارآمد میپردازد.
هاکوپیان درباره شروع تدریس در دانشگاه در مصاحبهای با سایت باشگاه ثروت گفته« :تا دهه
 ۷۰شرایط برای فعالیت بخش خصوصی همچنان محدود بود .در آن هنگام مدرسه عالی سمیه

هاکوپیان برای بیش از  4دهه فعالیت در حوزه صنعت پوشاک کشور ،سال  1394به عنوان پیشکسوت صنعت ،معدن و تجارت و
ت هاکوپیان دارنده
کارآفرین برتر کشور شناخته شد و از سوی معاون اول رئیسجمهور مورد تقدیر قرار گرفت .عالوه بر این شرک 
نخستین گواهینامه مدیریت کیفیت وبیش از بیست جایزه بینالمللی در صنعت پوشاک است.

که امروز دانشگاهشریعتی است برای ارتقای سطح علمی خود در رشته الگوسازی و مدلسازی
از من درخواســت همکاری کرد که من آنرا پذیرفتم و اولین دوره کالسهای ویژه را برای
مدرسان آن مدرسه عالی برگزار و از این طریق یک سیستم نویناروپایی را جایگزین روشهای
کهنه و فرسوده و غیرکارا کردم .چند ترم نیز به تدریس به دانشجویان پرداختم .مدتی بعد،از
دانشگاه الزهرا دعوتی در همین زمینه دریافت داشتم و چند سالی در آن دانشگاه تدریس کردم
و همان سیستم نویناروپایی را از طریق تدوین جزوات تخصصی و حرفهای آموزش دادم که
در کل سیستم آموزش عالی در این رشته تحولچشمگیری ایجاد کرد .در پی این تحوالت
آموزشی در مقطع عالی ،برای اولینبار رشته مهندسی پوشاک در دانشگاهامیرکبیر دایر شد که
بار دیگر از من دعوت به همکاری به عمل آمد و من نهایت همکاری را انجام دادم و به مدت  ۳یا
۴ترم در آن دانشگاه به آموزش دانشجویان پرداخت م ».عالوه بر اینها مطرح کردن ایده راهاندازی
ت هاکوپیان است،
و تاسیس انجمنطراحان لباس و پارچه از دیگر فعالیتهای اجتماعی سومبا 
انجمنی که خود او به ریاست هیئت مدیرهاش انتخاب شد .هاکوپیان برای بیش از  4دهه فعالیت
در حوزه صنعت پوشــاک کشور سال  1394به عنوان پیشکسوت صنعت ،معدن و تجارت و
کارآفرین برتر کشور شناخته شد و از سوی معاون اول رئیسجمهور مورد تقدیر قرار گرفت.
عالوه بر این شــرکتهاکوپیان دارنده نخستین گواهینامه مدیریت کیفیت وبیش از بیست
جایزه بینالمللی در صنعت پوشاک است.
در حال حاضر شرکت واحد صنعتی پوشاکهاکوپیان اولین و بزرگترین طراح و تولیدکننده
تمامصنعتی پوشاک در ایران شناخته میشود .در سایت این شرکت نوشته شده« :با راهاندازی
تکنولوژی هزاره سوم صنعت پوشــاک درخطوط تولیدی شرکتهاکوپیان ،هنر خیاطی با
صنعت در هم آمیخته است .فرآیند تولید کت و شلوار و پیراهن در کارخانههایهاکوپیان در
بومهن تهران انجام میگیرد .هاکوپیان برای تامین پارچه و مواد اولیه محصوالت خود با برترین
تولیدکنندگان از کشورهای ایتالیا ،آلمان ،انگلستان و ترکیه همکاری میکند .همچنین از همان
ابتدا با هدف افزایش و تضمین کیفیتمحصوالت ،کارشناسا ن هاکوپیان برای آموختن دانش
نوین صنعت پوشاک به دورههای تخصصی مختلف مد و پوشاکدر کشورهای اروپایی اعزام
ِ
یشوند ».
م 
هاکوپیان هماکنون  ۲۴فروشگاه زنجیرهای در سراسر کشور و بیش از  400هزار مشترک
دارد .همچنین یکی از ویژگیهای جالب این شرکت استفاده از نیروهای جوان کار آزموده و با
سرپرستی کارشناس ایتالیایی است.
JJنقشهاکوپیان در صنعت پوشاک ایران چه بوده است؟
سومباتهاکوپیان در پاسخ به این سؤال ک ه هاکوپیان در تحوالت صنعت پوشاک چه نقشی
داشته است ،با بیان اینکه این بیشترین سؤالی است که از او پرسیده میشود ،گفته« :من از نیمه
دوم دهه  40وارد مد و مدسازی شدم و در اواخر آن دهه با یک آکادمی مد در اروپا ارتباط برقرار
کردمو نشــریات آن را بطور مرتب دریافت میکردم .این رابطه تا به امروز ادامه دارد .در اوایل
دهه  50هنر مد و مدسازی بهویژه در پوشاک زنانه از طریق نمایش زنده مد در اماکن عمومی
مانند سالن هتلها ،از کنج خانهها خارج شد و به میان مردمآمد .در اوایل دهه  50مدلهای من
به ویژه در رشته مردانه به روی صحنه آمد و در سال  ۱۳۵۳در فستیوال مد برگریز ،مدلهای
من در طراحی و دوخت اول شــد و در پی آن در ســال  ۵۴بــا ارائه مجموعهای از مدلهای
زنانه و مردانه،من گامی در مد
لباس ایران برداشــتم که تا آن
ت.
زمان در ایران ســابقه نداش 
این گام جدید و بیسابقه اجرای
یک نمایش باشــکوه و زنده مد
بــرای اولین بار در ایران بود که
آن را در هتل کنتینانتال تهران
برگزار کردم .این نخســتین بار
بود که یک مدساز ایرانی به طور
مستقل این نمایش را در چنین
سطحی برگزار میکرد و شاید

بتوان گفت که کلمه مدسازی برای اولین بار در ایران بر زبانها جاری شد .این موضوع به طور
گسترده توجهرسانههای داخلی و خارجی را به خود جلب کرد و من در گام بعدی با بهرهگیری
از مدلهای ارائهشده در این نمایشاولین ژورنال رنگی مد ایران را به نام «هوکرپ» در همان
سال چاپ و منتشر کردم .موضوع انتشار این ژورنال و برگزاری نمایش زنده مد تحت پوشش
اخبار بینالمللی قرار گرفت و خبرگزاری رویترز نهتنها این خبر را به خارج از کشور مخابره کرد،
بلکه در مورد چند نمونه از مدلهای ارائهشــده اظهارنظر و ازدیدگاه هنری اعالم داشت که
بخشی از مدلها ،الهامی از لباسهای دهه  ۱۹۳۰اروپا بوده است که برای این خبرگزاریبسیار
تعجببرانگیز بود که یک طراح ایرانی در آن سالها به تاریخ لباس اروپا نگریسته است .حتی
دو مدلاز لباسهای تاریخی ایران الهام گرفته شده بود که مورد توجه ویژهای قرار گرفت .با
این اقدام رویترز ،نامهاکوپیان ازمرزهای ایران عبور کرد و به شهرت رسی د ».او در ادامه گفته:
ت هاکوپیان ،در بین مشتریان جایگاه ویژهای به دست
«علیرغم جوان بودن خود من و شرک 
آوردیم و من به این نتیجه رسیدمکه باید برای آینده یک برنامه بلندمدت طراحی و تنظیم
کنم .این کار هم انجام شد ولی در سال  ۱۳۵۷انقالب ایران بهپیروزی رسید و طبق روال همه
انقالبها ،تغییرات در تمامی ابعاد به ویژه در بعد فرهنگی به وقوع پیوست و فرهنگمصرف
لباس به طور موقت تغییر کرد و عدهای به این باور رسیدند که مد و لباس به شکل آن روز در
جامعه جایینخواهد داشت .از طرف دیگر با شروع جنگ تحمیلی این اندیشه بیش از پیش
تقویت شد به طوری که در اوایل دهه ۶۰کارخانههای لباسدوزی که عمدتاً در اختیار دولت
قرار داشتند با تعطیلی مواجه شدند .ولی من با آگاهی از تاریخانقالبها به ویژه از جنگ جهانی
دوم ،دریافتم که چگونه بعد از جنگ و تثبیت انقالب همهچیز به ویژه هنر طراحی لباسبه
شرایط عادی بازمیگردد و همچنین تجربه کشورهای اروپایی این پیشنگری مرا محقق کرد.
با توجه به اعتقاد راسخ ما در پیشرفت این حرفه ،برای جلوگیری از تعطیلی کارخانههای دولتی
همکاریهای موفقیتآمیزی انجام دادیم و علیرغم محدودیتهایی که برای بخش خصوصی
در آن زمان جریان داشت ما از حرکت بازنایستادیم و با ابتکارات بسیار خالقانه طرحهای خود را
در نمایشگاههای بینالمللی بازرگانی که در تهران برگزار میشدارائه کردیم .غرفههای ما همیشه
مورد توجه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی قرار میگرفت و این امر ما را بیش ازپیش به آینده
امیدوار میکرد .همچنین در دهه  ۸۰که روزنهای برای فعالیت بخش خصوصی گشوده شد،
ما گام بیسابقه دیگری در مسیر فعالیتهای گستردهخود برداشتیم که در سال  ۸۱به نتیجه
رسید و شرکتهاکوپیان آخرین تکنولوژی هزاره سوم را در طراحی و دوخت کهدر بسیاری
از موارد عصر صنعتی را نیز پشت سر نهاده بود برای اولینبار به ایران آورد و با افتخار تمام این
پروژه رادر کمتر از دو ماه نصب و راهاندازی کردیم و به بهرهبرداری رساندیم».
او همچنین در گفتوگو با ســایت تخصصی نخ سوزن ،به جوانان که وارد صنعت پوشاک
و طراحی میشوند توصیههای ویژهای کرده است« :نگویید نمیدانم چطور باید وارد بازار کار
شد .طراحانی موفق هستند که تنها به دانستههای دانشکده اکتفا نکنند .طراحی بسیاری از
دانشجویان امروز ما شبیه به کشیدن عکس است .مسائل مختلفی در دنیای مد امروز وجود
دارد که از آن باید بهره برد .باید ماشین ،نخ و کلیه مواد اولیه این مسیر را بشناسید .اما این کار
با دانشگاه امکانپذیر نیست بلکه باید وارد محیط کار شوید و تجربه بیاموزید و تحقیق کنید و
با مراکز خارج کشور ارتباط برقرار کنید .راه این کار بسیار طوالنی است اما جوانان امروز بسیار
شتابزده هستند».

هاکوپیان هماکنون  ۲۴فروشگاه زنجیرهای در سراسر کشور و بیش از  400هزار مشترک دارد .همچنین یکی از ویژگیهای جالب این شرکت استفاده از نیروهای جوان
کارآزموده و با سرپرستی کارشناس ایتالیایی است
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کارآفرین
غالمرضا آگاه چگونه زمینهای زیر کشت کرمان را به پستهکاری تبدیل کرد

مرد پسته خندان

شرکتسهامی
صادرات پسته ایران
یکی از شرکتهای
فعالی بود که
غالمرضا آگاه از
موسسان آن بود .این
شرکتشعبههایی
در کرمان ،رفسنجان،
تهران و هامبورگ
و نیویورک داشت
و اعضای آن را
تولیدکنندگانپسته
تشکیلمیدادند
که هدف اصلیشان
مرغوبیت و توسعه
صادرات پسته بود

120

در سالهای گذشــته به دلیل بحران آب در استان کرمان ،خنده از
روی لب کشــاورزان پستهکار کرمان و رفسنجان و سیرجان رفته است
و تولید پســته در این استان که زمانی بیش از  80درصد پسته کشور را
تولید میکرد به نصف رسیده است .حتی پیشبینی میشود اگر بحران
کنونی ادامه داشته باشد و راهکاری برای حل مشکل آب ارائه نشود تا 10
سال دیگر کشت پسته در استان کرمان به صفر خواهد رسید .پستهای که
کشت آن در این استان حدود  100سال است به صورت گسترده انجام
میشود و مهمترین درآمد بخشی از کشاورزان کرمانی محسوب میشود.
اما داستان کشت گسترده پسته در کرمان چگونه شروع شد؟
در کشت گسترده محصولی که ریشه آن در کرمان به حدود  100سال
پیش بازمیگردد ،خانواده غالمرضا آگاه نقشی اساسی داشتند .آنها از اولین
صادرکنندگان پسته ایران به امریکا و اروپا هستند .غالمرضا آگاه در سال
 1280شمسی در مشهد متولد شد .یکساله بود که با خانواده از مشهد
به یزد رفتند .او در کودکی به مکتبخانهرفت و صرف و نحو را آموخت.
سپس در 15سالگی به رفسنجان رفت و با سرمایه اولیهای که پدرش به او
داده بود کسب و کاری کوچک راه انداخت .در آن زمان کسب و کار اصلی
مردم رفسنجان کشاورزی بود و بیشتر گندم ،جو ،روناس و کمی هم پسته
میکاشتند .کشاورزان این منطقه گندم و جو خود را به یزدیها و روناس
و پسته را هم به بندرعباسیها و زاهدانیها میفروختند و مقدار کمی را
هم صادر میکردند .غالمرضا آگاه از نوجوانی به کشاورزی عالقهمند بود
و در این زمینه اســتعداد داشت و همین شد که تصمیم گرفت وارد این
راه شود و بخشی از زمینهای آبا و اجدادیاش در رفسنجان را به کشت
پسته اختصاص دهد .او تقریبا از اوایل قرن بیستم ( 1297شمسی) کشت
پسته را شروع کرد و کشاورزان دیگر را هم باتوجه به قیمت مناسب پسته
تشــویق کرد که این محصول را کشت کنند و بفروشند .غالمرضا آگاه
همچنین در برداشــت و استحصال پسته تغییراتی به وجود آورد؛ در آن
زمان با زدن چوب روی پسته پوست آن را میکندند و با دندان خندانش
میکردند و حتی پسته را در آب میشستند تا تمریز شود ولی آگاه پول
بیشــتری به کشاورزان داد تا هم پوست پستهها را با دست بکنند و هم
با ضربه ســنگ خندانش کنند؛ کاری که باعث تمیزی بیشتر پسته و
آسیب نرسیدن به آن میشد .غالمرضا آگاه حدود 20ساله بود که صادرات
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پسته را به هندوستان ،فرانسه ،انگلستان ،آلمان ،چین و ...شروع کرد و با
موفقیت در صادرات پسته به شهرهای مختلف اروپایی و آسیایی ،به فکر
بازار امریکا افتاد که بکر بود و صادرات به این کشــور را هم شــروع کرد.
او از طریق ســفارت امریکا آدرس اتاقهای بازرگانی و شرکتهای مهم
تجاری این کشــور را گرفت و مکاتبات را با آنها شــروع کرد و در نهایت
موفق شد در ســال  1307با دو شرکت امریکایی مبادالت تجاری را به
صورت محدود آغاز کند .همچنین موفقیت دیگر او این بود که توانست
تعدادی از کشاورزان منطقه را مجاب کند که به جای پنبه و روناس در
زمینهایشان پسته کشت کنند ،اتفاقی که باعث میشد غالمرضا آگاه به
محصول بیشــتری برای صادرات دسترسی داشته باشد .البته این کار با
اعتراض کشاورزان بزرگ منطقه روبهرو شد ولی با حمایت پدر غالمرضا
از او که از بزرگان منطقه بود ،این اعتراضها به جایی نرســید .با افزایش
مســاحت زمینهای زیر کشت پسته در رفسنجان و همزمان گسترش
فعالیتهای تجاری آگاه با امریکا ،از یک ســو میزان محصول هر ســال
افزایش پیدا میکرد و از ســوی دیگر صادرات به امریکا بیشتر میشد.
در این سالها و با وجود جوانی ،غالمرضا آگاه برای خود نامی دست و پا
کرده بود تا جایی که در سال  1312داور ،وزیر دارایی به رفسنجان رفت
تا وضعیت صادرات پســته را بررسی و ارزیابی کند .او در بازدید از مزارع
پســته و محصول صادراتی به امریکا ،به آگاه گفت که کار بزرگی برای
کشور کرده است .تشویق آگاه از سوی وزیر دارایی باعث شد که استقبال
مردم از کشت پسته در منطقه رفسنجان افزایش یابد و به مناطق دیگر
این استان هم برسد.
JJسفر به اروپا به نمایندگی دولت و گرفتن امتیاز دولتی
دو سال بعد از ســفر داور به رفسنجان ،غالمرضا آگاه از سوی دولت
به عنوان نماینده برای حضور در نمایشــگاه بینالمللی بروکسل به اروپا
اعزام شــد ،البته هزینه ســفر را آگاه خود پرداخت کرد و این سفر برای
او دســتاوردهای بسیاری داشت .او با خود  83من پسته و نمونههایی از
محصوالت ایران را برده بود و به کشــورهای آلمان ،انگلستان ،فرانسه و
ایتالیا هم سفر کرد و به تبلیغ محصوالت ایران به خصوص پسته پرداخت.
همچنین او در راه برگشت ،از مصر ،فلسطین ،لبنان و سوریه هم بازدید
کــرد .یکی از نکات مهمی که او در این ســفر متوجه شــد این بود که
شرکتهای امریکایی که در حلب پسته کشت میکردند با قیچی پسته
را خندان میکردند و او نیز با بازگشــت این روش را در بین کشــاورزان
جا انداخت و ترویج کرد .آگاه بعد از بازگشــت از فرنگ شعبه جدیدی از
تجارتخانهاش را در کرمان افتتاح و تالش کرد تا کارش را گسترش دهد.
او در این دوران در کنار پسته به تجارت کرک هم پرداخت و توانست با
مکاتبات با شرکتهای آلمانی و تغییر مسیر صادرات از طریق بندرعباس و
با کشتی به آلمان ،هزینهها را کاهش دهد و اعتماد آلمانیها را جلب کند.
در ســال  1317غالمرضا آگاه از دولت درخواست کرد به مدت 120
سال امتیاز پستهکاری در استان کرمان به او واگذار شود .دولت وقت زمان
این قرارداد را به یکسوم کاهش داد و آگاه از همان سال در مناطق بافت،

در سال  1317غالمرضا آگاه از دولت درخواست کرد به مدت  120سال امتیاز پستهکاری در استان کرمان
به او واگذار شود .دولت وقت زمان این قرارداد را به یکسوم کاهش داد و آگاه از همان سال در مناطق
بافت ،چاه چغوک ،سرچشمه و ...شروع به پیوند پسته و بادام کرد.

معاون اتاق بازرگانی ،صنایع و معدن کرمان بود.

چاه چغوک ،سرچشــمه و ...شروع به پیوند پسته و بادام کرد و عالوه بر
پسته در منطقه کوههای جبال بارز ،مقداری بادام در کوههای منطقه بافت
کاشت .همچنین تعدادی از درختان میوه هستهدار را به بادام کوهی پیوند
زد .او برای دسترســی به این مناطق همچنین  510کیلومتر از راههای
کوهستانی بافت و جبال بارز را تسطیح و ماشینرو کرد .با افزایش تقاضا
پسته رفسنجان و کرمان ،خیلی زود وضعیت کشاورزان منطقه بهتر شد و
دستمزد کارگران هم افزایش یافت.
همچنین آگاه در ســال  1319قراردادی بــا نماینده دولت به امضا
رســاند که طبق آن متعهد شد در دو ســال اول قرارداد  5هزار درخت،
در ســالهای ســوم و چهارم  10هزار درخت و سالهای پنجم و ششم
 15هزار درخت را پیوند بزند و محصول هر سال کمتر از قبل نباشد .او
همچنین تعهد کرد عالوه بر پرداخت تمام عوارض و مالیاتهای مربوط
به فرآوردههای حاصله ،طبق مالیاتهایی که از فرآوردههای امالک اربابی
گرفته میشد 25 ،درصد از عواید خالصی را که از پیوند ،حاصل میشد
به دولت بپردازد .طبق این قرارداد بعد از چهار سال زمینها و درختها به
اداره کل کشاورزی تحویل میشد.
JJتاسیس شرکت خشکبار
در کنار فعالیتهای گسترده کشاورزی و تجارت کرک ،غالمرضا آگاه
و تعدادی از همشهریانش در سال  1315دو شرکت تاسیس کردند که
یکی از آنها شرکت خشکبار بود که با سرمایه یک میلیون ریال توسط آگاه،
دیلمقانی ،هرندی ،ارجمند و مصطفی کمال تاسیس شد .شرکت دیگر هم
کتیرا بود که با سرمایه  720هزار ریال توسط غالمرضا آگاه ،محمدحسن
برخوردار ،ابوالقاسم هرندی و شهریار راوری در سال  1315تشکیل شد.
در کنار اینها شرکت سهامی صادرات پسته ایران هم یکی از شرکتهای
فعالی بود که غالمرضا آگاه از موسســان آن بود .این شرکت شعبههایی
در کرمان ،رفسنجان ،تهران وهامبورگ و نیویورک داشت و اعضای آن
را تولیدکنندگان پسته تشکیل میدادند که هدف اصلیشان مرغوبیت و
توسعه صادرات پسته بود .این شرکت از ماشینآالت مدرن و خودکار برای
ضدعفونی کردن ،بو دادن ،نمک زدن و بستهبندی پسته در قوطیهای
فلــزی ،مقوایی و ...به نامهای آریا و آپادانا اســتفاده میکرد .در واقع این
شرکت اولین موسسهای بود که در ایران زمینه بستهبندی مدرن پسته را
فراهم کرد و از نشان استاندارد برای کاالها و محصوالتش استفاده کرد.
آگاه در کنار فعالیتهای کشاورزی ،تجاری و صنعتی در زمینههای
اجتماعی و فرهنگی هم حضوری فعال داشت .او طبع شعر داشت و گاهی
شعر میگفت و با دوستانش انجمن شعر و ادب یزد را تاسیس کرده بودند.
او همچنین در ســالهای  1323تا  1335ســه دوره عضو انجمن شهر
رفســنجان ،یک دوره رئیس انجمن شهر کرمان و چندین دوره عضو و

JJشرکت بازرگانی خانوادگی و کنارگذاشتن کار
خانواده آگاه در ســالهای دهه  ،40دو شرکت بازرگانی در خارج از
کشور تاسیس کردند .شرکت بازرگانی اروپایی را ایرج آگاه ،فرزند غالمرضا
آگاه و شرکت بازرگانی امریکایی را اکبر امین ،پسرخاله آگاه اداره میکرد.
در ابتدا شــرکت بازرگانی اروپایی بیشتر محصوالت پسته را به فرانسه،
آلمان و انگلستان صادر میکرد ولی بعدها بازارهای ایتالیا نیز رونق بسیار
گرفت و متقاضی زیادی پیدا کرد تا جایی که میزان پسته صادراتی این
شــرکتها به سالی  30هزار تن رسید .غالمرضا آگاه در دهه  1350هم
در کنار اعضای خانواده فعالیت گسترده صادرات و بازرگانی پسته انجام
میداد تا اینکه با پیروزی انقالب تجارت پســته با کاهش روبهرو شد .از
طرف دیگر قدرتهای محلی در ســالهای بعد از انقالب تا حدی به او
فشــار آوردند که او مجبور به کنار گذاشتن تجارت پسته شد؛ موضوعی
که برای او شاید بسیار گران تمام شد زیرا آگاه چند دهه با تمام بزرگان و
علما روابطی بسیار حسنه و نزدیک داشت ولی در نهایت مجبور شد کار
را رها کند .در طول سالهای فعالیت غالمرضا آگاه ابعاد فعالیتهای او به
گونه ای بود که با سیاستمداران کشور روابطی نزدیک داشت .اسداهلل علم
وزیر دربار پهلوی طی دو نامه (سالهای  1340و  )1348از غالمرضا آگاه
تشکر کرده است .در نامه اول به تغییراتی که آگاه در شیوه تولید ،بازاریابی
و فروش پســته به وجود آورده اســت اشاره و از او به خاطر تالشهایش
قدردانی میکند و در نامه دوم هم به خاطر اهدای  20عدد گردو ،و 10
عدد مغز بادام برزیلی از او تشکر کرده است .همچنین در اواخر آذر 1340
سید ضیاءالدین طباطبایی (نخستوزیر کودتای  )1299به خاطر کشت
زیتون در مناطق خاص به غالمرضا آگاه تبریک گفت .عالوه بر اینها وزیر
کشــاورزی در دهه  40به خاطر کوشش آگاه در درختکاری در استان
کرمان به او مدال درجه  3نقره اهدا کرد .در سال  1345سپهبد باتمانقلیج
مسئول آستان قدس رضوی نیز یک سهم و نیم از  96سهم زمین وقفی
مزرعه شــاهآباد کرمان را برای عمران و آبادی در اختیار آگاه قرار داد .او
با علما نیز روابط نزدیکی داشــت و در محافل مذهبی ،اجتماعی و حتی
علمی هم شرکت میکرد .هنگامی که سه فضانورد امریکایی برای اولین
بار در اکتبر  )1348( 1969به ایران آمدند ،آگاه چند کیلو پسته اعال به
رســم هدیه برای آنها فرستاد و آنها هم بعد از بازگشت به امریکا برای او
پیام تشکر ارسال کردند .در جهان ،در کتابهای بسیاری که در ارتباط
با پسته منتشر شده است به غالمرضا آگاه و نقش او در کشت پسته در
جنوب شــرقی ایران اشــاره کردهاند .آکاه بعد از اینکه در دهه  1360با
محدودیتهایی در فعالیتهای تجاری و کشاورزی روبهرو شد ،کار را رها
کرد .او در سال  1365در 85سالگی درگذشت.

او از طریق سفارت
امریکا آدرس
اتاقهای بازرگانی
و شرکتهای مهم
تجاری این کشور را
گرفت و مکاتبات را
با آنها شروع کرد و
در نهایت موفق شد
در سال  1307با دو
شرکتامریکایی
مبادالت تجاری را
به صورت محدود
آغاز کند
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کارآفرین

داروسازان دریانورد

ارنستو برتارلی و خانوادهاش از دریا تا خشکی
زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟

ارنستو برتارلی شرکت
داروسازی سرنو را از
پدرش به ارث برد و
همراه با خواهرش دانا
مالکیت آن را در اختیار
گرفت .او تا سال 2006
و فروش این شرکت
خانوادگی ،به عنوان
مدیرعامل آن فعال بود.
برتارلی با  15.6میلیارد
دالر ثروت در رده 76
فهرستثروتمندان
جهان ایستاده است.

نام شرکت سوئیسی سرنو حتی پس از واگذاری هم مترادف
با نام خانواده ایتالیایی برتارلی اســت .خانوادهای که سه نسل
مالکان این شرکت بودند .ســرنو در سال  1906تاسیس شد،
پیترو برتارلی (پدربزرگ ارنســتو) از ابتدای تاسیس همراه این
شــرکت بود و تا سال  1935دیگر به عنوان مدیرعامل شرکت
شناخته میشد و کار توسعه خطوط تولید این شرکت زیر نظر
او انجام شد .این شرکت دارویی یکی از پیشگامان حوزه باروری
است .در سال  1949سرنو با کار بر روی هورمون گونادوتروپین
که باعث ایجاد تخمک بیشتر میشــود ،به صورت جدی وارد
حوزه درمان ناباروری شد ،در نتیجه دارویی با نام پرگونال روانه
بازار شد .این محصول چند سال بعد به عنوان دارویی استاندارد
از سوی سازمان جهانی بهداشت مورد تایید قرار گرفت و در سال
 1978اولین کودک حاصل لقاح مصنوعی با کمک همین دارو
در انگلستان متولد شد.
پرگونال تبدیل به بستر اصلی توسعه بینالمللی سرنو شد ،سال
 1965بود و حاال فابیو برتارلی (پسر پیترو) مدیرعامل شرکت بود.
در دوره مدیریت او شــرکت از ایتالیا به سوئیس منتقل شد و در
اوســط دهه  70شهرت و توسعه شرکت روندی به شدت صعودی
را طی کرد.

پس از درگیری پدرش با بیماری ،جای او را به عنوان
مدیرعامل شرکت سرنو گرفت

شرکت دارویی سرنو در ایتالیا تاسیس شد و پیترو
برتارلی از ابتدای کار به این شرکت پیوست

1965
1906
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JJدوران ارنستو
ارنستو برتارلی ،پسر فابیو و نوه پیترو در سال  1965در شهر رم
به دنیا آمد .تا زمانی که شرکت در رم قرار داشت و ارنستو هنوز به
سنی نرسیده بود که وارد امور شرکت شود ،این شرکت زیر نظر
واتیکان اداره میشد .اوایل دهه  70بود که خانواده برتارلی عمده
سهام شــرکت را در بورس عمومی از آن خود کرد و شاید برای
بیرون رفتن از سایه واتیکان بود که کسبوکار شرکت و خانواده
برتارلی همگی با هم به سوئیس نقل مکان کردند .یک سال پس
از موفقیت داروی این شرکت در زایمان به روش لقاح مصنوعی
بود که سهام سرنو در بازار بورس سوئیس عرضه شد .سال 1996
شرکت داروی گونال -اف را روانه بازار کرد تا جایگزین پرگونال
شــود و در همان زمان ،فابیو که با ســرطان درگیر بود جایگاه
خودش در شرکت را به پسر  31سالهاش ارنستو سپرد .از زمانی
که او مدیریت سرنو را به دست گرفت ،این شرکت تمرکزش را
از صنایــع دارویی به حوزه بیوتکنولوژی تغییر داد .در طول یک
دههای که او مدیرعامل ســرنو بود ،میزان فروش شــرکت به 3
برابر قبل رسید.
در اواخر دهه  90میالدی شــرکت چند داروی بسیار موفق
را به بازار عرضه کرد .یکــی از این محصوالت داروی ربیف بود،
دارویی برای کنترل عالیم بیماری اماس و همچنین داروی سِ یژن
که برای مداوای اختالالت هورمونی در کودکان تجویز میشــد.
ســال  2000سهام سرنو در بازار بورس نیویورک هم عرضه شد
و درآمدی معادل  1.8میلیارد دالر به همراه آورد .ســال 2006
خانواده برتارلی  64.5درصد از سهام سرنو را در ازای  8.6میلیارد
دالر به شرکت آلمانی مِرک واگذار کردند.
در حال حاضر ارنستو از فعالیت شرکت وایپوینت سود میبرد،
شرکتی که در حوزه مدیریت اموال و علوم زیستی (علوم زیستی
به تمامی رشــتههای علمی از قبیل زیستشناســی ،پزشکی،
انسانشناسی و بومشناسی گفته میشود که با موجودات زنده،
فرایندهای زیستی و روابط متقابل آنها با یکدیگر و زیستبوم آنها
سروکار دارد) فعال است .بین ســالهای  2000تا  2009او در
هیئت مدیره شرکت  UBS AGهم فعالیت داشت ،یک شرکت
خدمات مالی و بانکداری سوئیســی که شعبههای مرکزی آن
در شهرهای بازل و زوریخ سوئیس مستقر است و انواع خدمات

1998
1995

فابیو برتارلی مدیریت شرکت سرنو را بر عهده گرفت و در
همان سال پسرش ارنستو برتارلی در شهر رم به دنیا آمد
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فابیو برتارلی ،پدر ارنستو از دنیا رفت و کنترل شرکت
در اختیار فرزندانش قرار گرفت

در اواخر دهه  90میالدی شرکت چند داروی بسیار موفق را به بازار عرضه کرد .یکی از این محصوالت داروی ربیف بود،
دارویی برای کنترل عالیم بیماری اماس و همچنین داروی ِسیژن که برای مداوای اختالالت هورمونی در کودکان تجویز
میشد .سال  2000سهام سرنو در بازار بورس نیویورک هم عرضه شد و درآمدی معادل  1.8میلیارد دالر به همراه آورد.

بانکی ،بانکداری اختصاصی ،مدیریت سرمایهگذاری و مدیریت
دارایی و بانکداری شرکتی برای شرکتهای بزرگ و سازمانها
در سراسر جهان ارائه میدهد.
ارنستو در سال  2000وارد حوزه ورزش شد و تیم قایق بادبانی
 Alinghiرا تاسیس کرد که در سال  2003و در جریان مسابقات
امریکا موفق شــد تیم قایقرانی نیوزیلند را شکست دهد .این
نخستین تیمی بود که در تاریخ مسابقات قایقرانی جام امریکا
موفق شده بود تا در نخستین دوره شرکتش ،جام قهرمانی را از
آن خود کند .از ســال  1851این جام نصیب هیچ تیمی از قاره
اروپا نشده بود .زمانی که تیم در سال  2003برنده جام شد و جام
را به اروپا برگرداند ،ارنســتو خودش هم به عنوان راهنما ،مسیر
تیم قایقرانی را همراهی میکرد و در ســال  2007در مسابقات
قایقرانی اسپانیا هم با حضور او در تیم بود که  Alinghiاز عنوان
قهرمانی خود دفاع کرد .ارنستو برتارلی در طول فعالیت خود در
شــرکت سرنو توانست با مدیریت و رهبری درست سود شرکت
را به ســه برابر برســاند و پس از آن هم تواناییاش را در نشان
دادن مسیر درست در حوزه ورزش به کار برد و توانست یکی از
موفقترین تیمهای قایقرانی نوظهور را در برابر حریفان قدر به
موفقیتبرساند.
شرکت سرنو حاال نام مرک سرنو را بر خود دارد .این شرکت
در  44کشور دنیا فعال است و در  8کشور کارخانه و خط تولید
دارد و محصوالتش در  90کشور به فروش میرسند .حاال مرکز
تحقیقات و توســعه شرکت در سوئیس ،امریکا و ایتالیا متمرکز
شــده اســت .بیش از  4هزار و  700نفر برای این شــرکت کار
میکنند .ساختمان مرکزی این شرکت در سال  2006به خانواده
برتارلی بازفروش شد تا شرکت جدید با نام جدید و مالکان جدید
در ساختمان جدیدی در قلب ژنو مستقر شود.
JJدونا
عالقه به دریا و دریانوردی در خانواده ایتالیایی برتارلی موروثی
اســت .دونا برتارلی ،دختر فابیو هم مانند برادرش به این حوزه
عالقهمند اســت و در کنار تاجر ،به عنوان دریانورد هم شناخته
میشــود .دونا در سال  1968در رم به دنیا آمد .او از سال 1992
تا  1997در شــرکت خانوادگیشان فعالیت داشت و مدیر امور
عمومی و تخصصی شرکت بود و بنیاد سرنو را تاسیس کرد.
دونا در سال  2011به همراه یان گویچارد ،باشگاه دریانوردی
اسپیندریفت را تاسیس کرد و از آن به بعد قایقسواری و مسابقه
قایقرانی یکی از بارزترین وجوه زندگی او قلمداد میشــود .این
باشــگاه مالک مجهزترین قایقهای مســابقهای در مدلهای
گوناگون است و حضور فعالی در مسابقات قایقرانی دارد .اما عشق
به دریا سبب نشده که او از تجارت بر روی خشکی غافل بماند .او

مادر برتارلیها
ماریا آیریس برتارلی ،مادر ارنستو و همسر فابیو سالهای جوانیاش را در کشور تونس گذرانده
بود ،جایی که در رشــته هنر تحصیل کرد .او در ســال  1964با فابیو برتارلی ازدواج کرد .از سال
 1984تا  1999رئیس شرکت ( ASBVفعال در حوزه ژنتیک) بود و در حال حاضر ریاست بنیاد
برتارلی را بر عهده دارد.
عالقه فابیو برتارلی به دریا و دریانوردی ســبب شد تا خانوادهاش همراه او زمان زیادی را روی
آبهای آزاد سپری کنند و پس از مرگ او هم برای زنده نگه داشتن خاطره او تصمیم گرفتند که
این کار را از طریق کمک به نجات دریا ،جانداران دریازی و جوامع محلی مقیم در کنار اقیانوسها
و دریاها انجام دهند .بنیاد برتارلی در سال  98و به یاد فابیو برتارلی تاسیس شد .هدف این بنیاد
حفاظت از دریا است و حمایت از تحقیقات مربوط به علوم زیستی و جوامع محلی حاشیه دریاها.
این بنیاد که توسط ارنستو و دونا تاسیس شد حاال توسط مادر و فرزندانش اداره میشود و تالش
میکند تا با شــراکت با سازمانهای مردمنهاد و دولتها و سرمایهگذاران محلی پروژههایش را در
نقاط مختلف دنیا اجرا کند.

مالک گرند هتل پارک در شهر گشتاد در سوئیس است؛ هتلی که
در سال  2003خرید و تبدیل به یک سرمایهگذاری موفق شد،
و همچنین کانتری کالب ژنو که یکی از اصلیترین باشگاههای
ورزشــی در این شهر اســت .هتل فایو سیزن او در شهر کن در
جنوب فرانسه یکی دیگر از داراییهای اوست و عالوه بر اینها ،دونا
در حال ساخت یک مجموعه تفریحی مجلل در منطقه اگزوما در
باهاما است که قرار است تا سال  2020به پایان برسد.

او شرکت سرنو را به شرکت آلمانی داروسازی مرک واگذار
کرد .این واگذاری به قیمت  8.6میلیارد دالر انجام شد

ارنستو از طریق عرضه سهام در بازار بورس نیویورک 1.8
میلیارد دالر به دارایی شرکت افزود

2003
2006

2000
او که وارد حوزه ورزش شده بود توانست تیم قایقرانیاش را
برای نخستین بار برنده مسابقات جام امریکا کند
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کارآفرین

آلمانی خوب

هاسو پالتنر ،شاخصترین چهره تکنولوژی در آلمان

او کیست؟

هاسو پالتنر ،تاجر
آلمانی و یکی از
موسسان  SAPاست.
سومینشرکتمستقل
تولیدکننده نرمافزار در
دنیا که به خاطر تولید
نرمافزارهایسازمانی
در زمینه مدیریت
عملیات تجاری شهرت
دارد .پالتنر با 14
میلیارد دالر دارایی
در رده  87فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

سال 2004
گرهارد شرودر،
صدراعظم سابق
آلمان در مراسمی
که به مناسبت تولد
پالتنر ترتیب داده
شده بود شرکت
کرد و در مورد او
گفت« :ما به تعداد
بیشتریهاسو
پالتنر و  SAPنیاز
داریم تا آلمان را
دوباره به لحاظ
اقتصادی به حرکت
درآوریم».

سال  1944احتماال یکی از بدترین سالهای به دنیا آمدن در
شهر برلین بود .یک سال مانده بود تا پایان رسمی جنگ جهانی
دوم و دیگر مشخص بود که عطش قدرت و جنگطلبی آدولف
هیتلر قرار است به زور بمباران شهرهای آلمان فرو بنشیند .برلین
شــهری کلیدی برای حمله بود و مدام از سوی نیروهای شوروی
و فرانسه مورد هجوم واقع میشد .این همان سالی بود ک ه هاسو
پالتنر در این شــهر به دنیا آمد ،در شهری که از سه سال قبل از
تولدش مورد هجوم گاه به گاه بود .هنوز یک ســاله نشده بود که
ارتش شوروی از ســه جناح به برلین حمله کرد ،روز  20آوریل
 1945برلین طعمه توپخانه شــوروی شد و این حمله تا تسلیم
کامل شهر ادامه پیدا کرد.
پالتنر اولین ســالهای زندگی و کودکیاش را در این شــهر
جنــگزده گذراند .در نوجوانــی بود که او را به شــهری دیگر
فرستادند ،پدر و مادرش از هم جدا شدند و او به ناچار راهی یک
مدرسه شبانهروزی در ایالت باواریا شد و در  15سالگی استقالل
اجباری از خانواده را تجربه کرد .پدرش جراح چشم بود اما هاسو
تصمیم گرفت که بــه جای او راه پدربزرگش را دنبال کند .برای
همین وارد رشته مهندسی شد و در دانشگاه مهندسی کالسروهه
تحصیل کرد و پس از فارغالتحصیلی به عنوان فروشنده در شرکت
 IBMدر شهر منهایم مشغول به کار شد.
ن هاسو
JJداستا 
 28سالگی زمانی بود که او فهمید دیگر کارمند دیگران بودن
برایش کافی نیســت برای همین در سال  1972از  IBMاستعفا
داد و بالفاصله در همان سال همراه با چهار مستعفی دیگر شرکت،
شــرکت  SAPرا راهاندازی کردند .یکــی از انگیزههای این گروه
کوچک برای ترک همزمان شرکت این بود که مدیران اصلی ایده
آنها را برای طراحی یک بسته نرمافزار مالی برای کسبوکارهای
مختلف نادیده گرفتند و دست رد به سینه آنها زدند .اتفاقی که
سبب تاسیس شرکتی مستقل شــد که حاال به عنوان سومین
تولیدکننده نرمافزار در جهان شناخته میشود.
هاسو پالتنر تا سال  2003به عنوان یکی از دو مدیر اصلی این
شــرکت مشغول به کار بود ،پس از آن از سمت خود کنارهگیری
کرد تا به عنوان مشاور ارشد نرمافزار و رئیس هیئت مشاور شرکت

به فعالیت ادامه دهد .و پس از بازنشســتگی تمرکز عمده خود را
بر روی بخش تحقیقات گذاشــت تا جایی که در رسانهها از او به
عنوان یکی از مهمترین اسپانسرهای خصوصی تحقیقات علمی نام
برده شد .پسربچهای که در برلین جنگزده و آلمان رو به زوال بعد
از جنگ جهانی دوم رشد کرد ،تبدیل به یکی از چهرههایی شد
که توانســتند با تمرکز بر روی حوزه صنعت و تکنولوژی نام این
کشــور را کمکم از خاطرات جنگی محو کنند و روی دیگری از
کشور خودشان را به دنیا شان دهند .به خاطر همین فعالیتها بود
که او چند دکترای افتخاری کسب کرد .مجله مدیریت در آلمان
جایزه «رهبری برای اتحاد جهانی» را به او اهدا کرد ،از او با عنوان
«مرشــد تکنولوژی» نام برد و تصویرش را در راهروی مشــاهیر
خود آویخت ،جایی برای قدردانی از کسانی که اقتصاد و توسعه
اجتماعی در آلمان را ارتقا میبخشند .در سال  2001مجله تایم
چاپ اروپا از او به عنوان اولین چهره مهم در حوزه آیتی نام برد.
ســال  2004گرهارد شرودر ،صدراعظم سابق آلمان در مراسمی
که به مناسبت تولد پالتنر ترتیب داده شده بود شرکت کرد و در
مورد او گفت« :ما به تعداد بیشتریهاسو پالتنر و  SAPنیاز داریم
تا آلمان را دوباره به لحــاظ اقتصادی به حرکت درآوریم .پالتنر
یک شرکت بینالمللی تاسیس کرد تا ثابت شود که شرکتهای
آلمانی میتوانند در صدر سلسلهمراتب شرکتهای حوزه فناوری
در جهان قرار گیرند».
JJداستان  5نفر
ســال  1975زمانی که شــرکت زیراکس اعالم کرد که قرار
اســت از صنعت کامپیوتر خارج شود از شرکت آیبیام خواست
تا سیستم و دادههای زیراکس را با کمک تکنولوژی این شرکت
در قالب جدید منتقل کند .دادهها در اختیار شرکت قرار گرفت و
پنج مهندس همکار آغاز به کار بر روی یک نرمافزار جدید کردند،
دیتمار هاپ ،کالوس چیرا ،هانس ورنر هکتور ،کالوس ولنروثر و
هاسو پالتنر .اما در میانه کار متوجه شدند که قرار نیست سیستم
جدیدی را که مشغول طراحی آن بودند دنبال کنند و همین شد
که این پنج نفر به جای رها کردن طراحی سیستم تصمیم گرفتند
شرکت را رها کنند.
سال  1972که شرکت تحلیل سیستم و توسعه برنامه ()SAP

همراه با چهار همکارش از شرکت استعفا دادند تا شرکت
 SAPرا تاسیس کنند

هاسو پالتنر در شهر برلین در آلمان متولد شد.

1968
1944
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1972
پس از فارغالتحصیلی در رشته مهندسی کارش را در
شرکت  IBMآغاز کرد
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 28سالگی زمانی بود که پالتنر فهمید دیگر کارمند دیگران بودن برایش کافی نیست ،برای همین در سال  1972از آیبیام استعفا داد و بالفاصله در
همان سال همراه با چهار مستعفی دیگر شرکت ،شرکت  SAPرا راهاندازی کردند .یکی از انگیزههای این گروه کوچک برای ترک همزمان شرکت
این بود که مدیران اصلی ایده آنها را برای طراحی یک بسته نرمافزار مالی برای کسبوکارهای مختلف نادیده گرفتند.

تاسیس شد ،تنها خودشان پنج نفر بودند و توانستند یک مشتری
جذب کنند :شعبه آلمان شرکت صنایع امپریال کمیکال .برای
اولین مشتریشان سیستمی برای محاسبه و پرداخت دستمزد
کارمندان و حســابداری طراحی کردند ،شــیوه کارشان کامال با
خدماتی که آیبیام ارائه میداد متفاوت بود ،آن شرکت اطالعات
را به صورت مکانیکی بر روی کارت پانچ (یکی از روشهای قدیمی
برای ورود اطالعات به کامپیوتر و سایر وسایل الکترونیکی) وارد
میکرد و در عوض آنها اطالعات را مستقیم بر روی یک سیستم
الکترونیــک ذخیره میکردند که تمامــی فعالیتها و دادههای
مشتری روی آن به ثبت میرسید .آنها نام سیستم جدیدشان را
سامانه رایانش بیدرنگ ( )Real-time computingگذاشتند.
چرا که در این روش دیگر الزم نبود که کامپیوترها اطالعات را از
روی کارتهای پانچ بخوانند ،کاری که معموال یک شب به طول
میانجامید .به خاطر همین قابلیت منحصر به فرد در آن زمان بود
که محصوالت این شرکت تا اواخر دهه  90میالدی عالمت  Rرا
بر روی خود داشتند.
یک سال بعد اولین محصول تجاری شرکت به بازار عرضه شد؛
 .SAP R/98این محصول یک سیستم مشترک با قابلیت انجام
کارهای مختلف را به مشتریان پیشنهاد میداد .اینگونه بود که
آنها میتوانستند از یک ذخیره واحد دادهها استفاده کنند.
کار شــرکت به خاطر همین نوآوریها و رقابت بموقع در بازار
تکنولوژی مدام توسعه پیدا کرد .تا سال  1977دیگر شرکت در
حال نصب سیستمهای خود برای مشتریانش در خارج از مرزهای
آلمان بود؛ دو شرکت اتریشی که تصمیم گرفته بودند از تکنولوژی
جدید استفاده کنند.
مزمان شد با پایان جنگ سرد و فروپاشی دیوار
آغاز دهه  90ه 
آهنی فرضی که میان کشورهای بلوک شرق و غرب وجود داشت
تا مانع از ارتباط آزادانه ســاکنان کشورهای زیر نفوذ شوروی با
دیگران شــود .شرکت  SAPخیلی سریع پیشگام شد تا از اولین
شرکتهایی باشد که قدم به سرزمینهای شرق اروپا میگذارند
و فعالیتهایش را در این کشــورها آغاز کرد .شرکت خیلی زود
به سراغ کمپانی روسی  ZPSرفت و مشغول تهیه نسخه روسی
دومین نســخه از نرمافزار خود شــد .تا این سال تعداد کارکنان
شرکتی که با پنج نفر بنا شد ،به عدد  2هزار و  700نفر رسیده بود.
پای شرکت آلمانی در دهه  90به امریکا هم باز شد و مشتریان
یک به یک به سراغش میآمدند .سال  1995شرکت برگرکینگ
نامش را به عنوان هزارمین مشــتری  SAPبه ثبت رساند .سال
بعد به دلیل همین موفقیتها نام این شرکت برای سومین سال
متوالی از سوی انجمن روزنامهنگاران تجاری اروپا به عنوان شرکت
برگزیده سال اعالم شد .سال  1997سالی بهیادماندنی در تاریخ
این شــرکت بود ،در این ســال برای نخستین بار درآمد شرکت

پس از کســر مالیات به رقم میلیارد رسید ،فروش تا  60درصد
افزایــش پیدا کرده بود و تعداد کرکنان شــرکت به  13هزار نفر
میرســید .در این سال دیگر میشــد گفت که  SAPتبدیل به
یک پادشاهی در حوزه تکنولوژی شده است .همه این موفقیتها
سبب شد تا شرکت یک سال پس از ثبت این موفقیت وارد بازار
بورس نیویورک شود .هاسو پالتنر ورود شرکت به والاستریت را
«ضروری و یک دستاورد بهیادماندنی» توصیف کرد .سال 2000
و آغاز قرن تازه همزمان شد با تبدیل شدن شرکت به تولیدکننده
جهانی نرمافزارهای تجارت الکترونیک با  24هزار کارمندی که در
 50کشور جهان در خدمت این برند آلمانی بودند.
 SAPدر حال حاضر از شناختهشدهترین نامها در حوزه تولید
نرمافزار اســت .این شرکت از سال  2012تمرکز عمده خود را بر
روی تکنولوژی رایانش ابری (مدلی برای فراهم کردن دسترسی
آسان بر اساس تقاضای کاربر از طریق شبکه به مجموعهای از منابع
رایانشــی قابل تغییر و پیکربندی مثل شبکهها ،سرورها ،فضای
ذخیرهسازی ،برنامههای کاربردی و سرویسها ،تا این دسترسی
بتواند با کمترین نیاز به مدیریت منابع یا نیاز به دخالت مستقیم
فراهمکننده سرویس به سرعت فراهم شود) گذاشته استSAP .
همچنان در دنیایی که رقابت در حوزه تکنولوژی بسیار فشردهتر
از دهه  70میالدی است تالش دارد تا برتری خود را حفظ کند.
سال گذشته این شرکت قرارداد کار مشترک با کمپانی اپل به امضا
رساند تا سهمی در تولید آیپد و آیفون داشته باشد.

سال  1997سالی
بهیادماندنی در
تاریخ این شرکت
بود ،در این سال
برای نخستین بار
درآمد شرکت پس
از کسر مالیات به
رقم میلیارد رسید،
فروش تا  60درصد
افزایش پیدا کرده
بود و تعداد کارکنان
شرکت به  13هزار
نفر میرسید .در این
سال دیگر میشد
گفت که SAPتبدیل
به یک پادشاهی در
حوزه تکنولوژی
شده است

مجله تایم اروپا از او به عنوان شاخصترین چهره حوزه
آیتی در این قاره نام برد

2003

1988
2001
 SAPتبدیل به یک شرکت سهامی عام شد

پالتنر از سمتش به عنوان یکی از دو مدیرعامل شرکت استعفا داد و
کارش را به عنوان رئیس هیئت نظارت ادامه داد
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کارآفرین

ششانس
دوک خو 
هیو گراسونر ،اشرافزاده سرمایهگذار

او کیست؟

هیو گراسونر که با لقب
اشرافی هفتمین دوک
وستمینسترشناخته
میشود،مدیرعامل
گروه گراسونر است.
او با  12.9میلیارد
دالر ثروت در رده 96
فهرست بلومبرگ قرار
دارد.

در ردهبندی ثروتمندترینهای دنیا ،گونههای مختلفی از ثروتمندان
وجود دارند که در زیر دو دســتهبندی عمده قرار میگیرند؛ آنها که
ثروتشان را ساختهاند ،آنها که ثروتشان را به ارث بردهاند .وقتی در این
میان عنوان اشرافی هفتمین دوک وستمینستر مطرح میشود به این
معناست که این لقب و البته این ثروت از هفت نسل قبلتر میآید ،از
ک وستمینستر توسط ملکه ویکتوریا به خاندان
دورانی که عنوان دو 
گراسونر اعطا شد .هیو گراسونر وارث ثروتی است که از سال  1677تا
بــه امروز برای او به یادگار مانده و در طول زمان نحوه اداره آن تغییر
کرده است .در قرن هفدهم میالدی دوک کسی بود که سوار بر اسب
به شکار میرفت و گاهی به امالکش سرکشی میکرد ،در قرن بیست
و یکم ،دوک را میتوان در سمت مالک گروه تجاری گراسونر پیدا کرد.

شرکتی که در حوزه ســرمایهگذاری و توسعه امالک در بیش از 60
شهر دنیا فعالیت دارد.
هیو گراســونر در سال  1991به دنیا آمد و سال گذشته و در 25
سالگی به لقب هفتمین دوک وستمینستر ملقب شد ،جایگاهی که
با درگذشــت ناگهانی پدرش به او رسید .میراث او که از سال 1677
تاکنون عمر کرده است شامل  300هکتار از منطقه بلگراویا و میفر در
لندن است .خاندان گراسونر مالک پنج منطقه روستایی در انگلستان،
ولز ،اسکاتلند و اسپانیا است و وسعت این امالک به بیش از  150هزار
هکتار میرســد .سال  2016و پس از مرگ گراسونر پدر ،رسانههای
انگلیس نوشتند که نیمی از لندن حال به یک پسر  25ساله به ارث
رسیده اســت .هیو البته پیش از تبدیل شدن به دوک هفتم وست

 :1677خانواده و زمین

 :1819ظهور بلگراویا

تاریخچه خاندان گراســونر به حدود هزار سال پیش میرسد ،به زمانی که
ویلیام فاتح در قدرت بود .اما ریشــههای کســبوکار آنها در حوزه زمینداری
آنقدرها هم به عقب برنمیگردد ،این دوره در خاندان از زمانی آغاز شــد که
زمینهای بخش غربی لندن شامل باتالقها ،مراتع و باغها در پی ازدواج مری
دیویس و سر توماس گراسونر در سال  1677به مایملک این خانواده ملحق شد.
آن زمینهای باتالقی و مراتع امروز تبدیل به دو محله گرانقیمت لندن یعنی
محله میفر و بلگراویا شدهاند .بخش قابل توجهی از دارایی این خانواده برخاسته
از همان باتالقهایی است که حاال تبدیل به قلب پایتخت انگلستان شدهاند.

در قرن  18میالدی خانواده گراســونر کمکم شروع به ساخت و ساز در بخش میفر
کردند تا تبدیل به محلهای (در زمان خودش) مدرن برای ســکونت اهالی لندن شود،
تا قرن  19دیگر مغازهها و ساختمانهای دیپلماتیک هم به این محله نقلمکان کرده
بودند .بعد نوبت به بلگراویا رسید ،زمینی که در فاصله میا ن هایدپارک و رودخانه تیمز
قرار داشت .پایان دوره جنگهای ناپلئون و تبدیل عمارت مجلل باکینگهام به کاخ جرج
چهارم که در آن حوالی بود سبب رشد بلگراویا شد .در سال  1820خانواده گراسونر با
همراهی توماس کابیت ،استاد معماری ،طرح ساخت یک میدان باشکوه و خیابانهای
جانبیاش و باغهای شخصی را در این محله کشیدند و پیاده کردند.

جرالد گراسونر و ناتالی فیلیپس ،پدر و مادر هیو
با هم ازدواج کردند

هیو گراسونر ،سومین فرزند
جرالد به دنیا آمد

1979
1978
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2004
1991

پدر هیو عنوان دوک را از پدرش
به ارث برد
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گروه تجاری گراسونر اولین دفتر اصلیاش را
در چین و در شهر شانگهای افتتاح کرد

خاندان گراسونر مالک پنج منطقه روستایی در انگلستان ،ولز ،اسکاتلند و اسپانیا است و وسعت این امالک به بیش از
 150هزار هکتار میرسد .سال  2016و پس از مرگ گراسونر پدر ،رسانههای انگلیس نوشتند که نیمی از لندن حال
به یک پسر  25ساله به ارث رسیده است.

مینستر ،برای خودش شغلی در شرکت بیو بین داشت ،یک شرکت
ســازگار با محیطزیست که سال  2013تاسیس شــده و در حوزه
بازیافت تفاله قهوه و تبدیل آن به سوخت ارگانیک است.
برخالف اغلب خانوادههای اشــرافی ،هیو و خواهرش در مدرسه
محلی درس خواندند و دوره دبیرســتان را در یک مدرسه خصوصی
کوچک گذراندند .هیو دوران دنشــگاه را هم در یک دانشکده دولتی
گذراند و در آن دوران کاپیتان تیم فوتبال دانشگاه بود .از سال 2011
تا  2013دوره لیسانس را در رشته مدیریت حومه شهر گذراند و بعد از
این دوران بود که در شرکت بیو بین مشغول به کار شد.
نشریه تلگراف چاپ لندن سال گذشته میزان سرمایهگذاریهای
شرکت گراسونر در حوزهها و کشورهای مختلف را بررسی کرد .این
شــرکت  2.7درصد در حوزه صنعتی 30.4 ،درصد در حوزه ملک و
ســاختمانهای مســکونی 1.9 ،درصد در حوزه هتلسازی ،و 35.2
درصد در حوزه خردهفروشــی سرمایهگذاری میکند .در حال حاضر
بیش از  61درصد سرمایهگذاریهای این شرکت در بریتانیا است16 ،
درصد در امریکای شمالی 9.7 ،درصد در آسیا و بخشی دیگر هم در
آلمان ،اسپانیا ،برزیل ،رومانی ،سوئد و افریقا .این شرکت در سال 2016
معادل  13میلیارد پوند ( 26میلیارد دالر) دارایی ثبتشده داشت.

هیو گراسونر وارث
ثروتی است که از
سال  1677تا به امروز
برای او به یادگار
مانده و در طول زمان
نحوه اداره آن تغییر
کرده است .در قرن
هفدهم دوک کسی
بود که سوار بر اسب
به شکار میرفت و
گاهی به امالکش
سرکشی میکرد؛ در
قرن بیست و یکم،
دوک را میتوان در
سمت مالک گروه
تجاری گراسونر پیدا
کرد

زمینهای بخش
غربی لندن شامل
باتالقها ،مراتع و
باغها در پی ازدواج
مری دیویس و سر
توماس گراسونر
در سال  1677به
مایملک این خانواده
ملحق شد .آن
زمینهای باتالقی
و مراتع امروز
تبدیل به دو محله
گرانقیمت لندن
یعنی محله میفر و
بلگراویا شدهاند

 :1950توسعه بینالمللی

 :2000ساختار شرکتی

در نیمه دوم قرن بیستم خانواده گراسونر کارش را توسعه داد ،تصمیم بر این شد که این
خاندان اشرافی ،مهارتهایش را در حوزه مدیریت امالک ،سرمایهگذاری و ساخت و توسعه به
صورت بینالمللی ارائه کند .کســبوکار گراسونر پایش را به امریکای شمالی گذاشت ،اولین
پروژه بینالمللی خاندان انگلیسی در سال  1950با ساخت و ساز در جزیره آناسیس در نزدیکی
ونکوور آغاز شد .بعدتر در سال  1994گراسونر کارش را در حوزه آسیا و اقیانوسیه گسترش داد
و دو سال بعد هم پروژههایش در اروپا را آغاز کرد .بسیاری از این پروژهها با همکاری این خانواده
با سرمایهگذاران دیگر انجام شدند .در این دوران بود که کمکم کار خانوادگی بیشتر و بیشتر
وجهه یک کسبوکار تجاری به خود میگرفت و مقدمات تبدیل آن به یک شرکت فراهم بود.

ساختار کســبوکار خانوادگی کمکم تبدیل به سازوکار شرکتی شد و به
عنوان یک گروه تجاری ادامه کار داد .در آوریل سال  2000این ساختار شکل
گرفت .در ذیل این گروه جدید تجاری گروهی از شرکتهای عامل منطقهای و
وابسته به گراسونر قرار داشتند .پس از قرنها زمینداری و ساخت و ساز ،عاقبت
در ســال  2000بود که اولین گزارش عملکرد ســاالنه گراسونر به عنوان یک
شرکت منتشر شد .سال  2011تمامی سرمایهگذاریهای مستقیم گراسونر در
حوزه امالک تجمیع و از آن به بعد به عنوان قسمتی واحد از شرکت و به صورت
مجزا از سرمایهگذاریهای دیگر شناخته شدند.

گروه گراسونر بخش تازهای از شرکت را با عنوان
مدیریت سرمایه در بازار امالک تاسیس کرد

او که رابطه نزدیکی با خاندان سلطنتی بریتانیا دارد به عنوان پدرخوانده
پرنس جرج ،فرزند پرنس ویلیام و همسرش کیت انتخاب شد

2012
2005

2016
2013

هیو جشن  21سالگیاش را با حضور پرنس هری و 800
مهمان در تاالر ایستون برگزار کرد

پس از درگذشت پدرش عنوان هفتمین دوک
وستمینستر به او رسید
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فرینگ که کارش را با تمرکز بر داروهای دیابت آغاز کرده بود بعدتر به سراغ حوزههای گستردهتری
رفت و تاکنون در زمینههای تخصصی کودکان ،غدد ،گوارش ،ناباروری ،زنان و زایمان ،ارتوپدی و
اورولوژی اقدام به تولید داروهای تخصصی کرده است

کارآفرین

یک میلیاردر در اقیانوس منجمد شمالی
فردریک پالسن ،مدیر ماجراجوی شرکت فرینگ

او کیست؟

فردريكپالسن
جونيور مالك و
مديرعاملشركت
داروسازي فرينگ
است ،شركتي
سوئيسي كه به
صورت خاص بر
روي داروهاي مربوط
به بيماري ديابت و
اختالالتهورموني
كار ميكند .اين
شركت در سال
گذشته  2ميليارد دالر
درآمد داشت .پالسن
با  7.50ميليارد دالر
در رده  212فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

دكتر فردريك پالسن یک داروساز و محقق آلمانی بود که در دوره
جنگ جهانی دوم از دســت نازیها فرار کــرده و همراه خانوادهاش
ساکن سوئد شده بود .در سال  1950در شهر مالمو در سوئد شركت
نورديســكا هورمون را راهاندازي كرد که ابتدا شامل دو اتاق بود برای
انجام تحقیقات و فراهم آوردن مقدمات ســاخت داروهای هورمونی.
این همان سالی بود كه پسرش فردريك جونيور به دنيا آمد .شركتي
كه پالسن تاسيس كرده بود چهار سال بعد به فرينگ تغيير نام داد.
اين همان شركتي است كه امروز پسرش رياست آن را بر عهده دارد.
فردريك جونيور كه در سايه كسبوكار داروسازي پدرش بزرگ شده
بود خيلي زود فهميد كه ميخواهد همان راه را ادامه بدهد و يكراست
به سراغ اصل مطلب رفت .در دانشگاه كريستين آلبرشت در آلمان در
رشته شيمي تحصيل كرد و بعد دوره مديريت كسبوكار را در دانشگاه
لوند سوئد گذراند.
ســال  1976بود كه او كار در شركت پدرش را آغاز كرد و هفت
سال بعد توانست مسئول اداره واحد سوئد شود و در سال  1988هم

فردریک شرکت دارویی فرینگ را
تاسیس کرد و در همان سال پسرش
فردریک پالسن جونیور به دنیا آمد

فردریکپالسنسینیور
در آلمان به دنیا آمد

1935
1909
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فردریک جونیور به عنوان
مدیر اجرایی گروه فرینگ
مشغول به کار شد

1961
1950

پالسن ،داروساز آلمانی از دست
نازیها گریخت و در سوئد ساکن شد
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به سمت مديريت اجرايي گروه تجاري فرينگ رسيد .پالسن جونيور
كه ديگر در جايگاه پدرش نشسته بود در سال  2006تصميم گرفت
دفتر مركزي شركت را از سرزمين مادري به كشوري ديگر منتقل كند
و از آن ســال به بعد اين شركت در شهر سينت پركس در سوئيس
واقع شــده اســت .در دو دهه گذشته این شرکت با یک سود نسبتا
ثابت روند رشــد خود را طی کرده است .حاال فرینگ در  60کشور
دنیا فعال است ،محصوالتش در  110کشور عرضه میشود و حدود
 5هزار نفر برای آن کار میکنند .این شرکت کارخانههای داروسازی
خودش را دارد که در چند کشور اروپا ،امریکای شمالی ،هند و چین
مستقر هستد و در حال ساخت یک مرکز جدید تولید در امریکا است.
فرینگ که کارش را با تمرکز بر داروهای دیابت آغاز کرده بود بعدتر
به سراغ حوزههای گستردهتری رفت و تاکنون در زمینههای تخصصی
کودکان ،غدد ،گوارش ،ناباروری ،زنان و زایمان ،ارتوپدی و اورولوژی
اقدام به تولید داروهای تخصصی کرده است.
فرینــگ در دهه  50میالدی ســاخته شــد و در دهه  60اولین
موفقیتهای چشــمگیرش در زمینه داروســازی رقم خورد؛ داروی
وازوپرســین (برای کاهش ادرار برای بیماران دیابت) و اکسیتوسین
(برای تسهیل زایمان و کاهش عوارض پس از آن) .اما یکی از دالیل
عمده شهرت پالسن جونیور نه به خاطر نقشش در صنعت دارویی بلکه
به خاطر ماجراجوییهایش در حوزه پژوهش است.
فردریک پالسن  65ساله ،سال  2013از انجمن مکتشفان در امریکا
جایزه دریافت کرد ،نشریه فوربز درباره او نوشت« :ژانویه سال 2013
او پس از یک دوره  13ســاله تبدیل به اولین انسانی شد که توانسته
تمامی هشت قسمت قطبهای زمین را ببیند .او در سال  2007به
وسیله یک کپسول به عمق اقیانوس منجمد رفت .کپسول او یک جور
زیردریایی خیلی کوچک یکنفره بود که از رخنه یخی در قطب شمال
وارد آب شد و حدود  5ساعت در عمق دریا ماند .او چند سال قبل از
کارهای اجرایی شرکت کنارهگیری کرد و حاال بیشتر وقتش و سودی
را که از شرکت میبرد صرف پروژههای علمی و تحقیقاتی و اکتشافات
و سفرهایش میکند ».بخشی از این کارهای تحقیقاتی در واقع صرف
امور خیرخواهانه میشــوند و در برخی نقاط دورافتاده در کشورهای
مختلف انجام میگیرند.

