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ســرمقـالـه
اقتصاد پیشبینیناپذیر

تصمیمگیران اقتصادی باید اقتصاد ایران را پیشبینیپذیر کنند
سال  96به پایان نزدیک است و همه ما امیدوار و البته با برخی
انتقادها به انتظار روزهای خوش هستیم که کسبوکارها رونق
گیرد و معیشت مردم هم بهبود یابد .ذات نظر کارشناسی گاهی
با انتقاد همراه است و از این نظر امروز ضروری است که نکاتی
به دولت در مورد تعیین سیاســتهای ســال آینده یادآوری
شــود .جامعه ایران در شرایطی سال  1396را به پایان ميبرد
که مشکالت اقتصادی از قبیل بیکاری ،مشکالت تولید ،بحران
مسعود خوانساری
نظام بانکی ،قیمت ارز ،شیوه پرداخت یارانهها و مانند آنها در
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر وضعیتی دشوار قرارگرفته و فشــار حاصل از آن به ویژه برای
و رئیس اتاق تهران
گروههای کمدرآمد جان فرسا شده است .از سوی دیگر برخی
تصمیمات اقتصادی نهتنها به بهبود قطعی شــرایط عمومی
اقتصادی و اجتماعی کشور منتهی نشده ،بلکه خود به ایجاد و تشدید مشکالت منجر شدهاست.
تجربه دوران گذشته نشان میدهد که باید در چارچوبی وسیعتر و متفاوت از گذشته به تصمیمات
روزانه اقتصادی نگریســت .واقعیت آن اســت که با وجود اقدامات مثبت دولت در جهت تسهیل
شرایط کسبوکار ولی همچنان محیط اجتماعی برای فعالیتهای اقتصادی بلندمدت بهویژه برای
فعالیتهای تولیدی مساعد نیست.
ت گروههای ذینفع در فرآیند
ســه متغیر «پیشبینیناپذیری»« ،پایین بودن میزان مشارک 
تصمیمگیری و سیاســتگذاری» و «تداوم سیاســتهای ناکارآمد و بدون چشــمانداز روشن و
امیدبخش» محیط را برای فعالیتهای اقتصادی نامساعد ساختهاست.
تغییرات پیدرپی تصمیمات اقتصادی و ناسنجيدگی برخی از آنها تصویر آینده میانمدت را
برای فعاالن اقتصادی ناممکن ساختهاست .درحالی که فعال اقتصادی بیش از هر مولفه دیگری به
ثبات و امکان روندسنجی از فرآیندهای آینده نیاز دارد .اما امروز آنان نمیتوانند برای مثال یک دوره
پنجساله برنامهریزی کنند و بهناگزیر تمام تالش و منابعشان را معطوف به حل مسائل روزانه خود
میکنند و تصمیمات «امور فردا» را به «فردا» موکول کردهاند .دولتهای پیشــین اصرار داشتند
که قیمت ارز را با اتکا به تصمیمات غیراقتصادی و بنا به مالحظات اجتماعی ،سیاسی به صورت
تصنعی و غیرمنطبق با وضعیت واقعی اقتصادی ،پایین نگهدارند .متأسفانه دولت تدبیر و امید هم
این رویکرد در سیاستگذاری غیرواقعبینانه را ادامه داد .از آنجایی که این نحوه سیاستگذاری با
واقعیات اقتصادی جامعه ایران تناسب ندارد ،قیمت ارز به شکل لجامگسیخته ،ناگهانی و اضطرابآور
تغییر میکند و به بیم و نگرانی همگانی درباره آینده اقتصادی دامن میزند .در چنین وضعیتی،
کسی قادر نخواهد بود معطوف به آینده میانمدت برنامهریزی کند .در نتیجه آینده کوتاه و به ما
نزدیک میشود و رفتارهای مردم را به سوی اقدامات و تدابیر موقتی و ناپایدار سوق میدهد .این
چرخه معیوب در وضعیتی تشدیدشــونده قرار دارد .در حالی که فعالیتهای پایدار ،توسعهای و
بلندمدت نیازمند محیطی پیشبینیپذیر است ،ولی سیاستگذاران و مدیران تمرکز خود را بر حل
موقتی یک مسئله میگذارند و نتیجه کوتاهمدت را دنبال میکنند .البته باید در نظر داشت که اصوال
رویکرد غیرمشارکتی دولتها این مشکل را تشدید میکند .تصمیمگیرندگان اقتصادی فضایی را
برای مشارکتكنندگان ذینفع در فرآیند سیاستگذاری فراهم نمیکنند ولذا خود باید بهتنهایی در
برابر پیامدهای مشکل آن پاسخگو باشند.
این الگوی رفتاری ،میراث برجامانده از دولتهای پیشین است و دولت تدبیر و امید هم متأسفانه
تغییر مهمی در این الگو ندادهاست .با این حال باید در نظر داشت که اگر چنین الگویی در روزگاران
گذشته کمتر مشکالت خود را به نحو عمومی آشکار میکرد ،امروز به دلیل گسترش رسانههای
جدید و تکنولوژیهای ارتباطی ،چنین نخواهد بود.
تصمیمات ،رفتارها و سخنان سیاستگذاران و مدیران در معرض ديد عموم قرار دارد .آنان حتی
میتوانند سخنان مدیران را در گذشته با مواضع امروزشان مقایسه کنند .مردم به واسطه چنین

امکانی ،تغییرات قیمتها ،نحو و شرایط واردات و صادرات ،سیاستها و غیره را ارزیابی میکنند،
نظرات خود را بیان میکنند و از دیدگاههای دیگران مطلع میشــوند .به طور خالصه در فضایی
متفاوت با آنچه سیاستگذاران و مدیران در آن میاندیشند رفتار میکنند و آنها را قضاوت و ارزیابی
میکنند .از این رو ،سیاستهای اقتصادی به نحو گستردهای از سوی افكار عمومی معنا و ارزیابی
میشود .گروههای ذینفع به سبب آنکه در فرآیند تصمیمگیری مشارکت ندارند ،از محدودیتها و
مشکالت دولت کمتر آگاهی دارند ولی توقعاتشان متناسب با این محدودیتها نیست.
این ساختار بهگونهای است كه در عمل به نارضایتی و مخالفت گروههای مختلف با تصمیمات
دولت میانجامد .متأسفانه دولتها بهجای آنکه به تغیير و تحول ساختار رابطه خود با گروههای
ذینفع اقدام کنند ،برای کاهش مخالفتها از تصمیمات مهم اقتصادی صرفنظر میکنند و روال
سالیان گذشــته را همچنان ادامه میدهند .این وضعیت دولت را بیش از پیش ناتوان و سنگین
میکند .حال آنکه شتاب تغییرات ،دولتی چابک را میطلبد.
پیامدهای این شیوه سیاستگذاری و تصمیمگیری بسیار سریعتر از آنچه تصور میشود ،خود را
آشکار میکند و فشار بیشتری هم به جامعه و هم بر دولت وارد خواهد ساخت .برای نمونه تصمیم
دولت در مورد یارانهها یا ثابت نگهداشــتن قیمت سوخت از آن جمله است که پیامدهای آن در
اقتصاد بروز کردهاست .همین نمونهها به جامعه اين تصوير را میدهد که سیاستها موقتی است و
دولت در مواجهه با واقعیت ،تصمیم خود را تغییر خواهد داد و در نتیجه محیط را پیشبینیناپذیر
میسازد.
این دو عامل ،چشــماندازه آینده را مبهم میســازند .فعالیت اقتصادی به گذران امور جاری
تقلیل پیدا میکند ،درحالیکه شتاب تغییرات در سطح منطقه و جهان بسیار زیاد است .فقدان
چشمانداز پایدار و امیدبخش بر نظام انگیزشی فعاالن اقتصادی لطمه وارد ساختهاست به گونهای
که بخشهایی از آنان ترجیح میدهند در شــرایط پرتالطم و ملتهب ،کنار بگیرند یا به گسترش
فعالیتهافکرنکنند.
از این زاویه ،سیاستهای دولت در مورد ارز ،یارانهها و قیمتگذاری سوخت باید مورد بازنگری
مجدد قرار گیرد .شــرایطی اقتصادی چنانکه به آن اشاره شد ،پرخطر است .بار دیگر باید بر این
نکته تأکید کنیم که در شرایط جدیدی به سر میبریم .هم جامعه ما دگرگونیهای عمیقی را از سر
گذراندهاست و هم روند تحوالت جهانی بسیار زیاد شده و رویکردهایی تازه و متفاوت را میطلبد.
سیاستگذاری و تصمیمگیری به روشهایی که تا به حال در پیش گرفتهایم ،ما را به اهداف
خود نمیرساند .بدون مشارکت گروههای ذینفع و بدون بهرهگرفتن از تواناییهای جامعه نمیتوان
سیاستهای دقیق و واقعبینانه در پیش گرفت.
در این چارچوب باید سیاســتگذاران و تصمیمگیران اقتصــادی را مخاطب قرار داد و از آنها
خواســت در هر تصمیمی که میگیرند به این پرســشها هم پاسخ دهند که تصمیم آنان تا چه
مدت اعتبار خواهد داشت؟ آیا آنان میتوانند به جامعه اقتصادی این اطمینان خاطر را بدهند که
تصمیماتشــان احتماالت مختلف را مورد توجه قرار دادهاست و فعاالن اقتصادی میتوانند برای
آیندهای میانمدت روی پایداری این تصمیمات حســاب کنند؟ آیا آنان میتوانند به میزان قابل
توجهی پیشبینی کنند که حدود تغییرات و سیاســتها چطور خواهد بود؟ و آیا این تصمیمات
ش خصوصی که دغدغه
به گونهای اتخاذ شدهاست که تولیدکنندگان و سرمایهگذاران و فعاالن بخ 
توســعه این سرزمین را دارند ،میتوانند با اطمینان خاطر بیشتری کار و فعالیت کنند و آیندهای
امیدبخش را رقم بزنند؟ اینها پرسشهایی است که انتظار میرود سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان
ش خصوصی ایران امیدوار است که در سایه نگاهی آمیخته با
اقتصادی به آنها پاسخ دهند .اما بخ 
تدبیر ،اقتصاد سال  97به شکلی رقم بخورد که کارآفرینی به فرهنگ ،افتخار و غرور ملی تبدیل
شود .همه اینها زمانی ممکن است که دولت هم به سؤاالت اساسی پاسخ دهد و رفتارها را اصالح
کند .ما به عنوان کارآفرینان و بخش خصوصی به سال آینده ،تحوالت مثبتش و اقتصادی درخشان
همچنان امیدواریم.
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......
.........................
 .....................آینده
مـــا ...........................

 .......ژورنال ....

[ این صفحه
ها به شرح پژوهش
های بومی اقتصادی

یخوانید؟
اعالنـاتم 
چ ه

پرونده

چشم بهراه...

ویژه آیندهنگر به
قلم  50اقتصاددان،
تحلیلگر ،فعال بخش
درباره اقتصاد
ایران در سال 1397

سردبیر

همه وضعیت امــروز در مقدمه کتاب اختناق در ایران
خالصه میشود ،جایی که مورگان شوستر مینویسد برای
ارائه گزارشــی منفی از وضعیت جامعه و اقتصاد ایران به
دیدار شــاه رفتهبــود و خود را آماده برای نطقی آتشــین
میکرد .به شــاه که رســید ،چند جملهای که گفت ،شاه
حرفش را قطع کرد و به گفته او با لهجه آکسفوردی شروع
به توضیح شــرایط ایران کرد و هرآنچه شوستر از آن خبر
نداشت را هم کف دســت او گذاشت .مستشاری که برای
احیای اقتصاد ایران آمده بود ،میگوید«:شــما همه چیز
را میدانید و وقتی وضعکشــورتان این است یعنی حداقل
نیازی به مــن ندارید ».وضعیت امروز اقتصــاد ایران هم
شرایطی متفاوت از این روایت نیست .مدیران تقریبا همه
آمارها ،اطالعــات و گزارهها را میدانند .اینکه کاری پیش
نمیرود ،ریشــه در رازی دیگر دارد .با این وجود آیندهنگر
نــه برای مدیران دولتی که بــرای فعاالن بخشخصوصی
مجموعهای از آیندهپژوهی را گردآوردهاست .امیدواریم که
مقبول باشد.
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و رسیدن
به تعطیالت نوروزی ناخدا آگاه سواالت بسیاری به ذهن ما
میآید :سال موفقی را پشت سر گذاشتهایم؟ به خواستهها
و هدف هایمان رســیدهایم؟ و ...اما در پاسخ به این سواالت
چگونــه فکر میکنیم؛ آیا نگاهی واقعبینانــه داریم و همه
کاستیها و فرصتها را در نظر می گیریم یا اینکه انتظارات
عجیبی از خودمان داریم و بیشــتر نیمه خالی لیوان را نگاه
میکنیــم؟ برای برنامهریزی ســال بعــد و هدفگذاریها
همیشه تعطیالت نوروزی بهترین فرصت است ولی بهترین
کار این اســت که با نگاهی واقعبینانه به سال قبل و باتوجه
ب ه خواستههایمان (که البته باید با واقعیتها هم همخوانی
داشته باشــند) برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدتی داشته
باشیم؛ تا بتوانیم به هدفگذاریهایمان برسیم .البته به قول
«کرت وانه گات» نویســنده آمریکایی بهتر است خیلی هم
سخت نگیرید و تالش کنید بیش از هر چیز زندگی کنید و از
آن لذت ببرید« :نگران آينده نباشيد .اگر هم دلتان میخواهد
نگران باشید ،فقط اين را بدانيد كه نگراني همان اندازه مؤثر
است كه جويدن آدامس بادكنكي در حل يك مساله جبر.
مشكالت اساسي زندگي شما بيترديد چيزهايي خواهند بود
كه هرگز به مخيله نگرانتان هم خطور نكردهاست ،از همان
نوعي كه يك روز سهشنبه عاطل و باطل ناگهان احساس بد
پيدا ميكنيد و نسبت به همه چيز بدبين ميشويد! با دل
ديگران بيرحم نباشــيد و با كساني كه با دل شما بيرحم
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و اجتماعی به زبانی

ساده میپردازد] .

خ
صوصی و روزنامهنگار

پیشبینیآینده
توسعه ،کار،
توسعه عمرانی ،جامعه
ایران ،کارآفرینی،
سرمایه
مسکن ،رشد اقتصاد،
گذاری ،ارز ،طال ،بورس،
تورم ،نقدینگی ،بیمه،
بدهی دولت ،بانک،
فوالد ،بیکاری ،ک
صادرات ،واردات ،صنعت،
شاورزی ،صنعتگر
معدن ،نفت ،خودرو،
دشگری ،صنایع غذایی،
تامین ا
دانشبنیانها ،آیتی ،ا
جتماعی ،آموزش و پرورش،
دانشگاه،
رتباطات ،حملونقل،
ازدواج،
ب
زهکاری ،سینما ،موسیقی،
تئاتر ،رسانه ،کتاب

فشار م

الیات بر دوش تولیدکنن

بودهاند ،سر نكنيد .نخ دندان بكار ببريد .عمرتان را با حسادت
تلف نكنيد .گاهي شما جلو هستيد و گاهي عقب .مسابقه
طوالني است و ســر انجام ،خودتان هستيد كه با خودتان
مســابقه ميدهيد .....اگر نميدانيد ميخواهيد با زندگيتان
چه بكنيد ،احساس گناه نكنيد .جالبترين افرادي را كه در
زندگيام شناختهام در  22سالگي نميدانستند ميخواهند با
زندگيشان چه كنند .برخي از جالبترين چهل سالههايي
هم كه ميشناســم هنوز نميدانند .تا ميتوانيد كلســيم
بخوريد .با زانوهايتان مهربان باشيد .وقتي قدرت زانوهاي خود
را از دست داديد كمبودشان را بهشدت حس خواهيد كرد»....
در این شــماره ویژه نوروزی در بخش کارخانه سری به
یک مجموعه جدید زدهایم ،کارخانه فسفرسوزی ،مجموعهای
که اگرچه در یک محیط صنعتی در حال شکل گرفتن است
ولی محصول آن اصال کاالیی صنعتی نیست بلکه ایدههای
نو است .همچنین در بخش کارآفرین هم نگاهی به زندگی
تعدادی از ایرانیان موفق خواهیم داشت از جمله رکسانا ورزا
دختر جوان ایرانی که مدیر بزرگترین مرکز استارتآپها
در قلب اروپا و شهر پاریس است؛ مرکزی که «ایستگاه اف»
یشود.
خوانده م 
محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

شــاخصهاي اقتصاد كالن در ســال  96در چه جهتي
گام برداشته است؟ وضعيت شاخصهاي رشد اقتصادي ،نرخ
تورم ،نرخ ارز ،نقدینگی ،بدهی دولت ،سرمایهگذاری خارجی،
شاخص بورس ،نرخ طال،صنعت بيمه و صنعت بانک در سال
 1396و آنچه در سال  1397پيش روي اين بخشها است در
فصل آينده ما مورد واكاوي قرار گرفته است .چشمانداز هركدام
از شاخصهاي دهگانه اقتصاد كالن در سال پيش رو از سوي
يك كارشناس تحليل شده است .بخش آينده ما در سال  96به
بررسي وضعيت صنايع مختلف و شاخصهاي كليدي اقتصاد
پرداخت و در شماره نوروزي اصليترين بخشها را مورد توجه
قرار داده است.
کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

طبق سنت ساالنه آیندهنگر ،در شــماره ویژه سال نو،
ریسکهای اساسی پیش روی اقتصاد دنیا را بررسی کردهایم.
آینده برجام ،وضعیت ترامپ در کاخ سفید و اوضاع منطقه
جزو بخشهای این ویژهنامه هستند .تراژدی کشتی سانچی
توجه زیادی را در داخل ایران به مسئله کشتیهای باری و
خدمه آنها در آبهای بینالمللی جلب کرد .در این شماره
گزارش مفصلی داریم از تالشی که صعنت کشتیرانی برای
کاهش این نوع حوادث و حذف تلفات جانی آنها صورت داده
تا آینده را امنتر کند .گزارشی هم داریم درباره اینکه چطور

دگان و حقوقبگیران

نظاممالیاتیما
وضعیتتوزیعدرآم
درادرایرانبهترنمیکند

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

بهراد مهرجو

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

دولتها و سیاست
گذاران نظام اقتصادی
هر کشور ،برای توزیع
میکنند.
مطلوب درآمد تالش
توزیع نابرابر درآمد و
ثروت در جامعه سبب بروز
اقتصادی،
مشکالت جدی در حوزههای
اجتماعی و سیاسی خواهد
شد .در این زمینه ،منابع
دولت برای بهبود
مالیاتی مهمترین ابزار
و توزیع مجدد درآمد
هســتند .این تحقیق
پاسخ دهد که
قصد دارد به این سؤال
سیستم مالیاتی ایران تا
چه اندازه در تحقق این
برای این منظور،
موضوع مؤثر بوده است.
علیاصغر سالم و یونس
نادمی با استفاده از داده
 1391روی این
های سالهای  1353تا
موضوع کار کردهاند و
نتایج تحقیق خود را با
درآمد در ایران :رویکرد
عنوان «مالیاتها و توزیع
رگرسیون آستانهای» در
شماره
82
مجله
«پژوهشنامه مالیات»
علمی  -پژوهشی
منتشر کردهاند .نتایج
مدلسازی علمی این
که مالیاتها تا
تحقیق نشان میدهد
یک حد آستانه ،تأثیر
معنیداری بر بهبود توزیع
پس از گذشت از
این
حد
درآمد نداشتهاند ،اما
آستانه،
افزایش
نسبت مالیاتها به تولید
بدتر شدن
ناخالص داخلی ،باعث
توزیع درآمد شده است.
دلیل آن نیز به ضعف نظام
که عمده فشار
مالیاتی کشور بازمیگردد
مالیاتی بر بخش تولید و نیز
و
بر بخش حقوقبگیران
غیرمولد را در بر نمیگیرد.
است و مشاغل داللی

