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اخیرا خبری منتشر شده که نشــان میدهد حدود  1.5میلیون
ایرانی در آســتانه مهاجرت قرار گرفتهاند .صرفنظر از اینکه این
خبر تا چه اندازه به واقعیت نزدیک باشد ،میتوان بیان داشت که
مهاجرت و بهخصوص مهاجرت نخبگان در ایران مسئلهای جدی
شدهاســت که باید در مورد آن فکر کــرد .بخش قابل توجهی از
این مشتاقان مهاجرت را جمعیت جوان تحصیلکردهای تشکیل
میدهند که سالها نظام آموزشی کشور برای پرورش آنها هزینه
پرداخته و حاال آنها پیش از آنکه بازدهی مناسبی برای اقتصاد ملی
مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر داشــته باشند ،دقیقا قبل از فصل شکوفایی مرزهای این کشور را
ترک میکنند .چند هفته قبل گزارشی در یکی از رسانههای کشور
و رئیس اتاق تهران
منتشر شده بود که نشان ميداد از برندگان چند دوره المپیادهای
علمی کشور که جمعیتشان به  150نفر ميرسید ،به غیر از یک نفر  149نفر دیگر مهاجرت کردهاند.آیا
این اتفاق را تنها میتوان به عنوان یک مشکل عادی خالصه کرد؟
موضوع مهاجرت تنها یک بحث انسانی و محدود به حوزههای جامعهشناسی نیست .مهاجرت برای
اقتصاد ایران خســارتهای مالی به همراه دارد .به این نکته نیز باید توجه داشت که مهاجرت گسترده
شهروندان چند اثر جانبی غیرقابل انکار دارد که برخی از آنها چنیناند:
اول :افراد باقیمانده و بهخصوص نیروهای کارآزموده دائما با خود در این کلنجار هستند در صورتی
که مانند همدورهایها یا همکارانشان مهاجرت ميکردند ،فرصت بهتری برای زندگی داشتند .محصول
این فکر کاهش میزان عالقه و تمایل آنها به کار فعلیشــان است و در نتیجه میزان بهرهوری بهشدت
يیابد.
کاهش م 
دوم :مهاجرت اساسا یک پدیده اقتصادی و اجتماعی نامطلوب است چراکه فرد مهاجر اثرات غیرقابل
انکاری در حلقه اطرافیان خود دارد .به این معنا که نباید انتظار داشــت در صورت مهاجرت یک عضو
خانواده ،دیگر اعضا هیچ واکنش احساسی و عاطفی نداشته باشند و بنابراین تا یک دوره بسیار مشخص
زمانی ،تمامی اعضای خانواده از نظر فکری و عاطفی درگیر فرد مهاجر میمانند و در نتیجه ذهنشان برای
عمل به برنامههای کاری خالقانه یا رو به جلو مهیا نیست.
ســوم :فضای اقتصاد جهانی سراسر رقابت است .وقتی ما جوان نخبهای را به کشورهای منطقه یا
اروپایی ميفرستیم ،در واقع امکان تولید کاال ،صنعت یا محصولی را به آن کشور دادهایم و دقیقا همان
امکان را از خودمان سلب کردهایم .مهاجرت را تنها به نیروهای دانشگاهی خالصه نکنید و تصور کنید
که یک قالیباف یا یک طراح نخبه ایرانی به آنسوی مرزها میرود .محصول این است که کشور هدف،
حاال یک بافنده ماهر فرش پیدا کرده و میتواند تولید قابل عرضه داشته باشد و ما هم دیگر آن استعداد
و امکان را نداریم .به معنایي در عرصه رقابت ،بازی به نفع طرفهای مقابل تغییر ميکند .بهطور مشخص
درمورد صنعت فرش و پسته همین اتفاق هم افتاد.
در مورد ایران آمارهای دقیقی وجود ندارد به طوری که برخی برآوردها نشان ميدهد نزدیک به 5.5
میلیون نفر از ایرانیها در آنسوی مرزها زندگی ميکنند و این یعنی کشور از مزیت همراهی و استفاده
از توان آنها بیبهره است .آمار مرکز جهانی مهاجرت هم نشان ميدهد در سال  1.40 ،2015درصد از
کل جمعیت ایران خارج کشور زندگی میکنند .در سال  1388وزارت علوم اعالم کرد ،از ابتدای انقالب
از میان  12هزار دانشــجویی که با هزینه دولت به کشورهای مختلف رفتهاند 400 ،نفر بازنگشتهاند و
همچنین  60هزار دانشجوی ایرانی در خارج از ایران تحصیل میکنند .براساس آمارهای رسمی نسبت
خروج فارغالتحصیالن از ایران به تعداد کل این افراد  15درصد است .تعداد مهاجران ایرانی به آنسوی
مرزها تا سال  1357تنها  50هزار نفر بودهاست.
مهاجرت نخبگان چنان رواج داشتهاست که در چند سال گذشته صندوق بینالمللی پول ،ایران را از
این نظر در رتبه نخست جهان قرار داد .به هرحال اعداد گویای این موضوع است که مهاجرت به بحثی
جدیتر از همیشه در اقتصاد ایران تبدیل شده است .نیروهای نخبهای مانند مرحوم مریم میرزاخانی،
فیروز نادری و ...همگی از دل همین جامعه و اقتصاد به کشورهای دیگر رفتهاند .البته و صدالبته سؤالی
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اساسی هم وجود دارد ،اینکه آیا اگر این نخبگان در ایران باقی ميماندند ،احتماال به این میزان بازدهی و
اعتبار ميرسیدند؟ به نظر میرسد ساختار حاکم بر اقتصاد ایران چنان نیست که بتواند این افراد صاحب
آینده را به جایگاهی درخشان برساند .کمااینکه بسیاری از نخبگان دیگر هم در کشور ماندند ولی امروز
اثری از آنها در اقتصاد نمیتوان یافت یا اگر اثرگذار هم باشند ،به اندازه نمونههای مهاجر نیستند.
اما همه که نخبگانی در اندازه مرحوم میرزاخانی و آقای نادری نیستند .بنابراین بخشی از مهاجران
جوانانی هستند که باید آنها را نیروهای متخصص ،فعال و صاحب خالقیت و دانش قلمداد کرد که تنها
راهی آنسوی مرزها شدهاند .این گروه در صورتی که در ایران
برای دســتیابی به شغل و زندگی بهتر ِ
وضعیت کاری مناســبی پیدا کنند و امکان زیست مناســب داشته باشند ،احتماال دست به مهاجرت
نمیزنند .بخشی از دالیل مهاجرت نخبگان کشور به آنسوی مرزها به موضوع زیست شهروندی مربوط
اســت .این افراد عالقهدارند در آسایش و امنیت زندگی کنند و گاهی به دلیل برخی تصمیمگیریها
احساس امنیت در آنها از بین میرود .محصول این اتفاق پیش کشیده شدن گزینه مهاجرت برای جوانانی
است که در هرجای دیگر دنیا هم میتوانند شغل و زندگی داشتهباشند .متاسفانه طی سالهای اخير ایران
بیش از اندازه سیاسی و به معنايی سیاستزده شدهاست .این سیاستزدگی احساس آرامش و امنیت را به
خطر میاندازد و موضوع مهاجرت را باز هم پیش میکشد .نکته قابل توجه اینجاست که مهاجران ایرانی
در کشورهای دیگر به دلیل اينكه شهروند درجهدو تلقی میشوند ،خود را از مناقشات داخلی که ميتواند
سیاسی یا اجتماعی خاص کشور مقصد باشد کنار میکشند و عمال زیستشان در فضایی به شدت آرام و
فارغ از احواالت پیرامونی صورت میگیرد .اتفاقا این نوع رفتار برای آنها که از جوی سیاستزده به فضایی
آرام رفتهاند ،مطلوبیت هم به همراه میآورد .نسلهای بعدی این ایرانیان مهاجر به دلیل اینکه هیچ اتصالی
به فرهنگ ایرانی ندارند ،عمال نشانی از هویت ملیشان را بروز نمیدهند و اینگونه یک نسل نخبه از کشور
دور میشود .برای درک بهتر این وضعیت بهتر است به آمارهای صندوقبینالمللی پول توجه شود که
نشان میدهد ایران در بین  91کشور جهان از نظر فرار مغزها رتبه اول را در اختیار دارد و سالیانه تا 180
هزار نفر با تحصیالت عالیه از کشور خارج میشوند .طبق آمار صندوق بینالمللی پول هماکنون بیش از
 ۲۵۰هزار مهندس و پزشک ایرانی در امریکا هستند .طبق آمار رسمی اداره گذرنامه ،در سال  ۸۷روزانه
 ۱۵کارشناس ارشد ۴ ،دکتر و ساالنه  ۵۴۷۵نفر لیسانسيه از کشور مهاجرت کردند .این اعداد تاییدکننده
وضعیت نامطلوب ایران در مورد پدیده مهاجرت است.
اما موضوع نگرانکننده این است که آیا راهکاری برای نگه داشتن طیف مهاجران اقتصادی وجود دارد؟
حسرت بزرگ همینجاست که اقتصاد ایران پتانسیلهای ذاتی بسیاری دارد که ميتوان با بهرهگیری
از آنها به اقتصادی قابل رشد رسید و در این صورت است که مقداری از بار مهاجرت کاسته میشود.
به همین جهت وقتی در مورد موضوعات صرفا اقتصادی مانند بهبود محیط کسبوکار ،کاهش حجم
بوروکراسی حاکم بر اقتصاد ،رفع قوانین مزاحم ،بهبود وضعیت ساختارهای نظام مالیاتی ،بانکی و ارزی،
مبارزه با فساد ،ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد ،ایجاد شفافیت و در یک کالم بهینهسازی ساختار اقتصادی
صحبت میشود ،تنها اقتصاد نیست که نفع میبرد و این جامعه است که از ثمرات زندگی بهتر شهروندان
کشور بهرهمند میشود.
یک نمونه ساده در نظام اقتصادی ایران موضوع استارتآپهاست .تنها طی دورهای کوتاه و به سبب
ایجاد بسترهای اینترنتی و قانونی ،موجی از امید در میان جوانان تحصیلکرده ایجاد شد و آنها از این فضا
برای خلق بنگاههایشان استفاده کردند .البته بماند که مدتی بعد فشارهای مملوم و ناملموس اقتصادی،
همان عرصه را هم تنگ کرد ولی حداقل طی زمانی مشــخص بخشی از نیروهایی که ممکن بود برای
خلق فرصت شغلی مناسب از کشور مهاجرت کنند در ایران باقی ماندند و بنگاههای خالقیتمحور را
تاسیس کردند .جان کالم اینکه جامعه و اقتصاد هردو به یکدیگر اتصالی ناگسستنی دارند .بهبود ایندو
باید همزمان صورت گیرد و البته که اقتصاد اولویتهای بیشتری دارد ولی باید دقت داشت که موضوعات
تخریبی عظیمی بر پیکره اقتصاد این
به ظاهر اجتماعی مانند مهاجرت در میانمدت میتوانند چه اثرات
ِ
سرزمین داشتهباشند .با این نگاه موضوع بازسازی اقتصاد ایران هم به امری ملی تبدیل میشود که دیگر
در دایره تنگ اختالفات سیاسی و جناحی نمیگنجد .برای اینکه از رنج مهاجران کم کنیم ،باید زودتر به
فکر بازسازی اقتصاد این کشور باشیم.

سومین همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران برگزار شد

تدوین مدل نظام مدیریتی مبارزه با فساد

اتاق تهران به نمایندگی از بخش خصوصی در کشور با همکاری دانشگاه علم و صنعت در حال
تدوین یک نظام ارزیابی بنگاههای بخش خصوصی در امر عاری بودن از فساد است.
سومین همایش مبارزه با فساد توسط اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران برگزار
شــد .در این همایش که هرساله توسط اتاق تهران و به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد (نهم
دسامبر) برپا میشود ،نمایندگان بخش خصوصی و سازمانهای مردمنهاد از تالشهای خود برای
مبارزه با فساد میگویند و به دولت راهکارها و توصیههایی برای برخورد با ریشهها و عوامل ایجاد
فسادپیشنهاد میدهند.
در این همایش که با حضور جمع گســتردهای از فعاالن بخش خصوصی و رؤســای اتاقهای
بازرگانی ایران و تهران برگزار شــد ،از مدل اتاق تهران برای ارزیابی بنگاههای بخش خصوصی در
مسئله عاری بودن از فساد رونمایی شد .این مدل که توسط اتاق تهران و با همکاری دانشگاه علم و
صنعت و بر اساس استانداردهای جهانی و مدلهای موفق در سایر کشورهای جهان در حال تدوین
است ،به بخش خصوصی این امکان را میدهد که مبارزه با فساد را از درون خود آغاز کند .عاملیت
اتاق تهران برای تدوین این مدل ارزیابی توســط اتاق بازرگانی بینالملل و اتاق بازرگانی ایران به
رسمیت شناخته شده است و رایزنی با نهادهای ملی و دولتی نیز برای تکمیل این فرآیند و برقراری
مشوقها و انگیزههایی برای بنگاههای بخش خصوصی ادامه دارد.
حسن عابدی جعفری ،عضو هيئت نمایندگان اتاق تهران و دبیر سومین همایش مبارزه با فساد
گفت :ارتقاي رتبه ایران در اطلس جهانی فســاد به آســانی میسر نیست .ضمن آنکه بهرغم رتبه
نامطلوب ایران ،تالشهای ارزشــمندی طی سالهای اخیر برای برونرفت از این وضعیت صورت
گرفته است.به گفته عابدی جعفری ،یافتههای سازمان سنجش جهانی فساد نشان میدهد که میزان
فساد در جهان با شیب مالیمیدر حال افزایش است و افکار عمومیباور ندارد که فساد در کشورها
درحال کاهش است .ضمن آنکه ارکان حکومتها در همه کشورها اعم از پلیس ،قوه قضاییه ،احزاب
سیاسی و بخشهای اقتصادی کم و بیش گرفتار عارضه فسادند .حال آنکه صنایع در کشورها نیز از
این قاعده مستثنا نيستند و بیش از سایر صنایع ،صنایع معدنی ،دارویی ،ساخت و ساز و انرژی در
جهان گرفتار این مسئلهاند.
او با بیان اینکه در طول  15سال گذشته ،نمره ایران در اين زمينه از  30نسبت به  100فراتر
نرفته است ،افزود :شهرداریها ،دادگاهها و ثبت شرکتها از مراکز آسیبپذیر در مقوله فساد هستند.
عابدی جعفری در ادامه از تالش موثر انجمنهای مردمنهاد و بخش خصوصی در امر مبارزه با
فساد سخن گفت و ادامه داد :سازمانهای مردمنهاد به رغم دشواریها در این مسیر پایمردی نشان
داده و کوشیدهاند گفتمان مبارزه با فساد را شعلهور نگاه دارند .در عین حال بخش خصوصی نیز
به این نهضت پیوسته ،ابتکار عملهای مناسبی در راه مبارزه با فساد به خرج داده و ساز و کارهای
اثربخشی را پیشه کرده است .او گفت :در همه  18كشوری که بهبود وضعیت فساد در آنها مشاهده
میشــود ،مشارکت بخش خصوصی در فرآیند مبارزه علیه فساد ،کلید توفیق بوده است .در واقع
اتحاد دو بخش مردمنهاد و بخش خصوصی کلید برونرفت از این مســی ِر به ظاهر بنبستی است
که کشورها در آن گرفتار شدهاند .در ادامه این همایش ،مسعود خوانساری ،رئيس اتاق تهران طی
سخنانی به اهمیت مبارزه با فساد پرداخت و گفت :در سال  1390قانون ارتقاي سالمت اداری در
مجلس به تصویب رسیده؛ اما آمارها و گزارشها حاکی از آن است که وضعیت فساد نهتنها بهبود
نیافته ،که وخیمتر نیز شده است.
خوانساری سپس به چالشهای اقتصادی کشور اشاره کرد که نخستین آن بیکاری بود .او
گفت :در حال حاضر 3.5میلیون بیکار در کشور وجود دارد که ویژگی این جویندگان کار این
است که اغلب تحصیلکرده هســتند .چالش بعدی این است كه رشد سرمایهگذاری از سال
 1390منفی شده است و سرمایهگذاری خارجی به میزان الزم جذب نمیشود .پیشبینیها بر
این بود که الزمه تحقق رشد 8درصدی ،جذب 50میلیارد دالر سرمایه خارجی در سال است که

جذب این میزان سرمایه بعید به نظر میرسد .او در ادامه گفت :وضعیت نظام بانکی نیز یکی از
چالشهای بزرگ اقتصاد ایران است که نمیتواند در تامین سرمایه و نقدینگی موثر واقع شود.
کمبود آب ،آلودگی هوا و در مخاطره قرار گرفتن محیط زیست از دیگر چالشهای مهم محسوب
میشود و البته مسئله صندوقهای بازنشستگی را نيز که به سرباری برای بودجه تبدیل شده باید
به فهرست این چالشها افزود.
رئيس اتاق تهران آسیبهای اجتماعی را هم یکی از چالشها عنوان کرد و گفت :از فرار مغزها
نیز باید به عنوان یکی از چالشهای اساســی یاد کرد .چرا که گفته میشــود ،حدود یک و نیم
میلیون نفر در صف مهاجرت از کشــور قرار دارند که این خطرناک است .چرا که عمده این افراد
از تحصیلکردگان و نخبگان جامعه هستند .آخرین چالشی که خوانساری به آن اشاره کرد ،افول
سرمایه اجتماعی بود و او در اینباره گفت :بحران بیاعتمادی مانند خوره به جامعه نفوذ میکند.
او با بیان اینکه زیربنای این چالشها فســاد اســت ،ادامه داد :اگر فساد مهار شود ،اغلب این
چالشها نیز قابل حل خواهد بود .رئيس اتاق تهران با طرح این پرسش که برای مبارزه با فساد چه
باید کرد؟ ادامه داد :نباید چرخ را از نو اختراع کنیم و الزم است تجربه سایر کشورها را در امر مبارزه
با فساد مالک عمل قرار دهیم .باید اذعان کرد که هرچه دولت بزرگتر باشد ،و نهادهای نظارتی نیز
افزایش یابند ،به شدت فساد افزوده خواهد شد .در حالی که اگر بخش خصوصی مورد اعتماد قرار
گیرد ،رقابت تقویت شود و رسانهها نیز آزاد باشند ،به طور قطع ،فساد کاهش مییابد .خوانساری
بیان کرد که اگر قرار است اقتصاد رشد کند ،راهکار آن مبارزه با فساد است .او ابراز امیدواری کرد
که اتاق تهران با گامهایی که برداشته است ،بتواند سهمی هرچند کوچک در عرصه مبارزه با فساد
به خود اختصاص دهد .محمدمهدی بهکیش ،دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل هم در
این همایش به توضیح راهکارها و رویکردی که این نهاد بینالمللی در موضوع مبازه با فساد دارد
پرداخــت .او در این زمينه با بیان اینکه اتاق بازرگانی بینالملــل ( )ICCدر این مورد راهکارهای
مشخصی دارد ،گفت :برای مبارزه با فساد ،در وهله نخست باید اقتصاد رقابتی شود و اتاق بازرگانی
بینالملل در اینباره تاکید جدی دارد .همچنین در این رویه ،قوه قضائیه شفاف ،پاک و پاسخگو باید
وجود داشته باشد .نکته دیگر اینکه دولت نیز باید به طور واقعی پاکدست باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه برای مبارزه با فساد باید تفاهمی میان بخش خصوصی و دولت شکل
گیرد ،گفت :بر اساس رویکردهای اتاق بازرگانی بینالمللی ،اگر مقررات و قوانین در کشوری که به
دنبال ریشهکنی فساد است ،اصالح نشود اتفاقی در مبارزه با این پدیده رخ نخواهد داد .این در حالی
است که مقررات و قوانین در دست بخش خصوصی ایران نیست.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوهفتم ،دی 1396

5

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

 .......ژورنال ....

[ این صفحه
ها به شرح پژوهش
های بومی اقتصادی

یخوانید؟
چ ه م 
سردبیر

آیا اقتصاد ایران رو به بهبود میرود؟ بررسیهای آماری
نشان میدهد که اقتصاد ایران همچنان گرفتار حل و فصل
دیرپاترین مشــکالتاش اســت .هنوز هم برخی گرفتارها
کــه در دهه  70در فضای اقتصادی ایران حاکم بود ،وجود
دارد و کمــاکان دولتمردان و حتی چهرههای سرشــناس
بخشخصوصی قصــد دارند با همان نســخههای قدیمی
این دردهای کهنه را تســکین دهند ولی واقعیت اجرایی
نظام اقتصادی ایران نشان داده که کمترین حجمی از این
مشکالت برطرف نشدهاست چراکه بخش مهمی از دغدغهها
و دردهای اقتصاد ایران به ایدئولوژیهایی مربوط است که
بعید به نظر میرسد عزمی برای از میان برداشتنشان وجود
داشتهباشــد .دســتگاه اداری اقتصادی کشور طی تمامی
سالهای گذشته و با وجود حضور نیروهای تکنوکرات موفق
نشــده از پس ایدئولوژیهای حاکم برنظام اقتصادی کشور
برآید و حتی اقتصاددانان خارج از دولت نیز موفق نشدهاند،
نسخهای کارآمد برای این بحران بنویسند .به نظر میرسد
که تا تکلیف ایدئولوژی محوری اقتصاد ایران روشن نشود،
وضعیت همین باشد که هست.
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

داستان زندگي كارآفرينان قصه آدمهايي نيست كه از
فضا به زمين آمدهاند و تحولي كوچك و بزرگ را در زندگي
خود و ديگران رقم زدهاند بلكه سرنوشت افرادي است كه
شايد در همين همسايگي ما بزرگ شده باشند ولي روي
خواسته خود حتي اگر به نظر ديگران پوچ و يا نشدني بوده
است ،اصرار ورزيدهاند و براي رسيدن به آن پشتكار نشان
دادهاند .در مجله آيندهنگر ما بيش از  25شماره (بيش از
دو سال) است كه هر بار به معرفي تعدادي از كارآفرينان
داخلي و خارجي ميپردازيم و تاكنون بيش از  250نفر را
معرفي كردهايم ،مردان و زناني كه هر كدام با خصوصيات
رفتاري بســيار متنوع در يك چيز مشترك بودهاند و آن
«خواستن و توانستن» است .افرادي که بهفكر اين نبودهاند
كه يك شبه راه  100ساله را بروند بلكه با پشتكار پلههاي
ترقی را پشت سر گذاشتهاند و در مسير متوجه شدهاند كه
بخش مهمي از كارآفريني لذت بردن از همين مسير باال
رفتن از نردبان است؛ افرادي كه با پشت سر گذاشتن پله
ها و باال و باالتر رفتن فهميدند كه مسير كارآفريني پاياني
ندارد .هدف ما از انتشــار بخش كارآفرين و معرفي افراد
موفق نشان دادن اين است كه كارآفريني سن ،جنسيت،
شرايط مالي خوب و بد ،بزرگ شدن در كشور مناسب و

6

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوهفتم ،دی 1396

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

و اجتماعی به زبانی
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بوده) رشد خوبی
اکنون از چیزی که
خوبی را نسبت به
سال
آخرین بحرانِ تحلیلگران تجربه
نکند اما ( 2017با
رشد
به
بزرگ ،یک
اقتصادی را نگران خاطر
رشد
دهه می
کرده،
گذرد.
آیا  2018چرخه
سرآغاز
www.tccim.ir

رنج فرسودگی

اقتصاد ایران چه

مشکالتی
را به دوش میکشد؟

اقتصاد ایران پس از
رکود  4ساله وارد دوران
دوران رشد با
رشد اقتصادی شده
است اما برای پایداری
موانع زیادی مواجه است.
بسیاری از این چالشها از
پنجه افکنده و کار را
دیرباز بر پیکره اقتصاد
به جایی رسانده که
گذشتن از کنار آنها
دورههای گذشته
غیرممکن شده است .طی
بحرانهایی نظیر بدهی
دولت ،کسری بودجه و
داشته و از دولتی
بزرگی دولت وجود
به دولت بعد منتقل
شده است .برخی از این
خود نزدیک شده
چالشها به نقطه انتهایی
اند و چارهای جز حل
آن باقی نمانده است.
یکی از این بحران
هاست
که
اصالح نظام بودجه دولت
ماموریت
آن
بر
دوش دولت دوازدهم
و مجلس دهم است.

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

بهراد مهرجو

......

 .....................آینده

مسیر روشن با

بخش
اقتصاد امن
خصوصیازاقتصادامنمیگوید

راه
بیبرگشت

مـــا ...........................

منطقه درست و ...نميشناسد بلكه كارآفريني بيش از همه
چيز به حركت كردن نياز دارد .وودي آلن كارگردان بزرگ
سينما چند ســال پيش در يكي از مصاحبههايش گفته
بود«:آب تا زماني كه جريان دارد تازه و شــفاف است ولي
وقتي ساكن شد به گنداب و مرداب تبديل ميشود ،پس
مهمتر از هرچيزي حركت كردن است حتي اگر مسير را
اشتباهيبرويد».
محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

اقتصاد ايران دردهاي كهنــهاي دارد كه از دولتي به
دولت آينده منتقل ميشود .درمان اين دردها به آرزويي
دور از دسترس براي اهالي اقتصاد بدل شده است .كسري
بودجه و وابستگان آن نظير نقدينكگي و تورم به همراه،
دولــت بزرگ و بدهكار به عنوان بخشــي از چالشهاي
ماندگار اقتصاد ايران شناخته ميشوند .بررسي وضعيت اين
شاخصها در دهههاي گذشته نشان ميدهد كه در دورهها
و دولتهاي مختلف تنها شدت و ضعف اين چالشها تغيير
كرده است.

راهحل همه مشکالت
تزریق پول نیست
صنعت خو
دروسازی ایران نميتواند
با تسهیالت صرف
به جلو حرکت کند

بســیاری از
صنایع مادر در ایران به
پشتوانه ســرمایه
حمايتهاي
گذاريهای دولتی و
بانکی رونق گرفتهاند.
در کشورهای در حال
پیشرفت
توسعه ،گامهای اولیه
اقتصادی با حمايتهاي
بانکی و سرازیر شدن
ميشود .اما در
سرمایهها برداشته
قدمهاي بعدی ،باید
خود
صنایع مادر خودکفا
باشند .در ایران ،صنعت
و متکی به تولیدات
نظر اشتغالزایی و هم رونق خودروسازی یکی از صنایع
مادر است که هم از
صنایع
وابسته و پیرامونی
اهمیت دارد .اما مســاله
آن ،برای کشور بسیار
اینجاست که طبق یکی از
ژورنال به آن
تحقیقاتی که در بخش
پرداخته شده ،تزریق
وام به خودروسازی
نرسیده است.
ایران به نتیجه مطلوب

را تحلیل و تبیین .هرسه در پی یک هدف هستند؛ دیروز،
امروز و فردای خود را بشناســید تا راهی درست انتخاب
کنیــد .برای گفتن از دیروز و امروز و فردای اقتصاد ایران
باید همه این سه روش را با ریزهکاریهای آن مورد توجه
قرار داد؛ تاریخ اقتصاد را خواند؛ وضع امروز را شناخت .برای
آینده شناختی درست از حال و گذشته الزم است و باید
برای پاسخ به نیازهای روز به روشی نوین دست یافت .این
روش نوین در شرایط حاضر تکنولوژیهای مدرن است .در
پرونده بخش توسعه سعی شده است درباره کسبوکارهای
نوین گفته شود؛ اما مهمترین پرسش این است که آیا این
کســبوکارهای نوین در ساخت و بافت اجتماعی امکان
رشد ،امکان ظهور و بروز دارد یا اینکه به موانعی فرهنگی،
اجتماعی و سیاســی برمیخورد؟ پاســخ این پرسشها
را در بخش توســعه دنبال کنید .در بخش دیگر مجله،
یعنی آکادمی ،اقتصاد ایران زیر ذرهبین اقتصاددانها قرار
گرفته است .اقتصاددانها ،جامعهشناسها و تحلیلگرها
به مســائل متعدد اقتصادی میپردازند و آنها را واکاوی
ميكنند .پرونده پاورقی و توسعه را با هم بخوانیم.
بمانجان ندیمی

دبیر بخش راهبرد و روایت

کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده خارجی

کسبوکارهای خوب از روندهای روز عقب نمیمانند،
کســبوکارهای عالــی روندهای بعــدی را پیشبینی
میکنند .در این شــماره آیندهپژوهی صفحات ویژهای را
به سال آینده میالدی اختصاص دادهایم .در سال ۲۰۱۸
میالدی باید منتظر چه باشــیم؟ شوک؟ جنگ؟ ثبات؟
یک اقتصاددان برنده نوبل میخواهد باور کنیم که امسال
اتفاق شــوکآوری نمیافتد .از آن ســو ،یک تحلیلگر
آســیایی میخواهد باور کنیم که امسال سال اتحادهای
جدید برای قدرتهای آســیایی است و چهرههایی مثل
ترامپ نمیتوانند دردسر بزرگی در این راه درست کنند.
در صفحات دیگر ایــن ویژهنامه درباره احتمال به نتیجه
نرسیدن برگزیت ،قیمت نفت و چالشهای جدید فروش
آنالین خواهید خواند.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و پاورقی

از گذشــته تا به امروز ،نیازهاي روزمره پاسخهایی به
همراه دارد و کشــف و اختراع شاید برای پاسخگویی به
همین نیاز باشــد .تاریخ پنجرهای به گذشته است ،آمار
وضعیت حال را تفسیر میکند و تحلیلگران هردو وضعیت

در این شــماره به موضوعی پرداختهایم که حتما
برای همه شما جذاب است .بدهکاران بانکی یکی از
موضوعاتی است که نه تنها دولت که بخشخصوصی
را نیــز درگیــر کــرده اســت .بســیاری از فعاالن
بخشخصوصی تســهیالتی را دریافت کردهاند که با
گذشــت چند سال ،هنوز نتوانستهاند آن را پرداخت
کنند .از طرفی این معوقات مشمول جریمه دیرکرد
و ســود شده است و گاهی حتی ارقام آن از اصل وام
چندین برابر بیشتر شده است .از اینرو در این بخش
ســعی کردهایم که راهکارهای موجود برای حل این
مسئله را بررسی کنیم .در بخش دیگر نیز به بررسی
ویژگیهــای اقتصاد امن که مورد تاکید مقام معظم
رهبری هم بوده ،پرداختهایم و نظر فعاالن اقتصادی
را در این باره جویا شدیم.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

کســبوکار راه انداختن در هر نقطه از کره زمین
چطوری اســت و چقدر آسان اســت؟ بانک جهانی
از ســال  2003میالدی به بعد در پایان هر ســال به
طور مفصل به این ســؤال پاســخ میدهد .داستان از
این قرار اســت که محیط کسبوکار کشورها از نظر
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پیشبینی
آینده اقتصاد اکونومیست و
جهان

اقتصاد جهان
در سال نو
2.9درصدی)
میالدی با رشد
کشورهای نداشتهباشــد و شاید 2.7درصدی
(بر اساس
نسبت به
پیشبینی
اقتصادی توسعهیافته و
میانگین سال
اکونومیست) شاید
است که هر اقتصادهای نوظهور،
های گذشته
حال خوبی
یک بحران اقتصادی هشت تا ده سال یک وضعیتی امیدوارکننده (که 3درصد
نسبت به سال
بوده) رشد
بار وارد
خواهد
دارد .تنها
خوبی را تجربه نکند ( 2017با رشد
بحران می
بود یا خیر؟
چیزی که
اما به
شود و اکنون
تحلیلگران
از آخرین
خاطر رشد
بحرانِ بزرگ ،یک اقتصادی را نگران
دهه
کرده ،چرخه
میگذرد .آیا
 2018سرآغاز

www.tccim.ir

پیرمرد و صنعت
درستایش رضا نیازمند
«مرد
توسعه صنعتی ایران»

صدایی

که باید شنیده شود

در تله اجتماعی

کسب و کارها در دوره
نوین ،مدرن شده؛
اما
هنوز بسترهای الزم
برای این نوشدگی
تعبیه نشــده است .از
ســویی دولت در
حمایت از این کسب و
کارها قدم بر میدارد
و
از ســویی دیگر
جامعه ،قدرت و خود
سیاستهای دولت در
مقابل این ابزارهای
تکنولوژی است.
برخوردهای متناقض در
نهایت سبب میشود
که این کسب و کارها
یأس را
انتظار بکشند تا رونق را.

آینده

نگر به بررسی وضعیت

بدهکاران بانکی می پردازد

راه بیبرگشت

بدهی گروههای
مختلف به بانکها هر
روز در حال بزرگتر
برون رفت از این
شدن است و راهحل
شرایط نیز مشخص
نیست .رسیدگی به
نیازمند به
پرونده بدهکاران بانکی
همکاری دولت ،بانک
مرکزی ،نهاد قانونگذار و
چگونگی
قوهقضائیه اســت.
پدید آمدن این تعداد
بدهکار بانکی خود
آیندهنگر در
داستانی طوالنی است .اما
این بخش سعی دارد
راهکارهایی را برای حل
ارائه دهد.
و فصل این مشکل

گزارش
تحقیقی «آیندهنگر» از
دراقتصاد
کرمانشاهمیگذشت

پس

پ

آنچه قبل و بعد از زلزله

برخی
برآوردها نشان میدهد
که زلزله کرمانشاه،
به اندازه ۱۱
 ۵۶۰۰میلیارد تومان و
ســال بودجه عمرانی
این استان خسارت
طرفی
وارد کرده است .از
استان کرمانشاه پیش از
زلزله نیز از محروم
با
ترین استان های کشور
باالترین نرخ بیکاری بود.
نــه تنها در هنگام
بعد
زلزله ،بلکه در هفتههای
از آن نیز مدیریت
نیازهای اساسی مردم به
«آینده
درستی صورت نگرفت.
نگر» در این شماره به
بررســی پس لرزههایی
اقتصاد بههمراه می
که یک زلزله برای
آورد ،پرداخته است.

دبیر بخش کامنت

ایــن شــماره ،نظرســنجی آیندهنگــر از فعــاالن
بخشخصوصی و کارشناســان اقتصــادی در خصوص
مشکالت اقتصادی کشــور در  ۴دهه گذشته بوده است.
پاســخدهندگان معتقد بودند ،بهدلیل نگاه کوتاهمدت به
اقتصاد کشور و از طرفی عمل نکردن به برنامههای توسعه
نوشته شده ،مشکالت اقتصادی برروی هم انباشته شده
است .اکثر آنها معتقد بودند باید تالشهای بیشتری برای
از بین بردن مشکالت اقتصادی بهخصوص در بخشهای
بانک ،بیمه و مالیات انجام شــود .از طرف دیگر پاســخ
دهندگان بر این باورند بیش از  ۴سال نیاز است تا دولتها
بتوانند مشکالت بنیادی کشور را حل کنند.
زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

اگر اهل سریالهای امریکایی هستید ،بد نیست این
شماره مستقیم به ســراغ بخش تجربه و مطلب مربوط
به شــرکت نتفلیکس بروید ،شــرکتی که کارش را با
اجاره دادن فیلم شــروع کرد و حاال سازنده سریالهای
پرهواداری مانند «خانه پوشالی» شناخته میشود .بخش
کارآفرین این شماره هم کمی تنه به سیاست میزند ،دو،
ســه سرمایهداری که سرانجام سر از سیاست درآوردهاند
و از قضا یا خودشــان طرفدار ترامپ هســتند یا به آنها
لقب ترامپ دادهاند .از کریســتف بلوشه سوئیسی گرفته
تا توماس پترفای لهستانی -امریکایی .رابین لی هم آدم
خالقی است که متهم است به کمک به سانسور اینترنتی
در چین .در واقع تنها کارآفرین بدون مشکل این شماره
تاکمیتسو تاکیزاکی اســت که تکصفحهای در بخش
کارآفرین دارد.

از خود

عکس :رضا معطریان

متیندخت والینژاد

2018

مونا مشهدی رجبی

دبیر بخش کامنت خارجی

در این شــماره گزارشهایی در مورد اقتصاد ایران به
نقل از گزارشهای رسمی بانک جهانی نوشته شده است.
گزارش ســازمان تجارتجهانی در مورد تحــوالت بازار
تجارت در سال  ۲۰۱۸میالدی و سالهای قبل از آن نیز
ترجمه و گزارشی در مورد جذابیت سرمایهگذاری خارجی
در کشورهای مختلف و جایگاه ایران در جهان هم منتشر
شده که فاکتورهای مهم در جذب سرمایهها در آن مطرح
شده است.
نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

ســال نو میالدی از راه رسیده؛ همه میخواهند بدانند
چه بر ســر اقتصاد جهان خواهد آمد؟ اکونومیســت گوی
پیشگوییاش را به میان آورده و آینده یکساله اقتصاد جهان
را پیشبینی کردهاست .آنطور که تحلیلگران میگویند،
اقتصاد جهان نسبت به سال  2017رشد کمتری را در سال
 2018تجربه خواهد کرد اما نکته جالب اینجاســت که در
میانه همین اوضاع خراب ،نکات مثبتی مخفی شدهاست.
اقتصادهای توسعهیافته و اقتصادهای نوظهور علیرغم اینکه
متوسط رشد اقتصادیِ جهان کاهش مییابد ،رشد خوبی را
تجربه خواهند کرد و در واقع در مسیر رشد قدم برخواهند
داشت .با وجود این ،یک پرسش هنوز مطرح است؛ اقتصاد
جهان هر هشت تا ده ســال یک بار وارد بحران میشود و
از آخرین باری که بحران به پایان رســیده (ســال )2009
یک دهه میگذرد؛ آیا سال  2018میتواند آغاز این بحران
باشــد؟ اکونومیست در ویژهنامه خود این مسائل را بررسی
کردهاست.
ریحانه یاسینی

دبیر بخش گزارشگر

میزان کل بودجه هاللاحمر در سال  1200 ،96میلیارد
تومان بوده اســت .اما خسارت اولیه زلزله کرمانشاه2600 ،
میلیارد تومان برآورد شــد .بررسیهای بعدی نیز روی هم
رفته ،نشان داد که زلزله  5600میلیارد تومان به کرمانشاه
خسارت زده است؛ عددی که برابر با  11سال بودجه عمرانی
این استان میشود .این اعداد سرسامآور که از پسلرزههای
زلزله برای اقتصــاد حکایت میکند ،در حالی اســت که
بررسیها نشــان میدهد تا به اینجای کار مدیریت بحران
و اســکان موقت ضعیف بوده است .گزارشگر در این شماره
به بررســی زیرو بم خسارتهای اقتصادی زلزله پرداخته و

عکس :رضا معطریان

 10شــاخص (که امسال  11شــاخص بوده) بررسی
میشــود و در نهایــت رتبه و امتیــازات آنها را اعالم
میکنند .حاال با گذشــت بیش از ده ســال از انتشار
اولیــن گــزارش Doing business ،به یک منبع
معتبر برای ارزشیابی تسهیل ایجاد کسبوکار کشورها
تبدیل شده است .امسال هم بانک جهانی این گزارش
را منتشــر کرد درحالیکه رتبه ایران افت کرده بود و
حتی امتیاز کمتری نسبت به گزارش سال  2017در
بعضی شاخصها کسب کرده بودیم .نگاه این شماره در
گفتوگو با فعاالن بخش خصوصی تالش کرده به این
ســؤاالت پاسخ دهد که چرا افت کردیم و چهکار باید
کرد تا به جایگاه بهتری برسیم.

و فرصتهای

پیش روی
تجارت دنیا در سال

فيلمي

مسیر روشن
با اقتصاد امن

لرزههای اقتصادی

همهچيز

جهان در سال 2018

پیش بهسوی روز
های پررونق تجارت
تهدیدها

كشي دو
ريدن از
دختر نو
شد؛ آنها باالي پل چ
جوان با
مران اص
چند
سهدقيقهاي دقيقه قبل از فهان شروع
از خود گرفته اين اقدام،
آن با
خنده و
خوشحالي از بودند كه در
خود
قصد
قرار كشي ميگ
فتند و دوستا خود براي
كر ميدادند
نشان را م
كه «ما
خاطب
به وعده
ديم» .اين
زندگي در رفتار تكانشي خود عمل
نسل جديد زير باعث شد
م
و اين
فهوم
ذرهبين
سؤال را بر
امروز جامعه جسته كند كه قرار گيرد
آيا
ما ،د
در نااميدي به غدغهاي براي نوجوانان
سر
ام
آينده ن
يدواركننده ا ميبرند؟
دارند و
پاسخ ك
ست...
ارشناسان،

آینده
نگر گزارش میدهد

مقام معظم رهبری در
یکی از سخنرانیهای
خود به امنیــت
اقتصاد توجه ویژه مبذول
داشتند .ایشان در
فرمایشات خود عنوان
کردند« :اینکه می
گوییم امنیت مهم است،
چون هر پیشرفت
دیگری متوقف بر امنیت
است ».همچنین
وابستگی اقتصاد به نفت
از
دیگر مواردی بود که
از نگاه ایشان دور
نماند و از آن به عنوان
مشــکل تاریخی
کشور یاد کردندکه در
همه دورانها دغدغه
امنیت اقتصادی را به
دنبال
داشــته
است.
فعاالن بخشخصوصی با
تکیه بر فرمایشات
مقام معظم رهبــری،
ایجاد اقتصاد امن را
تاثیرگذارترین عامل بر
تزریق سرمایه (چه
داخلی و چه خارجی)
به اقتصاد دانسته و
عنوان کردهاند
که
ثبات
و
شفافیت قوانین
و مقررات ،تعریف و
تضمین حقوق مالکیت،
ثبات اقتصاد کالن،
شــفافیت و سالمت
اداریمالی و فرهنگ
وفای به عهد و صداقت
ویژگیهای
یک اقتصاد امن است.

فرياد
دي
ده شدن

ویژهنامه
رایگان آیندهگر از
پیشبینی آینده
اقتصاد جهان به
روایت اکونومیست

با فاطمه دانشــور ،عضو هیئت نمایندگاناتاق بازرگانی که
به واسطه ســازمان مردم نهادش از اولین روزهای زلزله در
توگو کرده است.
منطقه حضور داشت ،گف 
ساعد یزدانجو

دبیر بخش کتاب ضمیمه

فناوری مهمترین حوزهای است که جهان امروز را تحت
سلطه خود قرار داده و همه از خود سؤال میکنند که فناوری
در آینده ما را به کجا خواهد برد؟ در بخش کتاب ضمیمه این
شماره ،یکی از کتابهای تیموتی اوریلی آیندهپژوه معرفی و
بخشی از آن ترجمه شده ،تا این سؤال واضحتر پرسیده شود.
در این کتاب ،اوریلی تالش میکند به آینده از دریچه گذشته
و تصمیمگیریهای فردی نگاه کند .در بخش آیندهپژوهی
بیشتر مسائل به فناوری مربوط است و البته از چین نیز نباید
غافل شد .در امریکای التین که وضع اقتصادی دشواری را
از ســر میگذراند ،چین سرمایهگذاریهای عظیمی انجام
داده و مخصوصا در برزیل این سرمایهگذاریها گاهی خالف
سیاست کلی چین در سطح جهان به نظر میرسد .اینطور
میتوان نتیجه گرفت که چین در پی مسلط شدن بر بازار
منطقه با استفاده از ضعف اقتصادی برزیل است.
صوفیا نصرالهی

دبیر بخش گیشه

پرونــده ایــن شــماره دربــاره رفتارهــای اجتماعی
سلبریتیهای ایرانی و خارجی است .اول با مفهوم سلبریتی
و اینکه چقدر میتوانند تاثیر بگذارند آشــنا شــدیم .یک
ســری از واکنشهای سلبریتیهای ایرانی و سلبریتیهای
خارجی را بررسی کردیم .اما بخش مورد عالقه خودم گپ
با امیرحســین کامیار ،مدرس روانشناسی تحلیلی است
درباره اینکه سلبریتیها چطور به وجود میآیند ،چرا مجبور
به کنشهای اجتماعی میشــوند و چرا فرهنگ برخورد با
ســلبریتیهای ایرانی با خارجی اینقدر متفاوت است .در
حقیقت توضیحی اســت بر اینکه چرا ما تا این حد به هر
کنش سلبریتیهایمان واکنش نشــان میدهیم و بهشان
سخت میگیریم در حالی که در آن طرف آب سلبریتیها
خیلی آزادانهتر (از منظر خودسانسوری) ابراز عقیده میکنند
و تا این حد واکنش و جنجال به دنبالشان نیست .سلبریتی
ایرانی در واکنشهای اجتماعیاش گاهی بیشتر از عقیده
شخصی با موج جامعه همراه میشود .این است که گاهی
برخی واکنشها اعتمادمان را جلب نمیکند و برخی دیگر
به وجدمان مــیآورد .این پرونده در رد یا تایید کنشهای
اجتماعی از سوی سلبریتیها نیست ،فقط تحلیلی است بر
آنچه در جامعه میان سلبریتیها و مردم اتفاق میافتد.
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تاکید بر اصالح ساختار نظام پولی و بانکی
بررسی طرح اصالح قانون پولی و بانکی دستور کار اصلی سی و دومين نشست هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران بود .در این نشست سیدعلی مدنیزاده ،عضو هيئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه
صنعتی شریف و از تدوینکنندگان طرح اصالح نظام بانکی حضور داشت .او به تبیین مواد این طرح اصالحی پرداخت و
با اشاره به مطالعات صورتگرفته و در مورد ساختار بانک مرکزی در دیگر کشورها و حتی کشورهای کمتر توسعهیافته،
توضیح داد که به نفع اقتصاد کشور است که اداره بانک مرکزی از اختیار دولت ،مجلس یا سایر نهادها خارج شود و در
اختیار متخصصان پولی و بانکی مستقل باشد .در عین حال چند مولفه اصلی بودجه کل کشور در سال آینده مانند نرخ
ارز و هدفمندی یارانهها مورد بحث و تبادلنظر اعضای هيئت نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت و ابراهیم بهادرانی ،مشاور
عالی رئیس اتاق تهران ،که از طرف بخش خصوصی مسئولیت بررسی بودجه را برعهده دارد از مشکالت و چالشهای
پیش روی دولت برای بودجه سال آینده گفت .مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
در بخشی از سخنانش در این نشست گفت :در گزارش جديد سال  2018بانک جهانی ،رتبه ایران در شاخص تسهیل
کسبوکار 124 ،در ميان  190کشور را نشان میدهد که نسبت به سال گذشته نزولی بوده در حالی که قرار بود هر سال
رتبه ایران  10واحد ارتقا پیدا کند .ما از دولت محترم انتظار داریم که هرگونه بخشنامه یا دستورالعملی که قرار است
صادر شود ،حتما اثر آن در محیط کسبوکار سنجیده شود تا رتبه کشور در این شاخص جهانی بیش از این پایین نیاید.
نامه رئیس اتاق تهران به رؤسای قوای مجریه و مقننه
مسعود خوانساری در نشست سیوسوم هيئت نمایندگان اتاق تهران اعالم کرد در مورد ممنوعیتها و محدودیتهای
وضعشده بر واردات به رئیسجمهور نامه نوشته است  .در این نشست گزارش عملکرد ششماهه اتاق تهران توسط
دبیرکل و گزارش عملکرد کمیسیون تسهیل کسبوکار توسط محمدرضا نجفیمنش ارائه شد .در این نشست همچنین یاد
رضا نیازمند ،بنیانگذار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ايران با حضور فرزند این مرحوم و سخنرانی علیاصغر سعیدی،
پژوهشگر اقتصادی ،گرامی داشته شد .مهمان ویژه نشست هيئت نمایندگان اتاق تهران نیز بهرام عکاشه ،زلزلهشناس
و زمینشناس برجسته بود که برای نمایندگان بخش خصوصی در مورد خطرات زلزله برای کشور و لزوم آمادگی در برابر
این حادثه طبیعی سخن گفت .در آغاز این نشست مسعود خوانساری با اشاره به محدودیتها و ممنوعیتهای غیرقانونی
وضعشده بر تجارت خارجی و به ویژه واردات کاال و خدمات به کشور از نگارش و ارسال نامهای به رئیسجمهور برای پیگیری
این اقدامات خبر داد .رئیس اتاق تهران گفت :در چند وقت گذشته شاهد ایجاد ممنوعیت واردات برای برخی اقالم بودیم
و اگرچه عنوان این کاالها به طور شفاف از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم نشد اما ثبت سفارش آنها بسته شد.
برای نمونه ثبت سفارش خودرو از خردادماه متوقف شده و هماکنون تعداد زیادی خودرو در گمرکات باقی مانده است .از
آنجا که برای این تصمیم اطالعرسانی قبلی نشده بود ،متاسفانه افراد زیادی بالتکلیف ماندهاند .عالوه بر این ،اقالم دیگری
هم مانند الستیک ،باتری و تجهیزات مختلف هستند که هر روز بر فهرست ممنوعیت ثبت سفارش افزودهمیشود یا بدون
اطالع قبلی عوارض و تعرفههای واردات آنها تغییرمیکند و باال میرود .در حالی که این اقدامات خالف قانون است.

انتقاد از محدودیتهای سخت یک قانون زیستمحیطی برای صنایع تولیدی 1396/08/29
سی و نهمین نشست شورای گفتوگوی
استان تهران در محل اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی تهران و با
1396/09/08
حضور نمایندگانی از سازمانهای مختلف
دولتی و تعدادی از اعضای نمایندگان
اتاق تهران برگزار شد .در نشست
شورای گفتوگوی استان تهران ،اگرچه،
بخش عمدهای از مباحث به ماده 11
قانون هوای پاک و مشکالت فعاالن
اقتصادی برای دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیطزیست معطوف بود ،اما فعاالن اقتصادی
حاضر در این نشست ،گریزی هم به مشکالت بنگاههای اقتصادی در ارتباط با سازمان
تأمین اجتماعی زدند و مسئله عدم تمکین این سازمان را از قانون و بخشنامه نهادهای
باالدستیاش را پیش کشیدند .در این نشست مسعود خوانساری ،رئیس اتاق تهران
سیاست ارزی و سرکوب نرخ ارز را بهعنوان یکی از مشکالت اقتصاد ایران برشمرد و گفت:
نوسانات ارزی یکی از مسایلی است که میتواند به نابسامانیهایی در صنعت و تجارت دامن
بزند .دولت نیز به روال گذشته بهجای آنکه تدبیری اساسی بیندیشد ،با ایجاد ممنوعیت
و محدودیت سعی در کنترل قیمت دارد .برای سیاستهای کنترلی خود را با افزایش تعرفه
دنبال میکند که این افزایش نیز موجب تشدید قاچاق میشود .درعینحال ممنوعیتها نیز
به افزایش قیمتها منجر میشود.
اتاق تهران صادرکنندگان نمونه سال  1396استان را معرفی کرد 1396/09/13
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران همایش معرفی
1396/09/20
و انتخاب صادرکنندگان نمونه
استان تهران در سال 1396
را برگزار کرد.بعد از سالها
که فعاالن اقتصادی و بهویژه
صادرکنندگان در مورد فرآیند
انتخاب صادرکننده نمونه
انتقاد داشتند ،امسال برای
نخستین بار ،انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی تهران
واگذار شد؛ فرآیندی که دوشنبه 13 ،آذرماه طی همایشی به نتیجه رسيد
و در حضور مقامات استان ،نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی،
صادرکنندگان برتر معرفی شدند و از آنان تقدیر شد.
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رونمایی از پلتفرم تازه اقتصاد ایران در مقر اتحادیه اروپا
ماه گذشته همایش معرفی
فرصتهای سرمایهگذاری در ایران،
در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار
شد .این همایش اقتصادی با
همکاری موسسه فرانتیر اکسچنج
و گروه پارسیان هوشمند و حمایت
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران و در جهت توسعه
همکاریهای اقتصادی با محوریت
جلب سرمایهگذاری در صنعت نفت و معدن ایران برگزار شد .همچنین برای شرکت در
همایش معرفی فرصتهای سرمایهگذاری ایران ،رئیس اتاق تهران به همراه معاون
بینالملل و جمعی از اعضای هيئت نمایندگان اتاق تهران از جمله فریال مستوفی رئیس
مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران ،رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط
زیست اتاق تهران و حسن فروزانفرد عضو هيئت نمایندگان این اتاق حضور یافتند و به
ایراد سخنرانی و تشویق سرمایهگذاران اروپایی به مشارکت در پروژههای صنایع نفت و
معدن ایران پرداختند.

تشکیل دبیرخانه موقت انجمن جوانان کارآفرین در اتاق بازرگانی تهران
پس از ابالغ اساسنامه تشکیل انجمن جوانان کارآفرین توسط اتاق ایران به
اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور ،دبیرخانه انجمن جوانان کارآفرین استان
تهران در واحد امور تشکلهای اتاق بازرگانی تهران تشکیل شد.
اتاق بازرگانی ایران برای آنچه که فراهم آوردن زمینه همکاری ،هماندیشی
و انجام کارهای سازمانیافته در میان کارآفرینان جوان استانها در پیوند با
ایجاد فضای مساعد کارآفرینی برای جوانان ،شبکهسازی کسب وکارها و انجام
مسئولیتهای اجتماعی خوانده شده ،اتاقها را به تشکیل «انجمنهای جوانان
کارآفرین» توصیه کرده است.

شـاخصهای ماه

7.1

بازار مسكن از ركود خارج شد؟

افزايش داد و ستد مسكن همراه با رشد قيمت
آمارهاي معامالت مسكن در تهران نشان ميدهد كه فرايند خروج
از ركود در بازار مســكن اتفاق افتاده است .روند صعودي معامالت در
ماههاي متوالي تكرار شده و اين موضوع تحركات جديدي را در بازار
اثبات ميكند .برخي فروشندگان مسكن نيز در این شرايط قيمتها را
افزايش دادهاند كه اين موضوع مي تواند بار ديگر به كاهش معامالت
و بازگشــت ركود منجر شود چراكه قدرت خريد متقاضيان مسكن
افزايش چشمگيري نداشته است.
تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در آبانماه امسال
به  14هزار و  800هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه
سال قبل  18.5درصد افزایش نشان میدهد .بر اساس گزارش جدید
بانک مرکزی ،متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای
واحد مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر

تهران در ماه آبان  4ميليون و  890هزار تومان بود که نسبت به ماه
قبل  2.1درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل  10.9درصد افزایش
نشان میدهد .بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه
مشابه سال قبل به منطقه  5معادل  17.1درصد و کمترین میزان رشد
به منطقه  3معادل  4درصد تعلق دارد.
در هشــت ماهه نخســت امســال تعداد معامالت آپارتمانهای
مسکونی شــهر تهران به  113هزار و 800واحد مسکونی رسید که
در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل افزایش  7.7درصدی را نشان
میدهد .در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی
معاملهشده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در شهر تهران  4ميليون
و  650هزار تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.1
درصد افزایش نشان میدهد.
درصدتغيير

هشت ماه نخست
1394

1395

1396

1395

1396

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

4.16

4.34

4.64

4.3

7.1

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

95519

105594

113761

10.5

7.7

صادرات كاهش يافت ،واردات رشد كرد

تجارت روي مدار واردات

مجموع تجارت خارجی ایران در  ۸ماهه امســال با  ۸درصد رشد
نسبت به مدت مشابه ســال قبل به  ۶۰میلیارد و  ۹۰۷میلیون دالر
رســید .طبق اعالم گمرک ایران ،در هشت ماهه سالجاری به میزان
 32میلیارد و  419میلیون دالر انواع کاال وارد کشــور شد که در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل  17.52درصد افزایش
نشان میدهد .عمدهترین دالیل افزایش واردات به
چین
کاالهای اساسی ،قطعات منفصله خودرو ،خودرو
%20.1
و کاالهای سرمایهای مربوط میشود .همچنین
در مدت یادشده متوســط قیمت کاالهای
وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک هزار
عراق
و  361دالر رســيد که در مقایسه با پارسال
%15.2
 6.8درصد افزایش داشته است .اقالم عمده
وارداتی در  8ماهه ســا ل جاری نیز به ترتیب
امارات
شامل برنج یک میلیارد و  6میلیون دالر ،ذرت
%13.6
دامی به ارزش  980میلیون دالر ،قطعات منفصله

جهت تولید خودروی سواری با  972میلیون دالر ،لوبیای سویا با 669
میلیون دالر و وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر  1500تا 2000
سیسی به ارزش  643میلیون دالر بوده است .مجموع صادرات غیرنفتی
ایران نيز در  8ماهه سا ل جاری به  28میلیارد و  488میلیون دالر
رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان
 1.21درصد کاهش داشته است .متوسط قیمت هر
تن کاالی صادراتی نیز در مدت یادشده به 363
دالر رسید که  8.4درصد افزایش داشت .اقالم
سایر
عمده صادراتی کشــورمان در مدت یادشده
%35.01
به ترتیب شــامل میعانات گازی به ارزش 4
میلیارد و  586میلیون دالر ،پروپان مایعشده
به ارزش  897میلیون دالر ،سایر روغنهای
افغانستان
سبک و فرآوردهها بهجز بنزین با  764میلیون
%6.49
دالر ،متانول بــا  752میلیون دالر و پلیاتیلن
جمهوری کره
گرید فیلم با  750میلیون دالر بوده است.
%9.6

درصد
بازدهی بازار مسکن در
هشت ماه اول سال 96

18.5
درصد
میزان افزایش
معامالت مسکن در
آبان 96نسبت به
آبان 95

1.2

درصد
میزان کاهش
صادرات در  8ماهه
سال جاری

17.5
درصد
میزان افزایش
واردات در  8ماهه
سال جاری

عمدهترین خریداران کاالهای ایرانی در  8ماه ابتدایی سال -درصد
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17.9
درصد
بازدهی بازار
مسکوکات از ابتداي
سال تا نيمه آذر 96

215

هزار تومان
ميزان افزايش
بهاي سكه امامي
از ابتداي سال تا
نيمه آذر 96

17.9
درصد
بازدهی بازار
سرمایه از ابتداي
سال تا نيمه آذر 96

4.2

درصد
بازدهی بازار
سرمایه از نيمه
آبان تا نيمه آذر 96

10

افزايش تقاضا قيمت سكه را باال كشيد

حباب در بازار سكه

بازار مسكوكات پس از طي كردن يك دوره طوالني آرامش ،از اواخر آبان وارد
فاز جديدي شد .افزايش تقاضا در اين بازار به گونهای رقم خورد كه حباب بيش
از  100هزار توماني در بهاي سكه تمامبهار آزادي ايجاد شد .پس از سالها بار
ديگر بانك كارگشايي مجبور شد حراج سكه را براي مقابله با تنش بازار سكه در
دستور كار قرار دهد .اقدامي كه چندان موثر نبود و در دو هفته ابتدايي آذرماه
نيز موفق به شكست حباب نشد .قيمت سكه بهار آزادي در حالي روند صعودي
قيمت را تا باالي يك ميليون و  400هزار تومان طي كرد كه بازار جهاني طال
روند آرامي را دنبال ميكرد .قيمت سكه تمامبهار آزادي طرح جديد در هفته اول

آذر يــك ميليون و  357هزار تومان بود اما در پايان هفته دوم آذر بهاي آن به
يك ميليون و  415هزار تومان رسيد .نوسانات بازارهاي جهاني نشان ميدهد كه
صعود قيمت سكه در ايران داليل داخلي دارد .افزايش بهاي دالر عاملي بنيادي
براي تقويت بهاي سكه محسوب ميشود اما افزايش تقاصا كه به ايجاد حباب در
قيمت سكه منجر شده ،عاملي غيربنيادين براي افزايش قيمت است .طبق عوامل
بنيادين بايد انتظار داشت كه در صورت بازگشت قيمت دالر در دو ماه انتهايي
سال ،قيمت سكه نيز تنزل را تجربه كند مگر اينكه عوامل غيربنيادين قدرت
بيشتري از خود نشان دهند.

تغییرات قیمت سکه تمام بهار آزادی از ابتدای سال تا نیمه آذر96
14.500.000
14.000.000
13.500.000

96/09/15
 1415000تومان

96/01/6
 1200000تومان

13.000.000
12.500.000
12.000.000

96/07/19

96/08/23

96/06/15

96/05/12

96/04/10

96/03/07

96/02/04

95/12/24

11.500.000

بازار سرمايه سرانجام از ركورد سال  92عبور كرد

ركوردشكني بعد از  4سال

بازار سرمايه سرانجام موفق شد ركورد ثبتشده در ديماه سال
 1392را جابهجا كند تا پس از  4سال شاخص كل بورس به ارقام
جديدي برسد .ديماه  1392شاخص كل بورس بر روي  89هزار
واحد ايســتاد اما پس از آنكه هيجان از بازارهاي مالي تخليه شد،
شاخص بورس نيز پايين آمد .در آن ايام كاهش قيمت دالر و سكه
با ســرعت بااليي رقم خورد و اقتصاد ،آرامش را جايگزين هيجان
كرد .پس از  4ســال اما رفتهرفته بورس خود را به نقطه سال 92
رساند .هرچند فعاالن بازار سرمايه از همهگير نبودن رشد قيمت
سهام گاليه دارند و موفقيتهاي بورس را مرهون چند گروه بزرگ

ميدانند اما شاخص كل بورس در روزهاي ابتدايي آذر به نقطه اوج
رسيد و از  90هزار واحد عبور كرد .در نيمه آذر ،شاخص كل بورس
به  91هزار و  92واحد رســيد .از نيمه آبان تا نيمه آذر شــاخص
بورس  3هزار و  249واحد افزايش يافت .شــاخص كل بورس در
پايان ســال گذشــته  77هزار و  230واحد بود كه با طي كردن
روندي صعودي به ويژه از نيمه تابســتان به بعد تا باالي  91هزار
واحد پيش رفته است .اين ميزان رشد شاخص بورس نشاندهنده
بازدهي  17.9درصدي بازار ســرمايه در  8ماه و نيم ابتدايي سال
جاري است.

تغییرات شاخص کل بورس از ابتدای سال تا نیمه آذر 96

900.000

96/01/6
77485واحد

96/09/15
 91092واحد

96/09/04

850.000
800.000

96/08/02
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96/07/01

96/05/31

96/05/01

96/03/30

96/02/30

96/01/29

750.000

95/12/21

سال نو ميالدي قيمت دالر را تحت تاثير قرار داد

ركوردشكني دالر در فصل سرما
دومين مقطع افزايش قيمت دالر در سال جاري فرارسيده است .يك بار در
روزهايي كه رئيسجمهور امريكا تهديدهايش را عليه برجام به اوج رسانده بود و
با عدم تاييد پايبندي ايران ،سرنوشــت آن را به كنگره سپرد ،بهاي دالر در بازار
آزاد ايران رو به افزايش گذاشــت و از محــدوده  3هزار و 800تومان به باالي 4
هزار تومان رسيد .بار ديگر در روزهاي پاياني سال ميالدي ،اين رويداد براي پول
امريكايي تكرار شد تا ركوردهاي جديدي براي بهاي دالر به ثبت برسد .هر دالر
امريكا در نيمه آبانماه به باالي  4هزار و  200تومان صعود كرد كه باالترين نرخ
تا آن روز محسوب ميشــود .بررسي شرايط بازار ارز در سه سال گذشته نشان

ميدهد كه بهاي دالر در ماههاي آذر و دي با افزايش مواجه ميشود و سپس در
ماههاي بهمن و اسفند در وضعيت بازگشت قرار ميگيرد .در روزهاي پاياني سال
ميالدي تقاضا براي دالر افزايش مييابد و از سوي ديگر به دليل وقفهاي كه در
پرداخت ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشيمي از سوي مشتريان خارجي
ايجاد ميشود ،عرضه ارز در بازار با كاهش همراه ميشود .بهاي يورو نيز در بازار
ارز رونــد صعودي را همراه با دالر طي كرد و طي هفته دوم آبانماه از  4هزار و
 960تومان به  5هــزار و  138تومان افزايش يافت .رئيسكل بانك مركزي اما
معتقد است كه بازگشت قيمت دالر در ماههاي پاياني سال اتفاق خواهد افتاد.

تغییرات قیمت دالر از ابتدای سال تا نیمه آذر96
42.000

96/01/6
 3754تومان
96/09/15
 4202تومان

41.000
40.000
39.000
38.000

96/08/16

96/07/15

96/06/11

96/05/08

96/04/07

96/03/04

96/02/03

37.000

95/12/25

فريز توليد نفت تا پايان سال  2018ادامه دارد

بازار تحت تاثير توافق نفتيها
دهم آذر ،نشست ساالنه اوپك به محلي براي بررسي وضعيت فريز توليد
بدل شد .وزراي انرژي كشــورهاي صادركننده نفت با موفق خواندن توافق
قبلي اين سازمان ،به تمديد آن رأي دادند .كاهش  1.2ميليون بشكهاي توليد
نفت اعضاي اوپك از ســال گذشته اتفاق افتاده و در سالگرد آن بار ديگر بر
پايبندي كشورهاي اوپك به فريز توليد تاكيد شد .كشورهاي نفتي غيراوپك
نيز در همان روز اطمينان دادند كه كاهش  600هزار بشكهاي توليد نفت را
ادامه دهند تا محافظت از بازار از سوي عرضهكنندگان تداوم داشته باشد .اين
توافق تا پايان ســال  2018اعتبار خواهد داشت .بازار نفت اما واكنش قابل
توجهي به اين توافق نشــان نداد چراكه پيش از آن به دليل محتمل بودن

تمديد توافق نفتفروشان ،قيمتها روند صعودي را در پيش گرفته بود و به
عبارتي اثر توافق قبل از آن پيشخور شده بود .قيمت نفت در نيمه آبان به
 64دالر در هر بشكه رسيده بود اما پس از تمديد توافق ،قيمت هر بشكه نفت
برنت درياي شمال تا نيمه آذر به  61دالر كاهش يافت .والری پلخوفسکی
کارشناس مؤسسه فارکس کالپ معتقد است تصمیم اوپک و دیگر کشورهای
تولیدکننده نفت برای تمدید توافق و متوقف کردن افزایش تولید نفت لیبی
و نیجریه نمیتواند به ســرعت قیمت نفت را باال ببرد .هماکنون بازار نگران
افزایش تولید نفت شیل امریکاست؛ چراکه مؤسسه بیکرهاگز از افزایش تعداد
دکلهای فعال در امریکا نسبت به ماه سپتامبر خبر داده است.

تغییرات قیمت نفت اوپک از نیمه شهریور تا نیمه آذر96
65

96/06/15
 50.2دالر

96/09/15
 61.15دالر

60
55
50
45

96/08/24

96/07/26

96/06/23

96/05/19

96/04/15

96/03/11

96/02/07

96/01/02

40

12.1

درصد
بازدهی دالر از
ابتداي سال  96تا
نيمه آذر

9

درصد
افزايش بهاي
رسمي دالر از
ابتداي سال تا
نيمه آذر

20

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

61.15
دالر
بهای نفت برنت
در  15آذر 96
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1.3

درصد
نرخ تورم ماهانه بخش
خدمات در آبان 96

كاالهاي مصرفي در مسير رشد قيمت

خيز تورم براي دورقميشدن
نــرخ تورم پس از دو ماه كاهش بار ديگر صعودي شــد و در آبان به 9.9
درصد رسيد .شــاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي در ماه هشتم سال
يكدهم درصد بيشــتر از ماه هفتم نشان ميدهد .نرخ تورم در خرداد سال
جاري دورقمي شده بود و تا مرداد باالي  10درصد نوسان ميكرد .از شهريور
سال جاري بار ديگر نرخ تورم وارد محدوده زير  10درصد شد و در ماه مهر به

جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف -آبان 96

گروههاي اصلي

9.1

درصد
نرخ تورم نقطه به
نقطه خدمات در
آبان 96نسبت به
آبان 95

 9.8درصد رسيد .گزارش بانك مركزي نشان ميدهد كه نرخ تورم در آبان به
 9.9درصد افزايش يافته كه بار ديگر خطر دورقمي شدن را هشدار ميدهد.
تورم ماهانه در آبان به  1.3درصد رسيد كه براي پايداري تورم تكرقمي يك
هشدار به حساب ميآيد .نرخ تورم نقطه به نقطه در آبانماه  ۱۳۹۶نسبت به
ماه مشابه سال قبل معادل  ۹.۶درصد محاسبه شده است.

تغيير شهریور نسبت به مرداد

تغيير شهریور  96نسبت به شهریور 95

خوراكيه ا و آشاميدنيها

1.8

13.9

دخانيات

0.1

0.7

0.9

5

1.6

8.4

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 امورفرهنگي
تحصيل

رستوران و هتل

كاالها و خدمات متفرقه

0.6

8.4

0.9

8.4

0.2

5.6

0.4

7.1

0.2

9.6

0.6

8.3

0.6

12.1

0.8

9.8

افزايش هزينههاي توليد

0.6

درصد
تورم ماهانه تولید
در بخش خدمات
در آبان 96

8.1

درصد
تورم نقطه به
نقطهتولیدبخش
خدمات در آبان 96
نسبت به آبان 95
12

تورم پیشنگر ،پيش ميرود
نرخ تورم توليدكننده در آبان امســال نسبت به مهر معادل 0.6
درصد افزايش يافت و به  9.4درصد رسيد .هزينههاي توليد در ماههاي
اخير در مســير رشد قرار گرفته و به نرخ تورم مصرفي نزديک شده
اســت در حالي كه پيش از آن تورم توليد در محدودهاي پايينتر از
نرخ تورم كاالهاي مصرفي پيــش ميرفت .نرخ تورم نقطه به نقطه
توليد نيز در ماههاي اخير دورقمي شــد و احتماال در ماههاي آينده
نــرخ تورم 12ماهه اين بخش نيز به باالي  10درصد صعود كند .در

آبان ســال جاري نسبت به آبان سال گذشته افزايش  11.3درصدي
براي هزينههاي توليد ثبت شــده است .طبق گزارش بانك مركزي
تورم ماهانه اين بخش در ماه هشــتم سال نيز  0.6درصد بوده است.
تورم توليد به عنوان تورم پيشنگر شناخته ميشود به اين مفهوم كه
افزايش هزينههاي توليد ،خود را در قيمت نهايي كاال نشان ميدهد و
در نهايت افزايش هزينههاي مصرفي خانوار را به دنبال دارد كه همان
نرخ تورم است.

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

درصد تغییر نسبت به

ماه قبل

ماه مشابه سال قبل

کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری

1

13.6

ساخت (صنعت)

06

12.6

حمل و نقل و انبارداری

0.6

7.2

هتل و رستوران

0.4

12.1

اطالعات و ارتباطات

0.2

7

آموزش

0.9

8.8

بهداشت و مددکاری اجتماعی

0.6

8.9

سایر فعالیتهای خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی

0.4

12.7
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تحلیلگران
سرمایهداری :کلید معما در دست اتحادیهها

خودروسازی :المبورگینی ،پادشاه ماشینها

کسانی که مشــکلی را متوجه میشوند الزاماً آن را
کردن
توانایی حل
حل نمیکنند و حتی امکان دارد
ِ
ِ
آن را هم نداشتهباشند .در مورد مسئوالن شرکتها
و نظام سرمایهداری هم قضیه همینطور است .البته
نمیتوان نســبت به قضیه کام ً
ال بدبین بود؛ شاید
آنها واقعاً تمایل به تغییر وضعیت داشتهباشــند که
این حس میتواند ناشــی از فشار عمومی یا تالش
هیو مور
برای محافظت از خودشــان باشد .به هر حال نظام
سرمایهداری در حال حاضر به گونهای است که نیاز
تحلیلگر گاردین
به قوانین و مقررات پیگیرانه و سختگیرانهتری دارد.
شغلی خود داشتهباشند میتوان به
اگر افراد عملکرد بهتری در موقعیتهای سیاسی و
ِ
بهبود وضعیت امید داشت .جامعه امرو ِز بشری به اتحادیههای قوی و جدی نیاز دارد تا
شرایط بهتری را ایجاد کند .این اقدامات نیز باید هرچه زودتر انجام شود.

اگر برای خودروهای قدرتمند یک ســازمان ملل در نظر
بگیرید ،المبورگینی عضوی معمولی در آن نیست ،بلکه
دائمی شورای امنیت آن است .در پنجاه سال گذشته
عضو ِ
المبورگینی نام خودش را در صنعت اتومبیلسازی حسابی
بر ســر زبانها انداخته و برند خودش را به دیگران ثابت
کردهاست .البته این شرکت از سختیهای بسیاری عبور
کردهاســت .آنچه امروز به عنوان خــودرو از دل کارخانه
بنجامین ژانگ
المبورگینی بیرون میآید حاصل سالها تالش و توسعه
است .حاال خاصترین و جذابترین خودروهای جهان را
تحلیلگر بیزنس اینسایدر
شرکت المبورگینی تولید میکند .این شرکت این روزها به
اوج ثبات مالی رسیده و نابغه خودروسازی در جهان شناخته میشود .المبورگینی حاصل تالش
مهندسها و تولیدکنندگان امروزیاش نیست بلکه در حقیقت محصول چندین سال تجربهای
است که از گذشتگان خود به ارث برده و آن را به این شرکت بزرگ تبدیل کردهاست.

پوتین :کدخدای جدیدِ خاورمیانه

زنان :کسبوکارهای کوچک برای خانمها

این روزها والدیمیر پوتین در قامتی جهانی ظاهر شــده
و بیــش از هــر زمانی مــورد توجه قــرار دارد .برخی به
رئیسجمهوریِ روسیه« ،کدخدای خاورمیانه» میگویند و
دالیل خوبی هم برای این امر دارند .پوتین سر خودش را
حسابی گرم کرده و اخیرا ً وعده داده به زودی جنگ داخلی
سوریه را پایان ببخشد .البته در این قضیه روی کمکهای
ترکیه و ایران هم حساب باز کردهاست .او برای این منظور
جاشوا کوهن
دیدارهایی نیز با سران این کشورها داشته؛ دیدارهایی که
در آنها خبری از حضور نماینــدگان امریکایی و اروپایی
تحلیلگر رویترز
نبودهاست .واضح اســت که او تالش میکند دامنه نفوذ
خود را در خاورمیانه گسترش بدهد و تاکنون نیز در این زمینه بسیار موفق عمل کردهاست .او
همچنین در آسیا روابط نزدیکی با چین برقرار کرده و در کنار آن دونالد ترامپ رئیسجمهوریِ
امریکا را نیز به سمت خودش میکشاند.

زنان با ســرعتی بیش از مردان ،کسبوکارهای کوچک راه
میاندازند .اما اغلب آنها با موانع بسیاری مواجه میشوند در
ی که مردان عموماً فرش قرمزی پیش پای خود دارند
حال 
که برای دست به موفقیت از روی آن عبور میکنند .از میان
هر پنج کســبوکار کوچک ،دستکم یکی متعلق به زنان
اســت .تعداد این کسبوکارها با ســرعت در حال افزایش
است و این یعنی زنان مشارکت اقتصادی بیشتری خواهند
پاتریک گیلسپی
داشت .برخالف اســتارتآپهایی که مردها راه میاندازند،
اســتارتآپهایی که یک زن مالک آنهاست ،با مشکالت
تحلیلگر سیانان مانی
بسیاری مواجه میشوند .گزارشهای بسیاری در این زمینه
وجود دارد که نشان میدهد چنین مشکالتی مانع مشارکت اقتصادی زنان میشود .این در حالی
است که اکثر اندیشمندان اعتقاد دارند مشارکت زنان در بازار میتواند به بهبود فضای اقتصادی
کمک کند .درصد مشارکت زنان در ایالتهای امریکایی با سرعت بیشتری افزایش پیدا کردهاست.

کر هشمالی :جنگ یعنی جهنم

نفت :روزهای خوب تقاضای طالی سیاه

جنگ در هر شــرایطی یک موقعیت جهنمی محسوب
میشــود .اما متأســفانه خیلی از رئیسجمهورها هنوز
این جملــه را درک نکردهاند .دونالــد ترامپ یکی از آن
رئیسجمهورهایی است که این مســئله را نشان داده و
همزمان با آزمایش موشکهای بالستیک در کرهشمالی،
واکنشهای تندی به آن نشان دادهاست .توئیتهای مکرر
او خبر از جنگی خونین میدهد .او وعده داده که راهکاری
روبن گالگو
هوشــمندانه برای مبارزه در نظر بگیرد و بعید نیست که
این راهکار هوشــمندانه یک جنگ تمامعیار باشــد .در
تحلیلگر سیانان
چند ماه گذشته نیز واکنشهای تندی از طرف امریکا به
موشکی کرهشمالی صورت گرفته اما قضیه قطعاً به اینجا ختم نخواهد شد .به هر
آزمایشهای
ِ
حال اگر جنگی بین امریکا و کرهشمالی دربگیرد ،هیچکس از آن نفع نخواهد برد ،صرفاً جان
میلیونها نفر از بین خواهد رفت و دستاورد دیگری نخواهد داشت.

بازار نفت همیشه بر پایه عرضه و تقاضا پیش رفتهاست .در
کوتاهمدت ،تقاضا برای نفت مهمترین محرک برای قیمت
آن به شــمار میآید و در حال حاضر سازمان کشورهای
صادرکننده نفت خــام (اوپک) پیشبینی کرده تقاضا در
سال آتی بسیار قوی باشد .اوپکیها و غیراوپکیها بر سر
ادامه کاهش تولید نفت خام به توافق رسیدهاند و قرار است
تولید نفت خود را همینطور تا پایان سال  ،2018پایین
جیسون اسکنر
نگه دارند .اولویتهای آنها نیز در مرحله نخســت بیرون
راندن نفت شیل و در مرحله دوم افزایش تقاضای جهانی
تحلیلگربلومبرگ
برای نفت خام است .آنطور که پیشبینیها نشان میدهد
تقاضا برای نفت خام در ســال آینده وضعیت خوبی خواهد داشت و اگر همهچیز خوب پیش
برود ،سرمایهگذاری برای نفت شیل نیز کاهش مییابد .این روزها بحث تقاضا در کانون مباحث
اوپکیها و تولیدکنندگان نفت قرار گرفتهاست.
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اعداد ماه
اعالنـات
سازمان ملل خبر داد:

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

سازمانها
تحلیلگر بانک جهانی بررسی کرد:

بررسی نسلکشی در روهینگیا

گرمترین سال در  16سال گذشته

باالخره دبیرکل حقوق بشــ ِر سازمان ملل دستور داد
قضیه حمله به 600هزار مسلمان در روهینگیای میانمار
مورد بررســی قرار بگیرد .این افراد از ماه آگوست تاکنون
آواره شــدهاند .بازرسهای ســازمان ملل به دنبال عالیم
نسلکشی و پیگیریِ این مسئله هستند .روهینگیا چندین
دهه اســت که با ناآرامی دســتوپنجه نرم میکند .این
منطقه سالهاســت که میزبان تبعیض و خشونت است.
بررسیها نشان میدهد روستاییان در منطقه بارها ناچار به
ِ
ِ
سکونت خود شدهاند .در این شرایط،
ترک اجباریِ محل
بازرسهای سازمان ملل به دنبال عالیمی هستند که نشان
بدهد نسلکشــی در این منطقه علیه مسلمانان میانمار
صورت گرفتهاست .آنها همچنین به دنبال ایجاد مکانیزمی
تازه هستند که به این افراد اجازه بدهد بدون اصطکاک و
تنش در کنار یکدیگر زندگی کنند.

بررسیهای ســازمان ملل نشــان میدهد امسال
( )2017یکی از گرمترین سالهای جهان بودهاست .این
گرما از سال  2001تاکنون بیســابقه بوده و در 136
سال گذشته نیز یکی از گرمترین سالها به شمار میآید.
بررسیهای دیگری نیز در زمینه پدیده گرمایش جهانی
و تأثیر آن بر فقر صورت گرفته که قابل توجه است .بر
اساس این پژوهشها ،بیش از 100میلیون نفر تا سال
 2030صرفــاً به خاطر تغییرات آبوهوایی و گرمایش
زمین ،گرفتار فقر خواهند شــد .البته توسعه پایدار و
آگاهی از پدیده تغییرات آبوهوایی میتواند مانع بروز
تأثیر این پدیده بر فقر مفرط بشود .به همین خاطراست
که دولتها باید در زمینه آگاهیبخشــی و همچنین
توســعه پایدار قدم بردارند .در هر حال ،زمین به سوی
گرمتر شدن پیش میرود.

600هزارمسلمانمیانمار
در روهینگیااز ماه آگوست
آواره شدهاند

صندوق بینالمللی پول بررسی کرد:

100

میلیون نفر تا سال  2030به خاطر

تغییرات آبوهوایی
گرفتار فقرمیشوند

پژوهش فائو نشان میدهد:

توسعه یا افزایش نابرابری؟

ناامنی غذایی
ِ
معضلی به نام

رشد جمعیت و پیشــرفت ابداعات اغلب به چشم پدیدهای
منفی نگاه میشــود .اما این موارد الزاماً باعث گسترش نابرابری
در کشورهای توسعهیافته نمیشوند .افزایش جمعیت و پیشرفت
تکنولوژی میتواند فرصتهایی را نیز برای رشد اقتصادی و تولید و
اشتغال فراهم کند .اما اینکه چه کشوری در کدام مسیر قدم بردارد
به انتخاب خودش بستگی دارد .در واقع این کشورها هستند که
با سیاستهای امرو ِز خود ،آیندهشان را مشخص میکنند .برخی
اهداف کوتاهمدت را در نظر میگیرند و در نتیجه سیاســتهای
توســعه پایدار در آن گم میشود اما آن دسته که نگاه درازمدتی
به این مســئله دارند ،بهترین تصمیمها را میگیرند و در نهایت
مناسبترین سیاست را اجرا میکنند .فناوری ،هم میتواند ابزار
نابودی باشد و هم وسیلهای برای پیشرفت و کاهش نابرابری؛ همه
اینها به سیاست دولتها بستگی دارد.

یکی از مســائلی که در اهداف توسعه هزاره مورد توجه قرار
دارد وضعیت تغذیه مردم در سرتاســر نقاط دنیا است .این در
حالی اســت که اکنون بســیاری از مردم حتی در کشورهای
ناامنی غذایی رنج میبرند .بســیاری از افراد به
توســعهیافته از
ِ
غذای کافی دسترسی ندارند و به همین خاطر بر اساس اهداف
توسعه هزاره ،باید شــرایطی فراهم شود تا همه افراد به غذای
کافی دسترسی پیدا کنند .کشورهای اروپا و آسیای مرکزی در
حالی به ســال  2030نزدیک میشــوند که هنوز تعداد زیادی
از مردمانشــان به غذای کافی دسترسی ندارند .البته بخشی از
مشکل ریشه در مسائل پیچیده در اهداف توسعه هزاره دارد اما
ناامنی غذایی با کمک تک ِ
تک مرد ِم
به صورت کلی حل معضل
ِ
جهان امکانپذیر است .فائو از طرف سازمان ملل در این زمینه
مسئولیتهای بسیاری به دوش دارد.

50

درصد از فعالیتهای حرفهای

درکشورهاییمانندکلمبیاوکنیابه
کمک فناوریاست
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14.3

میلیون نفر در اروپا و آسیای

مرکزیازسوءتغذیه رنج
میبرند

گزارش فائو در روز جهانی خاک

تولید غذا در گرو
کربن خاک جهان
ِ

پنجــم دســامبر «روز خــاک»
نامگذاری شــده و به همین مناسب
فائو گزارشی درباره وضعیت خاک در
جهان منتشر کردهاســت .بررسیها
اساسی
نشــان میدهد یکی از اجزای
ِ
کربــن موجود در آن اســت.
خاک،
ِ
حفظ کربــن موجــود در خاک هم
برای کشاورزی و هم برای جلوگیری
از تغییرات آبوهوایی اهمیت بســیار
زیادی دارد .بررســیها نشان میدهد
ِ
نخســت الیههای
در  30ســانتیمت ِر
خاک زمین حــدود  680میلیارد تن
کربن وجود دارد که باید حفظ شــود.
 60درصــد از ایــن  680میلیارد تن،
در خاک ده کشــور دنیاست (روسیه،
کانادا ،امریــکا ،چین ،برزیل ،اندونزی،
استرالیا ،آرژانتین ،قزاقستان ،جمهوری
کنگو) .به این ترتیب اقدامات وی ژهای
باید در دستور کار کشورهای مختلف
قرار بگیرد تا بتوانند کربن موجود در
خاک خــود را حفظ کنند تا درنهایت
کشــاورزی و حیات را در کشور خود
ادامه بدهند.

680

میلیارد

تن کربن در30
مترِ
سانتی
نخست
ِ
الی ِههای
خاک زمین در حال
حاضر

جوزف استیگلیتز ،اقتصاددان بزرگ و برنده جایزه نوبل در تحلیلی در گاردین نوشت شهروندان و
کارکنان این روزها هزینه مخفیکاریهای شرکتی را میپردازند؛ این رویه باید تغییر کند تا چرخهای
اقتصاد جهان به گردش دربیاید.

رسانهها
بلومبرگ بررسی کرد:

بیزنس اینسایدر تحلیل کرد:

نفوذ آیفون در اقتصاد جهان

پایان عصر پول نقد؟

بر همه آشــکار اســت که آیفون یک تکنولوژی انقالبی محسوب میشود .اما این
تکنولوژیِ پیچیده و انقالبی چه تأثیری در اقتصاد جهانی و زندگی روزمره انســانها
داشتهاست؟ این پرسش خیلی ساده به نظر میرسد اما تبدیل این تأثیر بزرگ به عدد
و رقم و مطرح کردن آن کار ســادهای نیست .به هر حال تکنولوژی بیشترین تأثیر را
روی زندگی اقتصادی انسانها داشته و پازلی پیچیده به وجود آوردهاست .دسترسی به
تکنولوژیهایی نظیر آیفون ،زندگی افراد را زیر و رو کرده؛ هرچند سنجش تأثیر آن در
زندگی روزمره کار سادهای نیست اما مشاهده سردستی نیز این نفوذ را نشان میدهد.
خرید و فروش این کاال نیز به عنوان یکی از مهمترین کاالهای جهانی ،نقشی کلیدی
در اقتصاد جهان بازی کردهاست.

آیا هنوز به پول نقد نیاز داریم؟ بشر در طول تاریخ از کاالهای زیادی برای معاوضه
اقتصادی استفاده کردهاســت ،از فلزات گرفته تا صدف دریایی! امروز همه آن اشیای
قیمتی کنار رفتهاند و پول جای آنها را گرفتهاست اما به نظر میرسد پول نقد هم دیگر
به پایان عمر خودش رسیدهاســت .در عصر تکنولوژی ،پولها مجازی شدهاند و کمتر
کسی از پولهای کاغذی استفاده میکند .به همین خاطر است که اقتصاددانها این
پرسش را مطرح کردهاند :آیا بشر هنوز به پول نقد نیاز دارد؟ حاال راههای بسیاری برای
مدیریت رشــد اقتصادی وجود دارد؛ میتوان بدون پول نقد هم معامالت اقتصادی را
انجام داد .البته برخی منتقدان نگران هستند که حذف پول نقد به افزایش نابرابری دامن
گرفتن دیکتاتورها بشود.
بزند و در نهایت موجب قدرت
ِ

 999دالر ،قیمت آیفون 10
روانه بازار شد

که در سال 2017

500یورویی در قالب اسکناسدر سال2018
به دستور بانک مرکزی اروپاتولید نخواهد شد

75

سیانانمانی نوشت:

کاهش گزینههای انتخابی مصرفکنندگان
«شما نسبت به گذشته گزینههای کمتری دارید»؛ شاید این قدری عجیب به نظر بیاید اما بررسیها نشان میدهد مصرفکنندگان این روزها
گزینههای کمتری پیش روی خود دارند .حاال شــرکتهای بزرگ بیش از گذشــته بازار خودشان را کنترل میکنند تا آن را از دست ندهند .به
گفته تحلیلگران ،شرکتهای امریکایی بیش از هر زمانی متمرکز شدهاند و این امر میزان رقابتها را کاهش دادهاست و در نتیجه قیمت نیز برای
مصرفکننده افزایش پیدا کردهاست .بیش از  75درصد از صنایع در امریکا در دو دهه گذشته میزان تمرکز خود را افزایش دادهاند .این روند برای
شرکتها خوب است اما برای مصرفکنندگان مشکالتی نظیر افزایش قیمت به همراه خواهد داشت .عالوه بر آن ،بسیاری از افراد شغلهای خود را
در این مسیر از دست میدهند و همهچیز به صورت متمرکز در اختیار یک شرکت قرار میگیرد.

درصد

ازصنایع
امریکاییدر دو
دهه گذشته تمرکز خود
رارویصنعت
افزایش دادهاند

سیانان مانی خبر داد:

بیزنس اینسایدر خبر داد:

رکوردهای تازه بیتکوین

هزینهکر ِد گوگل برای یوتیوب

عالقه سرمایهگذاران به ارزهای مجازی افزایش پیدا کرده و همین امر باعث افزایش
ارزش بیتکوین شدهاســت .ارزش این پول لحظه به لحظه در برابر دالر افزایش پیدا
ِ
میکند و از تحوالت جدیدی در دنیای اقتصادی خبر میدهد .در حالیکه تا چندی
پیش ،سرمایهگذاران با تردید به بیتکوین نگاه میکردند این روزها آن را به چشم یک
سوگلی متفاوت میبینند و تمایل دارند روی آن سرمایهگذاری کنند .در واقع در گذشته
ِ
بیتکوین صرفاً یک نوآوریِ اینترنتی به شمار میآمد که در دنیای اقتصاد مطرح شد.
اما حاال مدتی است که سرمایهگذاران آن را جدی گرفتهاند و به همین خاطر ارزش هر
سکه بیتکوین نسبت به دالر در حال افزایش است .جیپی مورگان پیشبینی کرده
که عالقه به این قبیل کاالها نظیر بیتکوین در آینده افزایش چشمگیری داشتهباشد.

شــرکت گوگل قصد دارد تا ســال  2018تعداد نیروهای خود را با هدف حذف ویدئوها و
کامنتهای توهینآمیز در یوتیوب ،افزایش بدهد .این شــرکت قرار اســت 10هزار نیروی تازه
کردن یوتیوب استفاده کند .مسئوالن این شرکت ،فعالیتِ
وارد کند و از این نیروها برای فیلتر ِ
پاکسازیِ خود را در حقیقت نوعی حذف محتوای مشکلدار میدانند .بهعالوه قرار است قوانین
سفتوسختی برای تبلیغات وضع شود .افرادی که در این شرکت استخدام خواهند شد ،همهچیز
را به صورت مدام و برنامهریزیشــده رصد میکنند و در نهایت هر موردی را که با نقض قانون
همراه باشد از بین میبرند .بررسیها نشان میدهد در شش ماه گذشته بیش از  2میلیون ویدئو
بازبینی شده و از آنجا که محتوای مناسبی نداشته از یوتیوب حذف شدهاست .این روند قرار است
ادامه پیدا کند تا در نهایت فضا کام ًال پاکسازی شود.

 11.829دالر ارزش هر سکهبیتکوین
لندن در روز سهشنبه  14آذر

در

10هزارنیرویجدیددرگوگل
نامناسب یوتیوبرا حذفکنند

قرار است ویدئوهای
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کیوسک ماه
اعالنـات
از ترامپ که همچنان خبرساز است تا جنگ یمن
مرور سالی که رو به اتمام است
ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

.

مجالت انگلیسیزبان در نیمه دوم نوامبر تا اوایل دسامبر بیشتر حالوهوای آخر سال را دارند و تالش میکنند که به مرور سالی که در حال به پایان رسیدن
است بپردازند .مجالتی مثل نیوزویک ،روی سیاست و جامعه داخلی امريكا تاکید بیشتری دارند و مجالتی مثل بلومبرگ بیزینسویک و تایم روی چهرهها و
فناوریهایی که در سال  2017بیشترین تاثیرگذاری را داشتهاند تاکید داشتهاند .در این میان ،هفتهنامه اکونومیست در آخرین شماره خود روی جنگ یمن
که در دنیا نادیده گرفته شده تاکید زیادی کرده است.

اکونومیست
 2دسامبر 2017
جنگ یمن ،جنگی است
که جهان تصمیم گرفته
است به آن اعتنایی
نکند

آخرین شماره هفتهنامه اکونومیست عکس خیلی
کالســیکی را از جنگ یمن روی جلد خود گذاشته و
تصویر پســربچهای را منتشر کرده است که اسلحهای
به دســت گرفته و لبخند میزند .گــزارش مربوط به
این جلد ،ســابقه جنگ در یمن را مرور کرده و سپس
به این موضوع پرداخته اســت که چطــور و چرا باید
جنگ در یمن را به پایان رســاند .در این شماره ،یکی
دیگر از گزارشهــای مهم مربوط به مهاجرت داخلی
در چین است .کشــور چین قوانین مهاجرتی داخلی
سفتوسختی دارد و این گزارش به ویژگیهای خاص
آن پرداخته است .کابینه ترامپ ،توئیتهای جنجالیای
که او منتشر میکند و رابطه مبهم او با روسیه ،از جمله
گزارشها و تحلیلهای این شماره هستند .فضانوردی
تجاری نیز از تحلیلهای خواندنی این شماره است.
اکونومیســت در شماره  25نوامبر ،طرح جلد خود
را یک جمجمه انســان انتخاب کرده که درون یکی از
حفرههای چشمش دالر دیده میشود .موضوع گزارش
و تحلیل این طرح ،مالیات گرفتن از مرگ اســت و در
این تحلیل آمده اســت که مالیات گرفتن برای مرگ
کار مشمئزکنندهای است اما منصفانه به نظر میرسد.
منظور از مالیات مرگ ،همان به ارث رســیدن پول به
ورثه و مالیات بر ارث اســت .رسانهها و سیاستهای
رقابت در شرکتهای رسانهای از دیگر مطالب مهم این
شماره اکونومیست است .این مسئله در حال حاضر که
مدام شرکتهای رســانهای با هم ادغام میشوند و به
شــرکتهای بزرگتر و قدرتمندتری تبدیل میشود،
اهمیت بســیار زیــادی پیدا کرده اســت .ماجراهای
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شاهزاده محمد بن سلطان که ولیعهد عربستان است
و سیاست داخلی این کشور را بسیار دگرگون کرده ،از
دیگر موضوعاتی است که در این نسخه از اکونومیست
به آن پرداخته شده است.
شماره  18نوامبر این مجله نیز طرح جلد خود را به
تغییرات اقلیمی اختصاص داده و تیترش چنین است:
«آنچه آنهــا نمیخواهند درباره تغییرات اقلیمی به ما
بگویند» .از وقتی که ترامپ ،رئیسجمهور امريكا ،گفته
اســت که چندان به تغییرات اقلیمی عقیدهای ندارد،
مســائل مربوط به تغییرات اقلیمی زیر ذرهبین رفته و
این مطلب اکونومیست نیز به آن پرداخته است .کودتا
در زیمبابوه نیز از دیگر موضوعات این شماره است .آزار
جنسی در محیطهای کاری و جوامع هم از تحلیلهایی
اســت که در اکونومیست میانه نوامبر به چاپ رسیده
است.

نیوزویک
 8دسامبر 2017
گناهان کشیشهایی
که آنقدر که به نظر
میرسد منزه نیستند

آخرین نسخه مجله نیوزویک در  8دسامبر منتشر
شــد و روی جلد آن ،ترکیبی از نمادهایی اســت که
مربوط به مجرمان و کشیشان است .این طرح مربوط
به گزارشی است درباره رسوایی جدیدی که کشیشان
مشابه موضوع فیلم اســکاری «اسپات الیت» به افراد
تعرض میکردند .این گزارش بسیار مفصل است و نوعی
گزارش تحقیقی به شمار میرود که نیوزویک برای آن
سرمایهگذاری کرده و اکنون به چاپ رسانده است .در
این شماره ،گزارشی نیز درباره توئیتهای بیهدفی که
ترامپ منتشر میکند چاپ شده است.
نیوزویک در شمار اول دسامبر خود یک مدل کره

زمین را که سطحش را خاکهای خشک ترکخورده
پوشــانده ،به عنوان طرح جلد چاپ کرده است .تیتر
روی جلد نیز اینچنین اســت« :از پــا افتادن بزرگ:
ترســناکترین بحران زمین ،یک جهــان بدون آب».
خشکســالی و کمبود آب یکــی از بحرانهای آینده
خواهد بود که نیوزویک نیز بنا به همین اهمیت آن را
روی جلد خود آورده است .در این مطلب نوشته شده
است که ما نمیتوانیم به نسل آینده بگوییم که همه
آب را تمــام کردهایم چون بیش از اندازه گوجهفرنگی
کاشــتهایم .تالشهای رئیسجمهور امريكا برای جدا
کردن روسیه از ایران موضوع مهم دیگری در این شماره
نیوزویک است.
شــماره  24نوامبــر نیوزویک روی جلــد خود به
تلویزیون فاکس نیوز پرداخته است .دونالد ترامپ این
شبکه را تنها شــبکه قابلاعتماد در میان رسانههای
جریان اصلی میداند .طرح جلد این نسخه نیوزویک،
چند تلویزیون روی هم را کشیده که در همه آنها تصویر
دونالد ترامپ دیده میشود.

فوربز
 12دسامبر 2017
 600نوآور در  20صنعت
در حال برپاساختن
انقالب در جهاناند

آخرین شماره مجله فوربز در  12دسامبر منتشر شد
و عکس روی جلد آن به ویتنی ولف هرد اختصاص داده
شده است .او مدیرعامل اپلیکیشن دوستیابی «بامبل»
و یکی از موسسان شرکت دوستیابی «تیندر» است.
فوربز بــا او درباره کســبوکارش و این حوزه صنعت
صحبت کرده است .یکی از مهمترین مطالب این شماره
مجله به  30فرد تاثیرگذار زیر  30سال پرداخته است
و در همین مطلب ،عنوان شده است که در حدود 600

فرد نوآور در  20حوزه صنعتی به واسطه تصمیمهایی
که در کســبوکارهای خود میگیرند در حال تغییر
دادن جهان هستند .این مطلب به بهانه نزدیک شدن به
روزهای آغازین سال  2018میالدی نوشته شده است.
در این نسخه از فوربز ،فهرستی از سلبریتیهای حوزه
موسیقی که در حال حاضر زنده نیستند منتشر شده که
بیشترین شنوندگان را در سطح جهان داشتهاند .مجله
فوربز در کنار مجله فورچون ،از جمله مجالتی اســت
که به این فهرستسازیها و انتشار آنها عالقه دارد .در
این شماره ،پرونده مفصلی درباره خردهفروشی و صنعت
پخش در شــرکتهای بزرگ امريكایی و جایگزینی
بسیاری از مشــاغل این حوزه با فناوری منتشر شده
است.

تایم
 11دسامبر 2017
چطور امريكا نخبهترین
جنگجویان خود را از
دست داده است؟

آخرین شماره مجله تایم در  11دسامبر ،عکس روی
جلد نظامی دارد .این مجله به دلیل فروخته شدن به
شرکت ســرمایهگذاری برادران کوک در روزهای اخیر
خبرساز شده است .نمای دور از سربازان امريكایی روی
جلد آخرین شماره رفته که تیتر از آنها بسیار درشتتر
است .زیرتیتر جلد میپرسد که چطور امريكا نخبهترین
جنگجویان خود را از دست داده است .در این شماره،
مطلبی نیز درباره اخراج مت لوئر ،مجری معروف شبکه
انبیســی امريكا به دلیل تعرض جنســی به برخی
همکاران خود ،منتشر شده است .در گزارشی دیگر در
این شماره ،یکی از جلدهای مجله «تایم» در  50سال
پیش چاپ شده که مربوط به ساختن قلب مصنوعی
اســت و نویسنده در این مطلب نوشته است که هنوز
رسیدن به قلب مصنوعی راهی دراز در پیش دارد .مقاله
دیگری در این شــماره منتشر شده است درباره اینکه
چقدر نظارت بر اینترنت الزم است و آیا کاهش نظارت
بر اینترنت جهانی باعث خواهد شد این پدیده ارتباطی
نجات پیدا کند.
شــماره  27نوامبر مجله تایم بــه  25نوآوری برتر
جهانی در ســال  2017اختصاص داده شــده اســت
و روی جلــد نیز یکی از همین فناوریهاســت؛ ربات
حیوان خانگی .در این شماره گزارش تصویری مفصلی
از مهاجران روهينگیایی در برمه با عکسهای سیاه و
سفید منتشر شده است .این شماره یک نسخه فرهنگی
و علمی از مجله تایم است .تعداد صفحات این شماره از
حدود  60صفحه به تقریبا  100صفحه رسیده و آخر

مجله نیز به پیشــنهاد فیلم و موسیقی و محصوالت
فرهنگی اختصاص داده شده است.

نیویورکر
 4دسامبر 2017
یک شماره زمستانی به
تحوالت افراطگرایانه در
فرانسه میپردازد

طرح روی جلد آخرین شماره نیویورکر کامال یک
جلد زمستانی و کریسمسی است .دوچرخهسواری روی
جلد به تصویر کشیده شده است ،در حالی که برف روی
سر او میبارد .طبق معمول ،تیتری روی جلد نیویورکر
نیست .در این شــماره ،تحت عنوان «نامهای از اروپا»
مقالهای منتشر شده است درباره راستگرایی افراطی
سفیدپوستان در فرانسه .در آخرین شماره نیویورکر ،دو
صفحه گزارش تصویری از کپرنشینی در کشور افریقایی
چاد نیز چاپ شــده است .عکاس در شرح عکسهای
خود نوشته است که این منطقه درگیر یکی از بدترین
فجایع انسانی جهان است.
نیویورکر  27نوامبر نیز طرحی از یکی از داستانهای
خود را روی جلد قرار داده است .در این شماره ،نقدی
بر فیلم زندگینامه وینستون چرچیل منتشر شده است.
مطالب جالبی در این شماره منتشر شده است درباره
اینکه چطور الگوریتمهای رایانهای میتوانند به کشف
معماهای جنایی و قتلها کمک کنند .در این شماره
که از جمله شمارههای آخر سال است ،نقدهای زیادی
درباره کتابهای روز منتشر شده است.

بلومبرگ بیزینسویک
 50فرد در حوزههای
مختلف که جهان سال
 2017را شكل دادند

آخرین شماره هفتهنامه بلومبرگ بیزینسویک با
تیتر روی جلد «بلومبرگ  »50به استقبال سال جدید
رفته اما تالش کرده  50چهره در کسبوکار ،سیاست،
فناوری و دیگر حوزهها را که در اتفاقات جهانی تاثیرگذار
بودهاند مرور کند .نیکی هیلی و محمد بن ســلمان از
جمله افراد مشهور این فهرست هستند اما بسیاری از
آنها نیز ناشناختهاند و مدیران عامل شرکتهای میانی
غربی به شمار میروند .خود مجله نیز به ناشناخته بودن

آنها پی برده و برای همین اســت که در ابتدای پرونده
تذکر داده که اگر میخواهید با بسیاری از افراد تاثیرگذار
جهان آشنا شوید ،مطالب ما را بخوانید.
شماره  27نوامبر بلومبرگ بیزینسویک به غذاهای
آخرالزمانی پرداخته و غذاهای عجیبوغریبی را درون
چند بشقاب روی جلد خود قرار داده است .این گزارش
میگویــد اگر ما در یک وضعیــت آخرالزمانی گرفتار
شــدیم ،برای شب تعطیالتی که در آن موقع خواهیم
داشت ،چه غذایی گیرمان خواهد آمد که بخوریم .اکثر
این غذاها از نوع همان غذاهای آمادهای هستند که در
کولهپشتی ســربازان و نجاتیافتگان دیده میشد اما
حاال در بســیاری از مناطق حاشیه شهرها نیز مصرف
میشــود؛ غذاهایی که برای خــوردن آنها فقط کافی
است به آنها آب اضافه کنیم .در این شماره ،مطلبی نیز
درباره فیسبوک و توئیتر و دیگر شبکههای اجتماعی
منتشر شده است .نویسنده میگوید که این شرکتها
باید شفافیت بیشــتری در کار خود به خرج دهند تا
شهروندان بدانند چطور به وسیله این شبکهها هدایت
میشوند .گزارش جالبی نیز در همین شماره منتشر
شده است که حاوی این سؤال است« :گوانگژو چقدر
“ساخت چین” است؟» نویسنده معتقد است که این
شهر پر شده اســت از شــرکتهای خارجی و دیگر
نمیتوان آن را خیلی چینی دانست.

فورچون
دسامبر 2017
چطور یک شرکت
توانسته در عصر هوش
مصنوعی رونق بگیرد؟

شــماره اول دســامبر مجله فورچون عکســی از
جنســن هانگ را روی جلد خود منتشر کرده است .او
یک کارآفرین اســت که در تایوان متولد شده و یکی
از بنیانگذاران شــرکت «نویدیا» اســت که در حوزه
تولید پردازش گرافیکی و سرور فعال است .این شماره
فورچون به این مسئله پرداخته است که چطور شرکت
هانگ تبدیل به یک شــرکت معتبر و پررونق در عصر
شکوفایی هوش مصنوعی شــده است .بخشی از این
مجله ،به آخرین فناوریهایی که در سال  2018عرضه
خواهند شد اختصاص داده شده است .یکی از مطالب
خواندنی این شــماره فورچون برای ایرانیها ،گزارشی
اســت که درباره دارا خسروشــاهی ،مدیرعامل جدید
شــرکت اوبر ،منتشر شده است .نویسنده میگوید که
کسبوکار و تجارت در خون خسروشاهی است و چند
تن از بستگان او در شــرکتهای مطرح امريكایی به
موفقیت و ردههای باال رسیدهاند.
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قاب ماه

آمر ،کارتونیست اتریشی

علیه خاورمیانه

واکنش گاردین به ادعاهای جدید ترامپ

دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا موضعی خالف مواضع جهانی در پیش گرفتهاست .او اعالم کرده که
بیتالمقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت میشناسد و در عینحال دولتش برای حل مشکل
فلسطین و اسرائیل تالش خواهد کرد .موضع او آنقدر جنجالی بود که همه رسانهها به آن واکنش نشان
دادند .استیو بل ،کارتونیست گاردین اینگونه واکنش نشان دادهاست.

اخبار جعلی

اسکات ،کارتونیست هلندی

دنبالم هستن!

خیلیهاشون منو گم
کردن!

جانی هارت از Go Comics

سوئیتس از نیویورکر
خیلی خوب میشه که به چشم بوقلمون بهش
نگاه کنید!

اقتصاد

کاهش مالیات

میشل رامیرز ،کارتونیست برنده جایزه پولیتزر
18
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بلوپر ،نیویورکر
اولش ستاره بود ،حاال سیاه چاله شده!

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

[  6ایده بزرگ  .1اقتصادســنجی ]

نسخه نوبلیست

مردی که بهجای مهندسی نفت و حسابداری ،سر از دانشگاه کمبریج و دنیای اقتصاد درآورد
نسیم بنایی
دبیربخشایدهها

چرا باید خواند:
محمدهاشم پسران از
معدود اقتصاددانهای
سرشناس ایرانی در
ِ
دانشگاه کمبریج است که
نامش بیش از استادهای
بومی آن دانشگاه بر
زبانها میآید .او در سال
 2013جزو برندگان
احتمالیِ نوبلاقتصاد
بود و مطالعاتش در
زمینهاقتصادسنجی
باعثِ شهرتِ بسیارش
شدهاست.

آن زمان همه یا میخواســتند دکتر بشوند یا مهندس؛
محمدهاشم پســران هم در آزمون دانشکده نفت آبادان
قبول شد و آماده تحصیل در این دانشکده بود .همزمان
در بورســیه بانک مرکزی نیز قبول شــد و مسیری که
انتخاب کرد زندگیاش را به کلی تغییر داد .در مصاحبه
بورسیه بانک مرکزی به عنوان نفر اول معرفی شد و برای
اینکه به یک حسابدار خبره تبدیل بشود سر از انگلستان
درآورد .خودش در مصاحبهای با تجارت فردا گفتهاست:
«سرنوشت همین است .بخشی از آنچه برای شما اتفاق
میافتد ،میتواند شانسی باشد .مث ً
ال اگر من بورسیه بانک
مرکزی را قبول نمیشــدم ،احتماالً امروز مهندس نفت
بودم که البته بسیار هم دوستداشتنی است .به هر حال
تقدیر این بود ».به این ترتیب پســران به منچستر رفت
و نخستین قدمها را برای آموختن اقتصاد برداشت و در
شرایطی که در ُعرف جامعه ،همه برای دکتر یا مهندس
شــدن تالش میکردند او به مســیری متفــاوت رفت.
حسابدار نشد؛ درســش آنقدر خوب بود که به او اجازه
دادند به تحصیل در رشته اقتصاد ادامه بدهد.

JJهمهچیز از یک پرسش ساده شروع شد
«چرا اقتصاد کشــورهای در حال توسعه و کشورهای توســعهنیافته دچار نوسانها و
آموختن علم اقتصاد،
تکانههای شدید است؟» این بزرگترین سؤالی بود که در ابتدای مسی ِر
ِ
ذهن محمدهاشــم پسران را به خود مشغول کردهبود .او میدید که یک دوره رونق و وفور
اســت ،اشتغال ایجاد میشود و رشد اقتصادی مثبت میشود اما پس از چند سال ناگهان
فروکش میکند و وضعیت رکود حاکم میشود؛ فشار زیادی به مردم وارد میشود و بیکاری
گســترش پیدا میکند .از همان دوره لیسانس و در 20سالگی به دنبال مدلهای مختلف
اقتصادی بود تا بتواند جواب سؤاالت خود را پیدا کند .اینطور شد که پسران به اقتصادسنجی
روی آورد.
اقتصادسنجی ترکیبی از علوم مختلف است ،از آمار گرفته تا روشهای اقتصادی ،از علم
اقتصاد گرفته تا کامپیوتر و کاربرد آن ،همه اینها جزو مواردی است که فرد برای اقتصادسنجی
باید با آنها آشنایی داشتهباشد .پسران هم این مسیر را انتخاب کرد و وارد شاخه اقتصادسنجی
شد .او مدلهای مختلف اقتصادسنجی را معرفی کرد و به همین خاطر در این زمینه بیشتر
شناخته شدهاست .در حال حاضر بسیاری از بانکهای مرکزی در دنیا از اقتصادسنجی به
عنوان روشی برای پیشبینی استفاده میکنند .او در مصاحبهاش میگوید« :این مدل به طور
مشروط میتواند خوب پیشبینی کند .مث ً
ال اگر من بدانم در کشور چین چه اتفاقی میافتد
و در منطقه آسیا به طور عمومی از نظر اقتصادی چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است ،آنوقت
میتوانم اقتصاد اروپا را نســبتاً به خوبی پیشبینی کنم .ولی اگر ندانم در چین چه اتفاقی
میافتد ،نمیتوانم پیشبینی درستی از مناطق دیگر داشتهباشم .چون اقتصادهای دنیا به هم
کل اقتصاد دنیا را نمیتوان پیشبینی کرد بلکه تنها
مرتبط است ».البته او تأکید دارد که ِ

میتوان برای پیشبینیهای خوب ،تالش کرد چرا که همیشه اتفاقات غیرقابل پیشبینی در
دنیا رخ میدهد .این مطالعات زمینه را برای شناخت بیشت ِر پسران فراهم کرد.
او اقتصاد ایران را البهالی مطالعاتِ
اقتصادســنجی خود زیر نظر داشــت؛ هربار اتفاقی
ِ
در ایران میافتد نســبت به آن اظهارنظر میکند .به نظام اقتصاد آزاد اعتقاد دارد هرچند
دخالتهای محدود دولت در زمان بحران را نیز جایز میداند .برای مثال او از مدافعان حذف
یارانههاست و اعتقاد دارد این کار باید در یک مرحله انجام میشد .یا احیای صندوق دخیره
ِ
ِ
درست
دخالت
ارزی برای کنترل نوســانات ارزی که او همواره بر آن تأکید داشــته و آن را
دولت در اقتصاد میداند .پسران معتقد است دخالت دولت در اقتصاد تنها در هنگام بحران
جایز اســت و در این زمان دولت باید به حفظ برخی صنایع و بنگاهها که در اثر بحران به
ورطه نابودی کشانده میشوند کمک کند .این نظریهها به انضمام نظریههایی که پسران در
ارتباط با اقتصادسنجی ارائه کرده نهتنها برای اقتصاد ایران بلکه برای اقتصاد جهان همواره
قابل توجه بودهاست.

محمدهاشم پسران
متولد 10فروردین 1325در شیراز
است .عموم ًا او را به عنوان یکی از
سرشناستریناقتصاددانهای
ایرانیتباردرجهانمیشناسندکه
درحالحاضرمقیمبریتانیاست.
مدرک دکترای خود را در رشته
اقتصادازدانشگاهکمبریجدریافت
کرده در حالیکه دیپلمش را از
مدرسه نمازیِ شیرازگرفتهاست.
نامش به عنوان استاد اقتصاد در
بسیاریازدانشگاههایمعتبرجهان
شنیده شدهاست .سال 2013بود
که موسسه تامسون رویترز نام او را
درفهرستبرندگانِ احتمالیِ نوبل
اقتصاد قرار داد .هرچند او دور از
وطن تحصیالت خود را ادامه داده و
مدارک دانشگاهیاش را به دست
آورده اما وضعیت اقتصاد ایران را
همواره زیر نظر داشته و نظراتی در
اینباره ارائه کردهاست.

ایـدههـا
[  6ایــده بزرگ  .2اقتصاد آزاد ]

یخواه
اندیشمند آزاد 

محمد طبیبیان ،اندیشمندی که در پی ریشهیابی مشکالت
اقتصادی کشور است
چرا باید خواند:
محمدطبیبیانازجمله
نخبههایاقتصادی
ایران است که همیشه از
بازار آزاد دفاع کرده؛ البته
دفاع او از اندیشههای
آزادیخواهانه نهتنها
باعث آزادیاش نشده
بلکه عموم ًا باعث شده
از هردو جناح مخالفانی
داشتهباشد .او در
پژوهشهای خود به
دنبال ریشه مشکالت
اقتصادی کشور است.
اقتصاد ایران تا آنجا که به
کارکرد بخش عمومی مربوط
پولی
بوده ،هنوز یک اقتصاد
ِ
کامل نیست .در گذشتههای
دور جوامع از طریق معامله کاالیی
به داد و ستد میپرداختند تا
اینکه پول به عنوان وسیله
مبادله ایجاد شد و نقش مهمی
پیدا کرد.

20

«نگاهی به اقتصاد ایران»؛ این عنوان سایت محمد طبیبیان است ،نخبه
اقتصادی ایران که سالهاست از مشکالت اقتصادی ایران میگوید و با نگاه
آزادیخوا ِه خود به دنبال نجات اقتصاد کشــور اســت .اصرار و پافشاریِ این
اندیشــمند بر آزادی به قدری است که مخالفانی از همه جناحهای سیاسی
کشور یافتهاست .در نگاه او چپ و راست به معنای متعارفش در ایران وجود
ندارد و در نهایت رانتهای حجیمی که جناحهای مختلف سعی دارند برای
خود دســتوپا کنند مانع انجام اصالحات اقتصادی در کشور میشود .او در
مصاحبهای با ساعت  24گفتهاست« :هردو جناح چپ و راست در زمان فرصت
بودن دست ،رانتهای حجیم برای خود فراهم کردهاند ...در بین این دو
و باز ِ
کشیدن آن پدیدار نیست.
دیوار منافع رانتی قرار دارد و سازوکاری برای بیرون
ِ
اجتماعی طرف دیگر
هر جناح در زمان قدرت از رانتهای اقتصادی ،سیاسی،
ِ
انتقاد میکند در حالیکه مشغول حفاری برای رانتهای خاص خود است».
البته این تنها مشکل اقتصاد ایران از نگاه طبیبیان نیست .او نگاه جامعتری به
مشکالت اقتصادی ایران دارد.
ریشه مشکالت اقتصاد کشور چیست؟ این پرسشی است که تقریباً همه
صاحبنظران و اندیشمندان بارها آن را مطرح کرده و در جستوجوی پاسخی
برای آن بودهاند .طبیبیان نیز در سایت شخصیاش تالش کرده در مقالهای
مفصل برای این پرسش ،پاسخهایی مطرح کند .در نگاه او مانند نگاه بسیاری
از دیگر اقتصاددانها ،اقتصاد ایران هنوز یک اقتصاد کشاورزی است؛ آن هم
از دستهای که با بحران آب هم دستوپنجه نرم میکند .او مینویسد« :سایر
بخشها عمدتاً مانند یک خیمه بادی هستند که اگر از طریق درآمد نفت به
داخلشان دمیده نشود آثار فرو نشستن آنها هرآینه ظاهر میشود و دولتها
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در مقاطعــی که درآمد نفت مکفی نبوده ،دمیــدن در نقدینگی را چاره امر
دیدهاند که آن نیز یک اثر حقیقی کوتاهمدت ،و در مقابل آن تورم بلندمدت
ایجاد کردهاست».
گذاری خسران
JJسیاست
ِ
سیاســتگذاری اقتصادی در ایران مانند هر منطقه جغرافیای دیگری،
ویژگیهای خــودش را دارد .به اعتقاد طبیبیان ،اقتصاد ایران تا آنجا که به
پولی کامل نیســت .در
کارکرد بخش عمومی مربوط بوده ،هنوز یک اقتصاد ِ
گذشــتههای دور جوامع از طریق معامله کاالیی به داد و ستد میپرداختند
تا اینکه پول به عنوان وســیله مبادله ایجاد شــد و نقش مهمی پیدا کرد.
اقتصادهای پیشــرفته توجه خاصی به پول خــود دارند تا بتوانند آن را یک
واحد ارزش و مبادله قابل اعتماد باثبات و شفاف نگه دارند .طبیبیان بر این
باور است که چنین اتفاقی هیچگاه در ایران رخ ندادهاست .او مینویسد« :نه
اینکه اصوالً ما سیاســت پولی نداشتهایم ،بلکه پولی شدن اقتصاد به صورت
کامل رخ نداده و این امر موجب خسران و ناکارآمدی وسیع بودهاست .به این
معنی که دولتها خود به اقداماتی دست زدهاند که به زیان شفافیت و اعتبار
پول کشور تمام شدهاست».
طبیبیان در بررسیهای خود از قیمتگذاری به سنگهایی که پیش پای
کارآفرینان میافتد ،اشاره میکند« :یکی از یافتههای شناختهشده علم اقتصاد
نقش عالمتدهی قیمتها در تخصیص منابع اســت؛ چه در تولید یا توزیع.
در کشــور ما از قبل از انقالب ،روش قیمتگذاری اداری بر اســاس روشهای
حســابداری و مالحظات سیاســی و تنبیه کارآفرینان به علت تخطی از این
قیمتهای اداری مرسوم بوده و این امر که به نظر نگارنده بیشترین تأثیر منفی را
در شکلدهی به بخش تولید ناکارآمد ایفا
کرده در سالهای پس از انقالب نیز تشدید
شده و در برخی مقاطع ابعاد وسیعی را در
سیدمحمد طبیبیان
بر گرفته و روشهــای تنبیه کارآفرینان
سیدمحمدطبیبیانمتولد
و کســبه به حیطه تغریرات تسری داده
سال 1327در اصفهان است.
دورههای کارشناسی و کارشناسیِ شدهاست .بسیاری از کارآفرینان باارزش
ارشدش را در رشته اقتصاد در
و خدمتگزار کشــور سالها وقت خود را
دانشگاه شیراز گذراند و برای
صرف پیگیــری پروندههایی کردهاند که
مدرک دکتری راهیِ دانشگا ِه
برخی افراد اداری برای آنان برساختهاند.
دوک امریکا شد .او در فاصله
و البته این افراد نیز واجد انتقاد نیســتند
سالهای 1360تا1362
زیرا بر اســاس قوانینی کار میکنند که
رئیسدفتر کالن سازمان
برنامه بوده و از سال 1370تا
علیرغم نیت تهیهکنندگان آن ،در تضاد
 1374نیز معاونت اقتصادی این با تولید ،سرمایهگذاری و کارآفرینی قرار
سازمان را بر عهده داشتهاست.
دارنــد .اینگونه اقدامات کــه در مقاطع
تهیه برنامه دوم پنجساله نیز از
زمانی مختلف با شــدت و ضعف بیشتر و
جملهمحصوالتهمیندوره
بود .این اقتصاددان در زمینه
یا کمتر انجام شده به سادگی مراحل تولید
و
لی
بانکداری ،سیاستهای پو
ارزش را مخدوش و غبارآلود میکند و این
ارزی ،برنامهریزی و سیاستهای
بخش عمومی ،فقر و توزیع درآمد ضرورت را که فراگردهای تولید کاالها بر
واقتصادخانوارتألیفاتیداشتهو اســاس میزان ارزشی که تولید میکنند
کتابهاییمانند«اقتصادکالن» ،ارزیابی شــوند عم ًال غیرممکن ســاخته
ن را که بخشها و بنگاهها بر
«اقتصاد خرد»« ،اقتصاد ایران» و و امکان ایــ 
«فقر و توزیع درآمد در ایران» از اساس ارزش خلقشده رشد یابند منتفی
جمله کتابهایی است که از او به
چاپ رسیدهاست .عموم ًا او را به میکند ».در نهایت این مســئلهای است
عنوان یکی از مدافعانِ جدیِ بازار که از نگاه طبیبیان برای حل مشــکالت
آزاد میشناسند.
اقتصادی کشــور باید به آن توجه ویژهای
شود.

بزرگترین دستاورد ارو «قضیه عدم امکان» است .در کانون این قضیه نشان داده میشود که چطور تصمیمهای دولتی یا هر تصمی ِم جمعیِ دیگری میتواند اولویتهای
فردی را به عنوان عاملی اثرگذار در د ِل خود داشتهباشد .نظامهای دیکتاتوری میتوانند این کار را به راحتی انجام بدهند :اولویتهای رهبر ،اقدامات را تعیین میکند.
موارد دیگر کمی پیچیدهتر از این مورد خواهد بود .این جریان در نظامهای دموکراتیک به شکلی پیچیدهتر بروز پیدا میکند.

[  6ایــده بزرگ  .3قضیه عدم امکان ]

عصر طالیی نظریات اقتصادی

جوانترین دریافتکننده نوبل اقتصاد از ناممکنها میگوید
«پایان عصر طالیی نظریههای اقتصادی»؛ این تیتر بسیاری از مجلهها
و روزنامــه در فوریه  2017بود .آنهــا به مرگ کنت ارو اقتصاددان بزرگ
امریکایی اشــاره میکردند .کنت ارو همعصر با پائول ساموئلسون و گری
بکر بود؛ اندیشمندانی که عصری طالیی در تاریخ نظریات اقتصادی رقم
زدند .آنها منطق جدیدی را برای پایههای علوم اجتماعی به ارمغان آوردند.
رویکرد اقتصادی به تصمیمگیریهای فردی در حقیقت از تقابل اولویتها،
محدودیتها و عقاید نشئت میگیرد .در نهایت میتوان از طریق همین
رویکرد ،تحلیل کرد که چطور بازارها روی تصمیمگیریها اثر میگذارند.
ارو و دیگر همکارانش در این دوره طالیی روی همین نظریهها کار کردند
و شالوده کار را فراهم آوردند .در واقع آنها نشان دادند که قلمروی اقتصاد
فراتر از مسئله بازار و قضیه قراردادیِ عرضه و تقاضاست.
بزرگترین دستاورد ارو «قضیه عدم امکان» است .در کانون این قضیه
جمعی
نشان داده میشــود که چطور تصمیمهای دولتی یا هر تصمی ِم
ِ
دل خود
دیگری میتواند اولویتهای فردی را به عنوان عاملی اثرگذار در ِ
داشتهباشــد .نظامهای دیکتاتوری میتوانند ایــن کار را به راحتی انجام
بدهنــد :اولویتهای رهبر ،اقدامــات را تعیین میکند .موارد دیگر کمی
پیچیدهتر از این مورد خواهد بــود .این جریان در نظامهای دموکراتیک
به شکلی پیچیدهتر بروز پیدا میکند .در واقع «خواست مردم» در قالب
سنجش
رأیدهندگان ،خط اصلی را مشخص میکند .اینجاست که بحث
ِ
ارزش هر رأی به میان میآید .اص ً
ال آیا هرکسی باید در ازای هر انتخابات،
ِ
یک رأی داشتهباشــد فارغ از اینکه شدت و نوع احساساتش در هر مورد
انتخاباتی متفاوت است؟ آیا میتوان از نظام سهمیهبندی هم استفاده کرد؟
JJنظریهای برای ناممکنها
پرسش بزرگی که در زمینه رأی دادن وجود دارد این است که آیا رأی
اکثریت میتواند صدای واحدی ایجاد کند؟ در واقع ما همه تمایل داریم با
ِ
سیاست مشخصی را به شکلی یکصدا حاکم کنیم.
رأیگیری خطمشی و
یعنی قرار است با رأیگیری ،تصمیمهای منسجم و یکدستی گرفته بشود.
اما آیا واقعا چنین چیزی امکان دارد؟ کنت ارو در «قضیه عدم امکان» به
این پرسش پاسخ میدهد« :خیر» .او در تحلیلهای خود نشان میدهد در
حصول
هر رویهای ،هرچند که به صورت هوشمندانه صورت بگیرد ،خطر
ِ
نتایج نامطلوب وجــود دارد .به عبارت دیگر ،هیچگاه نمیتوان گفت که
در رأیگیری ،صدای واحد مردم به گوش خواهد رســید .البته ارو در این
نظریهاش قصد ندارد ارزشهای نظام دموکراتیک را زیر سؤال ببرد .او در
حقیقت تالش میکند تأثیرات اولویتهای فردی در تمامی مسائل را نشان
جمعی آرمانی و کاملی اص ً
ال وجود ندارد.
بدهد .از نگاه او ،نظام رأیگیریِ
ِ
امکان ارو در حقیقــت درباره پارادوکسهای انتخابهای
قضیه عدم
ِ
اجتماعی است .اما در کنار این نظریه ،او بحث رفاه را هم مطرح کرده که
نظریهای جالب توجه است و نگاه اقتصادیتری به مسئله دارد .او همچنین
احتمالی آن»
نتایج
ِ
به تحلیل «ابهام در تصمیمگیریهای اقتصــادی و ِ

پرداخته که به درک تعادل در بازار کمک میکند .مسئله تعادل بازار یکی
از محوریترین مسائل در آثار و کارهای ارو است .همیشه در دنیای اقتصاد،
تعادل بازار و مسئله عرضه و تقاضا مطرح است .نگاه ارو این بود که چنین
رویهای روی ِ
کلیت اقتصاد چه تأثیری میگذارد .این رویکرد به فهم بیشتر
اقتصاد کمک کرد.
جایزه نوبل اقتصادی که کنت ارو در ســال  1972و به عنوان یکی از
جوانترین افراد به همراه ســر جان هیکس دریافت کرد به پاس همین
تالشها در زمینه نظریههــای تعادل بود .او در نظریه تعادل عمومی که
شاخهای از اقتصاد نئوکالسیک است تالش کرده شکلگیریِ عرصه ،تقاضا
گرفتن ارتباط بین بازارهای مختلف
و قیمــت را در کل اقتصاد با در نظر
ِ
توضیح بدهد .اصلیترین حرف در این نظریه ،این است که یک نفر یا یک
چیز به تنهایی نمیتواند روی بازار به شکلی جداگانه اثر بگذارد .کنت ارو
با نظریههای مختلف خود خدمتی بزرگ به علم اقتصاد در بخش نظریهها
کرد و عصری طالیی را در کنار همکارانش رقم زد.

چرا باید خواند:
کنت ارو یکی
از بزرگترین
اقتصاددانهای معاصر
است که در فویه 2017
از دنیا رفت .نام او در کنار
چند اقتصاددان بزرگ
دیگر به عنوان کسانی
آورده شده که عصری
طالیی در نظریههای
اقتصادی به ارمغان
آوردهاند .او از قضیه عدم
امکان و نظریه تعادل
عمومیمیگوید.

کنت ارو
متولد 23آگوست 1921است؛
اقتصاددان ،ریاضیدان ،نویسنده
ونظریهپردا ِزسیاسیِ امریکایی
که در 21فوریه 2017از دنیا
رفت .او در سال 1972به همراه
جانهیکسجایزهنوبلاقتصاد
را دریافت کرد .عموم ًا او را در
دوران بعد از جنگ جهانی دوم
و به عنوان نظریهپرداز اقتصاد
نئوکالسیکمیشناسند.کنت
ارو نهتنها خودش به نوبل اقتصاد
دستپیداکردبلکهبسیاری
از شاگردانش نیز به این جایزه
رسیدند.مهمتریننظریههای
او نظریه انتخاب اجتماعی و
قضیهعدمامکاناست.تحلیل
او در زمینه تعادل عمومی نیز در
نهایت او را به نوبل اقتصاد رساند.
البته او کارهایی نیز در زمینه
رشد اقتصاد و اطالعات اقتصادی
انجام داده اما به صورت کلی به
خاطر نظریاتش در زمینه رفاه
اجتماعی و تعادل بازار شناخته
شدهاست.
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ایـدههـا
[  6ایــده بزرگ  .4فقر و قطحی ]

مادرترزای اقتصاد

اقتصاددان هندی تعاریف جدیدی از پدیده فقر برای جهانیان ارائه کرد
چرا باید خواند:
آمارتیا کومار سن،
اقتصاددان هندی از
سالهای دور روی پدیده
فقر متمرکز شد .از نگاه او
فرد فقیر را نمیتوان تنها
از طریق وزن کیف پولش
یا جیبش تشخیص داد
بلکه فاکتورها و عوامل
مختلفی دست به دست
هم میدهند تا یک فرد
را در مرحله فقر قرار
بدهند.

بــه دنبال کاهش آالم بشــری و فقر اســت؛ به همیــن خاطر به او
«مادرزترزای علم اقتصاد» میگویند .آمارتیا کومار سن سهم بزرگی در
علم اقتصاد دارد اما در زمینه «فقر و قحطی» و «فقر و نابرابری» ســهم
بزرگتری دارد .او فقر را از زاویههای مختلفی مورد بررسی قرار داد و در
مقالههای مختلف به آن پرداخت .بانک جهانی آمار جالب توجهی از تعداد
افراد فقیر در دنیا میدهد اما جالب اینجاست که بر اساس مطالعات آمارتیا
حقیقی افراد فقیر بیش از آن آماری است که بانک جهانی
ســن ،تعداد
ِ
ارائه کرده؛ دلیل ماجرا هم در تعریفی است که این اقتصاددان هندی از
فقر مطرح میکند.
وزن کیف پــول و جیب افراد مربوط میشــود؟
آیــا فقر فقط بــه ِ
اندیشمندان مختلف به شیوههای متفاوتی فقر را میسنجند .برای مثال
در برخی از معیارها مســائلی مانند استانداردهای زندگی در نظر گرفته
میشــود ،مث ً
ال وضعیت بهداشــت یا نرخ مرگومیر کودکان و وضعیت
تحصیالت .در حالیکه شــاخص  MPIبه دنبال مســائل ابتدایی مانند
دسترسی افراد به آب آشامیدنی است ،بانک جهانی تنها درآمد را در نظر
میگیرد .یعنی هرکســی که برای مثال نزدیک به  2دالر در روز درآمد
داشتهباشد دیگر فقیر نیست یا دستکم زیر خط فقر نیست .به همین
خاطر است که گاهی میان آمارهای سازمانهای مختلف از فقر در جهان،
تفاوتهای فاحشی دیده میشود .این تفاوت رویکردها به مسئله فقر و
تعریف فر ِد فقیر میتواند اختالالتی را در زمینه کمکرسانی به افراد ایجاد
کند .به همین خاطر است که آمارتیا سن به آن میپردازد.
نگاهی که آمارتیا ســن به پدیده فقر دارد بسیار کامل و
جامع است .او میگوید« :سنجش فقر بر پایه

دالر در روز ،بســیاری از فاکتورها و عوامل اثرگــذار در زندگی را نادیده
میگیرد .برای مثال او به افرادی اشــاره میکند که دچار سیل یا زلزله
کاهش درآم ِد این افراد در نظر گرفته شود اما
میشــوند؛ از نظر او شاید
ِ
ِ
موقت امکان تحصیل ،عدم
رفتن
مسئله بیخانمان شــدن آنها ،از بین ِ
دسترسی به امکانات پزشکی و بهداشتی و این قبیل مسائل در نظر گرفته
نمیشود .در واقع او معتقد است این مسائل باید به صورت چندبُعدی مورد
بررسی قرار بگیرد چرا که پدیده فقر یک پدیده چندوجهی است.
اواخر دهه  50میالدی بود که آمارتیا سن به همراه همکارش به فکر
جایگزینهایی برای سنجش فقر افتاد .آنها در حقیقت به دنبال جایگزینی
برای سرانه تولید ناخالص داخلی بودند .به دنبال شاخصی بودند که مفهوم
زندگی و حیات انسانی را در خود داشتهباشد .شاید سنجش فقر بر پایه
تولید ناخالص داخلی هنوز غالب باشد اما مدلهای چندوجهیای که این
اقتصاددان هندی مطرح کرده نیز رفتهرفته مطرح شدهاست .برای مثال
در دانشگاه آکسفورد از مدل سن برای سنجش فقر استفاده میکنند .در
مکزیک نیز از این شیوه برای سنجش فقر استفاده میکنند .آمارتیا سن در
کتاب خود با عنوان «فقر و قحطی» به مفاهیم مختلف فقر که باید مورد
توجه قرار بگیرد اشاره کرده و در نهایت نظریهای را معرفی کردهاست.

JJچهره حقیقی فقر
در تحلیلهای آمارتیا ســن از پدیده فقر ،رابطه تنگاتنگی میان فقر
درآمد و فقر توانایی وجود دارد .در واقع از نگاه این اقتصاددان که درست
نیز به نظر میرســد ،درآم ِد یک فرد میتواند تواناییهای او را به صورت
کلی افزایش بدهد و برعکس .بُع ِد دیگر ماجرا ،پدیده بیکاری
است .از نگاه او ،بیکاری ،فقر درآمد را در پی خواهد داشت اما
آمارتیا سن
اثرات آن بیش از اثرات مخرب روی درآمد است .فرد بیکار
متولد سوم نوامبر 1933است .به لحاظ روانی نیز آسیب میبیند و دستکم انگیزه و اعتماد
اقتصاددان وفیلسوفهندی
به نفس خود را از دست میدهد که این مسئله روی کیفیت
کهدرکشورهایهند،بریتانیا
زندگیاش اثر منفی میگذارد .به این ترتیب قضیه بســیار
و امریکاتحصیل کردهاست.
فراتر از درآمد خواهد بود.
او سهم بسیاری در جنبههای
از آنجا که آمارتیا سن اصالت هندی دارد ،بخش زیادی از
مختلفعلماقتصادداشتهوبه
همین خاطر لقب «مادرترزای
کارها و مطالعاتش را نیز به هند محدود کردهاست .در زمینه
علم اقتصاد» را برای خود
فقر نیز از آنجا که جامعه هند بیشــتر با این پدیده درگیر
خریدهاست.معروفترین
نظریههای او درباره فقر و قطحی است ،تمرکز بیشتری روی این منطقه کردهاست .مجموع
است .آمارتیا کومار سن در سال مطالعات آمارتیا سن نشان میدهد باید نگاه جامعتری به
 1988جایزه نوبل اقتصاد را
پدیده فقر حاکم شود .مطالعاتی که سن انجام داده میتواند
دریافت کرد و در سال 1999
به صورت عملی کاربرد زیادی داشتهباشــد .فقر یک چهره
نیزبهخاطرمطالعاتشبرایرفاه ندارد ،آمارتیا ســن با پژوهشهای خود پرده از چهرههای
هند مورد تقدیر قرار گرفت .او
مختلف فقر برداشتهاســت .او ثابت کرد که پدیده فقر تنها
در حال حاضر به عنوان استاد
با آمار و ارقام و میانگین درآمدها مشــخص نمیشود بلکه
دانشگاه مشغول به کار است.
مسئلهای فراتر از عدد و رقم است.
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«تبعیض در محل کار»؛ مسئلهای که همه افراد شاغل به نوعی آن را تجربه کردهاند اما تبعیض جنسی در محل کار نوع متفاوتی است که
در برخی موارد شکلی طبیعی به خود گرفته و به همین خاطر کسی متوجه عمق آزاردهنده بود ِن آن نمیشود .باربارا رز برگمن اقتصاددان
فمینیستی است که بیشترین تمرکز را روی این مسئله قرار داده و به چالش تبعیض جنسیتی در محل کار پرداختهاست.

[  6ایــده بزرگ  .5تبعیض و اقتصاد ]

اقتصاددانفمینیست

باربارا رز برگمن تبعیض در محیطهای کاری را زیر ذرهبین قرار داد
«تبعیض در محل کار»؛ مســئلهای
کــه همه افراد شــاغل به نوعــی آن را
تجربه کردهاند اما تبعیض جنســیتی
متولد 20جوالی1927
است .باربارا رز برگمن یکی از
در محل کار نوع متفاوتی اســت که در
برجستهتریناقتصاددانهای
برخی موارد شکلی طبیعی به خود گرفته
فمینیستبهشمارمیآید.او
و به همین خاطر کســی متوجه عمق
مسائلمختلفیراموردمطالعه
بودن آن نمیشــود .باربارا رز
آزاردهنده ِ
و بررسی قرار داده؛ از مراقبت
برگمن اقتصاددان فمینیستی است که
ازکودکانگرفتهتامسئله
بیشترین تمرکز را روی این مسئله قرار جنسیت،زنانوامنیتاجتماعی.
نالمللیبرای
داده و به چالش تبعیض جنســیتی در اوهمچنینانجمنبی 
اقتصاددانهایفمینیسترا
محل کار پرداختهاست .البته او به صورت
تشکیل دادهاست .پدر و مادر او
کلی به مفهوم تبعیض توجه داشت چرا در سال 1914از اروپا به امریکا
که به دنبال برابریِ انســانها بود اما در مهاجرت کردند و اینطور شد
نهایت تمرکز خود را روی مسئله تبعیض که باربارا در امریکا بزرگ شد.
از همان کودکی اندیشههای
جنســیتی و برابریِ زن و مرد در دنیای
فمینیستیاشرانشانمیداد
کاری قرار داد.
و حتی در خردسالی به فکر
دکترای
مدک
1959
سال
برگمن در
برابریِ مردها و زنها بود .او جزو
اقتصاددانهایی بود که دوره
خود را از دانشــگاه هاروارد دریافت کرد
و از همانجا به ایــن فکر افتاد که باید رکود بزرگ اقتصادی را به چشم
دید و توانست پی به ریشههای
کارهایی فراتر از نظریهپردازی در دنیای
آن ببرد .برگمن در پنجم آوریل
اقتصــاد انجام داد .او به دنبال پژوهش و
 2015از دنیا رفت.
تجربه بود تــا بتواند با ایدهها و نظریات
جدید بــه بهبود سیاســتهای دولتی
کمک کند .در ابتدا تمرکز خــود را روی تبعیض نژادی قرار داد .به مرور
به ســمت تبعیض جنسیتی متمایل شد و در این زمینه پژوهش کرد .او
باور دارد که برابریِ جنسیتی در طول تمدن بشری غایب بوده و همیشه
در زمینه اقتصادی و اجتماعی در طول تاریخ ،زنان نسبت به مردان تحت
فشار بیشتری بودهاند .نکته جالب توجه اینجاست که از نظر او هنوز هم
این شرایط در دنیا حاکم است .او ممکنترین و بهترین راه برای برابری را
«افزایش تسهیالت» میداند تا مث ً
ال زنها بتوانند برای نگهداری از کودکان
خود یا برای انجام امور خانه ،برونسپاری کنند .اما افزایش تسهیالت به چه
صورتی باید انجام شود؟

چرا باید خواند:
باربارا رز برگمن از
معدود اقتصاددانهایی
است که به شکلی
کاربردی به مطالعه
پدیده تبعیض نژادی
وتبعیضجنسیتیدر
محیط کار پرداخته و
دستاوردهای بسیاری
در این زمینه داشتهاست.
به لطف مطالعات او،
اصطالح اقتصاددانهای
فمینیستنیزبرسر
زبانها افتادهاست.

باربارا برگمن

JJافزایش تسهیالت یعنی چه؟
دولت در کانون ماجرا قرار دارد .در واقع در شــرایطی رفاه و تسهیالت
افزایش پیدا میکند که دولت یارانههایی را مث ً
ال برای نگهداری از فرزندان
در نظــر بگیرد .البته این به تنهایی نمیتواند برابری را برای زن و مرد به
ارمغان بیاورد .برای مثال او زنان را به افزایش روحیه رقابتی در محیط کار
تشویق میکند و معتقد است آنها با تغییر روحیه خود میتوانند به تبعیض
علیه خودشان خاتمه بدهند .در واقع او زنان را به نوعی تغییر رفتار کاری

تشویق میکند .در کنار آن نیز دولتها باید توجه ویژهای به خانوادههای
دارای فرزند داشتهباشند .البته بحث برگمن با وجود تمرکزی که روی زنان
قرار داده ،محدود به معضل زنان در محیط کار نیست.
باربارا برگمن در محیط امریکایی بزرگ شده و شاهد تبعیض نژادیِ
بســیاری در محیطهای کاری بودهاست .در این کشور عموماً دستمزد و
حقوق سفیدپوستها با افرادی که سفیدپوست نیستند مث ً
ال سیاهپوستها
اختالف زیــادی دارد .یکی از مباحث مورد توجه برگمن ،اختالف درآم ِد
غیرسفیدها با ســفیدها در محیط کاری بودهاست .او به دالیل مختلفی
برای این تبعیضها اشاره میکند برای مثال کارفرماها ممکن است صرفاً
مشکل شخصی با غیرسفیدها داشتهباشند یا ممکن است به بهرهوریِ آنها
باور نداشتهباشند .دلیل آن هرچه که باشد ،غیرسفیدها هم به کار و درآمد
نیاز دارند و به همین خاطر ناچار به رقابت میشوند .مشکل بزرگی که به
وجود میآید این است که در نهایت غیرسفیدها از برخی شغلها محروم یا
ناچار میشوند در شغلهایی که عالقهای به آن ندارند به کار بپردازند .این
جریان میتواند به صورت کلی اثرات مخربی بر جامعه و اقتصاد داشتهباشد.
تبعیض مسئلهای است که همه به آن باور دارند و میدانند در محیط
کار حاضر است اما کمتر کسی به صورت جدی به آن پرداختهاست .برگمن
در دورهای که کسی این مسائل حتی به ذهنش هم خطور نمیکرد موفق
شد نام خودش را به عنوان اقتصاددان فمینیست بر سر زبانها بیندازد و در
برابر برخی فرضیههای غلط سنتی بایستد .به لطف فعالیتها و مطالعات
او ،امروز نگاه واقعبینانهتری به مسئله تبعیض در محیط کار وجود دارد.

باربارا برگمن در
محیطامریکایی
بزرگ شده و
شاهدتبعیض
نژادیِ بسیاری
در محیطهای
کاری بودهاست .در
این کشور عموم ًا
دستمزد و حقوق
سفیدپوستها
با افرادی که
سفیدپوست
ال
نیستندمث ً
سیاهپوستها
اختالف زیادی
دارد .یکی از مباحث
مورد توجه برگمن،
اختالف درآم ِد
غیرسفیدهابا
سفیدهادرمحیط
کاری بودهاست
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ایـدههـا
[  6ایده بزرگ  .6اقتصاد سیاســی ]

پایان تاریخ

فرانسیس فوکویاما چه میگوید؟
چرا باید خواند:
فرانسیسفوکویاما
اندیشمند و اقتصاددان
امریکایی از جمله کسانی
است که تالش کرده
به این پرسش پاسخ
بدهد« :پایان تاریخ
بشر چه خواهد بود؟»
او از منظر هگلی به این
پرسش پاسخ میدهد
و لیبرالدموکراسی را
پایانکشمکشهایبشر
برای ایجاد حکومت
میداند.
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پایان تاریخ بشــر چه خواهد بود؟ سالهاســت که اندیشمندان
مختلف از زاویههای متفاوتی به این پرســش پرداختهاند .فرانسیس
فوکویاما یکی از کســانی اســت که در کتاب «پایان تاریخ و آخرین
انســان» به این پرسش پرداختهاست .البته او پیش از این کتاب نیز
همین ســؤال را مطرح کردهبود؛ در سال  1989در مقالهای با عنوان
«پایان تاریخ؟» تالش کردهبود به این مســئله بپردازد .او در کتابش
میگوید« :آنچه شاهدش خواهیم بود تنها پایان جنگ سرد نیست یا
تاریخی خاصی پس از جنگ؛ بلکه پایان تاریخ به
حتی گذار از دوره
ِ
ایدئولوژیکی بشر و جهانی
گونهای خاص خواهد بود .یعنی پایان تکامل
ِ
دموکراسی غربی به عنوان آخرین نوع حکومت انسانی».
شدن لیبرال
ِ
ِ
اندیشههای فوکویاما متفاوت از کارل مارکس است که پیشبینی
میکرد مصرفگرایی جای کاپیتالیسم را میگیرد .به هر حال او را با
مارکس و به نوعی دیگر با هگل میشناسند .از نگاه اکثر افراد ،فوکویاما
فیلسوف سیاســی و اقتصاددانی محافظهکار است .او در دولت
ریگان به لحاظ سیاســی فعال بود و همین فعالیتها
باعث شد به سیاست خارجی عالقهمند شود .در
جســتوجوی راهحلی برای مشکالت جهانی
بود که به کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان»
رسید.
فوکویاما در مقالهاش با عنوان «پایان تاریخ»
اشاره میکند که ســنتهای لیبرالدموکراسی
غربــی در ســالهای اخیر جایگاهــی ویژه در
دنیای سیاســت پیدا کردهاســت .دولتهای
لیبرالدموکــرات از پادشــاهی،
فاشیســم و مصرفگرایــی
پیشی گرفتهاست .در واقع
لدموکراسی تنها
لیبرا 
گونهای از نظام سیاسی
بوده که دوام آورده و
زنده مانده تا به انتخاب
تهــا
سیاســی مل 
ِ
و کشــورها تبدیــل
شد هاســت .فوکویاما
اصــرار دارد که تاریخ
بشــر به سوی نوعی
هماهنگی ایدهآل از
ِ
طریــق مکانیز مهای
لیبرا لدموکراســی
یکند.
حرکت م 
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JJعصر لیبرالدموکراسی
فرانسیس فوکویاما
آنچه در امریکا حاکم است الزاماً
به معنای لیبرالدموکراسی نیست.
یوشیهیروفرانسیسفوکویاما
این شــکل از حکومت میتواند به
متولد دوم اکتبر 1952است و به
عنواناندیشمندعلومسیاسیو
شیوههای گوناگونی بروز پیدا کند.
اقتصادسیاسیدرامریکاشناخته
ویژگیهــای آن نیــز آزادی بیان،
میشود.بیشتریندلیلشهرت
آزادی انتخابات و انتخابات عادالنه
او کتاب «پایان تاریخ و آخرین
و جدایی قدرتهــا خواهد بود .به
انسان» است که در سال1992
این ترتیب دیگر هیچ گزینهای در
به چاپ رسید .او در شیکاگو
بزرگ شده اما پدر و مادرش
زمینه ساختار سیاسی و اقتصادی
ژاپنی هستند .او از دانشگاه کرنل
وجود ندارد که بشر بتواند به عنوان
به دانشگاه ییل و سپس برای
راهکار مطرح کند چرا که همهچیز
تحصیلدرعلومسیاسیبه
در همیــن آزادی ،امنیت و حقوق
دانشگاه هاروارد رفت .مدرک
دکترای خود را در رشته علوم
بشر خالصه میشود.
سیاسی دریافت کرد و سپس
فوکویاما بــرای اینکــه ادعای
به صورت جدی مشغول به کار
خــودش را اثبات کند ردپای هگل
شد .او در کتاب معروف خود به
را در تاریــخ دنبال میکنــد .او به
این مسئله اساسی اشاره دارد که
فرآیندی دیالکتیکی در تاریخ بشر
جنگ میان ایدئولوژیها به پایان
رسیده و در نهایت نیز دنیا به
اشــاره میکند کــه او را در نهایت
رسید.
لیبرالدموکراسیخواهد
بــه این نقطــه رساندهاســت .این
دیالکتیــک هگلی در حقیقت یک
رویه منطقی و عقالنی اســت که دست بشر را گرفته و در این مسیر
هدایت کردهاســت .نمونهای از کشــمکشهای دیالکتیکی که بشر
در طول تاریخ داشــته ،تالش برای اثبات برتریِ خود است .در واقع
هرکسی تالش میکند به دیگری ثابت کند نسبت به او برتری دارد.
در نهایت نیز یک نفر برنده و دیگری بازنده میشود .این کشمکشها
همانهایی هســتند که هگل و بعدا ً فوکویاما به آن اشاره کردهاند و
نقشی کلیدی در تاریخ بشر بازی کردهاند .به این ترتیب بشر در این
مسیر به سوی پایان تاریخ خود قدم برداشتهاست.
پایان تاریخ از نگاه فوکویاما به معنای پایان جنگها و انقالبهای
خونین است .در پایان تاریخ آحاد بشر دیگر دلیلی برای مبارزه و جدال
با یکدیگر ندارند .آنها از طریق فعالیتهای اقتصادی مختلف ،نیازهای
خود را برطرف میکنند اما دیگر جان خود را به خاطر این مسئله به
خطر نمیاندازند و وارد جنگ نمیشوند .اما نکته جالب اینجاست که
در همین نقطه دیگر تفاوتی میان انسان و حیوان نخواهد بود چرا که
دیگر کشمکشی میان انسانها وجود ندارد تا آنها را متمایز کند .به این
ترتیب آنها بدون اینکه بدانند ،پایان تاریخ بشریت را رقم میزنند .در
آن شــرایط دیگر کسی برای اثبات کرامت و انسانیت خود با دیگری
یجنگد.
نم 

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

راهحل همه مشکالت
تزریق پول نیست
صنعت خودروسازی ایران نميتواند
با تسهیالت صرف به جلو حرکت کند
بســیاری از صنایع مادر در ایران به پشتوانه ســرمایهگذاريهای دولتی و
حمايتهاي بانکی رونق گرفتهاند .در کشورهای در حال توسعه ،گامهای اولیه
پیشرفت اقتصادی با حمايتهاي بانکی و سرازیر شدن سرمایهها برداشته
ميشود .اما در قدمهاي بعدی ،باید صنایع مادر خودکفا و متکی به تولیدات
خود باشند .در ایران ،صنعت خودروسازی یکی از صنایع مادر است که هم از
نظر اشتغالزایی و هم رونق صنایع وابسته و پیرامونی آن ،برای کشور بسیار
اهمیت دارد .اما مســاله اینجاست که طبق یکی از تحقیقاتی که در بخش
ژورنال به آن پرداخته شده ،تزریق وام به خودروسازی ایران به نتیجه مطلوب
نرسیده است.

افزایش تسهیالت بانکی شرکتهای خودروساز و قطعهساز حاضر در بورس اوراق بهادار ایران ،فقط
میتواند اثر مثبتی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام داشته باشد ولی منجر به افزایش سودآوری بیشتر از
طریق بازده داراییها و ارزش افزوده آنها نمیشود .این اثر مثبت هم محدود است

ژورنال

خودروسازان چه میکنند؟
این سهامداران هستند که گاهی از ارائه وامهای بانکی به شرکتهای حوزه خودرو نفع میبرند
پژوهش :تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی
پژوهشگران :محمدعلی دهقان دهنوی ،میثم امیری و معظمه شکراهلل تبار آکتیج

سازمانها برای بقا و ادامه فعالیتشان نیاز به منابع مالی دارند ،که
ساعد یزدانجو
بخشی از آن از طریق منابع درونی شرکت مشتمل بر سرمایهگذاری
مؤسسان ،ســهامداران عمومی ،فعالیتهای عملیاتی و خدمات
دبیربخشژورنال
شرکت ،تأمین میشود و بخش دیگر از منابع بیرونی و عمدتا از دو
منبع بانکها و بازار بدهی قابلتأمین است .انتخاب مقدار و ترکیب
مسئله
انواع بدهی ،ساختار سرمایه شرکت را میسازد و تأثیر قابلتوجهی
بــه دلیــل نقــش ویژه
بانکها در تأمین منابع بر هزینههای شرکت به خصوص هزینههای مالی دارد .همچنین
بدهــی شــرکتها در ساختار سرمایه شرکت از طریق تأثیرپذیری از رفتار و انگیزههای
ایــران ،بررســی نحوه عوامل اقتصادی مرتبط شــرکت یعنی ســهامداران ،مدیران و
تأثیرگــذاری فراینــد صاحبان بدهی ،نقــش تعیینکنندهای در تعیین ســودآوری
خلق بدهــی از طریق و اهداف اقتصادی شــرکت دارد .تحقیقات نشان داده است که
تأمین مالــی بانکی بر شــرکتهای ایرانی در تأمین مالی مورد نیاز از خارج شــرکت،
عملکرد شــرکتهای استقراض را به انتشار سهام ترجیح میدهند .آنها همواره یکی از
گروه خودرو و ساخت مشکالت و موانع اساسی خود را عدم کفاف تسهیالت بانکی اعالم
قطعات،موضوعتحقیق میکنند و بر همین اساس تقاضای زیادی برای دریافت تسهیالت
بانکی بیشتر دارند .صنعت خودرو در ایران نیز که بعد از صنعت
حاضر است.
نفت ،بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی دارا است و در بورس
اوراق بهادار نیز از گروههای اصلی و بعضا پربازده به شمار میآید،
همین وضعیت را دارد .با توجه به اهمیت این صنعت ،سهام شرکتهای گروه خودرو و ساخت قطعات
در بورس ،مورد استقبال بسیاری از سرمایهگذاران قرار گرفته است .مطالعات مختلفی در مورد نظام
بانکی و نقش بانکها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هریک از آنها به برخی از وجوه موضوع
پرداخته شده است .با این حال مطالعات اندکی در زمینه تسهیالت و اثرهای آن بر متغیرهای عملکرد
شرکتهای صنعتی صورت گرفته است .از آنجا که موضوع تسهیالت از اهمیت ویژهای در نظام بانکی
برخوردار اســت ،در این پژوهش اثر اعطای تسهیالت بر عملکرد شرکتهای گروه صنعت خودرو و
ســاخت قطعات مورد بررسی قرار گرفت .در پژوهش حاضر 26 ،شرکت خودروساز و قطعهساز که تا
پایان ســال  93در بورس اوراق بهادار ایران پذیرفته شده بودند به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته
شــدند و دادههای مربوط به آنها تحلیل شد .تالش شد بر اساس مدل فوسو ،رابطه بین اهرم مالی با
بازده داراییهای شرکتها در حضور متغیر کنترلی رقابت و چند متغیر دیگر مورد سنجش قرار گیرد.
دو شاخص برای اعطای تسهیالت بانکی و پنج شاخص نیز برای عملکرد صنعت خودرو در نظر گرفته
شد و با استفاده از آزمونهای آماری و روشهای اقتصادسنجی ،محققان تاثیر شاخصهای تسهیالت

بانکی بر شــاخصهای عملکرد صنعت خودرو را ارزیابی کردند .محققان پس از آزمونها شاخصها،
یهایش را
به این نتیجه رسیدند که هرگاه یک شرکت فعال در حوزه خودرو بخش بزرگتری از بده 
از طریق تسهیالت بانکی تأمین مالی کند ،تأثیری بر بازدهی داراییها و ارزش افزوده شرکت نخواهد
داشــت ولی ممکن است بازدهی حقوق صاحبان سهام را افزایش دهد .احتماال استفاده شرکتها از
تسهیالت ارزانقیمت بانکها به جای بدهی بازار سرمایه و همچنین مزایای مالیاتی استقراض بانکی،
عواملی هستند که باعث افزایش بازدهی حقوق صاحبان سهام شدهاند .هرچند افزایش بازدهی حقوق
صاحبان سهام پدیده مفیدی است ولی برای یک اقتصاد در سطح کالن ،ارتقای بازده داراییها و ارزش
افزوده از نقطهنظر کارایی تخصیص منابع از اهمیت باالتری برخوردار است و نتایج تحقیق نشان میدهد
تخصیص منابع بانکی به صنعت خودروسازی ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد نمیکند.
این نتیجه در راستای تأیید نظری است که وامگیری بیشتر را صرفا راهی برای کسب منفعت از اختالف
نرخ بهره بانکی و تأمین مالی از بازار سرمایه میداند .از سوی دیگر ،این نتایج میتواند نشاندهنده تأثیر
منفی اهرم باالی بدهی باشد .به عبارت دیگر ،شرکتهایی که در مقایسه با سرمایه کم خود ،تسهیالت
زیادی دریافت میکنند (نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام آنها افزایش مییابد) دچار مشکالت
مدیریت حجم باالی بدهی میشوند و اثرات سوء آن ،باعث ناکارآمدی مدیریت هزینهها و به تبع آن،
کاهش سودآوری میشود .میتوان قضاوت کرد که افزایش تسهیالت بانکی شرکتهای خودروساز و
قطعهساز حاضر در بورس اوراق بهادار ایران ،فقط میتواند اثر مثبتی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام
داشته باشد ولی منجر به افزایش سودآوری بیشتر از طریق بازده داراییها و ارزش افزوده آنها نمیشود.
این اثر مثبت هم تا جایی است که نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام از حد بهینه فراتر نرود
چراکه در غیر این صورت اثر تســهیالت بیشتر بر همه شاخصهای سودآوری منفی خواهد بود .در
بخش دیگری از مطالعه که به رابطه بین تسهیالت و ثبات سودآوری پرداخته بود نیز مشخص شد که
برآیند تأثیر اعطای تسهیالت بر ثبات سودآوری شرکتها ،نشان میدهد اعطای تسهیالت نمیتواند
تأثیر مثبتی بر روند ثبات سودآوری شرکتها داشته باشد و حتی در برخی موارد میتواند باعث کاهش
ثبات سودآوری نیز باشد .اگر بخواهیم نتایج این تحقیق را خیلی خالصه بیان کنیم ،میتوانیم اینطور
بگوییم که اعطای تسهیالت بیشتر از منظر کالن اقتصادی ،کمکی به ارتقای عملکرد شرکتهای حوزه
خودرو نمیکند و فقط میتواند تا حدی بازدهی حقوق صاحبان سهام را افزایش دهد ولی در همین
حالت هم هرگاه نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام افزایش یابد ،میتواند تأثیر مثبت را خنثی
یا به تأثیر منفی بر عملکرد شرکتها تبدیل کند .بر اساس این نتایج ،به نظر میرسد اتکای بیشتر
صنعت خودرو به بدهی و به طور اخص تأمین مالی از طریق بانکها نهتنها مفید نیست بلکه میتواند
تأثیرات منفی نیز در بر داشته باشد .به عبارت دیگر ،در حال حاضر نسبت تسهیالت بانکی در ساختار
سرمایه بانکها به نحوی افزایش یافته است که از حد بهینه خارج شده است و تأثیر منفی بر عملکرد و
ارزش شرکتهای مذکور دارد .بنابراین این سؤال پیش میآید که با این اوضاع راهکار برای برونرفت از
مشکالت چه میتواند باشد .افزایش سهم حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه این گروه از شرکتها
و یا کاهش سهم بدهیها و به طور اخص ،بدهیهای بانکی شرکتهای خودروسازی ،میتواند به عنوان
یک راهکار در چارچوب نتایج این تحقیق مطرح شود.

ساختار بهینه سرمایه و انتخاب ترکیب مناسب از انواع بدهی و سرمایه یکی از تصمیمات راهبردی در هر بنگاه اقتصادی است که تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد بنگاه دارد .به دلیل نقش ویژه بانکها در تأمین
منابع بدهی شرکتها در ایران ،بررسی نحوه تأثیرگذاری فرایند خلق بدهی از طریق تأمین مالی بانکی بر عملکرد شرکتهای گروه خودرو و ساخت قطعات ،موضوع تحقیق حاضر است که به همت محمدعلی دهقان
دهنوی ،میثم امیری و معظمه شکراهلل تبار آکتیج انجام شده و نتایج آن با عنوان «تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی» در تابستان امسال در فصلنامه علمی  -پژوهشی «نظریههای کاربردی
اقتصاد» منتشر شده است .استفاده از دادههای ساالنه  26شرکت صنعت خودرو و ساخت قطعات طی دوره زمانی  1386تا  ،1393نشان میدهد بین نسبت تسهیالت به بدهی شرکت و شاخصهای سودآوری (به
استثنای شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام) رابطه معنیداری وجود ندارد ،ولی رابطه بین نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام و شاخصهای سودآوری منفی و معنیدار است .بر اساس نتایج پژوهش میتوان
گفت که اعطای تسهیالت بیشتر نهتنها کمکی به ارتقای عملکرد شرکتهای خودروسازی نکرده است بلکه هرگاه نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام افزایش یافته ،تأثیر منفی بر عملکرد آنها داشته است.
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وجود شکافی بزرگ در برخورداری از شاخصهای رقابتپذیری اقتصادی بین مراکز استانها ،بیانگر عدم موفقیت برنامهریزی منطقهای و
برنامههای آمایش سرزمین است که موجب به وجود آمدن مشکالتی مانند مهاجرت بیرویه به مرکز کشور ،عدم تعادل جمعیتی ،افزایش
بیرویه ساختوساز در مرکز کشور و بهتبع آن ،افزایش حاشیهنشینی است.

شکاف میان شهرهای
مرکزی استانهای کشور در
برخورداری از شاخصهای
رقابتپذیری اقتصادی ،باعث
عدم تعادل منطقهای و به
تبع آن ،باعث مشکالتی در
عرصه ملی شده است

نابرابری جغرافیایی رقابت اقتصادی
تنها  7شهر از  31مرکز استان از رقابتپذیری مناسب برخوردارند
پژوهش:
بررسی وضعیت رقابتپذیری اقتصادی شهرهای ایران
پژوهشگران:
حسین نظمفر ،علی عشقی چهاربرج و سعیده علوی

قرن بیستویکم قرن شهرها اســت زیرا امروزه بیش از نیمی از
مردم دنیا شهرنشین هســتند .همگام با تسریع رشد شهرنشینی،
فرایند جهانیسازی نیز شتابی فزاینده گرفته و شهرها ،این کانونهای
اجتماعی و اقتصادی جهان ،از طریق فناوریهای پیشرفته اطالعاتی و
ارتباطی ،بیشازپیش به یکدیگر مرتبط شدهاند .جهانی شدن شهری و
شهری شدن جهان ،به تغییر نقش شهرها در نظام جهانی منجر شده
اســت و این پدیده حرکت آزادانه کاال ،انسان ،اطالعات و سرمایه را
روانتر ،سریعتر ،گستردهتر و اثرگذارتر از قبل کرده است .این امر باعث
اهمیت مفاهیمی مانند رقابتپذیری و رقابت بین شهرها شده است.
شهرها مراکز و موتورهای ملی و بینالمللی رشد اجتماعی و اقتصادی
هســتند و زمینه را برای دســتیابی به اهداف ملی در زمینههای
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی فراهم میکنند.
رقابتپذیری کالنشهرها به توانایی یک کالنشهر برای تولید و
بــه وجود آوردن بازار یک مجموعــه از محصوالت ،کاالها و خدمات
که با ارزش عالی ارائه میشوند (نه لزوما با کمترین قیمت) در ارتباط
با محصوالت مشابه کالنشهرهای دیگر مربوط است .رقابتپذیری
همچنین شــامل اقتصاد شهری است که برای شهروندانش خدمات
و محصــوالت باارزش تولید میکنــد و از اقتصاد مبتنی بر صادرات
پشتیبانی میکند و کیفیت و استانداردهای زندگی شهروندان را باال
یبرد.
م 
یکی از مهمترین بسترهای ایجاد شهرهای رقابتپذیر که قابلیت
رقابت با شــهرهای دیگر ،چه در ســطح بینالمللی و چه در سطح
ملی ،را داشــته باشند ،شناخت و توجه به شــاخصهای متداول و
روز دنیا در عرصه رقابت اســت .شناخت وضعیت موجود مناطق از

وجود رقابتپذیری اقتصادی در هر منطقه جغرافیایی از کشور ،میتواند به شکوفایی این مناطق
کمک شایانی کند و بسیاری از مشکالت اقتصادی همچون بیکاری و رکود را تا حدی حل کند و
به رفع مسائل اجتماعی نواحی پیرامونی خود نیز یاری رساند .در تحقیقی که سه تن پژوهشگران
جغرافیا و برنامهریزی شهری ،حسین نظمفر ،علی عشقی چهاربرج و سعیده علوی ،انجام دادهاند
تالش شده است که رقابتپذیری همه شهرهای مرکزی استانهای ایران از نظر 20شاخص اقتصادی
مقایسه شود .نتایج این تحقیق با عنوان «بررسی وضعیت رقابتپذیری اقتصادی شهرهای ایران
» در شماره  20فصلنامه علمی -پژوهشی «اقتصاد و مدیریت شهری» منتشر شده است .نتایج
این پژوهش حاکی از نابرابری شهرهای مرکزی استانهای کشور در برخورداری از شاخصهای
رقابتپذیری اقتصادی است .شهر تهران در رتبه اول و شهرهای اهواز و اصفهان در رتبههای دوم
و سهم از نظر بیشترین رقابتپذیری قرار دارند .شهرهای زاهدان ،گرگان ،خرمآباد ،ایالم ،زنجان،
سمنان ،قم ،سنندج ،اردبیل ،شهرکرد ،بیرجند ،بجنورد و کرج نیز در رتبههای آخر قرار دارند.