شرکت دفتر مرکزی
خود را به کشور سوئیس
انتقال داد

1997
1988

تولیدات شرکت که شامل داروهای
هورمونی بود در ابعاد تجاری
آغاز شد

مبلغ  10میلیون دالر را به یک
سازمانتحقیقاتیامریکاییبه
نام سالک بخشید

2007
2006

پدرش فردریک پالسن
سینیور در سرزمین
مادریاش آلمان
درگذشت

2012
فردریک پالسن به قطب
شمال سفر کرد و تا
اعماقاقیانوسمنجمد
را پیمود

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

قواعد ساده در دنیای پیچیده
درسهایی از ایندرا نویی ،مدیرعامل موفق شرکت پپسی
ســال  2006ایندرا نویی به عنوان اولین مدیرعامل
زهرا چوپانکاره
زن شــرکت پپسی انتخاب شــد ،او همچنین اولین
مدیرعامل این شرکت بود که در امریکا به دنیا نیامده
دبیر بخش تجربه
بود .از زمانی که او برای این سمت انتخاب شد ،فروش
 40میلیارد دالری پپسی در سال  2007تبدیل به  60میلیارد دالر در سال 2015
شد .نشریه کسبوکار دانشگاه استنفورد در مطلبی به دالیل موفقیت از زبان نویی
پرداخته است و چهار راهکاری که او برای مدیران دارد.
JJاز گذشته فاصله بگیرید
تفکر تجاری متعارف میگوید که رهبران تغییر باید تاریخ و فرهنگ شرکتشان را
حفظ کنند .اما نویی معتقد است که این قاعده کلی گاهی بیش از اندازه مورد تاکید
قرار میگیرد و گاهی فکر میکند که گذشته شاید بیشتر بر سنگینی
بار شرکت اضافه کند .نویی میگوید که گاهی الزم است مدیر
بگوید« :دوستان ،ما وقت زیادی نداریم ،باید تغییر را شروع
کنیم و خودتان حدس بزنید! این تغییر قرار است سخت
و دردناک باشد».
JJزیادی خوب نباشید
استیو جابز که به از کوره دررفتنهایش معروف بود
به نویی نصیحتی کرده است« :زیادی خوب نباش!» او
این نصیحت را خوب به خاطر دارد« :وقتی که واقعا آن
نتیجهای که انتظارش را داشتی برآورده نشده در حالی

که باور داری این چیزی بوده که واقعا به نفع شرکت تمام میشده ،اشکالی ندارد که
داد و بیداد راه بیندازی و همهچیز را به هم بریزی .کارمندان چنین برخوردی را به
گوش بقیه میرسانند و بعد همه میفهمند که این موضوع چقدر برایت اهمیت دارد».
«JJکوتاهمدت» اهمیت دارد
یافتــن تعادل میان نوآوریهای کوتاهمدت و بلندمدت یک نکته کلیدی در کار
مدیریت بنگاههای بزرگ است .نویی میگوید« :بخشی از سرمایهگذاریها و کارهای
شــما قرار اســت در کوتاهمدت جواب بدهند .دیدن این نتایج ســبب میشود که
برایتان فضای تنفس ایجاد شود و برای برنامهریزیهای بلندمدت جسورتر شوید».
سرمایهگذاران در شرکتهای بزرگ تحمل مدیری را ندارند که به آنها میگوید سه تا
پنج سال صبر کنید تا نتیجه کارم را به شما نشان دهم.
JJخودتان مشتری هستید
نویی میگوید« :بیســت ســال پیش میزهای پذیرایی
حاشیه جلسات شرکت پپسی پر بود از قوطی نوشابههای
قندی .چند سال بعد نوشیدنیهای رژیمی و بدون قند
جای آنها را گرفتند و حاال در این جلســات بیشــتر
شــرکتکنندگان آب معدنی میخورند .نکته دقیقا
همینجاست؛ الزم نیست مشاوری استخدام کنید که
به شــما بگوید بازار چه میخواهد ،فقط کافی است
خودتان نگاهی به همین میز پذیرایی جلسات شرکت
بیندازید».
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آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داری؟

نتیجه مطالع ه هاروارد بیزینس ریویو درباره ویژگیهای مدیران موفق

هیئتمدیره
شرکتها
معموال مایل به
جذب مدیری
باشخصیت
کاریزماتیک و
برونگرا هستند در
حالی که احتمال
اینکه مدیران
باشخصیت
درونگرا بتوانند
خواستههای
هیئت مدیره و
سرمایهگذاران
را محقق کنند،
بیشتراست
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مدیر اجرایی مقامی اســت که نمیتوان به راحتی در آن موفق شد.
از ســال  2000تا  2013حدود یکچهارم از مدیران اجرایی فهرست
«فورچون ( »500ردهبندی ساالنه مجله فورچون از برترین شرکتهای
امریکایی بنا بر میزان درآمدزایی) به صورت ناخواســته مجبور به ترک
موقعیتشان شدند .نشری ه هاروارد بيزينس ريويو نگاهی داشته است به
رفتار مدیران گوناگون در شــرکتهای مختلف و پس از تحقیقاتی که
انجام داده ،چهار رفتار مشترک را در میان مدیران موفق شناسایی کرده
است .این مطلب ترجمه بخشهایی از این مقاله است.
در بیــش از دو دهه گذشــته ما به عنوان مشــاور هیئتمدیرهها،
سرمایهگذاران و مدیران اجرایی مشغول کار بودهایم .در این مدت شاهد
بودیم که میان تصور هیئتمدیره شرکتها از مدیر قابل با قابلیتهایی
که واقعا باعث موفقیت یک مدیر میشــوند چقدر تفاوت وجود دارد.
بخشــی از این تفاوت ناشی از تصویری اســت که «فورچون  »500از
یک مدیر موفق ساخته است؛ تصویر یک مرد سفیدپوست بلندقامت که
مدرکی از یک دانشگاه سرشناس دارد و میتواند زیر فشار ،تصمیمات
درســت بگیرد .و جالب است که چه تعداد کمی از مدیران موفقی که
با آنها صحبت کردیم ،با این نشــانهها همخوانی دارند .نتیجه این شد
که مطالعهای  10ســاله با عنوان «پروژه ژنوم مدیــران اجرایی» رقم
بخورد .هدف این مطالعه ،شناســایی ویژگیهای خاص مدیران موفق
بود .در این مطالعه از پایگاه دادهای شــامل 2هزار مدیر استفاده کردیم
که ســوابق ،نحوه عملکرد و نتایج کار آنها را نشان میداد .در طول این
مطالعه بســیاری از باورهای عام در خصوص چهره یک مدیر توانمند
زیر سؤال رفت ،به عنوان مثال هیئت مدیره شرکتها معموال مایل به
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جذب مدیری با شخصیت کاریزماتیک و برونگرا هستند در حالی که
احتمال اینکه مدیران با شخصیت درونگرا بتوانند خواستههای هیئت
مدیره و سرمایهگذاران را محقق کنند ،بیشتر است .مهمترین نتیجه این
مطالعه رسیدن به چهار ویژگی در مدیران موفق بود و وقتی که هیئت
مدیره یک شرکت بر اساس این چهار خصوصیت دست به انتخاب مدیر
میزنند از شانس بیشتری برای جذب گزینه درست برخوردار میشوند.
باید این را گفت که پیدا کردن مدیری که همه این چهار ویژگی را به
صورت همزمان داشته باشد بسیار نادر است .این چهار رفتار مدیریتی به
نظر بسیار ساده میآیند اما نکته مهم این است که با ثبات و به صورت
پیوسته به کار گرفته شوند ،کاری که برای بسیاری از مدیران یک چالش
بسیار بزرگ است.
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تصميمگيری سريع و قاطع

افســانههايي در مــورد مديــران اجرايي كــه دقيقا
ميدانند چه ميخواهند و چگونه شركتهايشان را به
موفقيتهاي باورنكردني ميرسانند ،در دنياي كسبوكار فراوان است.
اما ما به اين نتيجه رســيديم كه بهترين مديران اجرايي هميشه هم با
تصميمگيريهاي هوشمندانه شناخته نميشوند ،در واقع آنها را بيشتر
بايد با صفــت «قاطعيت» توصيف كرد .اين دســته از مديران زودتر،
سريعتر و با عزمي راسختر تصميم ميگيرند .آنها حتي در موقعيتهاي
مبهم و در حوزههاي ناآشــنا و اطالعات ناقص به صورت مداوم همان
شكل از تصميمگيري را در پيش مي گيرند ،مديراني كه آنها را مديران
قاطع ميناميم در تحقيقات انجامشــده حدود  12برابر بيشتر از ساير

در زمان سروکله زدن با مسائل ضد و نقیض ،رهبرانی که مدیران توانایی هستند به همه حق حرف
میدهند اما حق رأی نمیدهند .این مدیران خوب گوش میکنند و از همه میخواهند که نظر بدهند
اما تصمیماتشان را بر پایه رضایت عمومی نمیگیرند.

مديران امكان رسيدن به موفقيت را دارند .جالب است كه مديراني كه
باالترين ضريب هوشي را دارند گاهي بيشترين درگيري را براي اتخاد
تصميم قاطعانه دارند .هرچند حاصل تصميمهاي آنان اغلب خوب است
اما به خاطر ميلشــان به كمالگرايي و رسيدن به درستترين راهحل،
گاهي فرايند تصميمگيريشان بيش از اندازه به طول ميانجامد و تيمي
كه با آنها كار ميكند ،بهــاي بااليي براي اين ترديد در تصميمگيري
ميپردازد .اين مديران باهوش اما كند در تصميمگيري عاقبت در تنگنا
قرار ميگيرند ،نيروهاي همكارشان اغلب يا دچار سرخوردگي ميشوند
يا آنها هم در دام احتياط بيش از اندازه ميافتند كه ممكن است منجر به
شكست كل كسبوكار شود .به همين داليل است كه وقتي به ردهبندي
مديران ضعيف نگاه ميكنيم ميفهميم كه تنها  6درصد از امتياز پايين
آنها به اين دليل است كه خيلي زود دست به تصميمگيري زدهاند و 94
درصد امتياز پايين آنها به خاطر تصميمگيريهاي ديرهنگام بوده است.
مديران موفق اين نكته را خوب ميدانند كه تصميم غلط اغلب بهتر
از تصميم نگرفتن اســت .بيشتر تصميمات را ميتوان بعدا لغو كرد اما
بايد بياموزيد كه مســير تصميمگيري را با سرعتي مناسب طي كنيد.
و وقتي تصميم گرفته و مســير انتخاب شد بايد بدون ترديد در همان
راستا حركت كرد.
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مشارکتبرایتاثیرگذاری

وقتي مدير روشــي روشــن را براي كسب وكارش
تعريــف كــرد ،بايد اين ايــده را در ميــان كاركنان و
ســهامداران شركت جا بيندازد .ما به اين نتيجه رسيدهايم كه مديران
توانا تعادل ميان دانش عميق نسبت به اولويتهاي ذينفعان شركت و
تمركز هميشگي بر روي ارائه نتايج كار را حفظ ميكنند .آنها در مرحله
اول درك درستي از نيازها و اولويتهاي سهامداران به دست ميآورند و
بعد دیگران را با خود همراه ميكنند تا كار اجرايكمنقصي داشته باشد
و همه حول ارزشهاي تعيينشده براي شركت دور هم بيايند .يافتههاي
ما نشان ميدهد مديراني كه سهامداران را در نتايج كار سهيم ميكنند
 75درصد بيشتر از ساير مديران در كار خود موفق هستند.
مديران موفق در همراه كردن همه حول هدف تعريفشده و برقراري
ارتباطات منظم و باقاعده و استراتژيهاي تاثيرگذار ،نسبت به ديگران
برتري دارند .مادلين بل ،مدير اجرايي بيمارســتان كودكان فيالدلفيا
ميگويد« :هنگام تصميمگيريهاي بزرگ من يك نقشــه سهامداران
درست ميكنم .در اين نقشه تمامي افراد مهمي كه بايد با تصميم من
همراه باشند مشخص ميشوند .اعتراضها و نگرانيهاي آنها را شناسايي
ميكنم و بعد فكر ميكنم از چه طريقي انرژي و وقتي را كه قرار است
صرف مخالفت كنند به سمتي هدايت كنم كه نتايج مثبتي داشته باشد.
من به آدمها اين اطمينان را ميدهم كه حضور آنها براي پروژه اهميت
دارد و قرار اســت كه در پیروزی ســهیم باشند .اما دست آخر باید با
شیوهای واضح و روشن به همه بفهمانید که این شما هستید که تصمیم
میگیرید و انتظار دارید که بقیه هم همراهیتان کنند».
مدیرانی که ســهامداران را درگیر کار میکنند انرژیشان را صرف
کســب عالقه دیگران یا محافظت از کارکنانشــان در برابر تصمیمات
دردناک نمیکنند .در واقع هردوی این رفتارها به صورت معمول در میان
مدیران با قابلیتهای پایینتر دیده میشود .در عوض مدیران کارآزموده
راه دیگری برای حمایت از کارمندانشــان دارند؛ در آنها این اطمینان را
به وجود میآورند که قرار است تیم را به سوی موفقیت رهبری کنند،
حتی اگر این موفقیت به قیمت برخی شیوههای نهچندان پرطرفدار و

نهچندان راحت به دست آید.
در زمان ســروکله زدن با مسائل ضد و نقیض ،رهبرانی که مدیران
توانایی هستند به همه حق حرف میدهند اما حق رأی نمیدهند .این
مدیــران خوب گوش میکنند و از همه میخواهند که نظر بدهند اما
تصمیماتشان را بر پایه رضایت عمومی نمیگیرند.
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سازگاریفعاالنه

برای توضیح ضــرورت مهارت ســازگاری رهبران
کســبوکار با تغییرات ناگهانی دو مثال خیلی نزدیک
وجود دارد :اتفاقاتی که پس از برگزیت (خروج برتانیا از اتحادیه اروپا) و
انتخابات ریاستجمهوری امریکا (و انتخاب ترامپ) رخ داد .تحلیلهای
ما نشــان میدهند مدیرانی که توانایی سازگاری دارند  6.7برابر امکان
موفقیت بیشتری را پیش رو دارند .خود مدیران بارها و بارها گفتهاند که
این توانایی از جمله ضرورتهای حیاتی مدیریت است.
بیشــتر مدیران میدانند که باید تمرکزشــان را میان چشمانداز
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت تقســیم کنند اما مدیران ســازگار
وقت بسیار بیشتری (حتی تا  50درصد زمانشان) را بر روی چشمانداز
بلندمدت میگذارند .ســایر مدیران به صــورت میانگین  30درصد از
زمانشــان را صرف برنامهریزی بلندمدت کرده بودند .ما باور داریم که
تمرکز بلندمدت به مدیران این توانایی را میدهد که نشانهها را زودتر
از دیگران ببینند .مدیران با توانایی سازگاری باال معموال بازه وسیعی از
اطالعات را در نظر میگیرند :آنها شبکهها و منابع اطالعاتی گستردهای
را رصد میکنند ،در اطالعاتی که شــاید در نگاه اول به کسبوکارشان
بیربط به نظر برسد ،نشانههایی از ارتباط پیدا میکنند .در نتیجه آنها
تغییرات را زودتر حس میکنند و برخی حرکتهای استراتژیک را در
پیش میگیرند تا بتوانند از منافع موجود در تغییرات بهره بگیرند.

4

نتایجقابلاعتماد

قابلیــت ارائــه محصــول قابــل اعتمــاد احتماال
قدرتمندترین قابلیتی است که مدیران موفق دارند .در
نمونههایی که ما در نظر گرفتیم مدیرانی که بیشترین امتیاز در قابل
اعتماد بودن را کسب کردند ،دو برابر بیشتر از بقیه شانس این را داشتند
که برای موقعیت کاری در نظر گرفته شوند و  15برابر بیشتر از دیگران
امکان موفقیت در این موقعیتها را داشتند .هیئتهای مدیره شرکتها
و سرمایهگذاران عاشق مدیر ثابتقدم هستند و کارکنان به مدیران قابل
پیشبینی اعتماد بیشتری دارند.
رهبران کســبوکار اغلب اهمیت قابل اعتماد بودن در موارد خطر
را نادیده میگیرند .سیمون ،یک مدیر بسیار مستعد بود ،کسی که به
عنوان معجزهگر در شرکتش شناخته میشد .در جایی که جلو افتادن
 2درصدی در برنامه کار شــرکت به عنوان یک پیروزی در نظر گرفته
میشد ،او موفق شده بود به  150درصد از فروش مورد نظر اولیه دست
پیدا کند .او علیرغم برخی شکستهای کوچک در گذشته ،باموفقیت
مدیریت بزرگترین بخش یک شــرکت را بر عهده داشت .سرانجام او
تصمیم گرفت تا برای ارتقا به عنوان مدیر اجرایی شرکت اعالم آمادگی
کند .هیئت مدیره به شدت تحت تاثیر عملکرد استثنایی او قرار گرفت
اما آنها دقیقا سر درنمیآوردند که او چگونه به این موفقیت رسیده است.
در نتیجه به اینکه این موفقیت تکرارپذیر باشد شک کردند و در عوض
به ســراغ گزینهای «مطمئنتر» رفتند که به ارائه نتایج باثبات و قابل
پیشبینی در طول چند سال متمادی شهره بود.

75

درصد
موفقیتبیشتر
برای مدیرانی که
سهامداران را در
نتایج کار خود
سهیممیکنند

مديران موفق
اين نكته را خوب
ميدانند كه
تصميمغلطاغلب
بهترازتصميم
نگرفتن است.
بيشترتصميمات
را ميتوان بعدا
لغو كرد اما بايد
بياموزيدكهمسير
تصميمگيري را با
سرعتيمناسب
طي كنيد .و وقتي
تصميمگرفتهو
مسيرانتخاب شد
بايد بدون ترديد
در همان راستا
حركت كرد
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سونی کلی مدل و محصول
تولید میکند و با این حال
نمیتواند وری هیچکدام
دست بگذارد و بگوید :این
محصول بهترین و بهروزترین
تکنولوژی ما را در خود دارد.
اما اپل یک گوشی معرکه
را تنها در دو رنگ عرضه
میکند و با جرئت میگوید:
این بهترین است

خاطرهای که محو میشود

دالیل شکست سونی از دید نیویورک تایمز

نام «ســونی» در جهان ابزارهــای الکترونیک مانند نام زئوس در
میان خدایان یونان باســتان بود .نامی بزرگ و بهیادماندنی که هنوز
هم بیشــک در قالب لپتاپها و گوشــیهای همراه ،همراه همین
نسلهای جدیدتر هم مانده است .اما حاال سالها است که این نام از
آسمان هفتم به زمین افتاده و دیگر کسی او را همتراز زئوس نمیداند.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه

مقایسه وضعیت آمازون با سایر شرکتهای خردهفروشی امریکا در بازار سرمایه
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شرکت سونی ،غول حوزه تکنولوژی یکی از آن نمونههایی است که
باید سرگذشتش را در کالسهای کسبوکار و مدیریت آموزش دهد تا
آنهایی که به سراغ استارتآپها میروند و حتی مدیران باسابقهای که
بر صدر مجموعهای بزرگ نشستهاند بدانند که چگونه یکی از نمادهای
تکنولوژی از تکنولوژی شکست خورد و نتوانست در رقابت بازار جدید
خود را به پای رقبیان برســاند و ازنفسافتاده و خســته ،یک به یک
سنگرهایش را واگذار کرد .نشریه نیویورک تایمز نگاهی داشته است به
اینکه «چگونه سونی از کارناوال تکنولوژی عقب افتاد؟» در این مطلب
ترجمه بخشهایی از این گزارش را میخوانید.
آنچه بر ســر ســونی آمد داســتان موقعیتهای ازدسترفته و
کشمکشهای داخلی فاجعهبار اســت ،داستان شرکت مغروری که
نمیخواست یا نمیتوانســت خودش را با واقعیتهای بازار جهانی
منطبق کند .اشتباه اساسی سونی این بود که نتوانست سوار برخی از
بزرگترین موجهای نوآوریهای تکنولوژیک در چند دهه اخیر شود:
موج دیجیتال ،تغییرات نرمافزاری و اهمیت یافتن اینترنت .یک به یک
حوزههایی که ســونی در آنها در حال رقابت بود (از حوزه سختافزار
گرفته تا نرمافزار و ارتباطات و محتوا) تبدیل به کالفی ســردرگم از
تکنولوژیهای جدید و رقبای پیشبینینشده شد .تمامی این تغییرات
فقط باعث شــدند که درگیریهای داخلی در بدنه شــرکت سونی
نتر شود.
نمایا 
با مجموعه و سابقهای که سونی در حوزه موسیقی داشت و تجربهاش
در حوزه الکترونیک ،این امکان را در اختیار داشــت که بسیار پیش
از شــرکت اپل به تکنولوژی آیپاد که در سال  2001رونمایی و به
بازار وارد شد دست پیدا کند .آکیو موریتا ،یکی از بنیانگذاران سونی

با مجموعه و سابقهای که سونی در حوزه موسیقی داشت و تجربهاش در حوزه الکترونیک ،این امکان را در اختیار داشت که بسیار پیش از شرکت
اپل به تکنولوژی آیپاد که در سال  2001رونمایی و به بازار وارد شد دست پیدا کند .آکیو موریتا ،یکی از بنیانگذاران سونی در دهه  80پیشبینی
کرده بود که قرار است تکنولوژی دیجیتال و محتوای رسانهای با هم ترکیب شوند.

در دهه  80پیشبینی کرده بود که قرار است تکنولوژی دیجیتال و
محتوای رسانهای با هم ترکیب شوند و تجربهای کامال جدید را عرضه
کنند .اما این اتفاق برای سونی رخ نداد .در واقع مهندسان این شرکت
در برابر قدرت بخش رسانه سونی مقاومت میکردند.
زمانی که سرانجام بخشهای مختلف شرکت با هم به توافق رسیدند
تا همکاری را آغاز کند ،سونی در دو جبهه بسیار مهم رقابت را واگذار
کرده بود :تلویزیون و دستگاههای بیسیم پخش موسیقی .هم برای
عرضه تلویزیونهای فلت دیر شــده بود و هــم برای ارائه محصولی
دیجیتال مانند آیپاد.
پس از فروش ناموفق ،ســونی فروشگاه آنالین موسیقیاش را که
برای رقابت با آیتیونز شرکت اپل تاسیس کرده بود از دور خارج کرد،
سرویسی که تنها سه سال توانست دوام بیاورد .از همان زمان تاکنون
هم این شرکت دیگر نتوانست محصول قابل رقابتی در این حوزه عرضه
کند .از طرف دیگر شرکتهای چینی و کرهای تولیدکننده محصوالت
ارزان هم روزبهروز عرصه را بر سونی تنگتر کردند.
یکی از حوزهها (و شــاید تنها حوزه) که ســونی در آن پیشــتاز
بود و توانست بر ســر این محصول به خوبی وارد دنیای دیجیتال و
اینترنت شود ،حوزه بازیهای ویدئویی بود .این شرکت کنسول بازی
یاستیشــن  3را به عنوان یک سیستم سرگرمی یکپارچه به بازار
پل 
عرضه کرد که به عنوان قطب اتاق پذیرایی عمل میکرد و اینترنت و
تلویزیون را به یکدیگر متصل میکرد .اما وسواس سونی بر روی بخش
ســختافزار اینجا هم به زیانش تمام شد .تاخیر شرکت در طراحی
کنســول بلو ری پخش دیویدی ســونی را مجبور کرد که عرضه
محصول را به تعویق بیندازد .از ســویی فروش پلیاستیشن  3هم با
مشکل مواجه شد چون مدلهای رقیبی که از سوی شرکت نینتندو و
مایکروسافت عرضه شده بودند هزینه کمتری برای مشتریان داشتند.
عالوه بر این سونی در ورود به بازار بازیهای آنالین هم دیر دست به
کار شد و همین تاخیر فرصت را در اختیار مایکروسافت گذاشت تا در
این بازار در ابتدا جلو بیفتد.
آنچه بر سر سونی آمد نشانهای است از پهنه وسیعتری از مشکالت
که صنایع الکترونیــک ژاپن با آنها روبهرو هســتند .با وجود اینکه
مدیران ارشد این شرکتها را میتوان خیلی سریع متهم کرد اما یک
مسئله عمیقتر این اســت که به نظر میرسد شرکتهای بزرگ از
ایدههای جدید خالی شــدهاند .یک دهه پیش این شرکتها نوآوران
جدی عرصه تکنولوژی بودنــد و تولید ،طراحی و عرضه محصوالت
را رهبــری میکردند از تلویزیون گرفته تــا دوربینهای دیجیتال و
پخشکنندههای موسیقی ،اما امروز تعداد محصوالت باقیماندهای که
بتوانند ادعا کنند در حوزه تولید در سطح بینالمللی پیشرو هستند
بسیار بســیار اندک اســت .عمده بازار محصوالت حوزه دیجیتال و
الکترونیک در اختیار شرکتهایی مانند اپل و سامسونگ است .یکی
از مدیران ســابق این شرکت میگوید« :سونی کلی مدل و محصول
تولید میکند و با این حال نمیتواند وری هیچکدام دســت بگذارد و
بگوید :این محصول بهترین و بهروزترین تکنولوژی ما را در خود دارد.
اما اپل یک گوشی معرکه را تنها در دو رنگ عرضه میکند و با جرئت
میگوید :این بهترین است».
شکستهای سونی تنها برای این شرکت دردآور نیست بلکه مشکلی
برای کشور ژاپن است .در امریکا ،تکنولوژیهای نوین معموال توسط
شرکتهای جوانی عرضه میشــوند که «گذشته»شان آنها را عقب
نگه نمیدارد .این ســتارههای نوظهور به تدریج جای غولهایی را که

برای انطباق خودشان با شرایط جدید توانایی و سرعت الزم را ندارند،
میگیرند .اما در ژاپن شرایط متفاوت است ،در این کشور هیچ یک از
تولیدکنندگان در حوزه الکترونیک در  50سال گذشته نتوانستهاند در
ردهبندی شرکتهای برتر وارد شوند ،و شرکتهای قدیمیتری مثل
سونی با وجود تمامی مشکالتی که دارند همچنان در رده باال قرار دارند
و بخشی از بهترین استعدادهای این کشور را به خود جذب میکنند.
نکته اساســی این اســت که اگر میخواهید به عنوان خالق یک
تکنولوژی جذاب شناخته شوید باید این جذابیت را خلق کنید .مشکل
سونی این اســت که این توانایی برای خلق جذابیت را از دست داده
اســت و سالهای زیادی اســت که در همین مرحله قرار دارد .دیگر
نمیتوان کتمان کرد که با همه محبوبیتها و شهرت پیشین ،محو
شدن نام برند سونی چند وقتی است که آغاز شده است.

سونی دیروز ،سونی امروز
نشریه گاردین هم به موضوع ظهور و سقوط سونی پرداخته است .این نشریه فهرستی تهیه کرده
که دوره اوج و نزول این شــرکت را نمایان میکند .شرکتی که با موسیقی اوج گرفت و نتوانست
خودش را در اوج نگاه دارد .آنچه در اواخر دهه  70از سوی سونی تولید شد و با نام «واکمن» شهرت
جهانی پیدا کرد ،خالقیت شرکتی بود که توانست تحولی در حوزه موسیقی ایجاد کند ،این شرکت
اما در گذر زمان بیشتر و بیشتر از حوزه خالقیت دور شد.
سونی شیوه گوش دادن ما به موسیقی را تغییر داد ،اتفاقی که با تولید «واکمن» در سال 1979
رقم خورد .نسخه اولیه این محصول توسط یکی از موسسان شرکت یعنی ماسارو ایبوکا تهیه شد
که میخواســت در پروازهای طوالنی از ژاپن به امریکا وسیلهای بدون سیم برای پخش موسقی
داشته باشد .هرچند این محصول برای نوارهای کاست طراحی شده بود اما سونی این نام را برای
پخشکنندههای سیدی ،مینیدیسک و امپیتری هم حفظ کرد.
سال  1961سونی به عنوان نخستین شرکت ژاپنی سهام خودش را در امریکا عرضه کرد.
در سال  1989سونی واردهالیوود شد و با  3.4میلیون دالر سرمایه شرکت کلمبیا پیکچرز را
خرید و نام آن را به سونی پیکچرز اینترتینمنت تغییر داد.
پ دست کشید و بخش «وایو» (نامی که بر روی لپتاپهای
ســال  2013سونی از تولید لپتا 
سونی بود) را فروخت .بعد از آن هم نوبت به فروش تلویزیون براویا رسید که در طول  9سال 4.6
میلیون دالر ضرر به این شرکت وارد آورد.
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تجـربــه

تهای بزرگ
شکس 

تولیدات مهجور برندهای معروف را بشناسید

طراحی و تولید یک محصول یک ماجرا است ،یک ماجرای طوالنی و سخت و دشوار اما سختتر از آن بازخوردی است که این محصول در بازار و میان مشتریان دارد .گاه حتی بزرگترین
شرکتها هم نمیتوانند محصولی را به اعتبار بردشان در میان مشتریان جا بیندازند .نشریه بیزینس اینسایدر نگاهی انداخته است به  24محصولی که بدترین نوع شکست را در بازار
تجربه کردند .در این بخش چند نمونه معروف آنها را میبینید.

JJفورد ادسل1957 -
نام فورد ادسل را حاال مترادف شکست
در ارائه محصول میدانند .بیل گیتس
گفته اســت که این مورد یکی از موارد
جالب برای او در حوزه تجارت بوده است.
فورد  400میلیون دالر بر روی طراحی
و ساخت این محصول سرمایهگذاری و
آن را در سال  1957به بازار عرضه کرد
اما امریکاییها این ماشین را نمیخریدند .چون به دنبال اتومبیلی جمعوجورتر و با صرفه
اقتصادی بیشتر بودند .تنها حدود  100هزار دستگاه از این ماشین فروخته شد و پس از این
شکست تنها سه سال پس از ورودش به بازار تولید و عرضه آن متوقف شد.
JJسونی بتاماکس1975 -
در دهه  70نبردی میان دستگاههای
پخش ویدئویی بتاماکس و ویاچاس
درگرفت .ســونی دســتگاه بتاماکس
خود را دقیقا زمانی روانه بازار کرد که
رقبایش عرضه دستگاههای ویاچاس را
شروع کرده بودند .سونی تمام تمرکز
خودش را بر روی عرضه این محصول
گذاشت و در عوض دستگاههای ویاچاس که برتری خود را نشان داده بودند خیلی زود
بازار را تســخیر کردند .هرچند بتاماکس به لحاظ فنی بر رقیب خود برتری داشــت اما
ویاچاس پیروز شد تنها به این دلیل ساده که از سوی چند شرکت عرضه شد و میشد
همهجا آن را پیدا کرد.
JJکوکای جدید1985 -
در اوایل دهه  80شرکت کوکا در حال
شکست خوردن از رقیبش ،پپسی بود.
کمپین بزرگ تبلیغاتی پپسی سبب
رشد تعداد مشتریان شــده بود و در
عوض کوکا تصمیم گرفت محصولی
ارئه دهد که طعمی شبیهتر به پپسی
داشــته باشد .این محصول در واقع در
تست مزهای که پیش از تولید رسمی آن انجام شد موفقیت به دست آورد اما کوکا به این
نتیجه رسید که طعم این نوشابه برای مشتریان غلطانداز است و برای همین چند هفته
بعد این محصول را رها کرد و به همان فرمول قدیمی خودش برگشت .تنها تفاوتی که
ایجاد شد در نام بود؛ محصول این شرکت از آن به بعد کوکاکوال نامیده شد.
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JJاپل نیوتن1993 -
دستگاه نیوتن نمونهای است از روزگار
بدی که شــرکت اپل پیش از تبدیل
شدن به ارزشــمندترین شرکت دنیا،
از سر گذرانده اســت .این دستگاه در
دسته ابزارهایی بود که به آنها دستیار
دیجیتــال میگفتند (یک دســتگاه
کوچک قابل حمل شخصی با سیستم
عامل) .به نوشته نشریه فوربز علت شکست نیوتن این بود که قیمت پایه آن از  700دالر
شروع میشد ،بسیار بزرگ بود و سیستم شناسایی دستخطش آنقدر بد کار میکرد که
حتی در یکی از قسمتهای انیمیشن «خانواده سیمپسون» آن را مسخره کردند .البته
چند سال بعد اپل با روانه کردن آیپد به بازار این شکستش را به خوبی جبران کرد و حتی
به خاطر وجود آیپد دیگر کسی نامی از عنوان «دستیار دیجیتال» نمیبرد.
JJمایکروسافت زون2006 -
زون محصولی بود کــه برای رقابت با
آیپاد به بازار آمد و البته نتوانست در
این نبرد پیروز شــود .رابی بچ ،یکی از
مدیران ســابق مایکروسافت در مورد
این محصول میگوید« :ما جســارت
الزم را نداشتیم و برای همین تبدیل
شدیم به شرکتی که به دنبال شرکت
اپل میدود .محصولی که عرضه شد حقیقتا محصول بدی نبود اما به هر حال یک نمونه از
چیزی بود که اپل زودتر به بازار عرضه کرده بود .و هیچکس الزم ندید که با خودش بگوید:
االن میروم و این چیزی را که مایکروسافت ساخته میخرم».
JJگلکسی نوت  7سامسونگ2016 -

در مورد گلکســی نوت  7سامسونگ
چه میشــود گفت که تا االن ناگفته
مانده اســت؟ نوت  7که قرار بود یکی
از شاخصترین محصوالت سامسونگ
باشد تنها یک مشکل کوچک داشت:
گاهی آتش میگرفت یا منفجر میشد.
ممکن بود ماشین سوختهای ببینید و
بعید نبود که به خاطر یکی از همین گوشیها به آتش کشیده شده باشد .تکرار این اتفاق
سبب شد که حمل این گوشی در پروازها ممنوع شود و شرکت سامسونگ ناچار شد کل
خط تولید آن را متوقف کند.

 .......................آینــدهپـژوهـی .......................
«شي» قدرتمندتر

چين در دوره دوم رهبري فعلي در چه مسيري پيش خواهد رفت؟

زمینی به مساحت  25هزار و  900کیلومتر مربع برای توسعه منطقه شهری نئوم
که با اردن و مصر هممرز است اختصاص داده شده است .این بیش از دو برابر
مساحت کشور همسایه عربستان ،قطر ،است.

آیندهپژوهی
[ آینده شهرها ]

نئوم :شهر علمی -تخیلی سعودی در وسط صحرا

خورشید ،دریا و رباتها؛ جدیدترین ابرشهر جهان در کجا ساخته خواهد شد؟

گلن کری
ویوین نرئیم
کریستوفر کانن
گزارشگر اقتصادی

ترجمه :ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

گ
منبع  بلومبر 

چرا باید خواند:
عربستان سعودی یکی
از رقبای منطقهای ایران
است که سیاستهایش
این روزها خصمانهترین
سیاستهانسبتبه
کشور ما به حساب
میآید .ساخت یک شهر
مدرن در این کشور با
پولهای نفتی میتواند
برای فعاالن اقتصادی
کنجکاویبرانگیزباشد.
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روی یک شبهجزیره ماسهای در جنوب غرب عربستان سعودی،
تنها چیزی که افق صحرا را قطع میکند ،یک هواپیمای آبنشــین
درهم شکســته و دربوداغان مدل «کاتالینا» اســت که در ســال
 1960خلبان امریکاییاش آن را همان جا گذاشته و رفته و اکنون با
گرافیتیها و نوشتههایی به زبان عربی پوشیده شده است.
اما اینجا که ولیعهد عربستان سعودی برنامه ریخته نامش «نئوم»
باشد ،شهری خواهد بود که از نظر وسعت بزرگتر از دوبی است و تعداد
رباتهایی بیشــتر از انسانها در آن حضور دارند .محمد بن سلمان،
ولیعهد عربستان ،در چشمانداز خود به این شهر به چشم یک «پرش
متمدنانه از انســانیت» نگاه میکند که جایی دور از محدودیتهای
سنتی عربستان سعودی و مرکزی برای کسبوکار خواهد بود در حوزه
تولیدات پیشرفته ،بیوفناوری ،رسانهها و خطوط هواپیمایی.
ولیعهد عربســتان در یک مصاحبه که در ریاض درباره این شهر
انجام داده گفته است« :ما یک ربات مهم میخواهیم برای شهر نئوم،
اولین رباتی که مال خود نئوم باشــد ،یک ربات درجهیک .هر چیزی
دارای یک رابطه با هوش مصنوعی خواهد بود و دارای اینترنت اشیا؛
هر چیزی».
این شــهر علمی  -تخیلی با برجهای اداری سربهفلککشیده و
هتلهای پنجســتاره نشــاندهنده تالش کنونی عربستان سعودی
برای تغییر کشوری است که زمانی در پول نفت غرقه بود اما حاال با
تنگناهای مالی جدی روبهرو شده است .نئوم میتواند مدل کوچکی
از عربستان سعودی  2.0باشد ،در حالی که رهبر جدید  32ساله این
کشور درحال بازسازی همه اقتصاد کشور است تا آن را با جهان مدرن
سازگار کند؛ کاری که حاکمان قبلی این کشور نتوانستند انجامش
بدهند .ساخت شهرهای عظیم دیگری نیز پیش از این در عربستان و

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوششم ،آذر 1396

درون صحرا اعالم شده بود و تبلیغات زیادی نیز روی آن صورت گرفت
امــا بعدتر ،آن طور که الزم بود انتظارات را برآورده نکرد؛ یکی از این
شهرهای اعالم شده ،شهری اداری بود که با بودجه  10میلیارد دالر در
حوالی ریاض باید ساخته میشد .اما این شهرها عمدتا خالی از سکنه
و ناتمام باقی ماندهاند.
جیمز دورســی ،کارشــناس امور خاورمیانه در دانشگاه فناوری
نانیانگ ســنگاپور ،میگوید که شهر نئوم «تالشی است برای ایجاد
یک منطقه اقتصادی که بهینهتر و بهروزتر از همه مناطق اقتصادی
است و این نشان میدهد که اکنون زمان اصالح فرا رسیده و عربستان
سعودی در این راه قدم برمیدارد ».او میگوید« :سؤال این است که
آیا کســی میتواند یک ابرشهر را از بقیه اقتصاد غیربهینه و ناکارآمد
کشور دور نگه دارد».
ساختن ابرشهر نئوم مثال دیگری از تمایالت شاهزاده محمد است
درباره این موضوع که پولها را به سمت پروژهها سرازیر میکند بدون
اینکه به چگونگی تامین منابع مالی این پروژهها اهمیت بدهد .آنچه که
اخیرا درباره برنامههای این ابرشهر رونمایی شده ،شامل برنامه ایجاد
یک پارک بازی وسیع ،یک مرکز معالجه و درمانی گردشگری و یک
خط ساحلی گردشگری در جده در ساحل دریای سرخ به ارزش 4.8
میلیارد دالر است.
پروژه ساخت ابرشهر نئوم که ردپایی از برنامه کالنتر مشهور به
مانداز  »2030در آن به چشم میخورد ،اگر نخواهیم بگوییم
«چشــ 
بلندپروازانه است ،هیچ چیز خاص دیگری نیست :منطقه خلیج فارس
همین حاال هم پر اســت از آسمانخراشهایی که پا در شن و ماسه
دارند ،چه ابوظبی باشد چه دوبی .هیچ کالنشهری از این نظر که یک
مرکز بینالمللی تجاری باشد به بزرگی دوبی نیست اما نئوم قصد دارد

کلید توسعه دوبی این بود که سرمایهگذاریهای خارجی و کارگران خارجی که میتوانستند آزادانهتر از دیگر نقاط خلیج فارس
در آن زندگی کنند به شدت به آنجا سرازیر شد .بسیاری از فعالیتهای گردشگری که در کشورهای منطقه محدودیت داشت ،در
دوبی آزادانه انجام میشد .اما در عربستان سعودی محدودیتهای زیادی وجود دارد.

که این شهر را پشت سر بگذارد.
دههها طول کشیده است تا دوبی به شکل یک مقصد گردشگری با
 2.9میلیون نفر سکنه دربیاید؛ شهری که بلندترین برج جهان در آن
واقع است و دفاتر بسیاری از بانکهای بینالمللی همچون استاندارد
چارترد در آن قرار دارد .فرودگاه بینالمللی دوبی شلوغترین فرودگاه
جهان بعد از فرودگاههای آتالنتا و پکن است.
به گفته شاهزاده محمد بن سلمان ،با اینکه شهر برنامهریزیشده
نئوم نمیتواند بــا دوبی رقابت کند اما بیشــتر تکمیلکننده آن و
بقیه بخشهای خلیج فارس اســت .این شهر «تقاضاهای جدید ،نه
تقاضاهایی مشــابه دوبی» را ایجاد خواهد کرد .شاهزاده میگوید که
«این شهر به دوبی کمک خواهد کرد .به بحرین کمک خواهد کرد.
بهخصوص به کویت کمک خواهد کرد ».چراکه میتواند ســریعتر و
ارزانتر از حاال به اروپا صادرات داشته باشد .دوبی و دوحه روی هم به
بیش از  120میلیون مسافر در سال از طریق فرودگاه و بندر خدمات
میرسانند ،در حالی که در دوبی ترافیک کانتینرها بر مسافران غلبه
دارد.
کلمه «نئوم» ترکیبی از کلمه غربی «نئو» به معنی جدید و کلمه
عربی «مستقبل» به معنی آینده است .این شهر تقریبا در منطقهای
واقع خواهد شــد که به «راسالشیخ حمید» شناخته میشود؛ یک
شــبهجزیره که  50کیلومتر تا آبهای دریای سرخ فاصله دارد و اگر
به غرب بپیچید  5کیلومتر بعد به جاده ســاحلی عربستان سعودی
خواهید رسید.
زمینی به مســاحت  25هزار و  900کیلومتر مربع برای توسعه
منطقه شــهری آن که با اردن و مصر هممرز اســت اختصاص داده
شــده است .این منطقه که بیش از دو برابر مساحت کشور همسایه
عربستان ،قطر ،است به این دلیل انتخاب شده است که یک «منطقه
استراتژیک» و نزدیک به مسیرهای کشتیرانی بینالمللی است .امسال
مصر یک قرارداد با عربستان سعودی امضا کرد که طی آن ،دو جزیره
مهم را به عربستان واگذار کند .این دو جزیره پروژه نئوم را به صحرای
سینا متصل میکنند.
با راندن ماشین در این منطقه که متعلق به شهر آینده عربستان
اســت ،مسیر با صحرا ،خورشــید تابان که همه چیز را میسوزاند و
تپههای ســفید و نمادهای صحرایی همراه اســت .در کنار آب و در
امتداد مســیر ،یک پایگاه گارد ساحلی عربستان سعودی و یک برج
مخابراتی واقع شده است .حوالی این خلیج و ساحل هیچ چیز دیگری
دیده نمیشود ،به جز همان هواپیمای مدل کاتالینا .شاهزاده سعودی
همین حاال هم میداند که چه چیزی را میخواهد در داخل ساحل
تغییر بدهد و چه چیزی در این منطقه ظاهر خواهد شد .خلیج نئوم به
عنوان یک مرکز عملیاتی کار خود را برای این شهر شروع خواهد کرد.
او میگوید که «اینجا مثل همپتونز در نیویورک خواهد شد ».اما پروژه
به این معنی نخواهد بود که در چشمانداز اقتصادی آن ،فرصتهای
شغلی بیشتری برای جمعیت جوان سعودی که مدام در حال افزایش
است وجود خواهد داشت .شاهزاده محمد میگوید« :وظیفه نئوم این
نیست که برای سعودیها شغل ایجاد کند .وظیفه نئوم این است که
مرکزی جهانی برای هر کسی در تمام جهان باشد».
چشمانداز  2030با ایجاد بزرگترین صندوق سرمایهگذاری نفتی
جهان استحکام بیشتری یافته و تقویت شده است .تخمین زده میشود
داراییهای این صندوق سرمایهگذاری در حدود  2هزار میلیارد دالر
باشــد .این صندوق در تمام جهان سرمایهگذاری کرده و وظیفهاش

سرمایهگذاری و ایجاد شغل است .صندوق سرمایهگذاری عربستان
سعودی همین حاال هم  20میلیارد دالر در تاسیسات زیربنایی گروه
«بلک اســتون» ســرمایهگذاری کرده و  45میلیارد دالر نیز در یک
صندوق سرمایهگذاری حوزه فناوری وابسته به «سافت بانک» سرمایه
گذاشته است.
کلید توسعه دوبی این بود که سرمایهگذاریهای خارجی و کارگران
خارجی که میتوانســتند آزادانهتر از دیگر نقاط خلیج فارس در آن
زندگی کنند به شدت به آنجا ســرازیر شد .بسیاری از فعالیتهای
گردشگری که در کشورهای منطقه محدودیت داشت ،در دوبی آزادانه
انجام میشــد .اما در عربستان ســعودی که محدودیتهای خشک
زیادی وجود دارد ،بسیاری از مسائل نادیدهگرفتنی است که همین
مسائل روی کسبوکار و تجارت تاثیر میگذارد .تا همین چند وقت
پیش حتی زنان اجازه رانندگی نداشتند و کنار هم بودن زنان و مردان
هنوز در اغلب مکانهای عمومی ممنوع اســت .این کشور به دلیل
اشــاعه تفکر وهابی که یک نوع تفکر بنیادگرایانه است و گروههای
افراطی مثل القاعده و داعش را تشویق به فعالیت میکند ،مورد انتقاد
واقع شده است .با این حال ،به نظر میرسد که عربستان سعودی با
همه این محدودیتها میخواهد شهری بسیار مدرن و علمی -تخیلی
با فناوریهای باال بسازد که سبک زندگی آن بسیار با شهرهای دیگر
این کشور متفاوت است.
اندازه شهر نئوم در مقایسه با شهرهای دیگر
شهر

جمعیت

ریاض

6506700

جده

3430697

دوبی

2867544

نیویورک

8537673

نئوم

0

کویت

568567

شهر صنعتی ملک عبداهلل

5000

دوحه

956457

کلمه«نئوم»ترکیبی
از کلمه غربی «نئو»
بهمعنیجدیدوکلمه
عربی«مستقبل»به
معنی آینده است.
اینشهرتقریبا
در منطقهای واقع
خواهد شد که به
«راسالشیخ حمید»
شناختهمیشود؛
یکشبهجزیره
که 50کیلومتر تا
آبهای دریای سرخ
فاصله دارد و اگر
به غرب بپیچید5
کیلومتر بعد به جاده
ساحلیعربستان
سعودی خواهید
رسید

کسری بودجه فزاینده عربستان سعودی
موازنه بودجه در قالب درصدی از تولید ناخالص داخلی

آمار پیشبینی شده
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آیندهپژوهی
[ آینده چین ]

«شي» قدرتمندتر

چين در دوره دوم رهبري کنونی در چه مسيري پيش خواهد رفت؟

تام ميچل
گزارشگر حوزه چين

منبع  فايننشال تايم ز

چرا باید خواند:
چین يكي از دو اقتصاد
برتر جهان است كه
تغييرسياستگذاري
در آن ،بر همه كشورها
تاثير خواهد گذاشت.
فعاالن اقتصادي عالقه
زيادي دارند كه همواره
دگرگونيهاي چين را
دنبالكنند.

از نوزدهمين
كنگره حزبي كه در
هفتههايگذشته
برگزار شد انتظار
ميرود كه «تفكر
شيجينپينگ»
در ساختار حزب
كمونيستمحترم
دانسته شود؛ تفكري
كه ميتواند سومين
ايده بزرگ در كنار
تفكر مائو تسهدونگ
و دنگ شيائوپينگ
باشد

138

شــي جينپينگ در دسامبر ســال  2012در اولين سفر خود
در مقام دبيركل تازهمنصوبشــده حزب كمونيست چين ،به شهر
جنوبي شــنژن سفر كرد و حلقه گلي نثار مجسمه برنزي بزرگتر
از اندازه واقعي دنگ شيائوپينگ كرد .اداي احترام شي به دنگ كه
از شنژن به عنوان يك محدوده آزمايشي براي اصالحات اقتصادي
تاريخياش اســتفاده كرده بود ،نشان ميداد كه دبيركل جديد نيز
همان سياستهاي پدر چين مدرن را ادامه خواهد داد .شي در آن
برنامه گفت« :حزب كمونيست بايد محكم مسير درست اصالح را
دنبال كند و فرصتهاي جديدي به وجود بياورد .ما بايد در اين مسير
به سوي كشور و مردمي سعادتمند ،راسخ و تزلزلناپذير برویم».
چند روز پيش ،شي جينپينگ دوره دوم خود را در مقام رهبري
چين شروع كرد و اكنون اين سؤال پيش آمده است كه آيا از قدرت
خود استفاده خواهد كرد تا ميراث اصالحات دنگ شيائوپينگ را ادامه
بدهد يا در عوض ،برنامهاي محدودتر را براي دفاع از موقعيت حزب
حاكم و متحدان خود پي خواهد گرفت.
حاميان رئيسجمهور چين استدالل ميكنند كه مبارزه ضدفساد
سفتوسخت او و دفاع شديدترش از ادعاهايي مربوط به قلمروي ملي
چين از حمايتهاي مردمي بهرهمند است و به او اين امكان را داده
كه سرمايه سياسي حياتياي را عايد خود كند .شي در اولين دوره
رهبري خود عمدتا با مردان و زنانی احاطه شــده بود كه به وسيله
پيشينيان او تربيت شده بودند .اما بعد كنگره حزب ،او «تيم خود»
را روي كار آورد و اســتداللها به اين سمت ميرود كه او در نهايت
با چالشهاي اقتصادي و مالي روبهرو خواهد شــد .با اين حال ،شي
نشان داده است كه تمايل دارد دوراني جديد را در تاريخ نوين چين
آشكار كند كه متمايز از دوران دنگ و مائو تسهدونگ ،رهبران انقالبي
كشور ،تعريف ميشود .لي جيگوانگ ،استاد دانشگاه سينگهوا در پكن
و يكي از ستايندگان شي ،ميگويد« :مائو دخالتكنندگان خارجي را
شكست داد و دنگ به گرسنگي پايان داد .شي درباره داشتن اعتماد
به نفس در نظام سياســي و اقتصادي ما صحبت ميكند ...اين يك
نقطه عطف كلي است».
شــي در يكي ادارات بزرگ چين در دوران دنگ ،بهطور عامدانه
تفاوت بين حزب كمونيست و دولت چين را در حوزه كارگري محو
كرد و همچنين طيفي از اصالحات مالي و اقتصادي را كه بهزودي با
آشفتگي و بينظمي روبهرو ميشوند متوقف كرده يا در مسير عكس
قرار داده است.
اين شكوه و شكايت پشت پرده در پكن وجود دارد كه شي خودش
را بهعنوان ارباب پوياييهاي قدرت داخلي حزب به اثبات رسانده و
رقباي خود را تصفيه و ديگران را مرعوب كرده اســت .اما وقتي كه
موقع استفاده از قدرت انباشته براي پيش راندن اصالحات دشوار فرا
ميرسد ،مثل اصالحاتي كه دنگ انجام داد ،منتقدان رئيسجمهور
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استدالل ميكنند كه او به يك ببر كاغذي تبديل ميشود.
شي جينپينگ توانسته طي دوره اولين رهبري خود ،جايگاهش
را تثبيت كند و كســاني را دور خود جمع كند كه پنج سال آينده
چين را پيش ميبرند .البته با اینکه در اجالس  19حزب كمونيست
چين او دوباره برگزيده شــد و دوره جديدش در ماه مارس ســال
آينده شروع خواهد شد ،اما تيم جديدي را انتخاب كرده است كه تا
آخرين لحظات دوره فعلي ،نامشخص خواهد بود .با اين حال ،ميتوان
حدسهايي در مورد آنها زد و گفت كه همه از نزديكان و همفكران
شي هستند و البته افرادي خواهند بود كه خيلي تغييراتي مهمي را
در چين ايجاد نخواهند كرد.
تنها اســتثنا در اين باره ،ميتواند آقاي وانگ باشد كه مهمترين
تكنوكرات چين در امور مالي اســت .او نيز عضو پوليتبورو اســت،
يعني كميتهاي قدرتمند در كميته مركزي حزب كه نقش زيادي
در اداره كشــور و انتصابهاي آن بازي ميكند .او ميتواند شديدا
مورد استقبال مقامات رسمي خواهان اصالح و بخش خصوصي قرار
بگيرد و نشانهاي از خواست شي براي اعمال اصالحات اقتصادي به
شمار رود.
طبق گفته بسياري از كارشناسان ،بيشتر مردم ميخواهند كه
وانگ عضو پوليتبورو باشد اما تنها شي جينپينگ ميداند كه اينطور
خواهد بود يا نه .وانگ اكنون  69ساله است و طبق مقررات ،افراد 68
ساله و مسنتر نميتوانند عضو پوليتبورو باشند .شي سنتشكني
کرد و وانگ را نگه داشت ،اين كار يك رسم و روال ميشود كه بالقوه
ميتواند به او اجازه دهد كه در دوره سوم نيز به عنوان دبيركل حزب
بين سالهاي  2022تا  2027خدمت كند.
از نوزدهمين كنگره حزبي كه در هفتههاي گذشــته برگزار شد
انتظار ميرود كه «تفكر شي جينپينگ» در ساختار حزب كمونيست
محترم دانسته شود؛ تفكري كه ميتواند سومين ايده بزرگ در كنار
تفكر مائو تسهدونگ و دنگ شيائوپينگ باشد .همچنين پيشبيني
ميشود كه كنگره نوزدهم كميته مركزي حزب (كه به طور سنتي
حدود  200عضو دارد) ،پوليتبورو (با  25عضو) و كميتههاي ديگر با
افراد وفادار به شي پر شود.
اگر نام شي در ساختار حزب در كنار مائو و دنگ قرار بگيرد ،بيش
از گذشته قدرت در دست خود خواهد داشت ،آن هم فقط يك سال
بعد از اینکه به طور رسمي از سمت «رهبر مركزي» حزب استعفا داد.
در اوايل سال  ،2016شي همچنين عنوان «فرمانده كل» نيروهاي
مســلح چين را به ساختار اضافه كرد؛ سمتي كه از سال  1954به
صورت رسمي وجود نداشت .اما چنين آگرانديسمانهايي بيشتر به
عنوان نشانهاي از ضعف ديده ميشود ،نه به عنوان نقطه قوت .دنگ
اين مســئله را در سال  1980در يك سخنراني كه مربوط به روابط
بيــن حزب و دولت بود ،تذكر داد« :تمركز بيش از حد قدرت باعث

اين شكوه و شكايت پشت پرده در پكن وجود دارد كه شي خودش را
بهعنوان ارباب پوياييهاي قدرت داخلي حزب به اثبات رسانده و رقباي
خود را تصفيه و ديگران را مرعوب كرده است.

خيانت بيشتر كساني خواهد شد و اين كار به هزينه تجميع قدرت
رخ خواهد داد ».دنگ در اواسط و اواخر دهه  1980جايگاه محكمي
داشت و داراي تسلط زياد بر امور سياسي چين بود؛ البته تنها يك
سمت رسمي داشــت كه عبارت بود از رياست كميسيون مركزي
نظامي حزب كه بر ارتش رهايي خلق نظارت ميكرد .قدرت دنگ
در دهه بعد از آن نيز بدون اینکه حتي عنواني رســمي داشته باشد
ادامه يافت .در سال  1992او توانست برنامه اصالحات اقتصادي خود
را پيش ببرد ،برنامهاي كه بعد از اینکه او دستور برخورد با اعتراضات
دانشجويان در ميدان تيانآنمن را در سال  1989صادر كرد متوقف
شده بود .وقتي كه شي در سال  2012به مجسمه دنگ اداي احترام
كرد ،خاطرات «تور جنوبي» دنگ در اواخر دورانش زنده شد كه در
نواحي شانگهاي و شنژن انجام شد و اقتصاد چين را متحول كرد.
جود بالنشت ،تحليلگري كه كتابي درباره سياست چين مدرن
نوشته ،استدالل ميكند كه رغبت شي براي محو كردن مرزهاي
آشكار بين حزب كمونيست و دولت چين «نوعي عدول مستقيم از
فكر اصالحات سياسي دنگ» به شمار ميرود .براي مثال ،با اختيار
دادن به «گروههاي رهبري حزب» كه سياستهاي خرد اقتصادي و
مالي را از سال  2015انجام ميدهند ،شي اقتدار سنتي معاون خود
و شوراي دولتي را بر اقتصاد كاهش داد .او وقتي به گروههاي رهبري
حزب امكان عمل بيشتري داد كه لي ،معاونش ،دستور داد بازار در
حال سقوط سهام به قيمت ايجاد آشوب و بينظمي در اقتصاد نجات
پيدا كند .طبق گفته دو نفر كه از بحثهاي داخلي سياستگذاري
در آن زمان اطالع داشــتند ،مقامات رسمي در گروههاي رهبري
شــي اعتقاد داشتند كه دخالت شوراي دولتي در بازار در نهايت با
ضدحمله مواجه خواهد شــد و به آنها اين امكان را خواهد داد كه
قدرت بيشتري پيدا كنند .يك مقام دولتي ميگويد كه اكنون نگران
اين اســت كه لي ،معاون شي ،ضعيفترين معاون تاريخ جمهوري
خلق چين باشد.
برعكس دوران دنگ كه اصالحات خطرناك بود اما در نهايت با
موفقيت انجام شد ،شي از ســال  2013تعداد آزادسازيهاي مالي
را بــه عنوان اولين ثبات و پايداري برعكس كرد و بهخصوص بعد از

ســقوط بازارها در سال  2015و اتفاقاتي كه براي واحد پولي چين
در اوايل ســال  2016رخ داد ،اين كار بيشــتر دنبال شــد .همين
اواخر ،كابيه شي ميزان سرمايهگذاري مستقيم خارجي را با حجم
زيادي از سرمايهگذاريهاي شركتهاي دولتي و خصوصي از داخل
كشــور تحت تاثير قرار داد و شركتهاي داخلي را ترغيب كرد كه
شركتهاي خارجي را به بيرون برانند.
اين كار باعث ناراحتي برخي مقامات رسمي در چين شده است؛
كساني كه احساس ميكنند شي در مسير ادبيات و لحن دو سياست
اصالحي حزب پيش نميرود .اين دو سياست عبارتاند از يك سند
سياستي كه در نوامبر سال  2013تصويب شد و اعالم كرد كه بازار
بايد «نقش تعيينكننــدهاي» در اقتصاد بازي كند و دفاعي كه در
ژانويه همان سال از تجارت جهاني آزاد در مجمع جهاني اقتصاد در
داوس انجام شد.
همين چندي پيش ،صندوق بينالمللي پول براي ارزيابي اقتصاد
چين آمار كابينه شي را مرور كرد كه مربوط به  14چالش مربوط به
كاهش بدهي و ريسك مالي شركتها ،تسهيل كنترلهاي ارزهاي
خارجي و اصالح بنگاههاي دولتي چين بود .صندوق نتيجه گرفت
كه شي تنها در  12حوزه از اين چالشها تنها «برخي» پيشرفتها
يا پيشرفتهايي «محدود» داشــته است .شي متمركز شده است
روي ادغام بنگاههاي دولتي با هم و ايجاد بنگاههاي دولتي بزرگتر
تا مشــكالت دومين اقتصاد بزرگ جهان را با يكپارچهسازي كمتر
كنــد .به جاي باز كــردن واقعي بخشهاي تحت تســلط دولت،
شركتهاي خصوصي ترغيب شدهاند كه تنها سهام اقليتي در تعداد
انگشتشماري از بنگاههاي دولتي و پروژههاي زيربنايي كه توسط
دولت هدايت ميشوند داشته باشد.
در هر حال ،به طور كلي ميتوان گفت كه دوران دوم شــي آغاز
خواهد شد با اصالحاتي كه سرعت و عمق آنها خيلي كمتر از آنچه
كه وانمود ميشود به نظر ميرسد و نيز ،قدرت سياسي وفاداران شي
بيش از گذشته خواهد شد .بنابراين بايد گفت كه اقتصاد چين مسير
فعلي را طي خواهد كرد و اين كشور در ايجاد تغييرات در برنامه بيش
از گذشته محافظهكاري نشان خواهد داد.