پژوهش :مالیاتها و
توزیع درآمد در ایران:
پژوهشگران :علی
اصغر سالم ،یونس نادمی

رویکرد
رگرسیون آستانهای

نامتعادل
بودن توزیع درآمد در
ساعد یزدانجو
جامعه از جمله مشكالتی
است كه
در كوتاهمدت اگرچه
ممكن است نمودی عینی
دبیربخشژورنال
در مســائل
روزمره كشور نداشته
باشد ولی تداوم آن در
بلندمدت عالوه بر ایجاد فقر
سیاسی
ایجاد كند و منجر به بروز بحرانها و به خطر گسترده ،میتواند تنشهای
افتادن
ثروتهای متراكم شود.
جدی امنیت سرمایهها و
سیاســتهای
مالی دولت قطعا می
تواند در كاهش نابرابری
مؤثر باشــد .در
و توزیع مجدد درآمد
اکثر کشــورهای توسعه
یافته ،سیاســتهای
سیاستهای
توزیعی دولت ،از طریق
مالیاتی صورت میگیرد؛
بدین صورت که دولت
مالیات بیشــتری از گروه
های
برای بهبود توزیع درآمد،
باالی
درآمــدی دریافت میکند و
مالیاتی ،خدمات
با افزایش درآمدهای
بیشتری را به صورت
تامین اجتماعی در اختیار
گروههای فقیر جامعه

بینیازی تدریجی آمریکا از نفت جهان احتمال تغییر رفتار
این کشور در مناطق نفتخیز مثل خاورمیانه را باال میبرد.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

به صدای محیط اطراف خود خوب گوش کنید؛ از گوشــه و
اطراف خود چه صدایی میشنوید؟ جامعه چه پیامی را به شما
مخابره میکند و از شما چه مطالبهای دارد؟ صدای اعتراض جامعه
چقدر شــنیده میشود و یا در میان سخن گفتن از همبستگی،
نشانههایی از گسیختگی اجتماعی هم دید ه میشود؟ راستی راه
توسعه موزون برای جامعه چقدر هموار است و چشمانداز آینده را
ش محمدامین قانعیراد ،جامعهشناس
چه میکنید؟ به این پرس 
پاســخ میدهد .در میان روایت وضعیت جامعه و توسعه موزون،
نیمنگاهی به توســعه عمرانی در جامعه بیندازید؛ به پروژههای
عمرانی و طرحهای نیمهتمام .طرحهایی که نه به عمران و توسعه
که فقط به ساخت و ساز میاندیشند .در این بخش ،محمد فاضلی
توسعه فیزیکالیستی شهر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
کمی جلوتر که بروید باید از اقتصاد مســکن و اقتصاد سیاسی
مسکن بپرسید .چقدر رانت بر بازار مستغالت اثرگذار است و خود
مســتغالت چقدر با رانت عجین شده است؟ پرسشی که کمال
اطهاری ،تحلیلگر ارشــد حوزه مسکن به آن پاسخ میدهد .اما
این علیاصغر ســعیدی اســت که از آینده کارآفرینی ،تعامل و
گفتوگوی کارآفرینی نوین و کسب و کارهای سنتی میگوید و
راه نجات و ماندگاری ایندو را در سپهر اجتماعی نه در تقابل ،که
در تعامل میبیند .حتماً این بخش را بخوانید .همچنین در بخش
بوکارهای کوچک و
آکادمی مقالههایی را درباره مالیات و کســ 
متوسط ،برنامهریزی و نظام آموزشی ،دولت  -ملت و رابطه آن با
نظام توسعه و اقتصاد سیاسی و استارتآپها میخوانید.
بمانجان ندیمی

دبیر بخش راهبرد و روایت

در پرونــدهای ویژه به ارزیابی بازارهــا و بخشهایی از اقتصاد
پرداختهایم کــه برای فعاالن اقتصادی دانســتن آن واجب و
ضروری اســت .پیش بینیهای احتمالی از بازارهای مســکن
و خودرو را در ســال آینده میتوانید در این شــماره بخوانید.
همچنین گزارشهایی از وضعیت صنعت ،معدن ،کشــاورزی،
فوالد و نفت را برای شما تهیه کردهایم که در آن ضمن پرداختن
به وضعیت کنونی این بخشها تحلیلهایی از فعاالن اقتصادی
آورده شده است .اگر در حوزه صادرات و واردات فعالیت دارید
به این بخشها نیز صفحاتی اختصــاص یافته و آمارهای آن
گردآوری شده است .ما از مسئله بیکاری که معضل بزرگ این
روزهای اقتصاد است نیز غافل نشدهایم و در این باره نهتنها به
تحلیل وضعیت موجود پرداختهایم بلکه سیاستهای دولت در
این باره را بررســی کرده و پیشبینیهای احتمالی از وضعیت
اشتغال را عنوان کردهایم.
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 .....................آکــادمـی  ..................... .............................ایرانزمـین  ..................... ...........................همسایههـا  ..................... ...........................کــار
فـریـن ...........................
خـانــه ...........................
[ این صفحهها

آذربایجان غربی

دنیایمتوسطها

نقش نظام مالیاتی

بـهـانـه

در حمایت از بنگاه
های کوچک و متوسط

1

در ایران
حمایتهای مالیاتی
بیشتر در قالب معافیت
به نقش نظام
های بخشی یا موردی
مالیاتی در حمایت از
بوده و توجه خاصی به
بنگاههای کوچک و
بنگاههای کوچک و
متوسط پرداخته و تاثیر
متوسط نشده است .به
آن بر سرنوشت این
بنگاهها بازخوانی شود.

محمد وصال
اقتصاددان

چرا باید خواند:
بنگاههای کوچک و
متوسطبهعنوانحلقه
پیونددهندهبنگاههای
بزرگ و خیلی کوچک
نقش مهمی در پویایی
اقتصاد بر عهده دارند ،اما
با
مشکالتی چون مالیات
مواجه هستند .این مقاله
را بخوانید.

این بهانه سعی شده

است در این مقاله

در هر شماره به مرور

کشور میپردازد] .

گرفتار بحران

در تولید 5
محصول کشاورزی رتبه

نام
آذربایجان غربی با کشاورزی و
ساعد یزدانجو
باغداری عجین شده است.
 37درصد
جمعیت آذربایجانغربی
روستایی و به کشاورزی
و دام
دبیربخشایرانزمین
پروری مشغول هستند .آمار
کشاورزی این استان نشان
میدهد
که چقدر میتواند در این
داشــته باشد و
زمینه مزیتهای رقابتی
به چه میزان میتوان از
این مزیتهای برای رونق
استفاده کرد .این
اقتصادی ملی و منطقهای
استان در تولید  5محصول
کشاورزی دارای رتبه اول
و  950هزار تن
است؛ تولید یک میلیون
چغندر قند 750 ،هزار تن
ســیب درختی 20 ،هزار
آفتابگردان
تن عســل و نیز تولید
آجیلی و دارا بودن بیشترین
تعداد
گله
های
گاومیش از
این استان است.
مزیتهای بخش کشاورزی
رتبه ششم تولید گندم
کشور متعلق به آذربایجان
محصول
غربی و میزان تولید این
در اســتان  736هزار تن
است .این استان یکی از
مناطق
اســت و با
مستعد
کشاورزی کشور
وجود اینکه  2.3درصد
مســاحت کشــور را در بر می
بیش از  5درصد کل
گیرد ،اراضی کشاورزی آن
اراضی مزروعی ایران را
شامل میشود .بیش از
آذربایجانغربی
وجود
دارد
که
در
 24دشت حاصلخیز در
همه
بخش
های استان پراکنده است
متعدد آن را به یکی از
و به همراه رودخانههای
مراکز کشاورزی در سطح
اما
کشور تبدیل کرده است.
همه این تصاویر روشــن و
درخشــان،
گویای
واقعیت
کمبودها و
آذربایجان غربی نیست و باید
چالشهای این استان را نیز
برای درک واقعیت و چاره
به طور کلی ،خردهمالکی،
اندیشی برای معضالت دید.
کمبود تسهیالت یارانهدار،
حجم
اندک
بهرهگیری
سرمایه
گذاریهای زیربنایی و
نکردن از کمکهای فنی و
اعتباری برای اجرای شیوههای
نوین ،از چالشهای مهم

بنگاههای کوچک
و متوسط بهعنوان حلقه
پیونددهنده بنگاههای بزرگ
و خیلی کوچک نقش
جدی برای توسعه بنگاه
مهمــی در پویایی اقتصاد بر
عهدهدارند .بنگاههای با
های کوچک و متوسط عمل
بهــرهوری باالتر باید
میکند .بنابراین در اغلب
کشورها قانونگذار
بتوانند فعالیتهای خود را
توســعه دهند و در صورت
تمهیداتی برای حمایت از کسب
موفقیت از یک بنگاه
وکارهای کوچک و متوسط
در نظر میگیرد .در
کوچک به سطح متوسط و
ً
ایران حمایتهای مالیاتی
سپس بزرگ برسند .سهم
نسبتا باالیی از نیروی کار
بیشــتر در قالب معافیتهای
نیز معموالً در بنگاههای
بخشــی و موردی بوده و
کوچک و متوسط شاغل
توجه خاصی به بنگاههای
است .شکل يك توزیع
کوچک و متوسط نشده
تعداد کارگاههای صنعتی
است .در این مقاله به دو
دارای بیش از  10کارکن را
جنبه از نقش نظام مالیاتی
در سال  1392نشان می
در حمایت از این دست
دهد .براساس این شکل
بنگاهها پرداخته می
حدود  83درصد کارگاههای
شــود .اول ،تسهیالتی بحث
صنعتــی با بیش از 10
میشود که به شرایط ویژه
تأمین مالی بنگاههای
نفــر کارکن را کارگاههای
با
کوچک
و
کمتــر
از
متوسط
100
توجه
کارکن
دارد.
تشکیل میدهند .البته
سپس تسهیالت مرتبط با
دوران ورود و توسعه
سهم اشتغال و ارزشافزوده
تعدادیشان
بنگاههای کوچک به بحث
این بنگاهها بهاندازه سهم
نظام
نیست .در سال  ،1390درصد
رسمی در نظر گرفته میشود.
مالیاتی معموالً به نفع تأمین
اشتغال بنگاههای با کمتر از
مالی
100
از
کارکن نســبت بهکل
طریق
شاغالن
اعتبار
عمل میکند
و اقساط وامها
بنگاههای صنعتی با
بیش از  10کارکن ،تنها
 30.6درصد است،
هزینه قابل کسر بهحساب
میآید ،اما هزینه فرصت
درصد ارزشافزوده بنگاههای
سرمایه صاحبان سهام نقشی
صنعتی کوچک و متوسط
در کاهش بار مالیات ایفا
نسبت بهکل ارزشافزوده
بخش
مواجهه
صنعت
نظام
هم
نمیکند .این ناهمسانی
مالیاتــی
حدود 14
درصد بوده است (مرکز
با دو نوع تأمین مالی در
پژوهشهای مجلس.)1394 ،
کنار دسترســی ضعیفتر
بنگاههای کوچک و
متوسط به اعتبارات ،نیاز به
ایدههای جدید نیازمند
قواعد خاص این بنگاهها در
تأمین اعتبار هستند اما
خصوص اســتهالک را
بنگاههای کوچک شاید
نشان میدهد .در کشورهای
وثایق و اعتبار الزم برای
پیشرفته معموالً هزینه
سرمایهگذاری برای
دریافت وام از بانکها را
بنگاههای کوچک بهصورت
نداشته باشند .وامهای خرد
نیز به کار توسعه کسب
با
دفعتی (هزینهکرد فوری )3یا
4
2وکارهای آنها نمیآید .لذا
ً
سرعت بیشتر (استهالک
معموال این بنگاهها با آورده
عاجل ) نسبت به سایر
سهامداران تأمین مالی
بنگاهها از درآمد مشمول
میشــوند .از طرف دیگر
مالیات قابل کسر است.
لذا بنگاهها میتوانند با
توسعه فعالیتهای بنگاه
الجرم باعث افزایش نمو ِد
سود
سرمایهگذاری در ادواری که
بیرونی آن و سخت شدن
بیشتری کسب کردهاند
فرار از چتر قوانین مالیاتی
مالیات پرداختی خود را
و بیمهای میشــود.
کاهش دهند که بهنوعی
ازاینرو هزینههای ورود به
امکان هموارسازی سود
بخش رسمی بهعنوان مانعی
قبل از مالیات را به آنها می
دهد .هزینهکرد فوری یا
استهالک عاجل با کاهش
هزینه مؤثر سرمایهگذاری
موجب تقویت انگیزههای

وضعیت
اقتصادی استانهای

[ این صفحهها به

مرور وضعیت اقتصادی

کشورهای همسایه

[ آیندهنگر

و فرصتهای ایران

برای سرمایهگذاری در

چالشها و فرصتهای
تجارت با افغانستان

اول ایران را داراست

بخش کشاورزی
استان است .همچنین یکی
از مشکالت بزرگ استان
خشک شدن
آذربایجان غربی ،مسئله
دریاچه ارومیه است که در
سالهای گذشته به دلیل
و قطع جریان
احداث پل وسط دریاچه
آب این دریاچه به وجود
آمده و با وجود تالشهای
مشکل دیگر این
زیاد ،هنور رفع نشده اشت.
استان ،استفاده نکردن از
ظرفیتهای مرزی برای
میزان مبادالت
به بیشترین حد رساندن
تجاری ایران و ترکیه است.
 Jدرخشان در کشاورزی
آذربایجان
غربی یکی از استانهایی
است که دارای مزیت بسیار
مهمترین
زیاد در کشاورزی است؛
محصوالت باغی استان عبارت
اند از سیب ،گردو ،زردآلو،
هلو و بادام .سیب
گوجهسبز ،سماق ،انگور ،آلو،
و انگور بیش از  90درصد
میزان کل تولیدات باغی
و دو محصول
استان را تشکیل میدهند
بسیار مرغوب این استان
به شمار میروند .استان
مستندات
آذربایجان غربی بر اساس آمار و
یکی از استانهای تأثیرگذار
در بخش کشاورزی است
کشاورزی کشور در
چراکه حدود  6درصد تولیدات
این استان تولید میشود.
استان
آذربایجان غربی با تولید بیش از
 45نوع محصول زراعی و
کشاورزی کشور
باغی از قطبهای مهم
محسوب میشود .سطح زیر
هکتار و
کشت محصوالت زراعی
میزان
استان
بالغ
تولید
بر
این
700
هزار
محصوالت حدود
 3میلیون تن بوده است.
اراضی
بیشترین سطح زیر کشت
زراعی به کشت دیمی تعلق
دارد که شامل قسمتهای
میشود .استان
شمالی ،جنوبی و غربی استان
آذربایجان غربی از لحاظ
زمینهای زراعی آبی در مقام
پنجم و از لحاظ داشتن

درهر شماره اقدام به

گزارشنویسی توصیفی از

آنها میپردازد] .

همسایه پرحادثه
اتاق تجارت و
صنایع افغانستان اخیرا

کارخانههای
صنعتی بخشخصوصی

گزارشی از

میکند .این روش در

بسیاری از ماهنامههای

اقتصادی معتبر جهانی

 .....................آیندهپژوهی  .....................................................اکون

مرسوم است] .

«کارخانه نوآوری»

کارخانهفسفرسوزی

ایران را
اینجا همه
بزرگترین شریک
چیز شبیه یک کارخانه
ولی خلیلی
تجاری این کشور
است با این تفاوت که نه
معرفی کرده است
خبــری از کارگران روپوشدار
دبیر بخش کارخانه
هســت و نه خبری از دودی
کــه از
کاوه شجاعی
دودکشهای بزرگ کارخانه
از
به هــوا برود و نه اصال
امپراتوری خود را
افغانستان را بهتر بشناسیم
از ایران تا هند گسترش
دســتگاههای صنعتی بزرگ؛
دستهای زمخت
دبیربخشهمسایهها
داده بود .همچنین در قرن
اینجــا کارگرانش افرادی با
و خشن نیستند و دائم
افغانستان  -همسایه شرقی
این سرزمین را در
سیزدهم میالدی ،چنگیزخان
اختیار خود گرفت و در
صدای پتکهایی که روی
ایران -از جمله کشورهایی در
جهان
شنیده نمیشود؛ بلکه
قرن هیجدهم میالدی نیز
آهن و فلز ضربه میزنند
است که حجم عظیمی از
جای همه اینها را شور و
حکومت نسبتا مدرن در
مدرن تجربه کرده
اعراب به آنجا رفتند .اولین
هیجان جوانی و جنب و
مناقشه و جنگ را در دوران
گرفته است و
افغانستان نیز در همین
است .تاریخ این کشور از
تحوالت
جوش و خطشکن بودن
قرن توسط احمد شاه د
سوخت اصلی این کارخانه را
یک سو مملو از مداخالت
مناقشات شدید
ُرانی شکل گرفت .طوفان
سیاسی در افغانستان به شکل
هم فسفری تشکیل می
خارجی بوده و از سوی دیگر،
در آن میســوزد و
داخلی را به خود دیده است.
است و به همین جهت ،بازگشت به گریزناپذیری روی جامعه و اقتصاد
دهد که در مغز افراد فعال
اصال دودی ندارد که به
پیچیدگیهای حضور و
باال بوده که عنوان
که
این سرزمین تاثیر گذاشته
تاریخ
هوا برود .اینجا دختران و
مداخله در افغانستان آنقدر
«گورستان امپراتوریها»
درک
هیجان در صورت و حرکات
این کشور  -به خصوص در
آن
آنها
قرن
پسران دهه  70 ،60و 80
موج
ضروری
بیستم
به
به این کشور اطالق شده
می
و
زند
نظر
آزاد راه ندارد و
قرن
دور
می
رسد.
حاضر -برای
هم جمع شــده
است .افغانستان به آبهای
ارشمیدسهایی
جغرافیایش با کوهستانهای
اند ؛ جوانانی که همچون
صعبالعبور هندوکش و
هستند که هر لحظه ممکن
گره خورده است.
است فریاد بزنند یافتم،
مناطقی با آب و هوای خشک
افغانستان با کشورهای ایران،
راهحلهای جدیدی برای
یافتم .آنها هرکدام به دنبال
زندگی نوین و راحتتر
پاکستان ،چین ،ترکمنستان،
 Jافغانستان مستقل
می
هستند؛
شود
تا
هممرز اســت و در دوران
تاجیکستان
و
صاحبان
باستان
استارت
ایده
آپ
ازبکستان
ها و
بخشی از
در قرن
ای که کوشش میکنند
توسط
طرحهای خود را اجرایی
امپراتوری ایران و پس از آن،
نوزدهم میالدی ،بریتانیا که به
کنند و به نتیجه برسانند.
اسکندر کبیر به شمار میآمد.
بخشی از قلمرو فتحشده
اســت؛ کارخانه
دنبال حفاظت از حکومت
اینجا «کارخانه نوآوری»
ای که زیر سقف سولهها
بود و روســیه را
اســتعماری خودش در هند
تهران
ی یک مجموعه صنعتی
بســیاری از نیروهای خارجی
تهدیدی در این راه میدید،
شکل
به
قدیمی،
تالش
گرفته
کرد
چند
افغانستان
است
به
قدم
و
این
آن
افغانستان
چشم
را
سوتر از
تالشها با
تاکنون تنها فاز اول
دروازهای برای
میکردهاند .مثال
ضمیمه امپراتوری خود کند.
عنوان جنگهای انگلیس و
آن راهاندازی شده است
ورود به شبهقاره هند نگاه
به شادیای که در
محمود غزنوی در قرن یازدهم
شــکل
افغان شناخته میشوند که
ولی از همین حاال و با نگاه
چهره جوانان شاغل در آن
میالدی مشغول سرزمین
های مختلف ادامه یافتند.
حتی تا سال  ۱۹۲۱نیز به
دیده میشود ،میتوان
گشاییهای مختلف بود و
اما انگلیس که در آستانه
جنگ
نتوانست
متوجه آینده روشنش بود.
جهانی
هدف
اول
خود
نیز
را
در
قرار گرفته بود،
افغانستان عملی کند و در نهایت،
این سرزمین مستقل شد.