لحاظ شــاخصهای توسعه و مقایسه آنها با یکدیگر اولین مرحله در
برنامهریزیهای منطقــهای و ایجاد تعادل و تامین عدالت اجتماعی
بین مناطق به شــمار میرود .در پژوهش حاضر ،با هدف ســنجش
رقابتپذیری شهرهای مرکزی استانهای ایران از جنبه اقتصادی20 ،
شاخص اقتصادی با استفاده از مدل تاپسیس تحلیل شدند که شرح و
نتایج آن در ادامه میآید.
رسیدن به شاخصهای رقابتپذیری از آن رو اهمیت دارد که در
رسیدن به تعادل منطقهای و برنامهریزی منطقهای به کار میآید .در
ســال  1353آمایش سرزمین در ایران شروع شد و بعد از انقالب نیز
این امر در برنامههای پنجساله پیگیری شد .میزان موفقیت برنامههای
بعد از انقالب نشــان میدهد که با وجود سیر محتوایی مثبت آنها،
همچنان برخی از موانع توسعه متعادل منطقهای وجود دارد .یکی از
اصلیترین اهداف برنامههای توسعه بهویژه بعد از انقالب ،دستیابی
به توســعهای متعادل در سراسر کشــور بوده است و تاکنون در این
زمینه تالشهای زیادی صورت گرفته است .کاهش سطح اختالفات
منطقهای ،جلوگیری از تراکم و تمرکز بیش از حد جمعیت ،فعالیت
و پیامدهای آن در کالنشهرها ،بهرهگیری از قابلیتها و ظرفیتهای

سوال
بســیاری از شهرهای
ایــران رقابتپذیــری
چندانی ندارند .در این
پژوهــش ،شــهرهای
ایــران بــر اســاس 20
شــاخص اقتصــادی
رقابتپذیریرتبهبندی
شدهاند .جامعه آماری
ایــن تحقیــق شــامل
تما مــی شــهر ها ی
مرکــزی اســتانهای
کشور در ســال 1390
است.
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هدف اصلی از رقابتپذیری ایجاد شرایط و چارچوبی است که در آن ،هم بنگاهها و هم
جامعه بتوانند در یک زمان ،رقابتپذیر باشند و به تبع آن ،در جامعه رونق و کامیابی
ایجاد کنند

ژورنال

مناطق حاشیهای و کمفعال ،ایجاد اشتغال و درآمد پایدار ،ساماندهی
موثر جریانهای حجیم مهاجرتی و در نهایت ،دســتیابی به اهداف
توسعه متعادل و پایدار ملی ،همگی در گروی حل معضالت و موانع
ریشهای تحقق فرایند مدیریت و برنامهریزی منطقهای
است.
رتبهبندی شهرها با بیشترین رقابتپذیری
بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،
وضعیت رقابتپذیری
شهر
رتبه
رقابتپذیری درجهای برای یک کشــور است که بتواند
کامال برخوردار
تهران
1
محصــوالت و خدماتی را ارائه کند کــه آزمون بازارهای
اهواز
2
بینالمللــی را گذرانده باشــد و همزمان بــا آن ،درآمد
برخوردار
اصفهان
3
شــهروندان را افزایش دهد یا در سطح قابل قبولی نگه
دارد .در واقع ،هدف اصلی از رقابتپذیری ایجاد شرایط و
مشهد
4
چارچوبی است که در آن ،هم بنگاهها و هم جامعه بتوانند
شیراز
5
نسبتا برخوردار
در یک زمان ،رقابتپذیر باشــند و به تبع آن ،در جامعه
ساری
6
رونق و کامیابی ایجاد کنند.
تبریز
7
برای تحلیــل و تبیین رقابتپذیری اقتصادی در مراکز
 31استان کشــور ،دادههای مورد نیاز این مراکز بر اساس
کرمان
8
اطالعات ســالنامه آماری ســال  1390استخراج شدند .با
بوشهر
9
توجه به وجود شاخصهای متعدد در بخش رقابتپذیری
یاسوج
10
اقتصــادی ،با در نظــر گرفتن اطالعات در دســترس و با
رشت
11
استفاده از دو متغیر عملکرد اقتصادی و ساختار و ظرفیت
اراک
12
اقتصادی 20 ،شاخص انتخاب شدند .شاخصهای انتخابی
برای ســنجش رقابتپذیری شهرهای مرکزی استانهای
نابرخوردار
ارومیه
13
کشور برگرفته از شاخصهای منتخب در مطالعات پیشین
 14بندرعباس
بودند .دادههای خام شاخصهای انتخابی از سالنامه آماری
 15کرمانشاه
استخراج و برای تجزیه و تحلیل ،شاخصسازی شدند .پس
قزوین
16
از مرحله شاخصسازی ،وزن شاخصهای پژوهش با استفاده
از تکنیکهای وزندهی محاســبه شد و در مرحله بعد ،با
همدان
17
بهرهگیری از تکنیک تاپسیس ،درجه برخورداری هریک از
یزد
18
مراکز استانها از لحاظ رقابتپذیری اقتصادی تعیین شد.
زاهدان
19
سپس شهرها به پنج دسته کامال برخوردار ،برخوردار ،نسبتا
گرگان
20
برخوردار ،نابرخوردار و کامال نابرخوردار طبقهبندی شدند.
21
خر مآباد
نتایج این طبقهبندی را میتواند در جدول دید.
 20شــاخص اقتصادی رقابتپذیری مورد استفاده در
ایالم
22
این پژوهش عبارت بودند از تعداد شعب بانکهای دولتی،
زنجان
23
تعداد دســتگاههای خودپرداز بانکهای دولتی ،تسهیالت
سمنان
24
اعطایــی بانکهای دولتی ،ســپردههای بانکهای دولتی،
قم
25
کامال نابرخوردار
سهم ارزش افزوده بخش خدمات ،سهم ارزش افزوده بخش
سنندج
26
ت و معدن ،سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی ،سرانه
صنع 
تولید ناخالص داخلی ،تولید ناخالص داخلی ،رشد شاخص
اردبیل
27
کل قیمتها ،نســبت هزینههای خوراکی و دخانی به کل
شهرکرد
28
هزینهها ،اعتبارات تملک دارایی سرمایهای (بودجه عمرانی)،
بیرجند
29
اعتبارات هزینهای (بودجه جاری) ،تعداد شرکتهای تعاونی،
بجنورد
30
سرمایه شرکتهای تعاونی ،شرکتهای تعاونی تامینکننده
نیاز تولیدکنندگان ،تعداد انواع معامالت ثبتشــده ،تعداد
کرج
31
کارگاههای صنعتی ،نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که شــهرهای مرکزی استانهای
کشور توان رقابتپذیری برابری ندارد؛ به طوری که فاصله بین شهر تهران
(بهعنوان برخوردارترین شهر کشور) با دیگر شهرها زیاد است و شکاف
بین شهرها بیانگر توزیع نامتعادل شاخصهای رقابتپذیری اقتصادی در
28

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوهفتم ،دی 1396

بین مراکز اســتانهای کشور است .با محاسبه میانگین ضریب اولویت
شــهرها ،میتوان دید که فاصله بین شــهر کامال برخوردار با شهرهای
کامال نابرخوردار بســیار زیاد است .وجود چنین شکافی در برخورداری
از شــاخصهای رقابتپذیری اقتصادی بین مراکز استانها ،بیانگر عدم
موفقیت برنامهریزی منطقهای و برنامههای آمایش ســرزمین است که
موجب به وجود آمدن مشکالتی مانند مهاجرت بیرویه به مرکز کشور،
عدم تعادل جمعیتی ،افزایش بیرویه ساختوساز در مرکز کشور و بهتبع
آن ،افزایش حاشیهنشینی است.
در بین  31شهر مرکز استان کشور ،تنها  7شهر در طبقه برخورداری
مناســب قرار دارند .یافتههای این پژوهش نابرابری در شــاخصهای
رقابتپذیری اقتصادی در بین شهرهای مرکزی استانهای کشور را تایید
میکنند .شکاف میان شهرهای مرکزی استانهای کشور در برخورداری
از شاخصهای رقابتپذیری اقتصادی ،باعث عدم تعادل منطقهای و به
تبع آن ،باعث مشکالتی در عرصه ملی شده است .سطح توسعه و میزان
برخورداری مراکز استانهای کشور به عنوان یکی از عوامل تعیینکننده
و تشــدیدکننده در برهم خوردن ساختار سرزمین همواره مورد تاکید
بوده اســت .این مسئله میتواند به مدیریت صحیح آمایش جمعیت و
پخشایش متعادلتر خدمات و امکانات در سطوح مختلف پهنه سرزمینی
کشور کمک کند .شــناخت ویژگیها و قابلیتهای شهرهای مرکزی
استانهای کشور ،مسئلهای مهم و ضروری است که در صورت بهرهگیری
از شیوههای صحیح ،میتواند گامی اساسی در شروع توسعه یکپارچه در
سطح ملی باشد.
پژوهشگران در انتهای پژوهش خود پیشنهادهایی را مطرح کردهاند
که اجرای آنها میتواند در ارتقای رقابتپذیری اقتصادی شــهرهای
مرکزی استانهای کشور موثر باشد .این پیشنهادها در ادامه میآیند:
اتخــاذ اســتراتژیهای محرومیتزدایی از لحاظ شــاخصهای
رقابتپذیری اقتصادی در شهرهای محروم و کامال نابرخوردار
ســنجش توزیع فضایی شــاخصهای رقابتپذیری اقتصادی در
ســطح شهرهای مرکزی استانهای کشــور به طور مداوم و سالیانه
برای تشخیص سطح کارایی برنامههای انجامشده به ویژه در شهرهای
محرومی همچون زاهدان ،گرگان ،خرمآباد ،ایالم ،زنجان ،سمنان ،قم،
سنندج ،اردبیل ،شهرکرد ،بیرجند ،بجنورد و کرج
جلوگیری از مهاجرفرستی شهرهای محروم با ایجاد سیاستهای
اشتغالزایی و تقویت شاخصهای اقتصادی در این شهرها
جلوگیری از تمرکز امکانات و جمعیت در شهرهای کامال برخوردار
همچون تهران ،اصفهان و...
با توجه به اینکه دادههای مربوط به رقابتپذیری اقتصادی هر سال
بهروز و ارائه میشــوند ،باید پژوهشهای مشابهی بر اساس دادههای
ســالهای آتی نیز انجام شود و در آن ،تغییرات صورتگرفته در هر
سال رصد شود.
بــا توجه به اینکه در پژوهش حاضر ،شــاخصهای رقابتپذیری
اقتصادی در سطح شهرهای مرکزی استانهای کشور ارزیابی شده،
ارزیابی این شــاخصها در ســطوح پایینتر شــهری تا حد زیادی
نامشخص و مبهم است .بنابراین سنجش شاخصهای رقابتپذیری
اقتصــادی در مقیاس شــهرهای کوچک نیز باید صــورت پذیرد تا
تفاوتهای درونمنطقهای در مقیاسهای کوچک نیز تبیین و آشکار
شود .همچنین باید به شــهرهای محروم کشور از بعد شاخصهای
رقابتپذیری اقتصادی توجه کافی مبذول شود تا تعادل ملی در سطح
کشور فراهم شود.

سهم صادراتی ایران در بازارهای جهانی محصول پسته تابعی از متغیرهای نسبت قیمت داخلی به قیمت
جهانی پسته ،نرخ ارز واقعی ،سهم امریکا از صادرات جهانی پسته ،نوسانات تولید پسته ایران و متغیر مجازی
خشکسالی و متغیر ر َوند است.

رقابت ایران و امریکا بر سر محصول استراتژیک

چطور میتوان سهم ایران را در بازار صادراتی پسته افزایش داد؟

نام پژوهش :برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ايران
در بازارهاي جهاني با تأكيد بر نوسانهاي توليد داخلي
پژوهشگران :حامد رفیعی ،مجید محمدی ،عمران طاهری
ریکنده و صابر کلهری

ایران از دیرباز بهشــدت بــه درآمدهای ناشــی از صدور ذخایر
زیرزمینی وابسته بوده است که این امر موجب آسیبپذیری اقتصاد
تکمحصولی آن در برابر نوسانات قیمتهای جهانی انرژی شده است.
همین وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و
گاز از یک طرف و کاهش منابع طبیعی از طرف دیگر ،لزوم بازنگری
در سیاستهای اقتصادی کشور را متذکر میشود .از این رو ،محققان
و سیاستگذاران کالن کشور همواره از افزایش صادرات غیرنفتی به
عنوان یکی از مهمترین راهکارهای رهایی از اقتصاد تکمحصولی یاد
میکنند و برای این منظور بر روی بخش کشــاورزی تاکید ویژهای
دارند .در این بخش ،وجود اراضی مستعد ،تنوع آبوهوایی و نیروی کار
جوان و ارزان ،از مهمترین محورهای اقتصاد کشور است.
در میان انواع محصوالت صادراتی بخش کشــاورزی ایران ،پسته
با در اختیار داشــتن سهم بیش از  37درصدی از کل ارزش صادرات
محصوالت کشــاورزی کشور در حدود ســه دهه ،همواره به عنوان
محصولی راهبردی مد نظر بوده است .ایران دارای کثرت تنوع پسته
و کیفیت باالتری نسبت به سایر رقبا است و همچنین جایگاه ویژهای
در تولید و صادرات پسته دنیا دارا است .ایران بین سالهای  1986تا

پسته از مهمترين اقالم صادراتي است كه ميتواند در بهبود وضع كسب درآمدهاي ارزي كشور
نقش شــايان توجهي ايفا كند .با توجه به اهميت صادرات كشاورزي و حفظ سهم صادراتي از
بازارهاي جهاني بهخصوص براي محصول پسته ،شناسايي عوامل موثر بر سهم ايران در بازارهاي
جهاني ضروري به نظر ميرسد .برای رسیدن به همین هدف ،تحقیقی تحت عنوان «برآورد عوامل
مؤثر بر ســهم صادرات پسته ايران در بازارهاي جهاني با تأكيد بر نوسانهاي توليد داخلي» به
همت حامد رفیعی ،مجید محمدی ،عمران طاهری ریکنده و صابر کلهری انجام شده که نتایج آن
در شماره  98فصلنامه علمی -پژوهشی «اقتصاد کشاورزی و توسعه» منتشر شده است .نتایج
این پژوهش مشخص میکند که متغيرهاي نسبت قيمت داخلي به قيمت جهاني پسته و نرخ ارز
واقعي اثر مثبت و معنیداری بر سهم صادراتی پسته ایران دارند .همچنین متغیرهای نوسانات
تولید پسته ایران ،متغیر مجازی خشکسالی و سهم صادراتی امریکا اثر منفی و معنیداری بر
سهم صادراتی پسته کشور میگذارند .بنابراین الزم است که با توسعه کشاورزی دانشمحور و
گسترش آموزشهای کشاورزی ،در کنار توسعه فناوریهای نوین و مدیریت مناسب واحدهای
تولیدی ،حتیالمقدور از نوسانات تولید در سالهای آتی جلوگیری کرد.

 ،2012حدود  52درصد کل پسته جهان را تولید کرده که بزرگترین
تولیدکننده این محصول در جهان بوده و همچنین با داشــتن سهم
بیــش از  58درصد در صادرات پســته ،بزرگترین صادرکننده این
محصول نیز به شمار میرود.
طبق آخرین آماری که در مهرماه امسال از سوی صادرکنندگان
عمده پسته به وسیله خبرگزاری جمهوری اسالمی اعالم شد ،سال
گذشته  180هزار تن پسته در کشور تولید و نزدیک  140هزار تن آن
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رابطه معکوس بین سهم صادرات امریکا و سهم صادرات ایران ،این نکته را یادآوری میکند که به منظور حفظ بازارهای هدف
بینالمللی ،اقداماتی نظیر بستهبندی جذاب ،بازاریابی مناسب ،ثبات در بازاررسانی محصول پسته ،شناسایی بازارهای بالقوه
هدف و تبدیل آن به بازارهای بالفعل و احیای مشوقهای صادراتی ضرورت خواهد داشت

ژورنال
مسئله
چطــو ر میتــو ا ن
بــرای جلوگیــری از
تکمحصولــی بــودن
اقتصاد کشور و اتکای
بیش از حد به صادرات
انرژی ،روی محصول
پسته و صادرات آن تکیه
کــرد .چــه عواملی در
رونق یا رکــود صادرات
پســته دخالت دارند و
چطور میتوان عوامل
مثبت را تقویت کرد؟

دورههای
خشکسالی اثری
معنیدار و کاهشی
بر سهم ایران در
بازارهای جهانی
پستهخواهد
داشت .بنابراین
پیشنهادمیشود
تا دورههای
خشکسالی
برای سالهای
آتیپیشبینی
شود تا بتوان
پیش از رسیدن
به این دورهها،
سیاستگذاری
مناسبی برای
برخورداری
مناسب همراه
با خشکسالی و
کاهش اثرات منفی
آن اتخاذ کرد

30

به ارزش  1.2میلیارد دالر تا اواخر اسفندماه  95به کشورهای هدف
صادر شد .ایران با صادرات تمامی محصول پسته خود ،از فروردینماه
امســال محصولی برای صادرات نداشــت که این به معنای کاهش
صادرات نبود اما از ابتدای فصل برداشت مجددا ً بازار این محصول رونق
گرفته است .همچنین پیشبینی شده است که امسال بیش از 240
هزار تن پسته در کشور تولید شود که بین  180تا  200هزار تن آن به
ارزش بیش از  1.5میلیارد دالر به کشورهای هدف صادر خواهد شد.
در حال حاضر 60 ،هزار تن پسته ایرانی به چین 25 ،هزار تن به اروپا،
 10هزار تن به روسیه و بقیه به مناطق خلیج فارس و کانادا و امریکای
جنوبی صادر میشود.
هرچند ایران در بازار جهانی این محصول جایگاه تعیینکنندهای
دارد ،اما در طول سالهای مختلف ،با ظهور رقبای جدید ،با چالشهای
بسیاری مواجه شده است .طبق آنچه در پژوهش پیش رو آمده و در
نمودار یک مشــخص شده ،در سالهای اخیر سهم صادراتی ایران از
کل پسته جهان کاهش یافته اســت .از جمله دالیل اثرگذار بر این
صادرات ،نوســانات در تولید این محصوالت است که موجب کاهش
اعتماد بازارهای هدف صادراتی پســته میشــود و آنها را به سمت
صادرکنندهای دارای ثبات میکشاند.
مهمترین رقیب ایران در صادرات پســته ،کشور امریکا است که
مشاهدات نشان داده یک استراتژی صادراتی منظم و دقیقتر نسبت به
رقبا دارد .محققان در این پژوهش تالش کردهاند که به سهم صادراتی
پسته ایران و عوامل موثر بر این سهم ،بهویژه نوسانات تولید پسته در
ایران به عنوان عاملی مهم ،مستمر و موثر بر رفتار کشاورزان داخلی و
همچنین کشورهای هدف صادراتی پسته ایران بپردازند .برای رسیدن
به این هدف ،با اســتفاده از اطالعات منابع مختلفی همچون بانک
مرکزی ،سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد و بانک جهانی ،متغیر
سهم صادراتی ایران در بازارهای جهانی محاسبه شد .عمدهترین عوامل
اثرگذار بر صادرات هر محصول شامل نرخ ارز واقعی ،قیمت صادراتی و
قیمت در بازارهای جهانی است .عالوه بر این ،با توجه به رقابت شدید
میان ایران و امریکا ،بهخصوص در سالهای اخیر ،سهم صادراتی امریکا
در بازارهای جهانی نیز به عنوان یکی از متغیرهای توضیحی در نظر
گرفته شــد .متغیر ریسک تولید محصوالت کشاورزی که به عوامل
جوی ،آفات و وضعیت عرضه و تقاضای نهادهها مربوط میشود نیز در
الگوی برآوردی سهم صادرات ایران در بازارهای جهانی وارد شده است.
در نهایت پژوهشــگران به این الگوی کلی رســیدند که ســهم
صادراتی ایران در بازارهای جهانی محصول پسته تابعی از متغیرهای
نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی پســته ،نرخ ارز واقعی ،سهم
امریکا از صادرات جهانی پســته ،نوسانات تولید پسته ایران و متغیر
مجازی خشکسالی و متغیر ر َوند است .پژوهشگران با بررسی روابط
کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرها با اســتفاده از محاسبات ریاضی
و آزمونهای تخصصی علم آمار و اقتصاد ،به این نتیجه رسیدند که
چنانچه در بلندمدت نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی پسته یک
درصد افزایش یابد ،با افزایش میزان صادرات ایران ،ســهم صادراتی
پســته ایران  1.001درصد افزایش مییابد .همچنین با افزایش یک
درصدی نرخ ارز واقعی ،صادرات پسته ایران به جهان افزایش مییابد
و سهم ایران به اندازه  0.482درصد بیشتر میشود .همچنین آزمونها
نشان داد که با افزایش یکدرصدی سهم امریکا از صادرات پسته ،در
بلندمدت ســهم ایران  0.231درصد کاهش پیدا میکند .همچنین
پژوهش نشــان داد که افزایش نوسان در تولید پسته ایران ،منجر به
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کاهش اعتماد کشورهای هدف نســبت به تولید و بازار پسته ایران
میشود و این کشورها به واردات پسته از سایر کشورها روی خواهند
آورد .ضریب متغیر مجازی خشکسالی سالهای  2008و  2009و
همچنین خشکسالی سال  1999نیز نشان میدهد که خشکسالی
اثر منفی و معنیداری بر متغیر سهم صادرات پسته ایران داشته است.
در بخش دیگری از تحقیق ،تعدیل عدم تعادلهای کوتاهمدت به
سمت تعادل بلندمدت ارزیابی شد و تالش شد که بررسی شود این
تعدیل به چه صورت انجام میشود .به عبارت دیگر ،محققان در پی
این بودند که نشان دهند چند دوره کشاورزی طول میکشد تا سهم
صادراتی ایران به روند بلندمدت خود بازگردد .نتایج نشان داد که در
هر دوره 75 ،درصد از عدم تعادل در سهم صادراتی پسته ایران تعدیل
و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک میشود .نتایج تحقیق نشان داد
که در کوتاهمدت ،متغیر نسبت قیمت داخلی به متوسط قیمت جهانی
بیشترین تاثیر را بر سهم صادراتی پسته ایران دارد.
محققان این پژوهش در انتهای تحقیق خود ،پیشنهادهایی برای
بهبود روند سهم صادراتی ایران در بازار پسته ارائه کردند:
با توجه به رابطه معکوس بین نوسانات تولید و سهم صادراتی
 1پسته ،پیشنهاد میشــود با توسعه کشاورزی دانشمحور و
گسترش آموزشهای کشاورزی و در کنار آن ،توسعه فناوریهای نوین
و استفاده از مدیریت مناســب واحدهای تولیدی ،تا جای ممکن از
نوسانات تولید جلوگیری شود.
رابطه معکوس بین سهم صادرات امریکا و سهم صادرات ایران،
 2این نکته را یادآوری میکنــد که به منظور حفظ بازارهای
هدف بینالمللی ،اقداماتی نظیر بستهبندی جذاب ،بازاریابی مناسب،
ثبات در بازاررسانی محصول پسته ،شناسایی بازارهای بالقوه هدف و
تبدیل آن به بازارهای بالفعل و احیای مشوقهای صادراتی ضرورت
خواهد داشت .ضمن اینکه الزم است همواره به سیاستهای کشور
رقیب (امریــکا) در بازارهای جهانی و بهویژه در بازارهای مورد هدف
ایران ،توجه شــود تا بتوان در آینده با پیشبرد سیاستهای مناسب،
حضور رقبا در بازار را محدود کرد و بازاری پایدارتر برای صادرات پسته
فراهم کرد.
نتایج این مطالعه نشان داد که دورههای خشکسالی اثری
 3معنیدار و کاهشی بر سهم ایران در بازارهای جهانی پسته
خواهد داشت .بنابراین پیشنهاد میشود تا دورههای خشکسالی برای
سالهای آتی پیشبینی شود تا بتوان پیش از رسیدن به این دورهها،
سیاستگذاری مناسبی برای برخورداری مناسب همراه با خشکسالی
و کاهش اثرات منفی آن اتخاذ کرد.
طبق نتایج این مطالعه ،نرخ ارز اثر مثبت و معنیداری بر سهم
 4صادرات ایران در صادراتی جهانی پسته دارد .بنابراین اتخاذ
سیاســتهای مناسب نرخ ارز در جهت تعدیل نرخ ارز واقعی و رونق
صادرات غیرنفتی از جمله محصول پسته ،میتواند نقش بسزایی در
افزایش ظرفیت آینده تولید و دستیابی به رشد اقتصادی داشته باشد.
پیشــنهاد اصلی این تحقیق مربوط به متغیر تولید است .با توجه به
اهمیت تولید داخلی و حمایت از آن در برنامههای توسعه پنجساله کشور
و بهویژه با توجه به تاکید بر مباحث اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر،
الزم است تا عالوه بر بهبود روند تولید ،به کاهش نوسانهای تولید ساالنه
توجه شود و سیاستگذاران عالوه بر ارائه راهکارهای سیاستی در خصوص
حمایت از تولید داخلی ،این حمایتها را در راستای کاهش نوسانهای
ساالنه تولید نیز تبیین و برنامهریزی کنند.
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اقتصاد ایران چه مشکالتی را به دوش میکشد؟

اقتصاد ایران پس از رکود  4ساله وارد دوران رشد اقتصادی شده است اما برای پایداری
دوران رشد با موانع زیادی مواجه است .بسیاری از این چالشها از دیرباز بر پیکره اقتصاد
پنجه افکنده و کار را به جایی رسانده که گذشتن از کنار آنها غیرممکن شده است .طی
دورههای گذشته بحرانهایی نظیر بدهی دولت ،کسری بودجه و بزرگی دولت وجود
داشته و از دولتی به دولت بعد منتقل شده است .برخی از این چالشها به نقطه انتهایی
خود نزدیک شدهاند و چارهای جز حل آن باقی نمانده است .اصالح نظام بودجه دولت
یکی از این بحرانهاست که ماموریت آن بر دوش دولت دوازدهم و مجلس دهم است.

آینده ما

مهای ماندگار
زخ 

یشوند
روایتی از مشکالت ساختاری اقتصاد ایران که از بین نمیروند و از دولتی به دولت بعد منتقل م 
«اقتصــاد ایران پس از برجام مانند یک جوانی اســت که بعد از
 12سال زنجیر را از دست و پای او باز کردهاند .حاال این جوان قرار
اســت حرکت خود را آغاز کند و به دویدن برسد تا بتواند با کسانی
که سالها تمرین داشتهاند ،رقابت کند ».حسن روحانی تنها دو روز
پــس از اجرای برجام در جمــع فعاالن بخش خصوصی اینچنین
شرایط اقتصاد ایران را ترسیم کرد .رئیسجمهور ایران اما اشارهای
به زنجیرهای داخلی که دســت و پای اقتصاد را بسته است ،نکرد.
زنجیرهایی که ساختار اقتصاد ایران با آن پیوند خورده و مسیر توسعه
را ناهموار ساخته است .اقتصاددانان و اقتصادگردانان به تغییر مسیر
اقتصاد در نیمه دوم دهه  ،90امید بستهاند .رشد اقتصادی در سال
 95رکورد  12.5درصدی را به ثبت رســاند اما بیش از  9درصد آن
مرهون دوبرابر شدن صادرات نفت پس از لغو محدودیتها بوده است.
رشد پایدار  8درصدی در سالهای پیش رو نیز به آرزوی برنامهریزان
تبدیل شده و آن را در برنامه ششم توسعه نیز گنجاندهاند اما اقتصاد
ایران در پیکره خود زخمهایی دارد که مانع اصالحات بنیادین شده
است .این زخمها طی دورهها و دولتهای مختلف ،گاه سر باز کرده و
گاه جلوی خونریزی آن گرفته شده است .زخمها اما از بین نرفتهاند.
برخی از این آالم از سوی دستیار اقتصادی رئیسجمهور به عنوان
ابرچالشهای اقتصاد ایران دستهبندی شده و برخی دیگر احتماال در
دستهبندی چالشهای ماندگار قرار گرفته است.
بحران منابع آب ،مسائل زیستمحیطی ،صندوق بازنشستگی،
بودجه دولت ،نظام بانکی و بیکاری ،شش ابرچالشی است که مسعود
نیلی از آن یاد کرده و معتقد اســت قواعدی که بر این شش مورد
حاکم است رفاهی را ایجاد میکند که اضمحالل منابع را در پی دارد.

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

چرا باید خواند:
اقتصاد ایران میراثدار
آالمی است که ریشه
در دهه های گذشته
دارد .دردهایی که در
دورهها و دولت های
متفاوت پایدار ماندهاند
و رهایی از آن به رویایی
تگذاران
برای سیاس 
بدل شده است .اقتصاد
ایران حاال به نقطهای
رسیده است که باید
برخی از این زنجیرها
را از پای خود باز کند تا
بتواند گام بردارد.
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باالترين تورم ايران در سال  1374و پس از آن در سال  1391نمايان شده است .معموالً سياستهاي

بلندپروازانه دولتها در دور اول منجر به افزايش تورم در دور دوم ميشود .اين موضوع براي دولتهاي
پنجم و ششم و همچنين نهم و دهم مالحظه ميشود .دولتهاي هشتم و هفتم تنها دولتهايي هستند
كه نرخ تورم در دور دوم دولت (در يك دوره هشتساله رياستجمهوري) نسبت به دور اول كاهش يافته

شش ابرچالشی که مسعود نیلی پیش روی اقتصاد ایران میبیند،
هرکدام چالشهایی را در ذیل خود دارند که در دهههای گذشــته
میهمان اقتصاد ایران است .بودجه دولت و چالش درآمدها و هزینهها
که به کســری بودجه میانجامد خود مشکالت همیشگی را برای
اقتصاد ایران به همراه داشته است .چاپ نقدینگی ،تورم ،گسترش
فقر و شکاف طبقاتی به عنوان زخمهای ماندگار اقتصاد ایران زاییده
کســری بودجه است که در دهههای گذشــته همواره همراه نظام
بودجه دولت بوده است.
دولت بزرگ ،دولت بدهکار ،اقتصاد متکی به نفت و عدم اعتقاد
به بخش خصوصی را نیز میتوان در میان دردهای همیشگی اقتصاد
ایران قرار داد.
مســعود نیلی ،رشد اقتصادی مناســب و تورم تکرقمی را که
در سال  95حاصل شــده چهره زیبای اقتصاد میداند و مشکالت
ساختاری اقتصاد را چهره دیگر آن معرفی میکند .به گفته تئوریسین
اقتصادی دولت دوازدهم ،تداوم شرایط مطلوب اقتصاد در گرو اصالح
ساختار است چرا که ساختار موجود نمیتواند سوخت مورد نیاز را
برای تداوم رشد اقتصادی فراهم کند.
نیلی از چالشهایی سخن گفته است که یا ریشه در بیتوجهی
در دهههای گذشــته دارد یا در چند دهه تکرار شده است .دستیار
اقتصادی حسن روحانی در اظهار نظری دیگر ،اعالم کرده است که
در نیمه دوم دهه نود دو رودخانه همزمان به هم میرسند .رودخانه
اول ،به نحوه مدیریت بلندمدت داراییهای کشور مربوط میشود .به
اعتقاد او منابع و داراییهای تجدیدناپذیر یا کمتر تجدیدپذیر نظیر
آب ،هــوا ،خاک ،نفت و گاز به گونهای اداره نشــده که بتواند برای
مردمش رفاه پایدار ایجاد کند .او رودخانه دوم را خیل عظیم جوانان
به ویژه زنان جویای کار دانسته و معتقد است به هم رسیدن ایندو
رودخانه ،اتفاق سهمگینی است که باید بتواند به نحوی مدیریت شود.
در غیر این صورت عواقب آن میتواند کشور را تا چندده سال گرفتار
انواع مشکالت اجتماعی و سیاسی کند.
JJکسری بودجه و بدهی دولت
مجلس دهم بررسی الیحه بودجه سال  97را در حالی آغاز کرده
است که در سالهای اخیر پدیده کسری بودجه به اوج خود رسیده
است .از کسری بودجه به عنوان پدیدهای یاد میشود که از اواخر دهه
 40شمسی در اقتصاد ایران جای گرفته و تداوم داشته است .کسری
بودجه تبعاتی چون چاپ نقدینگی را به دنبال دارد و انضباط پولی
را به چالش میکشد .تورم که در اقتصاد ایران پدیدهای همیشگی
است ،به دلیل همین بیانضباطی نمایان میشود .نتیجه افزایش نرخ
تورم نیز گسترش فقر و افزایش شکاف طبقاتی است که از زخمهای
ماندگار اقتصاد ایران است.
با افت شدید قیمت نفت از نیمه سال  ،1393بودجه دولت دچار
کسری قابل توجه و پایداری شــده است .بدهیهای دولت در این

برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال  ،1397حدود  325هزار میلیارد تومان است .از دیگر سو
اعتبارات هزینهای اجتنابناپذیر سال  1396حدود  280هزار میلیارد تومان است .این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیمگیریهای
بودجهای در بودجه سال  ،1397حدود  45هزار میلیارد تومان خواهد بود.

شرایط افزایش یافته و بخشهای طلبکار را با چالش مواجه ساخته
اســت .حتی بدون لحاظ بازپرداخت ســود بدهی ها ،هنوز بودجه
دولت تراز نیســت .با اضافه شدن بازپرداخت سود ،کسری افزونتر
هم میشــود .این در حالی است که بســیاری از بدهیهایی که به
طور مرتب توسط دولت ایجاد میشود ،اقالم خارج بودجهای است
و در محاسبات کسری بودجه نمیآید ،مانند بدهی به سازمانهای
بیمهای ،بدهی به نیروگاهها و امثال آن .دولت در پرداخت بدهی خود
به برخی صنایع مانند دارویی ،نیروگاهها و همینطور پرداخت بدهی
خود به بانکها دچار مشکل است.
در این شــرایط اصالح اساسی در بودجه به عنوان راهکار ناگزیر
دولت مطرح شــده اســت .مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش
الزامات تصمیمگیری بودجه  97تاکید کرده است :در صورت عدم
کنترل هزینههــای دولت ،منابع مورد نیاز بایــد از طریق افزایش
مالیاتهــا ،افزایش قیمت حاملهای انرژی ،افزایــش نرخ ارز و یا
افزایش بدهیهای دولت تأمین شــود که آثار تبعی آن مانند آثار
تورمــی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد.
برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشــان میدهد که حداکثر
منابع عمومی در دسترس در سال  ،1397حدود  325هزار میلیارد
تومان است .از دیگر سو اعتبارات هزینهای اجتنابناپذیر سال 1396
حدود  280هزار میلیارد تومان اســت .این ارقام حکایت از آن دارد
که حداکثر منابع موجود برای تصمیمگیریهای بودجهای در بودجه
سال  ،1397حدود  45هزار میلیارد تومان خواهد بود .به عبارت دیگر
حداکثر منابعی که میتوان صرف تامین بار مالی تصمیمهایی از قبیل
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان،بازپرداخت بدهیهای
دولت و اجرای طرحهای عمرانی کرد از محل این  45هزار میلیارد
تومان خواهد بود.
این ارقام عمال بنبست بودجه را نشان میدهد مگر آنکه در بودجه
سال آینده بدعت جدیدی گذاشته شود.
اليحه بودجه ســال آينده اولين جهتگيري دولت دوم حسن
روحاني در اقتصاد را نمايان خواهد ســاخت .در شرايطي كه فشار
هزينهها در بودجه ســال جاري ،تزريق منابع به طرحهاي عمراني
را محدود ساخته و طرحهايي نظير تحول سالمت با چالش بودجه
پايدار مواجه شده است ،اليحه بودجه سال  97بايد با تغييرات بزرگي
نسبت به بودجه سال جاري تنظيم شده باشد .به نظر ميرسد كه
دولت و مجلس چارهاي جز تصميمگيري بزرگ براي اصالح وضعيت
درآمدها و هزينهها در بودجه ندارند.
رهايي از بنبست مالي در بودجه ،نياز به تحول در بخش درآمد و
كنترل در بخش هزينهها دارد .در شرايطي كه درآمد ناشي از صادرات
نفت در حدود سال جاري خواهد بود ،افزايش درآمدهاي مالياتي تنها
راه بهبود وضعيت دخل در بودجه اســت .در حال حاضر برآوردها
نشان ميدهد كه ماليات دريافتي در ايران معادل  7.5درصد توليد
ناخالص داخلي اســت در حالي كه اين نسبت در كشورهايي نظير
تركيه  20درصد است .رئيس سازمان امور مالياتي بارها اعالم كرده
است كه حدود  40درصد اقتصاد ايران ماليات پرداخت نميكنند و
 20درصد نيز فراري مالياتي محسوب ميشوند.
دولت برای پرداخت بدهیهایش انتظار اوراق قرضه را در دستور
کار قرار داده تا بخشی از کسری بودجه را از این طریق جبران کند
اما این روش نیز برای دولتی که به گفته وزیر ســابق اقتصاد 700
هزار میلیارد تومان بدهکار اســت ،دشــواریهایی را به دنبال دارد.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود تاکید میکند که انتشار
نامتوازن اوراق مالی میتواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت
برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده بینجامد .به عالوه این
موضوع میتواند به کسری بودجههای باالتر در سالهای آتی منجر
شود.
قانون برنامه ششم نســبت بدهیهای دولت به تولید ناخالص
داخلی را تا سقف  40درصد مجاز دانسته اما برآوردها نشان میدهد
این نسبت از  50درصد عبور کرده است .قانون برنامه ششم توسعه
همچنین سهم صندوق توســعه ملی و شرکت ملی نفت از منابع
حاصل از صــادرات نفت ،میعانات گازی و خالــص صادرات گاز را
به ترتیب معادل  32و  14.5درصد مشــخص کرده است .بنابراین
منابــع بودجه دولت از طریق نفت محــدود خواهد بود .به همین
دلیل دولت و مجلس ناگزیر به اصالحات اساسی در بخش درآمدها
و هزینهها هســتند .بازوی تحقیقاتی مجلس تاکید کرده است :با
توجه به محدودیت شــدید منابع ،الزم است تا سیاستهایی برای
افزایــش منابع عمومی و کنترل هزینهها به طور همزمان در پیش
گرفته شود .شناسایی حوزههای پرهزینه و حرکت به سمت کنترل
هزینهها در این بخشها ،توقف طرحهــای عمرانی فاقد اولویت و
فروش داراییهای آنها ،تشدید مبارزه با قاچاق و در نتیجه افزایش
درآمدهای گمرکی ،تالش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون
فشار بر مؤدیان خوشحساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت
افزایش هماهنگی و مشارکت ذینفعان ازجمله این موارد هستند.
JJنقدینگی و تورم
رشــد نقدینگی به عنوان یکی از تبعات کسری بودجه شناخته
میشود .این شاخص ابعاد دیگری نیز دارد اما رشد نقدینگی ناشی
از کسری بودجه که به چاپ پول میانجامد ،تزریق پول پرقدرت را
به دنبال دارد و افزایش نرخ تورم را رقم میزند .از دهه  50شمسی
اقتصاد ایران با این پدیده مواجه بوده و در دولتهای پس از انقالب
نیز دست به دست شده است .بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد
که دولت اصالحات و دولت حسن روحانی منضبطترین دولتها از
نظر رویکردهای پولی بودهاند و در چاپ پول و رشد پایه پولی کارنامه
قابل دفاعتری نسبت به سایر دولتها دارند .این رویکرد در نرخ تورم
طی دوره فعالیت این دولتها نیز نمایان اســت .با این وجود پدیده
رشــد بیش از حد نقدینگی از دهه  50به بعــد در اقتصاد ایران با
شدت و ضعف متفاوت وجود داشته است .طبق نظریههای اقتصادی،

7.5

درصد
نسبتمالیات
دریافتی به تولید
ناخالص داخلی در
اقتصاد ایران

40

درصد
نسبتمجاز
بدهیهای دولت
به تولید ناخالص
داخلی در برنامه
ششم

___________________________________________________________
شهری-شهري
خانوار خانوار
كل ههزينه
خوراكي
هزينه
نسبت
نمودار .8
درصد
کلبههزین
خوراکی به
هزینه
نسبت

9

(درصد)

مأخذ :مركز آمار (اعداد روي نمودار متوسط دوره را نشان ميدهد).

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوهفتم ،دی 1396
33
روندها حاكي از آن است كه بجز دولت پنجم كه در آن تغييرات زيادي بر روي شاخص رفاه خانوار

رخ داده ،شاخص هزينه خوراكي به كل هزينه خانوار از سال  1375تا  1389مستمراً روند بهبود را نشان
ميدهد ،اما درصد تغييرات طي يك دوره چهارساله ،قابل توجه نبوده است.
همچنين شاخص حداقل دستمزد حقيقي در طول زمان روند افزايشي داشته كه تورم از مؤلفههاي

آینده ما
نرخ مطلوب عرضه پول باید اندکی باالتر از رشد بالقوه و بلندمدت
اقتصادی باشد .اگر در بلندمدت ،رشد نقدینگی بیشتر از رشد بالقوه
تولید باشــد ،باعث میشود که تورم ایجاد شــود و نرخ آن افزایش
یابد .دادههای آماری نشان میدهد که در سالهای  1354تا 1395
همواره رشــد نقدینگی باالتر از نرخ رشد اقتصادی بوده است .رشد
نقدینگی از سال  1368به بعد که برنامههای توسعه به جرا گذاشته
شد ،سرعت باالیی داشته است.
رشد باالی نقدینگی و نرخ تورم باال به عنوان پدیدههای تاریخی
اقتصاد ایران از دهه  50خود را به اقتصاد تحمیل کردهاند و تاکنون
دولتها نتوانســتهاند آن را درمان کنند .این شــاخصها در برخی
دولتها بیشتر کنترل شده که نمونه آن تکرقمی شدن نرخ تورم در
دولت حسن روحانی است که البته بخشی از این دستاورد به دلیل
کاهش تقاضا در کشور است چراکه نقدینگی در سالهای اخیر رشد
ساالنه باالی  20درصد را تجربه کرده است.
گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در
مورد رابطه نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران نشان میدهد که پس
از ســال  1368و با پایان جنگ تحميلی ،سياستهای اقتصادی به
اجرا گذاشتهشده برای آزادسازی و تعدیل اقتصادی ،منجر به افزایش
دوباره نرخ تورم شــد به طوری که در سال  1370تورم از  9درصد
به  20درصد رســيد و تا ســال  74رکورد نــرخ  49درصدی را به
جای گذاشت .رشد نقدینگی هم همچنان به روند افزایش خود ادامه
داد ،به طوری که بيشترین درصد افزایش نقدینگی ،بين سالهای
 1372تا  1376به وقوع پيوست و طی چهار سال نقدینگی با 225
درصد افزایش تقریبا سه برابر شد.پس از سال  ،1376روند افزایشی
نقدینگی متوقف شد و رشد نقدینگی رو به کاهش نهاد به طوری که
در ســالهای  1379و  1380به دنبال رونق اقتصادی و بهتر شدن
وضع بودجه دولت و اعمال مجموعهای از سياســتهای اصالحی و
تعدیل انتظارات تورمی ،نرخ تورم در کشور کاهش یافت و به حدود
 11.4درصد در ســال  1380رســيد .در حالی که در سال 1381
به دليل اجرای برخی سياستها ،نظير حرکت به سمت تكنرخی
کردن ارز و اعمال سياســتهای پولی و مالی انبســاطی ،نرخ تورم

700
هزار میلیارد
تومان
بدهی دولت طبق
اعالم وزیر سابق
اقتصاد

___________________________
________________________________(میلیارد دالر به قیمت ثابت )2010
نرخ رشد اقتصادی(درصد) و صادرات نفت و گاز
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نمودار  .5نرخ رشد اقتصادي (درصد) و صادرات نفت و گاز (ميليارد دالر به قيمت ثابت )2010
دولت يازدهم دولت دهم
روحاني

دولت نهم دولت هشتمدولت هفتم

هاشمي

هاشمي

رشد اقتصادي (درصد)

1394

1392

1390

1388

1386

1384

1382

1380

1378

1376

1374

1372

1370

صادرات نفت و گاز به قيمت ثابت 2010

1368

صادرات نفت و گاز (ميليارد دالر)

احمدي نژاد احمدي نژاد خاتمي

خاتمي

دولت ششم

دولت پنجم

رشد محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار )

مأخذ :همان.

توضيح :منظور از صادرات نفت و گاز بدون احتساب ميعانات گازي است.
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دادههاي رشد اقتصادي از مركز آمار استفاده شده و نرخ رشد اقتصادي براي سال  1395براساس
برآورد مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي است .نمودار  5نرخ رشد اقتصادي در هريك از دولتها
را به همراه صادرات نفت و گاز نشان ميدهد .در بين دولتهاي پنجم تا يازدهم بهترين عملكرد به لحاظ
بهرهبرداري از منابع نفتي در جهت رشد اقتصادي را بهترتيب دولتهاي پنجم ،هشتم و هفتم داشتهاند.

مجددا ً افزایش یافت و از  11.6درصد در سال  1380به  15.8درصد
در سال  1381رسيد.
گزارش وزارت اقتصاد نشــان میدهد که طی سال  1383نرخ
تورم تقریباً ثابت ماند و سرانجام در سال  1384با اتخاذ سياستهای
انقباضی از سوی دولت ،به حدود  10.4درصد رسيد .در سال 1385
بــا افزایش قيمت جهانی نفت خام و افزایش درآمد دولت ،دولت با
اعمال سياستهای پولی انبســاطی و تزریق منابع فراوان دالری و
ریالی به طرحهای عمرانی سراسر کشور و افزایش اعطای تسهيالت
بانکی ،موجب رشــد نقدینگی سرگردان در سطح جامعه و متعاقباً
رشــد تورم شــد .نرخ تورم به  18.4درصد در سال  1386و 25.4
درصد در سال  1387رسيد .با توجه به تجربه نرخ رشد پایه پولی
باال در سالهای  1386و  1387و به تبع آن مواجهه با نرخ تورم باال
در سال  ،1387در سال  1388نرخ رشد پایه پولی نزدیك منفی 10
درصد برای مقابله با تورم سالهای گذشته در دستور کار قرار گرفت
تا تورم به  10.8و  12.4در سالهای  1388و  1389کاهش یابد.
تحوالت صورتگرفته در بخش ارزی کشــور در ســال ،1390
نوسانات و محدودیتهای نقل و انتقاالت ارزی ،تشدید تحریمهای
اقتصادی و افزایش قيمت حاملهای انرژی همگام با اجرای قانون
هدفمند کردن یارانهها باعث شــد تا تورم روند افزایشی را در سال
 1390طی کند به طوری که در این ســال نرخ تورم با  9.1درصد
افزایش به  21.5درصد رســيد .در سال  1391با ادامه افزایش نرخ
ارز که از نيمه دوم ســال  1390آغاز شــده بود ،نرخ تورم مجددا با
روند فزایندهای همراه شد به گونهای که نرخ رشد متوسط  12ماهه
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی از  21.6درصد در فروردین
به  30.5درصد در اســفند  1391افزایش یافت .این روند افزایشی
در ســال  1392نيز ادامه داشــت به طوری که از  32.3درصد در
فروردینماه این ســال به  40.4درصد در مهرماه رسيد .از آبان این
ســال ،روند نرخ تورم با کاهش روبهرو شد به طوری که در اسفند
به  34.7درصد رســید .با تداوم این روند کاهشی و با کاهش 19.7
درصدی تورم توليدکننده در سال  1393در مقایسه با سال ،1392
کاهش انتظارات تورمی ،انضباط پولی ،انضباط در بودجه و ثبات نرخ
ارز ،نرخ تورم با  19.1واحد درصد کاهش به  15.6درصد در اسفند
1393رسيد و در اسفند  1394با وجود افزایش رشد نقدینگی ،نرخ
تــورم به  11.9درصد کاهش یافت .روند نزولی نرخ تورم در ســال
 1395نیز ادامه یافت و سرانجام در خرداد  95نرخ تورم تکرقمی
شد و به زیر  10درصد رسید .این روند ادامه یافت تا در پایان سال
 1395نرخ تورم  9درصدی برای اقتصاد ایران به ثبت برسد .بعد از
 26سال این شاخص در ایران تکرقمی شد.
JJوابستگی به نفت و اقتصاد دولتی
قیمت نفت خام ایران از پیدایش تا اواخر دهه  ۱۳۴۰روند مالیم
افزایشی را طی کرده بود بهطوری که تا قبل از سال 1349کمتر از
یک دالر برای هر بشکه معامله میشد .در دهه  40قیمت نفت خام
ک دالر برای هر بشــکه در سال  ،۱۳۵۰ابتدا در مهرماه
از حدود ی 
ســال  ۱۳۵۲به بیش از  ۳دالر و در دیماه همان ســال به بیش از
 ۹دالر جهش کرد و ســپس به آرامی افزایــش یافت تا در دیماه
 ۱۳۵۷از مرز  ۱۳دالر برای هر بشکه گذشت .هرچند از اواخر دهه
 1330و در دهه  ،40نفت نقش محوری پیدا کرد و به نیرومحرکه
اقتصاد بدل شد اما جهش سه برابری قیمت نفت در سال  1353به

رشد باالی نقدینگی و نرخ تورم باال به عنوان پدیدههای تاریخی اقتصاد ایران از دهه  50خود را به اقتصاد تحمیل کردهاند و تاکنون دولتها نتوانستهاند آن را درمان کنند.
این شاخصها در برخی دولتها بیشتر کنترل شده که نمونه آن تکرقمی شدن نرخ تورم در دولت حسن روحانی است که البته بخشی از این دستاورد به دلیل کاهش
تقاضا در کشور است چراکه نقدینگی در سالهای اخیر رشد ساالنه باالی  20درصد را تجربه کرده است.

عنوان نقطهعطف وابستگی اقتصاد ایران به نفت شناخته میشود.
سیاســتهای اقتصادی از سال  53شکل دیگری به خود گرفت در
همان سال  1353بودجه ساالنه به دو برابر افزایش یافت و در فاصله
یک ســال ،واردات  6.1میلیارد دالری ایران با  ۸۶درصد افزایش به
بیش از  11.5میلیارد دالر رسید و سه سال بعد ،حجم واردات یک
بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقالب به  25.2میلیارد دالر
رسید .آمارهای رسمی نشان میدهد که در سال  1341معادل 77
درصد از کل صادرات ایران مربوط به نفت و گاز بود .در سال 1351
معادل  85درصد از کل صادرات ایران را نفت و گاز تشکیل میداد اما
در سال  1356سهم نفت و گاز از صادرات ایران به  98درصد رسید.
در سالهای دهه  50بودجه کل کشور غرق در نفت شد و هنوز
نیز از آن رهایی نیافته است .دولت در این سالها به واسطه افزایش
جایگاه نفت در اقتصاد ،بزرگتر شــد و بنگاهداری را در بخشهای
دیگر اقتصاد نیز تجربه کرد .نگاه دولت بزرگ به بخش خصوصی نیز
تقریبا بدون تغییر بوده است .لحن مقامات دولتی نسبت به بخش
خصوصی بهبود یافته و از واگذاری امور به مردم سخن گفته میشود
اما اعتماد به بخش خصوصی در عمل اتفاق نیفتاده است.
رشــد تولید و صادرات نفت به طور مستقیم و غیرمستقیم در
رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار است .افزایش درآمدهای نفتی ،امکان
افزایش بودجه عمرانی و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای دیگر
اقتصاد را فراهم میکند به همین دلیل بخشــی از رشــد تولید در
سایر بخشهای اقتصاد نیز عمال وابسته به درآمد نفت است .سهم
نفت در بودج ه ساالنه نیز غیرقابل انکار است .درآمدهای نفتی ،سهم
باالیی در تامین هزینههای جاری کشــور بر عهده دارد بنابراین با
نوسان در میزان صادرات و یا قیمت طالی سیاه ،درآمدهای کشور
و هزینههای آن تحت تاثیر قــرار میگیرد .دولت به عنوان متولی
بخــش نفت که کار تولید و صادرات نفــت را به طور انحصاری در
اختیار دارد ،عمال متولی بخش اصلی اقتصاد ایران است .انحصارگرایی
دولت البته به بخش نفت منحصر نشده چراکه صنایع بزرگ دیگر
نیز به واسطه همین درآمدهای بزرگ نفتی در دورههای مختلف ،از
سوی دولت ایجاد شده و مدیریت آن نیز بر عهده اوست .هرچند با
اجرای اصل  44قانون اساســی قرار بود داراییهای دولت به بخش
خصوصی واگذار شــود اما طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
تنها  13درصد واگذاریها به بخص خصوصی واقعی رسید و عمال
دولت همچنان سهم بزرگی در اقتصاد دارد .کوچکسازی دولت از
جمله آرزوهایی اســت که در برنامههای توسعهای مورد تاکید قرار
گرفته اســت و اقتصاددانان و اقتصادگردانان به طور مشترک آن را
فریاد میزنند اما دولت بزرگ نیز یکی از زخمهای پیکره اقتصاد ایران
است که در دورههای مختلف پابرجا مانده است.
نرخهاي رشد باال که در دولتهای مختلف به طور غیرپایدار در
اقتصاد ایران رقم خورده اســت بيش از هرچيز مرهون درآمدهاي
نفتي بوده اســت كه اين دليل كافي براي شكنندگي اقتصاد ايران
محسوب ميشــود .بيثبات ماندن نرخ هاي رشد اقتصاد ايران در
آمارهای  4دهه اخیر مشهود است هرچند دامنه نوسان عمدتاً بين
 3.5تا  5.5اســت .به نظر ميرســد فراتر رفتن از اين دامنه جز در
سالهاي استثنا و ثبات آن حتي براي يك دوره چهارساله نيازمند
اصالحات ساختاري است.
اقتصاد ايران طي نيم قرن اخير چه در بخش درآمدهاي ارزي و
چه منابع بودجه عمومي دولت وابستگي بااليي به درآمدهاي ناشي از

نرخ تورم و جزئیات رشد نقدینگی از دولت پنجم تا یازدهم
دوره

دولت پنجم

دولت ششم

دولت هفتم

دولت هشتم

دولت نهم

دولت دهم

دولت یازدهم

سال

تورم

رشد نقدینگی

رشد پایه پولی

رشد ضریب فزاینده

1368

17.4

19.1

8.4

9.9

1369

9

23

3.9

18.4

1370

20.7

24.3

15

8.2

1371

20.7

24.3

15

8.2

1372

22.9

34.4

25

7.5

1373

35.2

28.5

32.8

-3.2

1374

49.4

37.5

43.9

-4.4

1375

23.2

37.1

37.5

-0.3

1376

17.3

15.3

11

3.9

1377

18.1

19.4

17.9

1.3

1378

20.1

20.1

16

3.6

1379

12.6

29.3

17.5

10

1380

11.4

28.8

15.2

11.9

1381

15.8

30.1

23

5.7

1382

15.6

26.1

7.6

17.2

1383

15.2

30.2

17.5

10.9

1384

10.4

34.3

45.8

-7.9

1385

11.9

39.4

27

9.8

1386

18.4

27.7

30.5

-2.1

1387

25.4

15.9

47.6

-21.5

1388

10.8

23.9

11.9

10.7

1389

12.4

25.2

13.7

100.1

1390

21.5

20.1

11.4

7.9

1391

30.5

30

27.6

1.9

1392

34.7

38.8

21.4

14.3

1393

15.6

22.3

10.7

10.5

1394

11.9

30

17.1

11

1395

9

23.2

17.3

7

صادرات نفت پيدا كرده است .همواره نرخ رشد اقتصادي ايران متأثر
از درآمد نفت و گاز بوده است .به عبارت ديگر در زمانهاي افزايش
درآمدهاي نفت و گاز رشد هم افزايش يافته است .با اين حال نسبت
اين دو متغير در دولتهاي مختلف متفاوت بوده است به نحوي كه
در دولت پنجم ميزان صادرات نفت و گاز براي ايجاد هر درصد رشد
اقتصادي  4.18ميليــارد دالر و در دولت دهم  67.17ميليارد دالر
بوده است .در دولت يازدهم اين ميزان 13.99ميليارد دالر بوده است.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلــس از عملکرد اقتصادی
دولتهــا ،در بين دولتهاي پنجم تــا يازدهم بهترين عملكرد به
لحاظ بهرهبرداري از منابع نفتي در جهت رشد اقتصادي را به ترتيب
دولتهاي پنجم ،هشتم و هفتم داشتهاند .هر چند رشد اقتصادي
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9

درصد
کمترین نرخ تورم
تجربه شده در 40
سال گذشته

باالي سال  1368كه ناشي از رشد منفي قابل توجه در سال 1367
بوده عامل اصلي بهبود عملكرد دولت پنجم محسوب ميشود.
كمترين بازده منابع ناشــي از صادرات نفت و گاز در دولت دهم
صورت گرفته اســت .رشد منفي شــديد اقتصادي در سال 1392
موجب افزايش اين مقدار در سال  1393و رشد باالی اقتصادي سال
 1368نيز موجب كاهش براي دولت پنجم شده است.
نرخ رشد اقتصادی سال گذشته به  12.5درصد رسید تا از سال
 1395به عنوان سال خروج اقتصاد ایران از رکود یاد شود .نرخ رشد
نزدیک به صفر در سالهای  1391تا  1394موجب پایداری رکود
در بدنه اقتصاد ایران شده بود اما در سال  1395شرایط تغییر کرد.
ترکیب رشد اقتصادی اما همچنان نگرانی از شرایط اقتصاد را پابرجا
نگه میدارد چراکه  9.3درصد از رشد  12.5درصدی به نفت وابسته
است و تنها  3.2درصد آن مربوط به بخشهای غیرنفتی است.
مقدار صادرات نفت به ازای هر درصد رشد اقتصادی (میلیارد دالر
به ازای هر درصد رشد)

15.5
درصد
کمترین نرخ رشد
نقدینگیتجربه
شده در  3دهه
اخیر که سال
 1376رقم خورد

8

دولت

میزان صادرات نفت و گاز (میلیارد دالر) به ازای یک
درصد رشد

پنجم

4.18

ششم

8.24

هفتم

6.25

هشتم

4.9

نهم

18.87

دهم

67.17

یازدهم

13.99

منبع :نرخ رشد اقتصادی مرکز آمار و میزان صادرات نفت و گاز بانک
مرکزی

JJفقر و شکاف طبقاتی
شــتاب نقدینگی و افزایش نرخ تورم به عنوان شاخصهایی که
گســترش فقر را به دنبال دارد شناخته میشوند .این عوامل نیز تا
حد زیادی ناشی از کسری بودجه دولت به شمار میروند .برخی از
_________________مركز ژپوه
هرچند
________________________________را مالیات فقرا به اغنیا نام
اقتصاددانان ،تورم
اند.سالمي
کردشوهرايا
گذاریشاه مجلس
جينيمختلف
دولت های
جینی.در
ضریب
ضريب
نمودار 7

مأخذ :بانك مركزي (اعداد روي نمودار متوسط دوره را نشان ميدهد -براي دولت يازدهم ميانگين سالهاي  1392و  1393است).
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نسبت هزينه خوراكي به كل هزينه خانوار يكي از شاخصهاي مورد استفاده براي رفاه خانوار است كه
كاهش آن بيانگر بهبود سطح رفاهي خانوار محسوب ميشود  .اين نسبت از اواسط دولت ششم روند
كاهشي داشته و در سال  1386و  1387به كمترين ميزان خود رسيده است .پس از اين دو سال مجدداً

از خرداد ســال  1395نرخ تورم به زیر  10درصد رســیده است اما
همچنان اقتصــاد ایران جزو اقتصادهای دارای تورم باال شــناخته
میشــود چراکه نرخ تورم  2تا  4درصد در اقتصادهای باثبات رایج
است .تورم به عنوان بخش جدانشدنی از اقتصاد ایران طی دهههای
گذشته به شکاف طبقاتی و گسترش فقر دامن زده است.
ضريب جيني متغيري اســت كه وضعيت نابرابري درآمدي را
نشــان مي دهد و هرچه باالتر باشــد ،وضعيت نابرابري و شکاف
طبقاتی بدتر است .ميانگين اين متغير براي دولتهاي يازدهم ،نهم،
ششــم و پنجم تقريبا شبيه به هم بوده است .كمترين دوره براي
نابرابري برحسب ضريب جيني در دولت دهم بوده و باالترين آن
مربوط به دولت هشتم است .كاهش ضريب جيني در دولت دهم
از ســال  1386رخ داده و بهجز يك مورد افزايش در سال ،1388
تا ســال  1390روند كاهشي داشته اســت .طبق گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس ،كاهش شديد ضريب جيني طي سالهاي
 1389و  1390تــا حدود زيادي متأثر از اجراي قانون هدفمندي
يارانهها و توزيع يكسان يارانه نقدي به خانوارهاي ايراني بوده است.
از آن جهت كه يارانه پرداختي به همه گروههاي درآمدي يكسان
بوده ،اين يارانه وضعيت دهكهاي پايين درآمدي را نســبت به
دهكهاي باالتر بيشتر بهبود داده ،زيرا سهم بااليي از درآمدهای
آنها داشته و در نتيجه هزينههاي اين دهك بهيكباره افزايش قابل
مالحظه داشته اســت .با افزایش تورم آثار این بهبود در وضعیت
توزیع درآمد به مرور زمان از بین رفته است.
نسبت هزينه خوراكي به كل هزينه خانوار يكي از شاخصهاي
مورد استفاده براي رفاه خانوار است كه كاهش آن بيانگر بهبود سطح
رفاهي خانوار محســوب ميشود .اين نسبت از اواسط دولت ششم
روند كاهشي داشته و در ســال  1386و  1387به كمترين ميزان
خود رسيده است .پس از اين دو سال مجددا رو به افزايش گذاشته و
با وجود بهبود ضريب جيني از سال  1386به بعد ،رفاه خانوار نسبت
به سالهاي قبل به شــدت كاهش يافته است .تنها در دولت دهم
وضعيت رفاهي خانوار در انتهاي دوره بدتر از ابتداي دوره بوده و در
ساير دولتها اين روند كاهشي حفظ شده است.
به جز دولت پنجم كه در آن تغييرات زيادي بر روي شاخص رفاه
خانوار رخ داده ،شاخص هزينه خوراكي به كل هزينه خانوار از سال
 1375تا  1389روند بهبود را نشان ميدهد ،اما درصد تغييرات طي
يك دوره چهارساله ،قابل توجه نبوده است.
همچنين شــاخص حداقل دســتمزد حقيقي در طول زمان روند
افزايشي داشته كه تورم از مؤلفههاي اساسي در تعيين حداقل دستمزد
است .طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،بيشترين رشد دستمزد
حقيقي در دولت پنجم و كمترين آن در دولت دهم رخ داده است .به
طور معمول در دوره اول دولتها رشد دستمزد حقيقي رخ داده و در
دوره بعد به دليل سياستهاي انبساطي تورم افزايش يافته و دستمزد
حقيقي كاهش مييابد .در دولتهاي پنجم و ششم و همچنين نهم و
دهم اين موضوع به خوبي نمایان بوده اســت .در دولت دهم بيشترين
كاهش در رشد دستمزد حقيقي اتفاق افتاد .در این دوره سه برابر شدن
نرخ ارز و جهش نرخ تورم اتفاق افتاد و میزان افزایش حداقل دستمزدها
بسیار کمتر از نرخ تورم اعمال شد ،همین موضوع نرخ دستمزد حقیقی
را به شــدت کاهش داد و به افول قدرت خرید طبقات متوسط و زیر
متوسط در جامعه انجامید .دولت هفتم و هشتم تنها دولتهايي هستند
كه دو دوره پشت سر هم ،دستمزد حقيقي در آن رشد داشته است.

اقتصاد متكي به نفت ،چندان به درآمدهاي مالياتي توجه ندارد و در آن به بخش خصوصي و
غيردولتي بهايي داده نمیشود چراكه دولتها منابع درآمدي خود را از طريق فروش نفت تامين
ميكنند و خود را از بخش مولد و وصول ماليات بینیاز میدانند.

اقتصاد ایران و مشکالتی که بوی نفت میدهند

مشکالت کالن اقتصاد ایران که از دو عامل اتکای اقتصاد به نفت و رواج فساد و انحصار ریشه میگیرد
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سالتومان
-1390
هايسال
قيمتثابت
حقيقيقیمبهتهای
حقیقی به
دستمزد
نمودار .9حداقل
1390
ثابت
دستمزد
حداقل

(تومان)
دولت پنجم

دولت يازدهم
روحاني

دولت دهم

دولت هفتم

احمدي نژاد

خاتمي

درصد
دوره -17 :درصد
رشد دوره 28 :رشد

دولت هشتم

دولت ششم
هاشمي

هاشمي

رشد دوره 62درصد

رشد دوره -7:درصد
رشد دوره 12:درصد

خاتمي

دولت نهم

رشد دوره 22 :درصد

احمدي نژاد

رشد دوره 8 :درصد

1394

1392

1390

1388

1386

1384

1382

1380

1378

1376

1374

1372

1370

1368

اقتصاد ايران چند مسئله و مشكل مهم دارد كه اگر ريشهيابي
شوند همگی از دو عامل سرچشمه میگیرند كه اگر اصالح نشوند
همچنان معضالت و چالشهاي اقتصادي ما ادامه خواهد يافت و
به تدريج بر شدت آنها افزوده خواهد شد؛ نخست اتکای اقتصاد به
نفت و دوم فساد و انحصار.
مسئله اتكاي اقتصاد كشور به نفت از سال  1352آغاز شد؛ از
زماني كه قيمت هر بشــكه نفت خام صادراتي از حدود يك دالر
به حوالي 11دالر رســيد و پای درآمدهاي عظيم نفتي به اقتصاد
ايران باز شــد .ایران در آن سالها حدود 6ميليون بشكه نفت در
روز صادر ميكرد و 11برابر شدن قيمت هر بشکه نفت و سرازير
ِ
دولت وقت
شدن درآمدهاي نفتي به اقتصاد ايران عمال باعث شد
خود را بينياز از مديريت بهينه منابع ببيند .اين درآمدها به حدي
هنگفت بود كه تمام اركان ديگر رشد و توسعه را تحتالشعاع قرار
داد؛ اقتصاد دولتيتر شد و احساس نياز به ساير عوامل رشد مانند
بهرهوري ،رقابتپذيري و ...رنگ باخت و درآمدهاي نفتي ســهم
عمده اين مسائل را پوشش دادند.
اقتصاد متكي به نفت ،چندان به درآمدهاي مالياتي توجه ندارد
و در آن بــه بخش خصوصي و غيردولتي بهايي داده نمیشــود
چراكه دولتها منابع درآمدي خود را از طريق فروش نفت تامين
ميكنند و خود را از بخش مولد و وصول ماليات بینیاز میدانند.
از سوی دیگر از آنجا كه ماليات از توليد گرفته ميشود ،دولتها در
اقتصاد نفتی به رونق تولید و بالندگی بخش خصوصی و غیردولتی
توجهی ندارند و همت چنداني برای رفع موانع توليد از خود نشان
نمیدهند .چراكه نفت عمال جايگزين ماليات حاصل از توليد شده
و اقتصاد را به سمت يك اقتصاد غيرتوليدي و مناسب برای رشد
بخشهاي غيرمولد سوق داده است .در نتیجه این وضعیت ،از دهه
 50به بعد و در کل دوران بعد از جنگ تحمیلی ،ســهم نفت در
اقتصاد ما باال بوده و گاه با احتســاب مشــتقات نفتی به بيش از
 70تا  80درصد رســیده است و بخش تولید نیز هرگز نتوانسته
اســت آنگونه که باید خودی نشان بدهد .در مقابل ،بودجه همه
دولتیهای نفتی نیز به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی،
رابطه مستقیمی با تغییرات قیمتی و میزان تولید نفت داشته و در
مواقع کاهش قیمت یا افت تولید با کسری جدی مواجه شدهاند.
در این شرایط اگر درآمدهای نفتی کفاف خرج دولت را بدهد و
موفق به پوشش بودجه شود ،به دلیل ضعف تولید ،اقتصاد کشور با
تورم همراه میشود و اگر درآمدهای نفتی کافی نباشد ،اقتصاد پا به
رکودی میگذارد که بخش تولید را بیش از پیش نحیف و وابستگی
اقتصاد به درآمدهای نفتی را تشــدید میکند و این دور تسلسل
همچنان ادامه مییابــد و ناپایداری بازارها و افت ارزش پول ملی
را به دنبال میآورد .در حقیقت ،در یک اقتصاد نفتی که کمترین
توجه را به بخش مولد دارد ،بازارها به وجود ارزهای نفتی و تداوم
واردات متکی هستند و هرگاه نقصانی در درآمدهای نفتی ایجاد

شود ،دچار تنش میشوند.
یکــی دیگر از پیامدهــای نفتی بودن اقتصاد ،بزرگ شــدن
دولتهاســت؛ مســئلهای که همــواره از آن به عنــوان یکی از
چالشهای کشور یاد میشود .از طرف ديگر ،دولت بزرگ و اقتصاد
نفتي باعث شده با دو چالش جدی فساد و انحصار مواجه شویم.
متاسفانه اقتصاد دولتي كه به درآمدهاي نفتي وابسته شده ،زمینه
نهادیه شدن فساد در اقتصاد کشور را مهیا کرده و نهادینه شدن
وحيد شقاقي شهري
فساد نیز انحصار ايجاد كرده است .در ادامه ایندو مقوله به حدی
هزينههاي توليد را افزايش داده که جایی برای رقابتی شدن اقتصاد
عضو هیئت علمی دانشگاه
خوارزمی
باقی نمانده است و موجب شده بخش خصوصي اجازه شكلگيري
و توسعه پيدا نكند و در مقابل شاهد شكلگيري نهادهاي انحصاري
و شبهدولتي در اقتصاد ايران باشيم .در این وضعیت ،بخش عمده
فعاالن بخش خصوصي معتقدند يكي از ريشههاي عدم خروج از
ركود ،بحث فساد است.
بر این اســاس میتوان گفت کل مشکالت کالن اقتصاد ایران
که از دو عامل اتکای اقتصاد به نفت و رواج فساد و انحصار ریشه
میگیرد ،مســتقیما معلول غفلت از شــیوه درســت استفاده از
درآمدهای نفتی است .برخي از كشورهاي صادرکننده نفت ،مانند
نروژ از زمانی که صادرکننده نفت شــدند ،صندوق ذخيره ارزي
ايجاد كردنــد و بدون اينكه درآمدهاي نفتي را وارد اقتصاد كنند
آن را در اين صندوق ريختنــد .در ادامه درآمدهاي ارزي نفت را
درصد
به ساير كشــورها قرض دادند یا در جاهایی خارج از اقتصاد خود
رکورد سهم نفت
سرمایهگذاری و عمال فقط عايدي این درآمدها را به اقتصاد خود
در اقتصاد ایران در
تزريق کردند .در این شرایط ،دولت کماکان خود را برای اداره کشور
برخی دوره ها
نیازمند حمایــت از تولید و وصول مالیات از این بخش میدید و
جایی برای شکلگیری فساد و انحصار ،به سبکی که در اقتصادهای
_________________________________________________مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسال يم
نفتی شاهد آن هستیم ،باز نمیشد.
10

مأخذ :همان.
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يكي از معيارهاي رايج براي قضاوت در خصوص حفظ رفاه و قدرت ثباتآفريني دولتها در عرصه اقتصاد،
تورم و نوسانات تورم است كه روند تغيير تورم در اقتصاد ايران طي چهار دولت پس از جنگ تحميلي در
نمودار  10آمده است.

آینده ما

باتالق مشکالت اقتصادی کشور
لهای زیاد از وجود مشکالت اقتصادی در کشور ،ریشهکن کردن
فعاالن اقتصادی میگویند با توجه به گذشت سا 
آنها دشوار به نظر میرسد
اصالحات با تدبیر کشور دانستند .این در حالی است که برخی ،از اصالحات اقتصادی در کشور ناامید
بوده و تاکنون نقصی را شاهد نبودهاند که با تدبیر دولتمداران از بین رفته باشد.
حال با گذشت بیش از  ۱۰۰روز از آغار دولت دوازدهم و دومین دوره دولت روحانی ،سؤال سوم
این بوده است که «فکر میکنید این دولت بعد از چهار سال میتواند مشکالت بنیادی مانند یارانه
و نظام ارزی را حل کند؟» پاسخدهندگان این سؤال به طور کلی به دو دسته تقسیم شدند .برخی
معتقد بودند که با توجه به عملکرد دولت یازدهم ،یارانه و نظام ارزی دیگر مانند گذشته به عنوان
یک مشکل بزرگ در کشور مطرح نیست و دولت یازدهم توانسته بحران آن را حل کند .اما از طرف
دیگر برخی بر این باورند این مشکالت پس از سالها ریشههایش سفتتر شده و از بین بردن این
مشکالت در کشور دشوار خواهد بود .این فعاالن اقتصادی میگویند برای حل چنین مشکالتی در
کشور نیاز به یک برنامه طوالنی و قوی است و نمیتوان به راحتی آنها را حل کرد.
در این نظرسنجی «آیندهنگر» مهدی پورقاضی ،رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران،
ناصر ریاحی ،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ،آلبرت بغزیان ،اقتصاددان ،غالمحسین
دوانی ،عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ،جعفر خیرخواهان ،کارشناس اقتصادی،
اسداهلل عسگراوالدی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ،سیده فاطمه مقیمی ،عضو هیئت رئیسه
اتاق بازرگانی تهران ،سید حمید حسینی ،عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق ،مجیدرضا
حریــری ،عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین ،مهدی شــریفی نیکنفس ،عضو هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ناصر ریاحی ،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران شرکت
کردند.

اکثر کارشناسان و فعاالن اقتصادی میگویند با خواندن روزنامهها
متیندخت والینژاد
و رسانههای کشــور میتوان این نتیجه را گرفت که مشکالت
اقتصادی کشور در دهههای گذشته مشابه بوده و به طور کلی به
خبرنگار
نظر میرسد تغییری در دغدغه اقتصادی کشور به وجود نیامده
اســت .یکی از انتقاداتی که در همین زمینه از ســوی فعاالن بازرگانی کشور و مردم به دولتها و
کارشناسان اقتصادی وارد است این است که چطور طی دههها مشکالت مشابه را ارزیابی و بررسی
میکنند اما برای آن راهحل و اقدام مناسبی در نظر نمیگیرند؟
مشکالتی که در چهار دهه گذشته در کشور پررنگ شده ،مربوط به بخشهای بیمه ،بانک و
مالیات بوده است .به خصوص در سالهای اخیر هرکدام به طور جداگانه مورد بحث کارشناسان قرار
گرفته است .به همین ترتیب در نظرسنجی این شماره «آین دهنگر» اولین پرسش از فعاالن بخش
خصوصی و کارشناسان اقتصادی در اینباره بوده است .این افراد به سؤال «از میان این سه گزینه
کدام مشــکل طی چهار دهه گذشته از بین رفته است :بیمه ،بانک و مالیات؟» پاسخ دادند .اکثر
پاسخدهندگان به این سؤال ،معتقد بودند که مشکالت هیچکدام از این سه گزینه حل نشده و حتی
برخی از آنها به شدت یافتن مشکالت در این بخشها نیز اشاره کردند.
با توجه به افزایش یافتن مشکالت اقتصادی در سالهای گذشته ،سؤال دوم این بود که «به باور
شما آیا به طور کلی در اقتصاد ایران نقصی وجود داشته که به طور کامل و در پی تدبیر حل شود؟»
برخی از پاســخدهندگان به اقدامات اصالحی دولت هفتم و هشتم در اقتصاد کشور اشاره کردند
و برخی دیگر نیز مهار کردن تورم  ۴۰درصدی به زیر  ۱۰درصد توســط دولت روحانی را یکی از
از میان این سه گزینه کدام مشکل طی چهار دهه گذشته از
بین رفته است :بیمه ،بانک و مالیات؟

آیا به طور کلی نقصی وجود دارد که در اقتصاد ایران به طور
کامل و در پی تدبیر حل شود؟

 فکر میکنید دولت دوازدهم بعد از چهار سال میتواند
مشکالت بنیادی مانند یارانه و نظام ارزی را حل کند؟

1

2

3

60

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند
بخش مالیات رو به بهبود است

20

درصد اعتقاد دارند

مشکالت بیمه و بانکی کمتر است

20

38

درصد اعتقاد دارند
هیچکدام
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50

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

د
قطعا دولتها کارهایی برای اصالحات انجام دادهان 

50

درصد اعتقاد دارند

دولتها مشکالت خاصی را حل نکردند

10

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند
مشکل یارانه حل شده است

70

درصد اعتقاد دارند

دولت میخواهد اما نمیتواند

20

درصد اعتقاد دارند

عزم جدی در دولت برای اصالح نیست

مشکالتی که در چهار دهه گذشته در کشور پررنگ شده ،مربوط به بخشهای بیمه،
بانک و مالیات بوده است .به خصوص در سالهای اخیر هرکدام به طور جداگانه
مورد بحث کارشناسان قرار گرفته است.

ازمیاناینسهگزینهکداممشکلطیچهاردههگذشتهازبینرفتهاست:بیمه،بانکومالیات؟

60

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

بخش مالیات رو به بهبود است

مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران

نــرخ بهرهای که در بانکها وجود دارد و فســادی که
در آنها شــکل گرفته موجب میشود که نتوان از سیستم
بانکی کشور دفاع کرد .در مورد بیمه روزبهروز بیقاعدهتر
میشویم و اعداد کالنی را برای شرکتها در نظر میگیرند
که قابل توجیه نیســت .از آن طرف دیگر افرادی که قرار
اســت از خدمات تامین اجتماعی استفاده کنند همگی
ناراضی هستند .بازنشســتگان وضعیت نابسامانی دارند.
ســازمان مالیاتی و وزارت اقتصــاد کارهایی را در جهت
شفافسازی انجام داده است اما همچنان سلیقهای عمل
کردن و مبتنی بر فرد بودن وجود دارد .همچنان روابط این
موضوعها را تعیین میکند .به طور کلی وضعیت مالیات رو
به بهبود است و بقیه رو به بدتر شدن است.
ناصر ریاحی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

در بخش مالیات اصالحات بهتری شــده اســت .بخش
بیمه تاکنون تقریبا هیچ تغییری نکرده و همانی که از پیش
از انقالب بود مانده اســت .از منابع به طور درســتی مراقبت
نمیشود .از طرف دیگر وضع بانکها خوب نیست .نرخ بهره
باال و سرمایهگذاری در امور تجاری ،صنعتی و امالک موجب
تورم شــدند و به نظر میآید نمره قبولــی ندارند .اما مالیات
الکتریکی شده و میزان مالیات بهبود پیدا کرده است.

مهدی شریفی نیکنفس
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

هر قسمتی مشــکالت خود را دارد .از سوی دیگر دولت
توانســته تا قــدری آن را حل کند .در بحــث مالیات دولت
توانسته یک سری مشکالت را حل کند .اما در بخش بانکها
همینطور که شــاهد هســتیم اوضاع اسفناک است و عمال
بانکها ورشکسته شدهاند .چه از نظر بینالمللی و چه از نظر
داخلی با این سود تسهیالتی که در نظر دارند صنعت تولید
ورشکسته شده است و باعث خودزیانده شدن صنعت شدهاند.
از طرف دیگر در بخش بیمه نیز نتوانستهایم مانند کشورهای
دیگر تنوع برقرار کنیم.

جعفرخیرخواهان
کارشناساقتصادی

در بخش مالیات مشکالت به دلیل کاهش سهم نفت در
درآمدها کم شده و از طرف دیگر بانکها میتوانند کسانی را
که باید مالیات دهند ،بهتر شناسایی کنند .امکانات اطالعاتی
بهتری داریم و وضعیت مالیاتی در آینده بهتر خواهد شد .اما
دو حوزه دیگر خیلی فسادخیز است .دانش و تخصص روز دنیا
را استفاده نکردیم و عقب ماندیم .این موضوع میتواند برای
کل کشور مشکلزا شود.
سیدحمیدحسینی
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق

مالیات از همه بخشها بیشتر توانسته خود را تطبیق دهد
و جهت خود را عوض کند .به نظر من سازمان مالیاتی از بخش
بانک و بیمه بیشتر توانسته عملکرد خود را بهبود دهد.
مجیدرضاحریری
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین

در بخش مالیات بیشترین اصالحات صورت گرفته است.
حداقل قانوننویســی مالیات تغییر اساســی پیدا کرده و به
درستی ترمیم شــده است .مالیاتهای ارزش افزوده مکانیزه
و الکترونیکی شده و به همین ترتیب نسبت به بقیه حوزهها
تغییرات محسوسی صورت گرفته است.

20

درصد اعتقاد دارند

مشکالت بیمه و بانکی کمتر است
آلبرتبغزیان
اقتصاددان

از نظر بیمهای بیشــترین موفقیت و کمترین مشکل را
داشتهایم .بیمههای خدمات درمانی نسبت به گذشته وضعیت
بهتری پیدا کردهاند .در بحث صنعت بیمه نیز به نظر میرسد
صنعت خوبی در کشور داریم .مالیات نیز از بخشهایی است
که تاکنون تالشهای زیادی در این بخش شده است .به نظر
میآید که مالیات جاافتادهتر و مقبولتر شده است .در گذشته
بحث فرار مالیات مطرح بود که امروزه کمتر شده است .اما از
نظر بانکی خیلی بدون نظارت این بخش را رها کردیم که این
مشــکل به دلیل ضعف عملکرد بانک مرکزی بوده است .در
این زمینه باید نظارت بیشــتری انجام میشد که بحث عدم

کفایت سرمایه و عدم پیادهسازی مناسب بانکداری اسالمی
مطرح نشود.
سیدهفاطمهمقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران

بســتگی دارد که با کدام ســازمان بیشتر سروکار داشته
باشــید .به دلیل اینکه کار بانکی من نسبت به دو مجموعه
دیگر بیشتر اســت به نظر میآید مشکالت کمتری در این
زمینه وجود دارد .اما بیمه و سپس مالیات به ترتیب مشکالتی
دارند .بیمه تامین اجتماعی نسبت به گذشته که نگاه میکنیم
کارهای بهتری در آن صورت گرفته است و در دفاتر با مالحظه
بیشتر و چارچوب قانونی بهتری این موضوعات لحاظ میشود.
کارشناسان با اطالعاتِ بیشتری حضور دارند.
در حال حاضر
ِ

20

درصد اعتقاد دارند

هیچکدام

غالمحسیندوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

هیچکدام .در بخش مالیات به جز مالیات بر ارزش افزوده
که مشکلی ایجاد شده ،بقیه بخشهای مالیات مستقل بهبود
پیدا کرده است .اما در چند سال اخیر مقررات بانکی و بیمه
بدتر شده است.
اسداهلل عسگراوالدی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

هیچکدام .گرفتاریهای کشور روز به روز بیشتر شده
است .به نظر میآید بانکها نتوانستهاند برنامههای خود
را اجرا کنند .تحریمها شــروع شد و بانکها نتوانستند
بدهیها را بدهند و طلبهای خــود را بگیرند .دولت
بدهیهایش را به بانکها نداده و بانکها در حال حاضر
تقریبا نیمهفلج هستند .خیلی از بانکها دوام نخواهند
داشــت .از طرف دیگر مردم از بیمه ناراضی هستند و
فرهنگ بیمه در کشور آنطور که باید و شاید جا نیفتاده
است .مشکل بزرگ در مالیات ،معافیتها است .برخی
از معافیتها بیخود است .شاهد هستیم که تمام نهادها
معافاند .همه نهادهایی کــه کارهای اقتصادی انجام
میدهند باید مالیات دهند اما تنها از بخش خصوصی
بهزور مالیات گرفته شــده است .مالیات عادالنه وصول
نمیشود ،در حالی که مالیات حق است.
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برخی از پاسخدهندگان به اقدامات اصالحی دولت هفتم و هشتم در اقتصاد کشور اشاره
کردند و برخی دیگر نیز مهار کردن تورم  ۴۰درصدی به زیر  ۱۰درصد توسط دولت
روحانی را یکی از اصالحات با تدبیر کشور دانستند.

آینده ما

آیا به طور کلی نقصی وجود دارد که در اقتصاد ایران به طور کامل و در پی تدبیر حل شود؟
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قطعا دولتها کارهایی برای
د
اصالحات انجام دادهان 
مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران

در زمان دولت اصالحات ارز تکنرخی شــد و اقدام
مثبتی انجام گرفت .در زمان آقــای روحانی نیز تورم
 ۳۰الی  ۴۰درصدی به حدود  ۸درصد رســید و ثبات
اقتصــادی به وجود آوردند .ایــن نکات مثبی بوده که
تاکنون در اقتصاد کشور رخ داده است اما در بقیه موارد
استراتژی توسعه اقتصادی نداریم .مسئوالن اقتصادی
کشــور هرکدام کار خود را انجام میدهند و با توجه به
وضعیت روز تصمیم میگیرند .این نشاندهنده این است
که مسیر و نقشه راه نداریم.
اسداهلل عسگراوالدی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

دولت نهم و دهم شرایط خاص خود را داشت و موفق
نبود .دولت یازدهــم و دوازدهم که نام خود را تدبیر و
امید گذاشته تدبیرهایش جواب داد ،برجام موفق بود،
امــا بخش امیدها موفق نبود .مردم امیدهایی به دولت
داشتند ،قشر زحمتکش نمیتواند درست زندگی کند
و با یارانهها نمیتوان زندگی مردم را اداره کرد .باید برای
مردم اشتغال ایجاد کرد.
سیدهفاطمهمقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران

بیمروتی است که بگوییم هیچ مشکلی حل نشده
است .در واقع هیچ مشکلی حلنشده باقی نمانده است،
به عبارتی تمام مشکالت در کوتاهمدت حل شده اما با
یک غده سرطانی بزرگتر مجدد به وجود آمده است.
نگاه در اقتصاد کشور مطبوعتر از گذشته است .در دفاتر،
ممیزها نظارتشان متفاوت بوده و هرکدام نظرهای خود
را اعمــال میکردند .چارچوب تثبیتشــدهای را ارائه
نمیدهند که بر اســاس آن کارشــان را منظم کنند.
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در قوانین مالیاتی کشــور به عنوان افرادی که مالیات
میدهیم از دیدگاه مســئوالن خالفکار هستیم و باید
عــدم خالفکاری خود را ثابت کنیم .نگاه ،نگاه تعامل و
مثبتنیست.
سیدحمیدحسینی
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق

قطعا دولتها موفقیتهایی در کار داشــتهاند .در
دولت آقای هاشــمی شدیدا با کمبود تامین لبنیات و
گوشت کشــور روبهرو شده بودیم و برنامه دولت باعث
شد که مشکلی در پایان دوره او نداشته باشیم .در دوران
اصالحات نیز تکنرخی کردن ارز و تورم بوده اســت.
حتی در زمان آقای احمدینژاد باالخره توانستند بخشی
از هدفمندی را پیادهسازی کنند .در زمان آقای روحانی
مشکل بیثباتی و تالطم اقتصاد کشور حل شد.
آلبرتبغزیان
اقتصاددان

به طور مثال ریشه تورم را توانستیم به نوعی با یک
انضباط مالی در دولت به حد قابل قبولی برســانیم .اما
در بحث صنعت هنوز نتوانستهایم به وضعیت مساعدی
برسیم و فرصتسوزیهایی در این زمینه اتفاق افتاده
اســت .در بحث تامین اجتماعی ،بهداشت و سالمت
کارهای خوبی انجام شده است.
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دولتها مشکالت خاصی
را حل نکردند
غالمحسیندوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

بعد از انقالب ،مشکالت بر مشکالت دولتها افزوده
شده است .تقریبا میتوان گفت بهجز دوره دولت هفتم
و هشتم که یک سری مشکالت اقتصادی تا حدودی
حل شــدند ،بقیه دولتها مشــکالت خاصی را حل
نکردند.

جعفرخیرخواهان
کارشناساقتصادی

با توجه به وعدههایی که در گذشته داده شده بود،
متاسفانه در وضعیت اقتصادی عقب ماندیم .تنها رشد
جمعیتی را که اوایل انقالب ترس ایجاد کرد و پیشبینی
میشد انفجار جمعیت در کشور ایجاد شود ،توانستند
مهار کنند .از طرف دیگر کارهایی مانند ایجاد دانشگاه
ت و مداخلههای
آزاد نیز موفقیتآمیز بوده است اما مدیری 
سیاسی در این حوزهها کار را با مشکالتی روبهرو کرد.
کارهایی که ایده آن خوب بوده در عمل خوب هدایت
نشده است .برخی از مشکالت را دشمنان خارج از کشور
دامن میزنند که ما نتوانیم پیشــرفت کامل در کشور
داشته باشیم.
مجیدرضاحریری
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین

خیر .مشکالت اقتصادی کشور نسبت به سالهای
اول انقــاب افزایش پیدا کرده اســت .یکی از دالیل
افزایش این مشــکالت نیز نفتی بودن اقتصاد کشــور
اســت و دولتها نتوانستهاند این موضوع را به درستی
حل کنند.
مهدی شریفی نیکنفس
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

اگر دولتها میتوانستند نقصهای اقتصاد کشور را
از بین ببرند یا حل کنند شــرایط اینچنین نبود .هر
دولتی که روی کار آمده تنها به هدفهای کوتاهمدت
توجه کرده و برای بلندمدت الگوهایی در نظر نگرفته
است.
ناصر ریاحی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

مشکالت اقتصادی ریشهکن نشده است .همانقدر
که بخش خصوصی بالغ نشده ،بخش خصولتی نیز همان
اســت .اما با توجه بــه دوره جنگ و صدماتی که دیده
بودیم ،در دوره آقای هاشمی اقدامات اقتصادی بیشترین
تحول را ایجاد کرد.

برخی معتقد بودند که با توجه به عملکرد دولت یازدهم ،یارانه و نظام ارزی دیگر مانند
گذشته به عنوان یک مشکل بزرگ در کشور مطرح نیست و دولت یازدهم توانسته
بحران آن را حل کند.

 فکر میکنید دولت دوازدهم بعد از چهار سال میتواند مشکالت بنیادی مانند یارانه و نظام ارزی را حل کند؟
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مشکل یارانه
حل شده است

غالمحسیندوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

یارانه دیگر مشــکل محسوب نمیشود و حل شده
است .در حال حاضر تنها یک دهک یارانه میگیرد .اما
متاســفانه درآمدهای ارزی دولت هر سال بدتر از سال
گذشته میشود.
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دولت میخواهد
اما نمیتواند

مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران

هنوز نمیتوان بهطور دقیق این موضوع را بررســی
کرد .سر تکنرخی شــدن ارز مقاومتهای زیادی در
کشور شده اســت و کســانی که از ارز ارزان استفاده
میکنند مانع این کار میشوند .دولت وعده داده است
که تکنرخی کردن ارز را تا آخر امسال محقق کند اما
نمیتوان مطمئن بود.
مهدی شریفی نیکنفس
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

کمتر از چهار ســال از دولت دوازدهم مانده و به
نظر نمیآید مشکالت به طور کلی حل شوند اما باید
در نظر داشت دولتی که رویکار میآید باید به منافع
ملت توجه کند .همانطور که در حال حاضر شــاهد
هستیم دولت مسکن وار اصالحات را انجام داده اما
باید به آینده نیز توجه داشت .دولتها نباید به سبد
رای خود توجه کنند .کشــورهایی مانند ترکیه در
زمانی دولت برای اصالحات میان مردم منفور شد اما
توانست بعد از چند سال رونق را در کشورش ایجاد

کند .دولتهای ما نیز باید به منافع آینده کشور فکر
کنند.
جعفرخیرخواهان
کارشناساقتصادی

مشــکل بنیادی را آقای احمدینــژاد ایجاد کرد.
بیثباتــی و فضای ناامــن برای فعالیــت اقتصادی و
ســرمایهگذاری ایجاد کرد .آقای روحانی قرار بود این
موضــوع را حل کند و با توافــق برجام در تالش بود تا
این مشــکالت را حل کند .اما در حــال حاضر ،چهار
سال گذشته و همچنان بالتکلیفی و اوضاع مبهم را در
کشور داریم .تا فضای بالتکلیفی برطرف نشود نمیتوان
مشکالت اقتصادی کشور را حل کرد.
اسداهلل عسگراوالدی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

در حال حاضر  ۸۰درصد اقتصاد کشور دولتی است.
اگر دولت نتواند  ۸۰درصد اقتصاد دولتی را به  ۵۰درصد
کاهش دهد ،نمیتواند موفق شود .مردم نباید با یارانه
زندگی کنند .دغدغه دولت باید به گونهای باشــد که
اشتغال ایجاد کند .این کاری است که دولت دوازدهم
باید در برنامههای خود قرار دهد.
سیدحمیدحسینی
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق

اگر دولت مجبور شود میتواند مشکالت بنیادی را در
کشور حل کند .تاکنون نشان داده شده است دولتها
تا زمانی که مجبور نشــوند کارهای خود را به درستی
انجام نمیدهند .در کشور برنامهنویسی به درستی انجام
میشود اما برنامهریزی به خوبی انجام نمیشود.
مجیدرضاحریری
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین

مشکالت اصلی کشور این موارد نیستند و تابع
موارد دیگرند .زمانی که راجع به مشکالت بنیادی
کشــور ،قاچاق ،بانک ،یارانــه و نظام ارزی صحبت
میکنیــم همگی بــه نفتی بودن اقتصاد کشــور
بازمیگردد .باید اقتصاد کشــور شــفاف و رقابتی
شــود .در حال حاضر اقتصاد کشــور آزاد نیست.

شفافســازی ،رقابتپذیری و آزادســازی باید در
اقتصاد کشور صورت بگیرد تا بتوان مشکالت بنیادی
را در کشور حل کرد.
ناصر ریاحی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

از نظر توانســتن دولت حتما میتواند اما شاید
نخواهــد و تصمیمگیر نهایی نباشــد .فعال دولت
را مصمم برای حل اشــکالت بنیادی در کشــور
یبینم.
نم 
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عزم جدی در دولت
برای اصالح نیست
آلبرتبغزیان
اقتصاددان

 در بحث یارانه عزم جدی در دولت دیده نمیشود
وگرنه میتوانست زودتر از یک کابوس آن را به یک
روال عــادی تبدیل کند .بحــث یارانه آنقدر جدی
نیســت و میتواند مانند بحث نان وارد یک مذاکره
و حذف شــود .یارانه موضوع قابل حلی است ولی تا
کنون کاری در این رابطه انجام نشده است .در بحث
نظام ارزی ،با مدیریت ارزی که بانک مرکزی داشت،
توانســتند علیرغم کمبود ارزی و فشار سوداگری
که بود نوسانات شــدیدی را دور کنند .اما در حال
حاضر بهنظر میرسد که بانک مرکزی نتوانسته بازار
سازیهای ارزی را مهار کند.
سیدهفاطمهمقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران

چنین کاری عزم جدی میخواهد .دولت با یارانه
دادن موجب تقویت یک مطالبه اجتماعی شده است.
بدون اینکه خدمتی داده باشند و در مقابل آن دریافت
دســتمزدی کنند .اگر تمام این پول یارانه بهعنوان
بوکار در مراکزی با نظارت خاصی
سرمایه شروع کس 
انجام میگرفت وضعیت اشتغال و اقتصاد کشور رو به
بهبود میرفت.
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آینده ما
[ آینده اقتصاد ایران ]

اصالحات اقتصادی ،تضمینکننده رونق اقتصاد
گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران در پسابرجام

بعد از برداشــته شدن تحریمهای اقتصادی علیه ایران،
مطالعــات زیادی روی عملکرد اقتصادی کشــور انجام
مونا مشهدی رجبی
شد تا عملکرد اقتصادی آن در کوتاهمدت ،میانمدت و
دبیر بخش آیندهپژوهی
بلندمدت مورد ارزیابی قرار بگیرد .یکی از این مطالعات
ی
منبع بانک جهان 
توســط بانک جهانی انجام شد که ضمن بررسی اوضاع
اقتصادی در سال  ۲۰۱۶به پیشبینی شرایط اقتصادی
چرا باید خواند:
این کشور تا انتهای دهه جاری میالدی هم پرداخت .از
برجام تاثیر بزرگی روی
طرف دیگر به دلیل دورهای بودن مطالعات این سازمان
اقتصاد ایران داشت.
حال که این توافق
و دقت در تهیه آمارها و اطالعات در مورد ایران ،مطالعه
اجرایی شده است،
انجامشده توسط بانک جهانی یکی از قابل استنادترین
دستگاههای مالی و
گزارشها است و تشریح جزئیات مطرحشده در آن برای
اقتصادی ایران باید
تمامی فعاالن اقتصادی اهمیت دارد.
اقدام به رفع مشکالت
طبق این گزارش برداشته شدن تحریمهای اقتصادی
زیرساختی اقتصادی
علیه ایران نقش بســزایی در اقتصاد این کشور داشت و
کنند تا ایران بتواند
باعث شد تا سرعت رشد اقتصادی کشور افزایش یابد .در
از
را
بیشترین منفعت
سال  ۲۰۱۶اقتصاد ایران با سرعت باالیی بازسازی شد و
کند.
این توافق کسب
دلیل اصلی آن افزایش تولید نفت در این کشور و افزایش
حجم صادرات نفتی بود .با برداشــته شدن تحریمهای
اقتصادی علیه ایران ،بیشترین منفعت از جانب رشد توان تولید و صادرات نفت نصیب
اقتصاد ایران شد .البته صنعت نفت ایران پتانسیل زیادی برای بیشتر کردن حجم تولید
نفت گاز طبیعی دارد ولی استفاده از این پتانسیل منوط به استفاده از سرمایههای خارجی
و توســعه زیرساختهای حوزههای تازه است که در شــرایط فعلی و با توجه به تردید
سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در ایران ،از این ظرفیتها استفاده نشده است.
مطالعات نشان میدهد بازگرداندن سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای بینالمللی به
بازار ایران نیاز به طی شدن یک دوره اعتمادسازی دوجانبه دارد که در سال  ۲۰۱۶زمان
وضعیت مالی اقتصاد ایران
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کافی برای این کار وجود نداشت ،ولی رشد توان تولید و افزایش صادرات نفت از حوزههای
فعال ایران تنها و تنها با استفاده از تکنولوژیهای موجود در ایران انجام شد و رونق بزرگی
در اقتصاد کشور به وجود آورد .ایران توانست بعد از برداشته شدن تحریمهای اقتصادی
دوباره به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفتی در دنیا مطرح شود
و در معادالت جهانی نفت نقش مهمی بر عهده بگیرد .انتظار میرود با جذب سرمایههای
خارجی در صنعت نفت ،این جایگاه تا انتهای دهه جاری تقویت شــود و سهم ایران در
تولید نفت اوپک رشد کند.
اما با وجود رشــد صادرات نفت و افزایش سرعت بازسازی اقتصادی در ایران ،مشکل
بزرگ بیکاری در این کشور همچنان یکی از مهمترین مشکالت اقتصادی است .مشکلی
که باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش نرخ رشــد تقاضا برای کاالهای مصرفی در
کشور شد و یک عامل مهم در تقویت رشد اقتصادی کشور را از بین برد.
بانک جهانی نوشته است :بیکاری در بخشهای تولیدی غیرنفتی معضلی جدی برای
اقتصاد ایران محســوب میشود ،مشکلی که تا حل نشدن مسئله ارتباط بانکی ایران با
بانکهای جهانی و ورود سرمایهگذاران خارجی به ایران حل نخواهد شد .در واقع بیکاری
را در ایران میتوان نمادی از مشــکالت اقتصادی این کشــور دانست و تا زمانی که این
مشکالت برطرف نشود ،سرمایههای خارجی در بخشهای زیرساختی و صنعتی ایران
صرف نشــود ،بازرگانان نتوانند به سادگی با دیگر بانکهای دنیا ارتباط داشته باشند و
اقتصاد عملکرد عادی نداشته باشد ،این مشکل همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
یک بعد مثبت در اقتصاد ایران را میتوان پایبندی این کشــور به توافق دانست .بعد
از اجرایی شدن برجام ،گزارشهای زیادی توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد
پایبندی ایران به توافق منتشر شد و کشورهای غربی هم به این مسئله اذعان کردند که
ایران طبق توافق عمل کرده است .گزارشهایی که امید تداوم اجرای برجام را بیشتر کرده
است ولی مشکل بانکها در این کشور هنوز برطرف نشده و این یعنی معضلی جدی برای
اقتصادی که برای بازســازی ،هر روز بیش از قبل تالش میکند .بسیاری انتظار داشتند
بعد از برداشته شدن تحریمها ،اقتصاد ایران بهیکباره وارد دوره رونق شود که این انتظار
نادرستی بود زیرا بازگشت کشوری که سالها در اثر تحریمها از تبادالت اقتصادی دنیا
دور مانده بود به بازار پررقابت دنیا نیاز به طی شدن زمان و ایجاد رابطه و اعتماد دوطرفه
دارد .ایران برای این اعتمادسازی نیاز به زمان دارد و کشورهای غربی که سالها از بازار
ایران بیاطالع بودند نیاز به بازاریابی دقیق و مطالعه اقتصادی در این کشور دارند .به همین
دلیل است که سفر هیئتهای اقتصادی و تجاری به ایران هر روز بیش از روز قبل انجام
میشود و دستاورد این سفرها ممکن است تا چند سال آینده برای ایران مشخص شود.
دســتاوردهایی که نوید رونق را به اقتصاد میدهد ولی این رونق محصول اعتمادسازی
دوجانبه و عدم سنگاندازی از طرف کشورهای طرف توافق از جمله امریکا خواهد بود.
به نظر میرسد تاثیر مثبت این توافق که یکی از مهمترین توافقهای جهانی در قرن
بیســت و یکم خواهد بود در میانمدت در اقتصاد مشاهده شود و در درازمدت زمینه را
برای شکوفایی اقتصاد فراهم کند .رشد اقتصادی ،کاهش بیکاری ،کنترل تورم ،رونق بخش
ســاختمان و مسکن ،ثبات در بازار ارز و افزایش قدرت خرید مردم همگی از نشانههای
موفقیت توافق هستهای خواهد بود.
JJپیشرفتهای اخیر اقتصاد ایران چیست؟
در سال  ،۲۰۱۶بخش نفت در ایران با سرعت باالیی رشد کرد و باعث شد تا سرعت

در سال  ۲۰۱۶ارزش تولید ناخالص داخلی ایران  ۱۳.۴درصد افزایش یافت در حالی که ارزش تولید ناخالص داخلی این
کشور در سال  ۲۰۱۵با نرخ  ۱.۳درصد منقبض شده بود .در سال گذشته  ۲۵درصد از رشد اقتصادی به دلیل توسعه بخش
صنعت بود که نفت و گاز طبیعی هم در این بخش جای داشتند.

رشــد اقتصادی هم افزایش یابد .در واقع میتوان صنعت نفت را اصلیترین و مهمترین
بخش اقتصادی ایران دانست که در نتیجه اجرایی شدن توافق هستهای منتفع شد .رشد
درآمد صنعت نفت ایران به اقتصاد کمک کرد تا شکوفاتر شود و زمینه را برای بیشتر شدن
نرخ رشد اقتصادی کشور فراهم کرد.
در سال  ۲۰۱۶ارزش تولید ناخالص داخلی ایران  ۱۳.۴درصد افزایش یافت در حالی
که ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال  ۲۰۱۵با نرخ  ۱.۳درصد منقبض شده
بود .در ســال گذشته  ۲۵درصد از رشد اقتصادی به دلیل توسعه بخش صنعت بود که
نفت و گاز طبیعی هم در این بخش جای داشتند .در این سال رشد  ۶۲درصدی تولید
نفت ایران و افزایش توان صادرات نفت و فرآوردههای دیگر صنعتی به دلیل برداشته شدن
تحریمهای اقتصادی زمینه را برای تحوالت اقتصادی مهمی در ایران فراهم کرد ولی ایران
را از هدف تنوعسازی در اقتصاد و تمرکز روی بخشهای دیگر دور نکرد.
در این سال بازسازی بخش غیرنفتی در اقتصاد ایران به سرعت بخش نفتی نبود .طبق
گزارشهای بانک جهانی نرخ رشد اقتصاد غیرنفتی در این کشور برابر با  ۳.۳درصد بود که
باالترین نرخ طی  ۵سال گذشته است.
در بخش تقاضا هم تحوالت زیادی در بازار ایجاد شــد ولی عدم رشد سرمایهگذاری
داخلی و خارجی در اقتصاد باعث شد تا سرعت رشد کمتر از انتظار افزایش یابد .این در
حالی اســت که سرمایهگذاری نقش کلیدی و مهمی در اقتصاد ایران دارد و با رشد این
بخش میتوان انتظار رشد بیشتر در اقتصاد کشور را داشت.
نکته امیدوارکننده آمار بخش سرمایهگذاری ایران این است که نرخ نزول سرمایهگذاری
در ســال  ۲۰۱۶با سرعتی کمتر از سالهای قبل انجام شد که این نشانه مثبت قلمداد
میشود .در سال  ۲۰۱۶سرمایهگذاری در ایران با سرعت  ۳.۷درصد نسبت به سال قبل
از آن تنزل یافت در حالی که نرخ کاهش ســرمایهگذاری در سال  ۲۰۱۵نسبت به سال
 ۲۰۱۴برابر با  ۱۲درصد بود .حال سؤال این است که دلیل اصلی افت سرمایهگذاری در
ایران چیست؟
مطالعات نشــان میدهد یک دلیل مهم برای افت سرمایهگذاری ،رکود بازار مسکن
و فعالیتهای ســاختمانی در ایران است .این رکود از سال  ۲۰۱۲و بعد از رشد تقاضای
ســفتهبازی در بازار مسکن ایران رخنه کرد و هماکنون با گذشت پنج سال به اوج خود
رسیده است .طبق آمارهای دولت ایران ،این طوالنیترین رکود در بازار مسکن کشور است
و از آنجا که صنعت ساختمان با صنایع دیگری هم ارتباط دارد ،رکود این بخش به معنای
رکود در بخشهای دیگر اقتصاد ایران است که در میانمدت مشکالت زیادی برای کشور
به همراه میآورد.
بنابراین با وجود رشد نسبی بخش غیرنفتی در اقتصاد ایران ،هنوز معضل بیکاری در
این کشور بسیار جدی است و یک دلیل مهم رکود بخش ساختمان ،افت سرمایهگذاری
در این بخش و رکود در صنایع وابسته به صنعت ساختمان است.
اما دولت هم بیکار ننشسته است و با همکاری بانک مرکزی سیاستهایی برای تشویق
مردم برای خارج کردن پول از شبکه بانکی و سرمایهگذاری در بخشهای زیرساختی و
صنعتی کشور تدوین و اجرا کرده است .اولین سیاست ،کاهش نرخ بهره بانکی است که
در طی سال  ۲۰۱۶با  ۶درصد کاهش به مرز  ۱۸درصد رسید و این روند کاهشی در سال
جاری هم ادامه یافت.
در مورد بخشهای دیگر اقتصاد هم میتوان آمارهای جداگانهای ارائه داد .طبق گزارش
تهیهشــده توسط بانک جهانی کسری مالی ایران در ســال  ۲۰۱۶به  ۲.۲درصد تولید
ناخالص داخلی این کشــور رسید ولی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در مرز ۳۵
درصد قرار دارد .یک دلیل مهم برای قرار گرفتن این نسبت در مرز  ۳۵درصد بیشتر بودن
سرعت رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به سرعت رشد استقراض است.
در سال قبل مازاد حساب جاری ایران با  ۸۰درصد افزایش به  ۴درصد تولید ناخالص
داخلی کشور رسید این در حالی اســت که در سال  ۲۰۱۵مازاد حساب جاری ایران با
سرعت  ۲.۳درصد رشد کرده بود .دلیل سرعت گرفتن مازاد حساب جاری در کشور ایران
در سال  ۲۰۱۶را میتوان افزایش صادرات نفت و رشد درآمد صادراتی کشور از این محل
دانست .البته در سال  ۲۰۱۶ارزش صادرات کاالهای غیرنفتی ایران با نرخ  ۹درصد نسبت

به سال قبل از آن کاهش یافت و با توجه به روند صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری
هم انتظار نمیرود رشد قابل مالحظهای در صادرات غیرنفتی مشاهده کنیم.
یکی از سیاستهایی که در سالهای اخیر در ایران اجرا شده است ،پرداخت یارانههای
نقدی و حذف یارانه بخش انرژی است .این سیاست که در مورد کارایی آن در دورههای
اولیه پرداخت تردیدهای زیادی وجود داشت و قرار بود زمینه را برای رشد توان مصرف و
افزایش تقاضای کاالهای مصرفی در  ۴۰درصد از کمدرآمدترین مردم کشور فراهم کند
تنها باعث رشد مصرف سوخت توسط ثروتمندان و طبقات باالی اقتصادی شد .آمار نشان
میدهد در فاصله ســالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۳تقاضا برای کاالهای مصرفی در میان ۴۰
درصد از فقیرترین مردم ایران رشد منفی داشته است .از طرف دیگر در سال  ۲۰۱۴نرخ
فقر در ایران به  ۱۰.۵درصد رسید که باعث شد تا نگرانی در مورد فقر و اثرات بد اقتصادی
و اجتماعی آن بیشتر شود .از طرف دیگر آمارهای مربوط به بیکاری هم بسیار نگرانکننده
است .در بهار ســال  ۲۰۱۷نرخ بیکاری در ایران برابر با  ۱۲.۶درصد اعالم شد در حالی
که شــش ماه قبل از آن متوسط نرخ بیکاری در این کشور برابر با  ۱۲.۴درصد بود .این
آمارها نشان میدهد ظرف شش ماه فرصتهای شغلی بسیار کمی در ایران ایجاد شده
است .فرصتهایی که با توجه به افزایش شمار متقاضیان کار به دلیل رسیدن افراد به سن
اشتغال نمیتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
 JJوضعیت اقتصادی ایران در میانمدت
اما اقتصاد ایران که در حال گذر از یک اقتصاد دورافتاده از اقتصاد جهانی به ســمت
اقتصادی تاثیرگذار و فعال در بازار دنیا اســت ،در میانمدت با چالشهای زیادی روبهرو
است .ایران باید در میانمدت سرعت رشد تولید نفت خود را تعدیل کند البته در صورتی
که ســرمایههای خارجی وارد صنعت نفت ایران شــود ،این تعدیل شدن سرعت رشد
استفاده از ظرفیتهای مازاد تولید نمیتواند در حجم کلی تولید تاثیر منفی داشته باشد.
پیشبینی میشود در سال  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹نرخ رشد اقتصادی ایران باالتر از سال ۲۰۱۷
باشد ولی این سرعت باالی رشد منوط به اجرای طرحهای اصالحاتی مختلف است.
دلیل این پیشبینی احتمال افزایش سرمایهگذاری خارجی و داخلی در ایران ،افزایش
سطح ثبات اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی در این کشور است.
یکی از مشکالت اقتصاد ایران به خصوص در سالهای تحریم تورم فزاینده بود .نرخ
تورمی که در فواصل زمانی کوتاه چندین برابر میشد و مردم را با مشکالت زیادی روبهرو
کرده بود.
انتظار میرود طی سه سال آینده نرخ تورم در ایران رشد چندانی نداشته باشد و در
ترکیب رشد تولید ناخالص داخلی ایران
درصد

تولید سرمایه ثابت ناخالص

مصرف دولتی

اشتباه آماری

مصرف خصوصی

سرمایهگذاری

صادرات

تولید ناخالص داخلی

واردات
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آینده ما
 ۲۰۱۶و بعد از برداشته شدن تحریمها صادرات ایران  ۴۱.۳درصد رشد کرد.
بانک جهانی انتظار دارد ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال  ۲۰۱۷با نمره ۳.۵
درصد رشد کند و در سالهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹به ترتیب برابر با  ۳.۹درصد و  1.4درصد
باشد .نرخ رشد صنعت در ایران بیش از نرخ رشد بخش کشاورزی و خدمات خواهد بود.
در سال  ۲۰۱۹نرخ رشد صنعت برابر با  ۴.۸درصد و نرخ رشد بخش خدمات برابر با ۳.۴
درصد خواهد بود .اما نرخ تورم در ایران رشد خواهد کرد .ایران که در سال  ۲۰۱۶توانست
رکورد تورم یکرقمی را برای خود ثبت کند ،در ســالهای بعد دوباره تورم دورقمی را
تجربه میکند .در سال  ۲۰۱۷نرخ تورم ایران  ۱۱.۵درصد ،در سال  ۲۰۱۸نرخ تورم ایران
 ۱۰.۹درصد و در سال  ۲۰۱۹نرخ تورم  ۱۰.۶درصد خواهد بود.
میزان بدهی ایران که در ســال  ۲۰۱۶برابر با  ۳۵درصد تولید ناخالص داخلی بود تا
ســال  ۲۰۱۹به  ۲۸درصد تولید ناخالص داخلی تنزل خواهد یافت .کسری مالی ایران
به  ۲.۱درصد تولید ناخالص داخلی میرسد که نسبت به سال  ۲۰۱۶تغییر محسوسی
نخواهد داشت.
حال با توجه به این آمارهای اقتصادی این سؤال پیش میآید که چه خطراتی اقتصاد
ایران را تهدید میکند و آیا میتوان با این خطرات مقابله کرد یا خیر؟

سطح کمتر از  ۱۲درصد قرار داشته باشد .اما معضل بیکاری در بازه سه سال پیش رو حل
نخواهد شد و بازار مسکن هم نمیتواند از زیر بار رکود رهایی یابد مگر اینکه سیاستی در
کشور اجرا شود که سرمایهها را به سمت بازار مسکن هدایت کند.
در این ســالها بانک مرکزی از سیاستهای پولی فعالتری استفاده خواهد کرد تا
منابع مالی خود را به فعالیتهای صنعتی و تولیدی تزریق کند .از جمله این سیاستهای
پولی فعال کاهش نرخ سپردههای بانکی و هدایت منابع مالی به سمت بخشهای تولیدی
غیرنفتی است .بانک مرکزی متعهد است که سیاست یکسانســازی نرخ ارز را در بازه
سهساله پیش رو یعنی تا سال  ۲۰۲۰اجرا کند .البته در ابتدا زمان تعیینشده برای اجرای
طرح یکسانسازی نرخ ارز انتهای سال  ۲۰۱۷اعالم شده بود ولی به نظر میرسد با توجه
به شرایط اقتصادی ایران ،اجرای این سیاست به تعویق بیفتد .ولی اجرای آن بعد از سال
 ۲۰۲۰غیرمحتمل است زیرا انتظار میرود تا آن سال اوضاع اقتصاد ایران به ثبات رسیده
باشد و چالشهایی که در نتیجه سالها تحریم اقتصاد ایران را درگیر کرده بود ،برطرف
شده باشد .در این زمان بدون تردید وجود یک نظام پولی قابل اتکا و نظام بانکی قدرتمند
تضمینکننده رشد باالتر اقتصادی و توسعه زیرساختهای صنعتی خواهد بود.
مقابله با کاهش ارزش ریال و کاهش قدرت خرید پول مانعی در مســیر رشد فقر در
کشور ایجاد میکند .البته رشد اقتصادی و افزایش ارزش تولید ناخالص داخلی و ایجاد
اشتغال در بخش غیرنفتی هم در کاهش فقر در ایران تاثیرگذار است.
JJشاخصهای کالن اقتصاد ایران
بررسی شاخصهای کالن اقتصاد ایران هم میتواند تصویری در مورد وضعیت اقتصادی
این کشور ارائه دهد .به گزارش بانک جهانی مصرف خصوصی در ایران در سال  ۲۰۱۶با
نرخ  ۱۳.۴درصد رشد کرد ولی این سرعت رشد ادامه نخواهد داشت و در خوشبینانهترین
حالت در سال  ،۲۰۱۹نرخ رشد مصرف خصوصی در کشور برابر با  ۴.۳درصد خواهد بود.
در این سال نرخ رشد صادرات کاالها و خدمات به  ۵.۱درصد میرسد در حالی که در سال
شاخصهای کالن اقتصادی ایران
شاخص

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

تورم (درصد)

۱۵.۶

۱۱.۹

۹

۱۱.۵

۱۰.۹

تراز حساب جاری (درصد )GDP

۳.۱

۲.۳

۳.۹

۴.۱

۴

تراز مالی (درصد )GDP

-۱.۱

-۱.۷

-۲.۲

-۲.۲

-۲.۳

بدهی (درصد )GDP

۱۱.۵

۴۱.۲

۳۴.۷

۳۰.۴

۲۹.۲

تراز اولیه (درصد )GDP

-۱.۱

-۱.۶

-۲.۱

-۲.۱

-۰.۹

شاخصهای کالن اقتصاد ایران
نام شاخص

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

رشد  GDPبه قیمت ثابت بازار

۴.۶

-۱.۳

۱۳.۴

۳.۶

۴

رشد مصرف خصوصی

۲

-۳.۵

۳.۸

۳.۴

۳.۵

رشد مصرف دولتی

۴.۲

۴.۸

۳.۷

۳.۸

۳

سرمایهگذاری در بخش سرمایههای ناخالص ثابت

۷.۸

-۱۲

-۳.۷

۱.۷

۸.۴

نرخ رشد صادرات

۷.۲

۱۲.۱

۴۱.۳

۷.۱

۵.۳
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نرخ رشد واردات

-۴.۵

-۲۰.۲

۶.۱

۶

۷

نرخ رشد  GDPبه قیمت ثابت نهاده

۳.۲

-۱.۶

۱۲.۵

۳.۵

۳.۹

نرخ رشد بخش کشاورزی

۵.۴

۴.۶

۴.۲

۴

۴.۱

نرخ رشد بخش صنعت

۵.۱

-۱.۴

۲۴.۷

۴.۶

۴.۷

نرخ رشد بخش خدمات

۱.۴

-۲.۵

۳.۷

۲.۳

۳
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JJریسکها و چالشهای اقتصاد ایران
بزرگترین ریسک اقتصادی ایران را میتوان از جانب توافق هستهای دید .ایران پایبند
به این توافق است و سازمانهای جهانی هم این پایبندی را تایید کردهاند ولی اگر مسئلهای
ایجاد شود که زمینه را برای برهم خوردن این توافق فراهم کند ،دیگر نمیتوان انتظار ثبات
و رونق را در اقتصاد ایران داشت .در واقع احتمال بر هم خوردن توافق هستهای اصلیترین
و مهمترین خطری است که اقتصاد ایران را تهدید میکند .تهدید دیگر هم امریکا است
که اعالم کرده است تحریمهای تازهای علیه ایران وضع میکند و اینبار تحریمها نه به
دلیل برنامه هستهای این کشور بلکه به دالیل دیگر خواهد بود .تحریمهای امریکا علیه
ایران به هر بهانهای که باشد ،زمینه را برای دور شدن سرمایهگذاران خارجی
از اقتصاد ایران فراهم میکند .تردید سرمایهگذاران خارجی در آغاز همکاری
با ایران در درجه اول باعث کند شدن سرعت رشد اقتصادی کشور میشود
۲۰۱۹
و اگر این تردید ادامه یابد و مانع از حضور ســرمایههای خارجی در بخش
۱۰.۶
نفتی و غیرنفتی ایران شود ،میتواند برای اقتصاد ایران رکود به همراه بیاورد.
۳.۸
یکی دیگر از خطراتی که اقتصاد ایران را تهدید میکند تاخیر در اجرای
-۲.۱
طرحهای اصالحاتی نطام بانکی ایران و تاخیر در اتصال بانکهای ایران به
شبکه بانکی بینالمللی است .این تاخیر میتواند سرمایهگذاران خارجی و
۲۸
شرکتهای بزرگ بینالمللی را از همکاری با ایران دلسرد کند و هزینههای
-۰.۷
اجرای طرحهای اقتصادی با ایران را برای شرکتهای مذکور افزایش دهد.
بنابراین فراهمسازی شــرایط برای اتصال بانکهای ایران به شبکه بانکی
بینالمللی هم مسئله دیگری است که میتواند در تداوم اصالحات اقتصادی
۲۰۱۹
در ایران بسیار تاثیرگذار باشد.
۴.۳
در بخش مالی ایران هم چالشهای زیادی وجود دارد که برطرف کردن
۳.۸
آن تنها به دست مقامات اقتصادی کشور میسر است .کاهش نرخ بهره بانکی،
۲.۹
زمینهسازی برای خروج سرمایهها از بانکها و سرمایهگذاری در بخشهای
مختلف تولیدی و صنعتی ،حمایت از بخش تولید در کشــور و مدیریت
۹.۲
اصولی وامهای معوقه بانکی و هدایت ســرمایهها به ســمت بازارهایی که
۵.۱
باالترین کارایی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد ،از دیگر سیاستهایی
۶.۶
است که باید در کشور اجرا شود.
۴.۱
ت آینده اقتصاد ایران بســتگی به اجرای
در حالت کلــی میتوان گف 
طرحهای اصالحاتی اقتصادی و بانکی ،عادی شــدن رابطه اقتصادی ایران
۴.۱
با دنیا ،اتصال به شبکه بانکی جهانی و ایجاد فرصت شغلی دارد و اگر این
۴.۸
اصالحات انجام نشــود ایران نخواهد توانست رشد و رونق را برای دورهای
۳.۴
طوالنی تجربه کند.

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

کارآفرینان و عبور از يأس اجتماعی
درسهایی از تاریخ معاصر صنعتی ایران

بـهـانـه

وقتی صحبت از کارآفرینی به میان میآید ،مدام از نارساییها میگویند و از ساختارهایی که مانع کارآفرینی است .اما تاریخ درس دیگری به کارآفرینان میآموزد .چگونه در فضای
يأسآلود باید کار کرد؟ از کجا باید شروع کرد و چگونه؟ این مقاله میخواهد با یادآوری درسهایی از تاریخ ،به این ابهامها پاسخدهد.

علیاصغر سعیدی
استاد دانشگاه تهران

چرا باید خواند:
داستان کارآفرینانی
که دست از ناامیدی
شستند و دست به کار
شدند تا بتوانند در
مسیری ناهموار قدم
در راه اعتالی کشور
بگذارند؛ و این داستان
صنعتکاران ایرانی است
در راه صنعت .این مقاله
را بخوانید

تغییر فضای جامعه یکی از موضوعات مورد مناقشه است .همواره این
بحث مطرح بوده است که چه کسانی میتوانند فضای موجود جامعه
را تغییر دهند .هدف این یادداشت مروری تاریخی بر تجربه کارآفرینان
ایرانی در برهههای مهم تاریخی در جامعه ایران اســت و نشان خواهد
داد که چگونه آنان توانســتهاند از وضعیتهای پیچیده و گردنههای
خطرناک ،اقتصاد و جامعه ایــران را عبور دهند .تعریف کارآفرین نیز
بهتنهایی میتواند بر این گفته صحه بگذارد .جوزف شومپیتر یکی از
معدود اقتصاددانانی است که تعریف جامع و جامعهشناختی از کارکرد
کارآفرینانه ارائه کرده است .او معتقد بود که کارآفرینی چیزی نیست
جز نوآوری  -یعنی معرفی ترکیب جدیدی از منابع تولید که وقتی با
اعتبار و اعتماد ترکیب شود جریان ایستای زندگی اقتصادی (زندگی در
جامعه و اقتصاد سنتی و راکد) را بر هم میزند و طرح جدیدی را ایجاد
میکند .بر اساس این تعریف کارآفرینان شرایط عرضه را تغییر میدهند.
کارآفرین در هر بخش اقتصادی و حتی اجتماعی نوآور است و فضای
موجود را تغییر میدهد .کارآفرین تنها انباشت سرمایه انجام نمیدهد
بلکه با تبدیل سرمایه متغیر به سرمایه ثابت رشد پایدار را با تخصیص
بهینه تولید ازجمله ثبات دســتمزدها و منضبط کردن تولید ،ایجاد
میکند .او سازمان اجتماعی کار را مرتباً دگرگون میکند تا کارایی و
بهرهوری را افزایش دهد .بنابراین بسیار روشن است که تنها کارآفرینان

میتوانند فضای اجتماعی و اقتصادی موجود را تغییر دهند.
در اوایل دهه  1300شمسی وقتی فضای يأس اجتماعی حاکم بود
و کشور دستخوش آشوب بود و کمتر کسی حاضر بود کاری انجام دهد
عطاءالملک دهش ،مهندسی که درسهایش را در ایران و هندوستان
خوانده بود و مردی فعال و خوشفکر بود با زحمت زیاد و سرمایه کم
درصدد واردکردن کارخانه پارچهبافی برآمد و با مســافرت به آلمان و
اقداماتی که الزم بود اســباب و لوازمات کارخانــه را تدریجاً وارد کرد.
در آن زمان یکی از مشکالت بزرگ ،نبودن راه خوب و پلهای محکم
در بین راه بود که ادوات ســنگین کارخانه را بتواند به اصفهان برساند
و همچنین اتومبیل بارکش شــهری که دیگهای بخار را حمل کند
نایــاب بود .ولی این مرد فعال با زحمات فراوان مقصود خود را برآورده
کرد و مشغول ساختن محل کارخانه در کنار رودخانه تحت سرپرستی
شونمان آلمانی شد که ســوابق زیادی در تحوالت ایران داشت .او در
اواسط کار پولش تمام شد و ناچار به حاج محمدحسین کازرونی ،که
یکی از تجار معروف و مشــهور اصفهان بود متوســل شد و با تدبیر و
وعدههای امیدوارکننده و توضیح نتیجه اســتفاده فراوان از کارخانه او
را بهعنوان شریک وارد کار کرد .حاج محمدحسین کازرونی کارآفرینی
بود که ســواد چندانی نداشت اما فعال و باهوش بود و دارای امالک و
مستغالت زیاد و تجارتخانه و شرکتهای متعدد بود .خودش تعریف

آکــادمـی

کارآفرینی چیزی
نیست جز نوآوری
یعنیمعرفیترکیب جدیدی
از منابع تولید که
وقتی با اعتبار و
اعتماد ترکیب شود
جریان ایستای
زندگی اقتصادی
(زندگی در جامعه
و اقتصاد سنتی
و راکد) را بر هم
میزند و طرح
جدیدی را ایجاد
میکند

کرده بود که در ابتدا موقع جمعآوری شــیره تریاک به دهات اطراف
میرفتم و باقیمانده شیره تریاک را که در صحرا روی گرز خشخاش
باقیمانــده بود جمعآوری میکردم و با زحمات فراوان با طبق بر روی
سر به اصفهان میآوردم و آرزو داشتم خداوند به من آنقدر استطاعت
بدهد که یک قاطر خریداری کنم و ســواره بــه دهات اطراف بروم تا
اینکه خداوند آرزوی مرا برآورده کرد و از جمعآوری شیره تریاک و بعدا ً
خرید شیره و حمل به شهر تدریجاً به کشت و تجارت آن ادامه دادم.
این دو نفر با یکدیگر بهجایی رسیدند که بهزودی کارخانه «وطن» را
تأســیس کردند و لباس مدارس و مأموران دولت را با تولیدات پارچه
وطنی از کارخانه وطن دادند و نیز برای خرید پارچه احتیاجات ارتش
کمک بزرگی کردند و کارخانه آنها توانست به کار خود ادامه دهد .بعد
از اینها دیگران هم به میدان آمدند و کارخانههاي دیگری در اصفهان
دایر شد .کار بهجایی رسید که در سال  1320در شروع ورود متفقین
به ایرانشهر اصفهان مرکز صنعتی ایران و خاورمیانه شده بود .در این
سالها افراد دیگری از کارآفرینان وطندوست نیز در اوج يأس اجتماعی
واردشده بودند و با کمک یکدیگر چهره اقتصاد ایران را تغییر دادند.
درســت است که توســعه اقتصادی در دوره پهلوی اول بیشتر در
نیمه دوم حکومت رضاشاه صورت گرفت و هرچه دولت بیشتر مستقر
میشد بهتر میتوانست سياستهای خود را اجرا کند اما بدون وجود
کارآفرینان کشــور از بحران و يأس اجتماعی بیرون نمیرفت .دولت
پهلوی اول در ســال  1310اداره کل دیگری به نام تجارت تأســیس
كرد .اداره کل تجارت در حقیقت ناظر و عامل پیشرفت امور اداره کل
صناعت و اداره کل معادن بود زیرا اداره کل تجارت وظیفه داشــت به
طرح برنامههایی بپردازد که باعث تقلیل واردات صنعتی ایران شود و
بتواند معادله صادرات و واردات را حفظ كند .بنابراین از همان ابتدا به
مســئله انحصار تجارت خارجی توسط دولت توجه کرد .تأسیس این
اداره گام بزرگی در جهت بهبود صنعت سبک در ایران بود .با تأسیس
اداره کل تجارت ،در تهران و شهرســتانها اتاق تجارت به وجود آمد و
نخستین کنفرانس رؤسای اتاقهای تجارت در محل اتاق بازرگانی زیر
نظر عبداهلل ياســایی ،رئیسکل تجارت تشکیل شد .در این کنفرانس
مقرر شــد با در نظر گرفتن نیازهای وارداتی کشــور ،اولویت نیازها،
حمایت و ترویج فرآوردههای داخلی همچنین در جهت پیشرفت صنایع
و کشــاورزی تصمیماتی اتخاذ شود .تصمیمات یادشده تابع مقرراتی
شــد و درنتیجه صادرات مرغوب تشویق میشــد و صادرکنندگان از
حمایت و کمک ارزی دولت برخوردار میشدند .بدین ترتیب اداره کل
تجارت برنامهریزیهایی را درزمینه صنعت صورت داد .این اداره یکی
از مهمترین مراکز اختصاصی برنامهریزی صنعتی در دوره پهلوی اول

نکتههایی که باید بدانید
[درست است که توسعه اقتصادی در دوره پهلوی اول بیشتر در نیمه دوم حکومت رضاشاه
صورت گرفت و هرچه دولت بیشتر مستقر میشد بهتر میتوانست سياستهای خود را اجرا
کند اما بدون وجود کارآفرینان کشور از بحران و يأس اجتماعی بیرون نمیرفت.
[از سال  1312شمسی دولت حمایت خود را از صنایع به طرز قابلمالحظهای افزایش داد.
بودجه صنایع از سال  1312تا  1320شمسی تقریب ًا  50برابر شد.
[بعد از کودتای  28مرداد علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق بار دیگر فضای يأس بر ایران
حکمفرما شد .در این دوره نیز کارآفرینان بودند که بر جو سنگین اجتماعی غلبه کردند و
نهضت صنعتی ایران را پایهگذاری کردند.
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محســوب میشد .از ســال  1312دولت حمایت خود را از صنایع به
طرز قابلمالحظهای افزایش داد .بودجه صنایع از سال  1312تا 1320
تقریباً  50برابر شد .بیشتر این بودجه به مصرف تأسیس کارخانههای
ماشــینی و مدرن رسید که عمدتاً به تولید قند و شکر (مصرف روزانه
مردم) ،محصوالت نســاجی (مصرف مردم شهر و روستا که به دلیل
داشتن خاستگاه کشاورزی این بخش را نیز تقویت میکند) ،و مصالح
ساختمانی (برای ساختوساز و توسعه شهری) اختصاص یافت .نیروی
کار صنعتــی نیز از  1310تا  1320ده برابر شــد .بخش خصوصی به
صنعت نساجی وارد شد و بیشتر صنایع نساجی به ترتیب در اصفهان،
کاشــان و قزوین تأسیس شدند .مطالعات نشان میدهند که دو تن از
خانوادههای تجاری که صنعت نساجی تأسیس کردند از تجاری بودند
که سابقهای در این صنعت نداشتند ،بهطور مثال ،همانطور که ذکر
شد محمدحســین کازرونی .بعد از کارخانه وطن ،در سال  1314نیز
کازرونی بهاتفاق عدهای از تجار اصفهان ،جهت تهیه منسوجات پنبه،
شرکتی به نام شرکت ریسندگی و بافندگی زایندهرود تشکیل دادند.
این شرکت درخواســت اجازه تأسیس یک باب کارخانه ریسندگی و
بافندگی در اصفهان را بــه اداره کل صناعت و فالحت داد .در همین
زمان نیز عدهای از تجار تبریز جهت تأسیس یک کارخانه نساجی در
قزوین تقاضایی به اداره کل صناعت و فالحت ارائه كردند .در این تقاضا
تصریحشده بود که کارخانه منحصرا ً جهت نساجی بوده و این کارخانه
نخهای محصول کارخانههاي نخریســی داخلی را مصرف خواهد کرد.
بهموجب درخواستهای یادشده هیئتوزیران در جلسه 1314/1/18
بر طبق پیشنهاد اداره کل صناعت تصویب كرد اجازه تأسیس دو باب
کارخانه ریسندگی و بافندگی در اصفهان و قزوین بدین شرح داده شود:
 .1به تقاضای شرکت ریسندگی و بافندگی زایندهرود یک باب کارخانه
ریسندگی و بافندگی برای تهیه منسوجات پنبه در اصفهان (به قیمت
 4میلیون ریال)؛  .2به تقاضای آقایان حاج میرزا حســن خسروشاهی
و برادران و حاج حسین شالچیالر و برادران یک باب کارخانه نساجی
جهت تهیه پارچههای پنبه ،پشم و نخ در قزوین (به قیمت  2میلیون
ریال) .بنابراین ،در این دهه این افراد ازجمله کســانی بودند که فضای
کشــور را تغییر دادند و هم مردم را امیدوار کردند و هم مشوق سایر
کارآفرینانشدند.
در سال  1316دانشجویانی که به خارج اعزا م شده بودند کمکم به
کشور بازمیگشتند و در سازمانهای دولتی و بخش خصوصی شروع
بــه کار میکردند .یکی از این افراد خلیل ارجمند بود که باوجوداینکه
میتوانست در خارج بماند و موقعیت شخصی بهتری داشته باشد به
تهران آمد و مشــغول تدریس در دانشکده فنی دانشگاه تهران شد و
کارخانه ارج را تنها با س ه دهنه مغازه در جنوب تهران راهاندازی کرد .در
آغاز تنها تعدادی انگشتشمار با او کار میکردند .او از همان شروع ،کار
را اصولی صورت داد؛ انتخاب نام ارج توسط خلیل ارجمند ،بنیانگذار
کارخانه ارج ،ه م شکل و هم محتوا داشت ،برخی نیز آن را سه حرف اول
نام فامیل بنیانگذار آن میدانند ،برخی نیز سه حرف اول سه کارکرد
اصلی کارخانه ارج یعنی آهنگری ،ریختهگری و جوشــکاری .اما مقام
و اعتبار واقعی ارج با محتوای مردمی کارش آغاز شــد .خلیل ارجمند
شــاگرد ممتازی در میان اولین بورسیههای خارج از کشور بود که در
سال  ۱۳۰۸به فرانسه اعزام شد و از نخستین دانشآموختگان اروپا و
فارغالتحصیل دانشکده مهندسی سانترال پاریس بود .بعد از بازگشت
سالها در دانشکده فنی دانشــگاه تهران تدریس کرد .او از نسل بعد
از انقالب مشــروطیت بود که با دیدن پیشــرفتهای غرب در آرزوی

در سال  1320در شروع ورود متفقین به ایران،شهر اصفهان مرکز صنعتی ایران و خاورمیانه شده بود .در این سالها
افراد دیگری از کارآفرینان وطندوست نیز در اوج يأس اجتماعی واردشده بودند و با کمک یکدیگر چهره اقتصاد
ایران را تغییر دادند.

ترقی کشور خود بودند .بعد از پایان خدمت نظاموظیفه در سال ۱۳۱۶
کارخانه ارج را تأسیس کرد و تا زمان مرگ ناگهانیاش در سال ۱۳۲۳
خدمات مختلفی به مردم ،وزارتخانهها و ســازمانهای مختلف کرد.
اولین کارهای ارج بر اساس گرفتن سفارشهای صنعتی بود .در زمان
جنگ جهانی دوم که قیمت الستیک ماشین به دلیل توقف وارداتش
بســیار باال رفته بود ،اقدام به ساخت الستیک در کارخانهاش کرد .اما
مهمترین و مردمیترین کار مربوط بود به ساخت رختشویخانه در
جنوب تهران .در ســالهای دهه  ۱۳۲۰مردم جنوب تهران از نعمت
لولهکشی آب محروم بودند درحالیکه تمامی آبهای شمال تهران به
جنوب میرفت .وقتی مهندس ارجمند اولین چاه را ساخت با شادی
مردم روبهرو شد ،گویی معجزهای رخداده است .پمپهای برقی را در
چاههایی به عمق  3تا  60متر کار میگذاشــت تا مردم از آن استفاده
کنند .محل کارخانهاش ابتدا در خیابان سیمتری نظامی بود .بعد به
خیابان شوش رفتند .در سال  ۱۳۲۳هنگام بازدید یکی از این چاهها،
کابلــی که او را به ته چاه برای بازدید از پمپ برقی میبرد پاره شــد
و براثر برخورد ســرش با دیواره چاه درگذشــت .روایت میکنند که
تشییعجنازهاش در خیابان تخت جمشید (آیتاهلل طالقانی) که هنوز
آسفالت نشده بود با شرکت دهها هزار نفر برگزار شد و مهندس بازرگان
نیز در مراسم ختم او از خدماتش تجلیل کرد .درواقع در همین مدت
کوتاه فعالیت ،کار مهندسی را چنان مهم نشان داد که در میان فامیل و
جامعه آن زمان به بعد بسیاری از جوانان آرزوی مهندس شدن داشتند.
او نیز یکی از افرادی بود که تالش کرد تا فضای يأس اجتماعی را نهتنها
قبــل از جنگ بلکه در طول دوران جنگ دوم جهانی با کارآفرینیاش
تغییر دهد .بعدها برادرانش کارخانه را توسعه دادند بهنحویکه هنوز بعد
ســالها که حتی تولید این کارخانه متوقفشده است برند ارج ارزش
اجتماعی و اقتصادی بینظیری دارد و این نشان میدهد که خدمات
کارآفرینان هیچگاه از بین نخواهد رفت و در تاریخ ثبت خواهد شد.
بعــد از کودتای  28مرداد علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق بار
دیگر فضای يأس بر ایران حکمفرما شــد .در این دوره نیز کارآفرینان
بودند که بر جو سنگین اجتماعی غلبه کردند و نهضت صنعتی ایران
را پایهگذاری کردند .طولی نکشید که کارخانههای متعددی در کشور
تأسیس شدند و به جای فروش کاالهای خارجی تحت لیسانس ،تولید
داخلی را جایگزین کردند .خانواده الجوردی و الجوردیان در شــرکت
صنعتی بهشهر و قاسمیه و امیرصالح در شرکت پارس به تولید روغن
نباتی شاهپســند و قو پرداختند و رقابت اقتصادی بینظیری را شروع
کردند که مردم مهمترین نفعبرنده آن بودند .شــرکتهای تبلیغاتی
متعددی مانند شرکت فوکوپا به مدیریت فرهاد هرمزی تأسیس شدند
و با ابتکارات خود چهره اجتماع و اقتصاد را تغییر دادند .صنعتگرانی
چون مهندس فضلاهلل رهنما در اصفهان ،محسن آزمایش در تهران،
برادران القانیان در صنایع پالســتیک ،حاج عبــداهلل مقدم در تولید
فاستونی و برادران بهبهانی در تولید وسایل خانگی به همراه بسیاری
ديگر که وارد کشور میشدند و به سرمایهگذاری میپرداختند روز به
روز افزایش مییافتند .اینها کسانی بودند که برونرفت اساسی در فضای
کشور صورت دادند.
علیرغم این فعالیتهای صنعتی ،کشور در رکود بیسابقهای وارد
شد .دكتر اميني روز  17اردیبهشت  1340یعنی فردای روزی که فرمان
نخســتوزیری را دریافت کرد ،به رادیو تهران رفت و در آنجا طی نطق
مفصلی وضع کشور را اسفناک اعالم كرد و گفت تنها راهحل ریشهکن
کردن فســاد و تباهی اســت  -و باید دست افراد نادرست را قطع کرد.

امینی مردم را به جهاد دعوت کرد .دو روز بعد یعنی روز  19اردیبهشت
علی امینی از شــاه خواست که مجلس شــورای ملی و مجلس سنا را
منحل کند و شاه هم طی فرمانی دو مجلس را روز بیستم اردیبهشت
 1340منحل کرد .وضع مأیوسکننده بود طوري که کسی حاضر نبود
آجر روی آجر بگذارد و هیچ کار اقتصادی انجام نمیشد ،حتی خانه و
ساختمانسازی و جادهسازی که آن موقع نیاز اول مملکت بود .امینی
ی که رفت هم مملکتی در حال رکود کامل را برای مردم گذاشت و
وقت 
رفت .بعد از او اسداهلل علم مأمور نجات کشور از رکود خانمانسوز شد.
شاهکار دکتر امینی  -کسی که دکترای دولتی از فرانسه داشت -این بود
که فقط در طی یک سال ایران را به رکودی دچار کرد که در تاریخ این
مملکت سابقه نداشت .گويی کار بهجایی رسید که شاه هم دیگر تحمل
حفظ او را نداشت و او را از کار برکنار کرد .علم اول کابینه خود را ترمیم
کرد و دکتر علینقی عالیخانی را که تا آن موقع مشاور اتاق بازگانی بود
و کارآفرینان را بهخوبی میشــناخت با سمت وزیر بازرگانی و صنایع و
معادن داخل کابینه خود کرد تا شاید او بتواند مانند دکتر شاخت تجارت
و صنعت راکدشده کشــور را دوباره زنده کند .یکی از معضالت کشور
چگونگی خروج از بحران بود که چند مرحله طول کشید .اول در جلسات
دولت باليی که دکتر امینی به جا گذاشــته بود ،یعنی رکود اقتصادی،
موردبحث قرار گرفت .اســداهلل علم دید که این مشکل را با این هیئت
دولــت نمیتواند حل کند و جز این جوانی که تازه برای اولین بار وزیر
شده هیچکدام از وزرا راهحلی برای خالصی از این مخمصه به عقلشان
نمیرسد .بدینجهت او کوشش خود را متمرکز کرد به دیدگاه وسیع
دکتر علینقی عالیخانی ،این جوان تازه وزیر شده .معاون او دکتر نیازمند
تعریف میکند که اولین مشکل عالیخانی در وزارت اقتصاد مبارزه با رکود
فاجعهآمیزی بود که حکومت دکتر علی امینی از خود به جا گذاشته بود،
بهاضافه دلسردی و تا حدی ترس و وحشت سرمایهداران ،که دیده بودند
یک روزی یکمرتبه و بدون مقدمه شــاه مملکت  -به خواست دولت
امریکا -تمام امالک زمینداران را گرفته و به دهقانان داده بود و به جای
آن چند ورق کاغذ به مالکان داده بود که هرســال بیایند و اقساطی را
که دهقانان صاحب زمین شده بابت زمینشان به دولت خواهند داد (!)
به جای قیمت امالکشان بگیرند .همه میدانستند که این یعنی عم ً
ال
مصادره امالک تمام مالکان .تا آن موقع دو گروه در ایران اقتصاد مملکت
را میچرخاندند یکی مالکان که غذای مردم را تأمین میکردند و دوم
بازار تهران که مایحتاج مردم را از خارج وارد میکرد و تولیدات کشاورزی
را بــه خارج صادر ميكرد .حال که مالــکان از بین رفته بودند بازاریان
پولهای خود را از بانکها خــارج کرده بودند و حاضر نبودند دیناری
سرمایهگذاری کنند .آنها میترسیدند که حاال نوبت مصادره اموال آنها
باشد .عالیخانی با شناختی که از کارآفرینان داشت تصمیم گرفت که
گروههای مختلف بازاریان و متخصصان را دستهدسته دعوت کند و نظر
آنها را درباره چگونگی جلب سرمایه سرمایهداران و مبارزه با این رکود
وحشــتناک بخواهد .اول بازاریان تهران را دعوت کرد .بازار موتور رونق
در کشــور بود .او فهمید که برای خروج از رکود باید جو عدم اطمینان
بــازار به دولت را از بین ببرد .عدم اطمینان به وضع مقررات صادرات و
واردات و وضع عوارض خلقالســاعه -عدم اطمینان به همهچیز .وقتی
دولت از تصویب مقررات و قوانین خلقالساعه خودداری کرد و قوانین را
تثبیت کرد و از مالکیت خصوصی حمایت کرد و در عمل اصل اسالمی
«الناس مسلطون علی اموالهم» را اجرا کرد ،کارآفرینان به صحنه آمدند
و مشکالت را حل کردند و یکی از موفقترین دورههای تاریخی اقتصاد
و صنعت را رقم زدند.

در سال 1316
خلیلارجمند
باوجوداینکه
میتوانست در
خارج بماند و
موقعیتشخصی
بهتری داشته
باشد به تهران آمد
و مشغول تدریس
در دانشکده فنی
دانشگاه تهران شد
و کارخانه ارج را
تنها با س ه دهنه
مغازه در جنوب
تهران راهاندازی
کرد
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آکــادمـی

اعتماد عمومی را نشانه نروید!
وجوه مثبت و منفی مقابله با فساد کدام است؟

بـهـانـه

مدتها است که سخن از فساد سیستمی است؛ فساد در جامعه ایران سیستمی شده ،ماری که به اژدها تبدیل شده است .این مسئله جدا از آسیبهای شخصی ،با توسعهنیافتگی
جامعه ارتباط دارد .این مقاله بهانهای است برای تبیین این موضوع؛ ارتباط فساد را با امر فردی و امر کالن جامعه بخوانید.

علی سرزعیم
معاون وزیر کار

چرا باید خواند:
مبارزه با فساد،
جزو اصولی است
که مدام به آن تاکید
میشود؛ اما هر افراط
و تفریطی در این راه
ممکن است اعتماد
عمومی را در جامعه
نشانه بگیرد .معایب و
محاسن این مواجهه را
در این مقاله بخوانید.

در مقابله با فساد
اگرچه باید نقش
رسانهها را جدی
گرفت اما در مورد
نحوهعملکرد
رسانهها و میزان
تاثیری که بر
جامعه میگذارد
باید هشیار بود تا
اثر معکوس بر جا
نگذارد
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امروزه بســیاری از ایرانیان متفقالقول هستند که ایران واجد منابع
زیادی اســت و دقیقاً به همین نسبت از توسعهنیافتگی کشور ناخشنود
هستند و نمیتوانند به سادگی با این وضعیت کنار آیند .اگر ایران کشوری
شبیه مغولستان بود ،برای مردم تحمل توسعهنیافتگی آسانتر مینمود،
زیرا همه میدانستند که زمینه رشد وجود ندارد .اما واقعیت این است که
همه میدانند که منابع رشــد فراوان است اما برای همه توسعهنیافتگی
ایران محل سؤال و حیرت است .وقتی بحث توسعهنیافتگی ایران مطرح
میشــود اولین علتی که به ذهن مردم میرسد فساد مسئوالن است .از
دید توده مردم اگر فســاد مسئوالن وجود نداشته باشد ایران به سرعت
پیشرفت خواهد کرد.
تصور اینکه توسعهنیافتگی ایران به دلیل فساد مسئوالن است مسئله
توسعهنیافتگی را به موضوعی فردی تقلیل میدهد و ریشه مشکل را در
احواالت شخصی جســتوجو میکند .در این نگرش در بهترین حالت
سیستم سیاسی را به دلیل هیمنه افراد فاسد مقصر میشناسند .در این
نگاه مشکل این است که گروهی توانستهاند شبکه روابط ایجاد کنند و با
استفاده از این شبکه روابط ،همدیگر را در کسب کرسیهای مسئولیت
یاری میکنند .به این ترتیب فســاد از ســطح فردی به سطح گروهی
میرسد و نظاممند و ساختارمند میشود.
اگر فساد را مسئلهای فردی بدانیم آنگاه راهحل آن به صورت طبیعی
این خواهد بود که باید افراد ســالم به عرصههای مسئولیت برسند .لذا
مهمترین دستور کار برای مبارزه با فساد ،اصالحطلبی ،تشدید سختگیری
گزینش برای شناخت کاندیداهای ســالم از غیرسالم قبل از انتصاب و
تشــدید حراست در حین فعالیت و افزایش مجال نظارت عمومی نظیر
رسانهها بر تصمیمات و نحوه تخصیص منابع است .به عبارت دیگر دقت
در گزینش ،شفافیت در اطالعات و فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص
منابع و نهایتاً نظارت بر کیفیت حکمرانی راهحل این مسئله است.
در ارزیابی فساد باید گفت اگرچه فساد بخشی از دالیل توسعهنیافتگی
است اما همه داستان نیســت و سادهاندیشی است اگر گمان کنیم که
مسئله ک ً
ال به فساد مسئوالن قابل تقلیل است .اگرچه فساد اولین پاسخی
*
ً
است که به ذهن میرسد اما لزوما درستترین پاسخ نیست  .فرضیه فساد
به دلیل اینکه مســئله را به سطح شخصی یا گروهی تقلیل میدهد در
توضیح بخش بزرگی از مسئله ناتوان است .این تبیین مفروض میگیرد
که شیوه درست حکمرانی مشخص است اما منفعت فردی مانع تحقق
آن است که خود این فرض به شرحی که خواهد رفت محل تردید است.
همچنین طرفداران فســاد که توده مردم هستند معموالً درک کامل یا
چرایی بدبودن فساد ندارند.
دقیقی از
ِ
شــاید بد نباشد که به این سؤال دقیقتر فکر کنیم که چرا فساد بد
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است؟ آیا بد بودن فســاد مالی صرفاً به دلیل مالحظات اخالقی است؟
یعنــی چون فردی درآمدی بیش از تالش و زحمت و لیاقتش کســب
میکند فســاد مذموم است؟ یا اینکه فساد به این دلیل منفور است که
اثرات اقتصادی نامطلوبی دارد؟ روشن است که نامطلوب بودن فساد تنها
از منظر اخالق نیست بلکه تبعات اقتصادی نامطلوب آن اهمیت بیشتری
دارد .در عین حال باید تصور درستی از پیامد اقتصادی فساد داشت .فرض
کنیم که یک پیمانکار باید خیابانی را آسفالت کند ولی از کار میدزدد و
آسفالت به اندازه کافی نمیریزد تا هزینههایش کم شود و سود بیشتری
به جیب زند .روشن است که این رفتار موجب میشود خیابان در مدت
کوتاهتری مجددا ً نیاز به تعمیر و آسفالت شدن داشته باشد که برای جامعه
مضر اســت .در عین حال باید توجه داشــت که او سودی را که به این
نحو به جیب زده اســت احتماالً خرج مصرف شخصی خود خواهد کرد.
مصرف شخصی یعنی اینکه غذا ،لباس ،کفش ،خانه و اموری از این دست
خواهد خرید که تقاضا برای تولید را افزایش خواهد داد .در واقع اگر او کار
خود را درست انجام میداد مجبور بود آسفالت بیشتری از کارخانههای
تولید آســفالت خریداری کند و روی خیابان بریزد .در آن صورت سود
بیشــتری نصیب صاحب کارخانه تولید آسفالت میشد و او میتوانست
مخارج مصرفی خود روی غذا ،لباس ،کفش ،خانه و اموری از این دست را
افزایش دهد اما چون پیمانکار قصه ما دزدی کرده خود او معادل آسفالت
خریدارینشــده را صرف اقالم مذکور خواهد کــرد! لذا در مجموع روی
تقاضای کل جامعه تغییری ایجاد نشده است! با وجود این ،عمل او به زیان
اقتصاد اســت زیرا بخش عمومی را مجبور میکند در زمان نزدیکتری
دوباره آن خیابان را آسفالت کند .عالوه بر این اشکال ،اشکال دومی هم
وجود دارد که این عامل اتفاقاً مهمتر است.
وقتی در جامعه فساد زیاد باشد افراد باهوش مردد میشوند که استعداد
خــود را صرف چهکاری کنند؟ آیا هوش و اســتعداد و توانمندی خود را
صرف خالقیت ،نوآوری و ابتکار کنند یا این هوش و اســتعداد و تالش را
صرف رانتجویی و فساد کنند؟ روشن است که اگر فساد امر سختی نباشد
ممکن است بازدهی تالش برای کسب رانت بیشتر از بازدهی کارآفرینی
و نوآوری شود .در این حالت افراد مستعد جامعه به جای اینکه کارآفرین
و نوآور شوند به افرادی رانتجو تبدیل میشوند که گوهر استعداد خود را
صرف یافتن شیوههای پیچیدهتر رانتجویی خواهند کرد .در این وضعیت
رانتجویی رقابتی میشود و منابع اقتصاد که باید صرف تولید و خالقیت
شود صرف هزینههای مرتبط به فعالیتهای رانتجویی خواهد شد .این
هزینهها مولد نیستند و نوعی هدررفت حساب میشوند ولی از آن مهمتر
استعدادهایی است که در جهت غلط شکوفا شدهاند و فرصتهایی است که
جامعه به واسطه کارآفرین نشدن و نوآور نشدن افراد مستعد از آن محروم

تکمیل بندر آزاد چابهار و شبکه ریلی شرق ایران ،ایران را به کشوری قدرتمند تبدیل خواهد کرد.
ظرفیتهای خالی بنادر و ظرفیت خالی کشتیهای تجاری ایران آماده برای کسب موقعیتهای بهتر
هستند .بهکارگیری این ظرفیتها بدون افزایش سرمایههای اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود.

* اصوالً اولین پاسخها معموالً نسبت به پاسخهای دیگر کمتر درست
هستند و یا غلطاند و موجب گمراهی جامعه میشوند.

بحران فرامرزی
در راه است؟

ایران در مسیر توسعه؛ فرصتها را قدر بدانید

بـهـانـه

شده است .دقیقاً به این دلیل است که فساد امر مذمومی است.
در عین حال که فساد امر مذمومی است و باید با آن مقابله کرد باید
توجه داشــت که مقابله اجتماعی با فســاد نیز منوط به توجه به برخی
مالحظات است .راهحل رایجی که برای مقابله با فساد مطرح میشود این
است که باید مطبوعات و رسانهها آزاد باشند تا هرجا فسادی رخ داد افشا
کنند .طبیعی است که افشاگری موجب جلب توجه عمومی میشود و
انگیزه پیگیری قضایی برای حذف و مجازات فاسدان را بیشتر میکند .در
عین حال باید توجه داشت که این کار میتواند به شکل بدی هم صورت
گیرد و اتفاقاً اثرات معکوس بر جای گذارد.
روشن است که هرجا فسادی رخ ندهد رسانهها انگیزهای برای گزارش
کردن سالمت ندارند و تنها انگیزه دارند که موارد خاص فساد را تیتر کنند.
حال این خطر وجود دارد که افشاهای رسانهای موجب شود که این تصور
گســترش یابد که در دیگر موارد که فسادی گزارش نشده به این معنی
نیست که سیستم سالم است بلکه به این معنی است که هنوز کشف نشده
و فاسدان از شیوههای پیچیدهتری استفاده کردهاند.
اگر این ذهنیت در اذهان تعداد زیادی از مردم رسوخ کند آنگاه بدبینی
فراگیر میشود و اعتماد اجتماعی به نهادها و اشخاص از بین میرود .نتیجه
این امر آن است که انگیزه تالش و کارکردن در بقیه جامعه سلب خواهد
شد .زیرا اگر اکثریت جامعه به این باور برسند که رسوخ فساد بیش از حد
زیاد اســت انگیزهها برای جدیت در انجام درست کار سست خواهد شد
زیرا هرکس با خود خواهد انگاشت که چه فایده دارد که من وظیفه خود
را با سختکوشی انجام دهم وقتی که بقیه در حال دزدی هستند .معلوم
است که اکثریت جامعه دزد و مختلس نیستند ولی رسوخ ذهنیت منفی
نسبت به میزان فراگیری فساد موجب میشود که استدالل مذکور در میان
اکثریت مطرح شود .برنده این وضعیت به طور مشخص کسانی هستند که
از ابتدا هم قصد سختکوشی نداشتند و بازنده آن کل جامعه خواهد بود.
به عبارت دیگر در هر جامعهای یک اقلیتی هســتند که اهل تنبلی
و فرار از سختکوشــی هســتند و یک اقلیت دیگری هستند که فارغ از
رفتار دیگران خود به سختکوشی و جدیت در کارشان اعتقاد دارند .مابقی
جامعه که اکثریت را تشکیل میدهند در جایی بینابین قرار دارند .هرکدام
از این اقلیتها سعی میکنند که اکثریت را به طرف خود بکشانند .اگر
اکثریت سمت اقلیت سختکوش بروند آنگاه قاعده جامعه بر وجدان کاری
و سختکوشی و درستکاری مبتنی خواهد شد و جامعه به سمت فالح و
توسعه خواهد رفت اما اگر اکثریت جامعه سمت اقلیت تنبل بروند آنگاه
جامعه به ســمت قهقرا حرکت خواهد کــرد و عقب خواهد رفت .اینکه
جامعه به کدام سو خواهد رفت مبتنی بر ذهنیت آنها نسبت به دیگران
است .اگر توده فکر کنند که دیگران هم اهل سختکوشی هستند آنها هم
به سختکوشی متمایل خواهند شد و اینگونه سختکوشی الگوی حاکم
بر جامعه خواهد شد .اما اگر اکثریت به این باور برسند که دیگران فاسد
هستند و کار را به درستی انجام نمیدهند آنها نیز به سمت اقلیت تنبل
سوق مییابند.
با این توصیف مشــخص میشود که افراط در افشای فساد و اغراق در
میــزان فراگیری این آفت را به دنبــال دارد که انگیزه اکثریت مردم را در
درستکاری و تعهد به وجدان کاری سست خواهد کرد که پیامد آن برای
جامعه ما منفی و نامطلوب خواهد بود .لذا در مقابله با فساد اگرچه باید نقش
رسانهها را جدی گرفت اما در مورد نحوه عملکرد رسانهها و میزان تاثیری
که بر جامعه میگذارد باید هشیار بود تا اثر معکوس بر جا نگذارد.

چگونه میتوان از موقعیت مناسب جغرافیایی در جهت اهداف توسعهای کشور بهره برد؟ آیا
ما توانســتهایم از این فرصت بهره بگیریم یا فرصتها در گذر زمان به تهدید بدل شده است؟
این بهانهای است برای نوشتن این مقاله؛ مقالهای که فرصتهای منطقهای ایران را برای توسعه
تبیین میکند.

بهرام امیراحمدیان
اقتصاددان

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
شمایی کلی از
موقعیتژئوپلیتیک
ایران داشته باشید
و فرصتهای رشد،
سرمایهگذاری و
توسعه آن را در منطقه
بشناسید،حتما
این مقاله را به قلم
بهرام امیراحمدیان،
بخوانید.

جمهوری اســامی ایران بهعنوان کشــوری باثبات در منطقه آشوبزده
خاورمیانه ،جایگاهی درخور برای ایفای نقشــی بهتر دارد .شبکههای راههای
زمینی (جادهای و ریلی) ،هوایی ،دریایی ایران ازنظر زیرســاختها مناسب و
شاید بتوان گفت که در منطقه بیمانند است .تکمیل بندر آزاد چابهار و شبکه
ریلی شرق ایران ،ایران را به کشوری قدرتمند تبدیل خواهد کرد .ظرفیتهای
خالی بنــادر و ظرفیت خالی کشــتیهای تجاری ایران آماده برای کســب
موقعیتهای بهتر هستند .بهکارگیری این ظرفیتها بدون افزایش سرمایههای
اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود .افزایش روحیه دفاع ملی ،مشارکت مردم در
تصمیمگیریهای سیاســی و افزایش میل به خدمت به میهن الزمه توسعه
اقتصادی است .ایجاد فضای سیاسی مناسب در محیط بینالملل برای ایفای
نقش و انجام تعهدات بینالمللی و همسویی نیروها در برنامه برجام ،راه را برای
توسعه ایران و رسیدن به جایگاه مطلوب رهنمون خواهد شد .در یک جمعبندی
کلی میتوان گفت که خلق فرصتهای جدید برای ایفای نقش موردنظر نیازمند
توجه به ابعاد موضوع است.
این فرصتها را میتوان در ابعاد زیر مورد مالحظه قرار داد:
الف -توسعه بهرهگیری از فضای ایران برای کریدورهای زمینی و هوایی

فضای ناامن پروازی در روی خاک عراق ،ســوریه و اوکراین موجب افزایش
پروازهای عبوری از فضای ایران شده است .شبکه جهانی  flight radar 24بر
روی سایت خود نقشه ترافیک هوایی و این وضعیت را نشان میدهد.
رتبه نخســت ایران در رشــد ترافیک هوایی جهان؛ مدیرعامل شــرکت
مادرتخصصی فرودگاههای کشور گفته است ایران در رشد ترافیک هوایی جهان
موفق به کسب رتبه نخست جهان شده است.
ایران به لحاظ واقعشدن در مسیر ترانزیت شرقی -غربی دنیا از موقعیت بالقوه
کمنظیری برخوردار است اما باید این موقعیت را با تکمیل طرحها و برنامههایی
قابلرقابت با مســیر دیگر کشورها کنیم .ایران در قلب شاهراه شرق  -غرب و
در دو منطقه پرترافیک آسیا  -پاسیفیک و اروپا قرار دارد و امنیت موجود در
ایران با توجه به فضای ناامن کشــورهای همجوار و منطقه یکی از ویژگیهای
این کشور اســت .خرید  118فروند هواپیمای ایرباس به ارزش  10.5میلیارد
دالر بزرگترین قراردادی اســت که در نخستین سفر حسن روحانی به کشور
فرانسه بعد از رفع تحریمها به نتیجه رسید .بنا به اظهارات وزیر راه و شهرسازی
از کمپانی بوئینگ برای حضور در ایران و مذاکره خرید هواپیما از این کمپانی،
دعوت بهعملآمده اســت .افتتاح  ۷هزار کیلومتر مسیر هوایی جدید ازجمله
اقدامات دیگر وزارت راه و شهرسازی است.
ب -حضور جریانهای تروریستی داعش در منطقه ،ایجاد ناامنی و پیامدهای
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آکــادمـی
آن ،موجبات بهرهگیری از قلمرو ایران برای ارتباط بین اروپا و حوزه خلیجفارس
شده است .ایران از نگاه بیرونی جزیره ثبات و امنیت در منطقه آشوبزده و
بحرانی خاورمیانه است.

شبکه راههای زمینی ایران از نظر استانداردهای بینالمللی (زیرساختهای
جادهها ،پلیسراه ،امنیت ،عالیم و خطکشی ،ایستگاههای سوخت و امکانات
استراحتی و غذاخوری) ،از سطحی مطلوب در منطقه برخوردار است .مجموع
راههای ایران شامل  2401کیلومتر آزادراه 16626 ،کیلومتر بزرگراه25538 ،
کیلومتر راه اصلی و  42601کیلومتر راههای فرعی تحت پوشش وزارت راه و
شهرسازی است .راههای روستایی نیز در مناطق مختلف کشور استقرارگاهها
روستایی را با شبکههای اصلی پیوند میدهد.

ج -ابتکار «یک کمربند ،یکراه» ،فرصتی برای منطقه

بر اساس
گزارشهای
بینالمللی(بیپی)
ایران دارای رتبه
نخست در ذخایر
اثباتشده گاز
طبیعیاست
(پیشتر روسیه
رتبه نخست را
دارا بود) ،جذب
سرمایهگذاران
اروپایی برای
استخراج،
احداث خط لوله
و صادرات گاز
طبیعی به اروپا
قدرت ایران را
افزایش خواهد داد

چین درصدد است که راه ابریشم سنتی را در قالب ابتکار «یک کمربند ،ی 
ک
راه» احیا کند .هدف چین بیشتر اقتصادی است .در این ابتکار در یک گزینه از
راههای ارتباطی در کنار دسترسی به اروپا ،چین درصدد دستیابی به خاورمیانه
از طریق ایران است که همان راه سنتی جاده ابریشم است که این بار از جنوب
مرکزی چین بهســوی شمال به سینکیانگ و از آنجا بهسوی غرب به آسیای
مرکزی (قزاقســتان ،ازبکستان ،ترکمنستان) و از آنجا به ایران و سپس حوزه
خلج فارس و درنهایت بهسوی غرب به بینالنهرین (عراق) و شامات (سوریه یا
منطقه لوانت) خواهد رسید .در ابتکارات غربیها این راه تا آسیای مرکزی مسیر
سنتی خود را طی میکند ولی به سمت جنوب به ایران نمیآید و بهسوی غرب
آسیای مرکزی ادامه مییابد و به ساحل شرقی دریای خزر در ترکمنستان به
بندر ترکمنباشی میرسد و ازآنجا به سمت غرب با کشتی با گذر از دریای خزر
به باکو و سپس از طریق قفقاز به اروپا میرود (این مسیر «تراسکا» نام دارد).
در شرایط کنونی که فتنه داعش در سوریه و عرق از بین رفته و امنیت نسبی
در منطقه برقرار اســت میتوان چینیها را به ادامه مسیر سنتی جاده ابریشم
از مســیر ایران به غرب و سپس عراق و سوریه و ادامه آن تا شرق مدیترانه در
داخل خاک سوریه برای دسترسی به حوزه مدیترانه تشویق کرد .برای بازسازی
ســوریه قدرتهای درگیر ازجمله ایران و روسیه و ترکیه سرمایه کافی ندارند.
کشورهای عرب ثروتمند ازجمله عربستان سعودی هم به سبب عدم عالقه به
دولت سوریه ،در این کار پا پیش نخواهند نهاد .تنها قدرت خارجی چین است
که برای احداث و احیای جاده ابریشم انگیزه و سرمایه کافی دارد .از یکسو بازار
مصرف ،منابع انرژی منطقه که موردنیاز چین است و از سوی دیگر کاستن از
تهدیدات امریکا در دریای چین جنوبی و دسترسی به آبهای آزاد در مدیترانه
و برقراری ارتباط با شمال افریقا و جنوب اروپا ظرفیتهای خوبی در اختیار چین
قرار خواهد داد .ایران در این میان میتواند در تنوعبخشی راههای ارتباطی خود
با حوزه مدیترانه و اروپا اقدام کند.

JJراهآهن
راهآهن ایرا ن هماکنون ارتباط کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی
را از طریق راهآهن ســرخس به بندرعباس (از سال  )1375فراهم میسازد .با
اتصال راهآهن سراسری ایران از سوی غرب به میرجاوه در مرز پاکستان ،امکان
بهرهبرداری از راهآهن شرق  -غرب ایران فراهمشده است .این راهآهن پاکستان
را در شــرق به ترکیه در غرب متصل میکند که در چارچوب سازمان اکو نیز
مــورد مالحظه قرار میگیرد .بهرهبرداری از خط آهن شــرق دریای خزر بین
ایران -ترکمنستان -قزاقستان در مهرماه  1393ارتباط شبکه راهآهن ایران را از
سوی غرب منطقه با آسیای مرکزی و روسیه فراهم کرده است.
حرکت قطار جاده ابریشم از چین تا ایران به مدت  12روز در تاریخ رویدادی
مهم بود .اکنون شــبکه راهآهن ایران  13437کیلومتر طول دارد و در امتداد
شمال -جنوب و شرق -غرب ،ایران را به کشورهای همسایه پیوند میدهد.
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JJبنادر
در سال  1395در مجموعه بنادر ایران  145میلیون تن کاال تخلیه و بارگیری
شده است که شامل  63میلیون تن تخلیه و  83میلیون تن بارگیری بوده است.
بیش از  90درصد تجارت ایــران با جهان خارج از طریق تجارت دریایی صورت
میگیرد .ایران با دارا بودن  2043کیلومتر خط ســاحلی در جنوب (خلیجفارس
 1358و دریای عمان  796کیلومتر) و  675کیلومتر مرز آبی در دریای خزر دارای
توانهای محیطی و اقتصادی قابلتوجهی برای همکاریهای منطقهای است .اخیرا ً
یرانی مسافری بین چابهار و مسقط در عمان تحولی در حمل
برقراری خط کشت 
مسافربری دریایی پدید آورده است.
JJبنادر خلیجفارس
اسکله خارک ،بندری عظیم برای بارگیری نفت خام ایران به مقصد بازارهای
مصرفی جهانی ،یکی از بزرگترین اسکلههای نوع خود در جهان است .بنادر تجاری
مهم ایران در خلیجفارس به ترتیب بندر امام خمینی ،بندر بوشــهر و بندرعباس
اســت .بنادر دریای عمان شامل تنها بندر اقیانوسی ایران به نام بندر بینالمللی
شهید بهشــتی و بندر ماهیگیری شهید کالنتری با ظرفیت تخلیه و بارگیری
 80میلیون تن کاال در ســال (پــس از اجرای طرحهای مرحله نهایی) و منطقه
آزاد تجاری چابهار در کنار آن ،ظرفیتهایی برای توسعه منطقه مکران هستند.
یرانی جمهوری اسالمی ایران عبارتاند از :شرکت
همچنین شــرکتهای کشت 
یرانی والفجر ،شرکت ملی نفتکش ایران ،شرکت دریایی تاید واتر خاورمیانه،
کشت 
یرانی ایران و هند ،شرکت ایرسوتر ،شرکت نفت فالت قاره ایران هم شامل
کشت 
یرانی دریای خزر ،شرکت خدمات دریایی
یرانی صدرا ،کشت 
یرانی بنیاد ،کشت 
کشت 
یرانی و شرکت آریا بنادر ایرانیان میشوند که ساالنه میلیونها تن
و مهندسی کشت 
کاال و مواد خام ایران را تخلیه و بارگیری میکنند.
JJبنادر دریای خزر
بندر امیرآباد با امکانات لجســتیک مناسب برای ســوآپ نفتی کشورهای
حاشیه دریای خزر تا یکمیلیون بشکه در روز و همچنین دارا بودن اسکله رو-رو
ظرفیتهای ارزشمندی برای تجارت دریایی دارد .بندر انزلی و نوشهر برای تخلیه و
بارگیری کاال فعال هستند و بندر کاسپین در انزلی و بندر جدید آستارا در دریای
خزر برای مبادله کاال با کشورهای حاشیه دریای خزر یا با گذر از کانال ولگا -دن
در شرایط اقلیمی مناسب آماده فعالیت هستند.
با وجودی که ایران و روســیه خود را دو کشــور همسایه (بدون مرز زمینی)
یدانند و میبایست برای ارتباط از امکانات موجود زمینی (راه زمینی از طریق
م
جمهــوری آذربایجان در مرز با داغســتان) ،دریای خــزر و راههای هوایی بهره
میگرفتند ،متأسفانه این امکانات بهاندازه کافی مورد مالحظه قرار نگرفته است .از
آغاز درگیری چچنها با دولت مرکزی روسیه در اواسط دهه  ،90راه زمینی ایران
از قلمرو جمهوری آذربایجان ســپس مرز زمینی در نزدیکی شهر تاریخی دربند
در ســاحل غربی دریای خزر در مرز فدراسیون روسیه با جمهوری آذربایجان ،به
روی مسافران و کامیونهای باری ایران بستهشده است .به همین سبب کاالهای
صادراتی ایران به روسیه بهویژه میوه و ترهبار با کامیونهای غیرایرانی به نام ترکها
یا آذریهای جمهوری آذربایجان از این گذرگاه عبور میکنند .این اقدامات سبب
افزایش قیمت تمامشده کاالی ایرانی به روسیه و درنهایت منجر به از دست رفتن
بازارها در رقابت با ترکها و آذریها شــده است .چندین بار از روسها خواسته
شــده این مرز را به روی کامیونهای ایرانی باز کنند .آنها قول همکاری دادهاند
ولی هیچگاه عملنکردهاند .ایران با روســیه ارتباط هوایی دارد .متأسفانه از آغاز
گشایش خطوط هوایی بین دو کشور ،تنها یک خط پروازی بین تهران و روسیه
آ ن هم «تهران -مسکو» برقرار است که از دوره شوروی تاکنون ثابت مانده است.
درحالیکه ترکیه در همسایگی ایران خطوط متعدد پروازی به شهرهای مختلف

ایران در آینده نقشی اساسی در بازار انرژی بهویژه گاز طبیعی خواهد داشت .اگرچه روسیه و چین قراردادی برای
فروش گاز به مبلغ  400میلیارد دالر امضا کردهاند ولی چینیها از بیثباتی این برنامه بیمناکاند و میدانند که روسیه
کشوری پایدار در تعهدات بینالمللی نیست و تابع زمان و مکان است.