صندوقبينالمللي
پول براي ارزيابي
اقتصاد چين آمار
كابينه شي را مرور
كرد كه مربوط
به  14چالش
مربوط به كاهش
بدهي و ريسك
مالي شركتها،
تسهيلكنترلهاي
ارزهاي خارجي و
اصالح بنگاههاي
دولتي چين بود.
صندوقنتيجه
گرفت كه شي
تنها در  12حوزه
از اين چالشها
تنها «برخي»
پيشرفتهايا
پيشرفتهايي
«محدود» داشته
است
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تصویربرداری ماهوارهها ،پهپادها ،هوش مصنوعی و ریزتراشهها صرفا برخی از
فناوریهای جدیدی هستند که شرکتهای حسابداری برای کاهش وظایف زمانبر و
پیشپاافتاده مورد استفاده قرار میدهند.

آیندهپژوهی
[ آینده امور مالی ]

حسابداری و حسابرسی در تنازع برای بقا

فناوری حسابداران را ترسانده اما آنها نیز بیکار ننشستهاند

حوزه حسابداری و حسابرسی با
تغییراتی که در فناوری رخ داده و با
ظهور فناوریهای جدید ،تغییر زیادی
کردهاند و حتی در میان مشاغل در
حال انقراض قرار گرفتهاند .اما خود
حسابداران و شرکتهای حسابداری
کمتر اینطور فکر میکنند

مدیسیون مریِج
تحلیلگر امور مالی

منبع  فایننشال تایم ز

چرا باید خواند:
فناوریها مشاغل
آینده را تغییر خواهند
داد .دانستن اینکه یکی
از بخشهای کلیدی
اقتصاد یعنی حسابداری
در آینده در معرض خطر
جدی است ،برای فعاالن
اقتصادی مفید خواهد
بود.
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نانســی اتوبلو اولین حسابداری بود که به شــرکت «ای وای» ،یک
شرکت حسابداری ،در سال  1980ملحق شد .او که کل عمر کاری خود
را در این شرکت گذرانده ،به یاد میآورد که از چه تجهیزات و ابزارهای
پیچیدهای برای نوشتن فهرست صورت موجودی اقالم مختلف شرکت
و حسابداری آنها استفاده میکرد .او میگوید که چنین وظایفی که قبال
به عهده ارتشــی با  80هزار حســابدار شرکت بود ،از بین رفته است .او
که اکنون معاون گروه کارشناسان شرکت است میگوید« :ما میتوانیم
از اتوماســیون برای ارزیابی صورت موجودی استفاده کنیم .بسیاری از
کارهای یدی کامال تغییر کرده است».
تصویربرداری ماهوارهها ،پهپادها ،هوش مصنوعی و ریزتراشهها صرفا
برخی از فناوریهای جدیدی هستند که شرکتهای حسابداری برای
کاهش وظایف زمانبر و پیشپاافتاده مورد اســتفاده قرار میدهند .این
کارها را قبال حسابرسان کمسابقه انجام میدادند و حاال فناوریها .میشل
هینگلیف که در ماه مه امسال به ریاست حسابرسی در شرکت حسابداری
«کی پی ام جی» منصوب شــده ،میگوید که حجم کاری امروز برای
کسانی که تازه به شرکت میپیوندند بسیار متفاوت شده است .وقتی او
در ســال  1985وارد شرکت شد ،بسیاری از وظایف بود که «شما فقط
باید انجام آنها را میپذیرفتید» .این کارها عبارت بودند از ساعتها اضافه
کردن دســتی اعداد در یک دفتر حسابداری  40برگی و امید به اینکه
محاسبات فرد با محاسبات همکارش منطبق باشد .اگر اعداد با هم سازگار
نبود ،دو حسابدار تازهوارد باید کنار هم مینشستند و کار را از اول شروع
میکردند .او میگوید« :حاال این وظایف با نرمافزار اکسل سه دقیقهای
انجام میشود».
همچنین او اضافه میکند که طی مسیرهای طوالنی به انبارها عمدتا
کاری متعلق به گذشــته به حساب میآید« :در اولین سال کارم ،ما در
یک هفته در یک انبار نشستیم تا اقالم آن را مستندسازی کنیم .حاال با
فناوری و تحلیلگرها ،وظایف عادی هر حسابداری در اولین سال کارش
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در آن سالها ،ظرف چند روز یا حتی چند ساعت انجام میشود».
یک حسابرس تازهکار دیگر که اخیرا این صنعت را ترک کرده تا به
کسبوکار بانک وارد شود نیز تایید میکند که سفر تنهایی به مقصدهای
دوردســت برای برداشــتن صورت موجودی ،این روزها به ندرت انجام
میشود .او در یکی از بزرگترین شرکتهای حسابداری در پنج سال اول
کاری خود ،تنها دو بار اینچنین بازدیدهایی را داشته است که یکی از آنها
مربوط به شمارش هزاران دستگاه پنکه بوده که در غرب میانه انبار شده
بودند .او میگوید« :این روزها ،نرمهای حسابداری موازنه بین حسابها و
تستهای مختلف حسابداری را انجام میدهد و مرور و بازبینی این ابزار
خیلی راحتتر از گذشته است .البته شما هنوز هم باید سندها را مرور
کنید و آنها را در کمدها و فایلهای حسابداری وارد کنید اما کارهای یدی
خیلی کمتری هست که انجام بدهید».
هر چهار شــرکت حسابداری عظیم جهان  -شــرکتهای ای وای،
دلویتی ،کی پی ام جی و پی دابلیو ســی  -به سمت کارآمد ساختن و
جمعوجور کردن فعالیتهای خود حرکت کردهاند و وظایف کسلکننده
و تکــراری را در فرایند کاری خود حــذف کردهاند ،از ترس اینکه کل
کسبوکارشان را که در فهرســت مشاغل در خطر نابود شدن است از
دست ندهند .اما هر چهار شــرکت اصرار دارند که تغییرات فناوری در
دهه آینده نمیتواند باعث از بین رفتن همگانی حسابداری شود یا وظایف
آن را در معرض خطر قرار دهد .جین ماکراکیس که از مدیران شرکت
«دلویتی» است اعتقاد دارد فناوری باعث آزاد شدن حسابداران تازهکار
خواهد شــد« :بخش بزرگی از نقش یک حسابرس به صورت تعاملی و
مواجه شدن با مردم است و این کار نیاز به توان قضاوت دارد .این کارها
یک نوع توانایی بشری است که به احتمال زیاد با اتوماسیون جایگزین
نخواهد شــد .من میتوانم تغییر در نقشها و وظایف افراد را ببینم اما
خود این نقشها لزوما از بین نخواهند رفت .افراد جوان احتماال در شغلی
خواهند دید که دارای تنوع گستردهتر از وظایف سابق حسابداری است».
امــا برخی دیگر از افــراد نیز این خوشبینی را ندارنــد و به آینده
حسابداری با شک و تردید نگاه میکنند .کاترین رامانا ،استاد کسبوکار
دانشــگاه آکسفورد ،میگوید« :غیرممکن است که اقتصاد قادر باشد به
این اندازه که از حسابرسان و حسابداران در زمانه کنونی حمایت میکند
پشــتیبانی کند .همچنین اتفاقات جدیدی افتاده است که حسابداری
و حسابرسی آنها بسیار متفاوت اســت و باید مهارتهای دیگری را به
حسابداران آموزش داد .مثال زنجیره بلوکی در انتشار ارزهای مجازی از
جمله این اتفاقات هستند».
در هر صورت ،حوزه حســابداری و حسابرســی با تغییراتی که در
فنــاوری رخ داده و با ظهور فناوریهای جدید ،تغییر زیادی کردهاند و
حتی در میان مشاغل در حال انقراض قرار گرفتهاند .اما خود حسابداران
و شرکتهای حسابداری کمتر اینطور فکر میکنند و به نظر میرسد که
در آینده ،حسابداری با تغییراتی که در وظایف خود انجام میدهد ،بتواند
به بقای خود ادامه دهد.

پزشکان امیدوارند که نتایج مشابهی را در پیوندهای قلب از بدن افراد بیمار کسب کنند .اما هیچ تضمینی در اینباره وجود ندارد.
گلدبرگ میگوید« :ما به بدن فرد ویروس خیلی جدیای را وارد میکنیم ».بنابراین قبل از اینکه افراد برای این آزمایشهای پیوند
قلب یا کلیه نامنویسی کنند ،باید ثابت شود که آنها فهمیدهاند ممکن است درمان نشوند.

[ آینده پزشکی ]

قلبهای پیوندی بیشتر برای آیندگان

با پیشرفت داروسازی میتوان با استفاده از اعضای بیمار دیگران هم عمل پیوند انجام داد

تام جیانجیولیو  58ســاله دو سال است که در فهرست انتظار ملی برای
پیوند قلب قرار دارد .عضالت قلب او ضعیف شدهاند و پزشکان گفتهاند که باید
یک قلب جدید به او پیوند زده شود .او هر روز امیدوار است که جزو  20نفری
نباشد که روزانه در صف انتظار پیوند جان خود را از دست میدهند .او که برای
شرکت «واترفورد» کار میکند ،میگوید «:شما صبح از خواب بیدار میشوید
و از خود میپرسید آیا تا شب که به رختخواب برمیگردم میتوانم زنده بمانم.
مثل این است که وارد یک تونل شوید اما در انتهای تونل نوری نبینید».
در یکی از بیمارستانهای فیالدلفیا به جیانجیولیو پیشنهاد عجیبی شد که
در مورد یکی از آزمایشهای پزشکی در زمینه پیوند قلب انجام میشد .به او
گفته شد که میتواند یک قلب سالم و جوان داشته باشد اما ممکن است به
ویروس هپاتیت سی مبتال شود.
در امریکا هر ســال حدود هزار عدد از قلبهای اهدایی کنار گذاشــته
میشــوند چون آلوده به بیماری هستند که از طریق جریان خون به دیگر
اعضای فردی که قلب را دریافت کرده سرایت میکند .اما این بیماریها اکنون
میتوانند مداوا شــوند .در مورد هپاتیت سی ،در چند سال گذشته چندین
داروی جدید و بســیار موثر در ســطح فدرال مورد تایید قرار گرفتهاند و در
 98درصد مواقع توانستهاند این بیماری را مداوا کنند .راندالین مکلین ،مدیر
درمانی برنامه پیوند قلب بیمارســتانی که جیانجیولیو به آن مراجعه کرده،
میگوید« :امروزه هپاتیت سی قابلدرمان است و ما میتوانیم از اعضایی که
مبتال به این بیماری هستند استفاده کنیم و بابت افزایش مرگومیر نیز نگرانی
نداشته باشیم .این توانایی فرصتی برای ما فراهم کرده است تا ذخیره اهدای
عضو خود را افزایش دهیم».
به دلیل اینکه بسیاری از افراد به دلیل استفاده از مواد مخدر و مشتقات
مخدرها جان خود را ناگهان از دست میدهند ،بسیاری از قلبهایی که از این
طریق به دست میآید ،آلوده به ویروس هپاتیت سی هستند که افراد معتاد
به آن آلوده بودهاند .موارد آلودگی به هپاتیت ســی از سال  2010تا 2015
نزدیک به ســه برابر شده که اغلب ناشــی از استفاده از سرنگهای آلوده در
موقع استفاده از مواد مخدر بوده است .دکتر دیوید گلدبرگ ،یکی از دو مدیر
مرکز تحقیقات پزشکی و بیماریهای مسری در دانشگاه پنسیلوانیا ،میگوید:
«جوانها ،برخالف مردم سالم به دلیل اوردوز مواد مخدر میمیرند .بنابراین
ظرفیت زیادی برای اهدای عضو آنان وجود دارد».
قلب تنها عضوی نبوده است که توانسته از این روش برای افزایش شمار
پیوندهایش استفاده کند .در سال  ،2016مرکز پزشکی پن روی موارد پیوند
کلیه به افراد با کلیههایی که آلوده به هپاتیت سی بودهاند کار کرده است .این
آزمایشها تا اندازهای با حمایت مالی شــرکتهای داروسازی مثل «مِرک»
انجام شده است .این شرکت یکی از تولیدکنندگان داروی جدید «زپاتیر» برای
مبتالیان به هپاتیت سی است .افرادی که در این آزمایشها شرکت دارند ،بعد
از عمل پیوند کلیه برای چند روز در بیمارستان میمانند تا ویروس در خون
آنها ظاهر شود و سپس طی  12هفته شروع به استفاده از دوزهایی از داروی
«زپاتیر» میکنند .تاکنون کمتر از  30نفر از این طریق پیوند انجام داده و قلب
دریافت کردهاند اما همه کسانی که دوره زمانی استفاده از دارو را طی کردهاند،

اکنون ویروسی در بدن خود ندارند .پزشکان امیدوارند که نتایج مشابهی را در
پیوندهای قلب از بدن افراد بیمار کســب کنند .اما هیچ تضمینی در اینباره
وجود ندارد .گلدبرگ میگوید« :ما به بدن فرد ویروس خیلی جدیای را وارد
میکنیم ».بنابراین قبل از اینکه افراد برای این آزمایشهای پیوند قلب یا کلیه
نامنویسی کنند ،باید ثابت شود که آنها فهمیدهاند ممکن است درمان نشوند.
جیانجیولیو بعد از بحثهای زیاد با همسر و پزشکانش ،اولین کسی است
که در آزمایش پیوند قلب مبتال به هپاتیت سی شرکت میکند .بعد از سه ماه
در انتظار ماندن ،او در  18ژوئن امسال یک قلب اهداشده از کسی که مبتال به
هپاتیت سی بود دریافت کرد .او میگوید« :این برنامه زندگی مرا نجات داد».
در ســال  ،2016به فهرســت انتظار ملی برای پیوند قلب  4هزار و 344
نفر اضافه شــدند اما فقط  3هزار و  191نفر قلب دریافت کردند .دکترهای
مرکز درمانی پن میگویند که استفاده از قلبهایی که مبتال به هپاتیت سی
هستند میتواند به کاهش شکاف بین قلبهای پیوندی و افراد منتظر پیوند
کمک کند .بسیاری از بیمارستانهای دیگر نیز در حال تحقیقات مشابه روی
این کار هستند.
بسیاری از افراد حاضرند که خود را به تیغ جراحی بسپارند .کران شالت
 64ساله که یک عمل پیوند کلیه مبتال به هپاتیت سی را انجام داده ،میگوید:
«برخی اوقات شما باید ریسک کنید ».روند ریکاوری عمل قلب زمان میبرد
اما اکنون جیانجیولیو راحتتر تنفس میکند و میتواند برخی از فعالیتهای
فیزیکی را انجام دهد .او میگوید« :ترسی از این تصمیمگیری وجود نداشت.
این کار میتوانســت جان مرا نجات بدهد و میتواند هر سال جان خیلی از
افراد را نجات دهد».
اینچنین پیشرفتهایی در پزشکی ،میتواند در آینده پیوند اعضا را از بدن
افرادی که دارای بیماریهای حاد اما قابل درمان هستند بسیار بیشتر کند و
بنابراین میزان تلفات بر اثر منتظر ماندن در صف انتظار پیوند را تا حد زیادی
کاهش دهد.

الکساندرا سیفرلین
گزارشگر حوزه پزشکی

م
منبع  تای 

چرا باید خواند:
مشکالت قلبی از
جمله مصائب بزرگ
پزشکی در یک قرن
گذشته بوده است.
پیشرفتهایپزشکی
در آینده برای این
مشکل نیز در پی
راهحل خواهد بود.
این راهحلها برای
کسانی که روندهای
جوامع آینده را دنبال
میکنندخواندنی
است.

در امریکا هر سال حدود هزار عدد از قلبهای اهدایی کنار گذاشته میشوند چون آلوده به بیماری هستند
که از طریق جریان خون به دیگر اعضای فردی که قلب را دریافت کرده سرایت میکند .اما این بیماریها اکنون
میتوانند مداوا شوند.
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آیندهپژوهی
[ آینده اقتصاد جهان ]

اقتصاد منهای سیاست

حذف محوریت امریکا در جهتگیری اقتصاد دنیا
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آیندهپژوهی

منبع بیزینس مانیتو ر

چرا باید خواند:
پیشبینی اقتصاد دنیا و
عملکرد بازارهای مالی
میتواند کمک بزرگی
برایتصمیمگیریهای
اقتصادی باشد .به
همیندلیلمطالعهاین
مقاله در مورد تغییر
شاخصها و نرخ ارز و
نرخ بهره در سالهای
آتی بسیار مفید است.

با گذشــت ده سال از آغاز بحران اقتصادی ،باالخره اخبار خوشی در
مورد روند رشد اقتصادی دنیا به گوش میرسد .اخباری که از افزایش نرخ
رشــد اقتصادی و تداوم این روند افزایشی در سالهای آتی حکایت دارد.
اخباری که نشان میدهد محوریت رشد اقتصادی دنیا تغییر کرده است
و اینبار بازارهای در حال رشد هستند که کنترل موتور رشد اقتصاد را در
دست دارند و بازارهای صنعتی و توسعهیافته را از میدان خارج کردهاند.
طبق آخرین برآورد انجامشده توسط موسسه بیزینس مانیتور ،در سال
 ۲۰۱۷میالدی ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با سرعت  ۳.۱درصد رشد
میکند که  ۰.۱درصد بیشتر از برآوردهای قبلی است .این باالترین نرخ
رشد اقتصادیِ پیشبینیشده از سال  ۲۰۱۱تاکنون است دلیل آن هم
پایان یافتن سالهای سخت بحران و آغاز دوره رشد و ثبات است .انتظار
میرود در فاصله ســالهای  ۲۰۱۸تا  ۲۰۲۱نرخ رشــد اقتصادی دنیا با
ســرعت  ۳درصد در هر ســال حرکت کند که رشد قابل قبولی است و
میتواند در روند ایجاد ثروت در دنیا تاثیرگذار باشد.
بررسی آمارها و پیشبینیهای اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد در
منطقه یورو و ژاپن در بهترین وضعیت طی ن ُه سال اخیر قرار گرفته است.
ارزیابی عملکرد اقتصادی دنیا هم حکایت از رسیدن نرخ رشد اقتصادی و
صنعتی به بهترین وضعیت طی شش سال اخیر دارد که هردو خبر بسیار
خوب است .زیرا این کشورهای صنعتی طی سالهای اخیر دچار تنشها
و مشکالت زیادی بودند و تاثیر و نقش آنها در اقتصاد دنیا باعث شده بود
تا این بحرانها را به دیگر کشورها صادر کنند .صادراتی که نهتنها برای
کشورهای صادرکننده منفعتی ندارد ،بلکه کشورهای دیگر را هم دچار
شوکهای بزرگ کرد.
تولید صنعتی در دنیا -درصد تغییر فصلی
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بازارهای درحال گذار
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کشورهای صنعتی

تا انتهای دهه جاری میالدی ،اقتصادهای صنعتی شاهد تقویت نرخ
رشد اقتصادی خود خواهند بود .امریکا میتواند از فشارهای ناشی از رکود
دهه گذشته خارج شود و اروپا هم بحران بدهیهای دولتی را پشت سر
خواهد گذاشــت .بازگشت ثبات نسبی و آرامش به بازارهای مالی ایندو
منطقه را میتوان مهمترین دستاورد دهه جاری دانست.
چین هم که در سالهای اخیر احتمال مواجهه با بحرانهای مالی و
مشکالت ناشی از افت نرخ رشــد اقتصادی را داشت ،در ماههای جاری
نشانههایی از اصالحات را به نمایش گذاشته است .اصالحاتی که ریشه در
سیاستهای دولتی اخیر این کشور دارد و بعد از تالش دولت برای تنزل
نرخ رشد اقتصادی و حفظ آن در سطحی معقول ایجاد شد .مسئلهای که
میتواند نویدبخش شرایط اقتصادی پایدار و سازنده در این کشور پهناور
و پرجمعیت آسیایی باشد.
 JJبیثباتی سیاسی کمتر شد
حال سؤال این است که چرا برآوردهای اقتصادی دنیا در ماههای اخیر
تغییر کرده است؟ آیا تحولی مهم در اقتصاد دنیا اتفاق افتاد که گزارشها
و اخباری در مورد آن منتشر نشده است؟ آیا دنیا تحت تاثیر تزریقهای
اصالحی دولتی فعلی یا پایان یافتن دورههای
سالهای قبل ،سیاستهای
ِ
تنش سیاســی و مشخص شدن نتیجه انتخابات در کشورهای صنعتی
اروپایی و امریکایی است؟
در ســال  ۲۰۱۶برای اولین بار تاثیر بیثباتی و شوک سیاسی روی
فاکتورهای اقتصادی دنیا افزایش یافت .در سال  ۲۰۱۷این تاثیر به اوج
خود رســید و دلیل آن هم حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید به عنوان
رئیسجمهوری کشــور امریکا بود .او فردی اســت که نهتنها در زمینه
سیاست تجربهای ندارد ،بلکه موفقیتش در فعالیتهای اقتصادی هم با
تردیدهای زیادی روبهرو است .تجربه فعالیت او در کمتر از یک سال اخیر
در کاخ سفید هم نشاندهنده سیاستهای جنجالی و بحثبرانگیزی است
که میتواند ساختار اقتصادی و سیاسی دنیا را تحت تاثیر قرار دهد.
امــا حال بعد از  ۱۰ماه از کار او در امریکا ،بســیاری از تحلیلگران
شدت تاثیرگذاری فاکتور سیاست روی اقتصاد را کمتر ارزیابی میکنند و
معتقدند بخش زیادی از سیاستهای پیشنهادی دولت تازه امریکا ،اجرا
نمیشود .بنابراین دلیل اصلی افزایش نرخ رشد اقتصادی برآوردشده در
دنیا ،کاهش بیثباتی سیاسی در جهان است .در واقع برگزاری انتخابات
در کشــورهای اروپایی و امریکایی و مشــخص شدن نتیجه انتخابات و
سیاستهای دولتهای جدید موجب شد تا دنیا در وضعیت باثباتتری
قرار بگیــرد .هماکنون دنیــا میداند که رئیسجمهــور امریکا چگونه
تصمیمگیری میکند و سیاســتهایش  -چه درست و چه نادرست -را
چگونه وضع و اجرا میکند .کشــورهای صنعتی اروپایی هم دولتهای
تازه خود را معرفی کردهاند و این دولتها دیدگاههای متعادلتری نسبت
به دیدگاههای دولت تازه امریکا دارند که این مســئله میتواند از شدت

سالهای سخت اقتصاد دنیا پایان یافته است .دیگر بانکهای مرکزی سیاستهای پولی سهل را
در پیش نمیگیرند و دیگر نرخ بهره بانکی برای تقویت انگیزه برای وامگیری روند کاهشی طی
نمیکند .دنیای امروز دنیای ثبات نسبی اوضاع اقتصادی و افزایش سرعت رشد است.

درصد تغییر ارزش تولید ناخالص داخلی واقعی ماهانه

فشــارهای دولت امریکا روی فضای سیاسی و اقتصادی دنیا بکاهد .به
همین دلیل سطح بیثباتی سیاسی در جهان تنزل یافته است.
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JJاقتصاد دنیا دیگر امریکامحور نیست
بررسی شــاخصهای صنعتی و اقتصادی تهیهشــده توسط مرکز
تحقیقات بیزینس مانیتور نشان میدهد بازارهای در حال گذار در سال
جاری و سالهای آتی عملکرد بسیار خوبی خواهند داشت .همچنین ،با
وجود اینکه انتظار میرفت امریکا محور رشد اقتصادی دنیا و عامل افزایش
زیرساختهای توسعه در جهان باشد ،ولی محوریت رشد اقتصادی در دنیا
از امریکا خارج شــده است و بازارهای در حال گذار درصدد تبدیل شدن
به موتورهای تازهای برای تقویت سرعت رشد اقتصادی جهان هستند.
در ابتدای سال  ۲۰۱۷انتظار میرفت امریکا بتواند تاثیر چشمگیری
روی افزایش ســرعت رشد اقتصادی دنیا داشــته باشد زیرا صحبت از
اصالحات اقتصادی در این کشــور و ارائــه انگیزههای مالی مختلف به
بخشهای مختلف صنعتی در این کشــور بود .امــا از آن زمان تاکنون،
تحوالت اقتصادی مثبتی در اروپا و چین اتفاق افتاده است و ایندو منطقه
توانستند افزایش سرعت رشد اقتصادی را تجربه کنند .اروپا بحران بدهی
را به طور کامل پشت سر گذاشت و حتی شوک خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا هم نتوانست مانع از رشــد اقتصادی این منطقه شود .چین هم با
سیاســتهایی که در پیش گرفت توانست نرخ رشد اقتصادی خود را به
ســطحی پایدار بازگرداند و زمینه را برای تداوم رشد اقتصادی در همین
سطح کنونی فراهم کند.
بررسی آمارها نشان میدهد بعد از انتخابات دسامبر سال  ۲۰۱۶در
امریکا ،انتظار افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشور تا سال  ۲۰۱۸وجود
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JJرشد شاخصهای کلیدی در سال ۲۰۱۷
از ابتدای ســال جاری تاکنون شاخصهای کلیدی اقتصادی در دنیا
رشد کرده است .این رشد نهتنها در کشورهای صنعتی بلکه در بازارهای در
حال گذار هم مشاهده شد و زمینه را برای اصالح وضعیت اقتصادی فراهم
کرد .انتظار میرود رشد شاخصهای کلیدی اقتصادی تا فصل آخر سال
 ۲۰۱۷ادامه داشته باشد و اقتصاد دنیا هم تحت تاثیر رشد فعالیتهای
صنعتی ،ارتقای ارزش بازار ســهام در بازارهای در حال گذار و توســعه
زیرساختهای مالی و خارج شدن اقتصادهای صنعتی از رکود قرار بگیرد.
آمارهای منتشرشده توسط بلومبرگ نشان میدهد در فاصله سالهای
 ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۰نرخ رشــد شاخص تولیدات صنعتی در دنیا منفی بود.
البته تا اواسط سال  ۲۰۰۹این روند کاهشی و در فاصله سالهای ۲۰۰۹
تا  ۲۰۱۰افزایشی بود که حاصل آن رسیدن سرعت رشد تولیدات صنعتی
به مرز صفر درصد در سپتامبر سال  ۲۰۱۰بود .از آن سال تاکنون شاهد
نوسانات زیادی در ارزش تولیدات صنعتی بودیم که دلیل این نوسانات را
میتوان در ایجاد بحران بدهیهای دولتی در اروپا ،تصمیم مردم بریتانیا
به خروج از اتحادیه اروپا و در نهایت بحران در اقتصاد ژاپن مشاهده کرد.
ولی با تعدیل شدن تاثیر تمامی این عوامل تنشزا و انتظار افزایش سرعت
رشد اقتصادی دنیا از سال  ۲۰۱۶تاکنون سرعت رشد تولیدات صنعتی
هم در جهان افزایش یافت .پیشبینیها از رسیدن سرعت رشد تولیدات
صنعتی به مرز  ۵درصد در انتهای سال جاری خبر میدهد .در این زمان
متوسط ســرعت رشد تولیدات صنعتی در کشورهای صنعتی برابر با ۴
درصــد و در بازارهای در حال گــذار برابر با  ۶.۵درصد خواهد بود و این
دو دسته از کشورها همزمان توسعه فعالیتهای صنعتی و افزایش حجم
تولید محصوالت صنعتی را تجربه خواهند کرد.
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جهان

رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی (درصد)
۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

نام کشور

۲۰۱۶

کشورهای صنعتی

۱.۶

۲.۱

۱.۸

۱.۸

کشورهای گروه هفت

۱.۴

۲

۱.۷

۱.۷

اتحادیه اروپا

۱.۹

۲.۱

۱.۸

۱.۷

اروپا

۱.۸

۲.۱

۱.۸

۱.۶

استرالیا

۲.۵

۲.۱

۱.۸

۲.۲

آلمان

۱.۹

۲

۱.۸

۱.۶

ژاپن

۱

۱.۸

۰.۵

۰.۴

بریتانیا

۱.۸

۱.۵

۱.۳

۱.۴

امریکا

۱.۵

۲.۱

۲.۱

۲

پیشبینی قیمت نفت (دالر)

ندارد زیرا ترامپ به عنوان فردی که تجربهای در دنیای سیاست ندارد و
هیچ ارزیابیای در مورد عملکرد او در عرصه سیاسی و تصمیمگیریهای
او وجود ندارد ،به عنوان رئیسجمهور وارد کاخ سفید شد .مرکز مطالعاتی
بلومبرگ متوسط تغییر نرخ رشد اقتصادی امریکا تا سال  ۲۰۱۸را برابر
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آیندهپژوهی
بــا  ۰.۲۱درصد در هر ماه اعالم کرد که نســبت به ســال  ۲۰۱۶بدون
تغییر است .این ثبات ناشی از عدم تاثیرگذاری سیاستهای دولت روی
شاخصهای اقتصادی امریکا است.
در حالی که متوســط تغییر نرخ رشــد اقتصادی اروپا بعد از تجربه
افزایش پلکانی از نزدیک  0.05درصد در ماههای پایانی ســال  ۲۰۱۶به
مرز  ۰.۳۷درصد در ماه جاری میالدی رسید ،انتظار میرود با تداوم این
روند افزایشــی تا سال  ،۲۰۱۸متوسط تغییر نرخ رشد اقتصادی در این
منطقــه از مرز  ۰.۵درصد در ماه بگذرد .به این معنا که اروپا با ســرعت
بیشتری اصالح شده است و اقتصاد امروزش زیرساختهای قویتری دارد.
سرعت رشد این شاخص در چین بیش از منطقه یورو بود و در انتهای
ســال  ۲۰۱۷از مرز  ۰.۴درصد در هر ماه گذشت .چین این پتانسیل را
نرخ بهره (درصد)
۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

۲۰۲۰

۲۰۲۱

امریکا

۰.۵

۱

۱.۵

۲

۲

۲

اتحادیه اروپا

۰

۰

۰

۰

۰.۲۵

۰.۷۵

ژاپن

-0.1

-0.1

-0.1

۰

۰.۲۵

۰.۵

نرخ رشد اقتصادی بازارهای در حال گذار (درصد)
۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

بازارهای در حال گذار

۴.۱

۴.۵

۴.۷

۴.۷

امریکای التین

-0.5

۱.۵

۲.۳

۲.۵

خاورمیانه

۲.۴

۲.۱

۲.۴

۲.۷

در حال گذار در آسیا

۶.۳

۶.۲

۶.۱

۵.۹

در حال گذار در اروپا

۱.۷

۳

۲.۸

۲.۷

عربستان

۱.۷

۰

۱.۶

۲

امارات

۳

۲.۲

۲.۹

۳.۴

مالزی

۶.۸

۶.۳

۶.۳

۶.۱

ترکیه

۲.۹

۴.۳

۳.۳

۲.۹

روسیه

-0.2

۱.۵

۱.۶

۱.۷

پیشبینی نرخ رشد اقتصادی منطقهها (درصد)

خاورمیانه
و شمال افریقا
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آسیا بدون ژاپن

بازارهای در حال گذار
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کشورهای صنعتی

جهان

دارد که به بزرگترین و تاثیرگذارترین اقتصاد دنیا در سال  ۲۰۱۸تبدیل
شود و حتی گمانهزنیهایی در مورد تبدیل شدن این کشور به بزرگترین
اقتصاد دنیا وجود دارد .گمانهزنیهایی که به نظر میرسد تا تحقق آن راه
درازی در پیش نباشد.
JJعملکرد اقتصادی کشورهای صنعتی
نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در سالهای آتی افزایش خواهد
یافت .انتظار میرود در سال  ۲۰۱۷نرخ رشد اقتصادی این کشورها به مرز
 1.2درصد برسد و در سالهای پیش رو در مرز  ۱.۸درصد قرار بگیرد .نرخ
رشد فصلی اقتصادی در کشورهای توسعهیافته هم سیر افزایشی به خود
گرفته است و همین مسئله سبب شد تا هزینههای مصرفی خانوارها هم
رشد کند .پیشبینی میشود در سال جاری هزینههای مصرفی خصوصی
در امریکا با ســرعت  ۲.۷درصد نسبت به سال قبل رشد کند در حالی
که در نیمه اول ســال جاری نرخ رشد هزینههای مصرفی خصوصی در
امریکا برابر با  ۲.۵درصد پیشبینی شده بود .در سال  ،۲۰۱۸هزینههای
مصرفی بخش خصوصی در امریکا با ســرعت  ۲.۱درصد افزایش خواهد
یافت که یک دلیل مهم آن طوفانهای اخیر امریکا و تاثیر آنها روی اقتصاد
خانوارهای امریکایی است .البته شمار زیادی از تحلیلگران اقتصادی براین
باورند که ارزیابی دقیق تاثیر این بحرانها روی اقتصاد امریکا در شرایط
فعلی امکانپذیر نیســت ولی با توجه به بزرگی دو طوفان اخیر و شدت
بــاالی تاثیرگذاری آنها ،افت توان مصرفی خانوارها و کاهش هزینههای
مصرفی خصوصی اولین تاثیر آن خواهد بود.
رشد تقاضا و مصرف در کشور سوئد باعث شد تا هزینههای مصرفی
خصوصی در ســال جاری  ۲.۲درصد و سرمایهگذاری ثابت  ۶.۴درصد
رشد کند .در نتیجه تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال جاری ۳.۱
درصد افزایش یافت و متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری
را به مرز  ۳درصد رســانید .این در حالی است که پیشتر متوسط رشد
تولید ناخالص داخلی در این کشور برابر با  ۲.۴درصد پیشبینی شده بود.
در پایان باید به این نکته توجه کرد که اقتصادهای صنعتی توانستند از
موج بحرانهای مالی و اقتصادی رها شوند و با وجود اینکه احتمال نوسان
در نرخ رشــد اقتصادی این کشــورها وجود دارد ،باز هم اروپا در شرایط
مطلوبی به سر خواهد برد.
JJعملکرد اقتصادی بازارهای در حال گذار
بازسازی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار
ادامه دارد که دلیل آن رشــد تقاضا در بازارهای صنعتی و توسعهیافته و
ثبات نسبی نرخ ارز و قیمت کاالهای اساسی تا انتهای دهه جاری میالدی
است .این ثبات ریشه در ثبات نسبی سیاستهای اقتصادی دنیا دارد .از
طرف دیگر انتظار نمیرود رئیسجمهوری امریکا که تهدید به خروج از
توافق هستهای ایران و کشورهای صنعتی کرده است ،بتواند در این مسیر
موفقیتی به دست آورد و دنیا را با خود همراه کند .بنابراین هر سیاستی در
این زمینه در پیش بگیرد روی بازار نفت و تعامالت اقتصادی ایران با دنیا
تاثیرگذار نخواهد بود و قیمت نفت تحت تاثیر این مسئله قرار نمیگیرد.
پیشبینی میشود در سال جاری سرعت رشد تولید ناخالص داخلی
در دنیا به مرز  ۴.۵درصد برسد که  0.4درصد بیش از سال قبل خواهد
بود .اما این رشــد متوقف نخواهد شــد و در سال  ۲۰۱۸شاهد رسیدن
سرعت رشد اقتصادی به مرز  ۴.۷درصد خواهیم بود.
باید در نظر داشــت که قیمت پایین کاالهای اساسی از قیبل نفت و
فلزات اساسی در سال جاری و انتظار باقی ماندن قیمتها در همین سطح

بعد از انتخابات دسامبر سال  ۲۰۱۶در امریکا ،انتظار افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشور تا سال  ۲۰۱۸نمیرود زیرا ترامپ
به عنوان فردی که تجربهای در دنیای سیاست ندارد و هیچ ارزیابیای در مورد عملکرد او در عرصه سیاسی و تصمیمگیریهای
او وجود ندارد به عنوان رئیسجمهور وارد کاخ سفید شد.

تا انتهای ســال آینده ،باعث شد تا اقتصادهای وابسته به آنها  -از قیبل
اقتصادهای نفتی -رشــد باالی اقتصادی را تجربه نکنند .در سال جاری
متوسط نرخ رشد اقتصادی برزیل برابر با  0.3درصد و متوسط نرخ رشد
اقتصادی نیجریه برابر با  ۰.۶درصد پیشبینی شده است .انتظار میرود
در سال جاری متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای وابسته به کاالهای
اساسی به  ۱.۵درصد برسد و در سال بعد از مرز  ۲.۵درصد بگذرد .این در
حالی است که پیشتر متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال
جاری و ســال بعد به ترتیب برابر با  ۱.۸درصد و  ۲.۹درصد پیشبینی
شده بود .به هر حال اقتصاد دنیا در حال تجربه سالهای متفاوتی است.
ســالهایی که دیگر امریکا تاثیر چندانی در تسریع رشد اقتصادی ندارد
و این اروپا و آســیا هستند که میتوانند موتور محرک اقتصاد باشند .در
این سالها دنیا چشم به سیاستهایی دوخته است که میتواند تحوالتی
کوچک ولی پایدار ایجاد کند نه سیاســتهایی که جهان را به سمت و
سوی شوکهای بزرگ هدایت کند؛ دنیایی پایدارتر و باثباتتر از قبل که
زندگی مرفهتری برای ساکنانش فراهم میکند.
JJپایان دوره بحرانی اقتصادی نزدیک است
ایــن مجموعه از تحوالت مثبت اقتصادی نشــان میدهد که دیگر
سالهای ســخت اقتصاد دنیا پایان یافته است .دیگر بانکهای مرکزی
سیاســتهای پولی سهل را در پیش نمیگیرند و دیگر نرخ بهره بانکی
برای تقویت انگیزه برای وامگیری روند کاهشی طی نمیکند .دنیای امروز
دنیای ثبات نسبی اوضاع اقتصادی و افزایش سرعت رشد است.
طبق مطالعات انجامشده در ماه سپتامبر سال جاری ،اغلب بانکهای
مرکزی در کشورهای صنعتی و بازارهای در حال گذار سیاست تسهیل
شــرایط پولی و مالی را پایان دادهاند یا در حال آمادهسازی شرایط برای
این کار هستند .در اغلب این کشورها ،افزایش نرخ بهره بانکی و افزایش
محدودیت در اعطای وامهای صنعتی و تولیدی در دستور کار قرار گرفته
اســت و دیگر تزریق به اقتصاد معنایی نــدارد .البته نمیتوان گفت که
سرعت افزایش نرخ بهره بانکی در تمامی بازارهای صنعتی مشابه است.
مثال در بریتانیا به دلیل شرایط تازهای که ایجاد شده است ،امکان افزایش
ســریع نرخ بهره بانکی وجود ندارد ولی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
ســرعت افزایش نرخ بهره باالتر خواهد بود .با توجه به عملکرد بازارهای
مالــی و صنعتی اتحادیه اروپا ،از ابتدای ســال  ۲۰۱۸روند افزایش نرخ
بهره شروع و تزریق به اقتصاد به تدریج متوقف خواهد شد؛ مسئلهای که
روی تصمیمهای سرمایهگذاران در این منطقه ،میزان تولید و سطح رشد
فعالیتهای صنعتی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
امــا وضعیت در امریکا چگونه خواهد بود؟ همانطور که میدانیم در
سالهای بحران اقتصادی نرخ بهره بانکی در امریکا به پایینترین سطح در
تاریخ رسید و بالغ بر سه سال در همین سطح باقی ماند .از سال گذشته
بانک مرکزی روند افزایش تدریجی نرخ بهره بانکی را آغاز کرد که دولت
س فدرال
تازه امریکا مخالفتهای زیادی با این سیاست کرد .حال که رئی 
رزرو امریکا در حال تغییر اســت ،ممکن است سرعت افزایش نرخ بهره
بانکی در امریکا کاهش پیدا کند ولی بدون شک این سیاست در کشور
اجرا خواهد شد زیرا اقتصاد امریکا دیگر توان ادامه کار با نرخ بهره نزدیک
به صفر درصد را نخواهد داشت.
در مورد اینکه نرخ دقیق نرخ بهره بانکی در کشــورهای مختلف به
چه ســطحی میرسد ،مطالعات زیادی انجام شده است .طبق مطالعات
بیزینس مانیتور در سال گذشــته نرخ بهره بانکی در امریکا برابر با 0.5
درصد ،در اروپا برابر با صفر درصد و در ژاپن برابر با منفی  0.1درصد بود.

ژاپن تنها کشوری در دنیا بود که در سال گذشته نرخ بهره بانکی منفی
را در کشور اجرا میکرد .در سال جاری متوسط نرخ بهره بانکی در امریکا
به مرز یک درصد رسید ولی در اتحادیه اروپا و ژاپن در همان سطح قبلی
باقی ماند و انتظار میرود در سال  ۲۰۱۸هم در همین سطح باقی بماند.
ولی مسئوالن اقتصادی امریکا ثبات نرخ بهره در سطح پیشین را نادرست
میدانند و در نظر دارند میزان نرخ بهره را به  ۱.۵درصد و در سال ۲۰۲۰
به مرز  ۲درصد برسانند .در سال  ۲۰۲۰نرخ بهره بانکی در اتحادیه اروپا
 ۰.۲۵درصد و در ژاپن هم  ۰.۲۵درصد خواهد بود .در ســال  ۲۰۲۱نرخ
تــورم در امریکا  ۲.۱درصد ،در اتحادیه اروپا  ۱.۹درصد و در ژاپن برابر با
 ۳درصد خواهد بود.
پیشبینی نرخ تورم (درصد)

متوسط نرخ رشد اقتصادی (درصد)

متوسط نرخ برابری ارز
۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

۲۰۲۰

۲۰۲۱

دالر به یورو

۱.۱۱

۱.۱۳

۱.۱۰

۱.۱۵

۱.۱۷

۱.۱۷

ین به دالر

۱۰۸.۸۱

۱۱۲

۱۱۷

۱۲۱

۱۲۲

۱۲۳

یوان به دالر

۶.۶۵

۶.۸۱

۶.۷۴

۶.۷۹

۶.۸۵

۶.۹۱

روبل روسیه به دالر

۶۷

۵۸.۹

۶۰.۳۹

۶۱.۹۰

۶۴

۶۳.۸

لیر ترکیه به دالر

۳.۰۲

۳.۴۶

۳.۵

۳.۷۵

۳.۸

۳.۹۷

روپیه هند به دالر

۶۷.۱۹

۶۶

۶۶.۳۳

۶۶.۹۹

۶۵

۶۵.۷
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آیندهپژوهی
[ آینده انرژی ]

جهتگیری تازه در بازار انرژی

سهم انرژیهای احیاشدنی در تولید برق دنیا به یکچهارم رسید
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آیندهپژوهی

منبع مرکز بینالمللی
ک
مطالعات انرژیهای پا 

چرا باید خواند:
دنیا در حال تغییر است
و نوع انرژی مصرفی
دنیا هم به سرعت تغییر
میکند .استفاده از
یهای احیاشدنی
انرژ 
در تولید برق میتواند
تحولی بزرگ در صنعت
ایجاد کند و به همین
دلیلمطالعهعملکرد
دنیا در این زمینه
اهمیت زیادی دارد.

146

تحوالت ســال  ۲۰۱۶میالدی تاثیرات زیادی روی بــازار انرژیهای
احیاشــدنی در دنیا داشت ولی نتوانست مانع از رشد تقاضا در این بازار و
کاهش سرمایهگذاری شود .از جمله این تحوالت میتوان به تداوم قیمت
پایین نفت در بازار جهانی ،کاهش قیمت تکنولوژیهای مورد استفاده در
صنعت انرژیهای احیاشدنی از جمله پنلهای خورشیدی و تجهیزات مورد
استفاده برای تولید انرژی باد و افزایش توجه به مسئله نگهداری انرژی برای
استفاده در ساعت و روزهای بعد از تولید اشاره کرد .کاهش قیمت نفت و
گاز طبیعی در بازار جهانی باعث شد تا سرمایهگذاری در منابع احیاشدنی
دیگر صرفه اقتصادی قبلی را نداشته باشد .در این زمان متوسط هزینهای که
برای تامین سوختهای فسیلی باید صرف میشد کاهش چشمگیری پیدا
کرد و میتوان از این عامل به عنوان عامل بازدارنده نام برد .اما کاهش قیمت
تکنولوژی استفادهشــده در صنعت تولید انرژیهای احیاشدنی هم نقش
محرک در این بازار داشــت .در واقع هزینه تولید منابع احیاشدنی را تنزل
داد و به همین دلیل انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری در این بازار ایجاد
کرد .اما این پایان ماجرا نبود .افزایش توجه دنیا به مسائل زیستمحیطی و
نگرانی در مورد تبعات انتشار گازهای آالینده موجب شد تا استفاده از منابع
احیاشدنی اهمیت بیشتری پیدا کند.
به گزارش مرکز بینالمللی مطالعات انرژیهای احیاشــدنی ،از سال
 ۲۰۱۱تاکنون تقاضای انرژی در دنیا با سرعت  ۱.۸درصد در هر سال رشد
کرد .البته سرعت رشد در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از این نرخ
و در کشــورهای صنعتی و توسعهیافته بسیار پایینتر از این نرخ بود .یک
دلیل مهم را میتوان تالش کشورهای در حال توسعه برای کاهش انتشار
گازهای آالینده و ضعفهای زیرساختی موجود در این کشورها در بخش
استفاده از منابع احیاشدنی دانست .در کشورهای صنعتی پیش از این هم
توجه به مسائل زیستمحیطی زمینه را برای استفاده از منابع احیاشدنی
فراهم کرده بود.
یک دلیل مهم برای اســتفاده از منابع احیاشدنی ،کاهش انتشار گاز
دیاکسید کربن و گازهای آالینده دیگر است .این گازهای آالینده سالمت
و بقای ساکنان زمین را تحت تاثیر قرار دادهاند و به همین دلیل کنترل آنها
برای جهانیان اهمیت زیادی دارد .در نتیجه انتشــار این گازهای آالینده،
دمای زمین افزایش یافته است و خشکسالی در بخشی از دنیا و سیل و
بارندگیهای مرگبار در بخشهای دیگر دنیا به وجود آمده است .به همین
دلیل است که کنترل آلودگیهای منتشرشده در هوا و کاهش استفاده از
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منابع فسیلی اهمیت بسیار زیادی دارد.
طبق گزارش منتشرشده توسط مرکز بینالمللی مطالعات انرژیهای
پاک ،در ســال  ۲۰۱۶برای سومین ســال متوالی انتشار گاز دیاکسید
کربن از ســوختهای فسیلی و صنایع مصرفکننده سوختهای فسیلی
رشــد محسوسی نداشت .این در حالی است که در دهه اول قرن بیست و
یکم متوسط سرعت رشد انتشار گاز دیاکسیدکربن برابر با  ۲.۲درصد در
هر سال بود .دلیل اصلی کاهش انتشار گازهای آالینده ،کاهش استفاده از
زغالســنگ به عنوان منبع انرژی و افزایش تولید برق با استفاده از منابع
احیاشدنی بود.
آمارها نشان میدهد در ســال  ۲۰۱۶برای دومین سال متوالی تولید
زغالسنگ در دنیا کاهش یافت و مصرف آن هم سیر نزولی به خود گرفت.
کاهش مصرف در کشــورهای در حال توسعه به خصوص در چین بسیار
محسوس بود .این کشور نیروگاههای زغالسنگی را با نیروگاههای فعال با
انرژیهای احیاشدنی جایگزین کرد تا مانع از انتشار گازهای آالینده شود.
اما افت تولید و مصرف زغالسنگ در دنیا همزمان شد با قیمت پایین
نفت و گاز طبیعی که زمینه را برای افزایش استفاده از این منابع فراهم کرده
است به همین دلیل سیاست کاهش تولید و مصرف زغالسنگ آنطور که
انتظار میرفت بازار را تحت تاثیر قرار نداد.
در این سالها استفاده از سوختهای فسیلی در بخش گرمایشی و حمل
و نقل دنیا رشد کرده است زیرا سرمایهگذاری در انرژیهای احیاشدنی در
شرایطی که قیمت نفت پایین بود و انتظاری برای افزایش قیمت این منبع
انرژی وجود ندارد ،صرفه اقتصادی نداشت .از طرف دیگر هنوز هم در شمار
زیادی از کشورهای دنیا یارانههای تخصیص دادهشده به منابع احیاشدنی
انرژی کمتر از یارانههای نفت و گاز است و مردم انگیزه اقتصادی بیشتری
برای استفاده از انرژیهای فسیلی دارند.
باید در نظر داشــت ،تعداد زیادی از کشــورهای دنیا از ســال ۲۰۱۶
سیاستهای الزم برای کاهش یارانههای انرژیهای فسیلی را اجرا کردند
که ایران هم یکی از این کشــورها بود .ایران در این زمینه موفقیت زیادی
به دســت آورد و توانست قیمت منابع انرژی فسیلی و فرآوردههای آن را
به قیمت جهانی نزدیک کند ولی هنوز تا کاهش وابســتگی اقتصادی به
انرژی فسیلی راه درازی در پیش دارد .ایران و کشورهای خاورمیانه ،دارای
اقتصادی وابسته به نفت هستند و یارانههای حوزه انرژی در این کشورها
بسیار زیاد است .از طرف دیگر این کشورها به دلیل دارا بودن منابع فسیلی

را برق خورشیدی تشکیل میداد و انرژی بادی و آبی به
در سال گذشته  ۴۷درصد از ظرفیت تولید برق اضافهشده به کل توان برق تولیدی دنیا 
ترتیب  ۳۴درصد و  ۱۵.۵درصد از ظرفیت برق اضافهشده را به خود اختصاص دادند .البته هنوز هم سهم برق تولیدشده با استفاده از انرژی آب بیش
از برق تولیدشده با دیگر منابع پاک است ولی سرمایهگذاری روی افزایش توان تولید برق خورشیدی بیش از دیگر منابع است.

سهم انرژیهای احیاشدنی به کل مصرف انرژی در سال ۲۰۱۵

ارزانقیمت ،سرمایهگذاری کمی در تولید انرژیهای پاک انجام دادهاند و
نمیتوان انتظار داشت در آینده نزدیک در این کشورها منابع احیاشدنی
جایگزین منابع فسیلی شود.
JJسهم انرژیهای احیاشدنی در کل مصرف دنیا
تا ســال  ،۲۰۱۵انرژیهای احیاشدنی تنها  ۱۹.۳درصد از کل مصرف
انرژی دنیــا را به خود اختصاص داده بودند .در میان منابع احیاشــدنی،
سوختهای زیستی و گیاهی که برای تامین گرما و پخت و پز در مناطق
روستایی و در کشورهای در حال توسعه به کار می رفتند  ۹.۱درصد از کل
مصرف انرژیهای احیاشدنی را به خود اختصاص داده بودند و  ۱۰.۲درصد
از مصرف انرژی در این منطقه به انرژیهای احیاشــدنی مدرن اختصاص
داشت .ســهم انرژی برق آبی  ۳.۶درصد از کل انرژی مصرفی در دنیا بود
و دیگر منابع انرژی احیاشــدنی که برای تولید برق به کار میرفتند ۱.۶
درصد از کل انرژی مصرفی دنیا را به خود اختصاص دادند .استفاده از منابع
احیاشدنی برای تولید گرما  ۴.۲درصد و استفاده از سوختهای زیستی و
گیاهی برای حمل و نقل  ۰.۸درصد از کل مصرف انرژیهای احیاشدنی را
به خود اختصاص داده بودند.
نکته مهم این است که در ده سال اخیر سهم منابع انرژی احیاشدنی
در کل انرژی مصرفی در این کشــورها تغییر محسوسی نداشته است ،در
حالی که ســرعت رشــد تولید و مصرف منابع احیاشدنی بسیار باال بود.
دلیل این مســئله را میتوان در باال بودن ســرعت رشد مصرف انرژی در
دنیا مشاهده کرد .در واقع سرعت باالی رشد تولید انرژیهای احیاشدنی
متناســب با سرعت رشد تقاضا برای انرژی در دنیا است و به همین دلیل
سهم انرژیهای احیاشدنی در طول زمان ثبات مانده است.
JJصنعت برق ،پیشگام استفاده از انرژیهای احیاشدنی
در ســال  ۲۰۱۶ظرفیت تولید برق با استفاده از منابع احیاشدنی در
دنیا با سرعت باالیی رشد کرد .در سالهای اخیر بیشترین رشد در بخش
تولید برق خورشیدی مشاهده شد زیرا سرمایهگذاریهای زیادی در این
بخش انجام شــد و نتیجه مثبتی هم از این سرمایهگذاریها حاصل شد.
در سالهای اخیر پنلهای خورشیدی نهتنها برای تولید برق در نیروگاهها
استفاده شد بلکه در بسیاری از خانهها و مزارع کوچک هم از این پنلها برای
تولید برق استفاده شد .خودروهای خورشیدی هم از تکنولوژیهای مدرنی
هستند که با اســتفاده از پنلهای خورشیدی کار میکنند و توسعه آنها
میتواند به معنای افزایش تولید و مصرف انرژی خورشیدی در دنیا باشد.
اما تولید برق بادی و برق آبی هم با تجربه رشــد  ۲.۱درصدی و ۱.۷
درصدی در رده بعدی در صنعت تولید برق با استفاده از منابع احیاشدنی
قرار دارند .این در حالی است که به دلیل قیمت پایین نفت و گاز طبیعی در
بازار ،سرعت رشد مصرف انرژیهای احیاشدنی در بخش تولید گرما و حمل
و نقل بسیار پایین بود و تنها سرمایهگذاری در تولید برق با استفاده از این
منابع پاک با استقبال زیادی روبهرو بود.

سوختهای زیستی
زمین گرمایی
خورشیدی

سوختهای فسیلی

برق آبی
منابع احیا شدنی مدرن
برق بادی/خورشیدی /
زمینگرمایی

منابع احیا شدنی
ی سنتی
منابع احیا شدن 

سوختهای زیستی
برای حمل و نقل

سوختهای هستهای

حال سؤال اینجاست که کدام کشورها بیشترین رشد تولید برق با منابع
احیاشدنی را تجربه کردند و در کدام کشورها بیشترین سرمایهگذاری در
این زمینه انجام شده است؟
طبق مطالعات انجامشــده توســط مرکز بینالمللی انرژیهای پاک،
ظرفیت تولید برق با اســتفاده از منابع احیاشدنی در کشورهای در حال
توســعه بیش از کشورهای صنعتی رشــد کرد و چین هم در این عرصه
پیشــگام بود .یک دلیل مهم در این زمینه را میتوان اشــباع نسبی بازار
انرژیهای احیاشدنی درکشورهای صنعتی و سرمایهگذاری مداوم و پیوسته
در این کشورها از ابتدای قرن بیست و یکم تاکنون دانست.
طی شش ســال گذشــته چین بزرگترین ســرمایهگذار در بخش
انرژیهای احیاشــدنی و تولید برق با اســتفاده از این منابع بود اما عالوه
بر چین کشــورهای هند و مکزیک و شیلی هم به عنوان کشورهایی که
بیشترین رشد در تولید برق با استفاده از منابع احیاشدنی را تجربه کردند،
معرفی شــدند .مسئله اینجاســت که جهانیان بیش از سرمایهگذاری در
اســتفاده از منابع احیاشدنی در صنایعی از قبیل حمل و نقل و غیره ،در
بخش تولید برق با اســتفاده از منابع احیاشدنی سرمایهگذاری کردند .در
نتیجه موفق شدند تا کارایی مصرف انرژی در این بخش را افزایش دهند
و هزینه تولید برق با استفاده از منابع احیاشدنی را تقلیل دهند .از طرف
دیگر برای ایجاد امکان ذخیرهســازی و نگهداری برق تولیدی با این روش
هم مطالعات زیادی انجام دادند و حال باتریهایی را روانه بازار کردهاند که
قدرت ذخیرهسازی انرژی تامینشده از طریق منابع احیاشدنی را دارد .اما
این پایان راه نیست.
ســرمایهگذاری روی خودروهای الکتریکی و خودروهای فعال با انرژی
حاصل از منابع احیاشــدنی به خصوص انرژی خورشید گام بعدی است.
اســتفاده از این خودروها میتواند باعث ارتقای کیفی هوا شود و مصرف
انرژی فسیلی را تقلیل دهد .در سالهای اخیر خودروهای الکتریکی توسط

اروپا یکی از
قارههای پیشگام
در تولید برق با
انرژیهای پاک
است .در سال
گذشته ۸۶درصد
از ظرفیتهای
جدید تولید برق
در این منطقه در
نیروگاههای بادی
و خورشیدی ایجاد
شد
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آیندهپژوهی

خاورمیانه به
دلیل دارا بودن
ذخایر ارزشمند
نفت و گاز طبیعی،
سرمایهگذاری کمی
در تولید انرژیهای
پاک انجام داده
است .ولی افت قیمت
انرژی در دنیا و باال
گرفتنبحثمشکالت
زیستمحیطی
ناشی از انتشار
گازهای گلخانهای
سبب شد تا موج
ورود به بازار
انرژیهای پاک در
این منطقه هم وارد
شود

شرکتهای خودروسازی بزرگ تولید شده است و پیشبینی میشود تا یک
دهه آینده خرید و فروش خودروهای فسیلی در کشورهای صنعتی ممنوع
شود .در صورت تحقق این پیشبینی میتوان مصرف انرژیهای پاک را در
صنعت حمل و نقل هم شــاهد بود و سهم انرژیهای فسیلی را در تامین
انرژی در جهان به حداقل رسانید.
JJسرعت مصرف انرژیهای پاک ،بیشتر از رشد تقاضا
بررسی آمارها نشان میدهد سرعت رشد مصرف انرژیهای پاک در دنیا
بیش از سرعت رشد مصرف انرژی بوده است و مصرف انرژیهای احیاشدنی
مدرن هم با سرعتی دو برابر سرعت مصرف انرژی در دنیا افزایش یافت .این
نشان میدهد در سالهای آتی و در صورت تداوم سرمایهگذاری در بخش
انرژیهای پاک در دنیا ،انرژیهای احیاشدنی خواهند توانست سهم بزرگی
در بازار انرژی دنیا به خود اختصاص دهند.
به گزارش اداره اطالعات انرژی امریکا طی ده ســال گذشته مصرف
انرژی در دنیا با ســرعت  ۲درصد در هر ســال رشــد کرد ولی نرخ رشد
تولید انرژی با اســتفاده از منابع احیاشدنی  -سنتی و مدرن -در این بازه
زمانی برابر با  ۲.۸درصد در هر سال بود .البته در این سالها مصرف منابع
انرژی مدرن بیشــتر از منابع سنتی بود .آمار نشان میدهد سرعت رشد
مصرف منابع احیاشدنی مدرن برابر با  ۴.۷درصد در سال بود در حالی که
مصرف منابع انرژی احیاشدنی سنتی از جمله سوختهای گیاهی برابر با
 ۱.۲درصد در هر ســال بوده است .در بازه دهساله منتهی به سال ،۲۰۱۴
نرخ رشــد مصرف سوختهای فسیلی و منابع انرژی هستهای برابر با ۱.۸
درصد در هر سال بود.
این آمارها را از منظر دیگری هم میتوان مورد بررســی قرار داد .اول
اینکه نرخ رشد مصرف منابع انرژی احیاشدنی در دنیا بیش از متوسط نرخ
رشد تقاضای انرژی بود .دوم اینکه مصرف منابع انرژی احیاشدنی مدرن با
ســرعتی دو برابر سرعت رشد تقاضای انرژی در دنیا افزایش یافت و سوم
اینکه مصرف سوختهای زیستی سنتی با سرعتی نصف سرعت رشد تقاضا

در دنیا رشد کرده است.
JJتولید یکچهارم برق دنیا با انرژیهای احیاشدنی
در ســال  ،۲۰۱۶اســتفاده از منابع احیاشدنی برای تولید برق در دنیا
رکــورد تازهای را ثبت کرد .در این ســال  ۱۶۱گیگاوات از ظرفیت تولید
برق اضافهشده در دنیا را تولید برق با استفاده از منابع احیاشدنی تشکیل
میداد .در این ســال ظرفیت تولید برق در دنیا با  ۹درصد افزایش نسبت
به سال قبل از آن به  ۲۰۱۷گیگاوات رسید .دلیل افزایش سهم انرژیهای
احیاشدنی در این عرصه را میتوان افزایش توجه به محیط زیست و انتشار
گازهای آالینده در دنیا دانست .مسئلهای که امروزه نهتنها در کشورهای
صنعتی بلکه در کشورهای در حال توسعه دنیا هم مشکلآفرین شده است.
در سال گذشته  ۴۷درصد از ظرفیت تولید برق اضافهشده به کل توان
برق تولیدی دنیا را برق خورشیدی تشــکیل میداد و انرژی بادی و آبی
به ترتیب  ۳۴درصد و  ۱۵.۵درصد از ظرفیت برق اضافهشــده را به خود
اختصاص دادند .البته هنوز هم سهم برق تولیدشده با استفاده از انرژی آب
بیش از برق تولیدشــده با دیگر منابع پاک است ولی سرمایهگذاری روی
افزایش توان تولید برق خورشیدی بیش از دیگر منابع است.
نکتــه دیگر اینکــه  ۶۲درصد از ظرفیت اضافهشــده در تولید برق را
نیروگاههای فعال با انرژیهای احیاشــدنی به خود اختصاص دادند و این
رکوردی مهم برای این صنعت محسوب میشود .در انتهای سال گذشته
نیروگاههای فعال با منابع انرژی احیاشدنی  ۳۰درصد از ظرفیت تولید برق
دنیــا را به خود اختصاص دادند و این ظرفیت برای تامین  ۲۴.۵درصد از
کل انرژی برق مصرفی دنیا کفایت میکرد .نیروگاههای آبی تامینکننده
 ۱۶.۶درصد از انرژی الکتریسیته مصرفی دنیا هستند و بالغ بر  ۸درصد از
انرژی برق مصرفی در دنیا با استفاده از دیگر منابع احیاشدنی از قبیل باد و
خورشید و سوختهای زیستی و غیره تامین میشود.
مسئله دیگر این است که کدام کشورها بیشترین ظرفیت نصبشده
تولید برق با منابع احیاشدنی را دارند؟

رشد تقاضای منابع انرژی احیاشدنی در مقایسه با مصرف انرژی در دنیا ،بازه  ۲۰۰۴تا ۲۰۱۴
مصرف کلی انرژی (اکساژول)

سهم به مصرف انرژی

تقاضای ترکیبی
انرژیهای
احیا شدنی

تقاضای انرژی
تقاضای ترکیبی انرژیهای احیا شدنی
سوختهای زیستی سنتی
متوسط نرخ
رشد 10ساله

منابع احیا شدنی
مدرن

منابع احیا شدنی مدرن

منابع احیا شدنی
به جز انرژی برقآبی
برقآبی

سوختهای زیستی سنتی
انرژی فسیلی و هستهای

سوختهای
زیستی سنتی
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در سال  ۳۶ ،۲۰۱۶شرکت بزرگ خرید برق پاک را در دستور کار خود قرار دادند و انتظار میرود تا انتهای سال جاری شمار
شرکتهایی که در این مسیر حرکت میکنند به  ۸۷شرکت برسد .برخی از این شرکتها اعالم کردند بین  ۳۶تا  ۶۵درصد از
انرژی برق مورد نیاز خود را از نیروگاههای فعال با انرژیهای احیاشدنی خریداری میکنند.