1

ومیست ..........................

J
کارخانه نوآوری چیست؟
در کیلومتر
یک و نیم جاده مخصوص
تهران -کرج ،درست دیوار به
دیوار بزرگ
دیوار متروی بیمه و روبهروی
فرودگاه مهرآباد ،کارخانهای
قدیمی وجود دارد که روی
چراغهای نئون
تابلوی کوچک باالی در آن با
قرمز و سبزرنگ نوشته شده
بزرگ
است« :کارخانه نوآوری» .اما
پشت این نماد روی دیوار
ساختمان ورودی ،تابلوی رنگ و
رورفتهای به چشم میآید که
ساختمان است؛
معرف تاریخچه قدیمی این
«گروه صنعتی آما» ،مجموعه
ای که بزرگترین سازنده
محسوب می
الکترود در ایران و خاورمیانه
شود و حدود  50سال پیش
در
این
نقطه
شکل
گرفت که آن
و سالیان سال در
زمان خارج از پایتخت بود
این منطقه و در سولههای
آجربهمنی آن کارگرانش
و تولیدی انجام دادند
فعالیتهای گسترده صنعتی
ولی در نهایت باتوجه به
توسعه شهر و آلودگیهای
مدیران مجموعه مجبور
صنعتی و محیط زیستی
شــدند که این کارخانه و
سولههای قدیمی آن را
جدید و بزرگتری را
رها و مجموعه صنعتی
چندین کیلومتر آنسوتر
راهاندازی کنند و اینگونه
هزار متر مربعی
آرما
برای
چند
سال
شد که کارخانه قدیمی 18
خالی
رها شد و بهجز مراسمها و
کلی متروک ماند.
برنامههای خاص به صورت
اما در سوی دیگر ماجرا
همین خالی بودن کارخانه و
گروه دیگری که به دنبال
سولهها بهانهای شد برای
فضایی خاص و ویژه می
نوآوری؛
گشتند برای اجرای ایده
کارخانهای که اگرچه جنس
مهمشان یعنی کارخانه
فعالیت آن صنعتی نیست ولی
ساختار آن حاال در یک کارخانه

فرم
ولی برای موفق شدن
وجود ندارد

« آدم
هایی که تغییرات بزرگ
ایجاد میکنند ،کسانی
میبینند و
دوست دارند آن مشکل را حل کنند .هستند که یک مشکل را
پس
مشکلی هستید
مطمئن شوید که عاشق
که میخواهید حل
کنید .هیچ فرمولی
ندارد ولی
برای موفق شدن وجود
نکته مهم بیزینس این
است که باید پول در
تاثیرگذار باشید».
بیاورید و روی جامعه
اینها جمالت یکی
رکسانا ورزا
از کارآفرینان بزرگ
استارتآپی ایرانی
است؛ زن جوان  32ساله
بزرگ
ای که مدتی است به
ترین پروژه استارتآپی
عنوان مدیر ایستگاه اف
پروژه یک ایستگاه قدیمی کشور فرانسه و کل اروپا
انتخاب شده است .در این
راه آهن به
محلی برای حضور و
استارت آپی و
تکنولوژی
مهم
فعالیتهای شرکتهای
دنیا
تبدیل شده است .در
زندگی او و تعدادی از
این شماره نگاهی به
کارآفرینان بزرگ داخلی و
خارجی خواهیم انداخت.

دنیای آمازون

اولین «فروشگاه آینده»
آمازون بدون فروشنده
فناوری
های نوین کمر خرده
فروشیها را میشکند

قیمتهایاشتباهی

ی
ارانهچطوراقتصادم
صررابهمسیراشتباه

یهدایتمیکند؟
اقتصاد مصر
سالهاست که بر پایه
یارانهها هدایت می
یارانهها
شود .مردم این کشور
برای هرچیزی عادت
از دهه 20میالدی به
کردهاند؛ از سوخت
یارانه غیرممکن است.
گرفته تا نان و آب؛ برای
مصریها زندگی بدون
تاکنون دولتها چندین
موفق نشدهاند.
بار تالش کردهاند این
این وضعیت به گونه
ال بعد وضعیت را اصالح کنند اما
ای است که دولت عم ً
هزینه کردن برای
از پرداخت
آموزش و پرورش یا
یارانهها پولی برای
بهداشت و درمان ندارد.
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زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

زیــر و رو کردن اخبار و رصد اعداد مهم اقتصاد در ســالی
که گذشت برای هر آیندهنگری ضروری است .البته که بازنگری
اخبار بعضی حوزههای اقتصاد نه برای من که نوشتم و نه برای
شما که میخوانید خوشایند نیســت .سالی که گذشت برای
بعضی بخشها از اقتصاد اصال ســال خوبی نبود .تهیه مطالب
ویژهنامه در فاصله کمی از سقوط هواپیما در کوههای دنا شروع
شد و رصد اخبار حوزه حمل ونقل پیش از سقوط هواپیما هم
نشان میداد که از تصادف قطار تا غرق شدن کشتی در یک سال
و اندی اخیر به سرمان آمده است .صنایع غذایی و گردشگری
همچنان شــاکی از موانع مالیاتی به سال  97سالم میکنند.
آیتی و ارتباطات ،و البته شرکتهای دانشبنیان هرچند جوان
و امیدوارند اما به نظر میرســد راهــی طوالنی در پیش دارند.
زمانی که شــما ویژهنامه «آیندهنگر» را ورق میزنید ،سال 96
تمام شــده است .سالی که برای فعاالن اقتصادی بهتر از  95و
صدالبته بهتر از سال  94بود .سال  97حتما سال بهتری برای
همه خواهد بود.

سختی میگذرد؟ گزارشگر «آیندهنگر» در این شماره اوضاع
معیشــتی مردم ایران را با کنکاش در شاخصهای مختلف
اقتصادی بررسی کرده است؛ کنکاشی که در یک جمله نشان
میدهد وضعیت معیشــتی اغلب مردم ،نه آنقدرها بد ،و نه
خوب است.
مونا مشهدی رجبی

دبیر بخش کامنت خارجی

در این شماره گزارشهایی در مورد اقتصاد ایران و مقایسه
شاخصهای اقتصادی ایران با دیگر کشورهای دنیا تهیه شده
است .اجزای شاخص کیفیت زندگی بهطور کامل تشریح شده
است تا جایگاه ایران در هر شاخص درمقایسه با دیگر کشورهای
دنیا مشخص شود .خالصهای از گزارشهای تهیه شده توسط
بیزینس مانیتور در مورد اقتصاد خاورمیانه و تحوالت بازار نفت
هم در این شماره منتشر شده است که میتواند تصویر خوبی از
وضعیت ایران در منطقه نشان دهد.
نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

اگر که تابهحال گذرتان به بخش منابع انســانی شرکت یا
محل کارتان افتاده باشد البد انبوه پروندهها و کاغذها و فرمهای
مرخصی و ماموریت و غیره را دیدهاید که از سر و کول میزهایش
باال میرود .اگر چنین تصویری را در ذهن دارید مستقیم بروید
سراغ صفحه آخر بخش تجربه تا ببینید بنا بر نظر نشریه فوربز
شیوه مدیریت منابع انســانی در سال  2018قرار است چگونه
باشد .در همان بخش تجربه مطلب شکست شرکت بالک باستر
را هم از دست ندهید ،اگر جزو مدیران تصمیمگیر در هر حوزهای
هستید سرنوشتش را میتوانید با سرنوشت شرکت نتفلیکس
مقایســه کنید و عبرت بگیرید .در بخش کارآفرین هم انواع و
اقسام میلیاردرها در خدمت شما هستند ،پیشنهاد ویژه :وانگ
وی ،پیک حمل محموله که حاال یکی از بزرگترین شرکتهای
خدمات پست و تحویل کاال را در اختیار دارد.

اکونومیست یک مجله معمولی نیست ،هفتهنامهای است با
بیش از  184ســال عمر و اثرگــذاری روی اقتصاد .یکی از این
اثرگذاریها نیز معرفی شاخصهاست .یکی از شاخصهای مهم
اقتصادی که نشریه اکونومیست به عنوان یک اصطالح ابتدا وارد
دنیای مطبوعات و ســپس وارد دنیای اقتصاد کرده ،شاخص
بیگمک است .کارشناسان اقتصادی در این نشریه تنها به کمک
قیمت یک کاال موفق شدهاند ارزش ارزهای  120کشور دنیا را با
دقت باالیی بررسی کنند .آنها اقتصاد را به روی برگر آوردهاند و
بر پایه همبرگرهای بیگمک که در کشورهای مختلف به فروش
میرسد به بررسی وضعیت ارزهای این کشورها پرداختهاند .این
شــاخص که بر پایه ایده برابری قدرت خرید طراحی شده هر
چند ماه یک بار مورد بررسی قرار میگیرد و پنجره جدیدی را
در ارتباط با وضعیت اقتصادی کشورها باز میکند.
ساعد یزدانجو

دبیر بخش کتاب ضمیمه

ریحانه یاسینی

دبیر بخش گزارشگر

تقریبا هیچکسی نیست که از اوضاع اقتصادی گالیه نداشته
باشد .در سالی که گذشت ،بسیاری از صنفهای مختلف عقب
افتادن پرداخت حقــوق و یا حتی عدم پرداخت آن را تجربه
کردند و بنا بر روال هر ســال بعضی کاالها هم گران شد .مثال
قیمت تخممرغ در بازهای زمانی به شــانهای  ۲۰هزار تومان
رسید و بهان ه اعتراضهای جدی را آغاز کرد .اما با تمام اینها،
آیا واقعا اوضاع اقتصاد بحرانی است و معیشت مردم در روزگار

آیندهپژوهی این روزها بهتدریج در حال تبدیل شــدن به
تخمین آینده فناوری اطالعات و ارتباطات است .مثل بسیاری از
موارد آیندهپژوهی که تاثیر فناوریهای نوین را در یک صنعت
خاص مورد مطالعه قرار میدهد ،در صفحات آیندهپژوهی این
شماره نیز میتوانید تاثیر فناوری اطالعات و کالندادهها را در
صنعت نفت بخوانید .جالب اینجاست که همیشه گفته میشود
«دادهها نفت جدید هستند» اما حاال در این گزارش میبینیم که
صنعت قدیمی نفت از دادهها استفاده میکند تا خود را متحول
کند .در این شماره که نسخه ویژه نوروز «آیندهنگر» به حساب

ب ضمیمه سه کتاب با حجمی کمتر ارائه کرده
میآید ،بخش کتا 
است .یکی از این کتابها ،فعالیت زنان در حوزه فناوری است.
زنان در ابتــدای به وجود آمدن رایانهها متولیان اصلی صنعت
فناوری بودند اما بهتدریج از این حوزه حذف شدهاند.
صوفیا نصرالهی

دبیر بخش گیشه

راستش را بخواهید در حوزه فرهنگ نارضایتیهای زیادی در
سال گذشته وجود داشته .آخرین و پرسروصداترینش ماجرای
اکران نشدن «عصبانی نیستم» رضا درمیشیان بعد از چند بار
گرفتن پروانه نمایش .این است که اهالی فرهنگ کمی از اینکه
اوضاع برایشان تغییر نکرده دلخورند .یادداشتها را که بخوانید
به این موضوع پی میبرید .برای خود من جالب بود که مهدی
کرمپور مثال کالنتر به اوضاع سینما نگاه کرد ،یا روزبه اسفندارمز
سعی کرد خود اهالی موسیقی و البته رسانه را به چالش بکشد،
یاسر نوروزی تند و تیز و صریح نوشت و امید روحانی هم مثل
همیشــه نگاه دقیقی به تئاتر دارد .خودم یادداشتهایی را که
نویسندگانشان محبت کردهاند و از اوضاع سال گذشته و حال
و سال آینده نوشتهاند خیلی دوست دارم .صادقانه از همهشان
یاد گرفتم و بیایید برای فرهنگ حول حالنا الی احســن الحال
بخوانیم.
متیندخت والینژاد
دبیر بخش کامنت

در حال حاضر حدود  12ســال از آغاز اجرایی شــدن ســند
چشمانداز 20ســاله میگذارد .متاسفانه کارشناسان و فعاالن
اقتصادی امیدی به تحقق این سند چشمانداز ندارند و به کندیِ
اجرای آن در کشــور اشاره میکنند .در نظرسنجی این شماره
«آیندهنگر» به وضعیت تحقق سند چشمانداز 1404پرداخت هایم.
یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

در ایــن شــماره ،حوزههــای ازدواج و طــاق ،آموزش و
پــرورش ،آموزش عالی ،بزهکاری و تامیــن اجتماعی را مورد
بررسی قرار دادهایم .اینکه در سال جاری چه شرایطی داشتند
و چشماندازشــان برای سال آینده چه خواهد بود .آمارها نشان
میدهد در ســیری صعودی ،روزانه  454نفر در کشور طالق
میگیرند .آیا این سیر ادامه خواهد داشت؟ رتبه جهانی آموزش
و پرورش و آموزش عالی کشور چیست و آیا کیفیت تحصیلی
رو به بهبود اســت؟ بیشترین جرایم کشور کداماند و چرا ایران
رتبه هشتم تعداد زندانیان دنیا را دارد؟ آیا تامین اجتماعی در
آستانه ورشکستگی است و دولت قادر به پرداخت بدهی 130
هزار میلیاردی خود به این سازمان هست؟ سعی کردیم به این
سواالت پاسخ دهیم.
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ی با شناسایی فرصتها و تحقق منافع متقابل
خلق همکار 
همایش مشترک تجاری ایران و صربستان با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ،رئیس
اتاق بازرگانی تهران ،سه تن از وزرای دولت صربستان ،رئیس اتاق بازرگانی صربستان و بیش از
 ۷۰شرکت بزرگ صرب و ایرانی برگزار شد .در این همایش فرصتهای همکاری اقتصادی بین دو
کشور به بحث و بررسی گذاشته شد .محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران در رأس هیئتی
سیاسی و اقتصادی به چهار کشور منطقه بالکان و اروپای شرقی سفر کرد .کشورهای صربستان،
بلغارستان ،کرواسی و بوسنی چهار کشوری هستند که هیئت تجاری و سیاسی ایران از آنجا
دیدار کردهاند و درباره روابط سیاسی -اقتصادی ایران با آنها گفتوگو و رایزنی خواهند کرد.
در این سفر فعاالن بخش خصوصی به سرپرستی مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران
و نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران ،وزیر خارجه را همراهی میکنند .در نخستین نشست اقتصادی
این سفر ،فعاالن اقتصادی ایران در همایش شناخت فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری بین ایران
و جمهوری صربستان شرکت کردند .در این همایش ،محمدجواد ظریف ،مسعود خوانساری ،معاون
نخستوزیر و وزیر تجارت ،گردشگری و ارتباطات و وزرای کشاورزی و معادن صربستان در کنار
فعاالن اقتصادی دو کشور حضور داشتند .قبل از برگزاری نشست ،وزیر خارجه ایران به همراه
مسعود خوانساری ،نایبرئیس اتاق ایران در جمع فعاالن اقتصادی ایرانی سخنرانی کردند و به
مسائل و مشکالت آنها پاسخ دادند .محمدجواد ظریف در ابتدای این دیدار با فعاالن اقتصادی
گفت :اهمیت سفر به منطقه بالکان و اروپای شرقی به این دلیل است که ما قب ًال سعی کردهایم
با کشورهای بزرگ اروپایی همکاری کنیم اما آنها با شرکتهای امریکایی همکاری جدی دارند؛ یا
بیشتر سرمایهگذاری آنها در امریکاست .برای همین موانع همکاری آنها با ایران بیشتر است.

ترخیص نسیه کاال از گمرکات برای بنگاههای تولیدی

چهل و دومین نشست
شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی استان تهران
به بررسی عملکرد گمرک
الکترونیک و پنجره واحد
تجارت فرامرزی اختصاص پیدا
کرد .استقرار سامانه جامع
و پنجره واحد تجاری فرامرزی
سال  92از سوی گمرک ایران
کلید خور و طی سال گذشته،
فعالیت این سامانه عملیاتی شد .در این جلسه فرود عسگری ،رئیسکل گمرک
ایران ،طی سخنانی فرآیند ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی از ابتدا تا شروع به
کار آن را تشریح کرد و از سایر برنامهها و اقدامات گمرک برای تسهیل در فرآیند
صادرات و واردات فعاالن اقتصادی خبر داد .اما پیش از مطرح شدن دستور جلسه،
استاندار تهران در سخنانی با اشاره به دستور اخیر رئیسجمهور مبنی بر نوسازی
ناوگان حملونقل جادهای کشور ،بازسازی بافتهای فرسوده و اعطای تسهیالت
بیمهای به واحدهای صنعتی که اقدام به جذب کارآموز کنند ،از اتاق بازرگانی تهران
خواست در قالب طرحهای اعالمشده ،دولت را در بهبود وضعیت اشتغال کشور
همراهی کند.

ولی در کشورهای کوچک اروپایی زمینه همکاری بیشتر است و باید بتوانیم از بازارهای بکر این
کشورها استفاده کنیم .این به معنای بیمشکل بودن این منطقه نیست ،وابستگی بانکهای
این کشورها به بانکهای بزرگ همچنان پابرجاست ولی زمینه برای همکاری بسیار بیشتر است.
همچنین مسعود خوانساری ،رئیس اتاق تهران در جمع فعاالن اقتصادی گفت :صربستان با
روابط خوبی که با ایران دارد میتواند در آینده شریک خوبی برای فعاالن اقتصادی ایران باشد.
صربها راغب به همکاری با ایران هستند و به همین دلیل تالش داریم در سال  97نمایشگاه
مشترکی در تهران برگزار کنیم.