روسیه در بخش اروپایی و آسیایی آن دارد .مبادالت تجاری بین ایران-روسیه در
حجم زیاد از طریق دریای خزر بین بنادر ایرانی و روسی انجام میگیرد ولی این
یرانی مسافری
مبادالت تنها شــامل کشتیهای باری است و فاقد خطوط کشت 
است.
JJتوریسم و حملونقل دریایی مسافر
سواحل جنوبی خزر در محدوده استانهای گلستان ،مازندران و گیالن دارای
جاذبههای توریستی فراوان است .ســواحل روسیه فاقد این جاذبههای طبیعی
است .ساالنه میلیونها توریست روسیه برای بهرهگیری از سواحل آفتابی ترکیه
در دریای سیاه و بهویژه مدیترانه به ترکیه سفر میکنند .به همین منظور ترکیه و
روسیه رژیم لغو روادیدی داشتهاند و شهروندان هردو کشور ب هراحتی به کشورهای
یکدیگر ســفر میکردند .تعداد زیادی سرمایهگذار روس آماده سرمایهگذاری در
یرانی مسافری ،خطوط هوایی بین اصفهان،
ایران هستند .برقراری خطوط کشت 
شیراز ،کیش ،قشم با شهرهای آسیایی و اروپایی روسیه و لغو روادید ولو یکجانبه
میتواند روابط اقتصادی دو کشور را افزایش دهد .اکنو ن که شرکتهای توریستی
روسیه از فروش بلیت و رزرواسیون هتل در ترکیه منع شدهاند ،برای تابستان آینده
فرصت مناسبی برای پرداختن به صادرات ،ارائه خدمات ،هت لداری و رستورا نداری
و حملونقل فراهم اســت .احتمال زیاد دارد که ترکیه در اقدامی مشابه با اقدام
روســیه در تحریم اقتصادی ترکیه ،عکسالعمل نشــان دهد و از عدم پذیرش
کشــتیهای روس در بنادر ترکیه و اقدامات محدودکننده برای گذر از تنگههای
بسفر و داردانل ایجاد کند .همچنین از دادن فضای پروازی به هواپیماهای روسیه بر
فراز آسمان خود ممانعت به عمل آورد .فضای هوایی و قلمرو زمینی ایران میتواند
مورد مالحظه قرار گیرد .همانگونه که در دریای خزر روسها از فضای هوایی ایران
برای موشکپرانی به نیروهای تروریستی داعش در سوریه بهره میگیرند ،فضای
هوایی جمهوری اسالمی میتواند برای ارتباطات هواپیمایی نظامی و غیرنظامی
روسیه مورد بهرهبرداری قرار گیرد .فضای ایجادشده در منطقه ازنظر امنیتی و ثبات
حاکم در ایران چیزی نیست که بشود آن را نادیده گرفت .افزایش بیکاری در ایران،
نبود اشتغال مولد و نابسامانیهای ناشی از آنها ،میتواند با جذب سرمایهگذاریهای
خارجی و بهرهگیری از فرصتها تا حد زیادی برطرف شود.
JJچابهار
بندر آزاد چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران در دریای عمان موردتوجه هندوستان
و چین است .هندوستان در برنامه دارد که پس از پایان ساخت راهآهن چابهار -
ک سو و راهآهن
مشــهد در میانه این راهآهن در زاهدان با راهآهن افغانستان از ی 
ســرخس برای ارتباط با آسیای مرکزی از ســوی دیگر ارتباط ریلی برقرار کند.
بهرهبرداری از بندر چابهار برای انتقال  110هزار تن گندم کمکی هندوستان به
مردم افغانستان از چابهار برنامهریزی شد.
JJنفت و گاز
اکنو ن که بر اساس گزارشهای بینالمللی (بیپی) ایران دارای رتبه نخست در
ذخایر اثباتشده گاز طبیعی است (پیشتر روسیه رتبه نخست را دارا بود) ،جذب
سرمایهگذاران اروپایی برای استخراج ،احداث خط لوله و صادرات گاز طبیعی به
اروپا قدرت ایران را افزایش خواهد داد .مقام معظم رهبری مدتی پیش ،چند ماه
مانده به آغاز گفتوگوهای ایران و  5+1اعالم فرمودند که اروپا طوری رفتار نکند
که ما آنها را تحریم گازی کنیم .آنها زودتر از سازمانهای ایرانی دریافتند که منظور
یدانند که روسیه از حربه اقتصادی صادرات
مقام رهبری چیست .زیرا بهخوبی م 
گاز بهعنوان ابزاری سیاسی بهره میگیرد .اکنو ن که ایران دارای بیشترین میزان
ذخایر اثباتشــده گاز طبیعی است ،درصدد حضور در بازار انرژی ایران هستند.
ایران میتواند به اروپا اطمینان دهد که تا چند دهه جریان آرام گاز از ایران بهسوی

نکتههایی که باید بدانید
[درصورتیکه ایران نتواند با چین همکاری کند ،جاده ابریشم جدید همان مسیر تراسکا را دنبال
خواهد کرد ،موردی که کام ً
ال در راستای خواستار امریکا در انزوای ایران است.
[ایران از ابعاد سیاسی ،امنیتی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه از شرایطی مطلوب برخوردار است.
این شرایط تاریخی ایران را مرکز ثقل جاده ابریشم جدید ،خطوط هوایی ،قطب گردشگری و معادالت
منطقهای قرار داده است.
[بهرهبرداری از بندر چابهار برای انتقال  110هزار تن گندم کمکی هندوستان به مردم افغانستان
از چابهار برنامهریزی شد.

اروپا ادامه خواهد داشــت و دولــت ایران تضمین میدهد به تعهدات خود عمل
کند .هرچند روسها به ســبب رقابت با ایران در برابر حضور ایران در بازار انرژی
اروپا مقاومت خواهد کرد .نخستین قراردادها شامل احداث یک خط لوله  2هزار
کیلومتری توسط شرکت نفتی «سایپام» ایتالیاست ،قراردادی که ارزش آن  4تا 5
میلیارد دالر اعالمشده است.
JJهمکاری در چارچوب سازمانهای منطقهای
در ابتکار جاده ابریشم چین ،یکراه دریایی هم در نظر گرفتهشده است که
از دریای جنوب چین به اقیانوس هند میرود .باید توجه داشت که چین با تولد
ناخالص داخلی  9500میلیارد دالر در ســال  2014پــس از امریکا (با 16000
میلیارد دالر) مقام دوم را دارد .این کشــور از هماکنون در بانک توســعه آسیایی
و صندوقی که به همین منظور تأسیسشده است ،آماده سرمایهگذاری هنگفت
در زیرســاختهای موردنیاز اســت .اگرچه چین یکی از بزرگترین کشورهای
ســرمایهگذار درزمینه انرژیهای نو بهویژه در نیروگاههای بادی است (حدود 20
میلیارد دالر) ولی نیاز این کشور به انرژی فسیلی همچنان رو به افزایش است.
اهداف چین از این ابتکار دستیابی به بازارهای خاورمیانه برای فروش کاال و
ارائه خدمات و در سوی دیگر دسترسی به انرژی منطقه ازجمله ایران است .ایران
در آینده نقشی اساســی در بازار انرژی بهویژه گاز طبیعی خواهد داشت .اگرچه
گفتهشــده که روســیه و چین قراردادی برای فروش گاز به مبلغ  400میلیارد
دالر امضا کردهاند که از سیبری به چین گاز صادر شود ،ولی چینیها از بیثباتی
یدانند که روسیه کشوری پایدار در تعهدات بینالمللی
این برنامه بیمناکاند و م 
نیست و تابع زمان و مکان است .ازاینرو با وجود چنین قراردادی عالقهمند هستند
با ایرا ن همکاری داشــته باشند .درصورتیکه ایران نتواند با چین همکاری کند،
جاده ابریشم جدید همان مسیر تراسکا را دنبال خواهد کرد ،موردی که کام ًال در
راستای خواستار امریکا در انزوای ایران است .اکنون ایران از ابعاد سیاسی ،امنیتی
و اقتصادی در منطقه خاورمیانه از شــرایطی مطلوب برخوردار است .این شرایط
تاریخی ایران را مرکز ثقل جاده ابریشم جدید ،خطوط هوایی ،قطب گردشگری
و معادالت منطقهای قرار داده اســت .این فرصت برای ایران تکرارنشدنی است.
تدوین یک برنامه توســعه پایدار در چارچوب طرح آمایش سرزمین و برنامههای
پنجساله مبتنی بر آمایش سرزمین و بهرهگیری از سرمایههای مادی و انسانی و
افزایش سرمایههای اجتماعی ،ایران را به جایگاه شایسته و درخور خود رهنمون
خواهد شد.
مذاکره جدی با روسها برای :درخواست جدی از دولت روسیه برای بازگشایی
مرز زمینی دربند به روی ایرانیان در حداقل زمان برای تسهیل صادرات ایران به
روســیه ،برنامهریزی برای جلب توریستهای روسیه در فصل توریستی آینده با
ایجاد تسهیالت تشــویقی و لغو روادید (حتی یکجانبه همانند مورد جمهوری
آذربایجان) ،جدیت در ایجاد خطوط پروازی بین شیراز ،اصفهان ،کیش ،قشم با
یرانی
شهرهای مسکو ،سنپترزبورگ ،آستاراخان و نووسیبیرسک .برقراری کشت 
مسافری در دریای خزر بین بندر انزلی و آستاراخان یا ماخاچکاال در داغستان.

فضای ایجادشده
در منطقه ازنظر
امنیتی و ثبات
حاکم در ایران
چیزینیستکه
بشود آن را نادیده
گرفت .افزایش
بیکاری در ایران،
نبود اشتغال مولد
و نابسامانیهای
ناشی از آنها،
میتواند با جذب
سرمایهگذاریهای
خارجی و
بهرهگیری از
فرصتها تا حد
زیادی برطرف
شود
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آکــادمـی

استقالل کارفرما؛ تشکل مستقل کارگری
سهجانبهگرایی؛ الزامها و پیامها

بـهـانـه

کارفرمایان درباره اصل سهجانبهگرایی چه میگویند؟ آیا آنها از اجرای این اصل راضی هستند؟ مشکل کدام است و بایدها و نبایدهای آن چیست؟ این پرسشها بهانهای است تا از
حسین سالحورزی درباره اصل سهجانبهگرایی بپرسیم .پاسخ این سؤاالت را در مقاله پیش رو بخوانید.

حسین سالحورزی
نایبرئیس اتاق ایران

چرا باید خواند:
شما کارفرمایان
و کارگران ،اگر
میخواهید درباره
فلسفهاصل
سهجانبهگرایی،
رابطه دولت ،کارگر
و کارفرما بدانید این
مقاله را بخوانید .در
این مقاله پاسخ برخی
از پرسشهای خود را
مییابید.

هر تصمیمی در
چارچوب ایجاد
تعادل تازه در
مناسباتبین
کارگر و کارفرما
منوط و مشروط
به چانهزنی
کارشناسانه
و مجاب شدن
طرفین است
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مقولههای انســانی را در یک تقسیمبندی کلی میتوان به دو دسته
«حوزه خواست و آرزو» و «مقولههای عینی و الزامی» تقسیم کرد .دسته
اول آنهایی هســتند که هر گروه اجتماعی یا اکثریت شهروندان جامعه
عالقهمندند از ذهن و دل به دنیای واقعیت بیایند و از رنج و درد آدمیان
بکاهند یا بر شادی و خوشی آنها بیفزایند .بهطور مثال ایرانیان آرزو دارند
سطح رفاه مادی ایران در یک دوره کوتاه در پلهای بایستد که بهطور مثال
شهروندان نروژی در آن پله ایستادهاند .یعنی درآمد سرانه ایرانیان در یک
دوره کوتاهدستکم  8تا  10برابر بیشتر شود .دسته دوم یعنی مقولههای
واقعی آنهایی هســتند که خوب یا بد در الیهالیه زندگی مادی گروههای
گوناگون اجتماعی جای گرفتهاند و هر گروه اجتماعی واقعیت آن را بهطور
ملموس احســاس میکند .این واقعیتها برای جامعه بزرگتر در سطح
یک ملت نیز وجود دارد و شهروندان یک کشور آنها را با پوست ،گوشت و
استخوان لمس میکنند .بهطور مثال مزد کارگران ایرانی بهطور میانگین
با این متغیر و در مقایسه با کارگران کشورهایی مثل کانادا یا استرالیا در
پله پایینتری ایســتاده است .یا اینکه میزان نفوذ و اثرگذاری کارفرمایان
ایرانی در مقایســه با همتاهای انگلیســی یا امریکایی در تصمیمسازی
یا تصمیمگیری اندک اســت .این دو دســته مقوله با جامعههای بشری
همزادند و اولی راه را برای پیشــرفت جامعهها باز میکند و چشماندازها
را نشــان میدهد و یادآوری میکند که به کدام سو باید حرکت کرد .از
میان پدیدههــای گوناگون در مقولههای عینی و واقعی در جامعه ایرانی
که شاید در نگاه نخست و در مقایسه با دشواریهای دیگر در سطح ملی
اهمیت کمتری داشته باشد یکی هم مقوله «سهجانبهگرایی» است .این
پدیده مختص جامعههای دارای سنت دموکراسی در کیفیتهای متفاوت
است که ریشهدار شده و به یکنهاد نیرومند تبدیلشده و بهمرور از سطح
کشــورهای قدیمی صنعتی عبور کرده و به ایران و سایر کشورها رسیده
است .این اصل شــریف اینگونه بیان میکند که در جامعههای سالم و
آزاد وجود ســه نهاد «دولت»« ،کارفرما» و «کارگر» در قانون اساســی و
در قانونهای عادی و در عرف و عادتهای سیاســی به رسمیت پذیرفته
شــده است .بر اساس اصل ســهجانبهگرایی این سه نهاد یادشده بهطور
مسالمتآمیز و بر پایه روش و منش کارشناسانه اختالف دیدگاههایی را که
از منافع متعارض هر نهاد سرچشمه میگیرد طرح و پس از چانهزنیهای
مرســوم کارشناسی به نتیجه میرسند و هرســه نهاد در عمل به مفاد
نتیجهای که در هر زمینه رسیدهاند وفادار هستند.
JJسهجانبهگرایی در ایران
جامعه ایرانی به لحاظ جغرافیایی در جایی از کره زمین استقرار دارد که
موجب تأثیرپذیری قابلاعتنایی از محیط چسبیده به این سرزمین شده
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اســت .ایران مرزهای طوالنی با روسیهای دارد که در یک دوره 70ساله از
 1917تا  1987در اختیار نیروهای انقالبی معتقد به مارکسیسم  -لنینیسم
بوده است .رژیم ساسی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در
دومین دهه از قرن بیستم ترویجدهنده این اندیشه بود که باید طبقه کارگر
در صدر باشد و مناسبات درون مرزهای ملی بر پایه توزیع قدرت به سود
این طبقه باشد .این اندیشه با توجه به زاد و رشد پرشتاب کارگرانی که با
توسعه صنعتی شتابان اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به یک واقعیت
در اروپای غربی و در امریکا تبدیلشــده بود جذابیتهای فوقالعادهای
داشت .ایرانیان به دلیل نزدیکی جغرافیایی به این سرزمین که رهبران آن
فدایی طبقه کارگر معرفی میکردند اندیشه یادشده را فراگرفتند
خود را
ِ
و با توجه به شرایط ایران در سالهای منتهی به جنگ دوم جهانی آن را
در دل کارگران جای دادند .از سوی دیگر اما موقعیت جغرافیایی ایران به
گونهای بود که قدرتهای بزرگ دنیای سرمایهداری به هر قیمتی اجازه
نمیدادند این کشور به کشوری با اکثریت رهبری کمونیستی تبدیل شود.
این خواست استراتژیک کشورهای غربی نیز مزید بر علت شد و کارگران
دستکم در حرف و در نظر و در قانون اساسی قبل از پیروزی انقالب و پس
از پیروزی انقالب اسالمی جایگاه مناسبی داشته و دارند .با نگاهی به قانون
اساسی ایران که در  1358بهوسیله مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب
و در  1368بهوســیله یک گروه منصوب رهبر کبیر انقالب اسالمی امام
خمینی (ره) بازنگری شد ،نخستین اصلی که در قانون اساسی در ارتباط با
بحث کارگر و کارفرما و روابط بین آنها با آن برخورد میکنیم« ،تصمیمات
توافقی طرفین» است .کارفرما نیاز به کارگر دارد و کارگر نیز در قبال کاری
که انجام میدهد ،دستمزد دریافت میکند .دو طرف توافق میکنند که چه
میزان کار و با چه دستمزدی انجام گیرد .در قانون مدنی ،بحث اجاره اشیا و
اشخاص را داریم ،بر همین اساس روابط بین کارگر و کارفرما از این جنس
و به شکل قرارداد و تابع توافق طرفین است .قرارداد بین کارگر و کارفرما
یکی از عقود مصرحه در قانون است و در این قرارداد اراده حاکمیت دارد
و درصورتیکه شرایط عمومی وجود داشته باشد ،الزامآور و صحیح است.
در قانون کار قبلی که در ســال  1337تصویب شد ،مسائلی از ایندست
گنجانده شد و مســائل کارگر و کارفرما از حوزه عرف وارد حوزه حقوقی
شــد .پساز انقالب ،همین مسئله خارج شدن روابط کارگر و کارفرما از
حوزه عرفی و وارد شدن آنها به حوزه حقوقی باعث شد تا شورای نگهبان
با بخشهایی از قانون کار جدید مخالفت کند .مخالفت شورای نگهبان تا
بدانجا پیش رفت که درنهایت این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت
نظام تصویب شد .تبلور مباحث کار و کارگری در مسائل حقوقی در موارد
 41و  52قانون کار بود که اشــاره به دســتمزد و ساعات کار کارگر دارد.
شــورای نگهبان معتقد بود که گنجاندن این مسائل در قانون کار خالف

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.

موازین فقهی است .موازین فقهی بر آزادی اراده طرفین تأکید دارد .از طرف
دیگر اجرای اصل  43قانون اساســی که اصول اقتصادی نظام جمهوری
اسالمی را ترسیم میکند نیازمند تنظیم سازوکارها و روابط مشخص بین
کارگر و کارفرماست و نمیتوان صرفاً به حاکمیت مطلق اراده ،تکیه کرد.
بــرای نیل به این هدف ضرورت دارد که دولت نیز بهعنوان هدایتکننده
و هماهنگکننده ،نقش خود را ایفا کند .قانون میگوید سهجانبهگرایی
به معنای واقعی آن اجرا شود .یعنی با حضور نمایندگان واقعی کارگران
و کارفرمایان .اگر ادعا میکنیم که تصمیماتمان بهصورت شورایی است،
شورای عالی کار داریم ،در سازمان بینالمللی کار شرکت میکنیم و ...باید
رعایت اصل سهجانبهگرایی به معنای واقعی آن لمس شود .بهاینترتیب
بود و هســت که در ایران و از اوایل قرن سپریشده کارگران دستکم در
قانون و در عرف سیاســی حضور جدی داشتند .در همهسالهای سده
شمسی که اآلن به فاصله کمتر از  4سال به پایان آن رسیدهایم کارفرمایان
در نگاه مدیران سیاسی و در نزد شهروندان اعتبار واقعی نداشتند .نهادهای
کارفرمایی در ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی به محاق رفتند و تنها
اوایل دهه  1370بود که از دوران ترس خارج شدند.
JJالزامهای امروز
همانطور که در ســطرهای پیشــین یادآور شــدم تأســیس نهاد
سهجانبهگرایی در ســازمان بینالمللی کار از فرآیند این دگرگونیها در
اندیشه و کردار دو گروه کارگران و کارفرمایان بوده است .این نهاد نیرومند
بــاور دارد که نهاد دولت یک ضلع از ســهضلعی کارگر ،کارفرما و دولت
اســت و سهمی باالتر از یک شــریک ندارد و هر تصمیمی در چارچوب
ایجاد تعادل تازه در مناســبات بین کارگر و کارفرما منوط و مشروط به
چانهزنی کارشناسانه و مجاب شدن طرفین است .این نهاد سهجانبهگرایی
بیشــتر از هر کاری برای بهبود مناسبات میان این سه شریک از مسیر
اصالح و نوســازی قانون کار کشــورها ،بر پایه تفاهم سه شریک است تا
هیچکدام احســاس شکست نکنند .در ایران اما شوربختانه در اواخر دهه
 ۱۳۶۰و در غیاب نهاد نیرومند و استوار کارفرمایان و در میانبرتری مطلق
نهاد دولت و همبســتگی با نهادهای کارگری برپاشده در اوایل پیروزی
انقالب اســامی ،قانون کاری نوشته و تصویب شد که بیشتر از هرچیز
دست دولت و وزارتخانه متولی مناسبات و روابط کار را برای دخالت تا ابد
باز میگذاشت .این قانون از همان دهه  ۱۳۷۰که زندگی اقتصادی ایران
عادی شد ،یک متغیر تنشآفرین و اخاللگر بوده و هست و هرگز از سوی
کارفرمایان و حتی نهادهای کارگر ،بهمثابه قانونی که سازگاری برای افزایش
وفاق و رفاه داشته باشد ،شناختهنشده است .درحالیکه از زمان تصویب
قانون کار نزدیک به سه دهه میگذرد و در این سه دهه اقتصاد ایران هم به
لحاظ اندیشه و بینش مجموعه حاکمیت و هم به لحاظ تصویب و اجرای
برخی قوانین مهم همســاز با اندیشههای نو ،تفاوتهای بنیادین با نیمه
دوم دهــه  ۱۳۶۰دارد .اما برخی از مدیران هنوز ســودای آن دوران را در
سر دارند و براساس آن هرچه اراده کنند باید انجام شود .شوربختانه از این
دست مدیران در وزارتخانه پرشمارند و گویا به دگرگونیها باور ندارند و
بر پایه قانون کاری که اکنون تنها در ذهن و روی کاغذ هنوز قانون است،
تصمیمات یکسویه اتخاذ میکنند و میخواهند با این تصمیمات جای
خود را مستحکم کنند .باور نگارنده این است که شماری از این مدیران،
حســن نیت دارند و میخواهند با خیرخواهی از کارگران حمایت کنند.
نتیجه حمایت این مدیران دولتی همانطور که تجربه نشان میدهد هرگز
به سود کارگران نبوده است .یکی از این مدیران ارجمند ،مدیرکل روابط
کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســت که اصرار دارد دولت باید در

نکتههایی که باید بدانید
[تأسیس نهاد سهجانب هگرایی در سازمان بینالمللی کار از فرآیند این دگرگونیها در اندیشه
و کردار دو گروه کارگران و کارفرمایان بوده است .این نهاد از سهضلعی کارگر ،کارفرما و دولت
تشکیل شده است و دولت سهمی باالتر از یک شریک ندارد.
یهای کالن
[تا زمانی که نهادهای کارگری و کارفرمایی بهاندازه نهاد دولت در تصمیمگیر 
نقش و سهم کافی ندارند سهجانبه گرایی تنها درروی کاغذ باقی میماند.
[دولت و نهادهای سیاسی به خصوصیسازی واقعی بنگاههای صنعتی و اقتصادی اقدام و این
اصل را بپذیرند که توزیع مجدد قدرت به لحاظ اقتصادی صورت بپذیرد.
[باید برای پا گرفتن قدرت عینی نهادهای کارگری آزادی عمل بیشتری درزمینه -انتخابات
آزاد و با گرایشهای گوناگون صورت پذیرد .اینیک اصل است که نهادهای کارگری باید
نماینده واقعی کارگران باشند.

مناســبات کارگران و کارفرمایان به نفع کارگران دخالت کند و حق آنها
را بستاند .وی در یک گفتوگوی تلویزیونی تأکید کرده است« :سیاست
وزارت کار در دوره جدید این اســت که امنیت شغلی کارگران را صیانت
کند و این هدف را با وادار کردن کارفرمایان در ثبت قراردادهای کارگران
در ســامانه ثبت قراردادها انجام خواهد داد ».به نظر میرسد ایران برای
رسیدن به پذیرفتن الزامهای سهجانبهگرایی باید گامهای بلندی بهویژه به
لحاظ اندیشهای بردارد .به این معنا که باید به توزیع متوازن قدرت میان
نهادهای سهجانبه یادشده در این نوشته ملزم بود .این الزام ذهنی و قبول
اینکه باید سهجانبهگرایی موردنظر سازمان بینالمللی کار در ایران اعمال
شود پیامدهایی دارد که باید به آن پیامدها توجه دقیق و همهسویه شود.
JJپیامدها
نخســتین دســتاورد پذیرش ذهنی و اندیشــهای در اجرای فلســفه
ســهجانبهگرایی یا همزیستی مسالمتآمیز نهادهای کارگری ،کارفرمایی و
دولت این است که قانون و مقررات و بخشنامههای صادرشده در چهار دهه
اخیر که سهم اصلی را به دولت داده است و پساز آن سهم کارگران بیشتر
لحاظ شده ،در دستور کار دگرگونی قرار گیرد .قانون کار امروز ایران که در دهه
 60و در شرایط ضعف مطلق کارفرمایان و اتحاد آشکار و پنهان دولت و نهاد
کارگری آن دوران تهیه و تصویب شد هنوز با سهجانبهگرایی فاصله دارد .این
پیامد را باید قبول کرد و در مسیر تحقق آن رفتار کرد .تا زمانی که نهادهای
کارگری و کارفرمایی بهاندازه نهاد دولت در تصمیمگیریهای کالن نقش و
سهم کافی ندارند سهجانبهگرایی تنها روی کاغذ باقی میماند .نهاد دولت در
ایران اگرچه در مقایسه با نهادهای همعرض و طول خود قدرت کمتری درد
اما در مقایسه با قدرت نهادهای کارگری و کارفرمایی واجد قدرت واقعی و با
فاصلهای بعید است .دومین پیامد این است که دولت و نهادهای سیاسی به
خصوصیسازی واقعی بنگاههای صنعتی و اقتصادی اقدام و این اصل را بپذیرند
که توزیع مجدد قدرت به لحاظ اقتصادی صورت بپذیرد .در این صورت باید
قبــول کرد که در ایران برای پا گرفتن قدرت عینی نهادهای کارگری آزادی
عمل باز هم بیشتری درزمینه انتخابات آزاد و با گرایشهای گوناگون صورت
پذیرد .اینیک اصل است که نهادهای کارگری باید نماینده واقعی کارگران
باشــند و این اتفاق نمیافتد مگر اینکه قبول کنیم انتخابات آزاد کارگری و
سراسری برگزار شود و شاید در این صورت نیروهای تازهنفس و سازمانهای
جدید کارگری شکل بگیرد و از انحصارهای تاریخی عبور شود .پیامد دیگر
پذیرش الزامها یکی هم این است که نهاد دولت دست از تحمیل عقاید خود
بر جامعه کارفرمایی بردارد.
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آکــادمـی

بازدارنده یا زاینده؟
آب در مسیر توسعه اقتصادی

بـهـانـه

نسبت آب با توسعه اقتصادی جزو پرسشهايی است که بارها مطرح شده است؛ وقتی آب به مرز بحران میرسد و اقتصاد با چالشهای متعددی روبهروست چگونه میتوان منابع در بحران
آب را مدیریت کرد؟ با این بهانه ،احمد آلیاسین ،تحلیلگر حوزه ارشد آب به این دوگانه همسو و در تعارض پاسخ میدهد.

بنابر آمار و گزارشها ،برداشت از منابع آب جهان از 3790
کیلومترمکعب در سال  1995به  4430مترمکعب در سال
 2000افزایشیافته و پیشبینی میشود با افزایش  10تا
 12در صد در هر ده سال به  5240کیلومترمکعب در سال
 2025برســد .انتظار میرود تا سال  ،2025حدود دوسوم
کشورهای جهان در معرض تنش شدید بیآبيقرار گیرند.
بنا ب ه گزارش شورای جهانی آب ،سه عامل عمده در افزایش
احمد آلیاسین
تقاضا برای آب بیش از همه مؤثر بوده است:
آب
پژوهشگر ارشد حوزه
افزایش فزاینده جمعیت
توسعه صنایع و پیشرفت فناوریهای نوین
چرا باید خواند:
توسعه کشاورزی و نیاز به غذای بیشتر
شتابان
آیا با روند
کمآبــی در ایــران هم بــا توجه به اقلیم خشــک و
اقتصادی
های
رقابت
نیمهخشک ،در پهنه کویری و کوهستانی کشور ،در کنار
منافع
به
یابی
ت
دس
برای
جمعیتی که ظرف سه دهه گذشته از دو برابر فراتر رفته،
اقتصادی
رشد
و
بیشتر
دغدغه همیشگی کارشناسان آب کشور بوده است .در این
باالتر که منجر به
نوشتار تناقض کمبود منابع آب با رشد اقتصادی به تصویر
آب
مصرف بیشتر
درآمده است.
صنعتی
برای تولیدات
جمعیت جهــان در آبان  1396از مرز  7.6میلیارد نفر
برای
کافی
میشود ،آب
و در ایران از  80میلیون نفر عبور کرده اســت .ایران ازنظر
افزایش
به
جمعیت رو
جمعیتی در جهان هفدهمین ،در آسیا نهمين و در منطقه
دسترس
در
جهان
ایران و
سومین کشور است .پرسش این است که آیا با روند شتابان
خیر؟
یا
بود
خواهد
رقابتهای اقتصادی برای دســتیابی به منافع بیشــتر و
پاسخ این سؤال را در این
رشــد اقتصادی باالتر که منجر به مصرف بیشتر آب برای
مقالهبخوانید.
تولیدات صنعتی میشود ،آیا آب کافی برای جمعیت رو به
افزایش ایران و جهان در دسترس خواهد بود یا خیر؟ زیرا
رقابتهای اقتصادی ،پیشرفت تند فناوریها ،تولید کاالهای مصرفی نوظهور و تفننی ،ترقی
الگوهای مصرف ،جملگی باهدف دســتیابی به رشد اقتصادی باالتر صورت میگیرد .بدیهی
است ،این مسابقه جهانی برای تحصیل رشد اقتصادی باالتر ،بدون مصرف بیشتر آب و تهدید
منافع اقشار محرومتر جامعه ممکن نخواهد بود .به سخن دیگر اگر تا یکی ،دو قرن پیش فقط
رشد جمعیت بر تقلیل سرانه آب اثرگذار بود ،امروز عوامل دیگری غیر از رشد جمعیت بر کاهش
سرانه آب اثرگذارند ،مانند پیشرفت فناوریهای جدید ،رشد اقتصادی ،افزایش جمعیت طبقه
متوسط ،درآمد بیشتر و تغییر الگوی مصرف .درنتیجه ،این عوامل فشار بیشتری بر منابع آب
محدود سیاره زمین وارد میکنند.
وضعیت فعلی نشان میدهد توسعه اقتصادی ،بازرگانی و پیشرفت فناوری بهجای آنکه به
توسعه پایدار برای نسلهای آینده جهت دهد ،جهان را بهسوی کاهش منابع زیستمحیطی
54

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوهفتم ،دی 1396

ســوق میدهد .امروز جامعه بشری با تشدید مسائل بنیادین زیستمحیطی ،ناشی از فرایند
ساختار سرمایهداری که جوهر آن رقابت برای منافع بیشتر و رشد درآمد فزونتر است به چالش
گرفتهشده است.
در نمودار زیر ،نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص ملی جهان از سال  1980تا ( 2012واقعی)
و برای ســالهای  2013تا ( 2015پیشبینی) ،جمعاً به مدت  35ســال بر پایه آمار صندوق
بینالمللی پول ( )IMFنشان دادهشده است .نمودار مذکور درعینحال نشاندهنده روند تند
ترقی نرخ رشد از سال  1980به بعد است ،که ناشی از افزایش تولید ،افزایش بهرهوری ،پیشرفت
فناوریها و توسعه مبادالت بازرگانی است.
در اقتصاد رقابتی بازار ،گریزی جز رشد اقتصاد جهانی به نظر نمیرسد .اما مقوله «آب» در
فرایند رشد اقتصادی ،حساس و محدودکننده است .زیرا هماکنون توسعه اقتصادی در نواحی
درگیر با تنش آبی ،با خطرات جدی روبهرو شده است .بهطوریکه صاحبان سرمایه در اینگونه
موارد پیش از هر اقدامی ،به چگونگی تأمین آب موردنیاز میاندیشند.
با توجه به رهیافتهای متداول مدیریت آب ،توسعه در هر منطقه بهاندازهای محقق و پایدار
میشود که برای آن از وجود آب کافی اطمینان حاصل شود .دستیابی به مدیریت آب از منظر
بهرهوری و تولید میتواند به کاهش خطرات کمآبی و تحقق رشد اقتصادی منجر شود .ولی تا
چه اندازه رشد؟ و تا کی؟
پاســخ این پرسشها در گروی بررسی جداگانه روند عرضه و تقاضا در وضعیت کنونی
کشورها و نواحی مختلف جهان است .فشار تقاضا از ناحیه رشد جمعیت و افزایش شدت
مصرف آب در بخشی از جمعیت که با تغییر شیوه زندگی ،الگوی مصرف باالتری را جایگزین
الگوی مصرف پیشین میکنند ،تشدید میشود .عالوه بر آن نقش رشد شهرنشینی ،توسعه
صنایع و تغییر اقلیم هم در افزایش فشــار تقاضا برای درخواست بیشتر آب کشاورزی و
پر کردن مخازن ســدها بیاثر نمیماند .درزمینه عرضه آب نیز موضوعاتی از قبیل انتقال
آب ،دسترسی به آب و تغییر کاربری آب ،چالشهایی را تحمیل میکند که بر پیچیدگی
مدیریت آب میافزاید.
ً
درنتیجه روند حرکت هریک از دو مقوله عرضه و تقاضا ،دقیقا در جهت مخالف پایداری و
ترقی رشــد اقتصادی آینده است و از تضاد این دو روند ،تنش آبی شدت مييابد و بهتبع آن
فشار وارده بر اکوسیستم بهموازات فشارهای اقتصادی و سیاسی بر سنگینی تنش آبی میافزاید.
کما اینکه در وضعیت کنونی  2.5میلیارد نفر در مناطقی از جهان زندگی میکنند که به علت
افزایش جمعیت و رشد اقتصادی بهطور بیسابقهای با تنش آبی روبهرو شدهاند 20 .درصد تولید
ناخالص ملی نیز در نواحی کمآب و درگیر با خطر کمآبی انجام میشود که هم بر تولید و هم بر
واکنش تولیدکنندگان در رقابت بر سر مصرف آب اثر منفی میگذارد.
با توجه ب ه شــتاب توسعه اقتصادی و بهبود سطح زندگی طبقه متوسط ،ضعف مدیریت
منابــع آب ،چالشهای پیچیدهای در پیش دارد .ازاینرو هرگونه اقدام برای راهاندازی و بهبود
مدلهای نوپای حکمرانی آب و ســامانههای زیرساخت آن ،به سالها و بلکه دهها سال وقت
نیاز دارند ،تا تغییرات به نتایج مناسبی برسند .تعامل بیتناسب عرضه و تقاضا هنگامی بیشتر

باید تا بیشتر از این دیر نشده تحوالت و تغییرات اساسی در اصالح ساختار حکمرانی منابع آب کشور صورت گیرد.
بخش آب با سایر عرصههای توسعه کشور به سان عرصههاي کشاورزی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی ارتباط
تنگاتنگ دارد و نباید با آن انتزاعی و تجریدی رفتار شود.

حقیقی تولید ناخالص داخلی جهان ۱۹۸۰،تا( ۲۰۱۷برآورد)
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نگرانکننده شد که تحلیلهای موسسه بینالمللی سیاستپژوهی غذا انتشار یافت .بر اساس
گزارش موسسه مذکور ،چنانچه وضع به منوال جاری پیش برود ،تا سال  2050میالدی ،بیش
از  4/8میلیارد نفر (بیش از نیمی از مردم جهان) ،حدود نیمی از تولید غله جهان و  45درصد
کل تولید ناخالص ( 63تریلیون دالر) معادل  1.5برابر اقتصاد امروز جهان ،مورد تهدید تنش
ی قرار خواهند گرفت.
آب 
به نظر میرسد با تلفات و ضایعات کمتر ،بازیابی بیشتر ،مدیریت کارآمد و بهرهوری مؤثرتر
در مصارف شخصی ،جمعی ،کشاورزی و صنعتی بتوان به سطوح باالتر فراوری و باروری آب
(تولید اقتصادی به ازای هر قطره) و کاهش تنش آبی دست پیدا کرد.
تنها با تغییر رهیافت امروز و با رویکرد «فرآوری» و «باروری» آب (تولید اقتصادی به ازای هر
قطره) در قالب حکمرانی نوین آب است که میتوان آینده دلپذیرتر ولی نهچندان آرمانی برای
مدیریت آینده آب فراهم آورد.
بر اساس پیشبینی سازمان ملل ،تا سال  2025حدود  60درصد مردم جهان با تنش آبی و
در همین حدود با کمبود و تنش بهداشت روبهرو خواهند شد .در نمودار زیر ،پیشبینی تغییر
یا کاهش متوسط سرانه آب هر نفر در سال و در  7کشور از قاره استرالیا ،اروپا ،امریکای شمالی
و امریکای جنوبی از سال  2012تا  2050دیده میشود.
JJراهبرد تازه
تا اواخر قرن بیستم ،مدیریت آب سالم و مصارف آن در محدوده حوضههای آبریز رودخانهها،
مناطق و کشــورها صورت میگرفت .از دهههای پایانی قرن بیستم ،منابع آب سیاره زمین با
ازدیاد جمعیت و افزایش انواع مصارف آب و آلودگیها رفتهرفته تحتفشــار فزاینده انســان
تغییرات در منابع آب تجدیدپذیر در سال/2012- 2050نفر
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نکتههایی که باید بدانید
[ امروز جامعه بشری با تشدید مسائل بنیادین زیستمحیطی ،ناشی از
فرایند ساختار سرمای هداری که جوهر آن رقابت برای منافع بیشتر و رشد
درآمد فزونتر است به چالش گرفتهشده است.
[ 20درصد تولید ناخالص ملی در نواحی کمآب و درگیر با خطر کمآبی
تولید میشود که هم بر تولید و هم بر واکنش تولیدکنندگان در رقابت بر سر
مصرف آب اثر منفی میگذارد.
[با توجه بهشتاب توسعه اقتصادی و بهبود سطح زندگی طبقه متوسط،
ضعف مدیریت منابع آب چالشهای پیچیدهای در پیش دارد.
[هرگونه اقدام برای راهاندازی و بهبود مدلهای نوپای حکمرانی آب و
سامانههای زیرساخت آن ،به سالها و بلکه دهها سال وقت نیاز دارد تا
تغییرات به نتایج مناسبی برسند.
[ ایران نمیتواند بدون دسترسی به آمار قابلاعتماد آبرانه ملی بهموازات
مآبی غلبه کند.
یهای ک 
روند فزاینده جمعیت بر دشوار 
[نمیتوان مسائل و چالشهای منابع آب را با راهحلها و ساختارهای
گذشته مانند مدیریت سازهای ،سدسازی ،انتقال بینحوضهای و حکمرانی
فرادست به فرودست ،اداره کرد.

قرار گرفت .درنتیجه مدیریت منابع و مصرف آب روزبهروز با پیچیدگی و دشــواری بیشتری
روبهرو شد.
در حال حاضر و در دومین دهه قرن بیســت و یکم ،منابع آب هم به ســان بســیاری از
موضوعات تعاملی انسان از قبیل اقتصاد ،آموزش ،ارتباطات و نظایر آنها ،مشمول جهانیشدن و
تغییرات جهانی شده و ناگزیر چندین سال است که منابع آب نیز در صورت مسائل مهم جهان
گنجانیده شده و ازاینرو ،کلید حل مسائل آب در کشورها در گروی شناخت ابعاد جهانی آب
است.
در فرایند طراحی طرح جامع آب کشــورها ،بســیاری دولتها و کارشناسان هنوز هم به
گونه سنتی و عادتی ،با چشمانداز صرفاً داخلی و ملی در پی انطباق و برقراری تعادل و توازن
بین عرضه و تقاضای آب درون مرزها و در محدوده حوضههای آبریز هستند .به سخن دیگر
برآوردهای سنتی مصارف ملی تنها بر پایه برداشت آب درون کشورها استوار بوده و نهتنها بین
مصارف آب برای تولیدات مورداستفاده داخل کشور و مصارف آب برای تولیدات صادراتی تفاوتی
منظور نمیشود ،بلکه میزان آب مصرفی کشورهای دیگر برای کاالهای وارداتی به داخل کشور
هم در برآوردها وارد نمیشود .لذا برای دستیابی به تحلیلهای دقیقتر و فراهم کردن اطالعات
بیشتر برای تصمیمگیری مسئوالن ،دامنه برآورد مصارف ملی آب کشورها باید با لحاظ کردن
آبهای مصرفی تولیدات داخل و خارج کشور گسترش داده شود.
دولتها ضمن اینکه از یکســو در پی کاهش تقاضا و از سوی دیگر در پی افزایش عرضه
بیشــتر آب هستند ،ولی بدون کنجکاوی در میزان تقاضا ،کوشش خود را بیشتر برای جلب
رضایت مصرفکنندگان آب به کار میگیرند و کمتر به ابعاد جهانی الگوهای تقاضا توجه دارند.
ازآنجاکه فرایند تولیدات در اقتصاد جهانی از کشوری به کشور دیگر تغییر میکند ،در شرایط
کنونی ،تقاضای آب را باید خارج از مرزهای کشورها و از طریق واردات کاال جستوجو کرد .همه
کشورها در حال تجارت کاالی پرمصرف آب هستند ،و در این میان معدود کشورهایی هستند
که با استفاده از فراوانی آب و بدون توجه به چگونگی مصرف منابع داخلی ،به تولید کاالهای
پرمصرف آب برای صادرات مشغولاند و توجهی به پایداری مصارف داخل کشورشان ندارند.
آب شیرین ،سالم و پاک مهمترین و حیاتیترین ماده هستی در سیاره زمین است .جهان
امروز از یکسو با رشد فزاینده جمعیت کشورهای درحالتوسعه و توسعهنیافته ،و از سوی دیگر
با گرایش اقتصاد جهانی به فناوریهای نو ،رشد باالتر اقتصادی ،تولید بیشتر و بهتبع آن مصرف
زیادتر آب روبهروســت .لذا با توجه به تنشها ،کمآبیها و خشکسالیها ،دیگر شیوه متداول
مدیریت منابع و مصارف آب ،شــامل مدیریت برداشت و مصرف آب در محدوده جغرافیایی
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آکــادمـی
کشورها کارساز نيست و از سالهای آغازین قرن بیست و یکم و در فرایند رویکرد جهانی آب،
برای برآورد و مصرف دقیق ،شیوه نگرش مدیریت آبرانهای پیشنهاد شد.

آب سبز که همان باران اســت ،حجــم آبی است که بیشتر به مصرف تولیدات کشاورزی
میرسد .آب سبز در ایران به علت مناطق وسیع کوهستانی و کویری کشور و عدم همزمانی
بارندگی با فصل رویش محصول ،بیشتر محدود به حاشیه جنوبی خزر (گیالن و مازندران) و تا
حدی نواحی شمال غرب کشور میشود .آب سبز در مناطق مرکزی ،شرقی ،جنوبی و جنوب
شرقی قابلاعتنا نیست.
آب خاکستری حجم آبی است که در فرایند مصارف گوناگون آلوده میشود و میتواند در
فرایند بازیابی قرار گیرد.
آبرانه ابزاری اســت بــرای اندازهگیری تخصیص منابع آب از طریق بــرآورد میزان آب
مصرفشده در بخشهای کشاورزی ،صنعت ،شهری و خدمات ،تبخیر و مصرف در تولیدات و
آلودگی در واحد زمان.
آبرانه درواقع شاخص جغرافیایی ،معنیدار و گویایی برای بیان مصارف است .زیرا نهتنها
نشاندهنده آبهای به مصرف رسیده و آلودهشده است ،بلکه محل و موقعیت کاربری آب را
هم معرفی میکند .بسیاری کشورها آبرانه خود را به گونه معنیداری ،برونمرزی کردهاند،
بدون توجه به اثر کاالی وارداتی بر کمآبی و آلودهســازی در کشــورهای صادرکننده .آگاهی
دولتها از دامنه و حدود بستگی کشورهای دیگر به منابع آب ،نهتنها در ارزیابی سیاستهای
زیستمحیطی مؤثر است ،بلکه در تأمین امنیت غذایی کشورشان نیز اهمیت دارد.
با آنچه گفته شــد ،آبرانه هر فرد ،خانوار ،موسســه ،منطقه ،کشور ،تولیدات کشاورزی و
صنعتی قابلمحاسبه است .محاسبه انواع آبرانه کمک زیادی به کاهش حجم ضایعات ،تلفات
و آلودگی آبها در جهت توسعه پایدار مدیریت آب میکند .محاسبات انجامشده کارشناسان
خارجی در زمينه آبرانه کشورهای جهان در شکل  4دیده میشود .برای نمونه به چند مورد
اشاره میشود:
آبرانه یک نفر چینی  1070مترمکعب در سال است که ده درصد آن مربوط به خارج از
کشور است.
آبرانه یک نفر ژاپنی  1380متر مکعب در سال است که  77درصد آن به خارج از کشور
تعلق دارد.
آبرانه یک نفر امریکایی  2840مترمکعب در سال است که  20درصد آن به خارج مربوط
میشود.
آبرانه هر محصول عبارت است از حجم آبی که برای تولید محصول با احتساب تلفات و
آلودگی آب در مراحل مختلف تولید مصرف میشود .تولید کم محصوالت کشاورزی با آبرانه
زیاد برای هر واحد تولید معرف مدیریت ناکارآمد عرضه و تقاضای آب است .برای نمونه آبرانه
چند محصول در زیر داده میشود:
 1800لیتر آب برای توليد یک کیلوگرم شکر از نیشکر
 1600لیتر آب برای یک کیلوگرم نان گندم
 1000لیتر آب برای تولید یک کیلوگرم گندم

JJآبرانه
ردپای آب یا «آبرانه» مقدار آبی است که در خانه ،مدرسه ،کارخانه ،مزرعه ،اداره ،شهر یا
کشور در واحد زمان مصرف میشود .آبرانه شامل کلیه مصارف مستقیم (شیر آب ،رودخانه،
چاه ،چشمه ،قنات ،مخازن ،بطری ،تانکر) و مصارف غیرمستقیم (آب مصرفشده در تولید مواد
غذایی ،تولیدات صنعتی ،تولید انرژی و خدمات) میشود؛ از قبیل آبرانه یک کیلو محصول
کشاورزی ،آبرانه یک کیلو فوالد ،آبرانه یک دستگاه اتومبیل ،آبرانه یک نفر شهروند ،آبرانه
یک رأس دام یا آبرانه یک محله یا یک استان .نگارنده انتخاب واژه آبرانه برای معادل انگلیسی
آن را وامدار مهندس انوش نوری اسفندیاری است .به آب مصرفی غیرمستقیم که نه نوشیده و
نه لمس میشود و فقط در فرایند تولید به مصرف میرسد« ،آب مجازی» گفته میشود .آبرانه
یک منطقه یا یک کشور را میتوان در چارچوبهای زیر تعریف کرد:
برانه ملی عبارت اســت از مجموع آبهای مصرفشــده داخل کشور برای تولید کاال و
آ 
خدمات موردنیاز اهالی کشور و از دو مؤلفه زیر تشکیل میشود:
آبرانه داخلی یا آبرانه درونمرزی کلیه آبی است که به هر شکل از محل برداشت از منابع
آب داخل مرزهای کشور به مصرف اهالی کشور میرسد.
برانه خارجی یا آبرانه برونمرزی ،آب مصرفشده در خارج از کشور برای تولید کاالهای
آ 
وارداتی به درون کشور است.
آبرانه کل کشور عبارت اســت از مجموع آبهای مصرفشده و آلودهشده داخل کشور
در فرایندهای تولید .یعنی جمع آبرانه ملی به عالوه آبهای آلوده و آبهای مجازی صادره.
آب مجازی صادراتی عبارت است از مجموع آبهای مصرفی و آلودهشده درون کشور برای
تولید کاالهای صادراتی ،به عالوه آب مصرفشده آن بخش از محصوالت وارداتی که دوباره از
کشور صادر شود.
آب مجازی وارداتی ،آبی است که در تولید کاالهای وارده به کشور مصرف ميشود و «آبرانه
خارجی» خوانده میشود.
طرحریزی و ابداع مفهوم آبرانه در ابتدای قرن بیست و یکم توسط هویکسترا ،کارشناس
هلندی پیشنهاد شد و تاکنون نتایج چندین مطالعه جهانی او و همکاران در مجامع بینالمللی
آب انتشار یافته است.
به گفته پروفسور هويکسترا ،مبدع مفهوم ردپای آب ،جذابیت مفهوم ردپای آب ،در تأثیرات
انسانی بر کل منابع آب شیرین مورد مصرف یک جامعه است .تبعات این تأثیرات انسانی در بروز
مشکالت آبی مانند کمبود آب ،آلودگی آب ،تلفات آب و غیره در ساختار اقتصاد ،چرخه تولید
و رفاه جامعه قابلپیگیری اســت .ردپای بخش عمده آب مصرفی بسیاری از کشورها را باید
در خارج از آن کشورها جستوجو کرد .این کشورها مقادیر زیادی آب را در قالب محصوالت
مصرفــی و خوراکی وارد میکنند .این امر باعث
فشار بر منابع آبی کشورهای صادرکننده میشود،
نمایش پراکندگی آبرانه سرانه در سال در نواحی مختلف جهان
کشورهایی که از حکمرانی و حفاظت خردمندانه
منابع آبی خود محروماند.
درک و شــناخت ردپای آب کشور یا آبرانه
کشور برای برآورد دقیق عرضه و تقاضا و تدوین
سیاستهای توســعه حايز اهمیت است .برآورد
آبرانه کل کشــور شامل مجموع مصارف «آب
آبی» (آبهای سطحی و زیرزمینی)« ،آب سبز»
(باران) برای مصارف کشاورزی« ،آب خاکستری»
(آبهــای آلــوده) و انــواع تبخیر میشــود.
بهعبارتدیگر ،آبرانه از ســه مؤلفه زیر تشکیل
میشود (هویکسترا ،2012 ،ص :)10
آب آبی اشــاره به مصرف منابــع آبهای
سطحی و زیرزمینی دارد..
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در اقتصاد رقابتی بازار ،گریزی جز رشد اقتصاد جهانی به نظر نمیرسد .اما مقوله «آب» در فرایند رشد اقتصادی ،حساس
و محدودکننده است .زیرا هماکنون توسعه اقتصادی در نواحی درگیر با تنش آبی ،با خطرات جدی روبهرو شده است.
بهطوریکه صاحبان سرمایه در اینگونه موارد پیش از هر اقدامی ،به چگونگی تأمین آب موردنیاز میاندیشند.

 2500لیتر آب برای یک کیلوگرم برنج
 10000لیتر آب برای یک کیلوگرم پنبه
 1000لیتر آب برای یک کیلو شیر
 15400لیتر آب برای یک کیلو گوشت گاو
 140لیتر آب برای یک فنجان قهوه
 35لیتر آب برای یک فنجان چای
 70لیتر آب برای یک سیب
 50لیتر آب برای یک پرتقال
ایران یکی از کشورهای واردکننده آب مجازی نشان داده شده که ساالنه حدود  47میلیارد
مترمکعب یا نزدیک  50درصد برداشــت ساالنه کشور آب مجازی وارد میکند .البته معلوم
نیست صحت این رقم مورد گواهی نهادهای رسمی کشور قرار داشته باشد .ولی با واردکردن
ساالنه  6میلیون تن گندم 6 ،میلیارد مترمکعب و با واردات ساالنه یکمیلیون تن برنج ،دو ونیم
میلیارد مترمکعب آب (جمعاً  8/5میلیارد مترمکعب) وارد کشور میشود ،که اگر به آن سهم
واردات آب مجازی انواع واردات مانند کنجاله ،ذرت دامی ،پوشاک و منسوجات ،لوازمخانگی،
مصالح ساختمانی ،اتومبیل ،محصوالت صنعتی ،کاالی مصرفی و ...اضافه شود ،میزان واردات
آب مجازی در همین حدود برآورد میشود.
ایران نمیتواند بدون دسترســی به آمار قابلاعتماد آبرانه ملی بهمــوازات روند فزاینده
جمعیت بر دشواریهای کمآبی غلبه کند .ناگزیر مطالعات دقیق برای برآورد آبرانه کشور از
دو چشمانداز تولیدات و مصارف عمومی بهصورت علمی و سیستماتیک باید صورت گیرد .اولین
گام تهیه نقشه کمی (مقداری) آبرانههای سبز ،آبی و خاکستری کشور در رابطه با تولیدات
کشــاورزی ،تولیدات صنعتی و مصارف عمومی و خدمات است .در گام دوم ،برآورد میزان آب
مجازی مشمول تجارت محصوالت کشاورزی و کاالهای صنعتی با دیگر کشورهای جهان است.
با آگاهی از حجم آب مجازی ،حجم آبهای سبز ،آبی و خاکستری ،الگوهای مصرف ،تلفات
و تبخیر ،روند افزایش جمعیت و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ،و توجه به
آبرانه سایر کشورهای جهان ،میتوان به آمار و اطالعات مستندی دستیافت ،تا آمادگی الزم
برای تجدیدنظر در طرح جامع آب و سایر طرحهای توسعه کشور برای یک چشمانداز نسبتاً
درازمدت فراهم شود.
JJخودکفایی آب در برابر وابستگی آب
خودکفایی ملی یک کشور در آب ،عبارت است از نسبت آبرانه داخلی به آبرانه کل کشور
و بر توانایی ملی در تأمین آب موردنیاز داخلی برای مصارف عمومی ،خدمات و تولیدات داللت
میکند .خودکفایی آب ،هنگامی صددرصد محسوب میشود که تمامی آب موردتقاضا در داخل
کشور عرضه شود .خودکفایی در آب هنگامی به سمت صفر میل میکند که تقاضا برای آب
موردنیاز خدمات و کاال ،به حجم آب مجازی وارداتی متکی شــود .کشورهای واردکننده آب
مجازی ،درواقع گریزی جز تکیه به منابع آب دیگر نقاط جهان ندارند .در این حالت وابستگی آب
مجازی وارداتی یک کشور عبارت خواهد بود از نسبت آبرانه برونمرزی به آبرانه کل کشور.
برابر قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی قرار بود که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت
نیرو ،بهگونهای هماهنگ برنامهریزی کنند تا طی برنامه چهارم توسعه هر سال از بیالن منفی
آبخوانهای زیرزمینی کاسته شود تا سرانجام ذخایر آبهای زیرزمینی از بیالن منفی فارغ شود.
متأسفانه این برنامه به سان بقیه برنامههای توسعه به جایی نرسید و آبهای زیرزمینی با 11
میلیارد بیالن منفی هنوز از معضالت کشور است.
خیلی خوشبینانه و بر اساس آمار دهههای پیش اگر از  130میلیارد مترمکعب پتانسیل
آبهای تجدیدپذیر ساالنه کشور ،حدود  ۱20میلیارد مترمکعب آن قابلدسترسی محسوب
شــود ،تنها در اثر افزایش بیرویه جمعیت ،سرانه آب قابلدســترس و تجدیدپذیر ایران در
دهههای اخیر برابر جدول زیر بهشدت کاهشیافته است.
ی اســت که در سالهای اخیر پتانسیل آب کشور بین  100تا  116میلیارد و
اين در حال 
برداشــت از آن حدود  75تا  80میلیارد گزارششده است .با در نظر گرفتن رقم  80میلیارد
مترمکعب ،آبرانه یا ردپای سرانه آب در سال  1396به  1000مترمکعب میرسد که از سرانه
 1700مترمکعب مرز تنش آبی تعریفشده خانم مالین فالکن مارک (کارشناس پروژه هزاره

سال

جمعیت -نفر

متوسط سرانه آب قابلدسترس به مترمکعب در سال

1335

19000000

6316

1345

25000000

4800

1355

34000000

3530

1365

50000000

2400

1375

60000000

2000

1385

71000000

1690

1392

77000000

1560

1396

80000000

1500

ســازمان ملل) خیلی کمتر اســت .از جمع رقم  1000مترمکعب (آبرانه داخلی) با آبرانه
خارجی ناشی از  47میلیارد مترمکعب آب مجازی (شکل  ،5به میزان  610مترمکعب) ،حدود
آبرانه ملی به نزدیک  1610مترمکعب میرسد که با متوسط برآورد طراحان آبرانه برای ایران
طبق شكل  ،4به میزان  1500-2000مترمکعب در سال همخوانی دارد و نشاندهنده «عدم
خودکفایی آب» کشور است .این موضوع میتواند بهتنهایی سبب محدودیت شدید دستیابی
به رشد اقتصادی بدون نفت برای کشور شود .اهمیت موضوع هنگامی پیچیدهتر میشود که از
یکسو آب کاالی اقتصادی شناخت ه و برای آن بازار برپا میشود و از سوی دیگر بهعنوان حق
مسلم انسان ،نمیتوان کسی را از نوشیدن آب سالم محروم کرد و به او گفت ننوش و بمیر!
ایران هماکنون ،با جمعیت زیاد ،بدون طرح آمایش سرزمین ،بدون سیاست اقتصادی شفاف
و پایــدار ،بدون بخش خصوصی فعال و توانمند ،ضعیف در تولیدات صادراتی ،با غلبه اقتصاد
دولتی ،رشد منفی اقتصادی ،تورم حدود  40درصد ،و بیکاری بیش از  12درصد ،با بحران شدید
آب و انواع تنشهای آبی روبهروست .لذا این پرسش مطرح میشود که اگر قرار باشد دولت تدبیر
و امید به گونه جدی عزم تحوالت توسعه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی داشته باشد و قاطعانه
در این راه گام بردارد ،مدیریت منابع آب و «شورای عالی آب کشور» ،با توجه به عدم خودکفایی
ایــران در آب ،چه رهیافت و راهبردی را در اختیار دولت قرار خواهد داد تا دولت بتواند برای
تقویت بخش خصوصی قدرتمند رقابتی ،کوچکتر شدن دولت ،افزایش تولیدات صادراتی ،و باال
بردن ارزش پول ملی ،به توسعه اقتصادی و اجتماعی بپردازد؟ به سخن دیگر ،حجم آب مورد
نیاز رشد اقتصادی ،حجم آبهای مجازی وارداتی ،صادراتی و آلوده ،حجم آب مصارف عمومی و
خدمات ،سیاستهای صرفهجویی در مصرف ،ارزشگذاری و قیمتگذاری آب ،بازیابی آبهای
آلوده و ...چگونه دیده خواهد شد؟
البته در اشــراف و آگاهی ژرف کارشناسان فخیم وزارت نیرو و عرصه آب و محیطزیست
کشــور به مطالب برشمرده باال هیچ تردیدی نیست .اما در غیاب نظام سامانهای کشور است
که غالباً حکمرانی آب مقهور اقتدار شــخصی و نظرات کارشناسی مهجور و مغفول میشود.
حکمرانی آب و اینگونه خدمات باید فارغ از جابهجایی وزرا و اعمال سیاســت دولتها باشد.
اقتدار در حکمرانی آب بر اساس استقرار نظام تدبیر حاصل میشود ،نه نظرات فردی و تشخیص
شخصی .حکمرانی مطلوب آب ،شکل موزونی از نظام بازار ،توافق سهمبران ،ذینفعان و همه
عوامل تأثیرپذیر از آب است .زمانی که دولت درزمینه حکمرانی ،بهخوبی قادر به انجاموظیفه
نباشد ،باید فضای آزاد برای فعالیت کارشناسی فراهم آورد تا با تدبیر و خرد ،ظرفیتسازی شود
و توسعه رو به بهبود گذارد .به سخن دیگر ،حکمرانی مطلوب نیازمند نهادهای مناسب ،ابزار
مدیریتی ،تدوین سیاستها ،شفافیت عملکردها و مشارکت شهروندان و همه ذینفعان است.
ازاینرو دیگر نمیتوان مسائل و چالشهای منابع آب را با راهحلها و ساختارهای گذشته
مانند مدیریت سازهای ،سدسازی ،انتقال بینحوضهای و حکمرانی فرادست به فرودست ،اداره
کرد .باید تا بیشــتر از این دیر نشده تحوالت و تغییرات اساسی در اصالح ساختار حکمرانی
منابع آب کشــور صورت گیرد .بخش آب با سایر عرصههای توسعه کشور به سان عرصههاي
کشاورزی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی ارتباط تنگاتنگ دارد و نباید با آن انتزاعی
و تجریدی رفتار شود.
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آکــادمـی

اقتصاد سبز و آینده ما

کاهش فقر توسعهنیافتگی با اقتصاد سبز ممکن است

بـهـانـه

اقتصاد سبز ،اقتصاد قهوهای و اقتصاد سیاه؟ تبیین مفهوم ،ویژگی ،محاسن و معایب هریک از این تقسیمبندیها بهانهای است برای نوشتن .روزی که دفتر برنامه محیطزیست سازمان
ملل ،پروژه «اقتصاد سبز» را راهاندازی کرد هدفش احیای اقتصاد کشورهای اروپایی و پاسخ به چالشهای محیطزیستی بود .تحلیل و تبیین ،و موفقیت و عدم موفقیت این پروژه را در
مقاله زیر بخوانید.

در سال  2008میالدی و در میان بحران مالی جهانی ،دفتر
ط زیست سازمان ملل پروژه «اقتصاد سبز» خود
برنامه محی 
را راهانــدازی کرد که هدف از آن احیای اقتصادها و همزمان
ط زیســتی بود .براســاس
پاســخگویی به چالشهای محی 
تعریف برنامه محیطزیســت ســازمان ملل متحد ،اقتصاد
ســبز ( )Green Economyالگویی اســت که به افزایش
رفاه انســان و برابــری اجتماعی منجر میشــود و خطرات
فاطمه پاسبان
زیســتمحیطی و کمبود اکولوژیکی را بهطور چشمگیری
کارشناس کشاورزی
کاهش میدهد .بهعبارتیدیگر اقتصاد ســبز ،اقتصادی است
که در ســایه آن زندگی انسانها پیشرفته میشود و عدالت
چرا باید خواند:
اجتماعی پدید میآید درحالیکه در آن خطرها و آسیبهای
توجه
و
سبز
چرا اقتصاد
زیستمحیطی در کمترین میزان ممکن است .اقتصاد سبز
است؟
ضروری
به آن
یک اقتصاد یا توسعه اقتصادی اســت که بر توسعه پایدار و
فایده این همراهی برای
آگاهی از اقتصاد بومی (سازگار با بوم) بنا نهاده شده است.
جامعه انسانی کدام
به بیان سادهتر ،اقتصاد ســبز را میتوان نمونهای شامل
است؟ اگر میخواهید
میــزان کربن پایین و منابع کارآمد که همگان بهاندازه کافی
پاسخ این پرسش را
از آنها بهرهمند هستند ،دانست .این اقتصادی است که بر پایه
بدانید ،مقاله پیش رو
ســرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی که به کاهش انتشار
میتواند به شما کمک
کربن و آالیندههای دیگــر ،افزایش بهرهوری انرژی و منابع،
کند.
و جلوگیری از نابودی تنوع زیســتی و اکوسیســتمها منجر
میشود ،شکل میگیرد .اقتصاد سبز با رویکرد همگامسازی
دنیای امروز اقتصادی با محیطزیست بهمنظور استفاده مؤثرتر از سرمایههای طبیعی و بهرهبرداری از
منابع اقتصادی موجود جهان مورد توجه سازمان ملل ،کشورهای توسعهیافته و تا حدودی کشورهای
در حال توسعه است.
از دیدگاه کارل بورکارت ،اقتصاد سبز باید از شش رکن برخوردار باشد:
انرژی تجدیدپذیر (توان خورشیدی ،توان بادی ،توان دریایی ازجمله آن توان موجی ،زیستگاز و
پیل سوختی) ،معماری سبز ،حمل و نقل سبز (سوخت جایگزین ،خودروی چندگانهسوز ،برنامههای
همسفری ،خودروی الکتریکی) ،مدیریت آب ،مدیریت پسماند ،مدیریت زمین
در مقابل اقتصاد قهوهای ( )Brown Economyیا اقتصاد سیاه ) (Black Economyبدین
معنی است که رشد اقتصادی تنها وابسته به پتروشیمی از قبیل زغالسنگ ،نفت و گاز طبیعی
است .در این اقتصاد رشد تولید همراه با انتشار مقدار زیادی از دیاکسید کربن و دود بوده که وارد
اکوسیســتم شده و موجب آلودگی میشود .در اقتصاد قهوهای توسعه اقتصادی بستگی به منابع
محدود بوده که آلودگی محیطزیست را نیز تشدید میکند .طبق محاسبات برنامه محیطزیست
سازمان ملل در سال  ،2012سرمایهگذاری در اقتصاد سبز میتواند در مدت  5تا  10سال ،سودآوری
بیشتری نسبت به اقتصاد قهوهای در مدت مشابه داشته باشد .اما این را که چرا با این کارایی باال
هنوز بهطور گسترده در اقتصاد جهانی به کار گرفته نشده است میتوان به عوامل گوناگونی نسبت
داد .عدم آگاهی از منافع ملی و جهانی اقتصاد سبز ،سرمایهگذاری اولیه برای شکلگیری اقتصاد
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سبز ،دیربازده بودن فعالیتهای اقتصاد ســبز ،از مهمترین موانع رواج و همهگیری آن در جهان
بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه است.
اگر بخواهیم یک جمعبندی از متون علمی داشته باشیم ،میتوان رایجترین اصولی را که برای
اقتصاد سبز شناختهشده به شرح ذیل خالصه کرد :اقتصاد سبز ابزاری برای دستیابی به توسعه
پایدار اســت .تحقق توسعه پایدار یعنی تعادل بین ســه عرصه محیطزیست ،اقتصاد و جامعه از
طریق اجرای اقتصاد ســبز عملی میشود .اقتصاد سبز کار شایسته و مشاغل سبز ایجاد میکند.
بهعبارتدیگر با اجرایی شدن اقتصاد سبز ،فرصتهای شغلی جدید برای نیروی کار به وجود میآید
و کار شایسته توسعه مییابد .کار شایسته به معنی اشتغال مولد با چهار مؤلفه آزادی ،برابری ،امنیت
و کرامت انسانی است که هدف و استراتژی سازمان بینالمللی کار است .اقتصاد سبز منجر به منابع
و انرژی کارآمد است .یکی از مؤلفههای مهم اقتصاد سبز افزایش کارایی و بهرهوری منابع بهخصوص
انرژی و کاربرد انرژی پاک است .اقتصاد سبز به مرزهای سیارهای یا محدودیتهای زیستمحیطی
و یا کمیابی احترام میگذارد .بهعبارتدیگر مالحظات زیستمحیطی و کمیابی منابع را در نظر دارد.
اقتصاد سبز رهیافت تصمیمسازی یکپارچه را ارائه میدهد .تصمیمسازی بهصورت سیستمی و
در نظر گرفتن همه اجزا بهمنظور دستیابی به اهداف است .اقتصاد سبز پیشرفت و توسعه را فراتر
از اندازهگیری تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر نظر میگیرد .با استفاده از شاخصهای مناسبی که
ن میشود که فراتر از افزایش تولید است .اقتصاد سبز
تعریف میشود میزان پیشرفت و توسعه تعیی 
میان کشورها ،در داخل کشورها و در بین نسلها برخورد عادالنه ،منصفانه و برابر دارد .اقتصاد سبز
از تنوع زیستی و اکوسیستمها محافظت میکند .اقتصاد سبز منجر به کاهش فقر ،افزایش رفاه و
بهبود معیشت ،حمایت اجتماعی و دسترسی به خدمات ضروری میشود .اقتصاد سبز حکومت و
حاکمیت قانون را بهبود میبخشد .به عبارتی اصول دموکراتیک ،مشارکت ،پاسخگویی ،شفافیت و
باثباتی را به همراه دارد .اقتصاد سبز پیامدهای خارجی را درونی میکند .بدین معنا که همه هزینه
و منافع بیرونی و غیرقابل ملموس در محاسبات لحاظ میشود.
نگاهی به اصول یازدهگانه یادشده جامعیت رویکرد اقتصاد سبز را به نمایش میگذارد .رویکردی
که شامل ابعاد سهگانه اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی است .ابعاد اجتماعی به موضوعات رفاه
بشری ،عدالت اجتماعی ،کاهش نابرابری .افزایش کیفیت زندگی ،توسعه اجتماعی ،دسترسی عادالنه
و پرداختن به نیازهای زنان و جوانان اشــاره دارد .ابعاد اقتصادی نیز به رشــد در درآمد و اشتغال،
ســرمایهگذاریهای خصوصی و عمومی ،اقتصاد انعطافپذیر ،رشد اقتصادی و فعالیتهای جدید
اقتصادی میپردازد .ابعاد زیستمحیطی به کاهش خطرات زیستمحیطی و کمیابی آن ،کاهش
کربن ،کارایی منابع و منابع کارآمد ،کاهش انتشار کربن و آلودگی ،افزایش بهرهوری انرژی و منابع،
جلوگیری از نابودی تنوع زیستی و اکوسیستم و مسئولیتپذیری در قبال محیطزیست تأکید دارد.
اقتصاد سبز با همه ابعاد و ویژگیهایی که دارد و اهمیت وجودی آن در جهان کنونی نیازمند
سیاســتهایی است که به مرحله ظهور برســد و توسعه یابد .سیاستهای توسعه اقتصاد سبز را
میتوان در دو گروه طبقهبندی کرد :سیاســتهایی که منجر به تحریک تولید و مصرف میشود.
اقتصاد سبز ،هم به بخش تولید و هم مصرف بهعنوان حلقههای ارتباطی با هم توجه دارد و در آن
نگرش سیستمی حاکم است .از زاویه دیگر این سیاستها در سطح ملی ،منطقهای و محلی تنظیم
و اجرا میشوند و تفاوتهای منطقهای در آن لحاظ میشود .بهعبارتدیگر هم تفاوتهای منطقهای
و محلی و هم توجه به جزءجزء اجرای سیســتم برای دســتیابی به اقتصاد سبز و اهداف آن در

اقتصاد سبز ،اقتصادی است که در سایه آن زندگی انسانها پیشرفته میشود و عدالت اجتماعی پدید میآید درحالیکه در
آن خطرها و آسیبهای زیستمحیطی در کمترین میزان ممکن است .اقتصاد سبز یک اقتصاد یا توسعه اقتصادی است که
بر توسعه پایدار و آگاهی از اقتصاد بومی (سازگار با بوم) بنا نهاده شده است.

سیاستهای توسعه اقتصاد سبز تجلی مییابد.
سیاستهای بخش تولید با رویکرد توجه به مشوقهای اقتصادی است بهگونهای که منجر به
توسعه کسبوکارهای سبز و رواج استانداردها و مقررات سبز در بخش تولیدی شود .سیاستهای
بلندمدت برای تحریک تولید در جهت ایجاد ظرفیتهای محلی برای رقابت در اقتصاد سبز است .در
این میان مشوقهای اقتصادی گوناگونی همچون معافیت در پرداخت هزینهها (مانند هزینه مجوز)،
اعطای وامهای کمبهره ،مشارکت در تهیه زمین یا ساختمان و معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد
برای کســبوکارهایی که از انرژی پاک استفاده میکنند ،اعتبار مالیاتی و کاهش آن در خصوص
مناطقی که با برنامههای سبز دولت همکاری و مشارکت میکنند وجود دارد .در این میان مقررات
و اســتانداردهایی وضع میشود تا با تحریک تولید ،ترغیب به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و
یا بهرهوری بیشــتر انرژی و منابع را به دنبال داشــته باشد .بهعنوان نمونه مقرراتی وضع میشود
که در ســاخت ساختمانهای دولتی الزام به رعایت استانداردهای سبز آورده است؛ استانداردهای
بازیافت بهمنظور کاهش ضایعات و تحریک صنعت وضعشده است؛ برنامههای صدور گواهی سبز
برای کســبوکارهای محلی و اولویت خریدهای دولتی از کسبوکارهای سبز تدوین شده است.
در این میان بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که درونی کردن همه هزینهها (هزینههای صریح و
غیرصریح) در کسبوکار قاعدتاً هزینه تمامشده محصول را افزایش میدهد و وضعیت رقابتی این
نوع کسبوکارها را به خطر میاندازد .ازاینرو الزم است سیاستهایی در خصوص توسعه ظرفیت
کسبوکارهای سبز اتخاذ شود تا از طریق صادرات و توسعه بازارهای صادراتی تقاضا برای تولیدات
آنان را افزایش داد و از طرفی با جایگزین کردن تولیدات سبز بهجای واردات میتوان حمایت الزم
را شــکل داد .بااینهمه ،سیاستگذاری در خصوص آگاهیبخشی و اطالعرسانی اهمیت توجه به
محیطزیســت و خطرات پیش روی جهان با نادیده گرفتن اقتصاد سبز الزم و ضروری است ،تا از
طریق اطالعرسانی و تبلیغات مصرفکنندگان را متقاعد به پذیرش قیمت باالتر محصوالت تولیدی
سبز کرد .در کنار این سیاستها یکی از برنامههای دیگر توسعه طرحهای خوشهای است .طرحهای
خوشهای منجر به بهکارگیری نیروی کار در اقتصاد سبز میشوند و به ایجاد ظرفیتهای محلی برای
رقابت در اقتصاد سبز کمک میکنند .از سوی دیگر طرحهای خوشهای بهعنوان تسهیلگر عمل
میکند و کسبوکارهای سبز را با عرضهکنندگان فناوریهای جدید مرتبط میسازند .در این میان
پرداخت یارانه به کسبوکارهایی که با استانداردهای اقتصاد سبز همراه هستند از دیگر سیاستهای
بخش تولیدی است.
بخش مصرف نیز در توسعه اقتصاد سبز نقش مستقیم و غیرمستقیمی ایفا میکند .مصرف از
سه کانال به اقتصاد سبز پیوند میخورد )1 :مقررات و استانداردهای وضعشده در خصوص استفاده
از انرژی سبز )2 ،ساختمانسازی سبز و  )3خرید کاال و خدمات سازگار با محیطزیست .در اکثر
مواقع پیادهسازی سیاستهای بخش مصرف راحتتر از پیادهسازی سیاستهای مربوط به تولید
است .از سوی دیگر بخش مصرف بهطور غیرمستقیم به توسعه کسبوکارهای سبز و مهارتهای
جدید از طریق ایجاد بازار برای کاالها و خدمات سبز کمک میکند .ازجمله مشوقهای اقتصادی
برای تحریک مصرف یا کاهش مالیات و یا اعتبار مالیاتی ،کاهش یا معافیت هزینههای مجوز برای
ساختوسازهای سبز و تأمین مالی ساختوسازهای سبز است که همه این موارد در بخش مصرف
به توسعه خدمات انرژی پاک و خوشههای سبز (بخش تولید) کمک میکند.
توجه و اهمیتدادن به اقتصاد ســبز ســؤالی را به ذهن متبادر میسازد که درست است که
اقتصاد سبز برای جهان کنونی ازنظر زندگی بهتر و سالمتر مهم است اما چرا ضروری است؟ چه
واقعیتهایی در جهان کنونی به چشم میخورد که اهمیت توجه و پرداختن به آن را در زمان بدون
فوت وقت ضروری میسازد؟ برای پاسخ به این ابهام مروری بر برخی شاخصهای جهانی در این
خصوص و وضعیت ایران میاندازیم .یکی از این معیارها تولید گازهای گلخانهای هســت .سه گاز
اصلی دیاکسید کربن ( ،)CO2متان ( )CH4و مونوکسید دی نیتروژن ( )N2Oسبب وقوع پدیده
گازهای گلخانهای میشوند .در این میان گاز دیاکسید کربن یکی از مهمترین گازهای گلخانهای
است که براثر مصرف سوختهای فسیلی در سطح زمین منتشر میشود .چرا به این گازها نام گاز
گلخانهای داد ه شده است؟ به این دلیل که این گازها فضایی مانند گلخانه در اطراف زمین ایجاد
میکنند .در گلخانه نور خورشید وارد فضای آن میشود اما چون جداره شیشهای دارد بخشی از آن
دوباره به درون گلخانه برمیگردد .بهاینترتیب فضای داخل گلخانه از بیرون گرمتر میشود .در جو
زمین هم اتفاق مشابهی روی میدهد .قبل از دخالت انسان در طبیعت ،جو زمین همیشه بخشی از
امواج خورشید را در خود نگه میداشت که سبب میشد هوای کره خاکی ما بهاندازه مناسبی برای

نکتههایی که باید بدانید
[ اقتصاد سبز ( )Green Economyالگویی است که به افزایش رفاه
انسان و برابری اجتماعی منجر میشود و خطرات زیس 
تمحیطی و کمبود
اکولوژیکی را بهطور چشمگیری کاهش میدهد.
[در مقابل ،اقتصاد قهوهای ( )Brown Economyیا اقتصاد سیاه
)(Black Economyبدین معنی است که رشد اقتصادی تنها وابسته به
پتروشیمی از قبیل زغالسنگ ،نفت و گاز طبیعی است.
[در اقتصاد سیاه رشد تولید همراه با انتشار مقدار زیادی از دیاکسید
کربن و دود است که وارد اکوسیستم و موجب آلودگی میشود.
[اقتصاد سبز هم به بخش تولید و هم مصرف بهعنوان حلقههای ارتباطی با
هم توجه دارد و در آن نگرش سیستمی حاکم است.

زیست ،گرم باشد ،اما تولید گازهای گلخانهای و افزایش آن در جو میزان جذب اشعههای خورشید
را افزایش داده است .انتشار گازهای گلخانهای بر گرم شدن هوای زمین و اسیدی شدن اقیانوسها
اثری تجمیعی دارد .اینیک قانون فیزیکی است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم اتفاق میافتد.
نکته مهم در خصوص گاز دیاکسید کربن این است که صدها سال در جو و حتی مدت بیشتری
در اقیانوسها باقی میماند و سالمت و زندگی حیات کره زمین را به خطر میاندازد .اگر به آمار و
ارقام منتشرشده بانک جهانی نگاهی بیندازیم مالحظه میشود سرانه انتشار دیاکسید کربن (کل
دیاکسید منتشرشده در یک کشور نتیجه فعالیتهای انسانی [تولید و مصرف] بر جمعیت همان
کشور) از رقم  4.2متریک تن در سال  1990به  5متریک تن در سال  2014بالغ شده که در حدود
 0.8درصد رشد نشان میدهد .یعنی حتی با در نظر گرفتن جمعیت باز هم رشد گاز دیاکسید
کربن را شــاهد بودهایم .به دلیل افزایش مصرف حاملهای انرژی در خالل سالهای اخیر ،کل و
سرانه انتشار گاز دیاکسید کربن در ایران مانند بسیاری از کشورهای درحالتوسعه افزایش قابل
توجهی یافته است و میزان آن از  3.7در سال  1990با نرخ رشد ساالنه  4درصد به  8.3متریک
تن در سال  2014افزایش یافته است .سرانه انتشار دیاکسید کربن ایران در مقایسه با میانگین
جهانی در حدود  66درصد بیشتر است که نشان از وضعیت بحرانی آن در کشور دارد .به دلیل همین
روند افزایشی ،انتشار گازهای گلخانهای و در مقابل راهکارهای کاهش و کنترل آن به یک گفتمان
بینالمللی تبدیل شده است و فراتر از یک مفهوم تئوری و علمی جزو مطالبات مردمی جهان است.
هر روز با آگاهی بیشتر مردم جهان از پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی و سالمتی گازهای
گلخانهای شاهد حضور فراگیر مردم و نهادهای مردممدار و غیردولتی بهمنظور مطالبه حمایت بیشتر
دولتها از محیطزیست و کاهش آلودگی محیط پیرامون خود هستیم شاید به جرئت بتوان گفت
یکی از جنبشهای مهم حال حاضر و آینده همین مطالبات مردمی اقتصاد سبز است .دولتهای
جهان از یک ســو بهمنظور پاسخگویی مناسب به افکار عمومی و از سوی دیگر جلوگیری از آثار
مخرب آالیندههای دستساز بشر ،سیاستهای مختلفی را به کار بستهاند .هدف تمامی کشورهای
جهان تثبیت غلظت گازهای گلخانهای اتمسفر با توجه به اثرات تهدیدکننده سالمتی انسان است.
بهگونهای که امکان سازگاری طبیعی اکوسیستمها با تغییر آب وهوا ،صیانت از تولید غذا و توسعه
پایداری اقتصادی فراهم باشد .این تالش به اصولی پایبند است که عبارت است از:
 )1تغییر آب و هوا مشکل تمامی ملتهاست و باید با اشتراک مساعی بینالمللی با آن مقابله شود.
 )2نسلهای فعلی و آتی در بهرهگیری از اقلیم جهان حقوق برابر دارند و نسل حاضر نباید حقوق
نسلهای آینده را به خطر بیندازد.
 )3در مقابله با تغییر اقلیم اصل بر پیشــگیری اســت و اقدام عملی نباید موکول به دستیابی به
قطعیت مطلق علمی شود.
 )4کشورهای پیشرفته مسئول اصلی تغییرات آب و هوا هستند و هزینههای الزم جهت مقابله
را باید بپردازند .برای دســتیابی به هدف مشــترک ،اولین گام در جهت تدوین برنامه و سیاست
مناسب جهت پیشگیری و مقابله با گازهای گلخانهای ،شناخت منابع آلودهکننده محیط پیرامون
ماست .همه این موارد نیازمند تحقیقات علمی مستمر و اجرایی کردن آن در عرصه عمل است که
سرمایهگذاری در تحقیقات و اجرا را مطالبه میکند.
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آکــادمـی

راهی که به بیراهه رسيد

فراز و فرود برنامههای عمرانی و توسعه در ایران

بـهـانـه

افق روشنی برای  1404ترسیم شده بود ولی مسیر ناهموار شد و رقبا منتظر ایران نماندند؛ قرار هم بر این نبود .قبل از آن هم ایران ،چین ،هند و کره جنوبی در یک بازه زمانی ،اولین برنامه
توسعه خود را آغاز کردند؛ اما چرا ایران نتوانست به اهداف توسعهای خود برسد؟ اين پرسشی است که نیاز به تامل دارد.

در میان کشورهای درحالتوســعه ،ایران یکی از پیشگامان
تهیه و تنظیم برنامههای توسعه محسوب میشود .در اوایل
سال  1325دولت هیئتی به نام «کمیسیون برنامه» را برای
تهیه برنامه هفتساله عمرانی ،تحت عنوان «برنامه هفتساله
عمرانی اول» تشــکیل داد .بدین ترتیب ،اولین اقدام عملی
دولت در راستای برنامهریزی در قالب برنامه عمرانی اول شکل
گرفت .برنامه مذکور مشتمل بر مجموعهای از طرحها بود که
حسن زیبایی
توسط شورای عالی اقتصاد تدوین شد.
پژوهشگر حوزه اقتصاد توسعه
جمهوری اسالمی ایران تاکنون با علم ب ه ضرورت برنامه
و برنامهریزی برای ایجاد تحول در ساختار اقتصادی بهمنظور
چرا باید خواند:
اعتالی سطح زندگی مادی و معنوی افراد جامعه ،پنج برنامه
های
مسیربرنامه
توســعه را به اجرا درآورده اســت و در این رهگذر تجربیات
کجا
به
ایران
توسعه در
پرارزشــی به دست آورده اســت که آن را برای اصالح و رفع
انجامیده است؟ آیا به
تنگناهای قبلی توسعه و رشد به کار بسته است .برنامه چهارم
اهداف تعیینشده خود
و پنجم توسعه به ترتیب اولین و دومین برنامههایی هستند که
رسیده است؟ پاسخ این
بر اساس افق سند چشمانداز بیستساله کشور تدوین شدند
پرسش را در این مقاله
و در این مقطع که کشور در سال آغازین برنامه ششم توسعه
بخوانید.
قرار دارد ،طبیعی است که بر اساس عملکرد گذشته ،باید یک
ارزیابی از وضعیت کلی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور
به عمل آید تا چراغ راهی برای اجرای هرچه بهتر برنامه ششم و رفع کاستیهای آینده قرار گیرد.
مقایسه ایران و کشورهایی نظیر هند ،چین و کره جنوبی که اولین برنامههای توسعه خود را
تقریباً بعد از ایران آغاز كردهاند ،نشان از افزایش قدرت اقتصادی کشورهای فوق طی نیمقرن اخیر
دارد ،البته ریسک بیرونی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به میزان فراوانی بر این مهم تأثیرگذار
بوده است.

نکتههایی که باید بدانید
[کاهش شدید قیمت نفت به زیر  30دالر در هر بشکه در ابتدای سال
 ،2016و تثبیت آن در کانال  50دالر در سال  2017فرصت مناسبی برای
سیاستگذار فراهم كرده تا یکبار براي هميشه ،مسیر رشد و رونق
اقتصادی بدون اتکا به منابع نفتی ناپایدار انتخاب شود.
[ساختار کنونی اقتصاد نفتی ایران توان ایجاد رشد اقتصادی باکیفیت و
باالی  4درصد و تثبیت نرخ بیکاری و تورم تکرقمی در بلندمدت را ندارد.
[میزان تحقق هدف رشد اقتصادی ساالنه  8درصدی ،در برنامه چهارم
توسعه فقط  55درصد و در برنامه پنجم  -8.7درصد و کل دوره چشمانداز از
ابتدا تا پایان سال  1394تنها  23درصد بوده است.
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JJعملکرد برنامههای توسعه از ابتدا تاکنون

متوسط رشد اقتصادی ساالنه در برنامه چهارم عمرانی قبل از انقالب ( )1347-1351معادل
 14درصد ،رشــد اقتصادی بدون نفت  12.1درصد ،رشد سرمایهگذاری  14.2درصد و نرخ تورم
در سطح  4.4درصد بود .در این برنامه ،کشور مجددا ً رشد اقتصادی پایدار و دورقمی و غیرتورمی
را تجربه كرد.
متوسط رشد اقتصادی ساالنه در برنامه پنجم عمرانی قبل از انقالب ( )1352-1356معادل 6
درصد ،رشد اقتصادی بدون نفت  14.3درصد ،رشد سرمایهگذاری  17.7درصد و نرخ تورم در سطح
 15.7درصد بود .در این برنامه کشور رشد اقتصادی غیرنفتی پایدار و دورقمی را تجربه كرد؛ هرچند
تورم به دلیل شوک قیمتی نفت و افزایش شدید درآمدهای ارزی از رقم  6.3درصد در سال 1351
به رقم  11.2درصد در سال  1352و  25.1درصد در سال  1356جهش یافت.
متوسط رشد اقتصادی ســاالنه در برنامه اول توسعه ( )1368-1372معادل  7.2درصد ،رشد
اقتصادی بدون نفت  6.5درصد ،رشد سرمایهگذاری  7درصد و نرخ تورم در سطح  18.7درصد بود.
در این برنامه که اولین برنامه توسعه کشور بعد از انقالب و جنگ تحمیلی بود ،رشد اقتصادی و رشد
سرمایهگذاری بهطور متوسط و ساالنه بیش از  7درصد بود.
متوسط رشد اقتصادی ساالنه در برنامه دوم توســعه ( )1374-1378معادل  2درصد ،رشد
اقتصادی بدون نفت  3.6درصد ،رشد سرمایهگذاری  6.1درصد و نرخ تورم در سطح  24.9درصد
بود .در این برنامه که دومین برنامه توسعه کشور بعد از انقالب و جنگ تحمیلی بود ،به دلیل توقف
سیاستهای تعدیل اقتصادی در سالهای ابتدایی برنامه و تالطمهای ارزی ،اهداف موردنظر برنامه
محقق نشد.
متوسط رشد اقتصادی ساالنه در برنامه سوم توسعه ( )1379-1383معادل  5.8درصد ،رشد
اقتصادی بدون نفت  6.6درصد ،رشد سرمایهگذاری  10.6درصد و نرخ تورم در سطح  14.1درصد
بود .در این برنامه ،که سومین برنامه توسعه کشور بعد از انقالب و جنگ تحمیلی بود ،سیاستهای
مهمی چون یکسانســازی نرخ ارز و تأسیس حســاب ذخیره ارزی برای جلوگیری از نوسانات و
شوکهای نفتی در بودجه اجرا شد .همچنین به لحاظ کمی تقریباً تمام اهداف برنامه محقق شد.
متوسط رشد اقتصادی ساالنه در برنامه چهارم توسعه ( )1384-1388معادل  4.4درصد ،رشد
اقتصادی بدون نفت  5.6درصد ،رشد سرمایهگذاری  5.6درصد و نرخ تورم در سطح  15.2درصد
بود .این برنامه چهارمین برنامه توسعه کشور بعد از انقالب و جنگ تحمیلی و اولین برنامه از مجموعه
برنامههای سند چشمانداز بود.
JJمروری گذرا بر برنامههای بعد از انقالب
برنامه اول توسعه ( )1368-1372با هدف بازسازی اقتصادی کشور در پایان جنگ تحمیلی شکل
گرفت .فعالیتهای پیشبینیشده برنامه اول در چارچوب یک خطمشی مالی متناسب با نیازهای
بازسازی و سازندگی در جهت ایجاد تعادل در بودجه دولت و تأمین درآمد از طریق مالیات ،افزایش
عوارض و تعدیل خدمات مختلف بود .در این برنامه ،شورای عالی سیاستهای بازسازی ،مجلس،
هیئت دولت ،شورای اقتصاد ،ســازمان برنامهو بودجه ،کمیتههای کالن ،شوراهای بخشی و نیز
گروههای تلفیق و کمیتههای بخشی و استانی سازمان دادهشده بود.
برنامه دوم توسعه ( )1374-1378در این برنامه مدیریت کالن اقتصادی به دلیل افزایش تعهدات

مقایسه ایران و کشورهایی نظیر هند ،چین و کره جنوبی که اولین برنامههای توسعه خود را تقریب ًا بعد از
ایران آغاز كردهاند ،نشان از افزایش قدرت اقتصادی کشورهای فوق طی نی م قرن اخیر دارد؛ البته ریسک
بیرونی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به میزان فراوانی بر این مهم تأثیرگذار بوده است.

مقایسه شاخصهای کلیدی در برنامههای عمرانی و توسعه کشور )%( 1327-1394
نام برنامه

دوره مورد بررسی

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی بدون نفت

رشد سرمای هگذاری

نرخ تورم

برنامه عمرانی هفتساله اول ()1328-1334

-

-

-

-

-

برنامه عمرانی هفتساله دوم ()1335-1341

متوسط دوره 1339-1341

10.2

6.7

2.9

3.5

برنامه عمرانی پنجساله سوم ()1342-1346

متوسط دوره 1342-1346

10.8

9.6

16.2

0.6

برنامه عمرانی پنجساله چهارم ()1347-1351

متوسط دوره 1347-1351

14.0

12.1

14.2

4.4

برنامه عمرانی پنجساله پنجم ()1352-1356

متوسط دوره 1352-1356

6.0

14.3

17.7

15.7

برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ()1368-1372

متوسط دوره 1368-1372

7.2

6.5

7.0

18.7

برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ()1374-1378

متوسط دوره 1374-1378

2.0

3.6

6.1

24.9

برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ()1379-1383

متوسط دوره 1379-1383

5.8

6.6

10.6

14.1

برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ()1384-1388

متوسط دوره 1384-1388

4.4

5.6

5.6

15.2

برنامه پنجم توسعه ()1390-1394

متوسط دوره 1390-1394

0.7-

1

5.8-

22.8

متوسط رشد اقتصادی ساالنه در برنامه پنجم توسعه ( )1390-1394معادل  -0.7درصد ،رشد اقتصادی بدون نفت  1درصد ،رشد سرمایهگذاری  -5.8درصد و نرخ تورم در سطح  22.8درصد بود.
مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
این برنامه ،پنجمین برنامه توسعه کشور بعد از انقالب و جنگ تحمیلی و دومین برنامه از مجموعه برنامههای سند چشمانداز بود.

خارجی کشــور در اواخر برنامه اول توســعه و افزایش قیمتها ،باهدف تأکید بر ثبات اقتصادی و
سازماندهی بازارهای مختلف ،افزایش کارایی در استفاده از منابع دولت و تغییر در ساختار اداری
دستگاهها و موسســههای دولتی در جهت کاهش اندازه بخش دولت ،شکل گرفت .تدوین طرح
ساماندهی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران در  1377از دیگر اقدامات دولت درزمینه برنامهریزی در
سالهای برنامه دوم توسعه به شمار میرود.
برنامه سوم توسعه ( )1379-1383باهدف اصالح ساختارها و ایجاد زیربناهای الزم برای توسعه،
اصالح قوانین و مقررات و سایر برنامههای اجرایی شکل گرفت .همچنین این برنامه باهدف توجه
به افزایش سطح مشارکت اجتماعی ،اهتمام بر امر اشتغال و فراهم آوردن امکان دستیابی به رشد
اقتصادی موردنیاز شکل گرفت.
برنامه چهارم توسعه ( )1384-1388در چارچوب سند چشمانداز و باهدف رشد پایدار اقتصادی
توسعه داناییمحور و یکرقمی شدن نرخ بیکاری و تورم ،رشد مستمر و پایدار ،توسعه مبتنی بر
دانایی ،تعامل فعال با اقتصاد جهانی ،رقابتپذیری اقتصاد ،امنیت انسانی و عدالت اجتماعی ،امنیت
ملی ،ارتقاي سالمت و بهبود کیفیت زندگی ،محیطزیست و توسعه پایدار ،توسعه فرهنگی ،توسعه
مدیریت دولت ،امنیت و توسعه قضایی و تعادل و توازن منطقهای کشور شکل گرفت.
برنامه پنجم توسعه ( )1390-1394دومین برنامه از دوره سند چشمانداز است که میبایستی در
جهت اهداف سند یعنی دستیابی به جایگاه اول اقتصادی و علمی و فناوری در منطقه همراه با هویت
اسالمی و انقالبی و الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل حرکت كند.
درحالیکه در سیاستهای کلی برنامه و ماده  234این قانون نرخ رشد متوسط  8درصد ،نرخ بیکاری

 7درصد و قطع وابستگی هزینههای جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه هدفگذاری
شده بود ،اما عم ًال در پایان سال  1394نرخ رشد به  - 1.6درصد و نرخ بیکاری به  11درصد رسید.
JJآسیبشناسی برنامهریزی در ایران

الف -آسیبشناسی اهداف

انتخاب اهداف متعارض (در برنامههای جامع اغلب اتفاق میافتد ).عدم توجه ب ه پیشبینی
اهداف بر اساس محدودیتها و پتانسیلهای کشور عدم دقت کافی در سیاستگذاری و تعیین
اهداف کمی متغیرهای سیاستی عدم تناسب بین اهداف و ابزارهای رسیدن به اهداف و الزامات
ساختاری ،فرایندی و حقوقی و سایر موارد

ب -آسیبشناسی نظام برنامهریزی

دشــواری ایجاد هماهنگی میان سیاســتها در برنامههای جامع تفصیلی بودن برنامهها و
نبود منطق روشــن در تعیین حد تفصیل عدم تفکیک جزء دستوری و ارشادی در برنامههای
توسعه کشور درجه بسیار باالیی از تمرکز در نظام برنامهریزی بیتوجهی به مشارکت فعاالن
اصلی بخش خصوصی و نهادهای مدنی عدم ضمانت اجرایی برنامههای توسعه عدم انسجام
و یکپارچگی برنامهها به دلیل عدم رعایت الزامات بین بخشی و شرایط محیطی بیرونی و داخلی
تأثیرگذار بر برنامههای توســعه عدم همخوانی زمانی دولتهــای تدوینکننده و اجراکننده
برنام ههایتوسعه
ج -آسیبشناسی فرآیند تصویب

مقایسه بیشترین و کمترین مقادیر شاخصهای کلیدی در برنامههای عمرانی و توسعه کشور )%( 1327-1394
توضیح متغیر

نام برنامه

متوسط رشد ساالنه
طی دوره برنامه

باالترین رشد اقتصادی

برنامه عمرانی پنجساله چهارم ()1347-1351

14

باالترین رشد اقتصادی بدون نفت

برنامه عمرانی پنجساله پنجم ()1352-1356

14.3

باالترین رشد سرمایهگذاری

برنامه عمرانی پنجساله پنجم ()1352-1356

17.7

کمترین نرخ تورم

برنامه عمرانی پنجساله سوم ()1342-1346

0.6

کمترین رشد اقتصادی

برنامه پنجم توسعه ()1390-1394

0.7-

کمترین رشد اقتصادی بدون نفت

برنامه پنجم توسعه ()1390-1394

1

کمترین رشد سرمایهگذاری

برنامه پنجم توسعه ()1390-1394

5.8-

باالترین نرخ تورم

برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ()1374-1378

24.9

گسست بین قوانین بودجه ساالنه برخی سالها و برنامههای توسعه
به سبب عدم رعایت زمانبندی قانونی مشخص نبودن محدوده عمل
قانونی مجلس شورای اسالمی در تغییر الیحه برنامه

د -آسیبشناسی اجرای برنامهها

وجود شــوکهای بیرونی خارج از کنترل دولت یا کنترل ناقص بر
سیاستها گسست بین برنام ه و بودجه ساالنههای کشور عدم تهیه
برنامههای عملیاتی و آییننامههای اجرایی نبود وفاق ملی برای اجرای
برنامهها :عدم انطباق دورههای اجرایی برنامههای توســعه با دورههای
قانونی فعالیت مجلس شــورای اسالمی و ریاست جمهوری تغییر
برخی از مواد قانونی برنامههای توسعه در زمان اندکی پس از تصویب
آنها عدم تحلیل هزینه -فایده دقیق پروژههای انتفاعی :طوالنی شدن
اجرا و افزایش هزینــه محدودیت دامنه پذیرش محتوای برنامه در
جامعه و نقص اجرای برنامه در راستای تحقق اهداف (عدم مشارکت در
نظام برنامهریزی و تدوین برنامه)

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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آکــادمـی
ه  -آسیبشناســی فرایند نظارت و ارزشیابی نظارت بر برنامههای توسعه در بهترین شرایط
محدود به نظارت عملیاتی و پیشرفت فیزیکی بوده است .تداخل وظایف دستگاههای نظارتی و
دائمی و مستمر نبودن فرآیند نظارت.
JJبرنامه ششم توسعه و رشد مورد نیاز سند چشمانداز
سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1404و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه،
ارتقاي قدرت و توان تولید اقتصاد کشور را با ویژگیهای «رشد پرشتاب و مستمر» مورد تأکید قرار
داده است ،برنامه چهارم توسعه اولین برنامه ،برنامه پنجم توسعه دومین برنامه ،برنامه ششم توسعه
سومین برنامه و برنامه هفتم توسعه آخرین برنامه از مجموعه برنامههای توسعه سند چشمانداز است.
ازآنجاییکه در ابتدای دهه دوم سند چشمانداز و اجرای سومین برنامه از مجموعه برنامههای سند
چشمانداز یعنی برنامه ششم توسعه قرار داریم ،بررسی میزان دسترسی به شاخصهای مطرح ازجمله
رشد اقتصادی و سرمایهگذاری در ارزیابی گذشته و کمک به آینده مفید خواهد بود .متأسفانه میزان
تحقق هدف رشــد اقتصادی ساالنه  8درصدی ،در برنامه چهارم توسعه فقط  55درصد و در برنامه
پنجم  -8.7درصد و کل دوره چشــمانداز از ابتدا تا پایان ســال  1394تنها  23درصد بوده اســت.
همچنین از هدف رشد ساالنه سرمایهگذاری  12.2درصدی ،در برنامه چهارم توسعه فقط  46درصد
و از هدف رشــد سرمایهگذاری ساالنه  11درصدی در برنامه پنجم توسعه ،رقم  -53درصد محقق
شد .بهواقع در برنامه پنجم توسعه ،اهداف حوزه رشد و سرمایهگذاری نهتنها محقق نشده است بلکه
انحراف و شکاف قابلتوجهی در رشد و سرمایهگذاری موردنیاز اقتصاد کشور ،نسبت به سند چشمانداز
ایجادشده است .برنامه ششم توسعه در حالی آغاز شد که کشور با چالشها و مشکالت زیر مواجه بود:
پایین بودن نرخ رشد اقتصادی نرخ رشد پایین تشکیل سرمایه نرخ تورم باال طی دهه اخیر
پایین بودن ســهم بهرهوری در رشد اقتصادی ،بهویژه بهرهوری سرمایه وابستگی اقتصاد به
درآمد نفتی و عمق کم تولید و وابســتگی تولید به واردات وجود نرخ بیکاری باالی ساختاری
بهویژه بیکاری دانشآموختگان و باال بودن هزینه ایجاد فرصتهای شغلی برای آنان نرخ مشارکت
پایین به دلیل مأیوس شدن از بازار کار و همچنین گسترش دورههای آموزش عالی توزیع نسبتاً
نابرابر درآمد و ثروت در بین اقشار مردم و همچنین فرصتهای نابرابر وجود نااطمینانیها و باال
بودن ریسکهای اقتصادی و تجاری در اقتصاد کشور سطح پایین تعامالت و مناسبات سیاسی و
اقتصادی با کشورهای دارای قدرت اقتصادی وجود بخش غیررسمی بزرگ در اقتصاد ایران بهویژه
در حوزه مالی و حوزه بازرگانی و تجارت خارجی کوچک شدن و غیرتوانمندی بخش خصوصی
به دلیل مداخله دولت در نظام بازار بهویژه در حوزه قیمتگذاری فرایند طوالنی و پیچیده آغاز
یک کسبوکار جدید گسترش فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی درزمینه فعالیتهای بخش
خصوصی پایین بودن قدرت رقابتپذیری کاالهای صادراتی به دلیل باال بودن هزینه تمامشده و
پایین بودن کیفیت ناکارآمدی نظام تأمین منابع مالی در اقتصاد ایران و چالش تأمین منابع مالی
برای بنگاههای بزرگ ،کوچک و خرد کمبود منابع مالی (اعم از منابع داخلی و ناتوانی در جذب
منابع خارجی) الزم برای تحقق نرخهای رشد اقتصادی باال و مداوم محدودیت ابزارهای در اختیار
بانک مرکزی کاهش نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی و عدم رعایت استانداردهای نظارتی

که موجب تضعیف موقعیت مالی بانکها شــده است .فقدان حاکمیت شرکتی در نظام بانکی
عدم تناسب بین گسترش بانکها ،مؤسسات مالی ،اعتباری و نیازهای جامعه شب هبنگا هداری
بانکها (عدم توجه ب ه ضرورت بنگاهداری بانکها بهصورت محدود جهت اجرای عقود مشارکتی)
تنگنای مالی اقتصاد درنتیجه وضعیت ترازنامهای نامناسب بانکها درمجموع روند تحوالت رشد
و ســرمایهگذاری حاکی از شکاف بین مسیر چشمانداز و عملکرد اقتصاد کشور است ،لذا به نظر
میرســد در سالهای باقیمانده از چشمانداز یعنی سالهای  1396الی  1404برای جبران عدم
تحققهای دهه گذشــته نیاز به تالش مضاعف و رشدهای باال و مداوم اقتصادی و سرمایهگذاری
خواهیم داشت و این مهم باید دغدغه سیاستگذار در برنامه ششم ( )1396-1400و برنامه هفتم
( )1401-1405قرار گیرد.
با توجه به اینکه مهمترین رقبای اصلی ایران در سند چشمانداز کشورهای ترکیه و عربستان
هستند ،درصورتیکه ایران بخواهد جایگاه اول اقتصادی را در انتهای سال بعد از چشمانداز ()1405
کسب كند بر اساس شاخص حجم تولید (بر اساس برابری قدرت خرید و برحسب دالر) میبایست
باالتر از این دو رقیب قرار بگیرد .با فرض اینکه این دو کشور و سایر رقبا صرفاً به رشدهای قبلی خود
ادامه دهند ،ایران برای جبران رشدهای اقتصادی ازدسترفته قبل میبایست در گزینه یک در دو
برنامه ششم و هفتم توسعه بهطور مداوم و متوالی ساالنه رشد اقتصادی حداقل  9.7درصدی و در
گزینه دوم در برنامه ششم توسعه ساالنه رشد اقتصادی حداقل  8درصدی و در برنامه هفتم توسعه
رشد اقتصادی حداقل ساالنه  11.4درصدی را تجربه كند.
میزان رشد اقتصادی موردنیاز برای جبران رشدهای ازدسترفته دهه گذشته
در ادامه سند چشمانداز طی دوره 1395-1404
گزینه اول

گزینه دوم

دوره برنامه
متوسط رشد اقتصادی ساالنه برنامه ششم توسعه ()1396-1400( )%

9.7

8

متوسط رشد اقتصادی ساالنه برنامه هفتم توسعه ()1401-1405( )%

9.7

11.4

محاسبات :نویسنده
گزینه اول :رشد باالی اقتصادی در برنامه ششم و هفتم توسعه
گزینه دوم :رشد اقتصادی کمتر در برنامه ششم توسعه و رشد اقتصادی باالتر در برنامه هفتم توسعه
کالم آخر اینکه ،کاهش شدید قیمت نفت به زیر  30دالر در هر بشکه در ابتدای سال ،2016
و تثبیت آن در کانال  50دالر در ســال  2017فرصت مناســبی برای سیاستگذار فراهم كرده
تا یکبار برای همیشــه ،مســیر رشــد و رونق اقتصادی بدون اتکا به منابع نفتی ناپایدار ،توأم با
اصالحات ساختاری در حوزه فضای کسبوکار ،رقابتپذیری و حوزه مالی و تجاری و تعامل فعال
و سازنده با جهان و استفاده از ظرفیتهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و ظرفیتهای جدید
ســرمایهگذاران خارجی را انتخاب كند ،چراکه ساختار کنونی اقتصاد نفتی ایران توان ایجاد رشد
اقتصادی باکیفیت و باالی  4درصد و تثبیت نرخ بیکاری و تورم تکرقمی در بلندمدت را ندارد.

مقایسه روند شروع برنامهریزی توسعه در ایران ،هند ،مالزی ،کره جنوبی و چین و رتبه جهانی اقتصادی
نام کشور

سال شروع
اولین برنامه
توسعه

نوع برنام هریزی

رتبه جهانی اقتصادی در سال 1980
(بر اساس حجم تولید ناخالص
داخلی برحسب )PPP

رتبه جهانی اقتصادی در سال 2000
(بر اساس حجم تولید ناخالص
داخلی برحسب )PPP

رتبه جهانی اقتصادی در سال
( 2017بر اساس حجم تولید
ناخالص داخلی برحسب )PPP

خالص بهبود رتبه
 2017نسبت به
رتبه 1980

ایران

1948

دستوری

14

18

18

-4

هندوستان

1951

تا سال  1990دستوری و
پساز آن ارشادی

9

5

3

+6

چین

1953

تا سال  1957دستوری و
پساز آن ارشادی

11

2

1

+10

مالزی

1956

ارشادی

44

28

26

+18

کره جنوبی

1962

تا سال  1986دستوری-
ارشادی و پساز آن ارشادی

33

62
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 ................................روایـت ................................

آینده نگر به بررسی وضعیت بدهکاران بانکی می پردازد

راه بیبرگشت

بدهی گروههای مختلف به بانکها هر روز در حال بزرگتر شدن است و راهحل
برون رفت از این شرایط نیز مشخص نیست .رسیدگی بهپرونده بدهکاران بانکی
نیازمند به همکاری دولت ،بانک مرکزی ،نهاد قانونگذار و قوهقضائیه اســت.
چگونگی پدید آمدن این تعداد بدهکار بانکی خود داستانی طوالنی است .اما
آیندهنگر در این بخش سعی دارد راهکارهایی را برای حل و فصل این مشکل
ارائه دهد.

روایت

وضعیت قرمز

ها کیست؟
مسئول فربه شدن بدهی به بانک 
بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت

مجموعهای از
عوامل دست به
دست هم میدهند
تا روز به روز
شاهد فربه شدن
ها به بانکها
بدهی 
باشیم.بدهیهایی
که گاهی بسیار
بزرگتر از وامهای
دریافتشده است
و به دلیل تاخیر
در پرداخت ،با
محاسبه سود و
جریمه دیرکرد ،به
این حال و روز دچار
شدهاند

ها چهکسانی هستند؟
مقصران رشد چشــمگیر بدهی به بانک 
بعضی اعتقاد دارند وضعیت قرمز است .این وضعیت را بدهکاران بانکی
به وجود آورده اند .بدهکارانی که خواسته یا ناخواسته ،به دالیل موجه
یا غیر موجــه ،به صورت قانونی یا غیر قانونی ،با رانت یا بدون رانت،
تسهیالتی را دریافت کردهاند که قادر به پرداخت آن نیستند .اما چه
کسی مقصر به وجود آمدن این تعداد بدهکار است؟ جواب این سوال
را نمیتوان در نام بردن از یک شخص ،نهاد ،دستگاه یا  ...خالصه کرد.
بلکه مجموعهای از عوامل دست به دست هم میدهند تا روز به روز
شاهد فربه شدن بدهیه ا به بانکه ا باشیم .بدهیهایی که گاهی بسیار
بزرگتر از وامهای دریافتشــده است و به دلیل تاخیر در پرداخت،
با محاسبه ســود و جریمه دیرکرد ،به این حال و روز دچار شدهاند.
بزرگترین بدهکار بانکی را حتما میشناسید؛ «دولت» .آری ،هرجا
ها هم از
از بدهی صحبت میشود ،نام دولت خودنمایی میکند .بانک 
دولت مطالبه دارند .گفته میشود دولت بیش از  150هزار میلیارد
تومان به بانکه ا بدهکار است.
البته ماجرای بدهکاران بانکی به اینجا ختم نمیشــود .بخشی از
این بدهکاران غیر دولتی هســتند .برخی از آنها برای تامین سرمایه
بنگاههای خود و ســرپا نگه داشتن آن ،مجبور به دریافت این وامها
شدهاند .اما با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور ،تحریمها ،نرخ
ارز و عواملی از این دســت ،نتوانستهاند مطابق برنامه پیش بروند و از
پس بازپرداخــت وام خود برنیامدهاند و امروز تحت عنوان بدهکاران
بانکی از آنها یاد میشود .بخشی دیگر به واسطه طرحهایی که از سوی
دولت یا مصوبههایی که از سوی مجلس برای بنگاههای اقتصادی در
نظر گرفته میشده ،دسترسی به این تسهیالت را سکه شانس خود
ها را دریافت میکردند.
میدیدند و به نام بنگاه اقتصادی ،این دست وام 
اما هیچگاه این وام به بنگاههای آنها تزریق نمیشد .در نتیجه نه چرخ
بنگاه میچرخید و نه تولیدی صورت میگرفت و بازپرداختی هم در
کار نبود .گروهی دیگر هم به واســطه ارتباطهایی که با مجلسیها
ها داشــتند ،توانستهاند به تســهیالت کالنی دست یابند.
یا دولتی 

نکتههایی که باید بدانید
[ برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که مقصران بروز این مشکل را میتوان قوای سهگانه
دانست.
ییابد.
[به واسطه هر مصوبه دولت در خصوص تسهیالتدهی بدهکاران بانک افزایش م 
[خانه ملتیه ا به واسطه تصویب مقررات و قوانین نادرست یکی از مقصران افزایش بدهکاران
بانکیهستند.
[برخورد قاطع با بدهکاران بانکی از سوی قوه قضائیه میتواند مانع از رشد بدهیه ا شود که
در این باره نیز عملکرد این قوه مورد انتقاد است.
ها هنگام به تعویق افتادن بازپرداخت،
[نظارت ،اخذ وثائق متناسب با وام و اقدام بهموقع بانک 
از وظایف بانک محسوب میشود که در این خصوص نیز شاهد خأل جدی هستیم.
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تســهیالتی که نه بابت بازپرداخت آن خود را مسئول میدانستند و
نه هنگام دریافت ،وثائق سنگینی را نزد بانک به ضمانت میگذاشتند.
نتیجه آن هم معوق شدن وام بوده است .به اصالح پارتی آنها کلفت
بوده که چنین وامی را دریافت کردهاند .البته نباید از رانتهایی که در
ها وجود دارد نیز غافل شد .رانتهایی که یا خود سهامداران
خود بانک 
یا اطرافیان آنها را بهرهمند کرده و آنها توانستهاند تسهیالتی با ارقام باال
دریافت کنند .به هر حال گروههای مختلفی در بین بدهکاران بانکی
قابل تعریف هستند که یا نمیتوانند یا نمیخواهند وامی را که دریافت
کردهاند ،بپردازند.
برخی از کارشناســان اعتقاد دارند که مقصران بروز این مشکل را
میتوان قوای ســهگانه دانست .بهتر است اول به بزرگترین بدهکار
بانکــی یعنی دولــت بپردازیم .بدهکاری که نهتنها خــود را در این
ها و
دام انداخته بلکه در ادوار مختلف به واســطه بخشنامهها ،طرح 
مصوبهها ،به تولید بدهکار بانکی پرداخته است .دولته ا همواره برای
تامین کســری بودجه از بانکهای دولتی وام دریافت میکردند .در
ها یا پیمانکارانی که برای دولت کار میکردند نیز به
این میان شرکت 
واسطه تضامین دولتی وام کالن میگرفتند .در نتیجه طرف حساب
ها و مصوباتی اســت که دولتها
باز هم دولت بود .اما بدتر از آن طرح 
ها را مجبور به پرداخت وام به عناوین مختلف به صاحبان کسب
بانک 
ها تــا چه اندازه موفق بوده
و کار میکردنــد .فارغ از اینکه این طرح 
یا نبودهاند ،به هر حال به واســطه هر مصوبه بدهکاران جاری بانک
افزایش مییابد؛ اما وضعیت زمانی قرمز میشــود که گیرندگان این
تســهیالت ،بازپرداخت وام خود را به تعویــق میاندازند و آن زمان
بدهیهای غیرجاری در سیستم بانکه ا انباشته میشود .خانهملتیها
هم بخش دیگر این اشــتباه را مرتکب شدهاند .بخشی که مربوط به
تصویب مقررات و قوانین نادرست است .همچنین تصویب مصوباتی که
سیستم بانکی را فشل میکند .برخی از اقتصاددانان بر این باورند که
باید جلوی مصوبات غیرکارشناسی مجلس را گرفت .اما قوه قضائیه هم
یکی از مقصران این امر است .برخورد قاطع با بدهکاران بانکی میتواند
مانع از رشد آنها شود.
ها هم در بــه وجود آمدن این
در این میــان نباید از نقش بانک 
مشکالت غافل شــد .نظارت بر وامدهی ،اخذ وثائق متناسب با وام و
اقدام بهموقع آنها هنگام به تعویق افتادن بازپرداخت ،از وظایف بانک
محســوب میشود .اما در برخی موارد نهتنها این اتفاق نیفتاده ،بلکه
ها نیز زیاد از این وضعیت ناراضی نیستند .آنها
به نظر میرسد بانک 
راهکارهایی را برای حل شــدن مسئله در پیش میگیرند که بعضا
منطقی نیست و در دنیا کمتر شاهد چنین برخوردی از سوی بانکها
هستیم.
اما در حال حاضر بــا این حجم بدهکار بانکی چه باید کرد؟ این
سوالی است که از سوی تعدادی از صاحبنظران در عرصه اقتصادی
و بانکداری پاســخ داده شــده است .همه متفقالقول میگویند که
نمیتوان نســخهای یکســان برای بدهکاران بانکی پیچید .چراکه
گروههای وامگیرنده یکسان نیستند .در برخی موارد نیاز است که قوه
قضائیه وارد ماجرا شــود .در برخی موارد فروش وثائق باید در دستور
کار قرار گیرد .مصالحه با وامگیرنده نیز راه دیگری اســت که بانکها
میتوانند آن را در موارد خاص مورد توجه قرار دهند .در اختیار گرفتن
بخشی از سهام شرکتهای بدهکار یا فروش مطالبات به شرکتهای
مدیریت دارایی نیز راهکارهای دیگری است که مد نظر کارشناسان
است.

در کشور بانکداری خصوصی را آغاز کردیم ولی بدون فراهم کردن زیرساختهای نظارتی الزم آن .قواعد با تأخیر نوشته شدند و با تأخیر بیشتر نظارت
اتفاق افتاد و با تأخیر مضاعف اعمال شدهاند که بخشی از این ضعف عملکردی به نقایص موجود در قانون پولی و بانکی برمیگردد ،بخشی به دخالتهای
دولت در بانک مرکزی و بخشی هم مربوط به کوتاهیهای خود بانک مرکزی در طی سالیان سال برمیگردد.

 4مسیر پیش روی بدهکاران بانکی

در گفتوگو با سیدعلی مدنیزاده موضوع تعیین تکلیف از بدهکاران بانکی مطرح شد
همانطور که میدانید بدهکاران بانکی به یکی از مشکالت سیستم
بانکی تبدیل شدهاند .چه چیزی باعث به وجود آمدن این تعداد بدهکار
بانکی در ایران شده است؟

وقتی میگوییم بدهکار بانکی باید اول تعریف دقیقی از آن داشته باشیم.
هرکسی که از بانک تسهیالت دریافت میکند بدهکار بانکی است .لذا همهجای
دنیا این امری طبیعی است .آن چیزی که مد نظر است بدهکاران بانکیای
هستند که تسهیالت خود را پس نمیدهند .اگر اینها را در نظر بگیریم باید
بــرای تبیین موضوع کمی دقیقتر به آن بپردازیم .وقتی بانکهای ما چه به
دولت ،چه به شرکتهای دولتی و چه به بخش خصوصی تسهیالت میدهند،
اینها اگر وام و تسهیالت خود را در مدتزمان مشخص پس ندهند به صورت
معوق ،تسهیالت مشکوکالوصول و ...ثبت میشود که نهایتا به عنوان مطالبات
غیرجاری محسوب میشود .اینها یک گروه از بدهکاران بانکی هستند که نام
میبرید .ولی گروه دیگری هستند که وقتی مطالباتشان سررسید میشود و
پرداخت نمیکنند ،بانک برای آنها اصل و فرع و جریمه را جمع و به عنوان
وام جدید ثبت میکند که اصطالحا به آن رول اور یا ریفاینانس میگویند .این
اتفاق منجر میشود که ما تعداد بزرگی از بدهکاران بانکی داشته باشیم که
لیست آنها در مطالبات غیرجاری نیست و این گروه بعضا دیده هم نمیشود و
در مطالبات جاری طبقهبندی میشود .ولی درواقع جزو همان بدهکارانی است
که مد نظر شماست .این نکته را باید مدنظر داشته باشبد.
یعنی وام جدید بابت وام و سود و جریمهه ا به آنه ا داده میشود؟

بله .به عنوان یک مثال ســاده :یعنی شــخص یا شرکت  100تومان وام
گرفته و قرار بوده  20تومان هم بابت سود بپردازد ،اما در سررسید نتوانسته
این کار را انجام دهد و  6تومان هم جریمه شــده است .در این شرایط برای
مثال بانک تسهیالت جدید با مبلغ  126تومان را برای آن ثبت میکند و این
 26تومان را بهعنوان درآمد برای خود محسوب میکند.
این اقدام خللی در حسابرسیه ا و ترازهای بانک وارد نمیکند؟

بله .همین مســئله خود یکی از عواملی است که منجر به اتفاقات بزرگ
ناگواری شده است .بدهکاران بانکی سهم بســیار باالیی از ترازنامه بانکها
را تشــکیل داده و برخی به عنوان مطالبات غیرجاری ثبت شــدهاند و شما
میبینید .بخش قابل توجهی در ذیل مطالبات جاری ثبت شــده و کســی
نمیبیند و فقط خود بانک یا شعبه بانک در جریان آن است .از میان بدهکاران
بانکی شاید بتوان گفت بزرگترین بدهکار بانکی در حال حاضر خود دولت
است که تسهیالت را گرفته ولی عمال هیچ نوع بازپرداختی ندارد .اشکالی که
طبق یکی از قوانین و آییننامههای گذشته وجود دارد و البته عرف دنیا هم
هست ،این است که مطالبات از دولت را هیچوقت غیرجاری ثبت نمیکنند.
چرا که میگویند دولت همیشه پس میدهد .بنابراین دقیقا مشابه مکانیزم
رول اور که توضیح دادم ،سود تسهیالت و جریمه دیرکرد در قالب مطالبات
جاری هر سال به سود بانکها اضافه میشود و به صورت نمادی رشد میکند.
درواقع یک عدد است که رشد میکند .چیزی پرداخت نمیشود.
درست است؟

بله .هیچ پرداختی اتفاق نمیافتد .یعنی این حجم قابل توجهی که از بدهی
دولت میبینیم که میتوان با قاطعیت گفت در چهار سال اخیر رشد بیشتری

دکتر سید علی مدنیزاده ،اقتصاددان و صاحبنظر در زمینه بانکداری از چگونگی به وجود آمدن
بدهکاران بانکی در ایران میگوید .او در مورد بزرگترین بدهکار بانکی یعنی دولت نکاتی را عنوان میکند
که بر اساس آن روند فربه شدن بدهیهای دولت به بانکه ا ترسیم شده است .مدنیزاده در طبقهبندیای
که ارائه داده ،شرکتهای دولتی و خصولتی را در زمره دیگر بدهکاران بانکی قرار میدهد و در نهایت
به چگونگی بدهکار شدن بخش خصوصی به بانکه ا میپردازد .سخنان این اقتصاددان به همینجا ختم
نمیشود؛ او چهار راهکار را نیز برای برونرفت از وضع موجود ارائه میکند که در دنیا به کار گرفته شدهاند
و میتوانند مورد توجه مسئوالن در ایران نیز قرار گیرند .مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.

داشته به همین دلیل بوده است .تقریبا دولت هیچ پولی را برنمیگرداند و این
بدهی روی کاغذ بزرگ میشود .بزرگترین بدهکار بانکی ما االن دولت است
که به دلیل ضعف قوانین و آییننامههایی که وجود دارد به صورت مطالبات
غیرجاری ثبت نمیشود و بانکها مدام روی آن درآمد هم شناسایی میکنند،
سود هم تقسیم میکنند .دولت هم اصال در خود نمیبیند که این معوقات را
پرداخت کند .به خاطر ندارم در هیچ بودجهای تاکنون پرداخت دولت به بانک
نوشته شده باشد ،به استثنای اصالحیه الیحه بودجه  1395که آن هم دولت
اجرایی نکرد .این معوقات به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کرده است.
سال گذشته این بحث در بین برخی کارشناسان مطرح و جدی شد .دولت
قواعدی را گذاشت تا نرخی که بانکها روی آن دولت را شارژ میکنند ،سقفی
داشته باشد .تا پیش از آن ،ظاهرا قاعده خاصی هم برقرار نبوده است .هر بانکی
عدد خود را داشته است .ولی الاقل ،از سال گذشته نظمی پیدا کرده است .یا
حداقل گفته میشود که منظمتر شده است.
یعنی االن بانکه ا براساس سود مصوب در قبال این معوقات دولتی
عملمیکنند؟

هرکس به نوبه خود
مقصر پدید آمدن
بدهکاران بانکی
است .بانکه ا در
درجه اول به دلیل
سهلانگاری ،در
درجه بعد بانک
مرکزی به دلیل عدم
نظارت کافی ،و پس
از آن قانونگذار به
دلیل عدم تصویب
قوانینمناسب

خیر .نرخی را خود دولت با بانکها مقرر کرده است که فکر میکنم جدا از
نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بوده و فکر میکنم بیشتر از آن و حدود 20
و چند درصد است ،البته مطمئن نیستم.
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روایت
بدهیهای دولت به بانکه ا از کجا شروع شد؟

مقولهتنظیمگری
سه بخش اصلی
دارد .رگولیشن
یا قاعدهگذاری،
نظارت بر عملکرد
بر اساس قاعده
و بخش دیگر
تنفیذ ،یا اعمال
قواعد و مجازاتها
است .در کشور ما
عمال این سه کار
با چالشهایی
مواجه بوده است

یکی اینکه دولت در دورههای قبل و از  12 ،10ســال گذشــته کسری
بودجه خود را از بانکهای دولتی تامین میکردهاست .برخی از این بانکها
خصوصی شدند؛ ولی این بدهی هنوز در ترازنامه آنها باقی مانده است .بخشی
از این وامها برای پروژهها و طرحهایی بود که اجرا میشد .دولت از طرحهای
عمرانی گرفته ،تا تسهیالت تکلیفی یا هرگونه کســری بودجه را به گردن
بانک میانداخته که بتواند آن را جبران و تامین کند .اکثرا مربوط به قوانینی
بوده که با الیحه دولت و در مجلس تصویب میشده و بر اساس آن بانکها
مقداری منابع را به خود دولت میدادند یا به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی
میدادند که دولت ضامن آنها بودهاست .آن فرد یا شرکت هم آن تسهیالت
را بازپرداخت نکرده و به دلیل اینکه دولت ضامن بوده ،بدهکاری به نام دولت
ثبت میشــده اســت .حجم قابل توجه دیگری از این ارقام مربوط به اوراق
مشارکت بوده و چون بانکها ضامن بودند ،پرداخت میکردند و اینها را تحت
مطالبات از دولت ثبت میکردند .با این مکانیزم حجم باالیی از مطالبات ظرف
سالهای گذشته شکل گرفتهاست و بعد از آن سود و جریمه آن به طور مرتب
اضافه میشد هاست.
یکی دیگر از مشکالت اصلی که در سیستم بانکی در این خصوص وجود
دارد این است که بانکها ادعا میکنند که دولت فالن رقم به ما بدهکار است،
ولی دولت این را قبول ندارد و مدعی است که ما این مقدار بدهی نداریم .این
خود گرفتاری دیگری است.
یک گروه دیگر از بدهکاران بانکی شــرکتهای دولتیاند که به واسطه و
ســفارش دولت یا الیحه ای که در بودجه تصویب شــده بود در قالب وام به
شــرکتهای دولتی داده شدهاست .شرکتهای دولتی هم به دلیل کارکرد
ضعیفی که دارند و تعداد قابل توجهی هم ورشکســته هستند این وامها را
گرفتهانــد و پس ندادهاند .بنابراین بخش عمدهای از این وضعیت ناشــی از
دخالتهای دولت اســت .تمام مجموعههایی که به صورت مستقیم و غیر
مســتقیم به دولت و مصوبههای قیمتگذاریهای دولتی وصل هستند این
مشکل را دارند ،چرا که به دلیل قیمتهای مصوب کمتر از هزینه تمامشده
بنگاههای دولتی ،این بنگاهها زیانده هستند و نمیتوانند تسهیالت خود را
بازپرداخت کنند .از طرف دیگر چون وابســته به دولت یا شهرداری هستند
خیالشان راحت است که اگر زیان دهند اتفاق خاصی نمیافتد .باالخره همه
آنها جزو بدهی دولت میشــود .البته در این بازی بانک هم ضرری نمیکند.
چــون اصل و فرع و جریمه را به عنوان وام جدید معرفی میکند و روی آن
درآمد هم شناسایی میکند .در این بازی هیچکس احساس ضرر نمیکند که
جلوی آن را بگیرد .تنها کسی که باید حواسش باشد که این سیستم هر روز
دارد مثل بادکنک باد میشود و روزی هم خواهد ترکید ،ناظر سیستم بانکی

نکتههایی که باید بدانید
تهای دولتیاند که به واسطه و سفارش دولت یا الیحهای که
[گروهی از بدهکاران بانکی شرک 
در بودجه تصویب شده وام دریافت کردهاند.
[ضعفی که در حل و فصل در سیستم قضایی وجود دارد ،برای بدهکاران بانکی ایجاد انگیزه
میکند.
[با توجه به نرخ تورم امروز دریافت وام کالن برای کسانی بهصرفه است که سودهای
غیرمتعارفنصیبشانمیشود؛مانندقاچاقچیان.
[رانته ا میتواند قانونی یا غیر قانونی باشد.
[برخی از بانکهای ما هم در طی این سالها ،یاد گرفتهاند که چگونه نظارت بانک مرکزی را
دور بزنند.
[در بیشتر مواردی که بدهکاران بانکی را به وجود آورده ،ردپای رانت را میتوانید ببینید.
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اســت که باید جلوی آن را بگیرد .وگرنه کسی با این رویه این وسط ضرری
نمیکند .دولتها هم از اینکه بدهیشان بزرگ میشود نگران نیستند و در
نهایت میگویند که این بدهی را قبول ندارند .یعنی کســی مسئولیت آن را
نمیپذیرد .فقط اعالم میکنند که بدهی این میزان است.
علت بدهیهای بخش خصوصی به بانکه ا چیست؟ برخی اعتقاد
دارند که ردپای دولت در این بدهیه ا هم دیده میشود.

گروه ســوم بدهکاران بانکی بخش خصوصی هستند که بعضا چند
دسته هستند .برخی کسانی هستند که پیمانکار دولت هستند و قرار بوده
پروژههایی را برای دولت انجام دهند .این گروه ،به تبع آن ،وام بانکی گرفته
اند .پروژه را انجام دادهاند .اما دولت پول پیمانکاران را نداده است و نتیجه
این شــده که آنها هم بدهکار بانک ماندهاند .یا اینکه یک شــرکت برای
یک پیمانکار که پروژه دولتی دارد ،کار میکرده و وام گرفته؛ اما پیمانکار
پول او را نمیدهد و این شــرکت هم به تبــع آن پول بانک را نمیتواند
پرداخت کند .یعنی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم عدم پرداخت بدهی
دولت به بخش خصوصی این اتفاق را رقم زده است .گروه دیگری از بخش
خصوصی ،گروهی هستند که به واسطه بخشنامهها و دستورالعملهایی که
از دولت آمده بود ،مانند طرح بنگاههای زودبازده وام دریافت کردهاند .آنها
بر اساس امکاناتی که دولت فراهم کرده بود این تسهیالت را گرفتند .برخی
هم به دلیل روابطی که با بانک داشــتند یا سفارش شده بودند وامهایی
دریافت کردهاند و بانکها هم بدون اینکه مدیریت ریسک کنند این وامها
را پرداختهانــد .در اینجا مقصر قطعی بانک اســت؛ چراکه به افرادی که
شرایط آن را نداشتند وامهایی را پرداخت کرده و آنها هم هیچ تعهدی به
بازپرداخت نداشتند .این گروه از تسهیالت دریافتکنندهها از ابتدا هم در
واقع قصد بازپرداخت نداشتهاند .از طرفی ،فرآیند حل و فصل وام هم برای
بانک زمانبر و هزینهبر است و خیلی اوقات بانکها هم ترجیح میدهند
که وارد فرآیند قضایی برای حل و فصل وامها نشوند .این وامها به عنوان
مطالبات غیرجاری ثبت میشود و فرد هم انگیزهای برای پرداخت ندارد؛
زیرا میداند که کســی دنبال آن نیســت .ضعفی که در حل و فصل در
سیستم قضایی وجود دارد ،برای بدهکاران بانکی ایجاد انگیزه میکند .بانک
هم تمایل ندارد تا از طریق روند قضائی این مسئله را پیگیری کند .زیرا باید
هزینه بسیار باالیی را در فرایند قضایی پرداخت کند .تنها راه ،تملیک وثایق
بانکی است که خود گرفتاری دیگری برای بانک است .زیرا بانک نمیتواند
در این خصوص کاری انجام دهد .این امالک لزوما به درد بانک نمیخورند.
بعد از رکود در سال  92هم که قیمت آنها کاهش یافته فروش این وثایق
تملیکی به عنوان زیان شناســایی میشود و یک مشکل دیگر برای نظام
بانکی ایجاد میکند .این گروه عامدانه این کار را انجام دادهاند و در واقع از
همان اول قصد نداشتند آن تسهیالت را برگردانند .به خصوص در شرایطی
که نرخ تورم در اقتصاد باال بود ،تسهیالتی با نرخ پایین دریافت کردند و
انگیزهای برای بازپرداخت وام نداشتند .انگیزه آنها فقط دریافت وام بوده؛
حتی اگر جریمه هم بابت دیرکرد شامل آنها میشد ،در شرایط تورمی باز
هم سود میکردند .وقتی نرخ تسهیالت را به صورت دستوری پایینتر از
نرخ تورم نگه دارید ،این اتفاق میافتد و گیرنده وام به دلیل اینکه میداند
اگــر وام را پس بدهد ،دیگر نمیتواند به دلیل جیرهبندی اعتبار بانکها،
چنیــن وامی را مجددا دریافت کند ،انگیزه خــود را برای بازپرداخت آن
از دســت میدهد .فرض کنید نرخ تورم  20درصد باشد و نرخ تسهیالت
 12درصد .شخص وامگیرنده حتی اگر با آن تسهیالت سیبزمینی هم
خریده باشــد 20 ،درصد به قیمت آن افزوده شده؛ در این شرایط نیازی
نمیبیند که وام را پرداخت کند و حاضر اســت اصل و فرع و جریمه در
قالب تسهیالت جدید ثبت شود؛ دراین شرایط هنوز هم سود کردهاست.

یکی از مسائل اصلی که به این مشکالت دامن میزند ،همین پدیدهای است که بانکها مجازند برابر اصل و فرع و جریمه تسهیالت ،وام جدیدی
را ثبت کنند و به ازای آن درآمد شناسایی کنند .بانکهای ایرانی به دلیل اینکه ذخیرهگیری مناسب را در این خصوص انجام نمیدهند ،به واسطه
این اشتباهاتی که در سیستم بانکداری خود مرتکب میشدند ،تاوان پس نمیدادند.

اما االن با توجه به اینکه از شــرایط تورمی خارج شــدهایم ،دریافت این
تسهیالت و برنگرداندن آن لزوما دیگر بهصرفه نیست .دریافت این وامها
برای کســانی بهصرفه است که سودهای غیرمتعارف نصیبشان میشود؛
مانند افرادی که به قاچاق کاال مشــغولاند .گروه سوم از بدهکاران بخش
خصوصی کسانی هستند که تولیدکننده بودند و نیاز به تسهیالت داشتند؛ اما
به دالیل مختلف مانند رکود اقتصادی و افت تقاضا در بازار یا در اثر تحریمهای
اقتصادی نتوانستهاند این تسهیالت را برگردانند و به جرگه بدهکاران بانکی
پیوستهاند .برخی از این افراد وامهای ارزی دریافت کردند و بعد از افزایش نرخ
ارز ،نتوانستهاند این بازپرداخت را انجام دهند.
یکی از مســائل اصلی که به این مشکالت دامن میزند ،همین پدیدهای
اســت که بانکها مجازند برابر اصل و فرع و جریمه تسهیالت ،وام جدیدی
را ثبت کنند و به ازای آن درآمد شناســایی کنند .بانکهای ایرانی به دلیل
اینکه ذخیرهگیری مناســب را در این خصوص انجام نمیدهند ،به واسطه
این اشــتباهاتی که در سیستم بانکداری خود مرتکب میشدند ،تاوان پس
نمیدادند .این بازی را ادامه میدادند و از آن خوشحال بودند و سود میبردند.
اگر با اعمال نظارت بانکی ،از چنین اشتباهاتی ممانعت به عمل آید ،موجب
میشود که خود بانکها از همان ابتدا سختگیریهای زیادی را لحاظ کنند و
به هرکس و هرجا وام ندهند .یا اگر وام یک بار به تعویق افتاد ،سریع آن را حل
و فصل کنند و وثایق را در بازار بفروشند و...
برخی از افراد عنوان میکنند که بخشی از بدهکاران بانکی کسانی
هستند که به واسطه رانتهایی که وجود داشته وامهای کالن دریافت
کردهاند.

در تمام مواردی که گفتم ردپای رانت را میتوانید ببینید .رانتها میتواند
قانونی یا غیر قانونی باشد .به عنوان مثال اینکه یک پیمانکار بخواهد پروژهای
را برای دولت انجام دهد ،دولت سفارش کند ،که وام به آن تعلق گیرد .ممکن
اســت این هم نوعی رانت باشــد و ممکن است رانت بدی هم نباشد چراکه
قرار اســت پروژهای را برای دولت انجام دهد .اما برخی دیگر هم هستند که
به واسطه البیگری این دســت وامها را دریافت کردهاند .یک گروه دیگر از
رانتها از طرف خود بانکها درست میشود .کسانی که یا مستقیم سهامدار
بزرگ بانک بودهاند یا کسانی که به صورت غیرمستقیم به سهامداران بزرگ
بانکها وصل بودهاند ،توانستهاند از تسهیالت خوب بهرهمند شوند .البته اصوال
شرکتهایی که مربوط به ســهامداران است به صورت قانونی تا یک سقف
خاص میتوانند وام دریافت کنند .اما از آن باالتر ،غیرقانونی است .در اینجا دو
اتفاق میتواند رخ داده باشد؛ یا بانکها قوانین را رعایت نکردهاند یا اینکه بانک
توانسته مجوز قانونی را از شورای پول و اعتبار کسب کند.
نظارت بر تسهیالتدهی در ایران به چه صورت است؟

مقوله تنظیمگری سه بخش اصلی دارد .رگولیشن یا قاعدهگذاری،
نظارت بر عملکرد بر اساس قاعده و بخش دیگر تنفیذ ،یا اعمال قواعد و
مجازاتها .در کشور ما عمال این سه کار با چالشهایی مواجه بوده است.
در الیه اول مسئولیت تنظیمگری بر عهده بانک مرکزی است .در کشور
بانکداری خصوصی را آغاز کردیم ولی بدون فراهم کردن زیرساختهای
نظارتی الزم آن .قواعد با تأخیر نوشــته شدند و با تأخیر بیشتر نظارت
اتفاق افتاد و با تأخیر مضاعف اعمال شــدهاند که بخشی از این ضعف
عملکردی به نقایص موجود در قانون پولی و بانکی برمیگردد ،بخشی
به دخالتهای دولت در بانک مرکزی و بخشی هم به کوتاهیهای خود
بانک مرکزی در طی سالیان سال برمیگردد .برخی از بانکهای ما هم
طی این سالها ،یاد گرفتهاند که چگونه نظارت بانک مرکزی را دور بزنند.
بنابراین هرکس به نوبه خود مقصر پدید آمدن این مشکالت است .خود
بانکها در درجه اول به دلیل ســهلانگاری ،در درجه بعد بانک مرکزی

نکتههایی که باید بدانید
[مهمترین مسئله این است که جلوی وقوع مشکالتی را که منجر به تولید بدهکاران بانکی
میشود،بگیریم.
[باید به بانک مرکزی به اندازهای اقتدار دهیم که بتواند جلوی رفتارهای نادرست بانکه ا را
بگیرد.
[نباید تصور کنیم که بدهکاران بانکی فقط مختص ایران است .در تمام دنیا این مشکالت کم
و بیش وجود دارد.
[مسئولیت تنظیمگری بر عهده بانک مرکزی است.

به دلیل عدم نظارت کافی ،و پس از آن قانونگذار به دلیل عدم تصویب
قوانین مناسب.دولتها هم به دلیل دخالتهای مستمر در نظام بانکی،
تصویب آییننامههای نامناسب و تصویب نکردن آییننامههای مورد نیاز
مقصر است.
در خارج از کشور با بدهکاران بانکی چه برخوردی میشود؟

نباید تصور کنیم که این مشکالت فقط مختص ایران است .در تمام دنیا
این مشکالت کم و بیش وجود دارد .روشهایی که در کشورهای مختلف به
کار برده میشود زیاد است .به نظر من مهمترین مسئله این است که جلوی
وقوع چنین مشکالتی را که منجر به تولید بدهکاران بانکی میشود ،بگیریم.
باید قوانین مرتبط را اصالح کنیم .باید به بانک مرکزی به اندازهای اقتدار دهیم
که بتواند جلوی اینگونه رفتارها را بگیرد .باید از دولت و مجلس جلوگیری
کنیــم تا مصوبههایی را که به نابودی نظام بانکی میانجامد تصویب نکنند.
بخشنامههای متناسب توسط بانک مرکزی صادر شود که جلوی شیوع این
مشــکالت را بگیرد .این اقدامات در دنیا انجام شــده است .نیاز است قواعد
مربوط به مدیریت ریسک را اجرایی کنیم .یعنی بانکهایی را که ریسک آنها
باال رفته به سمت قانونی شدن پیشببریم که بانک از انباشت ریسک بترسد؛
بانکها باید از انباشت بدهکاران بانکی زیان کنند ،نه اینکه سود هم ببرند .اگر
جلوی این موارد گرفته شــود ،خود بانکها اجازه نخواهند داد که بدهکاران
بانکی به وجود آیند.
با این بدهکارانی که در حال حاضر وجود دارند باید چهکار کرد؟

روشهای متفاوت و متعارفی وجود دارد که میتوانند به صورت ترکیبی
مورد استفاده قرار گیرند تا وضع موجود حل و فصل شود .نخست اینکه بانکها
باید اجازه پیدا کنند که برخی از تسهیالتی را که میدانند از هیچ طریقی قابل
وصول نیستند ،از ترازنامه خارج کنند .یک روش دیگر این است که بانکدار
اجازه داشته باشد که بدون رجوع به مقامات قضائی ،با بدهکاران مصالحه کند.
بخشی از وام را ببخشد و تجدید ساختار در آن شرکت انجام شود و سقف وام
را پایینتر بیاورند که فرد بدهکار بتواند آن را پرداخت کند .این امر نیازمند
قانونی است که در سطح وسیع قابلیت اجرا داشته باشد .راهکار دیگر رجوع
به مقامات قضایی و قوه قضائیه است که در این خصوص تعیین تکلیف کند.
راهکار دیگر فروش این مطالبات به شرکتهایی به نام مدیریت دارایی است
که بانکها بتوانند از این طریق به حیات خود ادامه دهند و آن شرکتها طرف
حساب بدهکاران باشند .شرکتهای مدیریت دارایی میتوانند این موضوع را
حل و فصل کنند .البته بســیاری از این شرکتهای مدیریت دارایی ،دولتی
هستند یا ترکیب آنها از بدنه حکومت است که ابزار کافی را در اختیار دارند و
میتوانند برخوردی مناسب داشته باشند .این چهار روش میتوانند به صورت
ترکیبی به کار گرفته شــوند .برای اجرا کردن این روشها الزم است تا بانک
مرکزی و دولت برنامه داشــته باشند وگرنه به خودی خود اتفاق نمیافتند.
جزئیات این اقدامات هم فراتر از این گفتوگو است .لذا ترجیح این است که
به همین اختصار بسنده کنیم.

گروهی از
بدهکاران از بخش
خصوصیهستند
که برخی از آنها
تولیدکنندهبودند
و نیاز به تسهیالت
داشتند؛ اما به
دالیلمختلف
مانند رکود
اقتصادی و افت
تقاضا در بازار و یا
در اثر تحریمهای
اقتصادی
نتوانستهاند
این تسهیالت را
برگردانند و به
جرگه بدهکاران
بانکیپیوستهاند.
برخی از این افراد
وامهای ارزی
دریافت کردند و
بعد از افزایش نرخ
ارز ،نتوانستهاند
این بازپرداخت را
انجام دهند
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روایت

کها
چشمانداز معوقات بان 

نمیتوان راهکاری واحد برای بدهکاران بانکی در نظر گرفت
بدهکاران بانکی را این روزها به وفور میتوان در الیههای
مختلف اقتصاد دید .اما نمیتوان برای همه کســانی که
بدهکار هســتند ،یک راه حل پیشــنهاد کرد؛ برخی از
بدهکاران موسســات تولیدی دارند و در شــرایط رکود
احتیاج است که با آنها مماشات شود؛ حتی ممکن است
الزم باشــد در تامین سرمایه در گردش نیز به آنها کمک
شود تا بتوانند تسهیالت معوق خود را بازپرداخت کنند.
احمد حاتمی یزد
اما برخی از بدهکاران از ارتباطات سیاسی یا غیرسیاسی
استفاده کردهاند و تسهیالتی دریافت کردهاند که از همان
کارشناس امور بانکی
ابتدا نیز قصد پس دادن آن را نداشتند .در این موارد باید
قوه قضاییه یاریرسان باشد که اموال این افراد شناسایی شود و بابت مطالبات بانک ،آنها را به
فروش برسانند .زیرا اگر این بدهکاران با تسهیالت دریافتی ساختمان هم خریده باشند ،قیمت
آن چند برابر شــده است .اگر ارز هم خریده باشند ،به همین نسبت قیمت آن افزایش یافته
است .عده قابل توجهی از این بدهکاران معوق انسانهای صحیحالعملی نبودند و نیستند و همه
آنها به دنبال این بوده و هستند که اگر ضرر کردند ،ضرر را به بانک منتقل کنند و اگر سود
کردند ،آن را برای خود نگه دارند .هرقدر با برخی از اینها صحبت میشود که شما نمیتوانید
اگر ضرر کردید ضرر را به بانک منتقل کنید ،چراکه پولی که به شما پرداخت شده ،پول مردم
بوده که به دست بانکها سپردهاند و اگر شما زیان دیدهاید ،نباید ضرر را از سپردهگذاران بانکی
تامین کنید ،جواب میدهند که ما نمیخواهیم سپردهگذاران پول را بدهند ،بلکه دولت باید
این پول را پرداخت کند.
این در حالی است که دولت خود ،بزرگترین بدهکار بانکی است؛ دولت گذشته  150هزار
میلیارد تومان بدهی به بانکها دارد ،اگر میتوانست پرداختکننده بدهی باشد ،بدهی خود
را بازپرداخت میکرد؛ ولی طمع این بدهکاران معوق زیاد است .آنها فکر میکنند پولی را که
دریافت کردهاند و ثروتمند شدهاند یا داراییهایی را خریدهاند ،حقشان بوده است .میگویند
خیلیها در این کشــور فســاد کردند و در نظام سیاسی ،اجتماعی پولهایی را خوردند؛ این
هم سهم ما است .یعنی در مجموع برخورد سالمی نمیکنند که شما بتوانید راه حل سالمی
برایشان پیدا کنید .به ناچار باید با اینها شبیه برخوردی را بکنیم که اوایل انقالب با طاغوتیان
کردند .اوایل انقالب اموال بســیاری از ســرمایهداران بزرگ کشور را مصادره کردند .یا بعد از
مصادره ،این اموال را به بانکها بابت طلبشان دادند یا به عناوین دیگر به بنیادها دادند .االن

نکتههایی که باید بدانید
[دولت خود ،بزرگترین بدهکار بانکی است.
[نمیتوان برای همه کسانی که بدهکار معوق هستند ،یک راه حل پیشنهاد کرد.
[برخی از بدهکاران از ارتباطات سیاسی یا غیرسیاسی استفاده کردهاند
و تسهیالتی دریافت کردهاند که از همان ابتدا نیز قصد پس دادن آن را
نداشتند.
[بسیاری از مدیران بانکها ،مدیر کاغذی هستند و صالحیت حرف های برای
عضویت در هیئت مدیره را ندارند.
[بهتر است بخشی از طلب بانک به سهام در شرکت بدهکار تبدیل شود
تا بانک با عضویت در هیئت مدیره ،بر عملکرد شرکت نظارت دقیقی داشته
باشد.
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هم اینها طاغوتیان پس از انقالب هستند که پول سرمایهگذاران را گرفتند و نمیخواهند پس
بدهند و به آسانی هم کوتاه نخواهند آمد .حتی برخی حاضر هستند زندان هم بروند ،ولی آن
تسهیالت را بازنگردانند .طمع و آز این اشخاص سبب این مشکل است .شخصی را دیدم که
 400میلیارد تومان از یک شــرکت دولتی خرید کرده و خریدش هم کاالی صادراتی بوده
است و دالر هزار تومانی هم به دست آورده بود ،با وجود اینکه دالر هزار تومانی  4هزار تومان
شده است ،حاضر نیست پول جنسی را که در آن زمان تحویل گرفته پس بدهد .شاهد بودم
که شرکت دولتی علیه این شخص شکایت کرد؛ این شخص به زندان افتاد ،اما باز هم حاضر
نشد همکاری کند ،یعنی حتی یک قدم هم برای پرداخت بخشی از بدهی برنداشت .در تمام
دنیا سیستم بانکی به این حد ناسالم وجود ندارد .سیستم فاسد بانکی است که در ایران باعث
پرداخت وام به این افراد میشود .یک دلیلش هم این است که چون بانکها دولتی هستند،
مدیران دل نمیسوزانند .میگویند ما با یک کاغذ و حکم مدیر شدهایم فردا هم این حکم را
از ما میگیرند و به شخص دیگر میدهند ،یعنی به اصطالح خودشان مدیر کاغذی هستند
و صالحیت حرفهای برای عضویت در هیئت مدیره را ندارند ،فقط میخواهند پســت خود
را نگه دارند و برای نگه داشــتن آن وقتی از جای دیگر دستور برسد که به فالن شخص وام
بدهید ،قبول میکنند .این در دوره دولت نهم و دهم بوده و متاسفانه االن هم ادامه پیدا کرده
و فرق چندانی نکرده است .یعنی افرادی که در راس امور بانکی هستند ،افراد با عزت نفس و با
صالبت و با دانش نیستند ،در نتیجه امین سپردهگذاران محسوب نمیشوند و واجد این شرایط
نیستند .قبال تسهیالتی به بنگاههایی که ورشکست شدهاند پرداخت میکردند که تسهیالتشان
را صاف میکردند و وام دیگری به جای آن دریافت میکردند و مجددا بدهکار میشدند؛ این
بخشی از کار است که حتما باید انجام شود .ولی تجربیات بانکی میگوید که در اینطور موارد
بهتر است که بخشی از طلب بانک به سهام در آن شرکت تبدیل شود تا بانک هم عضوی از
هیئت مدیره در آنجا داشته باشد و بر عملکرد شرکت نظارت دقیقی صورت بگیرد که نتوانند باز
با گرفتن سرمایه در گردش و راهاندازی فرایند تولید ،آن چیزی را که حاصل میشود از شرکت
خارج کنند و در جیب سهامداران بریزند .در این روش بانک میتواند در حد یک عضو هیئت
مدیره شریک شود و بعد از اینکه شرکت سالمت خودش را بازیافت ،سهام خود را بفروشد .یا
اگر خود بانک مالحظاتی داشته باشد که نخواهد عضو هیئت مدیره باشد ،همه بانکها شرکت
سرمایهگذاری دارند که میتوانند به شرکت سرمایهگذاری خود این ماموریت را بدهند که 16
یا  17درصد سهام شرکت را بگیرد و بهعنوان نماینده بانک بر عملکرد هیئتمدیره نظارت کند.
بانک گاهی مجبور است به بعضی از واحدهای تولیدی که به خاطر رکود دچار مشکل شدهاند،
وام بدهد تا شرکتها بتوانند حقوق کارگران را بپردازند و مواد اولیه بخرند؛ اما در بسیاری مواقع
اگر نظارت درستی بر این امر انجام نشود ،این وام ،صرف شرکت نمیشود و بیرون از شرکت
هزینه خواهد شد .برای اینکه این امر اتفاق نیفتد ،بهتر است بانک بخشی از طلب خود را تبدیل
به ســهام کند و مجبور شود بر عملکرد شرکت نظارت داشته باشد که این پول صرف تولید
مجدد شود ،نه چیز دیگری .هیچ نیازی هم به وضع قانون نیست و امکان این کار در اختیار
بانکها هست .ما تجربه این کار را داشتهایم و نتیجه هم بد نبوده است .به نظر میرسد بهترین
راهکار این است .در این رابطه ضمن اینکه سرمایه در گردش برای بانک تامین میشود ،بخشی
از معوقات نیز بازپرداخت میشود؛ منع قانونی هم برای بنگاهداری بانکها وجود ندارد؛ همه
بانکها در حال حاضر بنگاهدار هستند و هیچ بانکی وجود ندارد که سهام بنگاهی را نداشته
باشند .اگر این استراتژی که بانکها نباید بنگاهداری کنند خیلی محکم و دقیق بخواهد اجرا
شود ،آن زمان میتوان از شرکتهایی که متعلق به بانکها هستند مثل لیزینگ ،بیمه ،صرافی
و ...که شرکتهای ابزاری کوچک و بزرگ بانکها محسوب میشوند ،استفاده کرد و این نوع
نظارت را با کمک شرکتهای وابسته به بانکها انجام داد.

بعضی به دلیل تحریم نتوانستند مواد اولیه خود را وارد کنند و وامهایی گرفته بودند که از طریق آن
فعالیت کنند .اما فشار تحریمه ا باعث افزایش قیمت تمامشده و افزایش بدهی آنه ا شد .تغییر ناگهانی
در نرخ ارز از دالیل دیگری است که میتواند در افزایش بدهکاران بانکی موثر باشد.

وثیقههای بال استفاده

بدهکاران بانکی به دالیل مختلف پدید آمدهاند

بدهکاران بانکی از اقشار مختلف هستند و هرکدام در زمانهای مختلف
و به دالیل متفاوت ایجاد شدهاند و نمیتوان دلیل واحدی را برای آنان ذکر
کرد .همینطور که نمیتوان راهکار یکســانی را برای آنها در نظر گرفت.
بعضی به دلیل تحریم نتوانســتند مواد اولیه خود را وارد کنند و وامهایی
گرفته بودند که از طریق آن فعالیت کنند .اما فشار تحریمه ا باعث افزایش
آنها شد .تغییر ناگهانی در نرخ ارز از دالیل
قیمت تمامشده و افزایش بدهی 
دیگری است که میتواند در افزایش بدهکاران بانکی موثر باشد .ظرف مدت
 5الی  6ماه قیمت دالر از هزار تومان به  2تا  3هزار تومان رســید و این
افراد بدهیهای دو تا سهبرابری پیدا کردند .آنه ا فکر میکردند محصول خود
را با دالر  1000تومان تولید و صنعت را اداره میکنند .اما با افزایش قیمت
دالر هزینهه ا افزایش یافت و صنعتگران نتوانستند وامهای دریافتشده را
بازپرداخت کنند .این مابهالتفاوت ارز خسارات سنگینی به صنایع وارد کرد و
چهبسا اگر میدانستند ارز افزایش سهبرابری خواهد داشت ،به سراغ دریافت
وام نمیرفتند .اصوال بدهکاران بانکی در تمام دنیا به وجود میآیند و ایران
نیز از این قضیه مستثنا نیســت .افرادی به دالیل مختلف وام میگیرند.
برخی نیز با ارتباطات خاص وامهایی را دریافت کردند اما قصد بازپرداخت
آن را نداشتند و میخواستند موضوع را با سازش رفع کنند .نمیدانیم که
چه درصدی از بدهکاران بانکی جزو این دسته محسوب میشوند؛ اما هرچه
هست مجموعهای از دالیل مختلف باعث ایجاد این تعداد از بدهکاران بانکی
شــده است .به هر دلیلی این وامهای معوقشده ،امروز آنقدر بزرگ شده
است که دیگر قادر به بازپرداخت آن نیستند .از طرفی وثیقههایی که آن
زمان برای وامه ا اخذ شده ،شاید یکسوم یا در بهترین حالت دوسوم بدهی
را پوشش میدهد .بدهکار وثیقه را به بانک ارائه میدهد اما تعهدات فرد در
هنگام وام گرفتن به وثیقه ختم نمیشود .بلکه زمانی که بانک تسهیالتی
را پرداخــت میکند ،تبصرههایی برای وصول بدهــی از تمام داراییه ا و
حســابهای دیگر تعریف میکند و فرد وامگیرنده در این قرارداد آنه ا را
متعهد میشود .برخی مواقع نیز وثیقه که واحد تولیدی فرد است به عنوان
بدهی ،توسط بانک مصادره میشود؛ اما این درمان مشکل نیست و بانک
مجبور اســت واحدی را که در تخصص آن نیســت اداره کند و خود این
موضوع مشکل جدیدی را به وجود میآورد .اما اینکه چرا مدیران بانکها
در سررسید وامه ا اقدامی صورت ندادهاند که بتوانند آن را وصول کنند ،خود
ها فربه شده است ،به
جای سؤال دارد .به هر حال با گذشت زمان این بدهی 
طور مثال وام  100میلیونی به  500میلیون افزایش داشته است .متاسفانه
در این شرایط برخی از بانکه ا نیز تاخیرها و سود وامهای معوق را به عنوان
سود بانک محاســبه کرده و آن را تقسیم کردهاند؛ درصورتی که وصولی
انجام نشده است .البته در روشهای بانکداری نوین که بانک مرکزی ابالغ
کرده است ،بانکه ا نمیتوانند سودهای وصولنشده را شناسایی و تقسیم
کنند .امروز این رقمهای باالی معوقشــده ،به جای اینکه دریافت شود و
به تسهیالت جدید تبدیل شود ،قفل شده و امکان تسهیالتدهی جدید
در بانکه ا کاهش یافته اســت .حتی گرفتن وثایق هم برای بانک تبدیل
آنها زمان میبرد یا ارقام کمتری از بدهی فرد
به پول نمیشود و فروختن 
را تامین میکند .در چند ســال اخیر بانک مرکزی به بانکه ا فشار آورده

تا تهیه ترازنامه بر اســاس بانکداری نوین باشد و ذخیره معوقات بعد از
مدتی دریافت شود .همه بانکه ا معوق دارند؛ اما برخی کمتر و برخی بیشتر
از ســایر بانکه ا درگیر این موضوع هستند .در این بین برخی از بانکها
وثیقههــای باال گرفتند و میتوانند آنه ا را بفروشــند و میزان وام معوق را
وصول کنند؛ اما برخی دیگر ایــن کار را انجام ندادهاند .در مجموع وثایق
دریافتشده از سوی بانکه ا پاسخگوی بدهیه ا نیست؛ اما بازگشت مقداری
ها افزایش پیدا کند و قدرت
از آن هم قابل قبول است تا کفایت سرمایه بانک 
تســهیالت آنه ا باال رود .قدرت کفایت سرمایه از سوی بانک مرکزی اعالم
شده است .بانک مرکزی در این چند سال به بانکها اجازه تقسیم سود را
ها ذخایر
نداد و عنوان شد تا زمانی که افزایش سرمایه صورت نگیرد یا بانک 
کافی نداشته باشند ،اجازه تقسیم سود را ندارند 99 .درصد بانکه ا امسال سود
پرداخت نکردند و در ازای آن به ذخایر خود منتقل کردند تا افزایش سرمایه
داشته باشند و کفایت سرمایه خود را باال ببرند .حداقل کفایت سرمایهه ا در
دنیا  12.5درصد اســت .درصورتی که متوسط کفایت سرمایه بانکهای ما
باالی  4یا  5درصد نیست .یعنی کفایت سرمایه ما امروزه در سطح بینالملل
نیست .به همین دلیل است که ارتباطات ما با بانکهای بینالملل با چالش
همراه است و یکی از ایراداتی که به بانکهای ایرانی وارد میکنند ،پایین بودن
کفایت سرمایه است .این موضوع باید بهروز شود تا در جهان حرفی برای گفتن
داشته باشیم .این کار بسیار مشکلی است .بانکه ا باید داراییه ا را بفروشند
و به سرمایه اضافه کنند که کاری زمانبر است؛ اما بانک مرکزی ورود کرده
و این کار آغاز شده است .تسهیالت مجدد به بدهکاران راهکاری است که نه
میتوان آن را تایید کرد و نه آن را تقبیح .بدهکاران چند دستهاند و شرایط
متفاوتی دارند .برخی از صنایع ما با تزریق گردش نقدینگی ،میتوانند احیا
شــوند و بدهیهای خود را بپردازند .در این شــرایط بانک باید بررسی و کار
کارشناسی کند و اگر مورد تایید بود حتما باید این کار را انجام دهد .همانطور
که در حال حاضر نیز برخــی از بانکها این کار را در مورد برخی بدهکاران
بانکی انجام دادهاند .چنین اقدامی برای این دست از بدهکاران بانکی نهتنها به
تولید منجر میشود ،بلکه به ایجاد اشتغال نیز کمک میکند و در نهایت بدهی
بانکه ا نیز بازمیگردد .اما در برخی از صنایع تزریق پول باعث عمیقتر شدن
آنها ظلم به صنعت است که نیاز به اقدامات
بدهی میشــود و تزریق پول به 
کارشناسی از سوی بانک دارد.

حسین سلیمی
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران

برخی مواقع
وثیقه که واحد
تولیدی فرد است
به عنوان بدهی،
توسط بانک
مصادره میشود؛
اما این درمان
مشکلنیستو
بانک واحدی را
که در تخصص آن
نیست باید اداره
کند و خود این
موضوعمشکل
جدیدی را به
وجود میآورد

نکتههایی که باید بدانید
[تسهیالت مجدد به بدهکاران راهکاری است که نه میتوان آن را تایید کرد و نه آن را تقبیح.
[برخی از صنایع ما با تزریق گردش نقدینگی مجدد ،میتوانند احیا شوند و بدهیهای خود
را بپردازند.
[ یکی از ایراداتی که خارجیه ا به بانکهای ایرانی وارد میکنند ،پایین بودن کفایت سرمایه است.
[برخی از بانکه ا تاخیرها و سود وامهای معوق را به عنوان سود بانک محاسبه و آن را تقسیم
کردهاند.
[در مجموع وثایق دریافتشده از سوی بانکه ا پاسخگوی بدهیه ا نیست.
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روایت

رصد تسهیالت از مبدأ تا مقصد

برخی مواقع پرداخت وام مشکالت را حل نمیکند

گاهی بخش خصوصی به درستی مدعی است که رکود
موجود در اقتصاد موجب معوق شدن وامها شده است.
به هر حال رکود وجود دارد و همه دچار مشکل شدهاند؛
دولتها در تمام دنیا در زمان رکود اقتصادی ،شــرایط
ویــژهای برای تولید در نظــر میگیرند؛ این تمهیدات
ميتواند در خصوص مشکالت جاری ،مسائل مالیاتی و
تامین اجتماعی یا در بخش تسهیالت و نرخهای بهره
احمد صادقیان
باشد .حتی میتواند بر فرصتهایی که بانکها میتوانند
برای بازپرداخت به بدهکاران بدهند متمرکز شود و از
عضو هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران
این طریق به بخش خصوصی یاری برساند.
اما در کشور ما توجه کافی به تولید نشده است و در
حال حاضر بیشترین فشار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان است .مسائل تامین اجتماعی
نیز همچنان مشکالت خود را به بخش تولید منتقل میکند که این رفتار غیرعادی است
و باعث تشدید مشکالت واحدها میشود .با این فشارهایی که اکنون بر بخش تولید وجود
دارد ،چند صباح دیگر واحدهای تولیدی وجود نخواهند داشت که بتوانند از آنها مالیات
بگیرند .قرار بود دولت مودیانی را که جدید هستند ،شناسایی کند ،اما تا چه حد اینکار
موفق بوده؟ یا قرار بود دولت صندوقهای الکترونیک را تعبیه کند تا مالیات را بهویژه در
بحث ارزش افزوده که باید به مالیات بر مصرف تبدیل شود ،از مصرفکننده بگیرد؛ ولی
در نهایت ،فشار همچنان روی دوش تولید است .تولید با این شرایط آینده خوبی ندارد.
دولت باید توجه ویژهاي به آن مبذول دارد .همه این مسائل باعث شده بدهکاران بانکی
در بخش خصوصی زیاد شوند .بدهکاران بانکی دو بخش هستند :یکی بدهکاران کالن که
باید حسابشان را جدا کنیم؛ یکی هم بدهکارانی هستند که شرکتهای معمولی دارند و
دچار مشکل شدهاند.
در اخبار ميشنویم که شــرکتها و اشخاصی بودهاند که تسهیالت کالن و ویژهاي
گرفتهاند .اینکه اینها چهکسانی هســتند و بانک چگونه این تسهیالت را به آنها داده و
تضامینی از آنها دارد یا ندارد که اینها را به سیســتم برگرداند یا خیر یک مسئله است؛
مســئله دیگر هم بدهیهای خود دولت به بانکها است .این موارد تماما باعث رکود در
اقتصاد شده اســت .دولت اگر بتواند بدهیاش را به بانکها و پیمانکاران پرداخت کند،

نکتههایی که باید بدانید
[دولت اگر بتواند بدهیاش را به بانکها و پیمانکاران پرداخت کند ،کمک
زیادی به حل این مشکل خواهد کرد.
[یکی از مشکالت اقتصاد ما ،ارز ،کاال ،مواد اولیه و ...چندنرخی است که
ایجاد رانت و فساد میکند.
[در كشور ما کمتر اعالم ميشود که شرکتی ورشکسته است ،در حالی که
بسیاری از این شرکتها ورشکستهاند.
[آنچه امروز در اقتصاد قابل لمس و انکارناپذیر است بدهکاران بانکی
هستند.
[باید نظارت به گونهای باشد كه تسهیالتدهی به رفع مشکل واحدهای
اقتصادی کمک کند.
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کمک زیادی به حل این مشکل خواهد کرد .بهتازگی از طریق اوراق دیون و کارهایی از
این دست اقداماتی میشود که به نظر میرسد خیلی راههای اصولی نیست .دولت باید
بتواند برای پرداخت بدهیهای کالن خود چارهاندیشی کند .این امر میتواند تاثیر زیادی
بر رونق اقتصادی بگذارد.
یکی از راههایی که بانکها برای وامهای معوق در پیش ميگرفتند ،ارائه تسهیالت برای
تصفیه تسهیالت معوق است .فارغ از اینکه اقدامات اینچنینی سود یا زیانبخش است به
نظر میرسد پیش از وقوع این مشکالت ،بانک باید ببیند که تسهیالت پرداختشده کجا
میخواهد هزینه شود ،چطور میخواهد مشکل شرکت را حل کند و آیا تسهیالتی که
داده میشود واقعا باعث میشود چرخ آن شرکت راه بیفتد؟ اگر شرکت بدهکار مشکالت
مدیریتی دارد با تسهیالت مشکل حل نمیشود .همچنین باید نظارت شود که این پول
جای دیگری هزینه نشود ،بانکها برای این نظارت وظیفه دارند .بانکها میتوانند نظارت
داشته باشند که این پول صرف چهکاری ميشود؛ حتی بانک میتواند پول را به حساب
شرکت واریز نکند و از آنها برای صرف این پول اسناد دریافت کند .به عنوان مثال اگر قرار
است آن تسهیالت صرف خرید مواد اولیه شود ،بانک مربوطه از شرکت پیشفاکتور خرید
بخواهد و پول را مستقیما به فروشنده این مواد اولیه بدهد .پس از آن باید پیگیر تزریق
شــدن مواد اولیه به واحد مربوطه باشد .یا اینکه اگر قرار است تسهیالت صرف پرداخت
بدهیها و حقوق کارکنان شود ،دولت و بانک باید نظارت کند که آیا این اتفاق افتاده یا نه.
باید نظارت به گونهای باشد كه تسهیالتدهی به رفع مشکل واحدهای اقتصادی کمک
کند و آن را به چرخه تولید بازگرداند .اگر قرار باشد واحد به چرخه تولید برنگردد ،این
تسهیالت اولویت ندارد .باید در این زمينه برای واحدهای اقتصادی اولویتبندی صورت
گیرد.
به هر حال آنچه امروز در اقتصاد قابل لمس و انکارناپذیر است بدهکاران بانکی هستند
که هرکدام به نوعی تسهیالتی را با نرخهای غیرمتعارف دریافت کردهاند و نتوانستهاند آن
را پرداخت کنند .اما در مورد وضعیت موجود نمیتوان شخص یا ارگاني را مقصر دانست.
نیاز است سیاستگذاری در اینباره صورت گیرد و ببینیم در چه بخشی سرمایهگذاری
درست است ،در چه بخشی باید تولید انجام شود و نیاز بازار و کشور چقدر است .در این
خصوص نیز به هدایت دولت نیاز است .در جاهایی که نیاز بازار است باید توسعه انجام
شود و مجوز صادر شود .کسانی هم که میخواهند سرمایهگذاری کنند توانمندیهای الزم
را داشته باشند .در این میان جا دارد به یک مسئله مهم اشاره کنم .ما باید سیاست بازار
آزاد را داشته باشیم و بگوییم مسئولیت به عهده خود آقایان سرمایهگذار است و هرکس
وارد عرصه شد ،اگر به مشکل برخورد ،ورشکستگی را بپذیرد؛ اما متاسفانه در کشور ما
کمتر اعالم ميشود که شرکتی ورشکسته است .در حالی که بسیاری از این شرکتها به
این سمت آمدهاند و ورشکستهاند .حاال ما در این شرایط مجددا از شرکتهای ورشکسته
حمایت میکنیم و آنها را به چرخه بازمیگردانیم .در این وضعیت هزینهها روی هم انبار
ميشود .در عین حال نباید فراموش کرد که بخش عمده اقتصاد ما ،بخش دولتی است که
بیشترین سرمایهها را جذب کرده و کمترین کارآمدی را دارد.
مشکل دیگری که در اقتصاد کشور ما وجود دارد ،ارز یا کاال ،مواد اولیه و ...چندنرخی
اســت که ایجاد رانت و فســاد میکند و رقابت را دچار اشکال میکند .در این شرایط،
شرکتهایی که بیشترین دسترسی را به این رانتها دارند ،عمدتا شرکتهای دولتی یا
خصولتی هستند .مسلم است که بخش خصوصی در رقابت با آنها دچار اشکال میشود و
این است که امروزه بخش خصوصی در ایران یک بخش صدمهدیده با انبوهی از مشکالت
است که بدهیهای معوق به بانکها بخشی از آن است.