سهم انرژیهای احیاشدنی در تولید الکتریسیته دنیا تا پایان سال۲۰۱۶
برق تولید شده با منابع غیر احیا شدنی

برق بادی

برق آبی

برق تولید شده با
سوختهای زیستی
برق تولید شده
با پنلهای خورشیدی

برق تولید شده با منابع
احیا شدنی
برق تولید شده با انرژی
اقیانوسها و زمینگرمایی

آمارها نشــان میدهد چین باالترین ظرفیت ایجادشده تولید برق با
اســتفاده از انرژیهای احیاشدنی را دارد .یکچهارم از کل ظرفیت تولید
برق با استفاده از منابع احیاشدنی در دنیا ،در کشور چین ایجاد شده است و
توان تولید  ۵۶۴گیگاوات برق را دارد .در این کشور هرساله  ۳۰۵گیگاوات
برق آبی و بالغ بر  ۲۶۰گیگاوات برق با اســتفاده از انرژی خورشید و باد و
منابع سنتی تولید می شود .بعد از چین کشورهای امریکا ،برزیل،آلمان و
کانادا قرار دارند .ژاپن و هند و ایتالیا و اسپانیا و بریتانیا از این نظر در ردههای
بعدی قرار دارند .کشورهایی که باالترین ظرفیت سرانه تولید برق با استفاده
منابع احیاشدنی به استثنای انرژی آبی را دارند ایسلند ،دانمارک ،سوئد و
آلمانهستند.
اما اگر ظرفیت تولید برق آبی را نادیده بگیریم و کشورها را بر مبنای توان
تولید برق خورشیدی و بادی طبقهبندی کنیم ،شاهد خواهیم بود که چین
در جایگاه اول و کشورهای امریکا و آلمان در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
JJسهم هر منطقه از انرژیهای احیاشدنی
در ســال  ۲۰۱۶ظرفیت تولید برق با اســتفاده از منابع احیاشدنی به
استثنای آب  ۹۲۱گیگاوات بود .آب بزرگترین منبع احیاشدنی تولید انرژی
برق اســت و بعد از آن ،باد بیشترین سهم را دارد و در این آمارها ظرفیت
تولید برق آبی در نظر گرفته نشده است .در سال گذشته ظرفیت تولید برق
بادی معادل  ۴۸۱گیگاوات بود ،برق خورشــیدی  ۴۰۰گیگاوات و برف با
استفاده از سوختهای گیاهی  ۱۲۰گیگاوات بود ۲۱ .گیگاوات برق هم با
استفاده از انرژی زمینگرمایی و انرژی اقیانوسها تولید شد.
ظرفیت تولید برق با استفاده از منابع احیاشدنی در کشورهای «بریکس»
که شامل برزیل ،روسیه ،هند ،چین و افریقای جنوبی است  ۳۳۳گیگاوات
بود درحالیکه  28کشــورعضو اتحادیه اروپا  ۳۰۰گیگاوات برق با کمک
منابع احیاشدنی تولید کردند.
در سال گذشته ظرفیت تولید برق با منابع احیاشدنی به استثنای آب،
برابــر با  ۲۵۸گیگاوات بود در حالی کــه امریکا  ۱۴۵گیگاوات ،آلمان ۹۸
گیگاوات ،ژاپن  ۵۱گیگاوات ،هند  ۴۶گیگاوات و ایتالیا  ۳۳گیگاوات برق با
منابع احیاشدنی تولید کردند.
اما در مرحله بعد از تولید برق با استفاده از انرژیهای پاک  -که امروزه

اندکی گرانتر از برق تولیدشــده با اســتفاده از منابع فسیلی است -این
منبع انرژی باید وارد بازار مصرف شــود .در واقع باید خریداری برای این
محصول وجود داشته باشد .این مسئله از این جهت مهم است که قیمت
برق تولیدشده با منابع احیاشدنی در حال حاضر بیشتر از برق تولیدشده با
انرژی فسیلی است و باید دید که کدام گروهها هستند که حاضرند برای این
سرمایهگذاری هزینه بپردازند؟
در پاسخ باید گفت تعداد زیادی از شرکتهای بزرگ سرمایهگذار در این
زمینه ،متعهد هستند تا سهمی از انرژی برق تولیدشده در این نیروگاهها
را خریداری کنند .در ســال  ۳۶ ،۲۰۱۶شــرکت بزرگ خرید برق پاک را
در دســتور کار خود قرار دادند و انتظار میرود تا انتهای سال جاری شمار
شرکتهایی که در این مسیر حرکت میکنند به  ۸۷شرکت برسد .برخی از
این شرکتها اعالم کردند بین  ۳۶تا  ۶۵درصد از انرژی برق مورد نیاز خود
را از نیروگاههای فعال با انرژیهای احیاشدنی خریداری میکنند .برخی از
شرکتها خواستار سرمایهگذاری برای ساخت نیروگاه خورشیدی در محل
شرکت و با سرمایهگذاری خود شــدند تا هم برای مطالعه در این زمینه
سرمایهگذاری کرده باشند و هم از منافع حاصل از آن برخوردار شوند .سه
شرکت بزرگ امریکایی هم اعالم کردند از سال  ۲۰۱۸تمامی برق مورد نیاز
خود را از نیروگاههای تولید برق پاک خریداری میکنند تا از این طریق به
مسئولیتهای اجتماعی خود به بهترین شکل عمل کرده باشند.
JJتولید برق با انرژیهای پاک در آسیا
چیــن از نظر ظرفیتهای نصبشــده نیروگاههای آبــی و بادی و
خورشــیدی در دنیا پیشگام اســت .افزایش ظرفیت تولید نیروگاههای
خورشیدی در این کشــور و افزایش نصب پنلهای خورشیدی موجب
شــد تا ظرفیت تولید برق در این کشــور طی سه سال اخیر  ۴۵درصد
رشــد کند .اما در دیگر کشورهای آسیایی که در دهه اول قرن بیست و
یکم ،بیشتر روی تولید برق آبی سرمایهگذاری کرده بودند ،تغییر فضای
سرمایهگذاری مسئله دیگری است .روند غالب در قاره آسیا به این صورت
است که در سال گذشته سهم تولید برق آبی در آسیا نسبت به کل انرژی
برق تولیدشده با منابع احیاشدنی کاهش یافته است و سرمایهگذاری روی
تولید برق خورشیدی با افزایش ۱۳درصدی همراه بود .به عنوان مثال در

تعداد زیادی از
کشورهای دنیا
از سال ۲۰۱۶
سیاستهای
الزم برای کاهش
یارانههای
انرژیهای فسیلی
را اجرا کردند که
ایران هم یکی از این
کشورها بود .ایران
در این زمینه موفقیت
زیادی به دست آورد
و توانست قیمت
منابع انرژیفسیلی
و فرآوردههای آن
را به قیمت جهانی
نزدیک کند ولی هنوز
تا کاهش وابستگی
اقتصادی به انرژی
فسیلی راه درازی در
پیش دارد
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آیندهپژوهی
ظرفیت تولید برق با استفاده از منابع احیاشدنی در سال۲۰۱۶
گیگا وات
گیگا وات

نیروی زمینگرمایی و اقیانوسها
نیروی حاصل از سوختهای زیستی
پنلهای خورشید
نیروی باد

ایتالیا

هند

ژاپن

آلمان

امریکا

چین

هند ظرفیت تولید برق خورشــیدی و بادی  ۲۴درصد رشد کرد و تولید
برق با اســتفاده از سوختهای زیستی با رشد ۸درصدی نسبت به سال
قبل همراه بود .دو کشور اندونزی و ترکیه به عنوان کشورهای پیشگام در
نصب تجهیزات نیروگاههای تولید برق با استفاده از انرژی زمینگرمایی در
تمامی جهان معرفی شدهاند.

سرمایهگذاری
روی خودروهای
الکتریکیو
خودروهای فعال
با انرژی حاصل از
منابعاحیاشدنی
به خصوص انرژی
خورشید گام بعدی
است .استفاده از این
خودروها میتواند
باعث ارتقای کیفی
هوا شود و مصرف
انرژی فسیلی را
تقلیلدهد
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 JJتولید برق با انرژیهای پاک در خاورمیانه
خاورمیانه به دلیــل دارا بودن ذخایر ارزشــمند نفت و گاز طبیعی،
ســرمایهگذاری کمی در تولید انرژیهای پاک انجام داده است .ولی افت
قیمت انرژی در دنیا و باال گرفتن بحث مشــکالت زیستمحیطی ناشی
از انتشــار گازهای گلخانهای ســبب شــد تا موج ورود به بازار انرژیهای
پاک در این منطقه هم وارد شــود .در سه سال اخیر کشورهای خاورمیانه
سرمایهگذاریهایی در تولید برق خورشــیدی و بادی انجام دادند .بعد از
تکمیل این پروژهها خاورمیانه میتواند  ۲۰۰گیگاوات برق با استفاده از منابع
احیاشدنی تولید کند .بیشترین سرمایهگذاریها در این زمینه در عمان،
امارات (به خصوص ابوظبی و دوبی) ،اردن ،فلســطین و عربستانسعودی
انجام شد.
عربستان در سال گذشته خبر از سرمایهگذاری در تولید برق خورشیدی
و ساخت نیروگاه خورشــیدی وسیع داد .سیاست ساخت این نیروگاه در
کشوری مانند عربســتان که دارای ســاعات طوالنی نور خورشید است
میتواند سیاست بسیار درستی باشد .عربستان از جمله کشورهایی است
که سرانه مصرف سوختهای فسیلی در تولید برقش بسیار باال است و با
راهاندازی این نیروگاه خورشیدی میتواند مصرف سوخت فسیلی و انتشار
گازهای آالینده را تقلیل دهد.
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اتحادیه
اروپا

BRICS

کل جهان

 JJتولید برق با انرژیهای پاک در اروپا و امریکا
اروپا یکی از قارههای پیشگام در تولید برق با انرژیهای پاک است.
در سال گذشــته  ۸۶درصد از ظرفیتهای جدید تولید برق در این
منطقه در نیروگاههای بادی و خورشیدی ایجاد شد .با توجه به قوانین
تازهای که در این منطقه وضع شده است ،انتظار میرود ظرفیت تولید
برق با انرژیهای پاک در این منطقه با ســرعت باالتری رشد کند و
به تدریج ســهم انرژیهای پاک به کل انرژی برق تولیدشده در این
منطقه افزایش یابد.
در سال گذشته  ۱۵درصد از ظرفیت تولید برق در امریکا را تولید
برق با استفاده از منابع احیاشدنی تشکیل میداد .این در حالی است
که در سال  ۱۳.۵ ،۲۰۱۵درصد از انرژی برق در این کشور با استفاده
از منابع احیاشــدنی تولید شده بود .در کشور کانادا اصلیترین منبع
پاک تولید انرژی برق ،آب بود .این کشــور طی یازده ســال گذشته
بیشترین سرمایهگذاری را در تولید برق آبی کرد .در استرالیا  ۵۹درصد
از ظرفیت تولید برق با انرژی احیاشدنی را برق آبی ۳۲ ،درصد را انرژی
بادی و  ۱۰درصد را انرژی خورشیدی تشکیل میداد.
به هر حال صنعت انرژیهای پاک صنعتی در حال توسعه و بسیار
مهم اســت .این صنعت ابعاد وســیعی دارد که در این مقاله تنها به
استفاده از انرژیهای احیاشدنی در تولید برق اشاره شد .در صورتی
که قصد مطالعه ابعاد مختلف این صنعت را داشته باشیم باید به نقش
انرژیهای احیاشدنی در صنعت حمل و نقل ،در تولید گرما و سرما،
در تامین انرژی مورد نیاز برای پخت و پز خانگی و در صنایع انرژیبر
هم توجه کنیم تا ارزیابی صحیحی در مورد این بازار و آینده آن انجام
دهیم.

[ آینده سالمندی ]

تکنولوژی در خانه
مادربزرگ

خدمات مانیتورینگ سالمندان چطور آینده مراقبت از
والدین را تغییر میدهد؟

یکی از مشغلههای ذهنی همیشگی افراد بالغ در دنیای
ن
منبع  استار تریبیو 
شــلوغ و مدرن امروزی این است که چطور وقت کافی
چرا باید خواند:
را صرف مراقبت از والدین ســالمند خود کنند و چطور
سالمندان و فرزندان
از این بابت خیالشــان راحت باشد .این روزها تکنولوژی
دور از آنها میتوانند
چنان پیشرفت کرده که این هدف هم میتواند به آسانی
در سایه تکنولوژی
برآورده شود.
زندگی راحتتری
مثال مورد جین هلگسن را در نظر بگیرید .او پرستار
داشته باشند .بخوانید
بازنشستهای است که حاال  ۷۱سال دارد و تنها زندگی
تا با آینده مراقبت از
میکند .او اخیرا شــب ســختی را گذرانــد چون حال
راه دور آشنا شوید.
عمومــیاش خوب نبود و دائم از جا بلند میشــد .یک
حسگر که باالی تخت او نصب شده ،اطالعات وضعیت او
را در این خصوص برای دخترش بریت که در همان نزدیکی زندگی میکند میفرستاد و او
آماده بود که در صورت تشدید آنها شبانه مادرش را به بیمارستان ببرد .اما این کار ضرورتی
پیدا نکرد و حال جین به تدریج بهتر شد .روز بعد ،جین گوشی آیفونش را برای چککردن
کردن در برای او به کار گرفت؛ بدون اینکه الزم باشد
اینکه چه مهمانی پشت در است و باز
ِ
از جا بلند شود .او همچنین دمای دستگاه تنظیم حرارت را با همان گوشی خود در موقع
لزوم تغییر میداد.
واقعیت این است که گجتهای هوشمندی که جین دارد در خانهاش در حومه شهری
در مینهسوتای امریکا استفاده میکند خیلی جدید نیستند .اما شرکتی به نام بستبای
حاال دارد خدمات متصلکردن تمام این امکانات هوشمند را در خانه ارائه میدهد و در
عین حال مشتریان میتوانند سیســتم نظارت دائمی روی خانه را هم از این طریق در
اختیاربگیرند.
این خدمات در چارچوب برنامهای ارائه میشود که بستبای به صورت آزمایشی در حال
اجرای آن اســت و امید دارد که در آینده ،آن را به سیســتم موفق مراقبت از راه دور برای
سالمندان تبدیل کند .هیوبرت جولی مقام ارشد اجرایی بستبای در این خصوص میگوید
خدمات مبتنی بر حسگرها از یک سو بسیار دقیق هستند و از سوی دیگر ،حریم خصوصی
افراد را خدشهدار نمیکنند و از این جهت ،کامال مناسب دنیای امروزند .این تکنولوژی برای
بازار مراقبت از سالمندان  -که هنوز جای کار زیادی دارد -قدم بزرگی محسوب میشود.
بستبای درواقع حاال به یکی از چندین شرکت تکنولوژیکی بدل شده که به دنبال سهم
خود از بازار  ۵۰میلیارد دالری مراقبت از راه دور از والدین هستند .غولهای بزرگی در این
بازار حاضرند و مشغول رقابت شدیدی هستند :گوگل ،مایکروسافت و سامسونگ همگی
در تالشاند خانههای هوشمندی را مجهز به دوربینهای مخصوص و دستگاه تنظیم درجه
حرارت و تنظیمات امنیتی به مشــتریان ارائه دهند و در این راه ،از تکنولوژیهای هوش
مصنوعی برای حرفزدن و فرمانگرفتن از سالمندان از طریق گوشیهای تلفن بهره میبرند.

غولهای تکنولوژیک مختلفی امروزه به دنبال سهم خود از بازار  ۵۰میلیارد دالری مراقبت
از راه دور از والدین هستند و البته مردم هم به شدت به خرید چنین خدماتی تمایل نشان
میدهند چون خیالشان را از بابت والدین سالمند راحت میکند

آمازون نیز در برخی شهرهای امریکا خدمات منزل هوشمند را ارائه داده است و تنظیمات
مختلفی را برای مراقبت از سالمندان در آن لحاظ کرده است.
اینکه چطور بازار مراقبت از راه دور از ســالمندان ناگهان اینقدر بزرگ شــده ،درواقع
مسئلهای جمعیتشناسانه است .تا سال  ۲۰۲۰میالدی امریکاییها باید از  ۱۱۷میلیون
سالمند مراقبت و نگهداری کنند و ابعاد مختلفی از زندگی  -از تحویل غذا تا تامین امنیت
در خانه و سیستمهای نظارت بر سالمت آنها -را در این راستا پوشش دهند .تحقیقی که
توسط موسسه مشاوره پارکاسوشییتز انجام شده نشان میدهد که تا سال  ،۲۰۲۱افراد
بالغ امریکایی باید ساالنه  ۵۰۹دالر صرف مراقبت از هر یک سالمند در خانواده خود کنند
و این رقمی است که در مقایسه با ارقام سال  ،۲۰۱۶افزایشی  ۶۹درصدی را نشان میدهد
و قاعدتا رو به افزایش هم خواهد بود.
واقعیت این است که همه در زندگی روزمره خود گرفتاریهای مختلفی دارند :از شغل و
رسیدگی به بچهها گرفته تا حل معضالت اجتماعی و روانی و جسمی .محاسباتی که شرکت
رندکورپ در این خصوص انجام داده ،نشان میدهد که مراقبت از سالمندان ساالنه ۵۲۲
میلیارد دالر هزینه به خود اختصاص خواهد داد و به همین دلیل است که بسیاری از مردم
به دنبال استفاده از تکنولوژی برای راحتکردن کارها و نیز کاهش هزینههای خانوار در این
خصوص نیز هستند .طبق تحقیقی که در سال  ۲۰۱۶انجام شده ،تاکنون تنها  7درصد از
آنها برای مراقبت از سالمندان به تکنولوژی روی آوردهاند اما این رقم رو به افزایش است.
دورنمای جدیدی که در بازار مراقبت از راه دور ایجاد شده ،باعث شده استارتآپهای
زیادی نیز وارد این عرصه شوند و هریک با خدمات تکنولوژیک متفاوتی در آن سهیم شوند.
خدمات مختلفی مثل ثبت زمان و مدت خواب ســالمندان یکی از موفقترین خدمات در
این عرصه بوده و از لحاظ پزشــکی هم به بهبود مراقبت از آنها کمک کرده است .به نظر
میرسد آینده مراقبت از سالمندان بسیار روشن باشد و هر سال پیشرفت بیشتری در آن
صورت بگیرد.
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آیندهپژوهی
[ آینده کار ]

دستمزدها از نفس میافتند

دردسرهای ایجاد تعادل در بازار کار مدرن

کاوه شجاعی
دبیر بخش آیندهپژوهی

گ
منبع  بلومبر 

چرا باید خواند:
این گزارش به
موضوعی میپردازد
که به همه ما
حقوقبگیران مربوط
میشود :اینکه آینده
دستمزدها چقدر از
موفقیتشرکتها
تاثیر خواهد پذیرفت.

2

درصد
رشد دستمزد در
اتحادیه اروپا

اولین چیزی که در دانشــگاه درباره اقتصاد یاد میدهند قانون
عرضه و تقاضاســت .اگر تقاضا برای چیزی باال باشد اما عرضه آن
محدود بماند ،قیمتش باال میرود .شاید قاعده اقتصادی منطقیتر و
سرراستتری از این وجود نداشته باشد.
اما ژاپن  -که کمتر کســی در بقیه دنیا توانســته از اقتصادش
ســر دربیاورد -ظاهرا دارد خالف این قاعده پیش میرود .ماجرا به
دستمزدها مربوط میشود .بازار کار ژاپن در دهههای اخیر فشردهتر
از هر زمان دیگری بوده اســت .نرخ بیکاری در این کشور تنها 2.8
درصد اســت که در خود این کشور هم در  ۲۳سال اخیر بیسابقه
بوده است .در عین حال ،نسبت تعداد مشاغل موجود با متقاضیان
شغل به سطحی رسیده که از اوایل دهه  ۱۹۷۰تاکنون دیده نشده
بود .مسنشدن جمعیت ژاپن و کاهش جمعیت نیروی کار را کنار
این وضعیت بگذارید و آن وقت به این نتیجه میرســید که حتما
دستمزدها در ژاپن در حال افزایشاند .بر اساس وضعیت فعلی بازار،
ساالنه باید حداقل  2درصد به دستمزدها در این کشور اضافه شود.
اما اوضاع اصال اینطور نیست .دستمزدها در همین ماه جوالی
گذشته تنها  0.5درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد .این در
حالی بود که میزان کل درآمد -که شامل مزایا هم میشود -به میزان
 0.3درصد پایین آمد .اخیرا نشانههایی از احتمال افزایش دستمزدها
در ژاپن دیده شــده ،اما به هر حال هر نیروی کار در ژاپن احساس
میکند آنچه در بازار این کشور رخ میدهد با آنچه او دریافت میکند
فاصله زیادی دارد.
مثل بسیاری از موارد دیگری که در خصوص ژاپن رخ داده ،شاید
بتوانیم این مورد را هم جزو اســتثناها قــرار دهیم .اما واقعیت این
است که به رغم احیای اقتصاد جهان ،رشد دستمزدها در بسیاری
از اقتصادهای دنیا رخ نداده است .مثال در امریکا نرخ بیکاری پایین
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آمده و به  ۴.۴درصد رســیده که پایینترین ســطح آن در ده سال
اخیر اســت .اما اوضاع نیروی کار در امریکا همچنان خوب نیست و
دستمزدها باال نمیرود.
در اقتصادهای حوزه یورو نیز رشد دستمزد ساعتی در سه ماهه
دوم سال جاری نسبت به سال گذشته  2درصد بود .اما این مسئله
با احیای اقتصاد اروپا در سالهای اخیر متناسب نیست و خیلی از
آن عقبتر است.
مسئله عدم رشد دستمزدها ،مشکلی جدی برای اقتصاد جهانی
است .اقتصاددانان انواع توجیهات را برای این مسئله ارائه دادهاند که
از جمله آنها میتوان به مقررات زیاد ه از حد دولتی اشــاره کرد .اما
واقعیت این است که اگر دستمزدها باال نرود ،خانوارها نمیتوانند پول
بیشتری خرج کنند و این برای رشد اقتصادی بد است .بله ،مسئله
به همین سادگی است.
البته مشــخص است که اوضاع نیروی کار در مقایسه با روزهای
سخت بحران مالی ســال  ۲۰۰۸خیلی بهتر شده .مثال آماری که
امریکا منتشــر کرده نشان میدهد که درآمد خانوارهای این کشور
در سال  ۲۰۱۶به میزان  3.2درصد باال رفته است .اما این مسئله به
افزایش دستمزدها ربطی ندارد .امریکاییها درواقع دارند بیشتر کار
میکنند یا شغلهای بیشتری دارند.
بنا بر آماری که صندوق بینالمللی پول در آوریل امسال ارائه داد،
ســهمی که از درآمدهای ملی به نیروی کار میرسد ،از دهه ۱۹۸۰
به بعد دائما در حال کاهش بوده اســت .حتی در اقتصادهایی مثل
چین نیز میتوان این وضع را مشاهده کرد و البته این در حالی بوده
که فقر در این کشــور به وضوح کاهش پیدا کرده است .اما بررسی
مجموعه عوامل نشــان میدهد که منفعت ناشی از رشد اقتصادی
به میزان فزایندهای نصیب ســرمایهگذاران شده و نیروی کار از آن
بیبهره مانده است.
یکی از علل این وضع به وضوح به جهانیشدن برمیگردد .نیروی
کار هم عمال در دنیای جهانیشدهی امروز در وضعیتی قرار گرفته
که کارگران در یک کشــور در رقابت مستقیم با کارگران در سایر
کشــورهای دنیا قرار گرفتهاند و شکاف دستمزد بین این رقبا هم
بســیار زیاد است .در عین حال در سالهای اخیر رباتها نیز جای
نیروی کار ســنتی را در برخی از مشــاغل گرفتهاند .بنا بر گزارش
صندوق بینالمللی پول ،نیمی از افت سهم درآمد نیروی کار از رشد
اقتصادی در کشورهای توسعهیافته را میتوان به پیشرفت تکنولوژی
و قرارگرفتن ماشین به جای انسان نسبت داد .همچنین در سالهای
اخیر ،نقش سنتی اتحادیههای کارگری در موضوع فشار برای افزایش
دستمزدها کامال از بین رفته است .مثال در سال  ،۱۹۸۳بیش از ۱۶
درصد از کارگران امریکایی در این اتحادیهها عضو بودند اما این رقم
در سال گذشته میالدی تنها  ۶درصد بود.

در کره جنوبی یک مالیات تنبیهی اعمال شده که بر مبنای آن ،شرکتهایی که درصد
خاصی از سود خود را صرف افزایش دستمزد ،ارائه تشویقی یا سرمایهگذاری نکنند باید
آن را بپردازند.

برخی از عوامل نیز به سیاستهای داخلی کشورها و قوانین آنها
در عرصه کار مربوط بوده است؛ مثل قانونی در ژاپن که به کارفرماها
اجازه داده کارکنان بیشــتر و بیشــتری را در موقعیتهای شغلی
کمدرآمد و نیمهوقت به خدمت بگیرند و جایی برای حفاظت از حق
نیروی کار باقی نماند.
در شــرایط جدید ،موفقیت شــرکتها در بازار نیز تغییری در
وضعیــت نیروی کار آنها ایجاد نمیکنــد و مزایای آن به مدیران و
ســهامداران میرسد .گزارشی که انستیتو سیاست اقتصادی اخیرا
منتشر کرده نشــان میدهد مزایای ناشی از موفقیت شرکتهای
امریکایی که در ســال  ۲۰۱۶نصیب مدیران عامل شده ۲۷۱ ،برابر
بیشتر از نیروی کار در این شرکتها بوده است .این نسبت در سال
 ۱۹۶۵میالدی  ۲۰برابر بود.
حاال پرسشــی که در خصوص آینده دستمزدها وجود دارد این
است که چطور میتوان این چالش را به سمت وضعیت متعادلتری
کشــاند .قرار نیست زمان به عقب برگردد و تحوالت دهههای اخیر
از بین بــرود و به دورانی که نیروهای کار محلیتر بودند بازگردیم.
دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا مدعی است که این کار را میکند
و مشاغل ازدسترفته سنتی را به کارگران امریکا در مناطق کمتر
توسعهیافته بازمیگرداند .اما واقعیت این است که روند جهانیشده
اقتصاد امریکا و اقتصادهای دیگر دنیــا را نمیتوان دوباره به عقب
برگرداند.
در این میان ،برخی اقتصاددانان از جمله هری هولزر عضو ارشد
موسسه بروکینگز پیشنهادهایی دارند .او میگوید فرصتهای شغلی
زیادی با درآمد خوب در کشــوری مثل امریکا وجود دارد که خالی
مانده است؛ چون نیروی کار ســنتی در این کشور برای انجام این
کارها تربیت نشده و مدرک دانشگاهی در این خصوص نیز ندارد .یک
راه برای استفاده از این فرصتها این است که شرکتها با موسسات
آموزشی محلی وارد مشارکت شوند و راههای آلترناتیو برای آموزش
نیــروی کار برای مشــاغل مخصوص را بــه کار بگیرند .در چنین
شــرایطی ،احتمال آن وجود دارد که رکود دستمزدها نیز به دلیل
تزریق این خونهای تازه به بازار کار و رشد بهرهوری از بین برود.
راهحل دیگر این است که فعالیت اتحادیههای کارگری در عرصه
دستمزدها دوباره احیا شود .ارتباط مستقیمی بین این اتحادیهها و
بهبود دستمزد کارگران وجود دارد .تحلیلی که در سال  ۲۰۱۳توسط
اداره آمار کار امریکا ارائه شده نشان میدهد که کارگران اتحادیهدار
میتوانند از افزایش دستمزدها بهره بیشتری در مقایسه با کارگران
غیراتحادیهدار ببرند .حتی کارگرانی که در شرکت یا کارخانه مورد
نظر عضو اتحادیه هم نیستند از این مزیت بهره خواهند بود.
اما مسئله اتحادیههای کارگری در اکثر نقاط دنیا با مخالفتهایی
مواجه است .جالب است که مثال رابرت رایش وزیر سابق کار امریکا
اعالم کرده که بهتر است دولت این کشور راه تشکیل اتحادیهها را
همــوار کند چون در نهایت حضور آنها از جنبههای مختلفی موثر
است.
احتمال دیگری که میتواند در عرصه افزایش دســتمزدها موثر
باشد ،در یک چارچوب قدیمی سرمایهداری یافت میشود :دستمزد
بر اســاس عملکرد .اصوال خیلیها دوست دارند بگویند که هرکس
در کارش سختکوشتر باشد حتما نفع بیشتری نصیبش خواهد
شــد .اما در فرهنگ سرمایهداری امروز اصال چنین چیزی مشاهده
نمیشود .موفقیت کلی شرکتها به مقامات و سرمایهگذاران آن سود

زیادی میرساند اما سهم زیادی از آن نصیب کارکنان نمیشود .بنا
بر گزارشی که در سال جاری میالدی توسط پیاسکیلاینک منتشر
شــد و اطالعات تحلیلی در بر دارد ،ســهچهارم از مدیران عامل و
اجرایی در شرکتهای مورد بررسی مزایای زیادی از بابت موفقیت
شرکت به دست آورده بودند اما اینکه سهمی حتی کوچک در این
خصوص نصیب کارکنان دیگر در این شرکتها شده باشد ،تنها در
کمتر از نیمی از موارد مشاهده میشد.
در نظر گرفتن ســهم کارکنان شرکتها در موفقیت آنها از یک
سو منصفانه است و از سوی دیگر ،میتواند وفاداری و تمایل کارکنان
به تداوم نقشآفرینی در این موفقیت را باال ببرد .مجموعه این وضع
باعث افزایش بهرهوری میشود و نوعی سیاست برد -برد است.
طبعا بسیاری از مدیران عامل به چنین رویکردی روی خوش نشان
نخواهند داد .در چنین شرایطی میتوان از روشهای متعادلسازی
مثل استفاده از سیاستهای مالیاتی استفاده کرد تا مدیران شرکتها
چارهای جز تدبیراندیشی برای توزیع موفقیت شرکت نداشته باشند.
مثال در کره جنوبی ،سناریوی مشابهی به صورت آزمایشی در جریان
است .در سال  ،۲۰۱۵وزیر دارایی کره جنوبی که از تلنبار شدن پول
در دست شرکتهای بزرگ به ستوه آمده بود ،یک مالیات تنبیهی
را اعمــال کرد که بر مبنای آن ،شــرکتهایی که درصد خاصی از
سود خود را صرف افزایش دستمزد ،ارائه تشویقی یا سرمایهگذاری
نکنند باید آن را بپردازند .البته هنوز مشخص نیست که این سیاست
توانسته موثر باشــد یا نه .اما به نظر میرسد که دولت کره جنوبی
در این خصوص بسیار جدی اســت .دولت رئیسجمهور جدید -
مون جائه این -وعده داده که مشــوقهای مالیاتی مناسبی را برای
شرکتهایی که دستمزدها را باال ببرند و مشاغل جدیدی ایجاد کنند
ارائه دهد.
احتماال بازارهای آزاد در ابتدا از این رویکرد خوششان نمیآید .اما
شاید با گذشت زمان و ایجاد تغییر در قوانین کار بتوان امید داشت
که دستمزدها هم تکانی بخورند و افزایش پیدا کنند .در دنیای بسیار
تکنولوژیک امروز که مهارت و استعداد کارکنان در آینده شرکتها
نقش بسیار زیادی دارد ،طبیعی است که به تاکتیکهای جدید هم
توجه نشان داده شود .در غیر این صورت ،همه طرفین در درازمدت
ضرر خواهند کرد.

در دنیای جهانیشد ه امروز،
کارگران در یک کشور در
رقابت مستقیم با کارگران
در سایر کشورهای دنیا قرار
گرفتهاند و شکاف دستمزد
بین این رقبا هم بسیار
زیاد است

16

درصد
کارگران اروپایی
عضواتحادیههای
کارگریهستند

اصوال همه دوست
دارند بگویند که
هرکس در کارش
سختکوشترباشد
حتمانفعبیشتری
نصیبشخواهد
شد؛ اما در فرهنگ
سرمایهداری امروز و
در زمینه دستمزدها
اصال چنین چیزی
مشاهدهنمیشود
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آیندهپژوهی

[ آینده امریکا ]

سجمهور امریکا؟
سبوک ،رئی 
سجمهور فی 
رئی 

آیا مارک زاکربرگ خود را برای نقشآفرینی متفاوتی در آینده آماده میکند؟
ترجمه فرزانه سالمی
خبرنگار آیندهپژوهی

گ
منبع  بلومبر 

چرا باید خواند:
در دنیای امروز ،قدرت
دست چهرههایی مثل
مدیرعاملفیسبوک
است .بخوانید تا
بدانید او میخواهد از
این قدرت در آینده چه
استفادهای کند.
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با هر معیاری که در نظر بگیریم ،مارک زاکربرگ یکی از قدرتمندترین
چهرههای امروز دنیاســت .سکوی رســانهای او  -فیسبوک -نزدیک به
یکچهــارم از جمعیت جهان را به عنوان کاربر جذب خود کرده و قدرت
تبلیغاتی و مانور زیادی به آن بخشیده است .اما ماجراهایی که در یکی ،دو
سال اخیر برای زاکربرگ و فیسبوک اتفاق افتاد با سالهای قبل تفاوت
زیادی دارد .در یک کالم ،همهچیز در این مورد ناگهان سیاسی شده است.
جنبهای از فعالیت فیسبوک که به خصوص در رسانههای امریکا زیر
ذرهبین قرار گرفته ،نقش این شــبکه اجتماعی در پیروزی دونالد ترامپ
بود .از یک ســو بحث انتشار و اشتراک گسترده فیسبوکی اخبار جعلی
علیه هیالری کلینتون در زمان کمپینهای انتخاباتی سال گذشته میالدی
مطرح بود و از سوی دیگر ،نقشی که فیسبوک با فروش آگهیهای سیاسی
در این زمان ایفا کرده بود مورد انتقاد قرار داشت.
ماجرا به صورت ساده از این قرار است :فیسبوک با الگوریتمهایی کار
میکند که اخبار و ویدئوها را بر مبنای عالیق احتمالی کاربران به آنها نشان
میدهد .این مســئله به شدت کار را برای آگهیدهندگان آسان میکند؛
چون فیسبوک به آنها اجازه میدهد دقیقا به گروه مخاطب موردنظرشان
دسترسی پیدا کنند .در چنین شرایطی ،کاربر با مجموعهای از اطالعات
تصادفی مواجه نیست ،بلکه الگوریتمها و آگهیدهندگان تصمیم گرفتهاند
که چه محتوایی را بیشتر به او نشان دهند .در چنین شرایطی ،در بحبوحه
انتخابات امریکا نیز کسی که طرفدار ترامپ بود فقط محتوای به سود او را
در فید فیسبوک خود میدید.
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معضل دیگر از دیدگاه منتقدان این بود که سیستم تبلیغات فیسبوک
به آگهیدهنده اجازه میدهد آگهی موردنظر خود را در معرض دید کاربری
که مثال دیدگاهی نژادپرستانه یا غیرانسانی را در پروفایل خود یا جزو عالیق
خود ذکر کرده ،قرار بدهد .پولی که این آگهیدهنده به فیسبوک میدهد
درواقع این کمپانی را شریک جرم آگهیدهندهای میکند که مقاصدش
همیشــه واضح یا منطبق بر هنجارها نیست و کنترلی نیز روی محتوای
آن وجود ندارد.
با وجــود این ،در همهمه اخبار انتخاباتــی و دعواهای دموکراتها و
جمهوریخواهان ،به نظر میرسید که این انتقادات چندان جدی نیستند.
فیسبوک هــم در دفاع از خود تاکید کرده بود که کارکرد این شــبکه
اجتماعی ،ممانعت از عملکرد کاربران خود در حمایت یا حمله به نامزدهای
ریاســت جمهوری امریکا نبوده و اصوال کنترل تمام محتوای پستشده
توسط کاربران امکانپذیر نیست.
اما ماجرا زمانی جدی شد که کمیته اطالعاتی سنای امریکا بحث در
خصوص درآمدزایی فیسبوک از فعاالن اینترنتی خارجی -که در این مورد
س بودند -را مطرح کرد .ادعایی که علیه فیسبوک مطرح شد این بود
رو 
که فرصتهای تبلیغاتی بیشماری از طریق این پلتفرم در اختیار افرادی
قرار گرفته که به صورت غیررســمی روی نتیجه انتخابات سال گذشته
امریکا تاثیر گذاشــتهاند و به خصوص فضا را به سمت حمایت از دونالد
ترامــپ تغییر دادهاند (در یکی از موارد ،پســتی که مبنی بر خبر جعلی
حمایت پاپ از دونالد ترامپ بود با استفاده از تبلیغات فیسبوک در معرض

مخاطبان میدانند که زاکربرگ دوست دارد چطور استیکش را کباب کند یا اینکه بچههایش چه زمانی
به دنیا آمدهاند ،اما عمال در جنبههای سیاسی و اجتماعی ،او طرفدار مواضع مبهم و غیردردسرساز است
و همین باعث میشود در سخنرانیها و مصاحبهها بیش از حد ماشینی و فکرشده به نظر بیاید

دید تعداد زیادی از کاربران رأیدهنده قرار گرفته بود) .در همین راستا به
تدریج مشخص شد که مسئول تحقیق در مورد ارتباط احتمالی کمپین
دونالد ترامپ با روسیه نیز موضوع فیسبوک را تحت بررسی دارد و معتقد
است که جرایمی در چارچوب فعالیت فیسبوک در آن زمان رخ داده است.
این وضعیت ،به تدریج چهرهای را که زاکربرگ سعی کرده از فیسبوک
ترسیم کند تغییر داد .البته در اینکه کمپانی فیسبوک در موقعیت ممتازی
قرار دارد هیچ شکی نیست .ارزش این کمپانی از سال  ۲۰۱۵تاکنون دو
برابر شده و به  ۵۰۰میلیارد دالر رسیده است .این یعنی که مارک زاکربرگ
پنجمین شخص ثروتمند جهان است .با وجود این ،نتیجه انتخابات سال
گذشته امریکا چنان برای مخالفان ترامپ سنگین بود که فیسبوک هم به
عنوان عاملی که به پیروزی او کمک کرده مورد حمله قرار گرفت.
در پی این جنجالها ،فیسبوک با ســرعت سیستم تبلیغات خود را
تغییر داد .اما کار از کار گذشــته بود چون منتقدان فیسبوک در داخل
امریکا به این نتیجه رســیده بودند که این شبکه اجتماعی حاال آنقدر
قدرتمند شده که نمیتوان آن را بدون نظارت به حال خود رها کرد.
این اتفاق در حالی افتاد که فیسبوک از مدتها پیش با محدودیتهایی
در فعالیت خود در کشــورهای عضو اتحادیه اروپا مواجه بود .از یک سو
قوانین آنتیتراست اروپایی قرار داشته و از سوی دیگر ،دولتهایی که به
فعالیت فیسبوک به خصوص در زمینه تحلیل اطالعات کاربران و استفاده
از آنها با دیده سوءظن مینگرند .اما این نگاه حاال در امریکا هم در خصوص
فیسبوک به وجود آمده است .جالب اینجاست که زاکربرگ از این بابت هم
از سوی دموکراتهای لیبرال و هم از سوی جمهوریخواهان ناسیونالیست
امریکا هدف حمله قرار گرفته اســت .دموکراتها او را یک انحصارطلب
رســانهای قلمداد میکنند و جمهوریخواهان هم معتقدند فعالیت او در
جهت جهانیسازی همهجانبه به ضرر امریکا است.
JJسفرهای غیرعادی (و سیاسی)
امــا در این میان زاکربرگ اهداف دیگری را پیش برده که شــاید در
ســالهای گذشته به نظر غیرعادی میآمدند .او مجموعهای از سفرها به
نقاط مختلف امریکا را کلید زده که ظاهرا قرار است فضا را نسبت به او و
اهداف بزرگ شرکتیاش تلطیف کند .او در جریان این سفرهای ایالتی با
رانندگان کامیون یا کارگران معدن زغالسنگ در ایالتهایی مثل کارولینا
یا داکوتا دیدار و گفتوگو کرده است .این سفرها را دیوید پالف برنامهریزی
کرده که پیشتر مدیر کمپین باراک اوباما بوده .همچنین عکاسی که در
مجله نیوزویک وظیفه پوشش برنامههای کاخ سفید و رئیسجمهور را به
عهده داشت ،حاال در خدمت زاکربرگ است .محافظان او هم دست کمی
از نیروهای سرویس امنیتی امریکا ندارند.
این ســفرها و افرادی که زاکربرگ برای انجام آنها به خدمت گرفته،
خیلیها را به این فکر انداخته که البد او برنامههای بزرگتری را برای تحول
چهره عمومی خود برای آینده در ذهن دارد .این احساس وقتی تقویت شد
که خبر آمد زاکربرگ بســیاری از چهرههای اجرایی ارشد کاخ سفید در
زمان ریاست جمهوری باراک اوباما و حتی یکی از افراد رتبهدار در کمپین
هیالری کلینتون را نیز حاال به عنوان مشاور در کنار خود دارد .خیلیها
معتقدند راهی که زاکربرگ در آن حرکت میکند قرار است به حضور در
کاخ سفید منتهی شود.
برنامههای دیگری که زاکربرگ اخیرا رهبریشــان کرده شــامل ۷۵
میلیون دالر ســرمایهگذاری در یک برنامه سالمت و بهداشت در افریقا
میشــود و همچنین برنامهای را در بر میگیرد که در زمان باراک اوباما
بــرای ارائه مجوز حضور در امریکا به فرزندان مهاجران غیرقانونی در این

باالخره چقدر پول گرفتید؟
آماری که توسط فیسبوک منتشر شده نشان میدهد که این شرکت در سال  ۲۰۱۶میالدی
 ۲۸میلیارد دالر درآمد  -عمدتا از محل تبلیغات -داشته و کمپینهای دو نامزد اصلی انتخابات
ریاســت جمهوری امریکا مجموعا  ۸۱میلیون دالر در راه تبلیغات انتخاباتی در فیسبوک خرج
کردهاند .این آمار در جریان حضور وکالی اصلی سه شرکت فیسبوک ،گوگل و توئیتر در کمیته
اطالعاتی سنای امریکا و پاسخگویی به سؤاالت درباره نقش این شرکتها در جریان کمپینهای
تبلیغات ریاست جمهوری امریکا ارائه شد .تحقیقات در این خصوص هنوز ادامه دارد.
کشور کلید خورده بود.
مجموعه فعالیتهای سیاسی زاکربرگ آن قدر گسترده است که حرف
و حدیث زیادی دربارهاش ایجاد شده است .البته تمام این حواشی در حالی
مطرح میشود که زاکربرگ داشتن هر قصدی برای نامزدی در انتخابات
را رد میکند و فقط به این اذعان دارد که فعالیتهای اخیرش جنبههای
سیاســی نیز دارند .زاکربرگ در گفتوگو با بلومبرگ میگوید اقدامات
اخیرش به این منظور انجام شده که دنیا جای بهتری شود و این ربطی به
سیاست ندارد .او میگوید میخواهد به صورت دائمی خودش را در معرض
چالشهای شخصی قرار دهد و در این راه پیشرفت کند و این فعالیتها
را هم باید در همین چارچوب در نظر گرفت .مثال یکی از این چالشهای
شخصی ،یادگیری زبان ماندارین (یکی از گویشهای چینی) بوده است.
زاکربرگ میگوید در مسیر جستوجوی شخصیاش میخواهد درک کند
که مردم در هر نقطهای از جهان چطور زندگی میکنند.
سفرهای ایالتی او اما شکی باقی نگذاشته که ماجرا خیلی جدیتر از
این حرفهاست .زاکربرگ در تالش است تصویری از مدیرعامل فیسبوک
ارائه دهد که با تصویر ماشینی و تبلیغاتی این شرکت فاصله داشته باشد.
خــودش هم میگوید« :مردم به مردم دیگر میتوانند اعتماد کنند ،نه به
نهادها ».این حرف قشنگی است ،ولی باید دید چه نتیجهای از آن به دست
میآید .زاکربرگ در گذشته نشان داده که وقتی حرفهایش جدی گرفته
نشود ،خودی نشان خواهد داد و همه را سر جایشان خواهد نشاند( .او را
در ســالهای آغازین در دانشگاه هاروارد و بعد هم در والاستریت جدی

محافظهکاران
آمریکایی از شعار
«اتصالبیشتر
مردم» که توسط
زاکربرگ مطرح
میشود دل خوشی
ندارند و میگویند
او در تالش است
رویکرد خودش
را جایگزین
اجتماعاتسنتی
به خصوص
در کلیساها و
مکانهایمشابه
بکند.
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آیندهپژوهی
استقبال از رسانه-رئیسجمهور
برخی اعضای دولت ترامپ میگویند زاکربرگ به دنبال این است که نامزد حزب دموکرات در
انتخابات سال  ۲۰۲۰شود .ظاهرا جمهوریخواهان خیلی هم از چنین سناریویی برای انتخابات
بعدی ریاســت جمهوری امریکا بدشان نمیآید .الکس کاننت یکی از استراتژیستهای سیاسی
حزب جمهوریخواه که برای مارک روبیو یکی از نامزدهای اولیه حزب در کمپین جمهوریخواهان
هم کار کرده است در این خصوص میگوید« :زاکربرگ و رسانهاش گزینه مناسبی برای نامزدی
ریاستجمهوریاند .فرض کنید اگر پنجاه سال پیش ،ناشر نیویورک تایمز تصمیم میگرفت نامزد
ش میآمد .حاال هم همان است ،با این فرق که فیسبوک امروز از
ریاست جمهوری شود ،چه پی 
نیویورک تایمز گذشته خیلی قدرتمندتر است».

زاکربرگ گاهی از
هردو سوی طیف
مورد حمله قرار
دارد .دموکراتها او
را یک انحصارطلب
رسانهای قلمداد
میکنندو
جمهوریخواهان
هممعتقدند
فعالیت او در جهت
جهانیسازی
همهجانبه به ضرر
امریکا است

نگرفتند که اشتباه بود ).بنابراین در این مورد هم بهتر است او جدی گرفته
شود .تمام این حرفها ما را به نقطهنظر اولیه این گزارش برمیگرداند :اینکه
زاکربرگ و فیسبوک در دنیای امروز قدرت زیادی گرفتهاند و دولتی مثل
امریکا اصال نمیخواهد لحظهای چشم از آنها بردارد.
JJتلهای به نام ترامپ
خود زاکربرگ میگوید مکاشفه سیاسیاش از سال گذشته میالدی
شــروع شــده؛ یعنی زمانی که کمپینهای تبلیغات ریاست جمهوری
امریکا مراحل اولیه خود را پشــت سر میگذاشــت .ترامپ با شعارهای
ناسیونالیستیاش -که از دیدگاه زاکربرگ کامال ضد جهانیشدن بودند-
داشت طرفدارانی برای خودش جمع میکرد (مسئله جهانیشدن و ارتباط
کامل جهانی چیزی اســت که فیسبوک و رقبایش روی آن متمرکزند
و دنبال تحققش هســتند) .جنبشهای مشــابهی نیز در اروپا در حال
شکلگیری بود.
در آوریل سال  ۲۰۱۶نیز اتفاقی افتاد که در چارچوب رویکرد زاکربرگ
اتفاق جدیدی بود .او هیچ وقت از نامزد خاصی در انتخابات حمایت نکرده
بــود اما در آن زمان در جریان یکی از کنفرانسهای فیسبوک به یکی از

زاکربرگ در جریان سفر ایالتیاش با نیروهای ارتش امریکا هم گفتوگو کرد.
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مواضع دونالد ترامپ در خصوص دیوارسازی در مرز امریکا با مکزیک اشاره
کرد و علیه آن موضع گرفت« :در دنیای امروز باید به جای دیوار کشیدن،
پل بسازیم ».او نامی از ترامپ نبرد اما تاکید کرد که مردم جهان را باید به
هم نزدیک کرد و فیسبوک هم جایی برای همین کار است.
این نظر زاکربرگ در رسانهها بازخورد زیادی داشت و تیترهای مشابه
«حمله زاکربرگ بــه دونالد ترامپ» را به همــراه آورد .اما حتی همین
اظهارنظر زاکربرگ هم به سیاق همیشگی او بسیار مبهم بود .مدیرعامل
فیسبوک بیش از هر مدیرعامل سرشناس دیگری در دنیا راجع به زندگی
خودش حرف زده .مخاطبان میدانند که او دوست دارد چطور استیکش
را کباب کند یا اینکه بچههایش چــه زمانی به دنیا آمدهاند .اما عمال در
جنبههای سیاســی و اجتماعی ،او طرفدار مواضع مبهم و غیردردسرساز
است .این مسئله باعث میشود او در سخنرانیها و مصاحبهها بیش از حد
ماشینی و فکرشده به نظر بیاید .این مسئله برای کسی که میخواهد وارد
سیاست شود چندان نکته مثبتی نیست .مواضع اولیه او در مورد اتهاماتی
که در خصوص انتشار اخبار جعلی در فیسبوک در زمان انتخابات امریکا
مطرح شده بود نیز شبیه مواضع کسی بود که از سیاست چیزی نمیداند.
زاکربرگ در آن زمان در پاسخ به منتقدان اخبار جعلی گفت« :اینها بخش
بسیار کمی از محتوای فیسبوک را تشکیل میدهند و احمقانه است که
بگوییم رأیدهندگان بر اساس آنها تصمیم میگیرند .آنها تصمیمات خود
را بر اساس تجربه زیسته میگیرند ».اما او اشتباه میکرد.
دفاع زاکربرگ از فیسبوک به شــکلی متناقض انجام شــد و نتیجه
منفی در بر داشــت .علتش این بود که اتفاقا کار فیسبوک عمال همین
اســت که کاربران را به دیدن ماجراها از دریچه چشم این شرکت وادارد.
آگهیدهندگان ساالنه  ۲۸میلیارد دالر برای ارائه تبلیغاتشان در فیسبوک
خرج میکنند ،دقیقا به همین دلیل که مردم تصمیمات خود را بر اساس
چیزی که در فیسبوک ببینند میگیرند .این درست همان چیزی بود که
زاکربرگ در ســخنانش از پذیرش آن شانه خالی کرد .نتیجه این شد که
کمپین دونالد ترامپ توانســت آزادانه از تریبون فیسبوک استفاده کند.
درواقع تبلیغات به شــکل اخبار واقعی به خورد کاربران داده شــد .حتی
استیو بنن استراتژیست دست راستی دونالد ترامپ هم پیشتر به قدرت
فیسبوک اذعان کرده بود و موتور تحلیل دادههای آن را برای استفاده در
تبلیغات انتخاباتی به رسمیت شناخته بود.
حتی هیالری کلینتون هم به نقشی که فیسبوک احتماال ناخواسته در
پیروزی ترامپ ایفا کرد اشاره داشته است .او گفته که فیسبوک بزرگترین
پلتفرم خبری در جهان است و با آن قدرت عظیم ،باید مسئولیتپذیری
عظیمی هم میآمد که در جریان انتخابات نیامد.
بعــد از آنکه اظهارنظــر تناقضآمیز زاکربرگ در مــورد فیسبوک و
رأیدهندگان مورد انتقاد زیادی قرار گرفت ،او موضع خود را تعدیل کرد.
در اواخر ماه دسامبر گذشــته او اذعان کرد که فیسبوک باید بخشی از
مسئولیت محتوایی را که توسط کاربران پست میشود به عهده بگیرد .یک
ماه بعد هم سفرهای ایالتیاش را کلید زد.
JJاز فیسبوک تا تگزاس
اولین مقصد سفرهای ایالتی زاکربرگ ،تگزاس یود .او در این ایالت با
نیروهای پلیس در داالس و رهبران مســیحی در واکو دیدار کرد و حتی
در یک مراسم کابویی شرکت کرد .او در مورد سفرهایش میگوید« :نکته
جالب درباره اداره شرکتی مثل فیسبوک این است که همیشه برای کار
به شــهرهای بزرگ در کشــورهای دیگر میروی ،اما خیلی از شهرهای
کوچک در کشــور خودت را هیچ وقت نمیبینی .به نظرم آمد که باید به

وقتی خبر آمد زاکربرگ بسیاری از چهرههای اجرایی ارشد کاخ سفید در زمان ریاست جمهوری باراک
اوباما و حتی یکی از افراد رتبهدار در کمپین هیالری کلینتون را نیز به عنوان مشاور در کنار خود دارد،
شایعات درباره مسیر سیاسی او تقویت شد.

تمام این جوامع مختلف توجه کرد ».ظرف شش ماه بعد از کلید خوردن
سفر تگزاس ،تور امریکایی زاکربرگ به نوعی سکوی سیاسی تبدیل شد.
زاکربرگ معتقد اســت محبوبیت فزاینده احساســات ناسیونالیستی در
امریکا آنطور که ترامپ ادعا میکند ناشــی از رکود اقتصادی در برخی
ایالتها نبوده ،بلکه ماجرا به رکود اجتماعی مربوط میشده است .به اعتقاد
زاکربرگ ،عضویت در گروههای اجتماعی مثل کلیســاها و باشــگاههای
احساس در کنار هم بودن از میان
ورزشی جوانان به وضوح پایین آمده و
ِ
رفته است( .این ایده را رابرت پوتنام استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد
در کتاب سال  ۲۰۰۰خود با عنوان «تنهایی بولینگ بازیکردن» مطرح
کرده بود ).زاکربرگ هم در همین زمینه نامهای ششهزار کلمهای را در
ماه فوریه در فیسبوک منتشر کرد و در آن نوشت« :بسیاری از چالشهای
پیش روی ما همانقدر که اقتصادیاند ،اجتماعی هم هستند .ارتباط بین
ما و گروههایی بزرگتر از خودمان قطع شده است».
این بحث در حالی مطرح اســت که بسیاری از تحقیقات به این نکته
اشــاره دارند که شبکههای اجتماعی ممکن است باعث تشدید احساس
تنهاییشوند .حتی ژورنال امریکایی داروهای پیشگیرانه نتایج تحقیقی را
منتشر کرد که بر مبنای آن ،کاربرانی که در شبکههای اجتماعی فعالیت
زیادی دارند بیشتر از دیگران احساس تنهایی میکنند .زاکربرگ اما ماجرا
را اینطور نمیبیند و معتقد است که بهترین راه برای بهتر شدن جوامع،
استفاده بیشتر از قابلیتهای ارتباطی فیسبوک است .نظرسنجیای که
خود فیسبوک انجام داده نشان میدهد تنها  ۵درصد از کاربران فیسبوک
در این خصوص مثل زاکربرگ فکر میکنند .آیا طرز فکر زاکربرگ میتواند
برای او رأی هم جمع کند؟
JJرئیسجمهور؟ واقعا؟
تــا اینجا تصویری از هرچه را که در بیش از یک ســال اخیر در مورد
فیسبوک و زاکربرگ رخ داده ،دیدیم .باز هم پرســش اصلی همین باقی
میماند که آیا او واقعا میخواهد رئیسجمهور شــود و آینده امریکا را با
دیدگاه خودش شکل دهد؟
ش بعضیها نسبت به پتانسیل زاکربرگ
واقعیت این اســت که واکن 
برای ریاست جمهوری چندان هم منفی نیست .از آنجا که در حال حاضر
دونالد ترامپ در امریکا بر سر قدرت است ،بسیاری از گروههای سیاسی و
اجتماعی به خصوص از طیف دموکرات میخواهند با حضور چهره باهوش
و پرســر و صدایی مثل زاکربرگ ،راه کنار زدن ترامپ در انتخابات آینده
ریاست جمهوری امریکا را هموار کنند .البته خیلیها هم در سیلیکون ولی
معتقدند که امکان ندارد او خودش را در دام انتخابات بیندازد و این سؤال را
هم میپرسند که اگر او دنبال ریاست جمهوری نیست پس در برنامههای
سیاسی اخیرش دنبال تامین چه هدفی است؟
یکــی از چهرههایی که در این خصوص گمانهزنی کرده ،نیتان هابارد
یکی از مقامات اجرایی سابق توئیتر است .او در مجموعهای از توئیتهای
خود این تئوری را ارائه داد« :زاکربرگ دنبال ریاست جمهوری نیست ،بلکه
میخواهد بفهمد نقش این محصولی که به مردم ارائه داد (فیسبوک) در
انتخاب ترامپ چه بود .او تازه فردای انتخابات فهمید از طریق فیسبوک
راهــی را هموار کرده بوده که خودش آن را پیشبینی نمیکرد و درکش
هم نمیکند .این برای کسی که فیسبوک را بنیان گذاشته خیلی ترسناک
است ».اما اگر این طور است و زاکربرگ دنبال ریاست جمهوری نیست ،چرا
او مدتی پیش یک تغییر حقوقی جنجالبرانگیز در چارتر شرکتی فیسبوک
انجام داد؟ بر اساس بند جدید ،غیبت یا استعفای بنیانگذار فیسبوک در
صورت به عهدهگرفتن پست در دولت عمال قانونی و بیمشکل خواهد بود

رازهای همسر مارک زاکربرگ بودن
پزشک اطفال است اما امروز به عنوان یکی از موسسان نهاد چن-زاکربرگ شناخته میشود که
از دسامبر  ۲۰۱۵با  ۹۹درصد از سهام این زوج در شرکت فیسبوک (بالغ بر  ۴۵میلیارد دالر) آغاز
به کار کرد و اهداف علمی ،تحصیلی و درمانی را دنبال میکند .پریسیال چن در ایالت ماساچوست
امریکا در خانوادهای از پناهندگان چینی اهل ویتنام به دنیا آمد و ابتدا در دانشگاه هاروارد و سپس
در دانشگاه کالیفرنیا درس خواند .او  ۳۲ساله است و به خاطر برنامههایش در نهاد چن-زاکربرگ
به عنوان یکی از چهرههای معطوف به آیند ه دنیا مطرح شده است.

و کسی نمیتواند در فیسبوک متعرض نقش و اختیارات او شود .این ماجرا
طبعا صدای عدهای از ســرمایهگذاران فیسبوک را درآورد و به شکایت
حقوقی نیز منجر شد .اما ظاهرا این هزینهای است که زاکربرگ تمایل دارد
آن را بپردازد .پس احتمالش وجود دارد که فکر ریاست جمهوری در آینده
هم در سر او وجود داشته باشد.
JJفیسبوک آینده
ماجراهای پس از انتخابات ریاســت جمهوری امریکا و فشارهایی که
در ایــن خصوص بر فیسبوک وارد آمد ،حاال زاکربرگ را به این ســمت
کشانده که به جای شعار «متصلشــدن و افزایش ارتباطات» ،به دنبال
«توانمندسازی مردم برای تقویت اجتماعات و نزدیک کردن جهان» باشد.
او میگوید از این راه میتوان بزرگترین چالشهای پیش روی بشــر از
جمله مقابله با تغییرات اقلیمی ،درمان بیماریها و مقابله با خشــونت را
به نتیجه رســاند( .این در حالی اســت که یکی از معضالت بزرگ خود
فیسبوک این بوده که ویدئوهای حاوی صحنههای خشونتبار و تحریک
به خشونت را بالفاصله شناسایی و حذف کند ).محافظهکاران امریکایی از
چنین رویکردی اصال دل خوشــی ندارند و میگویند زاکربرگ در تالش
است رویکرد خودش را جایگزین اجتماعات مردمی به خصوص در کلیساها
و مکانهای مشــابه کند .از آن ســوی طیف سیاسی نیز این اعتراض به
گوش میرسد که میلیونها نفر از مردمان جهان که در فقر به سر میبرند
کوچکترین ارتباطی با فیسبوک ندارند و اقدامات زاکربرگ نقشــی در
زندگی آنها ایفا نخواهد کرد .اما همین اعتراضات هم نشان میدهند که
زاکربرگ وارد گفتمانی شده که پتانسیل مطرحشدن در رادیو و تلویزیون و
بحث در میان مردم را دارد .احتمالش هست که او راه جدید قدرت را هم
درست انتخاب کرده باشد.

پریسیال چن ،همسر زاکربرگ

فیسبوک با
الگوریتمهایی
کار میکند که
اخبار و ویدئوها
را بر مبنای عالیق
احتمالی کاربران به
آنها نشان میدهد.
اینمسئله به
شدت کار را برای
آگهیدهندگان
آسان میکند
و البته در زمان
انتخابات دردسر
درست میکند
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آیندهپژوهی
[ آینده اروپا ]

برگزیتهای اروپای شرقی در راهاند؟
بررسی آینده احتمالی لهستان ،چک و مجارستان

کاچینسکی و اوربان

کاوه شجاعی
دبیر بخش آیندهپژوهی

ک
منبع  بیزینس وی 

چرا باید خواند:
این روزها همه
میخواهند از اتحادیه
اروپا جدا شوند .این
گزارش را بخوانید تا
ببینیدحرفحساب
کشورهای اروپای
شرقی در این مورد
چیست.