1396/11/25
 1396/12/02گلریزان بخشخصوصی برای ساخت مرکز حمایت از کودکان بدسرپرست
همایش «حمایت از کودکان
بدسرپرست» در محل اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران برگزار شد.
متولی برپایی این گردهمایی
که در آن جمع زیادی از اعضای
هیئت نمایندگان اتاق تهران،
فعاالن اقتصادی و خیرین
و نیکوکاران بخشخصوصی
حضور داشتند ،موسسه
نیکوکاری مهرآفرین بود .این مراسم با حمایت اتاق تهران که یکی از نهادهای پیشرو
در انجام مسئولیتهای اجتماعی است ،برگزار شد .در این همایش ،مسعود خوانساری
رئیس اتاق تهران ،عال میرمحمدصادقی نایبرییس اتاق تهران ،بهمن عشقی دبیرکل
اتاق تهران ،فاطمه دانشور عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و تعدادی دیگر از اعضای
هیئت نمایندگان این اتاق ،به همراه خانواده موسسه مهرآفرین و برخی کودکان
ِ
سرپرست تحت پوشش این موسسه حضور داشتند .بنیانگذار و مدیر موسسه
بی
نیکوکاری مهرآفرین ،فاطمه دانشور عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران است که طی این
ش خصوصی توجهات را
همایش خیرخواهانه ،تالش کرد به همراه دیگر نیکوکاران بخ 
به سمت وضعیت ناگوار کودکان بدسرپرست و بیسرپرست در جامعه امروز ایران جلب
کند و طرح و ایده این موسسه برای احداث نخستین مهدکودک شبانهروزی برای کودکان
ش خصوصی در میان بگذارد.
بدسرپرست در ایران را با خیرین بخ 
1396/12/07

فعاالن اقتصادی جوان گام اول را برداشتند
اعضای انجمن جوانان استان تهران در یک نشست مقدماتی با یکدیگر آشنا و برای برگزاری انتخابات هیئت مدیره در
سال بعد آماده شدند .نخستین گردهمایی فعاالن اقتصادی جوان عضو اتاق تهران که برای تشکیل انجمن جوانان
استان تهران ثبتنام کرده بودند ،در سالن همایشهای هتل ارم برگزار شد .در این همایش ،نامزدهای حضور هیئت
مدیره این انجمن ،مجالی کوتاهی یافتند تا خود را معرفی کنند و از سابقه و نوع فعالیت خود در فضای کسبوکار
کشور بگویند .در آغاز این نشست ،بهمن عشقی ،دبیرکل اتاق تهران پشت تریبون قرار گرفت تا طی سخنانی از اهداف
برگزاری این گردهمایی و تشکیل انجمن جوانان استان تهران سخن بگوید .او گفت :اتاق بازرگانی تهران در دوره هشتم
هیئت نمایندگان ،تالش میکند تا نشان دهد ،میراثدار خوبی برای بنیانگذاران پارلمان بخش خصوصی در  135سال
گذشته است که این نهاد را با آمال و آرزوهای بزرگی برپا کردند .پدرام سلطانی ،نایبرئیس اتاق ایران هم در این
نشست ،تشکیل انجمن جوانان را گامی بلند در مسیر تحقق آرزوی دیرینه خود مبنی بر ایجاد اتاق بازرگانی جوانان
در ایران دانست و گفت :اگر بنیان این انجمن به درستی نهاده شود ،تحول بزرگی در بخش خصوصی کشور ایجاد
خواهد شد .برای آنکه ایران را بسازیم ،نباید خسته و ناامید شویم .امروز و با تشکیل انجمن جوانان در اتاق تهران،
به نمایندگی از همکاران خود در این اتاق ،آمدهام تا همانند مسابقات دوی امدادی ،چوب ادامه رقابت توسعه بخش
خصوصی را به شما جوانان حوزه کسب وکار کشور تحویل بدهم.

8
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تحلیلگران
بازار :آشوب خبر از خوب بودن اقتصاد میدهد

بورس :خیال آرامش را از سر بیرون کنید

بازار مدتی است که با آشوب بسیار همراه شدهاست
اما این آشــوبها میتواند معنای خوبی برای اقتصاد
داشتهباشد.کریستینالگاردرئیسصندوقبینالمللی
پول نیز چندی پیش در نشست داوس اعالم کرده بود
که اقتصاد در مســیر بهبود حرکت میکند .هرچند
پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول اغلب اشتباه
اســت اما به نظر میرســید این مورد درست است.
لری الیوت
هرچند شاخص داوجونز ریزش بسیاری داشت اما باز
هم وضعیت اشتغال به گونهای است که نشان میدهد
تحلیلگر گاردین
حال اقتصاد خوب است .امریکاییها با کمترین میزان
بیکاری در تاریخ خود همراه هستند و این روند به صورت پیوسته ادامه دارد .بازارها نیز
نشان میدهند که اقتصاد امریکا وضعیت خوبی دارد و احتماالً در همین مسیر روند خود
را ادامه میدهد .این آشوبها میتواند نشانهای بر همین تکاپو در بازار باشد.

مدتی است که آشوب مهمان بازارها شده و بسیاری
از اهالی بازار در آرزوی آرامش ازدســترفته هستند.
البته این آرزوی آنها قابل درک است ،اما شاید چنین
چیزی در درازمدت به نفعشــان نباشد چرا که نشان
میدهد بــازار در یک وضعیت معمولــی قرار ندارد.
واقعیت این است که ســرمایهگذاران باید در آرزوی
نوسانهای مداوم در بازار باشند .این نوسانها نشان
محمد الریان
میدهد که بازار وضعیتی نرمال دارد و در تکاپو است.
بازار مانند قایقی است که باید روی جریان آب حرکت
تحلیلگربلومبرگ
قایق
کند؛ نوسانها حکم همان جریان آب را دارند که ِ
بازار را به پیش میبرند .سرمایهگذاران نباید حسرت آرامش سال  2017را بخورند بلکه
باید به دنبال نشانههای بهبود در همین آشوب اقتصادی باشند .پیشبینی میشود که
سال  2018به اندازه سال  2017آرام نباشد اما بازار در مسیر صعودی حرکت کند.

سرمایهگذاری :واکنشهای هوشمندانه داشت هباشید

سیاست خارجه :راهی برای بهبود امریکا

«اگر بازار سهام همینطور به مسیر نزولی خود ادامه بدهد
و ســقوط کند من پولم را کجا بگذارم؟» این پرسشــی
اســت که ذهن دســتهای از افراد را مشغول کرده که در
بورس سرمایهگذاری میکنند .جالب اینجاست که راههای
مختلفی برای سرمایهگذاری خارج از بازار سهام وجود دارد.
خرید طال یکی از مرســومترین شیوههای سرمایهگذاری
است که همیشــه نیز ایمن بوده و در هر شرایطی جواب
والتر آپگرید
میدهد .اما پرسش اصلی این است که آیا واقعاً باید این کار
را انجام داد؟ یعنی هر بار که احساس میشود بازار در حال
تحلیلگر سیانانمانی
سقوط اســت باید سرمایهها را بیرون کشید و روانه جای
دیگری کرد؟ جواب این پرسش یک کلمه است« :خیر» .هیچگاه نباید به نوسانهای لحظهای بها
داد و به خاطر آنها دست به حرکتهای نامعقول زد .آشوب و نوسان امری کام ًال طبیعی در بازار
است؛ باید نسبت به آن به صورت هوشمندانه واکنش نشان داد.

سیاست خارجه امریکا در شرایط ویژهای قرار گرفتهاست .دو
مســیر متفاوت پیش روی امریکا در زمینه سیاست خارجی
قرار دارد :نخســت اینکه امریکا پایش را از دنیا بیرون بکشد.
این اتفاق میتواند در پی سیاستهای دولت ترامپ رخ بدهد.
اما در مســیری دیگر امریکا میتواند رهبری دنیا را به عهده
داشتهباشد و برای این کار کافی است سیاستهای خارجی
این کشور خالف آن چیزی باشــد که ترامپ میگوید .این
ریچارد جی لوگر
روزها کشورهای مختلف با چالشهای متفاوتی مواجه هستند
و همین امر نیز سیاست جهان را با مشکل مواجه کردهاست.
تحلیلگر رویترز
بهترین گزینه در این شرایط میتواند تغییر معماریِ سیاست
خارجی باشــد .این تغییر مدیریتی میتواند کشورهای مختلف را در جهان کنار هم قرار بدهد و در
قدرتمندترین آنها میتواند رهبری جهان را به عهده داشتهباشد و بقیه امور را مدیریت کند .البته
نهایت
ِ
اینطور که به نظر میرسد امریکاییها مسیر ترامپ را در پیش گرفتهاند و قصد دارند از دنیا دور شوند.

ترامپ :ضدزنترین رئیسجمهور امریکا

امریکا :نرخ تورم باال میرود

دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا سعی دارد همه
باور کنند که او احترام بســیار زیادی برای زنان قائل
اســت اما حرفها و رفتارهایش چیز دیگری را نشان
میدهــد .او در واقــع یکی از ضدزنترین روســای
جمهوری امریکا اســت .هر روز خبرهای جدیدی از
سوءاستفادهها و کارهای اشتباه او به گوش میرسد.
همــه زنانی که به گونههای مختلف از طرف او مورد
دین عبیداهلل
سوءاستفاده واقع شــدهاند تصمیم گرفتهاند که در
اینباره صحبت کنند و هرچه آنها بیشــتر جزئیات
تحلیلگر سیانان
ارائه میدهند شــرایط برای ترامــپ به عنوان یک
رئیسجمهور وخیمتر میشود .واقعیت این است که تعدی به زنان میتواند زندگی آنها را
برای همیشه نابود کند به همین خاطر نیز اتهام بسیار بزرگی به شمار میآید .ترامپ نیز
به خاطر همین اتهامهای بزرگ ضدزنترین رئیسجمهوری امریکا شناخته خواهد شد.

تورم بیش از آنچه اقتصاددانها برآورد کردهبودند در
امریکا افزایش پیدا کرد .والاستریتیها مدتها بود
که برای گزارشهای وضعیت تورم در امریکا انتظار
میکشــیدند .نتیجه این گزارش به گونهای بود که
حال بازار را دگرگون کرد .به همین خاطر بود که بازار
وضعیتی را در اواخر بهمنماه تجربه کرد که در دو
سال گذشته کمسابقه بود .مسئله نرخ تورم به خاطر
آکین اویدلر
نرخ بهره در امریکا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است .اکنون نیز انتظار میرود نرخ تورم در مسیری
تحلیلگر بیزنس اینسایدر
صعودی به حرکت خود ادامه بدهد؛ این اتفاق حتماً
در درازمدت رخ خواهد داد .به هر حال سناریوی نرخ بهره و نرخ تورم همچنان وجود
دارد و میتواند سرمایهگذاران را نسبت به شرایط نگران کند اما نگاهی به آمار و ارقام
نگرانی چندانی نیست.
نشان میدهد جای
ِ
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کامنت ماه
اعالنـات
فاصله هدف با واقعیت
تحلیلگران به بررسی جایگاه ایران در سند چشمانداز پرداختند
سند چشمانداز  ۱۴۰۴در  ۱۳آبان سال  ۱۳۸۲به تصویب رسید
و برنامه بر این بود که از سال  ۱۳۸۴اجرا شود و در قالب برنامه
متیندخت والینژاد
توســعه  ۵ساله انجام بگیرد .سند چشمانداز ،سندی است که
خبرنگار
بهطور ساده اهداف کشــور برای توسعه در آن مشخص شده
است .در این سند چشمانداز ،قرار است ایران در سال  ۱۴۰۴با گذار از موقعیت کنونی (در حال
توسعه) به وضعیتی توسعهیافته متناسب با مقتضیات فرهنگی ،جغرافیایی و تاریخی ،متکی بر
اصول اخالقی ،ملی ،مردمساالری ،عدالت اجتماعی همراه با پاسداری از آزادیهای مشروع ،حفظ
در تمامی. کرامت و حقوق انســانها و بهرهمندی از امنیت اجتماعی و قضایی دســت پیدا کند
مالزی شاید  .کشورها استراتژی توسعه توانسته پلهای برای بهبود وضعیت و توسعه کشور شود
نزدیکترین کشور به ایران به لحاظ جغرافیایی باشد که امروزه مدلی موفق از حرکت به سمت سند
چشمانداز به حساب میآید .ماهاتیر محمد ،نخستوزیر پیشین مالزی که از سال  1981تا 2003
قدرت را در این کشــور در دست داشته است ،چشــمانداز سیساله این کشور را در سال 1990
طرحریزی کرده بود .بر اساس این سند ،مالزی بدون اینکه نسخهبدل هیچ کشور توسعهیافتهای
باشد ،باید به سبک و سیاق خود کشوری توسعهیافته شود .مالزی توانست در حال حاضر میان
کشورهای توسعهیافته جایگاهی پیدا کند و در آسیا کشور گردشگری و توسعهیافتهای به حساب
بیاید .تجربه سایر کشورهایی که این مسیر را پیمودهاند ،نشان میدهد که اهداف مطرحشده در
این چشمانداز با تدبیر ،تالش و انسجام ملی قابل حصول است .به همین ترتیب برای دستیابی به
اهداف اشارهشده در سند چشمانداز و کاهش فاصلههای موجود و هدفگذاریشده نیازمند الزاماتی

40

چقدر از برنامه چشمانداز ۱۴۰۴
محقق شده است؟

تا سال  ۱۴۰۴جایگاه ایران
در اقتصاد جهانی کجا خواهد بود؟

برنامههای پنجساله توسعه چقدر در راستای برنامه
چشمانداز بوده است؟

1

2

3

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند
به اهداف نوشتهشده ،نرسیدهایم

40

درصد اعتقاد دارند

هیچ تحقق پیدا نکرده است

20

درصد اعتقاد دارند

کمتر از  50درصد تحقق یافته است

10

در سطح سیاستگذاریه ا در کشور هستیم .در همین راستا در این شماره «آیندهنگر» به تحلیل
سند چشمانداز  ۱۴۰۴ایران پرداخته و وضعیت کنونی ایران براساس سند چشمانداز بررسی شده
است .نتیجه نظرسنجی نشان میدهد که کارشناسان اقتصادی معتقدند در حال حاضر جایگاه
اقتصادی کشور چه در جهان و چه در داخل نسبت به اهداف سند چشمانداز عقبتر است و بر این
باورند که امیدی برای تحقق این اهداف تا سال  ۱۴۰۴وجود ندارد.
کارشناســان اقتصادی دلیل اصلی عدم تحقق سند چشمانداز را نحوه اجرای آن میدانند .به
طوری که معتقدند برنامههای توسعهای  ۵ساله کشور در صورت نوشتاری با سند چشمانداز مطابقت
داشته اما چون به درستی اجرا نشده موجب توسعه کشور در آینده نخواهد شد .تحلیلگران معتقدند
متاسفانه شرایط کنونی کشور مطلوب نیست و با اهداف سند چشمانداز فاصله دارد ،برای محقق
کردن سند چشمانداز نیازمند یک اهتمام ملی هستیم و تنها یک قوه نمیتواند اهداف بلند سند
را محقق کند.
در این شماره نظرسنجی «آیندهنگر» ،حمیدرضا صالحی ،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران ،عباس آرگون ،عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ،هادی حقشــناس ،معاون امور دریایی
ســازمان بنادر و دریانوردی ،سیدحسن سلیمی ،نایبرئیس کمیســیون بازار پول و سرمایه اتاق
تهران ،مهدی پازوکی ،کارشناس اقتصادی ،ناصر ریاحی ،عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ،محمود
خاقانی ،کارشناس اقتصادی ،عبداهلل محمدولی ،رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال
و جواهر ،محمدرضا نجفیمنش ،رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران و جمشید پژویان،
کارشناس اقتصادی شرکت کردند.
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20

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

اگر از مزیتهای خدادادی استفاده نکنیم
رتبه بهبود پیدا نخواهد کرد

10

درصد اعتقاد دارند

ایران هنوز جایگاه واقعی خود را مشخص نکرده است

70

درصد اعتقاد دارند

با روند کنونی جایگاه باالیی نخواهیم داشت

50

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

درست نوشته شده ،اما در اجرای آن کوتاهی شده است

30

درصد اعتقاد دارند

در برنامهه ا به سند چشمانداز توجهی نمیشود

20

درصد اعتقاد دارند

کمتر از  50درصد اهداف اجرا شده است

ماهاتیر محمد ،نخستوزیر پیشین مالزی که از سال  1981تا 2003
قدرت را در این کشور در دست داشت ،چشمانداز سیساله این
کشور را در سال  1990طرحریزی کرد.

چقدرازبرنامهچشمانداز ۱۴۰۴محققشدهاست؟

40

درصد پاسخدهندگان اعتقاد دارند

به اهداف نوشتهشده ،نرسیدهایم

هادی حقشناس
معاون امور دریایی سازمان بنادر و
دریانوردی

در سند چشمانداز  1404اشاره شد که رشد اقتصادی
اگر  8درصد شــود ،به نرخ بیکاری یک رقمی برسیم و
یکند و هم نرخ رشد
هم درآمد ســرانه افزایش پیدا م 
ســرمایهگذاری هدفگذاری شده است که باید تحقق
پیدا کند .در ســنوات گذشته در ســالهای متفاوت
در قالب چهار برنامه توســعه قرار بــود به این اهداف
چشمانداز برسیم اما عمال به دالیل مختلف نتوانستیم
رشد اقتصادی  8درصدی را داشته باشیم .اینکه در ایران
 1404بتوانیم به اهدافی که ذکر شده برسیم ،یک مقدار
سخت خواهد بود .قرار بود که رتبه اول در منطقه باشیم.
اما به نظر میرسد با این روندی که حداقل در این 10
الی  12سال گذشته داشتیم خیلی بعید است که این 8
سال مانده را بتوانیم جبران کنیم .البته غیرممکن نیست
اما اگر روند  12سال گذشته باشد طبیعی است که به
آن نخواهیم رسید.
سیدحسنسلیمی
نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه
اتاق تهران

در سند چشمانداز  1404قرار بود که صادرات غیرنفتی
کشور به  175میلیارد دالر برسد .اما هماکنون حتی به
 40میلیارد دالر هم نرســیده است .این در حالی است
که  6الی  7سال بیشتر برای تحقق این چشمانداز زمان
نداریم .قطعا به اهداف برنامه نخواهیم رســید .موضوع
صادرات به همراه خود ،هم اشتغال دارد و هم اینکه نیاز
مملکت است .اما متاسفانه محقق نشده است .در این
شبینی
چشمانداز رشد اقتصادی نیز  7الی  8درصد پی 
شــده بود که متاســفانه در دوران تحریم به این ارقام
نتوانستیم برسیم و در حال حاضر که تحریم نیستیم
مجدد پیشبینی میشود که به این رشد اقتصادی در
کشور نرسیم.
مهدی پازوکی
کارشناس اقتصادی

خیلی از چشمانداز  1404عقب هستیم.
در نرخ رشــد اقتصادی یا بحث درآمد سرانه نسبت به
کشورهای منطقه عقب هستیم .قرار بود به طور متوسط

نرخ رشد کشــور  8درصد باشد اما این اتفاق رخ نداده
است .از ســال  1384نرخ رشد اقتصادی کشور پایین
بوده است.
ناصر ریاحی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

زیاد وضعیــت امیدوارکننده نیســت.
وضعیت کشور به اهداف منتخب نزدیک نیست.در حال
حاضر نیمی از راه را رفتهایم اما فاصله شرایط اقتصادی
کشور با اهداف مشخصشده در برنامه بسیار زیاد است.
بزرگترین مشکل در دولت این است که در بدنه دولت
اراده انجام اقتصاد مقاومتی یا رســیدن به اهداف دیده
نمیشود .عالوه بر این کارهای عادی روزانه نیز به طور
درست انجام نمیشود و خالف قانون انجام میشود.

40

درصد اعتقاد دارند

هیچ تحقق پیدا نکرده است
محمودخاقانی
کارشناساقتصادی

هیچ تحققی نداشتهایم .از زمان نوشته
شدن سند چشمانداز تاکنون تحوالت زیادی در کشور
رخ داده است .یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این میان
رخ داد ،افت قیمت نفت بود .در برنامه چشمانداز 1404
نوشته شده است که در بخشهای مختلف ،کشور اول
شــود اما تنها امروزه فساد و اختالس در کشور افزایش
پیدا کرده است .در مسائل مختلف اقتصادی که تاکنون
پیشبینی شــده بود نتوانســتهایم به مرحله درستی
برسیم .امروزه خیلی موضوعات دگرگون شده است.
عبداهللمحمدولی
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان طال و جواهر

متاسفانه ساز و کارهایی نداریم که بتوانیم مواردی را که
در اهداف و نیازهای بزرگتر ما در کشــور بوده محقق
کنیم .به درستی از ابزارهای خود برای برنامه استفاده
نکردیم .برای رسیدن به یک کار بزرگ مقدماتی وجود
دارد .این مقدمه نیازمند چندین ســاز و کار است که
یگیرد تا به اهداف متوالی خود دســت
کنار هم قرار م 
پیدا کنیم .در چندساله گذشته باید زیرساخته ا را برای
حمایت از صنایع کار تغییر میدادیم .متاسفانه کاری
در آموزش و تربیت نیروی کار صورت نگرفت .در بحث
تامین مالی نیز باید کار میشده که نشد.