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

گزارش تحقیقی «آیندهنگر» از آنچه قبل و بعد از زلزله
دراقتصادکرمانشاهمیگذشت

پسلرزههای اقتصادی

برخی برآوردها نشان میدهد که زلزله کرمانشاه ۵۶۰۰ ،میلیارد تومان و
به اندازه  ۱۱ســال بودجه عمرانی این استان خسارت وارد کرده است .از
طرفی استان کرمانشاه پیش از زلزله نیز از محرومترین استان های کشور
با باالترین نرخ بیکاری بود .نــه تنها در هنگام زلزله ،بلکه در هفتههای
بعد از آن نیز مدیریت نیازهای اساسی مردم به درستی صورت نگرفت.
«آیندهنگر» در این شماره بهبررســی پس لرزههایی که یک زلزله برای
اقتصاد بههمراه میآورد ،پرداخته است.

گـزارشـگر

لرز ه  ۶هزار میلیارد تومانی

گزارش تحقیقی «آیندهنگر» از آنچه قبل و بعد از زلزله در اقتصاد کرمانشاه میگذشت

ریحانه یاسینی
دبیربخش گزارشگر

چرا باید خواند:
در ماه گذشته ایران
مدام روی ریل زلزله
قرار داشت و این
حادثه در غرب کشور،
خسارت های زیادی به
بار آورد .این پرونده را
بخوانید تا هم از اوضاع
اقتصادی کرمانشاه
و خسارت های زلزله
و مدیریت آن سر در
بیاورید و هم ببینید
که زلزله ای با  26هزار
کشته شده ،چه بر سر
اقتصاد ژاپن آورده بود

«شــما (هالل احمریها) گفتهاید که  24هزار چادر پخش شده
است ،اگر کمتر از این میزان به دست مردم رسیده ،انحرافهایی وجود
داشته است .این را هم در نظر بگیرید که همین االن اگر پسلرزه بیاید،
همه ما فرار میکنیم .عدهای هم هستند که در شهرند ،خانههایشان
ترک برداشته ولی به خاطر پسلرزهه ا جرئت نمیکنند خانههایشان
برونــد .االن  30هزار خانوار به چادر نیاز دارند و خانههایشــان قابل
سکونت نیست ،باید بقیه را هم در نظر بگیریم .وقتی میگوییم چادر
پخش کنید ،میگویید ماشین و نیرو نداریم .نیروها درگیر هستند .از
آن طرف امیر (یکــی از فرماندهان ارتش) میگوید که در کل 200
چادر بیشــتر ندارم ،ولی ماشین و نیرو دارم .االن شما به ارتش چادر
نمیدهید ،ارتش نیرو به شما نمیدهد .مردم هم واقعا دارند از سرما
میمیرند .ما باید االن چه کنیم؟» این جمالت را استاندار کرمانشاه،
در شب سوم زلزله در جلسه مدیریت بحران با نیروهای هالل احمر و
ارتش بیان کرده بود .آنچه در همین صحبت کوتاه بیان و در ویدئویی
تلگرامی دســت به دست شد ،روایتی عیان از تمام سوءمدیریتهای
بحران بود .هالل احمر ،ارتش و نیروهای مختلف در منطقه زلزلهزده
که در آن  33هزار خانواده خانههایشان را از دست داده بودند ،حضور
داشتند .اما تمام این نیروها پس از  4روز توانستند پتوی مورد نیاز زل
زلهزدهه ا را که هزینه آن حدود  2میلیارد تومان میشد ،تامین کنند؛
آن هــم به لطف کمکهای مردمی .چــه در مدیریت بحران اولیه و
چه در مدیریت توزیع ،همه خبرها و گزارشه ا ناشــی از بیبرنامگی
بود ،بیبرنامگی سازمانهایی که برای همین روزها ،تشکیل شدهاند.
مسئوالن نیز در توجیه تمام این مدیریتهای ناصواب ،اعالم میکردند

چه در مدیریت
بحران اولیه و چه
در مدیریت توزیع،
همهخبرهاناشی
از بیبرنامگی
بود ،بیبرنامگی
سازمانهایی که
برای همین روزها،
تشکیلشدهاند.
مسئوالن نیز در
توجیه تمام این ها
اعالم میکردند که
«غافلگیرشدیم»
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که «غافلگیر شدیم» و جالب آنکه برخی از نمایندههای مجلس نیز به
جای دادخواهی ،با همین توجیه با آنه ا همراه میشدند .برخی برآوردها
نشان میدهد که زلزله کرمانشاه ۵۶۰۰ ،میلیارد تومان و به اندازه ۱۱
سال بودجه عمرانی این استان خسارت وارد کرده است.
JJاوضاع کرمانشاه پیش از زلزله چگونه بود؟
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری پژوهشی راهبردی
درباره توســعه کرمانشاه در سال گذشته انجام داده بود که در اولین
روزهای پس از زلزله دوباره آن را منتشــر کرد .این پژوهش نشــان
میداد کرمانشــاه ،یکی از توسعهنیافتهترین استانهای کشور است.
در شــرح این گزارش آمده است« :بخشی از یافتههای این پژوهش
نشان میدهد استان کرمانشاه علیرغم بهرهمندی از منابع گوناگون
طبیعی ،تاریخی و فرهنگی در حوزههای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی،
کشاورزی و زیســتمحیطی با چالشها و مسائل گوناگونی مواجه
اســت؛ که برخی از آنها به مرحله بحرانی رســیده و در صورت ادامه
وضعیت کنونی میتواند موجب افزایش ناپایداری در اســتان شود و
لطمات جبرانناپذیری را بر استان و کشور وارد کند .عدم توجه کافی
به ویژگیهای بومی و پتانسیلهای فراوان استان ،صدمات واردشده
به استان در دوران جنگ و عدم توجه کافی در جهت کاهش فاصله
ایجادشده در دوران جنگ بین این استان مرزی با سایر استانها ،در
زمینه سرمایهگذاری ،این استان را از نظر توسعه ،در موقعیتی فروتر و
در قطب دافع سرمایه قرار داده؛ به گونهای که سرمایههای اقتصادی،
اجتماعی و انســانی آن به محض رسیدن به موقعیتی مناسب ،جز

میزان کل بودجه هالل احمر در سال 1200 ،96
میلیارد تومان بوده است .اما خسارت اولیه کرمانشاه،
 2600میلیارد تومان برآورد شد.

در مواردی نادر از آن خارج میشــوند؛ از سوی دیگر برخی اقدامات
ارزیابینشده در طول سالها و دهههای گذشته ،نهتنها موجبات بهبود
وضعیت اســتان را فراهم نکردهاند بلکه بر شدت و عمق بحرانهای
آن افزودهاند .مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر وضعیت اقتصادی
نامناسب کنونی را در این استان پدید آورده است ».بر اساس گزارش
مرکز بررسیهای اســتراتژیک ریاستجمهوری اتخاذ سیاستهای
تمرکزگرا ،سبب تمرکز بیش از  60درصد جمعیت در مرکز استان و
پیدایش مناطق حاشیهای در شهر کرمانشاه شده است که در حدود
 40درصد از جمعیت شهر و نزدیک به  25درصد از جمعیت استان
را در خــود جای دادهاند؛ این تمرکز جمعیت در مناطق حاشــیهای
با قرار گرفتن در کنار موقعیت نامناسب اقتصادی استان ،بستری را
برای پیدایش و رشــد آســیبهای اجتماعی فراهم کرده است .این
گزارش مینویسد« :آسیبهایی که در بررسیهای مقدماتی مشخص
شد ،گویای آن است که از نظر نرخ و نوع در وضعیت نگرانکنندهای
قرار دارند و نهادها و دســتگاههای متولی نیز به برخی از آنها اشراف
ندارند ».فقط در  ۱۰ســال گذشــته از نزدیک  ۷۶۰روستای مرزی
نزدیک به  ۳۵درصد آنها خالی از سکنه شدهاند .بر این اساس ،تعداد
بیکاران کرمانشاه  ۱۵۵هزار نفر است .حجم پساندازهای بانکی استان
 ۶۴۰۰میلیارد تومان و تولید ناخالص سرانه ۵ ،میلیون تومان است.
در چنین شــرایطی ،برآوردها نشــان میدهد که زلزله به اندازه ۱۱
ســال بودجه عمرانی این استان خسارت وارد کرده است .درحالیکه
کرمانشــاه بهعنوان رکورددار بیکاری در کشور مطرح است ،زلزله در
بخشهای تولیدی خسارت بســیار سنگینی وارد کرده است .بنا به
اعالم سازمان صنعت ،معدن و تجارت کرمانشاه زلزله به 7هزار واحد
صنفی و اشتغالزای استان آسیب رسانده است که خسارت واردشده
ل یکهــزا ر میلیارد تومان برآورد میکنند .در
به این بخش را حداق 
بخش گردشگری هم خسارت قابل توجه بوده است .بنا به اعالم اداره
کل میراث فرهنگی و گردشــگری کرمانشاه ،میزان آسیب واردشده
به هتلهای قصرشیرین بسیار سنگین بوده و میزان خسارت به این
بخش 5.7میلیارد تومان ارزیابی شــده است .میزان خسارت به سایر
بخشهای زیرساختی گردشگری هم ٤میلیارد تومان برآورد شده و
آثار تاریخی ١.٥میلیارد تومان خسارت دیدهاند .در زلزله کرمانشاه ٩
اثر تاریخی بین  ١٥تا  ٢ ٠درصد تخریب شــده است که از این میان
سه اثر «ابودجانه» داالهو« ،مسجد عبداهلل بن عمر» و «کاروانسرای
فهرست کامل  565میلیارد تومان اعتبارات زلزله
سپاه پاسداران

 300میلیارد تومان

بنیاد مسکن

 140میلیارد تومان

وزارت بهداشت

 45میلیارد تومان

وزارت کشور

 15میلیارد تومان

استانداری کرمانشاه

 14میلیارد تومان

هالل احمر

 13میلیارد تومان

استانداری ایالم

 10.5میلیارد تومان

اورژانس تهران

 10میلیارد تومان

اورژانس کل کشور

 5میلیارد تومان

علوم پزشکی کرمانشاه

 1.5میلیارد تومان

قصرشیرین» بیشترین آسیب را دیدهاند.
JJخسارت اقتصادی زلزله چقدر بود؟
کل جمعیت استان کرمانشــاه حدود  2میلیون نفر است .طبق
سرشــماری سال  ،95جمعیت سرپل ذهاب نیز  45هزار و  481نفر
است و اسالمآباد غرب 140 ،هزار و  876نفر جمعیت دارد .جمعیت
ثالث باباجانی نیز  36هزار نفر اســت 161 .روستا در این شهرستان
قــرار دارند که تمامــی آنها از  20تا  100درصد خســارت دیدهاند.
اکبری ،فرماندار این شهرستان هم اعالم کرده است که  36هزار نفر
از جمعیت ثالث باباجانی آواره شدهاند .بر اساس اعالم اسماعیل نجار،
معاون وزیر کشور  33هزار خانواده از زلزله غرب کشور متأثر شدهاند.
آمارهای وزارت راه و شهرســازی و استانداری کرمانشاه حاکی از آن
اســت که حدود ١٥هزار مسکن بهصورت تقریبا صددرصدی ویران
شــده و ١٥هزار خانه دیگر بین  ٢٠تا  ٧٠درصد خسارت دیدهاند.
فالحتپیشه ،نماینده مردم اســامآباد غرب نیز اعالم کرده بود که
حدود  ۲۰۰هزار نفر ،تعداد افرادی است که به نیازهای زیستی اولیه
پس از زلزله ،دسترسی نداشتند.
از اولین روزهای زلزله رقمهای متفاوتی در حوزههای مختلف اعالم
میشــد .میزان کل بودجه هالل احمر در سال  1200 ،96میلیارد
تومان بوده اســت .اما خسارت اولیه کرمانشاه 2600 ،میلیارد تومان
برآورد شــد 1800 .میلیارد تومان از این خسارت ،به ساختمانهای
دولتی ،زیرساخته ا و تاسیسات زیربنایی این استان وارد شده است.

درحالیکه
کرمانشاه بهعنوان
رکورددار بیکاری در
کشور مطرح است،
زلزله در بخشهای
تولیدی خسارت
بسیارسنگینی
وارد کرده است .بنا
به اعالم سازمان
صنعت ،معدن و
تجارت کرمانشاه
زلزله به 7هزار
واحد صنفی و
اشتغالزای استان
آسیب رسانده است

چکیده مسئلهشناسی راهبردی توسعه در کرمانشاه
وضعیت اجتماعی و فرهنگی استان

[کاهش سهم استان از جمعیت کل کشور در  ۳۰سال گذشته به دلیل مهاجرفرستی استان
[مهاجرت گروههای نخبه از استان
[تمرکز  ۶۳درصد از جمعیت استان در شهر کرمانشاه
[وجود  ۱۳منطقه حاشیهای در شهر کرمانشاه و استقرار  ۴۰درصد از جمعیت شهر در این
مناطق
[سرمایه اجتماعی پایین در بخش عمومی و سرمایه اجتماعی باال در بخش خصوصی
[پایین بودن احساس عدالت و آزادی از میانگین کل کشور
[میزان باسوادی ۸۲درصدی
[افزایش میزان خودکشی
وضعیت اقتصادی استان
[تعداد بیکاران۱۵۵ :هزار نفر
[درصد جمعیت فعال در بخش دولتی و نیمهدولتی ۲۵ :درصد
[حجم پساندازهای بانکی استان۶۴۰۰ :میلیارد تومان
[تولید ناخالص سرانه۵۰ :میلیون ریال
[میانگین نرخ تورم در  ۱۲سال اخیر ۲۰ :درصد
[خالص مهاجرت (۳۰ :)۹۰-۱۳۸۵هزار نفر

به دلیل افت شرایط زیستی ،این استان در دهههای آینده تا نیمی از جمعیت خود را از دست
خواهد داد .فقط در  ۱۰سال گذشته از نزدیک  ۷۶۰روستای مرزی نزدیک به  ۳۵درصد آنها
خالی از سکنه شدهاند.
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گـزارشـگر

خوانساری:
برای بازسازی
هر کالس نیاز
به 100میلیون
تومان اعتبار
هست و سرجمع
حدود 12میلیارد
تومان بودجه
الزم است تا این
مدارس بازسازی
شوند و در این راه
تمام اتاقهای
سراسر کشور باید
مشارکت داشته
باشیم

800

میلیارد تومان
خسارت زلزله به
کشاورزی

74

آمارهای دیگر نیز نشــان از خســارت زلزلــه به بخشهای مختلف
اقتصادی دارد .زلزله  800میلیارد تومان به کشــاورزی کرمانشــاه
خسارت زده است .براساس گزارش اولیه دفتر مدیریت بحران وزارت
کشاورزی  ٤٠درصد تأسیسات ،ساختمانها ،اماکن دامی ،انبار علوفه،
صنایع تبدیلی و تکمیلی و تأسیسات پرورش ماهی آسیب دیده و ٣٠
درصد جمعیت دامی استان تلف شده است.
خسارات برآوردشده توسط اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه نیز
نشان میدهد که زیرساختهای حملونقل و خانههای سازمانی هم
١٨٠میلیارد تومان خسارت دیدهاند .بنا به اعالم این منبع  ٣٥٠پل و
ابنیه فنی در زلزله کرمانشاه بین  ١٠تا  ٨٠درصد آسیب دیده است که
از این میان ۱۶۰میلیارد تومان به تنهایی سهم پلها بوده است .اداره
آب و فاضالب کرمانشاه ،اداره برق و گاز این استان نیز اعالم کردهاند
که تأسیسات آب و فاضالب مناطق زلزلهزده کرمانشاه در برآورد اولیه
حدود ٢٣٠میلیارد تومان خسارت دیده است .تاسیسات برق نیز بیش
از  ۵۱میلیارد تومان خسارت دیدهاند .و از طرف دیگر برآوردها نشان
میدهد که تأسیسات گازرسانی حداقل حدود 3میلیارد و ٦٠٠هزار
تومان خسارت دیده است.
همچنین در زلزله کرمانشــاه چهار واحد ســتادی بهداشت٤٢ ،
میزان کمک های مردمی به برخی نهادهای دولتی و مردمی ،و
اشخاص مستقل
نام نهاد/شخص

میزان کمک جمع آوری شده

هالل احمر

 35میلیارد تومان

کمیته امداد

 11میلیارد تومان

جمعیت امام علی

 2میلیارد تومان

علی دایی

 7میلیارد تومان

صادق زیباکالم

 2میلیارد تومان

نرگس کلباسی

یک میلیارد و  700میلیون تومان
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مرکز خدمات جامع سالمت و  ٢٠٢خانه بهداشت آسیب دیده است.
در بخش درمان هم بیمارستانهای نوساز سرپل ذهاب ،بیمارستان
اسالمآباد غرب ،بیمارستان در حال احداث ثالث باباجانی و بیمارستان
قصرشیرین آسیب جدی دیدهاند .براساس برآوردی که دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه انجام داده اســت ،بازسازی واحدهای بهداشتی و
درمانی ١٦٠میلیارد تومان هزینه دارد .عبدالناصر همتی ،رئیس کل
بیمه مرکزی نیز گفته بود« :بر اســاس گزارشهایی که به دست ما
رســیده خســارات این زلزله برای صنعت بیمه  ١٣٠میلیارد تومان
برآورد میشــود که از این میزان  ٢٥میلیارد تومان تاکنون پرداخت
شده است».
JJاتاقهای بازرگانی در کرمانشاه مدرسه میسازند
بر اساس گزارش روزنامه شهروند ،از  ٧٥٨مدرسه واقع در محدوده
زلزله  ٨١مدرسه به صورت کامل تخریب شده است که از این میان
 ٥٣مدرسه در نواحی روستایی واقع شده است؛ به عبارتی حدود 5.65
درصد از مدارس تخریبشده در زلزله در مناطق روستایی قرار دارند.
درمجموع زلزله حدود  ٤٣٠کالس درس را تخریب کرده اســت که
برآوردهای اولیه اداره کل نوسازی مدارس کرمانشاه از میزان خسارات
واردشــده به این بخش ١٢٠میلیارد تومان است .جالب است بدانید
بیشتر مدارس تخریبشده در زلزله مدارس دولتیساز بودهاند .کیوان
کاشفی ،عضو هیئتمدیره اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
خیران مدرسهساز با
ایران گفته است كه مدارس ساختهشده توسط ّ
بهترین کیفیت ساخته شده و کمترین آسیب ممکن را داشتهاند.
مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست ماه پیش
هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره اقدامات فعاالن بخش خصوصی
بعــد از زلزله گفت« :از همان روز اول بعد از زلزله که آقای کاشــفی
رئیس اتاق کرمانشاه خبر دادند که مشکالت و کمبودهایی در منطقه
وجود دارد ما در زمینه ارسال آب معدنی و پتو که نیاز اولیه زلزلهزدگان
عزیز اســت اقدام کردیم و در کنار این البته شرکتهای مواد غذایی
عضو اتاق تهران هم از همان روز اول کاالهای خودشان را به مناطق
زلزلهزده ارسال کردند».
همچنین بر اســاس صحبتهای خوانســاری ،قرار است بخش
خصوصی بازســازی مدارس روستایی را انجام دهد .خوانساری گفته
اســت« :آن چیزی که هماکنون باید روی آن تمرکز کنیم بازسازی
مدارس مناطق زلزلهزده اســت 570 ،مدرســه در کل این منطقه
وجود دارد که  85مدرســه آن کامال آسیب دیده است و قرار شد 45
مدرسه آن را در مناطق روستایی ،اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی سراسر کشور بازسازی کنند .این  45مدرسه حدود 130
کالس درس خواهد داشــت و برآوردها نشان میدهد برای بازسازی
هر کالس نیاز به  100میلیون تومان اعتبار هست و سرجمع حدود
 12میلیارد تومان بودجه الزم اســت تا این مدارس بازسازی شوند و
در این راه تمام اتاقهای سراســر کشور باید مشارکت داشته باشیم
و این مدارس را بســازیم .البته بعضی از دوســتان همین حاال اعالم
آمادگی کردهاند؛ مثال یکی از اعضا که کارخانه سیمان دارد گفته که
کل سیمان را تامین خواهد کرد و برخی از مصالح دیگر مانند گچ هم
فراهم شده است .طبیعی است که اتاق تهران با توجه به تعداد اعضای
باالیی که دارد حجم باالتری از بازسازیه ا را باید بر عهده بگیرد؛ من
امیدوار هستم که انشاءهلل بتوانیم در یک زمان کوتاه این مدارس را با
کمک یکدیگر و سایر اتاقه ا بازسازی کنیم».

با تبلیغاتی که روشنفکرانی مثل جالل آلاحمد
علیه گسترش جامعه مصرفی داشتند ،رفتهرفته
اعتماد کاهش پیدا کرد.

گفتوگوی «آیندهنگر» با فاطمه دانشور درباره مشاهدات او از زلزله

از رنجی که با مدیریت ناصواب میبریم
از اولین روزهای زلزله ،گروههای سازماننهاد مختلفی با ساماندهی خ ّیران و دریافت کمکهای مردمی ،مستقیما برای مداخله به کرمانشاه رفتند.
فاطمه دانشور ،عضو اتاق بازرگانی تهران نیز از همین افراد بود .او موسسه مهرآفرین را اداره میکند و بر اثر فعالیت برای این خیریه مردمنهاد،
مشاهدات مستقیمی از مناطق زلزلهزده داشته است .او پای گفتوگو با «آیندهنگر» نشسته و نکات مختلفی را از مدیریت ناصواب مطرح کرده است.
از بیتوجهی به اصول مهندسی و سوءمدیریت برای آواربرداری و نجات جان مردم گرفته تا بیتوجهی به صرف کمکهای مردمی برای اسکان موقت
زلزلهزدهها در سرما .او همچنین ،از رفتاری دور از اخالق در میان فعاالن اقتصادی صحبت کرده است؛ تولیدکنندگان کانکسی که در روزهای اول
زلزله ،قیمت کانکس را تا دو میلیون تومان نیز افزایش دادند.

 اوضاع اقتصادی در کرمانشاه چگونه بود؟

استان کرمانشاه و به خصوص قسمتهای کردنشین قبل از وقوع
زلزله هم از محرومیت رنج میبردند .این قســمتها جزو مناطق
کمبرخوردار هستند و در کشور ما از نظر توزیع منابع کمتر مورد
توجــه قرار گرفتهاند و از قبل از زلزله هم رنج میبردند .زلزله رنج
آنه ا را بیشتر کرد و به خاطر نبودن استقامت در ساختمانهایشان
مصیبتهای زیادی دیدند .به خصوص در مناطق شــهری مانند
سرپل ذهاب اصول مهندسی حتی  ۲۰درصد هم رعایت نشده بود.
اگر اصول مهندسی رعایت شده بود ،قطعا میزان آسیبهای مالی
و جانی تا این اندازه نبود .طبق اعالنهای رسمی بیش از  ۴۰۰نفر
در این حادثه کشته شدهاند اما من با اطمینان میگویم که تعداد
کشتهشدهها خیلی بیشتر است و حتی به بیش از هزار نفر میرسد.
چطور ممکن اســت تعداد افراد فوتشده تا این حد باال
باشد؟

من از روزهای اول حادثه در منطقه حضور داشتم .ساختمانهای
6 ،5طبقه خراب شــده و در هر ساختمان  ۴۰ ،۳۰نفر فوت کرده
بودند .تنها در یک محله حدود  ۲۰۰نفر جانشــان را از دست داده
بودند .در بعضی روستاها ،فوتشدگان را دستهجمعی دفن کردند و
منتظر جواز دفن نبودند .چرا که کسی برای امدادرسانی سراغشان
نرفته بود .مثال در روستای کوییک تعداد کشتهشدگان  ۱۲۷نفر
بود که به صورت دستهجمعی دفن شدند .سرانگشتی جمع زدن
همینها بیش از  ۴۰۰نفر میشــود و من با اطمینان میگویم که
تعداد فوتیها به بیش از هزار نفر میرسد.
با توجه به مشاهدات میدانیتان ،چرا خسارات جانی این
زلزله تا این حد باال بود؟

علت اصلی همان اســت که در ساختوسازها اصول مهندسی
رعایت نشده بود .بیمارســتان افتتاح نشده فروریخته بود .بخش
بزرگی از این خســارتها به دلیل عــدم رعایت اخالق حرفهای و
مسئولیت اجتماعی در کسبوکارهای پیمانکاری و ساختمانی بود
که زلزله آنها را نمایان کرد.
مدیریت دستگاههای مختلف را چطور ارزیابی میکنید؟

ضعف مدیریت امدادی در همان ســاعتهای اولیه خودش را
نشان داد .همه اهالی گالیهمند بودند که دولت و سیستمهای متولی

دو روز بعد آمدند و از همه جلوتر ارتش آمد .ارتش هم دستخالی
آمد و امکانات آواربرداری نداشت .خیلیه ا میتوانستند سالم از زیر
آوار خارج شــوند ولی تجهیزات دیر آمد و خوب کار نشد .ضعف
مدیریت بحران از ساعتهای اولیه مشهود بود ،مانند اینکه پتو و
چادر به موقع به مردم نمیرسید .بسیاری از خانوادهها دو ،سه شب
را بدون چادر سر کردند تا باالخره هالل احمر توانست چادر توزیع
کند .نکته منفی برای دولت و دستگاههای مختلف این بود که مردم
به دولت اعتماد نکرده و خودشان مستقیما کمکهایشان را آورده
بودند .این یک پیام همدلی با مردم کرمانشــاه داشت و یک پیام
ناراحتکننده از اینکه مردم به دستگاههای دولتی اطمینان نکرده
و باعث شده بودند مواد زیادی دورریز شود و بیشتر از نیاز ،کاال به
کرمانشاه برسد .این نشاندهنده عدم شفافیت مدیریت دولتی است.
وقتی نهادهای دولتی و حمایتی نتوانستهاند در طول فعالیتهایشان
شفافیت ایجاد کنند ،نتیجهاش عدم اعتماد مردم در مواقع بحران
یشود.
م 
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هزار خانوار
از زلزله کرمانشاه
آسیب دیدند

در نبود مدیریت قوی دولتی ،خ ّیران به طور شــخصی و

نکتههایی که باید بدانید
[بخش بزرگی از این خسارتها به دلیل عدم رعایت اخالق حرفهای و مسئولیت اجتماعی در
کسبوکارهای پیمانکاری و ساختمانی بود که زلزله آنها را نمایان کرد.
[وقتی نهادهای دولتی و حمایتی نتوانستهاند در طول فعالیتهایشان شفافیت ایجاد کنند،
نتیجهاش عدم اعتماد مردم در مواقع بحران میشود.
[برخالف کمکهایی که روزهای اول از سوی کارخانهجات صورت گرفت ،بحران بدی هم رخ
داد و نشان داد که چقدر هنوز باید روی اخالق حرفهای بدنه تولیدکنندگان و تجار کار شود.
در زمان اوج نیاز مردم ،قیمت کانکس چند برابر شد .باالبردن قیمت در این شرایط از سمت
تولیدکننده داخلی ضدارزش و بیاخالقی محض است.
[ با توجه به اینکه اکثر مردم این مناطق اهل تسنن هستند ،وام بهرهای هم اصال دریافت
نمیکنند .آنها اعتقاد جدی دارند که وام باید کامال قرضالحسنه باشد.
[ساختارهای زیربنایی را برای مدیریت در شرایط بحرانی نداریم .در لحظات اولیه پس از
حادثه ،اقدامات مداخلهگرانه میتواند باعث نجات انسانها شود که ما تمام این زمانها را برای
زلزله کرمانشاه از دست دادهایم.
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گـزارشـگر
حدود  ۵۰هزار نفر باشــند .مسئله کانکس آنقدر جدی است که
حتی جوانی ۲۹ساله در دعوایی به خاطر کانکس ،کشته شد .برخی
آن را تکذیب کردند ولی من خودم در منطقه حضور داشــتم و از
نزدیک دیدم .این جوان امدادگر بوده و میخواسته که کانکس را
به خانوادهای برساند .وقتی مردم در شرایط سخت درگیر میشوند،
کارشان به نزاع میرسد .طبیعی است که برای هرکدام از آنها وقتی
فشار زیاد میشود ،مسائل اخالقی کمرنگ میشود .یک ماه است
که مردم در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند و خود من شاهد
نزاعهایشان زمان تقسیم کانکسها بودهام.

برخی سلبریتیها مبالغ زیادی را جمعآوری کردند .برخی
انتقاد داشتند که بهتر بود به جای اعالم شماره حساب شخصی،
به نفع ســازمانهای مردمنهاد وارد عمل میشدند .نظر شما
چیست؟

سازمانهای مردمنهاد چطور عمل کردند؟

خسارت
بخشهای
زیرساختی
گردشگری
٤میلیارد تومان
برآورد شده و
آثار تاریخی
١.٥میلیارد تومان
خسارت دیدهاند

5600
میلیارد تومان
جمعکل
خسارتهای زلزله
به بخش های
مختلف
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خیران مبالغی
مدیریت کمکها به دســت استاندار بود و اکثر ّ
را که میخواســتند کمک کنند ،با هدایت استاندار به برنامههای
عمرانی بلندمدت مثل ساختوســاز بیمارســتان و ...اختصاص
میدادنــد .اما اســکان موقت مردم مغفول مانــد .هنوز (در نیمه
آذرماه) خیلی از مردم داخل چادرند ،در صورتی که مصدوم ،عزیز
ازدستداده و کودک بیمار دارند .خیلی از سلبریتیها هم که پول
جمع کردند ،مبالغشان را صرف نیاز االن نکردند ،نگه داشتند برای
اینکه صرف کارهای بلندمدت کنند .تمام اینها خوب است ،اما نشان
میدهــد که ضعف جدی برای مدیریت بحــران وجود دارد که با
وجود کمکهای مالی مناســب ،مردم در ســرما به سر میبرند و
حدود  ۱۵هزار خانوار نتوانستهاند کانکس دریافت کنند .وعدههای
مختلف برای تامین کانکس ،االن باید عملی شود وگرنه یکی ،دو
ماه که بگذرد ،دیگر ارزشی ندارد و کاری نکردهاند .در حال حاضر
هم کانکسهایی که برای حل مشکل اسکان موقت ارسال میشود،
مردمی است .نیروهای مختلف زحمت توزیع را میکشند و به اسم
خود تمام میکنند که نارضایتی منطقه را به همراه دارد .تعلل در
تامین کانکس ،باعث بروز بیماریهایی میشود که بعدا برای رفع
این بیماریها باید هزینه کالن صورت بگیرد .تمام اینها نشاندهنده
سوءمدیریت بحران است .صرف منابع برای کمکهای بلندمدت
خوب است ولی نه به این قیمت که کارهای اسکان موقت را کنار
بگذاریم .از طرفی هم به شدت به گزارش برخی رسانهها از جمله
صداوسیما معترضم ،چون خودم در آنجا حضور دارم .واقعیت این
اســت که تعداد زیادی هنوز در چادر به سر میبرند و بسیاری از
گزارشها واقعی نیست.
تمام اینها نشــان میدهد که ســاختارهای زیربنایی را برای
مدیریت در شرایط بحرانی نداریم .در لحظات اولیه پس از حادثه،
اقدامات مداخلهگرانه میتواند باعث نجات انسانها شود که ما تمام
این زمانها را برای زلزله کرمانشاه از دست دادهایم.
مگر هر کانکس چقدر هزینــه دارد که تامین آن اینقدر
سخت است؟

هزینه هر کانکس  ۶در  ۴ ،۲میلیون تومان اســت .االن حدود
 ۱۵هزار خانوار داخل چادر هستند و ممکن است تعداد کل مردم،
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بلــه ،آنها پول زیادی را جمع کردنــد ولی در مدیریت مخارج
ایراد زیادی داشــتند .آنها مبالغ را برای کارهای عمرانی بلندمدت
نگه داشتند .اما پول برای همان لحظه بوده است .مردم برای رفع
نیازهای روزهای اول کمک کردند .اگر هدف بلندمدت داشتند ،باید
مثال اعالم میکردند که ما میخواهیم پول جمع کنیم و مدرسه
بسازیم .پول جمعکنیم و دهکده مدرن بسازیم .ولی مردم برای نیاز
حال ،برای محافظت از سرما و ناامنی کمک کرده بودند .برای همین
من فکر میکنم که آنها بد عمل کردند .کارهای عمرانی بلندمدت
وظیفه دولت است.
عملکرد فعاالن اقتصادی بخش خصوصی از نظر مسئولیت
اجتماعی در این حادثه چطور بود؟

برخالف کمکهایی که روزهای اول از سوی کارخانهجات صورت
گرفت ،بحران بدی هم رخ داد و نشان داد که چقدر هنوز باید روی
اخالق حرفهای بدنه تولیدکنندگان و تجار کار شود .در زمان اوج نیاز
مردم ،قیمت کانکس چند برابر شد .باالبردن قیمت در این شرایط از
سمت تولیدکننده داخلی ضدارزش و بیاخالقی محض است .همین
مسئله باعث شد که زمان زیادی برای تامین کانکس هدر برود .ما به
صورت شــخصی ،در نهایت با یکی از تولیدکنندههای کرمانشاه که
شرکت نوینسازان کایکو را دارند صحبت کردیم و آنه ا بخش بزرگی
از کارگاهشان را به ســاخت کانکس اختصاص دادند .اصال کار آنها
این نبود ولی وقتی دیدند همشهریهایشان چقدر اذیت میشوند،
بخشــی از چالش کانکس را حل کردند .با قیمت و کیفیت مناسب
تولید میکنند و با نصب در محل ۴ ،میلیون تومان هزینه میشود .اما
کانکسهایی با قیمت  ۲.۵میلیون تومان را بدون نصب و حمل و نقل،
پیش از این به حدود  ۶تا  ۷میلیون رسانده بودند.
با توجه به مشاهداتی که داشتید ،فکر میکنید کار بازسازی
این شهرها چطور پیش خواهد رفت؟

با توجه به چیزی که برای وضعیت امدادرســانی در مراحل اولیه و
وضعیت مدیریت دیدم ،بعید میدانم که در طوالنیمدت بتوانند مسائل
عمرانی را حل کنند چراکه در مراحل خیلی سادهتر گیر کردهاند ،چه
رسد به اینکه در مراحل هزینهبر پیش روند .با توجه به اینکه اکثر مردم
این مناطق اهل تسنن هستند ،وام بهرهای هم اصال دریافت نمیکنند.
آنها اعتقاد جدی دارند که وام باید کامال قرضالحسنه باشد .این مناطق
یک بار در جنگ خراب شــدند ،بازســازی آنها به نحوی بود که امروز
فروریختنش را دیدیم .مهمترین بحث مدیریت است که بار دیگر بعد از
زلزله ،مانند آن زمان نباشد.

درپی زلزله و سونامی  ،2011صنعت هستهای ژاپن فلج و در پی آن  11رآکتور 50هستهای ژاپن پس از فاجعه
بالفاصله بسته شد .این امر تولید برق کشور را  40درصد کاهش داد و اعتراضهای مردمی نسبت به تولید هستهای
موجب شد تا ماه می 22 ،شرکت دیگر تعطیل شوند.

ویرانگرهای اقتصادی در جهان

یک چشم بر هم زدن برای نابودی اقتصاد کافی است
در  30ثانیه رخ میدهد و تازه پس از آن اســت که بدبختیها شروع
میشــود .حوادث طبیعی به هیچچیزی رحم نمیکنــد و ویران کردن
شــهرها و سکونتگاهها ،کمترین کاری است که از دستش برمیآید .این
حوادث نفس انسان که هیچ ،نفس اقتصاد را هم بند میآورد و گاهی 30
سال طول میکشد تا این  30ثانیه را جبران کند.
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زیان صنعتی به میلیارد دالر ،بر اساس پایه 2015

«JJسهگانه فاجعه» ژاپن
ژاپن ،کشوری که به گزارش صندوق بینالمللی پول یکی از قدرتهای
اصلی اقتصادی جهان و سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص
داخلی اســت ،حدود هشت سال گذشته تجربه زلزلهای ویرانگر را از سر
گذرانده است؛ زلزلهای که بروز آن تاثیرات منفی مستقیم و غیرمستقیمی
بر اقتصاد ملی و حتی بینالمللی وارد کرد.
در تاریخ  11مارس  2011زلزله 9ریشــتری و ســونامی  100فوت،
ساحل شمال شرقی ژاپن را از بین برد .حداقل 28هزار نفر در این حادثه
از دست رفتند و بیش از 465هزار نفر آواره شدند .بسیاری از مردم در این
منطقه سالمند بودند و تالشهای نجات به دلیل هوای سرد و مسیرهای
حملونقل متوقف شد .بدتر از همه اینکه این موجها به نیروگاه هستهای
فوکوشیما آسیب رسانده و باعث نشت رادیواکتیو شده بود .ابتدا مهندسان
نتوانستند نشت را متوقف کنند ،حتی پس از آن ماهها طول کشید تا به
طور کامل از انتشار گازها جلوگیری شود .این نشتها به طور منظم در
آب آشامیدنی توکیو ظاهر شده و همچنان به اقیانوس آرام نشت میکند
و سطح آن را به  4000برابر حد مجاز افزایش میدهد.
به گزارش گاردین این فاجعه عالوه بر هزینههای چشمگیر انسانی ،به
سه طریق بر فعالیتهای اقتصادی ژاپن تاثیر گذاشت :اول اینکه 138هزار
ساختمان ویران شد و 360میلیارد دالر برای آسیبهای اقتصادی هزینه
شد؛ این رقم بیشتر از تخمین هزینه 250میلیارد دالری طوفان کاترینا
است .این زلزله در شمال شرق ژاپن اتفاق افتاد و این منطقه مسئول  6تا
 8درصد تولید کل کشور بود .این امر بدتر از زمینلرزه  1995کنگ بزرگ
در نزدیکی کوبه است که 100میلیارد دالر برای آن هزینه شد و بازسازی
هفت سال طول کشید .میتوان گفت که بیشترین تاثیرات زلزله ژاپن بر
اقتصاد جهانی از نابودی زنجیره تولید ناشی میشود.
دوم ،صنعت هســتهای ژاپن فلج و در پی آن  11رآکتور 50هست های
ژاپن پس از فاجعه بالفاصله بســته شد .این امر تولید برق کشور را 40
درصد کاهش داد و اعتراضهای مردمی نسبت به تولید هستهای موجب
شد تا ماه می 22 ،شرکت دیگر تعطیل شوند .قطع برق بخشی از فعالیت
اقتصادی را در منطقه کانتو (یعنی منطقهای با باالترین سطح بازده تولید
و تجارت در ژاپن) از بین برد .در نتیجه ،ژاپن مجبور به وارد کردن نفت
برای جایگزینی ظرفیت تولید شد و این ناشی از ضعف تجاری بود .و در
نهایت اینکه ظرفیت تولید بسیاری از سایتهای تولید در ناحیه زلزلهزده
به ویژه بخش خودرو را نابود کرد که فورا باعث افت خروجی خودروها شد.
ســوم ،پس از زلزله تمام شاخصها نشــاندهنده تضعیف فعالیت
اقتصادی بودند :تولید صنعتی از ماه فوریه تا ماه مارس  2011به میزان

 15.8درصد رسید و از ســوی دیگر صادرات و مصرف به ترتیب  8.1و
 4.7درصد در حجم کاهش یافت .صنعت خودرو بخشی بود که قسمت
عمدهای از اقتصاد را به علت نداشتن خروجی تحت تاثیر قرار داد.
سال  2011سرانه تولید ناخالص داخلی ژاپن  0.7درصد کمتر از سال
 2010بود .زلزله مستقیما بر اقتصاد جهانی تاثیر گذاشت و در نهایت به
محدودیت تبدیل شد .در آن زمان حتی گزارشهایی با محوریت «نابودی
اقتصاد ژاپن در پی زلزله» منتشــر شد که حاکی از وضعیت بد بازارهای
این کشور بود.
به گزارش گاردین ،در پی این زلزله ویرانگر ،قیمت نفت در بازارهای
جهانی کاهش یافت ،چرا که ژاپن یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت در
جهان است ،اما تقاضا به دلیل کاهش فعالیتهای صنعتی این کشور کم
شده بود .شرکتهای ژاپنی و سرمایهگذاران برای بازپرداخت داراییهای
خود ،فــروش دالر و دیگر ارزهای خارجی مجبور به فروش اوراق قرضه
دولتی اروپا و امریک ا برای آمادهسازی هزینههای بازسازی اقتصاد داخلی
شدند.
تخمینهای اولیه از هزینههای اقتصادی این زمینلرزه برای بیمهگران
اصلی بین  10تا  15میلیارد دالر بود ،درحالیکه نوریل روبینی (اقتصاددانی
که بحران اعتبار را پیشبینی میکرد) هشدار داد که این بدترین زمانی
بود که زمینلرزه میتوانســت در ژاپن رخ دهد ،یعنی زمانی که ژاپن با
کسری بودجه 10درصدی از تولید ناخالص داخلی مبارزه میکرد .روبینی
گفته است« :این قطعا بدترین اتفاقی بود که در بدترین زمان برای ژاپن
رخ داد».
تحلیلگران در خانه سرمایهگذاری براون گفتهاند که بر اساس تجربه
گذشته ،انتظار سرمایهگذاران ژاپنی بازگرداندن بودجه ازدسترفته است.
پس از زلزله این نگرانی وجود داشت که بیمهگرانی مانند مونیخ و سوئیس
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درباره سود هشدار دهند؛ چرا که بودجه آنها برای حوادث طبیعی سیل در
استرالیا و زلزله در نیوزیلند تخلیه شده بود.
JJلرزش از نیسان تا سونی
پس از زلزله ژاپن ،کارخانههایی که توسط شرکتهای بزرگی مانند
تویوتا و سونی اداره میشدند به حالت تعلیق درآمدند.
تویوتا و نیسان گفتند تولید تمام  20کارخانه خود را متوقف کردهاند.
تویوتا ،بزرگترین خودروســاز دنیا ،کارگران را از دو کارخانه در مناطق
آسیبدیده تخلیه کرد و قادر به بررسی وضعیت سراچهها برای بازرسی
آســیب نبود .ســایر تولیدکنندگان نیز گزارش کردهاند که آسیبهای
عمدهای به کارخانههای آنها وارد شــده است :مانند ،Kirin Holdings
صنایع سنگین Glaxo Smith Kline ،و . Nestlé
گروه الکترونیک سونی تولید خود را در  8کارخانه معلق کرده است.
در یک کارخانه  1000کارگر مجبور شدند پس از ضربه سونامی در طبقه
دوم پناه بگیرند چرا که تمام پورتها بعد از هشدار پسلرزه بسته شدند.
تحلیلگران در مقایســه با زمینلرزهای که در ژانویه سال  1995به
بندر کوبه رســید ،هزینه اقتصادی بالغ بر 100میلیارد دالر یا  2درصد
تولید ناخالص داخلی را تخمین زدند .یکی از نگرانیهای اقتصاددانان در
آن زمان این بود که مقامات ژاپن گزینههای کمتری برای تحریک اقتصاد
نسبت به سال  1995داشتند .جولیان جسپ ،اقتصاددان ارشد بینالمللی
در اقتصاد سرمایه معتقد بوده که مقامات اقدامات خود را تکرار میکنند و
امکانات ویژهای را برای کمک به مناطقی که بیشترین آسیب را دیدهاند،
انجام میدهند.
بانک ژاپن پس از مدتی اقدام به آمادهســازی ارسال میلیاردها ین به
اقتصاد این کشــور کرد .تحلیلگران میگویند یکی از اولویتهای بانک
مرکزی ژاپن ،پیشــبرد وامهای نرم برای بانکهــای تجاری به منظور
اطمینان از عدم پرداخت پول نقد به مشتریان در مناطق آسیبدیده بوده
است .از آنجا که صادرات پیشروی اقتصاد ژاپن است ،در آن زمان احساس
نیاز به باز شــدن مجدد کارخانهها بسیار ملموس بود تا کسری بودجه
پیشآمده را جبران کند.
امریکا

JJطوفان ایرما در جان اقتصاد
طوفان هاروی که روز  25اوت امســال به ســواحل تگزاس رســید،
سهمگینترین طوفان در تاریخ بیش از  50سال گذشته ایالت تگزاس به
شمار میرود و موجب کشته شدن حدود  50تن شده است .این طوفان
همچنین بیش از یکمیلیون نفر را از خانههای خود آواره کرده و در مسیر
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یاش (480کیلومتری) به حدود 200هزار منزل
تخریب بیش از 300مایل 
مســکونی آسیب زده است .طوفان هاروی میتواند هزینهبرترین فاجعه
طبیعی در تاریخ امریکا باشد .به نقل از رویترز ،فرماندار ایالت تگزاس امری
ک ا خسارات وارده از طوفان هاروی به این ایالت را 180میلیارد دالر برآورد
کرده اســت .گرگ آبوت ،فرماندار ایالت تگزاس خسارات طوفان هاروی
را  150تــا 180میلیارد دالر برآورد کرده و آن را طوفانی خســارتبارتر
از طوفانهای کاترینا و ســندی خوانده که در سالهای  2005و 2012
ایالتهای نیواورلئانز و نیویورک را درنوردیده بود.
چندین ماه طول میکشــد تا تاثیرات کامل این طوفان را بر امریکا
بررســی کنیم .به گزارش بیزنس اینسایدر پس از گذشت یک هفته از
طوفان هاوری ،قیمت یک گالن گاز معمولی بدون ســرب از  2.34دالر
به  2.40دالر رســیده است بر اساس گزارشهای موجود این طوفان 70
درصد از پاالیشــگاههای امریک ا را به تعطیلی کشانده و تنها  30درصد
از ظرفیت تولید پاالیشگاهی در این کشور فعال است .همین مسئله به
افزایش قیمت بنزین در امریک ا دامــن زده و به دنبال آن هزینه زندگی
خانوارها نیز روند صعودی به خود گرفته است .سی ان بی سی در گزارشی
نوشته است که احتماال در پی این طوفان قیمت محصوالت پتروشیمی
در امریک ا افزایش مییابد ،چرا که پاالیشگاهها تعطیل و عرضه محصوالت
پاالیشگاهی کم شده است.
در این شــرایط عرضه محصوالت پاالیشگاهی به دیگر بخشهای ام
ریــک ا هم کاهش خواهد یافت و این کمبود عرضه زمینه را برای افزایش
قیمت فراهم میکند .بنزین یکی از اصلیترین و مهمترین فرآوردههای
پاالیشگاهی در امریکاست و با مختل شدن عملکرد پاالیشگاهها در این
کشــور ،عرضه بنزین هم کم میشود و قیمت آن به دلیل برهم خوردن
تعادل افزایش خواهد یافت.
گفتنی است که حدود  25درصد ظرفیت تولید نفت خلیج امریک ا به
علت طوفان هاروی تعطیل شده که این میزان معادل  428568بشکه
از تولید نفت روزانه 1.75میلیون بشکهای امریک ا در منطقه خلیج مکزیک
است .اداره ایمنی و محیط زیست امریک ا همچنین اعالم کرد که  26درصد
از ظرفیت تولید گاز طبیعی خلیج هم تعطیل شده که معادل تولید روزانه
835میلیون فوت مکعب است.
اولین جایی که مورگان استنلی برای تاثیر هاروی بر اقتصاد بررسی
میکند ،دادههای موجود در حوزه بیکاری اســت .به گونهای که پس از
هاروی بســیاری از افراد برای اولین بار از مزایای بیکاری خود اســتفاده
کردند .به نقل از بلومبرگ وقوع طوفانهای ســهمگین از ابتدای فصل
جاری طوفانه ا یعنی اول ژوئن تاکنون  ۲۰۲.۶میلیارد دالر خسارت به
امریک ا وارد کرده که بر اســاس مدلهای بالیای طبیعی پرخسارتترین
فصل طوفانه ا در تاریخ امریک ا بوده است .به طور کلی در کلیه کشورهای
جهان ،امسال طوفانه ا  369.6میلیارد دالر به اقتصاد جهان آسیب وارد
کرده که از این جهت سال  2017پرخسارتترین سال از  1960تاکنون
بوده است .همچنین موسســه آکو ِودِر ( )Accu Weatherدر امریکا
اعالم کرده که میزان خسارات اقتصادی ناشی از دو طوفان هاروی و ایرما
در این کشــور میتواند به 290میلیارد دالر برسد .به گزارش خبرگزاری
فرانسه از واشنگتن ،این رقم معادل یک و نیم درصد تولید ناخالص داخلی
امریکاست .بر اســاس گزارش موسسه مودیز ،کل خسارتهای ناشی از
طوفان هاروی ممکن اســت از میزان خســارت طوفان سندی در سال
 2012باالتر برود .طوفان سندی در سال  ،2012حدود 75میلیارد دالر
ضرر و زیان بر جای گذاشت و دومین فاجعه طبیعی خسارتبار  30سال
گذشته لقب گرفته است.

 ................................توسعه ................................

صدایی که باید شنیده شود

در تله اجتماعی

کسب و کارها در دوره نوین ،مدرن شده؛
اما هنوز بسترهای الزم برای این نوشدگی
تعبیه نشــده است .از ســویی دولت در
حمایت از این کسب و کارها قدم بر میدارد
و از ســویی دیگر جامعه ،قدرت و خود
سیاستهای دولت در مقابل این ابزارهای
تکنولوژی است .برخوردهای متناقض در
نهایت سبب میشود که این کسب و کارها
یأس را انتظار بکشند تا رونق را.

توسعه

روایتهای بزرگ؛ روایتهای کوچک

کسبکارهای نوین در ساختار اجتماعی ایران به چه سمتوسویی خواهد رفت؟

«...در خــال زمانــی که پیروزیهــای تکنولوژی و
لیال ابراهیمیان
دســتاوردهای آن به سرعت فزونی مییافت ،جریان
دیگری در شرف وقوع بود؛ مبانی اعتقادی و باورهای
دبیر بخش توسعه
دیرین دچــار بنبســتهایی میشــدند و به کنار
چرا باید خواند:
میرفتند ...ســرانجام با اعــام این مطلب علمی که
ساختارهای اجتماعی،
«همهچیز نسبی اســت» ،ثمره یک قرن کار علمی
نظمجامعه،سیاست
این شد که ما اعتماد به اعتقادات خود و حتی عقیده
گذاری ،دانشگاه و قوانین
به خود را از دســت دادهایم؛ و بر روی این تل مفاهیم
کوجود در جامعه هم
ویرانشده بر باالی این مخروبه ،بدون تردید یک چیز
در نحوه ظهور و بروز
مشاهده میشود و عینیت تام دارد“ :تکنولوژی” ».این
کسب و کارهای نوین
را نیل پستمن در کتاب «تکنوپولی» خود میگوید و
تاثیرگذار است .در این
ادامه میدهد« :خــواه بپذیریم یا نپذیریم ،به جدال
مقاله ارتباط این ساختار
برخیزیم یا برنخیزیم ،این واقعیت را نمیتوانیم کتمان
با استارتآپها توضیح
کنیــم که آنتیبیوتیک عالج میکند ،رادیو ســخن
داده شده است.
میگوید ،هواپیما واقعاً پرواز میکند ،و در این خالل
کامپیوتر نیز آمد که هم محاسبه میکند و هم خطا
نمیکند .خطا از خصلتهای انسان ضعیف جایزالخطاست »...تکنولوژی آمد تا بگوید
«هرآنچه ســخت و استوار است دود میشــود و به هوا میرود»؛ تکنولوژی نوید یک
زندگی سرشــار از معما و
زیســتن یک
زندگی مدرن را میدهد و مدرن بودن یعنی
ِ
ِ
تناقض .تکنولوژی در جامعه سرشار از سنت ایران خود تناقضها و معماهای دیگری
در پی دارد با روایتهای کالن و خرد .گاه سر جدال با سنت دارد و گاه امید میآفریند
در میان هزارتوی موانع و مشکالت که او نویددهنده راه رهایی است .اما معماهای این
تکنولوژی مدرن در جامعه ایرانی کدام است؟ یک سویه این مواجهه با فرهنگ است
و موانع اجتماعی آن .ســاختار اجتماعی ایران از سطح کالن تا سطح خرد نمیتواند
تام و تمام در خدمت تکنولوژیهای مدرن باشد؛ ابزاری که با خود سرعت ،خالقیت و
کمالطلبی به همراه دارد در این مغلطه ،مشاهدهگر مغلطه خواهد بود .شاید در اینجا
مفهوم کمالطلبی به غلط به جای جاهطلبی بنشیند و برای رسیدن به مقصد فرد را
وادار کند بر روی شانه دیگری قرار گیرد .این ایستادن نه چون پلکانی برای استفاده یا
دیدن تجارب فرد اســت ،بل به معنای حذف دیگری برای حفظ خود تعبیر میشود.
سرعت را بوروکراسیهای پیچیده به تور انداخته است و خالقیت را نیز همچون او اسیر
دام خود میکند.
دولت در جایگاه سیاســی و بوروکراتیک ،بدون مشورت ذینفعان تصمیمگیری
میکند و این نخســتین ویژگی حاکمیت دولت بر امور متعدد چون تکنولوژی است.
کیک بزرگ «تکنولوژی» در اختیار بوروکراســیای که امروز در فساد آن هیچ شکی
نیست قرار داده شده است .این بوروکراسی از سوی نمایندگان تحت فشار قرار گرفته
و قدرت بدون نیاز به مشــورت آن با ذینفعان ،انگیزههای بهرهبرداری از آن را فراهم
کرده اســت در برخوردی دوگانه .دولت و در معنای اصیل آن قدرت در بهرهبرداری از
تکنولوژیهای ارتباطی -اطالعاتی «سرکوبگر» است و در رشد تکنولوژیهای کابردی-
امنیتی «حمایتگر»؛ اما نتیجه این برخورد دوگانه جز این نمیتواند باشــد که اصل
اصیل دولت خود به چالش کشــیده میشــود و در مقابل شهروندان و افکار عمومی
در برابر پاســخهای جدی و بیبدیل قرار میگیرد .اما مســئله فقط این نیست؛ فراتر
از سویه قدرت ،سیاست و پیچیدگی جامعه بوروکراتیک ایران ،مسئله رانت به حوزه
80

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوهفتم ،دی 1396

تکنولوژیهای نوین و کسبوکارهای نوین هم نفوذ کرده است .اگرچه دامنه نفوذ رانت
به این حوزه مشخص نیست اما آنچه از دل افکار عمومی برميآيد چنین است« :آنها
اگر از آینده این شغل نوین مطمئن نبودند ریسک نمیکردند ،آنها همان خودیهایی
هستند تحت حمایت دایره قدرت و ثروت!» این گفته اگر دور از حقیقت و واقعیت هم
باشد نشانگر یک واقعیت است« :کارکرد مرضی جامعه» و رانت خود به تنهایی میتواند
سد راه کسب و کارهای نوین باشد و سرچشمه خروشان استعدادها را بخشکاند .شاید
در سایه همین آفت رانت است که مدیران اقتصادی بزرگ و خالق در ایران کمتر بروز
میکنند .یا کمتر شاهد ابتکارهای مدیریتی در صنایع توسط مدیران و پیدایش رهبران
صنعتی بزرگ هستیم .اگرچه این مشکل پاسخهای بسیاری دارد اما زمینه انجام فساد
و سودجویی از مسیرهای نامتعارف ،اص ً
ال فضایی برای اندیشیدن درباره بهبود مدیریت
و خلق مدیران بزرگ باقی نمیگذارد و رانت خود هموارکننده مسیر برای فساد است.
از سویی دیگر کسبوکارهای نوین نه با زندگی تولیدی -صنعتی ایران گره خورده
که در خدمت زندگی مصرفی جامعه ایرانی است و این خالف فلسفه وجودی آنهاست.
ژان بودریار درباره زندگی مصرفی چنین میگوید« :امروزه در اطراف ما شواهد بسیار
زیادی از مصرف و فراوانی به چشم میخورد :از انواع و اقسام اشیا ،خدمات و کاالهای
مادی که پدیدآورنده نوعی جهش بنیادی در اکولوژی نوع بشر هستند .سخن دقیقتر
آنکه امروزه ،افراد مرفه مانند گذشته ،بیش از آنکه در محیط اطراف خود با دیگر انسانها
سروکار داشته باشند ،با اشیا در ارتباطاند .مراودات روزمره آنان براساس آمارها ،با سیر
صعودی ،صرف دریافت کاالها و پیامها و دستکاری در آنها میشود .این نمایش ستایش
دائمی از اشــیا در آگهیهای تجاری و صدها پیامی که به طور روزمره از رســانههای
گروهی به ما میرســد .مفاهیم محیط و فضا بیشک از زمانی رواج بیشتری یافتهاند
که در واقع ما از دیگر انسانها فاصله گرفتهایم .بیشتر زیر نگاه ساکت اشیای مطیع و
توهمانگیزی قرار داریم که همواره یک چیز را برای ما تکرار میکنند و آن چیزی نیست
جز بهت و حیرت ،فراوانی مجازی و فاصله گرفتن مجازی و نیز فاصله گرفتن از دیگران.
همانگونه که کودکی که در میان گرگها بزرگ میشود به گرگ تبدیل میشود ،ما
نیز کمکم حالت ابزاری پیدا میکنیم .ما در عصر اشیا زندگی میکنیم ».حاال ابزارها
ما را به شــکل خود کردهاند و این دقیقاً همان اســت که باید بگوییم« :اختراعات ما
چیزی نیست جز وسیلهای تکاملیافته برای رسیدن به اهدافی تکاملنیافته ».و شاید
یکی از این اهداف تکاملنیافته برخورد سینوسی ،دوگانه و متضاد با ابزارهای نوین و
تکنولوژیهاست .جایی که تکنولوژی مرز آگاهی را میشکافد قدرتهای مستبد در برابر
آن میایستند و کالهخود خود را سپر این آگاهی قرار میدهند برای جلوگیری از درز
و نفوذ آن به بیرون ،به فضای عمومی و جایی که این ابزار بدل به قدرتی شکستناپذیر
میشــود .آنها چون بتوارهای زیبا این تکنولوژی را میستایند و میلیاردها دالر برای
آن هزینه پیــروزی میدهند؛ اینبار تکنولوژی بدل به ایدئولوژی پیروزی حکومتها
میشود در خزان بیتوجه به علم انسان و علوم انسانی .تکنوفیلهایی که خود به دست
تکنولوژی یا به دســت افکار متناقض خود دنیا را تحملناپذیر میکنند و این همان
روایت خردی است از یک روایت کالن؛ اگر روایت کالن تکنولوژیها خدمت بشریت
است ،روایت خرد این است که تکنولوژیها گاهی به عنوان ابزاری در اختیار قدرتها
قرار میگیرند در به بنبســت کشیدن اندیشه و رونق مصرف و مصرفگرایی؛ اگرچه
عدهای هم دل به این کســبوکارهای نوین بستهاند برای یافتن راهی برای رهایی از
معضل بیکاری ،فقر و راهی برای کســبدرآمد .اما این همه روایت نیست« :همهچیز
نسبی است».

دلیل رشد استارتآپ در کالنشهرها و عدم اقبال مردم به آن در شهرستانهای کوچک به بافت سنتی جامعه
و نو نگاه مردم ارتباطی ندارد .تبوتاب مصرف در کالنشهرها باالتر است .گرتهبرداری هم البته نیاز به
زیرساختهایی دارد که در کالنشهرها فراهمتر است تا در شهرهای کوچک.

[ نگاه جامعه شناس ]

کسبوکارهای نوین و ورود رانت به این حوزه

قدرت از فناوری کاربردی حمایت میکند نه فناوری اطالعرسانی
دولت و حاکمیــت در برخورد با تکنولوژی ،و فناوریهای نوین
 1دوگانه عمل میکنند؛ در برخی حوزهها سرکوبگر هستند و در
برخی حوزهها حمایتگر .در رابطه با تکنولوژیهای ارتباطی محدودیتهاي
جدی وجود دارد؛ این از همان اول هم دیدهشده است .از ویدئو تا ماهواره،
از اینترنت تا تلگرام و ســایر شبکههای اجتماعی .نسبت به توسعه کاربرد
شبکههای خبررسان و اطالعرسان نگرانی جدید در بین مسئوالن وجود
دارد .این شبکه باعث افزایش آگاهیهای اجتماعی میشود و از سویی دیگر
نقش شهروندان در تولید و انتشــار اخبار بهعنوان «شهروند ـ خبرنگار»
تقویت میکند .این مطلوب برخی از سیاستمداران نیست.
حاکمیت و دولت در برخی از زمینههای تکنولوژیک نقش پیشگام
 2دارد؛ مث ً
ال در طرح شــرکتهای دانشبنیان یا  start upدولت
پیشگام است؛ اینها را مطرح و در برخی از زمینهها قواعد و مقرراتی را به نفع
این تیپ از شرکتها تنظیم و تدوین و تصویب میکند تا از حمایت دولتی
و بانکــی -مالیاتی ،واردات و صادرات خدمــات و محصوالت و تکنولوژی
برخوردار شوند .درزمینه فناوریهایی مثل نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی،
شبیهسازی و ژن کلونینگ پیشگامی میکند .در برخی از کشورهای دنیا
درباره شبیهســازی بااحتیاط عمل میکنند ولی در ایران درباره این موارد
خیلی احتیاط نمیشود .حتی فقها هم فتاوایی که صادر میکنند كه مساعد
و مناسب رشد این تکنولوژیها است.
توسعه تکنولوژی و برتری در این زمینه در منطقه شعار ،برنامه
 3چشمانداز  1404و جزو ایدئولوژی نوین رقابتی است .این مسئله
در برنامه توســعه هم خود را نشــان میدهد .برای اینکه ایران از سویی با
جوانهایی دانشگاهرفته و بیکار روبهروست ،از سویی دیگر ایران میخواهد
این پیام را صادر کند که ایران مذهبی ،بیتوجه به تکنولوژی نیست ،ایران
میخواهد درزمینه دسترسی به باالترین فناوری رتبه برتری به دست آورد
تا بتواند با دنیای توسعهیافته رقابت کند و برخی از اتهامها را از خود دور کند.
برای همین نسبت به آیتی شاید محدودیتهایی ایجاد کند اما نسبت به
نانو و بیوتکنولوژی یا علوم شناختی رویه حمايتگرانهاي دارد .مسائل علوم
شــناختی در ایران بهراحتی طرح شد و مراکزی روی این مسئله تمرکز
کردهاند .این علم جزو علوم مرزی دانش است و جزو علوم بسیار پیشرفته
است .اگر در آینده تغییر درزمینه علم و فناوری ایجاد شود شکلگیری علوم
و فناوریهای همگرا مشارکت همه اینها را با هم نیاز دارد .ما نمیتوانیم به
آیتی و فناوریهای ارتباطی بیتوجه باشیم .مانوئل کاستلز معتقد است که
جهان بهتدریج بهسوی دانشی پیش میرود که بعد تکنولوژی ارتباطی دارد
و بعد دیگر زیستی است و بعد دیگر آن تکنولوژی خرد و نانو است و در آن
از علوم شناختی استفاده میشود .همه اینها بهنوعی همگرایی این علوم و
دانشها نزدیک میشوند .ما نمیتوانیم جایی از پیشتازی کنیم و درجایی
دیگر محدودیت جدی ایجاد کند.
سیاست دولت و حاکمیت در برخورد با تکنولوژیها ،نامتوازن،
 4دوگانه و برعکس دنیاســت؛ در دنیای توســعهیافته نسبت به
تکنولوژیهــای ارتباطی برخورد ســهلتری دارند ولی نســبت به علوم
شناختی ،نانو و بیو و حتی نسبت به شبیهسازیها و مهندسی ژنتیک ،دانش

هوا -فضا ،کلونینگ ،تراریختهها و  Genetics Forumیعنی غذاهایی که
دستکاری ژنتیکی شــدهاند ،خیلی سختگیرانه برخورد میکنند .در آنجا
مباحث اخالقی تندی وجود دارد و برخی از دولتها محدودیتهای زیادی
در این زمینه ایجاد کردهاند ولی در ایران از این فیلدها بهسختی حمایت
میشود .در اینجا حمایتهای شعاری ،عملی و ایدئولوژیکی است .این عدم
توازن در سیاســتهای علم و فناوری ما نسبت به علوم و فناوری مختلف
وجود دارد.
در ایران به علوم انسانی ،از قبیل جامعهشناسی ،مطالعات فرهنگی
 5و انسانشناســی اهمیت داده نمیشــود در حالی كه این علوم
میتواند پایه شناختی علوم شناختی باشد .یا اینکه زمینه را برای جامعه
فراهم کند تا چگونه در آینده از این علوم در جهت بهبود زندگی شهروندان
استفاده کنند؛ نه اینکه این تکنولوژیها در خدمت بازار قرار گیرند و فقط
بعد مالی داشته باشند یا چالشهایی را برای زندگی بشری ایجاد کنند.
اســتارتآپها برای پایداری در این جامعه با مشکات زیربنایی
 6روبهرو هستند .باید اقتصاد کشور اقتصاد دانشبنیانی باشد تا در
این اقتصاد دانشبنیان ،حضور استارتآپها هم پایدار باشد .در اقتصادی که
دانشبنیان نیســت به نهادهایی چون استارتآپ تکنولوژیمحور ،خیلی
احساس نیاز نمیشود .یا استارتآپ نمیتواند فضای تکنولوژیمحور برای
رشد خود پیدا کند .صنایع و تکنولوژی ما وابسته است .این وابستگی خیلی
گسترده است .مث ً
ال در زمینه صنایع خودرو ،تجهیزات برقی و الکترونیکی،
یا حتی خود اپلکیشینهایی که در گوشیهای همراه استفاده میشود همه
وارداتی است.
کســبوکارهای نوین در فضای وارداتی و برخوردهای دوگانه و
 7متناقــض چگونــه میخواهند به شــرایط اعتمــاد و در ایران
سرمایهگذاری کنند؟ آیا اینها میتوانند کاال و خدمات خود را به مردم عرضه
کنند؟ همه تکنولوژیها مثل اپلیکیش نیست که در جایی قابلاستفاده

محمدامین قانعیراد
جامعهشناس سیاسی

چرا باید خواند:
کسبوکارهای نوین در
ایران با زندگی مصرفی
پیوند خورده است نه
حوزه تولید .از سوی
دیگر دولت در برخورد با
این حوزه رفتاری دوگانه
دارد .دلیل این رویهها را
در این مقاله بخوانید.

نکتههایی که باید بدانید
[آینده حوزه کسبوکار نوین روشن نیست؛ البته سیستم از کسبوکارهای نوین درزمینه
زندگی روزمره حمایت میکند؛ البته پیشتازان این حوزه از رانت قدرت هم استفاده میکنند.
[آنهایی که از حمایت قدرت برخوردارند با اعتمادبهنفس و اعتماد به شرایط وارد حوزه
کسبوکارهای نو در این شرایط اجتماعی-اقتصادی میشوند.
[ دو حوزه در اقتصاد مصرفی نقش برجستهای دارد که استارتآپها در این حوزه میتواند
رشد داشته باشد :صنعت ساختمان و خودرو .این دو حوزه جنبه مصرفی دارد.
[با اپلیکیشنها و استارتآپهایی که در روزمره زندگی مردم استفاده میشود برخورد
متناقض انجام میشود .جامعه ما دانشبنیان نیست و اقتصاد ما استوار برمحورهای دانش
نیست ولی از طرفی جامعه مصرفی هستیم .ایران کموبیش از ویژگیهای جامعه مصرفی
برخوردار است.
[حاکمیت و دولت در برخی از زمینههای تکنولوژیک نقش پیشگام دارد؛ مث ً
ال در طرح
شرکتهای دانشبنیان یا  start upها دولت پیشگام است.
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توسعه

چیزی که اآلن
مهم و موردتوجه
است پیوند زدن
اپلیکیشنهابا
زندگی مصرفی
در ایران است؛
جنبهزندگی
تولیدی در ایران
مغفول است .جنبه
تولیدی همان
اقتصاد دانشبنیان
است که اگر
وجود میداشت
استارتآپها ردان
زمینهمیتوانست
فعالیتکند
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باشد .بخشی از تکنولوژی جزئی از یک منظومه است .اگر آن منظومه در
ایران کار نکند ،آن تولید جزئی فایده نخواهد داشت .باید مرزهای ارتباطی
برای این منظومه نوین تکنولوژیک فراهم شود .از سوی دیگر باید قوانین،
سیاستها و سیاستگذاريها در حوزه واردات و صادرات به نفع این حوزه
باشد .گاهی این کسبوکارها وقتی با سیاستهای بازرگانی و مالیاتی کشور
مواجه میشود فضا را برای ظهور و بروز این ایدهها ناممکن یا بسیار دشوار
میکند .گاهی ما تولیدی تکنولوژیمحور توسط شرکتهای دانشبنیان
داریم ولی بهجای حمایت از این حوزه ،با واردات بیرویه فضا برای رشد این
تکنولوژی خراب میشــود .ما سیاســتهایی نادرســت و نوسانی داریم.
نمیتوان به این سیاستها اعتماد کرد و گفت دولت تا  20-10سال آینده
این مســیر را طی میکند و فرد بر مبنای همین شناخت ،مسیر خود را
تعیین و طراحی کند .کشورهای غربی که در لبه دانش کار میکنند ،کام ً
ال
اطمینان دارند که هرچیز نوین ابداع شــود ،و هر نوآوریاي صورت گیرد
میتواند در بدنه اقتصاد جذب شــود و مورداســتفاده قرار گیرد .چون آن
محصول نوآورانه تســهیلی در بدنه اقتصاد نوآور ایجاد میکند و جزئی از
منظومه اقتصاد نوآور است .برای همین او از استقبال جامعه مطمئن است
اما در ایران مشارکتهای دانشبنیان چنین اعتمادی به بستر اقتصادی و
اجتماعی و سیاستهای دولت ندارند .بنابه هر دلیلی جامعه هم نمیتواند به
این خدمات یا محصول اعتماد کند.
رفتارهای متناقض و پارادوكســیكال دولت در حوزه تکنولوژی
 8دالیل متعددی دارد؛ اولین عامل «سیاستهای امنیتی» است.
تکنولوژیهای هوا -فضا میتواند در گسترش صنایع دفاعی کشور دخیل
باشد .یا پیشرفت تکنولوژیهای نانو و بیوتکنولوژی یا علوم شناختی منجر
به تولید قدرت سختافزار برای کشور میشود .آنجایی که با آیتی مخالفت
میشــود گمان این است که امنیت ملی را به خطر میاندازد .برداشتی از
«امنیت» وجود دارد و اینکه چگونه علم میتواند در خدمت نظام سیاسی
قرار گیرد و تولید قدرت یا ضعف کند ،سیاستهای علم و فناوری بهصورت
آگاهانه یا ناآگاهانه تحت تأثیر این نگاه قرار میگیرد :نگاه رابطه قدرت و علم.
جاهایی تصور میشود این علم به ضرر قدرت و جایی نه تضعیفگر ،که مقوم
قدرت اســت؛ درست در همینجاســت که شاهد سیاستهای متناقض
هستیم.
با اپلیکیشها و اســتارتآپهایی کــه در روزمره زندگی مردم
 9استفاده میشــود برخورد متناقض انجام میشــود .ما جامعه
دانشبنیان نیســتیم و اقتصاد ما استوار بر محورهای دانش نیست ولی از
طرفی جامعه مصرفی هستیم .ایران کموبیش از ویژگیهای جامعه مصرفی
برخوردار اســت .به گفته دوستی اقتصاددان ،ما هفدهمین اقتصاد جهان
هستیم اما این رتبه در تولید حاصل نشده است .در این رتبه عظیم ،پولی
جریان دارد که بخش زیادی از آن مربوط به منابع طبیعی این کشور چون
نفت ،گاز و پتروشیمی است که تولید ثروت میکند .ما این منابع مالی را
درزمینه نیازهای مصرفی خود به جریان میاندازیم نه تولید و بنیانهای
توسعهای.
دو حوزه در اقتصاد مصرفی نقش برجستهای دارد که استارتآپها
 10در این حوزه میتواند رشــد داشــته باشد :صنعت ساختمان و
خودرو .این دو حوزه جنبه مصرفی دارد .ما وجهه نوسازی و پیشرفت را در
صنعت ســاختمان و صنعت اتومبیل دیدهایم .این دو حوزه گردش مالی
باالیی دارند .صنعت خودرو هنوز وابســته به دنیای توسعهیافته است ولی
صنعت ساختمان درزمینههایی استقاللی را به دست آورد .مث ً
ال در تولید
مصالح ساختمانی ،تأسیساتی و تجهیزات برقی خودکفا شده است اما در
همین ساختمان هم ابزارهای لوکس مصرفی وابسته و وارداتی است.
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چیزی که اآلن مهم و موردتوجه اســت پیوند زدن اپلیکیشــنها با
 11زندگی مصرفی در ایران است؛ جنبه زندگی تولیدی در ایران مغفول
اســت .جنبه تولیدی همان اقتصاد دانشبنیان اســت که اگر وجود میداشت
اســتارتآپها در آن زمینه میتوانست فعالیت کند .درنتیجه این همکاریها
معضل بیکاری حل میشد و پایین بودن سهم ایران در تولیدات مبتنی بر دانش
و فناوریهای پیشرفته را باال میبردند و اقتصاد پررونقی را برای ایران به وجود
میآوردند ولی این نیســت .این اســتارتآپها با زندگی مصرفی نه تولیدی
گرهخورده است .مث ًال رفتوآمدها و ترافیک مشخصه جامعه مصرفی است .ناوگان
اتومبیل شــخصی تهران فوقالعاده عظیم اســت ،بااینوجود ایــن ناوگان ،و
شرکتهای تاکسیرانی ،مترو و اتوبوسرانی قادر نیستند نیاز رفتوآمد مردم را
پاسخ دهند .در این فضای نیاز است که اسنپ یا تپسی ظهور و بروز پیدا میکند.
اینها هوشــمندانه با الگوبرداری از اوبر ،میتوانند رشــد کنند اما محرک این
استارتآپها نیازهای عمومی مصرفی و روزمره است .این بیش از اینکه به نهادی
مثل دانشگاه ارتباط داشته باشد که از دل تحقیق و تتبع دربیاید ،استارتآپها
یک نوع گرتهبرداری و شبیهسازی است که دراقتصاد ایران جا پیداکرده است.
دلیل رشد استارتآپ در کالنشــهرها و عدم اقبال مردم به آن در
 12شهرستانهای کوچک به بافت سنتی جامعه و نوع نگاه مردم ارتباطی
ندارد .تبوتاب مصرف در کالنشهرها باالتر است .گرتهبرداری هم البته نیاز به
زیرساختهایی دارد که در کالنشهرها فراهمتر است تا در شهرهای کوچک .در
شــهرهای کوچک نیازهای مصرفی با زیرساخت و سیستم موجود پاسخ داده
میشــود و نیاز به پاســخ دیگری نیســت یا نیاز دیگری ایجاد نمیشــود اما
درکالنشــهرها هر روز نیاز جدیدی زاده میشــود و به ابزار جدیدی نیاز پیدا
میشود .نیازهای مصرفی کالنشهرها متنوع و کنترلنشده است .حتی ابزارها از
پاســخ به این نیازها عقب هستند .در تهران دائماً فست فود و پیتزافروشی باز
میشود .معلوم است که در حوزه غذا ،استارتآپهایی چون «زودفود» و غیره
پررونق است و همه اینها نتیجه زندگی مصرفی است؛ فرد در جامعه مصرفی مدام
در حال دویدن اســت و بــرای رفع نیازهای مصرفی و اوقــات فراغت نیاز به
پهایی دارد.
تآ 
استار 
استارتآپهای دیگری هم ایجادشده است؛ مث ًال در حوزه کتاب این
 13اســتارتآپها نمیتواند موفق شود .بین مردم و کتاب فاصله افتاده
اســت .نظام آموزشــی آدمها را از کتــاب بیزار میکند .وقتی شــهروندان به
سمتوسوی کتاب نروند ،اپلیکشین کتابخانه هم خیلی موفق نخواهد بود .در
ی که نیاز روزمره
فراگیری شبکههای اجتماعی و دویدنهای شهروندان ،اپلکیشن 
را برطرف کند ،موفقتر است تا استارتآپی که در رفع نیازهای معنوی فرد تالش
یکند.
م 
آینده حوز ه کســبوکار نوین روشــن نیســت؛ البته سیســتم از
 14کســبوکارهای نوین درزمینــه زندگی روزمــره حمایت میکند؛
پیشــتازان این حوزه از رانت قدرت هم استفاده میکنند .آنهایی که از حمایت
قــدرت برخوردارند با اعتمادبهنفس و اعتماد به شــرایط وارد این حوزه در این
شرایط اجتماعی میشوند .اینکه اسنپ در دعوا با اتحادیه تاکسیرانها موفق شد،
نشانه چیست؟ کســانی که وارد حوزه کارآفرینی میشوند از پشتوانه رانتی-
سیاسی برخوردار هستند .این شرایط ،رفتارهای متناقض دولت ،سیاستهای
سینوسی سبب عدم اعتماد مردم و سرمایهگذاران میشود و درنتیجه این روند
افراد معدودی وارد فعالیت میشــوند .این افراد معدود از ســرمایه سیاســی
برخوردارند که با ورود به حوزه کســبوکار از ســرمایه اقتصادی هم برخوردار
میشوند .بخش دیگری از سرمایهداران و سرمایهگذاران در این فضا دچار یأس
میشوند .جوانان کارآفرین هم از دل دانشگاه بیرون نیامدهاند و اینها نیازی به
ســرمایه کسبوکار ســنتی ندارند ،بلکه خود از ســرمایه سیاسی -اقتصادی
برخوردارند که خود برخوردار از رانتهای موجود هستند.

کارکرد مرضی جامعه روی فرصتهای اقتصادی هم تأثیرگذار است .در این پرسه تظاهر و هویت زدایی نهادینه میشود .اجزای سیاسی تا اجزای
اقتصادی بر اساس تبعیض و هویت خاص شکل میگیرد .در بسترهای تبعیضآمیز ،سیاستگذاری معیوب اتفاق میافتد .اینها حلقه معیوبی است
که توسط سیاستگذاران بازتولید میشود.

[ نگاه جامعهشناس ]

نظام اجتماعی ما اجازه رشد کسبوکارهای نو را نمیدهد
احمد بخارایی در گفتوگو با «آیندهنگر» از وضعیت اجتماعی و تأثیر آن بر کسبوکارهای نوین میگوید:

در دوره جدید ،کسبوکارهای نوین با
و برای رفع مشــکل مثل حوزه حملونقل این
عنوان  start upدر جامعه همهگیر شده
حوزه میتواند کمک کند .یعنی در بنبست و
است؛ چگونه پدیده استارتآپها در جامعه
نارسایی ساختار ،این حوزه میتواند رهگشا باشد
همهگیرمیشوند؟
وگرنه به آن اعتماد نمیکنند .یا نمیخواهند
همهگیر شــدن اســتارتآپها در جامعه،
اجازه رشد دهند .اســنپ نمونهبرداری از اوبر
شرکتهای نوپايي که سریع تشکیل میشوند
اســت که در ایران توانســته کارآفرینی ایجاد
و مشــروط به حضور فرد یا مجموعه خالق و
کند؛ البته این هم اســتارتآپ هســت و هم
ریسکپذیرند امری نوین است .با توجه به ابزار
نیست .یک ساماندهی از طریق اینترنت است
نوین تکنولــوژی ارتباطی و اینترنت این کار با
که افراد پراکنده را جمعآوری کرده است .آنچه
ســهولت انجام میشود؛ چون امکان تعامل در
از استارتآپ انتظار داریم خالقیت و سودآوری
زمان بســیار کوتاهی وجــود دارد .بالطبع آن
اســت .افرادی که ایــن کار را انجام میدهند
چیزی که بســتر را برای فعالیت استارتآپها
کارآفرینهایی هســتند که پنجره ذهنشــان
هموار میکند اینترنت و فضاهای مجازی است.
باید رو به آینده باشــد .در بستر جامعه امکان
منتها مهم این اســت که از ایــن ابزار چگونه
دستیابی به رشد سریع داشته باشند .در این
در تحلیل مسائل اجتماعی باید به سه سطح کالن ،میانه و خرد توجه شود؛ این را احمد
استفاده شود .اینترنت یک بستر است و مهم این
کسبوکار عنصر سرعت مهم است .در جامعهای
بخارایی ،جامعهشناس مسائل اجتماعی ایران میگوید .او معتقد است :نظام اجتماعی
است که ما چگونه ایده را در این بستر جلو ببريم
که امکان دستیابی به رشد برقآسا باشد رشد
ما در خدمت کسبوکارهای نوین نیست .استارتآپها در ساختاری امکان رشد دارد
و استفاده کنیم .در کشورهای کمتر توسعهیافته
استارتآپ ممکن است .در معابر تنگ و تاریک
که انسان نو در آن فعال باشد؛ فضای بدون بوروکراسی امکان بروز خالقیت را فراهم
موانعی برای توسعه کسبوکارهای نوین وجود ميکند و فرد اهل مخاطره .اما انسان ایرانی اهل خطر و تقدیرگرا است .در چنین فضایی نمیتوان با ســرعتباال پیش رفت؛ اجتماع ما
دارد ،موانــع فرهنگی ،اجتماعی و سیاســی.
مثل معابر پرپیچوخم اســت .شما نمیدانید
رشد کسب و کارهای نوین یک استثنا است نه قاعده .ادامه این گفتوگو را با هم
استارتآپها در جهت کسبوکاری که جنبه
سقوط میکنید یا رشد ميکنید؛ برای همین
بخوانیم.
سطحی دارد فعالیت میکند اما خیلی گسترده
در این فضا منتظر رشد برقآسا نمیشوید .یعنی
نیست ،تنوع ندارد و حتی به رانت هم دسترسی
«سالبه به انتفاع موضوع» است .پا گرفتن این
دارد .استارتآپ در کشورهای کمتر توسعهیافته موانع زیادی دارد و خیلی نمیتواند دارای
استارتآپ در کشور ما تقریباً ممتنع و غیرممکن است .بسیار سخت و دشوار است و موضوع
معنا باشد .آنچه به اسم استارتآپ فعال است در حوزه خدماتی از قبیل حملونقل است .اینها
آن منتفی است .چرا؟ چون بستر حرکت برای فکر خالق ندارید که بتوانید استارتآپ خود را
در شهرهای بزرگ به دلیل رشد بادکنکی متورم شدهاند .مث ً
ال در این شهرها نیاز به حملونقل
استارت بزنید و در مدت کوتاهی به سودآوری برسید .این با شرایط کشور ما ناهماهنگ است.
کارا وجود دارد .در این حوزه استارتآپها میتواند موفق شود .جمعیت  10میلیونی با معابر
دستهبندی گروههای اجتماعی در جامعه کدام است و چرا برخی از تغییرات استقبال
محدود حتماً به حملونقل نیاز دارد .در موارد خاص و شرایط خاص در ایران استارتآپ به
و گروه دیگر در مقابل آن مقاومت میکنند؟ با توجه به بافت اجتماعی جامعه ایران آیا
کمک میآید اما اینگونه نیست که این بستر در همه حوزهها فراهم باشد.
نسبتی از مقاومت و اقبال به تحوالت نوین وجود دارد؟
موانع اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که در رشد استارتآپ اسم بردید معطوف به
سؤال خوبی است .استارتآپ سه ویژگی دارد که عبارتاند از :جاهطلبی یا کمالطلبی که
چیست؟
شرط الزم است ،نوآوری و تالش برای عملیاتی کردن نوآوری .باید ببینیم که این ویژگیها
مثل
آپ
ت
استار
کنیم؛
صحبت
توانیم
ی
م
بهتر
باشیم
داشته
توجه
آپ
ت
استار
تعریف
اگر به
در جامعه وجود دارد یا نه؟ باید این ویژگیها در کنار هم به رشد و شیوع این رشد بینجامد.
و
است
سال
سه
آن
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میانگین
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به
امید
و
شود
ی
م
منعقد
که
است
نطفهای
اما جاهطلبی یا کمالخواهی در جامعه و فرهنگ ما مذموم است یا به قیمت حذف دیگران
بعد از رسیدن به سودآوری در کسبوکار به سازمان بدل میشود و دوباره ممکن است افراد
اتفــاق میافتد .در فرهنگ دیگران این با رقابتپذیری اتفاق میافتد نه با حذف دیگران .به
خالق جدید استارتآپ جدیدی بزنند .این حوزه باید پتانسیل گسترش داشته باشد .مث ً
ال
رانندگی در خیابانهای ایران نگاه کنید .مشــت نمونه خروار اســت از رانندگی در خیابان
در امریکا استارتآپی که ساالنه  20میلیون دالر درآمد داشته باشد دیگر استارتآپ نیست
میتوانید سیاســتهای کالن را هم ببینید .نمیخواهید هردو با هم بروید .این منفی است
و نیاز به استارتآپ جدیدی است .استارتآپ این نیست که  10سال درجا بزند .استارتآپ
و در کســبوکارهای نوین معنی ندارد .باید بتوانید مسیر خود را بروید .اما عنصر فرهنگی
پتانسیل بزرگ شدن و سودآوری و امکان کارآفرینی باید داشته باشد.
در نظام اجتماعی ما در خدمت استارتآپ نیست و از سطح کالن تا خرد مخرب است .در
با این تعریف آنچه در ایران اتفاق میافتد آیا به این معناســت؟ استارتآپی که در حوزه
سطح کالن ببینید رانتخواری چه کرده است؟ زمانی میخواستند که بنگاههای اقتصادی
کتاب به وجود آمده اســت آیا به سودآوری میرسد؟ این برچسب نادرستی است که بهکار
در ایران خصوصی شود .در قالب نظام خصوصیسازی ،استارتآپ میتواند رشد داشته باشد
برده میشود .استارتآپ در ایران در جایی موفق میشود که موانع ساختاری داشته باشیم
اما درنهایت همین خصوصیسازی در ایران با رانت گره خورد .این معضل خصولتی ،پدیدهای
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توسعه
مفلوج و معیوب است که اگر بنگاهها دولتی بماند بهتر از خصولتی است .من معتقدم فرهنگ
ایران از موارد خرد تا کالن که در نظام اجتماعی بازتولید و بازتعریف میشود با اصول اولیه
استارتآپها منافات دارد.

 ماجراي رانت و مسئله اقتصاد سیاسی در ایران چقدر میتواند در موفقیت یا عدم
موفقیت این ایده تأثیرگذار باشد؟

رانت ســم نوآوری و خالقیت است و در همان مرحله اول افراد با یأس روبهرو میشوند.
در اصل ما در یک نظامی زندگی میکنیم که مبتنی بر گزینش است .مث ً
ال کسی میخواهد
نماینده مجلس شود ،باید گزینش شود و از فیلتر نظارت استصوابی بگذرد .مرزبندی و امکانات
بین خودیها توزیع میشود .اینیک توزیع نابرابر است که در داخل خودیها هم کسانی که
با هسته مرکزی قدرت هستند بیشتر از فرصتها استفاده میکنند .این هم در حوزه رانت
اطالعاتی است و هم در حوزه رانت سیاسی و اقتصادی .در این جامعه تبعیض نهادینهشده
است .در ساختار حقوقی سیاسی ،اقتصادی ما این تبعیض مشاهده میشود.
کارکرد مرضی جامعه روی فرصتهای اقتصادی هم تأثیرگذار است .در این پروسه تظاهر
و هویتزدایی نهادینه میشود .اجزای سیاسی تا اجزای اقتصادی بر اساس تبعیض و هویت
خاص شکل میگیرد .در بسترهای تبعیضآمیز ،سیاستگذاری معیوب اتفاق میافتد .اینها
حلقه معیوبی است که توسط سیاستگذاران بازتولید میشود.
این وضعیت در قوای سهگانه هم خود را نشان میدهد .در نظام اجتماعی بیمار مفاهیم
بد تعبیر میشود «یراد الحق به الباطل» ،یعنی از حق ،باطل بیرون کشیده میشود .تفکیک
قوا برآمده از عصر روشنگری در غرب تا مشروطه در ایران مسیر خود را طی کرده تا بعد از
همه خون دادنها تفکیک قوا شکل گیرد .درحالیکه این در ایران به ملوکالطوایفی تعبیر
میشــود یا شباهت دارد .خالی شدن عرصهها از معنا و بحران معنا در سطح کالن شکل
گرفته اســت ،سپس در بستر جامعه میغلتد و خود را در حوزههای خرد نشان میدهد.
برای همین در واتسآپ و تلگرام هم بحران معنا پیدا میکند .هزینه کم ،ریســک باال و
توان بالقوه باال برای برگرداندن سرمایه مشخصه این حوزه است .اما بخش اول یعنی هزینه
کم به دلیل بوروکراسی در جامعه منتفی است .تفاوت ریسک با مخاطره و خطر را هم باید
متوجه شد .مخاطره با خطر فرق دارد .مخاطره عقل حسابگر است که هزینه و فایده میکند
و با عقالنیت تصمیم میگیرد ،مث ً
ال  30درصد ســود و  70درصد مخاطره یا برعکس آن.
ولی خطر امری میانه و باقاعده  50ـ 50است .فرهنگ ما فرهنگ خطر است نه مخاطره.
ما تقدیرگرا هستیم .تقدیرگراها اهل خطر هستند نه اهل ریسک و مخاطره .این تفاوت در
تمام حرکتهای عقالنی جامعه دیده میشود و بسیار حائز اهمیت است .تهی شدن مفاهیم
از معنا در جامعه در تمام مجراهای کســبوکارهای نویــن جریان دارد .کارها در اینجا با
«بزندررو» يا «دوز و کلک» رشد میکند.

نکتههایی که باید بدانید
[فرهنگ ایران از موارد خرد تا کالن که در نظام اجتماعی بازتولید و بازتعریف
میشود با اصول اولیه استارتآپ ها منافات دارد.
[ رانت سم نوآوری و خالقیت است و در همان مرحله اول افراد با یاس
روبهرو میشوند .در اصل ما در یک نظامی زندگی میکنیم که اساس آن
مبتنیبرگزینشاست.
[خالی شدن عرصهها از معنا و بحران معنا در سطح کالن شکلگرفته است،
سپس در بستر جامعه میغلتد و خود را در حوزههای خرد نشان میدهد .برای همین
در واتساپ و تلگرام هم بحران معنا پیدا میکنید و خود را نشان میدهد.
[ ساختارها و نظم اجتماعی در سطح کالن ،میانه و خرد با عیبهای اساسی
ریشهای و موانع بسیار بزرگ برای شکلگیری حرکتهای نوپا و فعالیت خالقانه و
دست هجمعیمواجهاست.
[ به دلیل وجود موانع سیاسی و به دلیل گزینش محوری و سیاستگذاری ناقص
راه حرکت کسبوکارهای نوین مشکل است.

84

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوهفتم ،دی 1396

نظام اجتماعــی حاکم بر جامعه چقدر میتواند در موفقیت یا عدم موفقیت این
کسبوکار کمک کند؟

ما نمیتوانیم با این نظم اجتماعی یا فضای بیمار و آلوده ،سالم نفس بکشیم .موقعی ما
دنبال اســتثناها هستیم؛ آن بحث جدایی است و امر مطلق وجود ندارد .در فضای بسته،
ممکن است چند شرکت موفقیتهایی به دست آورند اما ما درباره نظام اجتماعیای صحبت
میکنیم که افراد در نتیجه آن خالقیت اندکی دارند و تفکر عقالنی و ریسکپذیری وجود
دارد .بسترها قوانینی درست نمیکنند که در آن کسبوکارهای نوین یا استارتآپها شکل
گیرند.
وقتی صحبت خالقیت و انسان نو و خالق پیش میآید که شرط الزم شرکتهای نوپا
یا اســتارتآپ کمپانیها هستند باید پرسید آیا این خالقیتها یکشبه پدید میآیند یا
ژنتیک هستند؟ اص ً
ال اینگونه نیست .خالقیت از کودکی تا مدرسه تا دانشگاه رشد میکند
و ظهور و بروز مییابد و قویتر میشــود .انسان نو به گفته الکس اینکلز شرط الزم برای
توسعه اســت .اگر انسانهای نو نباشند جامعه رنگ توسعه به خود نمیبیند .این تئوری
است و حوزه نفوذ آن غرب و شرق ندارد .این یعنی جهل مرکب است که ما این تئوریها
را خودی و غیرخودی کنیم؛ ما درباره علم نباید جهل بورزیم؛ توسعه به انسان نو نیاز دارد.
انسان نو تقلیلگرا نیست .این انسان به عقاید دیگران احترام میگذارد و بین مرزها خودی و
غیرخودی قايل نیست ،به آینده توجه دارد و گذشتهگرا نیست .اما ذهن ما با مردهها پیوند
خورده است .کار ما آهوافسوس و در قبرستان گشتن است .ادبیات ما هم در میراث خوب
گذشته گیر میکند .ما ویژگیهای انسان نو را نداریم ،پس چگونه میخواهیم از نشانههای
جامعه توســعهیافته بهره بگیریم؟ بهنظام آموزشوپرورش ،دانشــگاه و رسانههای ملی-
عمومی نگاه کنید :نظام آموزشوپرورش و دانشگاه ما خالقیتپرور نیست .رسانه ملی براي
شهروندان ارزش قايل نیست و خود را به مخاطب تحمیل میکند .اینجا مخاطب احساس
میکند رسانه ملی فکر میکند او احمق است .نظام اجتماعی سازمانها و نهادها مشکلزا
است نه مشکلگشا .سازمانهای میانه در سطح میانه چگونه با سطح خرد برخورد میکند.
ساختارها و نظم اجتماعی در سطح کالن ،میانه و خرد با عیبهای اساسی ریشهای و موانع
بسیار بزرگ برای شکلگیری حرکتهای نوپا و فعالیت خالقانه و دستهجمعی مواجه است.
آیا جامعه برای مواجهه با پرسش جدید به راهحل جدیدی رسیده یا میخواهد با
راهحل سنتی سؤال نوین را حل کند؟

ما معموالً از دو طریق به پاسخ متناسب و پرسش نو میرسیم :یا از درون میجوشد یا از
بیرون به ما القا میشود .جامعه پویا از درون به این سؤاالت میرسد اما جامعه ما پویا نیست.
از سویی دنبال امر مطلوبیم و از سویی دیگر این ممکن نیست.
اینها در ارتباطات نوین و نظام گسترده اطالعرسانی و نظام جهانی سؤالهایی درست است
که با آنها در فضای پارادوکسیکال مواجهیم .این پرسش اگر از درون میجوشید امیدوارکننده
بود .ولی این پرســش درست از درون نجوشیده است و مشکل اینجاست .این پرسشها با
موانعی جدی روبهروســت ،با این بافت نمیتوانید به پرسشها ،جدی جواب دهید .بحران
هویت و بحران معنازدایی و نزدیک شدن به مرز نيهیلیسم و پوچگرایی که خود را به شكلهاي
گوناگون در جامعه نشــان میدهد و از اضطراب تا شورش تا هیجانهای عادی که همه در
جامعه آن را میبینید ،اجازه مواجهه با پرسش و پاسخ جدید را نمیدهد.
امور مطلوب همان پرسشها که مث ً
ال چگونه میتوانیم استارتآپ خوبی داشته باشیم
یا اینها را رشــد دهیم ،هدف و نقطه مطلوب اســت .اما آیا برای رسیدن به نقطه مطلوب
شرایط امکان را فراهم کرده است؟ خیر .چون بین نقطه آغاز تا فرجام بهقدری فاصله است
که تصویر و چشمانداز آینده مشخص نیست .استارتآپ در سه سال باید به رشد برسد.
به دلیل وجود موانع سیاســی و به دلیل گزینش محوری و سیاستگذاری ناقص راه
حرکت کسبوکارهای نوین مشکل است .باید به سرچشمه برگردیم .وقتی خودکشی دو
دختر را در اصفهان بررســی میکنیم به انزوای اجتماعی میرسیم .در تحلیل استارتآپ
نمیتوانیم در سطح خرد و پایین به تحلیل پدیدهها بپردازیم این تحلیل باید ساختاری و در
سطوح سهگانه کالن ،میانه و خرد انجام شود .این تحلیل باید توأم باشد .هر موضوع خرد
باید در سطح کالن هم بررسی شود و موضوعات خرد نشان از موضوعات و وضعیت کالن
هم دارد.

کشورهای مختلف بستههای تشویقی مختلفی را برای توسعه نوپاها انتخاب کردهاند .با مقایسه میان این دو بسته به خوبی
میتواند تفاوت دو سطح از بلوغ سیاستگذاری را مشاهده کرد .مشوقهایی که طیفی از خواستههای متنوع و مرتبط با
نوپاها را پوشش میدهد؛ از همین رو است که مقایسه میان بستهها برای ما حسرتبرانگیز خواهد بود.

[ نگاه تحلیلگر ]

مسائل جدید و راهحلهای قدیمی
کسبوکارهای نوین به سیاستگذاری نوین نیاز دارد
ماندن در تاریخ

 1نوشــتهای از یک روزنامه« :حکومت باید صنایع
داخلی را تشــویق کند ،حتی اگر محصوالتشــان به خوبی
تولیدات خارجی نیســت .گرایش فعلی بــه افزایش واردات
ناگزیر به نابودی صنعت و تجارت ما میانجامد ».این نوشته
از روزنامه این روزها نیست ،این نوشته متعلق است به روزنامه
حبلالمتین روز  ۲۹خرداد ســال  ۱۲۸۴یعنی  ۱۱۲ســال
امیر ناظمی
پیش! یکی از نخستین اجتماعات خیابانی در انقالب مشروطه
جامعهشناس سیاسی
در فرودین  ۱۲۸۴شکل گرفت ،زمانی که تجار و صنعتگران
در اعتراض به سیاستهای اقتصادی دولت به خیابان آمدند.
چرا باید خواند:
خواســته آنان آنگونه که در روزنامه وقت توسط معترضان
برای حل مسئله جدید
بیان شده است ،حمایت از تولیدات داخلی است .آنان انتظار
نیاز به راههای جدید
داشتهاند تا دولت از طریق تعرفههای گمرکی از صنایع داخلی
است اما در ایران از دوره
حمایت کند .امروزه تاریخ شکستها و موفقیتهای اقتصادی
مشروطه تابه امروز
به خوبی نشان میدهد که دیگر افزایش تعرفههای واردات و
برای حل مسئله روز
تقویت مصنوعی صنایع داخلی یا آنچه در متون اقتصادی از
راهکارها ناکارآمد است.
آن به عنوان «جانشینی واردات» یادمیشود ،راهحل نیست.
در این مقاله تحلیلی بر
افزون بر آن سیاســتهای مربوط به حوزه نوپا (،)Startup
چرایی و چگونگی این
نوآور و فناور دارای تفاوتهایی جدی با سیاستهای مربوط
ناکارآمدی انجام شده
به صنایع بالغ اســت .به همین دلیل است که در کشورهای
است.
توســعهیافته ،قوانین حمایتی از شرکتهای نوپا ،مستقل از
قوانین حمایت از شرکتهای بزرگ صنعتی است .در ایران اما
مسئله نوپاها مشابه با صنایع بالغ دیده میشود؛ تقاضای اجتماعی و فعاالن نوپاها نیز مشابه با صنایع
بالغ است و نهایتا سیاستگذاران نیز مشابه با همان صنایع بالغ سیاستگذاری میکنند .به همین
دلیل است که میتوان گفت هم سطح خواسته جامعه همچنان در حد همان سیاست عهد قجری
باقی مانده است؛ و هم سطح سیاست سیاستگذاران در حد همان سیاستهای قجری مانده است.
مروری بر سیاستهای حمایت از نوپاها در ایران

 2اگرچه برای نوپاها سیاست مشخصی در ایران تدوین نشده است ،اما به نظر میرسد
هماکنون تنها دو قانون در کشور توانستهاند بیشتر از سایر قوانین ،شرکتهای نوپا را مخاطب خود
قرار دهند .هرچند قوانین و مقررات بســیاری ممکن است بخشی از فعالیتهای این شرکتها
را هدف قرار داده باشــند ،اما ایندو قانون بیش از ســایر موارد تاثیرگذار بودهاند .این دو قانون
تاند از:
عبار 
قانون برنامه چهارم توسعه :طبق این قانون ،واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر
در پارکهای علم و فناوری اجازه یافتند برای انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق
آزاد ،معافیتهای مالیاتی و عوارض ،سرمایهگذاری خارجی و مبادالت مالی بینالمللی برخوردار
شوند .به این ترتیب بخش عمدهای از شرکتهای نوپا در پارکها یا مراکز رشد مستقر شدند تا از
این دسته از مشوقها بهره ببرند.

همچنین بر اساس این قانون اساسنامه «صندوق نوآوری و شکوفایی» با هدف تامین و حمایت مالی
از شرکتهای دانشبنیان توسط هیئت دولت (شهریور  )۹۰مصوب شد.
به صورت مشــخص این دو قانون اصلیترین سیاســتهای تاثیرگذار بر تمامی فعالیتهای
حمایتی و تشویقی دولت در عرصه نوآوری بوده است .هردو قانون یادشده و انبوهی از مصوبهها،
آییننامههای اجرایی و اصالحاتی که در تمامی سالهای گذشته انجام شده ،در چارچوب پارادایم
طراحیشده در این دو قانون بوده است .در عمل پارکهای علم و فناوری ،همچنان اصلیترین
و ارزشمندترین مشوقهایی که برای استقرار دارند ،مربوط به بند یادشده در قانون برنامه چهارم
توسعه است ،همچنان که سیاستهای کشور در حوزه شرکتهای دانشبنیان نیز در چارچوب
قانون یادشــده است .نکته قابل توجه آن است که مروری بر گزارشهای مالی صندوق نوآوری و
شکوفایی نشان میدهد که در حدود  ۳۱درصد از منابع مالی این صندوق به شرکتهای مستقر در
پارکهای علم و فناوری تخصیص یافته است؛ این در حالی است که اصوال از منظر تعداد ،اگرچه
آمار دقیقی ارائه نشده است ،اما با توجه به ابعاد کوچک شرکتهای مستقر در پارکها میتوان
برآورد داشت که در حدود  ۵۰درصد از شرکتهای دریافتکننده مشوقهای مالی این صندوق در
پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد مستقر بودهاند.
انگارههای کلیدی در بستههای حمایتی

 3ابزارهای تشویقی و حمایتی در هردو قانون یادشده و آییننامهها و مصوبات مرتبط از یک
سو ،و عملکرد واقعی انجامشده در نهادها و سازمانهای دولتی متولی از سوی دیگر ،نشان میدهد
در واقعیت سیاستهای تشویقی متمرکز بر سه مورد زیر بودهاند:
ارائه تسهیالت :علیرغم نام برده شدن از تامین سرمایه به صورت کلی ،اما در واقعیت تمرکز
اصلی بر تسهیالت بوده است.
معافیتهای مالیاتی :علیرغم آنکه اغلب پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان
نتوانســتهاند به خوبی از ظرفیتهای این ابزار تشویقی بهره بگیرند ،اما کموبیش این ابزار مورد
استفاده قرار گرفته است.
معافیت یا تخفیف در تعرفههای گمرکی و عوارض شــهرداری و ســازمانهای دولتی :این
معافیتها در قالب ارائه به شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای مستقر در پارکها دارای کانالهای
جداگانهای هستند .واقعیت آماری به دست آمده از طرح «پیمایش نوآوری» که  ۵۸۳شرکت را
بررسی کرده است ،نشان میدهد ،حمایتها و مشوقهای مورد استفاده و اصلی شامل همین ۳
ابزار فوق هستند .ابزارهایی که برآمده از دو قانون اصلی فوق است.

قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و ثبت اختراعات

(مصوب سال  :)۱۳۸۹که مجموعهای از مشوقها را برای شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته بود.
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توسعه
مقایسه با قوانین مرتبط با شرکتهای نوپا در جهان

 4کشورهای مختلف بستههای تشویقی مختلفی را برای توسعه نوپاها انتخاب کردهاند .با
مقایســه میان این دو بسته به خوبی میتواند تفاوت دو سطح از بلوغ سیاستگذاری را مشاهده
کرد .مشوقهایی که طیفی از خواستههای متنوع و مرتبط با نوپاها را پوشش میدهد؛ از همین رو
است که مقایسه میان بستهها برای ما حسرتبرانگیز خواهد بود .به عنوان نمونه درخت بستههای
تشویقی کشور ایتالیا در تصویر زیر آمده است .این درخت مشوقها که از «قانون نوپا»ی ایتالیا
( )Italy’s Startup Actاســتخراج شده است ،برخالف قوانین ما بیشتر نوپامحور است؛ یعنی
این قانون برای شــرکتهای بزرگ بیمعنا ،کماهمیت یا مخاطرهبرانگیز است .در حالی که کل
بسته تشویقی مربوط به قانون برنامه چهارم توسعه ،دقیقا برابر با مشوقهای شرکتهای مستقر
در مناطق آزاد بوده است؛ که در این قانون به شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری نیز
تعمیم داده شده است .قانون دانشبنیان نیز تقریبا دارای چنین وضعیتی است .در ادامه برخی از
تفاوتهای میان این دو سطح از بلوغ بیان شده است.
 .۱-۴تاسیس ساده :تاسیس ساده به منظور تبدیل هر ایده یا گروه ایدهمحوری به یک شخصیت
حقوقی است که یک امر کلیدی در هر بسته تشویقی است .بخش عمدهای از بستههای تشویقی
به گونهای اســت که اوال ایدهها و گروهها بتوانند به ســادگی شناسنامهدار شوند .شکلگیری
شخصیت حقوقی میتواند حمایت از ثبت حقوق مالکیت فکری ،کاهش هزینههای ثبت ،تسهیل
در خروج و منحل کردن شرکت و همچنین کاهش هزینههای سرباری مانند ایجاد امضاهای
دیجیتال یا عدم نیاز به معرفی حسابدار یا حسابرس قانونی (که در کشورهای توسعهیافته اغلب
الزامی است) برای زمان مشخص و در سقف مشخص درآمدی را امکانپذیر کند .تاسیس ساده
اصلیترین مولفه در هر بســته سیاستی در خصوص نوپاها است .کشورهای مختلف مدلهای
مختلفی را در این خصوص به کار گرفتهاند .به عنوان مثال در آلمان به شــرکتهای  UGکه
معادل کارآفرینی میشود ،اجازه میدهند شرکت با سرمایه  ۱یورو و توسط هر فرد با هر ملیتی
تاسیس شود؛ در حالی که ثبت شرکت مسئولیت محدود  Gmbhکه کمترین میزان سرمایه
اولیه را نیاز دارد ۲۵ ،هزار یورو اســت .همچنین برای شرکتهای نوپا بسیاری از محدودیتها
مانند الزام به معرفی دفتر با سند مالکیت یا اجارهنامه رسمی نیاز نیست ،چرا که شرکتهای
نوپا اصوال شرکتهایی مبتنی بر ایده هستند که به صورت زیرپلهای و در پارکینگ خانهها رشد
یکنند.
م 
 .۲-۴معیار درآمد و عمر به جای تشــخیص :استفاده از بسته تشویقی به جای آنکه وابسته
به تشــخیص یک تیم دولتی یا کارگزاران دولتی باشد ،و گروهی به گونه خدایان مسئولیت
تشخیص این امر که «چه کسی نوپا یا دانشبنیان است و چه کسی نیست؟» را بر عهده داشته
باشند ،از طریق معیارهای شفاف و عینی اقدام به تعیین بهرهمندان از معافیتها میکنند .در
این مدل هر شرکت نوپا (سابقه کمتر از  ۲یا  ۳سال) که درآمد سالیانهاش از سقف تعیینشدهای

نکتههایی که باید بدانید
[امروزه تاریخ شکستها و موفقیتهای اقتصادی به خوبی نشان میدهد که
دیگر افزایش تعرفههای واردات و تقویت مصنوعی صنایع داخلی یا آنچه در
متون اقتصادی از آن به عنوان «جانشینی واردات» یادمیشود ،راه حل نیست.
[مسائل نوپاها اگر سریع حل نشود ،دیگر به راحتی قابل حل نخواهد بود.
سازوکارهای فعلی و بستههای تشویقی فعلی ،ناکارآمد و به دور از عقالنیت
اقتصادی مربوط به شرکتهای نوپا است .مسائل نوپاها اگر سریع حل نشود،
دیگر به راحتی قابل حل نخواهد بود.
[شرکتهای نوپا در اغلب اوقات توسط شرکتهای بزرگ و پیشرو
خریداری میشوند .به این ترتیب قوانینی که امکان خرید این شرکتها را
فراهم آورد یکی دیگر از بستههای تشویقی است.
[«قانون نوپا»ی ایتالیا ( )Italy’s Startup Actبر خالف قوانین ما بیشتر
نوپامحور است؛ یعنی این قانون برای شرکتهای بزرگ بیمعنا ،کماهمیت یا
مخاطر هبرانگیزاست.
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فراتر نمیرود و هیچ تراکنش آن نیز بیش از محدوده مشخصی نیست میتواند از این بستهها
استفاده کند.
 .۳-۴معافیتهای قانونی :شرکتهای نوپا برای مدت محدود و در سقف درآمدی محدودی دارای
معافیتهای پرداخت قانونی هستند .بر اساس این معافیت ،هرگونه فعالیت قانونی که دارای حق
تمبر است ،برای این شرکتها رایگان است.
 .۴-۴تامین مالی :تامین مالی شرکتهای نوپا از دو حیث متفاوت با شرکتهای سنتی صنعتی
(اعم از  SMEیا  )LSEاســت :مورد اول بدون ضمانت یا وثیقه بودن اســت و مورد دیگر حجم
کم .این دو مورد به همراه نیاز به انواع سرمایهها (فراتر از سرمایه اقتصادی و مالی) مانند سرمایه
اجتماعی یا دانشی ،نیاز به حضور صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه ( )VCرا افزایش میدهد .به
این ترتیب تزریق وام (در هر نوعی که باشد) به عنوان بدترین شیوه تامین مالی شرکتهای نوپا در
جهان شناخته میشود .دولتها از طریق صندوقها به تقویت شرکتهای سرمایهگذاری جسورانه
خصوصی میپردازند؛ نه آنکه مستقیما اقدام به توزیع تسهیالت کنند! به همین دلیل نیز از اصطالح
«صندوقی برای صندوقها» ( )Fund for Fundsاستفاده میکنند.
 .۵-۴ویزای نوپا :توســعه فناوری و نوآوری نیازمند همکاریهای بینالمللی و جذب ایدههای و
گروههای برتر از سراسر جهان است .ویزای خاصی که به نوپاها داده میشود ،یکی دیگر از اجزای
بسته تشویقی است.
 .۶-۴تملک و ادغام :شرکتهای نوپا در اغلب اوقات توسط شرکتهای بزرگ و پیشرو خریداری
میشوند .به این ترتیب قوانینی که امکان خرید این شرکتها را فراهم آورد یکی دیگر از بستههای
تشویقی است .به عنوان مثال در ایران زمانی که شرکت پروانه یا مجوزهایی را دریافت میکند ،در
صورت خریداری شدن و تملک ( )Acquisitionتوسط شرکت دیگر پروژهها ،پروانهها و مجوزها
قابلیت انتقال ندارد .به عبارت دیگر نمیتوان شرکت را منحل کرد و پروانههای آن شرکت را به
عنوان دارایی تملک کرد یا پروژههای گرفتهشده از کارفرما به قوت خود باقی بماند! به همین ترتیب
مشوق مربوط به معافیت مالیاتی برای خرید و تملک شرکت نیز عمال وجود ندارد.
 .۷-۴جذب سرمایه خارجی :به منظور رشد نوپاها استفاده از سرمایهگذاری خارجی یکی از
مهمترین اجزای بستههای تشویقی است .در ایران نه تنها این موضوع در قوانین و مقررات نمودی
ندارد ،بلکه تبدیل مسئله نوپاها به یک مسئله امنیتی در سالهای گذشته امکان تدوین چنین
قوانینی را نیز از بین برده است.
 .۸-۴انحالل سریع :نرخ باالی شکست در نوپاها نیازمند سازوکارهای ویژهای است که به سرعت
امکان خروج از بازار را برای این شرکتها فراهم آورد .سادگی انحالل شرکت مهمترین ابزاری است
که اطمینان میدهد تا جوانان پس از یک تالش ،در صورت شکست به مسیر متداول بازگردند.
این جوانان تالش کرده اکنون به اتکای تجربه خود میتوانند نیروهای توانمندی برای شرکتهای
فعال یا نوپاهای موفق شوند.
درسآموختههایایرانی

 5مسائل ما در حوزه تجارت ،صنعت و فناوری مدام تکرار شده ،حل نشده و در پایان این
ما بودهایم که در مســئله حل شدهایم .به نظر میرسد ما همچنان درگیر مسئلههای  ۱۰۰سال
پیش هســتیم و همچنان راهحلهای  ۱۰۰ســال پیش را نیز ارائه میدهیم .از سوی دیگر تدام
مسائل آنها را هم به لحاظ شناختی و هم به لحاظ سیاستگذاری ،تبدیل به مسائلی میکنند که
دیگر حلپذیر نیستند .مسائلی که به دلیل آنکه تاریخ پیدا میکنند ،ذینفع مییابند و همراه با
منازعه میشوند ،روز به روز پیچیدهتر میشوند .تالش ناکام به همراه خود اعتماد عمومی ،اراده
ملی و باورپذیری طرحها را از بین میبرد .به این ترتیب مسئله عمال پس از یک زمان طوالنی به
راحتی قابل حل نخواهد شد.
با شــکلگیری شرکتهای رانتخوار ،ایجاد حوزههای انحصاری و شکلگیری تبانیها دیگر
نمیتوان مسئله را به سادگی گذشته حل کرد .مسائل نوپاها اگر سریع حل نشود ،دیگر به راحتی
قابل حل نخواهد بود .سازوکارهای فعلی و بستههای تشویقی فعلی ،ناکارآمد و به دور از عقالنیت
اقتصادی مربوط به شرکتهای نوپا است .بهتر است اندکی به دنیای توسعهیافته نگاه کنیم شاید
سیاستهای خوبی برای یادگیری وجود داشته باشد! میل باالی حوزههای نوپدید به شکلگیری
انحصارها ،در عمل ورود سایر بازیگران را با چالش روبهرو میسازد و در این میان دروغ بزرگ آن
است که «ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است».

کارآفرینی و خلق فرصتهای جدید هرچند که متکی به خالقیت و ویژگیهای شخصیتی و
توانمندیهای فرد کارآفرین است ،اما در موجهای جدید کارآفرینی زمینههای شکلگیری و نوع
ورود به بازار و کسب اعتماد خودش موضوعی مجزا و قابل ارزیابی است.

[ نگاه جامعهشــناس اقتصادی ]

روشنفکری به اقتصاد سیاسی توجه کند

بایدها و نبایدهای کارآفرینی در مواجهه با سرمایه اجتماعی و رانت
اشــتغال از موضوعات مهم و بهروز جامعه ما بهحســاب میآید .شیب
صعودی آمار بیکاران دانشگاهی عاملی شده که پرداختن به موضوعات مرتبط
با کارآفرینی در دهههای اخیر شتاب گرفته است .درواقع پرداختن به موضوع
کارآفرینی در جامعه ایران یکی از روشهای شکل دادن شغلهای فردبنیاد
بوده است .کارآفرینی در ایران برای حل یک مسئله عمده فراگیر شد و آ ن هم
بهکارگیری توان افراد جدای از ظرفیتهای دولتی بود .این مشکل هر جامعه
و دولتی است که عاملیت کالن دارد ،دارای بودجه رانتی نفت یا منابع طبیعی
دیگر اســت و از او انتظار میرود که منابع خداداد را به شکل یکسان توزیع
کند .در چنین جوامعی خواســت و انتظار مردم بیشتر بهر ه بردن از نعماتی
اســت که اســتفاده از آن را حق خود میدانند .دولتها هم بینیاز از مردم
مدام بزرگ و بزرگتر میشوند و در راستای این تحول از جمعیت بیشتری
از تحصیلکردگان کمک میگیرند و بهنوعی جمعیت حقوقبگیر زیادی را
تحت تکفل میگیرند.
درواقع از جایی به بعد که تعداد حقوقبگیران زیاد شد و دولت با کاهش
هم خود
بودجههــای نفتی و حجم بــاالی هزینههای جاری روبهرو شــدّ ،
را مصــروف تقویت صنایع کوچک یا کارآفرینی كــرد .کارآفرینی در دنیا با
بهرهگیری از ظرفیتهای شخصی افراد به دنبال تبدیل ایدهها به فرصتهای
اشتغال است .به نظر میرسید در جامعهای با آمار چشمگیر فارغالتحصیالن
دانشگاهی این موضوع میتوانســت موردتوجه باشد .اگر قرار باشد تعریفی
کلــی از کارآفرینی و ظرفیتهای آن ارائه دهیــم یکی از تعاریف جامع آن
عبارت اســت از «فرآیند ایجاد کسبوکار با بهرهگیری از فرصتها ،همراه با
نوآوری ،تالش و پشتکار زیاد ،و پذیرش ریسکهای مالی ،روحی و اجتماعی
که با انگیزه توفیقطلبی ،رضایت شخصی ،استقالل و کسب سود مالی صورت
میپذیرد ».در این تعریف هریک از فعالیتهای زیر نوآوری محسوب میشود:
ـ ارائه محصول یا خدمت جدید؛
ـ ارائه روش جدید در فرآیند تولید محصول یا خدمت موجود؛
ـ گشایش بازاری تازه برای تولید محصول یا خدمت موجود؛
ـ یافتن منابع جدید برای تولید محصول یا خدمت موجود؛
ـ ایجاد ساختاری جدید در تشکیالت (کارآفرینی درونسازمانی).
اما بهواقع همین مفهوم در سنوات گذشته و به فراخور امکانات و داشتههای
مجموعهها تغییر و تحوالت اساسی داشته است.
کارآفرینان اولیه کسانی بودهاند که ایده داشتند .بخش زیادی از رویدادهایی
که دهههای پیش برای جذب سرمایهگذاران تشکیل میشد درواقع در ارتباط
با خالقیتهایی بود که افراد به کار میبستند .ایدهها همیشه جایگاه ویژهای
داشتهاند .ایدههای کارآفرینانه اغلب نیازمند پشتیبانیهای زیادی بودند .این
پشتیبانیها از پشتیبانیهای مالی گرفته تا زمینهای بهشدت موردنیاز بوده و
زمینههای تولید ایده هم زمینههای تولیدی یا خدماتی بوده است.
با گسترش رسانهها و اینترنت در دنیا سمتوسوی کارآفرینیها تغییر
کرده اســت .درواقع علیرغم تعریف عام کارآفرینی ،وقتی از استارتآپها
صحبت میشود بیشتر مجموعهای از ایدههای مرتبط با فناوری اطالعات و
ارتباطات به ذهن مخاطبان خواهد رسید .با توجه به تأخر کشور ما در زمینه

ایدههای فناورانه نیز تمرکز اســتارتآپها از ایده به سمت مسائل دیگری
رفته اســت .درواقع اگر در موج اول کارآفرینی ایده و بعد ســرمایهگذاری
حرف اول را میزد ،در موج دوم کارآفرینی خصوصاً در ایران سرمایهگذاری
روی ایدههای بومیشــده و بعد اعتمادآفرینی حرف اول را میزند .در موج
اول ایدههای نو برای کشــف بازارها و برنده شدن در رقابتها به کار بسته
میشــدند .در موج دوم سرعت تصمیمگیری و بومیسازی ایدهها و کسب
حمایتهاســت که موضوعیت دارد .درواقع به نظر میرسد ایدههایی که
امروزه بهعنوان ایدههای اصلی استارتآپی مطرح است بهنوعی ترجمهشده
ایدههای به کار گرفتهشده و اجراشده در کشورهای پیشروست .افرادی که
درگیر استارتآپها شدهاند به دلیل نزدیکی و آشنایی با این محیطها به
ترجمه ایدههای موجود دست میزنند .اغلب ایدهها موجود است .کارهای
خوبی در دنیا انجامشده که در داخل ظرفیت باالیی برای اجرای آنها هست.
به قول بخشی از فعاالن استارتآپی ما در ایران بازار بزرگ و آمادهای داریم
که به دلیل تأخیر نسبت به دیگر جاها جمع کثیری از مرتبطان در حوزههای
آیتی را وسوسه ميكند.
در موج اول کارآفرینی اغلب صاحبان ســرمایه خریداریکننده ایدههای
خــوب بودند .کســبوکارهای کارآفرینانــه در شــرکتهای خانوادگی یا
شرکتهای دارای سابقه خود را نشان میدادند و ایدههایی که بزرگ شدند نیز
اغلب توانسته بودند با اندک حمایتهای مالی بانکی کار خود را به پیش برند.
اما در شرایط فعلی که دارنده ایده تنها باید متخصص قوی و مترجم خوبی
برای ایدهها باشد سرمایهگذارها هستند که حرف اول را میزنند.
ذات و ماهیت خدمات آیتی بر اعتماد ساخته شده است .درواقع به دلیل
ارتباط با اطالعات نیازمند اعتماد فراگیری هستند .در خدمات اینترنتی چند
مدل اعتماد موردنیاز است .درواقع برای موج دوم کارآفرینی این اعتماد نقطه
قوتی است که باعث شکست کار هم میتواند بشود.
شما اگر قرار باشد خدماتی مبتنی بر اطالعات و ارتباطات افراد ارائه دهید
دو گروه حساس خواهند شد :یک گروه نهادهای حاکمیتی هستند .درواقع
نهادهای حاکمیتی به اطالعات فراگیری که دســت افراد صاحب ایده بیفتد
حساساند .طبیعی است که بیشتر دوست داشته باشند مدیریت اطالعات را

سمیه توحیدلو
جامعهشناس اقتصادی

چرا باید خواند:
در این مقاله سعی
شده رابطه بین
کارآفرینی ،سرمایه
مادی و سرمایه
اجتماعیتبیینشود؛
همچنین موج اول و
دوم کارآفرینی واکاوی
شود .این مقاله را با هم
بخوانیم.

نکتههایی که باید بدانید
[درواقع در دنیای اطالعات و رسانه همه چیز راحتتر همخوان میشود .هم موفقیتها و هم
شکستها .هم عوامل اعتمادزا و هم اعتمادزدا.
[ کارآفرینی نیاز به محیط امن سرمایهگذاری دارد .ایدههای نو استارتآپی کام ً
ال قابلیت
کپی شدن را دارند .خصوص ًا اینکه خودشان نیز کپیهای ترجمهشدهای از مشابههای غربی آن
هستند .اما نکتهای که وجود دارد ماجرای رقابتهاست.
[به نظر میرسد که هرچند اعتماد بهعنوان یکی از اصول اساسی سرمایه اجتماعی در
هرکشوری دستخوش تغییرات گستردهای است ،اما این اعتماد بیش از هرچیز به کیفیت و
کارکرد موضوعات هم مرتبط است.
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توسعه

کارآفرینان اولیه
کسانی بودهاند
که ایده داشتند.
بخش زیادی
از رویدادهایی
که دهههای
پیش برای جذب
سرمایهگذاران
تشکیلمیشد
درواقع در رابطه
باخالقیتهایی
بود که افراد به
کارمیبستند.
ایدههاهمیشه
جایگاه ویژهای
داشتهاند .ایدههای
کارآفرینانه
اغلبنیازمند
پشتیبانیهای
زیادی بودند
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در دست خویش بگیرند تا امکان کنترل آن وجود داشته باشد .درواقع بخش
زیادی از شرکتهای مبتنی بر اطالعات در دنیا بهنوعی در ارتباط با نهادهای
حاکمیتی هستند .نهادهایی که اطالعات را میخرند یا میفروشند و گاهی
امنیت یک جامعه در ارتباط با همین اطالعات قرار میگیرد .وقتی اطالعات
نقش اصلی در روابط سیاســی یا اقتصادی بازی میکند ،هیچ نهادی حاضر
نیست که موضوع اطالعات را به غیر بسپرد .چنین میشود که زمانی ایدهای
اســتارتآپی خواهد گرفت که باز هم سرمایهگذار اصلی ،نهادهای عمومی و
بهنوعی وابسته باشد .از همین روست که شرکتهای استارتآپی زمانی فراگیر
میشوند که کارتلهای اقتصادی تقریباً وابسته پشت آن ایده را بگیرند و حتی
با یکدیگر رقابت كنند.
البته اطالعات ســطوح مختلفی دارد .از آدرس ســاده شهروندان شروع
میشــود تا انواع خریدها ،تا مســیرهایی که در آن رفت و آمد میکنند تا
ارتباطاتــی که میگیرند و هر نوع خدمت تفریحی که برخوردار میشــوند.
درواقع هر کســبوکار استارتآپی با حجم زیادی اطالعات سروکار دارد که
به تنهایی شاید ارزشمند نباشــد اما حجم باالی اینها و ماتریس اطالعاتی
که آفریده میشــود برای اغلب نهادها جذاب بهحســاب میآید .در جامعه
ایران اســتارتآپها حد و سقف رشد دارند .سقف شیشهای محکمی برای
استارتآپهای مستقل با سرمایهگذار خصوصی هست و برای عده دیگری
که وابســتهتر میشوند و امکان در اختیار قرار دادن اطالعات دارند ،به شکل
غیررقابتی امکان رشد وجود دارد.
اما این یک ســوی قضیه است .ســوی دیگر قضیه استفادهکنندگان از
خدمات هســتند .اعتماد این گروه بهنوعی در ارتباط با موضوع اول و نحوه
ورود نهادهای حاکمیتی هم هست .مث ًال این روزها بسیاری هستند که اعتقاد
دارند نباید روی تلفن همراهشان افزونههای ایرانی داشته باشند .بیاعتمادی
به افزونههای ایرانی موج فراگیری ایجاد کرده است .در انتخاب بین شبکهها
و برنامههای داخلی و خارجی ،آنچه مورد اســتفاده قرار میگیرد برنامهها یا
افزونههای بیرونی است .یک پنداشته فراگیر وجود دارد که اطالعات فردی
ما برای سازمانهای بیرونی کماهمیتتر از سازمانهای حاکمیتی خودمان
است .درست یا غلط موضوع چیز دیگری است .آنچه واقع شده است همین
امر است .گاهی برخی از صحبتها و اظهارنظرها نیز عاملی برای تشدید این
باور میشود .مث ًال وقتی از پیامرسانی چون تلگرام به جهت کد بودن اطالعات
و عدم دسترسی به آن توسط افراد درگیر در نهادهای امنیتی انتقاد میشود،
طبیعی است که جایگزین تلگرام هیچگاه پیامرسانهای داخلی نخواهد بود.
یکی دیگر از بازدارندههای نهادهای حاکمیتی برخوردهای نظامی و امنیتی
و نوع پوشــش خبری آنها با استارتآپهاســت .درواقع اگر دامنه کجروی
برای نهادهای امنیتی بسیار گسترده باشد ،بهنوعی که مث ًال از سایت داشتن
و فعالیتهــای مرتبط با آیتی تا دوبله و ارائه فیلمهای کالســیک دنیا در
دامنه کجروی قرار گیرند و مشمول برخوردهای قضایی شوند ،دایره ایدهها و
اعتمادآفرینیها کمرنگتر خواهد شد .پذیرش ایدهها و جاافتادن آنها نیازمند
ســعه صدر حاکمیتی هم هســت .به هرحال مانند هر فرآیند نو و جدیدی
تعارضهایی خواهد داشت .نقد تعارضها و تالش در راستای حل و فصل آنها
باید دغدغه نهادهای حاکمیتی هم باشد .اما برخوردهای چکشی و سریع در
ابتدای کار حتی به فرض صحت عملکرد بر دیگرانی که دنبال فضای جدید
کسبوکار هستند یا بر روی سرمایهگذاران اثر مخرب خواهد گذاشت.
شــتاب فزاینده بیاعتمادی بین فردی و حتی بین مردم با دستگاههای
حاکمیتی بهنوعی خود را در این زمینه نیز نشان میدهد .از یکسو اعتماد
کردن به دیگران ســخت است اما ممکن .کسبوکارهای خانگی و مراودات
اینترنتــی کوچک به راحتی جای خود را باز میکننــد .حتی در این میان
سوءاستفادههای گستردهای هم وجود دارد .مسائلی که پلیس فتا این روزها
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با آن روبهروســت و اخطارهای الزم را نیز میدهد .اما واقعیت اینجاست که
علیرغم لزوم آگاهسازی مردم از سوءاستفادهها همین نوع اخطار دادنها نیز
سلبکننده اعتماد شده است .در مورد افزونههای بزرگتر هم این مهم وجود
دارد .یک واقعیت هست که اگر مجموعهای بتواند خدمات ارزان و باکیفیت به
مخاطب ارائه دهد ،علیرغم فضای بیاعتمادی و تبلیغات عمومی که میشود
مورد رجوع و اقبال قرار خواهد گرفت .درواقع هرچند اعتمادزایی مسئله مهم
این استارتآپهاست اما نیروی پیشبرنده آنها نیز میتواند اعتماد مخاطبانی
باشد که از کیفیت خدماتگیری راضیاند .اعتمادی که میتواند با اخبار ضد
و نقیض شکننده نیز باشد.
آنچه در دنیا استارتآپها را موفق كرده نحوه تضمیندادن آنهاست .یعنی
طبیعی است که اعتماد اولیه و عقالنی وجود نداشته باشد .اما آنچه مهم است
تضمینهای محکمی اســت که نهادهای عمومی و امنیتی نیز بتوانند آن را
دنبال كنند.
درواقع به نظر میرسد که هرچند اعتماد بهعنوان یکی از اصول اساسی
ســرمایه اجتماعی در هر کشوری دستخوش تغییرات گستردهای است ،اما
این اعتماد بیش از هرچیز به کیفیت و کارکرد موضوعات هم مرتبط است.
عملکرد موفق پلیس و نیروهای انتظامی و امنیتی خودش میتواند اعتمادزا
باشــد ،متصل به اینکه باور عمومی جامعه عملکرد ایشان را غیرسیاسی و
غیرمصلحتگرایانه و در راستای نظم و امنیت کشور بداند .مثل پدیده دزدی
یــا آدمربایی و ...وقتی پلیس خوب عمل میکند مردم خودشــان را درگیر
برحذرداشتنهای سلبکننده اعتماد نمیکنند .مدام به هم یادآوری نمیکنند
که نباید به هیچکس اعتماد كرد .بلکه باور دارند کسی هست که کار خود را
درســت انجام دهد و همین امر برای خطاکاران نیز بازدارنده است .کاری که
اینروزها میکنیم خواسته یا ناخواسته اعتمادزدایی در جامعه است .رسانههای
جدید اخبار بد را خوب میچرخانند .اخبار خوب در نطفه خفه میشود .اخبار
بد همیشه سلب اعتماد با خود به همراه دارد .مهم نیست که یک بنگاه کوچک
همیشه چگونه عمل میکرده است .هربار مشکل و خطا ،کارکرد اعتمادزدایانه
خویش را اعمال كرده و ساختارها بهای زیادی برای بازگرداندن وضعیت به
شرایط قبلی باید بپردازند.
کارآفرینی نیاز به محیط امن سرمایهگذاری دارد .ایدههای نو استارتآپی
کام ًال قابلیت کپی شــدن دارنــد .خصوصاً اینکه خودشــان نیز کپیهای
ترجمهشــدهای از مشابههای غربی آن هســتند .اما نکتهای که وجود دارد
ماجرای رقابتهاســت .طبیعی اســت که انتظار داشته باشــیم کارآفرین
اســتارتآپها بتوانند با نوع خدماترسانی در عرصه رقابت پیروز باشند .اما
زمانی کــه نهادهای عمومی و صاحب قدرت در امر رقابت مداخله میکنند
و فضای نابرابر را برای رقابت کردن ایجاد میکنند ،مانند وارد شــدن رقیب
خارجی در کنار کسبوکارهای کوچک و پانگرفته و بدون مدافع ،سریع زمین
میخورند .یا اگر کاری کام ًال خصوصی به انجام برسد و مشابه آن را یک نهاد
عمومی با سرمایهگذاری وسیع انجام دهد ،ورود غیرمنصفانه به رقابت یا ورود
رانتی خودش عاملی برای پانگرفتن کسبوکارهاست.
درواقع کارآفرینی و خلق فرصتهای جدید هرچند که متکی به خالقیت
و ویژگیهای شخصیتی و توانمندیهای فرد کارآفرین است ،اما در موجهای
جدید کارآفرینی زمینههای شــکلگیری و نوع ورود به بازار و کسب اعتماد
خــودش موضوعی مجزا و قابل ارزیابی اســت .درواقع در دنیای اطالعات و
رســانه همهچیز راحتتر همخوان میشود .هم موفقیتها و هم شکستها.
هم عوامل اعتمادزا و هم اعتمادزدا .در خأل افراد انتخابشان را با پیشبرندهها و
انگیزانندههای فردی انجام میدهند .اما دنیای رسانه دنیای زندگی در خألها
نیست .زمینهها هستند که کارآفرین میسازند و کارآفرینی را ممکن میکنند
و حتی آن را با موفقیت یا شکست مواجه ميسازند.

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

آینده نگر گزارش میدهد

مسیر روشن
با اقتصاد امن

عکس :رضا معطریان

مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانیهای
خود به امنیــت اقتصاد توجه ویژه مبذول
داشتند .ایشان در فرمایشات خود عنوان
کردند« :اینکه میگوییم امنیت مهم است،
چون هر پیشرفت دیگری متوقف بر امنیت
است ».همچنین وابستگی اقتصاد به نفت
از دیگر مواردی بود که از نگاه ایشان دور
نماند و از آن به عنوان مشــکل تاریخی
کشور یاد کردندکه در همه دورانها دغدغه
امنیت اقتصادی را به دنبال داشــته است.
فعاالن بخشخصوصی با تکیه بر فرمایشات
مقام معظم رهبــری ،ایجاد اقتصاد امن را
تاثیرگذارترین عامل بر تزریق سرمایه (چه
داخلی و چه خارجی) به اقتصاد دانسته و
عنوان کردهاند که ثبات و شفافیت قوانین
و مقررات ،تعریف و تضمین حقوق مالکیت،
ثبات اقتصاد کالن ،شــفافیت و سالمت
اداریمالی و فرهنگ وفای به عهد و صداقت
ویژگیهای یک اقتصاد امن است.

راهربد

عیارسنجی امنیت اقتصادی

چشمانداز اقتصاد ایران مثبت نیست

تعاریــف مختلفی در مورد اقتصاد امــن وجود دارد .به
اعتقاد نگارنده اقتصاد امن ،اقتصادی اســت که بتواند
چشمانداز مثبت و باثباتی را برای فعالیتهای اقتصادی
ترسیم کند و باعث شود که ســرمایهگذاری داخلی و
خارجی در آن اقتصاد انجام شود .اصوال تشکیل سرمایه
ثابت و میزان ســرمایهگذاری خارجی دو ویژگی بسیار
خوب برای سنجش میزان امنیت اقتصادی یک کشور
پدرام سلطانی
هســتند .بر همین اساس اگر شرایط ایران را در این دو
ویژگی بررسی کنیم ،میبینیم که غیر از زمستان سال
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران
 95و بهار ســال  96که نرخ تشکیل سرمایه در کشور
مثبت شــد ،متجاوز از  5یا  6ســال ،نرخ تشکیل سرمایه منفی بود و روند نزولی را طی
میکرد .حتی میزان سرمایهگذاری در کشور به اندازه جبران استهالک سرمایهگذاریهای
از پیش انجامشده نیز نبوده است .سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز ساالنه چیزی حدود
 3تا  4میلیارد دالر بوده اســت .بعد از امضای توافقنامه برجام ،جهشــی در تقاضا برای
سرمایهگذاری خارجی صورت گرفت؛ اما میزان کلی سرمایهگذاری انجامشده در آن چهار
سال  16.5میلیارد دالر بود.
به استناد آمار و ارقام اعالمشده و شرایط و پیشبینیهایی که از وضعیت آینده اقتصاد
میشــود ،چشمانداز باثبات و مثبتی نمیتوان برای آینده متصور بود .اگر درآمد تولید و
فروش نفت در سال گذشته را کنار بگذاریم ،رشد تولید ناخالص ملی داخلی نامناسب بوده
است .سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت به طور متوسط رقمی
حدود  2تا  3درصد بوده و این رشد ضعیفی برای اقتصاد کشور است .اقتصاد کشورهای در
حال توسعه مانند ایران نیازمند رشد باالی  6یا  7درصد است تا بتواند نیازهای اقتصادی
کشور در حوزههای اشتغال ،افزایش درآمد سرانه و افزایش میزان سرمایهگذاری را تامین
کند .متاسفانه اقتصاد ما از این شرایط برخوردار نیست .پیشبینی اقتصاددانان حاکی از
این اســت که در چهار سال آینده نیز نرخ رشد بیش از  3درصد نخواهیم داشت .جذب
ساالنه سرمایهگذاری خارجی در قانون برنامه ششم توسعه 40 ،میلیارد دالر پیشبینی
شده است که اگر با شرایط فعلی که حداکثر  4میلیارد دالر محقق میشود ،مقایسه کنیم،
میبینیم که فاصله زیادی وجود دارد .در سرمایهگذاری داخلی نیز به طور متوسط ساالنه

نکتههایی که باید بدانید
[تا زمانی که اقتصاد از امنیت الزم برخوردار نیست نمیتوان انتظار افزایش
سرمایهگذاری داخلی و خارجی در ایران داشت.
[تمایل کشورهای خارجی برای حضور در ایران به دلیل ظرفیت باالی
اقتصاد کشور است نه امنیت اقتصادی.
[ به استناد آمار و شرایط و پیشبینیهای آینده اقتصاد ،چشمانداز باثبات
و مثبتی نمیتوان برای آینده متصور بود.
[تشکیل سرمایه ثابت و میزان سرمایهگذاری خارجی دو ویژگی برای
سنجش میزان امنیت اقتصادی یک کشور هستند.
[به جای متهم کردن نفت باید بگوییم اقتصاد غیرشفاف ،رانتی و فساد
باالی اداری اقتصاد ما را ناامن کرده است.
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نیاز به  200تا  250هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در کشور داریم .در چنین شرایطی
باز سرمایهگذاری پیشبینیشده در قانون برنامه ششم توسعه را نخواهیم داشت و افزایش
میزان سرمایهگذاری بسیار دور از دسترس است.
نمیتوان گفت که اقتصاد نفتی باعث ناامن شدن اقتصاد در ایران شده است .معتقدم
که باید به جای اقتصاد نفتی ،اقتصاد دولتی را بررسی کرد .اگر نفت و منابع زیرزمینی در
یک فضای رقابتی ،شفاف و دور از فساد در اختیار بخش خصوصی و سرمایه گذاران بود،
شرایط اقتصادی ما حتی با جود تولید نفت هم میتوانست در وضعیت خوبی باشد .در دنیا
کشورهای دیگری داریم که اقتصاد آنها بر پایه نفت است و اقتصاد نفتی تنها متعلق به ایران
نیست .کشور امریکا از تولیدکنندگان بزرگ نفت در دنیاست و بعد از روسیه و عربستان در
جایگاه سوم قرار دارد .میزان تولید نفت در امریکا  7تا  8میلیون بشکه در روز است که این
رقم به میزان تولید روسیه و عربستان ،یعنی حدود  9تا 10میلیون بشکه ،نزدیک است .اما
تولید نفت در این کشور اقتصاد آن را ناکارآمد نکرده است .مثالهای دیگری نیز میتوان
عنوان کرد .ساز و کار تولید و فروش نفت در کشوری مانند نروژ باعث میشود که هرساله از
رفاه بهتری برخوردار باشند .بنابراین معتقدم به جای متهم کردن نفت باید بگوییم اقتصاد
غیرشفاف ،رانتی و فساد باالی اداری اقتصاد ما را ناامن کرده است .با وجود اصل  44قانون
اساسی و ابالغ سیاستهای آن ،کماکان نفت در اختیار دولت باقی خواهد ماند .بنابراین
اقتصاد نفتی سایه سنگین خود را در آینده بر اقتصاد ایران خواهد داشت و چون اقتصاد
دولتی ما اقتصادی فربه است و هزینههای آن تطابق ندارد ،درنهایت پول نفت به بودجه
تزریق میشود .اقتصاد دولتی نفتزده بار سنگینی بر اقتصاد در ایران تحمیل خواهد کرد
و امنیت اقتصادی ما را به مخاطره خواهد انداخت .از طرفی سالهای خوب نفتی به پایان
رســیده است .مگر اینکه در مناطق نفتخیز جنگ رخ دهد یا شرایطی به وجود آید که
صادرات نفت آنها متوقف شود تا قیمت سهرقمی نفت را مجددا تجربه کنیم که البته در
این شرایط نیز قیمتها پایداری چندانی نخواهد داشت و نهایتا میتواند تا چند ماه مفید
باشد .اما در ادامه دنیا عرضه و تقاضای خود را تنظیم می کند ،کشورهای مصرفکننده
بهرهوری را تنظیم میکنند و کشورهای دیگر نیز تولید خواهند داشت .این شرایط باعث
بازگشت قیمت نفت خواهد شد .چون سالهای افزایش قیمت نفت پایان یافته ،عمال کوه
یخ اقتصاد ناکارآمد دولتی دیگر نمیتواند در زیر قیمت باالی نفت پنهان شود .باید منتظر
باشیم که در سالهای آینده هم این شرایط را تجربه کنیم و اقتصاد ما کماکان ناامن باشد
و به مخاطره بیفتد.
تمایل کشــورهای خارجی برای حضور در ایران به دلیل ظرفیت باالی اقتصاد کشور
است .اما ناامن بودن آن ،مانعی برای تبدیل شدن این سرمایههای بالقوه به بالفعل است.
بعد از برجام باید میزان سرمایهگذاری خارجی رشد قابل توجهی میکرد که این امر رخ
نداد .سرمایهگذاری تنها به گرفتن مجوز ختم نمیشود ،بلکه بعد از آن تازه آغاز میشود.
اقتصاد ناامن به دلیل ریسک باالی سرمایهگذاری ،نبود چشمانداز و قوانین دست و پاگیر
داخلی که فرآیند ســرمایهگذاری در کشور را مخدوش می کند ،مانع بزرگی برای جذب
سرمایههای خارجی است .به همین دلیل شکاف آشکاری بین رقم اخذ مجوزها و تحقق
واقعی ســرمایهگذاری در کشور وجود دارد که بخشی از این تفاوت به دلیل سختیها و
مشقتهای بعد از دریافت مجوز است .از طرفی سرمایهگذاران بالقوه به کشور میآیند و
مجوز میگیرند ،ولی بعد از تکمیل مطالعات متوجه میشوند که اقتصاد ما ناامن است و
نمیتوانند در آن سرمایهگذاری کنند و سود ببرند .بنابراین تا زمانی که اقتصاد از امنیت
الزم برخوردار نیســت و به ثبات نرسیده نمیتوان انتظار افزایش سرمایهگذاری داخلی و
خارجی در ایران داشت.

بزرگترین ،مهمترین و اصلیترین مولفه اقتصاد امن ،این است که در فضای آزاد ،رقابتی و مناسب کسب و کار امکان حضور و فعالیت آزادانه
فعاالن اقتصادی فراهم شود .اگر تمام آیتمهایی که امروز در فعالیتهای اقتصادی مطرح هستند ،در یک فضای بسته ،دستوری و محدود اقتصادی
به وجود آیند و شرایط فعالیت آزاد ،سالم و رقابتی در آن فضا وجود نداشته باشد ،هیچ موفقیتی کسب نمیشود.

تزده
اقتصاد آف 

تفاوت دولتهای نفتی دنیا با ایران چیست؟

اقتصاد کشورها مانند سایر بخشها ،نیاز به امنیت دارد .بزرگترین،
مهمترین و اصلیترین مولفه اقتصــاد امن ،از نظر من که یک فعال
اقتصادی هستم و بیش از سه دهه است که در زمینههای اقتصادی
مشغول به کارم ،این است که در فضای آزاد ،رقابتی و مناسب کسب
و کار امکان حضور و فعالیت آزادانه فعاالن اقتصادی فراهم شود .اگر
تمام آیتمهایی که امروز در فعالیتهای اقتصادی مطرح هســتند،
در یک فضای بسته ،دســتوری و محدود اقتصادی به وجود آیند و
شرایط فعالیت آزاد ،سالم و رقابتی در آن فضا وجود نداشته باشد ،هیچ
موفقیتی کسب نمیشود .این دو از هم جدا نیستند .در فضایی که به
عنوان فضای بسته از آن نام میبریم ،تهدیدها ،دستورها و اجبارها و
شرایط غیرواقعی و نادرست اقتصادی تحمیل میشود .اولین شرط
فضای آزاد اقتصادی این است که فضای مناسب کسب و کار شامل
آیتمهای دهگانه مورد بحث در فعالیت اقتصادی و اقتصاد رقابتی مانند
مالکیت ،مجوزها ،تسهیالت بانکی ،گمرک و مجموعه موانع پیش روی
آن را با فعالیت اقتصادی رو به رشد و آزاد و رقابتی منطبق کنیم .باید
شرایط مساعد برای کسب و کار فراهم شود و عمال امکان فعالیت آزاد
برای فعاالن اقتصادی که در آن شــرایط فعالیت میکنند ،به وجود
آید .در کنار آن باید دقت کنیم که در یک اقتصاد سالم ،تصمیمات،
مصوبات و سیاستگذاریها کامال علمی است و براساس روال درست
و صحیح اتفاق میافتد .تصمیمات خلقالساعه ،مقطعی و سلیقهای
به هیچ وجه اعمال نمیشود .چیزی که کمتر در فضای کسب و کار
کشورمان میبینیم .همچنین بر اساس شرع مقدس اسالم ،مجموعه
قوانین کشــوری ،عرف و حتی قوانین بینالمللی باید به مالکیتها
احترام بگذاریم و نهایتا امروزه که مالکیت معنوی در فضای مجازی به
عنوان یک اصل در کسب و کار مطرح است ،باید این موضوع را مدنظر
قرار دهیم .همینطور مســئله رانت و امکان استفاده از امکانات برای
عدهای خاص و ایجاد شرایط ویژه برای آنها را در فضای اقتصاد رقابتی
نمیتوان پذیرفت .عموما اقتصادی شکوفا میشود و فضای اقتصادی
امن تلقی میشود که تحمیلها ،اجبارها و تصمیمات سلیقهای در آن
نباشد .اینها الزم و ملزوم هم هستند .از همه آنچه که به عنوان امنیت
در اقتصاد مطرح است توجه به فضای کسب و کار آزاد و رقابتی کردن
این فضا اهمیت بیشتری دارد.
اقتصاد دولتی باعث ناامنی در اقتصاد میشود و این همان اقتصادی
اســت که به برخی مجموعهها به طور ویژه نگاه میکند .این شرایط
ناامنی را در اقتصاد به وجود میآورد و فضای رقابتی را از بین میبرد.
رانتها و سرچشمههای فساد که به دلیل وابستگی آنها به دولت ایجاد
میشود ،از پایههای ناامنی اقتصادی است .نقش دولت در ایجاد اقتصاد
امن این است که خود ،فساد و رانت در اقتصاد را حذف کند و خود را از
اقتصاد کنار بکشد و تنها به سیاستگذاری بر مبنای نظرات کارشناسی
و علمی در کسب و کار بپردازد و فضای فعلی را با فضای رعایت صحیح
قوانین کسب و کار تعویض کند.
وقتی دولتها دارای درآمدهای سرشار و بدون کار و زحمت از جمله

درآمد نفتی هستند ،در عمل نه پاسخگو هستند و نه به دنبال توسعه
پایدارند .بلکه مبنای درآمدها و توسعه را بر منابع زیرزمینی و بین نسلی
گذاشتهاند و هرچقدر که درآمدهای نفتی بیشتر شود ،خودشان را از
فضای سالم کســب و کار دور و کشــور را با همان درآمدها و پولها
مدیریت میکنند .این باعث میشود که ما یک اقتصاد دولتی بیمار و
وابسته به منابع نفتی داشته باشیم که هرگاه اتفاقی برای نفت بیفتد،
چه قیمتها افت کند ،چه تحریم شویم و چه منابع نفتی از بین رود،
دچار مشکالت جدی شویم .چنانکه در دوران تحریم این را کامل حس
کردیم .بنابراین نفت مهمترین عاملی است که در کشور ما باعث میشود
دولتها به سمت اقتصاد غیرسالم ،غیرمولد و غیررقابتی پیش بروند.
بــه طور کلی نفت یک مزیت برای کشورهاســت؛ ولی ما آن را به
گرفتاری و تهدید تبدیل کردیم .کشــورهایی مانند نروژ که اقتصادی
بر پایه نفــت دارند ،درآمد نفتی را در مجموعــه کارهای زیربنایی و
ســرمایهگذاریهای درازمدت هزینه میکنند .کشوری مانند نروژ با
درآمدهای جاری اداره میشود و حتی درآمد نفتی در فضای اقتصادی
بخش خصوصی نیز اجــازه ورود ندارد .درنتیجه درآمد نفتی با بخش
خصوصی رقابت ندارد .بنابراین میبینیم که بیشترین ذخایر ارزی را در
اروپا کشور نروژ دارد .ما نیز در سالهای گذشته صندوق ذخیره ارزی
را ایجــاد کردیم؛ اما کارکرد این صندوق با صندوق نروژ کامال متفاوت
است .این کشور درآمد نفتی را صرف سرمایهگذاری در دیگر کشورها،
توسعه زیربنایی کشور و بهبود فضای کسب و کار میکند .ولی ما پول
بوکار کرده و با آن هزینههای جاری و حقوق
نفت را وارد فضای کســ 
و بودجه کشور را تامین میکنیم و عمال کشور را با استغنایی از جهت
جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی مواجه میکنیم .وقتی که دولتها
اســتغنا دارند و درآمدهای پولی آنها نیاز به درآمد بخش خصوصی
را حذف میکند ،نســبت به نیازهای این بخش هم پاسخگو نیستند.
بوکار
بوکار و رقابتی کردن فضای کس 
بنابراین بهدنبال فضای کســ 
نخواهند رفت .نحوه هزینهکرد و استفاده از منابع زیرزمینی و بین نسلی
در ایران آفتی برای اقتصاد است و این بزرگترین تفاوت اقتصاد نفتی
در ایران و کشورهای توسعهیافته با درآمد نفتی است.

محسن جاللپور
رئیس سابق اتاق ایران

نحوههزینهکرد
و استفاده از
منابعزیرزمینی
و بین نسلی در
ایران آفتی برای
اقتصاد است و این
بزرگترین تفاوت
اقتصاد نفتی در
ایران و کشورهای
توسعهیافتهبا
درآمد نفتی است

نکتههایی که باید بدانید
[نفت یک مزیت برای کشورهاست ،ولی ما آن را به گرفتاری و تهدید تبدیل کردیم.
[در ایران پول نفت را وارد فضای کسبوکار میکنند و صرف هزینههای جاری و حقوق و
بودجه کشور میشود.
[ اقتصاد دولتی باعث ناامنی در اقتصاد میشود و این همان اقتصادی است که به برخی
مجموعهها به طور ویژه نگاه میکند.
[اقتصادی فضای امن تلقی میشود که تحمیلها ،اجبارها و تصمیمات سلیقهای در آن نباشد.
[بر اساس شرع مقدس اسالم ،مجموعه قوانین کشوری ،عرف و حتی قوانین بینالمللی باید
به مالکیتها احترام بگذاریم.
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راهربد

اقتصاد امن و چالشی به نام فساد اداری
عوامل فسادزا در اقتصاد کشور کداماند؟

در تعاریفــی که از مفهوم یک اقتصاد امن ارائه شــده،
موضوع شــفافیت و ســامت اداری و مالی به عنوان
یکــی از ارکان اصلــی مورد توجه قرار گرفته اســت.
سالمت اداری به این مفهوم که اطالعات اقتصادی در
دســترس همه شهروندان قرار داشته و رانت اطالعاتی
وجود ندارد .درنتیجه شــفافیت کامل درآمد و مزایای
مسئوالن و کارمندان و استفاده از بانکهای اطالعاتی،
يلدا راهدار
ناهنجاریهایی نظیر فرار مالیاتی ،اعمال نفوذ و تبانی در
معامالت حکومتی ،رشوهخواری ،قاچاق ،پارتیبازی در
عضو هيئت نمايندگان اتاق
بازرگاني ايران
استخدام و توزیع رانت ،عم ً
ال وجود نخواهد داشت .در
این یادداشت تالش خواهد شد تا به بررسی جامعی از
فساد اداری به عنوان یکی از موانع تحقق اقتصاد امن پرداخته شود.
رخ دادن فساد اداری در هر شکل و زمینه که باشد ،مستلزم وجود دو وضعیت اساسی است
که عبارتاند از تمایل و فرصت؛ «تمایل» به ارتکاب تخلف و «فرصت» یا مهیا بودن شــرایط
محیطی مربوط .چنانچه تمایل و فرصت یکجا فراهم شود ،فساد متولد خواهد شد و در صورت
مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد.
پیامدهای فســاد اداری نیز بسیار قابل توجه اســت .در یک نگاه علمی وجود فساد باعث
اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی دیوانساالران فاسد میشود .زیرا این جماعت از طرحهای زیر
استاندارد ،پرهزینه و سرمایهبر که به سادگی حسابرسی نمیشوند حمایت میکنند تا آسانتر
مبالغ هنگفتی را به سود خود برداشت کنند .فساد اداری باعث کند شدن رشد اقتصادی میشود،
زیرا انگیزه سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی کاهش میدهد .افزایش شکاف
طبقاتی و کاهش اثربخشی دولتها نیز از پیامدهای فساد اداری برشمرده میشود.
دراين ميان ،توجه به رويكردهاي پيشــگيرانه ميتواند هزينههاي اجتماعي ،سياسي و
اقتصادي مبارزه با فســاد را كاهش دهد و تبعات كمتري را متوجه دولتها کند .فرهنگ
به عنوان مهمترين عامل در رويكرد پيشــگيرانه میتواند نقش مؤثری را در ارتقاي سالمت
اداري ايفا کند .بسیاری از کشورهای جهان درگیر مسئله فساد هستند و هرکدام در تالشاند
تا وضعیت خود را پیوسته بهبود بخشند .پژوهشهای متعددی درباره میزان تأثیر استفاده
از فناوری اطالعات در کاهش فســاد انجام شده است .نتایج یکی از این پژوهشها حاکی از
این است که فناوری اطالعات نهتنها اثر مثبتی بر مدیریت فساد ندارد ،بلکه در برخی موارد
خود فرصتهای جدیدی را برای فساد ایجاد میکند (دانایی فرد .)1383 ،پژوهش دیگر به
این نتیجه میرســد که فناوري اطالعات میتواند فساد اداري را کاهش دهد ،ولی نقش آن
در کاهش فساد اداري در بخش دولتی نمیتواند نوشداروي مهار آن تصور شود (هادوینژاد
و جاوید .)1394 ،افزایش اختالسهای موجود در شبکه بانکی توسط برخی مدیران ،گواهی
اســت بر این مدعا .هرچند برونســپاری بخش عمدهای از خدمات دولتی ،توانسته است
عــاوه بر بهبود کیفیت خدمات دولتی ،به کاهش فســاد اداری نیز کمک کند .لذا به نظر
میرسد برای پیشگیری از بروز فساد باید کارهای بنیادین دیگری را انجام داد .در ایران وجود
دستگاههای نظارتی متعدد عالوه بر افزایش پیچیدگیهای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی،
خود میتواند در از بین رفتن شفافیت مؤثر باشد .انحصارات وسیع ،ساختار رانتی ،سطح پایین
کیفیت قوانین و عدم شــفافیت گسترده موجب شده است که متأسفانه ایران در سالهای
اخیر جایگاه مناسبی را در این زمینه نداشته باشد .سازمان شفافیت بینالملل ساالنه وضعیت
همه کشــورها را از نظر سطح فساد بررسی و رتبهبندی میکند .یکی از پارامترهای ارزیابی
وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها ،شاخص ادراک فساد است .این نوع فساد ،معموالً در
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قالب رشوه ،اختالس ،تقلب ،کالهبرداری و اخاذی ظهور میکند .نگاهی به جایگاه و رتبه ایران
از منظر شاخص فساد ،به خوبی گویای تغییرات فساد در کشورمان است .روند فساد از سال
 2005رشــد معناداری داشته که در سال  2009به اوج خود میرسد .در آن سال ایران در
رتبه  168جهان قرار داشت.
این بررسی در سالهای گذشته بین حدود  170الی  180کشور دنیا انجام شده و کشورهایی
مثل دانمارک ،فنالند و نیوزیلند در باالی جدول و در زمره پاکترین کشــورها و کرهشمالی،
افغانستان و سومالی نیز در انتهای جدول قرار گرفتهاند.
به نظر میرســد برای رسیدن به سالمت اداری در ایران ،باید به سراغ زمینههای پیدایش
فساد اداری رفت.
ً
ارتقای سطح معیشت کارکنان دولت :اساسا وجود پدیده دولت به دلیل انحصارات بیشماری
که به وجود میآورد ،میتواند در حوزههای مختلف مشکلآفرین و زمینهساز فساد باشد .بنابراین
باید با کوچک کردن دولت و کاهش تعداد حقوقبگیران ،بهرهوری در ادارات دولتی و همچنین
امکان نظارت را افزایش داد .همزمان با این فرایند میتوان به بهبود معیشت کارکنان ،خصوصاً
مشاغل حساستر پرداخت .با این روش میزان تمایل به سوءاستفاده در افراد کاهش خواهد یافت.
بهرهمندی از ثروتهای سهلالوصول :قطع صددرصدی وابستگی دولت به نفت ،به عنوان
یک هدف قابل برنامهریزی ،تا حد زیادی میتواند در بهبود وضعیت فســاد اداری مؤثر باشد.
طبیعتاً استفاده از منابع دالری حاصل از فروش نفت برای عدهای وسوسهانگیز میشود.
وجود قوانین زیاد :ناکارآمدی قوانین ،منجر به وضع تبصرهها و قوانین تازه میشود .وجود
قوانین زیاد در وهله اول شــفافیت را از بین میبرد و در نتیجه به راحتی زمینه فساد را فراهم
میکند.
دخالتهای گسترده دولتی :شرایط به گونهای شده که تقریباً هرجا دولت در اقتصاد دخالت
طوالنیمدت کرده ،تبدیل به یک حوزه فسادآور شده است .تعرفههای گمرکی ،دونرخی بودن
ارز ،تجربه خصوصیسازی دستوری ،قاچاق و غیره ،پدیدههایی هستند که سالهاست در حضور
دولت و سایر قوا مدیریت میشوند و همواره آبستن فسادهای ریز و درشت بودهاند.
مجازاتهای نامتناســب و سلیقهای :کمتوجهی به این مســئله به عنوان آخرین حلقه
پیشگیری ،میتواند آثار ناگواری را به همراه داشته باشد .نحوه برخورد قضایی با متخلفان در
قالب فسادهای اداری باید روشن و یکدست باشد .به نحوی که هزینه ارتکاب به خالف را تا
حد زیادی افزایش دهد .لذا با توجه به ســر برآوردن فسادهای عجیب و غریب در سالهای
اخیر ،به نظر میرســد برخی از رویههای قضایی در خصوص مجازات محکومان فساد اداری
نیاز به بازنگری دارد.
فساد و توسعهنیافتگی ،همچون یک چرخه باطل به بازتولید یکدیگر میپردازند و به نوعی
تضمینکننده یکدیگر هستند .این رابطه نامطلوب همواره ادامه مییابد تا زمانی که این چرخه
به نوعی شکسته شود .تجربیات موفق سایر کشورهای جهان در این زمینه میتواند مفید باشد.
مث ً
ال کشور ترکیه با تقویت بخش خصوصی و همچنین نهادینه کردن فعالیت نهادهای جامعه
مدنی و احزاب سیاسی توانست رابطه مناسبی میان سه بخش دولتی ،خصوصی و جامعه مدنی
برقرار سازد و از رهگذر این تعامل ،فساد اداری را تحت کنترل درآورد .فرهنگ شایستهساالری
و پرهیز از نگاههای قومی ،خویشاوندی و طایفهای میتواند حلقه فساد را تنگتر کند .توسعه
زیرســاختهایی نظیر گردش آزاد اطالعات ،کاهش بوروکراسی اداری ،پرهیز از بخشنامههای
غافگیرکننده و خلقالســاعه و بها دادن به رأی و نظر تشــکلها در این مسیر گرهگشا خواهد
بود .هنگامی که پدیده فســاد به صورت سیســتماتیک رخ میدهد ،برای مقابله با آن نیاز به
راهحلهای سیســتماتیک وجود دارد .لذا باید اصالحات جدی و همراستا در سطوح مختلف
سازمانی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و قضایی صورت پذیرد.

فضای امن با فضای امنیتی فرق زیادی دارد؛ یعنی اگر بخواهیم فضای کشور را بیش از حد امنیتی کنیم ،از آن
طرف بام میافتیم؛ بنابراین رفتارمان باید به گونهای باشد که یک نقطهعطف را در یک فضا پیدا کنیم ،بهطوری که
سرمایهگذار با خیالی آسوده وارد کشور شود و سرمایهگذاری کند.

امنیت و ثبات ،نیاز سرمایهگذاری اقتصادی

مرز باریکی بین فضای امن اقتصادی و فضای امنیتی وجود دارد
الزمه وجود هر توسعه اقتصادی ،وجود امنیت در آن کشور است .در
مجموع باید امنیت ســرمایهگذاری در یک کشور وجود داشته باشد ،تا
اقتصاد از طریق این سرمایهگذاری توسعه یابد .مثالی وجود دارد که هرکجا
امنیت موجود است ،پول هم همانجا است و سرمایهگذاری همانجا انجام
میشود .فکر میکنم یکی از الزامات ما برای جذب سرمایهگذاری و توسعه
اقتصادی ،فراهم آوردن یک محیط امن اقتصادی است .با توجه به مسائل
منطقهای که در اطراف کشورمان وجود دارد و با توجه به اینکه کشورهای
منطقه در وضعیت مناسب امنیتی قرار ندارند ،کار برای ما دوچندان سخت
است .از این جهت که نیاز است ما محیط امنی را در این فضای ملتهب
خاورمیانه در کشــور به وجود بیاوریم .اگر بخواهیم به توسعه اقتصادی
ی کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی مناسبی را داشته
برسیم ،نرخ بیکار 
باشــیم ،عوامل زیاد دخیل است و همه اعم از بخش خصوصی ،دولت و
حاکمیت ،باید دست به دست هم بدهند تا این فضای امن را ایجاد کنند؛
ولی باید به این نکته توجه داشــت که فضای امن با فضای امنیتی فرق
زیادی دارد؛ یعنی اگر بخواهیم فضای کشور را بیش از حد امنیتی کنیم،
از آن طرف بام میافتیم؛ بنابراین رفتارمان باید به گونهای باشد که یک
نقطه عطف را در یک فضا پیدا کنیم ،بهطوری که سرمایهگذار با خیالی
آسوده وارد کشور شود و سرمایهگذاری کند .باید فضای مالکیت را چنان
مهیا کنیم که سرمایهگذار هرگاه تصمیم بهانتقال سرمایهاش بهجای دیگر
داشت یا تصمیم به تغییر آن گرفت ،امکان آن را داشته باشد و نیاز نباشد
مجددا مجوزهای دست و پاگیر را جلوی پایش بگذارند؛ همچنین باید اگر
جایی فسادی رخ میدهد در همان حد با آن برخورد کنند و با سیاهنمایی
فضا را به ســمت امنیتی شدن پیش نبرند؛ به طوری که برای مبارزه با
یک فساد ،سرمایهگذاری هم مختل شود .مرز باریکی بین امن شدن فضا
و فضــای امنیتی وجود دارد .مطمئنا در فضایی که بیش از حد امنیتی
باشد ،دیگر سرمایهگذار وارد کشور نمیشود .بنابراین نیاز است مسئوالن
مراقب باشند که همانطور که فضا را از نظر روانی و فکری به یک فضای
امن برای سرمایهگذاری تبدیل میکنند ،به همان اندازه نیز بتوانند چنان
با فســاد مبارزه و آن را ریشهکن کنند که فضای کشور به فضای صرفا
امنیتی تبدیل نشود .ما باید مولفههای امنیت اقتصاد را مورد توجه قرار
داهیــم .این امنیت بهطور کلی و به زبان عامیانه باید به گونهای باشــد
که سرمایهگذار داخلی و خارجی نسبت به امنیت مکان سرمایهگذاری
اطمینان حاصل کند و از هیچ مسئلهای نگرانی نداشته باشد .حتی امنیت
در بسیاری از موارد ،سودآوری را نیز تحت لوای خود قرار میدهد؛ طوری
که اگر سرمایهگذار در جایی احساس امنیت نکند ،چشم خود را به روی
ســودآوری بیشتر میبندد و قید ســود باال را نیز میزند و به جای امن
میبرد؛ ولو اینکه سود پایینتری نصیبش شود .این امر حاکی از آن است
که امنیت اقتصاد و سرمایهگذاری همیشه در اولویت دیدگاهها و افکار یک
سرمایهگذار است .سرمایهگذار جذب اقتصاد پیشبینیپذیر میشود .حال
آنکه متاسفانه اقتصاد ما برای سالهای آینده قابل پیشبینی نیست ،یعنی
اگر کسی بخواهد سرمایهگذاری کند ،نمیتواند ارزیابی مناسبی از وضعیت
داشته باشد که در آینده چه خواهد شد؟ نمیداند که آیا تسهیالتی که

برای سرمایهگذار در نظر گرفتهاند ،دوباره دستخوش تغییرات خواهد شد
یا خیر .یا اینکه قیمتگذاریای که دولتیها میخواهند انجام دهند آیا
تغییر خواهد کرد یا خیر .در ایران بعضا شــاهد این موضوع هستیم که
در نظام تعرفهگذاری هر سال سه یا چهار بار تغییرات ایجاد میشود ،در
صورتی که همین یک مورد نیز با امنیت اقتصادی در تضاد است .اقتصاد
و سرمایهگذاری در جایی که تغییرات به تکرار اتفاق میافتد ،رشد نخواهد
داشــت .هرچند دولت قصد دارد اقتصاد کشور را پیشبینیپذیرتر کند؛
اما هنوز نتوانسته به این مهم دست یابد .نمونه آن را میتوان در نرخ ارز
دید .نرخ ارز در ایران بسیار نوسان دارد .دولت تقریبا پنج سال است که
سعی میکند بازار باثباتی را برای ارز ایجاد کند؛ ولی هنوز هم این اتفاق
نیفتاده است.
رتبههای ایران در امنیت اقتصادی در فضای کســب و کار نیز نشان
میدهد که نیاز اســت اقدامات زیادی برای بهبود این فضا صورت گیرد.
از طرفــی ،اقتصاد ما از ابتدا یک اقتصاد نفتی و کامال دولتی بود؛ از قبل
از انقالب تاکنون ،دولتهای مختلف فارغ از اینکه چه دیدگاه سیاسیای
داشــته باشند ،با توجه به اقتصاد نفتی ،کشور را اداره کردهاند و بهخاطر
اینکه دالرهای نفتی در دســت دولت بود ،الزام زیادی نمیدیدند که به
کسی جوابگو باشند ،یا دنبال قواعد درست نظام اقتصادی مرسوم در دنیا
بروند .هرچقدر که از توسعه اقتصاد بزرگ نفتی و دولتی جلوگیری شود،
به همان میزان هم اقتصاد رشــد خواهد داشت و پویا خواهد شد .نهتنها
ایران بلکه سایر کشورهای دیگر نفتی نیز در سالهای گذشته همزمان با
افول قیمت نفت ،با بحرانهایی در اقتصادشان روبهرو شدند؛ در صورتی که
کشورهای دیگر اروپایی ،نظیر کشورهای اسکاندیناوی که نفت داشتند ،در
شرایط کاهش شدید قیمت نفت ،لطمهای به اقتصادشان وارد نشد .این امر
به دلیل تفاوت ساختار اقتصادی است که در کشورهای نفتی وجود دارد.
در ایران متاسفانه اقتصاد نفتی نمیگذارد کشور به سمت پویایی و دانش
و تولید کاالهای صادراتی برود .دسترسی به درآمدهای بیزحمتی که از
منابع نفتی حاصل میشود ،موجب شده تا دولت ها برای فعال کردن سایر
بخشهای اقتصادی تالشی نکنند و شرایط اقتصادی را بهبود ببخشند.