«بابیش» ،نخستوزیر جدید چک
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برخی تحوالت بزرگ زمانی رخ میدهند که دنیای کسب و کار
غرق پیروزیهای خودش اســت .دو ســال پیش ،این طور به نظر
میآمد که انگلیس از لحاظ اقتصادی منطقیترین کشور اروپاست
و لندن هم طبق معمول به عنوان مرکز مالی از ثبات خارقالعادهای
برخوردار بود .حاال اما انگار دورانی دراز از آن زمان ســپری شــده و
بیثباتی شدید ناشی از برگزیت ،تا سالها بعد نیز گریبان انگلیس
را رها نخواهد کرد.
امروز اگر به عقب نگاه کنیم ،دو نکته خود را نشــان میدهند.
اول اینکه عواملی بیارتباط با منطق کســب و کار در دوران پیش
از وقوع برگزیت وجود داشــت که کسی نمیخواست آنها را جدی
بگیرد .مهمترین آنها عصبانیت عمومی در جامعه انگلیس از موضوع
جهانیشــدن و افزایش مهاجرت به این کشــور بــود .دوم اینکه
مجموعهای از تصمیمگیریهای سیاسی کوتاهمدت در انگلیس کامال
اشتباه محاســباتی از کار درآمدند .مثال طی سالیان دراز ،حمله به
اتحادیه اروپا رویکرد معمول سیاستمداران انگلیسی بود .اگر دیوید
کامرون اندکی به نشانههای سیاســی دور و برش در این خصوص
توجه کرده بود آیا واقعا رفراندوم در مورد برگزیت برگزار میشد؟ آیا
چهرههایی که امروز رهبری احزاب در انگلیس
را به دســت دارند هرگز پایشان به این صحنه
باز میشد؟
اینها تصاویر و مباحثی اســت که در ذهن
صاحبان کســب و کار و سیاست در انگلیس
دائم مرور میشود و هنوز هم تحلیل آنها آسان
نیســت .اما همان عصبانیتهای فروخورده و
همان مانورهای سیاسی کوتاهمدت که برگزیت
را به همراه آوردند ،حاال دروازههای شرق اروپا
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را به خطر انداختهاند .شکافی عمیق بین هسته اصلی اتحادیه اروپا
 مثل فرانسه و آلمان -و رهبران برخی کشورهای اروپای شرقی بهوجود آمده اســت؛ همان چیزی که سالها جلوی چشم اروپاییها
بود اما صاحبان کســب و کار و نیز سیاستمداران نمیخواستند به
آن توجه کنند .درست مثل دوران پیش از برگزیت ،صحبتهایی در
عرصه سیاسی این کشورها مطرح میشود که قبال شاید مانور به نظر
میآمد اما حاال کامال معنیدار است :اروپای شرقی دنبال رهایی از
قواعد بروکسل و رسیدن به خودمختاری است و انبوهی از چهرههای
پوپولیست هم آماده جهش به صحنه و تامین این اهدافاند.
موفقترین جهــش را فعال آندری بابیــش در جمهوری چک
انجام داده اســت .او که از همان ابتدا در رسانهها به عنوان میلیاردر
پوپولیست و همتای دونالد ترامپ معرفی شده بود ،حاال در انتخابات
پارلمانی جمهوری چک به همراه حزبش آنو (ضدفساد و ضد اتحادیه
اروپا) پیروزی بزرگی به دســت آورده اســت .او ابایی ندارد از اینکه
بگوید عده خاصی از مهاجران را از این کشور برگشت خواهد داد و
خوبی بیزینس خود او عمل کند.
کاری خواهد کرد که دولت هم به
ِ
البته اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم ،او چهره متعادلتری نسبت
به دونالد ترامپ است (و حتی در عرصه کسب و کار هم موفقتر بوده)
و دائم زیر تمام کاسهکوزهها نمیزند .مثال بابیش حداقل تالش دارد
که احترام دســتگاه قضایی جمهوری چک را حفظ کند و در مورد
مسئله مهاجرت هم گفته که دست رد به سینه مهاجران جدید از
اوکراین نخواهد زد ولی مهاجران عرب را نخواهد پذیرفت (او خودش
هم مهاجری از اسلواکی بوده است).
اما بابیش و برگزیت به هم چه ارتباطی دارند؟ احتمالش خیلی
زیاد است که او به سردمدار جدا شدن برخی کشورهای اروپای شرقی
از اتحادیه اروپا تبدیل شود .او عمال مخالف موضعی است که رهبرانی
مثل امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه در خصوص وحدت بیشتر
اتحادیه اروپا مطرح میکنند .بابیش معتقد است که اتحادیه اروپا در
اروپای شرقی مداخله بیمورد میکند و باید جلویش را گرفت و در
این راه ،برخی مواضع میانهرو او کامال رنگ میبازند .به همین جهت
است که صاحبنظران معتقدند بابیش را نیز باید در اردوی رهبرانی
مثل ویکتور اوربان (مجارستان) و یاروسالو کاچینسکی (لهستان)
قرار داد؛ دقیقا همان افرادی که قابلیت جدا کردن اروپای شرقی از
اتحادیه اروپا را دارند.
کاچینسکی به صورت رسمی در لهستان بر سر قدرت نیست اما
رهبری حزب راســتگرای قانون و عدالت را در این کشور به عهده
دارد؛ حزبی که خود بر منصب قدرت اســت .کاچینســکی منتقد
همهجانبه آنگال مرکل اســت و به خصوص در زمینه مهاجرت به
او حمالت زیادی میکند .او همچنین دائم با اتحادیه اروپا  -چه به
شکل نهادینه و چه به شکل شخصی -سرشاخ است .از یک سو ،او

سه رهبر پوپولیست در عرصه سیاسی جمهوری چک ،لهستان و مجارستان
حداقل از یک نقطه مشترک برخوردارند :هرسه در داخل کشورشان محبوباند و
البته صاحبان کسب و کار هم طرفدار آنها هستند.

پس از برگزیت خواهان پسگرفتن قدرت از دست بروکسل شده و
از ســوی دیگر هم به شکلی ناموفق تالش کرده که جلوی انتخاب
هموطنش دونالد توسک را به ریاست شورای اروپا بگیرد .در همین
میانه ،اتحادیه اروپا هم بیکار نمانده و تحقیقاتی در خصوص آنچه
کاچینسکی به عنوان اصالحات در حزب قانون و عدالت انجام داده
 اما بیشتر به پاکسازی مخالفان شبیه بوده -به جریان انداخته است.در چنین شرایطی ممکن است لهستان به خاطر نقض قوانین اتحادیه
اروپا ،حق رأی خود را در شورای اروپایی از دست بدهد.
کاچینســکی قبال با افتخار گفته بود که میخواهد ورشو را به
بوداپست تبدیل کند و همین نشاندهنده تاثیری است که ویکتور
اوربان نخستوزیر مجارستان روی او گذاشته است .اوربان شخصیتی
بسیار دیپلماتیکتر از کاچینسکی است و در گذشته هم ضد شوروی
بوده است .او حاال به شدت ضد اتحادیه اروپا است ولی اصوال عاقلتر
از همتای لهستانیاش کاچینســکی عمل میکند و قبل از اینکه
اتحادیه اروپا بخواهد اقدامــی تالفیجویانه یا تنبیهی انجام دهد،
موضــع خود را تعدیل میکنــد .او در داخل با انتقاداتی هم مواجه
است و پوسترهایی در مجارستان از او و دوستان تجاریاش توسط
مخالفان منتشر شده که آنها را به شکل گانگستر ترسیم کرده است .با
وجود این ،انتظار میرود که ویکتور اوربان باز در انتخابات سال آینده
مجارستان پیروز شود.
این سه رهبر پوپولیست که در عرصه سیاسی جمهوری چک،
لهستان و مجارســتان حضور دارند ،حداقل از یک نقطه مشترک
برخوردارند :هرسه در داخل کشورشان محبوباند و البته صاحبان
کسب و کار هم طرفدار آنها هستند .صاحبان کسب و کار معتقدند
که شــکافها با اتحادیه اروپا خطر خیلی زیادی ندارد و نباید از آن
ترسید .آنها اقتصاد کشورهای خودشان را نسبتا خوب میبینند و
رهبران پوپولیست ذکرشــده را هم رهبرانی پراگماتیک میدانند
که قادرند در لحظه مناســب ،از اتخاذ مواضع رادیکال پرهیز کنند.
آنها همچنین معتقدند کشوری مثل آلمان که از لحاظ اقتصادی به
شــدت با کشورهای اروپای شرقی در هم تنیده شد ه است ،تمایلی
به وخیمکردن مناســبات خود با این کشورها نخواهد داشت و در
نهایت میتوان راه کنونی را در کنار اندکی زهر چش م گرفتن از اروپا
ادامه داد.
بابیش که از بین سه چهره یادشده ،بیزینسمن موفقتری است
دقیقا همین رویکرد را در ذهن دارد .او میداند که اگر رفراندومی در
خصوص جدایی جمهوری چک از اتحادیه اروپا برگزار کند ،احتمالش
زیاد است که مردم رأی به جدایی بدهند .به همین دلیل است که
او چنین خطری نمیکند چون برای کشــوری با مساحت کوچک
جمهوری چک اصال منطقی نیســت که به فکر جدایی از اتحادیه
اروپا باشد.
ایــن دیدگاه به خصوص از ابعاد تجــاری کامال منطقی به نظر
میرســد .اما به همان دیدگاهی شباهت دارد که پیش از برگزاری
رفرانــدوم برگزیت و خروج از اتحادیــه اروپا در انگلیس و در میان
صاحبان کسب و کار وجود داشت :اینکه در لحظه رأیگیری ،هرقدر
هم که رأیدهنده ناراضی باشد به عقل خود رجوع خواهد کرد و رأی
به مانــدن در اتحادیه اروپا خواهد داد .اما رأیهایی که در رفراندوم
برگزیت به صندوق ریخته شد نشان داد که ذهن مردم اینطور کار
نمیکند .دهههاست که سیاســتمداران در گوش مردم و رسانهها
خواندهانــد که اتحادیه اروپا به هیچ دردی نمیخورد و علت و بانی

موج مهاجرت به اروپا هم هست .در چنان شرایطی در انگلیس طبعا
مردم به چیزی که ظاهرا برایشان نفعی نداشت رأی ندادند و قطعا
در اروپای شرقی هم به چنین چیزی رأی مثبت (ماندن در اتحادیه
اروپا) نخواهند داد.
تنهــا علت اینکه کشــورهای اروپای
شرقی هنوز با سر و صدا از رفراندوم برای
جدایی از اتحادیه اروپا حرف نزدهاند دقیقا
همین است که آنها تجربه برگزیت را به
چشم دیدهاند .از سوی دیگر هم اعضای
قدرتمندتر اتحادیــه اروپا اخیرا آنقدر از
بابت برگزیت دچار دردســر شدهاند که
نمیخواهند اعضای دیگری از اتحادیه اروپا
را نیز از دست بدهند.
در چنین شــرایطی ،دو شــخصیت احتماال نقــش مهمی در
آینده اروپای شــرقی ایفا خواهند کرد .یکی از آنها امانوئل مکرون
رئیسجمهور فرانسه اســت .او در جریان کمپین انتخاباتی خود از
اینکه به سرپیچی کشورهایی مثل لهستان و مجارستان از قوانین
اتحادیه اروپا بیتوجهی میشود انتقاد کرد .او تاکید کرد امکان اینکه
کشوری بخواهد از مزایای اقتصادی حضور در اتحادیه اروپا بهره ببرد
اما از لحاظ سیاســی قوانین آن را نقض کند ،وجود ندارد .با وجود
این ،مکرون طرفدار این هم هست که ادغام و یکپارچگی بیشتری
در اتحادیه اروپا به وجود بیاید و حوزه یورو تقویت شود .این موضع،
برخی کشورهای اروپای شرقی را که در حوزه یورو نیستند به شدت
خشمگین میکند .پس یک بخش از آینده اتحادیه اروپا مستقیما به
این مسئله مربوط میشود که مکرون در تحقق اهداف خود در این
خصوص موفقیتی به دست میآورد یا نه.
شخصیت دوم اما کاچینسکی است .او چنان نگاه پارانوئیدی به
اتحادیه اروپا دارد که بسیار بعید است کسی از رهبران اروپایی قادر
باشد ریسک معامله با او و ادغام بیشتر لهستان در اتحادیه اروپا را به
جان بخرد .در چنین شرایطی ،لهستان کامال در معرض جداافتادگی
از اروپا قرار خواهد داشت .با این اوصاف ،احتمال بروز شکافی شبیه
برگزیت در مرزهای شــرقی اتحادیه اروپا در آینده اصال دور از ذهن
نیست؛ فقط معلوم نیست که ابعاد آن چقدر خواهد بود.

کاچینسکی و اوربان

مواضع امانوئل
مکرون در
خصوص ادغام
بیشتر در اتحادیه
اروپا باعث
عصبانیترهبران
کشورهایی از
اروپای شرقی
است که جزو
حوزه یورو
نیستند

محل مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا
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مدل فیوچرکرفت فقط برای ارائه
در بازار آلمان تولید شد و استقبال
خوبی از آن به عمل آمد.

آیندهپژوهی
[ آینده بازار کفش ورزشی ]

یدوند
عتر م 
شها سری 
کف 

روند تولید کفش ورزشی چطور مشتریپسندتر و سریعتر میشود
در سالن تولید کفیهای کفش آدیداس در کارخانه جدید
منبع  فایننشال تایم ز
این برند در آلمان ،همهجا از تمیزی برق میزند .قطرههای
چرا باید خواند:
کوچک پالستیک ســفید وارد دستگا ه میشوند ،ظرف
بازار
کفش ورزشی
مدتی کوتاه ذوب میشــوند و شکل میگیرند و سپس
دارد.
سنگینی
رقابت
کفیهای کفش آماده میشوند و بیرون میآیند .تنها یک
ببینید
تا
بخوانید
کارگر در این سالن مشغول نظارت بر امور است.
برندها برای افزایش
اینجا کارخانه فوق ســریع و فوق مدرن تولید کفش
کیفیتوکمیت
آدیداس اســت؛ تجربهای که درست در جهت خالف آن
محصوالت خود چه
رویهای عمل میکند که برندها در دهههای اخیر در پیش
نوآوریهایی را به کار
گرفته بودند .برخی از برندها حاال تمایل دارند که از تولید
میگیرند.
کفش توسط نیروی کار انبوه و ارزان در کشورهای آسیایی
دست بردارند .سیستم پیشرفته تولید در کشورهایی مثل
آلمان دارد دقیقا همین هدف آنها را با سرعت و بهرهوری باال برآورده میکند .کارخانهای که
توصیفش رفت بین مونیخ و فرانکفورت قرار دارد و مساحتش اندازه یک زمین فوتبال است.
این کارخانه تا پاییز سال آینده قادر خواهد بود روزانه  ۱۵۰۰جفت کفش و ساالنه  ۵۰۰هزار
جفت کفش را تنها با  ۱۶۰نفر نیروی کار تولید کند و با سرعت به بازار بفرستد .برند آدیداس
با تاسیس چنین کارخانهای دنبال آن است که خود را به رقیب بزرگش نایکی برساند و از آن
پیشی بگیرد .ماشینیشدن و سرعتبخشی به روند تولید کفش حاال اولویتی است که میتواند
پیشتاز بازار را ظرف زمان کوتاهی کنار بزند.
روند تولید کفش در کشورهای آسیایی با نیروی کار ارزان  -از جمله در چین و ویتنام-
معموال روندی طوالنی است .علتش این است که از یک سو همه کارها با دست انجام میشود
و از ســوی دیگر ،هریک از اجزای کفش توسط شرکتهای جداگانه تولید میشود و کار از
هریک از آنها به دیگری انتقال مییابد تا بقیه مراحل تولیدش انجام شــود .این وضعیت در
جهان امروزی چندان بهصرفه نیست.
نکته دیگر این است که روش جدید تولید سریع آدیداس از برندهای فشن مثل اچاندام و
زارا تاثیر پذیرفته است .آنچه که در جهان امروز مد میشود و از مد میافتد ،برای مشتریان
اهمیت زیادی دارد .آنها ترجیح میدهند محصوالتی را که در هفتههای مد دیدهاند خیلی

ســریع در فروشــگاهها هم ببینند و آنها را بخرند .این روند با روند تولید طوالنی کفش در
کشــورهای آسیایی و ســپس ورود آنها به بازار همخوانی ندارد .اما برندهای فشن پیش از
برندهای کفش ورزشی به همین نتیجه رسیده بودند و راههای مختلف برای تولید و رساندن
سریع محصوالت مد روز به فروشگاههایشان را امتحان کرده بودند.
نکته دیگر این اســت که آدیداس و برندهای دیگر به فکر تطبیق مشخصات هریک از
کفشهای عرضهشــده با بازارهای مختلف افتادهاند .مثال مشخصات جغرافیایی هریک از
بازارهــای بزرگ  -مثل بارانیبودن هوای لنــدن -در طراحی و تولید مدلهای کفش مورد
توجه قرار میگیرد و امکانات جدید برای آنها در نظر گرفته میشود .مثال کفشهای ورزشی
برای بازار شانگهای مناسب دویدن در فضاهای بسته خواهند بود و کفشهای ورزشی برای
بازار لسآنجلس برای هوای گرم این شهر طراحی خواهند شد .از آنجا که همهچیز به شکل
ماشــینی و سریع انجام میشــود ،مجموعهای از اهداف برند تولید کفش از این راه برآورده
خواهد شد.
در برندهای دیگر تولید کفش ورزشــی نیز رقابت شدیدی برای ماشینیشدن تولید و
سرعت ارائه محصول به بازار مشاهده میشود .مثال برند نایکی در شرکتی سرمایهگذاری کرده
که سرهمکردن قسمت باالی کفش را با سرعتی  ۲۰برابر انسان میتواند انجام بدهد .شرکت
فیتز در سندیهگو هم مشغول راهاندازی برنامهای است که بر اساس آن ،مشتریان با ارسال
مشخصات و عکس مخصوص از پای خود ،کفشی کامال منطبق با آن را دریافت خواهند کرد.
تحوالت در بازار کفش در حالی رخ میدهد که برندهایی مثل آدیداس جزو کارفرماهای
بزرگ بودهاند و حدود یک میلیون نفر در  ۶۳کشور جهان در هزار کارخانه و کارگاه برای تولید
کفشهای آدیداس کار میکنند .ایجاد کارخانههای تولید سریع کفش به این معنی نیست
که کارخانههای قبلی و نیروی کار آنها ناگهان ناپدید خواهند شد .واقعیت این است که در
بازار رقابتی کفش ورزشی ،برندی مثل آدیداس به رشد ساالنه بین  ۱۰تا  ۱۲درصد در تولید
نیاز دارد و این یعنی تا سال  ۲۰۲۰میالدی باید  ۴۰میلیون جفت کفش ورزشی جدید تولید
کرده باشد .با این اوصاف ،کارخانههای مدرن و سریع تنها بخشی کوچک از این روند عظیم
تولید را تشکیل خواهند داد و روش سنتی تولید کفش همچنان سر جای خود باقی خواهد
ماند؛ مگر آنکه روند تولید چنان از لحاظ تکنولوژیک دستخوش تغییر شود که دیگر نیازی به
روشهای تولید سنتی نباشد.

ه سریع
کل مراحل تولید یک جفت کفش ورزشی آدیداس نزدیک به سه ماه طول میکشد چون اجزای آن در کشورهای مختلف تولید میشود .کارخان 
جدیدی که این برند در آلمان راه انداخته ،مدتزمان تولید یک جفت کفش را به یک روز تقلیل خواهد داد

توزیع
فروشگاه
عمدهفروشی
آنالین
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آلمان

تولید و سرهمکردن تمام
اجزای اصلی

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوششم ،آذر 1396

تولید کفی کفش و قسمت
باالی کفش و سرهمکردن آن
چین

تولید بخشهای پاشنه،
پنجه ،الیه رویی و محافظ
کره جنوبی
ویتنام
تایوان

[ آینده خودروهای لوکس ]

وقتی خودرو را قبل از خرید پرو میکنید!
آیتم جدیدی به کلکسیون ماشین ثروتمندها اضافه شد

حتی اگر پول خرید یکی از  ۱۵۰اســتون مارتین والکری را
ک
منبع  بیزینس وی 
 که قرار اســت دو سال دیگر به بازار بیاید  -داشتید باز همچرا باید خواند:
نمیتوانستید به نمایشگاه بروید و یکی بخرید .این خودروی
بخوانید
این گزارش را
 ۲.۶میلیون دالری طوری دقیق و ظریف طراحی شــده که
صنعت
تاببینید
خریداران باید قبل از نهاییشــدن ســاخت ،آن را پرو کنند.
دنیا
لوکس
خودروی
والکری تازهترین عضو باشــگاه انحصاری خودروهای ســوپر
چطورمشتریان
اسپرت است که از نظر قابلیتهای حرکتی ،امکانات و میزان
فوقپولدارش را راضی
لوکس بــودن در میان کالسهای خــودرو ،باالترین رده را
نگه میدارد.
دارد .خودروهای سوپر اسپرت گرانترین خودروها به حساب
میآیند .والکری محصول همکاری برند انگلیسی خودروهای
لوکس اســتون مارتین با آدرین نیویی مهندس مســابقات فرمول وان است .به همین خاطر یک
خودروی دوگانه به حساب میآید که هم خصوصیات ماشین مسابقه را دارد و هم میشود آن را
در خیابان راند .در ســاخت والکری فیبر کربن به کار رفته و موتور وی 12-آن قدرت باورنکردنی
 ۱۰۰۰اسب بخار را دارد .کال قرار بوده  ۱۵۰دستگاه والکری تولید شود و تما م آنها همین حاال به
فروش رفته است .خریداران این خودروی سوپر اسپرت جزو ثروتمندترین افراد دنیا هستند که در
کلکسیون خود ماشینهای گران فراوانی دارند ،اما اینیکی کمی فرق میکند .ماریک رایشمن از
مسئوالن ارشد استون مارتین میگوید« :خریداران این مدل هیجانزدهاند .خودرو از مدتها پیش
به آنها نشان داده شده و تکتک آنها آن را پرو کردهاند ».درست خواندید .آگوست گذشته خریداران
این مدل در کالیفرنیا در جلســهای خصوصی آن را تماشا کردند ،سوارش شدند و بعد مشخصات
فیزیکی تکتکشان ثبت شــد .والکری در کالیفرنیا ماشینی  ۹۵درصد آماده به حساب میآمد:
بعضی از سیستمها مثل قطعات موتور هنوز نهایی نشدهاند و تست ماشین در جاد ه در مرحله بعدی
قرار دارد .بدنه والکری به شــدت متفاوت و رادیکال طراحی شده و مهندسان استون مارتین باید
مطمئن شوند ماشین با این سرعت باال در جاده به پرواز درنخواهد آمد .والکری تا سال  ۲۰۱۹به
خریداران تحویل داده نخواهد شد .رایشمن درباره طریقه شخصیسازی والکری میگوید« :وقتی
درباره مشخصات ماشینتان تصمیم گرفتید ،در رنگهای انتخابیتان برای شما یک مدل کوچک

و دقیق از آن را میسازیم (یکهجدهم اندازه والکری واقعی) .شما دوباره شروع به انتخاب و تغییر
مشخصات میکنید و رنگ و جنس بخشهای مختلف را آنقدر عوض میکنید و این روند آنقدر
تکرار میشود تا نظرتان تامین شود ».برای یکی از مشتریان که خواستار رنگی کمیاب بوده تا حاال
 ۱۰نوع از این مدلها ســاخته شده است .این حد از شخصیسازی مکرر تقریبا همه بخشهای
ماشین را شامل میشود :از جنس صندلی ،داشبرد و سقف گرفته تا حاشیهدوزیها .میزان انعکاس
نور بدنه و حتی روکش چرخها هم توسط مشتری انتخاب میشود .شخصیسازی در کابین نیازمند
اندازهگیری دقیق مشخصات فیزیکی راننده است .کابین راننده که درون فریم حشرهمانند والکری
قفل شده ،یک مثلث دنج است :راننده و مسافر به یک ضلع آن مثلث تکیه میدهند و دو ضلع دیگر
آرامآرام به سمت نقطهای در جلو شیب پیدا میکنند .پای راننده و شخص کناریاش تقریبا در این
نقطه به هم میرسد .هیچ فضایی ،حتی یک نگهدارنده لیوان بین دو صندلی نیست .هردو صندلی
مستقیما به کف و دیواره کابین وصل شدهاند .صندلیها هم کامال فیکس هستند و فقط پدالها و
فرمان پردکمه قابلیت تنظیم دارند .برای کنترل و راحتی حداکثر ،تمام بخشهای صندلی با اندازه
دقیق لیزری وزن ،قد ،دور کمر و اندازه دست راننده تنظیم شدهاند .در مراسم پرو در کالیفرنیا ،مارک
گانتلت مدیر فروش ویآیپی استون مارتین میگوید« :شما اساسا در این ماشین ،مثل رانندههای
مسابقات اتومبیلرانی مینشینید .پاهای شما از حالت عادی رانندگی باالتر خواهد آمد ».خبرنگار
بیزینسویک که در جلسه حاضر بوده به همراه  ۱۵۰خریدار ماشین را تست کرد« .بعد از جمالت
گانتلت درباره ماشین مسابقه اصال انتظارش را نداشتم که نشستن در والکری اینقدر راحت باشد».
البته رایشمن تاکید میکند که سرنا ویلیامز  -تنیسور و سفیر برند استون مارتین  -زمانی که ۶
ماهه باردار بوده توی آن نشسته و مشکلی پیش نیامده است« :قد من  ۱۹۳سانتیمتر است و توی
ماشین با خانم ویلیامز جا شدم ».تمرکز تیم رایشمن روی این مسئله است که این موشک زمینی
را در رانندگی روزانه قابل استفاده کنند« .ما میخواهیم این ماشینی باشد که بتوانید در خیابان
سوارش شوید و لذتش را ببرید ».اما انتظار نداشت ه باشید راحتی باقی ماشینهای لوکس نصیبتان
شود .رایشمن میگوید« :توی ماشین دستگاه تهویه هوا کار گذاشتهایم چون کابین بسیار کوچک
است و این کار سختی نبود .اما دیگر از صندلی ماساژور خبری نیست ».از سیستم صوتی هم خبری
نخواهد بود .در والکری فقط صدای غرش موتور را خواهید شنید.
بزرگترین صادرکنندگان خودرو در سال ۲۰۱۶

بزرگترین واردکنندگان خودرو در سال ۲۰۱۶
۱

امریکا

 ۱۷۳.۳میلیارد دالر ( ۲۴.۷درصد کل واردات خودرو جهان)

۱

آلمان

 ۱۵۱.۹میلیارد دالر ( ۲۱.۸درصد کل صادرات خودرو جهان)

۲

آلمان

 ۵۱.۳میلیارد دالر ( ۷.۳درصد)

۲

ژاپن

 ۹۱.۹میلیارد دالر ( ۱۳.۲درصد)

۳

انگلیس

 ۴۶.۱میلیارد دالر ( ۶.۶درصد)

۳

امریکا

 ۵۳.۸میلیارد دالر ( ۷.۷درصد)

۴

چین

 ۴۴میلیارد دالر ( ۶.۳درصد)

۴

کانادا

 ۴۸.۸میلیارد دالر ( ۷درصد)

۵

فرانسه

 ۳.۹میلیارد دالر ( ۴.۵درصد)

۵

انگلیس

 ۴۱.۳میلیارد دالر ( ۵.۹درصد)

۶

بلژیک

 ۳۱.۴میلیارد دالر ( ۴.۵درصد)

۶

کره جنوبی

 ۳۷.۵میلیارد دالر ( ۵.۴درصد)

۷

ایتالیا

 ۲۷.۵میلیارد دالر ( ۳.۹درصد)

۷

اسپانیا

 ۳۵.۶میلیارد دالر ( ۵.۱درصد)

۸

کانادا

 ۲۶.۴میلیارد دالر ( ۳.۸درصد)

۸

مکزیک

 ۳۱.۴میلیارد دالر ( ۴.۵درصد)

۹

اسپانیا

 ۱۸.۳میلیارد دالر ( ۲.۶درصد)

۹

بلژیک

 ۳۰.۳میلیارد دالر ( ۴.۳درصد)

۱۰

استرالیا

 ۱۵.۹میلیارد دالر ( ۲.۳درصد)

۱۰

جمهوری چک

 ۱۸.۸میلیارد دالر ( ۲.۷درصد)
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آیندهپژوهی
[ آینده چین ]

شاخ به شاخ با سرمایهگذاری خارجی در چین
آیا دولت چین و شرکتهای چندملیتی در آینده بیشتر از هم فاصله میگیرند؟

وعدهها فرسوده شدهاند« :تصمیمگیریها در حوزه کسب و کار و
سرمایهگذاری را نمیتوان با تکیه بر وعدههای طرف مقابل انجام
داد .ما نیاز داریم که وعدههای لفظی طرف مقابل را به شکل عملی
هم در باز شدن بازار ببینیم».
درواقع نیز به رغم وعدههایی که توسط دولت چین داده شده،
چین هنوز در میان  ۶۲کشــوری که از لحاظ باز بودن نسبت به
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،توسط سازمان همکاری اقتصادی و
توسعه مورد بررسی قرار گرفتهاند ،در مقام  ۵۹قرار داده شده است.
در عین حال ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد اهمیتش را در
عرصه اقتصاد چین از دست میدهد .در سال  ،۲۰۱۶سرمایهگذاری
مستقیم خارجی تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی چین را
تشــکیل داد و این در حالی بود که در سال  ۲۰۰۶این رقم حدود
 ۲.۳درصد و در سال  ۱۹۹۶نیز  ۴.۸درصد بود.

ربات انساننما که خطاطی
چینی میکند .این ربات
در نمایشگاه سال گذشته
رباتیک در پکن به نمایش
گذاشته شد.

ک
منبع  بیزینس وی 

چرا باید خواند:
بخوانید تا با ذهنیت
رهبران چین در
خصوص پذیرش یا
عدم پذیرش حضور
بازیگران خارجی در
عرصه سرمایهگذاری
در این کشور و
آینده پکن در چنین
شرایطی آشنا شوید.
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سالهاست که شرکتهای چندملیتی از رویکرد دولت چین در
قبال سرمایهگذاری خارجی گله دارند و موانع پیش روی فعالیت
خود را بسیار زیاد و دست و پاگیر میدانند .پس از روی کار آمدن
دونالد ترامپ در امریکا برخی مواضع امریکا علیه چین تندتر هم
شد و احتماال روی شرکتهای خارجی را برای حرفزدن دوباره در
مورد محدودیتهای فعالیت در چین باز کرد.
این موضوع شــاید کمی متناقض به نظر برســد ،چون شــی
جینپینگ رئیسجمهور چین همواره در سخنرانیهای خود از باز
بودن فضای این کشــور به روی سرمایهگذاری صحبت میکند و
در گذشــته هم به اصالحات بازار روی خوش نشان داده است .او
در مجمع جهانی اقتصاد در داووس در ســال گذشته میالدی در
اظهارنظری که هدفش میتوانست دونالد ترامپ باشد ،تاکید کرد
که سیاستهای سفت و سخت حمایتگرانه داخلی مثل این است
که کشوری خودش را در یک اتاق تاریک حبس کند .این سخنان
درواقع میتوانست نشــانگری از رویکرد آینده دولت چین و روی
خوشنشاندان به سرمایهگذاری مستقیم خارجی قلمداد شود.
اما ظاهرا شــرکتهای چندملیتی معتقدنــد که او خیلی هم
به این موضع اعتقادی ندارد .در یک نظرســنجی از  ۴۶۲شرکت
امریکایی که توســط اتاق بازرگانی امریکا در چین انجام شد۶۰ ،
درصد از پاسخدهندگان اعالم کردند امیدی ندارند که در سه سال
آینده ،بازارهای چین بیشــتر به رویشان باز شود .دیدگاه مشابهی
از ســوی اروپاییها نیز مطرح شده است .متز هاربرن ،رئیس اتاق
بازرگانــی اتحادیه اروپا در چین گفته که اروپاییها از کنارآمدن با
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JJچین و غرب با هم جوش نمیخورند
در دورانی که شی در چین بر سر قدرت بوده ،برخی شرکتهای
خارجی در چارچوب کمپین ضد فســاد او هدف قرار گرفتهاند و
گاهی هم بحث تشــدید قوانین آنتیتراست در بین بوده است .در
ســال  ۲۰۱۳سه شرکت تولید شیرخشک از جمله ابوت ،دنون و
مید جانسن به صورت جمعی  ۱۱۰میلیون دالر جریمه شدند چون
اتهام تبانی برای باال نگهداشتن قیمت به آنها وارد شده بود .همچنین
گالکسواسمیت کالین ،غول دارویی انگلیسی در سال  ۲۰۱۴متهم
شد که جرایم اقتصادی مرتکب شده و از این بابت  ۵۰۰میلیون دالر
جریمه شد و آن را پرداخت هم کرد .شرکتهای خارجی احتماال
از این تجربیات درس گرفتهاند و روشهای محتاطانهتری را برای
تداوم حضور در چین در پیش گرفتهاند.
اما یکی از بزرگترین نگرانیهای شــرکتهای چندملیتی در
چین این اســت که تکنولوژیهای خارجی در مــوارد زیادی در
چین کپی میشــوند و سپس طبق سیاســتهای داخلی چین
به شــدت مورد حمایت قرار میگیرند و قوانین الزم برای دفاع از
حقوق شرکت اصلی هم ناکافی است .به همین جهت بوده که اکثر
شرکتهای خارجی به برنامه «حمایت از محصوالت ساخت چین
تا سال  »۲۰۲۵بدبین بودهاند .بر اساس این برنامه ،قرار است چین
در ده صنعت از جمله هوانوردی ،وسایل نقلیه با انرژیهای جدید
و بیوتکنولوژی پیشرفت سریعی بکند .مثال در حوزه رباتها هدف
چین این است که تا سال  ۲۰۲۰بیش از پنجاه درصد از رباتهای
فروشرفته در این کشور را ساخت چین (تولید داخل) کند .این در
حالی است که این رقم در حال حاضر  ۳۱درصد است.
تنها راهی که برای تحقق این هدف دشوار وجود دارد ،این بوده
که دولت چین یارانههای فــراوان ،وامهای کمبهره ،معافیتهای

سیاستمداران چینی همواره نگران این مسئله بودهاند که اگر درهای
کشور را خیلی آزادانه به روی بازیگران خارجی باز کنند ،احتمال
اینکه غربیها بر آنها تسلط پیدا کنند وجود خواهد داشت.

مالیاتــی و زمینهای بیاجاره در اختیار ســازندگان ربات بگذارد
و در عین حال شــرایط خوبی را برای خریــداران این رباتها نیز
فراهم کند .با کمکهای دولتی ،شرکتهای رباتساز چینی مثل
ایدیودار ،سیاسون ربوت و آنهویی قادر خواهند بود در آینده نزدیک
شرکتهای بزرگی مثل ایبیبی سوئیس و فانوک ژاپن را در حوزه
رباتیک به چالش بکشند؛ آن هم در بازاری که بیش از  ۱۱میلیارد
دالر ارزش دارد.
با این اوصــاف میتوان تصور کرد که وقتــی ویلبر راس وزیر
تجارت امریکا یک ماه پیش به چین سفر کرد ،چرا از رویکرد دولت
چین در این خصوص خوشــش نیامد و از آن انتقاد کرد .درواقع
زور دولت چین برای جلو راندن چنین برنامههایی در داخل کشور
باالتر از انتظار شرکتها و دولتهای خارجی است .جف مون که تا
سال گذشته نماینده تجاری امریکا در امور چین بود ،در خصوص
سیاستهای حمایتگرانه داخلی چین گفته« :دولت چین دههها
به دنبال انتقال تکنولوژی خارجی به این کشــور بود و به تدریج
بازیگران داخلی خود را در عرصههای مختلف صنعتی تقویت کرد و
همزمان ،محدودیتهایی برای رقبای خارجی به وجود آورد .درواقع
ناسیونالیسمی که در این راستا به صنایع چین تزریق شده ،اوضاع را
پیچیده کرده و کار شرکتهای خارجی را نیز برای فعالیت در چین
دشوار ساخته است».
اما رویکردی که شــی جینپینگ در پیش گرفته اســت ،در
گذشته نیز در چین وجود داشــت .مثال در دهه  ۲۰۰۰میالدی،
چین تصمیم گرفت رآکتورهای بزرگ هستهایِ پیشرفتهای بسازد.
در این راستا شرکتهای دولتی چین مثل شرکت انرژی هستهای
عمومی و شرکت ملی هســتهای چین در مواردی وارد همکاری
با شرکتهای غربی شــدند .به تدریج شرکتهای چینی در این
زمینه قدرت گرفتند و بخش زیادی از امور را خودشــان به دست
گرفتند .اما در سال  ۲۰۱۴دولت امریکا پنج مقام چینی را متهم
کرد که تکنولوژی هســتهای را از چند شرکت امریکایی از جمله
وســتینگهاوس ســرقت کرده و آنها را به شرکتهای چینی ارائه
دادهاند .کسی نمیتواند ادعا کند که حقیقت این ماجراها را میداند
یا نه .اما واضح است که سیاست اصولی چین این است که بازیگران
داخلی را در عرصه صنایع مختلف به هر نحوی که شده تقویت کند
و لزومی نمیبیند که به بازیگران خارجی روی خوش نشان دهد
و حتی بروز جنجالهای بزرگ هم نمیتواند این عزم دولت چین
را خدشهدار کند.

کرده ،اینطور به نظر میرســد
که امریکا دیگر از اینکه با چنین
محدودیتهــای مواجه باشــد
خسته شده است.
البتــه ظاهرا دولــت چین
به حساســیتهایی که در این
خصوص در میان شــرکتهای
چندملیتی به وجود آمده ،توجه
نشــان داده و درصــدد برآمده
که سیاســتهای جدیدی نیز در این خصــوص اتخاذ کند .مثال
در ماه ژانویه گذشــته ،دولت شی یک سیاست جدید معروف به
«سند شماره پنج» را عمومی کرد که بر اساس آن ،وعده گشایش
بخشهایی مثل خدمات ،تولید و معدن به روی شرکتهای خارجی
داده شــده اســت .دولت چین همچنین اعالم کرده که در تالش
است محدودیتها در سرمایهگذاری خارجی در صنعت هوانوردی
غیرنظامی خود را کاهش بدهد .بخشهای خودروسازی و بیمه نیز
ممکن است در همین راستا شرایط جدیدی را تجربه کنند.
با وجود این ،کارشناسانی مثل گائو ژیکایی -که پیشتر به عنوان
بانکدار ســرمایهگذار با مورگان استنلی و همتای چینیاش کار
میکرد -معتقدند که به رغم وعدهها در خصوص گشایش بیشتر راه
سرمایهگذاری در چین ،نمیتوان انتظاری غیرمنطقی و باال از دولت
چین داشت .در دهه  ،۱۹۹۰چین نهتنها برای سرمایهگذاری ،بلکه
برای مدیریت فنی و مسائل دیگر نیز به غرب وابسته بود و چارهای
جز پذیرش همکاریها نداشت؛ اما امروزه اوضاع خیلی تغییر کرده
است .شرکتهای خارجی چندان برای چین جذاب نیستند چون
قابلیت خاصی -که خود چین در حال حاضر از آن بیبهره باشد -در
اختیار ندارند .به اعتقاد گائو ژیکایی« ،چین حاال یکی از بزرگترین
کشورها از جنبه جمعیت ،کاربران اینترنت ،مشترکان تلفن همراه
و غیره اســت .در چنین شرایطی ،عجیب نیست که دولت چین
بخواهد جهان را وادار به پذیرش رویکردهای مورد نظر خودش کند
و رشته کار را خودش به دست بگیرد .آینده ممکن است به همین
شکل پیش برود».

دولت چین دههها به دنبال
انتقال تکنولوژی خارجی به
این کشور بود و به تدریج
بازیگران داخلی خود را در
عرصههای مختلف صنعتی
تقویت کرد؛ اما همزمان،
محدودیتهایی نیز برای
رقبای خارجی به وجود آورد

در ماههای اخیر
وعده گشایش
بخشهاییمثل
خدمات ،معدن و
صنعت هوانوردی
غیرنظامیچینبه
روی شرکتهای
خارجی داده شده
است

JJتصویری از ذهنیت حال و وعدههای آینده
جان تورنتون که در دهه  ۱۹۹۰در جریان آغاز فعالیت گلدمن
ساکز در چین حضور داشت و حاال هم مدیر اجرایی شرکت باریک
گلد اســت ،میتواند تصویری از آنچــه در این خصوص در ذهن
دولتمردان چینی جریان دارد ارائه بدهد .او میگوید سیاستگذاران
چینی همواره نگران این مســئله بودهاند که اگر درهای کشور را
خیلی آزادانه به روی بازیگران غربی باز کنند ،احتمال اینکه غربیها
بر آنها تسلط پیدا کنند وجود خواهد داشت« :به همین جهت بوده
که در بیست سال اخیر و حتی شاید در زمانی طوالنیتر ،رهبری
چین چارهای نداشــته جز آنکه سرعت گشایش و اصالحات برای
پذیرش سرمایهگذاری خارجی را به شدت کنترل کند ».با توجه
به انتقاداتی که دونالد ترامپ هم در این خصوص علیه چین مطرح
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آیندهپژوهی
یخشکن روسیه در آبهای قطب شمال

[ آینده قطب شمال ]

منابع گرما از قطب شمال بیرون میآیند
آیا سردترین بزرگراه آبی جهان میتواند کانال سوئز دوم باشد؟

الوسن دابلیو بریگهم
عضو هیئت علمی دانشگاه
فربنکس آالسکا و کاپیتان سابق
نیروی دریایی امریکا با تخصص
روی یخشکنهای قطب شمال و
قطب جنوب

ی
منبع ویلسون کوارترل 

چرا باید خواند:
آینده اقتصادی
روسیه تا حد زیادی
به بزرگراه آبی قطب
شمال وابسته است.
بخوانیدتاببینید
باربرهای یخشکن
در این بزرگراه سرد
چطور مواد خام را به
غرب و شرق منتقل
خواهند کرد.
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گذر دریای شــمال (اناسآر) یک اتوبان آبی عظیم اســت و در یکی از
ســردترین و دورافتادهترین مناطق زمین قرار دارد .دما در زمســتان در این
منطقه به منفی  40درجه سانتیگراد میرسد و ضخامت یخ در آن به بیش
از  2متر .اما روسیه به این اتوبان آبی -که طول  7منطقه زمانی و مساحتی
بیــش از  ۵۵۰۰کیلومتر را در خود جا داده -توجه خاصی دارد و آن را کلید
آینده تجارت خود میداند .البته روسیه کامال حق دارد؛ چون ثروت عظیمی از
ذخایر طبیعی در این منطقه نهفته است و گذر دریای شمال ،کلید رسیدن به
آن است .این ثروت حتی در مرحله کنونی نیز بین  ۱۵تا  ۲۰درصد از اقتصاد
روسیه را شامل میشود و در آینده میتواند بخش بسیار بزرگتری از تولید
ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص دهد .بر اساس تعریف روسیه،
گذر دریای شمال شــامل آن آبهای ساحلی و راههای دریایی است که در
مناطق اقتصادی مخصوص روســیه از نوایا زملیا در غرب تا تنگه برینگ در
شمال اقیانوس آرام کشیده شدهاند .این روزها حرف و حدیث زیادی درباره
این بزرگراه آبی و احتمال تبدیلشدن آن به نوعی کانال سوئز شمالی مطرح
میشود؛ کانالی که میتواند راهی برای تجارت جهانی در مسیر قطب شمال
باشد .اما در واقعیت ،توسعه این ذخایر و نقشآفرینی آنها در امنیت اقتصاد
روســیه ،مهمترین کارکرد این بزرگراه آبی است و البته روسیه در این راه با
چالشهای زیادی مواجه است.
JJقطب شمال شهر هم دارد
بســیاری از چیزهایی که درباره قطب شمال میدانیم به نظر غیرواقعی
میرسند ،از جمله اینکه شهری هم در قطب شمال وجود داشته باشد .اما مثال
شهر دورافتاده نوریلسک در  ۳۲۰کیلومتری مدار شمالگان ،درواقع در نزدیکی
بزرگترین مجموعه معدنی و متالورژیکی جهان قرار دارد و جای مهمی است.
 20درصد از نیکل دنیا ،نیمی از پاالدیوم دنیا و مقادیر قابل توجهی پالتینیوم
و مس از این مرکز استخراج میشود .در نوریلسک ،خورشید در  3ماه از سال
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باال نمیآید و دما منفی  20درجه اســت و آلودگی هم به دلیل عملیات در
منطقه به شدت باالست .با وجود این ۱۷۰ ،هزار نفر ساکن نوریلسک هستند
و زندگیشان نیز به حمل و نقل مواد استخراجشده از طریق همان گذر دریای
شــمال وابسته است .آنچه که از نوریلسک خارج میشود باید با قطار باری
به یک شــهر بندری به نام دادینکا برســد و از آنجا با کشتیهای باربری و
یخشکن و از طریق گذر دریای شمال راهی بازارهای داخلی و خارجی شود.
این کشتیهای یخشکن ســاخت آلمان و فنالند هستند و هر سفرشان به
سمت غرب بین  5تا  7روز طول میکشد .در بندر دادینکا تنها طی  3ماه
در فصل تابســتان میتوان به سمت شرق و به سمت بازارهای اقیانوس آرام
حرکت کرد و در این دوران هم اکثر کشــتیها بار نیکل را جابهجا میکنند.
تداوم حرکت بارهای معدنی از نوریلسک به سمت بازارهای داخلی و خارجی
برای آینده اقتصاد روسیه بسیار حیاتی است.
JJمهمترین پروژههای توسعه در قطب شمال
دو بندر جدیدالتاسیس در ساحل شرقی شبهجزیره یامال ،نشانگر نقش
حیاتی گذر دریای شــمال در توســعه منابع هیدروکربنی روسیه در قطب
شــمالاند .یکی از آنها بندر ســابتا در خلیج اوب است که یک نیروگاه گاز
طبیعی مایع (الانجی) در آن قرار دارد و سیستم حمل و نقل دریایی قطب
شمال قرار است حمل و نقل بار از آن را هم تحت پوشش قرار دهد .این پروژه
یکی از پیچیدهترین و پیشرفتهترین پروژههای توسعه در کل قطب شمال به
لکننده ا لانجی
شــمار میآید .در این مسیر ،یک ناوگان از  15کشتی حم 
که خودشان یخشکن هم هستند باید گاز را از طریق یامال از محدوده روسیه
در قطب شــمال خارج کنند و آن را به بازارهای جهانی برســانند .هریک از
این کشتیهای خاص ،قابلیت حمل  ۱۷۰هزار متر مکعب الانجی را دارند.
این کشــتیهای باربری غولپیکر -که یخشــکن سرخود هم هستند و
درازایی برابر با  3زمین فوتبال دارند -در شرکت دووی کره جنوبی و در بخش

برخی صاحبنظران معتقدند که گذر دریای شمال احتماال نمیتواند به یک راه
تجاری مطمئن و معمولی  -از نوع کانال سوئز و کانال پاناما -تبدیل شود و
ترافیک تجارت جهانی را پذیرا باشد.

کشتیســازی و مهندسی ساخته میشوند و مشتری اصلی آنها کشورهایی
مثل روســیه هستند .در آگوست سال  ،۲۰۱۷اولین کشتی از این کالس با
نام کریستف دو مارجری توانســت بدون آنکه هیچ کشتی یخشکنی آن را
اســکورت کند ،از نروژ در طول گذر دریایی شــمال حرکت کند .در آینده،
چنین کشتیهایی میتوانند در تمام طول سال از سابتا از طریق گذر شمالی
به ســمت بندرهای روس و اروپایی حرکت کننــد .آنها همچنین در  3ماه
تابستان از طریق گذر شــمالی به سمت بازارهای آسیایی خواهند رفت .به
تدریج این روند میتواند به حرکت باربرهای غولپیکر در زمانهای بیشتری
از سال  -مثال  6ماه -با یا بدون همراهی یخشکنها بینجامد و باز هم شرایط
بهتری را برای اقتصاد روسیه رقم بزند.
یک مجتمع مهم بندری دیگر در قطب شــمال نیز بندر نووی است که
پایانه صادرات نفت در ساحل غربی خلیج اوب به شمار میآید .این بندر جدید،
تکمیلکننده میدان نفتی یامال است که عملیات در آن توسط گازپرومنفت
 یکی از شــرکتهای فرعی وابســته به غول دولتی گازپروم روسیه -انجاممیشــود .شرکت کشتیسازی روسی سووکامفلوت با استفاده از یخشکنها
موفق شده در تمام طول سال ،از آبهای کمعمق دهانه خلیج اوب عبور کند
و حمل و نقل نفت به سمت غرب تا مورمانسک و بعد تا اروپا را به سرانجام
برساند .سرگئی فرانک مدیرعامل ساوکامفلوت اخیرا پیشبینی کرد که بندر
نووی در آینده قادر به صادرات  ۸.۵میلیون تن نفت باشد .توسعه بندر نووی
نیز مثل سابتا به شدت وابسته به عملکرد مناسب بزرگراه آبی قطب شمال
است.
JJاهمیت بنادر قطب شمال برای روسیه
تمرکز روسیه روی توسعه سابتا و بندر نووی کامال توجیهپذیر است .ذخایر
نفت و گاز طبیعی بیش از نیمی از درآمد فدرال روسیه را تشکیل میدهد و
به رغم پایینبودن قیمت نفت و تحریمهای بینالمللی -که به اقتصاد روسیه
ضربه زدهاند -پروژههای مربوط به بنادر قطب شمال همچنان جزو اولویتهای
دولت روسیه قرار دارند .ظاهرا استراتژی درازمدت روسیه این است که از گذر
دریای شمال برای انتقال ذخایر طبیعی انرژی به اروپا و نیز آسیا استفاده کند.
در این راه ،روسیه با چالشهایی مواجه است؛ به خصوص با توجه به این مسئله
که از جوالی سال جاری میالدی پروژه قطب شمال دچار کسری بودجه شده
و وزارت توســعه اقتصادی روسیه نمیتواند در شرایط کنونی اقتصادی این
کشــور ،سرمایه الزم را برای تمام پروژههای عظیم و پرهزینه در گذر دریای
شمال تامین کند .چالش دیگری نیز که پیش روی روسیه قرار گرفته ،بررسی
پتانسیل ارتباط پروژههای قطب شمال با پروژه راه ابریشم جدید چین است.
در پروژه چین ،توســعه حمل و نقل و زیرساختها در تمام حوزهها از جمله
حوزه دریایی مورد توجه اســت .وزرای خارجه روسیه و چین پیشتر در این
خصوص با هم دیدار کرده و از توسعه «جاده ابریشم روی یخ» صحبت کردهاند
اما مشخص نیست که این انطباق تا چه حد قابل انجام باشد.
JJکانال سوئز شمالی در راه است؟
برخی صاحبنظران معتقدند که گذر دریای شمال احتماال نمیتواند به
یک راه تجاری مطمئن و معمولی  -از نوع کانال سوئز و کانال پاناما -تبدیل
شود و ترافیک تجارت جهانی را پذیرا باشد .البته بررسی نقشهها نشان میدهد
که گذر قطب شمال میتواند مسافت بین برخی بندرهای اروپایی و آسیایی را
کمتر از کانال سوئز کند اما واقعیت این است که وجود دائمی یخ در آبهای
قطب شمال ،حرکت ُکند کشــتیها و نیاز به تجهیزات تخصصیتر در آن
منطقه ،همگی باعث کاهش جذابیت این مســیر در مقایسه با راههای دیگر
تجارت جهانی میشوند .بر اساس آمار موجود ،در فاصله سالهای  ۲۰۱۱تا

 ۲۰۱۶تنها  ۲۳کشتی از کل گذر دریای شمال عبور کردهاند .این در حالی
است که فقط در سال  ۲۰۱۶بیش از  ۱۶هزار کشتی از کانال سوئز رد شدهاند.
خود روسیه سالها راه دریایی قطب شمال را جایگزینی برای روشهای
متعارف حمل کاال بین اروپا و شــرق آسیا معرفی کرده است .مقامات روس
اینطور استدالل میکردند که مسیر حمل کاال از طریق بزرگراه دریایی قطب
شمال خیلی کوتاهتر از تنگههای بابالمندب و ماالکا و نیز کانال سوئز است.
مثال کاالهایی که بین یوکوهاما و هامبورگ و از طریق بزرگراه دریایی قطب
شمال جابهجا شوند در زمان کوتاهتری به مقصد میرسند (تخمینی که در
این خصوص زده شــده 30 ،تا  35روز در برابر  ۴۵روزی است که مسیرهای
متعارف دریایی حمل کاال برای رسیدن به مقصد نیاز دارند) .این مسئله از نظر
تعداد روزها صحت دارد ،اما مسیر جنوبی دریایی هنوز هم مزایای زیادی دارد:
در تمام طول ســال میتوان از آن استفاده کرد ،بندرهای مختلفی در مسیر
وجود دارند و حرکت از طریق کانال سوئز نیز آسان است .اما در مقابل ،بزرگراه
دریایی قطب شمال در شرایط فعلیاش هنوز برای کشتیرانی مدرن و حمل
کاال کامال آماده نیست .نکته دیگر هم این است که در میان  11بندری که
در طول بزرگراه دریایی قطب شمال قرار گرفتهاند ،تنها یکی یعنی همان بندر
سابتا میتواند ساالنه بیش از  500هزار تن بار را اداره کند و بقیه این بندرها
ساالنه کمتر از  70هزار تن بار را اداره میکنند .از سوی دیگر ،هنوز تجهیزات
کاملی برای تعمیر و سوختگیری کشتیهای باربری در مسیر دریایی قطب
شمال وجود ندارد.
با وجود این ،برخی صاحبنظران میگویند یکی از مسیرهای دریایی که
با رونقگرفتن حمل و نقل از طریق بزرگراه دریایی قطب شمال ممکن است
زودتر از بقیه از سکه بیفتد ،مسیر سیاتل /ونکوور به بندرهای شمال اروپا است.
در این میان البته معضالت دیگری هم وجود دارد .مثال اینکه روســیه هنوز
با قوانین کشتیهای حرکتکننده در آبهای قطبی که در اول ژانویه سال
جاری میالدی به امضا رسید ،تطبیق پیدا نکرده است چون برخی از قوانین
بینالمللی در این خصوص با قوانین داخلی روسیه تناقض دارد .شرکتهای
ق را ببینند.
بیمه دریایی فعال منتظرند تا نتیجه این تطبی 
با همه اینها ،در اینکه بزرگراه دریایی قطب شمال میتواند تضمینی برای
آینده اقتصاد روسیه باشد شکی وجود ندارد .با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی
و گرمشدن زمین باعث عقبنشینی کلی یخهای قطب شمال شده و میشوند،
مسکو قابلیت آن را پیدا خواهد کرد که سردترین بزرگراه آبی جهان را به شکل
آسانتر و در زمانهای بیشتری برای انتقال ذخایر انرژی قطب شمال مورد
استفاده قرار دهد.

تغییراتاقلیمی
و گرمشدن زمین
باعثعقبنشینی
کلی یخهای قطب
شمال شده و مسکو
به تدریج قابلیت
آن را پیدا خواهد
کرد که سردترین
بزرگراه آبی جهان
را در زمانهای
بیشتری برای
حمل و نقل ذخایر
انرژی قطب شمال
مورد استفاده قرار
دهد

یکی از مسیرهای دریایی که
با رونقگرفتن حمل و نقل از
طریق بزرگراه دریایی قطب
شمال ممکن است زودتر از
بقیه از سکه بیفتد ،مسیر
سیاتل /ونکوور به بندرهای
شمال اروپا است

نیروگاه الانجی در سابتا
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هرکدام از ماهیها یک شماره شناسایی دارند و
روی هرکدام از قوطیهای خاویار یک کد است که
مشتری میتواند به کمک آن رنگ ماهی و باقی
مشخصات فیزیکیاش را بررسی کند

آیندهپژوهی
[ آینده صنعت خاویار ]

خاویار چینی
چطور جهان را گرفت

بهترین خاویار جهان دیگر از روسیه و ایران نمیآید؛
البته رستوراندارها صدایش را درنمیآورند
نام چیــن را کنار هر محصول غذایــی بیاورید احتمال
ک
منبع  بیزینس وی 
اینکه مخاطب را عصبی کنید وجــود دارد .مخاطبتان
چرا باید خواند:
حــق دارد .چینیهــا بارها در حوزه مــواد غذایی دچار
این گزارش را بخوانید
رسوایی بینالمللی شدهاند :آنها گوشتهایی را به فروش
تاببینیدچطوربا
رســان دهاند که قبال در ماده سفیدکننده خیس خورده
افول صادرات خاویار
بوده ،یا آب سیبی که به آن ضدیخ زده بودند .چین رسما
روسیه و ایران،
در بخش کنترل کیفیــت در حوزه مواد غذایی بدنام به
کشورهای دیگر به
حساب میآید .حاال تصور کنید چینیها تصمی م بگیرند
سرعت خأل را پر
خاویار بفروشند .شرکت  Kaluga Queenکه در ۵۰۰
کردهاند.
کیلومتری جنوب غربی شانگهای خاویار تولید میکند از
این قضیه آگاه است .لیلی لیو ،مدیر بازاریابیاش به بیزینسویک میگوید« :بزرگترین مانع
ما در صادرات ،اطمینان پایین به ایمنی و سالمت غذای چینی بوده است ».با این همه ،وقتی
اولین ســری از قوطیهای خاویار چینی در سال  ۲۰۰۶برای مشتریان ارسال شد ،کالوگا
ن در پاریس  -از  ۲۶رستوران
کوئین به سرعت به خاویار انتخابی  ۲۱رستوران  ۳ستاره میشل 
 تبدیل شــد .حاال اریک ریپرت ،سرآشپز سرشــناس غذاهای دریایی آن را در رستورانسهستارهاش در نیویورک (لو برناردن) سرو میکند .هواپیمایی لوفتهانزا هم به مسافران
کالس بیزینس خود خاویار چینی میدهد .خاوریار کالوگا کوئین حتی بخشــی از غذای
باراک اوباما در اجالس سال  ۲۰۱۶گروه بیست بود .اما چون مشتریان هنوز برندهای چینی
را با کپیهای ارزان یکی میدانند در کمتر رستورانی به کشور مبدأ خاویارهای کالوگا کوئین
اشاره میشود .الکساندر پتروسیان قائممقام فروشگاههای مشهور پتروسیان که محصوالت
کالوگا کوئین را در فروشگاههایش در سراسر دنیا میفروشد روی قوطیهایش به نام چین
اشاره نمیکند .قوطیهای  ۳۰گرمی این خاویارها به طور میانگین  ۱۵۰دالر ارزش دارند .او
میگوید« :فروش خاویار چینی در  ۳سال اول واقعا دشوار بود .خیلی سخت بود که مشتریان
را قانــع کنیم که جنس بیارزش نمیخرند .البته خاویار چینی ارزان هم وجود دارد اما ما
داشتیم یکی از بهترینهای بازار را میفروختیم».
 7صادرکننده اصلی خاویار جهان در سال ۲۰۱۶
۱

چین

بزرگترین واردکنندگان خاویار در سال ۲۰۱۶
در سال  ۲۰۱۶کشورهای جهان مجموعا  ۹۲.۸میلیون دالر خاویار وارد کردند
۱

امریکا

 ۱۳.۶میلیون دالر ( ۱۴.۷درصد کل واردات خاویار جهان)

۲

فرانسه

 ۹.۷میلیون دالر ( ۱۰.۴درصد)

۳

ژاپن

 ۷.۴میلیون دالر ( ۸درصد)

 ۲۲.۱میلیون دالر ( ۲۲درصد کل صادرات خاویار جهان)

۴

آلمان

 ۶.۷میلیون دالر ( ۷.۲درصد)

۲

امریکا

 ۱۷میلیون دالر ( ۱۶.۹درصد)

۵

عمان

 ۴.۸میلیون دالر ( ۵.۲درصد)

۳

ایتالیا

 ۱۳.۶میلیون دالر ( ۱۳.۶درصد)

۶

سوئیس

 ۴.۱میلیون دالر ( ۴.۴درصد)

۴

فرانسه

 ۱۱.۵میلیون دالر ( ۱۱.۴درصد)

۷

امارات متحده عربی

 ۳.۷میلیون دالر ( ۴درصد)

۵

آلمان

 ۹.۶میلیون دالر ( ۹.۵درصد)

۸

انگلیس

 ۳.۳میلیون دالر ( ۳.۵درصد)

۶

بلژیک

 ۳.۳میلیون دالر ( ۳.۳درصد)

۹

مالزی

 ۳.۱میلیون دالر ( ۳.۳درصد)

۷

کانادا

 ۳.۱میلیون دالر ( ۳.۱درصد)

۱۰

استرالیا

 ۲.۷میلیون دالر ( ۲.۹درصد)

(میزان صادرات خاویار توسط ایران در سال  ۲۰۱۶حدود  ۹۳۳هزار دالر بوده است).
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تا همین چند سال پیش روســیه و ایران بازار جهانی صادرات خاویار را در قبضه خود
داشتند .اما صید بیرویه این ماهی در دریای خزر باعث شد آنها به گونهای درحال انقراض
تبدیل شوند؛ عرضه خاویار دچار اختالل شد و کشورهای دیگر از جمله ژاپن و چین شروع
به پر کردن خأل کردند .شــائون ریین ،مدیر «گروه تحقیق بازار چین» میگوید« :صادرات
خاویار چینی بیشتر خواهد شد چون ایران و روسیه هم مشکل تحریم را دارند هم ذخایرشان
محدود است .خیلی رستورانها خاویار چینی را میخرند چون کیفیتش خوب است ،قیمتش
منطقی و ذخیرهاش تمامنشدنی».
کالوگا کوئین ساالنه  ۶۰تن خاویار از آب میگیرد و این باعث شده  -طبق گفته خودشان
 به بزرگترین تولیدکننده خاویار در جهان تبدیل شــوند .پتروسیان پنج نوع خاویار اینشرکت را میفروشــد که برای خرید  ۳۰گرم از گرانترین نوع باید  ۲۱۰دالر هزینه کرد.
ماهیها در استان ژیجیانگ چین در دریاچهای مصنوعی پرورش داده میشوند که کوهستان
هوانگشان با آبی سرد و تاز ه آن را سیراب میکند .هرکدام از ماهیها یک شماره شناسایی
دارند و روی هرکدام از قوطیها یک کد است که مشتری میتواند به کمک آن رنگ ماهی
را و همچنین مشخصات فیزیکیاش را ببیند.
با این همه پتروسیان میگوید نمایندگان شرکتش هر سال چندین سفر به چین میروند
تا کیفیت را کنترل کند« :ما آب و ماهی را چک میکنیم .هرچیزی را که از چین میآید به
طور مخصوص بررسی میکنیم تا مطئمن شویم که استانداردهای ما را رعایت میکنند».
گ شدن
فهرست آشپزهای درجهیکی که خاویار چینی استفاده میکنند کمکم در حال بزر 
است .یکی از آنها رومین چپل آشپز رستوران فرانسوی پیر گانیر در شانگهای است .او درباره
این خاویار میگوید« :مزهاش خالصتر و پاالیششدهتر از اکثر وارداتیهاست .اما اینکه از کجا
میآید ،این را هنوز به مشتری نمیگوییم ،مگر اینکه بپرسند!»
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 ..........................اکونومیست ..........................

بازاری روی ابرها
نگاهی به خردهفروشی آنالین در جهان

کسانی که در سال  2017خرید میکنند کمتر به خاطر میآورند که زندگی در دهه  90چگونه بود .اینترنت وجود داشت اما اگر کسی نیاز به خرید
داشت باید از خانه یا محل کارش بیرون میرفت .اما یک روز جف بزوس پی به قدرت اینترنت برد .ایده او ایجاد شرکتی بود که بتواند مصرفکننده
و تولیدکننده را در هر نقطهای از دنیا در کنار هم قرار بدهد .ایدهاش را با کتاب آغاز کرد .البته در آن زمان همه راضی نبودند .رقبایی برای آمازون به
روی کار آمدند اما هیچکدام به موفقیت چندانی دست پیدا نکردند .حاال خردهفروشی آنالین بخشی از بازارهای جهانی را در اختیار گرفته و انتظار
میرود این پیشرفت در آینده سرعت بیشتر بگیرد.

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

پولدارها ،پولدارتر میشوند

عقبافتاده

«منطقههای فقیر در اقتصادهای پیشــرفته و ثروتمند نمیتوانند خودشان را با برندههای
فرآیند جهانی شــدن همســو کنند»؛ این را اکونومیســت در جدیدترین گزارش خود عنوان
کردهاست .بر اساس این گزارش ثروتمندان هر روز ثروتمندتر میشوند در حالیکه بخشهای
فقیرنشین در همان وضعیت خود باقی میمانند یا حتی فقیرتر میشوند.