محمدرضانجفیمنش
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار
اتاق تهران

خیلی احتمال تحقق این سند چشمانداز کم است .قرار
بود که برنامههای عملیاتی را به درستی اجرا کنیم اما
خیلی کم به این سمت حرکت کردیم .قرار بود قدرت
ِ
یک اقتصادی منطقه شویم اما از این هدف بسیار دور
هســتیم .خیلی عقب هستیم .فکر نمیشد که حل و
فصل برجام طوالنی شود و متاسفانه در حال حاضر از
برنامه عقب هستیم.
جمشیدپژویان
کارشناساقتصادی

عالوه بر اینکــه تحققی صورت نگرفته
اســت ،به عقب نیز حرکت کردهایم .باید حرکت رو به
یکردیم و به رتبههایی که در این سند چشمانداز
جلو م 
به آن اشاره شــده نزدیک میشدیم ،اما چنین اتفاقی
رخ نداده و کشــور به عقب حرکت کرده است .باید در
بسیاری از موارد در کشور اول میشدیم که حتی شرایط
بدتر نیز شده است.

20

درصد اعتقاد دارند

کمتر از  50درصد تحقق یافته است
حمیدرضاصالحی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

ابتــدا در خصوص برنامه باالدســتی
 ١٤٠٤بايــد به اين موضوع توجــه كرد كه بدليل
بیتوجهــی به برنامه چهــارم در دولت نهم و دهم
و همينطــور يــک دهه عقبماندگــی اقتصادی
ميبايســتی برای تحقق اهداف تعيينشده در اين
سند زمان انتهايی را واقعی و تمديد كنيم .از اين رو
شاخصهای دارای ارزيابی مبنی بر تحقق برنامهه ا
تغيير ميكند و متاســفانه شاهد تحقق حتی ٥٠
درصد شاخصه ا هم نيستيم .


عباس آرگون
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

به نظر میرسد که کمتر از  ۳۰درصد از
برنامه چشمانداز محقق شده باشد .تا سال  ۱۴۰۴با این
رشدهای منفی که تاکنون داشتیم نسبت به هدفی که
انتخاب شده ،کمتر از  ۲۰درصد رشد محقق شده است.
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11

سند چشمانداز  ۱۴۰۴در  ۱۳آبان سال  ۱۳۸۲به تصویب رسید و برنامه بر این بود که از سال
 ۱۳۸۴اجرا شود و در قالب برنامه توسعه ۵ساله انجام بگیرد .سند چشمانداز ،سندی است که ب ه
 طور ساده اهداف کشور را برای توسعه مشخص کرده است.

کامنت ماه

تا سال  ۱۴۰۴جایگاه ایران در اقتصاد جهانی کجا خواهد بود؟

20

درصد پاسخدهندگان اعتقاد دارند

اگر از مزیته ای خدادادی استفاده
نکنیم رتبه بهبود پیدا نخواهد کرد
هادی حقشناس
معاون امور دریایی ســازمان بنادر و
دریانوردی

در حــال حاضر به لحاظ ظرفیت و قــدرت اقتصادی
جزو  18اقتصاد جهان هســتیم .بر اســاس برخی از
پیشبینیها ،گفته میشــود که ایــن رتبه کم یا زیاد
میشود ولی باید بپذیریم که مزیت نسبی فراوان و تولید
نفت و گاز داریم .اگر از این مزیتهای نسبی خدادادی
که خود خلق نکردیم ،استفاده کنیم طبیعتا میتوانیم
رتبهمان را بهبود بدهیم .اما اگر از این مزیت اســتفاده
نکنیم رتبه بهبود پیدا نخواهد کرد.
مهدی پازوکی
کارشناس اقتصادی

متاســفانه فاصله کشــور با کشورهای
منطقه روزبهروز بیشتر شده است .به نظر من به هدفی
که در آسیای جنوب غربی تا  1404اول بشویم نخواهیم
رسید .با توجه به امکانات خدادادی باید جایگاه کشور
در منطقه خیلی باالتر از جایگاه امروز باشــد .ایراد این
کار نیز ،گران اداره کردن کشــور است .در کشور فساد
اقتصادی به شدت به چشم میخورد .باید تعامل خود را
کشورهای خارجی به خصوص کشورهای اروپایی بیشتر
کنیم تا بتوانیم شرایط را بهبود دهیم.

10

درصد اعتقاد دارند

ایران هنوز جایگاه واقعی خود را
مشخص نکرده است
محمودخاقانی
کارشناساقتصادی

مشکل ریشهای است .ایران هنوز جایگاه
خود را در اقتصاد جهانی مشخص نکرده است .نمیدانیم
میخواهیم در اقتصاد جهان یک صادرکننده مواد خام
باشیم یا خیر .بنابراین در یک مقطعی هستیم که باید به

12
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خویش بازگردیم و بازنگری اساسی انجام دهیم.

70

درصد اعتقاد دارند

با روند کنونی جایگاه باالیی
نخواهیم داشت
حمیدرضاصالحی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

طبق سند چشمانداز ،يكی از اهدافمان تا
سال  ١٤٠٤رتبه اول شدن در اقتصاد منطقه بود كه اگر
با همين سكان جلو برويم بعيد است باتوجه به تحريمه ا
و از طرفی پيشرفت قابل مالحظه برنامههاي توسعهای
رقبايمان به این رتبه نایل شويم .با توجه به جمعيت يك
درصدی كشورمان نسبت به كل جهان ،سهم اقتصاد ما
هنوز زير يك درصد است و بايد شاخصهايي چون رشد
اقتصادي ،توليد ناخالص ملي و ســرانه و قدرت خريد
مــردم افزايش پيدا كند .به عبارتی در یک كالم كيك
اقتصاد ما هنوز بزرگ نشده است؛ بايد كاري كرد كيك
اقتصاد و حجم آن بزرگ شود.
عباس آرگون
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

اگر با این ســمت و ســو با این رویکرد
جدید جلو برویم جایگاه کشــور در اقتصاد و در جهان
تغییر محسوسی نخواهد داشت .مگر اینکه یک حرکت
بنیادی بکنیم و به ســمتی برویم که اقتصاد را آزاد و
رابطه خود را با دنیای خارج بیشتر کنیم .باید به سمتی
برویم که فضای کســب و کار جهانی را بهبود دهیم و
ســرمایه خارجی جذب کنیم .اگر بتوانیم این کارهای
اشارهشده را بهبود دهیم حتما میتوانیم جایگاه کشور را
ارتقا دهیم .اما اگر بخواهیم همان اقتصاد دولتی را داشته
باشیم و به نوعی اصالحات جزئی که تاثیر خود را نشان
نمیدهد انجام دهیم ،جایگاه قابل مالحظه و رشد مهمی
نخواهیم داشت بلکه افول نیز خواهیم داشت.
سیدحسنسلیمی
نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه
اتاق تهران

قرار بوده که در جایگاه  11الی  12در اقتصاد جهانی قرار
بگیریم .به عبارتی تقریبا نزدیک به ترکیه قرار بگیریم.

اما امروزه فاصله ایران با ترکیه زیاد شده و نتوانستهایم از
همپای ترکیهای خود جلو بزنیم .از سوی دیگر در برنامه،
اشتغالزایی زیادی پیشبینی میشد که امروزه شاهد
نرخ بیکاری باال هستیم .در حال حاضر سرمایهگذاری
در کشور رشد پیدا نکرده است .نرخ سرمایهگذاری مانند
حدود  30سال گذشته باقی مانده است.
ناصر ریاحی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

شرایط کشور به گونهای نیست که بتوان
برای آینــده به طور قطعی پیشبینی کــرد .در حال
حاضر اوضاع کشور مناسب نیست و اگر راهحل درستی
برای این موضوع پیدا نشــود ،به نظر من شرایط رو به
بدی میرود .در تعامــل با افراد خارجی یک عده افراد
غیرکارشناس و متخصص سر میزهای مذاکره حضور
یکنند که موجب مشکل میشود.
پیدا م 
عبداهللمحمدولی
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان طال و جواهر

بنا بر این بود که تا ســال  1404ایران قدرت اقتصادی
خاورمیانــه و جــزو کشــورهای پیشــگام و به نوعی
توسعهیافته باشد .اما با توجه به کمکاریهایی که صورت
گرفته ،به نظر میرسد که به این اهداف رسیدن کمی
مشکل باشد .از سوی دیگر به نظر میرسد که با اهداف
عالی فاصله داشته باشیم.
محمدرضانجفیمنش
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار
اتاق تهران

در حال حاضر اقتصاد کشور هجدهمین در جهان است.
اما میتوانستیم مقام بسیار بهتری داشته باشیم .امروز در
رقابت با کشورهای همسایه عقب افتادهایم.
جمشیدپژویان
کارشناساقتصادی

با این روندی که امروزه پیش میرویم،
به نظر میرسد جایگاه ایران در اقتصاد جهانی چندان
تعریفی نباشد و در انتهای جدول قرار بگیرد .پیشبینی
میکنم در سال  1404جزو  10کشور آخر باشیم .اگر
دارای حداقل منابع غنی در کشور نبودیم حتما آخرین
کشور بودیم.

برنامههای توسعهای ۵ساله کشور در صورت نوشتاری با سند چشمانداز مطابقت دارد اما چون به درستی اجرا نشده موجب توسعه
کشور در آینده نخواهد شد .تحلیلگران معتقدند متاسفانه شرایط کنونی کشور مطلوب نیست و با اهداف سند چشمانداز فاصله دارد،
برای محقق کردن سند چشمانداز نیازمند اهتمام ملی هستیم و تنها یک قوه نمیتواند اهداف بلند سند را محقق کند.

برنامههای پنجساله توسعه چقدر در راستای برنامه چشمانداز بوده است؟
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درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

درست نوشته شده ،اما در اجرای
آن کوتاهی شده است
حمیدرضاصالحی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

برنامههــای ٥ســاله برنامههــای
پاييندستي هستند كه اجرایی شدن آنها صددرصد
در تحقق اهداف سند باالدستی ٢٠ساله مهم بوده و
خواهد بود  .در حال حاضر تنها برنامهه ا نوشته میشود
و به اجرای آنها توجهی نمیشود .دولته ا در اجرای آن
خود را موظف نمیدانند.
محمدرضانجفیمنش
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار
اتاق تهران

برنامههای توســعه چون تنها نوشته شد و عملیاتی و
اجرایی نشد به هدفهایی که اشاره شده بود نرسیدیم.
به طور مثال در زمینههای مختلف نامتعادلی در مقیاس
با برنامهه ا در کشور وجود دارد .در اجرای آن فکر نشده
و تنها اهداف روی کاغذ نوشته شده است .دولته ا باید
بدانند که این برنامه باید به درستی اجرا شود.
عباس آرگون
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

در برنامهه ا یک بحــث برنامه داریم و
یک بحث اجرا .برنامهای که نوشته میشود در راستای
چشمانداز است اما اجراها اصال مطابق برنامه نیست .به
طور کلی یک برنامه چشمانداز داریم که در راستای آن
برنامه توسعه مینویسیم اما برای اجرای آن کار درستی
انجام نمیدهیم .تنها برنامه را مینویسیم که برنامهای
داشته باشیم ،اما مطابق برنامه عمل نمیکنیم.
ناصر ریاحی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

برنامهه ا در راستای چشمانداز بوده است
اما شرایط اقتصادی درســت نیست و اجرایی نشده
است .برنامه مشــخص شده است اما به درستی اجرا

نمیشود .اگر موضوعاتی که در برنامه مطرح میشود
به درســتی انجام شود حتما به چشــمانداز 1404
میرسیم و شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا میکند.
عبداهللمحمدولی
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان طال و جواهر

اگر به برنامهه ا نگاه کنیم ،در بخش کالمی توانستهایم
موضوع را بررســی کنیم و برای پیشــرفت کشــور
برنامههای خوبی بنویسیم ،اما در کشور نیازمند عمل
هســتیم .با توجه به رویکرد کشور باید صحبته ا و
نوشــتهه ا را به عمل تبدیل میکردیم .اما مانند بقیه
ساز و کارها با کندی در حال حرکت هستیم و از آن
مواردی که مد نظر مسئوالن است فاصله گرفتهایم.

30

درصد اعتقاد دارند

در برنامهه ا به سند چشمانداز
توجهی نمیشود
مهدی پازوکی
کارشناس اقتصادی

در برنامــه چهــارم قیمــت نفت باال
بوده اما به دلیل مدیریت ضعیف نتوانســتیم به رشد
اقتصادی  8درصد برســیم .در برنامه پنجم نرخ رشد
تقریبا نزدیک به صفر بوده اســت .سیستم اداره امور
باید بهبود پیدا کند تا شرایط کشور بهتر شود .به نظر
من برنامه در ایران سندی است که دولته ا نیاز دارند.
دســتکاریهایی که در برنامهه ا میشود برای کشور
مشکل ایجاد میکند.
محمودخاقانی
کارشناساقتصادی

زمانی کــه برنامه 5ســاله در مجلس
مطرح بود ،خیلی کم به برنامه 20ساله چشمانداز توجه
شد .مجلس به چشــمانداز  1404توجه نمیکند و
تصمیمات آنی در این راستا میگیرد .بین سازمانهای
دولتی انســجام در تحقق این برنامهه ا وجود ندارد و
هرکدام به تنهایی بخشی از آن را اجرا میکنند .این در

حالی است که دولته ا باید به طور منسجم به برنامهها
توجه و برای اجرای آن تالش کنند.
جمشیدپژویان
کارشناساقتصادی

همه برنامهه ا تاکنون بیهوده بوده است.
حتی برنامهه ا از قبل انقالب نیز بیفایده بوده است .این
برنامهه ا یک نوع سرگرمی و نوعی منبع درآمد برای
سرکار گذاشتن یک عده کارشناس در سازمان برنامه
است .تا به حال در پایان برنامه به اهدافی که در برنامه
بوده نرسیدهایم .مشکل اینجاست که برای هیجکدام از
اهداف راهکار یا نقشه راه وجود ندارد.

20

درصد اعتقاد دارند

کمتر از  50درصد اهداف
اجرا شده است
هادی حقشناس
معاون امور دریایی سازمان بنادر و
دریانوردی

متاسفانه برنامههای 5ساله توســعه  -که امروزه در
برنامه 5ساله ششم قرار داریم -جز برنامه 5ساله سوم
هیچکدام موفق نبوده است .شاید در خوشبینانهترین
حالت  50درصد از اهداف محقق شــده است .یکی
از مشــکالت برنامهه ا این است که در برخی مواقع یا
آرمانی نوشته میشود یا دولته ا وفادار به برنامهه ا و
اجرای آن نمیمانند .نتیجه این است که شاخصهایی
که پیشبینی شده تحقق پیدا نکرده است.
سیدحسنسلیمی
نایبرئیس کمیســیون بازار پول و
سرمایه اتاق تهران

در برنامه به درســتی به اهداف اشــاره شده است اما
موضوعاتی بوده که در این برنامهه ا نتوانستهایم محقق
کنیم .به طور مثال تکنرخی کردن ارز محقق نشده
است .اما تکرقمی شــدن تورم درست اجرا شد .در
بخش سرمایه با پیشبینیها فاصله خیلی زیادی داریم
و به نظر نمیرسد به اهدافی که مطرح شده برسیم.
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اعداد ماه
اعالنـات
بانک جهانی خبر داد

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

سازمانها
سازمان تجارت جهانی گزارش داد

بیماران به بیهوشی نیاز دارند

شروع امیدوارکننده

کل جمعیت جهان یا حدود 5میلیارد نفر
دوســوم از ِ
بیهوشی ایمن برای جراحی دسترسی ندارند و یا
به نظام
ِ
نمیتوانند هزینه آن را تأمین کنند .این در حالی است که
کل انسانهایی
بررسیها نشان میدهد دستکم یکسوم از ِ
که روی زمین زندگی میکنند به بیماریهایی مبتال هستند
که درمان آنها نیازمند بیهوشی است .البته بیماریهایی نیز
وجود دارند که نیازمند بیهوشی نیستند و در عینحال برای
کنی آنها تالش شدهاست .اما اخیرا ً تمرکز جهانی بر
ریشه ِ
روی بیماریهایی قرار گرفته که نیازمند جراحی و در نتیجه
بیهوشیاند .کشورهای پیشرفته سعی دارند این جریان را
به نحوی مدیریت کنند .در این بین کارگران بیمار که به
درمان با جراحی و در نتیجه بیهوشی نیاز دارند در کانون
ماجرا قرار دارند و تمرکز اصلی روی آنها قرار گرفتهاست.

سازمان تجارت جهانی در گزارشی به بررسی وضعیت
تجارت در ماههای مختلف میپردازد .بر اساس این گزارش،
حجم تجارت جهانی در نخستین ماه از سال  2018روندی
صعودی و مثبت داشتهاست .بهعالوه نسبت به سال 2017
نیــز روند رو به بهبودی را نشــان میدهد .این ســازمان
شاخصی را به عنوان ارزش تجارت جهانی بررسی میکند
که این شاخص نسبت به ماههای گذشته پیشرفت را نشان
میدهد .بهترین عملکرد نیز مربوط به بخشهای تجارت
هوایی و دریایی بودهاســت .البته همه بخشهای تجارت
جهانی ،بهبود را تجربه کردهاست اما برخی بخشها عملکرد
بهتری داشــتهاند .انتظار میرود این روند به همین شکل
ادامــه پیدا کند .به این ترتیب انتظار میرود که در ســال
 2018وضعیت تجارت جهانی خوب باشد.

5

میلیاردنفرازجمعیت جهان
بهسیستمبیهوشیایمن
برای جراحی دسترسی ندارند

سازمان ملل گزارش داد

102.3

واحد ارزش تجارت
جهانی در نخستین ماه از سال میالدی
جدید که آهسته و پیوسته به پیش میرود

بانک جهانی تحلیل کرد

حافظان صلح چه میکنند؟

در  2018باید نگران اقتصاد بود؟

افــرادی در دنیا زندگی میکنند که به عنوان حافظان
صلح زیر پرچم ســازمان ملل فعالیت دارند .آنها در قالب
«کالهآبیها» به محیطهای خطرنــاک میروند و به افراد
آســیبپذیر در جهان کمک میکنند .از ســال  1948تا
کنون بیش از یک میلیون زن و مرد به عنوان حافظ صلح
به سازمان ملل کمک کردهاند .آنها تغییرات محسوسی را
در زندگی افراد آســیبپذیر ایجاد کردهاند .حضور آنها در
افریقای جنوبی و ســودان جنوبی بسیار بااهمیت است به
طوریکه اگر نباشــند مردم آن مناطــق از بین میروند.
ارتش ســازمان ملل در بیش از  120کشور جهان فعالیت
دارد و با عنوان حافظ صلح مشغول به کار است .بررسیها
نشان میدهد بیش از 3500نفر از حافظان صلح در جریان
مأموریت ،جان خود را از دست دادهاند.

رشد اقتصاد جهان در ســال  2017سرعت گرفت و به
3درصد رسید .برآورد میشــود که این رقم در سال 2018
اصلی این ماجرا به خاطر افزایش
به 3.1درصد برسد .بخش ِ
تجارت جهانی و همچنین افزایش سرمایهگذاریها است .البته
بازارهای نوظهور و همچنین بازارهای در حال توسعه احتماالً
با مشکالتی در زمینه صادرات کاال مواجه میشوند .این مسئله
میتواند خطری برای چشمانداز اقتصاد جهانی و اقتصاد این
مناطق باشد .اما وضعیت بازارهای مالی بسیار خوب است و
در نتیجه نگرانیای از بابت بازارهای مالی نخواهد بود .بهترین
عملکرد را اقتصادهای توسعهیافته خواهند داشت .اقتصادهای
نوظهور و در حال توسعه نیز به اصالحات ساختاری نیاز دارند.
اگر این اصالحات انجام بشود بدون تردید اقتصاد جهان در
سال  2018حال خوبی خواهد داشت.