احمد کیمیایی اسدی
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران

امنیتاقتصادی
در بسیاری از
موارد ،سودآوری
را نیز تحت لوای
خود قرار میدهد؛
طوری که اگر
سرمایهگذار در
جایی احساس
امنیتنکند،چشم
خود را به روی
سودآوری بیشتر
میبندد و قید سود
باال را نیز میزند و
ن میبرد
به جای ام 

نکتههایی که باید بدانید
[باید امنیت سرمایهگذاری در یک کشور وجود داشته باشد ،تا اقتصاد از طریق این
سرمایهگذاریتوسعهیابد.
[مرز باریکی بین امن شدن فضا و فضای امنیتی وجود دارد .مطمئنا در فضایی که بیش از حد
امنیتی باشد ،دیگر سرمایهگذار وارد کشور نمیشود.
[در ایران متاسفانه اقتصاد نفتی نمیگذارد کشور به سمت پویایی و دانش و تولید کاالهای
صادراتی برود.
[رتبههای ایران در امنیت اقتصادی در فضای کسب و کار نیز نشان میدهد که نیاز است
اقدامات زیادی برای بهبود این فضا صورت گیرد.
[سرمایهگذارجذباقتصادپیشبینیپذیرمیشود.
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راهربد

مولفههای دستیابی به اقتصاد امن
با وجود نفت ،همیشه دغدغه امنیت اقتصادی داشتهایم

محمد الهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات

تنها راه نجات
اقتصاد کشور این
است که از نفت
فاصلهبگیریمو
اقتصاد را بر اساس
اصول اقتصاد
مقاومتی اجرایی
کنیم و این حضور
بخش خصوصی و
فعاالن این عرصه را
طلبمیکند

مقام معظم رهبری چندی پیش در یکی از سخنرانیهای خود
بر امنیت اقتصادی در کشور تاکید کردند .به اعتقاد نگارنده چند
نکته در فرمایشات مقام معظم رهبری خودنمایی میکند .مسئله
اول این اســت که نگاه ایشان به مســئله اقتصاد صرف درآمد آن
نیســت .بلکه دغدغه ایشان را نسبت به شرایط اقتصادی کشور و
معیشت مردم نشان میدهد .نگاه مقام معظم رهبری به این مسئله
و طرح آن در یک مراســم نظامی اهمیت این مسئله را دوچندان
میکند .به این معنی که امنیت اقتصادی همپای امنیت سیاسی
کشور است.
اما باید دید چرا مشکالت معیشتی در جامعه ما باعث شده که
وضعیت اقتصادی مردم از نظر معیشــتی و رفاه اجتماعی مطلوب
نباشــد؟ دالیل این امر مختلف اســت .اولین موضوعی که به نظر
میرسد در اینباره میتواند مورد توجه باشد ،عدم مقاومتی بودن
اقتصاد کشور و وابستگی آن به اقتصاد نفتی است .به این معنی که
وقتی کشوری تمام منابع درآمدی خود را از فروش نفت که کاالیی
استراتژیک است کسب میکند و خریداران آن معموال قدرتهای
بزرگ و کشــورهای صاحب نفوذ هستند ،میتواند در مواقعی که
اختالفاتی در دیدگاههای سیاســی به وجود میآید ،اقتصاد کشور
را با مشــکل و دغدغه همراه کند و مسئوالن را دچار نگرانی کند.
موضوعی که مقام معظم رهبری به آن اشــاره داشتند این بود که
ما به دلیل وابستگی به اقتصاد نفتی در همه دورانه ا دغدغه امنیت
اقتصادی را داشــتیم .ضمن اینکه تنها راه نجات اقتصاد کشور این
اســت که از نفت فاصله بگیریم و اقتصاد را بر اساس اصول اقتصاد
مقاومتی اجرایی کنیم و این حضور بخش خصوصی و فعاالن این
عرصه را طلب میکند .یعنی اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است که باید
از اقتصاد دولتی فاصله بگیرد .چون نفت در اختیار دولت است و بقیه
فعالیته ا را بخش خصوصی انجام میدهد .بخش خصوصی نیز در
راهی قدم میگذارد که امنیت اقتصادی آن تامین باشد .به این معنی
که اگر قرار است پیشرفتی در اقتصاد ایجاد شود ،در وهله اول باید
سرمایهگذاری صورت بگیرد و برای سرمایهگذار هم امنیت اقتصادی
مهم است .ما شاهد بودیم که به دلیل نوسانات زیادی که در بسیاری

نکتههایی که باید بدانید
[بخش خصوصی در راهی قدم میگذارد که امنیت اقتصادی آن تامین باشد.
[امنیت سرمایهگذاری زمانی اتفاق میافتد که رانت در اقتصاد وجود نداشته باشد.
[در صورت نبود امنیت نمیتوانیم به بهبود و ارتقای جایگاه سرمایهگذاری در کشور امیدوار
باشیم.
[اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است که باید از اقتصاد دولتی فاصله بگیرد.
[اگر قرار است پیشرفتی در اقتصاد ایجاد شود ،باید سرمایهگذاری صورت بگیرد و برای
سرمایهگذار هم امنیت اقتصادی مهم است.
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از موضوعات اقتصــادی مانند ارز پیش آمــده ،لطمات زیادی به
سرمایهگذار وارد شده است .این سرمایهگذار میتواند سرمایهگذار
داخلی باشــد که به دلیل عالقهای که به کشور دارد ،این موضوع
را تا حدودی بپذیرد و تا حدودی خود را با شــرایط هماهنگ کند،
مانند تولیدکنندگان امروز ما که با تمام سختیهایی که وجود دارد
همچنان به کار تولید مشغول هستند و سعی میکنند که در جهت
ایجاد اشتغال نقش مثبتی داشته باشند .اما وقتی که که ما موضوع
رشد اقتصادی  8درصدی را در قانون برنامه ششم توسعه میبینیم و
ابالغیه اقتصاد مقاومتی را هم داریم ،برای تحقق این اهداف نیازمند
جذب سرمایهگذار خارجی هستیم .در اینجاست که سرمایهگذار
خارجی عرقی به کشــور ما ندارد ،بلکه سرمایهگذاری میکند که
منافعی را کسب کند .سرمایه نیز جایی میرود که امنیت اقتصادی
وجود داشته باشد .چه سرمایهگذار داخلی و چه سرمایهگذار خارجی
در وهله اول به دنبال جایی اســت که اصل ســرمایه و سود آن در
مدتزمان کوتاهتری قابل بازگشت باشد و در اثر تحوالت سیاسی
دچار مشکل نشود .متاسفانه در شرایط کنونی کشور ما ،شاهد این
هستیم که چندنرخی بودن ارز به یکی از معضالت اساسی و جدی
اقتصاد در بخش سرمایهگذاری خارجی تبدیل شده است .همچنین
نبود ارتباطات بانکی از مشکالت این حوزه است .بنابراین اگر به تمام
موارد ذکرشــده به صورت یک بسته جدانشدنی نگاه شود ،امنیت
اقتصادی نیز در صورت بهبود این شرایط حفظ خواهد شد .اگر ما
سرمایهگذار خارجی و داخلی را به رسمیت بشناسیم ،حقوق آنها
را رعایت کنیم و به آنها تضمین دهیم ،امنیت ســرمایهگذاری باال
میرود .اگر بخواهیم از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم چارهای نداریم جز
اینکه امنیت سرمایه را در کشور حفظ کنیم و به رسمیت بشناسیم.
امروز شرایط سرمایهگذاری در کشــور ما بر اساس استانداردهای
بینالمللی رتبه خوشــایند و خوبی ندارد .ما باید تالش کنیم این
رتبه را ارتقا دهیم و حداقل رتبه ریسک سرمایهگذاری در کشور را
به  3یا  4برسانیم .این در حالی است که امروز رتبه سرمایهگذاری
ما  6اســت .این موارد نهتنها در ســرمایهگذاری خارجی بلکه در
سرمایهگذاری ایرانیهای خارج از کشور نیز تاثیرگذار است .از طرف
دیگر باید محیط کسب و کار را شفاف کنیم .امنیت سرمایهگذاری
زمانی اتفاق میافتد که رانت در اقتصاد وجود نداشته باشد .اقتصاد
شیشهای را میطلبد تا همه فعاالن اقتصادی و سرمایهگذاران بتوانند
در عرصه اقتصاد کشور از یک شرایط برابر و مناسب برخوردار باشند
و در یک محیط یکسان فعالیتشان را انجام دهند .اینه ا مواردی است
که میتواند امنیت ســرمایهگذاری را به وجود بیاورد و آن را حفظ
کند .در صورت نبود این امنیت نمیتوانیم به بهبود و ارتقای جایگاه
سرمایهگذاری در کشور امیدوار باشیم .به نظر میرسد که موضوع
فاصله گرفتــن از اقتصاد نفتی با توجه به هدفگذاریه ا و ابالغیه
اقتصاد مقاومتی ،یکی از دغدغههای مهم مقام معظم رهبری بوده
است که بر آن تاکید داشتهاند.

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

کسبوکار در ایران سختتر شده است

رستگاری کسبوکار
عکس :رضا معطریان

میتوانید با کمترین اســناد و بدون مراجعه به مراکز اداری شرکت ثبت کنید؟ برای توسعه کارتان راحت وام میگیرید؟ برای
صادرات و واردات چقــدر مدارک تحویل میدهید؟ برای انجام هرکدام از کارهای مربــوط به بنگاه اقتصادیتان چقدر زمان
صرف میکنید؟ بانک جهانی در گزارشــی که از سهولت کسبوکار در  190اقتصاد جهان منتشر کرده با کمک گرفتن از فعاالن
بخش خصوصی به این ســؤاالت پاسخ داده است .البته نتیجه ،افت چهارپلهای رتبه ایران را نشان میدهد اما بخش خصوصی
پیشنهادهای خوبی برای بهتر شدن اوضاع دارد.

نگـاه

راه طوالنی

بهبود شاخصهای سهولت کسبوکار یعنی شغل بیشتر
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
بهبودشاخصهای
کسب وکار یعنی بهبود
سطح رفاه و اشتغال در
کشورها .برای همین
Doing business

مهم است .وضعیت
ایران در آخرین گزارش
بانکجهانیچیست؟

رشــدی که اقتصاد ایران در ســالهای  95و  96به دست آورد،
امیدوارکننده بود .پس از یک ســال رکود و اقدامات مختلف دولت
برای تحریک طرف تقاضا با وجود اینکه کفگیر هم به ته دیگ خورده
و دولت به بانکها و پیمانکاران بدهکار بود ،رسیدن به رشد بیش از
 4درصد یک اتفاق مسرتبخش به نظر میرسید .اتفاقی که البته از
همان بهار سال  95یعنی آغاز پایان رکود تورمی ،پدیده بیسابقه در
اقتصــاد ایران ،مورد تردید فعاالن بخش خصوصی قرار گرفت .حتی
پیش از اعالم رسمی رشدهای اقتصادی در فصلهای بعدی ،میشد
حدس زد که بار بزرگ این رشد مثل همیشه بر دوش نفت قرار گرفته
است و مثل همیشه کمتر از رشدی که بر اساس توسعه کسب و کارها
به دست آید ،نشان از افزایش فرصتهای شغلی و باز شدن گرههای
اقتصاد ایران دارد.
واقعیت این اســت که پس از گذشــت  10سال دوری از مجامع
بینالمللی و رسیدن به توافق برجام و لغو تحریمها ،فروش نفت ایران
آســانتر شده است و حتی طرح فریز نفتی باعث این نشد که سهم
ایران از بازار نفت کمتر شــود .تولید نفت ایران به بیش از  4میلیون
بشــکه در روز رســید و در نهایت با اتکا به استخراج و فروش نفت
شاخص رشد اقتصادی در بهار سال جاری  6.5درصد محاسبه شد و
بدون احتساب سهم نفت هم رقم  7درصد را ثبت کرد .در کنار این

شاخص تجارت فرامرزی

شاخص اما شاخص بیکاری هم قرار دارد که خبر از ابرمشکل اقتصادی
ایران میدهد و در تابستان سال  ،96با رسیدن به نرخ  11.7درصدی
خودش را همچنان در قالب مشکل مشکلهای دولت عرضه میکند.
اکنون با گذشت بیش از یک سال از لغو تحریمها ،پیشبینی رشد
 8درصدی برای اقتصاد ایران در سال  96و ادعای تکرقمی کردن نرخ
بیکاری که در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم مطرح شد ،این سؤال
بزرگ پیش روی همه قرار گرفته که چقدر در این سالها فضا برای
فعالیت کسب و کارها و راهاندازی آنها بهتر شده است؟ در کشورهای
توسعهیافته  90درصد از فرصتهای شغلی توسط بخش خصوصی
ایجاد میشود یا دستکم این بخش به طور غیرمستقیم در ایجاد آن
نقش دارد .این گزاره مورد تایید بانک جهانی نشان میدهد که دولتها
در کشورهای در حال توسعهای مثل ما اگر بخواهند به غول بیکاری
غلبه کنند ،تا چه اندازه میتوانند روی تسهیل ایجاد کسبوکار برای
بخش خصوصی تکیه کنند .اگر از یک فعال اقتصادی ایرانی در اینباره
بپرسید ،از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و بهبود مستمر فضای
کسبوکار میگوید که براساس آن دولت بیل دستش بگیرد و مسیر
سنگالخی راه انداختن یک بنگاه اقتصادی برای فعال بخش خصوصی
را هموار کند اما راه همچنان با چاه و چالهها پر شده است و تجربههای
جهانی میتواند به رفع آن کمک کند.

استمرار و ارتقای پنجره واحد مهم است
هزینه مبادله یکــی از مهمتریــن مباحث تجارت
بینالملل است .زمانبری ورود کاال یا ترخیص و تعداد
مستندات مورد نیاز برای ترخیص دو پارامتر اثرگذار
در این هزینه اســت .امتیاز پنجره واحد این بود که
هزینه مبادله را با اثرگذاری بر ایندو پارامتر کاهش
داد .سرعتبخشی به فرآیند تجارت به واسطه مکانیزه
بودن تصمیمگیری در این زمینه تا اندازه زیادی فساد
فرهاد احتشامزاد
را کم کرده اســت اما نیاز امروز ما به پنجره تجارت
فرامرزی است که در تجارت بینالمللی مورد استفاده
رئیس مجمع واردات
قرار میگیرد .در این سیستم اطالعات کاال در مبدأ
ثبت میشود و در کمترین زمان همین اطالعات در مقصد هم موجود است ،در نتیجه
نیازی به اظهار مجدد اسناد و مدارک نیست .عالوه بر این ،در وهله دوم باید موازیکاری
را در این زمینه از بین ببریم .در کنار پنجره واحد سیستم جامع وزارت صنایع را داریم
و مسئله ثبت سفارش هم مطرح است در حالی که انجام تمام این امور در یک سیستم
هزینهه ا را کمتر میکند .در این زمینه واحد انفورماتیک اتاق بازرگانی اقدام کرده است.
مسئله مکانیزاسیون صدور گواهی مبدأ و کنترلهای مربوط به کارتهای بازرگانی از
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دیگر مسائل مورد توجه در این شاخص است .نکته مهم
این است که الکترونیکی کردن فرآیندها سادهسازی و
تحمیل هزینههای کمتر را به مبادله کاال در پی دارد.
پنجره واحد گام موثــری در این زمینه بود اما کافی
امتیاز از 100
سال
نیست و باید به دنبال اجرای پنجره تجارت بینالمللی
46.11
2017
باشیم که اعمال آن نیاز به یکسانسازی رویکردهای
44.12
2016
دولتی در این زمینه دارد .حرکت به سوی تحقق این
هدف در دولت آغاز شده اســت اما امید به ادامه آن
56.81
2015
کمرنگ اســت چراکه بحث الحاق ایران به ســازمان
52.7
2014
تجارت جهانی که ساله ا برای آن زحمت کشیده شده
5.66
2013
بالتکلیف است .نکته دیگر متوسط قیمت تعرفههاست
که اقدام مناسبی در مورد آن صورت نگرفته است .با
توجه به ایندو مســئله میتوان گفت که سالهاست در زمینه بهبود تجارت فرامرزی
حرکت میکنیم اما در ســال جاری بهیکباره چندین قدم به عقب برمیگردیم چراکه
مســتمر بودن و ادامه فرآیند بهبود ارزشمند اســت نه ایجاد یک سازوکار ،رسیدن به
درصدی از رشد و بازگشت به عقب که نهتنها اثربخش نیست بلکه هزینهزاست.
وضعیت شاخص تجارت
فرامرزی ایران در گزارش
بانک جهانی

ایران با افت چهارپلهای نسبت به سال گذشته از رتبه  120در بین کشورهای جهان به جایگاه  124رسیده است؛ هرچند
مجموع امتیازهای دریافتی ایران از این  11شاخص و میانگین آن نسبت به سال گذشته بیشتر شده است .به زعم بسیاری از
کارشناسان رتبه مالک نیست چراکه پیشرفت دیگر کشورها باعث افت رتبه ایران شده نه لزوما عقب ماندن خودمان.
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امتیازات ایران در آخرین گزارش سهولت کسبوکار بانک جهانی
صها
شاخ 

رتبه در گزارش  2018امتیاز شاخص در  2017امتیاز شاخص در 2018

میزان تغییر نسبت به سال گذشته

آغاز کار

97

85.05

85.16

 0.11افزایش

دریافت مجوزهای ساختمانی

25

78.50

78.07

 0.43کاهش

دسترسی به برق

99

69.15

68.43

 0.72کاهش

ثبت اموال

87

64.17

64.16

 0.01کاهش

دریافت اعتبار

90

45.00

50.00

 5.00افزایش

حمایت از سرمایهگذاران خرد

170

33.33

33.33

...

پرداخت مالیات

150

56.57

56.57

....

تجارت فرامرزی

166

46.11

46.11

.....

اجرای قراردادها

80

59.07

59.07

.....

اعالم ورشکستگی

160

25.25

23.93

 1.32کاهش

بانــک جهانی از ســال  2003به بعد بــا در نظر گرفتن 10
شاخص ،سهولت ایجاد کسبوکار در کشورهای مختلف را رصد
میکند تا بــه دولتها و فعاالن بخش خصوصی در هموار کردن
راههای سنگالخی کمک کند .اکنون بیش از ده سال است که با
نزدیک شدن به پایان هر سال میالدی گزارش بانک جهانی موسوم
به  Doing businessمنتشــر میشود .اهمیت این گزارش در
یک دهه اخیر به جایی رسیده اســت که بیش از  60اقتصاد در
جهان برای پیشبرد شاخصهای مطرحشده در آن کمیته اصالح
قوانین تشــکیل دادند .اثر واقعی  Doing businessبر اقتصاد
کشورها خودش را در اصالح قوانین نشان میدهد یعنی جایی که

رتبه ایران
در گزارش سهولت
کسبوکار 2018

120

 920مورد از  3هزار و  180اصالح قانونی توسط دولتها با الهام از
این گزارش بوده است ،اصالحاتی که باعث شده امروز کارآفرینان
در  65اقتصاد از  190اقتصاد مورد بررسی در این گزارش ،به طور
آنالین کسبوکار ایجاد کنند و جالب است بدانید که این نسبت در
سال  2004یعنی یک سال پس از انتشار اولین گزارش 9 ،از 145
اقتصاد بوده است .امروز  31اقتصاد براساس الهام از شاخصهای
 Doing businessاختالفات تجاریشان را به طور آنالین حل
میکنند و عملکرد بهتر در شاخصهای این گزارش با کاهش نرخ
بیکاری و فقر ارتباط مستقیم دارد .همه اینها نشان میدهد که این
گزارش مهم است.

شاخص پرداخت مالیات

حذف عوامل انسانی یعنی حذف فساد
ابهام در قوانین مالیاتی یکی از مسائل همیشگی در محیط
کسبوکار کشور ماست که اگر قصد بهبود هر نوع شاخص
بینالمللی و داخلی در این مورد را داریم باید هرچه زودتر
برای رفع این ابهــام اقدام کنیم .نکته مهم و البته راهحل
در این مورد اســتقرار نظام جامع مالیاتی در کشور است.
اکنون از مالیات بر ارزش افزوده زیاد حرف میزنیم اما در
عمــل ،در روشهایی که باید اعمال کنیم تا این مالیات را
عباس آرگون
به نحو درست و از بخش مشخص دریافت کنیم ،مشکل
داریم .بسیاری از حلقههای زنجیره به هم مرتبط نیست و
عضو کمیسیون بازار پول و
سرمایه اتاق تهران
بهجای اینکه مصرفکننده مالیات را پرداخت کند ،با اعمال
روشهای اشتباه و عدم وجود یک سیستم مکانیزه مناسب،
این تولیدکننده است که باید بار مالیات بر ارزش افزوده را بر دوش بکشد ،آن هم در کنار دیگر
مالیاتهایی که باید در فرآیند تولید پرداخت کند .چیدمان دریافت مالیات و روشه ا تولیدکننده را
متحمل فشار میکند و این در تضاد با تسهیل فضای کسب و کار و بهبود مستمر آن است .فقدان
یک روش درست و قوانین روشن در اینباره به اعتراض تولیدکنندگان منجر شده است ،اعتراضی
که راه پاســخگویی به آن استقرار نظام جامع مالیاتی است .بخش عمدهای از اقتصاد با استقرار

رتبه ایران
در گزارش سهولت
کسبوکار سال
2017

150

رتبه
شاخص پر ایران در
داخ
ت
م
ال
یا
ت

نظام جامع مالیاتی زیر چتر مالیات قرار میگیرد ،بخشــی
که تاکنون مالیات پرداخت نمیکرده است .مالیاتدهی این
بخش به افزایش درآمدهای دولت میانجامد و فشار کمتری
به بخشهای شفاف اقتصاد که عموما تولیدکنندگان بخش
امتیاز از 100
سال
خصوصیاند ،وارد خواهد شد .بخشهایی که امروز کمترین
56.57
2017
فشار مالیاتی را احساس میکنند ،در اقتصاد ایران گردش
56.81
2016
میلیاردی دارند اما بیشترین فشار بر گرده تولیدکنندگانی
است که شفاف در اقتصاد ایفای نقش میکنند و سالهاست
66.78
2015
کــه مالیات میپردازند .با اســتقرار نظــام جامع مالیاتی،
66.78
2014
مالیاتستانی در کشــور عادالنه پیش میرود .نکته موثر
66.78
2013
دیگر فرهنگ پرداخت مالیات اســت .اکنون با بسترسازی
نامناسبی که انجام گرفته ،پرداخت مالیات یک ارزش نیست
درحالیکه باید افکار عمومی را با فرهنگســازی به این سمت سوق داد که مالیات حق است و
پرداخت آن درست است نه فرار مالیاتی .در این بین استفاده از تجهیزات فناوری اطالعات و به
حداقل رساندن نقش عوامل انسانی به منظور کاهش فساد در دریافت مالیات نقش مهمی ایفا
میکند ،نقشی که بدون آن نمیتوان صحنه مالیات را بهدرستی گرداند.
وضعیت شاخص پرداخت
مالیات ایران در گزارش
بانک جهانی
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امروز  31اقتصاد
براساس الهام
از شاخصهای
گزارش

Doing business

اختالفات
تجاریشان را
به طور آنالین
حل میکنند و
عملکرد بهتردر
شاخصهای
گزارش با کاهش
نرخ بیکاری و فقر
ارتباطمستقیم
دارد .همه اینها
نشان میدهد که
این گزارش مهم
است

این نکته گذشت که در شاخص دریافت اعتبار بهتر از سال گذشته بودیم.
JJچه خبر از ایران؟
ایران از سال  2010تاکنون برای بهبود در وضعیت شاخصهای مختلف
در  Doing businessسال  11 ،2018شاخص برای بررسی سهولت
مورد نظر بانک جهانی اقداماتی را انجام داده است .در سال  2010با اجرای
راهاندازی کســبوکار در  190اقتصاد جهان در نظر گرفته شده است .آغاز
سیستمهای الکترونیکی ثبتنام ،آغاز به کار شرکتها سریعتر انجام شده
کسب وکار ،دریافت مجوزهای ساختمانی ،دسترسی به برق ،دریافت اعتبار،
است .در همین سال استفاده از امکانات انفورماتیک برای صدور مجوزهای
حمایت از ســرمایهگذاران خرد ،تجارت فرامرزی ،پرداخت مالیات ،اجرای
ساختمانی و کاهش زمان دسترسی به آب و برق به بهبود امتیاز ایران در این
قراردادها ،ثبت اموال ،حلوفصل ورشکســتگی و قوانین استخدام به عنوان
شاخص انجامیده است .ایجاد مالیات بر ارزش افزوده ،پرداخت مالیات برای
شــاخص جدید امســال 11 ،خطکش بانک جهانی برای بررسی سهولت
شرکتها را شفافتر کرده است و نصب اسکنر در پایانه شهید رجایی امتیاز
کسبوکار در کشورهاست.
شاخص تجارت فرامرزی را افزایش داده است .در سال  2011نصب پورتالی
بر اساس این شاخصها ایران با افت چهارپلهای نسبت به سال گذشته
که به کارآفرینان اجازه میداد یک اســم منحصر به فرد برای شرکتشــان
از رتبه  120در بین کشورهای جهان به جایگاه  124رسیده است؛ هرچند
جســتوجو و ذخیره کنند به سهولت بیشتر شاخص آغاز کار کمک کرد.
مجموع امتیازهای دریافتی ایران از این  11شاخص و میانگین آن نسبت به
در همین سال ایجاد صندوق اعتبارات خصوصی به کمک شاخص دریافت
سال گذشته بیشتر شــده است .به زعم بسیاری از کارشناسان رتبه مالک
اعتبارات آمد و استفاده موثر از فناوری اجرای قراردادها
نیســت ،چراکه پیشرفت دیگر کشــورها باعث افت
را آسانتر کرد .در سال  2013اما ایران به دلیل اجبار
رتبه ایران شــده نه لزوما عقب مانــدن خودمان؛ اما
دریافت گواهی عدم سوءپیشــینه برای ثبت شرکت
نکته این اســت که میانگین امتیازات ایران در چهار
جدید ،آغاز به کار را ســختتر کــرد اما قدمهایی در
شاخص کاهش یافته و در دو شاخص به افزایش امتیاز
حمایت از ســرمایهگذاران خرد برداشت .حذف برخی
رسید هایم.
مجوزها برای دسترسی به برق ،این شاخص را در سال
هرچند ایران در شــاخص آغــاز کار  0.11درصد
 2015ارتقا داد و سادهسازی ذخیره نام و ثبت شرکت
پیشرفت کرده اما امتیاز دریافت مجوزهای ساختمانی
شاخص آغاز به کار را بهبود بخشید و در سال 2017
 0.43درصد کاهش یافته است .دسترسی به برق نسبت
سال
هم ایجاد پنجره واحد به امتیاز شاخص تجارت فرامرزی
به سال گذشته  0.72درصد سختتر شده است و ثبت
مدتزمان الزم
افزود .اجرای این موارد که همه از ســوی بانک جهانی
اموال هم  0.01درصد کمتر امتیاز گرفته است .امتیاز
برای اعالم
تایید و در تعیین رتبه و امتیاز ایران دخالت داده شده،
یکی
حمایت از سرمایهگذاران خرد تغییری نکرده اما در
ورشکستگی در
نشان میدهد که دست روی دست نگذاشتیم؛ هرچند
نداشتیم،
دیگر از شاخصها که عملکرد خوبی در آن
ایران
راهــی طوالنی در این زمینه در پیش داریم که مقصد
یعنی شاخص حل و فصل ورشکستگی ،با افت 1.32
آن رشد اشتغال و افزایش سطح رفاه عمومی است.
امتیازی ،در جایگاه  160جهان ایستادیم و اما نباید از

4

شاخص دسترسی به برق

برق را کاال ببینیم نه خدمت
عــاوه بر نقصانهای مربوط به اقتصاد انرژی در ایران،
مسئله نارضایتی از دسترسی کسب و کارها به برق مورد
نیازشان به تصمیم نهادهای دولتی در مورد برقرسانی
به صنایع بازمیگردد .براساس تقسیماتی که در اینباره
انجام شده ،شرکتهای توزیع باید برق زیر  7مگاوات را
به مشــتری برسانند و برق باالی این  7مگاوات توسط
شرکتهای برق منطقهای توزیع میشود .ظرفیت بار
حمیدرضا صالحی
در نقاط مختلف کشــور متفاوت است اما شهرکهای
صنعتی با در نظر گرفتن این ظرفیت ساخته نمیشوند.
دبیر کنفدراسیون انرژی
در نتیجه شاهد این هســتیم که در بعضی مناطق با
ظرفیت برقرسانی نامناسب شهرکهای صنعتی ایجاد شده و امکان توزیع بار برق در آن
دیده نشده است .همین مسئله موجب میشود تا بخش خصوصی در پاسخگویی به عدم
دسترسی مناسب به برق صنعتی اشاره کند و با کسب امتیاز کمتر رتبه کمتری بگیریم .در
این مورد بیتوجهی به آمایش سرزمین در سیاستهای کالن دولت در ایجاد شهرکهای
صنعتی و رشــد کسبوکارها مطرح است .شهرکه ا و صنایع بدون در نظر گرفتن مصالح
کالن و ملی با ســرمایهگذاریهای قابل توجه ایجاد میشود .مناطق ویژه اقتصادی را هم
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باید به آنه ا اضافه کرد که گاه با البیگری ایجاد میشود
اما مسائلی مثل انتقال گاز و برق به آن دیده نمیشود.
در هیچجای دنیا یک شهرک صنعتی همزمان با تامین
انرژی گاز و برق ساخته نمیشود .یکی از این دو یعنی
امتیاز از 100
سال
یا گاز یا برق باید به شهرک صنعتی منتقل شود و بعد با
69.15
2017
نصب توربین در صورت انتقال گاز ،برق مورد نیاز صنعتی
69.17
2016
تولید شود .متاسفانه در این مورد هیچ سیاست واحد و
درستی در کشور نداریم و برخالف کشورهای توسعهیافته
66.44
2015
دنیا ،به برق نه به عنوان یک کاالی صنعتی و اقتصادی،
61.58
2014
بلکه به عنوان یک خدمت نگاه میکنیم .در این کشورها
61.2
2013
بــرق خانگی از برق صنعتی ارزانتر اســت اما در ایران
برعکس اســت .برق صنعتی که ارزش افــزوده ایجاد
میکند ،در اقتصادهای توسعهیافته مقدمهای برای رونق صنعت است در نتیجه به عنوان
انرژی ایمن و پاک در اولویت قرار میگیرد و با قیمت مناسب به صنایع میرسد اما در کشور
ما ،نگاه نامناسب به برق ،اقتصاد ،سیاستگذاری و دسترسی کسبوکارها به آن را در مسیر
نادرستی قرار داده و همین به نارضایتی بنگاهه ا در اینباره دامن زده است.
وضعیت شاخص
دسترسی به برق ایران
در گزارش بانک جهانی

ها باشیم .به قوانین مربوط به ورشکستگی نگاه کنید که
بهتر است چک و چانه نزیم و دنبال راهحل 
متعلق به دهه  20شمسی است .به طور حتم این مسئله نشان میدهد که برای بهبود شاخص حل و
فصل ورشکستگی نیاز به تدوین الیحهای جدید و تصویب آن در مجلس شورای اسالمی داریم.

فاصله را کم میکنیم

دیگران بهتر بودند که ما عقب افتادیم

پس از انتشــار جدیدترین گزارش بانک جهانی از فضای کسبوکار
کشورها کمیتهای در کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران تشکیل
دادیم .در این کمیسیون شــاخصهایی از گزارش Doing Business
 2018را که در آن امتیاز کمتری کسب کردیم ،مورد بررسی قرار دادیم
و البته از سازمانهای متولی و موثر در بهبود این شاخصه ا دعوت به عمل
آمده است .یکی از شاخصه ا ورشکستگی است که از  100نمره 23 ،امتیاز
مربوط به آن را دریافت کردیم که اصال قابل قبول نیست اما میتوانیم با
اثرگذاری بر بعضی بخشهای مرتبط با این شاخص به عملکرد بهتری
در سالهای آینده برسیم .در مورد حل و فصل ورشکستگی ،یک مسئله
موثر زمان اســت .در ایران براساس اعالم بانک جهانی مدتزمان اعالم
ورشکستگی چهارســال طول میکشد کهزمان زیادی است .به منظور
کاهش این زمان پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه تجارت مطرح شده است
که نهتنها به شاخص حل و فصل ورشکستگی ،بلکه به شاخص حمایت
از سرمایهگذاران خرد و اجرای قراردادها هم کمک میکند .رسیدگی به
ورشکستگی بنگاهه ا یکی از اصلیترین برنامههای این دادگاه است.
یکی دیگر از پیشنهادهایی که در فرآیند رسیدگی به شاخص حل و
فصل ورشکستگی در اتاق تهران مطرح شد ،تشکیل سازمان ورشکستگی
اســت .فعالیت این ســازمان در کنار ایجاد دادگاه ویژه تجاری میتواند
مدتزمان چهارساله رسیدگی به ورشکستگی در ایران را به میزان زیادی

کاهش دهد .نکته مهم دیگر این است که پس از ورشکستگی یک بنگاه
در چه مدتزمانی و به چه میزان به مطالبه طلبکاران از بنگاهه ا پاسخ داده
میشود .میزان پاسخگویی به مطالبه سهامداران یک بنگاه در هنگام بروز
ورشکستگی در بنگاههای ایرانی امتیاز کمی دارد در حالی که این مسئله،
یکی از مهم ترین عناصر موثر در شاخص حل و فصل ورشکستگی است.
باالترین امتیاز در اینباره به نروژ تعلق دارد که رقمی باالی  90است.
فعاالن بخش خصوصی پاسخدهنده پرسشنامههای بانک جهانیاند.
پرسشنامههایی که اســاس گزارش کسبوکار این ســازمان را شکل
میدهد اما این ادعا که آنه ا از ارائه اطالعات حقیقی خودداری میکنند،
درست نیست .بهتر است بگوییم بخشی از آنه ا اطالعات کامل ندارند یا
اطالعات را ناقص ارسال میکنند .البته امکان اصالح این اطالعات وجود
دارد کما اینکه یک بار با اصالح این اطالعات رتبه ایران از  152به 132
رسید .دیگر اینکه پاسخدهندگان به پرسشنامه بانک جهانی یعنی فعاالن
بخش خصوصی توسط خود بانک انتخاب میشوند و فرآیند جمعآوری
اطالعــات از آنه ا به طور محرمانه انجام میشــود .به طور معمول اعالم
نمیکنند که چهکسی به پاسخنامهه ا جواب داده است.
در مورد برخی شــاخصه ا با بانک جهانی اختالف نظر داریم .برای
مثال از نظر بانک جهانی هزینه ورشکســتگی در ایران  15درصد است
درحالیکه اداره کل ورشکستگی این هزینه را  7درصد در نظر میگیرد.

شاخص حل و فصل ورشکستگی

قانون قدیمی و طوالنی شدن ورشکستگی
اعالم ورشکســتگی یکی از مراحل کســب و کار است که
متاسفانه در ایران به عنوان یک عمل قبیح به آن نگاه میشود.
زمانی که صاحب یک بنگاه اقتصادی اعالم ورشکســتگی
میکند ،انگار که از حیز انتفاع ســاقط شده باشد ،به فردی
مطرود در جامعه ،خانــواده و محیط فعالیت اقتصادیاش
تبدیل میشود درحالیکه اینچنین نیست و ورشکستگی به
دالیل و عوامل مختلف بستگی دارد .در زمینه ورشکستگی
یحیی آلاسحاق
مسئله اثرگذاری که رویکرد بدبینانه به آن را تقویت میکند
گرفتاریهای مالی و قانونی است .متاسفانه قوانین در کشور
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران
ما در زمینه ادغام ،انحالل یا ورشکستگی شرکته ا کارآمد و
گویا نیست .همین مسئله باعث شده اقتصاد کشور متحمل
خســارتهای جبرانناپذیری شود که ریشه در عدم بهروزرسانی قوانین در این زمینه دارد .قانون
تجارت ایران بر مبنای واقعیات و شرایط  80سال پیش کشور نوشته شده درحالیکه امروز شرایط
تجارت در دنیا و کشورمان تغییر کرده است .امروز تجارت الکترونیک مطرح شده که قواعد و قوانین
خودش را میطلبد .مسائل مالی و بانکی ،تسویهحسابها ،ایجاد و انحالل بنگاهه ا در این تجارت
متفاوت اســت .دنیا در این مســیر حرکت میکند درحالیکه هنوز در ایران از قانونی که بیش از

محمدرضا نجفیمنش
رئیسکمیسیونتسهیل
کسبوکار اتاق تهران

چرا باید خواند:
رتبه ایران در آخرین
گزارش بانک جهانی
 4پله بدتر شده
است .چرا؟ برای
بهبود باید چه کرد؟
بخشخصوصی
پیشنهادات خوبی در
این زمینه دارد.
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نیم قرن پیش نوشته شده برای رفع و رجوع امور بنگاههای
معمول تجاری استفاده میکنیم .وضع زمانی بدتر میشود که
به آییننامههای مربوط به قانون تجارت نگاهی بیندازید که
طی سالها ،تطبیق قانون با موارد واقعی را تا چه اندازه دشوار
امتیاز از 100
سال
کرده است .با توجه به نفوذ گسترده فناوری و ایجاد بنگاههای
25.25
2017
مدرن و کسب و کارهای نوپا خطر ورشکستگی بنگاههایی
25.32
2016
را که خود را با فناوری منطبق نکنند و فعالیتشان را توسعه
ندهند ،تهدید میکند .در این شرایط به اصالح قانون و یافتن
26.13
2015
راهحلهایی به منظور کوتاه کردن و تســهیل فرآیند انجام
25.8
2014
ورشکســتگی به عنوان یک مرحله مهم از کسبوکار نیاز
21.01
2013
داریم .راهکارهایی مثل ایجاد دادگاه ویژه تجارت موثر است
اما باید این رویکرد را که ورشکسته مقصر است کنار گذاشت
و با رویکرد دیگری چنین دادگاهی را اداره کرد .آیا صاحب بنگاهی که براساس نرخ دالر 1200
تومان محاسبه کرده و بهیکباره با نرخ  4هزار تومان روبهرو میشود و محاسباتش به هم میریزد و
به ورشکستگی میرسد ،مقصر است؟ به طور حتم نیست .بنابراین در زمینه بهبود شاخص حل و
فصل ورشکستگی به اصالح قانون و رویکردهای تازه نیاز داریم.
وضعیت شاخص
ورشکستگی ایران در
گزارش بانک جهانی
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نگـاه

براساس اعالم
بانک جهانی ،اعالم
ورشکستگی در
ایران چهار سال
طول میکشد که
مدتزمان زیادی
است .به منظور
کاهش این زمان
پیشنهادتشکیل
دادگاه ویژه تجارت
مطرح شده است
که نهتنها به
شاخص حل و
فصلورشکستگی
بلکه به شاخص
حمایت از
سرمایهگذاران
خرد و اجرای
قراردادها هم
کمکمیکند

در مورد بازستانی اموال توسط طلبکاران یک بنگاه ورشکسته ،نظر ما این
اســت که درصد این شاخص  82درصد است اما بانک رقم  17.9درصد
را اعالم کرده اســت .چنین اختالفاتی که البته در بعضی موارد فاحش
هم به نظر میرسد ،در مورد امتیازدهی و درصدها بین ما و بانک جهانی
وجود دارد اما نظر من این است که با در نظر گرفتن درصد اعالمشده از
سوی بانک جهانی برای بهبود شاخصه ا تالش کنیم .در حال حاضر یکی
از بزرگترین اختالفه ا بین بانک جهانی و ما در مورد بازســتانی اموال
است .براســاس اعالم بانک جهانی در ایران طلبکاران به  17.9درصد از
مطالباتشان از یک بنگاهه ا ورشکسته میرسند درحالیکه از نظر متولی
یرسد.
ورشکستگی در ایران این میزان به  82درصد م 
نکته مهم این است که اگر اقداماتی در زمینه بهبود فضای کسبوکار
در کشــور انجام پذیرفته ،باید به نحو شایسته در مورد آن اطالعرسانی
کرد .متاسفانه در مورد گزارش  Doing Businessو شاخصهای مورد
نظر آن هیچ کار کارشناســی و اطالعرسانی انجام نمیشود در حالی که
باید هم برای بهبود پاسخدهی به پرسشنامه و هم عملکرد بهتر در زمینه
شــاخصها ،این گزارش را تشــریح و تحلیل کرد .در این زمینه کم کار
کردهایم و باید بهتر و بیشتر تالش کنیم .از سوی دیگر اگر بانک جهانی
اعالم میکند که  4سال برای اعالم ورشکستگی زمان زیادی است ،باید
آن را بپذیریم و تالش کنیم این مدتزمان را به هشت ماه برسانیم .مهم
است که رسانهه ا بیش از همیشه به روند بهبود شاخصهای بهبود فضای
کســب وکار بپردازند تا احتمال اصالح و همراهی بیشــتر دستگاههای
متولی در این زمینه افزایش پیدا کند .یادآوری وضعیت شاخصهای ما به
مسئوالن و فعاالن بخش خصوصی مهم است.
من با ادعای گزارشدهی اشــتباه ،سهوا یا عمدا مخالفم .به نظر من
اطالعات کمی در این زمینه در دســترس است اما این پایان کار نیست.
باید از فرصتی که ارائــه این گزارش ایجاد میکند برای بهبود وضعیت
کسبوکار در کشور استفاده کنیم .در واقع نباید برای ما اهمیت داشته
باشد که در گزارش بانک جهانی مدتزمان اعالم ورشکستگی  4یا 4.5
سال اعالم شده است .مســئله این است که ما باید این مدتزمان را به
هشت ماه برســانیم و هدفی که در نظر میگیریم اهمیت دارد .اعداد و
ارقام صرفا یک سوی سکه را نشان میدهد ،سوی دیگر دالیل ،مالحظات
و توضیحات است .در مورد قاعده بازستانی یا همان رسیدگی به مطالبات

نکتههایی که باید بدانید
[نمره ایران در این شاخص با سال گذشته متفاوت نیست اما به دلیل تالش بیشتر کشورهای
دیگر به منظور بهبود حمایت از سرمایهگذاران به رتبه  170رسیدیم که با رتبه سال گذشته،
یعنی  ،165پنج پله فاصله دارد.
[به دلیل انتقاداتی که براساس واقعیته ا داریم نباید به این متهم شویم که بدبینانه به
همهچیزنگاهمیکنیم.
[در ایران ،اگر کارخانهای به ورشکستگی برسد ،برای حفظ اشتغال و صنعت از خود بدهکار یا
ورشکسته میخواهند که بماند و کارخانهاش را اداره کند .همین مسئله باعث میشود که امتیاز
ایران در مورد شاخص ورشکستگی کاهش پیدا کند.
ها با بانک جهانی اختالف نظر داریم .برای مثال از نظر بانک جهانی
[در مورد برخی شاخص 
هزینه ورشکستگی در ایران  15درصد است درحالیکه اداره کل ورشکستگی این هزینه را 7
درصد در نظر میگیرد.
[در مورد حل و فصل ورشکستگی ،یک مسئله موثر زمان است .در ایران براساس اعالم
بانک جهانی اعالم ورشکستگی چهارسال طول میکشد که زمان زیادی است.
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طلبکاران پس از ورشکســتگی ،در ایران تفاوتهایی با دنیا وجود دارد.
زمانی که یک بنگاه اقتصادی ورشکســت میشــود ،امــوال آن به نفع
طلبکاران مصادره خواهد شد اما در ایران ،اگر کارخانهای به ورشکستگی
برسد ،برای حفظ اشتغال و صنعت از خود بدهکار یا ورشکسته میخواهند
که بماند و کارخانهاش را اداره کند .همین مسئله باعث میشود که امتیاز
ایران در مورد شاخص ورشکستگی کاهش پیدا کند در حالی که در این
مورد خاص ،لزوما کســب امتیاز باالتر به معنی بهبود فضای کسبوکار
نبوده است و برعکس به بیکاری یک عده کارگر و از بین رفتن امکانات و
ظرفیتهای یک کارخانه منجر میشده است.
در مورد وجود نگاه بدبینانه در بین فعاالن بخش خصوصی نسبت به
اقداماتی که تاکنون برای بهبود این رتبه انجام شده موافق نیستم و بیشتر
به این فکر میکنم که تا جای ممکن کار کنیم و شاخصه ا را ارتقا بدهیم.
ما در مورد بسیاری از شاخصه ا خوب عمل کردهایم .برای مثال رتبه ما
در مورد مجوزهای ساختمانی  25است و امتیاز  78را کسب کردیم .این
امتیاز نسبتا قابل قبول است اما از سوی دیگر به دلیل انتقاداتی که براساس
واقعیته ا داریم نباید به این متهم شــویم که بدبینانه به همهچیز نگاه
میکنیم .به نظر من بهتر است چک و چانه نزیم و دنبال راهحله ا باشیم.
به قوانین مربوط به ورشکستگی نگاه کنید که متعلق به دهه  20شمسی
است .به طور حتم این مسئله نشان میدهد که برای بهبود شاخص حل و
فصل ورشکستگی نیاز به تدوین الیحهای جدید و تصویب آن در مجلس
شورای اســامی داریم تا مدتزمان ورشکستگی را کاهش دهیم و نرخ
بازستانی را باال ببریم و هزینههایش را کم کنیم.
برای محاســبه شاخص حمایت از ســرمایهگذاران خرد که در کنار
شاخص حل و فصل ورشکستگی ،بدترین امتیاز را در آن کسب کردیم،
 10مــورد وجود دارد که هرکدام از صفر تا  100نمره دریافت میکند و
میانگین این نمرات ،نمره اصلی را در شاخص تعیین میکند در این 10
مورد امکان بهبود داریم از جمله اصالح قوانین .در مورد شاخص حمایت
از سرمایهگذاران خرد امتیاز خوبی نداریم .امتیاز کسبشده ایران از 100
نمره 33.33 ،اســت .نمره ایران در این شاخص با سال گذشته متفاوت
نیست اما به دلیل تالش بیشتر کشورهای دیگر به منظور بهبود حمایت از
سرمایهگذاران به رتبه  170رسیدیم که با رتبه سال گذشته ،یعنی ،165
پنج پله فاصله دارد .تالش دیگر کشورها به منظور بهبود شاخصه ا یکی از
دالیل موثر بر تغییر رتبه و کسب رتبه بدتر نسبت به سال گذشته توسط
ایران است .ممکن است یک دانشجو در یک کالس 100نفره با نمره  5به
رتبه اول برسد اما زمانی که تمام دانشجویان پیشرفت کنند ،با این نمره
نمیشود به رتبه خوب رسید.
با تشکیل کمیتهای به منظور رسیدگی به شاخصهای مورد نظر
در گزارش بانک جهانی از محیط کســب و کار در اتاق تهران ،بهبود
این شاخصه ا را تا جای ممکن در سال جاری دنبال میکنیم .این از
برنامههای بخش خصوصی است .به ریاست اتاق تهران ،مهندس مسعود
خوانساری پیشــنهاد کردیم که با وزیر اقتصاد و دارایی درباره ارتباط
بیشتر و موثرتر در اینباره مذاکره کند چراکه این وزارتخانه مسئول
پیگیری وضعیت این شاخصه ا در کشور است .در این کمیته بررسیها
را از شــاخصهایی که امتیاز کمتری دارند شــروع کردیم و در ادامه
به شــاخصهایی مثل تجارت فرامرزی و ...هم خواهیم رسید و تالش
میکنیم نمره ایران را افزایش دهیم .نباید از نظر دور داشت که امتیاز
ایران در گزارش ســال  56.22 ،2017بود و امســال به امتیاز 56.48
رسیدیم یعنی نمره ما  0.26افزایش یافته است اما به دلیل تالش بیشتر
رقبا از رتبه  120به  124رسیدیم.

 ................................شــهـر ................................

فرياد
ديده شدن

هم هچيز
از خودكشي
دو
د
خت
ر
پري
ن
و
جوان با
دن از باالي
پل چمران
ا
ص
ف
ها
د؛
ن
ش آنها چن
شروع
د دقيقه قب
ل
از
اي
ن
اق
س هدقيقهاي
دام ،فيلمي
از خود گرفت
ه
ب
و
آ
دن
د
ك
ه در
ن با خنده و
خوشحالي
از
ق
ص
خ
و
د
خ
دك
و
د براي
شي م 
يگفتند
و دوستانشا
قرار م 
يدادند
ك
ن را مخاطب
ه
«ما به وع
ده
كر
خ
و
د
ع
مل
ديم» .اين ر
فتار تكانش
ي
با
زن
ع
ث
دگ
ش
ي
در نس
د مفهوم
ل جديد زير
ذر
و

ه
اي
بي
ن
ن
ق
س
ر
ؤال را ب
ار گيرد
رجسته كن
د
ك
ام
ه
ر
آ
وز
يا
ن
ج
و
جوانان
امعه ما،
دغدغهاي ب
را
در
ي
ن
آ
اا
ين
مي
د
ده
ندارند و
ي به سر ميب
رند؟ پاسخ ك
اميدوارك
ارشناسان،
ننده است...

عکس :رضا معطریان

شــهـر

بررسي ويژگيهای نسل جديد در گفتوگو با كارشناسان

نسل جديد اميدوار است
يزدان مرادي
دبیر بخش شهر

چرا باید خواند:
خودكشي دو دختر
نوجوان در اصفهان،
مفهوم زندگي و آينده
در نظر نسل جديد
را زير ذرهبين برد.
استعدادهاي اين نسل
و دغدغهاش براي
آينده چيست؟
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مشــابه اين فيلم قبال ديده نشده بود؛ دو دختر نوجوان ،چند
دقيقــه قبل از اينكه خود را از باالي پل چمران اصفهان به پايين
پرتاب كننــد در كليپي كوتاه با خوشــحالي از قصد خود براي
خودكشي پرده برداشتند و دوستانشان را به اين مرگ خودخواسته
وعده دادند .آنها در كليپ از همهچيز حرف زدند و دوستانشان را
خطاب قرار دادند« :ديدين فكر میكردين الكي بود ،بهتون گفته
بوديم ...جمعهها بياين فاتحه بخونين »...چند دقيقه بعد ،صداي
برخورد پيكر اين دو دختر نوجوان با آسفالت خيابان در گوش شهر
پيچيد و طولي نكشيد که تصاوير آنها در تمام رسانهها منتشر شد؛
عمل به وعده آنها با مرگ يك نفرشان پايان يافت.
JJچالشي در كار نبود
 29مهر امســال ،دو دختر  15و 16ساله با پريدن از باالي پل
چمران اصفهان ،خودكشي كردند .در اين حادثه ،دختر 16ساله در
دم جان ســپرد اما دوستش دچار جراحت شديد شد .او به دليل
شكستگي از نواحي مختلف بدن ،چند بار زير تيغ جراحان رفت
و سرانجام با بهبود شــرايط به خانه بازگشت .در ساعات ابتدايي
حادثه ،فرمانده انتظامي اصفهان علت آن را «چالش نهنگ آبي»
اعالم كرد و گفت« :آثار خودزني روي بدن دختر جانباخته ديده
شده و فرد مجروح نيز تاييد كرده است تحت تاثير چالش نهنگ
آبي دست به خودكشي زدهاند .آنها قبل از اين اقدام از خود فيلم
گرفته بودند ».چالش اينترنتي «نهنگ آبي» اولين بار در ســال
 2012توسط يك دانشجوي اخراجي رشته روانشناسي در روسيه
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با انگيزه حذف انســانهای بيارزش ساخته شد و مرحله آخر آن
به خودكشي اختصاص يافت .ربط دادن اين چالش به خودكشي
دو دختر نوجوان توسط فرمانده انتظامي اصفهان ،رسانههای كشور
را در چالشــي عميق فرو برد و هراس از نهنگ آبي را افزايش داد
اما فقط يك روز بعد ،آذري جهرمي ،وزير ارتباطات ،ضمن هشدار
نسبت به اين چالش ،علت حادثه را مسائل خانوادگي اعالم كرد.
چندي بعد نيز رئيس اورژانس اجتماعي كشور از قول فرد مجروح
گفت« :قصد خودكشي نداشتم و هنگام منصرف كردن دوستم ،از
باالي پل به پايين پرتاب شدم».
چند روز بعد ،در حالي كه نگاه رسانهها از حادثه دور شده بود،
كليپي كوتاه كه اين دو دختر قبل از خودكشي از خود گرفته بودند
در شبكههای اجتماعي منتشر شد .آنها در آن با خنده و شادي و
ی كردند
البته استفاده از الفاظ ركيك به سمت پل چمران حركت م 
ی گفتند «ديدي؟ ديدي الكي نبود »...انتشار اين
و به دوستانشان م 
كليپ ،مهر تاييد بر تكذيب تاثير نهنگ آبي در حادثه زد اما بيش
از آن ،ناشــناخته بودن نوع تفكر نسل جديد و دغدغههای آنها را
زير ذرهبين برد .به گفته كارشناسان ،عدم انطباق برنامههای نظام
آموزشي كشور با نيازها ،عاليق و اهداف نسل جديد از يك سو و
ورود شبكههای اجتماعي و پيشرفت تكنولوژي از سوي ديگر باعث
ايجاد تضاد فكري بين والدين و معلمان با نوجوانان شده و تا آنجا
پيش رفته كه شناخت آنها را با سختي روبهرو كرده است.
JJنسل جديد مستقلتر و شجاعتر است
فاطمه قاسمزاده ،روانشناس كودك به آيندهنگر گفت« :جامعه
هر ده ســال يك بار با ورود نسل جديد روبهرو است .نسلها نيز
به دليل تفاوت در سبك زندگي ،گسترش وسايل ارتباط جمعي
مانند فضاي مجازي ،افزايش ارتباطات اجتماعي ،شناخت الگوهاي
رفتاري جوامع ديگر و ...با هم تفاوت دارند ».او با اشــاره به حادثه
خودكشي دو دختر نوجوان در اصفهان ،افزود« :فيلمي كه اين دو
دختر قبل از خودكشــي از خودشان گرفتهاند بايد مورد بررسي
بيشــتر قرار گيرد تا علت اين اقدام مشخص شود .در حالت كلي
میتوان گفت افســردگي ،بيماري دوقطبي يا حتي مصرف مواد
میتواند در خودكشي اثر داشته باشد .با اين حال ،اين حادثه ريشه
در نداشتن مهارت زندگي ،تفكر و انتخاب دارد كه نظام آموزشي
ما برنامهاي براي آموزش اين موارد به دانشآموزان در نظر نگرفته
است .اگر فردي توانايي تفكر داشته باشد میتواند در مقابل سيل
مخاطرات ،درست فكر كند و انتخاب مناسبي داشته باشد در حالي
كه نوجوانان ما در مدرســه با روش حل مسئله آشنا نميشوند و
نميدانند در مقابل مشكالت بايد چطور عمل كنند».
قاســمزاده برخي از ويژگيهای منحصر به فرد نسل جديد را

نسل جديد استقالل و جسارت بيشتري دارد.
عملگراتر است و منفعتطلبي بيشتري دارد.
اميدواري در آنها نيز بيشتر از نسلهای قبل است.

نام برد و افزود« :همه تفاوتهای نسل جديد نگرانكننده نيست.
اين نســل استقالل و جسارت بيشــتري دارد .عملگراتر است و
منفعتطلبي بيشتري دارد .اميدواري در آنها نيز بيشتر از نسلهای
قبل است .البته وفاداري به اعضاي خانواده كه در نسلهای قبلي
بيشــتر ديده ميشد در اين نسل كمتر وجود دارد و افراد بيش از
همه به فكر خودشان هستند».
JJتغيير در جنس دغدغهها
وي با بيان اينكه نسل جديد نيز دغدغهها و اهداف خاص خود را
دارد ،تصريح كرد« :نميتوان گفت با نسلي بيدغدغه طرف هستيم
بلكه بايد گفت جنس و نوع اين خواستهها متفاوت شده است .اگر
در گذشته درس خواندن و پذيرش در دانشگاههای معتبر ،هدف
اصلي نوجوانان بود ،اكنون اين موضوع كمتر اســت .يا دوستي با
جنس مخالف در گذشته كمتر بود اما اكنون اينطور نيست .در
اينجا نبايد اين نكته را فراموش كنيم ،هرچه محدوديت بيشــتر
باشد ،تمايل براي تجربه موارد ممنوع افزايش پیدا میكند».
JJتضاد فكري با والدين و معلمان
اين روانشناس به تضاد فكري والدين و معلمان با نسل جديد
اشاره كرد و ادامه داد« :هميشه تفاوت فكري بين والدين و فرزندان
وجود دارد اما در گذشته به اين اندازه نبود .اكنون اين ارتباط به يك
خأل تبديل شده و علت آن بيخبري و شناخت ناكافي از نيازها و
دغدغههای نسل جديد است .اين خأل باعث ايجاد يك تضاد فكري
بين والدين و فرزندان شده و در مدارس نيز به معلمان تسري پيدا
كرده است .بخشي از دليل اين اتفاق به خاطر شكل جامعه ايران،
يعني سنتي  -مذهبي بودن آن است و بخش ديگر به تغيير سبك
زندگي و ورود فضاي مجازي برميگردد».

كودكان تشنه ديدهشدناند
در کشور ما چارچوب خاص قانونی برای حمایت از کودکان
وجود ندارد یا اگر هســت ،عملیاتی نشــده .يك كودك با
خودكشي خود فرياد «ديده شدن» سر میدهد .باید متناسب
با نیازهای نسل جدید ،محصول تولید كرد و با محصوالتی که
ممکن اســت زندگی و هویت آنها را به خطر بیندازد ،مقابله
کرد .از طرفي به دلیل نبود برنامهریزی برای آموزش خانوادهها،
والدین فضا را نمیشناسند .آنها تصور میکنند با چک کردن
روحاهلل مومنينسب
تلفن همراه فرزندشان میتوانند آنها را کنترل کنند در حالی
که خودشــان صبح تا شب در شبكههای اجتماعي هستند.
كارشناس ارتباطات
كودك از اين رفتار والدين الگوبرداري میكند و اولين نفري
است كه به دليل ناآشنايي با فضا ،به خطر میافتد .بايد گفت یکی از دالیل گرایش نوجوانان
به چالشهای اينترنتي و رفتارهاي نا بهنجار ،محدود شــدن فعالیتهای جمعیشان در
مدارس ،مساجد و مراکز تجمع آنهاست .قبال تشکلها و پارلمان دانشآموزی با هدف انتخاب
شدن ،دیده شدن و انجام کار گروهی برای دانشآموزان تشکیل شد ،اما اکنون این تشکلها
به یک تابلوی معمولی در مدارس تبدیل شــدهاند که فقط کارهای روتین و سنتی انجام
میدهند .این خاصیت و جذابیتی برای دانشآموزان ندارد .در واقع متولیان امر نتوانستهاند
نیاز دانشآموز را درک کنند و آن را در قالب زمان بریزند .براي دوري از اين شرايط بايد نظام
آموزشي ما منطبق با نيازهاي دانشآموزان برنامهريزي كند .از طرفي خانوادهها بايد در مورد
فضاي مجازي آموزش ببينند .در كشورهاي پيشرفته ،اگر والدين فضاي مجازي را بدون در
نظر گرفتن سن فرزندان در اختيار آنها قرار دهند با برخوردهاي قانوني روبهرو ميشوند در
حالي كه در كشور ما اين مسئله وجود ندارد .آموزش بايد به عنوان محور اصلي در اين زمينه
در نظر گرفته شود.

JJسقوط اخالقي جامعه ايراني
برخي ناهنجاريها در نســل جديد از جمله استفاده مستمر
و بدون مــرز از الفاظ ركيك كه در كليپ خودكشــي دو دختر
اصفهاني نيز وجود داشت ،سقوط اخالق در جامعه ايران را نشان
میدهد .قاسمزاده با بيان اين موضوع ،افزود« :نبايد فراموش كنيم
اين ناهنجاريها مختص نسل جديد نيست .اكنون شاهد هستيم
والدين ،افراد كوچه و بازار و ...سر كوچكترين مسائل با هم درگير
میشــوند و از الفاظ ركيك اســتفاده میكنند .توهين لفظي و
خشونت كالمي در جامعه ما به شدت رواج پيدا كرده و نسل جديد
نيز از آن الگو گرفته اســت .چندي پيش دفترچه يك نوجوان به
دست من رسيد .او بعضي از الفاظ و اصطالحات خودشان را در آن
نوشته بود كه براي من بيگانه بود اما بعضي ديگر همانهايي است
كه هر روز میشنويم».

پيش اعضاي يك هيئت آموزشي از ژاپن به ايران آمده بودند .آنها
به اين نتيجه رسيده بودند که نسل جديدشان پشتكار و جديت
نــدارد و دنبال راهي براي حل اين مســئله بودند در حالي كه ما
هنوز كتابهای درسيمان با نيازهاي نسل جديد منطبق نيست و
معلمان هم به دليل عدم آموزش مناسب ،نتوانستهاند اين فاصله را
به خوبي پر كنند».
قاسمزاده با بيان اينكه يونسكو چهار محور براي آموزش جهاني
پيشبيني كرده ،افزود« :آموختن براي يادگيري ،آموختن براي به
كار بردن ،آموختن براي زندگي كردن و آموختن براي با هم زندگي
كردن ،چهار محور آموزش از سوي يونسكو اعالم شده در حالي كه
ما هنوز به اين موارد توجهي نكردهايم و نظام آموزشيمان منطبق
بر آنها نيست».

JJنظام آموزشي بيبرنامه و ناهماهنگ با نيازها
او مشكل را در نظام آموزشي جستوجو كرد و گفت« :آموزش
و پرورش نتوانسته به تواناييهای نسل جديد سمت و سوي مثبت
بدهد .استقالل و جسارت بيشــتر ،عملگرا بودن و از اين قبيل
استعدادها اگر در يك برنامهريزي مشخص قرار گيرد باعث رشد
نوجوان میشود در حاليكه در كشور ما يك سوءمديريتي در اين
زمينه وجود دارد و اصال توجهي به اين مسائل نميشود .چند سال

JJبايد به نسل جديد اميدوار بود
اين روانشناس نسل جديد را مايه اميدواري دانست و گفت« :با
تمام اين مسائل ،نسل جديد ويژگيهایي دارد كه میتوان به آن
اميدوار بود .افراد بسياري هستند كه راه درست زندگي را انتخاب
میكنند و در مسير پيشرفت قدم برميدارند .بنابراين نبايد نگراني
از آينده نســل جديد را با نااميدي گره زد بلكه بايد با برنامهريزي
درست ،رشد و پيشرفت اين نسل را در آينده تضمين كرد».

هميشهتفاوت
فكري بين والدين
و فرزندان وجود
دارد اما در گذشته
به اين اندازه نبود.
اكنون اين ارتباط
به يك خأل و تضاد
فكري تبديل شده
كهعلتشبيخبري
و شناخت ناكافي
از نيازها و
دغدغههای نسل
جديد است
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شــهـر

دام 35ساله يك چرخه معيوب

طرح جمعآوري كودكان كار برای بار سیام اجرا شد
چرا باید خواند:
اماناهلل سر چهارراه
مشغول فروش فال بود
كه آمدند و او را سوار
ون كردند .گريه ميكرد.
ميترسيد اگر به خانه
برنگردد و پول نبرد،
تنبيه شود .يا اينكه از
مدرسه جا بماند .او
يكي از كودكاني است
كه در طرح ساماندهي
كودكان كار و خيابان
جمعآوري شده است.
اين تجربه چه تاثيري
بر زندگي او خواهد
داشت؟

نيست .به گفته مطهره ناظري ،براساس اين سند ،ساماندهی مجموعه
فعالیتهایی اســت که از شناســایی و جذب کودکان خیابانی آغاز
ميشود و تا رسیدن آنها به فرجام قابل اطمینان ،ادامه پيدا ميكند .در
آییننامه به شناسایی صحیح و ضابطهمند کودکان از طریق مددکاران
اجتماعی اشاره شده و اینکه پس از شناسایی ،جذب باید به گونهای
باشد که با برقراری ارتباط پایدار با کودکان ،اعتمادسازی انجام شود به
گونهای که کودک همراهی با فرآیند را بپذیرد نه اینکه بهیکباره او را در
خیابان دستگیر کنند و باعث اضطراب و آسيب رواني جبرانناپذيري
شوند .از طرفي نهادهاي مختلفي مانند وزارت بهداشت و كار نيز بايد
در اين طرح همكاري داشته باشند اما اكنون جايشان خالي است.

طرح ضربتي جمعآوري كودكان كار و خيابان در چهار دهه اخير،
 30بار اجرا شــده است اما تاثير آن در كاهش آسيبهاي اجتماعي
مربوط به اين قشر حساس جامعه همواره مورد سوال و انتقاد نهادهاي
مدني حامي حقوق كودكان قرار داشــته اســت .اجــراي اين طرح
ها كودك
هرساله در آستانه آغاز سال تحصيلي شدت ميگيرد و صد 
از چهارراهها ،پاركه ا و مناطقي از اين دســت جمعآوري و تحويل
مراكز تحت نظارت بهزيستي ميشوند .مهر امسال نيز شاهد اجراي
آن توسط فرمانداري در سطح شهر تهران و جمعآوري دستكم 400
كودك بوديم.
JJطرح شكست خورده است
اصليتريــن انتقاد فعاالن حقوق كودك به اين شــيوه برخورد با
كودكان كار و خيابان در بياثر بودن آن و ايراد خسارت بر شخصيت
اجتماعي و ايجاد زمينههاي اختالل در رشــد فكري و شــخصيتي
كودكان اســت .ضمن اينكه اين شــيوه كــودكان را وارد بازارهاي
غيررسمي براي كسب پول ميكند و آنها را در مقابل ناهنجاريهاي
بسياري قرار ميدهد.
رئيــس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با امنيتي
خواندن اين طرح به دليل اجراي آن توسط فرمانداري از آن به عنوان
دور باطل ياد ميكند و ميگويد« :اين طرح در  35سال گذشته ،حدود
 30بار اجرا شــده در حالی که هیچ گزارشی از اثربخشی آن منتشر
نشده است .جمعآوری کودکان کار یک طرح شکستخورده است و
در واقع ما با دور باطلی مواجه هســتیم .متولیان طرح با شعار جذب
کودکان کار و خیابان وارد فاز اجرایی ميشــوند .بعد از جمعآوری،
کودکان را برای مدتی که برخالف ماهيت آن ،بعضا طوالنی ميشود
در مراکز اقامتی نگهداری ميکنند و بعد از مدتی هم بدون اینکه کار
ویژهای روی آنها انجام شده باشد رهايشان ميكنند .در واقع به جای
اينكه نتیجه طرح ،سامان دادن به زندگی کودکان و خانوادهشان باشد،
آنان را دچار نوعی نابسامانی میکند».
آییننامه ســاماندهی کودکان خیابانی در سال  84توسط هیئت
وزیران تدوين شــد اما تصويب آن تاكنون عملي نشده است .اين در
حالي است كه طرح جمعآوري بر مفاد همين آييننامه هم منطبق

JJورود كودكان به اقتصاد سياه
فرشيد يزداني ،پژوهشــگر اجتماعي به يكي ديگر از آسيبهاي
جدي اين طرح اشــاره ميكند و ميگويد« :یکی از تبعات طرح این
است که گروهی از این کودکان جذب کارگاههای غیررسمی ميشوند
که آســیبهای خاص خودش را به دنبال دارد ،اما این قضیه تبعات
دیگری هم دارد که خطرناکتر است .بخشی از کودکان بعد از حذف
خودخواسته از خیابان ،توسط سودجویان جذب لشکر “اقتصاد سیاه”
ميشوند .در واقع این شــیوه ضربتی جمعآوری کودکان به اقتصاد
جنایی کمک ميکند .یعنی به باندهای جنایتکار کمک ميکند که
بتوانند از بین این کودکان نیروگیری کنند».
JJكودكان مجبور به كار شدهاند
اجراي اين طرح با اعتراض بهاره آروين ،عضو شوراي شهر تهران نيز
همراه بود .او بهكارگيري اين طرح را چرخهاي معيوب ،بيثمر و سرشار
از هيچ توصيف ميكند و ميگويد« :چندین دستگاه مملکت جمع
شدهاند میلیاردها تومان بودجه مملکت را هزینه کنند تا بیپناهترین
انســانهای این شهر را از جلوی چشــمها دور کنند ،کودکانی که
ناخواسته و باالجبار به دنیای سرد و خشن بزرگسالی پرتاب ش دهاند
و به خاطر فقر و دیگر شرایط آسیبدیدگي خانواده ،مجبور به کار در
خیابان شــدهاند ۹۰ .درصد کودکانی که با زور و اجبار از سطح شهر
جمعآوری میشوند دارای سرپرست و خانوادهاند که برای بازپسگیری
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كاربر

توييت

منصور /مخالف

خيلي جالبه كه طرح جمعآوري كودكان كار داريم اما طرح مبارزه با اعتياد نداريم.

بهرام /موافق

كودكان كار در خيابان بمونن اكثرا يا معتاد ميشن يا بزهكار .جاي خوبي سراغ دارين بگين تا برن .جمعآوري اونا ميتونه تنها راه نجاتشون باشه.

بابكين /مخالف

مسئول محترم ،اگر حس مسئوليت داري به بسترهاي فقر در جامعه بپرداز .مسئله حل ميشود.

مهيا /مخالف

طرح جمعآوري كودكان كار پاك كردن صورت مسئله است .باز هم كودك بايد حذف شود نه عوامل كار كودك شامل فقر ،اعتياد ،فقر فرهنگي و...

احسان /موافق

فاز اينا كه به جمعآوري كودكان كار اعتراض دارن چيه دقيقا؟ بايد توي خيابون بمونن تا هزارتا بال سرشون بياد؟
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بخشی از کودکان بعد از حذف خودخواسته از خیابان ،توسط سودجویان جذب لشکر «اقتصاد سیاه»
ميشوند .در واقع این شیوه ضربتی جمعآوری کودکان به اقتصاد جنایی کمک ميکند .یعنی به باندهای
جنایتکار کمک ميکند که بتوانند از بین این کودکان نیروگیری کنند.

فرزندانشان به مراکز نگهداری موقت این کودکان مراجعه میکنند.
آنها باید در دادگاه تعهد بدهند که دیگر بچهشــان کار نخواهد کرد
و بعــد حکم قضایی برای آزادی و بازپسگیری فرزندشــان بگیرند،
چرخهای معیوب ،بیثمر و سرشــار از هزینههای گزاف روانی که به
کودکان و خانوادههای آسیبدیدهشان وارد میشود ».آروين ميگويد:
«جمعآوری و انتقال اجباری کــودکان به مراکز نگهداری موقت نه
عقالنی است نه اخالقی نه قانونی .گیریم که قانون حکم بر ممنوعیت
کار کودک داده اســت ،بر چه مبنا قربانی یک جــرم را به گروگان
میگیرند تا مســئول و سرپرست مربوطه بیاید و تعهد بدهد که کار
کودک را متوقف میکند؟ به جاي آن ميتوان روي طرحهای تشويقي
مانند افزايش جذابيت مدارس مناطق حاشيهنشــين سرمايهگذاري
كرد ».اين در حالي است كه زهرا نژادبهرام ،عضو هيئت رئيسه شوراي
شهر معتقد است« :توقف طرح جمعآوری کودکان کار به صالح نیست
و باید به شكل حسابشده اجرا شود و این امر منوط به انجام وظایف
ها و نهادهای حاضر در اجرای طرح مذکور است .متوقف
همه سازمان 
کردن آن پس از گذشت زمان کوتاهی منجر به بروز مجدد این معضل
میشــود و در صورت توقف ،مثــل دورههای قبلی اجرای این طرح،
دوباره شاهد حضور کودکان کار در سطح شهر خواهیم بود».
ها طرح را فلج كرد
JJجوسازي 
در حالي كه فعاالن حقوق كودك مخالف جدي اجراي اين طرح
هستند و كارآمدي آن را قويا زير سوال ميبرند ،فرمانداري تهران به
عنوان متولي اصلي طرح از آنها خواسته تا در جمعآوري كودكان كار
از سطح شهر همكاري كنند؛ اتفاقي كه فاصله بين تفكرات اين دو نهاد
مردمي و دولتي را به وضوح نشان ميدهد .مجید ابهری آسیبشناس
و از طراحان ساماندهی کودکان کار ميگوید« :مشکل طرح فعلی این
است که از ابتدا تا انتهای آن پیشبینی نشده بود و روشنسازی افکار
عمومی انجام نشده بود .جوسازیهای کاذب توانست این طرح را فلج
کند .اگر ابتدا تا انتهای طرح مشخص باشد و موضوع آن ساماندهی
کودکان خیابان ،در خیابان و کودکان مشاغل کاذب باشد طرح خوبی
است ،مشروط به اینکه دوباره کودکان به خیابان برنگردند یا تحویل
خانوادهه ا شوند و خانوادهه ا تحت پوشش حمایت مادی و فرهنگی
قرار گیرند».

فوریتهــای اجتماعی تشــکیل دادند و طرح حمایــت از کودکان
بدسرپرســت از این شورا درآمد .قرار شد در مرحله اول این کودکان
جــذب شــوند و در مراکز با حضور روانشــناس و مددکار وضعیت
خانوادگی آنها با ســواالتی که از خانواده و وضعیت کودک میشود،
ارزیابی شود».
قديمي دربــاره انتقادات فعاالن حقوق كودك نيز ميگويد« :این
ها در حال آسیب ديدن هستند .روز به روز شاهدیم سن و سال
بچه 
کودکان کمتر و آســیبها بیشتر میشود .وجدان ما قبول نمیکند
و این تصمیم جمعی بوده و کارشناســان و استاداني که صاحبنظر
هستند و عمرشان را در حوزه آسیب سپری کردند طرح را نوشتند.
میگویند کودکان دستگیر شدهاند در حالي كه عدهای موضوع را بد
جلوه دادند .طبیعی است که کودک با تمایل خود به مراکز ما نمیآید
و از سرپرســتان و مافیای موجود میترســد .با این حال مشاهدات
ما نشــان میدهد وقتی کودکان به مددکار اعتماد میکنند ،متوجه
میشوند که ما امین آنها هستیم .سطح آسیب این کودکان در حدی
است که مواردی داشتیم که کودکان را به محض ورود به مرکز ،از فرط
آسیب به بیمارستان منتقل کردیم».

JJمافيا كودكان را استثمار ميكند
رضا قدیمی ،مدیرعامل ســازمان خدمات اجتماعی شــهرداری
تهران نيز بیان اینکه عنوان اصلی این طرح «طرح حمایت از کودکان
آســیبپذیر بدسرپرست» اســت ،ميگوید« :یک ســری کاسبان
آســیبهای اجتماعی در محاورات خود ،نام طرح را به «جمعآوری
کــودکان کار» تقلیل دادند در حالی که ما بحث جمع آوری نداریم.
حدود  ۱۵ماشین با مددکار که حداقل مدرک تحصیلی آنها کارشناسی
ارشد مددکاری اجتماعی است ،مسئولیت جذب کودکان خیابانی را
برعهده دارند و هیچگونه بدرفتاری با کودکان گزارش نشده است».
او ادامه میدهد« :مافیایی داریم که کودکان را استثمار میکنند.
بچهها را سر چهارراهها ميگذارند و همهجور بهرهکشی حتی اذیت
و آزار جنســی دارند .در این شرایط دیدیم هیچ دستگاهی پیشقدم
ساماندهی این کودکان نمیشود به همین دلیل در شورای اجتماعی
استان پیش استاندار این موضوع را مطرح کردیم .گفتیم این مسئله
متولــی ندارد و متولیــان هم ورود نمیکننــد .آمدند یک مجتمع

JJاثر منفي طرح روي كودكان غيرقابل جبران است
قائممقــام انجمن حمایت از کودکان کار ميگويد« :اثري كه اين
ها دارد یک اثر غیرقابل جبران اســت و بیشتر شبیه
طرح روی بچه 
دستگیری است تا شناسایی و ساماندهی .جمعآوری با هدف زیبایی
شهر انجام ميشود و ساماندهی در کار نیست .قطعا پشت طرح فکری
نبوده اســت .تعدادی از کودکان کا ِر ما را دســتگیر کردهاند .یکی از
کودکان ما زمانی دستگیر شد که امتحان تعیین سطح مدرسه داشت
اما آن را از دست داد .دستکم چهار نفر از کودکان ما دستگیر شدند
اما پس از چند روز ترخیص شدند بدون اینکه تغییر مثبتی در زندگی
آنها گذاشته باشد ،فقط استرس فراوانی را متحمل شدند ».به گفته
ها مدتی ميترسند اما ناگزیر از کار کردن هستند
معصومه نوری ،بچه 
و فقط چند روزی از خانه درنمیآیند .باید راهکار بلندمدت اندیشیده
شــود .شناســایی کودکان کار همین امروز هم توسط انجمنها در
حال انجام است و ميتوانند کمک زیادی کنند .در واقع سازمانهای
مردمنهاد باید مجری طرح با همکاری دولت باشند.

بر چه مبنا قربانی
یک جرم را به
گروگان میگیرند
تا مسئول و
سرپرست مربوطه
بیاید و تعهد بدهد
که کار کودک را
متوقف میکند؟ به
جاي آن ميتوان
روي طرحهای
تشويقيمانند
افزايش جذابيت
مدارس مناطق
حاشيهنشين
سرمايهگذاري كرد
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قیمت پرچمها از  10هزار تومان شروع میشود و تا یک میلیون تومان هم
میرسد .قیمتگذاری آنها به نوع پارچه ،نوع پرچم ،دستبافت بودن یا نبودن،
کیفیت چاپ و ...بستگی دارد

شــهـر

رکود در بازار پرچمفروشان
گزارش میدانی از پرچمفروشیهای حسنآباد
اینجا آخر خط اســت؛ نفسهای ســعید یخ زده است .بخار
چرا باید خواند:
دهانش با مه غلیظ یکی شــده و نور تیز و سفید خورشید از
پرچم هر کشور،
روی برف کوه به ســوی چشمانش کمانه کرده است .آسمان
هویت یک ملت است.
آبی پررنگ اســت .ابری بسیار نازک آن را مجروح کرده است.
در حسنآباد تهران
باد ،غباری از برف را از بدنه کوه میکند ،گرد میکند و با خود
چندین مغازه پر
میبرد .صدای هو کشــیدنهای باد در کوهســتان میپیچد.
فروشی وجود

چم
پاهای ســعید جان ندارد .بیش از چهار هزار کیلومتر باال آمده
دارد .کاسبی آنها با
تا شیرینترین لبخند عمرش را بزند .یک پایش را ستون کرده
ورود چاپخانههای
داخل برف .ســرما ،چهرهاش را کبود و لبانش را پارهپاره کرده.
زیرزمینی ،ورود افراد
دست به کوله پشتیاش میبرد و پرچم ایران را بیرون میآورد.
جدید و رقابت ناسالم
وزش باد ،شــدیدتر شده .پرچم لحظهای از تک و تا نمیافتد.
با رکود همراه شده
ســعید با تمام قدرت ،میله پرچم را در دل قله مینشاند .این
است.
پرچم را چند روز پیش ،وقتی برنامه سفر به قله را چیده بود از
ی در حسنآباد تهران خرید.
یک مغازه پرچمفروش 
مغازه نه کوچک است نه بزرگ .ویترین آن از پرچمهای رومیزی کشورهای ایران ،اروگوئه ،کانادا
و ...پر است .رنگهای قرمز و سبز و آبی بیشتر از هر رنگ دیگری در پرچمه ا استفاده شده .چند
پرچم از ســردر آویزان اســت .داخل مغازه یک میز دراز وجود دارد .دور تا دور آن پر از قفسههای
ها در آینه چند برابر شده
پرچم است .چند توپی پارچه و تعدادی گونی روی میز گذاشتهاند .پرچم 
یفروشی داشت.
اند .رحیم ،شاگرد حاجاحمد است .حاجاحمد قبل از فوتش در سال  1318نظام 
ها را شروع کرد،
چند سال بعد از آنکه شرکت ایران اسکرین با استفاده از دستگاه چاپ ،تولید پرچم 
حاجاحمد نیز نظامیفروشی را رها کرد و به کار پرچم روی آورد.
حاال رحیم و همکارش در این مغازه مشغول کار هستند .سعید پشت چرخ خیاطی نشسته و
ها سال پیش ،اولین
صدای قرقره در گوش مغازه افتاده .رحیم پشــت ویترین است .میگوید« :ده 
پرچمه ا را همان شرکت ایران اسکرین با دستگاههای چاپی ساخت که برای لباسه ا و ...استفاده
میشد .به مرور اما دستگاههای چاپی دیجیتال وارد بازار شد و همهچیز تغییر کرد و شد چیزی که
االن وجود دارد .البته آن اوایل خیلی از کارها با دست دوخته میشد اما االن صرف نمیکند و این
موارد خیلی کم شده است».
او درباره مشتریهایش میگوید« :بیشترین مشتریهای ما نهادهای دولتی و شرکته ا هستند.
آنها هر از گاهی به ما ســفارش پرچم میدهند .مثال اگر مســابقات ورزشی در پیش باشد ،پرچم
کشورها الزم است .آن موقع سراغ ما میآیند .یا مثال همین چند روز پیش که آقای اردوغان به ایران
آمد ،تعدادی پرچم ترکیه الزم شد که سفارشش را به ما دادند .البته فروش خرده هم داریم .مثال از
طرف شرکته ا برای خرید پرچم رومیزی میآیند یا بعضی از جوانه ا پرچمهای تیمهای ورزشی
مورد عالقهشان مانند پرسپولیس و استقالل را میخرند».
قیمت پرچمه ا از  10هزار تومان شروع میشود و تا یک میلیون تومان هم میرسد .قیمتگذاری
آنها به نوع پارچه ،نوع پرچم ،دستبافت بودن یا نبودن ،کیفیت چاپ و ...بستگی دارد .شاهین ،یکی
دیگر از پرچمفروشهای حسنآباد است .میگوید« :ما چند نوع پرچم داریم .رومیزی ،تشریفات،
اهتزاز ،ریسه ،مذهبی ،ملل ،شرکتی و گلدوزی .هرکدام از اینها قیمتهای خاص خود را دارد .مثال
پرچمهای رومیزی از  10هزار تومان شــروع میشود تا  15هزار تومان .شرکتیه ا هم بین  15تا
 25هزار تومان هستند .پرچمهای اهتزاز هم بین  110تا  320هزار تومان معامله میشوند .البته
قیمته ا هم بستگی به چاپی یا دستبافت بودن پرچمه ا و نوع پارچهشان دارد .اگر کار دست باشد
چون هنر و زحمت بیشتری در آن به کار برده شده ،قیمتشان هم چند برابر بیشتر میشود اما االن
بیشتر پرچمه ا با استفاده از دستگاههای دیجیتال چاپ درست میشوند و دیگر برای خیاطه ا صرف
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ها را تزیین کنند
نمیکند به خاطر چند هزار تومان ،چند ساعت وقت بگذارند تا مثال دورتادور پرچم 
یا نقش آنها را با دست بدوزند».
به گفته او هرکدام از پرچمه ا کاربرد خاصی دارند .پرچمهای رومیزی بیشــتر در شرکته ا و
روی میز رؤسا جا خوش کردهاند اما پرچمهای اهتزاز در تشریفات ،سردر مدارس ،سفارتخانهها،
خیابانها ،ورزشگاهها ،میدانهای صبحگاه نیروهای نظامی و انتظامی و ...مورد استفاده قرار میگیرند.
بزرگترین پرچمهای اهتزاز نیز همانهایی اســت که از چندین کیلومتری دیده میشــوند و در
بخشهایی از پایتخت نصب شدهاند .این پرچمه ا معموال  16در  9متر هستند و بین  900هزار تا
یک میلیون و  100هزار تومان قیمت دارند.
درآمد پرچمفروشه ا میانگین به ماهی  3میلیون تومان میرســد .البته اگر سفارشهای
بیشــتری به آنها برسد وضع متفاوت میشــود .از طرفی بازار پرچم در سالهای اخیر با رکود
همراه بوده اســت .علت این موضوع از یک ســو ورود افراد جدید به این حرفه و از سوی دیگر
نادیده گرفتن برخی استانداردها و دور زدن ارگانهای نظارتی است .مغازه کامران داخل پاساژ
است .پرچمه ا از سردرش آویزان شدهاند .میگوید« :در گذشته پرچم ایران  250هزار تومان بود
اما االن این قیمت به  80هزار تومان هم رسیده است .علتش این است که با بازنشسته شدن
قدیمیها ،افراد جدیدی وارد کار شدهاند و برای اینکه از همدیگر جلو بزنند ،برخی استانداردها را
پایین آوردهاند .مثال از پارچههای بیکیفیت استفاده میکنند .یا با دستکاری سایز پرچمها ،آنها
را کوچکتر میزنند تا به این شکل پارچه کمتری استفاده شود .البته کیفیت چاپ در سالهای
اخیر افزایش پیدا کرده است».
چاپخانههای زیرزمینی هم پدیده جدیدی اســت که کامران دربــاره آنها میگوید« :در این
ها جنس را با کیفیت و قیمت پایین تر تولید میکنند .اما برای اینکه بفروشند باید کد ملی
چاپخانه 
یا فاکتور بدهند .آنها مجوز ندارند برای همین فاکتوری هم ندارند .به جایش کد ملی افراد نامشخص
را روی پرچم میزنند و به این شــکل مالیات به نام همانهایی میافتد که از همهجا بیخبر ،کد
ملیشان روی پرچمه ا خورده .با برخی از افراد در شهرداریه ا هم ارتباط دارند».
در مغازه حاج احمد ،پرچم همه کشورها را میتوان دید .بعضی از آنها مثل پرچم گینهنو تاکنون
هیچوقت فروش نرفتهاند اما برای اینکه جنس مغازه جور باشد باید از آنها هم داشت .عجیبترین
پرچمی که رحیم و همکارش ســعید تا حاال فروختهاند هم متعلق به یکی از کشورهای منطقه
اقیانوسیه است که اسمش را هم از یاد بردهاند .میگوید« :یک نفر آمده بود میگفت پرچم فالن
کشور را میخواهم .باور کنید تا آن زمان اسمش را هم نشنیده بودم و حتی نمیتوانستم آن را تلفظ
کنم .برای مسابقات ورزشی میخواستند .سفارشش را گرفتیم و درستش کردیم».
بیشترین پرچمی که او میفروشــد ،پرچم ایران است اما نه آنقدر که دل رحیم را آرام کند.
حرفش را اینگونه تمام میکند« :پرچم ،هویت یک ملت است .حتی یک لکه کوچک روی آن یا
برعکس نصب کردنش ،حتی آنهایی که شاید قرینه به نظر برسد مثل پرچم کره ،میتواند اهانت
به حساب بیاید .در امریکا ،مردم پرچم کشورشان را در سردر خانهشان نصب میکنند اما در ایران
شاید بعضیه ا ندانند عالیم پرچم کشورمان به چه معناست .اینکه  22اهلل اکبر دارد ...رنگهای سبز
و سفید و قرمزش معنی دارد؛ آبادانی ،صلحطلبی ،و صالبت و پایداری»...

 ...........................ایرانزمـین ...........................
[ این صفحهها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استانهای کشور میپردازد] .

بیکاری زیاد ،معادن غنی ،بدون صنعت
توان اقتصادی استان کردستان بسیار بیشتر از سطح کنونی است
رودخانه ،ماهیکباب ،کوهســتان و فرهنگ غنی روستایی
همه در پالنگان جمع است .اما چون آببندی روی رودخانه
ساعد یزدانجو
اصلی پالنگان کشیده شده است ،خود روستا در تابستانها
دبیر بخش ایرانزمین
بسیار گرم و سوزان شده و خیلی از گردشگرانی را که برای
دیدن فضاهای بکر غرب ایران به آنجا کشــانده است با گرمازدگی روبهرو میکند .اما در ایام
نوروز و بهار ،آنجا همچنان بهشــتی روی زمین به حساب میآید .پالنگان یکی از روستاهای
مشهور استان کردستان است که به همراه اورامانات دارای همان معماری طبقهطبقهای است
که روستای ماسوله در شمال کشور را به شهرت رسانده است .این دو نقطه از استان کردستان،
از قطبهای گردشگری غرب کشور به حساب میآیند و در سالهای اخیر ،درآمدهای زیادی
را نیز نصیب استان کردهاند .گردشگری را میتوان یکی از چهار منبع درآمدی اصلی استان
کردستان ،در کنار تجارت ،فعالیتهای معدنی و کشاورزی دانست .با این حال ،به نظر میرسد
چرخ اقتصاد استان کردستان به سختی میچرخد و مشکالت بزرگی مثل نبود یک صنعت

پالنگان یکی از روستاهای مشهور استان
کردستان است که به همراه اورامانات
دارای همان معماری طبقهطبقهای است
که روستای ماسوله در شمال کشور را به
شهرت رسانده است.

مادرتخصصی و نیز بیکاری ،اقتصاد این منطقه را تحت فشار قرار داده است.
استان کردستان که مرکز آن شهر سنندج است ،در غرب کشور واقع شده و مساحتی به
وســعت  28هزار و  200کیلومتر مربع دارد که  8.1درصد مساحت کشور را شامل میشود.
در این استان مجموعا  10شهرستان 29 ،شهر 31 ،بخش 86 ،دهستان و  1697آبادی دارای
سكنه و  187آبادی خالی از سكنه هست .بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال
 ،۱۳۹۵این استان یک میلیون و  603هزار و  11نفر جمعیت داشت که  ۶۶درصد شهری و
 ۳۴درصد را جمعیت روستایی تشکیل میداد .نتایج آخرین سرشماری نشان داد که  92هزار
بیکار در استان کردستان وجود دارد و نرخ بیکاری آن  16.3درصد است .با این حال ،برخی از
نمایندگان شهرهای استان در مجلس گفتهاند که نرخ بیکاری بسیار بیشتر از این ارقام است .از
جمله آنها ،سید احسن علوی ،نماینده سنندج ،دیواندره و کامیاران ،است که در سال گذشته
وقتی اعالم شد نرخ بیکاری کردستان  13.6درصد است ،این آمار را صحیح ندانست و عنوان
کرد که نرخ بیکاری کردستان بیش از  45درصد است.

ایرانزمـین
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درصد
سهم کشاورزی
از تولید ناخالص
داخلی استان
کردستان

۷۳

درصد
توتفرنگی کشور
در استان کردستان
تولید میشود

کولبری در استان کردستان
یکی از مسائلی است که اخبار
مشکالت آن در سالهای اخیر
در تمام رسانهها مورد توجه
قرار گرفته است .سیاست کالن
کشور به سمتی حرکت کرده که
کولبری به عنوان قاچاق در نظر
گرفته نشود و راهی باشد برای
امرار معاش در استانهایی مثل
کردستان که دارای نرخ بیکاری
باال است.

فقر از جمله مشــکالت اجتماعی گریبانگیر اســتان کردستان است و
به گفته علوی ،شــاخص فقر چندبعدی در این اســتان  43درصد است ،در
حالی که میانگین کشوری این شاخص  17درصد است و از این نظر ،استان
کردســتان رتبه اول کشوری را در اختیار دارد .تنها  0.7درصد منابع بانکی
کشور در اختیار استان کردستان است .سهم استان کردستان از تولید ناخالص
داخلی کشور در حدود یک درصد اعالم شده است.
JJگمرک باشماق :رتبه نخست
یکی از مهمترین منابع درآمدی و ظرفیتهای اقتصادی استان کردستان
را میتوان تجارت خارجی دانست .کردستان یک استان مرزی است که حدود
 227کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و از جمله مبادی مهم صادرات
و واردات کشــور به شــمار میرود .این استان دارای چهار شعبه گمرکی در
ســنندج ،باشماق ،سیرانبند بانه و بانه است .گمرک سیرانبند بانه و گمرک
باشماق از مرزهای گمرکی فعال رسمی و بینالمللی استان هستند و گمرکات
بانه و مریوان در زمینه ترانزیت ،صادرات ،امور مسافری و مقدار قابل توجهی
در بخش واردات فعالاند.
یکی از مهمترین مبادی صادرات و واردات غرب کشــور ،گمرک باشماق
اســت که در شهریورماه امسال رتبه نخست را در میان  56گمرک کشور به
خود اختصاص داد .در پنجماهه منتهی به مردادماه امسال ،گمرک باشماق با
ترانزیت  442هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و  750میلیون دالر موفق به
کسب رتبه نخست کاالی ترانزیتی مقصد کشور شد .میزان صادرات استان
کردســتان در این مدت  373میلیون دالر بود و  220هزار تن کاال به ارزش
 148میلیون دالر در گمرکات اســتان و  267هــزار تن کاال به ارزش 225
میلیون دالر کاالی اظهارشده سایر گمرکات کشور از طریق مرزهای استان
کردستان به خارج از کشور صادر شد .میزان صادرات امسال از گمرکات استان
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی  3درصد و از لحاظ ارزش
دالری  28درصد افزایش داشته است.
امســال صادرات از استان کردستان  560قلم کاال و به بیش از  10کشور
جهان بود .کشورهای عراق ،افغانستان ،روسیه ،سودان و ارمنستان بیشترین
حجم صادراتی کاالها از استان کردســتان را به خود اختصاص دادهاند .این
کشــورها با بیش از  95درصد ،بیشــترین حجم صادرات از این استان را به
خود اختصاص دادند که عمده این کاالها سبزیجات ،میوه ،مواد پالستیکی،
ماشینآالت ،تراکتور ،محصوالت ساختمانی و سرامیک بوده است.
آمار واردات نیز نشان میدهد که میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه

ســال گذشته از لحاظ ارزش دالری  248درصد و از لحاظ ارزش وزنی 268
درصد افزایش داشته است .مصنوعات آلومینیومی ،ماشینآالت برقی ،مواد
پالســتیکی ،غالت ،کاغذ ،مقوا و ضایعات پالســتیکی عمدهترین کاالهای
وارداتی از مبادی اســتان کردستان بوده اســت .واردات از کشورهای عراق،
آلمان ،پاکستان ،ترکیه و فرانسه بیشترین سهم را در این ميان داشته است.
با اینهمه پیشــرفتی که در آمار به چشم میخورد ،صادرکنندگان کاال
در اســتان کردستان از صلب بودن و سرعت کم فعالیتهایی که مربوط به
دولت است ناراضی هستند .به گفته برخی از آنان ،انجام امور اداری و اجرای
سیاستگذاریها متناسب با سرعت روند واقعی امور اقتصادی نیست و همین
امر ،باعث میشود صادرکنندگان ایران از رقبای خود در کشورهایی مثل ترکیه
عقببمانند.
JJبازارچههای مرزی و کولبری
عالوه بر گمرکات ،کردستان سه بازارچه مرزی در شهرهای بانه ،مریوان و
سقز دارد .دولت برای کمک به اشتغالزایی و کسب درآمد مرزنشینان معابری
را برای ورود و خروج آنها باز گذاشته و ساکنان این مناطق میتوانند با حضور
در این بازارچهها و داد و ســتد ،کاالهــا زندگی و خانوادههای خود را تامین
کنند .طبق قانون ،ساکنان روستاهای تا شعاع  30کیلومتری مرز میتوانند
عضو تعاونیهای مرزنشین شوند و در قالب بازارچههای مرزی در حد قوانین و
مقررات این بازارچهها ،اقدام به واردات کاال کنند.
در اســتان کردستان  19تعاونی مرزنشین با  150هزار عضو فعال است
و برای این افراد ،کارت مرزنشــینی صادر شده تا بتوانند به صورت قانونی با
تجار کشــورهای دیگر داد و ستد انجام دهند .این هموطنان در قبال کارتی
که دریافت میکنند میتوانند تا سقف مشخصی کاال وارد کنند و به فروش
برسانند و از این طریق زندگی خود را بگذرانند.
کولبری در استان کردستان یکی از مسائلی است که اخبار مشکالت آن
در سالهای اخیر در تمام رسانهها مورد توجه قرار گرفته است .سیاست کالن
کشور به سمتی حرکت کرده که کولبری به عنوان قاچاق در نظر گرفته نشود
و راهی باشــد برای امرار معاش در استانهایی مثل کردستان که دارای نرخ
بیکاری باال است .طبق آماری که مقامات رسمی ارائه میکنند ،در کردستان
پنج معبر کولبری وجود دارد و 198هزار نفر از ســاکنان مناطق مرزی این
استان کارت الکترونیکی مرزنشینی دارند .معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
این اســتان گفته اســت که  12هزار خانوار با جمعیتی معادل  60هزار نفر
دارای دفترچه مرزی هستند و مردم ساکن در مناطق مرزی از این راه ارتزاق
میکنند .سهیمه ارزی به ازای هر نفر که داراي کارت الکترونیکی مرزنشینی
است  160دالر در سال است و واردات کاال از معبر مرزی برای دارندگان این
کارت از تخفیف  40درصدی عوارض برخوردار است .این رقم برای معیشت
افرادی که در این کار فعال هســتند رقم باالیی به شمار نمیرود و بهعالوه،
انتقادهایی نیز درباره روند اختصاص یافتن این سهمیهها و بازار سیاهی که در
این حوزه در جریان است ،از برخی از فعاالن اقتصادی استان شنیده میشود.
JJمخالفت با ایجاد منطقه آزاد
با اینکه اســتان کردســتان یک استان مرزی اســت ،اما مثل خیلی از
استانهایی که در مرز قرار دارند ،منطقه آزاد ندارد .استانداری کردستان تالش
زیادی کرده است که یک منطقه آزاد در این استان تشکیل شود اما این کار
نیــاز به تصویب مجلس دارد و تاکنون نمایندگان مجلس با این امر موافقت
نکرد هاند.
طرح منطقه آزاد بانه و مریوان  12سال پیش مطرح شده است اما مسکوت
مانده و جز اقدام اولیه ،هیچ مطالعه دیگری روی آن صورت نگرفته بود تا اینکه
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نقطهضعف بزرگ استان کردستان نبود یک صنعت بزرگ در آن است؛ اگر شرکتی بزرگ یا صنعتي
پررنگ در این استان حضور میداشت ،میتوانست تحرک اقتصادی بزرگی در این استان ایجاد
کند .اما در عوض ،معادن کردستان حضور مهمی در عرصه اقتصاد آن دارند.

در سالهاي اخیر از سوی استانداری پیگیری شد و این طرح در شورای عالی
مناطق آزاد و همینطور دولت نیز تصویب شد .در دور گذشته ،دو بار این طرح
به مجلس رفت اما نمایندگان آن را رد کردند؛ با این حال ،دوباره این طرح به
مجلس ارائه شده که استانداری به تصویب آن امیدوار است.
 30JJدرصد وابسته به کشاورزی
میانگین سهم کشوری کشاورزی از تولید ناخالص داخلی  17درصد است
اما در اســتان کردستان ،سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی استان 30
درصد است که نشان میدهد کشاورزی در اقتصاد این استان نقش پررنگی
بازی میکند .همچنین 30درصد اشتغال کردستان مربوط به بخش کشاورزی
است .کشاورزی ،هم میتواند در استان کردستان برای کاهش بیکاری به کار
بیاید و هم میتواند صادرات محصوالت کشــاورزی به کشورهای خارجی را
افزایش دهد .در شهریورماه امسال ،مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان
کردستان اعالم کردند که از ســال  ۹۲تاکنون ۴۶۲ ،میلیارد تومان برای 2
هزار و  338پروژه توسط سرمایهگذاران بخش کشاورزی سرمایهگذاری شده
که در ســال  ۹۵به اندازه  ۴۰۶میلیارد تومان مازاد بر ســنوات قبل در این
زمینه سرمایهگذاری شده است .گندم و توتفرنگی از مهمترین محصوالت
کشــاورزی استان به شــمار میرود ۷۳ .درصد توتفرنگی کشور در استان
کردستان تولید میشــود .به عبارت دیگر ،در کل کشور  62هزار تن اما در
این استان  45هزار تن توتفرنگی تولید میشود .در حال حاضر  3هزار هکتار
از اراضی شهرســتانهای سنندج ،کامیاران ،مریوان و سروآباد تحت پوشش
محصول طالی سرخ توتفرنگی هستند و ساالنه  45هزار تن توتفرنگی در
استان تولید و روانه بازار مصرف میشود 13 .هزار خانوار کردستانی از طریق
اين محصول ارتزاق میکنند و در هر هکتار تولید این محصول  48میلیون
تومان درآمد عاید توتفرنگیکاران استان میشود.
همچنین  10درصد گندم ایران در استان کردستان به عمل میآید؛ در
ســال زراعی جاری ،به دلیل کاهش بارندگی پیشبینی تولید گندم بسیار
کم بود اما تغذیه بهموقع توســط کشاورزان ،باعث احیای اراضی گندم شد و
 ۵۲۰هزار تُن گندم از کشاورزان خریداری شد که با خودمصرفی در مجموع
 ۶۵۰هزار تن گندم تولید شــد .با توجه به اقلیم سازگار ،سال گذشته یک
سال استثنایی برای بخش کشــاورزی بود ،سال قبل  ۸۵۶هزار تُن گندم از
کشاورزان خریداری شده و با  ۱۲۰هزار تُن خودمصرفی ،در مجموع نزدیک
به یک میلیون تُن گندم در استان تولید شده بود .استان کردستان جزو چهار
استان برتر در تولید گندم در کشور است .کردستان دارای  ۸۰۰هزار بهر هبردار
محصول گندم اســت که قسمت اعظم آنها هم به کشت گندم دیم مشغول
هستند .امسال حدود  ۶۰۰میلیارد تومان از فروش گندم دیم به دولت ،نصیب
کشاورزان استان شده است.
با اینهمه ،بارش ،خاک و آبوهوای مناسب باعث شده است که کشاورزی
در استان کردستان رونق بسیار خوبی داشته باشد ،اما به دلیل اینکه صنایع
تبدیلی کشــاورزی در این استان رونق چندانی ندارد ،منافع اقتصادیای که
میتواند در این بخش عاید اســتان شود ،به دست نميآيد .استان کردستان
دارای ظرفیت زیادی نیز در دامداری است .پیشبینی این است که امسال ۸۰
هزار تن گوشت مرغ در کردستان تولید شود .این استان در تولید مرغ گوشتی
در استانهای غربی و شــمال غرب رتبه اول را داراست .ساالنه  26هزار تن
گوشت قرمز نیز در کردستان تولید میشود.
JJزیرساختهای ناکافی
اســتان کردســتان با توجه به جاذبههای فراوان گردشــگری ،میتواند
درآمدهای خیلی زیادی از این ناحیه کسب کند .این استان یکی از مناطق ب ِکر

و دارای مکانهای خاص و منحصربهفرد است که توجه بسیاری از گردشگران
داخلی و برخی از گردشــگران خارجی را به خود جذب میکند .اما به نظر
میرسد زیرساختهای مورد نیاز در این زمینه هنوز در استان به اندازه مطلوب
مهیا نشده است.
استانداری در نظر دارد که وامهایی با  8درصد سود به سرمایهگذاران در
زمینه ساخت اقامتگاه بومی و هتل ارائه شود اما این مسئله هنوز نتوانسته است
به حد مکفی برسد .یکی از سیاستهای مدیران گردشگری استان ،تمرکز بر
اقامتگاههای بومگردی است؛ اقامتگاه بومگردی اقامتگاهی برای گردشگران
است که ساختار بومی خدمات ،محصوالت و فعالیتهای گردشگری ،آن را از
دیگر الگوهای اقامتی مانند هتلها و مهمانپذیرها متمایز میکنند .به همین
منظور ،بنا شده است اقامتگاههای گردشگری در روستاهای پالنگان و اورامان
بنا شود و تسهیالت بانکی نیز از آنها حمایت کند.
در اردیبهشــتماه امسال ،محســن علوی ،مدیرکل میراث فرهنگی و
گردشگری استان کردستان ،اذعان داشت که «این استان هتل پُرستاره کم
دارد ،برای همین کردستان از سرمایهگذاران گردشگری استقبال میکند» .در
تمام اســتان کردستان فقط یک هتل پنجستاره وجود دارد که آن هم سال
گذشــته با  ۳۰میلیارد تومان سرمایه خصوصی در شهر مرزی بانه راهانداری
شد .کردستان در نوروز امسال بیش از یک میلیون و  ۲۰۰هزار مسافر داشت
که نزدیک به  ۳۶۰هزار نفرشان اقامت شبانه داشتند .در این مدت ،بیش از 2
هزار گردشگر خارجی نیز به این استان سفر کردهاند.
JJنبود صنعت و نقش معدن
نقطهضعف بزرگ استان کردستان نبود یک صنعت بزرگ در آن است؛ اگر
شرکتی بزرگ یا صنعتي پررنگ در این استان حضور میداشت ،میتوانست
تحرک اقتصادی بزرگی در این استان ایجاد کند .اما در عوض ،معادن کردستان
معدنی
حضور مهمی در عرصه اقتصاد آن دارند .در استان کردستان  18گونه
ِ
شناختهشده هست و این گونههای معدنی مصالح ساختمانی ،پلیمتال ،سنگ
آهن ،طال ،منگنز و انواع سنگهای تزئینی و بهترین مرمرهای دنیا را دارد.
ذخیره قطعی مواد معدنی در کردستان  ٦۱٠میلیون تن برآورد شده است.
معادن کردستان از ظرفیتهای عظیمی برخوردارند و دارای  2.5درصد ذخیر
ســنگآهن کشورند؛ سال گذشته  ٤و نیم میلیون تن سنگ آهن استخراج
کردهایم .کردستان از نظر استخراج طال نیز دارای ظرفیت باالیی است و در
ســال گذشــت ه بیش از  ۲هزار و  ۱٠٠کیلوگرم طالی باالی  ٦٠درصد در
این اســتان تولید شده است .مجموع ظرفیت قطعی طالی شناختهشده در
کردســتان  ۳۶تن اســت و این رقم معادل  10درصد ظرفیت طالی کشور
به شمار میرود.
مشــکل بزرگ معادن در استان کردستان ،خامفروشی آنها است .رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت کردستان ،با اشاره به ایجاد صنایع فرآوری
برای جلوگیری از خامفروشی تولیدات معدنی استان میگوید ایجاد زنجیره
فوالد (یعنی تبدیل ســنگ آهن به کنسانتره و تبدیل کنسانتره به گندله و
گندله به آهن اسفنجی و در نهایت به شمش فوالد) مطرح و موافقت دولت
نیز کســب شده است .به همین منظور ،شــرکتی با همراهی کمیته امداد
امام (ره) و ایمیدرو به ثبت رســیده و کار مطالعات و بعد ســرمایهگذاری و
فــرآوری گونههای معدنی را انجام خواهد داد .به گفته او ،ســازمان صنعت،
معدن و تجارت کردستان بهجد پیگیر است که این چرخه فرآوری بهزودی
در کردستان فعال شود چراکه حق مردم کردستان است که از ارزش افزوده و
اشتغال معادن استان استفاده کنند ،دولت و وزارت صنعت و معدن نیز در این
امر عزم جدی دارند .صنعت فوالد صنعتی پیشرونده اســت و میتواند جزو
عوامل توسعه استان قرار بگیرد. .

10

درصد
گندم ایران در
استان کردستان به
عمل میآید

با اینکه استان
کردستان یک
استان مرزی است،
امامثلخیلی
از استانهایی
که در مرز قرار
دارند ،منطقه آزاد
ندارد .استانداری
کردستان تالش
زیادی کرده است
کهیکمنطقه
آزاد در این استان
تشکیل شود اما این
کار نیاز به تصویب
مجلس دارد و
تاکنوننمایندگان
مجلس با این امر
موافقت نکردهاند.

227
کیلومتر
مرز مشترک استان
کردستان با کشور
عراق
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ایرانزمـین
رئیس اتاق بازرگانی سنندج در گفتوگو با آیندهنگر:

کردستان شرکت مادرتخصصی ندارد
استان کردستان یکی از استانهای کشور است که تواناییها و ظرفیتهای زیادی برای فعالیتهای اقتصادی
دارد اما هنوز نتوانسته از این ظرفیتها استفاده کند و همچنان بیکاری و فقر نسبی در آن چشمگیر است.
با سید کمال حسینی ،رئیس اتاق بازرگانی سنندج ،درباره این استان و وضعیت فعالیت بخش خصوصی در
آن گفتوگو کردهایم.

2.1

تن
طالی باالی ٦٠
درصد ساالنه در
استان کردستان
تولید شده است

کردستان  18نوع
ماده معدنی دارد
که از طال گرفته تا
سنگهایتزیینی
را شامل میشود.
متاسفانه در این
بخش نیز ما هیچ
نوع فرآوری
انجامنمیدهیم
و بیشتر این مواد
خامفروشی
میشوند
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 ظرفیتهای اســتان کردستان در
زمینه تجارت خارجی چقدر تنوع دارد؟

اســتان کردســتان به دلیل مجــاورت با
کردســتان عراق کــه مرز مشــترک 230
کیلومتری با آن دارد و به دلیل قرار داشتن در
محدوده ترانزیتی غرب و شمال غرب کشور،
دارای ظرفیتهای بسیاری در بحث تجارت و
بازرگانی خارجی است .این استان سه بازارچه
مرزی در شهرهای بانه ،مریوان و سقز دارد و
همچنین دارای تعاونیهای مرزنشینی است
که جزو زیرســاختهای صادراتی به حساب
میآید .بیشــتر تولید سرانه و خدماتی که باعث درآمد اقتصادی
مردم میشــود در بخش بازرگانی است .با توجه به این موهبت
مرزی ،میتوان گفت که مردم معیشتشان بیشتر از هر بخشی به
بخش بازرگانی وابسته است .استان کردستان با توجه به بازار بزرگی
که در کنار خود در آن ســوی مرزها دارد ،تا به امروز رکوردی در
صادرات به اندازه  6میلیون دالر در سال را به ثبت رسانده است .اما
ظرفیتها بسیار بیشتر از این رقم است و با توجه به عالقهای که
کردستان عراق و حتی خود عراق نسبت به واردات از ایران دارد،
میتوان صادرات را خیلی بیشتر افزایش داد .متاسفانه ترکیه از این
ظرفیت بهتر استفاده کرده است چون زیرساختهای اقتصادی و
برنامهریزی بهتری در این مورد داشــته است و همچنین به این
علت که بخش خصوصی در این کشــور به خوبی با دولت سازگار
و نزدیک است و دولت و بخش خصوصی به یکدیگر اعتماد دارند.
بوروکراسی اداری و نبود اعتماد بین بخش خصوصی و دولتها در
ایران باعث شده است که سرعت اجرای سیاستهای اقتصادی در
بازار هدف کشورهای خارجی خیلی کند باشد و کشورهای دیگر
از این نقطهضعف خیلی خوب اســتفاده کردهاند و در بسیاری از
بخشها توانستهاند بازار ایران را بگیرند.

از نظر گردشگری ،آیا این استان توانسته به زیرساختهای
مورد نیاز دست پیدا کند یا هنوز جای کار زیادی دارد؟

گردشــگری کردســتان نیز دارای ظرفیتهای بسیار خوبی
است .اســتان کردستان دارای جاذبههای بســیار دیدنی از نظر
طبیعی اســت ،دارای چهارفصل است و همچنین نحوه معماری
بسیاری از روستاهای کردستان همچون اورامانات برای گردشگران
جذاب است .گردشــگران خارجی نیز بهتدریج در حال جذب به
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اســتان هستند و همین امر ،باعث رونق صنایع دستی ،پوشاک و
کارگاههای وابســته به گردشگری خواهد شد .متاسفانه ما از این
ظرفیت نتوانستهایم به خوبی استفاده کنیم .از نظر زیرساختها
نیز همیشــه اینطور بوده که بهتدریج وقتی گردشگران وارد یک
منطقه میشوند ،در طول زمان زیرساختهای گردشگری الزم نیز
فراهم میشود .ما نباید منتظر شویم که حتما
زیرساختها بهطور کامل مهیا شود و سپس
گردشگران وارد شوند .اگر گردشگران حضور
داشته باشند ،ســرمایهگذاران نیز وارد عرصه
خواهند شد.

کشاورزی استان ســهم خیلی زیادی
در اقتصاد کردستان دارد؛ آیا به اندازه کافی
از سوی مسئوالن به این موضوع توجه شده
است؟

منبع درآمدی و معیشــت مردم در استان
بر کشاورزی و دامداری متمرکز است .استان
کردستان حدود  80درص ِد محصوالتی مثل
توتفرنگی را تولید میکنــد و در برخی میوههای باغی و گندم،
سیبزمینی و حبوبات نیز دارای رتبههای بسیار خوبی است .اما
مشــکل بزرگ عرصه کشاورزی این است که ما در استان صنایع
تبدیلــی نداریم .چون کارخانههای فرآوری تولیدات کشــاورزی
نداریم ،برخی اوقات کشــاورزان از اینکــه یک محصول را تولید
کردهاند ناامید میشوند .مثال در زمینه تولید توتفرنگی ،ما چون
صنایع تبدیلی نداریم ،نمیتوانیم آبمیوه یا کنسانتره یا محصوالت
وابسته را تولید کنیم .در زمینه دامپروری نیز با اینکه در سالهای
اخیر این حوزه ضعیف شــده ،اما همچنان معیشت مردم به آن
وابسته است .به طور کلی ،حدود  35درصد تولید اقتصادی استان
با کشاورزی و حدود  50درصد آن نیز از طریق تجارت و بازرگانی
یشود.
انجام م 
از نظر معدنی وضعیت استان چگونه است؟

کردستان  18نوع ماده معدنی دارد که از طال گرفته تا سنگهای
تزیینی را شامل میشود .متاسفانه در این بخش نیز ما هیچ نوع
فرآوری انجام نمیدهیم و بیشــتر این مواد خامفروشی میشوند.
هرچند که دولت و اســتاندار و نمایندگان مجلس تاکید کردهاند
که دیگر هیچ مجوز معدنی بدون امکانات فرآوری در استان صادر
نشود .اما تمام اکتشافات و بهرهبرداریهایی که باید انجام میشده،
رخ داده اســت .با این حال ،شرکتها و صنایع که در کار فرآوری
محصوالت معدنی هستند میتوانند در استان سرمایهگذاری کنند
تا درآمد اقتصادی این معادن و اشــتغالزایی آن به خود اســتان
بازگردد .استان کردستان از نظر درآمد سرانه ،دارای درآمد پایینی
است و بیکاری در اســتان نیز زیاد است .بنابراین حضور صنایع
فرآوری معدنی میتواند این مشکالت را کاهش دهد.

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

قطر را بشناسیم

همسایه آب و گاز

در ماههای اخیر مناسبات سیاسی -اقتصادی ایران و قطر وارد مرحله تازهای شده است

1

قطر در منطقه خلیج فارس و در همسایگی
کاوه شجاعی
آبی ایران قرار دارد و در سالهای اخیر موضوع مباحثات
دبیر بخش همسایهها
دیپلماتیــک و تجاری زیــادی بوده اســت .نزدیکی
جغرافیایی ایران و قطر و نیز وجود ذخایر گاز مشترک بین آنها به این معنی بوده که دو
کشور مناسبات خود را در درجات مختلف طی سالیان حفظ کردهاند .اما در ماههای اخیر
و به دنبال بروز بحران دیپلماتیک قطر با کشــورهای عربی همسایهاش ،نقش ایران در
مناسبات با قطر به وضوح افزایش یافته است .این مسئله به خصوص از این جهت اهمیت
دارد که عربســتان ســعودی به عنوان طراح تحریمهای اخیر علیه قطر ،خواهان قطع
مناسبات این کشور با ایران نیز هست.
JJقطر از آغاز تا امروز
تا پیش از قرون هیجدهم و نوزدهم میالدی ،قطر منطقهای که قبایل صحرانورد را در
خود جا داده ،شــناخته میشده است .این منطقه از لحاظ تجاری تنها در حوزه تجارت
مروارید و نیز غذاهای دریایی فعال بود .در قرن نوزدهم ،خاندان آلثانی که قدرتمندترین

قبیلــه در این منطقه بود ،به تدریج اتحادی را با انگلیس تشــکیل داد تا رقبای خود را
شکســت دهد .این وضع تا قرن بیستم و در تقابل با امپراتوری عثمانی نیز ادامه یافت.
درواقع حکمرانی خاندان آلثانی در قطر با تحتالحمایگی انگلیس انجام میشد؛ تا اینکه
در ســال  ۱۹۷۱میالدی قطر استقالل یافت و کنترل سیاست خارجی خود را به دست
گرفت .از آن زمان تاکنون ،قطر به تدریج نفوذ منطقهای خود را بیشتر و ثروت حاصل از
ذخایر نفت و گاز این کشور نیز پایههای این هدف را تقویت کرده است.
مهمترین تحول سیاســی قطر در سالهای اخیر ،بحران دیپلماتیکی بوده است که
در ماه ژوئن ســال جاری میالدی رخ داد و بر مبنای آن ،گروهی از کشورهای عربی به
رهبری عربستان سعودی ،قطر را تحت تحریم دیپلماتیک و تجاری قرار دادند .برخی از
کشورهای حامی موضع عربستان سعودی در این خصوص ،امارات متحده عربی ،مصر و
بحرین هستند .آنها قطر را را به حمایت از تروریسم متهم کردند و سفرای خود را از این
کشور فراخواندند و مرزهای زمینی ،هوایی و دریایی خود با قطر را بستند .در مقابل ،قطر
این اتهامات را رد و کشورهای تحریمکننده را متهم کرده که خواهان نقض حاکمیت ملی
و استقالل این کشور هستند .این بحران همچنان ادامه دارد و قطر با همکاری کشورهایی
مثل ایران و ترکیه در منطقه توانسته خود را در موقعیت تحریم حفظ کند.

همسایهها
JJثروت در قطر
قطر یکی از کشورهایی است که باالترین سرانه تولید ناخالص داخلی جهان را دارند و این
مدیون ذخایر بزرگ نفت و گاز این کشور و نیز سرمایهگذاریهای گسترده و متنوع در دهههای
اخیر بوده است .سرانه تولید ناخالص داخلی قطر در سال  ۲۰۱۶بیش از  ۱۲۹هزار دالر بود.
در مقام بعدی این رتبهبندی در سال  ،۲۰۱۶لوکزامبورگ قرار داشت که سرانه تولید ناخالص
یاش  ۲۰هزار دالر کمتر از قطر بود.
داخل 
ذخایر گاز و نفت قطر امروزه اقتصاد این کشور را تحت اختیار خود دارند اما همین ذخایر
در اواسط دهه  ۱۹۹۰برای این کشور دردسرساز شده بودند؛ چون درآمد اصلی آنها به افرادی
از خاندان حاکم میرســید که اصوال ساکن اروپا بودند و بنابراین چنین درآمدهای عظیمی
در رشد اقتصاد قطر تاثیر زیادی نداشتند .اما از سال  ۱۹۹۵تاکنون ،اوضاع قطر رو به تغییر
گذاشته است .در این سال ،حمد بن خلیفه آلثانی علیه پدرش کودتا کرد و قدرت را به دست
گرفت و از آن پس ،تحوالت سیاسی و نیز سرمایهگذاری در این کشور مورد توجه قرار گرفت.
قطر همچنین سعی کرد نفوذ خود را در منطقه به تدریج باال ببرد و به خصوص در سالهای
آینده در همین راه از تاسیس شبکه الجزیره سود زیادی برد .حمد در سال  ۲۰۰۳قدرت را به
پسرش تمیم بن حمد آلثانی منتقل کرد که امیر فعلی قطر است .این انتقال آرام قدرت در
میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کمیاب بوده است .امیر قطر به برقراری رفاه و بهبود
خدمات درمانی در میان مردم این کشور توجه نشان داده است و به نظر میرسد که این رفاه
باعث شده این کشور دستخوش ناآرامیهایی که در برخی کشورهای عربی دیگر رخ داد ،نشود.
JJمردمان قطر
جمعیت قطر  2میلیون و  300هزار نفر اســت و  ۶۷درصد از مردم آن مسلمان هستند.
اما ادیانی مثل هندوئیسم و مسیحیت نیز به دلیل وجود تعداد زیادی نیروی کار خارجی (به
خصوص از کشورهای آسیای جنوب شرقی) در این کشور حضور پررنگی دارند و هریک تقریبا
 ۱۷درصد از دین ســاکنان قطر را تشکیل دادهاند .در قطر ،جمعیت غیرشهری تقریبا وجود
ندارد و  99.5درصد از جمعیت در مناطق شهری زندگی میکنند .دوحه پایتخت قطر است و
در شرق این کشور واقع شده و اکثر ساکنان قطر را در خود جا داده است.
نکته دیگر درباره جمعیت قطر این است که تعداد زنان نسبت به مردان در این کشور به
شدت پایین است .در جمعیت  2.5میلیون نفری قطر تنها  ۷۰۰هزار زن وجود دارند .علت
این عدم تعادل ،تعداد زیاد مهاجران کاری است که اکثرا مرد و جوان هستند .سرازیر شدن
این جمعیت کار به قطر به خصوص از ســال  ۲۰۰۳به بعد افزایش یافته است؛ به طوری که
جمعیت این کشور از  ۷۰۰هزار نفر در سال  ۲۰۰۳به  2.5میلیون نفر در سال  ۲۰۱۶رسید.
JJشبکه الجزیره و سیاست خارجی قطر
یکی از مشخصههایی که قطر با آن در سطح دنیا شناخته میشود شبکه ماهوارهای الجزیره
است .در سال  ۱۹۹۶قطر قوانین محدودکننده در عرصه رسانهها را تغییر داد و به دنبال آن،
شبکه تلویزیونی ماهوارهای الجزیره توســط یکی از اعضای خاندان حاکم تاسیس شد .این
شبکه در میان کشورهای عربی خاورمیانه اقبال پیدا کرد و در سال  ۲۰۰۱نیز به دلیل پخش
مصاحبهها و ســخنرانیهای اسامه بنالدن توجه جهانی را به خود جلب کرد .این شبکه به
تدریج نفوذ منطقهای زیادی پیدا کرد ،تا این حد که در مسائلی مثل حضور اخوانالمسلمین
در قدرت در مصر مواضع مشخصی اتخاذ کرد .یکی از مسائلی که کشورهای تحریمکننده قطر
هم به شدت روی آن پافشاری کردهاند ،تعطیلی این شبکه بوده است .قطر در عرصه سیاست
خارجی در ســالهای اخیر سعی کرده راه مخصوص به خود را داشته باشد و این مسئله در
سیاست خارجی این کشور در قبال کشورهایی مثل ایران ،عربستان سعودی ،مصر ،فلسطین،
سوریه و یمن خود را نشان داده است .درواقع قطر در مقایسه با سایر کشورهای عربی شورای
همکاری خلیج فارس سیاست خارجی مستقلتری داشته است.
JJاقتصاد قطر
نفت و گاز موتورهای اصلی اقتصاد قطر به شمار میآیند و منبع اصلی درآمد دولت هستند .قطر
دارنده سومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی دنیا است و دومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی در جهان
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به شمار میرود .طبیعتا این منابع به رشد فزاینده اقتصاد قطر و نیز سطح باالی درآمد سرانه در این
کشور منتهی شدهاند .البته دولت قطر با تداوم پایینماندن قیمت نفت ،با دردسرهایی در سالهای
اخیر مواجه شده و در سال  ۲۰۱۶کسری بودجه  ۱۲میلیارد دالری داشته که بالغ بر  7.8درصد از
تولید ناخالص داخلی این کشور میشده است.
به گفته کارشناسان،وابستگی شدید قطر به منابع نفت و گاز طبیعی احتماال در آینده نزدیک
نیز تداوم خواهد داشت .ذخایر گاز طبیعی این کشور بیش از  ۲۵تریلیون متر مکعب است که ۱۳
درصد از کل ذخایر جهان را تشکیل میدهد و در میان کشورهای دنیا ،رتبه سوم را از این بابت به
قطر داده است .ذخایر نفت این کشور نیز باالی  ۲۵میلیارد بشکه است و به این کشور اجازه میدهد
که تا  ۵۶ســال دیگر به استخراج و درآمدزایی از آن ادامه دهد .به رغم غلبه بخش نفت و گاز در
اقتصاد قطر ،این کشور در تقویت بخش غیرنفتی خود نیز موفقیت کسب کرده و انتظار میرود که
سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی قطر افزایش بیابد .اما به هر حال نفت و گاز همچنان بخش
اعظم صادرات قطر را تشکیل میدهد.
یکی از بخشهای مهم غیرنفتی که در اقتصاد قطر رونق داشــته ،بخش ســاخت و ساز است
که نیروی کار خارجی زیادی را نیز جذب کرده اســت .این موضوع به خصوص به دلیل برگزاری
رقابتهای جام جهانی به میزبانی قطر در ســال  ،۲۰۲۲اهمیت دارد .بعد از آنکه قطر موفق شد
میزبانی جام جهانی  ۲۰۲۰را به خود اختصاص دهد ،برنامههای زیادی برای گسترش زیرساختها،
جادهسازی ،حمل و نقل ،بندرسازی و استادیومسازی آغاز شد که همزمان انتقادات بینالمللی را نیز
در خصوص شرایط کاری کارگران این پروژهها به همراه داشت.
بخشهای فعال صنعتی دیگر در قطر را نیز میتوان تولید کود و مواد شیمیایی ،سیمان و تعمیر
کشتی دانست .در عین حال ،تنوعبخشی در عرصه صنعت توسط قطر از راههای مختلفی دنبال
شده است .به طور معمول ،شرکتهای بزرگی در قطر فعال هستند که مالکیت آنها هم داخلی و هم
خارجی است .مثال بخش اعظم شرکت پتروشیمی قطر در اختیار یک هلدینگ دولتی است ولی
یک شرکت فرانسوی هم در آن سهم کوچکی دارد.
تجارت نیز در اقتصاد قطر اهمیت زیادی دارد و ارزش مجموع صادرات و واردات این کشور
بالغ بر  ۹۱درصد از تولید ناخالص داخلی آن میشود .سرمایهگذاری خارجی در قطر در برخی
حوزهها دارای محدودیتهایی است و بخش دولتی در آنها دست باال را دارد .بخش بانکی قطر
باثبات و رقابتی است و قوانین سرمایهگذاری نیز در حال تغییر بودهاند تا سرمایههای خارجی
بیشــتری جذب شود .بانک مرکزی قطر در ســال  ۱۹۹۳تاسیس شده و بانکهای مختلف
تجاری ،توسعهای و اسالمی نیز در این کشور فعالاند اما برخی بانکهای خارجی نیز در قطر
مجوز فعالیت دارند .بر اساس آمار سال  ،۲۰۱۶نرخ بیکاری در قطر  0.7است و نرخ تورم نیز
 2.7درصد بوده است.

۲

دورنمای رشد اقتصادی قطر از دید بانک جهانی

بانک جهانی در گزارش اکتبر  ۲۰۱۷خود درباره قطر نوشــت :دورنمای رشد اقتصادی قطر به
دلیل بحران تجاری و دیپلماتیک با همسایگان عربی این کشور دستخوش تغییراتی شده است .البته
زیرساختهای قوی و تداوم فزاینده درآمدهای نفت و گاز باعث شدهاند که قطر از بابت تحریمها
زمین نخورد .با وجود این ،پیشبینی میشود که رشد اقتصادی قطر در سال جاری میالدی 0.2
درصد کاهش یابد و از  2.2درصد در سال  ۲۰۱۶به  ۲درصد در سال  ۲۰۱۷برسد.
آن دسته از کشورهای عربی که قطر را تحریم کردهاند  -به خصوص عربستان سعودی ،بحرین،
امارات متحده عربی و مصر -ســهم کوچکی از بازار مقصد صادرات قطر را تشــکیل میدادند و
غیبتشان در گردش مالی و سرمایهگذاری مستقیم نیز قطر را فلج نکرده است .با وجود این ،وقتی
که بحران آغاز شد قطر دچار کاهش شدید در واردات شد .این مسئله در برخی حوزهها مثل مواد
غذایی اهمیت بیشتری داشت و قطر وادار به تنوعبخشیدن به منابع واردات خود در میان کشورهای
همسایه شد.
از ســوی دیگر ،بحران دیپلماتیک و تجاری باعث شــده که رویکرد ســرمایهگذاران به قطر
دستخوش تغییر منفی شــود .حتی در پایان ماه آگوست امســال ،بازار بورس قطر هم افت ۱۱
درصدی را در مقایسه با پایان ماه ژوئن نشان داد .همچنین موسسات رتبهبندی اعتباری از جمله
فیچ ،رتبه اعتباری قطر را به دلیل بیثباتی در چشمانداز آینده اقتصادی کاهش دادند.

یکی از بخشهای مهم غیرنفتی که در اقتصاد قطر رونق داشته ،بخش ساخت و ساز است که
نیروی کار خارجی زیادی را نیز جذب کرده است .این موضوع به خصوص به دلیل برگزاری
رقابتهای جام جهانی به میزبانی قطر در سال  ،۲۰۲۲اهمیت دارد.

در این میان ،قطر تالش زیادی کرده که خود را با اوضاع جدید تطبیق دهد .مثال این کشور در
ماه سپتامبر بندر  7.4میلیارد دالری حمد را افتتاح کرد که یک راه جایگزین تجاری برای این کشور
محسوب میشود .از همه مهمتر اینکه قطر توانسته درآمدهای خود را از بخش نفت و گاز همچنان
حفظ کند و بنابراین ثبات درآمدی و مالی آن ادامه دارد.

۳

مشوقهای سرمایهگذاری در قطر

۴

آیا تجارت با قطر دشوار است؟

قطر به طور کلی مشــوق سرمایهگذاری خارجی اســت .در اکتبر  ۲۰۱۶قانونی در این کشور
تصویب شد که بر اساس آن ،افراد غیرقطری میتوانند تا  ۱۰۰درصد سرمای ه پروژههای اقتصادی در
همه حوزهها را تامین کنند فقط به این شرط که کارگزار قطری داشته باشند .اما در زمینه مالکیت،
اصوال خارجیها میتوانند تا  ۴۹درصد مالکیت شرکتهای محلی را در دست داشته باشند ،مگر
در بخشهایی خاص که با دریافت مجوز دولتی میتوانند مالکیت  ۱۰۰درصد هم داشته باشند.
این حوزهها عبارتاند از :کشاورزی ،صنعت ،بهداشت ،آموزش ،توریسم ،بهرهبرداری و توسعه منابع
طبیعی.
طبق قانون ،دولت قطر موقعی اجازه مالکیت باالی  ۴۹درصد را به خارجیها میدهد که  )۱از
مواد خام و محصوالت محلی استفاده کنند؛  )۲از تکنولوژیهای پیشرفته برای تولید محصوالتی
جدید بهره بگیرند؛ و  )۳تکنولوژیها و دانشی را به قطر بیاورند که باعث توسعه منابع انسانی این
کشور شود.
شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در بخشهای بانک و بیمه این کشور باید مجوز دولتی
بگیرند .سرمایهگذاری خارجی در دیگر حوزههای مالی و مسکن قطر مجاز نیست.
عوارض واردات روی اکثر محصوالت غذایی پروسسشده  ۵درصد است .واردات دام زنده ،میوه و
سبزی تازه ،غذای دریایی ،غالت ،آرد ،چای ،شکر ،ادویه و بذر گیاهان مشمول معافیت گمرکی است.
صادرات هرچیزی به قطر آزاد است بهجز سالح و تجهیزات امنیتی بدون مجوز.

بانک جهانی در تازهترین رتبهبندی خود (مربوط به سال  )۲۰۱۸قطر را به لحاظ آسانی
بازرگانی و راهاندازی کسب و کار تازه ،در رده  ۸۳از  ۱۹۰قرار داده است.
رتبه قطر به لحاظ آسانی کسب و کار و بازرگانی در میان ۱۹۰کشور جهان
۲۶

ثبت ملک

۸۹

راهانداختن کسب و کار

۶۵

گرفتن مجوز برق

۱۲۳

اجرایی کردن قراردادها

۱۹

گرفتن مجوز ساخت

۹۰

بازرگانی با خارج از مرزها

۱۷۷

حمایت از سرمایهگذاران اقلیت

۱۱۶

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

۱

پرداخت مالیات

۱۳۳

گرفتن وام

۵

فرصتهای سرمایهگذاری در قطر

در کدام حوزهها سرمایهگذاری کنیم؟

در قطر میتوانید هم سرمایهگذاری سنگین انجام دهید و هم کسبوکار کوچک راه بیندازید ،اما
این دو شکل سرمایهگذاری در هر حوزه متفاوتی جواب میدهند.
JJسرمایهگذاری سنگین در قطر
بهترین فرصتهای سرمایهگذاریهای بزرگ در قطر در تازهترین گزارش وزارت بازرگانی امریکا
در این حوزهها هســتند :زیرســاختها ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،تولیدات غذایی ،بهداشت و

درمان ،هواپیمایی و صنایع دفاعی .طبق برآوردها دولت قطر در سال  ۲۰۱۷حدود  12.83میلیارد
دالر قرارداد با شــرکتهای مختلف داخلی و خارجی امضا کرد .در سال  ۲۰۱۷حدود  ۱۲درصد
هزینههای دولتی در حوزه بهداشــت و درمان ۱۰ ،درصد در آموزش و  ۲۱درصد در زیرساختها
بوده است.
زیرساختها :فرصتهای این بازار در میانمدت مربوط به توسعه بنادر تازه ،پروژههای سنگین
زیربنایی و همچنین جامجهانی  ۲۰۲۲قطر است.
فناوری اطالعات و ارتباطات :در این حوزه قطر در مارس  ۲۰۱۷برنامه «اســمارت نیشن» را
رونمایی کرد که بر اســاس آن بیش از  1.5میلیارد دالر هزینه خواهد شــد تا دوحه به یکی از
آنالینترین شــهرهای دنیا مبدل شود .شــهری که تمام بخشهایش به صورت دیجیتال به هم
متصل است .سرمایهگذاری در حوزههای ورزشی ،بهداشت و درمان ،حمل و نقل ،و محیطزیست از
بخشهای این برنامه خواهد بود.
تولیدات غذایی :فقط  ۷درصد مواد غذایی مصرفی مردم قطر در این کشور تولید میشود .قطر
بیشتر از  ۹۰درصد غذای خود را وارد میکند.
بهداشــت و درمان :قطر در طول دهه اخیر رشد بسیار ســریعی را تجربه کرده و این باعث
افزایش بیماریهای مربوط به تغییر در سبک زندگی مردم شده است .دولت قطر قصد دارد تا سال
 ۲۰۲۰بودجه بخش بهداشــت و درمان خود را دو برابر کند و به  ۸.۸میلیارد دالر برساند .ساخت
بیمارستانهای تازه یکی از مهمترین اهداف دولت در این حوزه است.
هواپیمایی و دفاع :قطر به دنبال نوسازی ارتش خود و همچنین تقویت و گسترش خط هوایی
ملی این کشور است .فرصتهای این بازار در حوزه تجهیزات دفاع هوایی و تجهیز ناوگان زمینی
هم باالست.
JJسرمایهگذاری سبک در قطر
قطر را یکی از مناسبترین کشورها برای راهانداختن کسبوکار کوچک ()Small Business
میدانند .اگر به دنبال سرمایهگذاری کمهزینهتر و کمریسکتر در این کشور هستید این حوزهها
مناسب به نظر میرسند:
 -۱تولید مصالح ســاختمانی قطر کشوری به سرعت در حال رشــد است و ایجاد ساختمان و
زیرســاختها لحظهای در آنجا متوقف نمیشود .به همین خاطر صادرات مصالح ساختمانی جزو
سرمایهگذاریهای کمخطر در این حوزه است.
 -۲مغازه رختشویی ،خشکشویی این کسب و کاری است که در قطر همیشه جواب میدهد!
قطریها کمتر در خانه لباس میشــویند و اکثرا مشــتری این ســرویسها هستند .راهانداختن
کسبوکار در این حوزه بسیار آسان است و نیاز به دانش و سرمایه خاصی ندارد.
 -۳آیتی افراد متخصص در حوزه آیتی در قطر زیاد نیستند و در این حوزه فرصت بسیار خوبی
برای متخصصان خارجی وجود دارد.
 -۴کارواش راهانداختن کارواش هم مثل خشکشویی جواب میدهد چون قطریها وقت و حوصله
ماشین شستن ندارند.
 -۵باشگاه ورزشی قطریهــا در طول سالهای اخیر بیشتر نگران سالمتی و تناسب بدنی خود
شــدهاند و به این علت باشگاههای ورزشی کنونی در این کشور جوابگوی تقاضای باالی کنونی
نیست.
 -۶غذای آماده و اسنک تولید و فروش غذاهای فراوریشده و کنسروی جزو مشاغل پرتقاضا در
قطر است.
 -۷فروش محصوالت تکنولوژیک عالقه به خرید اسمارتفون ،تبلت و کامپیوتر در قطر باالست اما
تعداد فروشگاههایشان آنچنان باال نیست.
 -۸خدمات تخصصی قطر به طور مداوم نیازمند مهندس ،حســابدار ،متخصص ساختســاز و
ساختمان ،متخصص خدمات درمانی و مشاغل مشابه است.
 -۹رستوران بخش اعظم نیروی کار در قطر خارجیها هستند و یکی بزرگترین مشکالت آنها
کمبود رستورانهای مخصوص ملیتهای مختلف است.
 -۱۰خدمات نگهداری و تعمیرات قطر کشــوری به شــدت در حال توسعه است و میزان نصب
تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی در آنجا باالست .نگهداری و تعمیر این تجهیزات  -از دستگاههای
تهویه گرفته تا لوازم الکترونیک خانگی  -جزو مشاغل به شدت مورد نیاز در قطر است.
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همسایهها

6

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

سریعترین رشد در میان واردات قطر (بین سالهای  ۲۰۱۱تا )۲۰۱۵

قطر در سال  ۲۰۱۶حدود  55.1میلیارد دالر صادرات داشت و در رده سی و نهم به
لحاظ بیشترین صادرات در دنیا قرار گرفت .در طول  ۵سال گذشته میزان صادرات قطر
به طور میانگین ساالنه  ۲۶درصد کاهش داشته و از  ۱۰۸میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۱به
رقم کنونی رسیده است.

۱

خز و خز مصنوعی

 ۱۱۹۰درصد رشد ( 1.7میلیون دالر)

۲

تسلیحات

 ۱۱۲۸درصد رشد ( 235.4میلیون دالر)

۳

ابریشم

 508.2درصد رشد ( 3.6میلیون دالر)

۴

خط آهن ،تجهیزات
واگن

 282.7درصد رشد ( 38.9میلیون دالر)

مهمترین صادرات قطر در سال ( ۲۰۱۶به ترتیب ارزش به دالر)

۵

نخ مصنوعی

 188.9درصد رشد ( 18.3میلیون دالر)

۶

چوب پنبه

 184.6درصد رشد ( 9.5میلیون دالر)

۷

چرم ،گل مصنوعی،
مو

 148.6درصد رشد ( 5.9میلیون دالر)

۸

پشم

 ۱۴۱درصد رشد ( ۲.۲میلیون دالر)

۹

رزین و صمغ

 140.6درصد رشد ( 4.7میلیون دالر)

۱۰

روی

 134.7درصد رشد ( 27.1میلیون دالر)

۱

گاز مایع

 33.5میلیارد دالر ( ۶۱درصد کل صادرات قطر)

۲

نفت خام

 8.85میلیارد دالر ( ۱۶درصد)

۳

نفت تصفیهشده

 2.31میلیارد دالر  4.2درصد)

سریعترین رشد در میان صادرات قطر (بین سالهای  ۲۰۱۱تا )۲۰۱۵
۱

سرب

 ۴۵۲۰۰درصد رشد نسبت به سال  10.4( ۲۰۱۱میلیون دالر)

۲

تسلیحات

 ۲۲۹۹۴درصد رشد ( 36.3میلیون دالر)

۳

الیاف مصنوعی

 22300درصد رشد ( ۴۴۸هزار دالر)

۴

ابریشم

 ۱۵۷۰۰درصد رشد ( ۶۳۲هزار دالر)

۵

رزین و صمغ

 ۶۷۰۰درصد رشد ( ۸۶هزار دالر)

۶

نخ مصنوعی

 ۵۲۰۰درصد رشد ( ۵۳هزار دالر)

۷

کشتی و قایق

7

شرکای تجاریقطر

(به ترتیب ارزش صادرات /واردات به دالر)

واردکنندهها
در سال  ۲۰۱۶کشورهای ژاپن ،کر ه جنوبی و هند بیشترین واردات را از قطر داشتهاند

 ۲۱۹۳درصد رشد  344.3میلیون دالر)

۱

ژاپن

 ۲۰درصد کل صادرات قطر ( 10.9میلیارد دالر)

۸

غالت

 ۱۷۷۸درصد رشد ( 12.1میلیون دالر)

۲

کره جنوبی

 ۱۶درصد ( 8.9میلیارد دالر)

۹

درخت و گیاهان زنده

 ۱۵۳۳درصد رشد ( ۹۸هزار دالر)

۳

هند

 ۱۳درصد ( 7.38میلیارد دالر)

۱۰

آالت موسیقی

 ۱۳۱۳درصد رشد ( ۶۵۰هزار دالر)

۴

چین

 8.1درصد ( 4.94میلیارد دالر)

۵

امارات متحده عربی

 6.8درصد ( 3.76میلیارد دالر)

۶

سنگاپور

 ۵.۵درصد ( ۳میلیارد دالر)

۷

تایلند

 ۴درصد ( 2.19میلیارد دالر)

۸

انگلیس

 3.4درصد ( 1.88میلیارد دالر)

مهمترین واردات قطر در سال ۲۰۱۶
قطر در ســال  ۲۰۱۶حدود  31.9میلیارد دالر واردات داشت و در رتبه  ۴۹کشورهای
واردکننده دنیا قرار گرفت .واردات قطر در طول  ۵ســال اخیر به طول مداوم افزایش
داشته است :واردات این کشور در سال  ۲۰۱۱حدود  15.5میلیارد دالر بود .ماشینآالت
و خودرو جزو مهمترین اقالم وارداتی در قطر به حساب میآیند.
۱

خودرو

 2.26میلیارد دالر ( 7.1درصد کل واردات قطر)

۲

توربینهای گازی

 1.24میلیارد دالر ( 3.9درصد)

۳

قطعات هواپیما

 1.11میلیارد دالر ( 3.5درصد)

۴

هواپیما و هلیکوپتر

 ۷۷۷میلیون دالر ( 2.4درصد)

۵

تجهیزات ساخت و
پخش رادیوتلویزیونی

 ۶۵۰میلیون دالر ( ۲درصد)
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۹

مصر

 ۲درصد ( 1.11میلیارد دالر)

۱۰

ایتالیا

 ۲درصد ( 1.1میلیارد دالر)

صادرکنندهها
مهمترین کشورهای صادرکننده به قطر در سال  ۲۰۱۶کشورهای امریکا ،چین و آلمان بودند:
۱

امریکا

 ۱۴درصد واردات کل قطر ( 4.61میلیارد دالر)

۲

چین

 ۱۰درصد ( 3.32میلیارد دالر)

۳

آلمان

 9.3درصد ( 2.97میلیارد دالر)

۴

امارات متحده عربی

 9.1درصد ( 2.91میلیارد دالر)

۵

ژاپن

 6.7درصد ( 2.14میلیارد دالر)

۶

عربستان سعودی

 4.3درصد ( 1.38میلیارد دالر)

۷

انگلیس

 4.1درصد ( 1.32میلیارد دالر)

۸

ایتالیا

 ۴درصد ( 1.29میلیارد دالر)

۹

هند

 3.8درصد ( 1.2میلیارد دالر)

۱۰

فرانسه

 3.2درصد ( 1.03میلیارد دالر)

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

دنیایمدرنها
شرکتهای فعال در حوزه سیستمهای حمل و نقل هوشمند بهتازگی صاحب تشکل شدند
در سال  ،1395در پایان کنفرانس سیستمهای هوشمند
حملونقل توسط فعاالن حوزه سیستمهای حمل و نقل
ساعد یزدانجو
هوشمند ،تصمیمی جدی گرفته شد که انجمنی به نام
دبیر بخش تشکلها
«انجمن سیستمهای هوشمند حملونقل» تاسیس شود.
این کار با همکاری اتاق بازرگانی تهران محقق شد و روز  12آذرماه امسال اولین مجمع
عمومی آن شکل گرفت .هيئت موسس این انجمن پیشنویس اساسنامه را تهیه کرد و در
این مجمع عمومی اساسنامه به تصویب رسید و اولین دوره هيئت مدیره نیز با انتخابات
اعضای مجمع عمومی برگزیده شدند .فعالیتهای سیستمهای حمل و نقل هوشمند در
ایران عمری چنددههای دارد اما اخیرا انجمن خصوصی فعاالن این حوزه تاسیس شده و
توانسته اعالم موجودیت کند.
JJسیستم حمل و نقل هوشمند چیست؟
سیستم حملونقل هوشــمند ( )ITSبهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات برای
بهبود عملکرد سیســتم حملونقل است .این سیستم به مجموعهای از ابزارها ،امکانات

و تخصصها از قبیل مفاهیم مهندسی ترافیک ،تکنولوژیهای نرمافزاری ،سختافزاری
و مخابراتی اطالق میشود که به صورت هماهنگ و یکپارچه به منظور بهبود کارآیی و
ایمنی در سیستم حملونقل به کار گرفته میشود .در سالهای اخیر مهندسان حمل و
نقل همراه با همکاری متخصصان رشتههای مخابرات و ارتباطات ،الکترونیک ،رایانه و نظایر
آن ،با به کار گرفتن فناوری اطالعات ،این سیستمها را به وجود آوردهاند.
در سیستمهای هوشمند ترافیک فناوریهای متفاوتی به کار میرود :از سیستمهای
اولیهای مانند هدایت خودرو و سیستم کنترل چراغهای راهنمایی ،تابلوهای اعالن ترافیک،
دوربین سرعتســنج و سیستم خودکار شناسایی شماره خودرو گرفته تا سیستمهای
پیشرفته و پیچیدهتری که به طور همزمان اطالعات متفاوتی را از منابع متفاوت یکپارچه
میکند؛ اطالعاتی مانند وضع آب و هوا ،وضعیت ترافیک ،وضعیت جاده و غیره.
سیستم حمل و نقل هوشــمند تنها یک ابزار یا فناوری جدید نیست .در واقع ،این
سیستم امکان یکپارچهسازی سیستم حملونقل را فراهم میآورد .یک سیستم حملونقل
به طور کلی شــامل شبکهها ،وسایل نقلیه ،افراد و کاالهاست .هرکدام از اجزای سیستم
حملونقل مشــخصات ،ارگانها ،و گاهی آژانسهای جداگانه دولتی دارند .ولی فناوری

تشکلها
اطالعات قادر است تمامی این اجزا را به صورت یک سیستم یکپارچه درآورد .اگر اطالعات
به صورت آسان و ارزان توسط تکنولوژی مدرن رد و بدل شود ،سیستم امکان بیشتری
برای بهینه شدن و مناسب عمل کردن خواهد داشت .برعکس ،اگر اطالعات در دسترس
نباشد یا با تأخیر جریان یابد ،عملکرد درست سیستم امکانپذیر نیست .در واقع ،تبادل
اطالعات تأثیر مستقیمی بر کارآمدی سیستم حملونقل دارد.
یک سیســتم حملونقل با محوریت اطالعات ،میتواند به حل مشکالت قدیمی و
کاذب موجــود بین حملونقل و ارتباطات کمک کند .افراد ،کاالها و اطالعات میتوانند
از یک نقطه به نقطهای دیگر منتقل شوند و در موارد زیادی ،برای دستیابی مؤثرتر به
این هدف ،یکی میتواند جایگزین دیگری شود .برای مثال ،فرستادن یک نامه به صورت
الکترونیکی سریعتر ،ارزانتر و قابل اطمینانتر از پست کردن آن است یا شرکت در یک
ویدئوکنفرانس بهجای مســافرت کردن و حضور در کنفرانس در مکانی دیگر به مراتب
سادهتر و اقتصادیتر است .پیشرفتهای بهوجودآمده در فناوری اطالعات میتوانند به
ایجاد یک سیستم کامال یکپارچه برای سالهای آینده کمک کنند.
JJیکپارچگی و دوری از تفکر جزیرهای
معضل ترافیک از دهه  ۱۹۵۰با تولید انبوه اتومبیلها آغاز شد .اتومبیلها جایگزین
درشکه و کالسکه شدند و بهتدریج در بسیاری از کشورها ،مشکالت حمل و نقل و ترافیک
به یکی از چالشهای مهم اجتماعی و ملی تبدیل شد .این پدیده سهم قابل توجهی از
سرمایههای ملی را به خود جذب کرد و در این فرآیند دستیابی به حمل و نقل ایمن،
ارزان و کارا به یکی از آرزوها و اهداف اصلی و ثابت سیاستهای توسعه کشورها تبدیل شد.
به گزارش وبسایت انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی استان خراسان ،از
دهه  1960ساخت هرچه بیشتر خیابان و جاده و بزرگراه در دستور کار تصمیمگیرندگان

قرار گرفت ولی مشــکالت به طور کامل محو نشــد و بهتدریج برنامهریزان حمل ونقل
بهتجربه آموختند که بهخصوص در مناطق شــهری مقوله جابهجایی مسافر را بهجای
جابهجایی اتومبیل مورد توجه قرار دهند و بدین ســان ایجاد شبکههای عظیم حمل و
نقل عمومی نظیر مترو و اتوبوسرانی آغاز شد .بهتدریج راهحلهای دیگری نظیر توجه به
کاربری زمین و نیز مدیریت تقاضای حمل و نقل و فراهم آوردن امکانات و تسهیالت در
مناطق مختلف نظیر خدمات دولتی و مدارس جهت کاهش سفرها مورد توجه قرار گرفت.
از دهه  1990متخصصان متوجه شدند که ظرفیتها و امکانات جدید در مدت کوتاهی
توسط مصرفکنندگان بلعیده شده و در اثر مسابقه ایجادشده بین ساخت راه و جاده با
تولید اتومبیلهای راحت و ارزان ،تالشهای عمرانی کماثر شده و ایمنی راهها نیز مرتبا
در حال کاهش اســت .از طرف دیگر ،پیشرفت فناوریهای روز شرایط مناسبی را برای
ایجاد ارتباط بیوقفه ( )onlineبین تصمیمگیرندگان ،مراکز مدیریت ترافیک ،خودروها
و نیز وضعیت ترافیکی جاده از طریق حسگرها و دستگاههای الکترونیکی فراهم ساخته
و در نتیجه امکان ایجاد یک مدیریت هوشمندانه ،هدفمند و هماهنگ به منظور ارتقای
بهرهوری و افزایش کارایی شبکه محقق شده بود .بدین گونه بود که در ابتدای دهه 1990
سیستمهای حمل و نقل هوشمند ( )ITSبه مفهوم امروزی آن متولد شد .البته قبل از
دهه  1990یعنی طی سالهای دهه  1970پروژههایی نظیر نصب دوربین در تقاطعهای
شهری و نیز کنترل هوشمند زمانبندی چراغهای راهنمایی متناسب با حجم ترافیک در
بسیاری از کشورها آغاز شده بود اما عبارت «سیستمهای حملونقل هوشمند» مخصوصا
از سال  ۱۹۹۰برای اولین بار در امریکا رایج شد و تمامی پروژهها و فناوریهای مرتبط با
موضوع و بهخصوص روابط تعاملی بین آنها در یک ساختار کالن و به هم مرتبط یکپارچه
را در بر گرفت.
ویژگیهای اخیر در واقع وجه تمایز مجموعه سیستمهای حمل و نقل هوشمند

ایلوش وزیری ،عضو هيئتمدیره انجمن سیستمهای حمل و نقل هوشمند:

انجمن ،فضایی برای جمعبندی برنامهها خواهد بود
ایلوش وزیری مدیرعامل شــرکت کنترل ترافیک تهــران و عضو منتخب اولین
هيئتمدیره انجمن سیستمهای حمل و نقل هوشمند است .با او که سابقه زیادی در
صنعت حمل و نقل هوشمند دارد درباره اهمیت تشکيل انجمن این حوزه گفتوگو
کردهایم که در ادامه میخوانید.

ایجاد انجمن حمل و نقل هوشمند چه ضرورتی داشته است؟

سیســتمهای حمل و نقل هوشــمند در تهران و سراسر کشور از اهمیت خاصی
برای کنترل ترافیک برخوردار هســتند .با توجه به اینکه ما سالهاســت در این فضا
کار میکنیم ،احساس نیاز کردیم به یک فضایی که بتواند مسائل را جمعبندی کند و
گروهی وجود داشته باشد که بتواند از موضوعاتی که در این خصوص در کشور پیاده
میشود حمایت کند .بنابراین این نیاز احساس شد که این انجمن تاسیس شود و بر
اساس قوانینی که در اتاق بازرگانی حاکم است ،این انجمن با حضور چند تن از استادان
و بزرگان سیســتمهای حمل و نقل هوشمند در قالب هيئت موسس شکل گرفت و
اکنون هم تبدیل شده است به یک انجمن و انتخابات اولین هيئت مدیره آن هم برگزار
شده است .این انجمنی است که بتواند اهداف سیستمهای حمل و نقل هوشمند را که
در دنیا نیز در حال استفاده شدن است ،در کشور پیش ببرد و این موضوع به صورت
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یکپارچه در همه شهرهای کشور ،بهخصوص در تهران پیگیری و هدایت شود.

این انجمن چه اهمیتی میتواند برای فعاالن کسبوکار حمل و نقل هوشمند
داشته باشد؟

اهمیت این انجمن از این باب محرز اســت که سیستمهای حمل و نقل هوشمند
کنونی بتوانند از کیفیت و کمیت مناسبی برخوردار شوند .منظور از کیفیت این است
که تاسیساتی که به کار گرفته میشوند ،از نظر فناوری و نوع کاربری بتوانند به صورت
یکپارچه و به شکل مناسبی در همه کشور مورد استفاده قرار بگیرند .بنابراین الزم بود
که در یک جایی این موضوعات جمعبندی شود و نتایجش در سطح کشور استفاده
شود.
اولویت این انجمن در حال حاضر چیست؟

ت میتواند شکلگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند از نظر معماری آنها
اولوی 
باشد .امیدوارم که ما بتوانیم یک جمعبندی از نظر معماری سیستمهای حمل و نقل
هوشمند داشته باشیم .البته ارگانهای ذیربط در حال فعالیت در این زمینه هستند،
بهخصوص شــهرداری تهران و وزارت راه که این امر را پیگیری میکنند .اما در داخل
انجمنها این کار میتواند به صورت تبادل نظر و افکار علمی دانشگاهها و صاحبنظران
فنی انجام شود و این جنبهها نیز وارد کار شود تا بتوانیم به صورت منسجم این برنامه
را در کشور پیاده کنیم.

سیستم حمل و نقل هوشمند تنها یک ابزار یا فناوری جدید نیست .در واقع ،این سیستم امکان یکپارچهسازی سیستم حملونقل را فراهم میآورد .یک سیستم
حملونقل به طور کلی شامل شبکهها ،وسایل نقلیه ،افراد و کاالهاست .هرکدام از اجزای سیستم حملونقل مشخصات ،ارگانها و گاهی آژانسهای جداگانه
دولتی دارند .ولی فناوری اطالعات قادر است تمامی این اجزا را به صورت یک سیستم یکپارچه درآورد.

را با پروژههای جزیرهای و پراکنده که قبل از آن انجام میشــد روشــن کرد .با این
دیدگاه ،ویژگی اصلی سیســتم حمل و نقل هوشمند ایجاد ارتباط و هماهنگی بین
پروژهها و کاربردهای مختلف فناوری روز حمل و نقل است .این نکتهای است که به
گفته کارشناسان ،در کاربردهای رایج سیستمهای حمل و نقل هوشمند در کشور ما
کمتر بدان توجه شده است .طی سالهای اخیر طرفداران نوپای سیستمهای حمل
و نقل هوشمند با ارائه تعاریف نادرست از این موضوع و نیز عملکردهای سطحی که
تأکید بیشتری بر بهکارگیری صرف تجهیزات و فناوریها میکند ،باعث شدهاند برخی
پیشکســوتان سنتگرا منکر هرگونه اثربخشی سیستمهای حمل و نقل هوشمند
شوند.
سیســتمهای حمل و نقل هوشــمند به طور کلی به دو دسته کلی زیرساختهای
هوشــمند و خودروهای هوشــمند تقسیم میشوند .زیرســاختهای هوشمند عمدتا
دربردارنده پروژههایی اســت که در معابر درونشهری و برونشهری توسط شهرداریها
در شــهرها یا توسط وزارت راه در جادهها و آزادراههای برونشهری ،به عنوان پروژههای
زیربنایی قابل اجراســت؛ نظیر نصب سیستمهای کنترل هوشمند در تقاطعها یا نصب
تابلوهای متغیر ترافیکی که در سطح خیابان و جاده نصب میشوند .بخش خودروهای
هوشمند نیز دربردارنده فناوریهای جدید داخل خودرو نظیر سیستمهای اعالم جلوگیری
از تصادف ،سیستمهای دید در شب و نیز سیستمهای هدایت مسیر و دیگر پروژههایی
است که اجرای آن عمدتا بر عهده کارخانههای خودروسازی است.
در ایران ،سیستمهای حمل و نقل هوشمند در ابتدا با نگرش شهری در اوایل دهه ۷۰
در تهران دنبال شد و هماکنون نیز در سطح وسیعی مورد اقبال دستاندرکاران و مسئوالن
حمل و نقل شهری ،جادهای و ریلی قرار گرفته و هریک از پروژهها به طور جداگانه در حال
طراحی و اجراست .این اقبال اگرچه رویکردی مثبت و در نوع خود حرکتی رو به پیش

اســت اما در آینده فقدان طرح استراتژیک سیستمهای حمل و نقل هوشمند در سطح
ملی باعث آسیبپذیری در روند پیشرفت پروژهها و عدم حصول نتیجه الزم خواهد شد.
JJحضور استارتآپها
یکــی از مهمترین نهادهایی که در سیســتمهای حمل و نقل هوشــمند در ایران
فعالیت میکنند ،شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی هستند .معاونتهای ترافیکی
شهرداریها و پلیس راهور از این سیستمها برای مدیریت شهر و رفت و آمد خودروها در
شهر و جادهها استفاده میکنند .تا چند سال پیش به نظر میرسید که این نهادهای دولتی
میتوانند دست باال را در سیستمهای هوشمند حمل و نقل داشته باشند اما از وقتی که
شرکتهای اینترنتی تاکسی و حمل و نقل شهر پا در این عرصه گذاشتهاند ،تا حدی موازنه
در این بخش به وجود آمده است .اکنون استارتآپهایی مثل «اسنپ» و «تپسی» هم از
بخشهای مهم سیستمهای هوشمند حمل و نقل به حساب میآیند.
در اولین مجمع عمومی انجمن سیستمهای هوشمند حمل و نقل ،نمایندگان نهادهای
دولتی و عمومی که در این عرصه فعالیت میکردند ،با وجود اینکه برای تشــکیل این
انجمن تــاش و رایزنی زیادی کرده بودند اما حضور نداشــتند .به دلیل اینکه انجمن
سیســتمهای هوشمند حمل و نقل از اتاق بازرگانی تهران موافقت اصولی تشکیل خود
را کســب کرده بود ،این نمایندگان نهادهای دولتی تمایل داشتند انجمن از همان ابتدا
به صورت تشــکلی کامال خصوصی پا به عرصه وجود بگــذارد .در عوض ،نمایندگانی از
استارتآپهای حوزه حمل و نقل در مجمع عمومی حضور داشتند و این امر نشان میداد
که جامعه سیستمهای هوشمند حمل و نقل باید مرزهای سابق خود را گسترش دهد
و دامنه خود را تا اســتارتآپهای این حوزه که امروز فعالیت و گردش مالی زیادی نیز
دارند بگستراند.

محمود صفارزاده ،عضو هيئت علمی دانشگاه تربیت مدرس:

طراحی معماری سیستمهای هوشمند در اولویت است
محمود صفارزاده عضو هيئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مدیرعامل پژوهشگاه
حملونقل پارسه است .او در انتخابات اولین هيئتمدیره انجمن سیستمهای حمل
و نقل هوشمند با بیشــترین رأی به عنوان عضو هيئتمدیره برگزیده شد .با او
گفتوگوی کوتاهی درباره تشکیل این انجمن داشتهایم.

 چه ضرورتی باعث شده است که انجمن سیستمهای حمل و نقل هوشمند
شکلبگیرد؟

ل و نقل هوشمند سیستمهای جدیدی هستند که ظرف
سیستمهای حم 
یک دهه اخیر در کشور ما بیشتر شایع شدهاند .ما هم از کشورهایی هستیم
كه ناچاریم فناوری را از خارج بیاوریم اما دانش داخلی را داریم و تلفیق این دو
با هم نیازمند تشکل و مجموعهای است که در وهله اول بتواند انتقال فناوری
از خارج را درســت و اساســی انجام دهد و ثانیا به دلیل اینکه سیستمهای
حمل و نقل هوشند یک حوزه چندبخشی است ،بتواند بخشهای مختلف را با
یکدیگر هماهنگ کند .به این ترتیب ،ما خواهیم توانست از هزینههایی که در
سیستمهای هوشمند انجام میشود به نفع جامعه و کشور بهرهبرداری بهینه
انجام دهیم.

اولویت این انجمن در قدمهای اول چه خواهد بود؟

مهمترین اولویت ما تهیه معماری این سیستمهای حمل و نقل هوشمند خواهد
بود .به عبارت دیگر ،باید یک چیدمان اولیه از حمل و نقل هوشمند در کشور داشته
باشیم .درست مثل هر خانهای که پیش از ساختن نقشه معماری آن کشیده میشود.
ما هم چون میخواهیم شهرهای خود را در آینده به شهرهای هوشمند تبدیل کنیم
و چارهای هم جز این نداریم که همه جنبههای زندگی خود را از دولت گرفته تا رفت
و آمد الکترونیک بکنیم ،باید ابتدا یک پالن معماری و یک نقشه راه اولیه برای ارتباط
این حوزهها و بخشها با یکدیگر داشته باشیم تا همه بدانند که در چه جهتی باید
حرکت کنند.
انجمن خواهد توانست این کار را بکند؟

امیدواریم که انجمن قادر باشــد این کار را به انجام برساند .بستگی به این دارد
کــه همه با هم چقدر همکاری کنند و بنشــینند و آن طــرح مقدماتی و برنامه
هوشمندسازی را تهیه کنند و در اختیار همه قرار دهند تا تکههای کوچک پازل که
شرکتهای خصوصی هستند بدانند جایگاهشان کجاست و هرکسی هر قسمتی را
که انجام میدهد و تجهیزات میخرد و کارهای نصب و نگهداری را بر عهده میگیرد،
بداند که این کارش در نهایت چه خروجیای خواهد داشت و دادههایش از کجا گرفته
میشود و به کجا خواهد رفت.
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برداشتن گامهای اولیه یک تشکل خصوصی
تشکیل انجمن قدم محکمی است که با توجه به محدودیتهای موجود برداشتهشده است

حجتاهلل بهروز
عضو هيئت موسس انجمن
سیستمهای حمل و نقل
هوشمند

هيئت مدیره
انجمن
سیستمهای
ل و نقل
حم 
هوشمند

سالها اســت که تالش میکردیم تشکلی برای سیستمهای
ل و نقل هوشمند داشته باشیم و سعی میکردیم هم در توسعه
حم 
این سیســتمها نقش بازی بکنیم و هم بتوانیم از امکاناتی که در
کشور وجود دارد برای توسعه بهره ببریم .سال گذشته نقطهعطفی
برای سیستمهای حمل و نقل هوشمند بود و در پایان کنفرانس
سیستمهای حمل و نقل هوشــمند وظیفهای بر عهده برخی از
دوســتان گذاشته شد تا تشکیل انجمن و تشکل این حوزه را در
بهترین و سریعترین حالت پیگیری بکنند .کسانی که جزو هيئت
موسس این انجمن بودند ،از چهرههای شناختهشده این حوزه به
یرفتند.
شمارم 

محمود صفارزاده
عضو هيئتمدیره

ایلوش وزیری

عضو هيئتمدیره

ژوبین عالقهبند

عضو علیالبدل هيئتمدیره
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فرشاد جاللی

عضو هيئتمدیره

محمود سیادت موسوی

عضو علیالبدل هيئتمدیره
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سید مهدی امامی
عضو هيئتمدیره

سارا لطیفی

عضو هيئتمدیره

غالمرضا مظفری
بازرس

از مقطع پس از کنفرانس سیستمهای حمل و نقل هوشمند
در سال گذشته ،شکلهای متفاوتی از یک تشکل برای این حوزه
ارزیابی و در نظر گرفته شد .تصمیم بر این گرفته شد که با توجه به
همکاری اتاق بازرگانی تهران در زمینه ایجاد تشکلهای اقتصادی،
در این نهاد که پارلمان بخش خصوصی به شــمار میرود انجمن
سیســتمهای حمل و نقل هوشمند تاسیس و ثبت شود .البته با
وزارت علــوم ،وزارت کار ،وزارت تعاون و حتی وزارت کشــور هم
مکاتباتی شده بود اما این تالشها به ثمر ننشست و تصمیم بر این
گرفته شد که از طریق اتاق بازرگانی تهران تشکیل انجمن پیگیری
و موافقت اصولی تشکل سیستمهای حمل و نقل هوشمند گرفته
شود .پس از این مرحله سعی کردیم از شرکتهایی که در سراسر
کشور در حوزه سیستمهای حمل و نقل هوشمند فعالیت دارند
جذب اولیه صورت بگیرد تا جمع اولیه که بتوانند انجمن را به ثبت
برسانند شکل بگیرد و پس از آن ،شرکتها و افراد عالقهمند به این
حوزه نیز به انجمن اضافه شوند.
دوســتانی که از صاحبنظران قدیمی در حوزه سیستمهای
حمل و نقل هوشــمند به شــمار میروند اما در مراکز دولتی و
عمومی مشغول بودند ترجیح دادند که در مجمع عمومی حضور
نداشته باشند تا انجمن سیستمهای حمل و نقل هوشمند از همان
ابتدا به صورت یک تشکل کامال خصوصی فعالیت خود را شروع
کند .دلیل این کار نیز این بوده است که در اتاق بازرگانی ممانعتی
وجــود دارد که افراد با ســمتهای دولتی خود در تشــکلهای
زیر نظر اتاق عضویت داشــته باشند .این اتاق یک ساختار کامال
خصوصی و پارلمان بخش خصوصی است .با این شرایط ،هيئت
موسس پیشنویسی برای اساســنامه انجمن پیشنهاد کرد .این
متن یک پیشنویس تیپ بود که برای تشکلهای اتاق بازرگانی
تهران به کار میرود .تشکلهای زیادی که زیر نظر اتاق بازرگانی
قرار دارند از همین اساســنامه تیپ اســتفاده میکنند و هيئت
موســس انجمن سیستمهای حمل و نقل هوشمند نیز از همین
اساسنامه تیپ اســتفاده کرد .هيئت موسس اولیه طی چندین
جلســه درباره چارچوبها و محتوای اساسنامه بحث کردند و در
نهایت ،یک اساسنامه پیشنهادی برای این انجمن شکل گرفت ،به
طور همزمان ،در شبکه مجازی فعاالن سیستمهای حمل و نقل
هوشمند نیز مطرح شد و چالشها و بحثهای سازنده زیادی بر سر
اساسنامه در آن اتفاق افتاد و جدی بودن بحثها و جدیت در عزم
تشکیل این انجمن لذتبخش بود .اساسنامهای که بر اساس این
جمعبندیها به دست آمده شاید به دلیل محدودیتهای قوانین
و مقررات ایدهآل نباشــد اما قدم محکمی است که با استفاده از
ساختارهای موجود برداشته شده است.