چینیها تالش بسیار زیادی کردند تا بتوانند ارز خود را به عنوان ارزی بینالمللی
معرفی کنند .آنها موفق شدند یوآن را وارد سبد ارزی صندوق بینالمللی پول کنند
و از این طریق به آن اعتبار ببخشند .البته در آن زمان که کریستین الگارد رئیس
صندوق بینالمللی پول با این کار موافقت کرد ،یوآن وضعیت نسبتاً بهتری داشت.
این روزها به نظر میرسد ارز چشمبادامیها متوقف شده و وضعیت خوبی ندارد .سهم
این ارز در بازارهای بینالمللی در حال سقوط است.

سرانه تولید ناخالص داخلی در فقیرترین و ثروتمندترین مناطق

متوسط ملی=100

پرداخت بازارهای بینالمللی ،درصد
ِ
یوآن ،سهم در
بریتانیا
آلمان

فقیر

پولدار

امریکا
فرانسه
کر ه جنوبی
ایتالیا
ژاپن
اسپانیا
سوئد

ارقام چاق
ِ

فضایی برای رشد

ســاالن مبتال به اضافــهوزن و چاقی در جهان در عرض
تعداد کودکان و بزرگ
ِ
چهار دهه ،ده برابر شدهاست .سازمان بهداشت جهانی در گزارشی که اکونومیست
آن را بررسی کرده نشان دادهاست که در دهه  70میالدی کمتر از یک درص ِد افرا ِد
 5تا 19ســاله به اضافهوزن مبتال بودهاند .اما در سال  2016این رقم به  7درصد یا
کل جوانان
124میلیون نفر رسیدهاست .بررسیها نشان میدهد حدود یکپنجم از ِ
اضافهوزن داشتهاند .انتظار میرود این رقمها تا سال  2022به اوج خود برسد.

این روزها افراد بســیار زیادی به اینترنت دسترسی دارند و میتوانند بسیاری از
انسان مصرفزده امروز
نیازهای خود را از این طریق برآورده کنند .یکی از نیازهای
ِ
نیز «خرید» است .بررسیهای اکونومیست نشان میدهد افراد بسیاری به صورت
آنالین خرید میکنند اما هنوز فضای بسیاری برای رشد در این زمینه وجود دارد.
استفاده از اینترنت ،درصدِ جمعیت2016،

شیوع در میان  5تا 19سالهها /درصد

غیر آنالین
آنالین اما
خرید نمیکند

مرد
زن

خرید آنالین

هند
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چین

کره
جنوبی

امریکا

ژاپن

روزهای عمو «شی»
شی جینپینگ پنج سال است که به عنوان رئیسجمهوریِ چین در کشور چشمبادامیها مشغول به کار است .به همین مناسبت مجله اکونومیست در تایمالینی به تحوالت این
پنج سال پرداختهاست.
قدرت شی جینپینگ
ِ
پنج سال
افتتاحیه
کنفرانس
ابتکار کمربند
و جاده
مرگ لیو
شیائوبو،
زندانی
سیاسی

اصالح تورم
بازار شانگهای،
سقوط
20درصدی در
پنج روز
شی سانسور
را در رسانه
تشدید میکند

شی به عنوان
کانون حزب
کمونیست
معرفی شد
شی در
داووس
سخنرانی
کرد

چین روابط
رسمی با
تایوان
را معلق
میکند

سیاست
دوفرزندی

شی وعده داد به
ِ
دستگیری
شکاف و
بازارها «نقشی
شی به عنوان دبیرکل
وکالی حقوقبشری
تصمیمگیرنده» بدهد
حزب کمونیست انتخاب
بو شیالی ،رقیب
ژو یانگکانگ ،مقام
شد
شی جینپینگ
عالیرتبهای که به فساد
محکوم شدهبود ،دستگیر شد کمپینهای ضدفساد راه افتاد رسوایی به بار آورد
گذر از قوانین
دشوار امنیت ملی

شاخص
شانگهای

آغاز اصالح ارتش
آزادی خلق

هجدهمین کنگره حزب

نوزدهمین کنگره حزب

جایی برای رفتن نیست /شاخص نرخ بهره ،درصد

پایین بهره
نرخ
دنیای ِ
ِ

فدرال رزرو

پیشرفتهترین اقتصادهای جهان این روزها با مشکل
نرخ بهره پایین مواجه هستند .آنها به دنبال راهکارهای
تازهای برای مقابله با رکود و بحران اقتصادی هستند
اما در عینحال نرخ بهره خیلی پایین به مســئلهای
پیچیده برای آنها تبدیل شدهاست .حاال باید منتظر
مالی جدیدی در دنیا باشیم.
طلوع سیاستهای پولی و ِ
بانکهای مرکزی برای رونقبخشی به اقتصاد باید فکر
تازهای برای نرخ بهره بکنند.

بانک
انگلستان

بانک مرکزی اروپا

بانک ژاپن

جوانتر از همیشه
چندی پیش انتخاباتی در اتریش برگزار شد که در آن جوانترین رهبر اروپایی به قدرت رسید .به همین مناسبت هفتهنامه اکونومیست به بررسی سنوسال رهبران اروپایی پرداخته
و جوانترین و مسنترینها را مشخص کردهاست.
رهبران اروپایی ،بر اساس تاریخ تولد

ر
اس

لژی
ب
شل ،نی
می ستو
س ،ا
اتا
ر

سم
ا

ج
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ن،

لون

ک

ک
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دان

م

کر

ون

سی

پرا

ی ،ا

و

ر ،ا

دکا

ارا

یرل

،ف

ران

لیا
یتا

وز،
ن کر ش
تی تری
اس
ا
سب

ند

سه

س،

یون

ان

د
هلن تری
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،م
رو کر
بن
اور
ش

ان

ست

جار

ب

وری

سو
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غار

ست
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م

ی،
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یتا

نیا
م
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ل،

ان

آلم

ستا

زیا
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دز،

س

قبر
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تنها چهار ماه میگذرد از زمانیکه عربستان سعودی ،امارات متحده عربی ،بحرین و مصر مرزهای خود را به روی قطر بستند و
روابط دیپلماتیکشان را با این کشور قطع کردند .این چهار کشور از جزیره کوچکی که بزرگترین ثروتش گاز است درخواست
کردهاند از بسیاری از گروهها حمایت نکند و همچنین شبکه الجزیره را تعطیل کند .بزرگترین حمایتگرِ این شبکه تلویزیونی،
قطر است .الجزیره محبوبترین شبکه عربی در سرتاسر دنیاست.

[ اقتصاد همسایه ]

خلیجاقتصادی

بایکوت قطر به مجریان آن آسیب وارد میکند

39

میلیارد دالر
پولی که دولت قطر در
سال گذشته به اقتصاد
خود ترزیق کردهاست

بزرگترین بیمهگر قطر حاال باید خودش سیاستهایش را مشخص
ریال قطر (30میلیون
کند .سال گذشته بیمه قطر حدود 110میلیون ِ
دالر) بابت بیمه از دفتر ابوظبی دریافت کرد .اما در ماه سپتامبر اعالم
کرد به خاطر مشکالت دیپلماتیکی که ایجاد شده ،امارات متحده عربی
گواهی تجاریاش را تجدید نخواهد کرد و در نتیجه این شرکت بیمه
ناچار است شــعبههای خود را در پایتخت امارات تعطیل کند .ارزش
ریزش 30درصدی را تجربه
سهام این شرکت از ابتدای تابستان تاکنون
ِ
ی که عربستان سعودی ،امارات
کردهاست .تنها چهار ماه میگذرد از زمان 
متحــده عربی ،بحرین و مصر مرزهای خود را به روی قطر بســتند و
روابط دیپلماتیکشــان را با این کشور قطع کردند .این چهار کشور از
جزیره کوچکی که بزرگترین ثروتش گاز اســت درخواست کردهاند

[ اقتصاد همســایه :آرامکو ]

پادشاهی در بورس

سال گذشته سعودیها اعالم کردند که قصد دارند بخشی از سهام شرکت نفت آرامکو را به عنوان
بزرگترین شرکت نفت دنیا بفروشند .ناگهان توجه بازارهای مالی به اینسو جلب شد .محمدبن
سلمان که حاال شاهزاده سعودی به شمار میآید ،از آمادهسازی قرارداد برای این فروش بزرگ خبر
داد .ارزش آرامکو به گفته شــاهزاده ســعودی2 ،تریلیون دالر است .این فروش در کانون تحوالت
اقتصادیِ عربستان سعودی قرار داشت .اما ظاهرا ً قرارداد با استثنائات جالبی همراه است .برخی از
کشــورها به صورت استثنا در فهرست عمومی قرار دارند و برخی نیز از فهرست کنار زده شدهاند.
این ابهامی که در این زمینه وجود دارد میتواند باعث دردســ ِر آرامکو نیز بشود .شرکتهای نفت
ملی همیشه برای سرمایهگذاران جذاب بودهاند .اما آرامکو در صورتی محل تجمع سرمایهگذاران و
سرمایههایشان میشود که همهچیز در آن با شفافیت همراه باشد و همه بدانند چه خبر است .به
نظر میرسد سعودیها برای دستیابی به هدف خود راه پر پیچوخمی در پیش رو داشتهباشند.
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از بســیاری از گروهها حمایت نکند
چرا باید خواند:
و همچنین شبکه الجزیره را تعطیل
چندی پیش برخی از
کنــد .بزرگترین حمایتگــ ِر این
کشورهای عربی از جمله
شبکه تلویزیونی ،قطر است .الجزیره
عربستان سعودی و امارات
محبوبترین شبکه عربی در سرتاسر
متحده عربی ،قطر را
دنیاست .حاال این دعوا کام ً
ال شخصی
تحریم کردند .حاال چند
شدهاست .همین چند وقت پیش بود
ماهی از این ماجرا میگذرد
که دیپلماتها در قاهره به ســمت
و انتظار میرود این دعوا
یکدیگر توهین و بــد و بیراه پرتاب
تا سالها ادامه پیدا کند،
میکردند .مقامات رسمی در دوحه
اما برندهها و بازندههای
که پایتخت قطر اســت انتظار دارند
ماجرا چه کشورهایی
این دعوا سالها ادامه پیدا کند.
هستند؟
قطر میتواند شرایط را تا حدودی
متعادل کند اما برایش هزینههایی به همراه خواهد داشــت .بر اساس
برآوردهای موسسه مودی که آژانس رتبهبندی بزرگی در دنیا به شمار
میآید ،دولت قطر حدود 39میلیارد دالر پول به اقتصاد این کشــور
تزریــق کرده که تقریباً همه این پول از ذخایر 340میلیارد دالریِ آن
تأمین شدهاست .سال گذشته نیمی از توریستهای قطر را افرادی از
سایر کشــورهای حوزه خلیج فارس تشکیل میدادند .اما از ماه ژوئن
ِشغال هتلها در
تاکنون تعداد آنها  70درصد کاهش یافتهاست .نرخ ا ِ
این تابستان  50درصد بودهاست .این میزان حدود  10درصد کمتر از
سال گذشته است .معامالت سقوط کردهاند.
JJهمه ضرر کردند
البته ایــن بایکوت به دیگر کشــورهای حوزه خلیــج فارس نیز
آسیبهایی وارد کردهاست ،از جمله کشورهایی که جرقه آن را روشن
کردند و این مشکل را به وجود آوردند .دوبی در این میان بازندهای ویژه
است چرا که مرکز خدمات در این منطقه به شمار میآید .شرکتهای
قطری که کســبوکار خود را در امارات متحده عربی انجام میدادند
همه از شــرکای محلی بهره میگرفتند و حاال آنها دچار آسیبهای
عمومی یکی از شرکتها خبر
جدی شدهاند .یکی از مدیرهای روابط
ِ
داده که بعد از قطع رابطه با قطر ناچار شدهاند بخشی از نیروهای خود
را تعدیــل و اخراج کنند .آژانسهای امالک نیز برآورد کردهاند که این
بحران بیشترین تأثیر را روی بازار مِلک در دوبی بگذارد :قطریها تنها
در سال گذشته زمینهایی با ارزش حدودیِ 500میلیون دالر در دوبی
خریداری کرد هبودند.
در جنوب دوبی آسمانخراشهایی وجود دارند که میدرخشند؛ آنها
در جبل علی به عنوان پر رفتوآمدترین اسکله این منطقه قرار دارند.
بیش از یکسو ِم بارها و محمولههای خلیج فارس در این منطقه رد و
بدل میشوند .تا پیش از بایکوتِ قطر 85 ،درص ِد آنها متعلق به قطر بود.
بارها و بارها همسایهها برای به دست آوردن این بازار تالش کردهبودند.
حاال این بازار برای همســایهها باز شدهاست .قطر در این بخش زیانی
نکرد .همه زیان برای امارات متحده عربی بود.
بحرانهایی که برای کشورهای حوزه خلیج فارس در خالل این نزاع
قطری به وجود آمد ،بسیار زیاد است .در این بین برخی از کشورهای
غیر عربــی از ماجرا نفع میبرند .آنها بازارهای رقیب خود را کســب
کردهاند و به راحتی فعالیتهای اقتصادی خود را پیش میبرند .ایران
نیز از جمله برندههای این ماجرا بود .حال باید دید ماجرای دعوای عربی
به کجا میرسد.

امروز سرمایهگذاری کنید ،فردا سود به دست بیاورید؛ این تمام چیزی است که کاپیتالیسم و سرمایهداری میگوید .کاپیتالیسم همین است .آمازون
در فاصله سالهای  2012تا  2014حدودا ً 4میلیارد دالر از دست داد اما حاال امپراتوریای ساخته که از طریق آن همان پول را به دست میآورد .به
ندرت پیش میآید که شرکتهای بزرگ و غولها تحم ِ
ل ضررهای هنگفت را داشتهباشند و به سرعت توسعه پیدا کنند.

چرا باید خواند:
شرکتهایی وجود
دارند که ساالنه باالی
یکمیلیارد دالر از دست
میدهند با این هدف
که به سودهای کالنی
در ادامه راه خود دست
پیدا کنند .تعداد کمی از
آنها به غولهای بزرگی
تبدیل میشوند .اما رمز
موفقیتآنهاچیست؟

[ اقتصاد شرکتها ]

سود و زیانهای میلیاردی

شرکتهایی که ساالنه بیش از یکمیلیارد دالر از دست
میدهند جذاب ،خطرناک و به لحاظ آماری متفاوتاند

ایوس ســینت الرنت ،لیدی گاگا ،دیوید بووی .برخی از افراد مطابق
قواعد و قوانین بقیه رفتار نمیکنند .آیا این قضیه در مورد شرکتها هم
صادق است؟ اکثر رؤسای شرکتها مدام گالیه میکنند که برده سودهای
کوتاهمدت شدهاند .شرکت تسال را به عنوان شرکت تولیدکننده خودروهای
برقی در نظر بگیرید .امسال تاکنون اهداف تولید خود را از دست دادهاست و
در این بین یکمیلیارد و 800میلیون دالر پول نقد (پولی که شرکتها بعد
از کسر سرمایه اولیه به دست میآورند) باختهاست .اهمیتی ندارد .اگر ایالن
ماسک موســس این شرکت زیاد درباره خودروهای بدون راننده صحبت
کند ،سهامش به ســرعت افزایش پیدا میکند .تسال تنها یکی از صدها
شــرکتی است که حتی اگر میلیاردها دالر از دست بدهد رویای خودش
وغریبی
غریبی این شرکتها دقیقا مثل عجیب
را دنبال میکند .عجیب و
ِ
ِ
همان ستارهها و طراحان مد و لباس است .امروز سرمایهگذاری کنید ،فردا
سود به دست بیاورید؛ این تمام چیزی است که کاپیتالیسم و سرمایهداری
میگوید .کاپیتالیسم همین اســت .آمازون در فاصله سالهای  2012تا
 2014حدودا ً 4میلیارد دالر از دســت داد اما حاال امپراتوریای ساخته
که از طریق آن همان پول را به دست میآورد .به ندرت پیش میآید که
تحمل ضررهای هنگفت را داشتهباشند و به
شرکتهای بزرگ و غولها
ِ
کل
سرعت توسعه پیدا کنند .بررسیها نشان میدهد تنها  3.3درصد از ِ
شرکتهای امریکایی در سال  2016بیش از یکمیلیارد دالر پول نقد از
دســت دادهاند .در سال  2007سه ِم آنها 1.4درصد و در سال  1997زیر
یک درصد بود .اکثر بازندههای میلیارد دالریِ این روزها ،شرکتهای حوزه
انرژی هستند که به خاطر سقوط قیمت نفت به خاک سیاه نشستهاند .اما
ضرر و زیانی که به بار آوردهاند ،کام ً
ال تصادفی است .البته شرکتهایی نیز
وجود دارند که زندگی را با سرعت تند دوست دارند .نتفلیکس ،اوبر و تسال
جزو شرکتهای حوزه تکنولوژی هستند که معتقدند مدل کسبوکار آنها
صنایع را متحول خواهد کرد .دو شرکت فعال در حوزه انرژی نیز در کنار
آنها قرار دارند .این پنج شــرکت روی هم رفته در یک دهه گذشته بیش
از 100میلیارد دالر ســوزاندهاند اما ارزش آنها در بازار حدود 300میلیارد
دالر است .ترکیب ارزشهای کالن با ضررهای هنگفت نشان میدهد که
کارآفرینی ،کاری بسیار گیجکننده و پیچیده است.
JJحوزه تحریف حقیقت
اســتیو جابز موسس شــرکت اپل یکی از آن کارآفرینهای پیچیده
بود .میگفتند او «حوزه تحریف حقیقت» دارد یعنی نوعی شــخصیت
کاریزماتیــک که میتواند در این فضای کاری ،کارآفرینی کند .در دنیای
کاریِ امروز ،حضور رهبری کاریزماتیک تقریباً اجباری و الزامی است .این
رهبر رویاهایی در سرش دارد و میداند چطور آنها را عملی کند .مثل رهبر
بسیاری از شرکتها که رویاهای خودشان را محقق میکنند .در واقع آن
رویا یا خیال ،موتو ِر محرک شرکت میشود.

اما هر رویایی باید با رش ِد مداوم ،اعتبار کسب کند .شرکتها معموالً
آمار و ارقامی میدهند که این رشد را تأیید کند .مث ً
ال شرکتهای انرژی
در زمینه میزان نفت و گازی که از عمق زمین استخراج کردهاند اعدادی را
ارائه میدهند .شرکتهایی مثل اوبر از تعداد سفرهایشان میگویند .به این
ترتیب هر شرکتی عدد و رقمی را بیان میکند که نشان بدهد در مسیر
رشد قرار دارد و به آن رویای اولیه دست پیدا میکند .سرمایهگذاران باید
باور کنند که آن عدد نهایی باالخره محقق میشود؛ این کار با سودهایی که
به صورت مستمر به دست میآید امکانپذیر است .اما همیشه باید عنصر
سومی نیز باشد که این وضعیت ادامه پیدا کند .آن عنصر سوم چیست؟
سومین عنصر ،تأمین مالی است .شرکتها دائم پول از دست میدهند و
باید این پول را از محلی جبران کنند .اینجاست که پای مبتکر امور مالی به
میان میآید .سرمایهگذاران تشنه رشد هستند؛ آنها شرکت را به لحاظ مالی
تأمین میکنند و در عینحال عطش رشد برای خودشان را برطرف میکنند.
روی هم رفته ،این عوامل میتوانند وضعیتی را ایجاد کنند که رئیس یک
شرکت مانند استیو جابز کارآفرینی کند .اما هرچه شرکتها بزرگتر میشود
و به عبارتی غول بزرگتری میشــوند ،راه ناهموارتر و ســختتر میشود.
سودهای کالن شاید وسوسهانگیز باشند اما خطرناک هم هستند.
تعداد شرکتهایی که ضررهای بیش از یکمیلیارد دالری در سالهای
گذشته داشتهاند کم نبوده؛ همین حاال در السوگاس شرکتهایی وجود
دارند که ضرر یکمیلیارد دالری را تجربه کردهاند اما شانس پیروزیِ آنها در
این کارزار بسیار پایین است .بعید است این شرکتها بتوانند به غولهایی
مانند آن پنج شــرکت بزرگی که گفته شد تبدیل بشوند .شرکتهایی
که پولهای کالنی را از دســت میدهند ناگهان در دورهای خاص ،شیر
میشــوند .سرمایهگذاری در آنها باال میرود و به غولهایی با سود فراوان
دادن یکمیلیارد دالر یا بیشتر در
تبدیل میشــوند .به هر حال از دست ِ
سال برای یک شرکت ،اتفاقی پرخطر است .کم پیش میآید کسبوکاری
بتواند در این شــرایط خودش را نجات بدهد و به سودهایی چند براب ِر آن
پول اولیهای که از دست داده ،برسد.
ِ

استیو جابز موسس
شرکت اپل یکی
از کارآفرینهای
پیچیده بود.
میگفتنداو
«حوزه تحریف
حقیقت» دارد یعنی
نوعیشخصیت
کاریزماتیککه
میتواند در این
فضای کاری،
کارآفرینی کند .در
دنیای کاریِ امروز،
حضور رهبری
کاریزماتیکتقریب ًا
اجباری و الزامی
است .این رهبر
رویاهایی در سرش
دارد و میداند
چطور آنها را عملی
کند
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[ خرید آنالین ]

بازار نو

زندگی روزمره داده و شرایط بهتر شدهاست
تجارت الکترونیک رنگوبوی تازهای به کسبوکار و
ِ

شارلوت هوارد
گزارشگر بخش بازار در
اکونومیست

چرا باید خواند:
تجارت الکترونیک یا
خردهفروشیِ آنالین
یکی از پدیدههای
نوظهور است که
فضای کسبوکارها را
به کلی تغییر دادهاست.
تصور مغازهها
و فروشگاههای
خالی از مشتری و
مصرفکننده قدری
دشوار است اما شاید
یک روز این اتفاق
بیفتد.

172

در انبارهایــی در سرتاســر دنیــا انتظار میکشــند :اســباببازیها،
تلفنها ،لباسها ،تلویزیونها ،مالفههــا ،لپتاپها و خیلی چیزهای دیگر.
خردهفروشهای آنالین در چین خودشان را برای «روز مجردها» در  11نوامبر
آمــاده میکنند؛ یکی از روزهایی که بیشــترین خرید در دنیا در آن صورت
ِ
الکترونیک
میگیرد .سال گذشته علیبابا به عنوان یکی از غولهای تجارت
چین ،فروش خود را در این دوره به 18میلیارد دالر رســاند .این روزها مردم
در اکثر نقاط دنیا خودشان را برای کریسمس آماده میکنند .کسانی که هدیه
میدهند همیشه در مغازههای مختلف درگیر بودند .اما حاال به فروشگاههای
آنالین هجوم آوردهاند و از خانه یا محل کار به صورت آنالین هرچیزی را که
یخواهند ،سفارش میدهند.
م 
در یک دهه گذشــته حجم تجارت الکترونیک در جهان با متوسط نرخ
20درصد در سال رشد کردهاست .اما هنوز سهم خردهفروشی آنالین آنقدر
زیاد نیست ،بررسیها نشان میدهد سال گذشته سهم خردهفروشی آنالین
از کل در سرتاســر جهان8.5 ،درصد بودهاست .کر ه جنوبی جزو کشورهایی
اســت که باالترین نرخ خردهفروشــی آنالین را دارد اما باز هم حجم آن بر
اســاس گزارش یورومانیتور به 18درصد میرســد .امریکا بزرگترین بازار
مصرفکننده را دارد ،تنها 10درصد از کل خرید و فروشها به صورت آنالین
صورت میگیرد .در بسیاری از کشورهایی که اقتصا ِد متوسط یا ضعیفی دارند،
فروشی آنالین در حداقل است .برای مثال در هند و برزیل سهم
حجم خرده
ِ
خردهفروشی آنالین کمتر از  5درصد است.
اما دالیل زیادی وجود دارد که نشــان میدهند سهم بازار خردهفروشی
آنالیــن افزایش پیدا خواهــد کرد .مردم در کشــورهای ثروتمند به قدری
رشــد کردهاند که وقت خود را صرف خرید حضوری نمیکنند و به صورت
آنالین چیزهای مورد نیاز خود را ســفارش میدهند .در کشورهای فقیرتر،
هرروز درآمدها افزایش پیدا میکند و افراد بیشتری به اینترنت و تلفنهمراه
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دسترسی پیدا میکنند که این امر میتواند به خری ِد آنالین کمک کند .گلدمن
بودن نرخ رشــد تجارت آنالین،
ســاکس انتظار دارد در چین با وجو ِد ُکند ِ
هزینهها در این بخش بین سالهای  2016تا  2020بیش از دو برابر شود .بر
اساس گزارش یورومانیتور ،در امریکا سهم تجارت الکترونیک از یکدهم در
سال گذشته به یکششم در سال  2021خواهد رسید .در بریتانیا این رقم به
یکپنجم خواهد رسید.
JJعصر غولها
غول
دو
اند
ه
شــد
موفق
جهان،
بزرگ
اقتصاد
دو
عنوان
به
امریکا و چین
ِ
ِ
بزرگ این صنعت را ایجاد کنند یعنی آمازون و علیبابا .جف بزوس آمازون را
فروشــی آنالین راهاندازی کرد .نخستین بار نیز ایده را به
به عنوان یک کتاب
ِ
صورت رسمی در سال  1997مطرح و اجرا کرد .جک ما نیز علیبابا را در سال
 1999راهاندازی کرد .از آن زمان تاکنون هردو در این صنعت پیشرفتهایی
باورنکردنی داشــتهاند .هردو تالش کردهاند امپراتوری خود را به سایر نقاط
دنیا نیز گسترش بدهند .آمازون در حال حاضر در  14بازار ،سایت دارد و به
دنبال رشــ ِد بیشتر است .علیبابا نیز از جنوب شرق آسیا به برزیل و روسیه
رسید هاست.
البتــه این غولها تنها نیســتند .در امریکا والمــارت هنوز بزرگترین
فروشی حقیقی است و با هزینههای بســیار تالش میکند آمازون را
خرده
ِ
کنار بزند .برخی از فعالیتها حتی به خرید سهام نیز رسیدهاست .در چین
نیز علیبابا با رقبای جدی مثل تنســنت همراه است .شرکتهای کوچک
و ِ
بزرگ تجارت الکترونیک در سرتاسر دنیا فعالیت میکنند و به شیوههای
مختلفی حمایت میشوند .به لطف پیشرفت تکنولوژی این شرکتها هر روز
بزرگ و بزرگتر میشوند .تجارت الکترونیک در ابعاد مختلفی روی اقتصاد و
جامعه اثر میگذارد و به همین خاطر فراتر از یک صنعت به آن نگاه میشود.
در اکثر کشــورها ،خردهفروشی یکی از مهمترین بخشها در زمینه اشتغال
به شــمار میآید .در امریکا از هر  9نفر یکی مشغول به خردهفروشی است.
خردهفروشــی آنالین روی این مشاغل تأثیر میگذارد .بهعالوه کسبوکارها
به شــیوههای مختلف از این قضیه متأثر میشــوند .قضیه از آنجا پیچیده
میشود که شرکتهایی مانند آمازون و علیبابا خود را به عنوان خردهفروش
معرفی نمیکنند .آمازون تنها کاال نمیفروشد :کارهایی در زمینه حملونقل
هواپیمایی انجام میدهد ،فیلم تولید میکند ،دستیارهای صوتی تولید میکند
و همه این کارها فراتر از خردهفروشی است .یکی از مهمترین کسبوکارهای
آمازون نیز بخش کالد (ابر) است .علیبابا حتی از آمازون هم فعالیتهایش
وسیعتر است .این شرکت نهتنها در زمینه خرید و سرگرمی بلکه در زمینه
شبکههای اجتماعی و پرداخت نیز مشغول است .فعالیتهای این شرکتها،
پولهای هنگفتی را ایجاد میکند.
مصرفکننــدگان نیز در این میان جای بررســی دارند .آنها به چیزهای
تازهای دســت یافتهاند .آنها از انتخاب کاالهای بیشتر و همچنین شفافیت
قیمت بهرهمند شدهاند .به جای اینکه وقت خود را در مغازهها و صفها به هدر
بدهند ،با یک کلیک هرآنچه بخواهند انتخاب میکنند .شرکتها دیگر آنها
را نادیده نمیگیرند .کیفیت کاالها بهتر شده و خدمات پیشرفت کردهاست.

هنوز سهم خردهفروشی آنالین آنقدر زیاد نیست ،بررسیها نشان میدهد سال گذشته سهم خردهفروشی آنالین از کل در سرتاسر جهان 8.5 ،درصد
بودهاست .کره جنوبی جزو کشورهایی است که باالترین نرخ خردهفروشی آنالین را دارد اما باز هم حجم آن بر اساس گزارش یورومانیتور به 18درصد
میرسد .امریکا بزرگترین بازار مصرفکننده را دارد ،تنها 10درصد از کل خرید و فروشها به صورت آنالین صورت میگیرد.

در ایــن میان ،بازار کســبوکارهایی که به صورت
فصلنو
JJاز تحوالت آینده
حقیقی فعالیت میکردند نظیر بســیاری از مالها
زمانی یکی از خیابانهای نیویورک در منهتن،
امریکا ،میلیارد دالر
فروش آنالین
و فروشــگاهها راکد شدهاست .همه اینها اثراتی را به
زیباترین بخش شــهر به شــمار میآمد اما حاال به
قیمت 2016
دنبال داشتهاست.
البته
اســت.
ه
شد
تبدیل
خالی
های
ه
مغاز
با
جایــی
میلیارد دالر
تجارت الکترونیک همه خردهفروشــیها را معدوم
چین
JJفراتر از خرید
نمیکنــد .مغازهها و فروشــگاههایی که خدمات و
کاالهای خاص و باکیفیــت ارائه میدهند احتماالً
کسانی که در سال  2017خرید میکنند کمتر
آنالین
بــه خاطر میآورند که زندگــی در دهه  90چگونه
فع ًال باقی خواهند ماند و زنده خواهند بود .اما اتفاقات
امریکا
بود .اینترنت وجود داشت اما اگر کسی نیاز به خرید
و تحوالتی نیز در حال رخ دادن اســت .این اتفاقات
داشــت باید از خانه یا محل کارش بیرون میرفت.
بهویژه در کشوری مانند امریکا کام ًال محسوس است
اما یک روز جف بــزوس پی به قدرت اینترنت برد.
چرا که یکدهــم از کل تجارتها به صورت آنالین
فروشگاه
ایده او ایجاد شــرکتی بود که بتواند مصرفکننده و
صورت میگیرد .اگر ســهم این تجارت الکترونیک
تولیدکننده را در هر نقطهای از دنیا در کنار هم قرار
افزایــش پیدا کند بدون تردید باید منتظر تحوالت
بدهد .ایدهاش را با کتاب آغاز کرد .البته در آن زمان
بزرگتری نیز در این کشــور بود .این فقط زندگی
همه راضی نبودند .رقبایی برای آمازون به روی کار
فروشگاهها و فروشگاهیها نیست که تغییر میکند؛
آمدند اما هیچکدام به موفقیت چندانی دست پیدا نکردند.
زندگی مصرفکنندهها نیز تغییر میکند .روزهای آنها شکل دیگری به خود
حاال آمازون پول پارو میکند .جالب اینجاست که وارد بخشهای مختلف
میگیرد .همه اینها نگاههای جدیدی را شکل میدهد.
شده و از بخشهای دیگ ِر کسبوکارش به سود بیشتری دست پیدا میکند.
تجارت الکترونیک عصری طالیی برای مصرفکنندگان رقم زدهاســت.
سال گذشــته 74درصد از درآم ِد این شرکت از طریق کسبوکار کالد (ابر)
آنها میتوانند با خیال راحت از میان انبوه کاالها ،آن دسته باکیفیت را برای
بودهاست .آقای بزوس به ارزش این بازار پی برده و سعی دارد آن را ارتقا بدهد.
خــود انتخاب کنند .بهعالوه وقت و هزینه کمتری هم صرف میکنند .حاال
در حقیقت او سودهای درازمدت را به سودهای کوتاهمدت ترجیح میدهد.
کســبوکارها باید تمرکز خود را بر روی بخشهای دیگری بگذارند و برای
آمازون مأموریتی دارد «بزرگترین شرکتِ مشتریمحو ِر جهان» باشد .این
چیزهای دیگری با هم رقابت کنند .البته تأثیرات عمیق تجارت الکترونیک
اعتقاد جف بزوس است و در این راستا فعالیت میکند .به همین خاطر است
فیزیکی اقتصاد به تازگی خودش را نشان میدهد .فروشهای
بر بخشهای
ِ
که زمینههای مختلــف کاری را امتحان میکند .به هر حال آمازون یکی از
حقیقی کوچک میشوند و مغازهها شکل جدیدی به خود میگیرند .در حالی
تأثیرگذارترین شرکتها در زمینه تجارت آنالین است.
که تقاضا برای فروشگاههای حقیقی کم میشود ،همه به دنبال انبارهای بزرگ
ژاپن
بزرگ
های
ت
مساح
با
شهرها
گردند.
ی
م
خود
کاالهای
ذخیره
و
نگهداری
برای
بریتانیا
کرهجنوبی
JJجهانی شدن
به مکانی برای ذخیره کاال در انبار تبدیل شــدهاند .نمیتوان آینده مغازهها و
هند
هند
در
دارد
قصــد
کرد
اعــام
بزوس
جف
که
بــود
2014
ســپتامبر
تصور
راحتی
به
کنندگان
ف
مصر
و
خریداران
بدون
را
حقیقی
های
ه
فروشــگا
آلمان
سرمایهگذاری کند .او در اتوبوسی رنگارنگ در بنگلور میچرخید و این خبر
کرد .اما به نظر میرسد این اتفاق باالخره یک روز میافتد .یک روز آنها مجبور
فرانسه
برزیل
را به گوش همه میرساند .از همینجا بود که سرمایهگذاری 5میلیارد دالری
میشوند مغازهها را ترک کنند .پرسشی که در این میان وجود دارد این است
کردن آمازون
وقتی
آورند
ی
م
ها
ت
شرک
سر
بر
بالیی
چه
آنها
کنند؟
ی
م
کار
چه
ها
ت
دول
که
در هند آغاز شد .این بخشی از برنامه آقای بزوس برای جهانی ِ
پیشبینی
کرد:
اظهار
بود .دو ماه بعد سروکله جک مای علیبابا هم در دهلی پیدا شد .او
گرفتن آنها را در شبکههای اینترنتی مشاهده کنند؟ به هر حال این
قدرت
ِ
«ما بیشتر از اینها در هند سرمایهگذاری میکنیم» .یک سال بعد علیبابا هم
صنعت در حال رشد است و غولهای بزرگی را تحویل دادهاست.
500میلیون دالر به صورت دیجیتالی در هند سرمایهگذاری کردهبود .هردو
غول به دنبال سودهای کالن در هند هستند و امید بسیاری هم به آن دارند.
ستارههای آنالین
البته آنها در خانه خودشان ســعی کردهاند از حوزه یکدیگر دور بمانند.
امریکا ،نفوذ هر بخش در تجارت الکترونیک ،درصد
آمازون کســبوکار بســیار کوچکی در چین برای خودش راه انداختهاست.
علیبابا هم استراژی متفاوتی در امریکا دارد .رئیس علیبابا میگویند« :مردم
پیشبینی
همیشه از من میپرسند پس چه زمانی به امریکا میروی؟ و من همیشه به
رسانه
آنها میگویم آنجا آمازون کارش را خوب انجام میهد؛ چرا باید به آنجا برویم؟»
به جای آن ،هردو به سایر بازارها نظیر بازارهای اروپایی هجوم آوردهاند و در آن
تجهیزات دفتری
بخشها با یکدیگر رقابت میکنند.
اسباببازی
برقی
به هر حال اقتصادها رشد میکنند و همه میخواهند کسبوکاری برای
پوشاک
خودشان راه بیندازند .آمازون و علیبابا موفق شدهاند موفقیت خود را در زمینه
لوازم ورزشی
تجارت الکترونیک به عنوان غولهای این عرصه به دیگران عرضه کنند .البته
مبلمان منزل
مدل کسبوکار ایندو غول بزرگ تغییراتی داشته و در بازارهای مختلف به
لوازم مصرفی
خوراکی و نوشیدنی
شکلهای مختلفی ظاهر شدهاست .آن دسته از کسبوکارهای تازهکاری که
مدیر باهوشتری داشتهاند موفق شدهاند بهترین مدل را برای خود استخراج
کنند.
جهش!
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بانک جهانی به توپ بسته میشود .کشورهای در حال توسعه حسابی سروصدا به پا کردهاند و میخواهند نقش پررنگتری در مدیریت آن داشتهباشند.
جمهوری امریکا از جانب دولت خودش در این کشور ،بانک جهانی را حسابی مورد نقد قرار دادهاستِ .
ِ
حرف حسابش هم این است که
دونالد ترامپ رئیس
بانک جهانی بیش از اندازه به چین وام میدهد .کارکنان این سازمان نیز تقریب ًا همگی علیه جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی هستند.

[ بانکهاو محیطزیست ]

ارزش من چقدر سبز است؟

کربنی خود بیاحتیاطتر شدهاند
وامدهندگان نسبت به ردپاهای
ِ
چرا باید خواند:
بانکها و موسسههایی
مانند بانک جهانی از
پروژههای توسعهای
حمایتمیکننداما
آنها وظیفه دارند از
پروژههایی حمایت
کنندکهبهمحیطزیست
آسیبی وارد نمیکند.
این روزها فعاالن
محیطزیستیبانک
جهانی را به عدم حمایت
ازمحیطزیستمتهم
کردهاند.

اویل چینج
اینترنشنال
یک گروه مدافع
محیطزیستاست
که برآورد کرده
بانک جهانی به جز
سرمایهگذاری بر
روی پروژههای
کمکربن اما ویرانگر،
برای هر دالری
که در سه سال
گذشته برای انرژی
سبز مانند انرژی
خورشیدی و بادی
سرمایهگذاری
کرده ،دستکم
99سنت روانه
سوختهای
فسیلی و آنها را
تقویت کردهاست
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بانک جهانی به توپ بسته میشود .کشورهای در حال توسعه حسابی
ســروصدا به پا کردهانــد و میخواهند نقش پررنگتــری در مدیریت آن
داشتهباشند .دونالد ترامپ رئیسجمهوریِ امریکا از جانب دولت خودش در
این کشور ،بانک جهانی را حسابی مورد نقد قرار دادهاست .حرفِ حسابش
هم این است که بانک جهانی بیش از اندازه به چین وام میدهد .کارکنان
این ســازمان نیز تقریباً همگی علیه جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی
هستند .هر لحظه امکان دارد علیه او شورش کنند .اما حاال دسته جدیدی
به منتقدان ِ
بزرگ این ســازمان اضافه شدهاست :طرفداران محیط زیست.
در واقع موج جدیدی علیه بانکهایی راه افتاده که کشورها را برای توسعه
ملی به لحاظ مالی تأمین میکنند .اکنون بانک جهانی و بسیاری از دیگر
کربنی
موسسههای مشابه در مظان اتهام قرار دارند و دلیل اصلی هم ردپای
ِ
آنها است.
این واقعاً ســخت و دردناک اســت .جالب اینجاســت که موسسهها و
دوستداران
بانکهایی که برای توسعه تأمین مالی میکنند جزو طالیهداران
ِ
محیطزیست هستند و سعی دارند ابتدا موسسههایی را تأمین مالی کنند
که قدمی برای کاهش تغییرات آبوهوایی برمیدارند .ده سال پیش بانک
سرمایهگذاریِ اروپایی نخستین اوراق سبز جهان را منتشر کرد تا طرحهای
حــوزه انرژیهای تجدیدپذیر را تقویت کند .بانک جهانی از ســال 2010
تاکنون از هیچ تأسیساتِ زغالسنگی حمایت نکردهاست .در فاصله سالهای
 2011تــا  ،2016بانک جهانی و پنج وامدهنده منطقهایِ دیگر در امریکا،
آســیا ،افریقا و اروپا 158میلیارد دالر به کشورهای در حال توسعه دادند تا
مقابل تغییرات آبوهوایی بایستند و تأثیرات آن را به حداقل برسانند .آنها
میزان انتشــار کربن خود را به صورت روزانه منتشر میکنند؛ از تأمین نور
دفترهای کاریشــان گرفته تا هرآنچه که منجر به انتشار اندکی کربن در
رکوردفسیلی
بودجه انرژی ،2016 ،میلیارد دالر
سایر
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سوخت فسیلی

پاک

گروه بانک جهانی
بانک سرمایهگذاری اروپا
بانک توسعه آسیایی
بانک اروپایی بازسازی و توسعه
بانک توسعه امریکایی
بانک توسعه افریقایی

1.5

میلیارد دالر
در فاصله سالهای
 2013تا  2015بر
روی انرژیهای
سبز سرمایهگذاری
شدهاست

سرتاسر جهان میشود .اما اخیرا ً
فعاالن محیطزیست ادعا کردهاند
که ایــن بانکها و موسســهها
بدون نگرانی از توســعههایی که
آلودهکننده هوا هستند ،حمایت
کرد هاند.

JJاعداد دردسرساز
اویل چینج اینترنشنال یک
گروه مدافع محیطزیست است
کــه برآورد کــرده بانک جهانی
به جــز ســرمایهگذاری بر روی
پروژههــای کمکربن اما ویرانگر،
برای هر دالری که در ســه سال
گذشــته برای انرژی سبز مانند
انرژی خورشــیدی و بادی ســرمایهگذاری کرده ،دستکم 99سنت روانه
سوختهای فسیلی و آنها را تقویت کردهاست .هلنا رایت یکی از کارشناسان
در لندن معتقد است در فاصله سالهای  2013تا  ،2015حدود 1.5میلیارد
دالر بر روی انرژیهای سبز ســرمایهگذاری شدهاست .مث ً
ال بانک اروپایی
بازسازی و توسعه ،سهم 9درصدی در این بخش داشتهاست.
یافتههای کارشناســان محیطزیســتی به محل بحث بانکها تبدیل
میشود .وامهایی هستند که به وامهای قهوهای موسوم شدهاند .این وامها
نیز محل بحثاند .به هر حال بانکها باید بین پروژههایی که به سوختهای
فسیلی اولویت میدهند و پروژههای پرهزینه انرژیهای تجدیدپذیر ،یکی
را انتخاب کنند .اکثر اوقات آنها چیزی را انتخاب میکنند که ســادهتر و
کمهزینهتر است .به همین خاطر این بحثها به میان میآید.
در میان تمامی موسسهها و بانکهایی که در این زمینه فعالیت میکنند،
در حال حاضر بانک جهانی بیش از بقیه مورد بحث قرار گرفتهاست .رئیس
کربن تولیدی
بانک جهانی اخیرا ً گزارشهایی در زمینه مجموع دیاکسی ِد ِ
منتشــر کرده اما باز هم به پروژههایی که ایــن بانک بودجه آنها را تأمین
کرده هیچ اشارهای نکردهاست .به همین خاطر است که فعاالن محیطزیست
میگویند باید چهارچوبی مشخص شود و فعالیتهای موسسهها و بانکها
از طریق آن رصد شــود .در واقع آنها به دنبال شفافیت هستند .با این کار
میتوانند بفهمند هر سازمانی از چه پروژههایی حمایت کرده و تا چه میزان
در تولید کربن نقش داشتهاست .جنبشی که در زمینه بانک جهانی به راه
افتاد به همه دنیا سرایت کردهاست.
بانکهای چینی به تازگی وارد عرصهای شدهاند که بانک جهانی سالها
پیش به آن قدم گذاشته و چون میخواهند پیروز میدان باشند ،این قضیه را
در مورد بانک جهانی پیگیری میکنند .آنها همزمان از پروژههایی میگویند
کــه تمرکزش را روی زیرســاختهای پایدار گذاشتهاســت .در حقیقت
چشــمبادامیها سعی دارند در این زمینه با بانکهای غربی رقابت کنند و
با شعارهایی که میدهند به نظر میرسد در این زمینه موفق نیز باشند.

یکی از عقاید رایج درباره اقتصاد جهان این است که آسیاییها نسبت به سایر بخشها و مناطق دنیا ،بیشتر به دنبال مقرون به صرفه بودن و صرفهجویی هستند .دلیل
آن نیز در نمونههای تاریخی ،فرهنگی و سیاسیِ این منطقه خالصه میشود .لی کوآن یو از جمله نظریهپردازان سنگاپوری بود که همیشه اصرار داشت آسیاییها بسیار
صرفهجو هستند و این جزو ارزشهای مهم آسیایی به شمار میآید.

[ اقتصاد آسیا ]

ارزشهای خاموش

مصرفکنندگان آسیایی احتیاط را کنار گذاشتهاند و از کارتهای اعتباری خرج میکنند
استقراضی اما تازه

یکی از عقاید رایج درباره اقتصاد جهان این اســت که آسیاییها نسبت
به ســایر بخشها و مناطق دنیا ،بیشــتر به دنبال مقرون به صرفه بودن و
درصد بدهی خانوار از تولید ناخالص داخلی
سیاسی
صرفهجویی هستند .دلیل آن نیز در نمونههای تاریخی ،فرهنگی و
ِ
این منطقه خالصه میشــود .لی کوآن یو از جمله نظریهپردازان سنگاپوری
کره جنوبی
اقتصادهای پیشرفته
بود که همیشه اصرار داشــت آسیاییها بسیار صرفهجو هستند و این جزو
ارزشهای مه ِم آســیایی به شمار میآید .نکته جالب توجه این است که تا
سالها دادهها نیز اینطور نشان میدادند که خانوادههای آسیایی بسیار مراقبِ
مالزی
تایلند
کردن خود هستند و تا جای ممکن احتیاط میکنند تا چیزی اضافه
پول خرج ِ
خرج نشود .اما در چند سال اخیر مصرفگرایی موفق شده به این منطقه نیز
سرایت کند و این مرد ِم صرفهجو را هم گرفتار کردهاست .حاال خیلیها تصور
چین
میکنند آن دوره صرفهجویی تنها یک دوره گذار بود که آسیاییها از آن عبور
کردند و حاال مانند بسیاری از دیگر نقاط جهان گرفتار مصرفگرایی شدهاند.
درصد بدهی خانوار در اقتصادهای پیشــرفته نسبت به تولید ناخالص
داخلی از سال  2008که بحران بزرگ اقتصادی رخ داد همینطور کاهش
پیدا کردهاست .دادههای بهدستآمده از بانک بینالمللی ستلمنت نیز این
JJبار سنگین بدهیها بر دوش خانوار
بدهی
مســئله را تأیید میکند .اما در تعدادی از کشورهای آسیایی درص ِد ِ
چاالکی اقتصادی برخوردار است و به همین خاطر به نظر میرسد
آسیا از
خانوار مســیر معکوس را در همین فاصله زمانی طی کردهاست .بیشترین
ِ
نگرانی زیادی در مورد افزایش بدهیهای خانوار نباشــد .در گذشــته
جای
درص ِد افزایش مربوط به چین بوده که در آن مجموع خانوارهای چشمبادامی
ِ
خانوادهها واقعــاً محتاط بودند و به این راحتی هزینــه نمیکردند .در کره
حدود 4.5تریلیون دالر در یک دهه گذشته قرض گرفتهاند .البته خانوارهای
جنوبی بود یا در سنگاپور ،تفاوتی نداشت ،هر خانوادهای میدانست حداقل
چینی از رقمهای بســیار کوچکــی حرکت خود را شــروع کردهاند .کره
و حداکثری که میتواند مصرف کند چقدر اســت .اما اکنون وضعیت تغییر
جنوبی ،تایلند و مالزی به نسبت درآمد ،افزایش بیشتری را تجربه کردهاند.
کردهاست .بانکها یکی از مهمترین عوامل ایجاد این تغییر بودند.
مصرفکنندگان در هنگکنگ و ســنگاپور در همین فاصله زمانی بسیار
بزرگترین خطر از نگاه کارشناســان اقتصادی ،نرخ بهره در آسیاست .بر
بیشتر قرض گرفتهاند.
اساس بررسیهایی که تاکنون در این منطقه صورت گرفته ،نرخ بهره ثابت
افزایش بدهی تا اندازهای مشخص به نظر پدیدهای سالم در هر اقتصادی
برای درازمدت در این منطقه بسیار کم است .در این شرایط کافی است بانک
میآید .یکی از نقدهایی که به اقتصاد آســیایی وارد میشود این است که
مرکزی حرکتی داشتهباشد ،بدهیهای خانوار ناگهان سر به فلک میگذارد.
وزن کمتری در اقتصاد جهان داشتهاست .آنها کاالهای بسیار زیادی تولید
در واقع اقدامات بانک مرکزی روی درآمدها تأثیر میگذارد و با این شــرایط
میکنند اما همچنان به روزنههای خارجی و غربی به چشم امید برای فروش
مصرف ،اوضاع خانوار آسیایی بسیار وخیم خواهد شد.
آن کاالها نگاه میکننــد .اما افزایش بدهی تاکنون
ِ
در حال حاضر میتوان به راحتی نقاط دردسرخیز
دینامیک این
کمکهایی در این زمینه کردهاست و
را شناسایی کرد .دولتها باید آنها را هدف قرار بدهند.
جریان را تغییر دادهاســت .هزینه خردهفروشی در
به هر حال افزایش بدهیهای خانوار میتواند به راحتی
آســیا به جز ژاپن در پنج سال گذشته بیش از 10
به مشــکلی بزرگ و الینحل تبدیل بشود .بسیاری از
درصد رشــد داشتهاست .در این میان ،دسترسی به
خانوادههای کمدرآمــد در کرهجنوبی همین حاال با
کارتهای اعتباری برای خرید خانه ،ماشین و پوشاک
مشــکل بزرگ بدهیها مواجه شدهاند .گذر زمان ،بار
جزو مواردی است که به این جریان کمک کردهاست.
ِ
بدهیها را بر دوش آنها ســنگینتر میکند .در این
به هر حال بدهی میتواند خطرناک باشد .صندوق
شرایط افراد فقیر چارهای ندارند جز اینکه از بقیه قرض
بینالمللی پول اخیرا ً در مقالهای به بررسی این مسئله
تریلیون دالر
بگیرند و روزگارشــان را سپری کنند .آنها گاهی به
در کوتاهمــدت پرداختهاســت .افزایــش بدهیهای
مجموع بدهی خانوار
هزینههای درمانی نیاز دارند و گاهی به هزینه خوراک
مصرفکننده در کوتاهمدت برای رشد اقتصادی مفید
چینی در یک دهه
و پوشــاک احتیاج پیدا میکنند پــس چارهای جز
اســت و نرخ بیکاری را پایین نگه میدارد .اما بعد از
گذشته
قرض گرفتن ندارند .بدهیها میتوانند خیلی راحت
گذشــت مدتی در درازمدت این روند کام ًال معکوس
ارزشهای آسیایی را زیر سؤال ببرند.
یشود.
م 

4.5

چرا باید خواند:
آسیاییهاهمیشه
به «صرفهجو» بودن
معروف بودهاند .اما
حاال نگاهی به وضعیت
بدهیهای خانوار
نشان میدهد میزان
مصرف در این منطقه
رو به افزایش است.
در حالیکه زمانی
صرفهجویی جزو
ارزشهای آسیا به
شمار میآمد ،حاال
بدهیها این ارزشها را
خاموشمیکنند.

افزایش بدهیهای
خانوار میتواند
به راحتی به
مشکلی بزرگ و
الینحلتبدیل
بشود .بسیاری
از خانوادههای
کمدرآمد در
کرهجنوبیهمین
حاال با مشکلِ
بزرگ بدهیها
مواجه شدهاند .گذر
زمان ،بار بدهیها
را بر دوش آنها
سنگینترمیکند
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[ خطوط هوایی قطر ]

دیپلماسیهواپیمایی

اکبر الباکر ،رئیس صنعت هواییای که بیشترین صحبتها را به خود اختصاص داده ،جهانی میشود

چرا باید خواند:
نام خطوط هوایی
قطر جزو نامهای
آشناست .البته نام
رقبای آن مانند اتحاد
و امارات نیز به گوش
همه آشناست .خط
هوایی قطر در عرض
دو دهه از استارتآپی
کوچک به غولی بزرگ
تبدیل شده و اکنون
برای جهانی شدن قدم
برمیدارد؛ این مسیر
چگونه پیش میرود؟

رؤسای خطوط هوایی (ایرالینها) اغلب اسمهای شناختهشدهای
هستند دلیلش هم نوع رفتار آنهاست که توجه همه را به خود جلب
میکند .حاال مایکل اولری از رایانایر باشــد یا ریچارد برنســون از
ویرجین آتالنتیک ،فرقی نمیکند .به هر حال توجه عموم به سوی
آنها جلب میشود .اما در این صنعت شخصی وجود دارد که با فاصله
از بقیه ایستادهاست :اکبر الباکر؛ او مدیرعامل شرکت هواپیمایی قطر
ایرالین است .همه او را به خاطر رفتارهای نامنتظرهاش در نشستهای
مطبوعاتی میشناسند .عالوه بر آن ،این شخصیت معموالً حملههای
جذابی به شرکتهای رقیب خود میکند که باعث شده توجه بیشتری
را به خود جلب کند .او از واژه «آشغال» برای ایرباس و بوئینگ استفاده
کرده و گفتهاســت« :نیازی نیست با این آشغالهای امریکایی سفر
کنید».
باکر به تازگی رفقای جدیدی پیدا کردهاســت .ژوئن امسال بود
که عربستان سعودی ،امارات متحده عربی ،بحرین و مصر با توافقی
جمعی ،قطر را تحریم کردند .آنها عبور هرگونه هواپیمای قطری را از
تعطیلی بیش
آسمانشان ممنوع اعالم کردند .این اقدام منجر به لغو و
ِ
معادل
از  50پروا ِز روزانه به این کشــورها شــد و در نهایت هزینهای
ِ
دهم کسبوکار برای این خط هوایی به همراه داشت .بهعالوه سود
یک ِ
سالیانه 500میلیون دالر نیز از دست رفت.
چنین شــوک بزرگی در این مقیاس وسیع میتوانست هر خط
هواییای را که در بخــش خصوصی فعالیت میکند به کلی از پای
دربیاورد .اما خطوط هوایی قطر از سال  2013تاکنون به صورت کامل
در اختیار دولتها بودهاست .تحلیلگران بر این باورند که این صنعت
در قطر کام ً
ال زیانبار اســت و خودش را با انحصار هتلها و به کمک
برخی گروهها روی پا نگه داشتهاست .همه اینها دست به دست هم
داد تا مسئوالن در مورد خط هوایی قطر به چیزهای تازه فکر کنند.
پادشاهی کوچک را به نمایش عمومی در
اکنون آنها میخواهند این
ِ
سرتاسر جهان بگذارند.

میلیون دالر
سود ساالنه که به خاطر
تحریم قطر از دست
خطوط هوایی این کشور
رفت

هوایی قطر یک استارتآپ کوچک بود
JJوقتی خط
ِ
ســال  1996بود که امیر قطر شیخ حامدبن خلیفه الثانی ،آقای
باکر را به عنوان مسئول خطوط هوایی قطر انتخاب کرد .در آن زمان
هوایی
آپ تازهکار بود که باید به یک خط
خط
هوایی قطر یک استارت ِ
ِ
ِ
هوایی قطری فعالیت
جهانی تبدیل میشد .باکر پیشتر در خطوط
ِ
میکرد و با امور آن به صورت مختصر آشــنایی داشت .هرچند این
خط هوایی با تجربهای اندک کارش را آغاز کرد اما خیلی زود اعتماد
مسافران را به خود جلب کرد .تعداد مسافران این خط هوایی در سال
 2016به بیش از 32میلیون نفر رسید.
رقبای این خط هوایی همیشه میگفتند حمایتهای دولتی این
هوایی ویژه و خاص تبدیل کردهاست .سه غول
شرکت را به یک خط
ِ
ِ
بزرگ امریکایی که در این زمینه فعالیت میکنند نیز بارها این شرکت
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را بــه خاطر یارانههای دولتی کــه دریافت میکند نقد کردهاند .آنها
معتقدند که برنامه درازمدتِ خط هوایی قطر این است که به کمک
تمامــی رقبای خود را در این صنعت از گردونه رقابت خارج
یارانهها
ِ
کند .مســئوالن این خط هوایی در ماه ژوئن اعالم کردند قرار است
هوایی امریکایی را خریداری کنند .اما این
 10درصد از سهام خطوط
ِ
جریان با بحثها و تنشهای بسیاری همراه شد.
جالب اینجاســت که این خط هوایــی در خلیج فارس هم هیچ
هوایی امارات و اتحاد هستند.
محلی آن خطوط
دوستی ندارد .رقبای
ِ
ِ
فعلی قطر میتوانند سود ببرند .بسیاری از تحلیلگران
آنها از انحصار ِ
معتقدند خطــوط هوایی قطری و اتحاد بیش از آنکه با امریکاییها
رقابت کنند با یکدیگر در رقابت هستند .اتفاقی که در جریان انحصار
قطر رخ داد میتواند به نفع خطوطِ
هوایی رقیب تمام شود.
ِ
حاال که دشــمنان در خاورمیانــه دورتادور باکــر را گرفتهاند او
چارهای ندارد جز اینکه سرمایهگذاریهای جدیدی داشتهباشد .برخی
پادشاهی
میگویند او قصد دارد ابتدا سری به سایر نقاط دنیا بزند و بعد
ِ
خطوطِ هوایی در خلیج فارس را به دست بیاورد .یعنی بهجای اینکه
خطوط هوایی در همین منطقه را خریداری کند قدمهای بلندتری
هوایی دیگری رفتهاست .البته برخی
برداشــته و به ســراغ خطوط
ِ
بردن اهدافش
میگویند باکر مهارتهای دیپلماتیک کافی برای پیش ِ
ندارد .کسانی که با او کار میکنند از سختگیریهایش در محیط کار
میگویند اما باز هم بقیه خارج از محیط کار او را دستکم میگیرند.
به هر حال او چندین سال پیش موفق شد استارتآپی کوچک را به
غولی بزرگ در خاورمیانه تبدیل کند .اکنون نیز بعید نیست بتواند این
غول خاورمیانهای را به اژدهایی هفتسر در جهان تبدیل کند .او حتی
دعوتهایی از سوی کشورهایی نظیر هند دریافت کرده که میتواند
آیندهاش را دگرگون کند .هرچند او در خلیجفارس ضربه خورده اما
احتماالً در سایر نقاط جهان به زودی خواهد درخشید.
کدام محاصره؟
مسافرانی که جابهجا شدهاند100=2011 ،

IAG
خطوط هوایی قطر
مجموع جهانی
LATAM

 ................................گیـشـه ................................
به خاطر چند میلیارد بیشتر

ش در گیشه تناسب دارد؟
هزینه تولید یک فیلم سینمایی در سینمای ایران چقدر است و آیا با فرو 
تا چند سال پیش فیلمی که فروش یک میلیارد تومان را رد میکرد جشن میگرفت و نامش در خبرگزاریها و روزنامهها ثبت میشد
صوفیا نصرالهی
و همه به عنوان فیلم موفق از آن یاد میکردند .فروش میلیاردی به معنای موفقیت مالی سازندگان فیلم بود .االن دیگر کسی فروش
یک میلیارد تومان را جدی نمیگیرد .قیمت بلیتهای سینما تفاوت چندانی نکرده درنتیجه نمیشود گفت که تعداد مخاطبان به
منتقدسینما
طرز قابلمالحظهای در عرض این یک دهه دچار تغییر شده .پس جریان چیست؟ ماجرا به هزینه تولید فیلمها برمیگردد .این روزها
برای ساخت یک فیلم معمولی و نه حتی پرهزینه و فاخر باید حداقل یک میلیارد تومان هزینه کرد .اغلب اوقات با مخارج پخش و غیره رقم بزرگتری هم
میشود .در نتیجه اگر فیلمی در گیشه یک میلیارد تومان بفروشد حتی هزینه تولیدش را هم برنگردانده چه برسد به اینکه عواملش سود کنند.