3500
صلح

نفر از حافظان

از ابتدا تاکنون جان خود را
در مأموریتهای خطرناک از دست
دادهاند
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درصدرشد اقتصادی

در سال 2017طبق برآورد بانک
جهانی بوده که در 2018به
3.1درصد میرسد

صندوق بینالمللی پول بررسی
کرد

نهای همراه
تلف 
چینی در جهان
شاید یک دهه بیشــتر نباشد که
گوشــیهای تلفن همراه هوشــمند
به این شــکل در اختیار همگان قرار
گرفتهاســت .بررسیها نشان میدهد
چرخهای عجیــب در زمینه تولید و
صادرات تلفن همراه در آســیا ایجاد
شدهاســت .بازار جهانی در این زمینه
با گوشــیهای هوشمند چینی اشباع
یها نشان میدهد
شد هاست .بررســ 
چینیها تنها در ســال  2016موفق
شــدهاند گوشــیهای هوشمندی به
ارزش 107میلیــارد دالر بــه همــه
نقاط دنیا صادر کنند و به این ترتیب
5درصد از صادرات چشــمبادامیها را
همین گوشیهای تلفن همراه تشکیل
میدهــد .این وضعیــت در حالی به
اوج خود رســیده که دیگر کشورهای
آســیایی نظیر تایوان نیز با آن همراه
شــدهاند .این افزایش عرضه همراه با
افزایش تقاضا برای این کاال است و در
نتیجه این جریان ادامه خواهد داشت.

5
صادرات چین
درصد از کل

را گوشیهای هوشمند
همراه تشکیل میدهد
که به همه نقاط دنیا
فرستاده میشود

هواپیماییِ ایرباس وعدههای قشنگی برای سال  2018داده و یکی از آنها رشد 20درصدی در این
سال است .سرمایهگذاران نیز پول و سرمایه خود را روانه این شرکت کردهاند .این سرمایهگذاری
در شش سا ِل گذشته بیسابقه بودهاست.

رسانهها
گاردین خبر داد

بررسی بلومبرگ نشان میدهد

احیای عراق بعد از داعش

قدمهای نیجریه برای تولید نفت بیشتر

حملههای داعش و حضورش در عراق منجر به بروز خســارتهای سنگینی در این کشور
شدهاست به همین خاطر مسئوالن در این کشور خواستار کمکهای مالی برای احیای خاک خود
هستند .حدود یکسوم کشور عراق دچار خسارتهایی شده که انتظار میرود به مرور زمان و در
درازمدت اصالح شود .پولی که به دست عراق میرسد از کشورهای همسایه خواهد بود ،کویت،
ترین آنها قطر .حاال به نظر میرسد این کمکها به زودی به دست
ترکیه ،عربستان سعودی و مهم ِ
عراقیها خواهد رسید .دولت عراق قول داده که این پولها را صرف احیای مناطق جنگزده کند
و ذرهای از آن در فساد مالی به هدر نرود .حیدرالعبادی نخستوزیر عراق وعده داده که قدم بعدیِ
این کشور در راه مبارزه با فساد خواهد بود .اقتصاد عراق از دزدی و کالهبرداری آسیب دیده و به
همین خاطر نیاز به اصالح دارد.

مستقل نفت در نیجریه دست به کار شدهاند و سعی دارند تولید
عدهای تولیدکننده
ِ
نفت این کشــو ِر عضو اوپک را افزایش بدهند .این در حالی است که اعضای سازمان
کردن
کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) و همچنین روسیه تالش دارند با محدود
ِ
تولید نفت خود ،قیمت آن را افزایش بدهند .تولیدکنندگان داخلی در نیجریه هدفی
را برای خود تعیین کردهاند و ســعی دارند تا پایان سال  2020حدود 250هزار بشکه
در روز به تولید نفت خود اضافه کنند .البته آنطور که وزارت نفت این کشور میگوید
آنها هدف 2میلیون و 500هزار بشکه در روز را برای تولید نفت خود در آینده تعیین
کردهاند .هرچند این اهداف به نظر بسیار بلندپروازانه میآید اما نیجریهایها و بهویژه
تولیدکنندگان داخلی تالشهای خود را برای این ماجرا آغاز کردهاند.
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میلیارد دالر کمکی که قرار است صرف احیای
عراق بعد از داعش شود

1.8

میلیون بشکه در روز تولید نفت
نیجریهکه آن را محدود کردهاست

رویترز تحلیل کرد
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چرا نوسان بازار برای بازنشستهها خوب است؟

بازار ســهام میتواند با وضعیت بازنشســتهها ارتباط داشتهباشد .بازار امریکا چندی پیش دچار آشوب و نوسان شدیدی شد .همین امر باعث
نگرانی آنها این است که مبادا نوسان بازار از شکل کوتاهمدت خود تغییر کند و شکلی
سردرگمی بازنشستهها در این کشور شدهبود .عمدهترین
ِ
ِ
نگرانی بازنشستهها بشود .اما شاید بهتر باشد این را یک مشکل خوب
درازمدت به خود بگیرد .این امر میتواند منجر به کاهش منابع و در نتیجه
ِ
ارزیابی کرد .تقریباً نیمی از بازنشستههای امریکایی در بورسهای این کشور سهم دارند .شاید آنها در حال حاضر بابت این مسئله نگران باشند اما
ناگهانی ارزش سهام پیش برود.
اگر فقط کمی بخت با آنها یار باشد میتوانند امید داشتهباشند که این نوسانات کوچک در جهت بهبود و افزایش
ِ

نگاه سیانانمانی به تورم

هزار نفر باالی
در امریکا
در ماه دسامبر
شدهاند

55سال

شاغل

بلومبرگ بیزینسویک بررسی کرد

افزایش قیمت ،خوب است

بهای گزاف مرکل برای قدرت

افزایش قیمت همیشه به نظر دردناک میآید ،فرقی نمیکند برای خرید خانه باشد
یا برای خرید یک شاخه گل رز در روز عشق؛ در نهایت به نظر دردناک میآید .گزارشها
در امریکا نشــان میدهد قیمتها در این کشور در حال افزایش است .اما این افزایش
قیمت شاید آنقدر هم بد نباشد .حداقل برای وضعیت اقتصادیِ فعلی در امریکا به نظر
خیلی هم خوب میآید .واقعیت این است که اندکی تورم برای اقتصاد خوب است .تنها
نکته این است که باید این نرخ در میانه و به اصطالح در منطقه امن نگه داشتهشود .در
واقع قیمت کاالها نباید خیلی باال یا خیلی پایین باشد؛ اگر وضعیت متعادلی داشتهباشد،
اقتصاد نیز همیشــه سالم خواهد بود .در امریکا قیمتها بیش از اندازه پایین بود و به
همین خاطر افزایش قیمت امری مثبت در اقتصاد این کشور تلقی میشود.

گفته میشــود که ســالها پیش آنگال مرکل صدراعظم آلمان به روسیه رفتهبود .او دقایق
بســیار طوالنی بدون اینکه پلک بزند به والدیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه چشم دوخته
بود تا سرانجام پوتین را شکست دادهبود .چندی پیش در انتخابات آلمان ،رقیبش موفق شد او
فعلی آلمان برای
را در همین بازی با همین تاکتیک شکست بدهد؛ مرکل پلک زد .صدراعظم ِ
اینکه این بار هم به قدرت برسد بهای گزافی را پرداخت کردهاست .این روزها وقتی مرکل پشت
زن قدرتمندی است که سالها پیش بر
تریبون قرار میگیرد به نظر میرسد تنها سایهای از آن ِ
آلمان حکمرانی میکرد .او شکسته شده و دیگر قدرتِ گذشتهاش را ندارد .آمدن دونالد ترامپ
نیز باعث شد او متح ِد امریکاییاش را از دست بدهد و به دردسر بیفتد .حال باید دید در ادامه
خانم صدراعظم چهکار میکند.

2.1
امریکا

درصد افزایش قیمت

کاال در ژانویه در
پیش آن
نسبت به ما ِه ِ

12

سال است که آنگال مرکل
برآلمانحکمرانی

به عنوان صدراعظم
میکند
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کیوسک ماه
اعالنـات
سوریه ،نقطه تمرکز رسانههای جهانی

نشریات انگلیسیزبان با نگرانی تحوالت خاورمیانه را دنبال میکنند

ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

در ماه فوریه و اوایل مارس امسال ،هفتهنامهها و ماهنامههای انگلیسیزبان توجه خود را به فجایع انسانی که در سوریه در حال رخ دادن است معطوف کردهاند
و نگراناند که غیرنظامیان بازنده اصلی نزاعهای داخلی این کشور باشند .همچنین کشتار جمعی در یکی از مدارس امريكا محل نگرانی نشریات از خرید و
فروش آزاد اسلحه بوده است .کمیسیون ویژه امريكا درباره دخالت روسیه در انتخابات این کشور نیز از دیگر مواردي بود که نشریات خبری و تحلیلی این ماه،
درباره آن مطالب زیادی منتشر کردند.

اکونومیست
 24فوریه 2018
چطور روسیه
دموکراسیهای غربی را
تهدید میکند؟

آخرین نســخه هفتهنامه اکونومیست در  24فوریه
منتشر شده است که طرح روی جلد خود را به عکس
یک هشــتپا با چهره والدیمیر پوتین اختصاص داده
اســت .ماجرا مربوط به این اســت که کمیسیون ویژه
انتخابات  2016امريكا گزارش داده که روســیه در این
انتخابات از شهری در سنپترزبورگ دخالت كرده است.
تیتر روی جلد این شــماره هم «مداخلهکننده» چاپ
شده است .خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و انتخابات
در افریقای جنوبی از دیگر موضوعات این شماره است.
آخرین نسخه اکونومیست پر است از اخبار و تحلیلهای
مربوط به جنگهای جهان .مشــکالت اســتخدام در
اقتصاد گیگ ،مثل استخدام رانندگان اوبر ،یکی دیگر
از موضوعاتی اســت که در زمینــه حقوقی در بریتانیا
مطرح شــده و موضوع یکی از گزارشهای این شماره
اکونومیست بوده است.
شماره قبل اکونومیست در  15فوریه عکس روی
جلد خود را به جنگ در کنگو اختصاص داده است.
بزرگترین جنگ قاره افریقا دوباره در کنگو شروع
شده و اکونومیست آن را برای روی جلد انتخاب کرده
اســت .هوش مصنوعی نیز از دیگر گزارشهای اول
مجله بوده است .شلیک در مدارس امريكایی از دیگر
موضوعاتی اســت که در این شماره به آن پرداخته
شده است .تغییر قانون ملک و حق تملک در چین
نیز موضوعی است که در این شماره به آن پرداخته
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شــده است .یکی دیگر از گزارشهای این شماره به
حضور زنان در هیئتمدیره شرکتهای بزرگ مربوط
اســت .این روزها تالش زیادی انجام میشود برای
اینکه زنان پررنگتر در ســمتهای مدیریتی ظاهر
شوند.
شــماره  8فوریه اکونومیســت ،عکس یک ماشین
کالسیک مســابقه را روی جلد گذاشــته که در حال
بهســرعت حرکت کردن است ،با تیتر «سریع حرکت
کــردن» .ماجرای این جلد و تیتر درباره اقتصاد امريكا
است که یک قمار غیرعادی در آن به چشم میخورد.
قیمتگذاری کاالها در مصر ،سرکوب مخالفان در روسیه
و حباب ارزهای مجازی ،از دیگر موضوعاتی اســت که
در این شــماره از اکونومیست منتشر شده است .یکی
از گزارشهای این شماره نیز درباره سرمایهگذاریهای
کشورهای بهاصطالح جنوب در کشورهای جنوب دیگر
است.

تایم
مارس 2018
عکسهای جیمز نچوی
درباره خاطرات روزانه
اعتیاد

آخرین شــماره مجله تایم ،گزارشی تصویری است
در قالب یک گزارش ویژه از عکسهای عکاس معروف
خبــری جهان ،جیمز نچوی ،دربــاره معتادان به مواد
مخــدر .این مجله در توضیح وضعیت اعتیاد در امريكا
نوشته است که مشتقات تریاک ساالنه حدود  64هزار
نفر را در امريكا بر اثر اوردوز میکشــد و شــایعترین
اپیدمی اعتیاد در تاریخ اين كشور به حساب میآید .این
اعتیاد ،بهتنهایی امید به زندگی را در امريكا دو ســال

کاهش داده اســت .نچوی ماهها با کسانی که اعتیاد به
مواد مخدر داشــتهاند به سر برده و عکسهایی از آنها
گرفتــه که جنبههای مختلف قربانیان مواد را نشــان
میدهد .تمام عکسهایی که او با موضوع اعتیاد به مواد
مخدر گرفته و در آخرین شماره مجله تایم منتشر شده،
سیا هوسفیداست.
شــماره  26فوریه مجله تایم ،روی جلدی به شکل
هزارتــو دارد که تیتری روی آن اســت با این مضمون
که چطور میتوان طوالنیتــر زندگی کرد و همچنان
شــرایط جالبی در زندگی داشت .این شماره با عکسی
از شــرایط بسیار دشــوار جنگ در سوریه شروع شده
است و عکسی تأثیرگذار از نجات کودکان آسیبدیده
در عفرین را به تصویر میکشــد .جنبش «#من هم»
که به تعرض به زنان در محیطهای کاری بازمیگردد از
جمله موضوعات مورد اشاره این شماره است .مشکالت
مربوط به امنیت داخلی امريكا که بر اثر کشتار جمعی
در یکی از مدارس این کشور ایجاد شده از تحلیلهای
این نسخه تایم است .این شماره گزارش مفصلی دارد
درباره مردان فراموششده دونالد ترامپ؛ یعنی کسانی
که در انتخابات سال  2016به ترامپ رأی دادهاند اما بعد
از انتخابات در سیاستهایی که دولت فعلی پیش گرفته
نادیده گرفته و بهتدریج از عرصه سیاسی حذف شدهاند.
قاچاق چوب در ســطح جهانی ،آن هم در زمانهای که
تغییرات اقلیمی در حال حاد شــدن اســت ،از دیگر
موضوعاتی است که تایم این شماره به آن پرداخته است.
گزارشــگر تایم ،این چوبها را از امريكای التین رصد
کرده و مسیر عمده قاچاق را در یک نقشه چاپ کرده
اســت .اما گزارش اصلی این شماره به طوالنیتر شدن
عمر انسانها مربوط میشود که در آن ،نویسنده با شمار
زیادی از افرادی که عمر طوالنی دارند صحبت کرده ،با
پزشکان مشورت کرده و آمار و تحقیقات را ارزیابی کرده
است .در نهایت ،نیز به این نتیجه رسیده است که خیلی
از مداواها ،توصیهها و داروها در زمینه افزایش عمر هیچ
فایدهای ندارند.

بلومبرگ بیزینسویک
 19فوریه 2018
بوئینگ چطور توانسته
آسمانها را فتح کند؟

آخرین شــماره هفتهنامــه اقتصــادی بلومبرگ
بیزینسویک عکسی از مدیرعامل شرکت هواپیماسازی
بوئینگ را روی جلد خود منتشر کرده است و در تیتر
نوشته است که چطور این شرکت توانسته آسمانها را
فتح کند .یکی از مطالب مهم این شماره گزارشی است
درباره وارد شدن جف بزوس و وارن بافت ،میلیاردرهای
امريكایی ،در بازار مراقبهای بهداشتی و سالمت .گزارش
میگوید که حتی این دو نیز نمیتوانند وضعیت آَشفته
بازار ســامت را در امريكا بهبود دهند .تحلیل دیگری
در این شماره منتشر شده است درباره اینکه اتکای دره
سیلیکون تنها به دانشگاه استنفورد برای صنعت فناوری
جهان مشــکالت جدی به وجود آورده اســت .نسخه
اروپایی این شــماره ،آنگال مــرکل کوچکی را در کنار
پرچم عظیمی از آلمان قرار داده است .این تصویرسازی
درباره مطلبی در این شماره است که پیروزی مرکل در
انتخابات آینده آلمان را ارزیابی میکند.
شماره  12فوریه این نشــریه نیز عکسی از رئیس
جدید فدرال رزرو را روی جلد برده و مشکالتی را که او
در این سمت خواهد داشت برشمرده است .تصمیمات
اقتصادی ناراندرا مودی ،نخستوزیر هند ،در این کشور
هم از دیگر موضوعات این شــماره است .در این شماره
مطلب جالبی درباره وضعیت اقتصادی سنگاپور و نقش
منطقهای آن نوشته و پیشبینی شده است که سنگاپور
تبدیل به هنگکنگی دیگر شــود .این مجله خبر داده
است که یکی از بنیانگذاران ارز مجازی بیتکوین به نام
برین فورد قصد دارد در انتخابات کنگره امريكا شرکت
کند.

نیویورکر
 26فوریه 2018
بازیهای المپیک
زمستانی  2018و نقش
پررنگ کره شمالی

آخرین شــماره مجله نیویورکر بازیهای المپیک
زمســتانی در کره جنوبی را روی جلد برده با عکسی
که نشــان میدهد در این بازیها کره شمالی حضور

پررنگی داشته است .در خبرها و تحلیلهایی هم که
از المپیک زمستانی امسال منتشر شد ،سیاستمداران
کره شمالی ،بازیکنان این کشور و هواداران آنها مدام
جلوی دوربین رسانهها بودند و به نقطه تمرکز اصلی
این بازیها تبدیل شده بودند .در این شماره ،تحلیلی
درباره درگیریها در سوریه نوشته شده و تفسیر روابط
ترامپ و روســیه و دخالتهای روســیه در انتخابات
 2016امريــكا هم از دیگر موضوعاتی اســت که در
این شماره منتشر شــده است .مقالهای از یک مورخ
جنــگ درباره درگیری نظامی امريكا در ویتنام نیز از
دیگر مطالبی است که در این شماره نیویورکر چاپ
شده است.
شماره  19فوریه نیویورکر با طرح جلد بسیار انتزاعی
و بدون تیتــر ،یک طرح جلد معمول این هفتهنامه به
حســاب میآید .در این شماره میتوان تحلیلی خواند
درباره آزار جنسی در دانشگاههای امريكا و تالشهای
ناکافی که برای کاهش این آزارها انجام میشود .در این
شماره ،مطلب کوتاهی وجود دارد درباره آینده غذاها و
اینکه چطور صنعت مواد غذایی خود را با نیازها و شرایط
آینده تطبیــق خواهد داد .نیویورکر این هفته ،گزارش
سفر مفصلی دارد از قطب جنوب ،همراه با نقشه و طرح
و عکسهایی از این سفر.
نیویورکر در شــماره  5فوریــه روی جلد خود را به
طرحی از جمع زیادی از مــردم اختصاص داده که در
حال بازی پاتیناژ روی یخ هستند .زمستان به اوج خود
رسیده و بازیهای المپیک زمستانی هم در حال شروع
است و بنابراین چنین طرح جلدی میتواند مناسب حال
باشد .گزارش ساالنه پزشکی ،جمعآوری داده در جهان
کسبوکار و مناسبات قدرت در خانواده ،از جمله مطالب
جذاب این شماره است.