فعاالن بخش خصوصی در انجمن حملونقل بینالمللی ،اعتقاد دارند که در مقایسه با سالهای گذشته ،میزان حملونقل کاال کاهش یافته است.
در آذرماه امسال ،یونس آغاسی جاوید ،رئیس هیئتمدیره این انجمن ،گفت که «ترانزیت ما در سال  95نسبت به سال  92حدود  40درصد
کاهش داشته است و همچنین آمار سال  96تقریبا نسبت به  10سال گذشته حاکی از این کاهش است»

ظرفیتهای ترانزیتی مغفولمانده ایران

انجمن سراسری شرکتهای حملونقل بینالمللی از سال  1348در حال فعالیت است

سال گذشته ایران  43میلیارد و  684میلیون دالر کاال وارد کرد .در مقایسه با سال پیش از
آن ،واردات به کشور  5.16درصد افزایش یافته بود .در سال  95صادرات غیرنفتی  43میلیارد و
 930میلیون دالر بود که  3.54درصد رشد پیدا کرده بود .مجموع تجارت خارجی ایران بیش
از  3.5میلیارد دالر رشد کرده بود که نشان میداد تجارت خارجی نسبت به سال قبلتر از آن،
دادوستد بیشتری کرده بود .حجم عملیات تجاری صادرات و واردات در گمرکات کشور 163
میلیون و  47هزار تن بود که حدود  34میلیون تن از سال قبل از آن بیشتر شده بود .این حجم
عظیم صادرات و واردات به چهار صورت هوایی ،ریلی ،دریایی و زمینی انجام و بخش چشمگیری
از آن به وســیله شــرکتهای حملونقل بینالمللی ایرانی وارد ایران یا از آن خارج میشود.
شرکتهای حملونقل بینالمللی در ایران غالبا در حوزه دریایی یا زمینی فعالیت میکنند.
JJنقطه قوت بنادر
حملونقل بینالمللی به سه صورت زمینی ،دریایی و هوایی انجام میشود .عمده حملونقل
بینالمللــی کاال در ایران به روش دریایی و زمینی صــورت میگیرد .موقعیت ایران از نظر
اســتراتژیک در کشتیرانی جهانی یک موقعیت بسیار استثنایی است و با توجه به جمعیت
تکم  400میلیون نفری واقع در منطقه ،مسیر ایران بهترین مسیر برای صادرات و واردات
دس 
برای کشورهای محصور در خشکی اطراف است .عمدهترین شیوه حمل کاالها حمل دریایی
است که بیش از  90درصد حملونقل جهانی از این طریق انجام میشود .این روش به دلیل
حداقل هزینه و نبود نیاز به راهســازی و ایجاد خطوط راهآهن و جاده از دیرباز مورد توجه و
اســتقبال تجار بوده اســت .البته هزینه زمان در ایران نوع حمل کاال افزایش مییابد و برای
کاالهای بسیار ارزشمند و کمحجم و کموزن روش مناسبی نیست.
مهمترین بندر تجاری ایران بندر شهید رجایی در بندرعباس است که طی سالهای پس
از برجام رشد قابلتوجهی در ورود و خروج کاال در این بندر به وجود آمده است .طبق آخرین
آمار ،وزارت راه و شهرســازی اعالم کرده که در هفت ماهه ابتدایی سال جاری رشد ترانزیت
ایران به رقم  ۲۳درصد رسیده است .طبق آمارهای ارائهشده از فعالیت  ۳۲مرز زمینی و آبی
کشور بیش از  5میلیون و  ۴۰۰هزار تن کاال ترانزیت شده که در قیاس با مدت مشابه سال
قبل افزایش  ۲۳درصدی نشان میدهد .در طول این مدت یک میلیون و  ۶۰۰هزار تن مواد
نفتی و  3میلیون و  ۸۰۰هزار تن مواد غیرنفتی مانند مازوت ،پارچه ،قطعات اتومبیل ،برنج،
گازوئیل ،الستیک و پنبه از مرزهای ایران ترانزیت شده است.
با این حال ،فعاالن بخش خصوصی در انجمن حملونقل بینالمللی ،اعتقاد دارند که در
مقایسه با سالهای گذشته ،میزان حملونقل کاال کاهش یافته است .در آذرماه امسال ،یونس
آغاســی جاوید ،رئیس هیئتمدیره این انجمن ،گفت که «ترانزیت ما در سال  95نسبت به

سال  92حدود  40درصد کاهش داشته است و همچنین آمار سال  96تقریبا نسبت به 10
سال گذشــته حاکی از این کاهش است» .او در اولین نشست مشترک انجمنهای استانی
حملونقل بینالمللی کشور به میزبانی خراسان گفت« :متاسفانه با شرایط و معضالت موجود
ترانزیت که باید تبدیل به فرایند بسیار خوبی جهت منبع درآمدی میشد ،از بین رفته است.
این عوامل تاثیر منفی بر کل پروسههای اقتصادی دارد و اقتصاد کشور را تحتالشعاع قرار داده
اســت .ما بخش خصوصی هستیم که همیشه با مدیران دولتی در جلسات شرکت میکنیم
و مطالبات خود را همواره احیا میکنیم .متاســفانه در دولت ما هماهنگی که باید خروجی
آن به صورت سیســتماتیک تبدیل به یک صنعت یا خروجی خاصی شود ،دیده نمیشود و
همین امر سبب میشود تا در امور ترانزیت توسعه و رونقی را شاهد نباشیم ».آغاسی جاوید
تاکید کرد« :مقررات در چارچوب توسعه ترانزیت نیست و بازدارنده است .همچنین تصمیماتی
که در دولت گرفته میشود ،به صورت جزیرهای است اما به صورت سیستماتیک با یکدیگر
همســو نیســتند .در خصوص موضوع ترانزیت مرکز تحقیقات و توسع ه وجود ندارد تا سایر
اجزای تشکیلدهنده سیستم اقتصادی کشور با یکدیگر در تناسب باشند و فرایندهای مدیریت
نیروهای مختلف ترانزیت را توسعه دهند».
آغاســی افزود« :بخش دیگر موانع ما به محدودکنندههای زمانی بازمیگردد .زمانی که
شرکتی از مسیرهای بسیار دور دنیا مبادرت به گرفتن یک محمولهای در ایران میکند ،این
محموله وارد یک گلوگاه میشود و به عبارت دیگر در چالهای میافتد که خروج از این چاله

میزان ترانزیت کاالهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای کشور بر حسب نوع عبور در سال 1395
نوع عبور

مواد نفتی

مواد غیرنفتی

جمع

درصد به کل

جادهای به جادهای (توسط کامیون)

253878

2010707

2264585

29

ورود از مرزهای جادهای (توسط کامیون) ،خروج از بنادر

1476926

368131

1845057

23.6

ورود از بنادر ،خروج از مرزهای جادهای (توسط کامیون)

95164

3463349

3558513

45.5

بنادر به بنادر (توسط کامیون)

1623

146000

147623

1.9

جمع جاد های

1827591

5988187

7815778

-

درصد به کل

23.4

76.6

100

-
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بسیار شدید و سنگین است .کشور حقوق ورودی حداقل  25درصدی بر کاالها دارد و باالترین
ِرنج حقوق ورودی کاالهای وارداتی جهان اســت .دولت به حقوق ورودی کاالهای وارداتی به
عنــوان منبع درآمد نگاه میکند در حالی کــه در دنیا حقوق ورودی برای حمایت از صنایع
داخلی به صورت موقت وضع میشود».
صنعت حملونقل بینالمللی در ایران گرفتار مشکالتی است که ریشه بسیاری از آنها به
ناکارآمدینهادهایدولتیبازمیگردد.محمدجوادعطرچیان،دبیرانجمنسراسریشرکتهای
حملونقل بینالمللی ،در آبانماه امسال ضمن نامساعد خواندن فضای کسب و کار در حوزه
حملونقل به ایسنا گفته بود که شرکتهای حملونقل بینالمللی با مشکالت متعددی در
زمینههای گمرکی ،امور بانکی ،روادید ،امور مالیاتی و بیمه مواجه هستند .عطرچیان با اشاره
به اين مشکالت گفته بود« :عالوه بر مشکالت فوق ،نهتنها حجم حملونقل کاال ،بلکه حجم
جابهجایی حملونقل بینالمللی و ترانریت کاال نیز با کاهش مواجه است ».او یکی از نکات مهم
و کاربردی را گمرک الکترونیک عنوان کرده و گفته بود« :گرچه راهاندازی گمرک الکترونیک
موجب صرفهجویی در زمان و حذف کاغذ در جابهجایی اسناد میشود ،اما علیرغم اقدامات
خوب گمرک ،برای جا افتادن این فرایند در کشور به ساختارهای مناسبی نیاز است و به همین
خاطر شرکتهای حملونقل با مشکالت زیادی روبهرو هستند».
JJانجمنی  50ساله
در سال  1348انجمن با همت و فعاليت سه شركت حملونقل بينالمللي ايراني ،انجمن
شرکتهای حملونقل بینالمللی تأسيس شد .در آن زمان شركتهاي حملونقل بينالمللي
ايراني انگشتشمار بودند و حملونقل برونمرزي كاال عمدتا توسط فورواردرهاي (کارگزاران
حمل) خارجي كه نمايندگان يا دفاتري در ايران داشتند انجام ميشد .اين تجمع صنفي به

اعضای هیئتمدیره انجمن سراسری شرکتهای
حملونقل بینالمللی ایران

یونس آقاسی
جاوید

رئیس هیئتمدیره

فرید صفارزاده

عضو هیئتمدیره

افسانه فخری
نایبرئیس

علی محمودی
سرای

عضو هیئتمدیره

محمدصادق خانلو بابک رایزن
عضو هیئتمدیره

120

عضو هیئتمدیره

حسین زمانی
خزانهدار

محمد نیکپی

علیاصغر
جنگآوران

عضو هیئتمدیره

حسین ناجیپور

عضو هیئتمدیره

عضو هیئتمدیره

حمیدرضا
اکبرجانی

محمدجواد
عطرچیان

عضو هیئتمدیره
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دبیر انجمن

شکل و تحت عنوان سنديكا فعاليت خود را شروع كرد و در تاريخ  29شهریورماه  1352به
عضويت سازمان جهاني فياتا پذيرفته شد و به موجب اساسنامه ،وظيفه هماهنگي و ارتقاي
وضعيت و كيفيت كار اعضا و در عين حال ،وظيفه توزيع «كارنه تير» را بر عهده داشت .كارنه
تیر سندی است گمركی كه برای ترانزیت بینالمللی كاال در چارچوب كنوانسیون «تیر» در
كشور مبدأ صادر میشود و به موجب آن ،كاال در وسیله نقلیه جادهای به طور پلمبشده از
خاك كشورهای بین راه عبور میكند و تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمركی مربوط به
ترانزیت در مرزهای ورودی و خروجی این كشورها طبق قوانین داخلی آنها نخواهد بود .فیاتا
سازمانی غیردولتی است که امروزه صنعتی را ارائه میدهد که تقریبا  40هزار شرکت مدیریت
حمل کاال و آماد (لجســتیک) را پوشــش میدهد و به عنوان «معمار حملونقل» شناخته
میشــود و حدود  8تا  10میلیون نفر را در  150کشــور در استخدام دارد .فیاتا بزرگترین
سازمان غیردولتی در زمینه حملونقل است که در تمام دنیا نفوذ دارد.
بعد از انقالب اسالمي ايران به دنبال سياست دولت جمهوري اسالمي داير بر بسط فعاليت
و حمايت از شركتهاي حملونقل بينالمللي ايراني ،تعداد اين شركتها افزايش يافت و به
تبع آن تعداد اعضای سنديكا نيز فزوني گرفت .با تصويب قانون جديد تشكلهاي صنفي ،نام
سنديكا در سال  1374به «انجمن سراسري شركتهاي حملونقل بينالمللي ايران» تغيير
يافت .در ســالهاي بعد از انقالب ،اگرچه دامنه فعاليت انجمن گسترش يافته ولي موقعيت
و ميزان پذيرش آن در ميان متوليان بخش حملونقل نشــيب و فراز داشته و ميان نگرشي
منفي در سالهاي پيش ،تا قبول و پذيرش و احساس همكاري در سالهاي اخير در نوسان
بوده است .با تغيير نگرش دولتمردان به نقش و اهميت تشكلهاي صنفي ،انجمن شركتهاي
حملونقل بينالمللي نيز تالش کرده در هر زمينهای با متوليان بخش حملونقل و سازمانهاي
مرتبط با اين فعاليت همكاري کند .در حال حاضر شمار اعضاي انجمن از حدود  317شركت
نيز فراتر رفته است .از لحاظ طرحهاي تضمين و پوشش بيمهاي دستهجمعي ميتوان ادعا کرد
كه انجمن سراسري شركتهاي حملونقل بينالمللي ايران از معدود انجمنها در سطح جهان
است كه توانسته است در زمينههاي مهم و اساسي چون تضمين حقوق و عوارض گمركي،
مسئوليت مدني حملكنندگان و حقوق صادركنندگان بارنامه و راهبارنامه ( )CMRخدمات
مطلوب و مناسبي را براي اعضای خود فراهم آورد .عالوه بر خدمات يادشده ،هيئتمديره و
كارشناسان انجمن خدمات مشورتي و رايزنيهاي حرفهاي خود را در اختيار متوليان بخش
حملونقل قرار میدهند و در تنظيم قوانين ،آیيننامهها ،مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با
حملونقل بينالمللي سهيم هستند.
میزان تن کیلومتر بار وارده و صادره راهآهن در
سال 1395
نام بندر

میزان تن
کیلومتر وارده

میزان تن
کیلومتر صادره

بندر امام

1009

329

بندرعباس

897

6858

سرخس

70

223

رازی

68

15

میرجاوه

1

3

بندر امیرآباد

8

0

اینجه برون

8

3

سربندر

1

0

ماهشهر

0

796

خرمشهر

0

4

جمع کل

2062

8231

عملیات کانتینری در بنادر
در سال 1395
نام بندر

کانتینر

بندر امام

124119

خرمشهر

74474

شهید رجایی

2282790

شهید باهنر

4882

بندرلنگه

998

بوشهر

130380

چابهار

21491

انزلی

4519

نوشهر

309

امیرآباد

413

قشم

7697

گناوه

11627

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

پیرمرد و صنعت

درستایش رضا نیازمند
«مرد توسعه صنعتی ایران»

کارآفرین
رضا نیازمند« ،مرد توسعه صنعتی ایران» در 96سالگی درگذشت

پیرمرد چشم ما بود
پیرمرد به صندلی چوبی قدیمی در اتاق کارش تکیه میزند و
ولی خلیلی
در حالی که قاب عکس قدیمی با هاشورهای طالیی گلدار پر
از مدالها و نشانهای افتخارش را در دست گرفته است؛ مکثی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی
میکند و بعد انگار که وارد تونل زمان شده باشد ،روی تکتک
نشانها انگشت میگذارد و شروع به صحبت میکند« :این مدال چندپر که میبینید نشان آبادانی
و پیشرفت است که بعد از راهاندازی سازمان گسترش دریافت کردم ،اینیکی نشان درجهیک طال
است که از سازمان بهرهوری آسیایی در توکیو گرفتم و آنیکی هم نشان درجهدوی تاج است که بعد
از راهاندازی مس سرچشمه دریافت کردم و »...رضا نیازمند معاون وزیر اقتصاد در دهه  40شمسی
و بنیانگذار بســیاری از صنایع نوین و ساختارهای صنعتی چند هفته گذشته در سن 96سالگی
درگذشت؛ مردی که زندگیاش با توسعه اقتصاد و صنعت ایران برای سالهای متمادی گره خورده
بود و تا زمان مرگ به ایران و پیشرفت کشور فکر میکرد.
رضا نیازمند متولد سال  1300است ،خودش در کتاب خاطراتی که از زندگیاش تحت عنوان
«تکنوکراسی و سیاســتگذاری اقتصادی در ایران» منتشر شده ،پدر و مادرش را همدانی معرفی
میکند و میگوید که خودش به دلیل کوچ اجباری خانواده و فرار پدرش از دست ماموران رضاشاه
در کرمانشاه به دنیا آمده است .پدرش از تجار همدان بوده و به «رئیسالتجار» شهره ولی در زمان
کودکی او بر اثر بیماری سل جانش را از دست داد .نیازمند میگوید« :مادرم مجبور به تامین هزینه
ما شد بدون اینکه سرمایهای داشته باشد .تنها داشتهاش یک چرخ خیاطی بود و یک اتو که پدر
برایش خریده بود ».او از شــش سالگی وارد مدرسه شد و با پایان تحصیل برای کمک به مادرش
قصد داشت مشغول کار شود و حتی شغلی در یک مغازه تعمیر پمپ آب پیدا کرد اما با مخالفت
مادر روبهرو شد .در یکی از مصاحبههایش گفته« :وقتی دیپلم متوسطه را گرفتم دنبال کار بودم اما
مادرم فهمید و گفت :چرا دنبال کار میگردی؟ گفتم :برای اینکه کمک تو باشم ،پدر نداریم .گفت:
هیچ حقی نداری دنبال کار باشی ،باید بروی دانشگاه ،هروقت مهندس شدی ،برو دنبال کار ».بعد
از این بود که به توصیه مادر و البته عالقه شخصی به ادامه تحصیل فکر کرد و در این بین متوجه

تبلیغاتی شد که در روزنامهها برای تاسیس دانشکده صنعتی ایران و آلمان منتشر شده بود؛ پس با
توجه به عالقهاش به صنعت و کار صنعتی در این دانشکده ثبتنام کرد و در رشته مهندسی معدن
و ذوب فلزات فارغالتحصیل شد و پس از آن در کارخانه ونک که آلمانیها راهاندازی کرده بودند به
عنوان مهندس کارخانه مشغول کار شد .کارخانهای که تبدیل به مرکز تعمیرات کارخانهجات کشور
شده بود و رضا نیازمند در سال  1324مدیر فنی و معاون آن شد .البته او در طول این سالها هدف
بزرگش ،جمع کردن پول برای رفتن به امریکا و ادامه تحصیل بود .خودش میگوید که یک سال
طول کشید تا یک بلیت رفت و برگشت خرید و به امریکا رفت .او در نیویورک در رشته مدیریت
صنعتی و حسابداری صنعتی تحصیل را شروع کرد و بعد از مدتی در یک سینما کار پیدا کرد و به
این شکل از پس هزینههای تحصیل و زندگی بر آمد .همهچیز در امریکا برای نیازمند خوب پیش
میرفت تا اینکه در نیمههای تحصیل متوجه بیماری مادرش شد و سریع به ایران بازگشت.
او با توجه به رشته تحصیلیاش در امریکا در سال  1329جذب سازمان برنامه شد که در آن
ســالها تازه تاسیس شده بود و در آن مستشاران فرنگی کار میکردند .در این سالها نیازمند از
این مستشــاران کار بسیار یاد گرفت و درنهایت به توصیه یکی از آنها که برایش معرفی نامه هم
نوشــت برای تحصیل دوباره به امریکا رفت .او در سال  1333به دانشگاه سراکیوز نیویورک رفت
تا در رشته مدیریت صنعتی که عالقه بسیاری به آن داشت تحصیل کند .در این دوره توانست به
عضویت انجمن مدیریت امریکا و انجمن بینالمللی مدیریت هم دربیاید ولی این بار نیز به دنبال
شدت گرفتن بیماری مادرش بار دیگر تحصیل را نیمهکاره گذاشت و دکترا نگرفته به ایران بازگشت.
دوباره برای کار به سازمان برنامه رفت و مدتی در این سازمان مشغول به کار بود تا اینکه با تغییر
مدیریت ســازمان برنامه ترجیح داد از این موسسه برود .او در کارخانههای مختلفی در حوزههای
نساجی ،تولید سیمان و ...کار کرد و خود را به عنوان یک مدیر خوشفکر و بهروز صنعتی معرفی
کرد و همین موضوع باعث شد در سال  1342علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد (مردی که نیازمند او
را پدر تکنوکراسی ایران میداند) او را برای معاونت صنایع و معادن انتخاب کند و دوران طالیی در
صنعت کشور ،کلید بخورد.

مدیر درستکار و باجسارت
توصیههای نیازمند به مدیران اقتصادی

علیاصغر سعیدی
استاد دانشگاه و نویسنده کتاب
زندگی رضا نیازمند

122

رضا نيازمند شخصيت بسيار پيچيده و جالبي بود كه من
در ســالهای گذشته و در جریان تحقیق چند کتاب به
آن رسیدم؛ شــخصیتی که فكر ميكنم تنها توانستهام
بخشي از زندگي و خدماتشان را در كتاب «تكنوكراسي و
سیاستگذاری اقتصادی در ایران» خالصه كنم و همچنان
پرداختن به زوايای دیگر زندگیاش نيازمند زمان بيشتري
است .نكتهاي كه باعث آشنايي و اصال دلیلی شد كه من
به فکر نوشتن کتاب زندگی دکتر نیازمند بیفتم ،تحقیق
روی صنایع و صاحبان صنایع در عصر پهلوی بود؛ كاری
که حدود  20سال است انجام ميدهم و سبب آشناييام
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با رضا نیازمند شد .در جریان این کار من به دنبال این بودم که ببینم نظر مقامات آن دوره
در مورد بخش خصوصي چگونه بوده اســت و به صورت مشــخص درباره آقای محمدتقی
برخــوردار (کارآفرین عصر پهلوی و بنیانگذار بســیاری از صنایع خانگی در ایران) با دکتر
نیازمند گفتوگو كــردم ولي در جریان این صحبتها درهمان دقايق اول ياد ضربالمثلي
افتادم درباره تاريخ شفاهي و اهمیت آن که میگوید« :هر سالمندي كه از دنيا ميرود مانند
چند كتابخانهای است كه آتش زده ميشود»؛ و براساس همين ضربالمثل بود که تصمیم
گرفتم کتاب زندگی دکتر نیازمند را بنویسم و البته شانس هم با من یار بود كه او پذيرفت.
گفتوگو با دکتر نیازمند حدود دو سال طول كشيد و حاصل آن شد کتاب «تکنوکراسی و
سیاستگذاری اقتصادی در ایران».
خود دکتر نیازمند همیشه درباره زندگیاش ميگفت كه من شانس داشتم و در يك فرآيند

دهه  40شمسی را در تاریخ اقتصاد ایران باید دوران طالیی صنعتی شدن و راهاندازی کارخانههای
متعدد به خصوص از سوی بخش خصوصی در کشور دانست و بیشک مرد اول این تحول کسی
نیست جز رضا نیازمند.

JJنشان آبادانی و پیشرفت
دهه  40شمسی را در تاریخ اقتصاد ایران باید دوران طالیی صنعتی شدن و راهاندازی کارخانههای
متعدد به خصوص از سوی بخش خصوصی در کشور دانست و بیشک مرد اول این تحول کسی
نیســت جز رضا نیازمند .در این سالها کارخانهجاتی همچون خودروسازی ،اتوبوسسازی ،لوازم
خانگی ،لوازم الکتریکی و ...راهاندازی شد .خودش میگوید« :فکر کنم  70 ،60درصد صنایعی که
آن زمان راه افتاد با امضا و تشویق من بود ».او در این سالها عالوه بر معاونت وزارت اقتصاد ،نماینده
ایران در هیئت مدیره سازمان بهرهوری آسیایی ،عضو هیئت امنای دانشگاه شریف و سرپرست گروه
برنامهریزی صنایع و عضو هیئت مطالعه قرارداد ذوبآهن با روسها شد و در نهایت در سال 1346
کاری کرد کارستان که حاال  50سال است نام او را جاودانه کرده و آن تاسیس سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران است .سازمانی که سنگ بنایی شد برای راهاندازی و نوسازی صنایع در ایران و
در همان سالهای مدیریت نیازمند 4 ،کارخانه ماشینسازی اراک ،ماشینسازی تبریز ،تراکتورسازی
تبریز و آلومینیوم اراک در زیرمجموعه آن به بهرهبرداری رسید .همچنین به دستور او در این دوره
شهرك صنعتی تبریز و اراک نیز ساخته شد .نیازمند به دلیل خدمات ارزشمندی که در این سالها
انجام داد و نقش اساسی که در صنعتی شدن کشور داشت نشان درجه اول «آبادانی و پیشرفت»
را دریافت کرد.

با پایان یافتن دهه  40رضا نیازمند از ســازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران استعفا داد ،او
دیگر تمایل چندانی به کارهای دولتی نداشت اما استعفا و رفتنش همزمان با تاسیس شرکت معدن
مس سرچشمه شده بود ،شاه و وزیر اقتصاد وقت با توجه به تجربه صنعتی و مدیریتی نیازمند اصرار
بسیاری داشتند که او راهاندازی مهمترین و بزرگترین معدن کشور را در دست بگیرد ،اما نیازمند
در ابتدا مخالفت میکرد تا اینکه در نهایت پذیرفت و از سال  1351رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت مس سرچشمه شد .راهاندازی معدن مس سرچشمه با توجه به عظمت کار  3سال به طول
انجامید و در نهایت در سال  1354این معدن افتتاح شد و او به پاس تالش شبانهروزیاش نشان
درجهدوی تاج را دریافت کرد .البته نیازمند مدت زیادی بعد از راهاندازی معدن مس سرچشمه در
این مجموعه نماند و اســتعفا داد ،فشار کار زیاد او را بیمار کرده بود تا جایی که مدتی برای مداوا
به امریکا رفت .در این سالها و بعد از حدود  30سال کار و فعالیت مستمر صنعتی و مدیریتی و
رضا نیازمند دیگر عالقه چندانی به شغلها و موقعیتهای دولتی نداشت و بیشتر ترجیح میداد
که جذب بخش خصوصی شود و یا کاری شخصی راه بیندازد .او به دنبال کار میگشت تا اینکه از
سوی سازمان انرژی اتمی به او پیشنهاد شد تا طبق قراردادی (از طریق خرید یا اکتشافات) اورانیوم
مورد نیاز نیروگاه بوشهر را تامین کند .نیازمند با قبول این پیشنهاد شرکت یوریران را تاسیس کرد
و توانست با قراردادی که با شرکت معدن راسینگ به امضا رساند ،سوخت  17سال نیروگاه بوشهر
را تامین کند .حضور او در این شرکت و قرارداد با سازمان انرژی اتمی تا زمان انقالب ادامه داشت.
پس از پیروزی انقالب رضا نیازمند برای سالها به امریکا رفت و در این دوران ادامه تحصیل داد
و دکتری خود را در رشته مدیریت صنعتی (که نیمهکاره مانده بود) دریافت کرد .خودش میگوید
همزمان با زلزله رودبار و منجیل (ســال  )1369برای اهدای کمکهای ایرانیان خارج از کشور به
ایران بازگشت و دیگر در کشور ماند .او در سالهای پایانی عمرش همیشه مشغول مطالعه ،تحقیق و
نگارش کتاب خاطراتش بود و البته اقتصاد و صنعت ایران را به صورت جدی دنبال میکرد تا جایی
که بعد از انتشار خبر تعطیلی کارخانههای ارج و کفش ملی در سال گذشته به وزیر صنعت ،معدن
و تجارت وقت محمدرضا نعمتزاده نامه نوشت و از او خواست این کارخانهها به سازمان گسترش
و نوسازی صنايع ايران محول شود تا با کمک سازمان مديريت ايندو کارخانه را نوسازی و سودآور
کنند و به صاحبانش تحويل دهند .او در نامه خود نوشته بود« :هماکنون که اينجانب مشغول نوشتن
اين نامه هستم کولر 60ساله ساخت ارج منزل ما را چنان خنک کرده است که بايد درجه آن را کم
کنم .ميز و صندلی آهنی ارج شصت سال است در حياط خانه ما زير برف و باران مقاومت کرده و
هنوز کارآمد و قابل مصرف است».
رضا نیازمند «معمار توسعه صنعتی» و پایهگذار بسیاری از صنایع نوین در ایران روز  18آذرماه
در بیمارستان شریعتی تهران درگذشت.

ویژه قرار گرفتم و اين اتفاق رضا نيازمند را نيازمند كرد .البته نبايد به لحاظ علمي و ارزيابي
دقيق از كار رضا نیازمند برداشت تكنفره از خدمات و نگاهشان داشته باشیم؛ خودشان هميشه
ميگفتند كه ما يك تيم بوديم؛ به ويژه در دهه  40كه دكتر نيازمند وارد تيم دکتر عاليخاني
(وزیر وقت اقتصاد) شد و آن تيم بسيار برجسته شکل گرفت و فكر ميكنم تاريخدانان و فعاالن
بخش خصوصي بايد آن دوره را به خوبي مطالعه كنند .رضا نیازمند همیشه میگفت من در
دوره مسئولیتم ،بوروکراسی اداری را تا جایی کنترل کردم که صدور مجوزها برای کارآفرینی
و احداث کارخانهها سرعت بگیرد .او میگفت كاری كه من ميكردم اين بود كه از باال مجوز
صادر ميكردم ولي بعد به تدريج ديدم كه بسياری از بدنه بوروكراسي اين مسئله را برنمیتابد
و من بعدها سعي كردم ذهنيت اين بوروكراسي را تغيير دهم به نحوي كه به کارمندان دولتی
میگفتم اگر بخش خصوصي پول و درآمد دارد ما بايد خوشحال بشويم و نبايد وزارتخانهاي
را به وجود بیاوریم كه مانع فعالیت بخش خصوصي شود.
البته تجربه عملی و کاری كه رضا نیازمند داشت خيلي به اين كمك كرد كه او بتواند تبدیل
به يك مدير موفق در دهه  40و  50بشــود و الگوي مديريتش براي تمام مديران در سطوح
مختلف بسيار مفيد و مهم شود .رضا نیازمند بعد از اينكه هنرستان ايران و آلمان را به پايان
رساند مدير فني كارخانه ونك شد و در همين دوره فهميد كه اگر ميخواهد در روابط كارگری
حاكميت داشته باشد و بتواند در كارخانه مديريت كند ،بايد به عنوان مدير كارخانه در محل

حضور داشته باشد و مدير پشت ميز نشين نباشد .رضا نیازمند خود پیشرفتهایش را وامدار
هنرستان ايران و آلمان میدانست كه كار عملي و نظری را همزمان به او آموخت .یکی دیگر
از ویژگیهای بارز او نیازســنجیاش بود به این معنی که در هر مرحله از زندگی به این فکر
میکرد که چه چیزهایی نیاز دارد و همانها را یاد میگرفت .مثال احساس میکرد مدیریت
صنعتی و حسابداری صنعتی باید بداند و برای آموختن آنها به امریکا رفت و ادامه تحصیل داد.
نیازمند فردی بود که همیشه تالش ميكرد نقاط ضعف خود را اصالح و دانشش را تكميل
كند .یکی از خدمات بسیار باارزش او پایهگذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همراه
با  4كارخانه بزرگ زيرمجموعهاش بود که در تاریخ صنعتی ایران بینظیر است ،البته در کنار
این راهاندازی به نوســازی صنایع و راهاندازی مجدد کارخانههای ورشکسته هم اقدام کرد .او
معتقد بود مجموعههایی مانند آذرآب ،هپكو ،حتي ارج و كفش ملي باید به بخش خصوصی
واقعی واگذار شود و وظیفه دولت این است که بسترها را فراهم کند و كار را به بخش خصوصي
بسپارد .او میگفت باید کار به گونهای باشد که مديراني وجود داشته باشند كه كارخانههای
ورشكسته را نوسازي كنند و باز تحويل بخش خصوصي دهند و اين الگو ميتواند بسيار مهم
باشد .هميشه وقتي از او میپرسیدم مدیر خوب چه ویژگی باید داشته باشد؟ میگفت مدیر
خوب باید جسارت داشته باشد و درستكار باشد و تنها مدیری میتواند درستكار باشد که بتواند
جسارت داشته باشد.
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کارآفرین
نگاهی به زندگی نازنین دانشور که با استارتآپ خود تحولی در فروش ایجاد کرد

دختر «تخفیف»فروش
ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

«اگر قرار اســت  1تا  10را بشماریم فقط یک تا  5را نشماریم و مابقی
را به روز دیگری موکولکنیم؛ باید ســعی کنیم شمارش  1تا  10را تمام
کنیم تا بعد عددهای دیگری را شروع کنیم؛ هرچقدر ما مسئولیتبیشتری
داشته باشیم وجود و ذهن خودمان ساخته میشود و به این شکل پلههای
موفقیــت را بهتر میتوانیم طی کنیم ».اینه ا جمالت زن کارآفرین جوانی
اســت که میگوید پیش از اینکه در انتظار پاداش مادی یا معنوی باشیم
باید ببینیم چه تعهدی نســبت به جامعه و خودمان داریم و چقدر حس
تپذیریداریم .
مسئولی 
نازنین دانشور ،متولد 1362در تهران ،بنیانگذار سایت «تخفیفان» ،یکی
از بزرگترین ســایت تخفیف گروهیفارسی است .او فرزند بزرگ خانواده
(یک خواهر کوچکتر دارد که مدیر فروش تخفیفان است) است وپدرش در
طول دوران کاری مدیریت نیروگاههای مختلفی را برعهده داشته و در نهایت
در نیروگاه برق شهید رجایی کار میکرده که بازنشسته شده است .دانشور در
دبیرستان ریاضی خواند و لیسانس مهندسی نرمافزار و فوقلیسانسآیتی
را از دانشگاه امیرکبیر گرفت و همزمان با دوران دانشجویی کار را شروعکرد.
او در یکی از مصاحبههایش گفته پدرش همیشــه عالقه داشته است تا او
فردی کاری باشد« .زندگیمرفهی داشتیم اما پدرم همیشه دوست داشت
من آدم کاریای باشم و دستم توی جیب خودم باشد و این باعث شدکه در
زندگی مرحله به مرحله پیشرفت کنم .»
دانشور معتقد است موفقیت یکشبه به دست نمیآید و ممکن است
برای رســیدن به آن چندین و چندبارشکست بخورید اما مهم این است

دانشورمعتقد
استموفقیت
یکشبه به دست
نمیآید و ممکن
است برای رسیدن
به آن چندین و
چندبارشکست
بخورید اما
مهم این است
که هروقت
میخواهید کاری
را انجام دهید
آگاهانه سراغ
آن بروید و خوب
تحقیقکنید
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که هروقت میخواهید کاری را انجام دهید آگاهانه سراغ آن بروید و خوب
تحقیق کنید .او سال  1386لیسانسش را گرفت و با توجه به پیشنهاد کاری
که در انگلستان به اوشد ،به این کشور سفر کرد اما مدت زیادی در پایتخت
این کشــور یعنی لندن نماند و بعد از یکی از سفرهایش به ایران ،تصمیم
گرفتهمینجا بماند« .آن زمان که من از ایران رفتم چیزی آنچنانی در
حوزه کسب و کارهای نوین وجود نداشت ،حتی رشتهایبه نام کارآفرینی
نبود و در حوزه تجارت الکترونیک هم شــاید دو ،سهتا سایت بیشتر وجود
نداشــت که سعی میکردند فعالیتهایی را شــروع کنند و درگاههایی را
راهاندازی کنند .من هم که از دانشگاه تازه بیرون آمده بودم تصورم این بود
که باید بروم و درشرکتی مشغول به کار شوم .ولی خب وقتی از ایران رفتم
با دنیای جدیدی از کسب و کارها روبهرو شدم .دیدم که اصال ایدههایشان
از کجا میآید ،چطوری ســرمایهگذار جذب میکنند ،پروژههایشان را ارائه
میدهند و در نهایت هم کار را شروع میکنند و تالش میکنند تا به شرکت
بزرگی تبدیل شــوند؛ چیزهایی که از دیدن آنها بسیار یاد گرفتم و تالش
کردم آنها را بعدا در کارهایم پیاده کنم».
به گفته او ،آن زمان در ایران کســی خیلی با کلمه استارتآپ و کسب
و کارهای اینترنتی آشنا نبود ولینازنین دانشور تصمیم گرفته بود که یک
کار نو را در ایران شروع کند و در این راه از کسب و کارهایی نوینی که در
خارج از کشوردیده بود الگوبرداری کرد و اولین سوپرمارکت اینترنتی ایران
را به نام «میدانک» در خانه راهاندازی کرد ،تجربهای که همموفق بود و هم
در آن شکســت خورد .او و خواهرش با گذشــت چند روز از راهاندازی این

من در خارج از ایران موقعیتی نسبتا خوب و شغل پایداری داشتم و وقتی برگشتم همه به منمیگفتند که چرا به ایران آمدم و
در آلمان نماندم .دلیلش حس خاصی بود که به من میگفت میتوان در ایران کار خوبی ارائه کرد و نمیخواستم تا آخر عمر
خودم را مالمت کنم که میشد در ایران کسب  و کار موفقی راهاندازی کرد و من این کار را نکردم.

ســوپرمارکتاینترنتی با چندهزار سفارش مواجه شدند که به دلیل نبود
امکانات پاسخگویی مجبور به رد آنها شدند و درنهایت بعد از اینکه دیدند
توان الزم برای اداره شرایط و پاسخگویی به سفارشه ا را ندارند ،سوپرمارکت
اینترنتیشان را تعطیل کردند .با تعطیلی میدانک،دانشور چند شغل دیگر را
هم انتخاب کرد ولی در نهایت در هیچکدام نتوانست موفقیت و رضایت قلبی
به دست بیاورد ،تا اینکه با پیشنهاد کاریِ جدیدی برای طراحی وب در یک
شرکت آلمانی (در برلین) روبهروشد و با توصیه پدر راهی این کشور شد.
البته خودش در گفتوگو با یک نشریه آلمانی گفته پیش از سفرش ،نسبت
به آلمان و ساکنان این کشور دید چندان خوبی نداشته و تصور میکرده آنها
افرادی خشک و بیروح هستند .ولی با وجود همه اینتصورات در نهایت این
سفر مسیر زندگی دانشور را تغییر داد .او در گفتوگویی با یک رسانه آلمانی
گفته« :ایده راهاندازی تخفیفان در آلمان و زمانی که در شـ�رکت �Grou
pon به عنوان یک برنامهنویس و پشتیبان کار میکردم به ذهنم رسید .این
شرکت که در کشورهای مختلفی شعبه دارد کاری مشابه تخفیفان انجام
میدهد .من وقتی به این شــرکت رفتم تا مدته ا در تعجب بودم و برایم
جالب بود که چگونه این شرکت میتواند برای فعالیتهای مختلف ورزشی،
رفتن به رســتورانها ،و ...از شرکتهای مختلف تخفیف بگیرد و همیشه
دوست داشتم بدانم که هزینههای خودش را چگونه تامین میکند و به ما
حقوق و دستمزد پرداخت میکند .سؤاالتی که کمکم با آشنایی با شرکت و
دوستی با کارمندان بخشهای مختلف توانستم پاسخهای آنها را پیدا کنم.
فکر کنم آن زمان سالهای  1389و  1390بود که یک بار برای عید نوروز به
ایران سفر کردم و از خانواده و آشنایان درباره تبلیغات و گرفتن تخفیفهایی
در ایران ســؤال کردم و بعد هم شروع کردم به صحبت کردن با صاحبان
کسب و کارها و وقتی دیدم که جای این ایده در ایران خالی است تصمیم
گرفتم به ایران بازگردم و سایت تخفیفان را راهاندازی کنم».
البته اولین سفارشه ا و قدمه ا پیش از برگشت نازنین دانشور به ایران
و توسط خواهر او و پدرش برداشته شد .خودش در مصاحبهای در اینباره
گفته« :اولین مذاکره زمانی انجام شد که من در ایران نبودم .یک روز خواهر
و پدرم بهرستوران رفته بودند .پدرم مدیر رستوران را صدا کرده بود و توضیح
داده بود که ما چنین کاریانجام میدهیم و شما تخفیفی در نظر بگیرید تا
ما مشتریانی به رستوران شما بفرستیم .آن مدیر هم استقبالمیکند و بدون
هیچ قراردادی همکاری آغاز میشود .سپس از آرایشگاهی که مادرم میرفت
و عینکفروشــیای که پدرم عینک میخرید و ...تخفیفهایی گرفتیم و
فعالیت آغاز شد .بعد قراردادهایی تنظیم کردیم و کار جدیتر شد .خیلی
موارد راخودمان هم بلد نبودیم ولی با ســعی و خطای زیاد کارها را پیش
میبردیم .ما ســعی کردیم در هر زمینه با برندها و نامهای آشنا برای همه
همکاریکنیم» .
نازنین دانشور سال  1390به ایران بازگشت و با کمک خواهرش دفتری
40متری اجاره کرد و کار را کلید زد« .همزمان با برگشتنم از آلمان خواهرم
هم از شرکتی که در آن کار میکرد ،استعفا داد و با هم کار را شروع کردیم.
ما همه کارهــا را خودمان انجام میدادیم ،ســایت را راهاندازی کردیم ،با
شرکته ا برای گرفتن تخفیف قرار میگذاشتیم ،تلفنه ا را جواب میدادیم،
قرارداد امضا میکردیم و ...تا اینکه کمکم تخفیفان جان گرفت و فکر کنم
 5 ،4ماهی گذشــته بود که یک نفر را استخدام کردیم و کار به مرور زمان
توسعه پیدا کرد».
نازنین دانشور در گفتوگویی که با یکی از رسانههای آلمانی داشته ،گفته
در ابتدای کار به عنوان یک زن کار کردن برایش خیلی سخت بوده است زیرا
شرکته ا حاضر به پذیرش او به عنوان یک مدیر نبودهاند و او در مذاکرات
با شــرکته ا پدرش را به عنوان مدیر معرفی میکرده است تا اینکه بعد از

یکند؟
تخفیفان چگونه کار م 
یکرد و مسئولیتش نوشتن
نازنین دانشــور چون در آلمان در سایتی مشــابه تخفیفان کار م 
پروژههای تجارت الکترونیک بود ،بخش فنی راهاندازی ســایت تخفیفــان را خودش انجام داد .او
نام این ســایت را «تخفیفان» گذاشت که از دو کلمه «تخفیف» که برای ایرانیه ا کلمهای بسیار
آشنا اســت و «آن» ( )onبه معنی فعال و روشن در انگلیسی ،استفاده کرد.در سایت تخفیفان،
فروشندگان محصوالت و خدماتشان را با تخفیف ویژه سایت تخفیفان ارائه میدهند و مشتریان
میتوانند کوپن تخفیف مورد نظرشــان را تهیه و سپس از فروشندگان ،محصوالت را با تخفیف
ویژهدریافت کنند .این سیستم برای کاربران کامال رایگان است .این سایت در واقع یک سیستم
تبلیغات است .شرکایتجاری تخفیفان محصوالت و خدماتشان را با درصد تخفیف قابلتوجهی ارائه
میدهند و از طرف دیگرمشتریان کوپن تخفیف خریداری میکنند .این کار باعث میشود تخفیفان
برای شرکای تجاری خود در یک بازهزمانی کوتاه مشتریان زیادی فراهم کند .کاربران با عضو شدن
در این سایت و وارد کردن آدرس ایمیلشان هرروز از سایت تخفیفان پیشنهادهای جدیدی دریافت
ل توجهی
میکنند .این سیستم هزینه اولیهای برای شرکای تجاری ندارد،بنابرین مورد استقبال قاب 
قرار گرفته است و عالوه بر تخفیفان سایتهایی مانند نتبرگ هم در این زمینه بسیار فعال هستند.
مدتی شرکتهای مختلف به تواناییهای او پی بردند و متوجه شدند که او
موسس و بنیانگذار سایت تخفیفان است و به کمک خواهرش این مجموعه
را راهاندازی کرده است .مجموعهای که حاال با گذشت حدود  6سال از شروع
کار بیش از  100نفر در آن مشغول به فعالیت هستند و هر هفته به گفته
خودش بیش از  4تا  5هزار کوپن تخفیف میفروشد و سفارش ثبت میکند.
در حال حاضر تخفیفان در  7شهر بزرگ کشور فعالیت میکند و بیش از
یک میلیون مشترک دارد.
در شرکت تخفیفان همه کارکنان نازنین دانشور را بیشتر با سه خصوصیت
میشناسند :سختکوش ،سختگیر و جدی در کار ،و البته صمیمی با کارکنان.
او هر روز فعالیتش را از صبح زود شــروع میکند و معموال اولین کاری که
انجام میدهد نگاه کردن به پنل کلی سایت است .بعد از آن ایمیلهایش را
چک میکند تا ببیند پیام مهم و فوری برایش آمده یا نه .پس از آن وضعیت
تیم فنی شــرکت را بررسی میکند و در نهایت اگر الزم باشد با مدیران و
سرپرستان بخشهای شرکت جلسهای  10تا  15دقیقهای تشکیل میدهد
تا در جریان روند کار قرار گیرد و اگر مشکلی وجود دارد ،آن را برطرف کند.
با اتمام این کارها برنامههای خودش را دستهبندی و اولویتسنجی میکند
و مشغول آنها میشود.
نازنین دانشور معتقد است راز موفقیت شرکتهای فروش اینترنتی صرفا
در داشتن دانش فنی الزم نیست بلکه نقطه قوت این کارآشنایی کامل با نوع
ب وکار است« .اگر مشکل صرفا راهاندازی یک سایت باشد
و مدل این کس 
که هرکسیمیتواند با پرداخت مبلغی به یک شرکت ،سایتی را طراحی و
راهاندازی کند .اما درک درســتساختار کسب و کار از مباحث فنی بسیار
مهمتر است .به اعتقاد من بحث فنی کار شاید  ۱۰درصد موضوعباشد و ۹۰
درصد باقیمانده عملیات الزم برای رشد کسبوکار است».
نازنین دانشور میگوید« :من در خارج از ایران موقعیتی نسبتا خوب و
شغل پایداری داشتم و وقتی برگشتم همه به منمیگفتند که چرا به ایران
آمدم و در آلمان نماندم .دلیلش حس خاصی بود که به من میگفت میتوان
در ایران کار خوبی ارائهکرد و نمیخواستم تا آخر عمر خودم را مالمت کنم
که میشد در ایران کسب و کار موفقی راهاندازی کرد و من این کار را نکردم.
االن از موقعیت خودم و بچههای تیم راضی هستم و اینجا در شرکت مانند
یک خانواده هستیم».

ایده راهاندازی
تخفیفان در آلمان
و زمانی که در
شرکتGroupon
به عنوان یک
برنامهنویس
و پشتیبان کار
میکردم به ذهنم
رسید .این شرکت
در کشورهای
مختلفیشعبه
دارد و کاری مشابه
تخفیفانانجام
میدهد
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کارآفرین

سرمایه و ثروت باید در تولید هزینه شود

محمدعلی رجالی ،مردی که نخستین پتروشیمی خصوصی را در ایران راهاندازی کرد
ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

«یــک وزنهبردار وقتی میخواهد کارش را شــروع کنــد و وارد این
ورزش بشــود ،از وزنه 150کیلویی که شــروع نمیکند ،وزنه دهکیلویی
و بیســتکیلویی میزند تا به وزنههای باال برســد .حاال کارآفرینی هم
اینشکلی است ،باید از کارهای کوچک شروع کنید تا به کارهای بزرگ
برسید».
محمدعلی رجالی که حاال با داشتن بیش از  20کارخانه و شرکت از
جمله موکت ظریفمصور و پتروشیمی رجال به یکی از کارآفرینان بزرگ
کشــور تبدیل شده اســت ،این جمله را میگوید و ادامه میدهد« :من
وزنههای کوچک را از زمانی که بچهمدرسهای بودم شروع کردم به زدن.
آن زمان بوفه مدرسه را اجاره کردم و توانستم پول دربیاورم و بعد از آن
بود که کارهای مختلفی انجام دادم و تا حاال به کمک و لطف خدا بیش از
 20مجموعه را هاندازی کرد هام».
محمدعلی رجالی متولد سال  1324در اصفهان و 72ساله است .او در
خانوادهای مذهبی به دنیا آمد .پدرش از کاسبان معتمد بازار بود که دکان
فروش قماش (پارچه) داشت .محمدعلی از کودکی تحت تاثیر پدرش بود
و همین شد که خیلی زود و البته کنار تحصیل به فعالیتهای اقتصادی و
کسب و کار رو آورد و البته شم اقتصادی قویای داشت و پرتالش بود .او
کاسبی را در 9سالگی شروع کرد ،زمانی که بوفه مدرسه را اجاره کرد .خود
خاطــرات آن دوره را در برنامه تلویزیونی «پایش» اینگونه تعریف کرده
فیروزیان مدیر و فروشگاه
است« :کالس سوم بودم که رفتم پیش آقای
ِ
مدرســه را اجاره کردم .هر روز بعد از تمام شدن مشقه ا و درسهایم در
خانه کتابچه درســت میکردم و زنگهای تفریح کنار خوراکی به بچه
ه ا میفروختم .آن زمان اجاره از پیش نمیگرفتند و باید آخر هر ماه به
مدیر پول پرداخت میکــردم .االن فراموش کردهام که چقدر بود ،فقط
یادم هست برای شروع کار  30تومان جنس خریدم و ریختم توی بوفه
مدرســه و چند روزی بیشتر نگذشت که به سود رسیدم و سه سال این
فروشگاه را داشتم».
پدر محمدعلی رجالی که مذهبی بود و با مراجع ارتباط داشت ،عالقه
بسیاری داشت که از همان کودکی به محمدعلی کسب و کار اسالمی را
آموزش دهد .خودش در برنامه «پایش» خاطرهای دراینباره تعریف کرده

ِ
فیروزیان مدیر و فروشگاه مدرسه را اجاره کردم؛ هرروز بعد از تمام شدن
کالس سوم بودم که رفتم پیش آقای
مشقها و درسهایم ،در خانه کتابچه درست میکردم و زنگهای تفریح کنار خوراکی به بچهها میفروختم
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است« :یادم هست همان زمان که فروشگاه مدرسه را داشتیم یک سال
با پدرم رفتیم قم پیش آیتاهلل بروجردی تا به قول پدرم تسویهحســاب
کنیم و خمس درآمدهایمان را به ایشان بدهیم .من فکر کنم  11 ،10سال
بیشتر نداشتم .وقتی خمسم را دادم آیتاهلل بروجردی دستی به سر من
کشیدند و برایم دعا کردند و از آن زمان تا حاال دیگر هر سال خمسم را به
لطف خدا پرداخت کردهام».
با پایان تحصیل در دوره ابتدایی محمدعلی رجالی به دوره متوسطه
رفت و همزمان با آن کار در بازار اصفهان را هم به عنوان شــاگرد مغازه
پدرش شروع کرد و بیش از گذشته راه و رسم کسب و کار را آموخت تا
اینکه بعد از چند سال و قبل از اینکه دیپلمش را بگیرد مغازهای در بازار
اجاره کرد و کسب و کار خودش را راه انداخت« .در سن 18 ،17سالگی
در بازار یک مغازه پتوفروشــی راه انداختم .میرفتــم تبریز از آنجا پتو
میخریدم ،برای شستوشــو و کرکگیریاش میبردم تهران و بعد هم
پتوها را میآوردم اصفهان و میفروختم .ساله ا کارم این بود و در هفته
یکی ،دو شبی را در اتوبوس و بین این شهرها بودم ،خیلی کار میکردم.
البته قبل از این کار اولین شغل جدی من کار در فروشگاه کفش ملی بود.
من از پدرم برای شاگردی در بازار روزانه  3تومان میگرفتم ،یعنی درآمدم
ماهانه  90تومان بود .ولی آن زمان کفش ملی فروشنده میگرفت با حقوق
ماهانه  600تومان و پورسانت هم برای فروش پرداخت میکرد .این شد
که من رفتم و برای کار در فروشگاه کفش ملی اصفهان پذیرفته شدم و
یک ماهی هم آنجــا کار کردم و کلی هم کفش فروختم ولی حقوقم را
درست پرداخت نکردند .این بود که آن کار را ول کردم و دوباره سرافکنده
برگشتم مغازه پدرم».
رجالی در ســالهای پیش از پیروزی انقالب با توجه به ارتباط خود
و پدرش با علمای اصفهان از فعاالن سیاسی و انقالبیون اصفهان بود .او
این ساله ا در کنار دکان پتوفروشی ،تجارت هم میکرد ولی همیشه به
دنبال راهاندازی کار بزرگ بود تا اینکه دو ســال بعد از انقالب پیروزی به
دنبال اجرایی کردن ایده خود رفت و توانست اولین کارخانه تولید موکت
در کشــور را با نام ظریفمصور راهانــدازی کند .او در برنامه «پایش» در
این باره گفته« :انقالب که شــد تجارت را جدیتر گرفتم و بعد از چند
ســال هم وارد کار تولید موکت شدم و اولین واحد را راهاندازی کردم .آن
زمان سالهای جنگ بود و راهاندازی کارخانه به دلیل تحریمه ا خیلی کار
سختی بود .یادم هست برای راهاندازی کارخانه یک میلیون و  200هزار
دالر ارز دولتی به ما دادند و نصف ماشینآالتمان آمده بود که جنگ شد و
جلوی مابقی کار را گرفتند که من خودم رفتم آلمان و با رئیس یک بانک
آلمانی د ر هامبورگ صحبت کردم و ضمانت دادم تا مابقی کار هم پیش
رفت و توانســتیم کارخانه را راهاندازی کنیم .واحدی که تاسیس کردم
ساالنه یک میلیون و  250هزار متر مربع موکت تولید میکرد و با توسعه
کار در سالهای بعد االن تولید ما به لطف خدا به بیش از  50میلیون متر
مربع انواع موکت رسیده است».
اما در کنار توســعه کارخانه تولید موکت ،رجالی به فکر خودکفایی
در تولیــد موکت هم بود و برای این کار شــروع کرد همه کارخانههایی

محمدعلی رجالی« :توصیه من به سرمایهداران و ثروتمندان این است که منابع و سرمایهه ایشان را
به حوزه تولید بیاورند؛ فکر نکنند که ثروته ا اموال خودشان است و همیشه باقی خواهد ماند ،اینه ا
روزیای است که خدواند به آنه ا داده و بهتر است آن را در راه تولید و مردم کشور هزینه کنند».

را که برای تولید مواد اولیه این صنعت الزم اســت راهاندازی کرد« .ما در
گروه صنعتی ظریفمصور ،در زمینه تولید موکت پلهپله آمدیم جلو تا به
خودکفایی برسیم و هرچه را که الزم داشتیم خودمان راهاندازی کردیم:
الیاف میخواستیم 4 ،تا واحد تولید الیاف راهاندازی کردیم؛ رزین احتیاج
داشتیم ،واحدش را تاسیس کردیم و ...تا اینکه در نهایت در موکت خودکفا
شدیم و بعد از آن دیدم تنها چیزی که کمبود داریم مواد اولیه است ،برای
همین هم به فکر راهاندازی پتروشیمی افتادم و اینجوری شد که اولین
پتروشیمی بخش خصوصی ایران را در سال  1379راهاندازی کردم و این
واحد سال  1385به بهرهبرداری رسید و چند سال بعد هم فاز دوم آن را
تاسیس کردیم و ظرفیت این واحد به دو برابر افزایش پیدا کرد».
محمدعلی رجالی از ســال  1360که با راهانــدازی کارخانه موکت
ظریفمصور به صورت رســمی وارد تولید شد تاکنون بیش از  20واحد
صنعتی و تولیدی راهاندازی کرده است .او جرئت و صداقت در کار ،پشتکار،
احتــرام به پدر و مادر ،نماز اول وقت و امید به خدا را رمز موفقیت خود
در کار و زندگی میداند .او در بسیاری از مصاحبههایش گفته آنچه باعث
شده در توسعه کارخانههایش موفق باشد «کار گروهی» است« :آنچه در
واحدهای ما میبینید من انجام نمیدهم؛ یک تیم هســتیم که در کنار
هم کار میکنیم».
رجالی در بیش از  5دهه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی و به خصوص
در سه دهه گذشته به پاس تالشهای بسیار بارها مورد تشویق قرار گرفته
است و به عنوان صادر کننده نمونه و واحد صنعتی نمونه کشوری و استانی
(سا لهای  1383 ،1382 ،1381 ،1378 ،1377 ،1376و )...و کارآفرین
نمونه کشور (سالهای 1385و  )1387انتخاب شده است .او با وجود 74
سال سن همچنان پرتالش است .به گفته خودش معموال  12ساعت در
روز کار میکند ،صبحه ا ساعت  7:30از خانه بیرون میرود و برای کارهای
بانکی به شــعب مختلف بانکه ا مراجعه میکند ،بعد ،معموال ساعت 9
صبح در دفتر اصلی شرکتش در اصفهان حاضر میشود و هر هفته سه
روز به تهران میآید و هر  15روز هم یک روز را برای سرکشی به ماهشهر
و پتروشیمی میرود .یکی از مدیران مجموعه صنعتی ظریفمصور درباره
میزان کاری که محمدعلی رجالی انجام میدهد ،در برنامه «پایش» گفته:
«حاجآقا ساعت کار در زندگی ندارند ،خیلی وقته ا بوده  6صبح به شرکت
یا کارخانه آمدهاند و تا  12 ،11شب سر کار بودهاند .به نظرم اصال حاجآقا
رجالی خستگی را احساس نمیکنند».
در مجموعههای صنعتیای که محمدعلی رجالی راهاندازی کرده است
هماکنون بیش از  2هزار نفر مشــغول به کار هستند .او سه سال پیش
گفته بود« :ماهانه بیش از  500میلیون تومان حقوق پرداخت میکنم و
خدا را شکر که سر سفره کارخانهجات ما بیش از  10هزار کارگر و اعضای
خانوادههایشــان حضور دارند ».هماکنون محصوالت مجموعه صنعتی
ظریفمصور به بیش از  7کشور صادر میشود .رجالی با اشاره به اینکه در
تمام سالهای فعالیتش یک ریال بدهی بانکی ،بدهی به تامین اجتماعی و
(ع)
چک برگشتی نداشته ،در یکی از مصاحبههایش گفته است« :امام علی
میفرمایند اگر ملتی آب و خاک داشــته باشند و از آن نتوانند استفاده
کنند خداوند آنه ا را از رحمت خودش محروم میکند .ما در این کشــور
همهچیز داریم :دومین ذخایر گاز و ســومین منابع نفت دنیا در اختیار
ماست ،جوانهای بااستعداد داریم ،در نقطه استراتژیک قرار گرفتهایم؛ اما
چرا باید از نظر درآمد سرانه هفدهمین کشور جهان باشیم؟ ببینید هرچه
نعمت در دنیا هست و خداوند به کشورهای دیگر جداجدا داده ،به ما همه
را یکجا داده است ولی ما از آنه ا بهره نبردهایم .باید ریشهیابی کنیم که چرا
نتوانستهایم از این سرمایهه ا به بهترین شکل استفاده کنیم .کشوری مانند

بهشت نفيس
عالوه بر مجموعههای صنعتی و تولید موکت و مواد پتروشیمی ،محمدعلی رجالی با توجه به
عالقهاش به گل و گیاه چندسالی است که یک مجموعه کشت و صنعت به نام «نفیس» هم در
نزدیکی اصفهان راهاندازی کرده است و به پرورش گل اقدام میکند .او گلخانهای تماماتوماتیک برای
پرورش گل رز هلندی ،ارکیده و آنتوریوم راهاندازی کرده است.

کره با ظرفیتهایی بسیار کمتر از ما به نقطه کنونی رسیده است 35 .سال
پیش شهردار کره به اصفهان سفر کرده و گفته بود کاش ما هم شهری
شبیه اصفهان داشتیم».
رجالی معتقد است برای اینکه توســعه در کشور شتاب بگیرد باید
مسئوالن کار را به دست مردم بســپارند« .دولت و دولتمردان تنها 30
نفر هستند ولی مردم ایران  80میلیون نفرند؛ اگر ما میخواهیم جامعه
را بســازیم و نقشــه راه داشته باشــیم باید از نظر کارشناسان داخلی و
خارجی استفاده کنیم ،من خودم در واحدهای تولیدیام از کارشناسان
خارجی استفاده میکنم .یک زمانی به یک کارشناس خارجیای که به
من در حوزه ســرمایهگذاری مشورت میداد ساعتی  10میلیون تومان
پرداخت میکردم .دولت باید دست از دخالت در تولید بردارد و کار را به
تولیدکنندگان بخش خصوصی و کارآفرینان واگذار کند .به نظرم مشکل
ما تحریمهای خارجی نیست (که البته فشار بر واحدهای تولیدی میآورند
و هزینه تولید را باال میبرند)؛ چالش اصلی ما با تحریمهای داخلی است
که کار را متوقف میکند».

ما در گروه صنعتی
ظریفمصور ،در زمینه تولید
موکت پلهپله آمدیم جلو
تا به خودکفایی برسیم و
هرچه الزم داشتیم خودمان
راهاندازی کردیم :الیاف
میخواستیم 4 ،تا واحد
تولید الیاف راهاندازی
کردیم؛ رزین احتیاج
داشتیم ،واحدش را تاسیس
کردیم و ...تا اینکه در
نهایت در موکت خودکفا
شدیم و بعد از آن دیدم تنها
چیزی که کمبود داریم مواد
اولیه است ،برای همین هم
به فکر راهاندازی پتروشیمی
افتادم
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کارآفرین
حاج محمدحسن شمشیری
کارآفرینی که با نهضت ملی شدن نفت همراه شد

از «مرد اوراق قرضه»
تاچلوکبابی
شمشیریبا
توجه به سرمایه
جدیدی که به
دست آورده بود،
قهوهخانهای
در سبزهمیدان
راهاندازی کرد
ولی خیلی طول
نکشید که در سال
 1320آن را به یک
چلوکبابیتبدیل
کرد؛ مغازهای که
دهههاست نام
«شمشیری» روی
آن نقش بسته
است
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خیلی از افرادی که برای خرید به بازار تهران ســری میزنند برای غذا
همیشه یک انتخاب پیش روی خود میبینند و آن هم خوردن چلوکباب
است؛ مشــهورترین غذای بازار که دهههاست مشتریهای بسیاری دارد.
در این بین البته نام یکی از چلوکبابیه ا بیش از دیگران شــنیده میشود:
«چلوکباب شمشیری» ،رستورانی که دهههاست در گوشه سبزهمیدان جا
خوش کرده اســت و بیشتر از یک پرس غذای ایرانی ،حکایتهای مفصل
در دل خود دارد که حتی آن را به جنبشهای سیاسی  100سال گذشته
کشور گره میزند .داستان چلوکبابی شمشیری قصه زندگی مردی است که
از شاگردی قهوهخانه شروع کرد و در نهایت به یکی از فعاالن ملی -مذهبی
و جنبش ملی شــدن صنعت نفت در ایران تبدیل شد :حاج محمدحسن
شمشیری که حاال تنها بازمانده از او چلوکبابی گوشه سبزهمیدان است و
آرامگاهش در ابنبابویه تهران که مزار غالمحسین تختی هم آنجاست.
محمدحسن شمشیری در ســال ( 1273دوران مشروطه) در تهران و
محله عباسآباد ،کوچه ایلچی به دنیا آمد .پدر و پدربزرگش از بزرگان صنف
قهوهچیهای تهران بودند ولی اجدادش در اصفهان حرفه شمشیرســازی
داشــتند و از همین رو فامیلیاش شمشــیری بود .او در کودکی پدرش را
از دست داد و پیش پدربزرگش بزرگ شد .محمدحسن کار را از کودکی و
به عنوان شاگرد قهوهچی در قهوهخانه حاج اسماعیل کریمآبادی در خیابان
بوذرجمهری شروع کرد ،قهوهخانهای که پاتوق بسیاری از فعاالن سیاسی آن
دوران بود .او در این قهوهخانه چندســالی کار کرد تا اینکه با فوت صاحب
قهوهخانه مجبور به ترک آنجا شد؛ اتفاقی که البته برای او فرصتی برای شرو ِع
دوباره شــد؛ زیرا با مبلغ  20تومانی که پسانداز کرده بود به فکر راهاندازی
قهوهخانهای کوچک در بازار تهران ،بازار بزارها ،جلوی مدرسه عبداهللخان
افتــاد .راهاندازی این قهوهخانه همزمان با دوران جنگ جهانی اول بود و از
آنجایی که مشتریان زیادی به قهوهخانه نمیرفتند ،محمدحسن شمشیری
با مشکالت مالی بسیاری مواجه شد و حتی دکان کوچکش را گرو گذاشت.
او در این دوره بیماری ماالریا هم گرفت و مدتی خانهنشین شد .همه اینه ا
باعث شــد تا قرض باال بیاورد ،اما با کمک مالی یکی از دوستان بازاریاش
به نام محمدحسین صالحی توانست از این وضعیت خارج شود و دوباره به
قهوهخانهاش رونق دهد .شمشیری فر ِد باپشتکاری بود و همین موضوع نیز
در رشد کاریاش بسیار موثر بود ،او از  4صبح تا  10شب در قهوهخانه کار
میکرد و حتی بسیاری از شبه ا برای اینکه بتواند صبح زود قهوهخانه را باز
کند ،در آنجا میخوابید .اما اوج کار محمدحسن شمشیری زمانی رقم خورد
که بین سالهای  1315تا  1320که کشور درگیر جنگ جهانی دوم بود،
دست به اقدامی ابتکاری زد و همین موضوع باعث شد درآمد و سرمایهاش
ناگهان چندین برابر شود .او بخشی از امالک موقوفه تهران را اجاره کرد و
به اداره آنه ا پرداخت و از این راه درآمد بسیاری به دست آورد .همچنین در
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همیــن دوره تعدادی از یخچالهای طبیعی وقفی را در اختیار گرفت و از
طریق این کار هم توانست سرمایهاش را افزایش دهد .در آن زمان به دلیل
نبود یخچالهای برقی ،یخچالهای طبیعی نقش بسیار مهمی در زندگی
مردم داشتند .محمدحسن شمشــیری باتوجه به سرمایه جدیدی که به
دست آورده بود ،قهوهخانهای در سبزهمیدان راهاندازی کرد ولی خیلی طول
نکشید که در سال  1320آن را به یک چلوکبابی تبدیل کرد ،مغازهای که
دهههاست نام «شمشیری» روی آن نقش بسته است .شمشیری با مشتریان
همیشه خوشبرخورد بود و در کار به فکر کارکنانش بود و همین موضوعات
در کنار غذای خوشمزه و سالم باعث شد که کمکم مشتریان از مردم عادی
گرفته تا رجال سیاسی جلوی رستوران او صف بکشند و شمشیری به یکی
از مشــهورترین چلوکبابیهای تهران بدل شود و البته درآمد بسیاری هم
برای محمدحســن شمشیری به همراه داشته باشــد .در این ساله ا او در
کنار رستورانداری ،مدیریت چند یخچال طبیعی را هم برعهده داشت که
مهمترین آنها یخچال طبیعی اکبرآباد دوالب بود.
JJورود به سیاست و دوستی با مصدق
اما در کنار راهاندازی یک چلوکبابی بســیار مشهور در تهران آنچه به
زندگی محمدحسن شمشیری رنگ و لعابی متفاوت داد ،ورودش به عالم
سیاســت بود .اگرچه که او اصال سواد نداشت اما به دلیل حضورش در بازار
نفوذ بســیاری پیش بزرگان اقتصادی و مذهبی داشت .البته او را در واقع
اسماعیل کریمآبادی که رئیس صنف قهوهخانهداره ا و از طرفداران مدرس
بود ،وارد دنیای سیاســت کرد .او روزی برای تماشا به مجلس شورای ملی
رفته بود که از سخنرانی محمد مصدق خوشش آمد و همین شروعی شد
برای طرفداری از او و حمایت از جنبش ملی شدن صنعت نفت در سالهای
بعد .اولین نقشی که شمشیری در دنیای سیاست بازی کرد در سال 1328
و در جریان انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی بود .او در این زمان
به یکی از حامیان و فعاالن ستاد انتخاباتی نامزدهای جبهه ملی تبدیل شد
و تالش بســیاری برای پیروزی آنه ا در جریان انتخابات کرد و بســیاری از
بازاریان را به حمایت از این جبهه تشویق کرد .اتفاقی که باعث شد رابطهای
نزدیک بین محمدحسن شمشیری و محمد مصدق شکل بگیرد و بعد از

اوج همراهی و حمایت محمدحسن شمشیری از محمد مصدق زمانی رقم خورد که مصدق نفت را ملی کرد و با توجه به تحریمهای انگلیس علیه ایران ،دولت مصدق تصمیم
گرفت تا برای تامین نیازهای مالی کشور و حفظ نهضت ملی شدن نفت ،اوراق قرضه ملی بفروشد .در پاییز  1330هنگامی که دولت مصدق اقدام به انتشار اوراق کرد این
شمشیری بود که در اول صف خریداران اوراق ایستاد و مبلغ  200هزار تومان برای خرید اوراق قرضه پرداخت.

نخستوزیری مصدق هم هر خواستهای که بازاریان از نخستوزیر داشتند از
طریق شمشیری به مصدق منتقل میشد .همچنین در این دوران شمشیری
با توجه به درخواست مصدق ،به احزاب ملی کمک مالی میکرد .موضوعی
که بعدها مشخص شد حتی انگلیسیه ا هم در اسنادشان به آن اشاره کرده
بودند .در یکی از این سندها نوشته شده است« :تاکنون هیچگونه اقدامی که
برای جلوگیری از کمک شمشیری به ملی شدن صنعت نفت و جبهه ملی
به عمل آمده ،نتیجه نداده و او برای یاری رساندن به مصدق و یارانش همواره
راسخ است ».اما اوج همراهی و حمایت شمشیری از مصدق زمانی رقم خورد
که مصدق نفت را ملی کرد و با توجه به تحریمهای انگلیس علیه ایران ،دولت
دکتر مصدق تصمیم گرفت تا برای تامین نیازهای مالی کشور و حفظ نهضت
ملی شدن نفت ،اوراق قرضه ملی بفروشد .در پاییز  1330هنگامی که دولت
مصدق اقدام به انتشار اوراق کرد این حاج محمدحسن شمشیری بود که در
اول صف خریداران اوراق ایستاد و مبلغ  200هزار تومان برای خرید اوراق
قرضه پرداخت و نام خود را در تاریخ معاصر ایران به عنوان «قهرمان قرضه
ملی» جاودانه کرد .شمشــیری همچنین  3میلیون تومان در اختیار بانک
گذاشت تا وام بدون بهره به فقرا و مستمندان پرداخت کند.
JJکودتای  28مرداد و زندانیشدن شمشیری
حمایتهای شمشیری از مصدق (حتی در برابر آیتاهلل کاشانی) آنقدر
روشن بود که بعد از پیروزی کودتای  28مرداد و دستگیری مصدق ،حکومت
و کودتاچیان به فکر دستگیری و محاکمه شمشیری هم بیفتند .او به جرم
حمایت از مصدق زندانی و محاکمه و در نهایت به جزیره خارک تبعید شد.
او در جلسه دادگاه در حمایت از محمد مصدق گفت« :با تمام وجود ،عاشق
این مرد بزرگ و وطنپرست و مردمدوست هستم و جان و مالم فدای یک
تار موی مصدق است».
البته نوع رفتار انسانی و نگاه محمدحسن شمشیری به زندگی باعث شد
که حتی جزیره گرم و سوزان خارک هم به محلی نسبتا مناسب برای زندگی
او و دیگر تبعدیان و زندانیان آن زمان تبدیل شود .او در جزیره خارک مزارع
سبزیکاری احداث کرد و از طریق وارد کردن چند رأس گاو توانست شیر
تازه تولید کند .همچنین او با توجه به ارتباطات و دوستان و آشنایانی که
داشت توانست مایحتاج زندانیان ،ساکنان جزیره و حتی مسئوالن زندان را
تامین کند؛ اتفاقی که باعث شده بود تا همه ،حتی رئیس شهربانی خارک
رابطهای بسیار نزدیک و خوب با شمشیری داشته باشند .البته او پس از چند
ماه (کمتر از یک سال) از زندان جزیره خارک آزاد شد و به تهران بازگشت.
JJامور خیریه و بازسازی چلوکبابی
شمشیری با بازگشت از تبعید و حضور در تهران ،تصمیم گرفت پولی را
که نزد بانک برای کمک به فقرا و نیازمندان سپرده بود پس بگیرد و خود
برای امور خیریه هزینه کند؛ او معتقد بود این پول ممکن اســت به کمک
دولت کودتا بیاید و از همین رو بهتر است از سوی خودش در راه امور خیریه
هزینه شود .شمشیری بخش اندکی از این پول را برای بازسازی و راهاندازی
چلوکبابیاش در سبزهمیدان که تعطیل شده بود ،هزینه کرد و مابقی آن
را نیز برای ساخت بیمارستانی در قسمت شمالی بیمارستان نجمیه (که از
موقوفات خانم نجمالسلطنه ،مادر محمد مصدق بود) خرج کرد .نقشه این
بیمارستان از سوی مهندس کاظم حسیبی و مهندس احمد زیرکزاده دو
نفر از اعضای جبهه ملی تهیه شد و هزینههای ساخت آن را نیز شمشیری
تامین کرد .او پس از احداث این بیمارستان ،آن را وقف عام کرد و تولیتش
را نیز به دکتر مصدق سپرد.
محمدحسن شمشــیری در ســالهای بعد از تبعید و زندان ،فعالیت

سیاسی چندانی نداشت و بیشتر مشغول فعالیتهای خیریه و اقتصادی از
جمله مدیریت چلوکبابی بود .البته او هیچوقت دست از حمایت از محمد
مصدق و اعضای جبهه ملی برنداشت و هر زمان که نیاز بود در این جهت
اقدام میکرد تا اینکه در نهایت در  12مهر سال  1340براثر عارضه قلبی و
سکته درگذشت و در قبرستان ابن بابویه تهران دفن شد .او آرامگاهی دارد
که چند ســال بعد غالمرضا تختی ،کشتیگیر نامآور کشورمان ،هم در آن
آرام گرفت.
بعد از مرگ شمشــیری ،دکتر مصدق (که خــودش در تبعید بود) به
عنوان تولیت موقوفه او مجلس ختمی در مســجد مجد تهران برگزار کرد
و در نخســتین دستنوشته عمومی خود پس از کودتای  ۲۸مرداد ،مردم
را برای شــرکت در این مجلس دعوت کرد .جبهه ملی ایران نیز در مسجد
ارگ ،مجلس ختمی برای شمشــیری برگزار کرد .در مراسم تشییع جنازه
او ،غالمحسین صدیقی از برجســتهترین اعضای بازمانده جبهه ملی و از
وزرای دولت مصدق سخنرانی کرد ،او گفت« :محمدحسن شمشیری به حد
عشق به میهن خود مهر میورزید .او در روزهای آخر عمر خویش به یکی
از دوستانش گفته بود“ :آرزو دارم یک روز آزادی واقعی ملت ایران را ببینم
و آنگاه بمیرم”».

شمشیری کار را از
کودکی و به عنوان
شاگرد قهوهچی
در قهوهخانه
حاج اسماعیل
کریمآبادی
در خیابان
بوذرجمهری
شروع کرد؛
قهوهخانهای که
پاتوق بسیاری از
فعاالن سیاسی آن
دوران بود

سرنوشت چلوكبابي شمشیری
محمدحسن شمشیری هیچ فرزندی نداشت و از همین رو بعد از مرگش در سال  1340اموالی را که
وقف نکرده بود از جمله چلوکبابی به سلطنته خانم و محمود شمشيری ،خواهر و برادرش رسید .اما آنها
تنها دو ،سه سال توانستند چلوكبابي را اداره كنند و اینگونه بود که چلوكبابی شمشیری مدتی تعطیل
بود و در نهایت ،ســال  1349از سوی آنه ا به محمدحسن حاتمی ،صاحب کنونی رستوران شمشیری
فروخته شد .البته حاتمی در ابتدا این مغازه را به پوشاکفروشی تبدیل کرد ولی بعد پشیمان شد و دوباره
تابلوی چلوکبابی شمشیری را بر سردر این مغازه نصب کرد؛ رستورانی که تا به امروز پابرجاست و هر
روز مشتریان بسیاری دارد .حاتمي دو سال پیش در گفتوگو با روزنامه اعتماد گفته بود« :من در صنف
پوشاك مشغول بودم .وقتي مغازه را خريدم ،چلوكبابی را تبديل به پوشاكفروشي كردم تا اينكه چند
سال بعد به اصرار پسرم كه از طفوليت به آشپزی عالقهمند بود و بعدها مدرك بينالمللي آشپزی گرفت،
مغازه را تخريب و بازسازی و آنجا را دوباره تبديل به چلوكبابی كردم و اسم “شمشيری” را به نام خودم
به ثبت رساندم .ما خودمان را مديون شخصيت حاجحسن شمشيري ميدانيم .نام نيك او در زمينه اداره
این رستوران بسيار ياريكننده بود ،من حتی در زمينه طرز تهيه و نوع غذا و سفارشهایی كه در زمان
ايشان انجام میشد ،بسيار تحقيق كردم و از ريشسفيدان بازار تمام جزئيات را از نوع برنج و كره تا نوع
برخورد ايشان با مشتريان پرسيدم و سعي كردهام تا حد امكان ادامهدهنده راه او باشم».
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کارآفرین
نگاهی به زندگی محمود خلیلی ،موسس کارخانهجات بوتان

چگونه شعله گاز به خانههای ایرانی رسید؟

خلیلی با بازگشت از امریکا
به ایران ،سفری به خوزستان
کرد و در آنجا مشاهده کرد
که شرکت نفت از مخازن
گاز استفادهای نمیکند و
گازها را میسوزاند؛ بنابراین
تصمیم گرفت راهحلی
برای استفاده از این منابع
ارزشمند پیدا کند

کمی پایینتر از میدان آزادی و نزدیک سهراه آذری میدان کوچکی
قرار دارد که «بوتان» نامگذاری شده است و در واقع یادآور تالشهای
کارآفرینی اســت که صنعت ایران را دگرگون کــرد و با آوردن گاز به
خانههای مردم تحولی مهم در ســبک زندگی مردم ایران رقم زد .در
اطراف این میدان بقایای ســاختمانهای قدیمی کارخانه و انبارهای
قدیمی بوتان جا خوش کرده است که محمود خلیلی به کمک فرزندش
محسن خلیلی و البته همراهی فرزندان دیگر راهاندازی کرد .او کسی بود
که راهی پیدا کرد تا گازی را که در جنوب ایران در حال سوختن و از
بین رفتن بود وارد سیلندر کند و به خانه ایرانیه ا گرما ببخشد.
محمود خلیلی  15ماه پیش از صدور فرمان مشــروطه در تهران
متولد شــد .او دومین فرزند خانوادهای روحانی ،مذهبی و پرجمعیت
بود که توان مالی چندانی هم نداشــتند .دوران ابتدایی را سال 1297
در مدرسه علمیه به پایان رساند .او به دلیل هوش بسیار همیشه مورد
تشــویق معلمه ا قرار میگرفت .خلیلی در درسهای ریاضی و فارسی
بسیار خوب بود و زبان فرانسه را نیز در دوره دبیرستان آموخت .همزمان
با ســالهای دوران دبیرستان عاشق شد و بعد از راضی کردن خانواده
خود و همسرش در سال  1301ازدواج کرد .محمود خلیلی با گرفتن
دیپلم خود که آن زمان مدرکی باال محســوب میشد ،برای تدریس
درسهای فیزیک ،شــیمی و ریاضی در شهر رشت و با حقوق ماهانه
 55تومــان به صورت قراردادی به اســتخدام وزارت معارف و اوقاف و
صنایع مستظرفه درآمد .او به همراه همسر و اولین فرزندش راهی رشت
شدند و یک سال را در آنجا سپری کردند .با اتمام ماموریتش به تهران
بازگشت .خلیلی در 21سالگی به استخدام دو مدرسه دارالمعلمین و

محمود خلیلی به همراه فرزندش محسن اولین محموله گاز را در سال  1332به صورت آزمایشی تحویل گرفتند و با
پر کردن سیلندر گاز ،تحولی مهم در کشورمان رقم زدند
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علمیه که جزو بهترین مدرسههای تهران بودند ،درآمد .دو سال بعد از
ورود به این مدرسهه ا به عنوان متصدی آزمایشگاه هم نقش مهمی در
آموزش علمی دانشآموزان بازی کرد ،آن زمان مراکز فنی در کشور به
ندرت وجود داشت و آزمایشگاههای مدارس (که بسیار نادر بود) نقشی
کلیدی در آموزشهــای علمی و عملی به دانشآموزان بازی میکرد.
اما حضور محمود خلیلی در مدارس و تدریس به دانشآموزان خیلی
طوالنی نشد زیرا در نهایت با اعمال نفوذ برخی از مسئوالن وزارتخانه
صنایع مستظرفه در ســال  1307از تدریس و کار کنار گذاشته شد؛
اتفاقی که با خود ســختی بسیاری در زندگی او که  4فرزند داشت به
همراه آورد .البته با کمک مادر همسرش بعد از مدتی بیکاری ،مشکالت
خلیلی و خانوادهاش حل شد ،زیرا حسنی صبا ،مادر همسرش یکی از
خانههایش را به عنوان ارث به دخترش داد و محمود خلیلی هم با وثیقه
گذاشتن خانه توانست پول از بانک دریافت کند و با آن دو دهنه مغازه
بزرگ در خیابان چراغگاز (امیرکبیر امروزی) اجاره کند و در آنجا کارگاه
تعمیرات الکترومکانیک راهانــدازی کرد .در واقع کار او تعمیر موتور و
ماشینآالت صنعتی ،ماشینهای سنگین ،سواری ،شارژ باتری و ...بود.
راهاندازی این کارگاه توانست تا حدود زیادی به زندگی محمود خلیلی
سامان دهد به خصوص اینکه او سفارش ساخت شمارنده الکترونیکی را
هم از مجلس گرفت و توانست در ساخت آن خوش بدرخشد .در کنا ِر
داشتن این مغازه ،او مدتی هم با دستمزد  90تومان در ماه ،روزانه یک
ساعت در اتوبانک مشغول فعالیت بود .اتوبانک محل توقف خودروهای
ســنگین قبل از عزیمت به جادههای بینشهری بود و کار خلیلی در
این محل آزمایش فنی این خودروها پیش از حرکت بود تا نقص فنی
نداشته باشند .عالوه بر اینه ا یکی از کارهای درخشان او ساخت آسیای
برقی برای ارتش در سال  1309بود ،کاری که در آن هم خود را خوب
نشان داد و حتی برای انجام آن هم حاضر نشد دستمزدی دریافت کند.
در این سال همچنین محمود خلیلی مسئولیت رفع نقایص روشنایی
در تمامی بخشهای شهربانی را به عهده گرفت و تاسیسات جدیدی
برای روشنایی برق زندان قصر ایجاد کرد .در کنار این تجربههای کاری
او همیشه عالقه بسیاری به آموختن داشت و از همین رو نیز مدتی در
کارخانه برق امینالضرب که چند مهندس آلمانی در آن کار میکردند،
مشغول شد.
خدمات فنی محمود خلیلی به خصوص در حوزه برق و روشنایی در
آن ساله ا منجر به این شد که مسئوالن او را در سال  1315به عنوان
سرپرست روشــنایی در ناحیه شمیران انتخاب کنند .عالوه بر این به
عنوان کمکمهندس برق و متخصص در اداره برق مشغول فعالیت شد.
از جمله کارهایی که خلیلی در این ســاله ا انجام داد نصب تجهیزات
الکتریکــی در مهمانخانه آبعلی و هتل چالوس بــود که هردو مورد
استفاده رضاشاه قرار میگرفت .اما اوج کار او در بین سالهای  1317تا
 1320رقم خورد که ریاست اداره برق شهرداری تهران را بر عهده گرفت
و مدتی نیز ریاســت اداره پخش لوله آب و لولهکشی شهر تهران را در
اختیار داشت .در این ساله ا فعالیت زیاد کاری و تخصصی او باعث شده

یکی از اقدامات ساختاری در دهه  20و اوایل  30که از سوی خلیلی رقم خورد ،تغییر ساختار در اداره برق بود .او
در ابتدا اداره برق را که زیر نظر شهرداری بود به ادارهای مستقل تبدیل کرد و پس از آن به این فکر افتاد که اداره
برق را به صورت شرکت درآورد و اینگونه ،اداره برق تهران به شرکت بازرگانی برق تهران تبدیل شد.

بود که درآمدش افزایش قابل توجهی داشته باشد و بتواند سرمایهای
برای راهاندازی یک واحد صنعتی جمعآوری کند؛ اتفاقی که ساله ا بود
رویایش را در ذهن میپروراند .محمود خلیلی در مهرماه سال  1322با
همکاری مهندس عباس شهیدزاده برای ساخت کارخانه چینیسازی
قراردادی بســت و همکاری برای ساخت کارخانه را شروع کرد ولی با
توجه به شرایط سیاسی کشور و نبود آیندهای مشخص از نظر اقتصادی،
ســاخت این مجموعه صنعتی را نیمهکاره رها کرد .در این بین او یک
دامداری در نزدیکی اراک تاسیس و تولید محصوالت لبنی را شروع کرد
تا بتواند در کنار حقوقهای دولتی کفاف زندگی او را بدهد ولی با توجه
به اینکه خودش باالی سر کار نبود و سرپرست دلسوزی هم نداشت،
تجربه گاوداری و تولید مواد لبنی به شکست منجر شد .بعد از این ،او در
کنار انبار گندم تهران در ابتدای محله نازیآباد آسیاب برقی راهاندازی
کرد که مورد استقبال بسیاری قرار گرفت و دوباره زندگی او را تکان داد.
JJتبدیل اداره برق به واحدی مستقل
یکی از اقدامات ساختاری در دهه  20و اوایل  30که از سوی خلیلی
رقم خورد ،تغییر ساختار در اداره برق بود .او در ابتدا اداره برق را که زیر
نظر شــهرداری بود به ادارهای مستقل تبدیل کرد و پس از آن به این
فکر افتاد که راداره برق را به صورت شرکت درآورد و اینگونه ،اداره برق
تهران به شرکت بازرگانی برق تهران تبدیل شد .البته این تغییرات با
موافقت و حمایت دولت صورت میگرفت و باتوجه به اهمیت روزافزون
برق در کشور هیئت دولت در سال  1323اداره برق را به اداره کل برق
تبدیل کرد و مهندس خلیلی نیز بــه عنوان متخصص و رئیس اداره
کل برق مسئولیت برعهده گرفت .در کنار توسعه صنعت برق ،محمود
خلیلی همیشه به آب و توسعه شــبکه آبرسانی هم عالقه بسیاری
داشت و در این حوزه نیز که احتیاج واجب مردم بود ،فعالیتهایی انجام
داد .او کــه حفر چاه عمیق را از نیروهای متفقین یاد گرفته بود ،اقدام
به وارد کردن تلمبههای پیرلس امریکایی و دستگاههای حفاری که در
ایران سابقه نداشت ،کرد و تعداد زیادی چاه عمیق برای رفع نیاز مردم
در شهرها و مناطق روستایی و کشاورزی حفر کرد .اما همیشه در برای
محمود خلیلی روی پاشنه نچرخید و در سال  1324پس از آنکه اداره
برق به شرکت بازرگانی برق تبدیل شد ،او به دلیل فشارهای حزب توده
و تحرکاتی که علیه او انجام میشد ،از کار منفصل و در دیوان کیفری
کارکنان دولت به  42روز زندان محکوم شــد .هرچند بعد از چند روز
تبرئه شد اما این موضوع در ذهن او تاثیر بسیار عمیقی گذاشت و باعث
شــد که از آن پس دور شغل دولتی را خط بکشد .نتیجهای که بعد از
حدود  20سال کار برای او حاصل شد .محمود خلیلی از سال  1304تا
 1325در خدمت دولت بود و در این دوره فعالیتهای ارزشمندی به
خصوص در حوزه توسعه شبکه برق در کشور و تهران انجام داد .او بعد
از دستگیری و زندانی شدن ،همیشه به فرزندانش توصیه میکرد که
اصال طرف کار دولتی نروند.
JJآشنایی با صنعت گاز و واردکردن آن
اگرچه خلیلی در توســعه صنعت برق و آب در دهههای  20و 30
در ایران نقش مهمی ایفا کرد ولی اوج فعالیت کاری او را باید در ورود
صنعت گاز به ایران و اســتفاده از گاز در خانهه ا دانست .او بعد از کنار
کشیدن از پستهای دولتی در سال  1325تمرکز اصلی خود را روی
حفر چاههای عمیق و نیمهعمیق و نصب گذاشت و در این زمینه با علی
اردکانی ،صاحب موسســه آبیار همکاری کرد .او معتقد بود که اگر به

منابع آبی زیرزمینی دست پیدا کنیم مشکل
کمآبی و بحران آب در کشور برطرف خواهد
شــد .اما اتفاق مهمی که در این دوره برای
خلیلی افتاد آشناییاش با شرکت جانستون
امریکا و سفری به دعوت این شرکت به این
کشور بود تا بیشتر با تکنولوژی روز حفر چاه
آشــنایی پیدا کند .اما اتفاق اصلی این سفر
برای محمود خلیلی آشنایی او با صنعت گاز
و استفاده از گاز در خانهه ا بود .او با بازگشت
به ایران ســفری به خوزستان کرد و در آنجا
مشاهده کرد که شرکت نفت از مخازن گاز
استفادهای نمیکند و تنها آن را میسوزاند،
اتفاقی کــه برایش تلخ بود و تصمیم گرفت
راهحلی برای استفاده از ذخایر گاز کشور پیدا
کند ،فکری که با ملی شدن صنعت نفت در
ذهنش جدیتر شــد و در نهایت عزمش را
بــرای تحقق آن جزم کرد تا صنعت گاز را به ایران وارد کند .انگیزه او
از این کار حفظ ثروتهای ملی کشور و آسودگی خانمهای خانهدار از
مشکالت سوخت هیزم ،نفت و ...در خانه و آشپرخانه بود .او در آن سال
به همراه فرزند 24سالهاش محسن که فارغالتحصیل الکترومکانیک از
دانشگاه تهران بود عازم امریکا و انگلستان شدند و مدتی را به مطالعه
فناوری صنعت گاز پرداختند و بعد از بازگشت به ایران اقدام به احداث
کارخانه تولید کپسول گاز در ایران کردند ،شرکتی که نام آن را «بوتان»
گذاشــتند .محمود خلیلی به همراه فرزندش اولین محموله گاز را در
سال  1332به صورت آزمایشی تحویل گرفتند و با پر کردن سیلندر
گاز ،تحولی مهم در کشورمان رقم زدند .البته در این راه محمود خلیلی
تالشهای بسیاری کرد تا در نهایت مسئوالن شرکت ملی نفت در زمان
کنسرسیوم را راضی کرد تا گازهایی را که هدر میرود تصفیه کنند و
پروپان آن را در تانکهای تحت فشار به او بفروشند تا پس از
بوتان و
ِ
داخل ســیلندر شدن در مناطق مختلف کشور توزیع شود .اما در این
بین نکته مهمی هم وجود داشت و آن محصوالت گازسوز بود .خلیلی
و فرزندش دیدند که کپسول گاز تا زمانی که وسایل گازسوز در خانهها
وجود نداشته باشد ،کاربردی نخواهند داشت و از همین رو بود که به
فکر تولید اجاق گاز افتادند و بعد از آن هم به پیشنهاد محسن خلیلی،
کارخانه بوتان کار خود را گسترش داد و به تولید انواع وسایل گازسوز
رو آورد .شرکت بوتان در سال  1335اولین اجاق گاز ،در  1338اولین
بخاری گازی و در  1343اولین آبگرمکن گازی را ساخت ،وسایلی که
خیلی زود با استقبال بسیار زیاد مردم روبهرو شد .با گسترش مصرف
گاز مایع ،سندیکای توزیعکنندگان گاز مایع در دهه  40شکل گرفت
که پس از ســال  1357این سندیکا به انجمن صنفی کارفرمایان گاز
مایع ایران تبدیل شد.
خلیلی در  25سال آخر زندگیاش دچار بیماری قند بود ولی بیماری
هم نتوانست او را از تالش و کار خسته کند .او تا پایان عمرش که سراسر
فعالیت توسعهگرایانه برای کشور بود ،در مجموعه صنعتی بوتان حضور
داشت و روزبهروز بیشتر به توسعه کارخانهجات فکر میکرد .او در سال
 1348تا  1349تعدادی از عزیزانش را از دســت داد و همین موضوع
تاثیر عمیقی در روحیهاش گذاشت .محمود خلیلی با گسترش بیماری
دیابت در  12تیر سال  1353و در 69سالگی درگذشت .بعد از فوت او،
اداره کارخانهجات بوتان به محسن خلیلی و برادرانش سپرده شد.

محمود خلیلی در کنار
فرزندش محسن خلیلی
قبل از سفر به امریکا
برای تحقیقات در ارتباط با
استفاده از گاز در خانهها

خدمات فنی
محمودخلیلیبه
خصوص در حوزه
برق و روشنایی 
منجر به این شد
که مسئوالن او را
در سال  1315به
عنوان سرپرست
روشنایی در ناحیه
شمیران انتخاب
کنند
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کارآفرین

زاده سوسیالیسم ،عاشق کاپیتالیسم
توماس پترفای ،مهاجری که با قواعد امریکایی بازی میکند
زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟

توماس پترفای مدیر
شركتاینتراكتیو
بروكر است كه بر
مبنایمیانگیندرآمد
معامالت روزانه،
بزرگترینكارگزار
الكترونیك دنیا به
شمار میرود .پترفای
با  20.5میلیارد دالر
ثروت در جایگاه 43
فهرست بلومبرگ قرار
دارد.
مهارت پترفای در حوزه كامپیوتر،
بازار خوبی داشت و تا سال 1977
او توانسته بود از طریق طراحی یك
نرمافزار معامله برای كارگزاریهای
فعال در والاستریت 200 ،هزار
دالر سرمایه به دست آورد .او 36
هزار دالر از این مبلغ را برای خرید
عضویت و اجازه حضور در بازار بورس
قدیمی امریکا صرف كرد

ســال  1944بوداپست ،پایتخت مجارســتان كه در اشغال
نیروهای آلمان نازی بود به محاصره نیروهای شوروی درآمد؛ یكی
از اتفاقاتی كه همزمان شد با پایان جنگ جهانی دوم .محاصره و
بمباران شهر تا دو ماه ادامه داشت تا اینكه نیروهای ارتش آلمان
به زانو درآمدند .توماس پترفای كه حاال شهروند امریکا شناخته
میشــود در همان سال در میانه آشوب به دنیا آمد .مجله مانی
(وابسته به شركت تایم) كه در مطلبی به زندگی و كسبوكار این
مهاجر لهســتانی پرداخته است داستان زندگی او را از همینجا
شروع میكند .این مطلب ترجمه بخشهایی از گزارش این نشریه
در مورد پترفای است.
پترفای در سال  1944در زیرزمین بیمارستانی در بوداپست به
دنیا آمد ،درست در زمان بمباران شهر توسط نیروهای شوروی.
مجارستان به تدریج به اشــغال كمونیستها درآمد و در دوران
حاكمیت قوانین شوروی ،پترفای رویای فرار به امریکا را در سر
میپروراند .در مصاحبهای با «مانی» پترفای گفت كه در دوران
كودكی به مخفیگاه كتابهای ممنوعه مادربزرگش دست پیدا
كرده بود .مجموعه كتابهای نوشته هوراتیو آلگر قصه آدمهایی را
روایت میكرد كه از خانوادههای تنگدست آمده و توانسته بودند
بر شــرایط زندگی غلبه كنند و به موفقیتهای بزرگی برسند.
همان موقع بود كه با دنیای دیگری آشــنا شد« :در آن زمان با
ایده كاپیتالیسم آشنا شدم ».از نگاه پترفای سیستم سرمایهداری
تنها سیستمی بود كه به آدمها این آزادی را میداد که بر اساس
توانمن دیهایشــان به آنچه میخواهند دست پیدا كنند .امروز
اینتراكتیو بروكر ،شركت كارگزاری كه پترفای چهار دهه پیش
تاســیس كــرد بزرگترین
شركت كارگزاری الكترونیك
دنیا است و او  75درصد سهام
شــركت را در اختیــار دارد.
ارزش سهام او بر مبنای ارزش
روز در بازار سهام معادل 18.8
میلیارد دالر است .او میگوید
كه فكرش درگیر این نبوده كه
ثروتمند شود و اگرچه تا قبل
از مهاجرت به امریکا در مود

JJورود به دنیای سرمایهداری
پترفای ســال  1965كشورش مجارستان را به مقصد آلمان
ترك كرد ،جایی كه پس از  6ماه اقامت توانســت اجازه سفر به
امریکا را پیدا كند .پدرش قبل از او به امریکا رسیده بود و پترفای
سرانجام در  21سالگی وارد نیویورك شد .پسر جوانی كه حتی
یك كلمه انگلیسی هم نمیدانست در ورودش به شدت مرعوب
فضای جدید شده بود.
به لطف ارتباط با جامعه مجارســتانیهای ســاكن نیویورك،
پترفای به عنوان نقشهكش شركتی كه طراحی بزرگراهها را انجام
میداد مشغول به كار شد .یك روز شركتی که در آن مشغول كار
شده بود یك دستگاه كامپیوتر خرید .به نظر نمیرسید كه كسی
توانایی برنامهریزی و كار با آن را ندارد و برای همین پترفای داوطلب
این كار شد .بعد به این نتیجه رسید كه حاال فرصت خوبی برای
اســتفاده از تكنولوژی دارد و همچنین نرمافزار بالقوه كامپیوتری
حتما ارزش باالتری برای كاربرانش خواهد داشت .پترفای میگوید
كه اگر قرار بود همین امروز دوباره همهچیز را از نو شروع كند باز
هم به سراغ یادگیری طراحی نرمافزار میرفت كه به گفته او تازه
دارد میزان اهمیت سودمندیاش را نشان میدهد« :نرمافزار است
كه جهان را میچرخاند ».از دید او هوش مصنوعی ،علم مواد ،علم
نانو و زیستشناسی مولكولی همگی معرف رشتههایی هستند كه
تولیدات و خدمات آنها در حال خلق و رشد هستند.
JJآغاز دوران والاستریت
مهارت پترفای در حوزه كامپیوتر ،بازار خوبی داشت و تا سال
 1977او توانسته بود از طریق طراحی یك نرمافزار معامله برای
كارگزاریهای فعال در والاســتریت 200 ،هزار دالر سرمایه به
دســت آورد .او  36هزار دالر از این مبلغ را برای خرید عضویت
و اجــازه حضور در بازار بورس قدیمی امریکا صرف كرد( .قیمت
چنین جایگاهی در بــازار امروز بورس امریکا بین  4هزار تا 2.5
میلیون دالر مشخص شده است).
پس از برخی اشــتباهات اولیه در این بازار (از جمله از دست

كار به عنوان برنامهنویس پارهوقت
كامپیوتر را آغاز كرد.

توماس پترفای در شهر
بوداپست مجارستان متولد شد.

1965
1944
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بازار بورس چیزهایی شنیده بوده اما ورودش به این بازار بیشتر از
روی تصادف بوده است.

1977
1967

از آنجا كه امیدی به پیشرفت در زیر سایه قوانین شوروی
را نداشت به امریکا مهاجرت كرد.
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عضویت در بازار بورس امریکا را خرید و مشغول به
خرید و فروش در بورس شد.

پترفای به تدریج دفتر تجاریاش را تبدیل به دفتری با دهها كارمند كرد و تمركزش را بر روی توسعه در معامالت بیشتر
و بیشتر گذاشت .در عین حال شركت در حوزه جدید تكنولوژی همچنان فعالیت داشت و نسبت برنامهنویسان كامپیوتر
این شركت به سایر كارمندان  5به  1بود .حاال اینتراكتیو بروكر بیش از هزار كارمند در سراسر دنیا دارد.

دادن  100هزار دالر از ســرمایهاش بر سر یك معامله) پترفای
متوجه شد كه باید با انضباط بیشتری كار كند« :انضباط شخصی
همانچیزی است كه برندگان و بازندگان را از هم جدا میكند».
او همچنین آموخت كه الزم است دقیقتر و سریعتر از رقبایش
دست به معامله بزند .به تدریج دستگاهی قابل حمل طراحی كرد
كه به او امكان میداد تا معامالت جاری و تغییرات تابلوی بورس
را بالفاصلــه تحلیل كند .خودش در مورد رو آوردن به معامالت
آنالین در بازار بورس خاطرهای را تعریف کرده است ،جرقهای که
روزی در میان معامالت ســنگین در والاستریت در ذهنش زده
شد« :زمانی که مجبور بودم  20تا  30معامله در روز انجام دهم،
اوقات بسیار کسلکنندهای را میگذراندم .فکر میکردم در حالی
که من مشــغول این کار روزمرهام آدمهای دیگر دارند در مورد
بیسبال و بسکتبال و چیزهای هیجانانگیز دیگر صحبت میکنند.
یک روز در میان کار ایستادم ،چشمهایم را بستم و روزی را تصور
کردم که آنچه من مشغول انجامش هستم ،توسط یک وسیله و
به راحتی صورت پذیرد».
پترفای میگوید« :فكر نمیكنم استراتژی اولیه كسبوكار من
برای عموم شناختهشــده باشد .شاید چون آدمها فكر میكنند
كه زیادی ساده است .استراتژی من این است كه بر روی كاال یا
خدماتی تمركز كنم كه میتوان به ازای هر  20سنت ،یك دالر
ارزش برای آن خلق كرد و آن را به بهای  40سنت فروخت .تنها
راه ممكن برای انجام این كار این است كه از نوعی از تكنولوژی
استفاده شود كه قبلتر برای تولید یك محصول یا ارائه خدمات
اســتفاده نشده باشــد .اگر بتوانم آن یك دالر را خلق كنم20 ،

سنت جلو خواهم بود و میتوانم بسیار جلوتر از بقیه حركت كنم.
این همان كاری اســت كه در تمام این سالها كردهام ».پترفای
بــه تدریج دفتر تجاریاش را تبدیل بــه دفتری با دهها كارمند
كرد و تمركزش را بر روی توســعه در معامالت بیشتر و بیشتر
گذاشت .در عین حال شركت در حوزه جدید تكنولوژی همچنان
فعالیت داشت و نسبت برنامهنویسان كامپیوتر این شركت به سایر
كارمندان  5به  1بود .حاال اینتراكتیو بروكر بیش از هزار كارمند
در سراسر دنیا دارد.

پترفای در سال  1944در زیرزمین
بیمارستانی در بوداپست به دنیا
آمد ،درست در زمان بمباران شهر
توسط نیروهای شوروی .مجارستان
به تدریج به اشغال كمونیستها
درآمد و در دوران حاكمیت قوانین
شوروی ،پترفای رویای فرار به
امریکا را در سر میپروراند

مهاجر ضدسوسیالیسم
توماس پترفای گذشــته از شــهرتش به عنوان یك كارآفرین میلیاردر ،مخالف
همیشگی سوسیالیسم شناخته میشود .در زمان انتخابات امریکا در سال  2012او
میلیونها دالر صرف تبلیغاتی كرد كه نسبت به «خطر توزیع ثروت و برخی دیگر از
مفاهیم سوسیالیسم» هشدار دهد .مهاجر زاده مجارستان یک بار گفته بود« :من در
یک کشور سوسیالیستی بزرگ شدم .به چشم خودم دیدم که این ایده با آدمها چه
میکند؛ نه امیدی هست ،نه آزادی و نه غروری که رسیدن به آرزوها به همراه دارد ».او
از این دست کلمات قصار در ذم سیستم سوسیالیستی و مدح سرمایهداری فراوان دارد.
امروزه هم بزرگترین نگرانی سیاسی او همچنان سوسیالیسم است و عالقه روبهرشدی
كه این نوع تفكر در میان جوانان ایجاد كرده است« :فكر میكنم جوانان امریکایی هیچ
ایدهای در مورد چیزی كه در موردش حرف میزنند ندارند .آنها فقط مســتعد بروز
هیجانات هستند .تحلیلهای درست خیلی ساده میتواند به آنها ثابت كند كه بدون
وجود انگیزه ،تالش و دستاوردی هم در كار نخواهد بود».

پترفای كه در  26سالگی شهروند امریکا شد باور ندارد كه امروز ثروتمند شدن در
این كشور سختتر از گذشته شده است ،حتی برای مهاجران .او میگوید كه چنین
ادعایی «بیمعنا» اســت« :اگر هدف جذب در بازار كار و ارائه دســتاورد باشد ،بدون
شك برای مهاجری كه در سال  2017هم وارد امریکا میشود این امكان وجود دارد
كه روزی به موفقیت برسد .اگر اهل مطالعه و سختكوشی باشید ،جهان زیر سلطه
شماست ».پترفای همچنین معتقد است که شهروندان از طریق مالیاتی که میپردازند
کار خیریه خودشان را همزمان انجام دادهاند .از خودش مثال میزند که تاکنون بیشتر
از یک میلیارد دالر بابت مالیات پرداخته است و شکایتی ندارد .او یكی از سرمایهداران
حامی دونالد ترامپ شناخته میشــود .او برای مراسم معارفه ترامپ  150هزار دالر
اهدا كرد .پترفای که روزگاری در میان بمباران بوداپست به دنیا آمده بود ،حاال نمونه
مهاجرانی است که در امریکا به مرتبه باالیی رسیدهاند و زندگی خود را بیاینکه چندان
اشارهای به نقصهای سرمایهداری داشته باشد ،مدیون این سیستم امریکایی میداند.

شركت تبدیل به بزرگترین شركت
آنالین معامالتی در جهان شد.

شركت او  12درصد از معامالت الكترونیك
جهان را انجام میداد.

2007
2011

2003
اینتراكتیو بروكرز عرضه اولیه سهامش
را در بازار بورس آغاز كرد.
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از پلیمر تا حزب مردم

خاندان بلوشه ،خانواده ثروت و سیاست در سوئیس

آهنا كیستند؟
خانواده بلوشه ،از
سرشناستریننامها
در كشور سوئیس
هستند.کریستف
بلوشه (پدر خانواده)
و چهار فرزندش از
میلیاردرهایجهان
هستند و از این میان
دو دختر او یعنی
ماگدالنا و راحل به
ترتیب با  5.63میلیارد
و  5.53میلیارد دالر
در رده  318و 329
فهرست بلومبرگ جا
دارند.

داســتان ثروت و موقعیت خانواده بلوشه سال  1936شروع شد،
پیش از اینكه نامی از این خانواده سوئیسی در میان باشد .در آن سال
بود كه دكتر وارنر اسوالد شركت  HOVAGرا در زوریخ تاسیس كرد
تا به تولید اتانول به عنوان سوخت جایگزینی برای اتومبیل مشغول
شود .این اتانول از بازیافت ضایعات چوب به دست میآمد .كار در زمان
جنگ جهانی دوم پیش میرفت و تا پایان جنگ این شركت تبدیل
شــده بود به تامینكننده  30درصد از سوخت مورد نیاز سوئیس و
 200نفر برای آن كار میكردند .چند سال بعد این شركت وارد حوزه
تولید مواد شــیمیایی شد كه به عنوان مثال در تولید جوراب از آنها
استفاده میشد .از سال  56كه تولید الكل به عنوان سوخت اتومبیل
در سوئیس ممنوع شد ،شركت تمركزش را بر روی تولید همان مواد
شیمیاییگذاشت.
JJكسبوكار خاندان بلوشه
پیوند خانواده بلوشه با این شركت ســال  1969آغاز شد ،سالی
كه کریستف بلوشه دوران كارآموزیاش را در بخش حقوقی شركت
آغاز كرد .کریستف ســال  1940به دنیا آمده بود و تحصیالتش در
رشــته حقوق را در دانشــگاه زوریخ و بعدتر در پاریس گذرانده بود.

این فارغالتحصیل حقوق چنان خودش را در شــركت نشان داد كه
در فاصله كوتاهی توانســت به عنوان چهرهای شاخص شناخته شود
و در سال  1972رأی الزم را برای نشستن در جایگاه ریاست هیئت
مدیره و مدیریت اجرایی به دســت آورد .سال  1981نام شركت به
 EMS-CHEMIE HOLDING AGتغییر كرد .یكی از بزرگترین
اتفاقات تاریخچه خانواده بلوشه سال  1983رخ داد ،دكتر اسوالد چند
ســال پیشتر از دنیا رفته بود و حاال خانوادهاش به کریستف بلوشه
ماموریت داد تا ظرف چند ماه خریداری برای شركت پیدا كند .چاره
دیگری نبود و بنابراین او تصمیم گرفت كه سهام شركت خانوادگی
اسوالد را بخرد .او با این خرید تبدیل به مالك عمده حق رأی در EMS
شــد .در تمام این سالها و سالهای پیش رو ،كار توسعه شركت به
خارج از مرزهای سوئیس ،از ژاپن گرفته تا اروپا و امریکا ادامه داشت.
تنوع محصوالت شــركت هم دستكمی از میزان رشدش به صورت
بینالمللی نداشــت ،به عنوان مثال در سال  EMS 1955تبدیل به
بزرگترین تولیدكننده عینكهای قابل انعطاف در بازار شد.
قرن بیست و یكم شروع ورود نسل دوم از خانواده بلوشه به شركت
بود .ماگدالنا ،دختر ارشــد کریستف در سال  2001كارش را در EMS
آغاز كرد .دو سال بعد دو اتفاق عمده در شركت رخ داد .اول اینكه در آغاز
سال  2003خانواده بلوشه تصمیم گرفت شركت را وارد بازار بورس كند
و در آخرین ماه همان ســال کریستف بلوشه تمامی كارهای مربوط به
تجارت را كنار گذاشت تا به دنیای سیاست بپیوندد .او رأی الزم را برای
ورود به كابینه فدرال سوئیس به دست آورد .با ورود جدی او به دنیای
سیاست كسبوكار گسترده  EMSمیان چهار فرزندش ماگدالنا ،میریام،
راحل و ماركوس تقسیم شد و البته سهم عمده از آن ماگدالنا بود.
JJدختران بلوشه
ماگدالنا مارتلو بلوشــه در اولین روز سال  2004به عنوان معاون
رئیس شركت و مدیر اجرایی  EMSكارش را آغاز كرد .دختر بزرگ
کریستف در سال  1969به دنیا آمد و مدركش را در رشته امبیای از
دانشگاه سنت گالن در سوئیس گرفت .او قبل از پیوستن به شركت
پدرش ،به مدت دو سال به عنوان مدیر در شركت جانسون و جانسون
كار كرد ،یك شــركت امریکایی فعال در حوزه تجهیزات پزشكی و
دارویی .بعدتر او راهی شركت ریوال شد كه نوشیدنیهای غیرالكلی
تولید میكرد .با این سابقه بود كه توانست وارد شركت خانوادگی شود

 HOVAGکه بعدها تبدیل به مایملک خاندان بلوشه شد ،در شهر
زوریخ و برای تولید سوخت ماشین از اتانول پا گرفت.

ماگدالنا بلوشه فرزند ارشد
کریستف به دنیا آمد.

1940
1936

134

کریستف سهام شركت خانوادگی اسوالد را خرید و
تبدیل به صاحب عمده حق رأی در  EMSشد.

1972
1969

كریستف بلوشه در
سوئیس به دنیا آمد.
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1983
کریستف که به عنوان کارآموز بخش حقوقی
کارش را در  HOVAGشروع کرده بود به
مدیریت اجرایی شرکت رسید.

بلوشه سال  1940به دنیا آمد و تحصیالتش در رشته حقوق را در دانشگاه زوریخ و بعدتر در پاریس گذراند .این فارغالتحصیل حقوق چنان خودش
را در شركت نشان داد كه در فاصله كوتاهی توانست به عنوان چهرهای شاخص شناخته شود و در سال  1972رأی الزم را برای نشستن در جایگاه
ریاست هیئت مدیره و مدیریت اجرایی به دست آورد.

پدرساالر
نام کریستف بلوشه شاید در ایران چندان شناختهشده نباشد اما سوئیسیها او را
خیلی خوب میشناسند .شناختی که از او دارند ریشه در قدرت و ثروتی دارد که از
کسبوکار و تجارت او برخاسته و سالها در دنیای سیاست هم خودش را نشان داده
است .سایت سوئیس اینفو یک بار در توصیف او نوشت« :با احتساب خاندان بلوشه
حاال سوئیس هم صاحب یک خاندان پدرساالر است که کاخ و کمپانی و کارخانه و
روزنامه در اختیار دارد ».به نوشته این سایت برای فرزندان او کار آسانی نبوده که خود
را از زیر سایه پدر بیرون بکشند .دختر او میریام از میان فرزندانش تنها کسی بوده که
تاکنون به صورت مستقیم با او فعالیت اقتصادی نداشته است.
نشری ه هافینگتون پست چندی پیش پا را از این هم فراتر گذاشت و به کریستف
بلوشــه لقب «ترامپ سوئیس» داد .بلوشــه را به عنوان یک سیاستمدار راستگرا
میشناسند .هافینگتون پست در مورد دیدگاههای سیاسی او و نقشش در سیاست
سوئیس نوشت« :در اواخر دهه  90ناسیونالیستهای محافظهکار حزب مردم موضوع
مهاجــران و پناهندگان را در مرکز توجه عمومی قرار دادند .این حزب در انتخابات
آن خود کرد و تبدیل به بزرگترین حزب کشور شد.
ســال  2003رأی مردم را از ِ

و كمكم جای پدرش را بگیرد.
ماگدالنا با هدف حمایت بیشتر از فعالیت بینالمللی شركت برای
تولید پلیمر ،واحد تجــاری  EMS-GRIVORYرا كه بر روی تولید
همین محصول متمركز بود به واحدهای تجاری مستقل تقسیم كرد تا
هركدام در مورد عملكرد خودشان مسئولیت داشته باشند :واحد اروپا،
واحد امریکا و واحد آسیا.
یك تصمیم دیگر ماگدالنا این بود كه بخش دیگری از شركت را كه
با نام  PATVAGشناخته میشد و وظیفه تولید سیستمهای احتراق
برای فناوری نظامی را بر عهده داشت ،بر روی تولید كیسههای هوای
ایمنی اتومبیل متمركز كرد.
راحل بلوشــه فارغالتحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه سنت گالن
است .او هم مانند خواهر بزرگترش در فهرست میلیاردرهای بلومبرگ
قرار دارد اما برخالف او چندان نقشی در كارهای اجرایی شركت EMS
نداشته است .راحل كارش را در سال  2004و در شركت الكترونیكی
كالریانت و الما آغاز كرد .وقتی پدرش وارد كار سیاســت شد او هم
مانند خواهران و برادرش بخشــی از سهام شركت  EMSرا دریافت
كرد .دختر دوم بلوشه ،هرچند در شركت  EMSمسئولیتی ندارد اما
همچنان كار اصلی او فعالیت در دیگر شركتهایی است كه پدرش
تاسیس كرده است .او از ســال  2009ریاست شركت رابینوست را
بر عهده دارد ،شركتی سرمایهگذاری كه پدرش تاسیس كرده بود و
همچنین معاون Stiftung Schweizer Musikinsel Rheinau

بزرگترین نیروی محرک در پس این پیروزی ظهور قدرتی به نام کریستف بلوشه
در سیاست سوئیس بود .جالب این است که این کارخانهدار ثروتمند تبدیل به صدای
حزبی شد که اغلب آرایَش را به پشتوانه کشاورزان و روستاییان کسب کرده بود .او
نقشی بنیادین در راستگرایی بیشتر حزب مردم داشت».
ســال گذشته کریستف بلوشه زمانی که پس از یک مناظره در خصوص رابطه
سوئیس با اتحادیه اروپا از هتل محل نشست خارج میشد مورد حمله ناموفق یکی از
اعضای سالخورده سابق حزب مردم قرار گرفت .تالش او برای مجروح کردن بلوشه
با چاقو ناکام ماند .روزنامه گاردین در همان زمان اشاره کرد که بلوشه بارها به خاطر
ضربههای مالیای که به حزب مردم زده بود و به دلیل تغییر ماهیت حزب از بدنه
روستایی به یک دستگاه سیاسی راست افراطی ،مورد انتقاد قرار گرفته است .او که
همیشه به سیاستهای ضدمهاجر و اسالمگریزی شناخته شده است ،پس از پیروزی
ترامپ در امریکا اعالم کرد که رهبران جهان باید به دغدغههای مردم در خصوص
موضوعاتی مانند مهاجران توجه کنند .او پیروزی ترامپ را نمونهای از این دغدغهها
به شمار آورد.

راحل

ماگدالنا

است؛ بنیادی كه باز هم توسط پدرش تشكیل شده است؛ مجموعهای
از هتل و سالنهای هنری كه به خصوص برای تمرینهای موسیقی
به كار میرود.
میریام و ماركوس ،دو فرزند دیگر کریســتف هم در همان سال
 2004سهم خودشــان را از كســبوكار خانوادگی دریافت كردند
اما در طول ســالهای بعدی كمكم ســهام خودشان را به دو خواهر
بزرگترشان فروختند .گروه  EMSحاال یك شركت بینالمللی بزرگ
است كه در حوزه تولید پلیمر و مواد ویژه شیمیایی فعال است .این
شركت  26كارخانه تولیدی دارد كه در  16كشور مختلف واقع شدهاند.
تعداد كاركنان  EMSامسال به  2هزار و  855نفر رسید.

ماگدالنا مارتلو بلوشه به عنوان معاون رئیس شركت و
مدیر اجرایی  EMSكارش را آغاز كرد.

2001

شرکت  EMSحاال  26كارخانه تولیدی دارد كه در 16
كشور مختلف واقع شدهاند.

2004
2003

ماگدالنا کارش را در شرکت
 EMSآغاز کرد.

قرن بیست و یكم شروع ورود نسل
دوم از خانواده بلوشه به شركت
بود .ماگدالنا ،دختر ارشد کریستف
در سال  2001كارش را در EMS
آغاز كرد .دو سال بعد دو اتفاق
عمده در شركت رخ داد :اول اینكه
در آغاز سال  2003خانواده بلوشه
تصمیم گرفت شركت را وارد بازار
بورس كند و در آخرین ماه همان
سال کریستف بلوشه تمامی كارهای
مربوط به تجارت را كنار گذاشت تا
به دنیای سیاست بپیوندد

2017
کریستف بلوشه وارد دنیای سیاست شد و سهام
شرکت را در میان چهار فرزندش تقسیم کرد.
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گوگل ساخت چین

رابین لی ،طراح بزرگترین موتور جستوجوگر در چین

او کیست؟

رابین لی موسس بایدو
است،مشهورترین
سایتجستوجوگر
چینی .بایدو در سال
 731 ،2016میلیون
كاربر و درآمدی معادل
 10.6میلیارد دالر
داشت .رابین لی با 17.4
میلیارد دالر در رتبه
 61فهرست بلومبرگ
ایستاده است.

او و همسرش
از طریق یکی
از دوستانشان،
اریک ژو با جری
یانگ ،میلیاردر و
یکی از موسسان
شرکت یاهو در
سیلیکونولیآشنا
شدند .لی و ژو به
شدت تحت تاثیر
موفقیتیانگ
قرار گرفتند و ایده
ساخت یک موتور
جستوجوگر
چینیبهذهنشان
رسید

رابین فرزند خانواده لی بود ،یكی از میلیونها خانواده چینی با پدر و مادری
كارگر كه در كارخانه كار میكردند ،خانوادهای ساكن شهر یانگوان .او در سال
 1968به دنیا آمد ،نزدیك به یك دهه قبل از اینكه سیاست تكفرزندی برای
كنترل رشد جمعیت سرسامآور این كشور پهناور به اجرا درآید؛ او چهارمین
فرزند در میان پنج فرزند خانواده بود .رابین تنها پســر خانواده بود و مادرش
اصرار زیادی داشــت تا او بعد از مدرســه راهی دانشگاه شود و تا جایی كه
میتواند روی درس خواندن تمركز كند .رابین لی راهی دانشگاه دولتی و معتبر
پکینگ شد که به عنوان اولین دانشگاه مدرن چین شناخته میشود ،در سال
 1991با مدرک لیسانس مدیریت اطالعات توانست از این دانشگاه
فارغالتحصیل شود .درس خواندن در یکی از بهترین دانشگاههای
چین ســبب شــد تا کمی بعدتر به امریکا نقل مکان کند و در
دانشگاه ایالتی نیویورک مدرکش را در رشته علوم کامپیوتر بگیرد.
لی پس از پایان دوره تحصیلش مشغول به کار شد و سه سال به
عنوان برنامهنویس نرمافزار برای شرکتی با نام داو جونز فعالیت کرد
تا ویزای کاریاش در امریکا تمدید شود .سال  96او برای گرفتن
حق امتیاز یک الگوریتم تحلیل لینکهای کامپیوتری اقدام کرد و
موفق شد این الگوریتم را به نام خود ثبت کند .الگوریتمی که
کمک میکرد تا فهرست جستوجوهای اینترنتی بر اساس
تعداد لینکهای ورودی به یک وبسایت ردهبندی شود .به
موازات کاری که او داشت انجام میداد اتفاقات دیگری در
دنیای اینترنت در حال رخ دادن بود .در همان ســال که او
موفق به کسب این حق امتیاز شد ،دو فارغالتحصیل دانشگاه
اســتنفورد هم مشــغول کار بر روی الگوریتم «پیج رنک»
بودند .دو مهندس جوان به نامهای لری پیج و سرگی برین
که بعدتر از همین الگوریتم برای طراحی موتور جستوجوگر
گوگل استفاده کردند .این همان جایی بود که رابین از رقبای
ناشناختهاش عقب افتاد؛ او به شرکت داو جونز پیشنهاد داد که
با کمک الگوریتم او یک موتور جستوجوگر اینترنتی طراحی
کنند اما طرح او از طرف کارفرما رد شد .مدیران شرکت به او
گفتند« :این حوزه کاری ما نیست».
JJازدواج و تجارت
سال  1995رابین همســر آیندهاش را در یک مهمانی
مخصوص دانشجوهای چینی مقیم امریکا مالقات کرد .سه

رابین لی در خانوادهای کارگر در چین به
دنیا آمد.

JJبازگشت به سرزمین
مادری
ژو ،لی و مایســا با هدف راهاندازی
کسب و کار خودشان به چین بازگشتند.
دو شریک پس از بازگشــت به کشورشان
توانستند عالوه بر آن سرمایهای که در امریکا
جذب کــرده بودند 10 ،میلیون دالر دیگر هم
از طریق شرکتهای سرمایهگذاری  IDGو
 EPlanetبه دســت آورند .آنها یک نرمافزار

در شرکت داو جونز مشغول به کار بود و در همان
سال ازدواج کرد.

1991
1968
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ماه بعد رابین و ملیسا ما با هم ازدواج کردند .ملیسا در طول همه سالهای
کار و تجارت و ایدهپردازی یکی از منابع اصلی شجاعت بخشیدن به او برای
گسترش کسبوکار بوده است .به گفته خودش ملیسا بر روی او تاثیر بسیاری
دارد و هرچه که خودش آرام و با منطق پیش میرود همسرش عجول است و
گاهی به او میگوید که باید فورا تصمیم قطعی بگیرد ،همسری که بعدتر سبب
شد او به سراغ تاسیس شرکت اینترنتی خودش در چین برود.
دو سال بعد از ازدواجش بود که شرکت اینفوسیک او را با حقوق ساالنه
 45هزار دالر به عنوان مهندس اســتخدام کرد .کمی بعد او و همســرش از
طریق یکی از دوستانشان ،اریک ژو با جری یانگ ،میلیاردر و یکی از
موسسان شرکت یاهو در سیلیکون ولی آشنا شدند .لی و ژو به شدت
تحت تاثیر موفقیت یانگ قرار گرفتند و ایده ســاخت یک موتور
جستوجوگر چینی به ذهنشان رسید .آنها ایدهشان را در همان
منطقه معروف به خلیج سانفرانسیسکو و در میان شرکتها و
سرمایهگذاران مختلف معرفی کردند و از همین طریق توانستند
 1.2میلیون دالر سرمایه اولیه از چهار سرمایهگذار جذب کنند:
باب کینگ ،گرگ پنر ،اسکات والشک و هوگو شانگ.
تا قبل از تصمیم گرفتن برای بازگشت به چین،
لی برای خــودش صاحب نام و جایگاهی در
امریکا شده بود ،برای شرکت معتبری کار
میکرد و حقوق قابل توجهی میگرفت اما
همسرش معتقد بود که او باید کاروکسب
خودش را داشــته باشد ،ایدهای که او را
برای ساخت موتور جستوجوگر چینی
بیشتر مشتاق کرد.

1997
1995

از دانشگاه پکینگ در رشته مدیریت اطالعات
فارغالتحصیلشد.
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پس از اقدام او برای ثبت حق امتیاز الگوریتمی که برای تحلیل لینکهای
اینترنتی تعریف کرده بود این امتیاز در امریکا به عنوان نویسنده این
الگوریتم صادر شد.

لی پس از پایان دوره تحصیلش مشغول به کار شد و سه سال به عنوان برنامهنویس نرمافزار برای شرکتی با نام داو
جونز فعالیت کرد تا ویزای کاریاش در امریکا تمدید شود .سال  1996او برای گرفتن حق امتیاز یک الگوریتم
تحلیل لینکهای کامپیوتری اقدام کرد و موفق شد این الگوریتم را به نام خود ثبت کند.

ردهبندی جستوجوهای اینترنتی را طراحی کردند و آن را در اختیار دو
غول حوزه وب در چین گذاشتند :سینا و شو دات کام .با هر جستوجویی
که کاربران این دو شــرکت از طریق این برنامه انجام میدادند ،مبلغی
برای آنها در نظر گرفته میشــد .پــس از مدتی به خاطر یک اختالف
نظر با شرکت سینا بر ســر نحوه پرداخت ،شرکت ژو و لی که حاال نام
بایدو را بر خود داشــت در نحوه کارش تجدیدنظر کرد؛ قرار بر این شد
که به جای تهیه زیرساختهای اینترنتی برای شرکتهای بزرگ ،آنها
موتور جستوجوگر خودشــان را تعریف و راهاندازی کنند .سایت بایدو
در اولین ســالهای قرن بیست و یکم رونمایی شــد .تا سال  2004از
طریق گرفتن آگهیهای تبلیغاتی که بر باالی صفحه جستوجوگر بایدو
ظاهر میشدند ،شرکت توانست تبدیل به یک شرکت سودآور شود .بعد
نوبت به سومین دوره جذب سرمایه برای گسترش بایدو رسید و این بار
سرمایهگذار کسی نبود جز شــرکت گوگل که یکسوم از سرمایه 15
میلیون دالری مورد نیاز بایدو را تامین کرد .پس از آن ژو از شریکش و
بایدو جدا شد و تصمیم گرفت که شرکت سرمایهگذاری خودش را راه
بیندازد.
موفقیت شرکت خیلی زود خودش را نشان داد ،بایدو بالفاصله تبدیل
شــده بود به بزرگترین موتور جستوجوگر اینترنتی در چین و همین
کافی بود تا پای نامهای بزرگی از آن سوی کره زمین برای تصاحب این
شرکت به میان آید .در سال  2005لی از شرکتهای یاهو ،مایکروسافت
و گوگل پیشنهاد خرید شــرکت را دریافت کرد ،هرسه شرکت مبالغی
باالی یک میلیارد دالر را پیشنهاد داده بودند .برای اینکه این پیشنهادها
سبب ترک شرکت توسط لی نشود ،هیئت مدیره بایدو تصمیم گرفتند
که سهام این شرکت را در بورس عرضه کنند ،اتفاقی که در همان سال
 2005رخ داد NASDAQ .همان جایی بود که ســهام شــرکت در آن
ارائه شد ،بزرگترین بازار معامله الکترونیک سهام در امریکا .در نخستین
روز عرضه ،ارزش هر سهم شرکت از  27دالر به  122دالر رسید و برای
مدت کوتاهی ارزش شرکت بایدو را در بازار بورس به بیش از  4میلیارد
دالر رساند .همین اتفاق تبدیل به سکوی پرتاب رابین لی شد ،کارآفرین
و ثروتمندی که با این عرضه سهام و افزایش ناگهانی ارزش شرکت ،برای
نخستین بار در میان فهرست میلیاردرهای جهان نشست.
حاال آن روند رشد سرسامآوری که بایدو در دهه اول این قرن در پیش
گرفته بود آرامتر و شاید بتوان گفت کندتر شده است .بایدو هم در کنار کار
اصلی مشغول کشف حوزههای جدید سرمایهگذاری است تا این آرامش
تبدیل به عامل سقوط شرکت نشود .رابین لی مشغول سرمایهگذاری در
حوزه هوش مصنوعی و اتومبیل است تا موتور حرکت شرکت تقویت شود.
بایدو هم مانند شرکت گوگل باور دارد که هوش مصنوعی میتواند برای
توســعه فناوری خودروهای بدون سرنشین به کمک بیاید .زمینهای که
کمک میکند تا فضا برای تکنولوژی هوشمند بازتر شود ،مانند خدمات
اینترنتی که خودشــان را با هر کاربــر و کامپیوتر همخوان میکنند و
میتوانند مانند یک انسان فکر کنند و واکنش نشان دهند.

اتهام سانسور
اگر کلمات سانسور اینترنت و فیلترینگ را در اینترنت جستوجو کنید ،شکی نیست که در میان
نتایج ،بارها با نام کشور چین هم مواجه خواهید شد .چین از جمله کشورهایی است که دسترسی
شهروندانش به اینترنت آزاد را به شدت محدود میکند .یکی از انواع این محدودیتها خودش را
در قالب نحوه عملکرد موتور جستوجوگر بایدو نشان میدهد .سال  2009مدارکی توسط یکی از
کارکنان سابق این سایت افشا شد که نشان میداد بایدو فهرست بلندباالیی از سایتها و موضوعات
فیلترشده دارد که نتایج جستوجو را با در نظر گرفتن ممنوعیت این سایتها و کلمات به کاربران
ارائه میدهد .کنشگران اجتماعی خارج از چین حتی تالش کردند تا بر مبنای قوانین بینالمللی
پروندهای علیه این شرکت تشکیل دهند اما این تالشها بینتیجه مانده است.
یکی از انتقادات دیگری که از بایدو شده ،توجه و اولویت دادن این شرکت به ارزش مالی تبلیغات
بازرگانی است که بر نتایج ارائهشده به کاربران هم تاثیر میگذارد .سال گذشته ماجرای مرگ یک
دانشــجوی چینی به صورت مستقیم به این نحوه عملکرد شرکت بایدو ربط داده شد .یک جوان
 21ساله که با نوع نادری از سرطان دست و پنجه نرم میکرد پس از جستوجوی مراکز درمانی،
به ســراغ دومین مرکزی رفت که بر روی بایدو پیدا کرده بود .مرکزی که بعد مشخص شد روش
مداوای تجربی را در پیش گرفته و هیچ مدرکی برای تاثیرگذار بودن این روش خود ندارد .این جوان
چینی پس از هزینه بسیار در این مرکز ،جان خود را از دست داد ،مرگ او سبب جنجال بسیاری
در فضای مجازی و میان کاربران چینی شد که میگفتند بایدو بدون توجه به عملکرد این دسته
از مراکــز و صرفا به خاطر دریافت پول تبلیغات به معرفی آنها میپردازد .این پرونده همچنان در
کشور چین باز است.
سهم موتورهای جستوجوگر از بازار ،بر اساس ترافیک کاربران
هرچقدر که گوگل در نقاط مختلف دنیا به عنوان امپراتوری جستجوی اینترنتی شناخته شود ،وقتی که
صحبت از چین به میان میآید قضیه تفاوت دارد .بایدو در سرزمین پهناور چین جایگاه ویژهای دارد .بایدو
که متناسب با زبان چینی طراحی شده در شرق دنیا برای خودش امپراتوری جداگانهای دارد.
(دادهها مبتنی بر آمار ماه جوالی سال  2016است).
شنما

سایر

هاوسو

بایدو

بینگ

گوگل

یاهو

%1
%5 %7

چین

%7

%81

%3 %2
%2

اروپا

%6
%7

امریکا
%86

%93

لی به چین برگشت و به همراه شریکش اریک ژو
شرکت بایدو را تاسیس کردند.

پس از عرضه سهام بایدو در بازار Nasdaq
نام لی در میان میلیاردرها قرار گرفت.

2004
2005

2000
پس از دو بار جذب سرمایه ،شرکت گوگل در سومین دوره
جذب سرمایه شرکت بایدو  5میلیون دالر سرمایه گذاشت.
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کارآفرین

پسران اُنسی

خانواده انسی ساویرس ،ثروتمندترین خاندان مصر
نام مصر در تاریخ معاصر با یک نام فراموشنشــدنی
در عالم سیاست گره خورده است :جمال عبدالناصر،
دومیــن رئیسجمهور مصر که رهبری انقالب 1952
کشورش را در دست داشت .انقالب سال  52منجر به
سرنگونی پادشاهی خاندان محمد علی شد .عبدالناصر
در همهپرسی سال  56جای رئیسجمهور قبلی یعنی
محمد نجیب را گرفت .چیــزی که باعث محبوبیت
فوقالعاده او در مصر و جهان عرب شــد موضوع ملی
کردن کانال سوئز بود .رئیسجمهور محبوب مصر نقش
پررنگی در منطقه داشت اما از میان تمامی اقدامات او
آنچه به این مطلب و خاندان ساویرس مربوط میشود،
اقدامات او برای اجرای طرحهای سوسیالیستی در این
کشور بود.

انسی ساویرس

آهنا کیستند؟

خانواده ساویرس
ثروتمندترینخانواده
مصر هستند و آنها را
با نام شرکت اوراسکام
میشناسند .از این
خانواده دو پسر در
فهرستمیلیاردرهای
بلومبرگ قرار دارند.
ناصف ساویرس با 6.32
میلیارد دالر در رده
 255و نجیب ساویرس
با  5.07میلیون دالر
در رده  369فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

JJساویرس بزرگ و مصر سوسیالیست
نجیب ساویرس اولین پسر از میان فرزندان انسی در سال 1954
به دنیا آمد؛ دو سال بعد از انقالب و دو سال قبل از ریاست جمهوری
عبدالناصر .در آن زمان پدرش کمابیش چهرهای شناختهشده در حوزه
صنعت بود .اُنسی ســاویرس یک حقوقدان بود که در سال  1950و
پیش از وقوع انقالب مصر ،یک شرکت ساختوساز تاسیس کرده بود.
این شرکت کمکم تبدیل شــد به یکی از بزرگترین پیمانکاران این
کشــور و در حوزه ساخت جاده و کانالهای آب در امتداد منطقه رود
بزرگ نیل .توسعه کسبوکار ساویرس و پیشرفت برنامههای جمال
عبدالناصر تقریبا همزمان انجام میگرفتند ،اولی در دنیای صنعت و
اقتصاد و دومی در حوزه سیاست .این دو راه جداگانه در سال  1961با
هم تالقی کردند ،زمانی که در ادامه سیاستهای سوسیالیستی جمال
عبدالناصر ،شرکت بزرگ پیمانکاری ساویرس توسط رئیسجمهور ملی
شد و حتی نام آن هم به «شرکت دولتی الناصر» تغییر پیدا کرد.
حاال دیگر سیاست و اقتصاد به هم رسیده بودند و برای ساویرس
نتیجه چندان هم مطلوب نبود .کســی که مالک یکی از بزرگترین
شرکتهای پیمانکاری مصر بود حاال در شرکت خودش تبدیل شده
بــود به یک کارمند و این وضعیتی نبود که بتواند مدت زیادی آن را
تحمل کند .انسی ساویرس پس از مدتی راهی کشور لیبی شد و دوباره
شروع کرد؛ یک شرکت پیمانکاری دیگر تاسیس کرد و مشغول به کار

انسی ساویرس ،پدر خاندان ساویرس شرکت
پیمانکاریاش را تاسیس کرد.

شد .شش سال که گذشت رفتهرفته روابط سیاسی دو کشور مصر و
لیبی رو به تیرگی گذاشت .ساویرس ،شهروند مصر بهتر دید که در این
اوضاع به ســرزمین خودش بازگردد .او برای سومین بار همهچیز را از
اول شروع کرد .این بار نوبت رسیده بود به تاسیس شرکت پیمانکاری
اوراسکام .ساویرس از طریق شراکت با شرکتهای بزرگ بینالمللی که
مشغول کار در مناطق مختلف مصر بودند توانست تا نیمههای دهه 90
میالدی اوراسکام را تبدیل به یکی از بزرگترین سازندگان خصوصی
در این کشور کند.
JJپسران انسی
انسی ساویرس سه پسر داشت .پســرانی که حاال هرسه در زمره
میلیاردرهای جهان قرار دارند و از این میان دو برادر توانســتهاند در
فهرستبلومبرگهمقراربگیرند.هرسهبرادرتحصیلکردهدانشگاههای
غربی هستند و به لطف پایه ثروتی که پدرشان برایشان گذاشته بود
توانســتند وارد دنیای تجارت شــوند و هرکدام بخشی از کار شرکت
اوراسکام را در دســت بگیرند .تا دهه  90میالدی شرکت کارهایش
را در سه حوزه مختلف تقسیم کرد و تبدیل شد به سه شرکت مجزا:
اوراسکام تلکام با مدیریت نجیب ،وراسکام دولپمنت با مدیریت سمیح و
اوراسکام کانستراکشن با مدیریت برادر کوچکترشان ،ناصف .هریک از
این سه برادر از همان سال به بعد با سیاستهای مخصوص به خودش
امور مربوط به آن بخش از اوراســکام را که در دست داشته به پیش
برده است و حوزههای فعالیتشان به مرور زمان راههای جداگانهای را
پیمودهاند اما همواره حوزه ساخت و ساز که باعث رونق کار پدرشان
شد ،بخشی از فعالیتهای تجاری آنها را به خود اختصاص داده است.
نجیب ســاویرس :نجیب برادر بزرگتر اســت .او پــس از درس
خواندن در مدرسه آلمانی قاهره ،برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت
و کارشناســی ارشدش را در رشــته مدیریت فنی از موسسه فدرال
تکنولوژی در زوریخ گرفت .پس از آن نجیب به مصر بازگشــت و از
ســال سال  1979به کسبوکار خانوادگیشان پیوست .حضور او بود
که سبب شد اوراسکام وارد حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات راه دور
شود .شرکت اورسکام تلکام با مدیریت نجیب ساویرس خیلی سریع
رشد و در بازارهای جدید در آن سوی مرزهای مصر نفوذ کرد :عراق،
بنگالدش و کره شمالی .بازارهایی که رقیبان و شرکتهای ارتباطاتی
بینالمللی خیلی کم به فکر توسعه تجارت در آنها افتاده بودند .او البته

سمیح ،دومین پسر
انسی به دنیا آمد.

1954
1950

138

1957
نجیب ،پسر بزرگ خانواده به
دنیا آمد.
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توسعه کسبوکار ساویرس و پیشرفت برنامههای جمال عبدالناصر تقریبا به صورت همزمان انجام میگرفتند ،اولی در دنیای صنعت و اقتصاد و دومی در
حوزه سیاست .این دو راه جداگانه در سال  1961با هم تالقی کردند ،زمانی که در ادامه سیاستهای سوسیالیستی جمال عبدالناصر ،شرکت بزرگ پیمانکاری
ساویرس توسط رئیسجمهور ملی شد و حتی نام آن هم به «شرکت دولتی الناصر» تغییر پیدا کرد.

خودش را تنها به این بازارهای در حال ظهور محدود نکرد ،هر موقعیتی
که برای سرمایهگذاری میدید ،دست به کار میشد .نجیب با استفاده
از بخشی از سهامش در شرکت اوراسکام تلکام ،در سال  2005شرکت
 Weather Investmentsرا تاســیس کرد و با  15میلیارد دالر
شــرکت ایتالیایی  Wind Telecomunicazioniرا خرید .بعدتر با
ادغام این دو شرکت ،نام  Wind Telecomبرای شرکت تازه انتخاب
شد که در سال  2011به مدد شراکت با شرکت روسی Vimpelcom
تبدیل به ششمین اپراتور بزرگ تلفن همراه در دنیا شد .نجیب همواره
دســتی هم در سیاست داشته است و در دوران بهار عربی و تحوالت
مصر مخالف گروههای اسالمگرای این کشور بود .او یکی از بنیانگذاران
حزب مصر آزاد (المصرین االحرار) است که در سال  2011ظهور کرد
و بر مبنای عقاید سکوالر و بازار آزاد فعالیت داشت .او پس از به قدرت
رسیدن مرسی در این کشــور و به دنبال تهدیداتی که شد ،در سال
 2012مجبور شــد به همراه خانوادهاش این کشور را ترک کند .او و
پدرش کمی بعد دوباره به مصر بازگشــتند و در حال حاضر ســاکن
قاهرههستند.
سمیح ساویرس :دومین پسر انسی در سال  1957به دنیا آمد .او
تحصیالتش را در رشته مدیریت مهندسی در دانشگاه برلین گذراند.
پس از تقســیم شدن شرکت اوراســکام او مدیریت شرکت اوراسکام
دولپمنت را بر عهده گرفت که در مصر ،مونتهنگرو و سوئیس فعالیت
دارد .او اگرچه مانند دو برادر دیگرش در فهرست بلومبرگ جایی ندارد
اما جزو میلیاردهایی است که نشریه فوربز از آنها یاد کرده است و در
ســال  2011با  1.4میلیارد دالر ثروت در جایگاه  879قرار داشــت.
سمیح و شرکتش بیشتر از هرچیز بر روی ساخت مکانهای توریستی
و هتل متمرکز هستند و همین دلیلی شد تا به همراه تحوالت مصر در
سال  2011و تغییراتی که این کشور تجربه کرد ،کسبوکار او ضربه
قابل توجهی بخورد .اما از همان سال به بعد به خطر کاهش قیمتها
توانســت دوباره سروسامانی به اوضاع بدهد و تجارتش را دوباره رونق
ببخشد .در ژانویه سال  2015او  15درصد از یکی از زیرمجموعههای
شرکتش را با نام  Orascom Hotels & Developmentدر بازار
بورس مصر به فروش گذاشت .این شرکت بر روی دولت جدید مصر
حســاب میکند تا شاید بیشــتر از قبل ثبات را به حوزه اقتصاد این
کشور بیاورد.
ناصف ساویرس :کوچکترین پسر انسی ،ثروتمندترین در میان این
سه برادر است .ناصف ساویرس عنوان ثروتمندترین شهروند مصر را
از آن خود کرده اســت .او ملک  29درصد از شــرکت  OCIاست که
در هلند قرار دارد و به کار ساخت و ساز مشغول است ،همچنین 27
درصد از شرکت اوراسکام کانستراکشن را در اختیار دارد ،شرکتی که
در حال حاضر در دوبی مستقر است و در امور زیرساختی و مهندسی
مشغول است .ناصف جدای از این از سهامداران شرکت مشهور آدیداس
به شمار میرود .ناصف در سال  1961به دنیا آمد و دوران دبیرستانش

را در دبیرستان آلمانی قاهره گذراند و پس از آن راهی امریکا شد و در
سال  1982توانست با مدرک اقتصاد از دانشگاه شیکاگو فارغالتحصیل
شود .او پس از پایان تحصیالت ،به پدر و برادرانش در مصر پیوست و
وارد کار خانوادگی شد.
زمانی که او به اوراســکام ملحق شد این شــرکت کار را در حوزه
ارتباطات و امالک هم گســترش داده بود .او سومین بخش از شرکت
را در اختیار گرفت؛ اوراسکام کانستراکشن .ناصف تمرکزش را بر روی
گسترش کار شــرکت در خارج از مرزهای مصر گذاشت و وارد حوزه
جدیدی شد؛ تولید ســیمان و مواد اولیه ساخت و ساز .این بخش از
شرکت را در سال  2008به قیمت  12.8میلیارد دالر واگذار کرد .در
همان سال او وارد حوزه تولید کود کشاورزی شد و شرکت Egyptian
 Fertilizerرا خریــد .از طریق گســترش کارهای اجرایی و خرید و
فروشهایی که او برای توسعه کار انجام داد ،این شرکت تبدیل شد به
سومین تولیدکننده کود بر پایه نیتروژن در جهان.
در ژانویه سال  2013کنسرسیومی از سرمایهگذاران به رهبری بیل
گیتس (از موسسان مایکروسافت) یک میلیارد دالر در شرکت اوراسکام
کانستراکشن سرمایهگذاری کردند تا به خانواده ساویرس برای انتقال
این شرکت از فهرست بازار بورس قاهره با بازار  NYSE Euronextدر
آمستردام کمک کنند .ناصف اعالم کرد که این کار برای کمک کردن
به تسهیل گسترش فعالیتهای آینده شرکت و کمتر کردن ریسک
حضور در بازار مصر و کاهش بدهیها صورت گرفته است .این شرکت
پس از این نقل و انتقال  OCIنام گرفت و از همان سال در بازار بورس
آمستردام حضور دارد .در سال  OCI 2015بخش ساختوسازش را از
بدنه شرکت جدا کرد تا شرکتی مجزا شکل دهد که حاال هم در بازار
بورس قاهره و هم در بازار بورس دوبی حضور دارد.

سمیح

ناصف

نجیب

انسی ساویرس و خانوادهاش به خاطر اختالفات میان لیبی
و مصر به کشورشان بازگشتند.

1990

1961
1976
ناصف ،کوچکترین فرزند انسی به دنیا آمد و در همان سال جمال
عبدالناصر ،رئیسجمهور مصر شرکت بزرگ پیمانکاری ساویرس را
ملی اعالم کرد .انسی به همین دلیل راهی لیبی شد.

شرکت بزرگ اوراسکام به سه شرکت مجزا تقسیم و هریک از
شرکتها به دست یکی از این سه برادر سپرده شد.
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کارکنان شرکت کییس در میان باالترین ردههای حقوقی در میان کارکنان بخش
ماشینآالت در ژاپن هستند ،میانگین دستمزد ساالنه آنها حدود  16.5میلیون ِین (137
هزار دالر) است و در هر فصل مزایای خاص هم دریافت میکنند.

کارآفرین

یک ژاپنی غیرمعمولی
تاکمیتسو تاکیزاکی و تغییر فرهنگ کار

تاکمیتســو تاکیزاکی یکی از کســانی است که میشود
از ماجراهــای افــت و خیز کارش داســتانهای پر از پند و
نصحیتهای کارآفرینانه تعریف کرد .کسی که بارها کارش را
از اول آغاز کرد ،ورشکست شد و باز روز از نو .تاکیزاکی متولد
ســال  1945در جنوب غربی ژاپن است .او در استان هیوگو
و در وضعیت نابسامان ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به دنیا
آمد و پس از گذراندن دبیرســتان در یک شرکت ساخت
ماشینآالت صنعتی مشغول به کار شد .بعد از کسب کمی
تجربه در حوزه صنعت ،تالش کرد تا کسبوکار خودش را راه
بیندازد .نتیجه این شد که در طول یک دهه دو بار ورشکست شد و
بعد از آن تمرکزش را بر روی ساخت سنسورهای الکترونیک گذاشت.
پیش از اینکه نام کیینس را انتخاب کند ،شرکتش را در سال 1974
با عنوان «لید الکتریک» تاسیس کرد ،شرکتی که در ابتدا سه کارمند
داشت 12 .سال بعد نام شرکت کوچکی که در اواخر دهه  70تاسیس
شده بود به کییس تغییر کرد.

او کیست؟

تاکمیتسوتاکیزاکی،
موسس شرکت
کییِنساست،
یک شرکت ژاپنی
ساختسنسورهای
الکترونیککه
محصوالتش در
اتومبیلهایساخت
تویوتا و محصوالت
توشیبا به کار میرود.
او با  16.9میلیارد
دالر ثروت در رده
 63فهرست بلومبرگ
قرار دارد.

JJمدیریت به شیوه تاکیزاکی
تاکیزاکی از یک خانواده معمولی ژاپنی برخاسته بود اما روشهای
مدیریتیاش در مقایسه با شــیوههای سنتی مدیریت ژاپنی کامال
غیرمتعارف بود .در اغلب شرکتهای ژاپنی ،کارمندان درجه پایینتر
پیش از اینکه از آسانسور پیاده شوند ،در را برای مدیران ارشد باز نگاه
میداشتند تا اول آنها عبور کنند .تاکیزاکی در شرکتش جا انداخت
که این قبیل احترام گذاشتنها و فروتنیها کامال غیرضروری است و
قانون گذاشت که در آسانسورها هرکسی که به در نزدیکتر بود باید
زودتر خارج شــود چون این روش منطقیتر اســت .او در ادامه ارائه
فرهنگ جدید کار در شــرکت و برای در هم شکستن سلسلهمراتب
ســنتی ،از همه کارکنان خواســت تا به جای به کار بردن سمت و
مسئولیت ،همدیگر را به اسم صدا بزنند ،روشی که کامال در فرهنگ
کاری ژاپن غیرمعمول بود .او بارها در طول مدیریتش نشــان داد که
برای پیشرفت در کار بنا دارد تا باورهای اشتباه یا غیرضروری سنتی
را کنار بگذارد.
تاکیزاکی به عنوان یک عالقهمند و کلکســیونر انواع فسیل هم
شناخته میشود و اتفاقا تالش کرد تا از همین عالقهاش هم نمادی
برای جا انداختن فرهنگ کاری شــرکت کییس بسازد .او بخشی از
شرکت لید الکتریک را
تاسیس کرد که سنگ
بنای شرکت کییس بود.

تاکمیتسوتاکیزاکیدر
ژاپن به دنیا آمد.

1963
1945
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1972
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اولین لیزر سهبعدی
جهان در شرکت کییس
تولید شد.

نام شرکت به کییس تغییر
کرد.

1974

از دبیرستان صنعتی آماگازاکی در
نزدیکی شهر کوبه فارغالتحصیل شد.

فسیلها را در سراسر ساختمان دفتر مرکزی شرکت گذاشته بود تا
این پیام را به کارکنانش منتقل کند :اگر محصوالت جدید تولید نکنید
که با تغییرات روز همخوان و همراه باشند ،شما هم فسیل خواهید شد.
تاکیزاکی ،با اینکه تنها تا مقطع دیپلم درس خوانده بود در طراحی و
تولید سنسورهای دقیقی نقش داشت که حاال در خط تولید شرکت
اتومبیلسازی تویوتا به کار میروند .همچنین نقش او را در طراحی
چیپهای الکترونیک که در محصوالت شرکت توشیبا به کار میروند
نمیتوان نادیده گرفت.
کارکنان شــرکت کییس در میان باالتریــن ردههای حقوقی در
میان کارکنان بخش ماشینآالت در ژاپن هستند ،میانگین دستمزد
ســاالنه آنها حدود  16.5میلیون ی ِن ( 137هزار دالر) است و در هر
فصل مزایای خاص هم دریافت میکنند .شــرکت کییس در سال
مالــی  2017درآمدی بالغ بر  413میلیارد ین ( 3.8میلیارد دالر) را
برای خود ثبت کرد .ثبات این شــرکت در بازار و در طول دهههای
گذشته یکی از موفقیتهای عمده این شرکت است .شرکتی که در
حال حاضر بیش از  200هزار مشتری در  100کشور دنیا دارد و در
ردهبندی نشریه فوربز از شرکتهای خالق ،در میان  10شرکت برتر
ژاپنی قرار گرفته است.
تاکمیتسو تاکیزاکی در ســال  2015از سمتش به عنوان رئیس
شرکت کناره گرفت.

1987
1986

شرکت لید الکتریک را به صورت
رسمی ثبت کرد و به عنوان رئیس
شرکت مشغول به کار شد.

2015
2006

سهام شرکت کییس را
در عرضه عمومی اولیه
سهام در بازار اوزاکا به
فروش گذاشت.

تاکیزاکی از ریاست
شرکت کییس کناره
گرفت.

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

خوشاقبال حتی در شکست
تجربههای ناموفق ایالن ماسک ،مدیرعامل تسال
ايالن ماسك مديرعامل شركت تِسال است ،توليدكننده خودروهاي برقي پيشرفته .اين شركت واقع در منطقه پالو آلتو بزرگترين كارفرما در حوزه ساخت
زهرا چوپانکاره
خودرو در كاليفرنيا است .ماسك همچنين مديرعامل شرکت فناوریهای اکتشاف فضایی است و با  21.3ميليارد دالر ثروت در رده  38فهرست بلومبرگ
ايستاده است .همه اینها را قبال در بخش کارآفرین در مورد او گفته بودیم .اما یکی از موفقترین مدیران جوان و میلیاردرهای معروف بلومبرگ ،شکستهای
دبیر بخش تجربه
قابل توجهی هم داشــته است .نبوغ او در حوزه فناوریهای نو همیشه هم بدون دردسر نبوده Highsnobiety .سایتی که در مورد برندها مینویسد در
مطلبی به شرح شکستهای بزرگ ماسک پرداخته است که ترجمه بخشهایی از آن را در این صفحه میخوانید.

NetscapeJJ

پیش از اینکه گوگل با مرورگر کروم ادغام شود ،چندین
رقیب وجود داشــتند ،نتاســکیپ ثابت کرده بود که رقیب
خطرناکی است .در طول یک دوره ناگهانی رونق ،این شرکت
هر ماه تا  50مهندس را استخدام میکرد و ایالن ماسک یکی
از کسانی بود که رزومهاش را برای استخدام در شرکت ارسال
کرد .او هیچوقت تماسی از این شرکت نداشت و برای همین
یک روز شهامتش را جمع کرد و شخصا به دفتر نتاسکیپ
رفت ،مدتی در ســالن ورودی ساختمان این پا و آن پا کرد و
بعد ،از آنجایی که خجالت میکشــید در این مورد با کسی
صحبت کند ،راهش را گرفت و رفت .شرکت رزومه او را حتی
قابل پاســخ دادن هم ندیده بود ،شکستی که البته در نهایت
به نفع او تمام شد که کار و کسب خودش را به راه انداخت.

Zip 2JJ

این شــرکت گرچه اولین قدم ماسک برای کسب
سرمایه و موفقیت بود اما شکستهای خودش را هم در
پی داشت .او شرکت را همراه برادرش و با وام  28هزار
دالری که از پدرشان گرفته بودند بنا کرد و خیلی دلش
میخواست که مدیرعال شرکت باشد اما هیئت مدیره
شرکت با این خواسته او موافقت نکردند .به عقیده آنها
او زیادی جوان و بیتجربه بود .او هرگز نتوانست ریاست
شــرکت را بر عهده بگیرد اما آنقدری در آنجا ماند تا
سرمایه اولیهاش را تبدیل به  22میلیون دالر سود کرد
و بعد ،از  Zip2کناره گرفت.

RoadsterJJ

قطعا موفقترین نامی که در برابر اســم ماسک قرار
میگیرد نام شرکت تسال است .اما در واقع این شرکت
هم سالها قبل هرج و مرج خودش را داشته است .سال
 2008تسال مدعی شد که سریعترین اتومبیل تمامبرقی
را تولید کرده اســت که واقعا قابلیــت رفت و آمد در
جادهها را دارد .اما این ماشین یک محصول تجربی بود
و قیمتش دو برابر آنچه پیشبینی میشد از آب درآمده
بود .این محصول یعنی Roadsterبرای شرکت یک
فاجعه کامل بود .این محصول شرکت تسال را تا آستانه
تعطیلی کشاند و تنها با یک سرمایهگذاری مفصل 40
میلیون دالری که از اقبال خوش ایالن ماسک نصیب
شرکت شد ،توانست از تعطیلی رهایی پیدا کند.

تجـربــه

پایان یاهو
چرا سرشناسترین نام اینترنت از عرصه رقابت حذف شد؟

هرچندریشه
مشکالت یاهو به
عوامل گوناگونی
بازمیگردد اما
مشکل اساسی این
شرکت این بود که
نتوانست راهی
پیدا کند تا بخشی
از آن پول تبلیغاتی
را که داشت روانه
شرکتهای گوگل
و فیسبوک میشد
از آن خود کند
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برای ایرانیهایی که در اواخر دهه  70و اوایل دهه  80با اینترنت آشنا
شدند یک صدای آشنای مشترک وجود دارد که خوشبختانه سالها
است دیگر جایی در خانهها ندارد :صدای گوشخراشی که به هنگام
تالش برای اتصال به اینترنت دایل آپ ،از کامپیوتر بلند میشــد و
در انتظار آنالین شــدن روح و مجرای شنوایی را به صورت همزمان
میسایید .یکی از معانی آنالین شدن در آن سالهای نهچندان دور
استفاده از «مسنجر» بود که این امکان نادر را در اختیارمان قرار میداد
تا بدون کمک گرفتن از تلفنها و پیامکها ،با آدمهای دیگر «چت»
کنیم .یاهو با زمینه رنگ بنفشش یادگار همان دوران است .در واقع آن
صدای گوشخراش اتصال به اینترنت را شاید بتوان دوره اوج قدرت
یاهو به شمار آورد ،زمانی که پسوند ایمیل اغلب آدمها yahoo.com
بود .از آن دوران اوج مدتزمان زیادی گذشــته است ،یاهو نتوانست
آنقدر قدرت بالمنازعش را حفظ کند تا بتواند با خیال راحت در دوره
اینترنت پرسرعت و گوشیهای هوشمند هم از شهرتش استفاده کند.
چه شــد که یاهو از رقابتی که با قدرت شروع کرده بود عقب ماند؟
میگویند دالیل بسیاری برای این موضوع وجود دارد .دالیلی که سبب
شد هیچیک از مدیران اجرایی این شرکت نتوانند برای نجاتش کاری
کنند .نشریات و رسانههای مختلفی این دالیل را بررسی کردهاند .این
ت هاروارد بیزینس ریویو،
مطلب خالصهای اســت از آنچه در نشریا 
آتالنتیک و تلگراف آمده است.
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JJهاروارد بیزینس ریویو :باختن در میدان موبایل
برای توضیح شکست یاهو تئوریهای بسیاری
مطرح شده است .یکی از برجستهترین آنها این
است که یاهو برای ورود به حوزه موبایل تاخیر
داشــت .نشریه نیویورکر در سال  2012و زمانی که ماریسا مایر به
عنوان مدیر اجرایی یاهو انتخاب شد نوشت« :تا این دوره یاهو عمال
وارد حوزه موبایل نشده بود ».مایر مامور شده بود تا یاهو را وارد عصر
تلفنهای هوشمند کند ،یعنی پنج سال پس از اینکه این تلفنها بازار
را قبضه کرده بودند .تا آن موقع اپل و گوگل سیســتمهای عامل
خودشــان را برای تلفنهای هوشمند تعریف کرده بودند ( IOSو
اندروید) و فیسبوک در حوزه اپلیکیشن پیش افتاده بود .شاید همان
سال  2012هم برای شروع کار در این حوزه دیر بود .گوگل سیستم
عامل اندروید را در سال  2008رونمایی کرده بود .تا سالی که یاهو
بخواهد پا به این رقابت بگذارد ،گوگل تبدیل به یکی از موفقترین
بازیکنان میدان شده بود.
برخی از تحلیلگران عقیده دارند که محصوالت یاهو به صورت
بالقوه هم قابلیت چندانی برای مطابقت با ساختار تلفنهای هوشمند
را نداشتند .شرکتهایی مانند گوگل و فیسبوک خوششانس بودند
که هسته کسبوکارشان به گونهای بود که راحتتر میتوانستند با
محیط تلفنهای هوشمند مطابقت پیدا کنند .این گونه نیست که
تصور کنیم این دو شرکت دست به کار خارقالعادهای زدند و برای
دوران جدید تحولی در محصوالتشــان به وجود آوردند ،فقط باید
گفت که نوع کار و فرم این ســایتها بیشتر از یاهو برای تبدیل به
اپلیکیشن موبایلی آمادگی داشت.
JJآتالنتیک :تبلیغات میتواند نابودتان کند
امسال که گزارش مالی یاهو منتشر شد دیگر
مشخص شده که شرکتی که زمانی خداوندگار
حوزه تکنولوژی بود دیگر از بازار بورس خارج
میشود .حاال بیشتر از یک دهه است که یاهو رفتهرفته کمرنگ شده
اما همین گزارش مالی منتشرشــده از یاهو فرصت خوبی است تا
ببینیم آنچه بر ســر یاهو آمد احتماال مانند موجی سراسر وب را
خواهد گرفت و به زودی کســبوکارهایی مانند پایگاههای خبری
اینترنتی که بیش از اندازه به تبلیغات تکیه کردهاند باید برای نجات
خودشان به فکر راههای درآمد دیگری باشند.
روند رو به افــول روزنامههای چاپی ادامه دارد اما رو به احتضار
رفتن یاهو نشان میدهد که پس از آنها نوبت به شرکتهایی میرسد
که ریشه در اینترنت دارند .اگر صاحب کاری هستید که بر درآمد
تبلیغات دیجیتال تکیه دارد و بخش قابل توجهی از کل درآمدتان
را تشکیل میدهد باید به فکر درآمدهای جایگزین باشید .برای هر
شــرکت دیگری به غیر از گوگل و فیسبوک کــه دارند در درآمد
تبلیغات غرق میشوند ،پیدا کردن راه جایگزین یک نیاز فوری است.
این دو شرکت سهم عظیمی از تبلیغات دیجیتال بینالمللی را از
آن خود کردهاند و این ریشه مشکالت تمامی شرکتهای دیگر در
این حوزه است.
هرچند ریشه مشکالت یاهو به عوامل گوناگونی بازمیگردد اما
مشــکل اساسی این شرکت این بود که نتوانست راهی پیدا کند تا
ی را که داشت روانه شرکتهای گوگل
بخشــی از آن پول تبلیغات 
و فیسبوک میشــد از آن خود کند .حاال که ســالهای زیادی از

نشریه نیویورکر در سال  2012و زمانی که ماریسا مایر به عنوان مدیر اجرایی یاهو انتخاب شد نوشت« :تا این دوره یاهو عمال وارد حوزه موبایل نشده بود».
مایر مامور شده بود تا یاهو را وارد عصر تلفنهای هوشمند کند ،یعنی پنج سال پس از اینکه این تلفنها بازار را قبضه کرده بودند .تا آن موقع اپل و گوگل
سیستمهای عامل خودشان را برای تلفنهای هوشمند تعریف کرده بودند

درگیریهای یاهو میگذرد دیدن این موضوع بسیار ساده است اما
زمانی بود که این شــرکت بسیار بزرگتر از هریک از شرکتهای
گوگل و فیسبوک بود .شاید اگر این شرکت به اندازه کافی مطالعه
و پژوهش کرده بود میتوانست راهی برای شکست گوگل پیدا کند.
زمانی یاهو قصد داشــت با یک میلیارد دالر فیسبوک را بخرد اما
حاال کار به جایی رســیده که این شرکت و  AOLقرار است با هم
تجمیعشوند.
در ســال  1995به نظر میرسید سرنوشت یاهو این است که
تبدیل به شرکتی موفق بر اساس درآمد تبلیغات دیجیتال شود و
نمونهای موفق از کسبوکار در عصر اینترنت .در آن زمان شرکت
هنوز حکم یک کتابچه آنالین راهنما را داشت .در همان سال یاهو
اعالم کرد که با پنج اسپانســر قرارداد امضا کرده و قرار اســت این
شــراکت بخشی از هویت جدید این شــرکت برای تبدیل به یک
شرکت متکی به تبلیغات باشد .معنای این کار این بود که لوگوی
پنج اسپانســر متفاوت قرار بود به نوبت در باالی سایت یاهو ظاهر
شود .در همان زمان خبرگزاری رویترز اعالم کرد که با عقد قراردادی
با این شرکت قرار است اخبارش بر روی سایت یاهو به نمایش درآید
و در عوض سهمی از درآمد تبلیغات داشته باشد .اما حاال تصویر یاهو
بسیار متفاوت است .امروز فیسبوک و گوگل به تنهایی درآمدهای
حاصل از تبلیغات را سرمیکشــند و هیچکدام بابت خبرها پولی
نمیپردازند و در عوض یاهویی که زمانی ما میشناختیم محو شده
است .و مطمئن باشید که سقوط یاهویی که به پول تبلیغات تکیه
کرده بود ،آخرین سقوط شرکتهای غولآسای حوزه وب نخواهد
بود.

سال  2002یاهو
این فرصت را
داشت که گوگل را
بخرد .در آن زمان
سرگی برین و لری
پیجگفته بودند
که شرکت را به
مبلغیکمیلیارد
دالر میفروشند.
اما یاهو برای این
خرید تعلل کرد
و وقتی عاقبت به
پای میز مذاکره
بازگشتقیمت
پیشنهادیبه
 3میلیارد دالر
رسیده بود

سهم سه شرکت امریکایی از بازار تبلیغات دیجیتال
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درآمد به میلیارد دالر

JJتلگراف :فرصتهای بربادرفته
یاهو به عنوان نمــاد اولین
روزهــا و ســالهای حضور
عمومی وب شناخته میشد .چه شد که این نماد اینترنت به گونهای
زمین خورد که حرف فروش آن به شرکت وریزون پیش آمد؟ یاهو
چند اشــتباه کرد که باعث شکستش شــد .فرصتهایی که برای
گسترش کار در دســت داشت و در زمان مناسب نتوانست از آنها
استفاده کند.
سال  2002یاهو این فرصت را داشت که گوگل را بخرد .در آن
زمان سرگی برین و لری پیج گفته بودند که شرکت را به مبلغ یک
میلیارد دالر میفروشند .اما یاهو برای این خرید تعلل کرد و وقتی
عاقبت به پای میز مذاکره بازگشت قیمت پیشنهادی به  3میلیارد
دالر رسیده بود.
قبل از فیسبوک ،اینســتاگرام و گوگل فوتــو ،فلیکر در حوزه
بهاشتراکگذاری عکس فعالیت داشت که یاهو آن را در سال 2005
خرید .در آن زمان برنامه تیم فلیکر این بود که سایت را تبدیل به
یک شبکه اجتماعی کند اما یاهو این فرصت را از دست داد و سبب
شد تا نام فلیکر در میان نامهای دیگری که پس از آن ظهور کردند
گم شود.
ســال  2006یاهو برای خرید فیسبوک مبلغ یک میلیارد دالر
پیشنهاد داد .مارک زاکربرگ این پیشنهاد را رد کرد اما گزارشهایی
وجود دارد از اینکه اگر بر روی این پیشنهاد پافشاری میشد ،هیئت
مدیره فیسبوک زاکربرگ را وادار میکردند که با مبلغ  1.1میلیارد
دالر با این فروش موافقت کند.