گیشـه
اولین قدم برای صنعتی شدن سینما:

تناسب دخل و خرج

در سالهای اخیر این موضوع بررسی شده که فروش گیشهها با هزینه تولید در سینمای ایران همخوانی دارد یا نه

مدتهاست که اهالی سینمای ایران از آینده آن ابراز نگرانی میکنند .تا سه -چهار سال پیش به
مدت چند سال با افت شدید مخاطب روبهرو بودیم .هر فیلمی که از مرز یک میلیارد عبور میکرد
یک پیروزی بزرگ برای سینما محسوب میشد .هرچند قیمت بلیت هر سال مقدار کمی افزایش
داشت اما باید اعتراف کرد که سینما در ایران نسبت به بقیه کشورهای جهان سرگرمی ارزانتری
ت بلیتهای سینما متعاد ل است .نمیشود منکر شد که تعداد مخاطبان سینما نسبت
است و قیم 
به دهه  60مثال کاهش پیدا کرده ولی واقعیت اینجاست که این مشکل گریبانگیر همه کشورهای
دنیاست .درنتیجه در شرایط فعلی میتوانیم نتیجه بگیریم که اوضاع سینمای ایران و فروشش خیلی
هم بد نیست .نگاهی به جدول فروش همین امسال اگر داشته باشیم سه فیلم باالی جدول ،که
هرسه کمدی هم هستند فروش باالی  15میلیارد تومان داشتهاند .این یعنی «گشت  »2ساخته
سعید سهیلی« ،نهنگ عنبر :2سلکشن رویا» ساخته سامان مقدم و «خوب ،بد ،جلف» اولین فیلم
پیمان قاسمخانی در مقام کارگردان ،آثاری بودهاند که سود خوبی نصیب سازندگانشان شده است.
«گشت  »2و «نهنگ عنبر  »2که اصال موفق شدند از «فروشنده» اصغر فرهادی و «من سالوادور
نیستم» منوچهر هادی هم جلو بزنند و لقب پرفروشترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران را از آن
خودشانکنند.
بعد از آنها نوبت به «اکســیدان» حامد محمدی« ،ماجرای نیمروز» محمدحسین مهدویان،
«ســاعت پنج عصر» مهران مدیری« ،رگ خواب» حمید نعمتاهلل« ،زیر ســقف دودی» پوران
درخشــنده و «برادرم خسرو» احسان بیگلری میرسد .تلفیقی از فیلمهای کمدی و درامهایی با
مایههای مختلف از سیاسی گرفته تا اجتماعی و آخری که درحقیقت روانشناسانه است .این فیلمها
باالی یک میلیارد و نیم فروختهاند .یعنی در چهار ماه اول سال ،ده فیلم توانستهاند نهتنها هزینه
تولیدشان را بازگردانند ،که به سود هم برسند .حاال بگذریم از این نکته که پخشکنندههای سینما
و ســینماداران به شدت نگران وضعیت سینمای ایران در شش ماه دوم سال هستند و معتقدند
شورای صنفی نمایش با بیسیاستی همه فیلمهای پرفروش را نیمه ابتدایی سال اکران کرده و برای
نیمه دوم فیلم مهمی باقی نمانده .موضوع اینجاست که علیرغم رونق چند سال اخیر و اینکه دیگر
فروش باالی یک میلیارد و خردهایِ فیلمها نکته شگفتانگیزی نیست ،دخل و خرج سینمای ایران
تناسبی ندارد .در حال حاضر تقریبا  90درصد تولیدات سینمای ایران ،چه در داخل یک آپارتمان
بگذرند چه لوکیشنهای خارجی هم داشته باشند در کمترین حالت  800میلیون تومان هزینهشان

فیلم دوئل سال  1382با هزینه باالی یک میلیارد تومان ساخته شد ،اما خوب نفروخت
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میشود .این یعنی  90درصد محصوالت سینمای ایران باید باالی یک میلیارد بفروشند .اتفاقی که
در سالهای اخیر فقط برای چیزی بین  15تا  20درصد فیلمها افتاده است.
نتیجه منطقی معادله این میشود که با توجه به هزینهها ،ساخت فیلم سینمایی به صرفه نیست.
این تازه در مورد تولیدات عادی سینمای ایران است .اگر به فیلمهای پرهزینه سینمای ایران نگاه
کنید متوجه میشوید که این عدم تناسب دخل و خرج در مورد آنها با درصد خیلی باالتر اتفاق
میافتد .پرهزینهترین فیلم تاریخ ســینمای ایران در حال حاضر «محمد رسولاهلل(ص)» ساخته
مجید مجیدی است که به دلیل مشارکت عوامل حرفهای سینمای جهان از جمله فیلمبردار و طراح
صحنه اسکاری یا آهنگسازی مثل ای.آر .رحمان هندی و ساخت لوکیشنی در زمینی وسیع که
شهرک پیامبر اعظم نام گرفته است 40 ،میلیون دالر هزینه ساختش شد .در حالی که علیرغم
روزهای زیاد اکران درنهایت فروش فیلم به  15میلیارد تومان رســید .فیلمی که هزینه تولیدش
حداقل  20برابر بیشتر از سایر محصوالت سینمای ایران بود ،درنهایت حتی نتوانست پرفروشترین
فیلم تاریخ سینمای ایران شود .این اتفاق در مورد سایر فیلمهای پرهزینه هم افتاده است :فیلم «راه
آبی ابریشم» محمد بزرگنیا با حضور عوامل هنگکنگی و آسیای شرقی برای موسیقی و جلوههای
ویژه ساخته شد .از لحاظ فنی فیلم خوشسر و شکلی بود اما به لحاظ قصه فیلم ضعیفی به شمار
میرفت .هزینه تولید فیلم  6میلیارد تومان بود اما وقتی اکران شــد کمتر از  300میلیون تومان
فروخت« .ملک سلیمان» شهریار بحرانی محصول سال  1387با هزینه 5میلیارد و  500میلیون
تومان تولید شد و در اکران کمی بیش از یک میلیارد تومان فروخت .البته عوامل فیلم فروش کم آن
را گردن خیلی چیزها از جمله کپی غیرقانونی فیلم میاندازند اما واقعیت این است که نقاط ضعف
متعدد فیلم مانع از فروش آن شــد .اولین بیگپروداکشن سینمای ایران سال  1382ساخته شد:
فیلم «دوئل» احمدرضا درویش که آن زمان اولین فیلمی بود که صداگذاری به شیوه دالبی داشت
و برای تصحیح صدای فیلم به خارج از کشور رفته بودند .فیلمی که در آن سال بیش از یک میلیارد
تومان صرف ساختش شده بود .عددی که برای  14سال پیش رقم هنگفتی است اما در گیشه بیش
از  700میلیون تومان نفروخت و حتی نتوانست هزینه تولیدش را بازگرداند.
همه این مثالها عنوان شــد که بگوییم زمانی در سینمای ایران اصال به این موضوع اهمیت
نمیدادند که فروش فیلم در گیشــه تناســبی با هزینهاش دارد یا نه .بنیاد فارابی میتوانست به
فیلمهای فاخر وامهای کالن بدهد و فیلمهای دولتی ساخته میشدند که درنهایت حتی اگر فروش
هم نمیکردند جزو کارنامه فرهنگی وزارت ارشاد آن دوره محسوب میشدند؛ حتی اگر در تاریخ
ســینما نامی از آنها باقی نمیماند! اما با رکود اقتصادی ،وقتی در همه حوزهها از جمله فرهنگ و
هنر دچار مشکالت مالی شدیم ،دیگر فارابی هم توان الزم برای کمک به فیلمها را ندارد .و اتفاقا
شروع خوبی است .همین که به فکر افتادهایم که ببینیم چقدر باید برای تولید فیلم هزینه کنیم که
با توجه به متوسط رقم فروش فیلمها در گیشه به صرفه باشد ،یعنی اولین قدمها را برای صنعتی
شدن سینمایمان برداشتهایم .برای اینکه بین عرضه و تقاضا تناسبی برقرار شود .در حقیقت بعید
است بتوانیم هزینههای تولید سینمای ایران را کاهش بدهیم .از دستمزد عوامل گرفته تا تجهیزات
فنی و لوکیشنها و تازه در مراحل بعدی پخش و تبلیغات ،همه ارقام باال رفته .درنتیجه برای ادامه
چرخه سینما و به سود رساندن باید تدابیری برای فروش بیشتر فیلمها بیندیشیم .یا تمهیداتی برای
اکران فیلمها قایل شویم و تولیداتمان را کنترل کنیم تا وقتی که چرخه اقتصادی سینما بتواند بدون
کمکهای دولتی راه خودش را از طریق گیشــه و مخاطب و بخش خصوصی مثل شبکه نمایش
خانگی باز کند .بعد میشــود دوباره تولیدات را گستردهتر کرد؛ وقتی که یاد گرفتیم جوری فیلم
بسازیم که عایدیاش بیشتر از هزینههایش شود.

به طور کلی رقم دریافتی سوپراستارها را بین  300تا  500میلیون میشود تخمین زد و گاهی هم به
بودجه فیلم نگاه میکنند و با توجه به آن دستمزدشان مشخص میشود .برخی تهیهکنندگان میگویند
هزینه دستمزد سوپراستارها بین  25تا  30درصد هزینه تولید فیلم است.

گزارش محرمانه

تقریبا هیچ آمار رسمیای برای اینکه نشان دهد در سینمای ایران تقسیم هزینههای یک فیلم به چه صورت است،
وجود ندارد؛ عوامل فیلمها دوست ندارند دستمزدهایشان را اعالم کنند
در همین پرونده اگر گزارش هزینه تولید فیلمهای خارجی را بخوانید میبینید که همهچیز
مشخص است .از اینکه کارگردان یا تهیهکننده به طور متوسط چقدر در سال دستمزد میگیرد
تا گرانترین بازیگران و دستمزدهایشان .در سینمای جهان کسی دستمزدش را پنهان نمیکند و
اگر پول زیادی هم دریافت میکند در فهرستهای فوربز و بیزینس اینسایدر بالفاصله اسمشان به
عنوان پردرآمدترین بازیگر میآید و متقابال پولسازترین بازیگران هم مشخصاند .در سینمای ایران
دلیل
از آنجایی که نســبتی بین درآمد و پولساز بودن وجود ندارد و فروش فیلمها به هزار و یک ِ
حاشیهای هم بستگی دارد معموال عالقهای به فاش شدن دستمزدها وجود ندارد .با این حال طبق
خواندهها بنظر میرسد بازیگران سینمای ایران وضعشان به نسبت بقیه مشاغل بهتر است .هرچند
بین دســتمزد بازیگری مثل رضا عطاران یا شهاب حسینی با یک بازیگر غیرچهره سینما تفاوت
چشمگیری مشاهده میشود .رضا عطاران دو سال پیش در گفتوگو با «تماشاگران امروز» گفته
بود« :مگر  100میلیون زیاد است؟ واقعا یک کاری بوده که اصال پول نگرفتهام .یکی را نصف گرفتهام.
بستگی دارد کار برای کدام کارگردان باشد و روبهروی چهکسی بازی کنم ».به هر حال از آنجایی که
عطاران در حال حاضر تنها بازیگری است که گویا بازگشت سرمایه فیلمهایش تضمینشده است،
تهیهکنندگان با طیب خاطر این پول را میپردازند .در سالهای اخیر سینمای ایران فروشهای
خوبی داشته .حاال دیگر فروش بیش از یک میلیارد تومان فیلمها امری طبیعی شده است .اما از آن
طرف هزینهها هم افزایش پیدا کردهاند .بیایید بخش به بخش هزینهها را بررسی کنیم:
JJبازیگران
طبق آمار تخمینی اگر در فیلمی یکی از سوپراستارهای سینما بازی کند به تنهایی بیش از
 60درصد هزینههای فیلم مربوط به دستمزد آن بازیگر میشود .حتی دستمزد این سوپراستارها
هم متغیر است .مثال شهاب حسینی قبل از دریافت جایزه جشنواره کن دستمزد پایینتری داشت
تا بعد از آن .البته بســیاری از این سوپراستارها اگر قرار باشد در فیلمهای کارگردانان فیلماولی یا
کارگردانان کهنهکار بازی کنند چک سفید امضا میکنند و دستمزدشان را پایین میآورند.
به طور کلی رقم دریافتی سوپراستارها را بین  300تا  500میلیون میشود تخمین زد
و گاهی هم به بودجه فیلم نگاه میکنند و با توجه به آن دستمزدشان مشخص
میشود .برخی تهیهکنندگان میگویند هزینه دستمزد سوپراستارها بین  25تا
 30درصد هزینه تولید فیلم است .البته بازیگران معمولی که نقشهای اصلی
فیلم نیستند دستمزدشان بین  5تا  10میلیون تومان است .درنتیجه فکر نکنید
هرکسی که بازیگر است درآمد چندصد میلیونی دارد.
JJکارگردان
در ســینمای جهان بیشترین دســتمزد نصیب کارگردان و
تهیهکننده میشود .اینجا معادالت کمی بههمریخته است.
بسیاری از کارگردانان خودشان تهیهکننده فیلم هم هستند
اما این به معنای دســتمزد دوبرابریشان نیست .بیشتر
اوقــات کارگردانانی که خودشــان تهیهکنندگی را هم
برعهده دارند بیشتر ضرر میکنند .کارگردانان فیلم اولی
بیش از  40-30میلیون دستمزد نمیگیرند .همهچیز
خیلی بســتگی به ایــن دارد که ســرمایهگذار فیلم
چهکسی باشد .دیده شــده که برخی سرمایهگذاران
دســتمزد بیشــتری به کارگردانان دادهاند .گستره
دستمزد کارگردانان باســابقهتر بیشتر است .از 150
رضا عطاران در حال حاضر
بیشترین دستمزد در میان
بازیگران دریافت میکند

میلیون تومان شروع میشود و برای کارگردانانی که خودشان نقش ستاره را دارند و اسمشان در
تیتراژ فیلم بخشی از هزینهها را جبران میکند به  700میلیون هم رسیده است .متوسطش بین
 200تا  400میلیون است.
JJفیلمنامهنویس
میشود گفت آنها جزو مظلومترین عوامل هستند .به جز یکی ،دوتا فیلمنامهنویس مثل پیمان
قاسمخانی که با حضور در تلویزیون برای مردم تبدیل به چهرهای آشنا شد و ستاره فیلمنامهنویسان
کمدی است ،بقیه فیلمنامهنویسان برای عامه مردم اسامی آشنایی نیستند و درنتیجه کمتر پیش
میآید نام یک فیلمنامهنویس در تیتراژ به خودی خود باعث فروش بیشــتر فیلم شود .در حالی
که آمار نشان میدهد مخاطب سینما بیش از هرچیزی به قصه توجه دارد و فیلمهای پرفروشتر
آنهایی هستند که قصههای پرکششی برای مردم دارند .رقم پرداختی برای فیلمنامه هم متغیر بوده و
فیلمنامه متوسطی که یک فیلمنامهنویس جوان و ناشناخته نوشته باشد بین  10تا  20میلیون تومان
قیمتگذاری میشود .اما متوسط قیمت فیلمنامههای افراد صاحبسبک که البته تعدادشان زیاد
نیست ،بین  80تا  150میلیون تومان است .فیلمنامهنویسان باتجربه در مواردی حدود  200میلیون
تومان هم بابت فیلمنامه دریافت کردهاند اما به طور کلی میانگین دریافتی برای یک فیلمنامهنویس
که کار اولش نباشد و فیلمنام ه نسبتا خوبی هم نوشته باشد بین  50تا  80میلیون تومان است.
JJعوامل فنی
گروه فیلمبرداری متشکل از مدیر فیلمبرداری و دستیارانش (میتواند یک یا چند دستیار داشته
باشــد) به صورت گروهی بین  100تا  150میلیون دســتمزد دریافت میکنند .دستمزد گروه
صدابرداری کمتر است و بین  50تا  60میلیون برای یک فیلم متوسط دستمزدشان است .دستمزد
طراح صحنه و لباس و چهرهپردازان بین  50تا  100میلیون تومان تخمین زده میشود .منشی
صحنه که باید همراه و همپای کارگردان باشــد به طور متوسط بین  4و نیم تا  5میلیون
تومان در ماه دســتمزد دریافت میکند و از آنجایی که زمان تولید یک فیلم به صورت
متوسط  40جلسه مفید طول میکشد میتوان مدتزمان کلی تولید یک فیلم را بین
 4تا  5ماه در نظر گرفت .در نتیجه یک منشی صحنه حرفهای به صورت متوسط
برای تولید یک فیلم نزدیک به  20میلیون تومان دستمزد دریافت میکند .پس
از اتمام فیلمبرداری نوبت به تدوین و اتالوناژ و کارهای فنی پایانی فیلم میرسد.
یک گروه تدوین متشکل از یک تدوینگر و دو دستیار به صورت گروهی بین  55تا
 80میلیون تومان برای تدوین یک فیلم دستمزد دریافت میکنند .مدیر تولید و مشاور
کارگردان هم بخشی از هزینه فیلم را به خودشان اختصاص میدهند که روی هم چیزی
بین  90تا  130میلیون تومان میشــود .اگر حداقل این هزینهها را هم جمع
بزنیم به این نتیجه میرسیم که تولید یک فیلم در ایران حداقل یک
میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که البته بخش اعظمی از آن به
ستارههای فیلم میرسد .اما نکته اینجاست که این کف هزینه
همه ماجرا نیست .در این فهرست رقم دریافتی آهنگسازان را
نداریم که بنا به شهرتشان در موسیقی فیلم رقمشان خیلی
متفاوت اســت و خود آنها گروهی از نوازندگان هم دارند .تازه
به جز همه اینها توجه کنید که در قرن بیستویکم ساخت
فیلم بدون تبلیغــات معنا ندارد .درنتیجه بــا اضافه کردن
هزینه تبلیغات به نظر میرسد هر فیلم ایرانی برای بازگشت
سرمایهاش حداقل باید دو میلیارد تومان بفروشد.
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گیشـه

وقتی تهدیدها فرصت میشوند

درباره پخشکنندههای آنالین فیلمها و سریالها در بستر اینترنت که نمونههای خارجی موفقی هم دارند و تعدادشان
در ایران هم رو به افزایش است

JJچرایی ظهور پخشکنندههای اینترنتی
همهچیز از اینجا شــروع شد که چندین بار تالش شد تا شبکههای خصوصی تلویزیون
شود .اما قوانین پیچیده و نظارتها به گونهای بود که هربار صدا و سیما توانست انحصارش
را حفظ کند .وقتی تالشها برای ایجاد شبکههای خصوصی تلویزیونی به جایی نرسید با پا
گرفتن اینترنتهای پرسرعت ،ایدههایی برای تاسیس شبکههای تلویزیونی اینترنتی مطرح
شد .در بستر اینترنت قوانین متفاوتتر بود و امکانش وجود داشت که اینبار بتوانند صدا و
سیما را متقاعد به داشتن رقیب بکنند .اینکه چرا نشد مهم نیست .مهم این است که به هر
حال بازار همیشه وقتی متقاضی داشته باشد مسیر خودش را پیدا میکند .در همین راستا
اولین بازار ایجادشده شبکه نمایش خانگی بود که باید مفصل به آن پرداخت که چطور رشد
کرد و در فضایی که به وجود آورد چقدر توانست مخاطب جلب کند و هزینهها چطور به سود
رسیدند که االن خیلی از کارگردانان و عوامل درجهیک نهفقط تلویزیون ،که حتی سینمای
ایران عالقهمند به کار در حوزه شبکه نمایش خانگی هستند و سرمایهگذار هم خیلی راحتتر
جذب آن حوزه میشود تا مثال سینما.
خب حاال محصوالتی داشــتیم که خارج از ظرفیت سینما و تلویزیون تولید میشدند و
باید جایی برای پخش پیدا میکردند .سوپرمارکتها البته برای عرضه این محصوالت بودند
اما خرید دیویدی همیشه مشکالت خودش را دارد ،در حالی که حتی این روزها مخاطب
فیلمهای خارجی هم به جای خرید دیویدی فیلمها آنها را از اینترنت دانلود میکند چون
هم دستش در انتخاب زیرنویس باز است ،هم خیلی سادهتر میتواند با وسایل دیجیتال آنها
را تماشا کند .پخشکنندههای دیویدی دیگر کمتر مرسوم هستند و در عوض هر وسیله
دیجیتالی که داشته باشید یک پورت یواسبی دارد که میتوانید خیلی راحت فلشتان را به
آن بزنید و فیلم دانلودشده را تماشا کنید .یا حتی با استفاده از سرویسهای آنالین فیلم را
ببینی .د
ایده ســرویسهای آنالین در کشورهای خارجی باعث شد کمکم تفکر  VODدر ایران
درخواستی
ویدئویی
شکل بگیرد VOD .در حقیقت مخفف ( Video on Demandبرنامه
ِ
ِ
ضبطشــده) یکی از مجموعه خدمات قابل ارائه از طریق  IPTVاست .البته طبعا حاال باید
تعریفی از  IPTVهم ارائه داد IPTV :سیستمی است که در آن با استفاده از پهنای باند وسیع
اینترنت ،خدمات تلویزیون دیجیتال ارائه میشود .دسترسی به شبکههای اطالعرسانی ،حضور
مجازی در کالسهای آموزشی و جابهجایی زمان در پخش برنامههای تلویزیونی تنها بخشی
از انواع خدماتی است که از طریق زیرساختهای مخابراتی و پروژه  IPTVقابل دریافت است.
آنچه از تعریف تلویزیون تعاملی ( )IPTVبرای ما میشود دریافت کرد این است که IPTV
پروژهای مشــترک میان صدا و ســیما ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت ارتباطات و
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فناوری اطالعات باشــد .در حقیقت به دلیل نبود بازار رقابت برای شبکههای تلویزیونی از
ساختار اینترنت و ارتباطات برای جلب کردن گروه جدیدی از عالقهمندان استفاده شده است.
اول میترسند تهدیدی برای سینما باشد .همانطور که زمانی آمدن دیویدی به بازار
باعث شد مردم بیشتر در خانههایشان فیلمها را تماشا کنند اما نکته جالب اینکه تهیهکنندگان
سینما یعنی بخش صنعتی سینما از آن استقبال کرد.
سیروس تسلیمی تهیهکننده ســینما درباره راهاندازی پروژه سامانه نمایش درخواستی
یگویــد« :شــاید  ۱۰درصــد قیمــت واقعی فیلمهــای مــا از طریق فروش
( )VODم 
دیویدیهایشــان در بازار دریافت شود .یعنی  ۹۰درصد رایت فیلمها رایگان است و این
مشکلی است که همیشه وجود داشته است .همچنان که در بحث موسسه رسانههای تصویری
گفته میشود ،استانی به بزرگی اصفهان فقط  ۱۰نسخه از فیلمها میخرد چون مابقی کپی
میشود .با این شیوه میلیاردها تومان از پول اصلی بدنه سینما در اختیار کسانی قرار میگیرد
که کمترین زحمت را میکشند .البته اینکه  VODاین مشکل را حل کند یک کار تکنیکی و
فنی است و در وهله دوم نیازمند بازاریابی است».
در حقیقت  VODبه دلیل نیاز فرهنگی نبود که به وجود آمد بلکه اتفاقا کامال خاستگاه
اقتصادی داشت .حتی رئیس سابق سازمان سینمایی گفته بود که این سیستم پخش قرار
است به اقتصاد سینمای ایران کمک کند.
JJنمونه خارجی
باید به این نکته توجه کرد که در کشورهای خارجی این شبکهها خودشان تولیداتی
هم دارند .مشهورترینشان این روزها شبکه نتفلیکس است .شبکهای اینترنتی که سال
 1997تاسیس شد و متخصص در زمینه  VODاست .هرروز تعداد محصوالت شاخصش
بیشتر میشود اما آن محصولی که احتماال نامش به گوش هم ه خورده «خانه پوشالی»
است که از قضا از آنجایی که قانون کپیرایت در ایران وجود ندارد در حال حاضر در بیش
از نیمی از سرویسهای  VODایران هم سریال محبوب نتفلیکس در حال پخش است!
نتفلیکس هــم در ابتدا مثل پخشکنندههای ایرانی فقط محصوالت دیگران را به بازار
عرضه میکرد و سال  2012اولین سریالش یعنی همین «خانه پوشالی» را تولید کرد و
حاال از قطبهای مهم فرهنگی و پای ثابت جوایز هم شده .یعنی در حقیقت این آیندهای
است که میتوانیم برای VODهای ایرانی هم متصور باشیم .در حال حاضر  190کشور دنیا
میتوانند اشتراک شبکه نتفلیکس را داشته باشند و محصوالت آن را به صورت قانونی
تماشا کنند .عایدی نتفلیکس در سال  2016چیزی معادل  8.83میلیارد دالر بوده است.
 187میلیون دالر از درآمد نتفلیکس فقط مربوط به پخش آنالین در اینترنت بوده است.
نتفلیکس روی موبایلها ،کامپیوترهای شخصی،
لپتاپها و حتی سیســتمهای سینمای خانگی
و کنســولهای بازیهای ویدئویی قابل دریافت
است .سایتی که هر سال تقریبا  194میلیون نفر
را جذب میکند! رقم شگفتانگیزی است .درآمد
نتفلیکس از بخش تولیدات اریژینالاش در سال
 2016معادل 5میلیارد دالر بوده اســت .پرداخت
پول برای گرفتن اشتراک نتفلیکس معموال ماهانه
است اما نتفلیکس اعالم کرده که برای مشتریان
وفادارش ،کســانی که به طور مداوم و پشت هم
اشتراکشان را برای شبکه تمدید میکنند ،قیمتها

شاید  ۱۰درصد قیمت واقعی فیلمهای ایرانی از طریق فروش
دیویدیهایشان در بازار دریافت شود .یعنی  ۹۰درصد رایت
فیلمها رایگان است.

را باال نمیبــرد .مخاطبان غیروفادار که فقط گاهی برای دیدن یک ســری محصوالت
خاص مشــترک میشوند ممکن است هربار با رقم جدیدی برای استفاده از خدمات این
پخشکننده مواجه شوند.
JJپخشکنندههای آنالین ایرانی
یک نگاه گذرا نشان میدهد که ریشه بیشتر VODهای ایران در شرکتهای خصوصی
به خصوص در زمینه ارتباطات است .بیشتر ارائهکنندگان اینترنت پرسرعت از جایی به بعد
تصمیم گرفتهاند بهجز واگذاری سرویسهای اینترنتی به مشترکانشان خدمات دیگری هم
ارائه بدهند .یکی از این خدمات زدن سایتهایی برای پخش آنالین فیلمها بوده است .این
ســایتها که معموال برای مشترکانی که از اینترنت پرسرعت آن شرکت استفاده میکنند
تخفیفهای ویژهای برای عضویت قایل اســت ،به سادگی و با پر کردن یک فرم و پرداخت
مبلغی محصوالت تصویریشان را در اختیار شما قرار میدهند .البته که میزان حجم مصرفی
اینترنت را هم باید به هزینههایتان اضافه کنید اما در عوض هروقت بخواهید میتوانید محصول
موردعالقهتان را تماشا کنید ،آن را در فهرست عالقهمندیهایتان قرار دهید و به این ترتیب
هیچوقت آن را گم نخواهید کرد .تعداد این پخشکنندهها بیشــتر از آن شده که بشود به
همهشان پرداخت .ولی روی مهمترینهایشان مروری خواهیم داشت:

JJنماوا
جدیترین رقیب فیلیمو و آیو در حال حاضر نماواست
که به گروه اینترنتی شاتل مرتبط است .تعداد آثاری که
روی این سایت میتوانید ببینید از تنوع خوبی برخوردار
است 1800 :فیلم 25 ،سریال و  150انیمیشن روی نماوا بارگذاری شدهاند .رتبه الکسایش
 304اســت و ویژهبرنامه اریژینالی هم به نام «آنکات» دارد که به ســینمای ایران و جهان
میپردازد .نماوا طبعا برای کاربران شاتل و بعد هایوب و آسیاتک ترافیک رایگان دارد .مشکل
بزرگش فقط اینجاست که در حال حاضر قابلیت دانلود برای برنامههایش وجود ندارد .یعنی
فقط میتوانید آنالین آنها را تماشا کنید.
JJفیلمنت
اشتراک ماهیانه  10هزار تومان و ترافیکی که اینبار برای مشترکان خیلی
محدودتری یعنی فقط کاربران شــاتل و آســیاتک ترافیــک رایگان دارد.
برنامههایی که روی فیلمنت بارگذاری شدهاند قابلیت دانلود دارند 800 .فیلم
ایرانی و خارجی 15 ،ســریال و  170انیمیشن روی این سایت در دسترس
شــما هستند .اما شهرت فیلمنت از یکی از برنامههای اریژینالی میآید که
توسط خود تیم فیلمنت تهیه شده و فقط هم در این  VODقابل مشاهده است .برنامه اینترنتی
« »35بــا اجرای فریدون جیرانی در حال حاضر یکی از مهمترین برنامههای هفتگی درباره
سینماست که راستش را بخواهید گاهی اوقات تیترهایی که به مطبوعات و عالقهمندان سینما
میدهد از برنامه تلویزیونی «هفت» که از صدا و سیما درباره سینما پخش میشده باال میزند.

JJفیلیمو
تعداد مخاطبان و کاربرانش نشان میدهد که در حال
حاضر مهمترین شــبکه پخشکننده اینترنتی ایران
است .هزینه اشتراک ماهانه فیلیمو فقط 10هزار تومان
است .و برای کسانی که از اینترنت ایرانسل ،همراه اول یا آسیاتک استفاده میکنند حجم
رایگان دارد؛ به این معنا که با تماشای محصوالت از سایت فیلیمو انگار که اصال از اینترنتتان
استفاده نکرده باشید .در حالی که برای دیدن فالن سریال از یک سایت دیگر باید حجمی
را بــرای دانلود مصرف میکردید و دوباره حجم جدید میخریدید .اما اگر از اینترنتهای
گفتهشده استفاده میکنید میزان حجمی که برای استفاده از فیلیمو صرف شده رایگان
است .محصوالتی که در فیلیمو هستند برای مشترکانش قابلیت دانلود دارد .به عالوه فیلیمو
یکی از اولین VODهای ایران است که برای خودش برنامه ویژه هم تولید کرده .تعداد ویژه
برنامههایش به نسبت بقیه پخشکنندههای اینترنتی زیاد است« :هشتگ»« ،خشت خام»،
«آبان»« ،بازیشو»« ،چارگوش» و «دید در شب» فقط تعدادی از برنامههایی هستند که
توسط تیم تولید فیلیمو به صورت اریژینال تهیه میشود و شامل موضوعهای بیشتر فرهنگی
و بعد اجتماعی است .میان برنامههایشان «دید در شب» با اجرای رضا رشیدپور بارها تیتر
یک رسانهها را با گفتوگوهای تند و تیز و بیپرده مجری و مهمانان جالبش تأمین کرده
است.
 1800فیلم 40 ،ســریال و  290انیمیشن روی این سایت بارگذاری شدهاند یعنی تنوع
محصوالت برای مشترکان زیاد است .درضمن اگر از کسانی هستید که رتبه الکسا هم برایتان
اهمیت دارد این سایت بهترین رتبه الکسا را میان VODهای ایرانی دارد( .اینجا باید درباره
عدد رتبه الکســا در اینترنت توضیح داد .الکسا سایتی است که درحقیقت رتبهبندی همه
سایتهای جهان را برعهده دارد .هر دامنهای که ثبت شود براساس تعداد بازدیدکنندگانش،
تاریخچهای که دارد و جزئیات فنی به تفکیک جغرافیا و خیلی دقیق و ظریف در رتبهبندی
جهانی بررسی میشود).

JJزوم
این یکی از VODهایی است که جدیدا وارد بازار شده .سرویس زوم ایرانسل،
یک سرویس ارزش افزوده بر بستر پهن باند برای دسترسی کاربران ایرانسل
به محتوای تصویری باکیفیت است .این محتوا ممکن است شامل محتوای
زنده ،آرشــیوی یا هرگونه محتوای تصویری دیگر از قبیل فیلم سینمایی،
سریال ،کلیپ ،نماهنگ و ...باشد .زوم ایرانسل ابتدا برای کابران اعتباری و جهت دستگاههای
اندرویدی عرضه خواهد شــد ولی در آینده نزدیک جهت کاربران دائمی و سایر سیستمهای
عامل نیز در دســترس خواهد بود .این پخشکننده آنالین حتی برای عضویت هم به شدت
متکی به سایت ایرانسل است .نحوه استفاده از محتوای ارائهشده به سه شکل خواهد بود:
الف) محتوای رایگان ( )freeکه بدون نیاز به پرداخت وجه قابل مشاهده و استفاده است.
ب) ایجاد اشتراک ( ،)subscriptionکاربر با خرید اشتراک امکان دسترسی به محتواهای
تعریفشده را در بازه زمانی مورد اشتراک خواهد داشت.
ج) خرید موردی ( ،)pay per viewکه کاربر برای دیدن و دسترسی به هر محتوا ،هزینه
آن را جداگانه پرداخت خواهد کرد.
مدت اشتراک در ابتدا به صورت اشتراک روزانه با قابلیت تمدید خودکار است ولی در آینده
نزدیک سایر انواع اشتراک از قبیل هفتگی و ماهانه نیز به سرویس اضافه خواهد شد .پرداخت
هزینه استفاده در ابتدا تنها از موجودی شارژ سیم کارت (برای مشترکان اعتباری) امکانپذیر
است ولی در آینده نزدیک از طریق درگاههای پرداخت بانکی نیز امکانپذیر خواهد بود.
واقعیت این است که در حال حاضر پلتفرم سایت زوم برای ارتباط برقرار کردن چندان
راحت نیست.

JJآیو
هزینه اشــتراک آیو ماهانه 12هزار تومان اســت .اینیکی برای
مشترکان همراه اول ،رایتل ،پارس آنالین ،فناوا و مجددا آسیاتک
امکانات حجم رایگان فراهم کرده است .باران تلکام شرکت مادر آیو
است .آیو اپلیکیشــنی هم برای موبایل دارد که برنامههای زنده
تلویزیون را میتوانید از آن ببینید .در حقیقت در حال حاضر این تنها  VODاست که پخش
زنده تلویزیون هم دارد.

JJکاناپه
کاناپه اپلیکیشن نمایش ویدئو بر بستر موبایل و وب و محصولی از شرکت
صباسل آریاست .محتوای رایگان هم دارد به عالوه فیلمهای ایرانی که حقوق
آنها خریداری شده و با خرید اشتراک کاناپه میتوانید آنها را مشاهده کنید.
در کاناپه حتی میتوانید به فیلمهای مستند برجسته هم دسترسی داشته باشید .ایپدو ،پالن
(که مربوط به رایتل است) ،آیسینما و تعداد دیگری از پخشکنندههای اینترنتی دیگر هم
وجود دارند که هنوز به اندازه بقیه نتوانستهاند مخاطب گسترده جلب کنند.
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گیشـه

در هالیوود فیلمنامهنویسان همیشه اولویت دارند

برآیند هزینه تولید یک فیلم و دستمزد عوامل در هالیوود متغیر است .در فیلمهای مستقل همهچیز با  20میلیون دالر
انجام میشود و در بالکباسترها فقط یک سوپراستار به تنهایی  20میلیون دالر دستمزدش است
معادالت زمانه عوض شده .حتی در سینمای جهان هم ساز و کار دستمزدها تغییر کرده است.
در حال حاضر در هالیوود تهیهکنندگان اجرایی و مسئوالن فنی گاهی درآمدهایی در حد برخی
از بازیگران دارند .هالیوود ریپورتر در گزارشی دستمزدهای عوامل مختلف را برآورد کرده .به این
نکته هم باید توجه کرد که در سینمای جهان که تولیدات گسترده و در ژانرهای گوناگون است،
مثل سینمای ایران بازه خیلی دقیق و مشخصی برای هزینه تولید فیلمها وجود ندارد .فیلمهای
مستقل کمبودجهای داریم که با چیزی حدود 20میلیون دالر تولید میشوند (  80میلیارد تومان)
و فیلمهایی داریم که به بالکباستر شهرت دارند و فیلمهای پرهزینهای اکثرا در ژانر ابرقهرمانی
یا اکشن هستند و هزینه تولیدشان باالی  150میلیون دالر است و گاهی حتی تا  300میلیون
دالر هم میرسد.
JJستارههای سینما
زمانی برخی بازیگران درجه یک فیلمها میتوانســتند بیــن  20تا  30میلیون دالر تقاضای
دستمزد کنند تا جلوی دوربین بروند .البته در حال حاضر دیگر تقریبا چنین اتفاقی نمیافتد به
جز کسانی مثل جنیفر الرنس که سال گذشته برای بازی در فیلم «مسافران»  20میلیون دالر
دســتمزد گرفت .در حال حاضر دواین جانسون و لئوناردو دیکاپریو بین بازیگران مرد بهترین
دریافتیها را دارند که البته اولی پرکارتر و دومی کمکارتر است .اما حتی دواین جانسون هم برای
گرفتن  20میلیون دالر کار سادهای در پیش ندارد .کیانو ریوز چند سال پیش برای هر فیلم 15
میلیون دالر میگرفت به عالوه مقداری از ســهم فروش هــر فیلم ولی حاال فقط بین  2تا 2.5
میلیون دالر دریافت میکند .یکی از تهیهکنندگان پیشبینی کرده« :هرچه قراردادهایی از این
دست بیشتر شوند که بازیگر دستمزد کمتری بگیرد ولی در سود فیلم شریک شود ،هوشمندانهتر
و مدرنتر خواهد بود».
JJکارگردان
گرانترینشان این روزها کریستوفر نوالن است که برای «دانکرک»  20میلیون دالر دریافت
کرد .یکی از تهیهکنندگان ارشد هالیوود میگوید« :این روزها قراردادها خیلی پیچیده شدهاند چون
دیگر کارگردانی مثل اسکورسیزی به ندرت یافت میشود .کسی که امضای خودش را داشته باشد».
اما حتی کارگردان درجهیکی مثل دیوید فینچر هم وقتی استودیو از آینده پروژهای که به او ارائه
میدهد مطمئن نباشد ،دچار دردسر میشود .فینچر از فیلم «استیو جابز» کنارهگیری کرد چون
نتوانست استودیو را راضی کند که  10میلیون دالر دستمزدش باشد و به عالوه بتواند روی فروش

فیلم هم نظارت داشته باشد .به جایش فیلم را به دنی بویل سپردند .میانگین دستمزد کارگردانان
در هالیوود برای یک فیلم بین 750هزار دالر تا  1.5میلیون دالر اســت .بســته به سابقهشان در
فیلمسازی و موفقیتهایشان در گیشه یا نزد منتقدان دارد .آنجلینا جولی برای دومین فیلمی که
کارگردانی کرد یعنی «نشکسته» فقط یک میلیون دالر از استودیوی یونیورسال گرفت.
JJتهیهکننده
اینجاســت که تفاوتها با سینمای ایران پررنگ میشــود .در هالیوود استودیوها دستمزد
تهیهکنندهها را هم پرداخت میکنند ولی در ســینمای ایران این تهیهکننده است که دستمزد
همه را میدهد .درنتیجه اینجا از دستمزد تهیهکنندهها خبر نداریم .آنها کسانی هستند که همیشه
هزینه میکنند و سودشان را بعد از اکران فیلم باید محاسبه کرد اما در هالیوود استودیوها بیشترین
رقمی که به یک تهیهکننده در حال حاضر پرداخت میکنند  2.5میلیون دالر اســت .به اضافه
درصدی که از فروش گیشهها به تهیهکنندگان طبق توافق میرسد .برای مثال سایمون کینبرگ
برای تهیهکنندگی فیلم «ددپول»  2میلیون دالر دستمزدش را جلوتر از استودیو گرفت و بعد از
اینکه فیلم در سرتاسر جهان  782میلیون دالر فروخت 38 ،میلیون دالر اضافهتر از آنها دریافت
کرد .حتی تهیهکنندگان در ردههای پایینتر هم میتوانند انتظار داشــته باشند که از فیلمی با
بودجه متوسط ،مثال 350هزار دالر دستشان را بگیرد .با وجود این ،شغلشان مثل قدیم دیگر بریز
و بپاش ندارد.
JJفیلمنامهنویس
خبر خوب برای عوامل سینما در هالیوود این است که همچنان جایگاه فیلمنامهنویسان حفظ
شده و آنها با یک فیلمنامه هم میتوانند دستمزد خوبی بگیرند .باالترین دستمزد فیلمنامهنویسان
در حال حاضر متعلق به ســایمون کینبرگ است که برای فیلمنامه فیلمهای «مردان ایکس» 8
میلیون دالر دریافت کرد .نویســندگان تراز اول که میتوانند با بازنویسی فیلمنامههای دیگران
میلیونها دالر بیشتر پول دربیاورند .برای نمونه همین آقای کینبرگ هفتهای 350هزار دالر از
بازنویسی فیلمنامه دیگران نصیبش میشود .و تازه او گرانقیمتترین دکتر فیلمنامه در هالیوود
هم نیست( .دکتر فیلمنامه اصطالحی است که از روزگار دوران طالیی هالیوود و سلطه استودیوها
باب شد .آنها کسانی را داشتند که فیلمنامهها را بررسی و باب میل مخاطبان بازنویسیشان کنند).
خبر بد این است که با افزایش روزافزون شبکههای کابلی و اینترنتی و نویسندگان فوقالعادهای
که پرورش میدهند و دستمزدهای کمتری که به فیلمنامهنویسانشان میدهند و رقمش حتی از
مصوبه اتحادیه نویسندگان هم پایینتر است ،خطر کسادشدن کسب و کار فیلمنامهنویسان در
سینما وجود دارد.
JJرؤسای استودیوها
رقم پایه حقوقشان از  5میلیون دالر شروع میشود اما با فروش فیلمها این عدد میتواند دو یا
حتی سه برابر شود .اما همهچیز بستگی به عملکرد فیلمها در گیشه دارد وگرنه آنها ممکن است
ضرر هم بدهند چون در حقیقت مالکان اصلی فیلمها هستند.

نوالن برای ساخت فیلم دانکرک 20میلیون دالر دستمزد گرفت
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JJعوامل فنی
کسانی هستند که این وسط دستمزدشان افزایش داشته است .گریمورها االن ساعتی 46.22
دالر میگیرند که از ســال  2014چیزی معادل  4.1درصد افزایش دســتمزد داشتهاند .عوامل
صدابــرداری ،نه مدیر صدابرداری بلکه ردههای پایینتر مثل آنهایی که بوم صدا را نگه میدارند
حاال  47دالر در ساعت درمیآورند که معادل  6.1درصد افزایش دستمزد از سال  2014است.

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

الگوریتمها
به جای مغزها
چطور فناوری ذهنهای ما را به
چیزی زیادی تبدیل میكند؟
فیسبوك یكی از جذابترین رویاهای
آمارگران است؛ تعدادی از بزرگترین
مجموعههای اطالعاتی در تاریخ بشر
و توان آزمون هماهنگیهای معنادار
در ایــن آمار از نظــر ریاضی .وقتی
كامرون مارلو ،رئیس سابق گروه علوم
اطالعاتی فیسبــوك ،این فرصت را
توصیف میكرد ،میگفت« :برای اولین
بار ،میكروسكوپی داشتیم كه نهتنها
به ما اجازه میداد رفتارهای انســانی
را در سطحی بســیار عالی كه هرگز
نمیتوانستیم مشــابه آن را بیینیم
آزمایش كنیم ،بلكــه همچنین به ما
اجازه مــیداد آزمایشهایی را انجام
بدهیم كه میلیونها كاربر در معرض آن
قرارمیگرفتند».

جهان بدون ذهن

جهان بدون ذهن:
تهدید وجودی فناوری بزرگ
فرانکلین فوئر
انتشارات پنگوئن
2017

دربارهنویسنده
فرانکین فوئر یک روزنامهنگار است که درباره
فناوری نیــز مطلب مینویســد .او خبرنگار
بینالمللی در مجله «آتالنتیک» است و قبال نیز
دبیر مجله «نیو ریپابلیک» بوده است .فوئر در
حال حاضر در واشنگتن زندگی میکند.

منشأ دقیق قدرت فیسبوك الگوریتمها هستند.
این مفهومی است كه تقریبا در همه حكایتهای
شركتهای غول فناوری طوطیوار تكرار میشود،
اما با وجود این در بهترین حالت ،برای كاربران خود
مبهم و ناشناخته باقی مانده است

الگوریتمها به جای مغزها
چطور فناوری ذهنهای ما را به چیزی زیادی تبدیل میكند؟

مترجم :ساعد یزدانجو

همه ارزشهایی كه دره سیلیكون مدعی آنهاست ،ارزشهای دهه  1960هستند.
شركتهای بزرگ حوزه فناوری خودشان را در مقام پلتفرمهایی برای رهایی شخصی
ارائه میكنند .هركسی حق دارد در رسانههای اجتماعی درباره ذهنیت خود صحبت
كند ،ظرفیتهای فكری و دموكراتیك خود را به عرصه اجرا درآورد و فردیت خود
را ارائه كند .در حالی كه تلویزیون یك رســانه منفعل بود كه شهروندان را در عمل
به افرادی لَخت و كندذهن تبدیل میكرد ،فیسبوك مشاركتی و قدرتدهنده است.
این ابزار به كاربران اجازه میدهد بهشدت بخوانند ،به خود فكر كنند و عقاید خود
را شكل دهند.
ما نمیتوانیم به طور كامل این زبانبازی و لحن ســخن گفتــن را كنار بگذاریم.
بخشهایی از جهان وجود دارند ،حتی در امریكا ،كه در آنجا فیسبوك شــهروندان
را تشویق میكند و آنها را قادر میسازد كه خود را در مخالفت با قدرت سازماندهی
كنند .ولی نباید قبول كنیم كه درك فیسبوك از خود خیلی ساده و بیغلوغش است.
فیسبوك یك نظام از باال به پایی ِن بهدقت مدیریتشده است و یك میدان عمومی
صاف و ساده نیست .این ابزار از برخی الگوهای گفتوشنود تقلید میكند اما این یك
خصلت ظاهری است.
در واقعیــت امر ،فیسبوك گرهگاهی از قواعد و دســتورالعملها اســت برای
طبقهبندی اطالعات؛ قواعدی كه به وســیله شركت برای رسیدن به حد نهایت سود
شــركت اندیشیده شده است .فیسبوك همیشــه در حال شنود كاربران خود است،
همیشه بر آنها نظارت دارد و از آنها در قالب موشهای آزمایشگاهی در آزمایشهای
رفتاریاش استفاده میكند .در حالی كه فیسبوك این تصور را ایجاد میكند كه حق
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انتخاب برای كاربرانش ارائه میكند ،در واقع این ابزار به صورتی پدرمنشانه كاربران
را به مسیری هل میدهد و وانمود میكند كه بهترین مسیر برای آنها است و همچنین
جهتدهی به این مسیر طوری است كه آنها كامال به آن اعتیاد پیدا میكنند .این یك
نوع جعلی بودن امور است كه آشكارترین شاهكار فیسبوك در طول تاریخ خود به
حساب میآید.
مارك زاكربرگ یك پسر خوب است اما میخواهد بد باشد یا شاید فقط كمی
تخس .قهرمانان دوران بزرگســالی او هكرهای اصلی هســتند .آنها دزدان بدخواه
اطالعات یا تروریستهای سایبری نیستند .هكرهایی كه قهرمان زاكربرگ هستند،
در مقابل اقتدار با احترام عمل نمیكنند .آنها آدمهای خبرهای از نظر فنی ،كابویهایی
بیاندازه كاردان و رهاشــده از تفكر مرسوم هستند .آنها در آزمایشگاههای موسسه
فناوری ماساچوست (دانشگاه امآیتی) در طول دهههای  1960و  ،1970هر قانونی را
شكستند تا در ساختن هرچیزی در اوایل رایانهای شدن دخالت كنند ،مثل نمونههای
عالی اولین بازیهــای ویدئویی و پردازندههای كلمات .آنها در وقت آزاد خود ،بازی
ذهنی «اپیك برنكز» را انجام میدادند تا توجه خود را روی زیركی خود بیشتر كنند،
یك گاو زنده را روی سقف خوابگاه كمبریج بردند ،یك بالن هوا راهاندازی كردند
كه با آرم «امآیتی» تزیین شده بود و بهطور معجزهآسایی از زیر زمین بازی در وسط
مسابقه فوتبال هاروارد  -ییل ظاهر شد.
دشمن بزرگ هكرها بوروكراتهایی بودند كه دانشگاهها ،شركتها و دولتها
را اداره میكردند .بوروكراتها هم درســت مثل هكرها از كارآمدتر كردن جهان
حــرف میزدند .اما آنها واقعا افــراد كمخردی بودند كه ورقههای اداری را ســیاه
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وقتی كه او ســرانجام یك محوطه برای شركت خودش به دست آورد ،یك نشانی
میكردند و بهشدت از اطالعاتی كه در دست داشتند حفاظت میكردند ،حتی وقتی
آرزو داشتند آن اطالعات به اشتراك گذاشته شود .وقتی هكرها بهروشنی روشهای
حاكی از نخوت برای آن درست كرد« :وان هكر ِوی» .او یك ساختمان مجتمع بزرگ
بهتری برای انجام دادن كارها را مهندســی كردند  -جعبهای كه مكالمات رایگان از
با شــكل كلمه «هكر» درست كرد كه از بتون درست شــده بود .در وسط محوطه
پاركمانند دفتر كارش ،یك فضای تجمع و قرار مالقات بزرگ درســت كرد كه
فاصلههای دور را امكانپذیر میســازد ،ساختاری كه ممكن است یك سیستم عامل
آن را «میدان هكر» نامید .البته این مكان میعادگاهی بود كه كاركنانش در آنجا جمع
را بهبود دهد  -بوروكراتها پا در كفش آنها كردند و انگشــت میانی دستشــان را
میشدند و هر شب یك «هكاتون» بود .رویدادی که در آن برنامهنویسان رایانه و افراد
بــرای آنها تكان دادند .هكرها كلی كیف كردند و لذت بردند از اینکه ســر مردانی
دیگری که درگیر توسعه نرمافزار هستند ،از جمله طراحان گرافیکی ،طراحان واسط
كتوشلوارپوش شیره مالیدهاند.
کاربری و مدیران پروژه گرد هم میآیند و در توسعه پروژههای نرمافزاری و گاهی
وقتی كه زاكربرگ در پاییز سال  2002به دانشگاه هاروارد وارد شد ،مدتها بود
سختافزاری با یکدیگر همکاری میکنند .همانطور كه او به گروهی از كسانی كه
كه روزگار طالیی هكرها ســپری شده بود .آنها آن موقع بچههای سندارتری بودند،
میتوانستند كارآفرین باشند گفته است« ،ما همه این خصایل را طوری كسب كردهایم
دستمایه حكایتهایی خوب به شمار میرفتند و برخی از آنها نیز درگیر نزاعهایی
كه انگار میخواهیم یك فرهنگ هكری بسازیم».
گنگ و پررمز و راز علیه بشر شده بودند .اما زاكربرگ میخواست كه هك كند
بسیاری از شركتها بهطور مشابهی از فرهنگ هكری تجلیل میكنند  -به عنوان
و همچنین مثل زمانهای قدیم به هنجارها بیاعتنا باشد .او در دبیرستان با ور رفتن با
ایجادكنندگان شــكاف در میان ما و اصالحكننده سیســتم  -اما هیچ یك از آنها به
كدهای برنامهنویسی وبسایت «آی او ال» ،توانست قفل این شركت را كه مانع ورود
اندازه فیسبــوك جلو نرفته بودند .تا آن زمان كه زاكربرگ شــروع به تمجید از
از بیرون میشد بشكند و برنامه ارسال پیامك خود را توسعه داد و به آن اضافه كرد.
محسنات و خصایل نیكوی هك كردن كرد ،نام بسیاری از روشهای اصلی كار خود
او به عنوان دانشــجوی سال دوم دانشگاه ،وبسایتی را راهاندازی كرد كه «فیسمش»
را درست كرده و چكیده آنها را یك فلسفه مدیریتی كه تنها اشارهای به مبارزهجویی
نامیده بود  -با این هدف پر از مناعت طبع كه مشخص كند جذابترین پسر دانشگاه
و مخالفخوانی داشت وارد كرده بود .او در یكی از مصاحبههایش به مصاحبهكننده
كیست .زاكربرگ از كاربران میخواست كه تصاویر دو دانشجو را با هم مقایسه كنند
گفت كه هكرها «فقط گروهی از دانشمندان علوم رایانه هستند كه خیلی سریع در
و سپس یكی از آندو را که خوشتیپتر به نظر میرسید معین كنند .برنده هر جفت
دانشجو به مرحله بعدی تورنمنت هورمونی خود میرفت .زاكربرگ برای سرهمبندی
حال تالش برای تهیه مدل و فهم چیزی هســتند كه امكان وقوع داشــته باشد .برای
همین است كه من مهندسانمان را ترغیب میكنم آن كار را اینجا انجام دهند ».هك
كردن این وبسایت نیاز به عكس افراد داشت .او این عكسها را از سرورهای مختلف
كردن به معنی كارمند خوب بودن است ،یعنی كسی كه یك شهروند مسئولیتپذیر
دانشگاه هاروارد سرقت كرد .او وقتی كه ابداع خود را كامل كرد ،در وبالگش نوشت:
فیسبوك به حساب میآید .این فرد یك نمونه كوچك از كسی است كه در روشی
«یك چیز مشخص است و آن این است كه برای ساختن این سایت از روی هوا برخی
قدم برمیدارد كه در آن شــركت از زبان رادیكال فردگرایی استفاده میكند و آن را
چیزها را قاپیدم ،این خیلی خوب است».
برای خدمت به دنبالهروی و همرنگی به كار میگیرد.
این تجربه كوتاه او از شــورش و اغتشــاش ،در نهایت به عذرخواهی او از كمیته
زاكربــرگ مدعی بود كه روح هكر بودن در یك شــعار ترغیبكننده خالصه
انضباطی دانشگاه هاروارد و نیز از زنان دانشگاه ختم شد و همچنین به فكر كردن و
شده اســت« :سریع حركت كن و اشیا را بشــكن» .واقعیت این است كه فیسبوك
چاره اندیشیدن برای جبران آبروی ازدسترفتهاش انجامید .او در سالهای پس از آن،
سریعتر از آنچه زاكربرگ حتی میتوانست تصور كند حركت كرد .همان طور كه
نشان داده است كه مبارزهطلبی و سرپیچی واقعا خصلت طبیعی او نیست .بیاعتمادی
همه ما میدانیم ،شركت او یك خوشمزگی
او به مقامات رســمی به حدی بود كه در
و مســخرهبازی خوابگاهی بود ،چیزی كه
جســتوجوی الگو گرفتن از دان گراهام
مثل یــك دارو برای درمان بیخوابی عمل
س هیئتمدیره شركت «واشنگتن
بود ،رئی 
میكرد .به همــان اندازه كــه مخلوق او
پست» در آن زمان ،در مقام پیر و مرشدش.
رشد كرد ،این ابداع نیاز داشت كه مقیاس
بعــد از اینکه او فیسبــوك را راهاندازی
جدید شركت را برای ســرمایهگذارانش،
كرد ،ســایه به سایه بســیاری از غولهای
كاربرانش و جهان توجیه كند .فیسبوك
شــركتهای امریكا را تعقیب كرد برای
احتیاج داشت كه سریع رشد كند و بزرگ
اینکه تا جایی كه میتواند سبك مدیریتی
آنها را از نزدیك مــورد مطالعه و مداقه
شود .این شركت در طول عمر كوتاه خود،
قرار دهد.
از یــك تعریف از خود به تعریف از خود
زاكربرگ(عکس در خوابگاه دانشگاه هاروارد در سال  2004گرفته شده) مدعی
بود كه روح هكر بودن در یك شعار ترغیبكننده خالصه شده است« :سریع حركت
به
زاكربرگ
جوانی
اشتیاق
حال،
با این
دیگری رفته اســت .این شركت خودش را
كن و اشیا را بشكن ».واقعیت این است كه فیسبوك سریعتر از آنچه زاكربرگ
حتی میتوانست تصور كند حركت كرد .همانطور كه همه ما میدانیم ،شركت او
یك ابزار مینامید ،یك خدمت عمومی و
هكرها هرگز از بین نرفت  -یا بهتر است
یك خوشمزگی و مسخرهبازی خوابگاهی بود  ،چیزی كه مثل یك دارو برای درمان
یك پلتفرم .این شركت درباره گشودگی و
گفته شــود كه او این اشــتیاق را به مظهر
بیخوابی عمل میكرد
جدید و بالغتر و پختهتــر خود وارد كرد.
باز بودن و ارتباط داشــتن و اتصال صحبت
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جهان بدون ذهن

را .جامعهشــناس بزرگ ،تورستین وبلن ،كه مشتاق وارد كردن
كرده است .و در تمام تالشهایی كه برای تعریف خودش به خرج
مهندســان به قدرت بود ،در ســال  1921كتابی را درباره مورد
داده ،سعی كرده مقاصد و نیات خود را روشن كند.
حتی اگر
مطالعاتی خود نوشت .پیشبینی خیلی ساده تبدیل به یك واقعیت
با اینکــه فیسبوك گاهبــهگاه درباره شــفافیت دولتها و
ها
م
الگوریت
شد .در دوران پس از جنگ جهانی اول ،نخبگان امریكایی اصال
شــركتها صحبت كرده ،آنچه واقعا میخواهد بهبود بخشــد
بدون فكر كردن
وحشتزده بودند از احساسات و مسائل روانی غیرمنطقیای كه
شفافیت افراد است  -یا آنچه خودش در مواقع مختلفی «شفافیت
فرایندهای خود
به وسیله آن درگیری ایجاد شده بود  -بیگانههراسی ،نژادپرستی،
رادیكال» یا «نهایت شفافیت» نامیده است .نظریهای كه پشت سر
را پیادهسازی
میكنند  -و حتی
ظهور سالخی كردن مردم و شــورش .و وقتی كه واقعیتهای
این راهبرد وجود دارد این است كه با به اشتراك گذاشتن جزئیات
كه
بیاموزند
اگر
حیات اقتصادی تا این حد پیچیده شــوند ،سیاستمداران چطور
خصوصی خود ،بینظمی و آشوب اخالقی زندگیهای ما ضدعفونی
الگوهای جدید را
احتمال دارد آنها را مدیریت كنند؟ امریكاییها از هر مســلك
و بیمه میشود .با ظهور این تهدید كه اطالعات ناراحتكننده ما
در اطالعات دریابند
ِ
موفقیت تسكیندهنده مشهورترین مهندس
و مرامی ،در آرزوی
منتشر خواهد شــد ،ما بهتر رفتار خواهیم كرد .و شاید فراگیری
 بازتابدهندهذهنیتخالقان
زمانــه بودند :هربرت هــو ِور .در ســال  ،1920فرانكلین دی
عكسهای متهمكننده و افشاگریهای زشت به ما تكانی بدهد تا
های
ت
حال
و
خود
در برابر گناهان دیگران صبورتر شــویم .زاکربرگ گفته است:
روزولت  -كه البته در سال  1932جانشین هوور شد  -جنبشی
تمرینكنندگانبا
را برای ریاستجمهوری هوور ساماندهی كرد.
«روزهایی كه شــما تصویری متفاوت نزد دوســتان محل كار یا
آنهاهستند
تجربــه هــوور در انتهــا بهســختی یك خیالپــردازی
همكاران خود و دیگر افرادی كه میشناختید داشتید احتماال خیلی
خوشحالكننده از حكمرانی یك پادشاه مهندس را به واقعیت
ســریع در حال به پایان رسیدن است .داشتن دو هویت برای خود
بدل ساخت .با این حال ،نسخهای متفاوت از این رویا ،در قالب
مثالی از نبود یكپارچگی و وحدت است».
مدیرعاملهای شركتهای بزرگ حوزه فناوری به ثمر نشسته
نكته این است كه فیسبوك یك زاویه نگاه قوی و پدرمنشانه
اســت .هنوز مهندســان بر ما حكومت نمیكنند اما آنها به نیروهایی مسلط در
درباره آنچه برای شــما بهترین است دارد و تالش میكند شما را به آنجا منتقل كند.
حیات امریكایی تبدیل شدهاند  -باالترین و تاثیرگذارترین الیه نخبگان ما.
زاکربرگ گفته اســت« :رساندن مردم به نقطهای كه باز بودن و گشودگی بیشتر در
راه دیگری هم برای توصیف این پیشــرفت تاریخی وجود دارد .خودكارسازی
آن است ،یك چالش بزرگ است .اما من فكر میكنم ما این كار را خواهیم كرد ».او
سوار بر امواج اســت .طی دوران انقالب صنعتی ،ماشینآالت جایگزین كارگران
دلیلی دارد برای اینکه باور داشته باشد به آن هدف خواهد رسید .فیسبوك با اندازهای
یدی شدند .ابتدا ماشینها نیاز به اپراتورهای انسانی داشتند .با گذشت زمان ،ماشینها
كه دارد ،قدرتهای فوقالعاده بزرگی را جمع كرده است .زاکربرگ گفته است« :از
تقریبا بدون هیچ مداخله انســانی كار میكردند .طی قرنها ،مهندســان كارگران
خیلی جنبهها ،فیسبوك بیشــتر شبیه یك دولت است تا یك شركت سنتی .ما این
فیزیكی را خودكارسازی میكردند .نخبگان مهندسی جدید ما فكرها را مهندسی
جامعه بزرگ از مردم را داریم و بیشتر از دیگر شركتهای حوزه فناوری ،واقعا در
كردهاند .آنها به قدری فناوریها را كامل كردهاند كه فرایندهای فكری را كناری
حال سیاستگذاری هستیم».
گذاشتهاند و بنابراین مغز را به عضوی اضافی از بدن تبدیل كردهاند .یا همان طور
كه مدیرعامل سابق گوگل و یاهو ،ماریسا مهیر ،زمانی استدالل كرده بود« ،شما باید
J Jسیاستمهندسی
كلمات و جمالت را كمتر انسانی و بیشتر قطعاتی محصول ماشین در نظر بگیرید».
زاكربرگ بدون اینکه بداند وارث یك سنت سیاسی دیرینه است .طی  200سال
مسلما ما شروع به برونسپاری كارهای فكری خود به شركتهایی كردهایم كه به
گذشته ،غرب در محقق كردن یك خیالپردازی دایمی ناتوان بوده است ،رویایی كه
مــا آنچه باید یاد بگیریم ،موضوعاتی كه باید مورد توجه قرار دهیم و مواردی را
در پی آن ما سیاستمداران مفتخور را بیرون میاندازیم و آنها را با مهندسان جایگزین
كه باید بخریم توصیه میكنند .این شركتها میتوانند مزاحمتهایی را كه برای
میكنیم؛ یعنی حكومت كردن با خطكش مهندسی .فرانسویها اولین كسانی بودند كه
زندگی ما دارند با اســتداللهایی از سنسیمون و آگوست كنت توجیه كنند :آنها
در پیامدهــای خونین انقالب خود كه جهان را به هم ریخت به این مفهوم پر و بال
برای ما كارآمدی را فراهم میكنند؛ آنها نظم را با زندگی انسان مواجه میسازند.
دادند .محفلی از تاثیرگذارترین فیلسوفان این كشور (بهخصوص هنری دو سنسیمون
هیچكسی بهتر از زاكربرگ نمیتواند ایمان به قدرت مهندسی را به جامعه منتقل
و آگوســت كنت) در میان ماجراهای این كشور گیر كرده و مردد مانده بودند .آنها
كند .او به یك گروه از برنامهنویســان نرمافزار گفته بود« :شــما میدانید ،من یك
از استحكامات باستانی قدرت انگلوار متنفر بودند  -یعنی لردهای فئودال ،كشیشان و
مهندس هســتم و فكر میكنم بخش اساسی عادات فكری مهندسی این امید و اعتقاد
نظامیان  -اما همچنین نگران آشوب و بلوای عوامالناس بودند .آنها برای اینکه میانه را
است كه شما چیزی را كه آن بیرون است تحویل میگیرید و آن را خیلی خیلی بهتر
بگیرند ،شكلی از تكنوكراسی را پیشنهاد كردند  -مهندسان و تكنیسینهای جوراجور
از چیزی كه امروز هست میكنید .هرچیزی ،چه سختافزار باشد چه نرمافزار ،چه
با نوعی بیطرفی خیرخواهانه حكومت كنند .مهندسان نظم كهن قدرت این جامعه
یك شركت ،چه یك اكوسیســتم برنامهنویسی .شما میتوانید هرچیزی را تحویل
را كنار میگذاشــتند ،در حالی كه با روح علم حكومت میكردند .آنها جامعه را با
بگیرید و آن را خیلی خیلی بهتر كنید ».اگر فقط این فكر زاكربرگ بتواند حكمفرما
عقالنیت و نظم روبهرو میكردند.
شود ،جهان بهبود خواهد یافت  -و حكمفرما هم خواهد شد.
این رویا از آن موقع روشنفكران را مفتون خود كرده است ،بهویژه امریكاییها
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کتاب ضمیمه