نیوزویک
 3مارس 2018
آیا دونالد ترامپ فیل
را درون یک اتاق حبس
کرده است؟

طرح جلد آخرین شــماره نیوزویــک در  3مارس،
یک فیل اســت که روی یک صندلی کوچک ایستاده
و پایههای صندلی بهتدریج در حال شکستن است .تیتر
مجله چنین اســت« :فیل در اتاق» .موضوع این تیتر و
طرح این است که آیا دونالد ترامپ خواهد توانست حزب
جمهوریخواه را که نمادش فیل اســت نجات بدهد یا
اینکه این حزب در انتخابات ســال  2018که انتخابات
کنگره است ،به دلیل ریاستجمهوری جنجالبرانگیز
ترامپ ،بازنده تاریخی خواهد شد .این شماره ،پروندهای

ویژه دارد درباره جشنواره اسکار امسال و به این موضوع
پرداخته است که ذائقه هالیوود در انتخاب برندگان خود
چگونه است .در همین شماره میخوانیم که چرا جنگ
احتمالی با کره شمالی خیلی زود به یک گرداب مهلک
ختم خواهد شد.
شماره  23فوریه نیوزویک طرحی از یک برگ گیاه
ماریجوآنا را روی جلد آورده و در تیتر نوشــته اســت:
«حقایقی بیپرده درباره علف» .مطلب مربوط به جلد به
این مسئله میپردازد که بین کشیدن ماریجوآنا و اوتیسم
رابطه برقرار است و با استفاده از این گیاه میتوان اوتیسم
را مداوا کــرد اما برای به کار بردن آن برای اطفال باید
مسائل زیادی را در نظر گرفت .گزارشی در این شماره
منتشر شده است درباره اینکه جنگ احتمالی امريكا و
کره شمالی به کجا خواهد رسید و نویسنده تالش کرده
دریابد که آیا جیمز متیس ،وزیر دفاع امريكا ،میتواند از
این جنگ جلوگیری کند یا نه.

فورچون
مارس 2018
 100شرکت برتر در
زمینه راحتی محل کار
برای کارکنان

ماهنامه فورچون در شماره مارس امسال ،به دوست
داشــتن محیــط کاری و لذت بــردن از کار پرداخته
اســت .در واقع ،این شماره پرونده ویژه عشق به کار به
شمار میرود .در همین شماره ،رتبهبندی شرکتهای
امريكایی بر اســاس ســهولت و دوستداشتنیبودن
محیط کار منتشــر شــده و صد شــرکت برتر از نظر
راحتی محلی کار برای کارکنان فهرست شده است .در
این فهرست که رتبه اول به شرکت «سیلزفورس» در
سانفرانسیسکو اختصاص داده شده ،اسامی شرکتهای
بومی امريكایی به چشم میخورند که کمتر در سطح
جهان شناختهشــدهاند .در کنار این فهرست ،مسائل
جنبی محیط کار که کارکنان درگیر آن هســتند نیز
موضوع برخی مطالب کوتاه است .برای مثال ،پرداختن
به سیاست در محیط کار از موضوعاتی بوده که دبیران
فورچون به آن توجه نشــان دادهاند .حمله سایبری به
شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ «آلفابت» که شرکت
«گوگل» هم جزو آنهاســت ،از دیگــر موضوعات این
شماره است .پدیده بالکچین ،ارز مجازی و بیتکوین
هم موضوعی است که یکی از گزارشهای تحلیلی این
شماره به آن پرداخته است .دشواریهای مدیریت نیروی
انسانی و مشکالتی که این واحد برای شرکتها به وجود
میآورد نیز از دیگر موضوعات شــماره مارس فورچون
است.
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قاب ماه

یوهو!

ریل بلوپر کارتونیست نیویورکر
بدهی

سقوط داوجونز

شاخص داوجونز یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی در بازار سهام امریکا است .این شاخص در فوریه
(بهمنماه) سقوطی ناگهانی را تجربه کرد .بسیاری از کارتونیستها به این اتفاق واکنش نشان دادند ،حتی مجله
نیویورکر که عموم ًا نسبت به مسائل اقتصادی واکنشی نشان نمیدهد نیز با این کارتون به قضیه واکنش نشان
داد .البته این شاخص بعد از سقوطی که در دو سال گذشته کمسابقه بود ،دوباره به ثباتی نسبی دست پیدا کرد.
الرس کنست کارتونیست نیویورکر

متن که بامزه نبود! اما شاید اگه یک بازیگر بیمزه و یک
کارگردان بیمزهتر بهش اضافه کنیم ،بامزه بشه!
بروس اریک کاپالن کارتونیست نیویورکر

بازار سهام
امریکا

ایول! اسم این
پرش چی بود؟

جان رز ،روزنامه بیرد ،ویرجینیا
مصرفکننده

من تقریب ًا مثل رابین هود بودم .از ثروتمندها میگرفتم ،فقط مشکل این بود که برای خودم نگه میداشتم.
تعرفهها
باربارا اسمالر از نیویورکر
اگه تیر
نخورده
بودیم!

بعد از کالس
میبینمت.

صبر کنید! من فقط
وقتی باال میروم به
اعتبار نیاز دارم.

بروس پلنت ،روزنامه تولسا ورلد ()Tulsa World
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استیو برین روزنامه سندیگو

سهام

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

چش م ب هراه...

پرونده ویژه آیندهنگر به قلم  50اقتصاددان ،تحلیلگر ،فعال بخش خصوصی و روزنامهنگار
درباره اقتصاد ایران در سال 1397
شبینیآینده
پی 

توسعه ،کار ،توسعه عمرانی ،جامعه ایران ،کارآفرینی ،مسکن ،رشد اقتصاد ،تورم ،نقدینگی ،بیمه،
سرمایهگذاری ،ارز ،طال ،بورس ،بدهی دولت ،بانک ،صادرات ،واردات ،صنعت ،معدن ،نفت ،خودرو،
فوالد ،بیکاری ،کشاورزی ،صنعتگردشگری ،صنایع غذایی ،دانشبنیانها ،آیتی ،ارتباطات ،حملونقل،
تامین اجتماعی ،آموزش و پرورش ،دانشگاه ،ازدواج ،بزهکاری ،سینما ،موسیقی ،تئاتر ،رسانه ،کتاب

آینده ما
[ آینده توسعه ]

فرصتها و تهدیدها کداماند؟
چشمانداز اقتصاد ایران در سال 1397

JJچشمانداز اقتصاد کالن
در این یادداشــت روند تغییرات برخی از اصلیترین متغیرهای کالن
مانند سرمایهگذاری ،رشد اقتصادی ،تورم و بیکاری مورد تحلیل قرارگرفته
و چشمانداز آنها در سال  1397بررسیشده است.
JJرشد اقتصادی و سرمایهگذاری
طبق آمارهای رسمی ،روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد
ایران از ســال  1388آغاز شد و در ســال  1391با یک افت بیسابقه
رشــد منفی  19درصد را تجربه کرد .کاهش تشکیل سرمایه ثابت در
اقتصاد ایران به حدی بود که مقدار تشکیل سرمایه در سال  1395به
قیمتهای ثابت ،حدود  32درصد کمتر از مقدار آن در سال  1390بوده
است .رشد تشکیل ســرمایه در سال  1394برابر با منفی  12درصد و
در سال  1395برابر با منفی  3.7درصد و در نیمه نخست  1396برابر
با  0.1درصد بوده اســت .روند نزولی تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران
همچنان تا پایان سهماهه نخست سال  1396ادامه یافته است ولی از
فصل دوم  ،1396تشکیل سرمایه ثابت رشد اندکی داشته است .با توجه
به تغییرات عوامل مختلف مؤثر بر تشکیل سرمایه ،پیشبینی میشود
رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال  1396در خوشبینان هترین حالت،
حداکثر رقمی در حدود  2درصد باشــد .بهطور طبیعی ،کاهش شدید
مقدار سرمایهگذاری در اقتصاد ایران ،بر روند موجودی سرمایه خالص اثر
گذاشته است .رشد موجودی سرمایه خالص ،بهعنوان موتور اصلی رشد
شیافته
اقتصادی در اقتصاد ایران ،در حال حاضر به حدود  1درصد کاه 
اســت .بازگشت رشد موجودی سرمایه خالص به روند بلندمدت خود،

حمید آذرمند
تحلیلگر اقتصادی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
چشمانداری از
اقتصاد ایران برای
سال جدید داشته
باشید ،خواندن این
مقالهبهشماپیشنهاد
میشود.

رشد موجودی سرمایه خالص  -درصد
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برآورد نویسنده مقاله
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مستلزم سالها سرمایهگذاری با نرخ رشدهای باال است .باتوجه به روند
نزولی تشکیل سرمایه ثابت در سالهای اخیر و بهتبع آن تغییرات رشد
موجودی سرمایه خالص و با توجه به ثابت بودن تغییرات نهاده کار در
کوتاهمدت و همچنین با توجه به ســهم ناچیز عامل بهرهوری در رشد
اقتصادی ،برای سال  1397نرخ رشد چندان باالیی پیشبینی نمیشود.
رشــد اقتصادی سال  1397رقمی بین  1.5تا  2درصد برآورد میشود.
رشد اقتصادی ســال  1397متأثر از رشد بخش خدمات و تا حدودی
صنعت خواهد بود و انتظار نمیرود بخش نفت و بخش کشاورزی سهم
چندانی در رشد اقتصادی سال آینده داشته باشند.
JJنرخ تورم
شاخص تورم در اقتصاد ایران در ســالهای  1391و  1392نر خهای
بسیار باالیی را پشت سر گذاشت .از سال  1393به بعد نرخ تورم با کاهش
قابلتوجهی مواجه شــد بهطوریکه نرخ تورم از رقم  34.7درصد در سال
 ،1392به رقم  9درصد در ســال  1395رســید .روند نسبتاً باثبات تورم
در ســال  1396نیز ادامه یافت و احتماالً نرخ تورم سال جاری رقمی در
حدود  10درصد خواهد بود .بااینحال با توجه به روند تغییرات متغیرهای
پولی و رشــد حدود  23درصدی نقدینگی و همچنین با توجه بهاحتمال
افزایش معنیدار نرخ ارز و افزایش قیمت برخی اقالم دســتوری در سال
آینده و تاثیرگذاری عامل انتظارات ،احتمال افزایش نرخ تورم در سال آینده
و دورقمی شدن آن و افزایش آن به رقمی در حدود  12درصد و حتی بیش
از آن وجود دارد.
JJنرخ بیکاری
نرخ بیکاری کل کشور در تابســتان  1396به رقم  11.7درصد و در
مناطق شــهری به رقم  13.3درصد رسیده است .در خصوص پیشبینی
تغییرات نرخ بیکاری در سال  ،1397عوامل متعددی اثرگذار خواهد بود
که بیش از همه میتوان به عامل نرخ مشارکت و رشد اقتصادی اشاره کرد.
نرخ مشارکت اقتصادی تحت تأثیر تغییرات هرم جمعیتی کشور و برخی
عوامل اجتماعی ،از ســال  1390به اینسو با شیب مالیمی افزایشیافته
اســت و از رقم  36.9درصد به  39.4درصد در پایان  1395رسیده است.
این روند افزایشی در سال  1396نیز استمرار داشته است بهطوریکه نرخ
مشارکت اقتصادی در تابستان سال جاری به رقم  41درصد رسیده است.
افزایش نرخ مشارکت از یکسو و رکود اقتصادی سالهای  1387تا 1394
از سوی دیگر منجر به افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر شده است.
نرخ بیکاری از رقم  10.4درصد در ســال  1392به  12.4درصد در سال
 1395رسیده است .نرخ بیکاری در فصل اول و دوم سال  1396به ترتیب
 12.6درصد و  11.7درصد بوده است .با توجه به روند افزایشی جمعیت
فعال و نرخ مشارکت اقتصادی در کشور و با توجه به نرخ رشد اقتصادی
پایین سال آینده ،احتمال افزایش مالیم نرخ بیکاری در سال آینده وجود
خواهد داشت.

نرخ بیکاری در فصل اول و دوم سال  1396به ترتیب  12.6درصد و  11.7درصد بوده است .با توجه به
روند افزایشی جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی در کشور و با توجه به نرخ رشد اقتصادی پایین
سال آینده ،احتمال افزایش مالیم نرخ بیکاری در سال آینده وجود خواهد داشت.

JJنگرانیها و تهدیدهای اقتصاد ایران
در سال  ،1397اقتصاد ایران با فرصتها و تهدیدهای مختلفی مواجه
خواهد بود .از یکســو ،هرچند که اقتصاد ایران از رکود عمیق سالهای
 1387تا  1394خارجشده است ولی کماکان انتظار وقوع رشد اقتصادی
باال نمیرود .رشــد اقتصادی سال آینده رشدی مالیم خواهد بود .از سوی
دیگر انتظار افزایش مالیم نرخ تورم و همچنین افزایش نرخ بیکاری در سال
آینده وجود دارد .عالوه بر موارد مذکور ،اقتصاد ایران با چالشهای جدی در
سالهای آینده و بهطور خاص در سال  ،1397مواجه خواهد بود که بهطور
خالصه به آنها اشاره میشود.
JJناپایداری بودجه
از جمله مهمترین تهدیدهای اقتصاد ایران در ســال آینده ،ناپایداری
بودجه دولت و احتمال افزایش کســری بودجه در سال آینده است .آمار
بانک مرکزی نشان میدهد کســری تراز عملیاتی و سرمایهای دولت در
هشت ماه نخست سال  ،1396به رقم  40هزار میلیارد تومان رسیده است
که نسبت به زمان مشابه ســال قبل حدود  65درصد رشد اسمی داشته
است .با توجه به وضعیت مالی دولت ،دور از انتظار نیست که این کسری
در سال آینده نیز تداوم یابد .ناپایداری بودجه دولت ،عوارضی مانند بیثباتی
اقتصاد کالن ،افزایش بدهیهای دولت و کاهش پرداختهای عمرانی دولت
را به دنبال خواهد داشت.
JJروند کند سرمایهگذاری
دومین تهدید اقتصاد ایران ،روند کند سرمایهگذاری و نرخ پایین رشد
موجودی سرمایه خالص در اقتصاد ایران است .این مسئله مانع دستیابی به
رشد اقتصادی باال و درنهایت منجر به افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد
سرانه خواهد شد .اقتصاد ایران به جهش سرمایهگذاری نیاز دارد که آنهم
مستلزم رفع انحصارات ،افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد ،رفع موانع
سرمایهگذاری خارجی ،بهبود محیط کسبوکار ،توسعه بازار سرمایه و تنوع
ابزارهای تأمین مالی و ثبات اقتصاد کالن است.
JJبهرهوری پایین
مســئله دیگری که اقتصاد ایران را تهدید میکند بهرهوری پایین در
اقتصاد کشــور است .این مســئله موجب کاهش رقابتپذیری بنگاهها و
بهتبع آن کل اقتصاد شده است .اقتصاد ایران بهطور تاریخی با مسئله سهم
پایین بهرهوری در رشد اقتصادی مواجه بوده است و همین مسئله موجب
ناپایداری رشــد اقتصادی و وابستگی رشد به تشکیل سرمایه ثابت بوده
است .دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بهطورجدی مستلزم افزایش سهم
بهرهوری در رشد اقتصادی است .افزایش بهرهوری نیز مستلزم فراهم شدن
شرایطی مانند ثبات اقتصاد کالن ،فراهم شدن شرایط رقابت در اقتصاد ،رفع
انحصارات ،کاهش موانع تجاری ،افزایش تحقیق و توسعه ،انتقال فناوری و
بهرهگیری از صرفههای مقیاس است.
JJناپایداری محیطزیست
عامل دیگری که اقتصاد ایران را در آینده مورد تهدید قرار خواهد داد،
ناپایداری محیطزیست بهویژه محدودیت منابع آب است .این مسئله نهتنها
قید مهمی برای سیاستهای کشاورزی و برخی صنایع محسوب میشود،
بلکه اهمیت این موضوع تا بدانجا است که حتی ممکن است راهبردهای
کالن اقتصادی کشــور را نیز تحت تأثیر قرار دهد .الزم است ،با توجه به
اهمیت این موضوع ،سیاستهای بخش کشاورزی مورد بازنگری و سیاست
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نرخگذاری در بازار آب مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
JJفرصتها و مزیتهای اقتصاد ایران
اقتصاد ایران مزیتها و فرصتهای فراوانی برای دســتیابی به رشد
اقتصادی پایدار و اشتغالزا دارد .البته بهرهمندی از مزیتها و فعال کردن
ظرفیتها ،مســتلزم اصالح برخی سیاستها و فراهم کردن ثبات اقتصاد
کالن اســت .در اینجا به برخی از مهمترین فرصتها و مزیتهای اقتصاد
ایران اشاره میشود.
JJفرصتهای سرمایهگذاری
با توجه به افت شدید سرمایهگذاری طی یک دهه گذشته ،فرصتهای
زیادی برای ســرمایهگذاری و بازسازی توان تولید در بخشهای مختلف
ش روی اقتصاد ایران ،بهویژه
اقتصادی وجود دارد .مهمترین فرصتهای پی 
در افــق میانمدت ،مزیتها و فرصتهای ســرمایهگذاری در بخشهای
معادن ،صنایع معدنی ،گردشــگری ،حملونقل ،انرژیهای تجدیدپذیر،
طرحهای صرفهجویی انرژی ،صنایع خودرو و صنایع پتروشیمی است.
JJروابط خارجی
بهبود نســبی روابط خارجی ،بهویژه با شرکای تجاری اروپایی ،فرصتی
است که میتواند در سالهای آینده بر عملکرد اقتصادی کشور تأثیر مثبتی
برجای گذارد .وضعیت فعلی روابط خارجی ،در مقایســه با سالهای قبل از
برجام ،بهبود قابلتوجهی یافته است؛ بااینحال تا عادیسازی روابط با طیف
گستردهای از شرکای تجاری و عضویت فعال ایران در سازمانهای تجاری و
اقتصادی بینالمللی و منطقهای ،مسیری طوالنی باقی است که باید طی شود.
JJثبات اقتصاد کالن
اقتصاد کالن ایران در مقایسه با شرایط بیثبات و متزلزل سالهای 91
و  ،92در حال حاضر از ثبات نسبی برخوردار است .این ثبات نسبی میتواند
فرصت مناسبی برای جذب سرمایهگذاری و برنامهریزیهای بلندمدت تلقی
شــود .ثبات اقتصادی فعلی ،مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم و
دوازدهم است و باید با جدیت تمام ،از این دستاورد مهم صیانت شود.

رشد موجودی
سرمایه خالص،
بهعنوان موتور
اصلی رشد
اقتصادی در
اقتصاد ایران ،در
حال حاضر به
حدود يك درصد
کاهشیافته است.
بازگشت رشد
موجودی سرمایه
خالص به روند
بلندمدت خود،
مستلزمسالها
سرمایهگذاری با
نرخ رشدهای باال
است
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آینده ما
[ آینده کار ]

انقالب تکنولوژیک ،فرصتی برای بازار کار
آینده بازار کار در ایران و جهان به کدام سمت میرود؟

جواد عرب یارمحمدی
کارشناس اقتصادی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درکی
از وضعیت بازار بیکاری
در ایران امروز و فردا
و عوامل تاثیرگذار بر
آن پیدا کنید ،حتما این
مقاله را بخوانید.