ســال  2008یاهو با پیشنهاد واگذاری  44.6میلیارد دالری که
از ســوی مایکروسافت داشت مخالفت کرد .استیو بالمر که در آن
زمان مدیرعامل مایکروســافت بود تالش زیادی کرد تا این معامله
را انجام بدهد اما هیئت مدیره یاهو به این نتیجه رسید که قیمت
پیشنهادی زیادی پایین است .یک سال بعد ،زمانی که یاهو دیگر
قید تالش کردن برای راهاندازی موتور جستجوگرش را زد ،مجبور
شد برای استفاده از موتور جستوجوگر مایکروسافت ،بینگ با این
شرکت قرارداد ببندد.
رهبری قدرتمند ســبب شــده تا برخی دیگر از شــرکتهای
تکنولوژی موقعیتهای بد را کامال تغییر دهند .برای نمونه استیو
جابز در شرکت اپل ،ســاتیا نادال در شرکت مایکروسافت و اریک
اشمیت در شرکت گوگل .اما یاهو نتوانست مدیرعاملی پیدا کند که
به کمک این شرکت بیاید .به عالوه جری یانگ ،یکی از موسسان
یاهو در ســال  2012از این شرکت استعفا داد .این استعفا یاهو را
بدون نیروی محرک باقی گذاشت ،درست برخالف دیگر غولهای
حوزه تکنولوژی که موسسان خود را به عنوان نیروی رهبری مداوم
و مشخص در کنار خود داشتند؛ مانند مارک زاکربرگ در فیسبوک
و پیج و برین در گوگل.
گوگل از سال  2012با رهبری مریسا مایر به کارش ادامه میدهد
اما گذشت بیش از چهار سال از مدیریت او نشان داده است که او هم
نمیتواند یاهو را احیا کند .مایر در شرکت گوگل مدیر موفقی بود اما
حاال و پس از شکست در شرکت یاهو ،برخی از کارشناسان میگویند
که در موقعیتی که شرکت یاهو داشت باید بیشتر از هرچیز به فکر
تزریق نیروی خالق میبود ،مریسا مایر هرچند مدیر توانمندی است
اما بیش از هرچیز یک مهندس است و نه کارآفرین .عده دیگری هم
میگویند که وضعیت نابسامان شرکت یاهو سبب شده تا مدیران
بسیاری با آمدن به این شرکت تنها سابقه و توان مدیریتی خود را
مخــدوش کنند و بعد جای خود را به مدیر بعدی بدهند .انگار که
غول هرچه بزرگتر باشد ،افتادنش بر زمین سهمگینتر است و بعد
بلند کردنش دیگر از عهده مدیران پرسابقه هم برنمیآید.
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خانه پوشالی ،نارکوس ،چیزهای عجیب ،مدافعان ،نارنجی مد جدید
اســت و ...برای طرفداران سریالهای خارجی همه این نامها یک نقطه
اشــتراک دارد :نتفلیکس .شرکت فعال در حوزه سرگرمی که در طول
چند سال اخیر توانست خودش را تبدیل به یکی از مطرحترین شرکتهای
تولید فیلم و سریال کند و میان غولهای دنیای سرگرمی جایگاه محکمی
برای خودش بسازد .نتفلیکس ســال  1997تاسیس شد .شرکتی که
سید هستینگز و مارک راندولف بنا گذاشتند ،یک شرکت فروش و اجاره
دیویدی فیلم بود .حاال این شــرکت شناختهشدهترین شرکت پخش
آنالین فیلم و سریال است و چند سالی است که خودش هم وارد حوزه
تهیه سریال شده است .اگر سریال «خانه پوشالی» ()House of Cards
را دیده باشید حتما با شخصیت فرانک آندروود (با بازی کوین اسپیسی)
آشنا هستید .سیاستمدار جاهطلبی که خودش را از نمایندگی پارلمان به
ریاستجمهوری رساند .چند سال قبل نشریه تایم شبکه نتفلیکس را
به شخصیت آندروود تشبیه کرد و نوشت« :نتفلیکس هم مانند فرانک
آندروود است ،البته جاهطلبی نتفلیکس رو به رشد است ».به گفته این
نشــریه این شرکت بنا دارد تا دنیا را به تصرف خودش درآورد .آمارهایی
که امسال توسط نشــریه ایندیپندنت منتشر شد نشان میدهد که آن
پیشبینی فتح دنیا چندان هم بیراه نبوده است.
تعداد کل عضویت در سایت نتفلیکس 93.8 :میلیون نفر
تعداد مشترکان جدید نتفلیکس در سال  19 :2016میلیون نفر
تعداد کشورهایی که نتفلیکس در آنها در دسترس است 190 :کشور
درآمد شرکت در سال  8.3 :2016میلیارد دالر

JJنتفلیکس از آغاز
ریدز هستینگز و مارک راندولف هردو پیش از آغاز کار نتفلیکس
تجربه کاری خوبی در حوزه تکنولوژی داشتند و در کارهای قبلی موفق
بودند .نقطه اشــتراک آنها ایده ایجاد وبسایتی بود که مردم بتوانند
با قیمــت پایین و بدون نیاز به خارج شــدن از خانه ،فیلمهای مورد
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عالقهشان را سفارش دهند .کار آنها با  30کارمند و  900عنوان فیلم
در سال  1998آغاز شد و پیشنهاد اولیه این بود :اجاره دیویدی فیلم
به ازای هفتهای  4دالر به اضافه  2دالر هزینه ارسال .سایت ساکسس
استوری در مطلبی راجع به این شرکت به دو مورد از عوامل موفقیت
این شرکت اشاره کرده اســت .آنچه در زیر میآید ترجمهای است از
بخشهایی از همین مطلب.
خلق موقعیت :رقبای آنها در ابتدای کار بســیار انگشتشمار بودند اما
مشکل این بود که هنوز اغلب امریکاییها دستگاه ویاچاس (ویدئو) داشتند
و دســتگاه دیویدی در نوع خودش تجملی به حساب میآمد .بنابراین
نتفلیکس با همکاری شرکتهایی مانند توشیبا ،اچپی و اپل شروع به تبلیغ
بر روی دســتگاههای دیویدی پلیر و کامپیوترهای مجهز به دیویدی
درایو کرد .شرکت از یک موقعیت تاریخی برای گرم کردن بازارش استفاده
کرد .اولین فروش عمده این شرکت مربوط میشد به سپتامبر سال ،1998
زمانی که نتفلیکس  10هزار نسخه از فیلم جلسه شهادت بیل کلینتون
(رئیسجمهور وقت امریــکا) را در خصوص پرونــده رابطهاش با مونیکا
لوینسکی به فروش گذاشت .قیمت هر دیویدی  2سنت و هزینه ارسال
 2دالر در نظر گرفته شد .تمامی  10هزار نسخه این فیلم در یک هفته به
فروش رسید .اما بالفاصله در همان سال نتفلیکس خودش را از بازار فروش
آنالین فیلم کنار کشید چون غولی به نام آمازون وارد این حوزه شده بود
و نتفلیکس بهتر دید تا توانش را بر روی اجاره فیلم بگذارد .در قدم بعد
یدی با قیمت
برای جذب مشتری بیشتر این شرکت پیشنهاد اجاره  4دیو 
 15.95دالر در ماه را مطرح کرد که ثابت شد راهکار درستی بوده است .از
آن زمان تعداد سفارشهای ثبتشده در سایت به  2هزار سفارش در روز
رســید .موفقیت رو به رشد شرکت سبب شد تا خیلی زود نتفلیکس با
شرکتهایی مانند برادران وارنر ،و کلمبیا پیکچرز قرارداد ببندد تا فیلمهای
جدیدشان را پیش از هرجای دیگر بر روی سایت نتفلیکس ارائه کنند.
نگاه به آینده :تا سال  2005نتفلیکس روزانه نزدیک به یک میلیون
دیویدی را از طریق پست برای مشترکانش ارسال میکرد و آرشیوی

شرکت از یک موقعیت تاریخی برای گرم کردن بازارش استفاده کرد .اولین فروش عمده این شرکت مربوط میشد به سپتامبر سال  ،1998زمانی که نتفلیکس  10هزار نسخه
از فیلم جلسه شهادت بیل کلینتون (رئیسجمهور وقت امریکا) را در خصوص پرونده رابطهاش با مونیکا لوینسکی به فروش گذاشت .قیمت هر دیویدی  2سنت و هزینه
ارسال  2دالر در نظر گرفته شد .تمامی  10هزار نسخه این فیلم در یک هفته به فروش رسید.

بالغ بر  35هزار عنوان فیلم در اختیار داشت .نقطه اوجی که ممکن بود
این شــرکت را به سرنوشت شرکتهایی نظیر سونی دچار کند که به
خاطر موفقیت نتوانستند یا نخواستند خودشان را با تغییرات تکنولوژی
همگام کنند .هرچه زمان بیشتر میگذشت ،جایگاه تلفنهای هوشمند
و دستگاههای دیجیتال قابل حمل مشخصتر میشد ،امکانی که سبب
میشــد آدمها بتوانند در هر شرایطی فیلم ببینند و برای این کار در
آینده دیگر نیازی به دیویدی نبود .نتفلیکس بدون اینکه در کارش
به عنوان اجارهدهنده فیلم خللی ایجاد شود کمکم زمینه را برای ورود
به بازار پخش آنالین فراهم کرد و در سال  2010رسما فروش پخش
آنالین فیلم را بر روی سایتش آغاز کرد .خیلی زود این کار سبب شد
تا نتفلیکس تبدیل به پربازدیدترین سایت در امریکا شود .اما با وجود
بازار پر از رقیب ،این شرکت به پخش آنالین قناعت نکرد و سه سال بعد
وارد بازار تهیه و تولید سریال شد .اولین تولید این شرکت همان «خانه
پوشالی» است که تبدیل به یکی از موفقترین سریالهای امریکایی شد
و در همان سال ســه جایزه امی را نصیب خود کرد .تعداد مشترکان
نتفلیکس پس از پخش «خانه پوشالی» به  29میلیون نفر رسید.
JJتحول در منابع انسانی
نتفلیکس در میان شرکتهای واقع در سیلیکون ولی به فرهنگ
محیط کاریاش شــهره است .میگویند که شرایط کاری این شرکت
به هیچ شرکت دیگری مانند خودش شباهت ندارد .نتفلیکس مانند
شــرکتهای دیگر حوزه تکنولوژی سعی نمیکند با خلق محیط کار
شبیه به شــهربازی فرهنگ متفاوت خودش را نشــان دهد .یکی از
شعارهای این شرکت این است« :ما خانواده نیستیم ،یک تیم حرفهای
هستیم ».این شرایط باعث میشود تا هرکسی نتواند برای این شرکت
کار کنــد .معروف اســت که نتفلیکس فقط آدمهــای درجهیک را
اســتخدام میکند .این درجهیک بودن هم چندان ارتباطی به مدرک
دانشگاهی ندارد ،درجهیک بودن یعنی با استانداردهای نتفلیکس جور
درآمدن .پتی مککورد که سالیان سال ریاست بخش جذب استعدادها
را در نتفلیکس بر عهده داشت در مقالهای برای نشریههاروارد ریویو به
برخی از این قواعد حاکم بر بخش منابع انسانی شرکت اشاره کرده است
که بخشهایی از آن را در اینجا میخوانید.
JJاستخدام ،پاداش و انعطاف ،اما تنها در مورد آدمهای بالغ
در طول این سالها ما فهمیدیم که اگر از آدمها بخواهید به جای
سیاستهای رسمی بر اساس منطق و عقل متعارف عمل کنند ،بیشتر
اوقات نتایج بهتری با هزینه کمتر عایدمان میشود .اگر مواظب باشید
کسانی را استخدام کنید که منافع شرکت را در اولویت قرار میدهند،
کســانی که از اشتیاق به عملکرد باالی شرکت حمایت میکنند97 ،
درصد از کارمندانتان کار درســت را انجام میدهند .اغلب شــرکتها
زمــان و هزینه زیادی را صرف این میکنند که با نوشــتن و تحمیل
قوانین مربوط به نیروی انســانی ،جلوی مشکالتی را که آن  3درصد
دیگر ممکن است مرتکب شــوند بگیرند ،ما تمام تالشمان را کردیم
تا چنین کســانی را اصال اســتخدام نکنیم و اگر مشخص شد که در
استخدام اشتباه کردیم آنها را از شرکت اخراج کنیم( .بر همین اساس
نتفلیکس محدودیتی برای روزهای مرخصی کارکنانش قایل نیست و
تعداد و نوع این مرخصیها را به هر بخش سپرده تا آدمهای بالغی که
اســتخدام کرده بر مبنای نیازشان و با در ظر گرفتن حجم کار از این
مرخصیها استفاده کنند).

JJدر مورد عملکرد حقیقت را بگویید
خیلی سال پیش ما هم گزارش عملکردهای رسمی داشتیم .بعد
از مدتی متوجه شدیم که این گزارشها بسیار خالصه و تشریفاتی
هستند بنابراین از مدیران و کارمندان خواستیم که صحبت کردن
در مورد نحوه عملکردشــان را تبدیل به بخشی از کار روزمرهشان
کنند .در بسیاری از قسمتها تقریبا نحوه عملکرد مشخص است و
علم کردن قواعد بوروکراتیک که قرار است نحوه عملکرد را ارزیابی
کنند کمکی به بهتر شدن وضعیت نمیکنند .خیلیها باور نمیکنند
که نتفلیکس گزارش عملکرد سالیانه برای کارمندان ندارد در حالی
که اگر همه با صداقت و به صورت مداوم در مورد عملکرد بخشهای
مختلف صحبت کنند نتایج خوبی به دست میآید ،احتماال بهتر از
نتایجی که شرکتهای دیگر با رتبهبندی عملکرد کارکنانشان به
دست میآورند.
JJوظیفه مدیران خلق تیم عالی است
در زمان جنگ عراق ،دونالد رامسفلد ،وزیر دفاع امریکا گفت« :شما
با ارتشی که در اختیار دارید به جنگ میروید نه ارتشی که آرزو دارید
بعدها در اختیار داشته باشید ».وقتی من با مدیران نتفلیکس در مورد
خلق یک تیم عالی صحبت میکنم به آنها توصیه میکنم که دقیقا
راهی مخالف آنچه رامسفلد گفته بود در پیش بگیرند .هنگام مشاوره
دادن به مدیران از آنها میخواهم فرض کنند که  6ماه دیگر قرار است
یک مستند از دســتاوردهای تیم آنها ساخته شود .انتظار دارند چه
نتایجی را در آن مســتند ببینند؟ کاری که در آن زمان دارند انجام
میدهند چه تفاوتی با کار همین حاال دارد؟ بعد ،از آنها میخواهم در
مورد مهارتهای مورد نیازی فکر کنند که باعث میشود آن فیلمی
که  6ماه دیگر به صورت فرضی ســاخته میشود حقیقت پیدا کند.
هیچوقت در مراحل اولیه کار به مدیران نمیگویم که با تیمی که در
اختیار دارید سر کنید .تنها زمانی که به نقطه ایدهآل کار فکر کنند
میتوانند بفهمند تیمی که در حال حاضر در اختیار دارند چقدر قرار
اســت برای رسیدن به آن نقطه مفید باشــد .ما به صورت مداوم به
مدیران شرکت گفتهایم که وظیفه اصلی آنها خلق یک تیم عالی است.
بر همین اساس ما عملکرد مدیران را با میزان دقت آنها در مدیریت یا
الهامبخش بودن برای کارکنانشان ارزیابی نمیکردیم .تیم عالی نتایج
عالی به دست میآورد ،و رسیدن به این تیم عالی اولویت اصلی کاری
برای تمامی مدیران است.

در زمان جنگ
عراق ،دونالد
رامسفلد ،وزیر
دفاع امریکا گفت:
«شما با ارتشی که
در اختیار دارید
به جنگ میروید
نه ارتشی که آرزو
دارید بعدها در
اختیار داشته
باشید ».وقتی من با
مدیراننتفلیکس
در مورد خلق یک
تیمعالیصحبت
میکنم به آنها
توصیهمیکنمکه
دقیقا راهی مخالف
آنچهرامسفلد
گفته بود در پیش
بگیرند
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تجـربــه

ماي ديوانه

 4شيوه مديريتي جك ما ،موسس عليبابا

«شرق ،شرق است و غرب ،غرب و ايندو هرگز به هم نخواهند رسيد ».رودیارد کیپلینگ ،رماننويس انگليسي و برنده نوبل ادبيات ،يك قرن پيشتر اين حرف را زده بود .مجله كارآفرين
( )Entrepreneurاين نقلقول او را آورده و نوشته است« :صد سال پس از اين حرف ،جهان دوباره به صورت يك پانگهآ [نام تكقاره موجود بر كره زمين پيش از جدا شدن قارهها از هم]
درآمده است كه توسط فيبرهاي نوري و برندها و شبكههاي تامين مواد اوليه جهاني به هم پيوند خورده است ».اين نشريه يكي از نمادهاي اتصال و درهمآميختگي شرق و غرب را جك ما،
موسس شركت عليبابا ميداند و در مطلبي به چهار روش مديريتي او پرداخته است .اين مطلب ترجمهاي است از بخشهايي از همين مقاله نشريه «كارآفرين».
مديريتي بهدور از تعصبش توانست در طول  15سال يكي از ارزشمندترين شركتهاي جهان
چگونه شد كه يك معلم زبان انگليسي كه به او «ماي ديوانه» ميگفتند به خاطر شيوه
ِ
را بسازد؟ او اين كار را از طريق تركيب كردن تكنولوژي غربي و شرقي و شيوههاي اجرايي و مديريتياش انجام داد .چهار شيوه مديريتي جك ما ميتواند به خصوص براي صاحبان
كسبوكارهاي كوچك آموزنده باشد.

ما هم كسبوكار موفقش را بر پايه تكنولوژي موجود بنا كرد .به عنوان
مثال  eBayبسيار پيشتر كارش را از سايت  Taobaoكه جك ما
راهندازي كرد ،شروع كرده بود .او همين تكنولوژي را گرفت و با توجه
به فرهنگ ،تاريخ و فلسفه خودش و چين بومي كرد .كارآفرينان بايد
بدانند كه نوآوري خالص لزوما به معناي اختراع نيست.

«ما» اين نكته را به
درستيفهميده
است كه نوآوري
هميشههمبه
معناي اختراع
نيست.مثلبيل
گيتسكهسيستم
عاملكامپيوتر
و استيو جابز كه
دستگاهپخش
ديجيتالموسيقي
را اختراع نكرد
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JJمثل فارست گامپ باشيد
جك ما همان صداقت ســاده و بيرحمانهاي را دارد كه در شخصيت
فارست گامپ ديده ميشد .او فيلم محبوبش «فارست گامپ» را بارها
و بارها ديده است .شكي نيست كه «ما» هم نگذاشته سرخوردگي بر
او غلبه كند ،حتي زماني كه به عنوان معلم زبان انگليسي  15دالر در
ماه درآمد داشت .زماني هم كه به دنبال كار ميگشت و هم يك هتل،
هم نيروي پليس و هم رستوران كيافسي دست رد به سينهاش زدند
نااميد نشد« .ما» مثل فارست گامپ جهان را به چشم موقعيتهاي
ممكن ميبيند ،تقريبا مانند نگاهي كــه بچهها به دنيا دارند .با اين
باور كه تكنولوژي مانند جادو است .كارآفرينان موفق نميگذارند كه
شكســتها جلوي آنها را بگيرند ،آنها هم ممكنها را ميبينند و هم
غيرممكنها را اما تنها بر ممكنها تمركز ميكنند.
JJنوآوري روي شانه غولها
«ما» اين نكته را به درستي فهميده است كه نوآوري هميشه هم به
معناي اختراع نيست .مثل بيل گيتس كه سيستم عامل كامپيوتر و
استيو جابز كه دستگاه پخش ديجيتال موسيقي را اختراع نكرد .جك
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JJپرواز با عقابها
جك ما اطرافش را پر كرد از باهوشترين و توانمندترين و خالقترين
مديران و نيروهاي اجرايي كه ميتوانســت پيــدا كند .او هيچوقت
دچار اين توهــم نبود كه خودش در همه امــور تخصص دارد و به
عنوان موســس شركت بايد درباره تمامي جزئيات كار نظر بدهد .در
آن موقع (زماني كه اين كار اصال مرســوم نبود) «ما» د ِر شــركت را
بــه روي مديران خارجي بــاز كرد تا ثابت كند كه به تركيب غرب و
شــرق اعتقاد دارد .او همچنين با جري يانگ ،يكي از موسسان ياهو
و ماسايوشي سان ،مديرعامل شركت سافت بانك دوست شد و آنها
تبديل به سرمايهگذاران اوليه عليبابا شدند ،اين روابط به رشد سريع
اين شركت كمك فراواني كرد .كارآفرينان بايد به ديگران اجازه بدهند
در كار كمك كنند و بيشتر از اينكه به فكر وجهه خودشان باشند به
منافعشركتبينديشند.
JJكسبوكارتان را جدي بگيرید نه خودتان را
«ما» از روز اول سخت كوشيد تا فرهنگ كاري متمايزي را بر عليبابا
حاكم كند .هرچند ممكن است اين حرف كليشهای به نظر برسد اما
اتفاقا اين موضوع يكي از مهمترين عوامل موفقيت عليبابا است .جك
ما فرهنگي بر پايه همكاري ،تعادل و سرگرمي بنا كرد .او از خودش
انرژي زيادي نشان ميدهد و شخصيتي گرم ،دوستداشتني و بامزه
دارد .در اين ســالها او اطمينان پيــدا كرده كه ويژگيهاي خودش
تبديل به ويژگيهاي شركت هم شده است .او براي كاركنانش تصوير
يك پدر ،مرشد و مدير را دارد .در نتيجه كاركنان شركت سختكوش
هستند و مديران و كارمندان تا آخر دنيا هم از «ما» پيروي ميكنند.
براي كارآفرينان خيلي مهم است كه همزمان با خلق يك برند ،فرهنگ
خاصي را هم حول آن شكل دهند و خودشان را آنقدرها هم جدي
نگيرند.
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مروری بر ویژهنامه
 2018اکونومیست و
پیشبینی
آینده اقتصاد جهان

اقتصاد جهان
در سال نو میالدی
با رشد 2.7درصدی
2.9درصدی) نداشته
(بر اساس پیشبینی
باشــد و شاید نسبت
اکونومیست) شاید
به میانگین سالهای
حال خوبی نسبت به
کشورهای توسعهیافته و
سال ( 2017با رشد
گذشته (که 3درصد بوده)
اقتصادهای نوظهور،
رشد خوبی را تجربه
اقتصادی است که
وضعیتی امیدوارکننده
نکند اما به خاطر رشد
هر هشت تا ده سال
دارد .تنها چیزی که
یک بار وارد بحران می
تحلیلگران اقتصادی را
یک بحران اقتصادی
شود و اکنون از آخرین
نگران کرده ،چرخه
خواهد بود یا خیر؟
بحرانِ بزرگ ،یک دهه می
گذرد .آیا  2018سرآغاز

.ir
www.tccim

وی ژهنامه رایگان آیندهگر از
پیشبینی آینده اقتصاد جهان به
روایت اکونومیست

جهان در سال 2018

پیش بهسوی روزهای پررونق تجارت
تهدیدها و فرصتهای پیش روی تجارت دنیا در سال ۲۰۱۸

آیندهپژوهی
[ آینده اقتصاد جهان ]

پیش به سوی روزهای پررونق تجارت

تهدیدها و فرصتهای پیش روی تجارت دنیا در سال ۲۰۱۸

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آیندهپژوهی

ی
منبع سازمان تجارت جهان 

چرا باید خواند:
تجارت اهمیت زیادی
در اقتصاد دارد و
پیشبینیوضعیت
تجارت دنیا در سال بعد
میتواند کمک بزرگی
برای فعاالن اقتصادی
و صنعتی باشد و دید
خوبی در مورد آینده
بازار محصوالت آنها در
اختیارشان قرار دهد.

تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد ،به همین دلیل
قوانینی برای تسهیل تجارت در دنیا و تقویت نرخ رشد تجارت
در جهان وضع و اجرا شده است .از جمله این قوانین میتوان به
امضای توافقنامههای تجارت آزاد در کشورهای مختلف اشاره کرد
که با از بین بردن تعرفهه ا یا به حداقل رساندن آنها باعث شد تا
تجارت در دنیا کمهزینهتر شود.
در نیمه اول ســال  ۲۰۱۷حجم و ارزش تجارت در دنیا رشد
کــرد که اصالح اقتصادی دنیا ،رشــد قیمت نفت ،انتظار بهبود
اوضاع اقتصادی در ســال  ۲۰۱۸و در نهایت بازســازی نسبی
زیرساختهای مالی در جهان عامل اصلی این رشد بود .همین
رشد باالی تجارت در نیمه اول سال جاری سبب شد تا انتظارات
در مورد رشــد تجارت در سال  ۲۰۱۷بیشتر شود .طبق گزارش
اخیر ســازمان تجارت جهانی ،در سال جاری حجم تجارت کاال
در دنیا  ۳.۶درصد رشــد خواهد کــرد در حالی که پیشتر نرخ
رشــد حجم تجارت در دنیا در ســال  ۲۰۱۷برابر با  ۲.۴درصد
اعالم شده بود .در سال قبل حجم تجارت در دنیا با سرعت ۱.۳
درصد افزایش یافته بود .در سال جاری برای رشد تجارت در دنیا
بازهای تعیین شده بود که مشاهده تحوالت اقتصادی و تجاری
دنیا نشــان داد که حجم و ارزش تجارت با نرخ حداکثر در این
بازه رشــد میکند .این در حالی است که از سال  ۲۰۱۰تاکنون
رشد تجارت با حداکثر نرخ پیشبینیشده برای بازه رشد تجارت
اتفاق نیفتاده است.
JJدلیل رشد تجارت در دنیا چیست؟
اما سازمان تجارت جهانی دلیل افزایش حجم و ارزش تجارت
در دنیا را اینطور بیان کرده اســت :رشد اقتصادی دنیا و خارج
نرخ رشد صادرات (درصد)

مناطق جغرافیایی

۲۰۱۳

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

اقتصادهای توسعهیافته

۱.۷

۲.۴

۲.۷

۱.۴

۳

۲.۸

اقتصادهای در حال توسعه

۴

۳

۱.۹

۱.۳

۴.۷

۴.۱

امریکای شمالی

۲.۷

۴.۲

۰.۷

۰.۵

۴.۲

۳.۸

امریکای جنوبی و مرکزی

۱.۷

۲.۲-

۲.۵

۲

۰.۵

۱.۳

اروپا

۱.۷

۲

۳.۶

۱.۴

۲.۵

۲.۵

آسیا

۵.۴

۴.۳

۱.۱

۱.۸

۶.۴

۴.۸

دیگر مناطق

۰.۵

۰.۹

۴.۳

۰.۳

۰.۵

۲.۱
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۲۰۱۸

شــدن اقتصاد کشورهای صنعتی از رکود اصلیترین دلیل رشد
تقاضا برای انواع کاالها است .در سالهایی که اقتصاد دنیا درگیر
رکود بود و فرصتهای شغلی در کشورهای صنعتی از بین رفته
بود ،مردم برای خرید کاالهای مصرفی هزینه نمیکردند .به همین
دلیل نیاز برای تولید و تجارت در دنیا کمتر شده بود.
اما با اصالح اقتصادی امریکا ،رشد تقاضا در کشورهای امریکای
شمالی که دوره سخت رکود را پشت سر گذاشتهاند باعث شد تا
مصرف کاالهای وارداتی و مواد اولیه وارداتی در این کشورها رشد
کند .از طرف دیگر کشــورهای آسیایی هم در تکمیل سیاست
اصالحات اقتصادی و توسعه تجارت قوانینی برای تسهیل تجارت
بین کشورهای منطقه وضع کردند که این سیاسته ا باعث شد تا
حجم تجارت در این کشورها رشد کند .رشد اقتصادی در چین و
افزایش قدرت خرید مردم در این کشور و تغییر سیاست اقتصادی
این کشور به سمت تبدیل شدن اقتصاد به اقتصادی مصرفمحور
به جای صادراتمحور هم مسئله دیگری بود که رشد تقاضا برای
انواع کاالهای مصرفی و افزایش تقاضا برای تجارت در آسیا را به
همراه آورد.
رشد اقتصادی در دیگر کشورهای قاره آسیا هم در اصالح این
وضعیت بیتاثیر نبود .در سال جاری نسبت رشد تجارت به رشد
تولید ناخالص داخلی در دنیا برابر با  ۱.۳درصد است به این معنا
که سرعت رشد تجارت  ۳۰درصد بیشتر از سرعت رشد اقتصاد
اســت .تداوم این وضعیت میتواند باعث تقویت زیرساختهای
اقتصادی و توسعه اقتصادی شود که خبر خوبی برای اقتصاد دنیا
است ولی هدایت منابع مالی ناشی از این تجارت به سمت تولید
و توسعه زیرســاختی کلید تداوم این رونق در بازار تجاری دنیا
خواهد بود .در ســال گذشته نسبت رشد تجارت در دنیا به نرخ
رشد تولید ناخالص داخلی برابر با  ۰.۶درصد بود که نشان از کمتر
بودن سرعت رشد تجارت نسبت به سرعت رشد اقتصادی دنیا
داشت  .مطالعات تاریخی نشان میدهد از سال  ۱۹۸۱تاکنون،
نسبت رشد تجارت به رشد تولید ناخالص داخلی در دنیا در سال
 ۲۰۲۰به حداکثر رسیده است .در این سال نسبت مذکور برابر
با  ۳.۴درصد بود .در سال  ۱۹۹۲این نرخ برابر با  ۳.۲درصد بود.
کمترین نرخ در این بازه زمانی در سال  ۲۰۰۱اتفاق افتاد .در
سال  ۲۰۰۱نسبت رشد تجارت در دنیا به رشد اقتصادی برابر با
منفی  ۰.۲درصد بود که نشان از منفی بودن نرخ رشد تجارت یا
نرخ رشد اقتصادی دنیا دارد.
با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال بعد برابر با ۲.۸
درصد خواهد بود ،حجم تجارت هم در گســتره بین  ۱.۴درصد

طبق گزارش سازمان تجارت جهانی در نیمه اول سال  ۲۰۱۷تجارت دنیا با نرخ  ۴.۲درصد نسبت
به مدت مشابه سال قبل رشد کرد .در این بازه زمانی حجم صادرات در کشورهای صنعتی ۳.۱
درصد و در کشورهای در حال توسعه  ۵.۹درصد رشد کرد.

نرخ رشد صادرات و واردات در فاصله فصل اول سال  ۲۰۱۲تا فصل اول سال ( ۲۰۱۷فصل اول سال  ۲۰۱۲سال پایه است).

صادرات

واردات

فصل اول 2017

فصل سوم 2016

فصل اول 2016

فصل سوم 2015

فصل اول 2015

فصل سوم 2014

فصل اول 2014

فصل سوم 2013

فصل اول 2013

فصل سوم 2012

فصل اول 2012

فصل اول 2017

فصل سوم 2016

فصل اول 2016

فصل سوم 2015

فصل اول 2015

فصل سوم 2014

فصل اول 2014

فصل سوم 2013

فصل اول 2013

JJچه ریسکهایی تجارت دنیا را تهدید میکند؟
انتشار این اخبار و پیشبینیهای خوشحالکننده نباید ما را
از واقعیــت وجود خطرات زیاد در اقتصاد دنیا دور کند .خطراتی
کــه هم برای اقتصاد دنیا وجــود دارد وهم تجارت را در معرض
نابــودی و افول قرار میدهد .یکــی از این خطرات که موجهای
اولیه آن در سالهای اخیر ایجاد شده است ،اجرای سیاستهای
حمایت از اقتصاد داخلی اســت .مانعتراشی در مسیر تجارت به
بهانــه حمایت از اقتصاد داخلی میتواند زمینــه را برای تالش
کشورها برای مقابله به مثل و وضع محدودیت تجاری فراهم کند.
حتی احتمال افزایش تعرفههای گمرکی ،تنشهای اقتصادی و
در نهایت تنشهای ژئوپلیتیکی هم وجود دارد که باید این خطر
بسیار جدی گرفته شود.
انتخاب دونالد ترامپ به ریاســت جمهــوری امریکا یکی از
بزرگترین خطراتی است که تجارت دنیا را تهدید میکند زیرا او
از زمان آغاز کارش بارها در مورد مانعتراشی در مسیر تجارت آزاد
صحبت کرد و حتی واردات محصوالت فوالدی چین و چندین
کشور دیگر را به کشــورش محدود کرد .او بارها در مورد خارج
شدن از پیمانهای تجاری منطقهای و جهانی صحبت کرد که
از جمله این پیمانها ،پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی یا نفتا
است .از طرف دیگر مذاکرات تجاری اروپا با بریتانیا بعد از خروج
این کشــور از اتحادیه اروپا هم مسئله دیگری است که میتواند
تجارت دنیا در ســال  ۲۰۱۸را تحت تاثیــر قراردهد و حتی تا
انتهای دهه جاری روی فضای تجاری دنیا تاثیر بگذارد .تحوالت
ژئوپلیتیکی در آسیا به خصوص در کشورهای خاورمیانه یک عامل
دیگر اســت که میتواند رشد تجارت در دنیا را مختل کند و در

فصل سوم 2012

تا  ۴.۴درصد رشد خواهد کرد که محتملترین نرخ رشد تجارت
 ۳.۲درصد خواهد بود.

کشورهای توسعهیافته

فصل اول 2012

کشورهای در حال توسعه

جهان

کشورهای صنعتی به خصوص کشورهای امریکای شمالی افزایش
حوادث طبیعی مانند طوفان و ســیل وقفههای دورهای در رشد
تجارت ایجاد میکند.
به هر حال خوشحالی ناشــی از افزایش نرخ رشد تجارت در
دنیــا را باید با اندکی نگاه واقعبینانه به آنچه در دنیا اتفاق افتاده
است ترکیب کرد تا در مقابل واقعیتهای اقتصادی در دنیا شوکه
نشویم .موج افزایش تعرفهه ا توسط امریکا و اروپا برای کاالهای
خاص میتواند شرکای تجاری آنها را به اجرای طرحهای مشابهی
سوق دهد و این خطری بزرگ و جدی برای اقتصاد دنیا است.
از طرف دیگر مطالعه وضعیت تجارت دنیا در سال جاری نشان
میدهد که رشــد تجارت مخصوص کشور یا قاره خاصی نبوده
است بلکه تمامی کشــورها به طور یکسان شاهد رشد تجارت
بودهاند .به این معنا که از مزایای اقتصادی رشــد تجارت نه یک
کشور خاص بلکه تمامی کشورهای دنیا منتفع شدهاند و این خبر
بسیار خوبی است که بر ضرورت مقابله با سیاستهای تدافعی در

در سال جاری
نسبترشد
تجارت به رشد
تولیدناخالص
داخلی در دنیا
برابر با  ۱.۳درصد
است به این معنا
که سرعت رشد
تجارت  ۳۰درصد
بیشتر از سرعت
رشد اقتصاد است

نرخ رشد واردات (درصد)
مناطق جغرافیایی

۲۰۱۳

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

اقتصادهای توسعهیافته

۰

۳.۶

۴.۷

۲

۳

۲.۹

اقتصادهای در حال توسعه

۴.۷

۱.۷

۰.۵

۰.۲

۵.۱

۳.۷

امریکای شمالی

۱.۳

۴.۸

۶.۷

۰.۴

۴.۱

۳.۵

امریکای جنوبی و مرکزی

۴.۵

۲.۴-

۵.۸-

۸.۷-

۱.۱

۲.۴

اروپا

۰.۲-

۳.۲

۴.۳

۳.۱

۲.۴

۲.۸

آسیا

۴.۸

۳

۲.۹

۲

۵.۸

۴

دیگر مناطق

۱.۸

۰.۹-

۵.۱-

۲.۴-

۴

۲.۴
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آیندهپژوهی
نسبت نرخ رشد حجم تجارت در دنیا به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۸۱تا( ۲۰۱۷درصد تغییر و نسبت)
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انتظار میرود چین
همسیاستهای
اعتباری
سختگیرانهتریرا
وضع و اجرا کند تا از
افزایش بیش از حد
نرخ رشد اقتصادی
جلوگیری کند .در
این شرایط سرعت
رشد تجارت در این
کشور آسیایی هم
کمتر از سال قبل
خواهدبود

نسبت نرخ رشد تجارت به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دنیا

مقابل تجارت در دنیا میافزاید.
حال سؤال این است که چه عواملی باعث رشد تجارت در دنیا
شده است و آیا این روند فزاینده تجارت در کشورها در سالهای
آتی هم ادامه خواهد داشت یا خیر؟
در پاسخ به سؤال اول میتوان گفت رشد اقتصادی کشورهای
چین و امریکا تاثیر بسزایی در افزایش تقاضا برای کاالهای مصرفی
در دنیا داشت .رشد اقتصادی چین و توسعه روابط این کشور با
دیگر کشورهای آسیایی به منظور ارتقای حجم و ارزش تجارت
با دیگر کشورهای آسیایی عامل دیگری بود که به توسعه یکسان
حجم و ارزش تجارت در تمامی کشورها انجامید.
از طرف دیگر ،بازســازی نسبی قیمت نفت در سال  ۲۰۱۷و
افزایش درآمد امریکا از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی باعث
شد تا ســرمایهگذاری در صنعت نفت این کشور و دیگر صنایع
زیربنایی رشد کند  .این در حالی است که در سال  ۲۰۱۶ن هتنها
گستره تغییر تجارت در سال  ۲۰۱۷و ( ۲۰۱۸درصد)
۲۰۱۷

نام منطقه

150

صادرات

۲۰۱۸
واردات

صادرات

واردات

اقتصادهای توسعهیافته

 ۲.۸تا ۳.۲

 ۲.۵تا ۳.۸

 ۱.۶تا ۳.۵

 ۲.۶تا ۳.۳

اقتصادهای در حال توسعه

 ۴.۲تا ۵.۲

 ۳.۶تا ۶

 ۲.۱تا ۵.۷

 ۰.۹-تا ۷

امریکای شمالی

 ۲.۵تا ۵.۳

 ۳.۲تا ۴.۸

 ۰.۸تا ۶

 ۰.۷تا ۶.۱

امریکای جنوبی و مرکزی

 ۱.۹-تا ۲.۴

 ۶.۸-تا ۵.۹

 ۱.۵-تا ۳

 ۸.۹-تا ۸.۲

اروپا

 ۱.۶تا ۳.۳

 ۱.۷تا ۳.۳

 ۱.۳تا ۳.۳

 ۲.۲تا ۳.۴

آسیا

 ۵.۹تا ۷.۲

 ۵تا ۶.۳

 ۱.۹تا ۷.۵

 ۱.۳تا ۶.۲

دیگر مناطق

 ۱.۴-تا ۲.۷

 ۱.۵تا ۵.۶

 ۱.۲تا ۲.۸

 ۳.۱-تا ۶.۶
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نرخ رشد حجم تجارت در دنیا

سرمایهگذاری در امریکا رشد نکرده بود بلکه آمارها از رکود نسبی
سرمایهگذاری در این کشور خبر میداد.
اما در پاسخ به سؤال دوم مبنی بر احتمال تداوم این رشد باالی
حجم تجارت در دنیا در میانمدت و درازمدت میتوان گفت که
به چند دلیل در سالهای آتی ما شاهد تداوم رشد تجارت با نرخ
سال  ۲۰۱۷نخواهیم بود.
اول اینکه در ســال  ۲۰۱۸حجم تجارت دنیا با حجم باالی
تجارت در سال  ۲۰۱۷مقایسه میشود .در واقع ما رشد اقتصادی
سال  ۲۰۱۷را نسبت به سال  ۲۰۱۶سنجیدیم و در سال جاری
شاهد افزایش حجم تجارت بودیم ولی زمانی که قصد اعالم نرخ
رشد حجم تجارت برای سال  ۲۰۱۸را داشته باشیم ،سالی که به
عنوان سال پایه در نظر میگیریم سال  ۲۰۱۷است و در این سال
تجارت در دنیا بســیار رونق داشته است .بنابراین حتی اگر روند
رشد تجارت بسیار مطلوب باشد ،امکان ثبت نرخ رشد بسیار باال
دور از انتظار است.
دومین مسئله هم شــرایط بازار پولی در کشورهای صنعتی
است .فدرال رزرو امریکا طرح افزایش تدریجی نرخ بهره بانکی را
در این کشور عنوان کرده است و سیاست تسهیل مالی و پولی در
اتحادیه اروپا هم به تدریج رنگ میبازد .با افزایش نرخ بهره بانکی
در کشــورهای صنعتی ،دریافت وام برای انجام کارهای مختلف
از جمله تجارت پرهزینهتر میشــود و همین مســئله سرعت
رشــد تجارت را تنزل خواهد داد .ســومین مسئله هم وضعیت
مالی چین است .انتظار میرود چین هم سیاستهای اعتباری
سختگیرانهتری را وضع و اجرا کند تا از افزایش بیش از حد نرخ
رشد اقتصادی جلوگیری کند .در این شرایط سرعت رشد تجارت
در این کشور آسیایی هم کمتر از سال قبل خواهد بود .در نتیجه
در خوشبینانهترین حالت حجم تجارت در سال  ۲۰۱۸با سرعت
 ۳.۲درصد رشد میکند و ما شاهد رسیدن نرخ رشد تجارت به

تحوالت ژئوپلیتیکی در آسیا به خصوص در کشورهای خاورمیانه یک عامل دیگر است که میتواند رشد تجارت در دنیا را
مختل کند و در کشورهای صنعتی به خصوص کشورهای امریکای شمالی افزایش حوادث طبیعی مانند طوفان و سیل ،وقفههای
دورهای در رشد تجارت ایجاد میکند.

صادرات و واردات در مناطق مختلف در فاصله فصل اول سال  ۲۰۱۲تا فصل اول سال ( ۲۰۱۷فصل اول سال  ۲۰۱۲سال پایه است).

صادرات

واردات

فصل اول 2017

فصل سوم 2016

فصل اول 2016

فصل سوم 2015

فصل اول 2015

فصل سوم 2014

فصل اول 2014

فصل سوم 2013

فصل اول 2013

فصل سوم 2012

فصل اول 2012

فصل اول 2017

فصل سوم 2016

فصل اول 2016

فصل سوم 2015

فصل اول 2015

فصل سوم 2014

فصل اول 2014

فصل سوم 2013

فصل اول 2013

JJتجارت جهانی در نیمه اول سال جاری
طبق گزارش سازمان تجارت جهانی در نیمه اول سال ۲۰۱۷
تجارت دنیا با نرخ  ۴.۲درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل
رشد کرد .در این بازه زمانی حجم صادرات در کشورهای صنعتی
 ۳.۱درصد و در کشورهای در حال توسعه  ۵.۹درصد رشد کرد.
این در حالی اســت که واردات در کشورهای صنعتی با نرخ ۲.۱
درصد افزایش یافت و در کشورهای در حال توسعه با نرخی بالغ
بر  ۶.۹درصد نســبت به نیمه اول سال  ۲۰۱۶رشد کرد .بررسی
همین آمار نشان میدهد که نرخ رشد تجارت در کشورهای در
حال توسعه در نیمه اول سال جاری بیش از کشورهای صنعتی
بوده اســت و نکته مهمتر اینکه تفاوت نرخ رشد صادرات با نرخ
رشد واردات در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه
یکسان بوده است.
اما اگــر بخواهیم تجارت در مناطق مختلــف را در این بازه
ششماهه مطالعه کنیم ،شاهد این مسئله خواهیم بود که حجم
تجارت در تمامی مناطق به استثنای کشورهای امریکای التین
رشــد کرده است .این رشــد تنها مختص صادرات نیست بلکه
واردات را هم در بر میگیرد .در نیمه اول ســال جاری ،صادرات
کاالهای مختلف از کشــورهای امریکای شــمالی  ۴.۹درصد و
واردات کاالهــای مختلف به این منطقه  ۳.۹درصد رشــد کرد.
صادرات از کشورهای امریکای جنوبی  ۰.۷درصد تنزل یافت در
حالی که واردات به این کشــورها با افزایش یک درصدی همراه
بود .در اروپا عملکرد تجارت بهتر بود و منافع بیشتری را نصیب
اقتصاد منطقه کرد .نرخ رشــد صادرات اروپا در نیمه اول ســال
جاری  ۲.۶درصد و نرخ رشد واردات  ۱.۲درصد بود .نکته متفاوت
در مورد کشورهای آسیایی بیشتر بودن نرخ رشد واردات نسبت

فصل سوم 2012

مرز  ۴.۴درصد که در انتهای گستره رشد قرار دارد نخواهیم بود.

فصل اول 2012

امریکای شمالی

امریکای جنوبی

اروپا

آسیا

دیگر کشورها

به صادرات است .در نیمه اول سال جاری واردات کاالهای مختلف
به کشورهای آسیایی  ۸.۹درصد رشد کرد در حالی که نرخ رشد
صــادرات برابر با  ۷.۳درصد بــود .یک دلیل مهم برای ثبت این
رکورد عالی برای تجارت کشورهای آسیایی ،وجود چین در این
قاره و حجم باالی تجارت در این کشور است.
در دیگر مناطق دنیا که شامل کشورهای افریقایی ،خاورمیانه
و کشورهای مشترکالمنافع میشوند نرخ رشد صادرات برابر با
 ۰.۱درصد بود .دلیل این مسئله هم ثبات نسبی تقاضا برای نفت
و منابع طبیعی بود .از طــرف دیگر واردات کاالهای مختلف به
این منطقه  ۲.۵درصد رشد کرد که دلیل این مسئله رشد درآمد
نفتی در کشورهای مذکور و افزایش توانایی آنها در خرید کاالهای
مصرفی مورد نیازشان است.
در نیمه اول سال جاری متوسط قیمت نفت در بازار جهانی
 ۲۱.۸درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد ولی هنوز
با رکورد قیمت تاریخی نفت که در سال  ۲۰۱۴ثبت شد فاصله
زیادی دارد.
در ســال جاری برای اولین بار از ســال  ،۲۰۱۳نرخ رشــد
واردات در کشــورهای در حال توسعه بیش از نرخ رشد واردات
در کشورهای صنعتی خواهد شــد .همچنین در این سال نرخ
رشد تجارت در کشورهای در حال توسعه از نرخ رشد تجارت در
کشورهای صنعتی بیشتر خواهد شد.
در پایان باید گفت که ســال خوبی در انتظار اقتصاد دنیا است و
رشــد اقتصادی و رشد تجارت میتواند نویددهنده روزهای پررونقی
یکند و
باشد .دنیای تجارت در سال  ۲۰۱۸همچنان رشد را تجربه م 
این خبر خوبی برای فعاالن اقتصادی است .از طرف دیگر انتظار رشد
اقتصادی دنیا هم به انتظار تداوم رشد تجارت دامن زده است ولی باید
پذیرفت که در سال جاری تجارت در دنیا با حداکثر نرخ در بازه رشد
یکند.
شبینیشده،رشدنم 
پی 

خوشحالیناشی
از افزایش نرخ رشد
تجارت در دنیا را
باید با اندکی نگاه
واقعبینانه به آنچه
در دنیا اتفاق افتاده
است ترکیب کرد تا در
مقابلواقعیتهای
اقتصادی در دنیا
شوکه نشویم .موج
افزایش تعرفهها
توسط امریکا و اروپا
برای کاالهای خاص
میتواند شرکای
تجاری آنها را به
اجرای طرحهای
مشابهی سوق دهد و
این خطری بزرگ و
جدی برای اقتصاد
دنیا است
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کره جنوبی

ژاپن

سرانه تولید ناخالص داخلی
در سال  ۴۰۰۶۳ :۲۰۱۸دالر
بعد از پیروزی در انتخابات
ماه اکتبر ،شینزو آبه برای
چهارمین دوره نخستوزیر
ژاپن شد و حاال با خیال
راحتتر تالشهایش را برای
تجدید سازمان اقتصاد
کشور ادامه خواهد داد .او
به دنبال تغییرات جدی در
سیاستهای مالی و پولی
ژاپن است.

سرانه تولید ناخالص داخلی
در سال  ۳۰۹۱۹ :۲۰۱۸دالر
در طول ماههای اخیر با
باالرفتن تقاضای جهانی،
اوضاع صادرات کرهجنوبی
بهبود یافته است .با وجود
روابط پرتنش با کرهشمالی،
کسبوکارها همچنان در
کرهجنوبی سرمایهگذاری
میکنند و مصرفکنندگان
دست از خرید برنمیدارند.

آلمان

روسیه

سرانه تولید ناخالص داخلی
در سال  ۴۷۵۳۵ :۲۰۱۸دالر
آلمان همچنان بسیار بیشتر
از وارداتش صادرات خواهد
داشت و این همسایگانش
را عصبانی خواهد کرد .مازاد
حساب جاری آلمان در سال
 ۲۰۱۸همچنان باالتر از سقف
 ۶درصدی خواهد بود که
اتحادیه اروپا برای ثبات مالی
بازارها توصیه کرده است.

سرانه تولید ناخالص داخلی
در سال  ۱۰۶۳۰ :۲۰۱۸دالر
احتماال شرکتهای نفت روس
به توافق با اوپک وفادار
خواهند ماند و تولید را پایین
خواهند آورد .بزرگترین
ریسک برای اقتصاد روسیه
در سال  ۲۰۱۸سقوط قیمت
نفت در بازارهای جهانی
است.

چین

سرانه تولید ناخالص داخلی
در سال  ۹۳۷۷ :۲۰۱۸دالر
شی جینپینگ که در اکتبر
برای دوره پنجساله دوم
به رهبری چین انتخاب
شد در سال  ۲۰۱۸احتماال
سیاستهایی نهچندان
خوشایند مردم را پیش
خواهد برد که برای بهبود
وضع اقتصاد ضروریاند؛
مثل تعطیلکردن کارخانههای
دولتی کمبازده.

هند

سرانه تولید ناخالص داخلی
در سال  ۱۹۸۹ :۲۰۱۸دالر
رشد اقتصاد اوایل سال
 ۲۰۱۷کند شد .اما حاال که
باالخره تورم تحت کنترل
قرار گرفته ،بانک مرکزی
هند احتماال نرخ بهره را
کاهش خواهد داد و شاهد
سرعتگرفتن رشد خواهیم
بود.

استرالیا

152

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوهفتم ،دی 1396

سرانه تولید ناخالص داخلی در
سال  ۵۸۹۴۱ :۲۰۱۸دالر
مهمترین ریسک اقتصاد استرالیا
در سال  ۲۰۱۸حبابی است که
در بازار مسکن ایجاد شده و
بدهیهای مردم به بانکهای
استرالیا را افزایش داده است.
دولت تالش میکند جلوی ترکیدن
این حباب را بگیرد.

عربستان

سرانه تولید ناخالص داخلی
در سال  ۲۱۵۴۳ :۲۰۱۸دالر
طبق برنامه قرار است
فروش سهام شرکت نفت
ملی عربستان آرامکو در
سال  ۲۰۱۸آغاز شود.
البته طبق برخی گزارشها
فروش بینالمللی این سهام
دستکم تا سال  ۲۰۱۹اتفاق
نخواهد افتاد.

آینده پیشبینی میکند .با نگاه به
برای سال
کشورهای جهان را
)GDP
per capita
ناخالص داخلی (
سرانه تولید
گازهایپول،
نالمللی
هر سال صندوق بی
کامیونها،
خودروها و
شده از موتور
متصاعد
گازهای سمی
نیتروژن و دیگر
اکسید
انتشار
بینیهای صندوق برای سال ۲۰۱۸
دارند .پیش
زندگی در
استانداردهای
فقطکه
حدس زد
توان
کشور می
داخلی
ناخالص
بنابراین
وضعیتییشود.
آنجا58چههزار نفر م
ساالنه
باعث مرگ
در آمریکا
علمی،
تحقیق
هر یک
نتایج
اساس
سرانه تولید بر
کشوری با درآمد متوسط جالب است.
هایسمت
پایین به
درآمد
کشوری با
تقلبچین از
حرکت آرام
آلودگی هوا
آزمایش
واگن» در
«فولکس
خبر از تغییرات بزرگی نمیدهند ،امارسوایی

انگلیس

سرانه تولید ناخالص داخلی
در سال  ۴۰۰۲۶ :۲۰۱۸دالر
خروج انگلیس از اتحادیه
اروپا باید در مارس ۲۰۱۹
انجام شود .جنگ و جدال
بر سر شرایط این خروج در
سال  ۲۰۱۸باعث چنددستگی
بیشتر در دولت و کشور
خواهد شد.

نقشه اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸

اگر روندهای اقتصاد جهانی را دنبال میکنید در سال  ۲۰۱۸حواستان به
این کشورها باشد

کانادا

سرانه تولید ناخالص داخلی در
سال  ۴۷۶۵۸ :۲۰۱۸دالر
ترامپ به دنبال تغییر
بخشهایی از قرارداد تجارت
آزاد امریکای شمالی ()NAFTA
است و کاناداییها برای حفظ آن
احتماال مجبورند به این خواسته
تن دهند ،اما آنها همزمان
به دنبال یک معاهده تجاری
گسترده با چین هم هستند.

ایتالیا

سرانه تولید ناخالص داخلی در
سال  ۳۳۷۲۵ :۲۰۱۸دالر
اختالفنظر در میان نیروهای
راستگرا در حال افزایش است
و این احتمال وجود دارد که بعد
از انتخابات عمومی که قرار است
در ماه می  -یا زودتر  -برگزار
شود یک دولت پوپولیست به
قدرت برسد .این دولت با یورو
و اتحادیه اروپا رابطه خوبی
نخواهد داشت.

امریکا

سرانه تولید ناخالص داخلی
در سال  ۶۱۶۸۷ :۲۰۱۸دالر
ترامپ در سال  ۲۰۱۸هم
غیرقابل پیشبینی خواهد
بود و همچنان کاری خواهد
کرد که جهان به سیاستهای
امریکا در حوزههای تجارت
جهانی و ائتالفهای نظامی
اطمینانی نداشته باشد.

مکزیک

سرانه تولید ناخالص داخلی
در سال  ۱۰۰۲۱ :۲۰۱۸دالر
آندرس مانوئل لوپز
اوبرادور ،سیاستمدار
چپگرا و ملیگرای انتخابات
ریاستجمهوری ،در
نظرسنجیها از بقیه پیش
است و میتواند در ماه جوالی
برای یک دوره ششساله
رئیسجمهور مکزیک شود.

نیجریه

سرانه تولید ناخالص داخلی در
سال  ۲۳۷۶ :۲۰۱۸دالر
بعد از حمالت شبهنظامیان به
خطلولههای نفت ،تولید نفت این
کشور در سال  ۲۰۱۶به پایینترین
سطح خود طی  ۲۷سال رسید.
در سال  ۲۰۱۸اوضاع تولید جانی
دوباره خواهد گرفت.

برزیل

سرانه تولید ناخالص داخلی
در سال  ۱۰۵۱۵ :۲۰۱۸دالر
برزیل توانست در سال
 ۲۰۱۷از رکود خارج شود
اما رسواییهای سیاسی
که دامان میشل تمر،
رئیسجمهور این کشور را
گرفته ،در سال  ۲۰۱۸به
رشد اقتصاد ضربه خواهد
زد.

آمار وجود ندارد

سرانه تولید ناخالص
 ۰تا  ۲۰۰۰دالر
داخلی در سال ۲۰۱۸
 ۲تا  ۱۰هزار دالر
صندوق
بینی
ش
پی
نگر |دالر
هزار
 ۱۰تا ۴۰
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[ ویژه ] ۲۰۱۸

سال دوم ترامپ بدتر است

ترامپ ناآماده انتخاب شد و سال اول ریاستجمهوریاش را هدر داد؛
اشتباهات سال اول گریبانش را در سال دوم خواهد گرفت

مگان مکآردل
مقالهنویس بلومبرگ

گ
منبع بلومبر 

چرا باید خواند:
باورش سخت است
اما دست کم هنوز سه
سال دیگر باید ترامپ
را تحمل کنیم .این
گزارش را بخوانید تا
در سال دوم او کمتر
شگفتزده شوید.

کاخسفیدباتنبلیو
شلختگیبهحرکت
خود ادامه خواهد
داد ،هیچ سیاست
متمرکزی را پیش
نخواهد برد و
بیشترتصمیماتی
واکنشی اتخاذ
خواهد کرد.
این در حوزه
سیاست داخلی
دردسرآفرین
خواهد بود اما در
سیاســتخارجی
عواقب ترسناکی
خواهد داشت
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در چهارم آوریل  ۱۸۴۱ویلیام هنری هریســون ،رئیسجمهور امریکا
بعد از یک دوره ۹روزه بیماری که از سرماخوردگی به ظاهر سادهای شروع
شده بود درگذشت .او فقط یک ماه بود که به قدرت رسیده بود و مورخان
سال اول ریاستجمهوری او را بدترین و تلخترین سال اول در میان رؤسای
جمهور امریکا میدانند .دونالد ترامپ البته نمیتواند با هریسون رقابت کند،
اما نامزد خوبی برای رتبه دومی اســت .ترامپ برای دوم شدن سه رقیب
دارد :رونالد ریگان که سال اول ریاستجمهوریاش ترور شد و زنده ماند،
جیمز گارفیلد که ترور شد و مرد و باالخره آبراهام لینکلن که در سال اول
به قدرت رسیدنش امریکا وارد جنگ داخلی شد.
ترامپ در سال اول ریاســتجمهوریاش نتوانست سیستم خدمات
درمانی اوباما را لغو و سیستمی تازه جایگزینش کند ،نتوانست افراد کافی
برای ســمتهای اجرایی در دولت معرفی کند (از  ۶۱۵ســمت اجرایی
کلیدی که نیازمند تایید ســنا هستند  ۲۰۳نفر تایید شدهاند ۱۵۰ ،نفر
منتظر تایید هستند و نامزدهای  ۲۵۰پست اصال معرفی نشدهاند) ،افراد
مهمی از دستیارانش استعفا دادند ،تیم انتخاباتیاش متهم به همکاری با
روسیه است و افراد نزدیک به ترامپ تحت بازپرسی قرار گرفتهاند .ترامپ
برخالف وعدههایش سیاستمداران درجهیکی را دور خود جمع نکرد ،در
مرز با مکزیک دیوار نساخت و هیچ طرح عظیم زیرساختیای را آغاز نکرد.
البتــه ترامپ به بعضی وعدههایش عمل کرد :قاضی جدید دیوان عالی را
منصوب و بعضی از مقررات دســت و پاگیر برای والاستریت را لغو کرد.
ی موسسه گالوپ نشان میدهد که فقط یکسوم
نتایج آخرین نظرسنج 
جمعیت کشور از آنچه که او انجام میدهد رضایت دارند .این آمار میتواند
با آغاز دادگاه اعضای تیم انتخاباتیاش به اتهام ارتباط با روسیه بدتر شود.
ترامپ ناآماده انتخاب شد و سال اول ریاستجمهوریاش را هدر داد.
اشتباهات سال اول گریبانش را در سال دوم خواهد گرفت .اگر حتی برنامه
ی خود را برای اجرای آن
جامعی برای کشور داشته باشد ،هنوز تیم اجرای 
جمع نکرده اســت .او متحدانش را در کنگره از دســت داده است و آنها
فقط به خاطر از دســت ندادن رأی جمهوریخواهان تندرو است که با او
مخالفت نمیکنند .با اینهمه باز هم شاهد استعفا و فاصلهگیری تعدادی از
جمهوریخواهان کنگره از او بودهایم.
آنهــا که کنا ِر ترامپ میمانند بــه او کمک خواهند کرد طرح اصالح
سیستم مالیات و معافیتهای مالیاتیاش را پیش ببرد  -این یکی از معدود
نکاتی است که ترامپ و جمهوریخواهان کنگره روی آن اتفاقنظر دارند.
تصویب طرح کاهش مالیاتها همان دستاوردی است که جمهوریخواهان
برای پیروزی در انتخابات میاندوره سال  ۲۰۱۸رویش حساب باز کردهاند.
بعد از آن چه؟ شاید تیم تحقیق ماجرای ارتباط با روسیه نتواند نزدیکان
ترامپ را به دردســر بیندازد .شاید جمهوریخواهان از موفقیت در طرح
کاهش مالیات جانی دوباره بگیرند و تالش کنند طرحهای جدی دیگری
را هم پیش ببرند :مثل طرح سرمایهگذاری عظیم در زیرساختها یا اصالح
جدی قوانین مهاجرتی .حتی میشود سناریویی را طراحی کرد که در آن
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ترامپ از اشتباهاتش در سال اول درس خواهد گرفت و کشور را با برنامه
اداره خواهد کرد .اما آیا واقعا میشود چنین سناریویی را باور کرد؟
ســناریوی محتملتر این است که سال دوم ریاستجمهوری ترامپ
شبیه سال اولش به نظر خواهد رسید :کاخ سفید با تنبلی و شلختگی به
حرکت خود ادامه خواهد داد ،هیچ سیاســت متمرکزی را پیش نخواهد
برد و بیشتر تصمیماتی واکنشی اتخاذ خواهد کرد .این در حوزه سیاست
داخلی دردســرآفرین خواهد بود اما در حوزه سیاســت خارجی عواقب
شخصیتی ترامپ  -ناگهانی
ترســناکی خواهد داشت .اینجا نقاط ضعف
ِ
تصمیمگرفتنــش ،آمادهنبودن پیــش از مذاکــرات و گوشندادنش به
مشاوران  -بزرگترین ریسک را در روابط بینالمللی به وجود میآورد .به
همین خاطر اصال نمیتوانیم بحران بعدیای را که ترامپ به وجود بیاورد
پیشبینی کنیم .هر لحظه و هر فرصت و تهدیدی میتواند تبدیل به بحران
شــود :همه ما به خاطر ریاستجمهوری او شبهای بیخوابی فراوانی در
پیش خواهیم داشت.
نیلز بور ،فیزیکدان مشــهور دانمارکی یک بار به شــوخی گفته بود:
«پیشبینی کردن سخت است به خصوص وقتی درباره آینده باشد ».حاال
میتوانیم بگوییم پیشبینی کردن غیرممکن است به خصوص وقتی ترامپ
رئیسجمهور باشد .کوتاهبینی او و ناآمادهبودنش کشور را در وضعیت دلهره
دائم قرار داده اســت .تنها چیزی که مطمئنــا میتوانیم از  ۲۰۱۸انتظار
داشته باشیم مقادیر فراوانی بالتکلیفی است ،و البته شبهای بیخوابی.

پیشبینیهای بلومبرگ درباره برگزیت
[ ویژه ] ۲۰۱۸

 3سناریوی احتمالی برای نابودی برگزیت
نقشهای از سال میالدی که در پیش روست
ا ِما راس -توماس و فالویا کراس -جکسن
بلومبرگ

یک همهپرسی شــوکبرانگیز برگزار
شــد ،یک ملت بیقرار و عصبی شدند،
یک رهبر در آستانه سقوط از قدرت قرار
گرفت .این خالصه داســتان درامی است
که ســتارهاش انگلیس بوده و موضوعش
هم خــروج از اتحادیه اروپــا .اما آنها که
طرح برگزیت را در لندن ریختند و آنها که
در مقر اتحادیه اروپا بر سر آن با انگلیس
سرشاخ بودند ،باعث شدند مخاطبان درام
برگزیت موقع تماشای آن فقط یک فکر
از سرشان بگذرد :آیا انگلیس از لبه پرتگاه
سقوط میکند یا نه؟
یک سال پیش ،ترزا می خیلی قدرتمند
به نظر میرسید و در مقابل ،رقیبش جرمی
کوربین به عنوان رهبری که هرگز انتخاب
نخواهد شد به تصویر کشیده میشد .ولی
برگزاری یک انتخابات ناهنجار باعث شــد
همهچیز تغییر کند .حــاال محافظهکاران
انگلیسی از قافله عقب افتادهاند؛ آن هم در
شــرایطی که رقیب سرسختشان  -حزب
رادیکال کارگر جدید -شــاهد اوجگیری
ستاره اقبالش بوده است.
این جابهجایی نقشها آنقدر شــدید
بــوده که خیلــی از صاحبنظــران حاال
میخواهند بدانند چه وقایع عجیب دیگری
تا ماه مارس سال  ۲۰۱۹میالدی در عرصه
سیاسی انگلیس رخ خواهد داد .این تاریخ
اهمیت زیــادی دارد؛ چون مهلت انگلیس
بــرای خروج از اتحادیه اروپــا در آن تمام
خواهد شد.
اینجا با ســه ســناریوی فرضی آشنا
شوید که نشــان میدهند چطور احتمال
تغییر کلی اوضاع در انگلیس و بههمریختن
تمام کاسهکوزهها وجود دارد .درست حدس
زدید؛ همه این سناریوها با خروج ترزا می
نخستوزیر انگلیس از میدان آغاز میشوند.

اگر ترزا می از قدرت کناره بگیرد یا توسط حزب خودش کنار زده شود ،چه اتفاقی میافتد؟
 .1حزب کارگر در
انتخابات زودهنگام
برنده میشود
جدال سه ماهه در
میان محافظهکاران
بر سر تعیین رهبر
حزب باعث میشود
حزب به هم بریزد.
چهرهای که موافق
برگزیت است در
نهایت انتخاب میشود
اما شکافها در درون
حزب محافظهکار باقی
میماند.
 .2محافظهکاران از
چهرهای که خواهان
ماندن در اتحادیه
اروپاست حمایت
میکنند
همزمان با جدال و
درگیری شدید برای
بهدستگرفتن
کنترل در حزب
محافظهکار،
مذاکرات در
خصوص برگزیت
به حال تعلیق
درمیآید.

 .3یک حزب
جدید طرفدار
اروپا ظهور
میکند
محافظهکاران به
شدت پشت یک
چهره تندروی
حامی برگزیت
میایستند و
با هم متحد
میشوند.

انگلیس دومین
انتخابات خود
را در کمتر از
یک سال برگزار
میکند .حزب
کارگر به رهبری
کوربین برنده
میشود.

ارزش پوند
سقوط
میکند .بانک
انگلستان
مجبور
میشود نرخ
بهره را باال
ببرد.

بروکسل با
دولت جدید که
از حزب کارگر
انتخاب شده
مشکلی ندارد.
اما مذاکرات بر
سر مهمترین
نکات برگزیت
به بنبست
میرسد.

اقتصاد
انگلیس
ُکند میشود
و حتی به
رکود نزدیک
میشود.

حزب محافظهکار
نمیداند که باید
روی حیات کشور
در چارچوبی
خارج از اتحادیه
اروپا پافشاری
کند یا اینکه در
بدترین شرایط،
دوباره درخواست
بازگشت به این
اتحادیه را بدهد.

مذاکرات با
اتحادیه اروپا
به موانعی
برمیخورد.
ضرباالجل
مارس  ۲۰۱۹از
راه میرسد اما
هیچ توافقی که
بتواند کمی فضا
را تلطیف کند به
دست نیامده
است.

اتحادیههایی
که بیشترین
حمایت مالی را
از حزب کارگر به
عمل میآورند،
این حزب را برای
تغییر سیاستش
در خصوص
برگزیت تحت
فشار میگذارند.

کسب و کارها
فعالیت خود را
به نقاط دیگر
در قاره اروپا
منتقل میکنند.
فرصتهای شغلی
در انگلیس از
دست میرود.

محافظهکاران
که از تیترهای
دردسرساز
رسانهها هراس
دارند ،از یک
موافق
چهره
ِ
ماندن در
اتحادیه اروپا
حمایت میکنند.

ِ
کاران
محافظه
جوانتر و حامی
اتحادیه اروپا
از حزب جدا
میشوند و
اتحادی را با
لیبرالدموکراتها
شکل میدهند.

اوضاع پارلمان به شکلی
ِ
حامیان ماندن
میشود که
در اتحادیه اروپا در اکثریت
قرار میگیرند .حزب کارگر
اعالم میکند که همهپرسی
جدیدی در این خصوص
برگزار خواهد شد.

محافظهکاران
مخالف برگزیت با
نمایندگان احزاب
لیبرالدموکرات
و کارگر متحد
میشوند و خواهان
برگزاری همهپرسی
دوم در این
خصوص میشوند.

دولت جدید با اتحادیه
اروپا البی میکند تا وقت
بیشتری برای گذار به
سمت برگزیت و مذاکره
جامعتر در این خصوص
بگیرد .دولت میگوید
حتی قادر است امتیازاتی
هم بدهد تا موضوع به
صورت توافقی حل و فصل
شود .بروکسل موافقت
میکند.

انتخابات
در انگلیس
برگزار میشود
و حزب جدید
با تکیه
بر موضع
بازگرداندن
انگلیس به
اروپا پیروز
میشود.

دولت جدید
بدون اینکه اول
موضوع را در
همهپرسی مطرح
کند ،مذاکرات با
بروکسل را برای
پیوستن مجدد
به اتحادیه اروپا
آغاز میکند.
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آیندهپژوهی
[ ویژه ] ۲۰۱۸

چراغها را هکرها خاموش میکنند

در سال  ۲۰۱۸هکرهای وابسته به دولتها ضربات سختی را به زیرساختهای کشورهای رقیب وارد میکنند
وقتی یک حمله سایبری جدی علیه امريكا آغاز شود ،مردم
منبع فورب ز
اول گناه را گردن طوفــان میاندازند ،بعد فکر خواهند کرد
چرا باید خواند:
حادثهای رخ داده یا مثال شــرکت برق در وظایفش کوتاهی
سایبری
حمالت
کرده اســت .همه این احساس را دارند که کل قطعی بیشتر
حمالت
به
آرام
آرام
از چند ســاعت طول نخواهد کشــید .اما کمکم خبر پخش
تبدیل
فیزیکی
سایبر-
خواهد شد که قطع برق احتماال كار هكرهاي روس بوده است.
میشوند .آیا در سال
اینجاست که احساسات مردم تغییر میکند .اوضاع آشفتهتر
 ۲۰۱۸شاهد «پرل
میشود .این ماجرایی علمی ،تخیلی نیست :همین دو سال
هاربر سایبر» خواهیم
پیش در غرب اوکراین اتفاق افتاد .عامالن این ماجرا ،که اولین
بود؟
حمله موفق به شبکه برق یک کشور بود ،از نرمافزاری نفوذی
(تروجان) اســتفاده کردند و تا مدتی کوتاه صدها هزار نفر را
در تاریکی فرو بردند .جان هالتکوئیســت ،مدیر بخش تحلیل اطالعات در شرکت امنیتی فایرآی
درباره این ماجرا میگوید« :قطعی برق چیزی نیست که بتوان نادیدهاش گرفت .اوکراینیها بعد از
این حمله  -و حمله بعدی به پایتخت  -متوجه جدیت اوضاع شدند ».اکثریت مردم در امريكا یا
اروپا از جدیت خطرات حمالت بزرگ سایبری بیاطالعاند و اصال نمیدانند که چنین حمالتی به
صورت روتین اتفاق میافتد .مثال سال گذشته شماره تأمین اجتماعی ،آدرس و تاریخ تولد نیمی
از مردم امريكا از شرکت اعتبارســنجی اکوئیفاکس دزدیده شد ،اما بعد از خوابیدن جنجالهای
رسانهای چیز خاصی تغییر نکرد .رئیس اکوئیفاکس اگرچه استعفا کرد و پاداش سال  ۲۰۱۷خود
را نگرفت ،اما بســته بازنشستگی به ارزش دستکم  ۱۸میلیون دالر دریافت کرد .اما آن شکل از
حمالت سایبری  -مثل ماجرای اوکراین  -که جامعه و شرکتها را متوجه جدیت اوضاع میکند
به زودی اتفاق میافتد .کارشناسان امنیتی چنین هکهایی را حمالت سایبر -فیزیکی نامگذاری
کردهاند چون تبعات آن در دنیای واقعی دیده خواهد شد :این حمالت به دولتها و افراد خسارت
مالی وارد میکنند و حتی باعث مرگ میشوند .متخصصان شواهدی را یافتهاند که نشان میدهد
همان هکرهایی که به اوکراین حمله کردند به آرامی وارد سیستمهایی شدهاند که شبکه برق امريكا
را مدیریت میکنند .در  ۲۰اکتبر افبیآی و وزارت امنیت داخلی با انتشار هشداری اعالم کردند
که یک حمله چندمرحلهای با هدف نفوذ در سیستم کنترل صنعتی در زیرساختهای حساس
در حوزههای «انرژی ،آب ،هواپیمایی ،اتمی و بخشهای تولید» انجام شــده است .حمله سایبری
به زیرساختها کار به شدت دشواری است .اکثر شبکههای الکتریکی مجموعهای از سیستمهای
درهمتنیده آنالین و آفالین هستند و بعضی از این سیستمها چندین دهه عمر دارند .طبق اعالم
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متخصصان امنیتی فقط  ۵کشور در دنیا توانایی هک چنین سیستمهایی را دارند :امريكا ،چین،
روسیه ،کره شــمالی و ایران! تا آنجا که ما میدانیم هیچکدام از این کشورها تاکنون نتوانستهاند
سیســتم آفالین شبکه برق امريكا را از کار بیندازند .در صورت انجام چنین حملهای شرکتهای
امريكایی اصال آمادگی مقابله با آن را ندارند .سیستمهای کنترل صنعتی در طول سالهای اخیر
به اینترنت متصل شدهاند اما کسی واقعا به طور جدی به فکر تامین امنیت آنالین آنها نبوده است.
برخی از نرمافزارهای تجاری مورد استفاده کاربران اینترنت به طور روزانه آپدیت میشوند تا جلوی
ضعفهای امنیتیشان گرفته شود .اما ضعفهای امنیتی شناختهشده بعضی نیروگاهها سالهاست
که ترمیم نشد ه است .به گفته مارینا کروتوفیل ،متخصص اوکراینی فایرآی« ،دلیل اصلی چنین
بیتوجهیاي این است که سازنده ،نصاب و اپراتور سیستم مسئولیت بهروزرسانی نرمافزارها را گردن
گروه دیگر میاندازد .قبال امنیت سیستم اهمیت نداشت چون به آن نیاز نبود ».روی وضعیت آنالین
ط لولههای گاز طبیعی در امريكا
تعدادی از سیستمهای زیرساختی بسیار مهم ،مثل انبارها و خ 
تقریبا هیچ نظارتی صورت نمیگیرد.
هکرهای روس در این میان به نوآوریهای خود ادامه میدهند .به گفته کروتوفیل تعداد زیادی از
هکرهای سطحپایین و میانرده که قبال برای کامپیوترهای ویندوز ویروس مینوشتند و اطالعاتشان
را سرقت میکردند حاال بدافزار طراحی میکنند تا سیستمهای برق را تحت کنترل بگیرند.
تاکنون اوکراین هدف اصلی هکرهای روس بوده است .متخصصان امنیتی غربی به این هکرهای
خاص روسی نام  Sandwormرا دادهاند .این هکرها تابستان امسال حمله سنگینی را به اوکراین
ســازمان دادند که این کشور را مدت کوتاهی فلج کرد .گروه از یک باجافزار مشهور با نام Petya
اســتفاده کرد که اصوال با حمله به کامپیوتر هدف و قفل کردن اطالعــات آن ،از فرد قربانی باج
میخواهد .اینبار هکرها با نوع تازهای از این باجافزار  NotPetyaدســت به حمله زدند که خیلی
ساده اطالعات را پاک میکرد .هکرها با هدف قرار دادن برنام ه مورد استفاده اوکراینیها برای پرکردن
اوراق مالیاتی ،ویروس را پخش کردند .آنها سپس سیستم نظارت بر وضعیت ارتعاشات چرنوبیل
را تحت کنترل گرفتند و بخشی از سیستم دارویی ،بانکها ،فرودگاهها و دفاتر دولتی آسیب دید.
کروتوفیل توضیح میدهد« :شبیه هیچچیزی که تا به حال دیده بودیم نبود .کل کشور فلج شد».
برخی شواهد نشان میدهد که حمالت به اوکراین دستگرمی هکرهای روسی برای حمله به
امريكا بوده است .طبق اعالم فایرآی ،کدهای گروه  Sandwormاخیرا در کامپیوترهای سیستم
برق امريكا دیده شده است .در ماه جوالی در گزارشی دیگر اعالم شد یک گروه هکر دیگر  -که به
گفته نهادهای امنیتی امريكایی اهل روسیه بودهاند  -توانستهاند به کامپیوترهای چند نیروگاه برق و
حتی یک نیروگاه اتمی در کانزاس نفوذ کنند .هکرهای روس البته هیچ حرکت خرابکارانهای در این
حمالت انجام ندادهاند .همان توازنی که صلح اتمی میان امريكا و روسیه را پابرجا نگاه میدارد جلوی
حمالت سایبر -فیزیکی طرفین را به هم گرفته است .اگر روسیه به امريكا حمله کند امريكا هم با
ویروســی مشابه استاکسنت -که در سال  ۲۰۰۹توسط امريكا و رژیم اسرائیل با هدف خرابکاری
در برنامه اتمی ایران طراحی شد  -به آنها حمله خواهد کرد .جالب اینجاست كه طبق اعالم وزارت
دادگستری امريكا در سال  ۲۰۱۶هکرهای ایرانی هم توانستهاند به سیستمهای زیرساختی امريكایی
نفوذ کنند و مثال کنترل یک سد در حومه نیویورک سیتی را در دست بگیرند.
مارتین لیبیکی ،استاد دانشگاه و نویسنده کتاب «فضای سایبر در صلح و جنگ» می گوید که
نگران است یک حمله سایبری به هرکدام از این کشورها ،به جنگ واقعی ختم شود« .ترس شماره
يك من پیامدهای مستقیم حمله سایبری نیست .اگر ما وارد تنش با یک کشور بشویم و بعد حمله
سایبری رخ بدهد احتمال واکنش شدید ما وجود دارد و بعد آنها هم واکنش شدید نشان خواهند
داد».

یک دلیل برای خوشبینی به آینده این است که توافقی نسبی در
میان اقتصادهای توسعهیافته و نوظهور برای حفظ فضای باز در
اقتصاد جهانی وجود دارد.

[ ویژه ] ۲۰۱۸

تشنجی در کار نیست

پیشبینیهایی درباره اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸

اقتصاددانهایی مثل من همواره با پرســشهایی مواجه میشــوند که
قرار اســت تصمیمگیری شــرکتها ،افراد و نهادهــا را در حوزههایی مثل
سرمایهگذاری ،آموزش و مشاغل و نیز سیاستگذاریها تحت تاثیر قرار دهد.
در اکثر موارد ،نمیتوان پاسخ کامال مشخصی به پرسشکنندگان داد .اما وقتی
اطالعات مفید و کافی در دست باشد ،میتوان روندها را در اقتصادها ،بازارها و
تکنولوژی مشاهده کرد و حدسهایی نسبتا منطقی زد.
سال  ۲۰۱۷برای جهان توسعهیافته احتماال به عنوان سال تناقض در یادها
خواهد ماند .در این ســال ،بسیاری از اقتصادهای جهان شاهد افزایش رشد
و در عین حال شــاهد بروز شکافهای سیاسی و چندقطبیشدن در عرصه
داخلی و بینالمللی بودند .در درازمدت ،احتمالش کم است که بتوان عملکرد
اقتصادی را از تاثیر نیروهای سیاسی و اجتماعی مصون نگه داشت .اما واقعیت
این است که تا اینجا ،بازارها و اقتصادها تاحدی خطر بینظمی سیاسی را از سر
گذراندهاند و خطر عقبگرد شدید در کوتاهمدت نیز کم است.
یک اســتثنای این قضیه ،انگلیس است که روند ناهنجار و تفرقهبرانگیز
برگزیت را برای خروج از اتحادیه اروپا پیش رو دارد .در آن سو نیز آنگال مرکل
صدراعظم آلمان قرار دارد که موقعیتش در داخل این کشــور به دلیل عدم
شــکلگیری ائتالف مناسب به شدت تضعیف شده است .این وضعیت اصال
برای انگلیس یا اروپا خوب نیســت چون اتحادیه اروپا برای انجام اصالحات
وحدتبخش به دو کشور آلمان و فرانسه نیاز جدی دارد.
در آسیا اما شــی جینپینگ رئیسجمهور چین در موقعیتی قویتر از
همیشه قرار دارد .انتظار میرود که مصرف بیشتر و ابداعات بیشتر و مدیریت
موثر بیتعادلیها قادر به جلو راندن رشد اقتصادی چین باشد .هند نیز ظاهرا
همچنان در راه رشد و اصالحات است .در کنار رشد این اقتصادهای پرجمعیت،
اقتصادهای دیگر در آسیا و فراتر از آن هم در حال رشد خواهند بود.
در عرصه تکنولوژی و به خصوص تکنولوژی دیجیتال ،چین و امریکا در
سالهای پیش رو قدرت غالب جهان خواهند بود و به پژوهشهای گسترده
شــدن ابداعاتی که از دل این
در این حوزه ادامه خواهند داد و پس از تجاری
ِ
پژوهشها درمیآید ،ســود سرشاری نصیبشان خواهد شد .ایندو کشور در
عین حال پلتفرمهای عظیمی برای تعامل اقتصادی و اجتماعی در اختیار
دارند که از عواملی مانند تاثیرات شبکهای ،از بینرفتن شکافهای اطالعاتی و
مهمتر از همه ،قابلیتهای هوش مصنوعی و استفاده از آن در تولید اطالعات
ارزشمند سود خواهند برد.
این پلتفرمها تنها به خودی خود ســودآور نیستند ،بلکه مجموعهای از
فرصتها را برای الگوهای جدید کســب و کار در حوزههایی مثل تبلیغات،
لجستیک و بخش مالی فراهم میکنند .در چنین شرایطی ،اقتصادهایی مثل
اقتصادهای اتحادیه اروپا که چنین پلتفرمهایی را در اختیار ندارند کامال ضرر
خواهند کرد چون حتی در اقتصادهای امریکای التین هم اوضاع رو به جلوتر
از اروپا است.
در بخش سیستمهای آنالین پرداخت ،چین همچنان حرف اول را خواهد
زد .بخش اعظم جمعیت چین از پرداخت نقدی مستقیما وارد پرداختهای
آنالین موبایلی شــدهاند و هرگز اســتفاده از چک و کارت اعتباری را تجربه
نکردهاند .به نظر میرســد که در این حوزه ،هیچ کشــوری قادر به برابری با

چین نباشد .مثال در همین ماههای اخیر ،جشنواره ساالنه خرید مجردها در
چین به صورت آنالین برگزار شد و ابعاد شگفتآوری داشت .پلتفرم پیشرو
یپِی -در جریان این جشنواره در هر ثانیه
پرداخت آنالین در چین  -یعنی عل 
 ۲۵۶هزار پرداخت آنالین را مدیریت کرد که در نوع خود در دنیا بیسابقه بود.
یپِی در حال گسترش به کشورهای دیگر آسیایی نیز هست و حوزههای
عل 
مختلف خدمات مالی مثل ارزیابی اعتباری ،مدیریت دارایی و بیمه را نیز در
آینده تحت پوشش قرار خواهد داد .مجموعه این تحوالت در جهان حاکی از
آن اســت که جایی برای برگشت وجود ندارد و اقتصادهای دنیا با سرعت در
حال حرکت به جلو هستند.
در نگاهی عمیقتر میتوان به وضوح دید که اقتصادهای توســعهیافته و
در حال توســعه چارهای در آینده ندارند جز اینکه به ســمت الگوهای رشد
جامعتر حرکت کنند .در عین حال ،دالیل زیادی برای آنکه نسبت به آینده
خوشبین باشیم وجود دارد .یکی از مهمترین آنها این است که توافقی نسبی
در میان اقتصادهای توســعهیافته و نوظهور برای حفظ فضای باز در اقتصاد
جهانی وجود دارد .البته امریکای تحت رهبری دونالد ترامپ در این خصوص
استثنا است .ظاهرا ترامپ در تالش برای عقبنشینی از هرچیزی است که
امریکا در گذشــته در عرصه همکاری بینالمللی به آن متعهد شــده است.
در چنین شــرایطی امریکا را نمیتوان نیروی مثبت در مدیریت تعاملهای
بینالمللی تلقی کرد.
به صورت خالصه میتوان گفت که اقتصاد جهانی در ماهها و ســالهای
آینده با چالشهایی جدی مواجه خواهد شــد و آن چالشی که پررنگتر از
بقیه به نظر میرسد ،کوه بدهیهایی است که بازارها را دچار نگرانی میکند و
درنتیجه ،آسیبپذیری سیستم را در برابر شوکهای بیثباتکننده باال میبرد.
اما سناریوی اصلی ظاهرا همانطور تداوم خواهد یافت و تشنج بزرگی در افق
آینده مشاهده نمیشــود .قدرت و نفوذ اقتصادی همچنان از غرب به شرق
منتقل خواهد شــد ،اما تغییر رادیکالی در عرصه الگوهای مشاغل ،درآمد و
قطبیشدگیهای اجتماعی  -به خصوص در کشورهای توسعهیافته -مشاهده
نخواهد شد.

مایکل اسپنس
برنده نوبل اقتصاد و استاد
اقتصاد در دانشکده بیزینس
استرن در دانشگاه نیویورک

منبع ژاپن تایم ز

چرا باید خواند:
بخوانید تا ببینید در
سال جدید میالدی
چه تحوالتی در
انتظار اقتصاد جهانی
است و اقتصادهای
توسعهیافته و در
حال توسعه در
چه موقعیتی قرار
خواهند گرفت.

پرداخت با موبایل در بازاری در پکن
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آیندهپژوهی
[ ویژه ] ۲۰۱۸

نظم نوین آسیایی چطور دنیای آینده را پیش میبرد؟

پیشبینیهایی درباره اتحادهای غیررسمی ،نسخههای نوین سرمایهداری و زوال نهادها

سارانگ شیدور
استاد دانشگاه تگزاس و
تحلیلگر ارشد بینالمللی در
موسسه استراتفور

ترجمه فرزانه سالمی
منبعاستراتفو ر

چرا باید خواند:
بخوانیدتاببینید
چرا در آینده جهان،
کشورها با هم قطع
رابطهنمیکنند
و اتحادهای
آسانگیرانهتر جای
تفکرهای دوقطبی را
میگیرند.

دهههاســت که امریکا نفوذ خود در نقــاط مختلف جهان را
همیشگی و بیرقیب فرض میکند .اما این روزها بر کسی پوشیده
نیســت که اوضاع به سرعت در حال تغییر است .آن نظم جهانی
که برای مدت درازی همه کفهها را به نفع غرب سنگین کرده بود
حاال با اتحادهایی نانوشته از سمت شرق مواجه است و امریکا نیز
دیگــر چارهای جز پذیرش آنها نمیبیند .قدرتهایی مثل چین و
روسیه در مقابل امریکا به قطبهایی مهم بدل شدهاند و به دنبال
حیاطخلوتهایی در سراســر دنیا برای خود هستند .پرسشی که
حاال مطرح میشود این است که آیا این شکاف شرق و غرب خود
را در آینده به شکل رقابتی طبیعی در عرصه ژئوپلیتیک به نمایش
خواهد گذاشــت یا اینکه به دوران دوقطبی جنگ سرد شباهت
خواهد یافت؟
در ظاهر اینطور به نظر میرســد که توازی چندانی با دوران
جنگ سرد وجود ندارد .از یک سو قدرتهایی مثل چین و روسیه
دیگر ایدئولوژی خاصی را به نقاط دیگر جهان صادر نمیکنند و از
سوی دیگر ،امریکا در حال حاضر اکثر اتحادهای مورد نظر خود را
به صورت رسمی شکل میدهد و وفاداری متحدانش دائم در حال
تغییر نیست .در عین حال ،نسخههای مختلفی از سرمایهداری در
کشورهای دنیا جواب داده و باعث ادغام موثر در اقتصاد جهانی شده
است .در ضمن ،برخالف دوران کمونیسم به نظر نمیرسد که چین
و روسیه منافع مشترک خیلی زیادی داشته باشند و حتی تضاد
منافع در موارد زیادی بین آنها دیده میشود.
اما این فقط یک نگاه سطحی است .شکاف بین شرق و غرب در
جهان امروز را باید از زوایای دیگری دید .روسیه و چین به صورت
رسمی متحد نیستند اما تقریبا در بسیاری از موضوعات مهم امنیتی
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امروزی با هم مواضع مشابهی دارند .هردو در ابتدای مداخله نظامی
ناتو در لیبی در سال  ۲۰۱۱موضعی بیطرف و سپس مخالف اتخاذ
کردند .هردو نسبتا مواضع مشابهی در مورد مناقشه سوریه داشتهاند.
هردو در باب حل و فصل بحران شبهجزیره کره پیشنهاد دادهاند که
برنامه موشکی و هستهای کره شمالی به حال تعلیق دربیاید اما در
مقابل ،مانورهای نظامی مشترک کره جنوبی و امریکا نیز متوقف
شــود .هم روسیه و هم چین به شدت با لغو توافق هستهای ایران
مخالف هستند .هردوی آنها به شدت با استقرار سیستمهای دفاع
موشکی امریکا در اروپای مرکزی و آسیا مخالفاند .آنها همچنین
به دکترین امریکا مبنی بر اینکه «مداخله نظامی عمال مسئولیتی
است که برای حفاظت از متحدان خود به عهده داریم» انتقاد دارند.
این نزدیکی مواضع سیاسی در حدی بود که حتی در شرایطی که
کشورهای غربی از عملکرد روسیه در اوکراین انتقاد میکردند ،چین
موضعی علیه روسیه نگرفت.
مواضع روسیه و چین در عرصه دفاعی نیز ظاهرا شباهت زیادی
دارد .این دو کشور مانورهای نظامی مشترکی را در مناطقی نامعمول
مثل دریای بالتیک و مدیترانه صورت دادهاند و حتی آبهای مورد
مناقشهای مثل دریای ژاپن و دریای چین جنوبی هم از این مانورها
کنار گذاشته نشدهاند .معامالت اسلحه بین دو کشور چین و روسیه
نیز در حال افزایش است .فروش سالحهای روسی به چین از سال
 ۲۰۰۲رو به افزایش گذاشت و در سالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۳کاهش
یافت اما حاال دوباره رو به اوج است .روسیه همچنین پیچیدهترین
سیستمهای خود مثل هواپیمای اسیو  ۳۵و نیز سیستم موشکی
زمین به هوای اس  ۴۰۰را به همسایه آسیایی خود فروخته است.
روسیه و چین در عین حال در سالهای اخیر معاهدات بزرگ

روسیه و چین درواقع میخواهند خود را از نظم
بینالمللی تجارت و امور مالی که غلبه دالر امریکا را به
همراه دارد ،خارج کنند.

زیادی در عرصه انرژی با یکدیگر به امضا رســاندهاند .نفت روسیه
سهم فزایندهای از انرژی مورد نیاز چین در سالهای اخیر را تشکیل
داده و در ســال  ۲۰۱۶میالدی روسیه به بزرگترین تامینکننده
نفت چین تبدیل شد .در مقابل ،چین هم سرمایهگذاریهای قابل
توجهی را در صنعت نفت روسیه آغاز کرده و بانکهای دولتی چین
نیز در حال تامین هزینه خط لولههای بین دو کشور هستند .پکن
همچنین اخیرا سهم بزرگی را در روسنفت -غول نفتی روسیه-
در کنتــرل خود گرفت .صادرات گاز طبیعی روســیه  -از جمله
گاز طبیعــی مایع یا همان الانجی -به چین نیز در حال افزایش
اســت .این اقدامات همگی ریشه در یک اســتراتژی بزرگ دارند:
روســیه و چین دارند یکدیگر را در امضای توافقنامههای انرژی و
سرمایهگذاریهای بزرگ در اولویت قرار میدهند؛ چون میخواهند
وابســتگی خود را به مناطقی که امریکا بر آنها غلبه دارد کاهش
بدهند.
روســیه و چین به خاطر ذخایر عظیم انرژی و نیازهای عظیم
صنایع دفاعی خود قادر هســتند چالشــی همیشــگی را پیش
روی امریــکا بگذارند .اما هردوی آنها تــاش کردهاند این چالش
را به حوزههای مالی و پولی نیز بکشــانند .روسیه و چین درواقع
میخواهند خود را از نظم بینالمللی تجارت و امور مالی که غلبه
دالر را بــه همراه دارد ،خارج کنند .چین حتی موفق شــده که تا
حدی از سیستم سوئیفت معامالت بانکداری جهانی خارج کند
و این کار را با ایجاد سیستم معامالت خود (سیآیپیاس) انجام
داده اســت .روسیه هم میخواهد روش مشابهی را دنبال کند و بر
این اســاس ،به دنبال ایجاد شبکه آلترناتیو مالی بوده است .از آن
مهمتر اینکه یوان چین اخیرا وارد ســبد حق برداشت مخصوص
(در صندوق بینالمللی پول) شــده است .این یعنی که وابستگی
واحدهای پول آســیایی به دالر میتواند کاهش بیابد و یوان جای
آن را بگیرد.
چین در عین حال برنامه دارد که قراردادهایی نفتی را برای آینده
به یوان تدوین کند ،بــه طوری که ارزش آنها قابل تبدیل به طال
باشد .این مسئله در کنار تصمیم پکن و مسکو برای تقویت ذخایر
طالیشان به این معنی است که آنها میخواهند در زمانی در آینده،
بودن طال یک
خود را به استاندارد طال معطوف کنند( .تبدیلپذیر ِ
گام مهم میانی به سمت تقویت اعتماد سرمایهگذاران به واحدهای
پولی مثل یوان اســت که هنوز از معضالتی در کشــور مبدأ خود
آسیب میبینند ).جدی بودن این تالشها از سوی چین و روسیه به
وضوح نشان میدهد که این کشورها میخواهند حتما از سیستمی
که تحت غلبه دالر امریکا است بیرون بیایند.
البته شکی نیست که روسیه و چین در جنبههایی از پیشرفت
تکنولوژیک،نوآوری و قدرت جهانی از امریکا عقب هستند .اما این
شــکاف دارد کمکم به خصوص توسط چین پر میشود .چین در
تکنولوژیهای مربوط بــه انرژیهای تجدیدپذیر ،بیوتکنولوژی و
نیز هوش مصنوعی ســرمایهگذاریهای عظیمــی کرده و امریکا
به وضوح این وضــع را تهدیدی علیه خود میبیند .در عین حال
به نظر نمیرســد که چین و روسیه ،هدف بســیار نزدیکشان را
فرافکندن قدرت خود در هر گوشه از جهان قرار داده باشند .حتی
به نظر میرسد آنها در وهله اول به دنبال بیشترین خودمختاری و
رسیدن به حوزه نفوذی نسبی هستند که بخشهایی از خاورمیانه،
اروپای شــرقی و آسیا را دربر بگیرد .آنها در عین حال میخواهند

قانونگذاریهای بینالمللی از طریق نهادهای چندجانبه را تغییر
دهند و نفوذ بیشتری در آنها به دست بیاورند .مثال داشتن حق وتو
در مورد مداخلههای نظامی ،داشتن کنترل بیشتر بر اداره جهانی
اینترنت و نیز حفظ منافع آنها در طراحی نظم جدید امنیت جهانی
به شدت از سوی چین و روسیه دنبال میشود.
JJچطور اینطور شد؟
واقعیت این است که چین و روسیه متحدانی طبیعی نیستند .آنها
سابقهای طوالنی از اختالف نظر در مسائل مختلف دارند و در عین
حال در سه حوزه مهم دچار تضاد منافع هستند :منافع آنها در مورد
حیاطخلوتهایشان در آسیای مرکزی با هم فرق دارد؛ رقابت آنها در
حوزه تسلیحاتی شدید است؛ و وزنه قدرت بین دو کشور دارد بیشتر
و بیشتر به نفع چین سنگین میشود.
در توضیح حوزه اول باید گفت که روسیه و چین نقشهایی کامال
متفاوت در آسیای مرکزی ایفا میکنند .روسیه با تاسیس معاهده امنیت

الوروف و تیلرسون ،وزرای
خارجه روسیه و امریکا
چندان در کنار هم راحت به
نظر نمیرسند.

اتحاد غیررسمی
محور چین و
روسیه میتواند
به زودی به
کشورهای دیگری
نیز سرایت کند
و ایران یکی از
مهمترینآنهاست

مخالفان چه میگویند :نگاه منفی غرب به چین
مجله بلومبرگ معتقد است که چین دارد یک اکوسیستم بینالمللی برای خودش میسازد؛
و این اکوسیستم باعث شده که تجارت جهانی دوشقه شود :یک سمت آن امریکا و اتحادیه اروپا
مشکل این نسخه از جهانیشدن که
قرار داشته باشند و سمت دیگر ،حول محور چین بچرخد.
ِ
چین دارد دنبالش میکند این است :چین خواهان ایجاد بلوک اقتصادی جداگانهای از غرب است
که شرکتها و تکنولوژیهای مسلط بر آن از چین بیایند و قوانین و نهادها و الگوهای تجاریاش
را چین تعیین کرده باشد .چین میخواهد صنایع آیندهاش  -از ربوتیکز گرفته تا خودروهای
الکتریک -توسط شــرکتهای خودش و با کمک دولتی پا بگیرند و رقیب شرکتهای غربی
باشند و درنهایت ،این شرکتها را از بازار چین خارج کنند .این در حالی است که بازیگران چینی
مثل ویچت یا علیبابا لزوما در بازارهای غربی موفق ظاهر نشدهاند .مثال علیبابا غول تجارت
الکترونیک چین یک پلتفرم خرید آنالین در امریکا راه انداخت که موفقیت زیادی نداشت و
یک سال دوام آورد .ویچت هم که در چین بیش از یک میلیارد کاربر دارد ،به رغم تالشهای
گسترده در بازار نتوانسته چندان فراتر از مرزهای چین برود و به بازیگزی جهانی تبدیل شود.
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آیندهپژوهی
مخالفان چه میگویند :عدم حل مناقشهها تقصیر آنهاست
مجله راســتگرای نشنال اینترست امریکا در مورد قدرت فزاینده محور چین و روسیه بی
تعارف نوشته :این روزها همه درباره لزوم ایجاد هارمونی در فضای جهانی صحبت میکنند و
مقامات چینی هم در این خصوص زیاد حرف زدهاند .اما جهان دارد در دو سطح حرکت میکند
که نمیتوان بین آنها هارمونی برقرار کرد .از یک سو نهادهای بینالمللی و ساختارهای منطقهای
قرار دارند که موقعیت تعریفشدهای دارند .اما در کنار این نظام ،بازیگران دیگری قدرت گرفتهاند
که لزوما ساختارهای سطح اول را نمیپذیرند و به دنبال نفوذ مخصوص به خودشان در عرصه
جهانی هستند .عملکرد آنها باعث میشود که مناقشههای جهانی جنبههای پیچیدهای پیدا کند
و با روش سنتی نهادهای بینالمللی حل نشود .این یعنی که مناسبات بینالمللی دارد از نظام
چندقطبی به سمت نظام آشفتهای با بازیگران زیاد حرکت میکند.

امریکامتحد
بزرگش اتحادیه
اروپا را به خاطر
اختالف نظر بر سر
توافق هستهای
ایران ،مناسبات
تجاری و تغییرات
اقلیمی از دست
داده است

یاُ) به تضمینکننده امنیت در منطقه آسیای مرکزی
جمعی (سیاست 
بدل شــده است .این معاهده درواقع اتحادی رسمی است که تعهدات
دفاعی مشترک در آن وجود دارد .روسیه همچنین با ساختن پایگاههای
نظامی در قرقیزستان و تاجیکستان نقش خود را تقویت کرده و البته
قزاقستان را نیز در سیستم دفاع هوایی خود وارد کرده است.
در مقابل ،چین دارد به شــریک اصلی کشــورهای مختلف در
حوزههای انرژی و زیرساخت بدل میشود .برنامه عظیم جاده ابریشم
جدید چین در حال اجرا اســت و پروژههای بزرگی نیز برای ساخت
خط لولههای نفت و گاز -که چین را به همســایگانش در آســیای
مرکــزی وصل کند -در جریان اســت .با تمام ایــن اوصاف ،اوضاع
جمهوریهای آســیای مرکزی مثل دوران گذشته نیست و آنها در
برابر این دو قدرت ،استقالل خود را نیز حفظ کردهاند .دو جمهوری
ازبکستان و ترکمنستان نیز تا حدی خود را از قدرت روسیه و چین
دور نگه داشتهاند.
در این میان ،پیشیگرفتن دائمی اقتصاد چین از همتای روساش
مسئلهای اســت که نمیتوان آن را انکار کرد .این سبقت اقتصادی
قاعدتا باید نگرانی زیادی در روســیه ایجاد میکرد اما اینطور که از
ظواهر برمیآید ،روسیه واقعیت قدرت فزاینده چین در سطح جهان
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را پذیرفته اســت و شاید به همین دلیل با قرار گرفتن در کنار این
کشور در یک محور مشترک مشکلی ندارد .در مقابل ،چین هم جلوی
تبدیل رقابت اقتصادی خود با روسیه را به جنگ سیاسی با این کشور
گرفته است .آنها در مورد مسائل حساسیتبرانگیزی مثل مناسباتشان
با ژاپن هم سعی کردهاند دردسر جدی برای یکدیگر درست نکنند.
JJحضور و غیاب متحدان شرقی
آیا اتحاد غیررســمی محور چین و روســیه میتوانــد به زودی به
کشــورهای دیگری نیز سرایت کند؟ کشوری که بیش از بقیه احتمال
پیوســتنش به آنها میرود ،ایران است .ایران که در موضعی مخالف با
امریکا ،اسرائیل و عربستان سعودی قرار دارد تمایل خود را به بازآفرینی
قواعد نظم فعلی جهانی بارها به نمایش گذاشته است .با آغاز پروژههای
جاده ابریشــم جدید چین ،ســرمایهگذاریهای این کشور در ایران به
وضوح افزایش یافته است .از سوی دیگر ،ایران و روسیه به رغم اختالفاتی
که داشتهاند ،در زمینه منافع امنیتی با هم نزدیکی دارند .مثال در جریان
مناقشه سوریه ،آنها ظرف دو سال همکاری گستردهای داشتند .حضور
ایران در محور مشــترک روســیه و چین به این معنی است که یک
قطب دیگر که دارنده ذخایر نفت و گاز است در کنار این دو کشور قرار
میگیرد .این مسئله میتواند تالشها برای تغییر مسیر بازارهای انرژی
جهانی از سمت دالر را تقویت کند .ایران در این چارچوب به گسترش
مناسبات استراتژیک با روسیه و چین عالقهمند است اما تنها کشوری
نیست که به نظم نوین در مقابل امریکا چشم دوخته است.
کشورهایی مثل ترکیه ،پاکستان ،سریالنکا ،بنگالدش و تایلند هم
به این محور عالقهمندند .مثال ترکیه که عضو ناتو هم هســت ،در
ماههای اخیر همکاری نزدیکی با روسیه و ایران در خصوص مناقشه
سوریه داشته است و در زمینه انرژی نیز به روسیه وابستگی زیادی
دارد .اما اینکه ترکیه بخواهد تعهدات خود را در ناتو نادیده بگیرد و به
محور مشترک روسیه و چین بپیوندد ،بازی دشواری را میطلبد که
نتیجهاش کامال مشخص نیست.
پاکســتان نیز در دهههای اخیر به خصوص در زمینه تجارت و
ســرمایهگذاری به چین نزدیک شــده اما همواره مناسبات امنیتی
خود را با امریکا نیز حفظ کرده و البته رابطه پیچیدهای با ایران دارد.
پاکستان که به وضوح با هند رقابت دارد میداند که اگر مناسباتش با
امریکا و هند خدشهدار شود ،بهترین گزینه برایش تقویت مناسبات
با چین و روسیه خواهد بود .اما وضعیت مناسبات هند با چین نیز در
تصمیمگیریهای آینده پاکستان تاثیرگذار خواهد بود.
از آن سو ،کشــورهایی مثل بنگالدش و سریالنکا قرار دارند که
خواهان همکاریهای گســترده با چین هستند اما در عین حال از
اینکه همسایهشان هند را از این بابت ناراحت کنند نیز هراس دارند.
با این اوصاف شاید بتوان گفت پیوستن کشورهای مختلف آسیایی
به محور شرقی چین و روسیه هم فراز و نشیبهای خودش را دارد
و نمیتوان آینده آن را پیشبینی کرد اما در گســترش این محور و
قدرتگرفتن آن در برابر غرب تقریبا شکی وجود ندارد.
JJمتحدان سنتی امریکا کجا رفتند؟
در این میان ،امریکا هم نتوانســته از بلــوک مورد نظر خودش
اتحادهای موثری در برابر چین حاصل کند .یکی از مهمترین متحدان
امریکا در آسیا  -یعنی کره جنوبی -به شدت با مداخله نظامی امریکا
در کره شمالی مخالف است و از این بابت ،موضعی مشابه چین دارد.

سبقت اقتصادی سریع چین قاعدتا باید نگرانی زیادی در روسیه
ایجاد میکرد اما ظاهرا روسیه واقعیت قدرت فزاینده چین در
سطح جهان را پذیرفته است.

همچنین ترکیه که زمانی متحد مهمی برای امریکا بود در حال حاضر
در جبهه مخالف قرار دارد .اســترالیا به صورت سنتی متحد امریکا
محسوب میشد اما اکنون چنان مناسبات تجاری گستردهای با چین
دارد که دیگر نمیتواند آن نقش سابق را به شکل کامل ادامه بدهد.
امریکا همچنین متحدان آسیایی کوچکتری مثل فیلیپین را به دلیل
مراودات تجاری آنها با چین از دست داده است.
اما از همه بدتر ،روابط امریکا با اتحادیه اروپا اســت .شکافهای
عمیقــی بین امریکا و اتحادیه اروپا بر ســر توافق هســتهای ایران،
مناســبات تجاری و تغییرات اقلیمی رخ داده است و حضور دونالد
ترامپ بر ســر قدرت به شدت اروپاییها را آزرده کرده است .فضای
جدید در سیاســت امریکا به این معنی است که این کشور دائما از
زیر بار معاهدات تجاری و مسئولیتهای بینالمللیاش شانه خالی
خواهد کرد و در این زمینه برای رهبران سایر کشورهای غربی دردسر
خواهد آفرید .از سوی دیگر ،برخی کشورها در اروپای شرقی از جمله
مجارســتان با روی کار آمدن رهبران ناسیونالیست و پوپولیست به
سمت روسیه کشانده شدهاند .از همه مهمتر هم آلمان است که امریکا
همواره آن را به بیعملی در برابر قدرت روسیه متهم کرده است.
اما امریکا در جهت متحدسازی نیز موفقیتهایی کسب کرده
است .مثال این کشور مناسبات خود را با هند ،ویتنام ،ژاپن و لهستان
تقویت کرده تا در برابر نفوذ چین و روســیه در آسیا و نیز اروپای
شرقی قد علم کند .همچنین در شرایطی که اکثر کشورهای اروپایی
به دلیل برگزیت با انگلیس مناسبات سردتری پیدا کردهاند ،دولت
ترامپ خواهان همکاری نزدیکتر با دولت ترزا می است.
JJآینده جهان از آنچه فکر میکنید متنوعتر است
با بررسی مجموعه این اوضاع در شــرق و غرب جهان ،دوباره
این پرســش در خصوص آینده دنیا مطرح میشود :آیا جهان باز
هم دوقطبی خواهد شد؟ نظر بسیاری از کارشناسان این است که
دوقطبیشدگی تنها به شکلی تقلیلیافته میتواند در آینده دنیا
اتفاق بیفتد و چیزی مشابه شرایط جنگ سرد دوباره رخ نخواهد
داد .در چنین وضعیتی ،قطبهای موجود در جهان شامل اعضای
متنوعتری خواهند بود .به عنوان مثال ،ممکن است کشورهایی مثل
چین ،روسیه و ایران در یک قطب و کشورهایی مثل امریکا ،انگلیس
و ژاپن در قطبی دیگر قرار بگیرند .کشورهای دیگر نیز همواره به
دو سوی این قطب اضافه خواهند شد اما تاثیر قدرتهای قاهر در
هریک از این قطبها کمتر از تاثیری خواهد بود که این کشورها
میتوانستند در دوران جنگ سرد به نمایش بگذارند.
نکته دیگر هم این است که در آینده جهان ،احتمال قطع رابطه
اعضای هریک از قطبها با کشورهای قطب مقابل کم است .مناسبات
بین کشــورهای مختلف دنیا کم و بیش ادامــه خواهد یافت چون
مناسبات تجاری برای همه آنها اهمیت دارد .از سوی دیگر ،بازیگران
غیرحکومتــی و ائتالفهای کوچک نیز در این فضای تجاری حضور
دارند و بنابراین همهچیز نمیتواند بر مبنای سیاستهای قطبی پیش
برود .این شرایط ،قدرت کشورهای اصلی را در میدان کم خواهد کرد
و تشکیل اتحادهایی بر مبنای موارد کامال مشخص در دنیا را به هنجار
تبدیل خواهد کرد .این وضعیتی است که در دوران جنگ سرد و به
دلیل تمایز شدید دو قطب متخاصم اصال نمیشد تصورش کرد.
نکته دیگر این اســت که بازیگران غیرحکومتــی از دهه ۱۹۹۰
به بعد با قدرت زیادی وارد عرصه جهانی شــدهاند و نشانهای هم از

کمشــدن نفوذ آنها در دست نیست .شرکتهای بزرگ تکنولوژیک،
شــبکههای خالفکار ،گروههای محیط زیســتی ،گروههای حقوق
مدنی و ســایر بازیگران در آینده نیز به تضعیف نظام ملت-کشوری
و تصمیمگیریهای آن در ســطح جهانی ادامه خواهند داد و درواقع
موضع خود را تقویت خواهند کرد.
با این اوصاف ،احتمالش زیاد است که نهادهای کنونی اداره جهان
نیز به تدریج یا نقششان تقلیل پیدا کند یا از بین بروند .علت هم این
خواهد بود که بازیگران و رقبا در عرصه جهانی آنقدر زیاد خواهند شد
که راهی برای اداره آنها به روش قدیم وجود نخواهد داشت و نهادهای
سنتی اداره جهان را به ورطه زوال خواهند کشاند.
اما امروزه مانع بزرگی بر ســر راه ظهور فضای دوقطبی در جهان
نیز وجــود دارد :اینکه اقتصادهای امریکا و چین از خیلی جهات در
هم تنیده شدهاند .البته اگر سیاستهای
حمایتگرانه داخلی مانند سیاســتهای
دولت ترامپ بخواهد ادامه پیدا کند و دو
کشور از لحاظ تکنولوژیک نیز به شدت
از یکدیگر فاصله بگیرند ،ممکن اســت
راه امریکا و چین کامال از هم جدا شــود
و درهمتنیدگی اقتصاد آنها نیز به تدریج
کم شود.
در هر صورت ،آینده جهان به شکلی
خواهد بود که امریکا آمادگی مواجهه با
آن را نخواهد داشــت .در چنین دنیایی،
قدرتهای مختلف در اقصا نقاط جهان
قادر به اتصال خود به قدرتهای بزرگتر
خواهند بــود و درجات تعهد به اتحادها
نیز با هم تفاوت زیادی خواهد داشت .در
چنینشرایطی،ابزارهایقدیمیامریکایی
مثــل مداخلــه نظامــی و تحریمهای
یکجانبه جــواب نخواهد داد و ضرباتی
که تجارت از چنین سیاستهایی خواهد
خورد نیز جبرانناپذیر خواهد بود.

مانور روسیه و چین در
مدیترانه ،سال ۲۰۱۵
محور شرق میخواهد
قانونگذاریهای بینالمللی
از طریق نهادهای چندجانبه
را تغییر دهد و مثال در مورد
مداخلههای نظامی ،داشتن
کنترل بیشتر بر اداره جهانی
اینترنت و نیز طراحی نظم
جدید امنیت جهانی نقش
زیادی داشته باشد

روحانی ،شیجینپینگ و پوتین در اکسپوی شانگهای ،سال ۲۰۱۴
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شبینی فورچن
 ۱۸پی 
برای سال ۲۰۱۸

کســبوکارهای خوب از روندهای روز عقب نمیمانند ،کسبوکارهای عالی روندهای بعدی
را پیشبینی میکنند .مجله فورچن به سنتی هرساله دست به پیشبینیهای کوتاه در مورد
مهمترین موضوعات جهان تجارت زده است .گزیدهای از آن را بخوانید:

1

دموکراتهانمیتوانند

همانطور که هیالری کلینتون آرای مردمی بیشتری از ترامپ به دست آورد ،ایالتها را
به او باخت ،دموکراتها در انتخابات میاندورهای کنگره در ســال  ۲۰۱۸به لحاظ تعداد
آرا برنده خواهند شد اما این برای بازپسگیری کنگره کافی نخواهد بود .شرایط جمعیتی
شــهرها و شهرکهای امریکا اجازه نخواهد داد که آنها به تعداد کافی نماینده به کنگره
بفرستند و قرار نیست نانسی پلوسی دوباره رئیس مجلس نمایندگان شود.

2

سقوط ترزا می

رسواییهای آزار جنسی در پارلمان انگلیس و همچنین اختالفنظر شدید بر سر برگزیت
در کنار هم آنقدر قدرت خواهند داشــت که باعث سقوط دولت ترزا می بشوند .بعد از
او جرمی کوربین از حزب کارگر نخســتوزیر خواهد شد و تالش خواهد کرد مذاکرات
برگزیت را به ســرانجام برساند (با این امید که خارج از بازار مشترک «نيولیبرالیستی»
اتحادیه اروپا ،اقتصاد سوسیالیستیتری راه بیندازد) .بازارهای مالی انگلیس از این روند
ضربه شدیدی خواهند خورد.

3

ضربهای دیگر به اتحادیه اروپا

محتملترین نتیجه انتخابات ایتالیا در اوایل ســال  ۲۰۱۸تشــکیل دولت ائتالفی بین
گروههای میانه حزب دموکراتیک و فورزا ایتالیاست .اما جنبش دستراستی و ضدیوروی
پنجســتاره هم در نظرســنجیها وضعیت خوبی دارد .لوئیجی دیمایو ،رهبر ۳۱ساله
پوپولیستها قصد دارد تعداد زیادی از قوانین اتحادیه اروپا را لغو کند (و در نهایت ایتالیا
را از اتحادیــه بیرون بیاورد) .در این میان دادگاههای اســپانیا کارلس پوجدمون ،رهبر
جداییطلب کاتالونیا را به اتهام شورش محاکمه خواهند کرد.

4

اوجگیریهند

اقتصاد جهان در سال  ۲۰۱۸رشد آرامی را تجربه خواهد کرد اما اوضاع هند متفاوت است.
بعد از رشد ۷.۱درصدی در سال  ۲۰۱۶و رشد کندتر ۶.۷درصدی در سال  ،۲۰۱۷انتظار
میرود اقتصاد هند رشد باورنکردنی ۷.۴درصدی را تجربه کند (رشد چین در سال ۲۰۱۸
حدود  ۶.۵درصد پیشبینی شده است) .هند بخشی از این رشد را مدیون اصالحات اخیر
مودی ،نخســتوزیر این کشور است .با آنکه ریسکهای اقتصادی جدی در مسیر هند
وجود دارد و بخشهای مهم اقتصاد این کشور نیازمند اصالحات اساسی هستند ،هند در
بین اقتصادهای عمده جهان سریعترین رشد را خواهد داشت.
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5

کریسمس آینده قیمت نفت چقدر خواهد بود؟

احتماال بشکهای  ۶۰دالر .تنشهای سیاسی در عربستان سعودی و طوفانهای تابستانی
قدرتمند در سال  ۲۰۱۸میتواند باعث نوسان جدی در قیمت نفت شود .اما ذخایر نفت
شیل امریکا به این کشور کمک میکند مصرف داخلیاش را سر و سامان بدهد و جلوی
هرگونه افزایش جدی قیمت نفت را بگیرد.

6

احتمال تصادف با خودروی بدون راننده

تا حاال خودروهای بدون راننده در چند شهر امریکا  -و سنگاپور  -تست شدهاند و حداقل
تصادفات را داشتهاند .اما انتظار میرود صدها خودروی بدون راننده دیگر در سال ۲۰۱۸
وارد خیابانها شوند .جان دوچرخهسوارها ،گوزنها و کانگوروها بیشتر در خطر خواهد بود.

7

پروازماشینها

اوبر به زودی برنامه آزمایشی تاکسیهای پرندهاش را در لسآنجلس آغاز میکند و شرکت
تولیدکننده هاورکرافت  Kitty Hawkکه حمایت لری پیج گوگل را پشت خود دارد در
سال  ۲۰۱۸اولین خودروهای پرنده شخصیاش را معرفی خواهد کرد .این احتمال وجود
دارد که ایالن ماسک ،رئیس تسالموتورز هم در سال  ۲۰۱۸به این جمع اضافه شود.

8

ورود یکمیلیون خودروی برقی به خیابانها

با آنکه واشــنگتن روی خوشــی به خودروهای برقی نشــان نمیدهد ،فروش جهانی
خودروهای کامال الکتریکی در سال  ۲۰۱۸رشــدی ۷۰درصدی خواهد داشت .امسال
 ۵۸۰هزار خودروی برقی در دنیا فروخته شد و سال آینده حدود یک میلیون به فروش
خواهد رسید.

9

گوشت بدون گوشت در بازار

گیاهخوارها در حال قدرتگیری هســتند .فروش محصوالت جایگزین شیر  -مثل شیر
سویا و شیر بادام  -در طول پنج سال اخیر رشدی ۴۵درصدی داشتهاند و حاال  ۷درصد
بازار امریکا را در دست دارند .در سال  ۲۰۱۸اولین نمونههای گوشتهای تولیدشده در
آزمایشگاه  -که واقعا مزه گوشت میدهند  -وارد بازارها خواهند شد .در حال حاضر این
شکل از گوشــتهای جایگزین گوشت واقعی فقط یک درصد بازار گوشت امریکا را در
اختیار دارند .منتظر محبوبیت فوقالعاده این محصوالت باشید.

کریسمس آینده قیمت نفت احتماال بشکهای  ۶۰دالر خواهد بود .تنشهای سیاسی در عربستان
و توفانهای تابستانی در سال  ۲۰۱۸میتواند باعث نوسان جدی در قیمت نفت شود ،اما ذخایر
نفت شیل آمریکا جلوی افزایش جدی قیمتها را میگیرد.

10

گوشی شما ،پزشکتان میشود

تعداد برنامههایی که در تلفنهای همراه نقش پزشــک و پرســتار را برای بیمار بازی میکنند به
سرعت در حال افزایش است .این را مدیون تقویت حسگرهای موبایلها و باهوشترشدن هوشهای
مصنوعی هستیم :حاال شما نشانههای بیماریتان را به برنامه میگویید و برنامه با دقت باالیی به
شما میگوید که چه بالیی سرتان آمده است .سرمایهگذاری جهانی روی برنامههای موبایل مربوط
به پزشکی در سال  ۲۰۱۷حدود  ۱.۳میلیارد دالر بود و این رقم در سال  ۲۰۱۸بسیار بیشتر خواهد
شد (انتظار میرود در سال  ۲۰۲۲این بازار حدود  ۱۰۰میلیارد دالر ارزش داشته باشد).

11

فیسبوکاعترافمیکند

فیسبوک سالهاست که میگوید شرکتِ رسانهای نیست و شبکه اجتماعی است .اما شواهد چیز
دیگری میگویند :اخبار تقلبیای که از طریق فیسبوک پخش میشود ،استخدام روزنامهنگار به
عنوان کارمند و باالخره درآمد ساالنه  ۲۷میلیارد دالری از تبلیغات نشان میدهد که با یک رسانه
طرفیم .به نظر میرسد سال آینده فیسبوک باالخره میپذیرد که رسانه است و این زاکربرگ را
مجبور خواهد کرد که تن به قوانین و نظارت بیشتری بدهد.

12

اپل رکورد میشکند

در ماه نوامبر تنها ساعاتی پس از آغاز عرضه آیفون  Xهزار دالری ،تمام موجودی آن به فروش رفت
(و در ســایت  eBayتا  ۸۰۰۰دالر فروخته شد) .انتظار میرود اپل به کمک آیفون  Xرکود سال
 ۲۰۱۵خود را در فروش موبایل بشکند.

13

باال و پایین بیتکوین

بیتکوین ،ارز کامال دیجیتال ستاره این روزهای بازارهای مالی آنالین ،در سال  ۲۰۱۸سقوط خواهد
تکوین
کرد .نکته اینجاست که بعد از این سقوط دوباره اوج خواهد گرفت و تا پایان  ۲۰۱۸هر بی 
به  ۲۰هزار دالر خواهد رسید.

14

آمازون عظیمتر میشود

فروشگاه آنالین آمازون در سال  ۲۰۱۷هول فودز مارکت ،فروشگاه معروف زنجیرهای مواد غذایی
ارگانیک را تصاحب کرد .آمازون در سال  ۲۰۱۸فروشگاههای غیرآنالین بیشتری را خواهد خرید تا
هم رقبا را کم کند و هم سرعت ارسال محمولههایش را باالتر ببرد .این احتمال وجود دارد که دو
فروشگاه زنجیرهای کولز و آفیس دیپوت را هم بخرد.

15

والمارت آنالینتر میشود

والمارت ،صاحب بزرگترین شبکه فروشگاههای زنجیرهای ،سوپرمارکت و هایپرمارکت در دنیا،
حاال به دنبال رقابت با آمازون در اینترنت است .وبسایت والمارت حاال شباهت عجیب و غریبی به
آمازون دارد و آنها به دنبال خرید شرکتهای محبوب اما کوچک فروش آنالین هستند.

16

سال خوب میلیاردرهای چینی

بر اساس بعضی برآوردها همین حاال هم شمار میلیاردرهای چینی بیشتر از میلیاردرهای امریکایی
اســت ،اما میتوانیم مطمئن باشــیم که در ســال  ۲۰۱۸تعداد آنها به طور رســمی از همتایان
امریکاییشان بیشتر خواهد شــد .اقتصاد چین در سال آینده اوضاع خوبی خواهد داشت و رشد
سریعی را تجربه خواهد کرد .در همین راستا اوضاع میلیاردرهای چینی هم بد نخواهد بود.

17

باال و پایین تاکسیهای آنالین

ســال آینده ســال خوبی برای اوبر ،که پدر سرویسهای موبایلی درخواست تاکسی به حساب
میآید ،نخواهد بود .آنها در چند ماه گذشــته تــاش کردند اوضاع اوبر را که به خاطر عملکرد
پرانتقاد مدیران و جو حاکم بر شرکت بحرانی شده بود به حالت نرمال برگردانند  -با کنار رفتن
تراویس کاالنیک ،بنیانگذار اوبر و تزریق سرمایه  ۱۰میلیارد دالری توسط سافتبنک  -اما انتظار
نمیرود که در سال  ۲۰۱۸ورق به سرعت برگردد .اوبر در این سال بخشی دیگر از بازار خود را به
شرکتهای کوچک مشابه واگذار خواهد کرد .بزرگترین برنده این ماجرا شرکت تاکسی آنالین
لیفت خواهد بود که سهمش از بازار از  ۲۱درصد در اوایل  ۲۰۱۷به بیش از  ۳۰درصد در سال
 ۲۰۱۸خواهد رسید.

18

ورزشهایالکترونیکسنگینترمیشوند!

بازیهای ویدئویی مدتهاســت از حالت تفریحی خارج شدهاند و رقابت در آنها آنچنان جدی و
پرســود شده که قرار است در بازیهای آســیایی  ۲۰۲۲شاهد رقابت تیمهای ملی در این حوزه
باشیم (بازی محبوب  Fifaیکی از بازیهای اصلی در این رقابتها خواهد بود) .حتی صحبتهایی
وجود دارد که بازیکنان در بازیهای ویدئویی را «ورزشکار» قلمداد کنند .طبق برآوردها این صنعت
در ســال  ۲۰۱۷بازاری  ۶۶۰میلیون دالری داشته که نسبت به سال قبل  ۳۴درصد رشد داشته
است .در سال  ۲۰۱۸به لطف اسپانسرها ،حقوق رسانهای و فروش بلیت ،این بازار  ۴۰درصد رشد
خواهد کرد و ارزش آن در سال  ۲۰۲۰به  ۱.۵میلیارد دالر خواهد رسید .اولین استادیوم بازیهای
الکترونیک پاییز امسال توسط شرکت تولیدکننده بازی  Blizzardدر امریکا افتتاح شد و باید منتظر
باشیم به طور مداوم به تعداد این ورزشگاهها افزوده شود.
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مهمترین معضل فروش آنالین در سال۲۰۱۸

آمار اجناس برگشتی فروشگاههای آنالین به شدت در حال افزایش است

فروش آنالین با سرعتی حدود سه برابر فروش غیرآنالین رشد میکند و یکی از دالیل این روند محبوبیت ایده ارسال رایگان است .این اما باعث دردسری جدی برای فروشندگان شده:
آمار اجناس برگشتی سر به فلک گذاشته است .تقریبا یکسوم اجناس سفارشی اینترنتی توسط خریداران برگشت میخورد .این رقم در فروشگاههای غیرآنالین فقط  ۹درصد است .بنا
بر اعالم شرکت پست امريكایی  ،UPSهزینه بررسی و ارسال اجناس برگشتی حدود  ۲۰تا  ۶۵درصد هزین ه تمامشده جنس برای فروشنده است .بنا بر همین گزارش  ۷۵درصد خریداران
آنالین در سال  ۲۰۱۷تجربه برگشتدادن جنس خریداریشده آنالین را داشتهاند.
ن خاطر فروشندگان آنالین در سال  ۲۰۱۸به دنبال راههایی خواهند بود که هزینه برگشتخوردن اجناسشان را پایین بیاورند .با بعضی از این روشها آشنا شوید:
به همی 

JJخودتان پسش بدهید
فروشــگاه آمازون در تعداد زیــادی از مناطق
شلوغ  -مثل فروشگاهها و حتی سالنهای ورزشی
 صندوقهایی نصب کرده تا خریداران اجناسشانرا بدون پرداخت هزینه برگشت بدهند .طبق این
روش ،خریدار به صورت آنالین اعالم میکند که
میخواهد جنس را برگشــت بدهد .به او آدرس
یک صندوق نزدیک اعالم میشود و برایش کدی
ارســال میشود که به کمک آن میتواند صندوق
را باز کند.
JJتخفیف برای غیربرگشتیها
فروشــگاه  Jet.comکــه توســط والمارت
خریداری شــده ،به خریدارانــی که اعالم کنند از
خدمات برگشت مجانی استفاده نمیکنند تخفیف
ویژه میدهد .اگر نظرتان عوض شد ۶ ،دالر به اضافه
 ۵درصد قیمت جنس را پرداخت کنید و جنس را
برگشتبزنید.
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JJاطالعات دقیقتر برای پوشاک
فروشــندگان اطالعــات و عکسهــای دقیقتری
را از ســایز و شــکل لباسها ارائه میدهنــد تا نیاز به
پسفرســتادن را پایین بیاورند .سایت  ModClothبه
خریداران اجازه میدهد از خودشان در لباسها عکس
بفرســتند تا بقیه لباس مورد نظرشــان را در تن افراد
غیرمدل ببینند و بعد تصمیم بگیرند.
JJوقت دادن به مشتریان وفادار
سیاســت اکثر فروشــگاههای آنالین در پذیرش جنس
برگشتی بر این اساس طراحی شده که جنس هرچه سریعتر
بــه انبار برگردد که تا از مد و قیمت نیفتاده دوباره به فروش
برسد .اما فروشــگاه لوازم الکترونیک  Best Buyسیاستی
دوگانه در پذیرش برگشــتی تعریف کرده اســت :خریداران
معمولی برای پس فرستادن اکثر محصوالت فقط  ۱۵روز وقت
دارند اما خریداران وفادار بستبای که ساالنه بیشتر از ۱۵۰۰
دالر از آنها خرید میکنند میتوانند محصول را یکماهه پس
بفرستند .خریداران فوق وفادار  -که سالی  ۳۵۰۰دالر خرج

میکنند  ۴۵ -روز وقت خواهند داشت.
JJبرگشت آسان ،اما غیررایگان
بستبای به مشتریان اجازه میدهد که از برچسبی
مخصــوص پرینت بگیرنــد و آن را روی جعبه جنس
برگشتی بچسبانند و جعبه را به یکی از شعب شرکت
پســت  UPSتحویل دهند .آسان به نظر میرسد ،نه؟
تنها نکتهاش اینجاســت که هزینه پســت را از مبلغ
بازپرداخت کم میکنند.
JJپس آوردن ،نه پس فرستادن
طبق بررسی شرکت پست  ،UPSحدود  ۵۸درصد
مشتریانترجیحمیدهندکهجنسبرگشتیراخودشان
به فروشگاه واقعی  -و نه انبار  -ببرند .فروشندگان آنالین
هم بــا این موافقاند .بنا بر همین گــزارش  ۶۶درصد
کسانی که جنس آنالین خریداریشده را در فروشگاه
غیرآنالین پس آوردهاند همانجا دست به خریدی تازه
زدهاند.

[ آینده مخابرات ]

ت هندی تماس تلفنی را رایگان کرد
چطور یک شرک 
گروه ریالینس بعد از سرمایهگذاری در پتروشیمی و نفت به مخابرات وارد شده است

در ماه فوریه سال گذشته ،موکش آمبانی ثروتمندترین مرد هند و
رئیس گروه ریالینس هند در یک سخنرانی به این نکته اشاره کرد که
ی
اطالعــات و دادهها در دنیای امروز مثل نفت عمل میکنند .او که ط 
سالیان ،میلیاردها دالر درآمد از سرمایهگذاریهای نفتی و پتروشیمی
داشته ،مدتی بعد از این سخنرانی پروژهای را کلید زد که فضای صنعت
مخابرات در هند را برای همیشه عوض کرد و این کشور را به بزرگترین
مصرفکننده دیتا در جهان تبدیل کرد.
زیرشــاخه جیو (خدمات وایرلس پهنباند و دیجیتــال) در گروه
ریالینس بعد از این ســخنرانی ،پــروژهای را اجرا کرد که ظرف مدت
کوتاهی بازار مخابرات هند را به شدت تکان داد و در ابتدا خیلیها را گیج
هم کرد .اما گروه ریالینس از شش سال پیشتر فعالیت گستردهای را در
زمینه استفاده از تکنولوژیهای جدید مخابراتی ،ساخت زیرساختهای
شــبکهای الزم و یافتن شرکای مناسب برای پروژه جیو آغاز کرده بود.
هــدف این بود که مکالمات رایگان و اینترنت ارزان به صورت روزانه در
اختیار مشترکان قرار بگیرد .در مرحله بعدی حتی گوشی جیو با قیمت
ارزان هم در اختیار مشترکان قرار میگرفت .توصیفی که در رسانههای
هنــد در این خصوص از آمبانی و پروژه جیو به عمل آمده بود این بود:
«کاری را که استیو جابز برای ثروتمندان امریکایی انجام داده بود آمبانی
برای قشر کمدرآمد هند انجام داد».
برنامه مخابراتی بزرگ گروه ریالینس از همان ابتدا مخالفان زیادی
نیز داشت که معتقد بودند ریالینس برای سرمایهگذاریهای بزرگ باید
به همان بخش نفت و پتروشــیمی بچسبد .اما برنامهای که زیرشاخه
جیو در گروه ریالینس ظرف یک ســال اخیر به اجــرا درآورد ،آنقدر
موفقیتآمیز بود که جایی برای مخالفان باقی نگذاشت .جیو درواقع یک
شبکه فورجی (نسل چهارم) ایجاد کرد که ظرف مدت کوتاهی ۱۳۸.۶
میلیون کاربر را به خود جذب کرده بود .این کاربران ماهانه  ۱.۲۵میلیارد
گیــگا بایت دیتا مصرف میکردند و روزانه  ۲.۶۷میلیارد دقیقه تماس
تلفنی داشتند .ظرف مدت کوتاهی ،بسیاری از صاحبنظران در هند به
این نتیجه رسیدند که آینده مخابرات در این کشور برای همیشه با ظهور
جیو تغییر کرده است.
هنوز سود خالص ساالنه گروه ریالینس از بابت پروژه جیو مشخص
نیست اما ارزش سهام گروه ریالینس ظرف یک سال به میزان  ۷۹درصد
باال رفته و موکش آمبانی شصتساله را با ثروت خالص  ۳۸میلیارد دالر
به عنوان ثروتمندترین مرد هند در فهرست فوربز قرار داده است.
ظهور جیو در بازار مخابرات هند باعث شده که تمام قواعد بازی تغییر
کند :جیو هزینه ارائه دیتا را به شــدت پایین آورده و هزینه مکالمات
تلفنی را نیز صفر کرده است .این وضعیت به شدت رقبای جیو را ترساند
و آنها را به واکنش واداشت .رقبا نیز مجبور شدند هزینه خدمات خود
را به وضوح پایین بیاورند چون داشــتند مشترکانشان را به جیو واگذار
میکردند .نتیجه این شد که استفاده از اینترنت به شکل قابل توجهی در

زمان کوتاه در هند باال رفت .بنا بر اطالعاتی که توسط موسسه تحقیقاتی
کوتاک منتشر شد ،حجم دیتایی که در هند در فاصله زمانی ماه آوریل تا
ژوئن مصرف شد ۹ ،برابر نسبت به گذشته افزایش نشان داد.
افزایش  ۹برابری حجم مصرف دیتا در هند با کاهش شدید هزینه
خدمات همــراه بود؛ به طوری که هزینه هــر یکگیگا بایت دیتا که
شتر  ۲۵۰روپیه بود به  ۵۰روپیه کاهش پیدا کرد .نتیجه این شده
پی 
که هندیها به شدت به گوشیهای خود وابسته شدهاند .جیو در همین
زمینه هم هوشمندانه عمل کرده و از ماه جوالی به بعد ،آغاز به فروش
گوشیهای هوشــمند جیو با قیمت ارزان و با اشتراک ارزان ماهانه به
مشــترکان کرده است .این گوشیها ساخت هند هستند و برای ۵۰۰
میلیون کاربر مخابرات در هند که به دلیل درآمد پایین قادر به دسترسی
به اسمارتفون نبودهاند طراحی شدهاند.
همچنین بازار اصلی مخابرات هند بعد از تحوالت یک ســال اخیر
منحصر به سه بازیگر اصلی  -جیو ،ایرتل و وودافونآیدیا -شده و بازیگران
کوچکتر دیگر قادر به رقابت با این غولها نیستند .درواقع ظهور جیو
همهچیز را در این بازار به هم ریخته است.
موکش آمبانی اصوال معتقد است که هند بهترین فرصت و جا برای
سرمایهگذاری در جهان است و نمونه جیو را -که به زودی و حتی زودتر
از انتظار دارد به سوددهی میرسد -به عنوان اثبات حرف خود معرفی
میکند .به اعتقاد او ،آینده دیتا را باید در هند جستوجو کرد و بس.
با وجود ایــن ،گروه ریالینس که آخرین دور ســرمایهگذاریهای
بزرگش را در همین چارچوب جیو و به ارزش  ۶۰میلیارد دالر در داخل
هند انجام داده است ،قصد دارد در مرحله بعدی وارد حوزه کشاورزی،
خدمات درمانی و آموزش نیز بشود.

منبع فورب ز

چرا باید خواند:
گروه ریالینس هند
ناگهان با ارائه اینترنت
بسیار ارزان و تماس
تلفنی رایگان فضای
مخابرات این کشور
را متحول کرده است.
بخوانیدتاببینید
ماجرا از چه قرار
است.

ظهور جیو در بازار مخابرات
هند باعث شده که تمام
قواعد بازی تغییر کند و
مصرف دیتا نیز در این کشور
ظرف  3ماه ۹ ،برابر شود
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آیندهپژوهی
[ آینده انرژی ]

چه عواملی در جذب سرمایههای خارجی اهمیت دارد؟
ارتقای دوپلهای ایران در شاخص جذابیت برای سرمایهگذاری خارجی

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آیندهپژوهی

منبع مرکز مطالعات بازا ر
ن
سرمایهدانشگاهمیشیگا 

چرا باید خواند:
سرمایهگذاری خارجی
یک بخش کلیدی برای
اقتصاد هر کشور است.
ایران هم بعد از برجام
تالش کرد تا سرمایههای
خارجی را جذب کند
و موفقیتهایی هم در
این زمینه کسب کرد.
این گزارش درصدد
پاسخ دادن به این سؤال
است که سرمایهگذاران
خارجی بازارهای هدف
خود را چگونه شناسایی
میکنند.

به دنبال توسعه اقتصاد دنیا و افزایش ارتباط اقتصادی کشورهای
مختلف طی دو دهه اخیر ،جریان ســرمایهگذاری خارجی در دنیا با
سرعت باالیی رشد کرد .مطالعات نشان میدهد در قرن بیست و یکم
میالدی سرمایهگذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا با
سرعت بیشتری نسبت به کشورهای صنعتی افزایش یافت و دلیل این
مســئله هم تالش آنها برای توسعه زیرساختها و جذاب کردن بازار
داخلی برای سرمایهگذاران خارجی بود.
جالب اینجاســت که با وجود وقفه در روند رشــد سرمایهگذاری
خارجــی در دنیا در ســال  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸به دلیل بحرانهای مالی
در امریکا و اروپا ،رشد سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه با
وقفهای روبهرو نشد که دلیل آن آسیبپذیری کم اقتصادهای در حال
توسعه در اثر این بحران جهانی بود.
اما سؤال این است که چرا روند سرمایهگذاری در کشورها اینقدر
اهمیت دارد؟ چرا کشــورهای دیگر برای جذب سرمایههای خارجی
تالش میکنند و ارزیابی میزان جذابیت یک کشور برای سرمایهگذاران
خارجی تا چه اندازه اهمیت دارد؟
جریان ســرمایههای خارجی اصلیترین و مهمترین منبع مالی
خارجی در کشــورهای در حال توسعه است و برای اجرای طرحهای
زیرساختی و پروژههای بخش خصوصی در کشور استفاده میشود.
ســرمایهگذاران خارجی هر روز بیش از قبل برای شناسایی بازارهای
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رتبه در میان  ۱۰۹کشور

نام کشور

شاخص

۲۳

امارات

۵۷.۷

۳۱

مالزی

۵۴.۵

۳۸

قطر

۵۲.۷

۴۷

ترکیه

۴۸.۹

۴۸

عربستان

۴۸.۹

۶۳

هند

۴۳.۳

۶۵

اندونزی

۴۳.۱

۷۶

ایران

۴۰.۴

۸۷

الجزایر

۳۵.۵

۹۰

پاکستان

۳۴.۶

۱۰۳

ونزوئال

۲۹.۲

۱۰۶

عراق

۲۷.۸

۱۰۹

جمهوری افریقای مرکزی

۲۰.۷
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دارای پتانســیل باال تالش میکنند؛ ولی این ســؤال وجود دارد که
ســرمایهگذاران خارجی با چه مبنایی یک کشور را انتخاب میکنند
و در صورت وجود کدام دســته از زیرساختها درونریز سرمایههای
خارجی به یک کشور بیشتر میشود؟
طبق گزارش جدیدی که با عنوان جذابیت سرمایهگذاری مستقیم
خارجی تهیه شده است ،عوامل مختلفی میتواند در انتخاب یک بازار
برای سرمایهگذاری دخیل باشد .عواملی که ضرورتا اقتصادی نیست
بلکه وضعیت سیاسی و اجتماعی و منابع طبیعی کشور را هم در بر
میگیرد و حتی زیرساختهای حمل و نقلی را هم شامل میشود .از
جمله این عوامل میتوان به سطح تکنولوژی در فرآیند تولید کشور
میزبان سرمایه ،سطح تحصیالت نیروی کار در کشور میزبان سرمایه
و ســطح توسعهیافتگی بخش مالی و سازمانی در این کشورها اشاره
کرد .اما این عوامل را نمیتوان تنها عوامل مهم در این زمینه دانست.
مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه میشیگان در مطالعهای اقدام به
معرفی شاخص جذابیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی کرده است تا
وضعیت بازارهای مختلف را از نظر میزان جذب سرمایههای خارجی
با یکدیگر مقایســه کند .برای تهیه این شاخص عوامل و فاکتورهای
مهم برای ســرمایهگذاران در کشور میزبان سرمایهها در  ۱۰۹کشور
دنیا در نظر گرفته شــد .این  ۱۰۹کشــور در مجموع  ۹۷درصد از
سرمایههای خارجی را جذب کردهاند و به همین دلیل مطالعه عملکرد
آنها و مقایسه میزان جذابیت آنها میتواند تصویری صحیح از جریان
سرمایههای خارجی در دنیا ارائه دهد.
این گزارش ضمن ارائه اطالعاتی جامع در مورد معرفی جذابترین
کشــورها برای ســرمایهگذاری خارجی میتواند به دستاندرکاران
اقتصادی کمک کند تا زمینه مســاعدتری برای ورود ســرمایههای
خارجی فراهم کنند و جایگاه خود را در ردهبندیهای سالهای بعد
بهبودبخشند.
JJشاخص چگونه تهیه شده است؟
برای تهیه شــاخص سه دســته از عوامل در نظر گرفته شد :اول
پیشزمینههای اقتصادی ،دوم عوامل زیرســاختی و ســوم عوامل
خارجی.
پیشزمینههایی که برای جذب سرمایههای خارجی اهمیت بسیار
زیــادی دارند عبارتاند از ثبات اقتصاد کالن و ثبات سیاســتهای
اقتصادی ،ساختار مالی و توسعهیافتگی اقتصادی ،مدیریت عمومی
اقتصاد و در نهایت فضای تجارت و کسب و کار در کشورها که میتواند
زمینه را برای ایجاد انگیزه و کار بیشــتر فراهم کند .در بخش ثبات
اقتصاد کالن و ثبات سیاستهای اقتصادی هم مسئله نوسانات نرخ
رشد اقتصادی در کشور ،نرخ تورم ،نوسانات نرخ برابری ارز موثر ،شمار
بحرانهای ارزی در کشور و شمار تغییرات باالتر از  ۲۵درصدی نرخ

پیشزمینههایی که برای جذب سرمایههای خارجی اهمیت بسیار زیادی دارند عبارتاند از ثبات اقتصاد کالن و ثبات
سیاستهای اقتصادی ،ساختار مالی و توسعهیافتگی اقتصادی ،مدیریت عمومی اقتصاد و در نهایت فضای تجارت و
کسب و کار در کشورها که میتواند زمینه را برای ایجاد انگیزه و کار بیشتر فراهم کند.

جذابترین کشورها برای سرمایهگذاران خارجی

شاخص جذابیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران
نام شاخص

رتبه
در سال ۲۰۱۶

رتبه
در سال ۲۰۱۷

ارزش شاخص
در سال ۲۰۱۷

رتبه

نام کشور

شاخص جذابیت سرمایهگذاری خارجی
در سال ۲۰۱۷

ثبات اقتصاد کالن

۹۹

۹۱

۶۹.۱

۱

امریکا

۷۳.۵

ساختار مالی و توسعه

۵۸

۴۹

۱۲.۹

۲

گکنگ
هن 

۷۰.۵

فضای موسسات

۱۰۱

۱۰۰

۲۲.۹

۳

بریتانیا

۷۰.۳

فضای کسب و کار

۶۸

۷۰

۶۶.۴

۴

سوئیس

۶۹

عوامل پیشزمینهای که ترکیبی از عوامل باالست

۹۹

۹۲

۴۸.۹

۵

آلمان

۶۹

دسترسی به بازار و پتانسیل بازار

۹۸

۹۵

۳۴

۶

هلند

۶۸

منابع انسانی و طبیعی

۴۸

۳۴

۶۰.۸

۷

سنگاپور

۶۶.۹

هزینه تولید

۸۳

۸۶

۶۹.۲

۸

دانمارک

۶۶.۸

عملکرد لجستیکی

۹۰

۸۱

۳۴.۲

۹

سوئد

۶۶.۷

یسیتی
مخابرات و آ 

۶۱

۵۸

۳۸.۶

۱۰

کره

۶۵

عوامل زیربنایی که مجموع فاکتورهای باالست

۷۲

۶۶

۴۷.۳

۱۱

کانادا

۶۴.۹

وضعیت کلی اقتصاد

۳۷

۳۴

۱۷.۵

۱۲

فنالند

۶۴

شرابط فنی

۸۴

۷۹

۲۷.۲

۱۳

فرانسه

۶۳.۲

عوامل خارجی

۷۲

۷۱

شاخص جذابیت سرمایهگذاری در ایران

۷۸

۷۶

ارز در تاریخ اقتصادی کشور میزبان سرمایه اهمیت زیادی دارد .این
نوســانات زیاد نشان میدهد که کشور میزبان ثبات اقتصادی کافی
ندارد و از این نظر برای ســرمایهگذاری مطلوبیت چندانی ندارد .به
عالوه نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی ،نسبت تراز
مالی به تولید ناخالص داخلی و نســبت بدهیهای ناخالص دولت به
تولید ناخالص داخلی هم از فاکتورهایی است که نمایشدهنده ثبات
اقتصاد کالن کشور است.
ثبات وضعیت مالی و ثبات عملکرد دولت عمومی هم با کیفیت
قوانین ،میزان کنترل روی سطح فساد مالی در کشور ،سطح حکومت
قانون ،ثبات سیاسی و دوری از خشونت و تزلزل ساختار سیاسی در
کشــور و در نهایت فاکتورهای مد نظــر بانک جهانی برای آغاز یک
فعالیت اقتصادی در کشور مانند مدتزمانی که برای دریافت اعتبار باید
صرف شود ،مدتزمان الزم برای ثبت امالک و قوانین حمایتکننده از
سرمایهگذاران خارجی اهمیت دارد.
در بخــش عوامل زیرســاختی هم پنج دســته از عوامل اثرگذار
هســتند :اول دسترسی به بازار و پتانسیلهای بازاری ،دوم دارا بودن
منابع طبیعی و انســانی غنی ،ســوم هزینه تولید در کشور میزبان
سرمایه با توجه به پتانسیلهای موجود در آن کشور ،چهارم عملکرد
لجســتیکی در کشور میزبان سرمایه و در نهایت وضعیت ارتباطی و
مخابراتی این کشور که در عصر جدید اهمیت زیادی برای سرمایهگذار
خارجی دارد و امکان ارتباط و انتقال اطالعات را فراهم میکند .عوامل
مورد مطالعه در این بخش نوسانات تقاضای داخلی ،شاخص عملکرد
تجارت ،نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی ،نرخ تعرفهها ،شاخص
دسترسی به مرزهای تجاری ،نرخ اجاره منابع طبیعی نسبت به تولید
ناخالص داخلی ،متوسط رشــد بهرهوری نیروی کار ،متوسط تعداد

۲۴.۳

۱۴

ژاپن

۶۲.۶

۴۰.۴

۱۵

استرالیا

۶۲.۶

سالهای مدرسهروی ،شاخص توسعه انسانی ،نرخ مالیات بر کار ،نرخ
کلی مالیات و در نهایت متوســط هزینه صادرات و واردات در کشور
و ...است .البته شاخص حمل و نقل هوایی و رقابتپذیری و کیفیت
لجســتیکی در کنار ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه هم در این
بخش اهمیت دارد.
در ســومین بخش کــه عوامل خارجی نــام دارد ،وضعیت کلی
اقتصاد کشــور و سطح حضور شــرکتهای چندملیتی در کشور،
سطح فعالیتهای خالقانه و نوآوری در کشور اهمیت دارد .مسائلی
کــه میتواند ســرمایهها را روانه بازارهای یک کشــور خاص کند و
ســرمایهگذاران را به باال بودن نرخ بازگشت ســرمایه امیدوار کند.
شمار شرکتهای چندملیتی فعال در کشور میزبان و سهم درونریز
سرمایههای خارجی به کل سرمایهگذاری خارجی در دنیا ،شاخص
پیچیدگی بازار و شاخص پیچیدگی کسب و کارها در کنار شاخص
اطالعات در کشورهای مختلف از مسائل بسیار مهمی است که در این
بخش مورد مطالعه قرار گرفته است.
به هریک از این فاکتورها عددی بین صفر تا  ۱۰۰نسبت داده شده
است و برآیند آنها شاخص کلی جذابیت سرمایهگذاری خارجی را در
کشور نشان میدهد.
طبق این مطالعه نقش عوامل زیرســاختی در جذب سرمایههای
خارجی در کشور بیش از دیگر عوامل است .دومین عامل تاثیرگذار را
میتوان پیشزمینههای اقتصادی و در نهایت عوامل خارجی دانست.

جریان
سرمایههای
خارجی
اصلیترین و
مهمترینمنبع
مالی خارجی
در کشورهای
در حال توسعه
است و برای
اجرای طرحهای
زیرساختی و
پروژههای بخش
خصوصی در
کشور استفاده
میشود

JJشاخص جذابیت سرمایهگذاری ایران چگونه محاسبه
شد؟
در ابتدا بهتر است تصویری کلی از اقتصاد ایران در سال جاری و
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آیندهپژوهی
شاخصهای تهیهشده توسط این مرکز مطالعاتی در مورد فاکتورهای
مختلف ارائه دهیم.
ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای قیمتهای جاری برابر
با  ۳۶۸.۵میلیارد دالر امریکا است .در سال جاری ارزش تولید ناخالص
داخلی ایران بر مبنای قیمتهای ثابت با نرخ  ۳.۳درصد نســبت به
عوامل اصلی شاخص جذابیت سرمایهگذاری خارجی
ثبات اقتصاد کالن

ساختار مالی و توسعه

شاخص جذابیت
سرمایهگذاری خارجی
عوامل خارجی مثبت

فضای موسسات

فضای
کسب و کارها

تکنولوژی
و محیط

پیشزمینهها

عوامل
کلی اقتصاد

عوامل زیربنایی

دسترسی به بازار
و پتانسیل بازار
منابع طبیعی و انسانی

مخابرات و آیسیتی
رقابت پذیری
هزینه تولید

متوسط جهانی

عملکرد لجستیکی
آسیای شرقی و پاسیفیک

ایران

تغییرات شاخص در سالهای  ۲۰۱۶و ۲۰۱۷

شاخص جذابیت
سرمایهگذاری
خارجی

168

عوامل خارجی

عوامل زیرساختی
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پیشزمینهها

ســال قبل رشد میکند و میزان هزینههای کلی دولت به مرز ۱۷.۹
درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید .انتظار میرود نرخ تورم در
ایران برابر  ۱۱.۲درصد باشد و این کشور  ۱۹.۵میلیارد دالر سرمایه
خارجی جذب کند.
در ســال جاری شاخص ثبات اقتصاد کالن در ایران برابر با ۶۹.۱
اعالم شد که در میان  ۱۰۹کشور دنیا جایگاه  ۹۱را به ایران اختصاص
داد .ایران از نظر شاخص ثبات اقتصاد کالن نسبت به سال 8 ،۲۰۱۶
پله ارتقای جایگاه پیدا کرده است.
شــاخص ثبات ساختار مالی و توســعه ایران برابر با  ۱۲.۹بود و
ایران در ســال جاری جایگاه  ۷۹دنیــا را به خود اختصاص داد .در
سال گذشته ایران پنجاه و هشتمین کشور دنیا از نظر شاخص ثبات
ساختار مالی و توسعه بود .شاخص عملکرد موسسات در ایران برابر با
 ۲۲.۹اعالم شد و ایران در میان  ۱۰۹کشور با یک پله ارتقای جایگاه
نسبت به سال قبل توانست رتبه  ۱۰۰دنیا را به خود اختصاص دهد.
شــاخص فضای کســب و کار در ایران در سال  ۲۰۱۷برابر با ۶۶.۴
اعالم شد و ایران با دو درجه تنزل جایگاه توانست در پله  ۷۰جدول
دنیا قرار بگیرد.
JJکدام کشورها برای سرمایهگذاران خارجی جذابترند؟
بر مبنای این مطالعه شاخص جذابیت سرمایهگذاری برای کشور
امریکا برابر با  ۷۳.۵است که باالترین شاخص تهیهشده در دنیا است.
به این معنا که سهم اعظم سرمایههای خارجی دنیا تمایل دارند وارد
بازار امریکا شــوند .یکی از مزایای مهم امریکا حمایت از سرمایههای
خارجی و سرمایهداران است که امنیت سرمایهگذاری در این کشور
را بیشتر کرده است.
دومین کشور جذاب برای سرمایهگذاران خارجی هنگکنگ است
و عالوه بر ثبات اقتصادی ،سطح باالی آزادی اقتصادی و سهولت آغاز
کار در این کشور نیز نقش مهمی در تقوبت این جذابیت داشته است.
بریتانیا ،سوئیس و آلمان در این ردهبندی جایگاه سوم تا پنجم را دارند
و کشــورهای هلند و سنگاپور و دانمارک و سوئد و کره جنوبی پنج
کشور دوم این فهرست هستند.
شاخص جذابیت ســرمایهگذاری خارجی در کشور امارات برابر
با  ۵۷.۷اســت و این کشــور بیست و سومین کشــور جذاب برای
سرمایهگذاران خارجی است .چین بیست و پنجمین کشور جذاب،
مالزی ســی و یکمین و قطر سی و هشتمین کشــور جذاب برای
سرمایهگذاران خارجی است.
ترکیه در این ردهبندی جایگاه  ،۴۷عربستان جایگاه  ،۴۸روسیه
جایگاه  ۵۰و عمان جایگاه  ۵۲را دارد .شاخص جذابیت سرمایهگذاری
خارجی ایران در سال قبل برابر با  ۴۰.۴بود و این کشور در میان ۱۰۹
کشور مورد مطالعه جایگاه  ۷۶را به خود اختصاص داده بود .جذابیت
ایران برای ســرمایهگذاران خارجی مشابه کشورهای مصر ،اکوادور،
کنیا ،گواتمــاال ،نامیبیا و در نهایت پاراگوئه بود .شــاخص جذابیت
ســرمایهگذاری خارجی برای کشورهای الجزایر و پاکستان و ونزوئال
و یمن پایینتر از ایران بود .پنج کشوری که کمترین جذابیت را برای
سرمایهگذاران خارجی داشتند یمن و عراق و سودان و چاد و جمهوری
افریقای مرکزی بودند که اغلب با درگیریهای خارجی یا داخلی دست
به گریبان هستند .این بیثباتی سیاسی مانع از ثبات اقتصادی در این
کشورها شده و ســرمایهگذاران خارجی را از بازار این کشورها خارج
کرده است.

مرکز تحقیقات ایرباس در دره سیلیکون به نام «آ  »3در حال کار روی
تاکسی پرندهای به نام «واهانا» است و اعالم شده که اولین آزمایش
این تاکسی تا انتهای سال جاری میالدی انجام خواهد شد.

[ آینده هوانوردی ]

ایرباس و بوئینگ در پی ساخت هواپیماهای بدون خلبان

شرکتهای حوزه هوانوردی همان مسیری را طی میکنند که خودروسازها در میانه آن هستند
ایرباس در جستوجوی توســعه هواپیماهای خودران
و فناوریهایی اســت که یک خلبان بتواند هواپیماهای
جت تجاری را هدایت کند و جای کمکخلبان را فناوری
بگیرد .پل امنکو ،مدیر بخش فناوری شرکت ایرباس گفته
است که این ابزار خودران به کاهش هزینههای مربوط به
کارکنان شرکت کمک خواهد کرد .او گفته است« :یک
راه بنیادیتر برای کاهش هزینهها این است که بگوییم
کیونقی پارک
شاید نیاز به کارکنان پرواز را در آینده صنعت هواپیمایی
کاهش دهیم .ما به دنبال عملیات پرواز با یک خلبان به
تحلیلگر حوزه هوانوردی
عنوان یک گزینه بالقوه هستیم و بسیاری از فناوریهایی
گ
منبع بلومبر 
که برای این کار نیاز داریم ،ما را در مسیری قرار میدهند
چرا باید خواند:
که در آینده بتوانیم عملیات پروازی بدون خلبان داشته
در سالهای اخیر
باشیم ».صنعت هوانوردی شاهد همان روندی است که
خبرهای زیادی
در بازار خودرو اتفاق افتاده است؛ جایی که خودروسازان
درباره خودروهای
درحال ســرمایهگذاری یا خرید استارتآپهای تولید
بدون راننده منتشر
خودروهای بدون راننده هستند .تولیدکنندگان هواپیما،
و گفته شده است که
از جمله شرکتهای ایرباس و بوئینگ در حال مسابقه
این فناوری جهان را
دادن بر سر توسعه آن نوع از فناوریهای هوش مصنوعی
متحول خواهد کرد.
هستند که یک روز رایانهها را قادر سازد هواپیماها را بدون
برای خوانندهای که
اینکه در کنترل انسان باشند ،به پرواز درآورند.
روندهای آینده را
به واقعیت پیوستن این فکر در صنعتی که دههها در
دنبال میکند جالب
پروازهای تجاریاش استفاده از دو خلبان معمول بوده،
خواهد بود که بداند
همینمسیردرصنعت کار سادهای نخواهد بود .بعد از اینکه یک خلبان آلمانی
یک هواپیمای ایرباس آ  320را در سال  2015به کوههای
هوایی نیز در حال
آلپ واقع در فرانسه کوبید ،حضور دستکم دو خلبان در
پیموده شدن است.
کابین پرواز هواپیماهای تجاری الزامی شده است .عالوه
بر اینکه در مقررات و دستورالعملهای پروازهایی که در
کار حملونقل مسافر فعال هستند ،وجود یک خلبان یا
نبود خلبان نیامده ،رابرت مان ،یک مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی «امریکن ایرالینز» که
مشاور صنعت هوانوردی است ،میگوید که مشخص نیست آیا مسافران و شرکتهای بیمه
اجازه خواهند داد چنین پروازهایی بدون خلبان انجام شود یا خیر.
شکور یوسف ،بنیانگذار شرکت مشاوره هوانوردی «اندائو آنالیتیکز» در مالزی ،میگوید:
«مردم به طور بحثبرانگیزی درباره این نوع چیزها دلواپس هستند .شما اتوبوسهای بدون
راننده را دارید ،ماشــینهای بدون راننده را دارید ولی درباره وسیلهای که پرواز میکند،

موضوع خیلی متفاوت است».
شــرکت ایرباس دارای بخشی اســت به نام «اربن ایر موبیلیتی» (جابهجایی هوایی
شهری) که در پی کشف فناوریهایی است برای خدماتی از حملونقل هلیکوپتری به
محض تقاضا گرفته تا توزیع به وسیله پهپاد ،ترتیب داده شده است .شرکت بوئینگ نیز در
ماههای گذشته شرکتی را خرید که در کار تاکسی هوایی برای شرکت اوبر فعال بود و نیز
یک شرکت تولید هواپیماهای الکتریکی-هیبریدی را تصاحب کرده است.
در هفتههای گذشته ،شرکت ایرباس موافقت کرده است که یک مرکز هوانوردی در
منطقه شــنژن چین ،نزدیک به هنگکنگ ،برپا کند .ارمنکو میگوید این تاسیسات به
سرعت بخشیدن تحقیقاتی که مورد نیاز آینده سفرهای هوایی است کمک خواهد کرد
و چین نیز به ایرباس به عنوان فرصتی برای طراحی و توســعه چنین فناوریهایی نگاه
میکند .او میگوید« :من فکر میکنم که سرعت کلی صنعت هوانوردی در چین تازه در
حال افزایش یافتن است .این فرصتی برای چین است که همانطور که در دیگر صنایع
توانسته پیشرفت کند ،در صنعت هوانوردی و بخشهای طراحی سیستمهای هوانوردی،
طراحی رژیم نظارتی برای آینده و دست یافتن به فناوری جابهجایی هوایی شهری ،قدم
بردارد».
شرکت فرانسوی «تولوز» نیز در حال جستوجوی فناوریهایی است که خودکارسازی
بیشــتری را در کابینهای خلبان هواپیماهای تجاری مهیا کند و بتواند مشکل کمبود
خلبان در صنعت هوایی کشورهایی مثل چین را که در کمتر از یک دهه در حال تبدیل
شدن به یکی از بزرگترین بازارهای صنعت هوانوردی است ،حل کند .ارمنکو میگوید که
بحثها درباره شرکتهای چینی مثل «بایدو» که در جستوجوی راههایی برای استفاده
از وسایل نقلیه بدون راننده در صنعت هوانوردی است ،باال گرفته است.
شرکت بوئینگ تخمین زده است که طی دو دهه آینده ،در حدود  637هزار خلبان در
کل جهان در صنعت هوانوردی تجاری مورد نیاز خواهند بود .این صنعت در جستوجوی
راههایی برای تولید خدمه بیشتری برای کابین خلبان است چراکه به گفته ارمنکو ،از زمان
شروع به کار صنعت هوانوردی تاکنون ،تنها  200هزار خلبان تربیت شدهاند.
مرکز تحقیقات ایرباس در دره سیلیکون به نام «آ  »3در حال کار روی تاکسی پرندهای
به نام «واهانا» اســت و اعالم شــده که اولین آزمایش این تاکسی تا انتهای سال جاری
میالدی انجام خواهد شد .این وسیله نقلیه بدون خلبان که با انرژی الکتریکی کار میکند،
میتواند مثل تاکسیهای رایج از سوی مشتریان فراخوانده شود اما توی ترافیک نخواهد
ماند .این ماشــین حملونقل پروازی که فقط یک نفر در آن جای میگیرد ،طبق اعالم
شرکت ایرباس میتواند با سرعتی باالی  50مایل در ساعت ،زمان سفرهای درون شهری
ساکنان شهرهای بزرگ را کاهش دهد .به نظر میرسد که در آینده ،این وسایل حملونقل
متداول شوند و بهتدریج ،شرکتهای هواپیمایی نیز بتوانند به پیشرفتهایی در ساخت
هواپیماهای بدون خلبان یا با خلبان کمتر دست پیدا کنند.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوهفتم ،دی 1396

169

آیندهپژوهی
[ آینده خودروهای سنگین ]

کامیون آینده آمد

آیا ایالن ماسک و تسال یکتنه صنعت خودروهای باری را تغییر میدهند؟

ایالن ماسک مدیرعامل تسال موتورز که همیشه با برنامههای
منبع وایر د
نوآورانــه و رو به آیندهاش ســر و صدا به پا میکند ،اخیرا در
چرا باید خواند:
مراسمی غیرمعمول به معرفی تولید جدید شرکتش پرداخت؛
کامیونی از سوی
کامیون آینده یا همان کامیون برقی .صنعت خودروهای باری
شرکتتسال معرفی
سنگین مدتها بود که انتظار ورود این محصول نیمهتریلر را
شده که با برق کار
میکشید .کامیون سِمای تسال موتورز سوخت نمیسوزاند و
میکند .بخوانید تا
اگر نی م ساعت شارژ برقی شده باشد میتواند  400مایل (۶۴۰
بدانیدپتانسیلهای
کیلومتر) را طی کند .این کامیون از سیستم پیشرفته اتوپایلت
چنین کامیونی در
(خودران) تسال هم بهره میبرد و بیبرو برگرد هوشمندترین
آینده حمل و نقل
کامیونی است که ممکن است در جادهها حرکت کند.
سنگینچه خواهد
مشخص اســت که تسال امیدوار اســت با رویکرد رو به
بود.
آیندهاش در تولید کامیــون برقی ،توجه مدیران ناوگانهای
بــاری و رانندگان کامیون را که مدتهــا از نبود نوآوری در
صنعت کامیونسازی شکایت داشتهاند ،به دست بیاورد.
بنا بر آمار انجمن کامیونرانی امریکا ،این صنعت در سال  ۲۰۱۵درآمدی بالغ بر  ۷۲۶میلیارد
دالر داشت و  ۳.۵میلیون راننده را به خدمت گرفته بود .بنابراین ،این صنعت خیلی بزرگ است و
جای نوآوری زیادی در آن وجود دارد .اما به رغم کمبود راننده و مشکالت دیگر ،ابداعات الزم برای
تسریع حمل و نقل کامیونی سرعت کمی داشته است .از سوی دیگر ،مسئله هزینه سوخت نیز
مطرح است .در سالهای اخیر هزینه سوخت رو به کاهش داشته است اما همچنان دغدغه مهمی
برای این صنعت باقی مانده اســت .بنابراین عجیب نیست که دستاندرکاران این صنعت از بابت
پتانسیل باالی حل مشکل توسط کامیون برقی تسال هیجانزده باشند.
هزینه اولیه خرید کامیون برقی تســا باالتــر از کامیونهای
متعارف است اما از آنجا که بهجای سوخت در آن از برق استفاده
خواهد شد ،هزینه اضافی اولیه جبران میشود .همچنین برخی
ویژگیهای آن باعث میشــود که هزینه نگهداری و تعمیرش
کامال پایینتر از کامیونهای متعارف باشد .تنها نکتهای که هنوز
مانع از همهگیر شدن استفاده از کامیون برقی میشود این است
که باید اعتماد به استفاده از آن در جادهها به وجود بیاید و این
کار زمان میبرد.
تســا در حالی این نیمهتریلر برقــی را معرفی کرده
کــه غولهایی مثــل دایملر و کامینز که تجربــه کار روی
کامیونهای بزرگ را دارند نیز در حال کار روی کامیونهای
برقی مشابه هستند .بنابراین باید دید که تسال میتواند بازار
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را در این خصوص به دست بگیرد یا نه.
واقعیت این اســت که تقاضای زیادی برای کامیون برقی در برخی نقاط جهان وجود دارد؛ به
خصوص در مناطقی مثل اروپا که به مســئله آلودگی هوا و تاثیر منفی سوختهای دیزلی روی
محیط زیست اهمیت زیادی داده میشود.
اما یک نکته خیلی واضح اســت و آن اینکه تسال ســعی کرده کامیون آینده را بسازد؛ یعنی
ویژگیهایی در طراحی آن قرار بدهد که کامال محصولی برای آینده به نظر برســد .حتی برنامه
معرفی این محصول هم به گونهای طراحی شده بود که همین حس را بدهد و البته رسانهها هم
توجه زیادی به آن نشان دادند .درواقع همانقدر که به برنامههای فضانوردی اسپیسایکس ایالن
ماسک توجه میشود به کامیون برقی تسال هم توجه شد.
JJمن در کامیون برقی تسال نشستهام
زاک استرادا خبرنگار مجله وایرد یکی از معدود افرادی بوده که پیش از معرفی کامیون برقی
تســا ،دو مدل از آن را در کارخانه تســا در هاوتورن در ایالت کالیفرنیا امتحان کرده اســت .او
میگوید این دو کامیون در برابر دو کامیون دیزلی از فریتالینر و اینترنشنال قرار داده شده بودند تا
تفاوتهای کامیون برقی با آنها بیشتر مشخص شود.
به گفته او ،یکی از ویژگیهای کامیون برقی تسال این است که صندلی راننده وسط قرار گرفته
و دید جامعتر و بهتری از جاده به راننده میدهد .همچنین راننده از هردو طرف به صفحات لمسی
دسترسی دارد که مسیر و سایر اطالعات الزم در مورد محیط اطراف را به او نشان میدهد.
دو آینه متعارف بزرگ کامیونی در این مدل هم در خارج از وسیله نقلیه نصب شده است اما در
عین حال ،دو صفحه لمسی داخل هم تصاویری از طرفین کامیون را نشان میدهند که از طریق
دوربینهای نصبشــده زیر آینههای خارجی ثبت میشوند .دوربینهای رو به جلویی در قسمت
پایین شیشه جلو هم وجود دارد که برای عادتکردن راننده به نشستن در وسط
وسیله نقلیه کاربرد دارند.
افزایش دید در کامیون برقی تســا به این معنی اســت که آن باالتر از
کامیونهای دیگر است و سیستم اتوپایلت (خودران) هم این حس را تقویت
میکند .از جمله ویژگیهای این سیســتم میتــوان به ترمزهای اضطراری
خودکار و نیز حفظ الین حرکت اشاره کرد.
فعال شــرکت میجیر که مقرش در ایالت میشیگان است و محصوالت
مختلف سوپرمارکتی را به دست مشــتریان میرساند ،سفارش چهار
کامیون برقی تسال را ثبت کرده و برای پیشپرداخت هرکدام نیز  5هزار
دالر پرداخته است .فروشگاه زنجیرهای والمارت نیز سفارش مشابهی را
ثبت کرده است .اما به نظر میرسد که در آینده نزدیک درباره این کامیون
برقی خیلی بیشتر بشنویم.

 ................................گیـشـه ................................
دردسرهای ستاره شدن
در سالهاي اخير تاثير سلبريتيها روي اجتماع و سياست بيشتر شده است
تاثيري كه گاهي سودمند و گاهي مخرب است
بعد از زلزله کرمانشاه دوباره موجی از واکنشها از سمت سلبریتیها در فضای مجازی داشتیم .بسیاری از آنها مفید واقع شدند و به
صوفیا نصرالهی
روند کمکرسانی شتاب دادند اما خیلیها هم بدون اطالع از وضعیت تنش بیشتری در جامعه ایجاد کردند .سلبریتیها همیشه با
واکنشهایشان نسبت به مسائل اجتماعی در جامعه موج ایجاد میکنند .آنها توانایی تاثیرگذاری دارند و باهوشهایشان از این
منتقدسینما
توانایی در مسیر درستش استفاده میکنند و برخی دیگر هم فقط میخواهند هواداران و فالوئرهایشان را به هر قیمتی بیشتر بکنند.
در آن طرف دنیا هم وضعیت از همین قرار است .سلبریتیهای خارجی هم در کنشهایشان ،چه سیاسی و چه اجتماعی با واکنشهای افراطی از سوی جامعه
مواجه میشوند با این حال به نظر میرسد آنها بیشتر آداب ستارگی را بلدند و محتاطتر عمل میکنند.