تازهوارد نیستیم ،ما با مسائل انتزاعی و نظریهها كار میكنیم ،درست مثل ریاضیدانان!
J Jمزایا و مخاطرات الگوریتمها
در این تصویرسازی از خود نوعی زرنگی وجود داشت .الگوریتم ممكن است اساس
منشــأ دقیق قدرت فیسبوك الگوریتمها هستند .این مفهومی است كه تقریبا در
علوم رایانهای باشد اما دقیقا یك مفهوم علمی نیست .یك الگوریتم یك سیستم است،
همه حكایتهای شــركتهای غول فناوری طوطیوار تكرار میشود ،با وجود این،
مثل لولهكشی یا سلسلهای از دستورهای نظامی .اما برخی سیستمها ،مثل برخی ارتشها،
در بهترین حالت ،برای كاربران خود مبهم و ناشناخته باقی مانده است .از لحظه ابداع
خیلی معتبرتر از برخی دیگر هستند .دانش فنی ،محاسبات و خالقیت برای اینکه یك
الگوریتمها ،امكانپذیر بود كه قدرت آنها و ظرفیت انقالبی آنها دیده شود .الگوریتمها
سیستم درست كار كند الزم است .یك سیستم یك مصنوع انسانی است ،نه بدیهیات
به منظور خودكار كردن تفكر و برداشــتن تصمیمگیریهای دشوار از روی شانههای
ریاضی .ریشههای الگوریتم بیتردید انسان است اما خطاپذیری انسان كیفیتی نیست
انسان و پایان دادن به مجادالت مناقشهانگیز نوشته شدند.
كه ما در آن دســت داشته باشیم .وقتی كه الگوریتمها تقاضای یك وام را رد میكند
اساس الگوریتم كامال ساده و خالی از پیچیدگی است .كتابهای درسی و آموزشی
یا قیمت یك پرواز با هواپیما را تعیین میكند ،به نظر غیرشخصی و غیرقاب ل انعطاف
آنها را از نظر مواد و محتوایشان مقایسه میكنند  -سلسلهای از مراحل دقیق و مشخص
میرســد .اینطور انتظار میرود كه یك الگوریتم عاری از خطا ،شــهود ،احساس یا
كه بدون اینکه به آنها فكر شــود دنبال میشوند .الگوریتم با معادله كه یك جواب
بخشش باشد.
درست دارد متفاوت اســت .الگوریتمها صرفا روند حل كردن یك مسئله را دنبال
افرادی كه در دره ســیلیكون دارای اشتیاق و عطش به الگوریت م هستند ،خیلی در
میكنند و چیزی درباره اینکه مراحل آنها در نهایت به كجا هدایت میشود نمیگویند.
قبال توصیف تواناییهای دلبســتگیهای خود فروتنی نشــان نمیدهند .الگوریتمها
این مواد و محتویات قطعات ضروری ســاخت نرمافزار هســتند .برنامهنویسان
ت در رایانهای شدن آنها را بهمراتب
همیشــه جذاب و ارزشمند بودهاند اما پیشــرف 
نمیتوانند خیلی ساده به رایانه دستور بدهند كه ،فرض كنید ،در اینترنت جستوجو
قدرتمندتر ساخته اســت .تغییر بزرگ هزینه رایانهای شدن بود :این هزینه بهشدت
كن .آنها باید به رایانه مجموعهای از دستورهای مشخصی را بدهند تا بتواند آن وظیفه
كاهش یافت ،درســت مثل خود ماشــینآالت ،و به یك شــبكه جهانی متصل شد.
را انجام بدهد .این دستورها باید فعالیتهای آشفته انسانی را به اطالعات تبدیل كند
رایانهها میتوانســتند تودههای عظیمی از اطالعات مرتبنشــده را روی هم انباشته
و آنها را وارد فرایند منظمی بكند كه به زبان ماشین به آن داده شده است .اولین این
كنند و الگوریتمها میتوانستند به این اطالعات حمله كنند تا الگوها و ارتباطاتی را
كار را بكــن ...بعد آن كار را .فرایند ترجمه ،از یك مفهوم به یك فرایند و به یك
پیدا كنند كه تحلیلگران انسانی آنها را نمییابند .این الگوریتمها در دستان گوگل و
نرمافزار ،ذاتا تقلیلگرایانه است .فرایندهای پیچیده باید به یك سلسله از انتخابهای
فیسبوك قدرتمندتر از همیشه شدهاند .هرچه در آنها بیشتر جستوجو شود ،آنها
دوتایی تقسیم شوند .در اینجا یك معادله برای اینکه پیشنهاد بدهد چه لباسی بپوشید
اطالعات بیشــتر و بیشتری را روی هم جمع میكنند .ماشینهای این شركتها همه
وجود ندارد بلكه یك الگوریتم میتواند خیلی ساده برای آن نوشته شود  -الگوریتمی
پارههای جستوجوهای گذشته را جذب و از این پارهها برای رسیدن دقیقتر به نتایج
كه كار خود را از طریق مجموعهای از سؤاالت با پاسخ این یا آن انجام میدهد (صبح
دلخواه خود استفاده میكنند.
یا شب ،زمستان یا تابستان ،آفتابی یا بارانی) و با هر انتخاب ،به مرحله بعدی میرود.
در كلیت وجود انسان ،خلق دانش به زحمت قدم برداشتن با آزمون و خطا است.
در اولیــن دهههای كار با رایانــه ،اصطالح «الگوریتم» خیلی مورد اشــاره قرار
انسانها ممكن است در ذهنیت خود نظریاتی درباره اینکه جهان چطور كار میكند
نمیگرفت .اما وقتی كه دانشــكدههای علوم رایانهای شروع به توسعه در دانشگاهها
داشته باشند ،آنگاه شواهدی را آزمایش میكنند تا دریابند كه آیا فرضیههای آنها وقتی
در دهه  1960كردند ،این اصطالح صاحب نشان اصالت جدیدی شد .گرایش عمومی
با واقعیت روبهرو میشوند ،باقی میمانند یا ابطال میشوند .الگوریتمها این روش علمی
به آن باعث اضطراب وضعیت بود .برنامهنویسان ،بهخصوص در دانشگاه ،مضطرب
را وارونه میكنند  -الگوهایی هستند كه از درون اطالعات سر برمیآورند و از درون
بودند از اینکه صرفا تكنیسین نیستند .آنها شروع به توصیف خود كار خود به عنوان
اصالحشدنها ،بدون اینکه توسط فرضیهها هدایت شوند .كریس اندرسون ،سردبیر
كاری الگوریتمی كردند ،تا حدی به این دلیل كه كارشان آنها را به یكی از بزرگترین
وقت مجله «وایرد» ،در مقالهای اســتدالل
ریاضیدانها همه اعصار مرتبط كرده بود
میكرد« :ما میتوانیم نگاه كردن به مدلها
 یك دانشــمند جامعاالطراف ایرانی بهرا متوقف كنیم .مــا میتوانیم اطالعات را
نام محمد بن موســی الخوارزمی ،یا همان
بدون فرضیاتی درباره آنچه ممكن اســت
طور كه در زبان التین شــناخته میشــود،
نشان بدهند تحلیل كنیم .ما میتوانیم اعداد
الگوریتمی .طی قرن دوازدهم میالدی (ششم
را به درون بزرگترین خوشههای رایانهای
هجری) ،ترجمههای الخوارزمی اعداد عربی
كه جهان تا به حال دیده پرتاب كنیم و به
را به غرب معرفی كرد؛ قواعد او در جبر و
الگوریتمهای آماری اجازه بدهیم الگوهایی
مثلثات پیشرو بود .دانشمندان علوم رایانهای
را كه علم نمیتواند پیدا كند بیابند».
با توصیف الگوریتم در قالب عنصر بنیادین
در سطح تعریف ،الگوریتمها نامرئی هستند .اما ما معموال میتوانیم حضور آنها را
در سطحی ،این امر غیرقابلانكار است.
برنامهنویسی ،خود را به یك تاریخ بزرگ
حس كنیم ؛ این حس را داشته باشیم كه جایی در دوردست ،در حال تعامل با یك
الگوریتمهــا میتواننــد زبانهــا را بدون
مرتبط كردند .اینجا مقــداری زرنگی در
ماشین هستیم .این چیزی است كه الگوریتم فیسبوك را تا این حد قدرتمند كرده
است
اینکه لغــات را درك كنند بهســادگی با
نامگذاری اتفاق افتاده است :نگاه كنید ،ما
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جهان بدون ذهن

كشف الگوهای ساختار جمالت ترجمه كنند .آنها میتوانند مطابقتها ،تقارنها و
هماهنگیهایی را كشف كنند كه انسان تا به حال هرگز به جستوجوی آنها نیز فكر
نكرده است .الگوریتمهای شركت خردهفروشی «والمارت» دریافتهاند كه افراد وقتی
كه خود را برای طوفانهای سهمگین آماده میكنند ،شدیدا تارت توتفرنگی میخرند.
با وجود این ،حتی اگر الگوریتمها بدون فكر كردن فرایندهای خود را پیادهسازی
میكنند  -و حتی اگر بیاموزند كه الگوهای جدید را در اطالعات دریابند  -بازتابدهنده
ذهنیت خالقان خود و حالتهای تمرینكنندگان با آنها هستند .شركتهای «آمازون»
و «نتفلیكس» از الگوریتمها استفاده میكنند تا توصیههایی درباره كتابها و فیلمها
ارائه كنند( .یكســوم فروش شركت آمازون از همین توصیهها ریشه میگیرد ).این
الگوریتمها در جســتوجوی درك ذائقههای ما هستند ،ذائقههای مصرفكنندگان
فرهنگی كه ذهنیتهایی مشابه هم دارند .با این حال ،الگوریتمها توصیههایی بهطور
بنیادین متفاوت ارائه میكنند« .آمازون» شــما را به سوی آن نوع كتابهایی هدایت
میكند كه قبال دیدهاید« .نتفلیكس» كاربران را به ســوی فیلمهای غیرمشابه سوق
میدهد .بــرای این تفاوت دلیلی تجاری وجود دارد؛ فیلمهای پرفروش در ســینماها
برای «نتفلیكس» هزینه بیشــتری نسبت به سریالهایی دارد كه به طور آنالین دیده
میشوند .سودها بیشتر از مواقعی حاصل میشوند كه تصمیم بگیرید فیلمهایی را نگاه
كنید كه وضعیت مبهمتر و ناشناختهتری از فیلمهای پرفروش دارند .دانشمندان علوم
رایانهای كلمات قصاری دارند كه توصیف میكند چطور الگوریتمها بهطور بیوقفه در
جستوجوی گیر انداختن الگوها هستند :آنها میگویند اطالعات را شكنجه میدهند
تا وقتی كه اعتراف كنند .با این حال ،این اســتعاره الزامات آزمایشنشدهای را هم در
خود دارد .اطالعات ،همچون قربانیان شكنجه ،به استنطاقكنندگان خود آن چیزی را
میگویند كه آنها میخواهند بشنوند.
علوم رایانهای همچون علم اقتصاد مدلهــای ترجیحی و فرضیات كوركورانهای
درباره جهان دارند .وقتی برنامهنویسها تفكر الگوریتمی را آموزش میبینند ،به آنها
گفته میشــود كه كارآمدی را به عنوان یك مفهوم فوقالعاده محترم بشمارند .این
امر كامال قابلدرك اســت .یك الگوریتم با تعداد بدتركیب و بیقوارهای از مراحل
ماشــینآالت را ضایع و خراب میكند و یك سر ِور َمالسمانند ،سروری بالاستفاده
خواهد بود .اما كارآمدی یك ارزش نیز به حساب میآید .وقتی ما به كارها سرعت
میبخشیم ،ضرورتا باید گوشههای تیز آن را ببریم؛ به عبارت دیگر ،باید مسائل را كلی
كنیم و در نتیجه ،جزئیات از دست میروند.
الگوریتمها صرفنظر از اینکه چقدر آســایش یا اعجــاز به همراه میآورند،
میتوانند بیانی عالی از تفكر منطقی باشــند .آنهــا میتوانند مجلدات كتابهای
درهمبرهــم قرن نوزدهم را در چند میلیثانیه جســتوجو و موارد موردنظر را
اســتخراج كنند؛ آنها ما را در تماس با دوســتان قدیمی دوران مدرسه ابتدایی نگه
میدارند؛ آنها خردهفروشان را قادر میكنند بستههای خرید را مثل برق دم در خانه
مــا تحویل دهند .خیلی زود ،این الگوریتمها خودروهــای بدون راننده را هدایت
خواهند كرد و جای دقیق سرطان در حال پیشرفت را در اعضا و جوارح ما مشخص
میكنند .اما برای انجام همه اینها ،الگوریتمها پیوســته ما را ارزیابی میكنند .آنها
تصمیمهایی را برای ما و از طرف ما میگیرند .مســئله اینجاست كه وقتی ما فكر
كردن را به ماشین برونسپاری میكنیم ،در واقع ،در حال برونسپاری سازمانهایی
هستیم كه این ماشینها را اداره میكنند.
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J Jیك میكروسكوپ بینظیر
مارك زاكربرگ به طرزی فریبكارانه وانمود میكند یك منتقد صادق و خوب
در قبال الگوریتمها است .این امر نشان میدهد كه او چطور ب ه طور ضمنی فیسبوك
را در مقابل رقیب خود در شــركت گوگل قرار داده است .در سرتاسر شركت لری
پیچ ،الگوریتم پادشاه است  -یك حكمران سرد و خشك .در توصیههای این شركت
ردپایی از نیروی زندگی وجود ندارد و فهم این موتور جستوجو برای رسیدن به نتایج
و تصمیمگیریها بسیار سطحی و كم است .فیسبوك اما با تصویر مفصلی كه فرد از
خود ارائه میكند ،با دقت بیشتری به سمت جهان خودكار و اتمیشده پیش میرود.
زاكربرگ میگوید« :هر محصولی كه شما استفاده میكنید باید شما را از دوستانتان
متمایزتركند».
آنچه مورد اشاره قرار میدهد ،خوراك خبری فیسبوك است .در اینجا توضیحی
مختصر درباره پارههایی از انسانیت كه ظاهرا در فیسبوك برای بقا مقاومت میكنند
الزم است :خوراك خبری این شركت به ترتیب تاریخی كار میكند اما به صورت
معكوس و این در مورد همه وضعیتهای خبرهای بهروزشده ،مطالب و عكسهایی
كه دوستان شما در فیسبوك به اشتراك گذاشتهاند صادق است .خوراك خبری برای
تفریح و ســرگرمی درست شده اســت اما همچنین درگیر حل كردن یكی از مسائل
اساسی مدرنیته است؛ یعنی مسئله ناتوانی ما برای غربال كردن انبوهی از اطالعاتی كه
بیش از همیشــه در حال رشد و همواره در حال افزایش هستند .روی كاغذ پاسخ این
سؤال روشن است كه چه كسی بهتر از دوستان میتواند به ما توصیه كند چه مطالبی را
باید بخوانیم و چه چیزهایی را باید ببینیم .زاكربرگ به این افتخار میكند كه خوراك
خبری شركتش فیسبوك را به یك «روزنامه شخصیشده» تبدیل كرده است.
متاسفانه ،دوستان ما در شبكههای اجتماعی مطالب خیلی زیادی را برای ما غربال
میكنند .در عمل معلوم شــده اســت كه آنها دوســت دارند خیلی زیاد به اشتراك
بگذارنــد .اگر ما بخواهیم كه فقط مطالب آنهــا را بخوانیم یا لینكهایی را كه به
اشتراك گذاشــتهاند دنبال كنیم ،ممكن است كه فقط تعداد كمی از آنها را فرصت
كنیم ببینیم یا شــاید حتی در انبوه چیزهایی كه به اشــتراك گذاشتهاند غرق شویم.
بنابراین فیسبوك انتخابهای خود را درباره آنچه باید خوانده شــود ارائه میكند.
الگوریتمهای این شــركت هزاران چیزی را كه كاربر فیسبوك ممكن است ببیند
غربال میكند و آنها را به سبدی كوچك از موارد انتخابی تقلیل میدهد .و سپس در
میان این چند ده مورد ،تصمیم میگیرد كه چه موردی را ممكن است شما برای اول
خواندنبپسندید.
در سطح تعریف ،الگوریتمها نامرئی هستند .اما ما معموال میتوانیم حضور آنها را
حس كنیم؛ این حس را داشته باشیم كه جایی در دوردست ما در حال تعامل با یك
ماشین هستیم .این چیزی اســت كه الگوریتم فیسبوك را تا این حد قدرتمند كرده
اســت .بسیاری از كاربران  -طبق اعالم بهترین تحقیقات 60 ،درصد آنها  -كامال از
حضور این الگوریتم بیاطالع هســتند .اما حتی اگر آنها از تاثیر آن آگاه باشــند هم
در واقعیت تغییری حاصل نخواهد شد .الگوریتم فیسبوك نمیتوانست بیشتر از این
در پرده ابهام بماند .این الگوریتم تقریبا در تمام گوشــه و كنارهای ناشناخته پخش
شد .الگوریتم فیسبوك بیش از  100هزار نشانه را تفسیر میكند تا تصمیم خود را
درباره اینکه كاربر چه چیزی را ببیند بگیرد .برخی از این نشانهها برای همه كاربران
فیسبوك اعمال میشــود :برخی از آنها عادتهای مخصوص كاربران و عادتهای

کتاب ضمیمه

دوســتان آنها را انعكاس میدهند .شاید فیسبوك دیگر خودش هم به طور كامل از
J Jفکر مهندسی
گوشه و كنار الگوریتم خودش سر درنیاورد  -این نرمافزار فیسبوك كه اندازهاش 60
خودكارسازی تفكر :البته ما در روزهای ابتدایی این انقالب هستیم .اما میتوانیم جایی
میلیون خط كد برنامهنویسی است ،یك برنامه پیچیده و تودرتو است و جایی است
را ببینیم که این پدیده به سمت آن در حال حرکت است .الگوریتمها بسیاری از وظایف
كه مهندسان الیه پشت الیه دستورهای تازه به آن اضافه كردهاند.
اداری و مذهبی را که زمانی انســانها انجــام میدادند به کناری نهادهاند و بهزودی آنها
با توجه به پریشانی و تودرتویی این الگوریتم ،تصور كنید كه یكی از آن رایانههای
شروع به جایگزین کردن کارهای خالقانهتری هم خواهند کرد .در شرکت «نتفلیکس»،
ابتدایی میخواست با چراغهای نوری چشمكزن خود و ردیفهایی از جزئیات كه
الگوریتمها ژانر فیلمهایی را برای ساخت پیشــنهاد میدهند .برخی از خبرگزاریها و
هر انتخابش موجب روشــن یا خاموش شدن یكی از چراغها میشد ،این الگوریتم را
خطوط خبری از الگوریتم برای نوشتن مطالب درباره جرایم ،بازیهای بیسبال و زلزله -
اجرا کند .برای اینکه الگوریتمها درست كار كنند ،مهندسان نرمافزار بخشی از آن را
که تکراریترین کارهای ژورنالیستی است  -استفاده میکنند .الگوریتمها هنرهای زیبا و
دستكاری میكنند تا ببینند به نتیجه دلخواه میرسند یا نه .این مهندسان به طور بیوقفه
سمفونیهای موسیقیها یا دستکم چیزی شبیه به آنها را درست میکنند.
سازگاریهای كوچكی را در اینجا و آنجای نرمافزار به وجود میآورند ،تا وقتی كه
این یک خطسیر ترسناک است ،بهخصوص برای کسانی از ما در این حوزههای کاری.
ماشین بتواند رضایت آنها را كسب كند .حتی با مالیمترین ناز و نوازش این الگوریتم،
اگر الگوریتمها بتوانند فرایند خالقیت را شبیهســازی کنند ،آنگاه دلیل کمی برای رشد
فیسبوك آنچه را كاربرانش میبینند و میخوانند تغییر میدهد؛ میتواند عكسهای
خالقیت انســانی باقی خواهد ماند .چرا خود را با فرایند شکنجهآور و ناکارآمد نوشتن
دوســتان شما را كمتر یا بیشتر همهگیر كند؛ میتواند پستهایی را با محتواهایی كه
یا نقاشــی کردن ناراحت بکنیم اگر یک رایانه بتواند چیزی تولید کند که در ظاهر به
از خود تعریف میكنند تنبیه كند و آنها را كه فكر میكند دوز و كلك هستند دور
همان اندازه خوب و بدون دردسر است؟ چرا باید بازاری بیش از اندازه گرانقیمت برای
كند؛ میتواند ویدئوها را بیشتر از متون تبلیغ كند؛ میتواند از الیكهایی كه مطالب
فرهنگ واال به وجود بیاید ،وقتی که این هنر میتواند اینقدر فراوان و ارزان باشد؟ هیچ
میخورند ،مطالب پرطرفدار «نیویورك تایمز» و «بازفید» را تشخیص دهند و آنها را
انسانی تالش نمیکند در مقابل خودکار شدن مقاومت کند بنابراین چرا باید تالشهای
ارائه كنند .یا اگر ما بخواهیم خیلی ملودراماتیك با فیسبوك برخورد كنیم ،میتوانیم
خالقانه راه متفاوتی را طی کند؟
بگوییم این شركت به طور مستمر سعی در اصالح چگونگی نگاه كاربرانش به جهان
عادات فکری مهندسی در قبال بتانگاری کلمات و تصاویر ،در قبال یگانگی و تعالی
دارد .این شركت همواره در پی اصالح كیفیت اخبار و عقایدی است كه اجازه میدهد
هنر ،در قبال پیچیدگی اخالقی یا در قبال بیانهای احساســی ،صبر و تحمل کمی دارند.
از طریق هیاهو و جاروجنجال دیده شوند و نیز در كار سازگار كردن كیفیت گفتمان
مهندسی به انســان در مقام اطالعات ،عناصر سیستم و انتزاعیات نگاه میکند .به همین
سیاسی و فرهنگی به منظور جلب توجه كاربران برای چند لحظه معدود است.
دلیل است که فیسبوک اینقدر کم در قبال در معرض آزمایش گذاشتن کاربرانش دغدغه
اما مهندسان چطور میفهمند كه با یك نشانه و مشكل در نرمافزار چطور باید
خاطر دارد .کل تالش خودکارسازی این است که انسان قابلپیشبینی شود  -برای تخمین
برخورد كنند و چقدر سخت به آن واكنش نشان دهند و آن را در تصمیمگیریها
رفتارهایش که دستکاری آنها را آسانتر میکند .با این قسم از فکر کردن خونسردانه و این
دخالت دهند؟ كلیت و تمام یك رشــته ،یعنی علوم اطالعات ،است كه نوشتن و
میزان شکلهای تکهتکه شدن وحدت و رازآلودگی زندگی انسانی ،راحت خواهد بود
اصالح الگوریتمها را هدایت میكند .فیسبــوك یك تیم دارد كه عبارتاند از
دریابیم که چطور ارزشهای دیرپا شروع میکنند به مورد بیاعتنایی واقع شدن .به همین
افراد بسیاری ،از دانشگاهیان گرفته تا كسانی كه روی كاربران آزمایشهای مختلفی
دلیل اســت که مفهومی مثل حریم خصوصی اینهمه وزن کمی در محاسبات مهندسان
انجام میدهند .فیسبوك یكی از جذابترین رویاهای آمارگران اســت؛ تعدادی
دارد و ناکارآمدی صنعت نشر و ژورنالیسم این میزان در معرض تخریب به نظر میرسد.
از بزرگترین مجموعههای اطالعاتی در تاریخ بشر و توان آزمون هماهنگیهای
فیسبوک ممکن اســت هرگز قدم در این راه نگذارد اما الگوریتمها به این معنی
معنــادار در این آمار از نظر ریاضی .وقتی
هستند که اراده آزاد انسان را از بین میبرند،
كامرون مارلو ،رئیس ســابق گروه علوم
وظیفه انتخــاب را از عهده انســان خارج
اطالعاتی فیسبوك ،این فرصت را توصیف
میکنند و قدرت تشــخیص جهت درست
میكرد ،با لذت فراوانی كه از اطالعات و
را کم میکنند .الگوریتمها احساس قدرت
دادههای موجود در این شــركت میبرد،
مطلق را قوت میبخشند و این اعتقاد را ترویج
شروع كرد .مارلو گفت« :برای اولین بار،
میکنند که رفتار ما میتواند جایگزین شود،
ما میكروسكوپی داشتیم كه نهتنها به ما
بدون اینکه حتی آگاه باشــیم که دستانی در
اجازه میداد رفتارهای انسانی را در سطحی
حال هدایت ما به سمتی که بهتر دانسته شده
بسیار عالی كه هرگز نمیتوانستیم مشابه
هستند .همواره خطر عادت فکری مهندسی
آن را ببینیم آزمایش كنیم ،بلكه همچنین
وجــود دارد چراکــه این عــادت فراتر از
در واقعیت امر ،فیسبوك گرهگاهی از قواعد و دستورالعملها است برای طبقهبندی
اطالعات؛ قواعدی كه به وسیله شركت برای رسیدن به حد نهایت سود شركت
اجازه میداد آزمایشهایی را انجام بدهیم
ریشــههایش حرکت میکند و به چیزهای
اندیشیده شده است .فیسبوك همیشه در حال شنود كاربران خود است ،همیشه
های
ش
آزمای
در
آزمایشگاهی
های
ش
مو
قالب
در
آنها
از
و
دارد
نظارت
آنها
بر
كه میلیونها كاربــر در معرض آن قرار
درونی ساختمان انسان و طراحی یک جهان
رفتاریاش استفاده میكند
میگرفتند».
اجتماعی کامل میکشد.
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پیشنهاد
کتابخانه
آواز متفاوت مرغ سحر
آلبوم «امشب کنار غزلهای من بخواب»

خواننده :همایون شجریان /آهنگساز :فردین خلعتبری
ناشر :موسسه فرهنگی ،هنری آوای باربد

بعد از چند همکاری پیاپی همایون
صوفیا نصرالهی
شجریان با ســهراب پورناظری در
آلبومهای موفقی مثل «نه فرشتهام،
خبرنگار
نه شــیطان» و آلبومهای موسیقی
فیلمهای «رگ خواب» و «آرایش غلیظ» حاال شاهد همکاری همایون
با یک آهنگساز قدیمیتر هستیم :فردین خلعتبری که در این سالها
مطرحترین همکاریهایش با علیرضا قربانی بهخصوص در ســاخت
تیتراژهای ســریالهای تلویزیونی بوده است .هر آلبومی از همایون
شجریان در سالهای اخیر مترادف موفقیت بوده است .او به سبکی
دست پیدا کرده که هم میتواند عالقهمندان موسیقی سنتی را راضی
کند و هم عامه مردم از شنیدن کارهایش لذت ببرند .ویژگی دیگری
که باعث شده آلبوم «امشب کنار غزلهای من بخواب» تبدیل به اثری
کنجکاویبرانگیز شود این است که بهجای اشعار شعرای کالسیک
سراغ ترانههای مرحوم افشین یداللهی رفتهاند .ترانهسرای جوانی که
همین سال گذشته در یک تصادف درگذشت .آلبوم جدید همایون
خیلی پر و پیمان است .برعکس آلبومهای معمول خوانندههای سنتی
که کمقطعه هستند  16ترک دارد اما باید اعتراف کرد که تواناییهای
آوازی همایون شــجریان آنطور که باید و شاید در این آلبوم به کار
گرفته نشده .بیشــتر قطعات تصنیفهایی هستند که خواندنشان
نیازمند تکنیک ویژهای نبوده است و خوانندگان متوسطتر هم از پس
آن برمیآمدند .اما به هر حال همایون شجریان توانسته تبدیل به یک
برند شود .برندی که چه کنسرت روی صحنه ببرد و چه آلبوم منتشر
کند طرفدارانش آن را تبدیل به اثری موفق میکنند .در اثنای انتشار
این آلبوم خبر رسید که قرار است سال آینده کنسرت -نمایش «سی»
هم دوباره برگزار شــود و رایزنیها برای استادیوم سرپوشیده آزادی
اســت .اگر این اتفاق بیفتد همایون شجریان رکورد بیشترین تعداد
مخاطب در کنســرت را که پیش از این هم با تور «نه فرشتهام ،نه
شــیطان» در اختیار خودش بود ،میزند .قیمت آلبوم آخر همایون
شجریان 14هزار تومان است.
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نوای باوقار سازهای غربی در ایران
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران

رهبر :شهرداد روحانی  /تاریخ اجرا :آذرماه /سبک :موسیقی کالسیک

ارکستر سمفونیک تهران یکجورهایی همیشه مورد ظلم واقع شده است .بودجه واقعا اندکی
که به این تنها ارکستر سمفونیک اصلی کشور اختصاص داده میشود در اکثر موارد کفاف دستمزد
نوازندهها را هم نمیدهد .بهجز آن معموال دســت رهبران ارکستر را برای تربیت درست ارکستر
سمفونیک باز نمیگذارند .در حالی که این بزرگترین و قدیمیترین ارکستر تهران است که سال
شوقوسهای فراوانی
 1312توسط غالمحسین مینباشیان بنیان گذاشته شد .به هر حال بعد از ک 
که در یک دهه اخیر ارکســتر سمفونیک
تحمل کرد ،به خصوص دوران اوجی که با
علی رهبری ،رهبر ارکستر بینالمللی داشت
و بعد که به دلیل اختالفات ،رهبری قهر کرد
و از ایران رفت یک دوره رکود طی کردند،
االن مدتی اســت که ارکســتر با رهبری
شهرداد روحانی به ثبات خوبی رسیده .اهل
موسیقی میدانند که شهرداد روحانی از خانوادهای موزیسین آمده و زمانی قدرش را دانستیم که
او را در کنسرت مشهور «آکروپولیس» یانی به عنوان نوازنده ویولن و رهبر ارکستر دیدیم .ارکستر
سمفونیک با شهرداد روحانی اجراهای گوشنوازی داشته و میشود بااطمینان ،رفتن به این کنسرت
را توصیه کرد .کنسرتی که در تاالر وحدت برگزار میشود و طی آن ارکستر سمفونیک قطعاتی
از ریچارد اشــتراوس ،پروکیفیف ،جوزپه وردی و موریس راول مینوازند .آهنگهایی که اکثرا تم
رمانتیک دارند .قیمت بلیت ارکســتر سمفونیک در طول این ســالها تقریبا ثابت و بین  45تا
100هزار تومان بوده و بلیتهای این اجرا هم همین مبالغ است.

پدیدههای روزگار جدید از دل فضای مجازی
آلبوم درنادئون

نوازندهها :مهرداد مهدی ،آسو کهزادی  /ناشر :موسسه خانه هنر منظومه خِ َرد

ممکن اســت اسم این آلبوم یا این دو نوازنده را نشنیده باشید .اما آلبومشان از زمانی که منتشر شده تا
بیشتر از یک ماه بعد از انتشار هر هفته جزو پرفروشهای سایت بیپتیونز ،مرجع فروش دیجیتالی بود .برای
آلبومی که شامل  20قطعه بیکالم است تقریبا یک رکورد به شما میرود به خصوص که قیمت آلبوم هم
12هزار تومان است .مهرداد مهدی پیانیست ،آهنگساز ،تنظیمکننده و نوازنده آثار پیاتزوال در ایران است .او
پیش از این آلبوم «احواالت شــخصی» را
منتشر کرده بود .آسو کهزادی آهنگساز
و نوازنده ویولن اســت .هردو تجربیاتی در
زمینه ساخت موسیقی برای تئاتر و فیلم
دارند .آلبوم «درنادئون» در ســبک پاپ و
نیوایج و شامل دونوازی آکاردئون و ویولن
اســت .مهدی کارش را با نواختن پیانو از
کودکی شــروع کرده اما از جایی به بعد
تصمیم گرفته سراغ سازی ارزانتر برود که شیوه نواختنش به پیانو نزدیک باشد .آکاردئون را به همین منظور
انتخاب کرده و مدتی در ارمنستان زیر نظر یکی از استادان برجسته برای نواختن این ساز که اتفاقا در موسیقی
ارمنی جایگاه مهمی دارد آموزش دیده است .او و آسو کهزادی دست به حرکت جالبی برای معرفی آثارشان
زدهاند :آنها در خیابان اجرا میکنند .بعد از اجراهایشــان توسط سلبریتیهای فضای مجازی فیلمهایی در
شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شد که به مشهور شدنشان کمک کرد .همین حاال هم اعالم کردهاند با
وجود انتشار آلبومشان همچنان به اجراهای خیابانی و کنسرتهای جمع و جور خانگیشان ادامه خواهند داد.

سینمایجهان

سینما

دانکرک

هجوم

کارگردان :شهرام مکری

همه فیلمهایی که در گروه هنر و تجربه
اکران میشوند بیشتر از مخاطبپسند
بودن قاعدتا منتقدپسند هستند .به
دلیل سئانسهای کم طبعا فروش این
فیلمها زیاد نیست اما این وسط یک
پدیده هم وجود دارد :شهرام مکری.
مکری با ساخت فیلم کوتاه وارد سینما
شد .فیلمهای کوتاهش از یک ساختار مهندسیشده بهره میبردند .روایتی دایرهشکلی
داشتند و از یک نقطه شروع میشدند و بعد از دیدن قصه از زاویه دیدهای متفاوت دوباره
به همان نقطه شروع برمیگشتند .اولین فیلم بلندی که ساخت «اشکان ،انگشتر متبرک
و چند داستان دیگر» توقیف شد و اولین فیلم بلندی که از او به نمایش درآمد «ماهی
و گربه» بود .فیلمی که در یک پالنسکانس بدون کات ساخته شده بود .حاال تصورش
را بکنید فیلمی تا این حد متفاوت موفق شد که نزدیک به یک میلیارد تومان در همین
گروه هنر و تجربه فروش کند .در حالی که متوسط فروش خیلی از فیلمهای این گروه به
 50میلیون تومان هم نمیرسد .البته سئانسهایی که به «ماهی و گربه» اختصاص داده
بودند زیاد بود اما در مورد فیلم جدیدش که این روزها در گروه هنر و تجربه اکران است با
توجه به سئانسهای محدودش نمیتوان نظر داد که به همان موفقیت مالی میرسد یا نه.
فیلمی که اصال مدتی توقیف بود و معلوم نبود بتواند اکران شود .فیلمی پلیسی -معمایی
با همان ساختار بازیگوشانه ویژه مکری که بازیگران مطرحی مثل بابک کریمی و لوون
هفتوان هم در آن حضور دارند .دیدن هر فیلمی از مکری نگاه تازهای به سینماست جدا از
اینکه بعدتر خواهید دید چطور منتقدان خارجی کارهایش را تحسین میکنند.
سینما

خفهگی

کارگردان :کریستوفر نوالن

اگــر این بحث مجوز اکران فیلمهای
خارجــی تصویب شــود «دانکرک»
کریســتوفر نوالن موفق میشود در
ســینماهای ایران هم پرفروش شود.
فیلمی که اتفاق گیشــه سینماهای
جهان در تابســتان بود .کریســتوفر
نوالن با ساخت فیلمهای جاهطلبانهای
مثل «شوالیه تاریکی» و «میانستارهای» طرفداران زیادی پیدا کرد .فیلمهای جمعوجورتر
قبلیاش مثل «ممنتو» البته به مذاق منتقدان بیشتر خوش میآمدند .اما بنظر میرسد
باالخره نوالن به تعادلی رسیده که توانسته هم رگ خواب منتقدان و هم تماشاگران را
به دست بیاورد« .دانکرک» فیلمی است که برای پردههای عظیم آیمکس ساخته شده.
معنای واقعی سینما .فیلمی که روایتی از جنگ جهانی دوم در سه جبهه زمینی ،دریایی
و هوایی است .نوالن یکی از بزنگاههای مهم جنگ جهانی دوم را تصویر میکند .زمانی که
سربازان متفقین در خلیج دانکرک گیر افتادهاند و آلمانها محاصرهشان کردهاند و حاال
باید هرچه زودتر خلیج را تخلیه کنند .کارگردانی حیرتانگیز نوالن در این فیلم شانس
زیادی برای دریافت اسکار دارد .جلوههای ویژه فیلم تقریبا از تمامی آثار سال  2017پیشی
میگیرد .با این فیلم کریستوفر نوالن خودش را به عنوان گرانترین کارگردان سینمای
جهان هم تثبیت کرد .او برای کارگردانی پروژه عظیم «دانکرک»  20میلیون دالر دستمزد
گرفت .خوبیاش این است که فیلم هیچ صحنه غیرقابل پخشی مطابق با شئونات ما ندارد
و میتواند بهترین گزینه برای نمایش در سینماتکهای ایران باشد .نسخه بلو ِریاش هم
به زودی به بازار میآید .این فیلمی است که باید دید.
تئاتر

کارگردان :فریدون جیرانی

فیلم در سه هفته اول اکرانش توانست
صدرنشین گیشه شود .شاید فکر کنید
برای فیلمی از فریدون جیرانی چندان
هم اتفاق عجیبی نباشد اما «خفهگی»
با فیلمهای قبلی جیرانــی فرق دارد.
جیرانی همیشه ملودرامساز خوبی بود
ولی ملودرامهایش را زیادی احساســاتی یا ترسناک یا انتقادی میساخت اما اینبار یک اثر
استیلیزه با ساختاری متفاوت ســاخته .اصال همین که مردم برای دیدن یک فیلم سیاه و
سفید در شهرهای بزرگ صف میکشند خودش جای تعجب دارد .برای فیلمی که قصهاش
عجیب و غریب است .زنی که توسط شوهرش در بیمارستان روانی گذاشته شده و پرستاری
که میخواهد به او کمک کند .پرســتار صحرا مشرقی است .آنهایی که کارنامه فیلمسازی
جیرانی را دنبال کردهاند میدانند که نام خانوادگی مشرقی برای کاراکترهایش مثل یک اسم
رمز است .مشرقیها قهرمانان اصلی کارهای جیرانی هستند .آنها صاحب اصول و اخالقیات
ویژه خودشاناند .فیلم جیرانی میتواند نقطهعطف کارنامه الناز شاکردوست محسوب شود که
تا پیش از این بهترین بازیاش را در «بیوفا»ی اصغر نعیمی دیده بودیم و حاال بعد از سالها
در فیلمی متفاوت توانسته بازی قابل قبولی داشته باشد اما ستاره یکهتاز فیلم نوید محمدزاده
است« .خفهگی» خیلی زود مرز یک میلیارد را رد کرد و با توجه به استقبال خوبی که از آن
شده هیچ بعید نیست در دورهای که صدر گیشه دست کمدیهاست بتواند یکی از درامهای
پرفروش امسال شود.

الیور توئیست

کارگردان :حسین پارسایی

بعــد از موفقیت فوقالعــاده نمایش
«اعتراف» اولین کار شهاب حسینی
که به فروش میلیاردی دســت پیدا
کرد و موفقیت نمایشهای همایون
غنیزاده که بازیگران مشهور در آنها
حضور پیدا میکردنــد ،حاال «الیور
توئیســت» هم یک اتفاق است .نمایشــی به کارگردانی حسین پارسایی که سالها در
سمتهای اجرایی تئاتر حضور داشت و حاال نمایشی موزیکال روی صحنه برده آن هم
با حضور دو ستاره که عکسشان را روی پوستر در خیابانها میبینید :نوید محمدزاده و
مهناز افشــار .خیلیها شاید ندانند که نوید محمدزاده اصال اول ستاره تئاتر بود .حضور
مهناز افشار اما روی صحنه تئاتر همیشه با نقدهایی همراه بوده است .به هر حال وجود
چنین نمایشهایی به چرخه اقتصادی تئاتر کمک میکند عالوه بر اینکه دیدن نسخه
جدیدی از «الیور توئیست» چارلز دیکنز همیشه هیجانانگیز است .تئاتر موزیکال «الیور
توئیست» بر اساس نسخه سینمایی این اثر و توسط محمدرضا کوهستانی دراماتورژی
شده است و شرکت حریر هنر شرق تهیهکنندهاش است .نمایشی که در تاالر وحدت روی
صحنه میرود چون در حقیقت سالن تئاتر دیگری نداریم که ظرفیت یک اجرای موزیکال
پرستاره را داشته باشد .داستان «الیور توئیست» را هم که یادتان هست؟ پسرکی که از
نوانخانه بیرون میزند ،وارد گروه گدایان میشــود و دست آخر بخت و اقبال به سراغش
یآید.
م 
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کتابخانه
کـتابخانه
مطالعه ،تجارت پرسود!
منفعت واقعی در چیست؟

افرادی که کتاب ميخوانند دامنهي لغات باالتری نسبت به کسانی که اهل مطالعه نیستند ،دارند .آنها بهتر ميتوانند احساسات خود را بیان کنند و منظور
خود را به طرف مقابلشان برسانند .کتاب خواندن تمرکز باالیی ميخواهد .شاید در ابتدا سخت باشد که ساعتها بنشینید و کتاب را در دست بگیرید
پروانه شفاعی
و بخوانید اما پس از مدتی این عمل ،لذتبخش خواهد شد و به شما آرامش خواهد داد .کتاب ميتواند شما را از جهان واقعی و بیرونیتان جدا سازد و
خبرنگار
در جهان خیالی دیگری فرو ببرد که همین کار موجب باال بردن تمرکزتان ميشود .تحقیقات نشان داده است افراد کتابخوان به مراتب تمایل بیشتری
به بازدید از موزهها و شرکت در کنسرتها دارند .آنها همچنین سه برابر افرادی که هیچ کتابی نمیخوانند داوطلب در کمک به خیریهها هستند .بنابراین ميتوان نتیجه گرفت افراد
کتابخوان نسبت به جهان اطرافشان فعالتر و پویاترند که این نهتنها به خود بلکه به بهبود وضعیت اجتماعی نیز کمک ميکند .همچنین جهانی که در کتاب به تصویر کشیده شده است
ميتواند به قدرت تخیل شما کمک کند و زاویهي دیدتان را نسبت به جهان اطرافتان گسترش دهد .و صدها فايدهي دیگر که در اینجا بیش از این ،مجال بیان آن نیست...
«کتابی که ميخوانی نباید به جای تو فکر کند بلکه باید تو را به اندیشیدن وادارد( ».جیمز مکواش)

کاله رئیسجمهور

آنتوان لورین
مترجم :رویا درخشان
انتشارات :کولهپشتی

JJخودیابی
کتاب «کاله رئیسجمهور» اثر آنتوان لورین درباره آدمهای معمولی است که رویاهایی
دارند اما دنبال آنها نمیروند و احتیاج به چیز یا کسی دارند که آنها را به سوی خواستهشان
ســوق دهد تا بتوانند زندگی خود را تغییر دهند .آنتوان لورین در این کتاب برشــی از
توگوی شخصیتها رقم زده است .از این رو ميتوان رمان «کاله
زندگی را از طریق گف 
رئیسجمهور» را رمان شخصیتمحور نامید .گذشته از شخصیتهای اصلی ،تعداد زیادی
شخصیتهای واقعی نیز در این رمان دیده ميشود .موضوع این رمان به سیاست و اخالق
محدود نمیشود .اگرچه همه اینها را در پناه طنز و حکمت در خود دارد .لورین انسانها را
در بزنگاههای مختلف نشان ميدهد .واکنشهایشان را در کنشهای مختلف رقم ميزند
اما اینها بنمایه اصلی این رمان نیست .واکاوی عنوان ،بهترین راه برای دستیابی به آن
است .کاله ،استعاره «خودیابی» است .باور به خویشتن .دستی که پرتت ميکند به راهی
که توانایی دویــدن را در آن داری .کارمندی دونپایه با به دســت آوردن کاله ،ارتقاي
شــغلی ميیابد .زنی که در مرداب روابط شخصی گرفتار است ،به مدد کاله به حرکت
خالقانهاش ادامه ميدهد و انسانی گرفتار در اشرافیت بورژوازی ،تولدی دوباره را تجربه
ميکند و تغییر را سرلوحه زندگی خود قرار ميدهد« .کاله رئیسجمهور» رمز توانستن
آدمی است؛ بیدارکننده قدرت نهفته انسان که گاهی در وجود او به خواب ميرود .آنتوان
لورين در متنی برای خوانندگان ایرانی خود نوشت« :نمیدانید تا چه اندازه از اینکه کتابم
به زبان شما ترجمه شده است ،تحت تأثیر قرار گرفتهام .اینکه با شما همصحبت هستم
و اینکه شما بتوانید داستانهای مرا بخوانید ،برایم افتخار بزرگی است .ميدانم که بعضی
از شــما قب ً
ال کتاب «دفترچه یادداشت قرمز» را خواندهاید و امیدوارم این داستان هم به
دلتانبنشیند».
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هَ َرس

نسیم مرعشی
انتشارات :چشمه

JJروایتی متفاوت از جنگ ایران و عراق
دومین رمان نسیم مرعشی تجربهای است متفاوت از رمان نخستینش .اگر «پاییز فصل آخر سال
است» روایت بالتکلیفی و تردیدهای یک نسل آرمانخواه بود و سرگشتگیشان« ،هرس» رازهایی
است که سرنوشت پسران و مردانی را رقم ميزد که در الیههای تاریخی غلیظ گم شدند« .هرس»
روایتی برآمده از دل تاریخ جنگ طوالنی ایران و عراق است .داستان مردی که سالها بعد از پایان
جنگ پی همسر گمشدهاش ميگردد و او را در مکانی عجیب پیدا ميکند .زنی که در گذشتهاش
پی آن بوده تا پسر بزاید و برای این کار دست به رفتاری عجیب ميزند که شاید نفرین او ميشود.
مرعشی با استفاده از فضاهای متعدد روایی ،سرنوشت این خانواده را در دوره زمانی طوالنی روایت
ميکند .قصه آدمهایی که برای گذر از خاطراتی دور یا نزدیک ناچار به بازخوانی آنها شــدهاند .به
همین خاطر «هرس» رمانی اســت قصهگو با چندین روایت فرعی مهم که مخاطبش را در عین
تماشــای شهر به دل طبیعت مرموز خوزســتان هم ميبرد و با خود همراه ميسازد .این کتاب با
ظرافتی که غالباً از دیدگاه زنانه برمیآید ،دالیل ناآرامی بعضی از بچههای یک خانواده و متانت بعضی
دیگــر در همان خانواده را مرور کرده و قربانی جنگ بودن را در چیزی به جز نقص عضو یا لمس
موشکباران و ...تبیین کرده است .پالت یکخطی داستان را اگر در قالب ساختار و نثر روایی غیر از
آنچه حاال حاضر است ميخواندیم ،کتاب در نظرمان چیزی متفاوت از آنچه که در رمانهای فارسی
قدیمی و چهبسا بازاری موجود است جلوه نمیکرد .اما حاال نویسنده ،یک کتاب موجز و جذاب را
در شکلی درست و قابل قبول نگارش کرده است ،چنانكه حتی اگر با مختصات فرهنگی و زبانی
جنوب کشور آشنایی نداشه باشید حاضرید اسمها و واژههای ناآشنا را گوگل کنید و بعد ادامه دهید
و از خواندن داستان لذت ببرید .کالم آخر اینکه «هرس» به عنوان کتابی که داستان آن در دورانی
روایت ميشود که نویسنده اش در آن زمان کودک بوده ،حتی ميتواند جذابیتهای فرامتنی هم
داشته باشد و به سادگی ميشود خواندنش را به هر سختپسندی توصیه کرد.

ظهور ژاپن مدرن

ویلیام جی .بیزلی
مترجم :شهریار خواجیان
انتشارات :ققنوس

JJتحولی شگفت
این کتاب نشان ميدهد که چگونه ژاپن در کمتر از یک نسل ،از جامعهای پسافئودالی به اشکال
آغازین تولید صنعتی گام برداشت .تجربهای دردناک برای ژاپنیها که ناچار از پشت سر گذاشتن
ســنت و آسیاییگری و رفتن به ســوی تجدد و غربگرایی شدند .سرزمین ژاپن از چهار جزیره
هوکایدو ،هونشو ،شیکوکو و کیونشو تشکیل شده که تا نیمه قرن نوزدهم میالدی کشوری ناشناخته
تمدنی همسایه بزرگ خود ،چین به سر ميبرد و کمتر
بود که عمدتاً زیر سایه سنگین تاریخی و
ِ
نامی از آن در تاریخ روابط شرق و غرب از عهد باستان ،سدههای میانه و حتی عصر جدید تا نیمه
قرن نوزدهم برده شــده بود .اینکه چگونه ژاپن در کمتر از پنج دهه توانست به یک قدرت بزرگ
آسیایی تبدیل شود و حتی در آغاز قرن بیستم ( )1904روسیه را که یک امپراتوری قدرتمند اروپایی
بود در نبردی برقآسا شکست دهد و پس از چند دهه عم ًال به یک قدرت صنعتی و نظامی قارهای
و حتی بینقارهای تبدیل شود و سپس به دنبال  150سال اصالحات و ضد اصالحات نظامیگری
و جنگ و اشغال نظامی ،در پایان قرن بیستم خود را تا سطح یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان
ارتقا دهد ،موضوعی است که کتاب حاضر به بررسی و واکاوی آن ميپردازد .سرگذشت ژاپن و روند
تحول و پیشرفت تقریباً پیوسته آن در  150سال گذشته از بسیاری جهات برای ایرانیان تأملبرانگیز
و عبرتآموز است .اصالحات میجی که تقریباً دو دهه پس از اصالحات امیرکبیر صورت گرفت ،آغاز
روندی شد که ژاپن کنونی را ساخت .البته با این تفاوت مهم که در ایران صدراعظم اصالحطلب بود،
شاه محافظهکار و مرتجع؛ اما در ژاپن شاه یا امپراتور میجی خود مبتکر و پیشبرنده اصالحات شد.

سرمایه در قرن بیست و یکم                  
توماس پیکتی
مترجم :اصالن قودجانی
انتشارات :نقد فرهنگ

JJنابرابری همواره رشد ميکند
این کتاب شــفقتنامه یک متفکر مصلح و خیرخواه برای سرمایهداری است .مثل نسخه یک
پزشک .توزیع ثروت و درآمد یکی از موضوعات جنجالی روزگار ما در سطح جهانی است و کار جدید
توماس پیکتی ،اقتصاددان فرانسوی ،زلزلهای در مطالعات مربوط به این عرصه ایجاد کرده است .این
کتاب بر یک ادعای ساده موسوم به رابطه نابرابری استوار است« :نرخ بازگشت سرمایه از نرخ رشد
اقتصادی بیشتر است .بنابراین نابرابری همواره رشد ميکند ».منظور پیکتی از سرمایه تقریباً همان
ثروت است .پیکتی مدعی است از آنجاییکه نرخ عایدیهای ناشی از ثروت (شامل سود ،سود سهام
و اوراق قرضه ،انواع اجاره از اجاره مستغالت تا ماشینآالت و بهره وام) همواره از نرخ رشد اقتصادی
بیشتر است ،در نتیجه سهمی از درآمد ملی که به سرمایه تعلق ميگیرد بیشتر از سهمی است که به
نیروی کار تعلق ميگیرد .بنابراین نابرابری به صورت سیستمی فزاینده است .پیکتی تالش ميکند
بر اســاس دادههای تاریخی و نیز برخی روابط بسیار ساده ریاضی این ادعای خود را تقویت کند.
مفاهیم دیگری نیز در كار پیکتی مطرح شده است که مقدمه یا نتیجه یا توصیه سیاستی مبتنی
بر این ادعای اساسی است« .سرمایهداری موروثی» یکی از این مفاهیم است .پیکتی بر اساس اصل
نابرابری نتیجه ميگیرد که سرمایهداری فعلی ،آنگونه که گفته ميشود برابریساز نیست .به این
مفهوم که به دلیل پیشی گرفتن نرخ بازده سرمایه از نرخ رشد ،همواره این قشر ثروتمند هستند
که به طور خودکار ،برنده مسابقه هستند .پیکتی بر اساس دادههای تاریخی مدعی ميشود که روند
نابرابری همواره فزاینده بوده است.

حکایت عشقی بیقاف
بیشین بینقطه

مصطفی مستور
انتشارات :چشمه

JJمکث پیرامون یک رابطه خوشایند
کتاب «حکایت عشقی بیقاف بیشین بینقطه» مجموعهای است که شش داستان کوتاه را دربر
دارد« :مردی که تا پیشانی در اندوه فرو رفت»« ،چند روایت معتبر درباره اندوه»« ،چند روایت معتبر
درباره کشتن»« ،سوفیا»« ،چند روایت معتبر درباره خداوند» و «حکایت عشقی بیقاف بیشین
بینقطه» .در این داستانها ما اغلب با مؤلفههایی روبهرو هستیم که در آنها همنشینی نوعی خوانش
متافیزیکی با روابط ساده و روزمرگی انسانی -اجتماعی محور اصلی داستانها را تشکیل ميدهند.
در این مؤلفهها عناصر تکرارشوندهای مانند سکون سنگین زمان ،توجه به جزئیات بیاهمیت و تبدیل
شدن یک ماجرا به پرترهای از ناکامیهای هستیشناسانه ،خوانش داستانها را کمی خاص ميکند.
مصطفی مســتور در اعم داستانهای این کتاب کوشیده تا با مکث پیرامون یک رابطه خوشایند،
شیطنتآمیز و یا تلخ انسانی ،زوایایی را روشن کند که زندگی ازهمگسیخته آدمهایش را موجب
شده است .این مجموعه داستان را باید ادامه منطقی ذهنیتی دانست که نویسنده در دو کتاب «چند
روایت معتبر» و «استخوان خوک و دستهای جذامی» اجرا کرده است .در داستان اول ميخوانیم:
«داشت شروع ميشد که خفهاش کردم .درست وسط جمله بود که نقطه گذاشتم .نمیخواستم
کالم تمام شود .نمیخواستم جمله معنا پیدا کند .نیمهشب بود ،گمانم ،ناگهان آمد .یا بهتر بگویم
داشت ميآمد که من یک گام پس رفتم .نقطه را گذاشتم و عقب کشیدم .نقطه را گذاشته بودم
وسط کلمه .حتی فرصت تمام شدن کلمه را هم نداده بودم چه برسد به تمام شدن جمله و نمیدانم
نقطه را کجای کلمه گذاشته بودم .شاید روی دال یا بر قوس واو یا روی لبه دندانه سین».

جمجمه جوان

الله زارع
انتشارات :هیال (ققنوس)

JJراز یک جنایت
الله زارع نویســندهای باهوش ،خالق و دارای قلمی پرطرفدار است که ما او را بیشتر با عنوان
مؤلفی معمایی و جنایینویس ميشناسیم .کسی که ميتواند خواننده را همراه با پیچ و خم داستانی
مهیج و پلیسی تا پایان کتاب همراه سازد .در این اواخر کتابی جنایی به عنوان «جمجمه جوان»
در ژانر جنایی -معمایی از ایشان به چاپ رسیده است که ظرف مدت کوتاهی جزو پرفروشهای
ماه جاری بوده است .این کتاب اولين رمان پليسي مجموعه «رمان ژانر» است که به تازگی توسط
انتشارات ققنوس کلید خورده است .کتاب «جمجمه جوان» راز یک قتل را ميگشاید .قرار است
خانم زارع هربار با یک سوژه جنایی شخصيت اصلي را وارد میدان قصههای خود کند و مخاطب
همواره ماجرا را از دید او نگاه و دنبال ميکند .رمان با روایت شواهد یک قتل آغاز ميشود .درباره
هر قتل معموال سؤاالتی مطرح ميشود .اینکه قاتل کیست؟ چگونه مرتکب قتل شده است؟ و چرا؟
قهرمان داستان سروان نیروی انتظامی ،روزبه افشار است که هربار با پرونده قتلی روبهرو ميشود
و درصدد حل این قتل برمیآید .در بخشی از این کتاب ميخوانیم« :به عدد بیست و چهار داخل
تقویم روی میزش خیره ماند .گوشیاش را باز کرد و نگاهی به جمالتی که داخل دفترچه یادداشتش
نوشته بود ،انداخت« :تغییر شغل ،خوشنام ،عاشق تکبیر گفتنش شدم ».سر راه و قبل از برگشتن
به اداره سری هم به مهمانپذیر نادر زده بود .نمیفهمید چرا خیلی از مهمانپذیرها و هتلهای آن
منطقه اسمشان نادر است .البد چون این اسم قدیمی خاطرات خوبی را برای ساکنین محله تداعی
ميکرد».
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کتابخانه

بیزنس اینسایدر در گزارشی به بهترین کتابهایی که کارآفرینهای بزرگ دنیا خواندهاند و به دیگران نیز پیشنهاد
میکنند آنها را بخوانند پرداخته؛ در این بخش هشت مورد از این کتابها معرفی میشود.

سرچشمه

آین راند /انتشارات :آمازون

مارک کوبان یکی از معدود میلیاردرهایی اســت که کام ً
ال
مستقل و خودساخته به موقعیتش رسیده؛ او در گفتوگو با
بیزنساینسایدر تأکید کرده که هر کارآفرینی باید این کتاب
را بخواند .از نظر او در این کتاب هرکسی میتواند با روحیه
اصیل کارآفرینی آشنا شود .پرسش اصلی که نویسنده در این
ِ
کتاب مطرح میکند این است که« :چه کسی قرار است مانع
من بشود؟» او میگوید هیچگاه یک کارآفرین برای شروع کار خود نباید به دنبال کسی
باشد که فضا را برای او مهیا کند بلکه باید به دنبال کسانی باشد که میخواهند او را متوقف
کنند و در واکنش به آنها مسیرش را ادامه بدهد.

مدیر اثرگذار

پیتر دراکر /انتشارات :آمازون

بنجامینفرانکلین

والتر آیزاکسون /انتشارات :آمازون

ایالن ماسک مدیر عامل شرکت تسال در گفتوگو با بیزنس
اینسایدر این کتاب را اثرگذارترین کتاب در زندگیاش معرفی
کردهاست .او معتقد است فرانکلین به عنوان یک کارآفرین
بزرگ میتواند الگویی خوب برای کسانی باشد که به دنبال
راهاندازیِ کسبوکار خودشان هستند .فرانکلین کارآفرینی بود
که خودش از زیر صفر شروع کرد و به بزرگترین موفقیتها
در تاریخ دست پیدا کرد .والتر آیزاکسون نویسنده این کتاب نیز با مهارت زیادی موفق
شده زندگینامه این کارآفرین را به رشته تحریر دربیاورد و داستانی خواندنی از آن خلق
کند .او زندگینامههای دیگری نیز نوشتهاست.

بیندیش و ثروتمند شو!

ناپلئون هیل /انتشارات :وایلدر

جف بزوس مدیرعامل آمازون ســه کتاب را به عنوان اثرگذارترین
کتابها در عمرش معرفی کرده و کتاب «مدیر اثرگذار» یکی از آن
سه کتاب است .او معتقد است هرکسی میخواهد مدیر موفقی باشد
باید این کتاب را بخواند .دراکر موفق شــده به شکلی ساده مفهوم
مدیریت را به مخاطب خود از طریق این کتاب آموزش بدهد .برای
مثال یکی از مــواردی که او در این کتاب روی آن تأکید دارد این
است که مدیر و کارمند هردو باید اهداف مشخصی داشتهباشند و برای دست یافتن به آن اهداف
قدم بردارند .در این کتاب شــما یاد میگیرید که چطور مدیریت زمان و تصمیمگیری در شرایط
بحران را انجام بدهید و بهعالوه برخی عادتهای بد در مدیریت را کنار بگذارید.

دایموند جان یکی از فعاالن عرصه کســبوکار پوشاک در
دنیاست که تاکنون سرمایهگذاریهای موفق و خیرهکنندهای
داشتهاست .او در برنامه تلویزیونی «شارک تنک» نیز شرکت
کرده و به عنوان یکی از موفقترین ســرمایهگذاران در دنیا
مطرح است .او در گفتوگو با بیزنساینسایدر کتاب ناپلئون
هیل را که کتابی کالســیک در حوزه کسبوکار محسوب
میشود بهترین کتابی که خوانده ،معرفی کردهاست .او معتقد است این کتاب موفق شده
زندگیاش را دگرگون کند .این کتاب به او یاد داده در زندگیاش هدف داشتهباشد و مسیر
مطلوب برای دست یافتن به آن هدف را طی کند.

موقعیت دوگانه مبتکر

چیزهای مخفی از پیدایش جهان

کلیتُنکریستنسون/انتشارات:آمازون

مدیرهای خوب باید کتابهای خوب در زمینه شــیوههای
راهاندازیِ کســبوکارهای بزرگ و موثر را بخوانند .برخی از
ِ
بزرگ امروزی به جای اینکه کارهای خالقانه
شــرکتهای
انجام بدهند مانند دایناسورهای میلیونها سال پیش عمل
میکنند .نویسنده این کتاب سعی دارد دالیل این نگاه برخی
از شرکتها را عنوان کند و سپس راهحلهایی برای آن مطرح
میکند .در واقع میتوان گفت این کتاب به هرکســی یاد میدهد چطور شرکتش را به
بهترین نحو معرفی کند .این کتاب به نیروهای آشوبگر در محیط کسبوکار اشاره میکند
و سپس راههای مقابله با آنها را بیان میکند.

ماجراهای کسبوکار

جان بروکس  /انتشارات :آمازون

عنوان کتاب فریاد میزند که میتواند بســیار جذاب باشد؛
ماجراجوییهایــی در قالب کســبوکار! جــان بروکس از
نیویورکر در قالب مجموعه داستانهایی این کتاب اثرگذار
و جذاب را تهیه کردهاست .کتابِ ماجراهای کسبوکار جزو
پرفروشترینکتابهاینیویورکتایمزاست.جالباینجاست
که این کتاب جزو کتابهای مورد عالقه بیل گیتس و وارن
بافت اســت .از نظر گیتس این کتاب به خوبی نشان میدهد که چه مدیرانی میتوانند
قوی باشند و نقاط ضعف آنها کجاست؛ چالشهای آنها را نشان میدهد و به آنها میآموزد
چطور از موقعیتهای بحرانی نجات پیدا کنند.
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رنه ژرارد /انتشارات :آمازون

پیتر تیل ،میلیــاردر بزرگ و یکــی از ســرمایهگذاران اصلی در
فیسبوک ،معتقد است رنه ژرارد ،فیلسوف فرانسوی ،با این کتاب
زندگی شغلی و حرفهایاش را دگرگون کردهاست .او نخستین بار
ِ
زمانیکه ترم اول دانشگاه استنفورد بود این کتاب را خواند و از همان
زمان تصمیم گرفت به عنوان فردی کارآفرین آغاز به کار کند .او از
این فیلسوف فرانسوی شیوه رقابت کردن و کنار آمدن با رقبایش را
در کسبوکارش یاد گرفته و معتقد است با آموختههایش از این کتاب ،هزینههای کمتری در زندگی
متحمل شدهاست .در این کتاب مخاطب یاد میگیرد که همه به نوعی سعی در رقابت دارند و به
همین خاطر هر روز باید بیش از گذشته تالش کرد.

داری هوشیار
سرمایه ِ

جان مکی و راج سیسودیا /انتشارات :آمازون

کیپ تیندل مدیرعامل یکی از معروفترین فروشــگاههای
زنجیرهای ،کتاب «سرمایهداریِ هوشیار» را اثرگذارترین کتاب
در زندگیاش معرفی کرده و معتقد است هر کارآفرین یا رهبر
صمیمی جان
دوستان
کســبوکاری باید آن را بخواند .او از
ِ
ِ
مکی نیز به شمار میآید .او میگوید در این کتاب یاد گرفته
ِ
وضعیت بُرد -بُرد
که سودآورترین شرایط در هر کسبوکاری،
است .در واقع هیچگاه کسی نباید در بازیِ کسبوکار بازنده
باشد؛ بازندهای در یکسو میتواند سوی دیگر را نیز بازنده کند .شرکتهایی که بیشتر در
این مسیر قدم برمیدارند به موفقیتهای بیشتری نیز دست پیدا میکنند.