گیشـه

از ستارههای آسمان یکی میشود کوکب درخشان

درباره سلبریتیها و چهرههای مشهور در عرصههای مختلف که به مسائل اجتماعی عالقهمندند
در دایرهالمعارف در توضیح کلمه ســلبریتی آمده :شخص مشهور به خصوص در عالم هنر و
سرگرمی و ورزش ،وضعیت شناختهشده بودن .هر بازیگر یا خواننده یا ورزشکاری سلبریتی نیست.
سلبریتیها باید گروهی از هواداران پروپاقرص داشته باشند که همه حرکات و آثارشان را دنبال کنند.
درنتیجه میشــود گفت که سلبریتی به دالیل مختلفی از چهره گرفته تا رفتارهای اجتماعیاش
پدیــد میآید و تا زمانی عمرش حفظ میشــود که بتواند هوادارانــش را حفظ کند ،در غیر این
صورت تبدیل به سلبریتی سابق میشود .این هالیوود بود که مفهوم سلبریتی را به وجود آورد .یک
تهیهکننده آلمانی ادعا کرد که یکی از هنرپیشگان مشهور در تصادف مرده و بعد از مدتی این خبر
تکذیب شد و اعالم کرد که قرار است بازیگر در فیلمی که او تهیه میکند حضور داشته باشد .این
جرقهای شد برای اینکه مردم به زندگی خصوصی ستارهها عالقه پیدا کنند .خب حاال که درباره
مفهوم سلبریتی حرف زدیم معلوم شد با آدمهایی طرف هستیم که از طرف مردم (چه هوادارشان
باشــند و چه جزو مخالفانشان) رصد میشوند .اینکه چرا خیلی از سلبریتیها برای مردم جذاب
هســتند در دانشگاههای غربی مورد مطالعه قرار میگیرد و حتی کنفرانسهایی درباره تاثیرشان
گذاشته میشود .طبق آمارهایی که منتشر شده سلبریتیها تاثیرگذارترین گروه روی جامعه هستند.
تاثیرشان از سیاستمداران ،هنرمندان (هرچند برخی از آنها میتوانند سلبریتی هم باشند) و هر گروه
دیگری که فکرش را بکنید بیشتر است .در یک نظرسنجی مشخص شد که سلبریتیها میتوانند
مردم را به رأی دادن تشویق کنند .آنها حتی روی عالم سیاست هم تاثیر میگذارند.
این اهمیت و تاثیرگذاری شمشــیر دولبه خطرناکی است .گاهی اوقات کنشهای اجتماعی و
سیاسی سلبریتیها منجر به موضعگیریهای درست جامعه درباره یک موضوع میشود .جان لنون
در دهه  60میالدی با سیاستهای ضدسرمایهداری امریکا مخالفت کرد و با میلیونها طرفداری که
در سرتاسر جهان داشت حتی بعد از مرگش هم تظاهرات ضدامپریالیستی زیادی صورت گرفت.
بیانصافی است اگر نقش سلبریتیهای آن دهه را در جنبشهای سیاسی نادیده بگیریم.
از طرف دیگر قرار نیست همه سلبریتیها روشنفکر ،کتابخوان و متفکر باشند .خیلی از آنها
نمونه بیبندوباری محسوب میشوند .در همان دهه  60خیلی از سلبریتیها روی عادات زندگی
مردم تاثیرگذاشــتند .هیپیها و مخدرهای روانگردانی مثل ماریجوآنا و اســید هم تحتتاثیر
سلبریتیهای رواج یافتند که از تاثیر این نوع زندگی روی هنرشان میگفتند.
نکته جذاب دیگر این است که باید توجه کنیم کنشهای اجتماعی سلبریتیها وامدار جریان
جامعه اطرافشــان اســت .این نکته البته مثال نقض هم دارد.
سلبریتیهایی هستند که خودشــان یک جریان مشخص را،
منفی یا مثبت ،کلید زده باشــند اما در شکل عمومی اتفاقی یا
جریانی در جامعه ،سلبریتیها را با یک موج همراه میکند و آنها
نسبت به جریان واکنش نشان میدهند .واکنش آنها توسط مردم
رصد میشود و موافقان و مخالفان را وادار به واکنش میکند .این
کلمه «وادار» ممکن است برایتان عجیب باشد چون به هر حال
سلبریتی بیچاره اسلحه به سمت کسی نگرفته که به من واکنش
نشان بده یا شلیک میکنم! این از خواص سلبریتی بودن است
که ناخودآگاه همه درباره کنشهای اجتماعیشان واکنش دارند.
چرایش را دقیق نمیشود گفت .اگر یک فرد عادی از معلم گرفته
تا همکالسی و همکارمان درباره موضوعی مثل انتخابات حرف
بزند درنهایت موافق یا مخالف که باشیم بعد از مدتی فراموشش
میکنیم اما اگر سلبریتی در این مورد حرف بزند برای همیشه
در یاد مردم میماند.
سلبریتی ایرانی یا خارجی فرقی ندارد ،آنها باید هر روز کنش
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جدیدی داشته باشند که یادشان را برای مردم زنده نگه دارد .راستش چند سالی است که کنشهای
اجتماعی ســلبریتیها مد شده اســت .قبل از دهه  90میالدی بیشتر کنشهای سلبریتیها در
محدوده سیاســت بود .شاید به دلیل شرایط سیاسی روز .جنگ جهانی دوم تمام شده بود و بعد
جنگ سرد را داشتیم و فضا کامال سیاسی بود .از میانه دهه  80وقتی در جهان ثبات نسبی سیاسی و
اقتصادی برقرار شد حاال سلبریتیها باید وظیفه تازهای برای خودشان پیدا میکردند .آنها از سیاست
به جامعه تغییر مسیر دادند .حاال به طبقههای پایینتر احساس تعهد میکردند .دست نوازش به
سر کودکان بیسرپرست میکشیدند .به مناطق محروم جهان سفر میکردند .حضورشان در عرصه
اجتماعی آنقدر کارآمد بود که حتی سازمانی جهانی مثل یونسکو تصمیم گرفت از آنها به عنوان
سفیر در سرتاسر جهان استفاده کند .آنها سفیر صلح ،بهداشت و آبوهوا شدند بیآنکه لزومی داشته
باشد تخصصی در این زمینه کسب کنند .ویترین یک سلبریتی کافی است تا در جامعه اثرگذاری
کند با این حال کم نبودند ســلبریتیهایی که بعد از ورود به این عرصهها دانششان را هم بیشتر
کردند و این تعهدها چنان بر جانشان سنگینی کرد که حتی روی هنرشان هم تاثیر گذاشت .آنها
شروع به انتخاب فیلمهای متفاوت کردند .اینکه اشارات این نوشته بیشتر به بازیگران است طبعا به
دلیل محبوبیت بیشتر آنهاست و اینکه گستردهترین طیف سلبریتیها هستند .رتبه دوم در اختیار
ورزشکاران قرار دارد .در ایران فوتبالیستها تبدیل به سلبریتی میشوند .آنقدر که علی دایی در
واکنش به زلزله کرمانشاه شماره کارت اعالم میکند و مردم از حرکتش قدردانی میکنند.
نکته مثبت ماجرا این اســت که حاال کسانی را داریم که مردم دوستشان دارند و میتوانند با
رفتارهای اجتماعیشان مردم را تحتتاثیر قرار بدهند .نکته منفی اینجاست که خیلی از سلبریتیها
به اصطالح جوگیر میشوند .آنها درباره هرچیزی اظهارنظر میکنند .جمالتی که خیلی اوقات پوچ
است و گاهی هم ممکن است به دلیل اطالعات اشتباهی که به مردم میدهد خطرناک باشد .اگر
یک سلبریتی در تلویزیون درباره «پیشبینی زلزله در تهران» صحبت کند ترس و وحشت عمومی
مردم را فرامیگیرد .اگر بعد از او یک مهندس یا پروفسور زلزلهشناس هم حرف کارشناسی بزند
کالم سلبریتی موثرتر است.
این روزها شــبکههای اجتماعی به خصوص فیسبوک ،توئیتر و اینستاگرام هم محملی شده
که ســلبریتیها به صورت مستقیم و خیلی سریع نسبت به اتفاقات جامعه واکنش نشان بدهند
و بیواســطه تلویزیون یا هر رســانه دیگری مردم از موضع آنها نسبت به یک مسئله اطالع پیدا
کنند .مهراب قاسمخانی از یکی از مجریهای تلویزیون عصبانی
میشــود ،یک هشتگ راه میاندازد و بالفاصله موج آن هشتگ
همه شبکههای مجازی را فرامیگیرد .خیلی از مردم شاید آن
خانی سلبریتی که برایشان
مجری را نشناسند اما مهراب قاسم ِ
آشناست.
اینهــا را گفتیم و در نهایــت این مقدمــه را با حرفهای
جاناتان بالدوین تمام میکنیم که استاد دانشگاه کمبریج است
و دورههایی برای مطالعه سلبریتیها داشت .بالدوین میگوید:
«دیکنز و شکسپیر هم سلبریتی بودند .حاال در ادبیات با مطالعه
آنها یک دوره را میشناسند .غیر از این از چه راهی میشد این
کار را کرد؟ در مطالعات جین آســتین میشود قرن نوزدهم را
شناخت .سلبریتیها قالبی هستند که میشود با آنها سایر عناصر
را شکار کرد».
عنوان گزارش برگرفته از دیالوگ فیلم «کمالالملک» علی حاتمی درباره
هنرمندان« :هنر مزرعه بالل نیست که هر سال محصولش بهتر شود .از
ستارههای آسمان هم یکی میشود کوکب درخشان ،الباقی ای ،سوسو میزنند».

مرحوم علی معلم زمانی درباره رفتار سلبریتیها به خصوص در مأل عام و شبکههای اجتماعی گفته بود« :بعضیها تصور میکنند صفحه مجازی ،تختهسیاه شخصی
آنهاست .خیر! شبکه اجتماعی ،تختهسیاه شخصی تو نیست .هرچه بر روی آن میگذارید شما را در معرض نظر و قضاوت قرار میدهد .حال چهره آشنا جامعه
باشید ،صفحه “فن پیچ” داشته باشید که  300هزار 500 ،هزار نفر عضو دارد ،طبیعی است این تعداد نظر و تصویر شما را میبینند و خیلی از آنها نظر میدهند».

ستاره است

درباره رفتارهای اجتماعی سلبریتیهای ایرانی و واکنشهای مردم به آن
سلبریتیهای ایرانی اهمیت زیادی برای مردم دارند .آنها خیلی سریع و دقیق رصد میشوند .از
بازیگران درجهسه گرفته که به واسطه شبکههای اجتماعی و معموال پارامترهایی مثل چهره مشهور
میشوند تا چهرههایی که واقعا آدمهای جدی عرصه هنر هستند باید مراقب هر کالمشان نهفقط
در صدا و سیما ،که در صفحات شخصیشان هم باشند چون هر جمله آنها به سرعت در شبکههای
مجازی تکثیر میشود و مردم به آن واکنش نشان میدهند.
یک ســری از رفتارهای اجتماعی از دیرباز میان چهرههای محبوب مردم رواج داشــته است.
جهان پهلوان تختی برای کمک به مردم کمبضاعت شهرت داشت .پیش از انقالب به دلیل ساختار
ســاده جامعه مهمترین رفتار اجتماعی مثبت سلبریتیها همین کمک به طبقات فقیر بود .حاال
اما واکنشهای اجتماعی ابعاد وســیعتری پیدا کرده است .از حمایت از محیط زیست بگیرید تا
حمایــت از حیوانات ،انجمنهای خصوصی ( )NGOکه در زمینه فعالیتهای متفاوت تشــکیل
میشــوند و کمک به کودکان کار و غیره .آنها به نوعی میتوانند مرجعی برای ایجاد موج شــوند.
منتها در هر دوره واکنش مردم به رفتارهای آنها متفاوت اســت .حضور آنها در مســائل سیاسی
میتواند خیلی خوب نشانگر این موضوع باشد .در دوره قبلی شورای شهر رأی آوردن تعداد زیادی
از ورزشکاران حیرتانگیز بود .کشتیگیران و وزنهبرداران به شورای شهر راه پیدا کردند بدون اینکه
مردم درباره ســابق ه مدیریتیشان اطالع درستی داشته باشند .بعدتر همین مردم در مورد عباس
جدیدی شــوخیهای زیادی ساختند و نتیجهاش این شد که در دوره بعد شورای شهر اتفاقا این
اجتماعی غلطشان نبود؟ مثل
ورزشکاران از صحنه حذف شدند .آیا دلیلش بسیاری از رفتارهای
ِ
دعواهای شورای شهر که شبیه رفتارهای استادیوم بود یا عکس گرفتن عباس جدیدی با مرحوم
پورحیدری در بیمارستان.
البته وزنه مثبت رفتارهای اجتماعی سلبریتیهای ایرانی خیلی هم سبک نیست .این طرف گود
مثال نیکی کریمی و شهاب حسینی را داریم که وقتی فیلم «سوت پایان» را میساختند در راستای
همان اثر که درباره قصاص بود به خانه مقتوالن زیادی رفتند و سعی کردند از آنها برای قاتلشان
حکم بخشش دریافت کنند یا حتی کمپینهایی برای تشکیل پول دیه و نجات خیلیها از چوبه
اعدام فراهم کردند .یا بعد از زلزله اخیر کرمانشاه نوید محمدزاده که خودش اهل همان خطه است و
این روزها ستاره اول سینمای ایران ،کمکهای مردمی را جمعآوری کرد و نحوه پخش آنها را هم در
اینستاگرامش به نمایش گذاشت .یا الهام پاوهنژاد جزو بازیگرانی بود که کمکهای زیادی در راستای
امداد به زلزلهزدهها کرد .علی دایی که سلبریتی ورزشی محسوب میشود هم نشان داد که چقدر
برای مردم چهره محبوب و دوستداشتنیای است .تعداد زیادی از مردم کمکهای خودشان را به
شماره کارتی که علی دایی اعالم کرده بود واریز کردند و درنهایت هم از عملکرد او خوشحال بودند.
این وسط اما بودند سلبریتیهایی که سری به کرمانشاه زدند و عکس و سلفی گرفتند و مردم را
عصبانی کردند .حتی یکی از سلفیهای نوید محمدزاده با یک پیرمرد کرمانشاهی هم باعث ناراحتی
برخی از فالوئرهایش شد که محمدزاده با تیزهوشی توانست ماجرا را جمع کند.
یکی از مشکالت جامعه ما البته این است که سلبریتیهایمان در هر حوزهای خودشان را ملزم
به واکنش میدانند .آخرین نمونهاش لیال اوتادی است که بعد از برنامه ویژه قرعهکشی جامجهانی
که اتفاقا رضایت مردم را جلب کرد در صفحه اینستاگرامش نوشت« :اتفاق خجسته حضور نه ۴
ساعت حتى ٢۴ساعته یه ستاره فوتبال (قبل) تیم پرتغال در تلویزیون ملى ما نیست ،اتفاق خجسته
اون موقعیه که آقاى گل ما یا لژیونرهاى ما نه به تلویزیون پرتغال حتى به تلویزیون ممالک همسایه
برن و ١٠٠هزار یورو پول بگیرن وکلى عزت واحترام ...اتفاق خجسته وقتیه که در این وضعیت به
واقع خراب اقتصادى کشور ما که همه مردم و بانکها و غیره به دلیل تحریم و قیمت دالر و نوسان
بازار و غیره دچار بحراناند ،یک شرکت که چندسالى بیشتر از فعالیتش نمیگذره چطور چنین
هزینهاى میکنه .اصال چرا باید این هزینهها وقتى میشه در چرخه اقتصاد مملکت خودمون باشه
باید تبدیل به یورو بشه و خارج بشه؟ االن با حضور ایشون چه اتفاق خجستهاى رخ داده؟ یا اصال

رخ داده یا توهمى بیش نیست؟
پىنوشــت :مبلغ دقیقا ١٠٠هزار یورو به اضافه تقبل هزینه سفر بسیار الکچرى ایشون همراه
با سگشون بوده که براى نگهدارى سگشون در ساعات برنامه بیش از  ١٠٠٠یورو هزینه پرداخت
میشده».
خانم اوتادی بازیگر اســت ولی گویا خواسته بیشتر با یک موج همراه شود وگرنه کیست که
نداند حضور لوئیس فیگوی پرتغالی و هزینه برای ساخت یک برنامه حرفهای جزو اولویتهای هر
تلویزیونی است .سازندگان برنامه قرعهکشی جامجهانی هم به او پاسخ دادند که اوال مهمانها در
این شــرایط سگهایشان را به همراه نمیآورند و بعد هم برای ساخت یک برنامه حرفهای هزینه
الزم اســت و حتی کنایه زدند که خانم اوتادی هم فیلمهای بهتری بازی کند تا برای فیلمهایش
هزینه شود! دعوا میتوانست به همینجا ختم شود ولی وقتی پای دو سلبریتی مثل لیال اوتادی و
عادل فردوسیپور در این دعوا باشد به معنای درگیر شدن لفظی هزاران نفر با هم زیر پستها و
کامنتهاست .سلبریتیها اینطوری نبض جامعه را به دست میگیرند.
نمونه دیگر واکنشی است که استاد جمشید مشایخی ،بازیگر پیشکسوت ایران که خیلی روی
اخالق و حرف زدن تعصب دارد در مورد لیونل مسی نشان داد .چند سال پیش موقع بازی ایران
و آرژانتین ،زمانی که تیم فوتبال ما خیلی درخشان ظاهر شده بود اما دروازه ایران جلوی شوتها
و تکنیک ناب مسی تاب نیاورد ،مردم به صفحه اینستاگرام مسی هجوم بردند و شروع به فحاشی
کردند .جمشید مشایخی چندی بعد ،از طرف مردم ایران از لیونل مسی عذرخواهی کرد .میخواست
به مردم درس اخالق بدهد اما همین واکنش از سوی یک سلبریتی تبدیل به شوخی شد که هنوز
هم در شبکههای مجازی ادامه دارد؛ چون لیونل مسی که جمشید مشایخی را نمیشناسد!
اگر بخواهم در مورد فعالیتهای اجتماعی یک ســلبریتی نمونه مثال بزنم ،میگویم به هدیه
تهرانی نگاه کنید که در سالهای اخیر چطور به حمایت از محیط زیست و حیات وحش پرداخته
است .هدیه تهرانی را در ویدئوها در حال تیمار حیوانات یا جمعآوری زباله از طبیعت میبینیم که
نمونه یک رفتار اجتماعی درست است که میشود تاییدش کرد .یا نگار جواهریان با کمترین مانور
تبلیغاتی با انجمن کودکان کار همکاری میکند و بازتابش باز هم یک رفتار اجتماعی درست را دربر
میگیرد .با وجود همه نمونههای خوب و بد ،واقعیت این است که سلبریتیها نباید هدایتکننده
جریان جامعه باشند .زمانی یوسف اباذری بعد از مرگ مرتضی پاشایی به نحوه خواندن او اعتراض
کرد .پاشــایی سلبریتی بود و اباذری جامعهشناس و استاد دانشگاه .از نقطهنظر موسیقایی حرف
اباذری منطقی بود اما مردم به او تاختند چون تحمل نداشتند کسی سلبریتیشان را تخریب کند.
مردم فقط خودشان دست به تخریب ستارهها میزنند!
نمونههای دیگری از سلبریتیها
بهاره رهنما

ازدواجش یک رفتار اجتماعی نبود اما مانوری که در اینباره در شبکههای اجتماعی
داد و صحبت از ازدواج مجدد و پوشیدن لباس عروس و غیره یک موج اجتماعی ایجاد
کرد که اکثر واکنشها به آن منفی بود.

بهرام رادان

در فعالیتهای زیادی شرکت دارد ،از جمله مهمترینشان حضورش در کمپ کودکان
افغان که با واکنشهای خوبی مواجه شد.

پگاه آهنگرانی و
باران کوثری

حضورشان در کمپینهای انتخاباتی ریاستجمهوری با واکنشهای مثبت روبهرو شد.

مهتاب کرامتی

سالهاست که در یونیسف حضور فعال دارد و سفیر کودکان است و همیشه هم این
رفتارهای اجتماعیاش با استقبال و واکنش مثبت روبهرو شده است.

علی پروین

از سلبریتیهای مهم غیرسینمایی ،و ورزشی که عمده رفتارهای اجتماعیاش در
برگزاری مجالس مذهبی و کمک به کمدرآمدهاست و همیشه هم طرفدار داشته است.
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گیشـه

سلبریتیهای تحت فشار جامعه
گفتوگو با امیرحسین کامیار ،نویسنده و مدرس روانشناسی
تحلیلی درباره رفتارهای اجتماعی سلبریتیهای ایرانی و
واکنشهای اجتماعی به آنها

امیرحسین کامیار نزدیک به یک دهه است که روانشناسی تحلیلی تدریس میکند .حوزه تخصصیاش شیوه
روانشناسی یونگ است و با همین نگاه درباره مسائل اجتماعی در شبکههای مجازی و نشریات یادداشت مینویسد.
یادداشتهایی که عموما بحثبرانگیز میشوند .از او یک کتاب هم منتشر شده است .با امیرحسین کامیار درباره
رفتارهای چهرههای مشهور در شبکههای مجازی و اتفاقات اجتماعی روزمره و واکنش مردم به آنها صحبت کردیم.
کامیار معتقد است که از نظر روانشناختی این جامعه است که روی رفتار اجتماعی سلبریتیهایش تاثیر میگذارد.

ما بخشهایی از
جان خودمان را
مثلهوشمندی،
زیبایی ،ثروت،
موفقیت و قدرت
روی آدمهایی
فرافکنمیکنیم
که به هر دلیلی
به نظر میرسد
تواناییاش را
دارند .مردم
آرزوهای برآورده
نشدهشان را
روی سلبریتیها
فرافکنمیکنند
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بگذارید از پست آخری که در فیسبوک در حمایت از هانیه توسلی
گذاشته بودید شروع کنیم .هانیه توســلی پستی در اینستاگرام برای
گربهاش گذاشــت که واکنشهای متعدد و تندی به همراه داشت .صدها
کامنت دریافت کرد که پستش را مورد مضحکه قرار داده بودند و البته یک
سری از انجمنهای حمایت از حقوق حیوانات هم تاییدش کردند .چرا فکر
میکنید حرکت او در یک فضای عمومی که رصد میشود درست است؟

چیزی که در مورد آن پست خانم توسلی وجود داشت این بود که فارغ از
اینکه این آدم مشهور هست یا نه ،از موضوعی رنج میکشید .و رنج یک مقوله
عمیقا انســانی است و ما نمیتوانیم به آدمها بگوییم که بابت چهچیزی رنج
بکشند یا نکشند .و بسیاری از حمالتی که به او شد بابت این بود که چرا بابت
یک گربه رنج میکشی .این به نظر من در مورد هر آدمی ،چه سلبریتی باشد
چه نه ،غیرمنصفانه است .اما میشود از این زاویه نگاه کرد که آدمی در جایگاه
سلبریتی شاید نباید بخشهایی از زندگیاش را آنقدر شفاف کند که با چنین
هجومی از طرف مردم مواجه شود.
خب پس بگذارید یک قدم عقبتر برویم :سلبریتیها چطور به وجود
میآیند؟

در شکلگیری پدیده آدمهایی که توأمان به شهرت و محبوبیت میرسند
چیزی شبیه ماجرایی وجود دارد که در زمان یونان باستان میان آدمهای روی
زمین و خدایان المپ اتفاق میافتد .در یونان باســتان هرکدام از این خدایان
یک کارکرد خاص دارند ،یعنی بابت یک کارکرد خاص ستایش میشوند .مثل
آرس که بابت جنگ به او متوسل میشوند .و مهمترین ویژگیشان این است
که تواناییای که دارند ابعاد فراانسانی پیدا میکند .آنها دارای امکاناتی هستند
که آدمهای معمولی ندارند .حاال جامعهای را تصور کنید که آن بافت اسطورهای
را از دســت داده و هیچ پناهگاهی ندارد که بخشهایی از روان خودش را در
ابعاد متافیزیک ببیند چون علم دیگر سنگری برای متافیزیک باقی نگذاشته
است .درنتیجه آدمهایی که در جایگاه سلبریتی قرار میگیرند یکجور شبه
خدایان المپ میشــوند .ما بخشهایی از جان خودمان را مثل هوشمندی،
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زیبایی ،ثروت ،موفقیت و قدرت روی آدمهایی فرافکن میکنیم که به هر دلیلی
به نظر میرســد تواناییاش را دارند .مردم آرزوهای برآوردهنشدهشان را روی
سلبریتیهافرافکنمیکنند.

پس برای همین است که توقع دارند آنها سر هر مسئلهای یک واکنش
از خودشان نشان بدهند؟و واکنشی نشان بدهند که جامعه از آنها توقع
دارد؟

آن بخش دوم حرفتان خیلی درست است .یعنی ما توقع داریم آنها منطبق
با چیزی که ما رویشان فرافکن کردهایم رفتار کنند .یعنی اگر هنرپیشهای مثال
به خاطر ادب برایم تبدیل به آدم برجســتهای شده در صورتی که در فیلمی
فحاشی کند ،به رغم اینکه من در سطح خودآگاهم میدانم که این یک فیلم
است آزرده از سینما بیرون میآیم .چون به نظرم آقای ایکس مجسمه ادب بوده
و قرار نبوده فحاشی کند .یعنی من یک قاب دور آدمهای مشهورم میبندم که
حامل توقعات من میشوند و آرزوهای من را زندگی میکنند .به محض اینکه
کمی پایشان را از محدوده این قاب بیرون میگذارند  -و مایلم تاکید کنم که
آدم باالخره از قاب بیرون میزند چون آدمها که نمیتوانند برای همیشــه در
قاب توقعات دیگران بمانند -جامعه از آنها خشمگین میشود.

با این حرفها در حقیقت از آنها درباره رفتارهای اجتماعیشان سلب
مسئولیتمیکنید؟

دو حــوزه را بایــد از هم جدا کنیم :یکی مســئولیتهای اجتماعی این
آدمهاست که باید انجام بدهند که به هر حال هر آدمی به اندازه برخورداریاش
از امکانات جامعه ،در برابر آن جامعه مسئول است؛ اما حوزه دیگر توقعاتی است
که آدمها از آنها دارند .در مورد سلبریتیها بیشتر از آن مسئولیت اجتماعی با
برداشتی طرف هستیم که از این آدمها در ذهن مردم ایجاد شده است و حاال
اگر این شناخت به هر دلیلی مخدوش شود واکنش پرخاشگرانه تندی به خرج
میدهیم .هربار آنها از قاب توقعات جامعه خارج شــوند یعنی دیگر آرزوهای
مردم را زندگی نمیکنند .انگار که به آنها خیانت کردهاند.
خب به هر حال این کنشهای اجتماعی سلبریتیها باید فرقی با مردم
عادی داشته باشد.

اینجا باید دید که سلبریتی میخواهد همچنان در این مسیر باقی بماند.
در مورد سلبریتیها مشکل اینجاست که هر موضوعی میتواند تبدیل به یک
مسئله اجتماعی شود .آیا ازدواج خانم بهاره رهنما بهخودیخود یک موضوع
اجتماعی است؟
نه ،ولی تبدیل شد.

دقیقا میخواهم بگویم حتی وقتی کنش اجتماعی هم در کار نیست یک

در جامعه ایرانی این تصویر که گاهی هم اغراقشده است ،که ما محرومیم و منابع قدرت و ثروت و شهرت تقسیم شدهاند و به ما چیزی نرسیده ،باعث میشود که نهفقط از
سیاستمدارانمان ،که از آدمهای مشهور هم خشمگین باشیم .انگار آنها حق ما را خوردهاند .ایندوتا پارامتر را که کنار هم میگذارم به نظرم میرسد که در جامعه ایرانی ما با یک
اغراق طرف هستیم که آدمهای مشهورمان را خیلی باال میبریم و به همان شدت با خشم بیشتری هم با آنها طرف میشویم .در غرب در این رابطه به توازن رسیده است.

دوگانه تحسین و هجوم میبینی که انگار آن را تبدیل به یک واکنش اجتماعی
میکند که برای مردم اهمیت پیدا میکند.
برویم سراغ یک مقایسه میان خودمان و خارجیها .ما که اخبار را
رصدمیکنیمکمترمیبینیمکهرفتارهایاجتماعیسلبریتیهایخارجی
تا این حد واکنشبرانگیز شــود .چرا؟ آیا به این دلیل است که آنها در
رفتارهای اجتماعیشان درستتر برخورد میکنند؟

جواب قطعی دادن به این سؤال کار سختی است چون برای جواب دادن
به این ســؤال هم به روانشناســی و هم به جامعهشناسی نیاز است .از نظر
روانشناختی ولی چند دلیل میشود برایش برشمرد .یکی از اصلیترینهایش
این اســت که در غرب این آدمها محبوب هســتند ولی در جایگاه خدایگان
نیســتند .آن فرآیند راززدایی از قدرت و شهرت و محبوبیت به گونهای اتفاق
افتاده است که حتی محبوبترین سلبریتیهایشان را هم تبدیل به ابرانسان
نمیکنند .از دوره المپیسازی گذشتهاند .آن دوره وقتی اتفاق میافتد که از یک
فضای رازآلود و متافیزیکی به دوره منطقگرایی گذر میکنی .جامعه ایرانی االن
در حال گذار است .آدم ایرانی یک پایش در آن فضای راز است و یک پایش هم
دارد وارد فضای مدرنیته میشود که مسائل را منطقی تجزیه و تحلیل کند .آدم
غربی این فضا را گذرانده .از زمان رنسانس آنها قرنها گذشته و فرصت داشتهاند
این فرآیند را تجزیه و تحلیل کنند .برای ما ولی یک تجربه جدید است .اگر از
مشروطه به بعد را در نظر بگیریم که به افسونزدایی از قدرت دست زدیم برای
ما یک تجربه متأخر است .نکته دوم محرومیت است .به غرب که نگاه میکنید
یک طبقه متوسط قدرتمند دارید که اگر مرفه و ثروتمند نیستند اما به اندازه
خودشان از دستاوردهای اجتماعی یا محبوبیت و شهرت برخوردارند .در جامعه
ایرانی این تصویر که گاهی هم اغراقشده است ،که ما محرومیم و منابع قدرت و
ثروت و شهرت تقسیم شدهاند و به ما چیزی نرسیده ،باعث میشود که نهفقط
از سیاستمدارانمان ،که از آدمهای مشهور هم خشمگین باشیم .انگار آنها حق
ما را خوردهاند .ایندوتا پارامتر را که کنار هم میگذارم به نظرم میرسد که در
جامعه ایرانی ما با یک اغراق طرف هستیم که آدمهای مشهورمان را خیلی باال
میبریم و به همان شدت با خشم بیشتری هم با آنها طرف میشویم .در غرب
در این رابطه به توازن رسیده است.
به نظرم حاال میتوانیم از آن طرف ماجرا ،یعنی طرف ســلبریتیها
هم نگاه کنیم .آیا سلبریتیهای ما در بزنگاههای اجتماعی واکنشهای
درستی نشــان میدهند؟ مثال اخیرا زلزله کرمانشاه را داشتیم .هزاران
آدم در شبکههای اجتماعی میدیدیم که شماره کارت شخصی میدادند
و خودمان نقدشان میکردیم که کمکها را به یک سازمان حرفهای مثل
هالل احمر باید داد .حاال سلبریتیها دقیقا از همین راه وارد شدند و آنها
هم شماره کارت شخصی دادند.

فارغ از درســتی و غلطی باید درباره دلیلش حرف بزنیم .یک دلیلش این
است که سلبریتی اگر میخواهد سلبریتی باقی بماند نمیتواند فارغ از توقع
آنهایی که او را سلبریتی کردهاند رفتار کند .سلبریتی باید در محدوده همان
قابی که برآیند توقعات هوادارانش است قرار بگیرد .اگر من که جزو بدنه هوادار
آن آدم هستم توقع دارم ســلبریتی من در این شرایط کاری انجام بدهد ،او
مجبور است که مطابق توقع من رفتار کند ،وگرنه با واکنشهای خشمگینانه
روبهرو میشــود .حاال به جامعه ایرانی نگاه کنید که به هر دلیلی بخشــی از
اعتمادش را به نهادهای رسمی از دست داده است .انسان نیاز به اعتماد دارد.
وقتی توانایی اعتماد به نهاد رســمی را از دســت میدهیم دو اتفاق میافتد:
یکی اینکه بهکل ناامید میشویم و دیگر به هیچکس اعتماد نمیکنیم؛ ولی
اکثریتمان شــروع میکنیم به جایگزین کردن آدمهایی که همچنان به آنها
اعتماد داشته باشــیم تا از طریق آن اعتماد بتوانیم بخشی از این نیازمان به
اعتماد را که یکجور امنیت روانی ایجاد میکند پوشش دهیم .سلبریتیها

در این شرایط خیلی سریع میتوانند آدمهایی باشند که نه اینکه حس اعتماد
مردم را جلب کنند ،بلکه این حس روی آنها تابانده شود .سلبریتیها که بهزور
نگفتند به ما پول بدهید .مردم خواستند از طریق آنها کمک کنند چون نیاز
داشتند که به آدمی در این شرایط اعتماد کنند تا از نظر روانی امن بشوند با
این تصور که فردا اگر چنین اتفاقی برای خودشــان افتاد کسانی هستند که
بهشان کمک کنند .سلبریتیها بخشی از این فضای خأل اعتماد را پر میکنند.
چرا به این شــدت چنین چیزی را در غرب نمیبینیم؟ چون این شــکل از
بیاعتمادی در آنجا وجود ندارد .درنتیجه ممکن است آنجا هم یک سلبریتی
کمک جمع کند اما با این حجم از استقبال که خود آن آدم هم سورپرایز شود
یشود.
روب هرو نم 

چند روز پیش در اینســتاگرام یکی از دوستان من پستی گذاشته
بود از آنجلینا جولی و ســخنرانی اسکارش که در آن به زنان افریقایی و
محروم اشاره کرده بود .خب آنجلینا جولی یکی از آن سلبریتیهایی است
که در تمام این ســالها از لحاظ کنشهای اجتماعی در صدر اخبار بوده
است .این دوست من نوشته بود که سلبریتیهای ما چرا از آنجلینا جولی
یاد نمیگیرند که بهجای گذاشــتن پستهایی برای زیادی کردن فالوئر
مثال حرفهای جدی اجتماعی بزنند .آیا واقعا سلبریتی باید وارد حوزه
روشنفکری هم بشود؟

باید در اینباره حرف زد که همه ســلبریتیهای غربی هم که کنشهای
اجتماعی روشنفکرانه ندارند .کیم کارداشیان و پاریس هیلتون هم سلبریتی
هســتند .آیا آنها هم همینقدر روشــنفکرانه حرف میزنند؟ بخشی از این
حملهای که به سلبریتیهای ما میشود مثل حملهای است که به بخشهای
دیگر هم صورت میگیرد .یعنی جامعه ایرانی آنقدر مســتاصل شده که به
هرچیزی حمله میکند تا ویرانی خودش را توجیه کند .اصطالحی که استفاده
میشــود این است که به وطنکشی برخاســتهایم .مثل اتفاقی که در مورد
قرعهکشی فوتبال هم افتاد .ما همانطور که پزشک و مهندس ایرانی را نابود
میکنیم سلبریتی ایرانی را هم زیر سؤال میبریم .در حالی که حقانیت ندارد
چون گفتم در غرب هم پاریس هیلتون هست .اما بخش دیگرش هم به توقع
خیلی زیاد ما از ســلبریتیهایمان برمیگردد ولی اشاره کردم که در غرب از
این نقطه گذشتهاند .آنها نیازشان به ابرانسان را این روزها از طریق فیلمهای
ابرقهرمانی تامین میکنند .آنها پذیرفتهاند که ابرانسان را دیگر در دنیای واقع
پیدا نمیکنند اما ما هنوز همین بیرون دنبال ابرانسان هستیم.
وقتی از ســلبریتیهای امروز حرف میزنیم باید به شــبکههای
اجتماعی هم اشــاره کنیم که ستارهها به وفور از آنها استفاده میکنند.
به نقش شــبکههای اجتماعی در به چشــم آمدن رفتارهای اجتماعی
سلبریتیهااشارهکنیم.

شبکههای اجتماعی شمشیر دولبه هستند .یک سوی ماجرا این است که
به خاطر اینکه دامنه دیده شــدن را باال میبرند اگر آدمی قبال ده سال طول
میکشــید تا به شهرت برســد و باید در ده فیلم بازی میکرد ،حاال با بازی
در یک ســریال و گذاشتن چند عکس مشهور میشود و میلیونی فالوئر پیدا
میکند .از سمت دیگر چون شبکههای اجتماعی انگار آدمها را در یک آکواریوم
شیشهای قرار میدهند ،حاال همه مشغول پاییدن زندگی ستاره محبوبشان
هستند .درنتیجه حوزههایی که ممکن است در آنها جوری رفتار کنند که از
قابشان خارج شوند خیلی بیشتر شده است .درنهایت این را باید در نظر داشته
باشید که ما به نوعی سلبریتیهایمان را مصرف میکنیم .یعنی تا جایی که
آنها بتوانند فرافکنی را جواب بدهند از آنها استفاده میکنیم و بعد کنارشان
میگذاریم .شبکههای اجتماعی باعث شدهاند بتوانیم سریعتر مصرفشان کنیم
و جایگزینهای ســریعتری هم داشته باشیم .درنتیجه فشار روی این آدمها
بیشتر است چون باید خودشان را دائم با این توقعات تطبیق بدهند.

به جامعه ایرانی
نگاه کنید که به
هردلیلیبخشی
از اعتمادش را به
نهادهای رسمی
از دست داده
است .انسان نیاز
به اعتماد دارد.
سلبریتیهادر
این شرایط خیلی
سریع میتوانند
آدمهایی باشند
که نه اینکه حس
اعتماد مردم را
جلبکنند،بلکه
این حس روی آنها
تابانده شود
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گیشـه

جورج کلونی ،آنجلینا جولی و دوستان

درباره کنشهای اجتماعی و سیاسی سلبریتیهای خارجی و توجهی که دریافت میکنند
اینجا هم باز میتوانیم از واقعه زلزله کرمانشاه برای توضیح رفتار سلبریتیهای خارجی استفاده
کنیم .اولین کســی که در همان ساعات اول نسبت به زلزله واکنش نشان داد ،انریکه ایگلسیاس
خواننده اسپانیایی و پسر خولیو ایگلسیاس یکی از مشهورترین خوانندگان جهان است .انریکه در
شبکه اجتماعیاش پستی گذاشت و به مردم ایران و عراق تسلیت گفت .حاال اینکه واکنشش به این
جریان از هوش اجتماعیاش میآید یا از انساندوستیاش یا از اینکه احیانا رفیق ایرانی دارد دلیلش
مهم نیست .او سلبریتیای است که حرکت درستی انجام داده و حداقل میان ایرانیها به هوادارانش
افزوده است .نفر بعدی میسی ویلیامز بود .همان که نقش آریا استارک را در سریال پرطرفدار «بازی
تاج و تخت» بازی میکند .ســریالی که در ایران هم طرفدار زیاد دارد .نورگل یشــیلچای بازیگر
سریالهای ترکی ،در ایران بیشتر سلبریتی است .او که برای بازی در یک فیلم اخیرا به ایران آمده
بود به مردم ایران زلزله کرمانشاه را تسلیت گفت و درنهایت نوبت میرسد به لی یانگ ئه که او هم در
ایران سلبریتی شده .بازیگر نقش یانگوم که به تسلیت ضمنی اکتفا نکرد و یک چک 96هزاردالری
هم به سفیر ایران در کره جنوبی تسلیم کرد.
اینها تنها نمونهای از رفتارهای بالغانه ســلبریتیهای خارجی است .البته نمیشود گفت که
سلبریتیهای خارجی کال رفتارهای درستی از خودشان نشان میدهند .حتی آن کهنهکارهایشان
هم زیاد دچار اشــتباه میشــوند؛ مثــل برخوردی که کلینت ایســتوود در انتخابــات دور دوم
ریاستجمهوری اوباما مرتکب شد .ایستوود که همیشه طرفدار حزب جمهوریخواه بوده قبل از
انتخابات دور دوم ریاســتجمهوری اوباما روی ســن با یک صندلی خالی صحبت کرد و اوباما را
به تمسخر گرفت .این حرکت ایستوود با موضع تند
هالیوود مواجه شد .نمیشود درباره سلبریتیهای آن
طرف آب و رفتارهایشان حکم قطعی داد چون اوال
تعدادشان به بزرگی هالیوود است و حاال که تلویزیون
هم به آن اضافه شــده است .از طرف دیگر فرهنگ
غربی خیلی از مسائل را برمیتابد که در عرف ما قابل
بخشش نیست .و بهجز همه اینها ،آنها خیلی سریعتر
راه و رســم ستارگی را یاد گرفتهاند ،چه در استفاده
از شــبکههای مجازی و چه در رفتارهای اجتماعی
کلیشــان .ذکر چند نمونه از این رفتارهای مثبت
اجتماعی ممکن است به کار سلبریتیهای خودمان
بیاید:
آنجلینا جولی اول که وارد سینما شد فقط یک
چهره زیبا بود با یک سری طرفدار .ازدواجش با برد
پیت که موجب جدایی پیت و جنیفر انیســتون از
یکدیگر شــد میتوانست واکنشهای منفی علیه او
برانگیزد اما بعد از ازدواج با پیت مســیرش را تغییر
داد .آنها چند بچه از کشورهای افریقایی به فرزندی
گرفتند و پیش خودشان آوردند و هزینه بزرگ کردن
چند بچه دیگر را هم پرداخت میکنند .آنجلینا جولی
بعد از حمله امریکا به افغانســتان برای همدردی با
زنان و بچههای افغان به این کشــور سفر کرد و به
احترام آنها حجاب بر سر گذاشت .بیماریاش باعث
شد در مسیر آگاهیســازی درباره سرطان به ویژه
برای زنان کارهایی انجام بدهد و درنهایت راهش را
176

به فیلمسازی کشاند و فیلمهای دغدغهمندی ساخت که آخرین آنها مربوط به کشتار فجیعی است
که خمرهای سرخ در کامبوج انجام دادند و اتفاقا از طرف کامبوج به اسکار معرفی شده و بخت این
را هم دارد که جزو پنج نامزد بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان شود.
لئوناردو دیکاپریو چهره دیگری است که وجههاش را نهتنها حفظ که احیا کرد .او که با فیلم
«تایتانیک» به شــهرت عجیب و غریبی رسید یک پســر جوان جذاب بود .اما اول مسیرش را در
خود سینما درست کرد .فیلمهای عمیقتری انتخاب کرد .بعد در گفتار و کردارش در شبکههای
مجازی به مسائل مهمتر توجه کرد از فقر مردم افریقا گرفته تا محیط زیست .نتیجهاش این شد که
دیکاپریو این روزها یکی از مهمترین حامیان محیط زیست در جهان است که نسبت به گرم شدن
قطب هشدار میدهد ،به بنیادهای محیط زیست کمک میکند ،به سفرهای عجیب و غریب میرود
و حتی در سازمان ملل در این زمینه سخنرانی میکند.
جورج کلونی یکی دیگر از ستارههای هالیوودی است که در شبکههای اجتماعی و فعالیتهای
اجتماعی خیلی فعال است .از وقتی با امل کلونی ،وکیل دادگستری ازدواج کرده فعالیتهایشان را
گسترش هم دادهاند .عالوه بر فعالیتهای سیاسیاش که یکی از مهمترین آدمهای حامی حزب
دموکرات است ،کلونی سابقه کمک به خیریهها را دارد .حتی بارها شده به کافهها و رستورانها رفته
و از مردم بیسرپناه پذیرایی کرده است.
مل گیبسون به خیریههای کلیسا کمک میکند .جورج لوکاس ،کارگردان و تهیهکننده سری
فیلمهای مشهور «جنگ ستارگان» خودش بنیاد خیریه دارد.
میزان کمکهــای ســلبریتیهای خارجی به
خیریههای مختلف یکی از عوامل محبوبیتشان نزد
هواداران به شمار میرود .مطبوعات خارجی به دقت
این کمکها را رصد میکنند.
آنها هرچند در زندگیهایشان خیلی وفادار به نظر
نمیرسند اما حتی در این مورد هم مراقب رفتارهای
اجتماعیشــان هستند .همین چند وقت پیش بود
که جی زی ،ســتاره رپ از همسرش بیانسه در مأل
عام بابت خیانتی که به او کرده بود عذرخواهی کرد.
آنها هیچوقت این موضوع را علنی نکرده بودند ولی
جی زی اعتراف کرد که بیانسه بزرگواری کرده و به
خاطر بچههایشان او را بخشیده است .گویینت پالترو،
بازیگر مشهور و کریس مارتین ،ستاره گروه کلدپلی
بعد از جدایی از یکدیگر تا مدتها مراقب پســتها
و عکسهایی که میگذاشــتند بودند .اما همچنان
هســتند ســتارههایی که با رفتار غیرمعقول باعث
شرم جهان ســلبریتیها میشوند .به خصوص این
روزها که هر روز خبر یک رسوایی جدید از هالیوود
به گوش میرســد .این موج افشاگری رسواییهای
اخالقی باعث شده مردم در نگاهشان به سلبریتیها
تجدیدنظر کنند .وقتی داستین هافمن هم در معرض
اتهام قرار بگیرد دیگر به چهکســی میشود اعتماد
کرد؟ با این حال جامعه غربی از سالها پیش آموخته
که سلبریتیها در النگشات عموما آدمهای بهتر و
جذابتری هستند تا در کلوزآپ.

آنجلینا جولی اول که وارد سینما شد فقط یک چهره زیبا بود با یک سری طرفدار.
ازدواجش با برد پیت که موجب جدایی پیت و جنیفر انیستون از یکدیگر شد ،میتوانست
واکنشهای منفی علیه او برانگیزد اما بعد از ازدواج با پیت مسیرش را تغییر داد
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 .......................کـتاب ضـمیـمه .......................

 ژوزف رانتری و دستیارانش در سال  1897به كف خیابانها رفتند تا درباره موضوعشان تحقیق كنند .آنها مجهز به دفترچههای یادداشت كل شهر را در مسیرهای متقاطع طی كردند .او
مطمئن شد كه اطالعات دستمزد كارگران محلی را محاسبه كرده و از آخرین تحقیقات پزشكی بهره گرفت تا بداند تعداد كالریای كه مردان ،زنان و كودكان برای مصرف در هر روز نیاز دارند
چقدر است .او از این اطالعات استفاده كرد تا یك «خط فقر» محاسبه كند

همه چیز شگفتآور است ،همه چیز وحشتناک است و همه اینها خیلی سریع حرکت میکنند .ما سراسیمه در حال حرکت به سوی جهانی هستیم که به وسیله فناوری شکل داده شده است
به طرقی که آنها را نمیفهمیم و دالیل زیادی هم برای نگرانی داریم

نان برای همه

نان برای همه:
ریشههای دولت رفاه
كریس رِ نیك
انتشارات آلن لین
2017

دربارهنویسنده
كریس رنیك استاد ارشد تاریخ مدرن در دانشگاه
یورك است .او روی تاریخ معاصر انگلستان ،از اواخر
قرن نوزده تاكنون متمركز است .مطالعات او تاكنون
روی رابطه سهگانه بین زیستشناسی ،علوم انسانی
و سیاست و كنشوواكنشهای این سه حوزه بوده
است.

بدهی در بریتانیا به شدت و به
طور حبابی رشد كرده و به سطوح
پیش از سقوط اقتصادی بازگشته
است .در این مدت ،بدهی خانوار
به اندازه  150درصد درآمدش در
سال  2015رسیده است

نیاز به دولت رفاه بیش از گذشته
ریشههای سیاست حمایت از فقرا با بیش از یك قرن سابقه

مترجم :ساعد یزدانجو

جایی دورافتاده پشت «یورك مینستر»  -كلیسای جامعی مزین به پنجرههای
قرونوسطایی با شیشههای رنگی ،مشــرف به خط افق شمال شهر یوركشایر-
یك خیابان سنگفرششده پنهان است كه به یك اداره كاریابی غیررسمی تبدیل
شــده است .هر روز ،درست قبل از ناهار ،پیكها در یونیفورمهای متمایز سبز و
مشكی تمیز شــركت «دلیوِرو» ،از انتهای خیابان وارد میشوند و دوچرخهها و
روروئكهای خود را جلوی یك سكو پارك میكنند و مشغول صحبت میشوند.
آنها كه تلفنهای هوشمند خود را محكم در دست گرفتهاند ،منتظر كسی هستند
كه میخواهد یك بسته را به یك رستوران یا كافهای در جایی از شهر برساند و
برای این كار آنها را به خدمت بگیرد .وقتی كه یك سفارش اعالم میشود ،یكی از
پیكها آن را میگیرد و به قیمت كمی آن را به مقصد میرساند .سپس آنها دوباره
به كنار سكو بازمیگردند تا منتظر سفارش بعدی بمانند.
افراد زیادی در بریتانیای قرن بیســتویكم میتوانند شناسایی شوند ،در حالی
كه برای یك شــركت مثل «دلیورو» كار میكنند .برای مثال ،رانندگان شركت
تاكســیرانی «اوبر» خیلی خوب به عنوان كســانی شناخته میشوند كه از طریق
یك اپلیكیشن كار میكنند و از طریق آن مشتری خود را مییابند .اما حاال افراد
بیشتری هستند كه با قراردادهایی با هیچ ساعت كاری در انواع مشاغل به كار گرفته
میشوند ،مشاغلی از پر كردن قفسههای فروشگاهها گرفته تا جداول زمانی انتظار
برای مراقبت كردن از سالمندان .طبق اعالم اداره آمار ملی ،نزدیك به  900هزار
كارگر به شغلی وابسته هستند كه با اپلیكیشنها كار میكنند و قراردادهای بدون
ساعت دارند .این افراد هر هفته را شروع میكنند بدون اینكه بدانند در آن هفته
چند ساعت كار خواهند كرد و چقدر پول درخواهند آورد.
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اســتخدامهای غیررســمی یا فصلی و موقت برای این نــوع كمكها توضیح
میدهند كه چرا نرخ بیكاری بریتانیا از زمان ســقوط مالی ســال  2008تاكنون،
به طور سرســامآوری باال نرفته است .برعكس ،تقریبا یك قرن پیش ،طی دوران
مصیبتهــای دهه  1920و ركود بزرگ در دهه  ،1930بیكاری به طور منظم تا
باالی  10درصد افزایش یافت .در دشــوارترین لحظات ،نرخ بیكاری به باالی 20
درصد رسید و اگر این سطح از بیكاری به صورت واقعی محاسبه میشد  -شامل
كسانی میشــد كه خارج از بازار كار مانده بودند ،نه كسانی كه به عنوان بیكار
به طور رسمی ثبت شده بودند  -این نرخ از این میزان نیز باالتر میرفت .بیكاری
همچنین در دهه  1980یك مسئله جدی بود  -و البته دچار همان مشكالت مشابه
در زمینه محاســبه این نرخ -و این زمانی بود كه بیكاری در اوایل دوران تاچر به
طور پیوسته تا باالی  12درصد هم رشد كرد و با وجود اینكه كاهشی بیوقفه را
شــاهد بود ،در آخر آن دهه به تقریبا  7درصد رسید .با وجود اینكه دهه گذشته
شاهد آهستهترین موارد احیای اقتصادی در تاریخ بود ،نرخ بیكاری در یك دوره
بلندمدت ،از اختیار خارج نشد .بعد از اینكه بیكاری در سال  2011به باالترین حد
خود و به  8.5درصد رسید ،اخیرا به كمتر از  4.5درصد كاهش پیدا كرده است.
دولت بریتانیا كه طی هفت ســال گذشــته از ســوی محافظهكاران رهبری
میشده است ،استدالل میكرد كه كاهش نرخ بیكاری نشانهای برای این است كه
ریاضت اقتصادی در حال رســیدن به نتیجه است .در آستانه سقوط اقتصادی كه
در آن بانكها از هم پاشــیدند و دســتگاههای خودپرداز ساعتها از توزیع پول
امتناع میكردند ،دیوید كامرون ،جرج آســبرن و همكارانشان استدالل میكردند
كــه تعداد زیادی فردِ از زیر كار دررو وجــود دارد كه زندگی خود را با مزایا و

کتاب ضمیمه

كمكهزینهها میگذرانند ،در حالی كه دیگر افراد  -آنطور كه به آنها برچسب
زده شــده است ،تالشگران  -به زحمت كار میكنند تا از آن افراد حمایت كنند.
كاهش كمكهزینهها میتواند مسائل را از همه نوع ،حل كند .این كار تنبلها و
از زیر كار درروها را وادار میكند به كار بازگردند ،هزینههای عمومی را كاهش
میدهد و برای سالمت عمومی اقتصاد هم مفید است.
این ادعاها نیز همچون آمار بیكاری ،فریبدهنده است .با استفاده از عبارتی كه
نخستوزیر ،ترزا می ،به كار میبرد ،میلیونها نفری كه «اكنون نزدیك به كنترل
شــدن هستند» شناسایی شدهاند و وضع زندگی آنها بسیار بدتر شده است .طی 12
ماهه قبل از مارس  ،2017بزرگترین موسسه خیریه بریتانیا در زمینه توزیع غذا،
«تروسل تراســت» ،بیش از یك میلیون وعده غذا را در قالب بستههای سهروزه
غذای اضطراری بین افرادی كه نیاز ضروری به غذا داشــتند پخش كرده است .در
همان زمان ،همانطور كه روزنامه «گاردین» نیز گزارش كرده اســت ،بدهی در
J Jتحقیق درباره فقرا
بریتانیا به شــدت و به طور حبابی رشد كرده و به سطوح پیش از سقوط اقتصادی
بســیاری از مسائلی كه در مركز مصیبت كنونی سیاســت بریتانیا قرار دارد،
ریشههایش میتواند به اواخر قرن نوزدهم بازگردد ،زمانی كه میدانیم دولت رفاه
بازگشته است .در این مدت ،بدهی خانوار به اندازه  150درصد درآمدش در سال
بهآهستگی در حال شك ل گرفتن بود .از نقطهنظر قانونی ،دولت رفاه در ابتدا روی
 2015رسیده اســت .این بدهی با دستمزدهایی كه رشدش به قدری كم است كه
عمال صفر به حســاب میآید بیشتر شده و باعث افزایش قیمت مسكن شده است
یك مســئله بخصوص كه از اوایل دهه  1800رشد كرده بود متمركز بود :اینكه
و به دلیل نرخهای بهرهای كه طی سالها پایین بوده ،اعتبار برای خرید اقالمی مثل
بسیاری از كارگران در كسب دستمزد منظم و مطمئن در طول كل یك سال مشكل
خودرو ایجاد كرده است .اما مسئله مهم سختی معیشت افرادی است كه بدهی آنها
داشــتند .اما این مسائل بازار كار به مسائل دیگری مرتبط دانسته میشد :فالكت،
غیرقابلكنترل است و برای زنده ماندن ناچار به قرض گرفتن پول بیشتر هستند.
فقر و فاقه ،بطالت و مصیبت « -پنج شیطان غولپیكر» كه ویلیام بوِریج در گزارش
تعداد این افراد حدود  8.3میلیون نفر تخمین زده میشود.
مشهور خود شناسایی و در سال  1942منتشر كرد .مدارس ،بیمارستانها ،مسكن
به گفته برخی مفسران ،میزان زیادی از ناامنی اقتصادی  -عامل عمده نارضایتیای
اجتماعی برای فقرا و كمكهزینهها برای كســانی كه كار ندارند ،برخی نخهایی
كه شــعار حامیان رأی به خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا« ،كنترل را بازپس
بودند كه در هم بافته شدند تا بافته دولت رفاه مدرن ایجاد شود .دولتها با ظهور
بگیر» ،در همهپرســی سال گذشــته را به این حد قوی كرد  -ریشه در مجموعه
دوباره مســئله در بیش از یك قرن پیش ،این شیوه از حلوفصل مسئله را به كار
چشــمگیری از تغییراتی دارد كه در سرتاســر اقتصادهای غربی رخ داده اســت.
بردند.
روشهای سنتی كار كردن و صاحبان منافع كه از قدیم وجود داشتند ،با نیروها و
بریتانیا طی انقالب صنعتی بسیار رشد كرد و به كشوری ثروتمند تبدیل شد .این
عوامل تازه و قدرتمند در حال به چالش كشیده شدن هستند .درباره اقتصاد گیگ
اتفاق به لطف مركزیت مالی شهر لندن ،قدرت تولیدی در شمال انگلند و استقبال
كه برای مثال ،مظهر آن شــركتهایی امثال «دلیورو» و «اوبر» هستند ،اغلب به
پرشــور از تجارت آزاد رخ داد .با این حال ،فقرا ناپدید نشدند .قانون فقرا در سال
عنوان یك اختالل صحبت میشود اما باید گفت كه فناوری دیجیتال روشهایی
 ،1601در اواخر دوران الیزابت اول تصویب شد و این ضمانت را برای بریتانیا ایجاد
تازه و غیرقابلمقاومت در برابر فعالیتهای تجاری قرار داده كه آنها را دگرگون
كرد كه به افراد تهیدست در این كشور اروپایی كمك كند .در دهه  ،1830گروه
و مشــتریان را راضی میكنــد .در حوزه
تاثیرگذاری از اصالحطلبان كه بعدتر به
كارآفرینی ،فردگرایی و انعطاف عظیمی
«مدرنایزر»ها شــهرت پیدا كردند ،شیوه
این قانون را از نظر كمكهایی كه ارائه
شروع شــده است و جهان فقط نیاز دارد
میشد تغییر دادند .آنها اصرار داشتند كه
كه آن را به دســت آورد و از آن استفاده
كمك باید به اندازهای باشد كه كارگران
كند.
دشواری پذیرش این استداللها این است
كمدرآمد دستمزد میگیرند .عالوه بر آن،
كه ما از قبل در اینجا حضور داشتهایم و
كمكها باید تنها در دسترس افرادی باشد
تجربههای سابق را نیز میدانیم .این تصویر
كه در خانههای كارگری زندگی میكنند
كه كارگران در گروههای بزرگ بایستند
 مكانهای تاریك و نمور و فقیرانهایو منتظر كار باشند ،مشابه تصاویر ساكنان
كه به آنها یونیفورمهایی داده میشد كه
بریتانیا طی انقالب صنعتی بسیار رشد كرد و به كشوری ثروتمند تبدیل شد.
این اتفاق به لطف مركزیت مالی شهر لندن ،قدرت تولیدی در شمال انگلستان و
شــهرهای بریتانیایی همچون یورك در
انــدازه افراد نبود و مجبور میشــدند در
استقبال پرشور از تجارت آزاد رخ داد .با این حال ،فقرا ناپدید نشدند.
قبال سرپناه و میزان ناچیزی از غذای پایه،
بیشتر از یك قرن پیش است .كارگران آن
شهرها به طور دردناكی آگاه بودند از اینكه شغلهای نامنظم و موقتی با درآمدهای
پایینشان ،تعهدات كمی را عرضه میكنند .در حالی كه آنها ممكن بود بتوانند هر
روز به اندازه كافی كار داشــته باشند ،مثال برای هفتهها یا ماهها ،اما این احتمال
وجود داشت كه هر لحظه با یك جراحت یا بیماری ،در مسیر خود متوقف شوند.
همه آنها تمایل خیلی زیادی به كار دارند اما مانند اخالف كنونی خود ،ممكن بود
قادر نباشند وظایف خود را انجام دهند و در نهایت به میزان كافی پول درنیاورند و
در حالی که به آمار و ارقام بیكاری خدشهای وارد نمیكنند ،با این خطر روبهرو
باشند كه درون بدهكاری یا فقر و تنگدستی سقوط كنند .با این حال ،پاسخ نسلهای
قبلتر به این مسائل ،دولت رفاه بود  -عینا همان چیزی كه دولتهای بعدی آن را
مسبب و علت وضعیت فعلی كشور میدانند.
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نان برای همه

كه مردان ،زنان و كودكان برای مصرف در هر روز نیاز دارند
چقدر است .او از این اطالعات استفاده كرد تا یك «خط فقر»
محاسبه كند  -محاسباتی از میزان كاال و خدماتی كه هر فرد
نیــاز دارد تا در جامعه مدرن زنده بماند و میزان پولی كه آنها
باید به دست آورند  -و تخمین بزند كه چقدر از مردم زیر آن
خط قرار دارند.
آنچه بــرای رانتری مایه تعجب بود ایــن بود كه یافتههای
بوث در مورد یورك مشــابه یافتههای مربوط به لندن بود .اما
رانتری توصیف آماری بوث از فقرا را قبول نداشت .دستهبندی
بوث شــامل تعداد زیادی زیرطبقهها و تمایزها بود :آنهایی كه
خالفكار ،از نظر اخالقی ضعیف و نیمهوحشی در نظر گرفته
شده بودند ،از فقرایی جدا شده بودند كه یك نقصان آشكار  -و
غیر قابل قبول  -مثل ضعف مشروبخواری از خود نشان نداده
بودند .با این حال ،رانتری اعتقاد داشت كه جابهجاییهای زیادی
بین این دستهها وجود دارد .او توضیح میداد فقرا به نظر میرسد
همیشــه در كنار ما بودهاند اما همیشه افرادی مشابه یكدیگر
نیستند.

وظایف پیشپاافتادهای انجام بدهند.
نظریه پشت سر این برنامه بازدارندگی بود :ترسناك كردن
 2.25میلیون
قانون فقرا و صرفا حمایت از مستاصلترین افراد  -كسانی كه
مردی كه در
واقعــا نیازمند بودند  -مقامــات و بودجه عمومی را به خطر
كارهای تجاری
میانداخت .اما با این حال ،هنوز بین نظریه و واقعیت به سختی
وصنعتیفعالیت
رابطه برقرار میشد .تا دهههای آخر قرن نوزدهم ،صدها هزار
میكردند ،مثل
ساختمانسازی
نفر از مردم  -تعدادی نزدیك به جمعیت شهر لیورپول  -هنوز
و كشتیرانی،
هر سال از قانون فقرا استفاده میكردند .این رقم بسیار بزرگتر
یعنیجاهاییكه
از آنــی بود كه بســیاری از مقامات رســمی بتوانند خانههای
كار كردن ممكن
كارگری را تجهیز كنند و بایــد پول نقد یا غذای الزم را برای
بود با چیزی
غیرمترقبهمثل
فقرا عرضه میكردند ،همانطور كه قبل از دهه  1830این كار
فجایع آبوهوایی
انجام میشد .این افراد چهكسانی بودند و چرا هنوز به كمك
متوقف شود ،باید
نیاز داشتند؟
در یك برنامه بیمه
نظرسنجی
یك
بوث،
چارلز
رانی،
ی
كشت
حوزه
در
فعال
غول
بیكاری اجباری
ثبتنام میكردند
را در ســال  1886در لندن برگزار كرد و درباره آنچه پشــت
كه در عوض كمك
درهای بسته زاغههای پایتخت انگلستان میگذشت اطالعات
 2و نیم پنس در
جمعآوری كرد .بوث سپس جمعیت لندن را بر اساس وضعیت
هفته ،به مدت
اقتصادی آنها -كاری كه شاید در نگاه مردم امروز سؤالبرانگیز
 15هفته در سال
هفتهای 7شیلینگ
J Jچرخه فقر
باشد -عادتها و رفتارشان دستهبندی كرد .نتیجه این نظرسنجی
دریافت
هزینه
ك
كم
رانتری چیزی را شناسایی كرد كه «چرخه فقر» مینامید .او
برای خوانندگان طبقه متوســط او بسیار شوكهكننده بود30 :
میكردند
استدالل میكرد بسیاری از افراد به اندازه كافی پول درمیآورند
درصد جمعیت لندن به نظر میرسید قادر به تامین هزینههای
كه از خود حمایت كنند .با این حال ،با گذشــت زمان شرایط
معاش خود نیستند یا به میزان كمی این توان را دارند.
تغییر میكند  -آنها ازدواج میكنند ،بچه میآورند یا بستگانشان
تحقیق بوث روی گوشههای تاریك بریتانیا نور افكند و این
میمیرد .این اتفاقات كامال معمولی منابع مالی را تحت فشــار میگذارند ،معموال
نتیجه را در بر داشــت كه فقرا گروهی بسیار بزرگتر از آن چیزی هستند كه
فقط برای چند هفته ،اما اغلب خیلی بیشتر طول میكشد .اما وقتی كه آنها خالص
حتی آمارهای دولتی در اعداد مربوط به قانون فقرا تخمین زده میشدند .بسیاری از
میشوند ،فشار روی منابع مالی خانوار برداشته میشود و این بدین معنی است كه
افراد از خود میپرسیدند كه آیا واقعا او درست میگوید یا نه .یكی از آنها سیبوم
افراد به باالی خط فقر صعود میكنند .با وجود این ،همواره چیزی در گوشه و كنار
رانتری بود ،یك عضو خانواده كوادر كه در یورك استقرار داشتند و شیرینی تولید
وجود دارد و منتظر اســت كه به پای فرد بپیچد و او را دوباره به پایین خط فقر
میكردند و به این مباهات میكردند كه مســئولیت كارگران زیادی را بر عهده
بكشاند .این اتفاق به طور روشنتر در مورد افراد سالمند صادق بود؛ كسانی كه همه
دارنــد .آنها تالش میكردند نام همه كارگران را بدانند و برنامههای رفاهیای از
سالهای عمرشان با كمبود منابع مواجه بودند و قادر نبودند پولی پسانداز كنند تا
جمله هشــت ساعت كار در روز ارائه كنند .اما این نگرش سختتر شد چراكه
از آنها در سالهای آخر عمر پشتیبانی كند.
در اواخر قرن نوزدهم كسبوكار رونق گرفت و شركت آنها رشد كرد .وقتی كه
اصالحطلبان اجتماعی و كســانی كه در سرتاسر كشــور برای خیریهها كار
گزارش بوث اعالم شد ،آنها نگران این بودند كه تعداد كاركنان كافی نداشته باشند
میكردند ،الگوهای مشــابهی از وقفهها و فشــارها را روی درآمدهای مردم طی
تا نتیجهگیریهای بوث را در مورد آنها اعمال كنند.
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم مشــاهده كردند .یكی از مهمترین نقاط
ژوزف رانتری و دســتیارانش در سال  1897به كف خیابانها رفتند تا درباره
قوت این تحقیقات ،توئنبی هال بود ،یك محل اسكان كوچك دانشگاهی كه بین
موضوع تحقیق كنند .آنها مجهز به دفترچههای یادداشت ،كل شهر را در مسیرهای
ِ
وایتچپل و اسپیتالفیلدز در محله ایست اند لندن واقع بود .در این محل یك گروه
متقاطع طی كردند و به طور مرتب از مكانی رد شــدند كه پیكهای شــركت
كوچك از دانشآموختگان دانشگاه آكسفورد در میان فقرا زندگی میكردند و
«دلیورو» یك قرن بعدتر آنجا جمع میشــوند .آنها طی دو سال بعد با بیش از 45
قبل از اینكه در جای دیگری استخدام شوند  -غالبا در انواعی از مشاغل پرسود و
هزار نفر قرار گذاشتند و آنها را دیدند و از آنها پرسیدند كه چقدر درآمد دارند،
با وجهه باالی اجتماعی  -كارهای داوطلبانه و تحقیقات اجتماعی انجام میدادند.
چقــدر اجاره خانه میدهند ،چه غذایی میخرند و همه انواع ســؤاالت دیگری
در میان ســاكنان توئنبی هال بین سالهای  1903تا  ،1905ویلیام بوریج زندگی
درباره زندگیشان .رانتری مطمئن شــد كه اطالعات دستمزد كارگران محلی را
میكــرد .بوریــج وقت خود را در محله ایســت اند با افراد بیــكار میگذراند و
محاسبه كرده و از آخرین تحقیقات پزشكی بهره گرفت تا بداند تعداد كالریای
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کتاب ضمیمه

فعالیتهای روزمره آنها را مشــاهده میكــرد و با برنامههایی كه به آنها كمك
J Jادارات كاریابی
میكرد به كار بازگردند به آنها یاری میرســاند و نیز از سوی خیریهها دست به
كابینههای حزب لیبرال كه قبل از جنگ جهانی اول حكومت میكرد ،برای
مددكاری اجتماعی میزد .در این مســیر ،بوریج به نتایج مهمی دست یافت .یكی از
همیشــه بریتانیا را تغییر داد .آنها نظام مالیاتی را مــدرن كردند ،بین درآمدهای
نتایج این بود كه بیكاری «ریشه در بسیاری از مشكالت اجتماعی دیگر دارد» چون
كسبشــده و كسبنشده تفاوت قایل شــدند و نرخهای درجهبندیشدهای برای
جامعه «مسئولیتهایی را بر عهده اعضای خود میگذارد كه در اكثریت قریب به
تقریبا  3درصد جمعیتی كه توان پرداخت مالیات بر درآمد را داشتند ارائه كردند.
اتفاق موارد فقط از دست كارگران برمیآید» .نتیجهگیری دیگر این بود كه شناخت
دیوید لوید جرج ،وزیر كاریزماتیك و لیبرال خزانهداری ،در ســال  1909یك
و خرد متداول درباره موارد بیكاری نادرست است .نزد برخی از مفسران ،بیكاری
نوع «بودجه مردم» را اعالم كرد .این بودجه برای «تامین مالی دستمزدهای رفاهی
مســئلهای درباره شخصیت و انگیزه فرد بود .بخش زیادی از افكار عمومی جریان
ریشهدار و فراگیری بود كه علیه فقر و فالكت عمل میكرد».
مسلط مطمئنا قبول داشت كه واقعیت سرمایهداری صنعتی مدرن در دورههایی اتفاق
هدف اصلی این بودجه جلوگیری از موانع كســب درآمد در میان جمعیت در
میافتد كه كاری در دسترس بخشی از مردم نباشد  -چراكه تجارت فصلی و موقتی
ســن كار بود .بیمه ملی با دنبالهروی از نمونهای كه مشابه همین برنامه در آلمان
میشود یا بازارها پرافتوخیز میشوند .اما بوریج باور داشت كه حتی این عقیده نیز
بود ،به طور هفتگی جلساتی با سه گروه میگذاشت تا به نتیجه برسد :كارگران،
یك فهم خرافی از مسئله است.
كارفرمایان آنها و دولت .همه كسانی كه بین  16تا  70سال سن داشتند و كمتر از
بوریج استدالل میكرد كه مهمترین عامل افزایش بیكاری خارج از چرخه تجاری،
 160پوند در سال دستمزد میگرفتند ،به طور هفتگی هفتهای چهار پنس كمك
ناكارآمدی صنعت است وقتی كه میخواهد كارگر استخدام كند .او از خوانندگان
دریافــت میكردند (در مورد زنان این كمك  3پنس بــود) و اگر ادعای بیماری
كتابش« ،بیكاری :مسئله یك صنعت» ( ،)1909میخواهد صحنهای را تصور كنند
میكردند میتوانســتند  26هفته در ســال این كمكها را دریافت كنند و تحت
كه با چند موقعیت برخورد میكنند 10 :بارانداز كه هركدام بین  50تا  100نفر را
مداوای یك پزشــك قرار بگیرند كه مورد تایید دولت بود .اما جنبه دیگری از
استخدام كردهاند و نیمی از این افراد كاركنان ثابت و منظم آنجا هستند و نیمی دیگر
برنامه لیبرالها در هیچ جایی تا قبل از آن آزمایش نشده بود 2.25 :میلیون مردی كه
كاركنان ذخیره .وقتی كه هر بارانداز تجربه مشابهی از باال و پایین رفتنهای تجاری
در كارهای تجاری و صنعتی فعالیت میكردند ،مثل ساختمانسازی و كشتیرانی،
را در طول سال تجربه میكند ،این احتمال به شدت وجود دارد كه نشیبوفرازهای
یعنی جاهایی كه كار كردن ممكن بود با چیزی غیرمترقبه مثل فجایع آبوهوایی
متفاوت خاص خود را طبق الگوهای خود تجربه كند .هركسی كه به این باراندازها
متوقف شــود ،باید در یك برنامه بیمه بیكاری اجباری ثبتنام میكردند كه در
در قالب یك كل واحد نگاه كند ،متوجه این باال و پایین ش دنهای كوچك نمیشود.
عوض كمك  2و نیم پنس در هفته ،به مدت  15هفته در سال هفتهای  7شیلینگ
مسئله این است كه تبعات این باال و پایین رفتنهای كوچك همه متوجه كارگران
كمكهزینه دریافت میكردند.
ذخیرهای میشود كه هر صبح در جستوجوی كار ،از یك بارانداز به بارانداز دیگر
این برنامه محدودیتهای آشــكاری داشت؛ مستمریها ناچیز و حقیرانه بود،
میروند چون این باال و پایین رفتنها باعث میشود آنها چیزی برای خوردن خود و
بیمــه بیكاری عمدتا به مردان كارگر ماهر تعلق میگرفت ،بیمه درمانی شــامل
خانواده خود به دست بیاورند به جای اینكه گرسنه بمانند.
مراقبتهای بیمارســتانی و همسران و كودكان نمیشــد .تقریبا هركسی چیزی
بوریج استدالل میكرد اگر ارتباطات و برنامهریزی بهتری وجود میداشت،
برای خشنود نبودن از این برنامه در آن پیدا میكرد .انجمن پزشكی بریتانیا از این
تقریبا همه آن مردان قادر بودند هر روز كار پیدا كنند .مســئله این بود كه
ناراضی بود كه پزشكان مجبور شدهاند به كارمندان دولت تبدیل شوند و در همان
كسبوكار و صنعت كامال از این موقعیت خشنود بود :آنها اغلب كارگرانی
حال ،كانونهای همیاری ،اتحادیههای تجاری و شركتهای بیمه خصوصی فكر
خیلی بیشــتر از جاهای خالی داشــتند و نیازی نبود هزینه حمایت از آنهایی
میكردند دولت سعی میكند آنها را وادار كند كه از كسبوكار خود خارج شوند.
را كه كار پیــدا نمیكنند تقبل كنند.
خانوارهای طبقه متوسط ناراضی بودند از
بوریج اعتقاد داشــت دولت تنها نهادی
اینكه مجبور شدهاند برای بیمه كمكهای
بود كه هم قدرت حل این مســئله را
داخلی خود پول پرداخت كنند .عالوه بر
داشت و هم عالقه به انجام این كار را.
این ،اعضــای مجلس عــوام عضو حزب
میل سیاسی برای عملی كردن این باور،
كارگر از این نظام كمكرسانی رضایت
الزامات گستردهای برای میلیونها نفری
نداشت .در مورد كسانی كه نمیتوانستند
داشت كه خود را تا آن موقع بیرون از
پول بیمه خود را پرداخت كنند یا خود را
بازار كار میدیدنــد .ولی ما در جهت
برای بیش از  15هفته بیكار مییافتند چه
رو به عقب وارد موقعیتی شــدهایم كه
برنامهای وجود داشــت؟ چرا نمونههای
پرداختهای نامطمئن برای هر ساعت
مستمری و پرداخت كمكهزینهها برای
بوریج استدالل میكرد كه مردم بریتانیا یك «دولت پاپانوئل» نمیخواستند كه
دست در كیسهاش كند و به هركسی هدیه بدهد؛ آنها یك نوع امنیت اقتصادی و
كار ،نشــانهای از یك پیشــرفت به
تمام كســانی كه خارج از نظام عمومی
م پول دادن به مردم را منعكس كند.
اجتماعی میخواستند كه تاریخی از نظا 
حساب میآید.
مالیاتگیری بودند اعمال نمیشد؟
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نان برای همه

ســالهای بین دو جنگ جهانی ،قرعه سرنوشت خود را به سمت
دولت لیبرال به این تشــخیص رســید كه برنامه بیمه ملی به
حزب كارگر انداخته بودند و اعتقاد داشــتند كه تنها آنها هستند
خودی خود نمیتواند جلوی موانع كسب پول و درآمد را بگیرد،
از
زیادی
میزان
كه آرزوی واقعگرایانه برای اصالحات ســازنده در دوران عذاب
بلكه مداخله در اقتصاد نیز نیاز اســت .بوریج به وسیله وینستون
ناامنی اقتصادی
جهانــی دارند ،كینز موضع خود را تغییر نداد .او یك عضو حزب
چرچیل به عنوان رئیس اتاق بازرگانی منصوب شــد تا به ارائه
ریشه در مجموعه
لیبرال بود و تمایل داشت هر كاری كه از دستش برمیآید برای این
یــك نظام ادارات كاریابی كمك كند؛ ایده دیگری كه از آلمان
چشمگیری از
تغییراتی دارد
حزب انجام دهد  -و بسیار فراتر برود از كمك كردن در رسیدن
گرتهبرداری شده بود .این نظام كاریابی كه طالیهدار و پیشدرآمد
سرتاسر
در
كه
به فرمولی برای سیاستگذاری اقتصادی تحت رهبری للوید جورج
ادارات كاریابی مدرن بود ،بخش مهمی از برنامههای دولت برای
اقتصادهای غربی
طی سالهای اواخر دهه  1920و اوایل دهه  .1930كینز در این میانه
اداره و اجرای بیمه ملی بود و برای تبلیغ فرصتهای شــغلی در
رخ داده است.
تنها نبود .بوریج ممكن بود تالش كند بیعت خود را با حزب لیبرال
ادارات كاریابــی به كارفرماها مشــوقهایی ارائــه میكرد و از
روشهای سنتی
كار كردن و صاحبان
مســكوت نگه دارد برای اینکه تالش كرده باشد خود را در ظاهر
بیكاران میخواســت به مالقات آنها بروند تا اظهار كنند كه در
منافع كه از قدیم
بیطرف نشان دهد اما در سال  1944او در انتخابات میاندورهای از
جستوجوی شغل هستند .برای بوریج ،این امر ظرفیتی برای ایجاد
وجود داشتند ،با
ســوی حزب لیبرال برنده شد و مبازرات انتخاباتی را در انتخابات
یك نوع «ســیالیت سازماندهیشــده از كارگران» بود كه انواع
نیروها و عوامل
مسائلی را كه در شرق لندن مشاهده كرده بود از بین میبرد.
عمومی سال  1945مدیریت كرد.
تازه و قدرتمند
در حال به چالش
كینز موقعیت خود را در مقام مهمترین اقتصاددان قرن بیستم در
ادارات كاریابی مطمئنا به برخی افراد كمك كرد كه شــغلی
كشیده شدن
اواسط دهه  1930تثبیت كرد ،هنگامی كه كتاب «نظریه عمومی
برای خود دستوپا كنند اما این ادارت هیچوقت آنطور كه بوریج
هستند
اشــتغال ،بهره و پول» را منتشر كرد  -كتابی كه به عنوان یك متن
مجســم میكرد ،جاهایی برای گردش آزاد اطالعات و استخدام
آموزشی برای طرفی از استدالل كه میگفت چطور دولتها باید به
نبودنــد .با این حال ،مســتمریها و كمكهزینهها و بیمه ملی،
كاهش رشد و ركود واكنش نشان دهند ،كار میكرد .جهان به طور
موفقیت و پایداری بســیار زیاد خود را ثابت كرد .بعد از جنگ
منظم از ســالهای بین دو جنگ جهانی تاكنون ،با این متن و استداللهای آن تجدید
جهانی اول ،موفقیتهای دولتی این برنامهها را از جنبههای مهمی گسترش داد و اصالح
عهد كرده است .حتی در سال  2008كه بحران مالی جهانی رخ داد و در آن زمان ،پل
كرد .نتیجه با تكیه بر تضمین كمك به تهیدستان كه عمرش به چند قرن میرسید ،این
كروگمن ،برنده جایزه نوبل اقتصاد ،اســتدالل كرد كه دولتها نباید درسهایی را كه
شد كه هنوز این نظام برای اینكه به افراد زیادی در زمانهای نیاز كمك كند  -خیلی
كینز زمانی به آنها یاد داده فراموش كنند.
كمتر از اینكه شامل حال همه افراد شود  -ناكامل است.
طی دوران ركود بزرگ دهه  ،1930هنگامی كه نخســتوزیر وابسته به حزب
كینز بعد از پنج ســال بحث و استدالل با دانشجویان پژوهشی و همكاران خود در
كارگــر ،رمزی مكدانلد ،بعد از اینكه  10درصــد از كمكهزینههای بیكاری را
دانشگاه كمبریج ،نظریه عمومی را ارائه كرد و اكنون این نظریه به طور گسترده بابت
تعداد نسبتا كمی از مفاهیم و پیام ساده آن ،شناخته شده است .كینز استدالل میكرد كه
كاهش داد از حزب متبوع خود اخراج شــد ،نگرانی گستردهای به وجود آمد بابت
دولتها باید در دوران ركود در مقابل این وسوسه كه هزینهها را كاهش دهند مقاومت
اینكه طرحهای كمك به نیازمندان گرفتار بیثباتی شوند .به موانع كسب درآمد به
كنند چون علت ریشــهای آن ركود انقباض در تقاضاهای انباشته  -مقدار كلی كاالها
چشــم یك مسئله كوچك نگاه میشد ،آن هم هنگامی كه بسیاری از مردم نگران
و خدمات كه در یك اقتصاد به فروش میرود  -اســت كه وقتی مردم و سازمانها،
ســقوط كامل نظام اقتصادی جهانی بودند .بوریج بعدتر اظهار كرد كه آنچه به نظر
نامطمئن از آینده ،همزمان به نگه داشــتن پولشان دست میزنند ،سقوط میكند .كینز
میرسد بریتانیا داشت ،مجموعهای از «وصله»ها بود  -چیزهایی كه میتوانست نسج
توضیح داد كه چطور خرج كردن پول عوارضی دارد كه موجی به طرف بیرون اقتصاد
و بافت در حال پاره شــدن كشور را به همه بدوزد و متصل نگه دارد ،بیش از اینكه
به راه میاندازد و این عوارض شامل ایجاد شغل هم میشود چراكه تقاضا برای كاالها
راهحلهایی برای مســائل اساسی كشور ارائه كند .شاید ســرمایهداری  -نظامی كه
و خدمات افزایش پیدا میكند .دولتها باید به نگرانی درباره كسریهای بودجه پایان
كارگران غیرماهر را تهدید میكند بدون اینكه بازگشت بیمه را الزم بداند  -مسئله
بدهند و در زمانهای بحرانی تامین مالی بودجه را انجام دهند برای مراقبت از كسانی
اصلی بود .آنجا باید راهی وجود میداشت برای مدیریت اقتصادی كه زندگی مردم در
كه آسیبپذیر هستند.
بریتانیا را دگرگون میكرد و بیمه ملی را قادر میساخت امنیت واقعی را برای همه
برخالف كینز ،از بوریج دعوت نشــد كه برای كمك به اداره اقتصادی طی دوران
فراهم كند.
جنگ جهانی دوم یاری برســاند و به این دلیل كه كامال او را درگیر این كار نكرده
بودند ،ناراحت بود .تا تابستان سال  ،1941دولت تالش كرد از او كمكهای كمی در
J Jنظریه عمومی كینز
امور حاشیهای بخواهد و به او شغلی داد ،به این صورت كه فكر میكردند او را دور از
جان مینارد كینز اقتصاددان همیشــه نقطهنظر روشــنی درباره كسانی داشت كه
زمین بازی نگه دارند و به موضوعی فكر میكرد كه باید زمانش سر میرسید :بازنگری
طرف آنها بود .او توضیح میداد« :من میتوانستم تحت تاثیر آنچه كه به نظرم عدالت
در بیمه ملی .در ماه نوامبر سال بعد ،او به نتیجه رسید؛ گزارشی منتشر كرد كه زمین
میرســید و احساس خوبی به من میداد قرار بگیرم .اما جنگ طبقاتی در نهایت مرا
در طرف بورژوازی تحصیلكرده خواهد یافت ».با اینكه بسیاری از معاصران كینز در
بازی را عوض كرد« :بیمه اجتماعی و خدمات وابسته».
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بود كه بهجای اینکه از نظام سرمایهداری بهطور كلی صرفنظر كند ،این نظام را
گزارش بوریج كامال آن چیزی نبود كه مردم انتظار داشــتند یا آن چیزی نبود كه
تحت كنترل قرار دهد ،بهویژه تمایل این نظام را برای وقفه انداختن و فشار كاهنده
مردم اكنون دربارهاش فكر میكنند .او استدالل میكرد كه مردم بریتانیا یك «دولت
روی كسب درآمد مردم .حزب كارگر كه یك پیروزی كوبنده در انتخابات ژوئیه
پاپانوئل» نمیخواستند كه دست در كیسهاش كند و به هركسی هدیه بدهد؛ آنها یك
 1945به دست آورده بود ،روی كل پروژه ضربدر كشید ،بهخصوص با ملی كردن
نوع امنیت اقتصادی و اجتماعی میخواستند كه سابقهای از نظا م پول دادن به مردم را
كل زمینهای صنایع .تا آن زمان ،بعد از نی م قرن بحث و قانونگذاری ،هر حزب
منعكس كند .بوریج توضیح میداد كه كمكهزینهها باید طیف وسیعی از ریسكها را
سیاسی ردپای خود را روی محصول نهایی به جا گذاشته بود.
پوشش دهد اما آنها باید به سهولت قابل فهم باشند :هركسی  -كارگران ،كارفرمایان و
دولت  -باید كمكهایی با نرخهای ثابت پرداخت كنند و در عوض ،كمكهزینههایی
این موارد به چند دلیل دارای اهمیت اســت .یك دلیل این است كه ما اغلب
تصور میكنیم دولت رفاه یك كار مخاطرهآمیز طرفدار نظام اشتراكی و مالكیت
با نرخهای ثابت به آنها پرداخت شود.
جمعی اســت .اما حتی فردگرایان سرســخت هم دالیلی برای حمایت از آن پیدا
در مواجهه با این امر ،دلیلی برای دولت وجود نداشــت كه نگران باشــد .برنامه
میكنند .مســلما دوران دموكراسی اجتماعی به ایجاد نسلهای پیدرپی فردگراها
كمكهزینههای بوریج شامل افزودههایی مهم و مسئولیتهایی جدید بود اما این برنامه
كمك كرد؛ از جمله مردم طبقه متوسطی كه ناگهان خود را در دهههای ،1950
همچنین نیازمند كسانی بود كه كمكهای هفتگی هنگفتی را پرداخت كنند .در هر
 1960و  1970از نظر اجتماعی دارای تحرك و قادر به جابهجایی یافتند .با نگاه به
حــال ،بوریج توصیههایی را ارائه كرد كه خیلی فروتنانه آنها را «فرضیه» نامیده بود.
گذشته و به طور كامال قابلدركی ،این نسلها اغلب میتوانستند دچار این وسوسه
دو توصیــه اول یك مقرری برای هر تولد نوزاد و یك خدمات ســامت ملی بود.
شوند كه تصور كنند پیشرفتشان تماما حاصل سختكوشی خودشان بوده است .با
این مقرریها برای همه مردم رایگان بود و هردو بیرون از نظام مالیاتی كلی كشــور
این حال ،همانطور كه جامعهشناسانی مثل جان گلدتورپ نشان دادهاند ،این نسلها
پرداخت میشــد .توصیه دیگر این بود كه دولــت انجامدهنده روش جدیدی از اداره
ســوار موج اقتصادی و اجتماعیای شدند كه به وسیله سیاستهای انتخابی پس از
اقتصاد شود :یكی از این راهها این بود كه آنها اطمینان كسب میكردند بیكاری هرگز
سال  1945ایجاد شده بود .رشد اقتصادی با ایجاد مشاغل مدیریتی جدیدی كه افراد
نباید به باالتر از  8.5درصد برسد.
طبقه كارگر میتوانند به آن وارد شوند ،طبقه متوسط را هم در بخش عمومی و هم
بوریــج این توصیهها را فرضیه مینامید بــه این دلیل كه معتقد بود یك نظام
خصوصی گسترش داد كه معنیاش این بود كه «جای بیشتری در باالی هرم شغلی»
اصالحشــده بیمه ملی نمیتواند بدون آنها كار كند .بیكاری باید زیر  8.5درصد
وجود داشت .عالوه بر آن ،در دوران استخدام تماموقت ،صاحبخانه بودن افزایش
باقی بماند بنابراین مردم میتوانند ســابقهای از كمكها بسازند و این نظام وقتی
یافت ،نهفقط به این دلیل كه خانههای جدیدی ســاخته شدند بلكه به دلیل آنكه
كه به كمك نیاز دارد ،نمیتواند به زیر میزان تقاضا سقوط كند .مسلم است كه
برای بانكها كامال منطقی بود تصور كنند افراد دارای یك شغل رسمی به مدت
آســانترین نظام برای كار كردن نظامی است كه در آن مقامات رسمی بتوانند با
 25سال پیاپی هستند و بنابراین میتوانند هر پولی را كه قرض میگیرند پس بدهند.
امنیت شاهد شغلهای زیادی برای اكثریت وسیعی از مردم باشند.
آیا آن استراتژی امروز میتواند تكرار شود؟ پاسخی كه به طور مرتب در یك
در ابتدا دولت مشــتاق نبود كه توصیههای او را عملی كند چراكه مردم رقم
دهه گذشته  -و در برخی موارد قبلتر  -به این سؤال داده شده ،این است كه نه .ما به
حیرتآور  100هزار نســخه از اوراق بیمه اجتماعی و خدمات وابســته را طی
دولت رفاه خیلی راحت به عنوان یك هزینه نگاه كردهایم كه باید پایین نگه داشته
یك ماه بعد از انتشار خریده بودند .وینستون چرچیل ،نخستوزیر ،تا سه ماه از
شــود ،به جای اینکه به آن به عنوان بخشی از یك استراتژی اقتصادی و اجتماعی
اظهارنظر درباره گزارش خودداری كرد و وقتی كه ســرانجام این كار را كرد ،به
نگاه كنیم كه هدفش ایجاد امنیت برای همه اســت و ایجاد فرصت پرداخت پول
طور مبهم آن را تایید كرد .در هر حال ،تا آخر ســال  ،1944وقتی كه پیروزی بر
آلمان قطعی به نظر میرسید ،مجموعهای
به كسانی كه مستحق آن هستند .این فكر
از گزارشهــای رســمی دولتــی نهتنها
كه این اهداف دیگر قابل تحقق نیســتند،
برنامه بوریــج را اجرا كرد بلكه تعدادی
حاال یك فكر آشكارا اشتباه است .یك
نقطه شروع خوب میتواند ارتباط دوباره
از سیاســتهای جدید مانند نظام جدید
با مفاهیم اصلی لیبرالی باشد كه قدمت آن
آموزش دوره راهنمایی را كه در سن 15
به بیش از یك قرن میرســد .با این كار،
سالگی به اتمام میرسید به آن افزود .نقشه
مردم میتوانند اطمینان داشــته باشند كه
راه این بازسازی اجتماعی كشیده شده بود.
امنیت شغلی و درآمدی نسبی دارند ،دولت
رضایت بیشتری كسب كند و شركتها
J Jنیاز امروز
چارلز بوث ،یك نظرسنجی در سال  1886در لندن برگزار كرد و درباره آنچه پشت
به اقتصاد سالمتری دســت پیدا خواهند
زیربنــای دولت رفاهــی كه طی دهه
درهای بسته زاغههای پایتخت انگلستان میگذشت اطالعات جمعآوری كرد .نتیجه
كرد .میتوان خیلــی خالصه گفت كه
 1940جاری بود ،توسط سیاستمدارانی از
این نظرسنجی برای خوانندگان طبقه متوسط او بسیار شوكهكننده بود 30 :درصد
جمعیت لندن به نظر میرسید قادر به تامین هزینههای معاش خود نیستند یا به
امروزه ما بیش از همیشــه به دولت رفاه
اوایل دهه  1980شروع و بهتدریج تكمیل
میزان كمی این توان را دارند.
نیاز داریم.
شده بود .نیت كلی ربع سوم قرن بیستم این
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تیم اوریلی
انتشارات هارپر کالینز
2017

دربارهنویسنده
تیموتی اوریلی بنیانگذار شرکت رسانهای «اوریلی مدیا»
است و در حوزه نرمافزارهای منبعباز و وب 2.0شهرت زیادی
دارد .او زاده ایرلند است اما اکنون در سانفرانسیسکو کار
میکند .او در دانشــگاه هاروارد درس خوانده و کتابهای
زیادی در زمینه کســبوکار در زمانه کنونی که فناوریها
همهجا گســترده شدهاند نوشته اســت .پیش از این نیز
«آیندهنگر» کتابهایی از او را معرفی کرده بود.
شبکه جهانی وب یک اسب
تکشاخ است ،حتی با وجود اینکه
این شبکه تیم برنرز -لی را به
یک میلیاردر تبدیل نکرد .من او
را به یاد دارم که در سال 1993
روی یک لینک کلیک میکرد و
میگفت« :این تصویر از طریق
اینترنت تمام مسیر از دانشگاه
هاوایی تا اینجا را طی کرده
است ».مردم این حرف را باور
نمیکردند

نقشهخوانی آینده در گذشته
سالهای آتی متفاوت خواهند بود اما با همان نظم و قافیه گذشته
مترجم :ساعد یزدانجو

امروز صبح من خیلی بلند با ابزار  150دالری خود در آشپزخانه منزل صحبت
میکردم تا ببینم آیا پروازم ســر موقع انجام میشود یا نه و از این ابزار درخواست
کردم که با اپلیکیشــن «لیفت» برایم یک تاکسی بگیرد تا مرا به فرودگاه برساند.
یک ماشین چند دقیقه بعد ظاهر شد و تلفن هوشمندم عالمت داد تا بتوانم آگاه شوم
که ماشین رسیده است .و بعد از چند سال ،احتمال خیلی زیادی دارد که آن ماشین
خودش رانندگی کند .کســی که این عبارت را برای اولین بار میبیند ممکن است
بهانههای زیادی داشته باشید برای اینکه بپرسد «آینده چیست؟»
این روزها «آینده چیست؟» یک جمله برای بیان شگفتی است .اما خیلی افراد که
اخباری درباره فناوریهایی مثل هوش مصنوعی ،خودروهای بدون راننده و پهپادها
میشنوند ،ناراحتی و حتی دلهره شدیدی احساس میکنند .آنها نگران این هستند که
آیا فرزندانشان شغل خواهند داشــت یا اینکه رباتها جای همه آنها را خواهند
گرفت .آنها نیز از خود میپرسند که «آینده چیست؟» اما با لحنی بسیار متفاوت .این
نوع پرسیدن یک جور ناسزا و بدوبیراه است.
شگفتی :تلفنهایی که میگویند بهترین رستوران نزدیک کجاست یا امروز از
کدام مسیر به سر کار برو؛ هوش مصنوعیای که مطالب خبری را مینویسد یا به
پزشکان مشاوره میدهد؛ چاپگرهای سهبعدی که اعضای جایگزین را میسازند،
حتی برای انســان؛ ویرایش ژنها که میتواند بیماریها را درمان کند یا گونههای
منقرضشده را به حیات بازگرداند؛ شکلهای جدیدی از ساختار شرکتی که هزاران
کارگر آماده به کار را نظم میدهد و بنابراین مشتریان میتوانند به فشار دادن یک
دکمه در اپلیکیشن خود آنها را به خدمت فراخوانند.
دلهره :نگرانی از اینکه رباتها و هوشهای مصنوعی تمام شــغلها را اشــغال
184
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خواهنــد کرد ،برای مالکان خود خیلی خوب کار خواهند کرد و این مزیت آنها
خواهد بود و بخش کارگران طبقه متوسط سابق را به سوی طبقه پایین خواهند راند؛
دهها میلیون شــغل اینجا در امریکا وجود خواهد داشت که دستمزدشان به اندازه
تامین معاش نیســت؛ محصوالت حوزه امور مالی خیلی کوچک و الگوریتمهای
جســتوجوی ســود که میتوانند تمام اقتصاد جهان را در دست خود بگیرند و
میلیونها نفر را از خانههایشان بیرون کنند؛ یک جامعه نظارتی که هر حرکت
ما را زیر نظر دارد و آنها را برای مقاصد شــرکت و دولتی در پایگاه دادهها ذخیره
میکند.
هرچیزی شگفتآور است ،هرچیزی وحشتناک است و همه اینها خیلی سریع
حرکت میکنند .ما سراسیمه در حال حرکت به سوی جهانی هستیم که به وسیله
فناوری شکل داده شده است به طرقی که آنها را نمیفهمیم و دالیل زیادی هم برای
نگرانی داریم.
آینده چیست« :آلفاگو» محصول شرکت گوگل که یک برنامه هوش مصنوعی
است و بهترین انسان بازیگر جهان را در بازی تختهای «گو» (یا وی چی) شکست
میدهد؛ اتفاقی که پیشبینی میشد تا  20سال آینده رخ دهد تا اینکه در سال 2016
اتفاق افتاد .اگر «آلفاگو» بتواند کاری را بیســت ســال زودتر انجام دهد ،چه چیز
دیگری ممکن است زودتر از آنچه انتظار داریم به وقوع بپیوندد؟ برای شروع :یک
خلبان هوش مصنوعی در یک رایانه  35دالری توانســت یک خلبان ارشد نیروی
هوایی امریکا را در شبیهســازی تمرینی پرواز شکست دهد .بزرگترین صندوق
تامین مالی جهان اعالم کرده است که از یک ابزار هوش مصنوعی خواسته است که
سهچهارم تصمیمات مدیریت سرمایه خود را بگیرد و این وظایف شامل استخدام

کتاب ضمیمه

و اخــراج کارکنان صندوق نیز خواهد بود .محققان دانشــگاه
حرکت میکنند ،در حالی که گامهای اولیه فناوریهایی که هیچ
آکســفورد تخمین زدهاند که بیش از  47درصد وظایف انسانی
فرد جدیدی برنمیدارد ،ادامه پیدا میکند تا اینکه جهان را تغییر
یک الگوی
شامل بسیاری از فرصتهای شغلی کارگران یقهسفید ،در خالل
دهد.
در
تکرارشونده
دو دهه آینده توسط ماشینها انجام شوند.
اگر بر اساس اهمیت دادن به همه عناوین روزنامهها بخواهید
کسبوکارها وجود
آینده چیست :شرکت «اوبر» با جایگزین کردن رانندههای
درباره شرکتها قضاوت کنید دچار اشتباه خواهید شد .اینکه
دارد که در آینده نیز
خدمات
تاکســی با آدمهای معمولی که با ماشینهای خودشان
چطور ســرمایهگذاران برای یک شرکت ارزشگذاری خیلی
انحصارهای بعدی
را به دنبال خود
رانندگی را عرضه میکنند تاکســیرانها را از بازار کار بیرون
باالیی انجام میدهند ،در فهم اینکه چه فناوریهایی واقعا دارای
با
آورد.
خواهد
کرده اســت و میلیونها فرصت شــغلی پارهوقت در سرتاسر
اهمیت هستند امری اساسی است .ما مدام میشنویم که شرکت
دیدن این الگوها در
جهان ایجاد کرده اســت .با این حال ،خود «اوبر» هم در نهایت
«اوبر»  68میلیارد دالر «میارزد» که بیشــتر از ارزش شرکت
حال حاضر و زمان
کسبوکار خود را از دست خواهد داد چراکه رانندگان آماده
«جنرال موتورز» یا «فورد» اســت؛ شــرکت «ایر بیانبی» 30
کنونی ،میتوان
به الگوهای آینده
به خدمت آن ،با خودروهای بدون راننده جایگزین خواهند شد.
میلیارد دالر «ارزش دارد» که بیش از ارزش شــرکت هتلهای
را
آنها
و
برد
پی
نیز
آینده چیست :شــرکت «ایر بیانبی» بدون داشتن یک اتاق
«هیلتون» و تقریبا به اندازه ارزش شرکت «ماریوت» است .این
پیشبینیکرد
برای خود ،بیشتر از بزرگترین گروههای هتلداری جهان اتاق
اعداد عظیم برای شرکتها با توجه به موفقیتهایی که هماکنون
دارد« .ای بیانبی» کمتر از  3هزار نفر نیروی کار را در استخدام
به دســت آوردهاند شاید اجتنابناپذیر باشد .اما تنها وقتی یک
دارد ،در حالی که شرکت هتلهای «هیلتون»  152هزار نیروی
کســبوکار به فعالیت سودده تبدیل میشود که روی پای خود
کار دارد .شکلهای جدیدی از سازماندهی شرکتی توانستهاند کسبوکارهایی را
ایســتاده است نه اینکه به وسیله ســرمایهگذاران به آن کمکشود ،و اینجاست
که بر پایه بهترین فعالیتهایی بودهاند که ما در طول عمر بیشتر مدیران کسبوکار
که میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که آن فعالیت تجاری روی زمین محکم ایستاده
دنبال میکردهایم ،در عرصه رقابت از میدان به در کنند.
است .گذشته از همه اینها ،بعد از گذشت هشت سال ،هنوز «اوبر» بابت تالش برای
آینده چیست :الگوریتمهای رسانههای اجتماعی ممکن است روی نتایج انتخابات
رسیدن به یک مقیاس جهانی ساالنه  2میلیارد دالر ضرر میدهد .این همان مقداری
ریاست جمهوری  2016امریکا تاثیر گذاشته باشند.
است مشابه ضررهای شرکتهایی مثل «آمازون» که کوچک جلوه داده میشوند
آینده چیســت :در حالی که فناوریها برخی از افراد را بسیار ثروتمند کرده،
(شــرکت «آمازون» در پنج سال اول کار خود  2.9میلیارد دالر ضرر کرد تا اینکه
درآمــد افراد معمولی با رکود مواجه بوده اســت و برای اولین بــار ،فرزندان در
بعد از این دوره ،اولین سال سودده آن سال  2001بود) .آیا «اوبر» که مثل «آمازون»
کشورهای توسعهیافته درآمد کمتری از والدین خود دارند.
در حال ضرر کردن اســت ،مثل «آمازون» به یک شرکت با موفقیت عظیم تبدیل
هــوش مصنوعی ،خودروهای بدون راننده ،خدمات آماده دســتور مشــتری و
میشود که وضعیت خردهفروشی ،نشر و رایانهای شدن شرکتها را متحول خواهد
نابرابری درآمدی چه چیز مشترکی دارند؟ آنها خیلی بلند و صریح مشغول به گفتن
کرد یا اینکه مثل شــرکتهای دوران «داتکام» است که مقدر شده بود شکست
این حرف هستند که ما در حال روبهرو شدن با تغییرات عظیمی در کار ،تجارت
بخورند؟ آیا شــور و اشتیاق سرمایهگذاران شــرکت «اوبر» نشانهای از یک نوع
و اقتصاد هستیم.
ســاختاریابی مجدد طبیعت کار اقتصادی است یا نشانهای از جنون سرمایهگذاری
اما اینکه میتوانیم ببینیم که آینده خیلی متفاوت خواهد بود ،به این معنی نیست
مثل جنونی که منتهی به رکود دوران «داتکام» در ســال  2001شــد؟ ما چطور
که دقیقا میدانیم چطور و چه زمانی این تغییرات آشــکار میشود .شاید معنی این
تفاوت ایندو را بیان میکنیم؟
ســؤال که «آینده چیست؟» این باشــد که فناوری ما را به کجا خواهد برد؟ آیا ما
اســتارتآپهایی با ارزشگذاری بیش از یک میلیارد دالر به طور قابل درکی
را مملو از شــگفتی یا دلهره خواهد ســاخت؟ و مهمتر این اســت که نقش ما در
مورد توجه زیاد واقع میشــوند ،حتی عالوه بر این ،اکنون آنهایی که نام «اســب
تصمیمگیری برای آینده چیســت؟ ما امروز دســت به چه انتخابی باید بزنیم که
تکشاخ» را که در دره سیلیکون به معنی یک دوره لذت کوتاهمدت است ،با خود
نتیجهاش در جهانی تاثیر بگذارد که در آینده میخواهیم در آن زندگی کنیم؟
یدک میکشند .مجله «فورچون» شروع به تهیه فهرست شرکتهایی کرده است
من عمر کاری خود را در مقام مبلغ فناوری ،ناشر کتاب ،برگزارکننده کنفرانس
که دارای چنین وضعیت تحسینشدهای هستند .وبسایت خبری دره سیلکیون به
و ســرمایهگذار ،به ُکشتی گرفتن با سؤاالتی نظیر اینها سپری کردهام .شرکت من،
نام «تککرانچ» به طور پیوسته فهرست «شرکتهای تکشاخ پیشرو» را بهروز
«اوریلی مدیا» ،روی شناسایی نوآوریهای مهم کار میکند و با گسترش دانش درباره
میکند.
آنها ،تاثیر و سرعت اشاعه آنها را شدت میبخشد .و هنگامی که یک شکست در
اما حتی اگر این شرکتها موفق شوند ،ممکن است که مطمئنترین راهنما برای
درک اینکه چطور فناوری قواعد کسبوکار یا جامعه را تغییر میدهد رخ میدهد
آینده نباشند .ما در شرکت «اوریلی مدیا» یاد گرفتهایم که با مشاهده شرکتهای
و ما را به مســیر اشتباهی هدایت میکند ،ما تالش میکنیم که درباره آن هشدار
نوآوری که اولین بار برایمان اینترنت را به ارمغان آوردند و فناوری نرمافزار منبعباز
بدهیم .در حین این کار ،ما رونق و رکود فناوریهای زیادی را مشاهده کردهایم و
را عرضه کردند ،نشــانههایی بسیار متفاوت را رصد کنیم .آن شرکتها آنچه را
شــرکتهایی را دیدهایم که ظاهرا از یک نقطه بدون توقف به یک نقطه بیربط
که بدان عشق میورزیدند و دربارهاش کنجکاو بودند انجام دادند ،نه اینکه دست
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آینده چیست و چرا به ما مربوط میشود؟

از تلفنهای هوشمند نیز یک اســب تکشاخ بود .اسالف این
به ارضای هوس رســیدن به ثروت بزنند .ما مشاهده کردیم که
اختراع ،یعنی تلفن و تلگراف ،و رادیو و تلویزیون هم همینطور
صنایعی که از اســاس جدید هستند ،وقتی کارآفرینان خالق با
نرمافزارهای
بودنــد .ما فراموش میکنیم .ما زود فراموش میکنیم .و حتی ما
ســرمایهگذاران ریسکپذیر مالقات داشتند ،شروع به فعالیت
مجوزی
با
باز
ع
منب
زودتر از این هم فراموش میکنیم که چطور ســریع نوآوریها
نکردند بلکه این صنایع با کسانی شروع به کار کردند که واله و
توزیع شدند که
افزایش مییابند.
شیدای آینده ظاهرا غیرممکن بودند.
به هرکسی اجازه
دستیاران شــخصیای که با هوش مصنوعی توانمند شدهاند،
به
که
هســتند
کســانی
دهند
آنهایی کــه دنیا را تغییر می
میداد آزادانه
درباره آن مطالعه
مثل «الکسا»ی آمازون« ،سیری» شرکت اپل« ،گوگل اسیستنت»
دنبال انواع کامال متفاوتی از شــرکتهای تکشــاخ هستند؛
تغییر
را
آن
کند،
و «کورتانا»ی مایکروســافت اسبهای تکشاخ هستند .اوبر و
شرکتهایی بسیار مهمتر از شرکتهای دارای ارزشگذاریهای
دهد و بخشی
لیفت هم تکشــاخ هستند اما نه به خاطر ارزشگذاری دالری
میلیارددالری دره ســیلیکون (با اینکه برخی از این شرکتهای
از آن را بسازد.
آنها .اسبهای تکشاخ آن نوع از اپلیکیشنها هستند که ما را
دست
تکشاخ متفاوت ممکن است سرمایه خیلی زیادی نیز به
نمونههایی از
نرمافزارهای
وامیدارند از راه خوبی بپرسیم «آینده چیست؟».
بیاورند) .این شرکتها همان شرکتهای موفق و زمانی هم قابل
از
اند
ت
عبار
باز
ع
منب
آیــا میتوانید هنوز به یاد بیاورید اولین باری را که دریافتید
تحسینی هســتند که به قدری فراگیر میشوند که انگار از اول
سیستمعاملهای
قادرید جواب یک ســؤال را از یک موتور جستوجوی سریع
وجود داشتهاند.
لینوکس و اندروید،
اینترنتی پیدا کنید یا اینکه تلفن همراهتان میتواند مسیر رسیدن
را
ما
یکدفعه
کــه
اســت
چیزهایی
از
پر
امــروز
جهان
و مرورگرهای
کروم و فایر فاکس.
به هر مقصدی را به شما نشان بدهد؟ چقدر این ابزارها جذاب
واداشــتهاند که بگوییم «آینده چیست؟» اما هماکنون به چیزی
روند
این
آینده
در
بودند ،قبل از اینکه شروع کنید به در نظر گرفتن این امر که این
مربوط به زندگی روزمره ما تبدیل شدهاند.
افزایش خواهد
ابزارها از اول وجود داشتهاند؟ و چقدر سریع از در نظر گرفتن
سیستم عامل «لینوکس» یک اسب تکشاخ است .غیرممکن
داشت
آنها به عنوان ابزارهایی که از اول وجود داشتهاند حرکت کردید
به نظر میرســید که یک جامعه غیرمتمرکز از برنامهنویسان
به این وضعیت که از آنها ناراضی باشید وقتی که کامال درست
بتوانند یک سیستم عامل در ســطح جهانی تولید کنند و آن را
کار نمیکنند؟
بــه طور رایگان عرضه کنند .اکنون میلیاردها نفر به آن متکی
ما این انواع جدید از جادو را چنان در خاک خواباندهایم و چنان ریشه دادهاند
هستند.
که بهتدریج به اموری معمولی تبدیل میشوند .نسلی در حال بزرگ شدن است که
شبکه جهانی وب یک اسب تکشاخ است ،حتی با وجود اینکه این شبکه تیم
نمیتواند به دنیای بدون خودروهایی که صدایشــان میزنیم و خودشان میآیند و
برنرز -لی را به یک میلیاردر تبدیل نکرد .من او را به یاد دارم که در سال 1993
خواربارفروشی با اپلیکیشن تلفن هوشمند یا خرید چیزی از آمازون و ظاهر شدن
روی یک لینک کلیک میکرد و میگفت« :این تصویر از طریق اینترنت تمام مسیر
آن چند ساعت بعد دم در خانه یا حرف زدن با یک دستیار شخصی بر پایه هوش
از دانشگاه هاوایی تا اینجا را طی کرده است ».مردم این حرف را باور نمیکردند.
مصنوعی و انتظار به نتیجه رسیدن آن حرفها ،فکر کند.
آنها فکر میکردند ما این را از خودمان درمیآوریم .حاال هرکسی انتظار دارد که
اینها آن نوع از اســب تکشاخ اســت که من در طول دوران کاریام در رصد
شما بتوانید روی یک لینک کلیک کنید تا هرچیزی را در هر زمانی پیدا کنید.
کردن فناوری به آنها برخوردهام .بنابراین چهچیزی واقعا یک اســب تکشاخ را
اپلیکیشن نقشــهیاب و مسیریاب «گوگل َمپز» یک اسب تکشاخ است .چند
اینچنین هیجانانگیز میسازد؟ در زیر ،مشخصاتی که این پدیدهها میتوانند داشته
وقت پیش توی اتوبوس یک پیرمرد را دیدم که به یک نفر دیگر نشان میداد که
باشند آمده است:
چطور یک نقطه کوچک آبی در صفحــه «گوگل مپز» ما را در امتداد حرکت
 -1ابتدا غیرقابلباور به نظر میرسند؛
اتوبوس دنبال میکند .وقتی که این فناوری رایج شــد ،تازهواردان به دنیای فناوری
 -2شیوهای را که دنیا با آن کار میکند تغییر میدهند؛
خیلی از آن لذت میبردند .بیشتر ما حاال فرض میگیریم که از اول این ابزار وجود
 -3باعث به وجود آمدن یک اکوسیستم از خدمات ،مشاغل ،مدلهای تجاری
داشته است برای اینکه تلفنهای ما دقیقا بدانند کجا هستیم و نهتنها به ما بگویند
و صنایع جدید میشوند.
که سر کدامیک از پیچها باید بپیچیم تا دقیقا به مقصد برسیم  -چه سوار ماشین
ما درباره بخش «غیرقابلباور بودن در ابتدا» صحبت کردهایم .درباره تغییر دادن
باشیم ،چه با دوچرخه ،چه با پای پیاده  -بلکه میتواند رستورانها و پمپبنزینهای
دنیا چطور؟ مایکل شــریگ در کتاب «میخواهید مشــتری شما چهکسی شود؟»
نزدیک را به ما نشــان بدهد یا برای دوستانمان مشخص کند که در لحظه کنونی
مینویسد« :نوآوران موفق از مصرفکنندگان و مشتریان خود نمیخواهند که کار
کجا هستیم.
متفاوتی را انجام دهند .آنها از افراد میخواهند که فرد متفاوتی شــوند ...نوآوران
پ استور» در یک
«آیفون» اصلی یک اسب تکشاخ بود ،حتی قبل از عرضه «ا 
موفق از کاربران میخواهند که به اســتقبال ارزشهای جدید ،مهارتهای جدید،
سال بعد که بهکلی بازار تلفن هوشمند را دگرگون کرد .وقتی که شما سادگی لمس
رفتارهــای جدید ،لغات جدید ،فکرهای جدید ،انتظارات جدید و الهامات جدید
کردن و کشــاندن تصاویر روی صفحه نمایش را به جای فشــردن کلیدهای یک
بروند  -یا دستکم آنها را تحمل کنند .نوآوران مشتریان خود را تغییر میدهند».
صفحه کلید باریک تجربه کردید ،عقبگردی در کار نبود .خود تلفن همراه ِ پیش
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کتاب ضمیمه

نقشه است.
برای مثال ،شریگ به این نکته اشاره میکند که اپل (و حاال
ما از نقشهها استفاده میکنیم  -یعنی از انتزاعیات سادهشدهای
گوگل ،مایکروسافت و آمازون نیز) از مشتریان خود میخواهد
آنهایی که دنیا را
از واقعیتهــای مهمی که آنها بازنمایی میکنند  -نهفقط برای
تا تبدیل به آن دسته افرادی شوند که با دقت به حرف زدن با تلفن
دهند
ی
م
تغییر
تالش به منظور رســیدن از یک جا به یک جای خاص بلکه
خود به عنوان یک خدمتکار ذیشعور و فهیم فکر نمیکنند .با
کسانیهستند
از آنهــا در در هر جنبه از زندگی خود اســتفاده میکنیم .وقتی
اطمینان کافی باید گفت که نسل جدیدی از کاربران وجود دارند
که به دنبال انواع
که در انتهــای تاریک خانهمان قدم میزنیم بدون اینکه نیازی
به
که وقتی جمالتی شبیه به حرفهای زیر را ادا میکنند اصال
کامالمتفاوتی
از شرکتهای
باشــد چراغ را روشن کنیم ،به این دلیل این کار را میکنیم که
آنچه میگویند فکر نمیکنند:
هستند؛
تکشاخ
یک نقشه ذهنی از فضا ،نقشه اتاقها و مکانی را که همه میز و
«سیری ،برای من دوتا جا در رستوران کامینو ،ساعت  6عصر،
شرکتهایی
صندلیها در آن واقع شده ،در خاطر داریم .به همین ترتیب ،وقتی
رزرو کن».
بسیار مهمتر از
که یک کارآفرین یا سرمایهگذار ریسکپذیر هر روز سر کار
بگذار».
من
برای
را
نوامبر»
«باران
آهنگ
«الکسا،
شرکتهای دارای
ارزشگذاریهای
میرود ،یک نقشه ذهنی از چشمانداز فناوری و کسبوکار در
«بســیار خوب ،گــوگل ،به یاد بیــاور دفعه بعــد که در
میلیارددالری
اختیار دارد .ما جهان را به چند دسته تقسیم میکنیم :دوست یا
خواربارفروشی پیدمونت بودم ،کشمش بیدانه بخرم».
دره سیلیکون .این
آشنا ،متحد یا رقیب ،مهم یا غیرمهم ،فوری یا پیشپاافتاده ،آینده
در حال حاضر ،تشخیص حرفهای انسان کار سختی است
شرکتها همان
یا گذشته .برای هر دسته یک نقشه ذهنی داریم.
اما گوش دادن و ســپس انجام دادن یک سری کارهای پیچیده
شرکتهای موفق
و زمانی هم قابل
اما همچون داستانهای غمانگیزی که به خاطر داریم از افرادی
در پاســخ به آنها  -همزمان برای میلیونهــا کاربر  -نیازمند
هستند
تحسینی
که متعصبانه نقشــههای آفالین را دنبال کردهاند و در نهایت از
قدرت محاسبه باالیی است که به وسیله مراکز داده عظیم فراهم
که به قدری فراگیر
یک پلی که دیگر وجود ندارد به پایین پرت شــدهاند ،نقشهها
میشــود .این مراکز داده ،پیچیدهترین زیرساختهای دیجیتال
میشوند که انگار از
میتوانند اشتباه باشند .در کسبوکار و فناوری ما اغلب از دیدن
تاکنون را پشتیبانی میکنند.
اول وجود داشتهاند
روشن آنچه جلویمان هست درمیمانیم چون از نقشههای قدیمی
برای اینکه گوگل به یاد من بیــاورد که دفعه بعدی که در
و حتی اغلب اوقات از نقشههای بدی پیروی میکنیم؛ نقشههایی
سوپرمارکت محل هستم کشمش بیدانه بخرم ،آن ابزار باید در
که جزئیات حیاتی را درباره محیط کنار میگذارند یا حتی شاید
تمام اوقات بداند من کجا هســتم و محــل خاصی را که از آن
به طور فعاالنه آن را به طرز بدی نشان میدهند.
خواســتهام رصد کند« .سیری» که از او خواســتهام جا رزرو کند ،باید بداند که
نقشهها در اغلب موارد در حوزههایی که سرعت حرکت زیادی دارند ،مثل علم
«کامینو» یک رســتوران در اوکلند است و امشب باز است و باید اجازه مکالمه
و فناوری ،به سادگی اشتباه میکنند چون خیلی چیزها را نمیدانند .هر کارآفرین و
بین ماشینها وجود داشته باشد ،بنابراین تلفن هوشمند من باید با سیستم رزرواسیون
هر مبدعی ،یک کشفکننده نیز هست و تالش میکند به آنچه که محتمل است
آن رستوران از طریق اپلیکیشن «اوپن تیبل» در ارتباط باشد .و سپس باید از طریق
معنا ببخشد و نیز به آنچه که کار میکند و کار نمیکند و اینکه دریابد چطور باید
زیرساخت رایانش ابری یا دیگر راههای ارتباطی با تقویم کاری من و دیگر دوستانم
به جلو حرکت کرد.
ارتباط داشته باشد و همچنین یک ابزار دیگر باید ما را در زمان مناسبی که بتوانیم
به کارآفرینانی نگاه کنید که روی توسعه خطوط راهآهن بینقارهای در امریکا
به قرار برسیم خبر کند.
در اواسط قرن نوزدهم میالدی کار میکردند .این فکر برای اولین بار در سال 1832
و گذشته از همه اینها ،هشدارها و زنگهایی هستند که من از ابزارهایی مثل
مطرح شــد اما حتی روشن نبود که این پروژه دارای توجیه است ،تا اینکه در دهه
گوگل نخواســتهام اما پیغامش برایم میآید« :االن راه بیفت تا به موقع به فرودگاه
 1850کنگره نمایندگان امریکا بودجه یک سلسله نقشهبرداریهای دقیق از غرب
برسی 25 .دقیقه تاخیر در فرودگاه ».یا «ترافیک پیش رو داری ،مسیر سریعتر در
امریکا را تامین کرد و هر ساختوسازی در این منطقه بر اساس نتایج این نقشهها
دسترس است ».همه این فناوریها چیزهایی افزودنی و اعتیادآور هستند.
تعیین شــد .سه سال کشف ســرزمینهای غرب امریکا از  1853تا  1855صرف
«نقشهبرداری خطوط ریلی پاسیفیک» شد که یک مجموعه  12جلدی از دادههای
J Jنگاه کردن به آینده از دریچه حال
 400هزار مایل مربع از غرب امریکا بود .اما دادهها نمیتوانند مسیر رو به جلو را
در رســانهها من اغلب با برچسب آیندهپژوه شناخته میشوم .اما من به خودم
به طور کامل روشــن سازند .بحثهای سختی درباره بهترین مسیر وجود داشت و
اینطور نگاه نمیکنم .به خودم به چشم یک نقشهکش نگاه میکنم .نقشه اکنون و
در نهایت باید درباره آن تصمیم گرفته میشد .شما باید موانع سر راه را هم در نظر
وضعیت حال را میکشم تا نگاه کردن به احتماالت آینده را سادهتر کند .نقشهها
بگیرید و نمیتوانید فقط یک خط روی نقشه بکشید و انتظار داشته باشید که همه
فقط مکانها و مسیرهای فیزیکی را نشان نمیدهند .آنها هر نوع سیستمی هستند
کارها درســت و کامل انجام شود .نقشه باید بارها با الیههای بیشتر و بیشتری از
که به ما کمک میکنند ببینیم کجا هستیم و تالش میکنیم به کجا برویم .یکی از
دادههای حیاتی اضافی اصالح شود و دوباره کشیده شود تا برای دست زدن به عمل به
کلمات قصار مطلوب من نقلقولی است از ادوین شالسبرگ« :مهارت نوشتن عبارت
اندازه کافی روشن باشد .کاشفان و مساحان قبل از اینکه تصمیم بگیرند کدام مسیر
از خلق زمینهای است که در آن ،افراد دیگر میتوانند فکر کنند ».این کتاب یک

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوهفتم ،دی 1396

187

آینده چیست و چرا به ما مربوط میشود؟

جهان تبدیل کرده بود .این شرکت یک شرکت تعیینکننده در
نهایی است ،راههای اشتباه زیادی را طی میکنند.
صنعت فناوری بــود ،با موقعیت نزدیک به انحصاری در حوزه
کشیدن نقشه درست ،اولین چالشی است که ما در معنیدار
اینکه ما میتوانیم
نرمهای رایانههای شخصی که باعث میشد رقیب پس از رقیب
کردن فناوریهای «آینده چیست؟» با آن مواجه هستیم .قبل از
ببینیمکهآینده
نابود شود .دیوان عالی امریکا در ماه می همان سال دستور انجام
اینکه بتوانیم بفهمیم چطور با هوش مصنوعی ،اپلیکیشــنهای
خیلیمتفاوت
تحقیقات ضدانحصار را علیه این شرکت صادر کرد؛ درست همان
دستیار شخصی و ناپدید شدن مشــاغل طبقه متوسط برخورد
خواهد بود ،به
اینمعنینیست
کاری را که سی سال زودتر علیه شرکت «آیبیام» انجام داده بود.
کنیم و بفهمیم چطور این چیزها میتوانند در آیندهای که در آن
دانیم
ی
م
دقیقا
که
برعکــس این نرمافــزار با مالکیت خصوصی که شــرکت
زندگی خواهیم کرد کنار هم قرار بگیرند .ما باید مطمئن شویم
چطور و چه زمانی
مایکروسافت را بسیار موفق ســاخت ،نرمافزارهای منبعباز با
که فکرهای قدیمی جلو چشممان را نگرفتهاند .باید الگوهایی را
این تغییرات آشکار
مجوزی توزیع شدند که به هرکسی اجازه میداد آزادانه درباره
ببینیم که مرزهای قدیمی را رد میکنند.
میشود .شاید
معنی این سؤال که
آن مطالعــه کند ،آن را تغییر دهد و بخشــی از آن را بســازد.
نقشهای که ما در آینده دنبال میکنیم مثل پازل یک تصویر
«آینده چیست؟»
نمونههایی از نرمافزارهای منبعباز عبارتاند از سیستم عاملهای
است که بســیاری از قطعات آن گم شده است .شما میتوانید
این باشد که فناوری
«لینوکــس» و «اندروید» ،مرورگرهای «کروم» و «فایر فاکس»،
خطوط کلی تقریبی یک الگو را اینجا و آنجا ببینید ولی جاهای
ما را به کجا خواهد
زبانهای برنامهنویسی محبوب مثل «پیتون» و «پیاچپی» و «جاوا
خالــی زیادی وجود دارند که نمیتوانیــد کامال با آنها ارتباط
برد؟ آیا ما را مملو
از شگفتی یا دلهره
اســکریپت» ،ابزارهای مدرن دادههای بزرگ مثل «هدوپ» و
برقرار کنید .و سپس یک روز کسی یک دسته از قطعات پازل
ساخت؟
خواهد
«اسپارک» و مجموعه ابزارهای با آخرین پیشرفتها در هوش
را روی میز میریزد و ناگهان الگوی پازل جلوی چشــم شــما
و مهمتر این است
مصنوعی مثل «تنسور فلو» در گوگل« ،تورچ» متعلق به فیسبوک
ظاهر میشود .تفاوت بین یک نقشه از یک محدوده ناشناخته
که نقش ما در
و «سیانتیکی» در مایکروسافت.
و یک پازل تصویری این است که کسی از قبل تصویر کامل را
تصمیمگیریبرای
آینده چیست؟
در اولین روزهای رایانه ،بیشــتر نرمافزارها منبعباز بودند ،با
نمیداند .این تصویر تا وقتی که به آن نگاه نکنیم ،وجود ندارد.
اینکه به این عنوان نامگذاری نمیشــدند .برخی از نرمافزارهای
این تصویری اســت که الگوی آن را ما با هم در حین جلو رفتن
عملیاتی با رایانه ارائه میشدند اما بیشتر نرمافزارها که رایانه را
میسازیم و به همان اندازه که کشف میشود ،ابداع نیز میشود.
واقعا به یک ابزار مفید تبدیل میکردند ،نرمافزارهایی بودند که برای حل مشکالت
پیدا کردن راهمان در آینده یک کار اشــتراکی است که هریک از کاشفان جایی
مشخص نوشته میشدند .این نرمافزارها که بهخصوص به وسیله دانشمندان و محققان
حیاتی را پر میکند و به دیگران اجازه میدهد که جلو بروند.
نوشته میشدند اغلب به اشتراک گذاشته میشدند .با این حال ،در اواخر دهه 1970
و دهه  ،1980شــرکتها دریافتند که با کنترل دسترسی به نرمافزار میتوانند به
J Jگوش سپردن به ریتمها
سودهای تجاری دســت پیدا کنند و شروع به سد کردن دسترسی به نرمافزارها با
داستان اینکه چطور اصطالح «نرمافزار منبع باز» توسعه یافت ،تلخیص شد و در
اســتفاده از مجوزهای محدودکننده کردند .در سال  ،1985ریچارد استالمن ،یک
اوایل ســال  1998رواج یافت  -اصطالحی که به درک ما از طبیعت تغییرکننده
برنامهنویس در دانشگاه «امآیتی» ،کتاب «مانیفست گنو» را منتشر کرد که حاوی
نرمافزار و چگونگی تغییر کردن کل این صنعت به واسطه این درک جدید و آنچه
اصول چیزی بود که «نرمافزار آزاد» مینامید؛ آزاد نه به معنای رایگان بودن قیمت
از جهان پیش رو پیشبینی میشود ،کمک کرد  -نشان میدهد که چطور نقشههای
آن بلکه آزاد به معنای آزادی در برخورد با آن :آزادی مطالعه ،توزیع و تغییر دادن
ذهنیای که اســتفاده میکنیم فکر ما را محدود میکنند و چطور بازنگری در این
نرمافزار بدون کسب اجازه.
نقشهها میتواند انتخابهای ما را متحول کند.
هدف بلندپروازانه اســتالمن این بود که یک نسخه کامال آزاد از سیستم عامل
برای اینکه درک بهتری از وضعیت داشته باشید ،الزم است که ذهنیت شما را
«یونیکس» شرکت «ایتی اند تی» بسازد که در اصل در آزمایشگاه «بل» که بازوی
به سال  1998ببرم؛ در آن زمان ،نرمافزار در جعبههایی توزیع میشد که در بهترین
تحقیقاتی شــرکت ایتی اند تی بود ،توســعه یافته بود .در آن زمان در اواخر دهه
حالت به طور ساالنه نسخههای جدیدترش ارائه میشد اما اغلب هر دو یا سه سال
 1970که «یونیکس» برای اولین بار نوشته شد ،شرکت ایتی اند تی یک انحصار
این نســخهها عرضه میشدند .تنها  42درصد خانوارهای امریکایی رایانه شخصی
قانونی با سودهای کالن در خدمات تلفنی محسوب میشد .در نتیجه ،ایتی اند تی
داشــتند ،در حالی که امروز  80درصد افراد تلفن هوشــمند دارند .تنها  20درصد
اجازه نداشت در صنعت رایانه که آن زمان تحت تسلط شرکت آیبیام بود رقابت
جمعیت امریکا یک تلفن همراه از هر نوعی داشت .اینترنت برای سرمایهگذاران
کند و دیوان عالی امریکا در سال  1956خیلی سخاوتمندانه به گروههای تحقیقاتی
هیجانانگیز بود  -اما هنوز کوچک بود و در سطح جهانی تنها  147میلیون کاربر
علوم رایانه مجوز داده بود که روی یونیکس کار کنند .برنامهنویسان در دانشگاهها
داشت ،در مقابل  3.4میلیارد کاربر امروزی .بیش از نیمی از کل کاربران اینترنت
و شرکتهای سرتاسر جهان ،با همکاری در نوشتن عناصر کلیدی این سیستم عامل،
امریکا از راه مرورگر «ایاوال» به اینترنت دسترسی داشتند .آمازون و «ایبی» سه
به این حکم پاسخ دادند.
سال زودتر راهاندازی شده بودند اما گوگل تازه در سپتامبر همان سال تاسیس شد.
اما بعد از اینکه در سال  1982شرکت ایتی اند تی به هفت شرکت کوچکتر
مایکروســافت بیل گیتس ،بنیانگذار و مدیرعامل خود را به ثروتمندترین فرد
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اریک ریموند که یک هکر بود در آنجا مقالهای به نام «کلیســا
تقسیم شــد تا اجازه داشته باشد در بازار رایانه دست به رقابت
و بــازار» ارائه کرد به این قصد که جامعــه کاربران لینوکس را
بزند ،ایتی اند تی تالش کرد که یونیکس را تحت مالکیت خود
در
ها
ه
نقش
تبیین کند .او نظریهای برای برنامهنویسی ارائه کرد که ویژگیهای
درآورد .آنها از دانشگاه کالیفرنیا ،برکلی ،که نسخه جایگزینی
اغلب موارد در
لینوکس را که اریک خود تجربه کرده بود بازتاب میداد و بعدتر،
از یونیکس ســاخته بود شکایت کردند و به طور فعاالنه تالش
حوزههایی که
برنامهنویسی منبعباز نام گرفت .اریک در مقاله خود نوشته بود که
کردند همکاریهایی را که اولین بار به ایجاد این سیســتم عامل
سرعت حرکت
زیادی دارند ،مثل
در سالهای گذشته به نظر میرسید صنعت نرمافزار در دستان عدهای
کمک کرده بود تعطیل کنند.
به
فناوری،
و
علم
که تفکر بازاری و دید تجاری دارند قرار گرفته و به نظر میرسید
در حالی که دانشــگاه برکلی زیر ضــرب حمالت حقوقی
سادگی اشتباه
که تغییر کردن آن به معجزه نیاز دارد ولی لینوکس توانســت این
شــرکت ایتی اند تی بود ،پروژه گنوی اســتالمن شروع شد و
میکنندچونخیلی
تغییر و تحول را به وجود بیاورد.
تمــام عناصر کلیدی یونیکس را کپی کرد به جز برنامه کلیدی
چیزها را نمیدانند.
هر کارآفرین و
اریک سلسلهای از اصول را ارائه کرد که طی دهههای گذشته
«کرنل» را که اگر وجود نمیداشــت نمیشد این سیستم عامل با
یک
مبدعی،
هر
به بخشــی از حقیقت محض برنامهنویسی تبدیل شده است :یک
دیگر برنامهها ارتباط برقرار کند .اما این برنامه هم به وســیله
کشفکنندهنیز
نرمافزار باید زود و اغلب در وضعیت تکمیلنشده ارائه شود بهجای
یک دانشــجوی فنالندی علوم رایانه به نام لینوس توروالدز که
هست و تالش
اینکه صبر کنیم تا کامل شود؛ با کاربران این نرمافزار باید در مقام
تز کارشناسی ارشدش در سال  1990ساختن یک سیستم عامل
میکند به آنچه که
محتملاستمعنا
«برنامهنویسان همکار» رفتار شــود؛ و «با در نظر گرفتن چشمان
کوچک اما شــبیه به یونیکس بود و میتوانست بین بسیاری از
به
نیز
و
ببخشد
مراقــب به اندازه کافی ،همه نقصها (باگها) کماهمیت خواهند
معماریهای رایانهای مختلف جابهجا شــود ،نوشته شد .او این
آنچه که کار میکند
بود».
سیستم عامل را «لینوکس» نامید.
و کار نمیکند و
امروزه اگر برنامهنویسان نرمافزار منبعباز یا نرمافزاری تجاری
در اولین روزهای رواج صنعت رایانه ،شرکت آیبیام و تعداد
اینکه دریابد چطور
باید به جلو حرکت
و خصوصی را مینویســند ،از ابزارها و روشهایی استفاده میکنند
روزافزونی از شرکتهای تولیدکننده رایانه شخصی مثل «دل» و
کرد
که جامعه نرمافزارنویسان منبعباز در آن پیشقدم بودند .اما مهمتر
«گیتوی» سختافزار را تولید میکردند ،مایکروسافت نرمافزار
این اســت که هرکسی که از نرمافزارهای اینترنتی امروزی استفاده
را درســت میکرد و تعدادی از شرکتهای نرمافزاری مستقل
میکند ،این اصول را در عمل تجربه کرده اســت .وقتی که شما به
«اپلیکیشنهای شکارچی» را عرضه میکردند  -در اموری چون
وبســایتی مثل آمازون ،فیسبوک یا گوگل میروید ،یک مشارکتکننده در فرایند
پردازش کلمات ،ساختمان دادهها و برنامهگرافیکی  -که باعث میشدند انتخاب
توسعه آن هستید ،کاری که در دوران رایانههای شخصی ناشناخته بود .شما برنامهنویسی
پلتفرم جدید توسط عامه مردم جلو برود .سیستم عامل «داس» بخشی کلیدی از
نیستید که مثل دوران اریک ریموند ،بخشی از یک برنامه منبعباز را بنویسید اما در نقش
این اکوسیستم بود اما خیلی زیاد نمیشد آن را کنترل کرد .با عرضه «مایکروسافت
یک «امتحانکننده نسخه بتای نرمافزار» آن وبسایت اینترنتی عمل میکنید .کاربران
ویندوز» این وضعیت تغییر کرد .آســانی اســتفاده از آن و کنترل زیادی که بر آن
یک وبسایت اینترنتی این نقش را در مقیاسی بازی میکنند که قبال قابلتصور نبود.
وجود داشت ،برنامهنویســی برای آن را خیلی راحت کرده بود اما برنامهنویسان
کل این اتفاقات الگویی بود که من به آن توجه میکردم :صنعت رایانه شخصی شروع
را در پلتفرم ویندوز گیر انداخته بود .سیســتم عاملهای دیگر شــرکتها مثل
به رونق کرده بود و انحصار شرکت آیبیام را که اولین نسل از رایانهای شدن را ایجاد
سیســتم عامل «اواس »2 /در آیبیام نتوانست با ویندوز رقابت کند و انحصار این
کرد بود ،با رونق گرفتن نوآوری رایانه از بین برد .اما بعدش یک انحصار دیگر در بخش
سیســتم عامل باعث ایجاد مزیت برای برنامههای کاربردی خود مایکروسافت -
دیگری که نرمافزارنویسی بود توسط مایکروسافت شکل گرفت؛ یعنی همان انحصاری
مثل «ورد»« ،اکسل»« ،پاورپوینت»« ،اکسس» و بعدتر« ،اینترنت اکسپلورر»  -شد.
که برنده آن همه ســودها را از آن خود میکرد .بعدتر انحصار دیگری نیز در دوران
بنابراین صنعت مستقل نرمافزار برای رایانههای شخصی بهآرامی در حال از بین رفتن
پس از رواج اینترنت به وجود آمد که آن هم بهتدریج سست شد .مسئله اینجا بود که
بود چراکه مایکروسافت یک قسمت از بازار برنامهها را پس از قسمت دیگر در
انحصارها به وجود میآمدند و از بین میرفتند .آینده خودش را درست طبق آنچه که
اختیار خود درمیآورد.
در گذشــته بود تکرار نمیکرد اما تجربه نشان داده است که نظم و قافیه آینده مطابق
بنابراین وقتی که لینوکس برای رایانههای شخصی رومیزی عرضه شد ،هرکسی
همان اتفاقاتی است که در گذشته وجود داشته است.
از خود میپرســید که آیا این سیستم عامل جدید میتواند با مایکروسافت رقابت
این روند نشــان میداد که یک الگوی تکرارشــونده در کسبوکارها وجود
کند .این پدیده به طرقی که هیچکس انتظار نداشت ،در حال بازنویسی قواعد صنعت
دارد که در آینده نیز انحصارهای بعدی را به دنبال خود خواهد آورد .با دیدن این
نرمافزار بود .لینوکس به پلتفرمی تبدیل شده بود که در آن ،بسیاری از بزرگترین
الگوها در حال حاضر و زمان کنونی ،میتوان به الگوهای آینده نیز پی برد و آنها
وبسایتهای جهان  -در آن زمان ،مهمترینشان آمازون و گوگل بودند  -ساخته
را پیشبینی کرد .نرمافزارنویســی منبعباز درس دیگری برای ما درباره اینکه آینده
شــدند .اما این سیستم عامل در حال تغییر شکل دادن بسیاری از روشهایی بود که
چیست داشت و آن هم این بود که آینده خودش اتفاق نمیافتد بلکه انسانها آن را
نرمافزار با آنها نوشته میشد.
رقم میزنند و در این میان ،تصمیمهای انفرادی اهمیت دارد.
در فوریه ســال « ،1997کنگره لینوکس» در شــهر ورزبورگ آلمان برگزار شد و
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پیشنهاد
کـتابخانه

صوفیا نصرالهی
خبرنگار

کنسرت همایون شجریان و برادران پورناظری

کنسرت اوالفور آرنالدز

حاال بعد از پروژه کنســرت -نمایش «سی» در کاخ ســعدآباد و تور جدید همایون به همراه برادران
پورناظری تحت عنوان «ایران من» که در تاالر بزرگ وزارت کشور برگزار میشود ،با اطمینان بیشتری
میشود گفت که همایون شجریان و سهراب پورناظری امسال پولسازترین چهرههای موسیقی ایران
بودند .بلیت کنسرتهای «ایران من» بین  25تا 195هزار تومان بود که بازه گستردهای را در بر میگیرد
و عالقهمندان موسیقی از هر قشری میتوانند آن را تهیه کنند .البته اگر آنقدر خوششانس باشند
که قبل از تمام شدن بلیتها بتوانند
آنها را خریداری کنند .اســتقبال از
کنســرتهای این گروه آنقدر زیاد
اســت که دائم تمدید میشود .در
کنسرتهای «ایران من» منتخبی از
آلبومهای ِ
«رگ خواب»« ،نه فرشتهام
نه شیطان» و «آرایش غلیظ» را در
کنار تعــدادی قطعــ ه جدید که تا
پیش از این شنیده نشده است ،اجرا
میکننــد .از جمله قطعات این برنامه «آهای خبردار»« ،ابر میبارد»« ،کولی»« ،چرا رفتی»« ،خوب
شد»« ،دل به دل»« ،حصار» و «آرایش غلیظ» است و چند قطع ه از جمله آن پایان پرطرفدار کنسرت-
نمایش «سی» با نام «ایران» که اجرا میشود .کار جالبی که برگزارکننده این کنسرتها انجام داده نحوه
قیمتگذاری است چون تا پیش از این کف قیمت بلیتهای وزارت کشور معموال 45هزار تومان بود ولی
بعد از کنسرت -نمایش «سی» که برگزارکننده گفت تصمیم گرفتهاند در حالی که سقف قیمت بلیتها
به 200هزار تومان نزدیک بود برای دانشجویان و سایر عالقهمندان هم امکان استفاده از این فعالیت
فرهنگی را فراهم کنند ،به نظر میرسد حاال برنامهگذاران کنسرتهای همایون میخواهند همان روش
را ادامه بدهند .با توجه به میزان محبوبیت کارهای همایون و سهراب پورناظری منطقی است.

وقتی اوالفور آرنالدز در صفحات توئیتر و اینســتاگرامش نوشت که برای ایرانیها خبر
خوشــایندی دارد ،عالقهمندان موسیقی در ایران دچار شــور و هیجان زیادی شدند .این
آهنگســاز و پیانیست ایسلندی که موسیقیاش تلفیقی از سبک کالسیک و نئوکالسیک
است با قطعات آرام و محزونش در سالهای اخیر جایگاه مهمی میان دوستداران موسیقی
پیدا کرده است .زمانی که این شماره را میخوانید بهتر است فیلم اجرای آرنالدز را از حوزه
هنری طلب کنیــد چون خود
اجرا بــه پایان رســیده ،با این
حال نمیشود به عنوان یکی از
مهمترین اتفاقات فرهنگی امسال
از آن نگفــت .آرنالــدز اعتباری
همپــای مثال کیتــارو دارد که
آمدنش بــه ایران یک اتفاق بود.
پیش از آمدن به ایران در سالن
کارنگی لندن کنسرت داشت که
همه بلیتهایش در عرض چند ساعت در پیشفروش تمام شدند .اتفاقی که در ایران هم
افتاد .در حالی که برای کنسرت آرنالدز چندان اطالعرسانی رسمی نشده بود در عرض 45
دقیقه تمامی بلیتهای کنســرت او که در تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار شد ،به فروش
رفت .بلیتهایی که بین  70تا 170هزار تومان قیمت داشتند و ظرفیت تاالر هم حدود 850
نفر بود درنتیجه میشود تخمینی از میزان استقبال داشت .همین باعث شد کنسرت آرنالدز
علیرغم همه مشغله او برای سه سئانس تمدید شود .آرنالدز 31ساله کار خود را به عنوان
نوازنده درامز یک گروه متال در ایسلند شروع کرد و بعد کمکم سبکش را تغییر داد .در بازار
سیاه و سایت دیوار قیمت بلیتهای آرنالدز به 500هزار تومان هم رسید.

فیلم صفر تا سکو

فیلم عصبانی نیستم

پردرآمدترین تور موسیقی سال

سالم به چهرههای جهانی

مستند هم میتواند پرفروش شود

روایتی از زندگی جوانان در دهه 90

اینکه یک فیلم مســتند تا این حد مورد توجه قرار بگیرد که فقط با  18ســالن و در
عرض یک هفته به فروش 130میلیون تومانی برسد قطعا نشان از قابلیتهای این فیلم
دارد .مستند ساخته سحر مصیبی اســت و البته ستاره پشت آن مهتاب کرامتی که به
همراه طهورا ابوالقاسمی در نقش تهیهکننده حضور دارد .شاید اسم خواهران منصوریان
را شنیده باشید :الهه ،شهربانو و سهیال اهل سمیرم هستند و هرسه قهرمانان رشته ووشو،
اما این عناوین قهرمانی را ساده
به دســت نیاوردهانــد .آنها در
محیطی با امکانــات کم بزرگ
شدهاند و دوربین مصیبی چنان
خوب اتفاقات زندگی آنها را رصد
میکند که همزمان با آنها شور
و هیجان و تالششــان را حس
چکدام از صحن ههای
میکنیم .هی 
فیلم بازسازیشده نیست ،حتی
ســکانسهایی که به زندگی خصوصی سه خواهر برمیگردد و همه صحنهها به صورت
مستند فیلمبرداری شده .از قهرمانان ورزشی تا ستارگان سینما به دیدن این فیلم میروند
و دربارهاش یادداشتهای ستایشآمیز مینویسند .آنها با فیلم گریه میکنند و احساساتی
میشــوند .این فیلم با نمایش در جشنواره فجر سیوپنجم در چهار رشته بهترین فیلم،
کارگردانی ،تدوین و صداگذاری نامزد کســب جایزه شــد و در جشنواره سینماحقیقت
(مستند) سال گذشته با شش عنوان کاندیدا ،جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد.

باالخره فیلم رضا درمیشــیان به نمایش درمیآید .مهمترین فیلم اکران زمستانی که با توجه به
حاشــیههای پیرامون آن امید زیادی به پرفروش شدنش وجود دارد« .عصبانی نیستم» دومین فیلم
رضا درمیشــیان است که ســال  1392ساخته شــد و از آن روز تا به حال فقط یک اکران در سالن
مطبوعات جشنواره فجر همان سال نصیبش شده است .فیلم دوم رضا درمیشیان را میشود نمونهای
از فضای نیمه اول دهه  90دانست .فیلمی اجتماعی که به خاطر اشارات سیاسیاش مورد بیمهری
قرار گرفته بود اما واقعیت این است
که سویه اجتماعی آن که از عصبیت
موجود در جامعه ،فاصله میان آدمها
و البته معضل بیکاری حرف میزند
به همهچیز میچربد .نوید محمدزاده
اولینبار در این فیلم نشــان داد چه
بازیگر درخشانی است؛ در نقش یک
دانشجوی ستارهدار که عاشق یکی از
همکالسیهایش به نام ستاره شده و
بعد از اخراج از دانشگاه نه کسب و کاری دارد و نه خانوادهای و به هر دری میزند تا رضایت پدر ستاره
را جلب کند .داوران جشنواره فجر آنقدر شیفته بازی محمدزاده شدند که با وجود حواشی پیرامون
فیلم تصمیم گرفتند سیمرغ بلورین را به او اهدا کنند اما در آخرین لحظه مجبور به تغییر تصمیمشان
شدند و رضا عطاران بهجای محمدزاده جایزه را گرفت .حال و هوای جوانانه فیلم با دوربین متحرک علی
اظهری مخاطب را درگیر میکند .کارگردان برای اکران اصالحاتی در فیلم صورت داده اما در هر صورت
«عصبانی نیستم» جزو فیلمهایی است که باید دید .روایتی از جامعهای عصبی و جوانانی سردرگم.
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فیلم لیدیبرد

آلبوم جان سرگردان (ساالر عقیلی)

کم هزینه ولی تحسینشده

آلبوم جدید از حنجره ای که بیمه شد

تبدیل به مهمترین فیلم مستقل امسال شده است .نامزد جوایز اسپریت و چند جایزه مهم دیگر و
برنده جایزه اصلی از حلقه منتقدان نیویورک .چهچیزی دیدنش را جذاب میکند؟ اول اینکه در دوره
فیلمهای ابرقهرمانی و بالکباسترهای پرهزینه «لیدی برد» با هزینه 10میلیون دالر ساخته شده که
حتی اگر به تومان تبدیلش کنید چیزی معادل 4میلیارد تومان میشود .یعنی هزینهای کمی بیشتر
از تولید یک فیلم ایرانی ،اما نهتنها توانست در اکران محدودش بودجهاش را برگرداند و سود کند ،که با
جوایزی که از جشنوارههای مختلف
دریافت کرد و در مسیر اسکار قطعا
بیشتر از اینها هم دیده خواهد شد.
فیلــم را گرتا گرویگ ســاخته که
خودش هنرپیشه فیلمهای مستقل
است و با کارهای نوآ بومباک مشهور
شد .متخصص در بازی کردن نقش
دخترهای روشنفکر خوشقلب اهل
نیویورک با ســبک زندگیای که
شبیه بقیه نیست .بازیگر اصلی نقش «لیدی برد» یعنی سیرشا رونان تاکید میکند که کاراکتر اصلی
فیلم خیلی شبیه خود گرویگ است .فیلم داستان دختر جوانی را روایت میکند که خیلی مستقل
است و تصمیم میگیرد دست به یک سفر طوالنی ماجراجویانه بزند .فیلمی که گرویگ میگوید
اتوبیوگرافیک نیست اما بازتاب بسیاری از حقایق زندگی کارگردان است .شانس سیرشا رونان برای
نامزدی اســکار خیلی زیاد است و با توجه به جوایزی که فیلم تا امروز کسب کرده ،لوری متکالف
ممکن است حتی اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل را به خانه ببرد .منتقدان فیلم را تحسین کردهاند
و امتیاز آن در سایت روتن تومیتو که امتیازها را جمعبندی میکند  100از  100است .دیدن این
فیلم به شما نشان میدهد چطور با هزینه کم میتوانید یک فیلم بزرگ بسازید.

هنوز به بازار نیامده جزو آثار پرفروش سایت بیپتیونز بود و در پیشفروشش هم خیلی
موسیقی این آلبوم را گروه «سور» اجرا کرده و تهیهکنندهاش صدرالدین
موفق ظاهر شد.
ِ
حسینخانی مدیر شرکت موسیقی «ایرانگام» است .این اثر از سوی شرکت پخش «هنر
«جان سرگردان» که در مایه دشتی
شــهر» در سراسر کشور منتشر شد .آلبوم موسیقی
ِ
اســت ،شامل چهار تصنیف و دو آواز و یک دونوازی کمانچه و سازهای کوبهای میشود:
تصنیف «غمگسار» با شعر ه .الف.
سایه ،ساز و آواز با شعر سعدی،
همنوازان آواز :جمشید صفرزاده،
علیرضا دریایی ،تصنیف «آرزو»
با شــعر ه .الف .سایه ،ساز و آواز
با شعر ســعدی ،همنوازان آواز:
مجید موالنیا و صابر ســوری،
تصنیف «صدای اشک» با شعر
نــوذر پرنگ« ،شــبان» دوئت
«جان سرگردان»
کمانچه به همراهی سازهای کوبهای ساخته علیرضا دریایی و تصنیف
ِ
با شعر موالنا .ساالر عقیلی یکی از محبوبترین خوانندگان سبک موسیقی ملی است که
البته کارش را با کارهای سنتیتر آغاز کرد و از شاگردهای خوب محمدرضا شجریان بود
اما به تدریج و بعد از موفقیت چند قطعهاش به خصوص «وطنم» بیشتر به سمت موسیقی
ارکسترال ملی رفت .این آلبوم جدید ،هم دل طرفداران موسیقی سنتی را به دست میآورد
و هم آنهایی که ساالر عقیلی را در قامت یک تصنیفخوان موسیقی ملی میپسندند .قیمت
آلبوم در سایت بیپتیونز 11هزار تومان است .راستی این نکته را هم شاید خیلیها ندانند
که ساالر عقیلی اولین خواننده ایرانی است که حنجرهاش بیمه شده است.

مجموعه آثار کلهر

اپرای عروسکی سعدی

یک هدیه هیجان انگیز برای اهل موسیقی

عروسکها قصه سعدی را میگویند

از همــان زمانی که کیهان کلهر با گروه هلندی رامبرانت در تاالر بزرگ کشــور روی
صحنه رفت ،یعنی قبل از شروع محرم و صفر ،برنامهگذارش گفت که به مناسبت تولد کلهر
قرار اســت مجموعه آثار او در یک بستهبندی نفیس به هوادارانش عرضه شود .این استاد
بزرگ کمانچه که شــهرت بینالمللی دارد در سالهای گذشته نامزد جایزه گرمی شده و
توانسته موسیقی ایرانی و ساز کمانچه را به جهانیان معرفی کند .همین امسال ساز کمانچه
ثبت جهانی شــد که بخشی از
این موفقیت بیشــک مرهون
کیهان کلهر است و زخمههایی
که در این ســالها به ســازش
زده« .شــاهکمان» سازی است
که خود کلهر ساخته و مینوازد.
آثار کلهر در یک مجموعه نفیس
به همت موسسه «ســاز آواز»
منتشر میشود که شامل گزیده
آلبومهای او تا امروز از جمله «از بیکران تا دوردســت» تا «تنها نخواهم ماند» است و به
همراه عکسهایی از او در کنسرتهایش و در حال نواختن کمانچه منتشر شده است .قیمت
این مجموعه 150هزار تومان است که در پیشفروشش در سایت تیوال با تخفیف 120هزار
تومان به فروش رسید .قرار است مراسم رونمایی از این مجموعه روز پنجم دی ،همزمان
با تولد کلهر در فرهنگســرای نیاوران برگزار شود .جدا از میزان فروشش این جزو معدود
دفعاتی است که برای یک هنرمند موزیسین چنین آلبومی تدارک دیده میشود.

با اعالم روابط عمومی تاالر فردوسی و گروه نمایش عروسکی آران به سرپرستی استاد
بهروز غریبپور ،پنج اثر از اپراهای این گروه از آذرماه امسال به نوبت اجرا میشوند .اواخر
آذرماه اپرای مولوی روی صحنه رفت و دی ماه شــاهد اجرای اپرای عروســکی سعدی
خواهیم بــود .بهروز غریبپور در حرکتی بزرگ پنج اپرای عروســکی را که تصنیف و
کارگردانی کرده روی صحنه میبرد .آوازخوان اصلی در اپرای ســعدی محمد معتمدی
است .این اپرای عروسکی جذاب
پیشتــر هــم اجرا شــده و با
اســتقبال فراوانی از سوی هم
عالقهمندان موسیقی و هم تئاتر
روبهرو شده بود .مدتزمان این
اپرا نزدیک به دو ســاعت است
و امیر بهزاد آهنگساز آن است.
بپور
عروســکهایی کــه غری 
ساخته واقعا منحصر به فردند.
در اپرای ســعدی ما داستان سفرهای ســعدی را میبینیم و روایتی متفاوت از مرگ او
هم وجود دارد که به دست یکی از حاکمان کشته میشود .عالوه بر سعدی کاراکترهای
جذاب دیگری مثل منصور حالج هم در این اپرا حضور دارند .قیمت بلیت اپرای سعدی
50هزار تومان اســت که از سایت تیوال میشود خرید .این یکی از آن آثار فاخری است
که واقعا نباید از دستش داد .غریبپور ،متولد  1329در سنندج ،یکی از استادان نمایش
عروسکی در ایران است.
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کتابخانه
کـتابخانه
ثمردادن مغزها
سرمایهگذاری مطمئن

صنعت چاپ یکی از موارد ضروری در کشور جهت نشر اطالعات است .این صنعت برخالف سایر محصوالتی که میتواند از خارج وارد کشور شود ،باید در کشور
تولید شود .به این معنا که کتابهای درسی ،علمی ،هنری ،روزنامه ،نشریات و ...که متناسب با قوانین کشور هستند ،باید در داخل کشور تولید شوند .ممکن است
پروانه شفاعی
واردات کتاب ،نشریات و ...از کشورهای خارجی ،مغایر با شئونات اسالمی و عرف جامعه ایران باشد .لذا توجه به صنعت چاپ ضرورت پیدا میکند .این در حالی
خبرنگار
است که صنعت چاپ با مشکالت عدیدهای مواجه است و بسیاری از نهادها و ارگانها بدون توجه به عواقب آن ،تالش زیادی جهت برطرف کردن این مشکالت
ندارند .مشکالتی از قبیل عدم وجود شورای سیاستگذاری صنعت چاپ .به همین خاطر هیچ ارگانی مسئولیت و دغدغه توجه به این صنعت را ندارد .دیگری محدودیتهای وزارت فرهنگ ارشاد
اسالمی برای دادن مجوز به محتویات آثار .مشکل دیگر ،نبود سرمایه الزم جهت وارد کردن دستگاهها و تجهیزات بهروز در زمینه چاپ دیجیتال .و همچنین گردش مالی کم صنعت چاپ در مقابل
صنعت توریسم که میتواند دو برابر آن سودآور باشد اما به دلیل بیتوجهی این صنعت جایگاه مناسبی ندارد .و همچنین مشکالت دیگر که اینها تنها نمونههایی از آن در صنعت چاپ کشور است.
ما امیدواریم با ایجاد کمیسیون و مرکز سرمایهگذاری به منظور ارائه طرحهای توجیهی به صورت مدون و عالوه بر آن ارائه مجوز برای وارد کردن تجهیزات و ماشینآالت مدرن از کشورهای غربی
و همچنین توجه بیشتر اتحادیه چاپخانهداران به بحث آموزش در مباحث مالیاتی و حقوقی تا حدی مشکالت در صنعت چاپ رفع شود و ما شاهد رونق در این صنعت مهم در کشورمان باشیم.

فراسوی رشد اقتصادی

تاتیانا سوبوتینا
مترجمان :عباس معدندار آرانی و
محمدرضا سرکار آرانی
انتشارات :نی

JJپیشدرآمدی بر توسعه پایدار
«فراسوی رشد اقتصادی» یکی از منابع آموزشی توسعه پایدار است که به همت بانک
جهانی منتشر شده اســت .این اثر چارچوب فکری مفیدی برای اندیشیدن به مفاهیم و
شاخصهای توسعه ،امکان سنجش آن و راهبردهای عبور از رشد اقتصادی به سوی توسعه
پایدار عرضه میکند .نویسنده با استفاده از رهیافتی بین رشتهای در طرح مباحث مربوط به
توسعه ،رشد اقتصادی ،نوسازی اجتماعی و تحلیل این امور ،روابط پیچیده میان جنبههای
مختلف توسعه از جمله رشد جمعیت ،رشد اقتصادی ،بهبود و پیشرفت بهداشت و آموزش،
شهرنشینی ،جهانی شدن ،مسائل محیط زیســت ،فقر ،نابرابری درآمدها ،دگرگونیهای
اجتماعی و سیاســی را تبیین میکند .مطالعه این کتاب به پژوهشــگران ،اندیشمندان،
کارشناســان ،برنامهریزان ،اقتصاددانان و عالقهمندان به یادگیــری و تفکر در مفاهیم و
شاخصهای بنیادی توســعه کمک میکند تا به درک معتبری از مفاهیم نظری توسعه
پایدار ،نوسازی اجتماعی ،و تشخیص جایگاه ایران در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی
نســبت به سایر کشورها دست یابند« .فراسوی رشد اقتصادی» منبع مفیدی است برای
دانشجویانی که به مباحث توسعه به ویژه درسهای کلیات اقتصاد ،جامعهشناسی توسعه و
اقتصاد آموزش عالقه دارند .مفهوم توسعه پایدار ،یک نوع تالش برای ترکیب مفاهیم در حال
رشد از موضوعات محیطی در کنار موضوعات اجتماعی -اقتصادی است .توسعه پایدار یک
ها با یکدیگر است .همانطور که بیکن از
تغییر مهم در فهم رابطه انسان و طبیعت و انسان 
پایهگذاران علم مدرن مطرح میکند :جهان برای بشر ساخته میشود و نه بشر برای جهان.
دیدگاه مدیریت محیطی نیز بر پایه مدیریت منابع طبیعی بود که تصدیق میکرد بشر نیاز
به منابع طبیعی دارد و این منابع میبایست به جای استفاده سریع و بدون برنامه ،به درستی
مدیریت شوند تا حداکثر استفاده از آنها طی سالیان طوالنی میسر شود.
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بیخانهتر از باد

بیتا نگهبان
انتشارات :برکه خورشید

JJتغییر یک باور
خانم بیتا نگهبان ،نویسندهای عاشقانه و البته اجتماعینویس است که ما پیشتر شاهد
چاپ کتابهای «گذر از غبار آینه» و «آوای شــاپرکها» با همین مضامین از ایشــان
بودهایم .نویســندهای با قلمی توانا و نگاهی خاص و متفاوت به مســائل اجتماعی روز و
همچنین خانواده .کتاب جدید خانم نگهبان به نام «بیخانهتر از باد» نیز چندی پیش
از طرف انتشارات «برکه خورشید» به چاپ رسیده و مورد استقبال عالقهمندان به قلم
این نویســنده جوان و هنرمند قرار گرفته است .کتاب «بیخانهتر از باد» روایت تنهایی
آدمهاست .روایتی تلخ از تصمیماتی که عواقبش میتواند تا سالیان طوالنی و گاه تا پایان
ها و جاهطلبیها .تعصبات کور و بیپناهی آدمها
عمر گریبانگیر باشد .داستان خودخواهی 
و در نهایت در میان اینهمه تنگنا دوباره برخاســتن و رها شدن از تردیدها« .بیخانهتر
از باد» از طالق میگوید .از ردپای عمیقی که پشت سر جا میماند .از دیوارهای بلندی
که حصار میشــوند گرداگرد زنان بیوه جامعه .از زوزه گرگهای در کمین نشسته و از
بارقه نور امیدی که همیشه هست برای دوباره بلند شدن و نهراسیدن از تمام نبودنها.
قصه این کتاب در مورد زن جوان بیوهای است که در طول داستان با مشکالت عدیدهای
روبهرو میشــود .درگیریهایی که با خانواده همسر مرحوم و همچنین جامعه دارد .این
کتاب با روندی حقیقتگونه بیانگر تلخیهای زندگی یک زن تنهاست که مهر بیوگی بر
پیشانیاش نشسته .واژهای که معنایش متأسفانه تنها در چارچوب عقاید و تفکر و رسوم
همین سرزمین تعریف شده است .در بخشی از این کتاب میخوانیم« :کاش یکی همان
اول جلوی ریزش روحش را میگرفت .کاش بابا قبول میکرد که این زن را باید با عینک
خودش دید .کاش باور میکرد زنی که روزی دیوانهوار عاشــقش کرده بود این توانایی را
دارد که تا سرحد ویران کردن یک زندگی کامل ،جسور و بیپروا باشد .کاش»...

چرکنویس

بهمن فرزانه
انتشارات :ققنوس

JJتقابل آدمها
«چرکنویس» رمانی از بهمن فرزانه ،مترجم کهنهکار ایرانی مقیم ایتالیا است .فرزانه که پیش از این
به عنوان یک مترجم زبده در محافل ادبی شناخته میشد ،اینبار با نگارش یک داستان بلند خاطرات
یک ارباب و نوکر عاشق سینما را روایت کرده است .بهرام و قاسم که از بچگی با هم بزرگ شدهاند در
یک خانه قدیمی زندگی میکنند .بهرام از خانوادهای متمول است که همهچیز برای او مهیاست .قاسم
نوکر وفادار اوست .عالقه بیش از حد آندو به سینما و فیلمهای خارجی حوادث جالب و بامزهای را
رقم میزند .فضای زمانی داستان در تهران قدیم رخ میدهد .این دو از همهچیز خود میزنند تا بتوانند
آنها عالقه زیادی به حفظ کردن اسامی
به سینما بروند و پای تماشای یک فیلم سینمایی بنشینند .
هنرپیشهها ،زندگی خصوصی و تعداد فیلمهایی که بازی کردهاند دارند .تا اینکه بهرام ...نکته کلیدیای
که در این کتاب به آن پرداخته شده است عدم درک مشترک میان انسانهاست .بهمن فرزانه این امر
را در قالب استعاره تلفنبازی کودکان بیان میکند که پیامی که داده میشود در پایان چیز دیگری
شنیده میشود .زبان رمان «چرکنویس» زبان اشاره و ابهام است که برای بیان احساسات این دو مرد
به بهترین وجه به کار گرفته شده است .در قسمتی از این کتاب میخوانیم« :گاه تنها عکسی را که از
گیتی دارم بیرون میکشم و میبینم که حق با اوست .دماغ کوفتهای داشته است؛ عکس سیاه و سفید
شش در چهار به نظرم مال زمان دبیرستان است .پشت آن با جوهر سبز نوشته “به تو ،به امید آینده”.
از بس آن را دستمالی کردهام جوهر آن کمرنگ شده؛ همان دوسه کلمه هم با هم قاطی شدهاند».

چرا کشورها شکست
میخورند؟

دارون عجماوغلو
جیمز ای رابینسون
مترجمان :پویا جبلعاملی و محمدرضا
فرهادیپور
انتشارات :دنیای اقتصاد

JJرشد اقتصادی
ها و شــکافهای عظیمی که در
نویســندگان این کتاب ،تصویری همهجانبه و گویا از تفاوت 
اســتانداردهای زندگی و درآمدهای مردم در چهار گوشــه دنیا وجود دارد ،ارائه دادهاند .اینکه در
کشورهای ثروتمندی همچون امریکا ،بریتانیا و آلمان مردم با چه استانداردهایی زندگی میکنند و
درآمدشان چگونه است و در مقابل زندگی در کشورهای فقیری همچون صحرای افریقا و آسیای
جنوبی چطور میگذرد .کتاب حاضر نشان میدهد نحوه حکومت کردن بر کشورها ،راههای کامیابی
یا ناکامی را پیش روی مردمان این کشورها قرار میدهند .نویسندگان کتاب تعریفی روشن ،بیابهام،
بینشافزا و تأملبرانگیز از نهادهای اقتصادی فراگیر و بهرهکش ارائه میدهند و آن را برای تحلیل
شرایط اقتصادی در سراسر جهان در ادوار تاریخی مختلف به کار میگیرند .آنها معتقدند شکلگیری
نهادها را باید در بازههای زمانی دور و دراز مورد توجه قرار داد .روند تاریخی حرکتی جامعه به سوی
ســاختدهی نهادهاست که مسیر توسعه اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار میدهد و آن را
میسازد .کتاب حاضر میتواند راهنمایی باشد برای پاسخ به پرسشهای متعددی از زاویه نهادگرایی
پیش روی اقتصاددانان و اقتصادخوانان و عالقهمندان به نهادها و نهادگرایی برای تحلیل اقتصاد ایران.
این کتاب را میتوان کتابی میانرشتهای تلقی کرد که رویکرد اقتصاد سیاسی را برای تحلیل به کار
میگیرد .مناسبات مشترک ،روابط متقابل و همبستگیهای میان اقتصاد و سیاست است که نهادها
و چگونگی ساخت آنها را متأثر میسازد .در این مجموعه ،ادوار تاریخی مختلف در کشورهای مختلف
جهان در قرنهای اخیر مورد بررسی قرار گرفتهاند .نهادهای سیاسی فراگیر و بهرهکش و تعامل آنها
با نهادهای اقتصادی فراگیر و بهرهکش یکی از موضوعات اصلی کتاب مذکور است.

تصرف عدوانی

لنا آندرشون
مترجم :سعید مقدم
انتشارات :مرکز

JJقدرت امید
«تصرف عدوانی» ششمین کتاب لنا آندرشون نویسنده و روزنامهنگار سوئدی است که در سال
 2013برنده بهترین رمان ســال سوئد شد .این اثر روایت یک عشق مخرب است که تمام روح و
هویت یک زن را مخدوش میکند و اعتماد به نفســش را در مقابل شــریک احساسیاش از بین
میبرد .بهتر اســت کتاب را قصهای درباره قدرت امیــد بدانیم .وقتی کتاب را میخوانیم متوجه
میشویم شخصیت اصلی داســتان گرفتار امید واهی است« .تصرف عدوانی» داستان عشق زنی
منتقد به مردی هنرمند است .شخصیت زن ،خواننده را به یاد شخصیت ماریان در کتاب «عقل و
احساس» اثر جین آستین میاندازد .شخصیتی که آقای ویلوبی را از قصد در داستان پس میزند و
در تعجب است که چرا او عکسالعمل نشان نمیدهد! همیشه میگویند عشق کور است .انسانهای
عاشق توانایی انتقاد را از دست میدهند و خود را به راحتی فریب میدهند و بیشک این کتاب این
موضوع را به خوبی بیان کرده اســت .آندرشون دوست ندارد صرفاً کتابهای عاشقانه بنویسد و از
خالل نوشتهاش جریانهای روشنفکری معاصر را نیز به خواننده ارائه دهد .شخصیت اصلی داستان
وی زنی روزنامهنگار و مقالهنویس و مرد اصلی داستان مستندساز است و دیدگاههای فکری متفاوت
از اطرافیانشان دارند .او در این اثر به موضوعات مختلفی چون سیاست ،اقتصاد ،فلسفه ،تروریسم و
انقالب میپردازد .عالوه بر این نویسنده قصد دارد به موضوع روانشناسی زبان نیز بپردازد .رابطه بین
واقعیت ،زبان و پیچیدگیهای ذهنی انسان برای او بسیار اهمیت دارد .او معتقد است انسان توانایی
درک بخشهایی از خودآگاه را که زندگیاش به آن وابسته است ،دارد .اگر جهان را همانطور که
خودش را به ما ارائه میدهد ،درک نمیکردیم توان ادامه حیات نداشتیم .در توضیح پشت جلد این
کتاب آمده است« :وقتی آدم عاشق است و عشقش پذیرفته شده ،ت َنش احساس راحتی میکند.
برعکس وقتی عشق بیپاسخ میماند تن احساس میکند وزنش سه برابر شده است».

جلبک

کتایون سنگستانی
نشرچشمه
چاپ دوم

JJطنز سیاه
ی است که
جلبک یک رمان جریانگریز اســت .جلبک قصه دختر جوان دانشجوی 
عمال از بیپولی رنج میبرد و همین طنز ســیاه اثر را میســازد .او پدرش را از دست
داده و با مادر و خواهر عجیبش زندگی میکند .خواهری که در بیمارستان و اتاقعمل
تکنسین است و نخ بخیهی جراحی میدزدد .و مادری که برای همسایهها غذا میپزد
و در آرزوی داشتن یک آشپزخان ه بزرگ است! دختر رمان سنگستانی در این فضا یک
انسان بیجنسیت است .گرسنگی در رمان همراه بیپولی و رفتوآمدهای قهرمان اثر،
در خیابانهای تهران میشود .جلبک رمان کوچک و شجاعی است که تالش کرده امر
زنانه را در فضایی غیرمرسوم بسازد و پیش ببرد .از سویی در دام نگاههای ایدئولوگ نیز
نیفتاده و طنزش باعث شده یک انسان ناکام ساخته شود که نمیتواند خود را به جهان
ف جسمی دختر قهرمان
پیرامونش اثبات کند .این تالشهای ناکام و گرسنگی و ضع 
رمان کمکم به هویت او تبدیل میشود و خواننده را با خردهروایتهایی مواجه میکند
که بسیار تازه هستند.
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