علیرغــم تمــام اقدامــات انجامشــده و تالشهای
صورتپذیرفته در حوزه بازار کار در ســالیان اخیر که
نتیجه آن ایجاد متوسط ساالنه  700هزار شغل در دو
سال  1394و  1395بوده ،همچنان بیکاری مسئلهای
نگرانکننده اســت و بیشــترین توجهات را از سوی
سیاستگذاران به خود اختصاص میدهد.
نرخ بیکاری کشــور در ســال  1395معادل 12.4
درصد اعالمشده و دادههای نرخ بیکاری تابستان 1396
نیز حکایت از نــرخ  11.7درصدی دارد .باال بودن نرخ
بیکاری به یک چالش ســاختاری بــرای اقتصاد ایران
بدل شده بهطوریکه از زمستان  1387در تمام فصول
و از  1376بــه بعد در تمام ســالها نرخ بیکاری ایران
دورقمی بوده است .اما این نرخ بیکاری باال تمام واقعیات
و مشکالت بازار کار ایران را نشان نمیدهد و معضالت
دیگری نیز بر بازار کار ایران مترتب است:
نرخ باالی بیکاری جمعیت جوان و فارغالتحصیالن

کشور :نرخ بیکاری جوانان  15تا  24ساله کشور در سال
 1395معادل  29.2درصد بوده و در تابستان  1396نیز
 27.3درصد اعالمشده است .از سال  1376به بعد نرخ بیکاری جوانان همواره باالی 22
درصد بوده و در سال  1386کمترین مقدار ( 22.3درصد) را داشته است .درعینحال نرخ
بیکاری فارغالتحصیالن کشور نیز باال است و در سال  1395حدود  20درصد بوده است.
نرخ پایین مشارکت اقتصادی :نرخ مشارکت اقتصادی ایران از سال  1390به بعد یک
روند صعودی داشته اما این نرخ همچنان حول  40درصد ( 39.4درصد در سال  1395و
 41درصد در تابستان  )1396است .این بدان معنی است که  60درصد از جمعیت کشور
جزو جمعیت فعال اقتصادی قرار نمیگیرند.
نسبت باالی اشتغال غیررسمی :بیمه بودن تنها  41درصد از شاغالن کشور در سال
 1395حکایت از آن دارد که بخش قابلتوجهی از اشــتغال موجود ،اشتغال غیررسمی
است.
روند افزایشی سن جمعیت شاغل :هرم سنی کشــور بهگونهای است که سن افراد
شاغل رو به افزایش است و درعینحال در آینده تعداد و نسبت افراد در سن کار با کاهش
همراه خواهد بود.
نوسان باالی نرخ بیکاری در مناطق مختلف کشور :بررسی نرخ بیکاری در استانهای
کشور حاکی از تفاوت فراوان نرخ بیکاری در استانهای مختلف است .در تابستان ،1396
نرخ بیکاری از  7.1درصد در استان سمنان تا  18.3درصد در استان چهارمحال و بختیاری
متفاوت بوده است.
دستمزدهای پایین :بسیاری از شاغالن درآمدی بسیار پایینتر از آنچه برای تأمین
نیازهای ضروری زندگی الزم اســت دارند .درواقع بســیاری از شاغالن از درآمد مکفی
برخوردار نيستند و این امر به بروز پدیده شاغالن فقر منجر شده است .هستند افرادی که
در هفته  2ساعت یا بیشتر کار میکنند و بنابراین جزو جمعیت شاغل محسوب میشوند،
اما آنچه بابت جبران خدمات این  2ساعت به کف میآورند برای تأمین حداقل نیازهای
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ضروری ایشان کفایت نمیکند.
دولت برنامههای مختلفی را برای ســامان دادن به وضعیت بازار کار کشور در پیش
گرفته و طراحی كرده است« .برنامه اشتغال فراگیر»« ،برنامه اشتغال عشایری و روستایی»
که ازجمله برنامههای دولت در سال جاری بوده و «برنامه اشتغال گسترده و مولد» که
در الیحه بودجه سال  1397کشور ارائه و پیشبینیشده که با تأمین و تخصیص منابع
موردنیاز جمعاً یکمیلیون و  34هزار شغل ایجاد شود.
روشن است که دولت راه گذشته را میرود و طی مسیر پیشین ،نتیجهای جز نتایج
پیشین به بار نخواهد آورد .نبود استراتژی مشخص در بازار کار ایران موجد این انتظار است
که در سال آینده نیز وضعیت شاخصهای کالن بازار کار ایران به منوالی باشد که تاکنون
بوده است .باوجوداين یک دگرگونی جهانی روزنه امیدی را برای برونرفت از شرایط کنونی
ایجاد ميكند .چه آنکه نمودهایی از این تغییر شگرف و آثار آن بر بازار کار ایران در حال
جهان امروز در مرز یک انقالب فناوری ایستاده و بیش از
حاضر نیز نمایان شــده است.
ِ
هر زمان دیگری دستخوش تغییر است .اینک در آستانه پیشرفتهایی در دانش بشری
هستیم که چند سال پیشاز این ،دستمایه داستانهای علمی ،تخیلی بود .امروز سرعت
پیشرفت فناوری در باالترین حد خود قرار دارد و همه حوزهها را درنوردیده و دگرگونی
حاصل از آن ،در گســتره و پیچیدگی با هیچیک از آزمودههای پیشین بشر سنجیدنی
نیست .فناوریهای جدید ماهیت کار در تمامی صنایع و مشاغل را به نحو شگفتانگیزی
متحول خواهند کرد.
پیشرفتهای تکنولوژی اخیر و آتی دو اثر رقیب بر اشتغال و بازار کار خواهند داشت.
نخست ،تأثیری مخرب است که براثر آن تحول و اتوماسیون ناشی از فناوری ،سرمایه را
جایگزین نیروی کار ميكند و باعث میشود کارگران بیکار شوند یا مهارتهای خود را
وقف جاهای دیگری کنند .دوم ،این تأثیر مخرب با یک اثر سرمایهســازی 1همراه است
که باعث میشــود تقاضا برای کاالها و خدمات جدید افزایشیابد و به ایجاد مشــاغل،
کسبوکارها و حتی صنایع جدید منتهی میشود.
اقتصاد برنامههای تلفن همراه نمونهای از یک اکوسیســتم مشاغل جدید است .این
اکوسیســتم در ســال  2008زمانی آغاز شد که استیو جابز ،2بنیانگذار شرکت اپل ،به
برنامهنویســان خارج از شرکت اپل اجازه داد که برای تلفنهای همراه آیفون برنامههای
کاربردی بنویســند .در اواسط سال  ،2015انتظار میرفت که اقتصاد جهانی برنامههای
کاربردی تلفن همراه بیش از  100میلیارد دالر درآمد داشته باشد و درآمد آن از صنعت
فیلم پیشی بگیرد ،صنعتی که بیش از یک قرن وجود داشته است.
بسیاری از مشاغل مختلف ،خصوصاً مشاغلی که شامل کار ماشینی تکراری و کار دقیق
دستی میشوند ،اکنون مکانیزه شدهاند .با تداوم رشد فزاینده قدرت رایانش ،بسیاری از
مشاغل دیگر هم مکانیزه خواهند شد .زودتر از آنچه بسیاری تصور میکنند ،حتی کار
مشاغلی مانند وکال ،تحلیلگران مالی ،پزشکان ،روزنامهنگاران ،حسابداران ،کارگزاران بیمه
یا کتابداران هم شاید تا حدی یا کام ً
ال مکانیزه شود.
3
دو پژوهشگر مدرســه مارتین دانشگاه آکســفورد ،کارل بندیکت فری اقتصاددان
و میشــل ازبورن 4کارشناس یادگیری ماشین ،با رتبهبندی  702شغل مختلف با توجه
بهاحتمال مکانیزه شدن آنها ،از مشاغلی که کمتر از همه در معرض خطر مکانیزاسیون
قرار دارند (« »0یعنی هیچ خطری آنها را تهدید نمیکند) تا مشاغلی که بیشتر از همه
در معرض این خطر هستند (« »1یعنی خطر جایگزینی این شغل با نوعی رایانه وجود

نرخ بیکاری کشور در سال  1395معادل  12.4درصد اعالمشده و دادههای نرخ بیکاری تابستان  1396نیز حکایت از نرخ  11.7درصدی دارد.
باال بودن نرخ بیکاری به یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بدل شده بهطوریکه از زمستان  1387در تمام فصول و از  1376به بعد در
تمام سالها نرخ بیکاری ایران دورقمی بوده است.

نکتههایی که باید بدانید

دارد) به سنجش تأثیر بالقوه ابداع فناوری بر بیکاری پرداختهاند .در جدول زیر مشاغلی
که مبتنی بر این پژوهش بهاحتمالزیاد مکانیزه خواهند شد و همچنین شغلهایی که
کمترین احتمال مکانیزه شــدن متوجه آنها است مشخصشدهاند .این پژوهش نتیجه
میگیرد که حدود  47درصد از کل مشاغل امريكا شاید در یک یا دو دهه آینده در معرض
خطر مکانیزه شدن قرار داشته باشند و دامنه وسیعت ِر از بین رفتن مشاغل با سرعتی بیش
از آنچه تغییرات بازار کار در انقالبهای صنعتی پیشین تجربه کرده ،مشخصه آن است.
بهعالوه ،این روند به قطبی شدن بیشتر بازار کار تمایل دارد .اشتغال در کارهای شناختی
و خالقانه با درآمد باال و مشاغل یدی با درآمد پایین افزایش پیدا خواهد کرد ،اما شغلهای
روزمره و تکراری با درآمد متوسط تا حدی کاهش پیدا خواهند کرد.
در آینده نزدیک ،مشــاغلی که مســتلزم مهارتهای اجتماعی و نوآورانه ،خصوصاً
تصمیمگیری در شــرایط عدم قطعیت و طرح ایدههای جدید و بدیع باشند ،مشاغلی
خواهند بود که چندان در معرض خطر اتوماسیون نخواهند بود.
پژوهش مشاغل آینده مجمع جهانی اقتصاد نشان داده است که کمتر از  50درصد
از مدیران ارشــد منابع انسانی بهطور معقولی به استراتژی نیروی کار سازمان خود برای
آمادگی جهت این تغییرات اطمینان دارند .فقدان درک شــرکتها از ماهیت تغییرات
تحولآفرین ،توازن اندک یا عدم توازن بین اســتراتژیهای نیروی کار و استراتژیهای
نوآوری شرکتها ،محدودیتهای منابع و فشارهای سودآوری در کوتاهمدت ،ازجمله موانع
اساسی بر سر راه اتخاذ یک رویکرد دقیقتر هستند .درنتیجه ،بین دامنه تغییرات آینده
و اقدامات نســبتاً محدودی که شرکتها برای پرداختن به این چالشها اتخاذ کردهاند،
همخوانی وجود ندارد .سازمانها برای پاسخگویی به نیازهای استعدادیابی خود و کاهش
نتایج اجتماعی نامطلوب نیازمند یک ذهنیت جدید هستند.
مؤسســه جهانی مکنزی نیز در گزارشــی که اخیرا ً (دســامبر  )2017منتشر كرده،
بررســیاي از آینده بازار کار جهان ،شغلهایی که ایجاد میشوند و شغلهایی که از بین
میروند ارائه كرده است .بر اساس سناریوی اصلی این مطالعه تا سال  2030بیش از 15
درصد مشاغل (ساعات کاری) بهصورت ماشینی انجام خواهد شد که این نسبت برای کشور
آلمان  24و برای امريكا  23درصد است .بر اساس این مطالعه در سال  2030بیش از 375
میلیون نفر نیاز خواهند داشــت تا رسته شغلی خود را عوض کنند تا با شرایط بازار کار
سازگار باشند .همزمانی وقوع این تحوالت عظیم تکنولوژیک با پنجره جمعیتی 5ایران -که
در سالهای اخیر با ورود خیل عظیم جوانان تحصیلکرده آماده فعالیت پدید آمده -فرصت
بالقوه بیتکراری برای جهش در اقتصاد ملی و رفع بسیاری از معضالت ساختاری اقتصاد
کشور ازجمله معضالت بازار کار فراهم كرده است .چراکه مهمترین عامل برای بهرهگیری از
فرصتهای این تحول عظیم فناوری ،نیروی انسانی مستعد و خالق است .برنامهریزی برای
استفاده از منافع تغییرات تکنولوژیکی مزبور در جهت ایجاد شغل و تمرکز بر جایگزینی

 .5دوره زمانیاي که جمعیت در ســن کار بیش از دوســوم جمعیت کشور را تشکیل
میدهد.

مشاغلی که بیشتر از همه در معرض مکانیزه شدن قرار دارند

مشاغلی که کمتر از همه در معرض مکانیزه شدن قرار دارند

ک روند صعودی
[ نرخ مشارکت اقتصادی ایران از سال  1390به بعد ی 
داشته اما این نرخ همچنان حول  40درصد در سال  1395و  41درصد در
تابستان  1396است .یعنی  60درصد از جمعیت کشور جزو جمعیت فعال
اقتصادینیستند.
[بیمه بودن تنها  41درصد از شاغالن کشور در سال  1395حکایت از
آن دارد که بخش قابلتوجهی از اشتغال موجود ،اشتغال غیررسمی است.
[در تابستان  ،1396نرخ بیکاری از  7.1درصد در استان سمنان تا 18.3
درصد در استان چهارمحال و بختیاری متفاوت بوده است.
[دولت راه گذشته را میرود و طی مسیر پیشین ،نتیجهای جز نتایج
پیشین به بار نخواهد آورد .نبود استراتژی مشخص در بازار کار ایران
موجد این انتظار است که در سال آینده نیز وضعیت شاخصهای کالن
بازار کار ایران به منوالی باشد که تاکنون بوده است.
[در آینده نزدیک ،مشاغلی که مستلزم مهارتهای اجتماعی و نوآورانه،
خصوص ًا تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت و طرح ایدههای جدید و
بدیع باشند ،مشاغلی خواهند بود که چندان در معرض خطر اتوماسیون
نخواهندبود.

برای شغلهایی که در بستر این تغییر از بین خواهند رفت ،مهمترین مسئلهای است که
باید موردتوجه دولت و البته صاحبان صنایع و بخش خصوصی قرار گیرد .ایجاد بسترهای
موردنیاز مهمترین اقدامی اســت که باید صورت پذیرد .ایجاد اشتغال کار دولت نیست.
اگر بسترها فراهم شود ،انقالب دیجیتال فرصتهای شغلی بیشماری را فراروی جوانان
تحصیلکرده خواهد گذاشت .در غیر این صورت آش همان خواهد بود و کاسه همان.
پینوشت

1. capitalization effect
2. Steve Jobs
3. Carl Benedikt Frey
4. Michael Osborne

احتمال

شغل

احتمال

شغل

مددکاران سالمت روان و آسیب اجتماعی
طراحان رقص

0.99

بازاریابهای از راه دور

0.0031

0.99

تهی هکنندگان صورتهای مالیاتی

0.0040

0.98

ارزیابهای بیمه ،خسارت خودرو

0.0042

پزشکان و جراحان

0.98

سرداورها ،داورها و دیگر مقامات ورزشی

0.0043

نشناسان
روا 

0.98

منشیهای حقوقی

0.0065

مدیران منابع انسانی

0.97

پها
نها ،غذاخوریها و کافیشا 
داران رستورا 
مهمان ِ

0.0077

انسانشناسها و باستانشناسها

0.97

داللهای امالک

0.0100

مهندسان معدن و طراحان کشتی

0.97

پیمانکاران مزارع

0.0130

مدیران فروش

0.96

منشیها و دستیاران اداری ،جز دستیاران حقوقی ،پزشکی و اجرایی

0.0150

مدیران ارشد اجرایی

0.94

پیکها و نام هبرها

Source: Carl Benedikt Frey and Michael Osborne, University of
Oxford, 2013

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتاد ،فروردین 1397

23

آینده ما
[ آینده توسعه عمرانی ]

عمران فیزیکالیستی :توسعه یا ساختوساز

ایدئولوژی فیزیکالیسم و طرفداران آن

JJمقدمه
دولت در ایران در چند دهه گذشــته سالیانه میلیاردها
دالر برای ایجاد زیرســاختها و انجام فعالیتهایی صرف
کرده اســت که معموالً آنها را طرحها یا پروژههای عمرانی
میخوانند .سؤال مهم این است که بعد از این میزان صرف
اعتبارات که بخش زیادی از آنها از منابع نفت و محیطزیست
کشور حاصل شده است چرا در وضعیت مناسبی قرار نداریم.
محمد فاضلی
علتهای زیادی برای این امر برشمرده شده است اما من در
عضو هیئت علمی دانشگاه
اینجا قصد دارم از رویکردی به پروژههای عمرانی بنویســم
شهیدبهشتی
که آنرا «عمران فیزیکالیســتی» مینامم و تالش میکنم
توضیح دهم چه ســؤاالتی میتوانند تمایز میان «عمران
فیزیکالیستی» با توسعه را مشخص کنند .سؤاالتی که در اینجا به تشریح آنها میپردازم درباره
بنیانها یا ملزومات نهادی پروژههای عمرانی هستند و بدون آنها اعتبارات و سرمایههای کشور
 عمدتاً در بخش دولتی و حتی در بخش خصوصی  -به سمت و سوهایی هدایت خواهد شدکه توسعه از آنها منتج نمیشود.
JJسؤاالت بنیادین مدیریت پروژه
مدیریت پروژه تخصص مرتبط با آغاز ،برنامهریزی ،اجرا ،کنترل و پایان دادن یک تیم کاری
به منظور دست یافتن به اهداف مشخص ،و دست یافتن به موفقیتهای معین ،در زمان مشخص
است .این تعریف متضمن آن است که هر پروژه:
برای دست یافتن به تغییرات مفید و ارزش افزوده است ،پروژه در چارچوب محدودیتهای
مشخص اجرا میشود ،اندازه ،زمان ،کیفیت و بودجه محدودیتهای اصلی پروژه هستند ،مدیریت
پروژه به دنبال تکمیل پروژه با توجه به اهداف کسانی است که پروژه در خدمت آنهاست.
همه واژهها و مفاهیم مهم مرتبط با مدیریت پروژه در بســتر نهادی خاصی معنا مییابند.
چهار ویژگی که در باال برشــمرده شد فقط در ذات خود پروژه معنا و واقعیت نمییابند ،بلکه
بسته به بستر نهادی خاصی تعریف میشــوند .این بدان معناست که .1 :اهداف مشخص.2 ،
موفقیتهای معین .3 ،چارچوب زمانی .4 ،تغییرات مفید .5 ،محدودیتهای مشخص .6 ،بودجه،
و  .7اهداف کسانی که پروژه در خدمت آنهاست ،همگی در بسترهای نهادی خاصی تعریف و
اثرگذار میشوند .فرق نمیکند که با پروژه ساخت بزرگراه ،فرودگاه ،ساخت سد یا انتقال آب،
توسعه آبیاری تحت فشار ،دوطبقه کردن بزرگراه یا ایجاد منطقه آزاد مواجه باشیم ،این نکته
درباره همه آنها صدق میکند.
شناخت این بستر نهادی چگونه ممکن است؟ سؤاالتی بنیادین را باید از پروژهها پرسید تا
بستر نهادی آنها آشکارسازی شود .این سؤاالت عبارتاند از:
اهداف پروژه را چه کسی/کسانی تعریف میکنند؟
مفهوم موفقیت چیست؟ چه کسی/کسانی آنرا تعریف میکنند؟
زمان چه معنایی دارد؟ چارچوب زمانی توســط چه کسی و بر چه مبنایی تعریف میشود؟
پــروژه در چارچوبهای زمانی مختلف چه اثراتی به جا میگذارد؟ اثرات اقتصادی ،اجتماعی،
محیطزیستی ،سیاسی و فرهنگی آن در کوتاه ،میان و بلندمدت چیست؟
مفید و تغییر مفید به چه معناســت؟ مفید در چه چارچوب زمانی ،برای چهکسی ،و با چه
24

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتاد ،فروردین 1397

هزینهای تعریف میشــود؟ مفیدبودن /نبودن در قیاس با چهچیزی سنجش میشود؟ ارزیابی
فایده در چه چارچوبی صورت میگیرد؟
بودجه در چه سازوکاری تخصیص مییابد؟
پروژه در خدمت چهکسانی است؟ آیا این بهترین راه خدمت رساندن به آنهاست؟ پروژه در
خدمت چهکسانی نیست؟
اینها شش سؤال بنیادین هستند که هم مشخص میکنند آنچه به عنوان پروژه تعریف میشود
از چه بستری برخاسته و چه اثراتی خواهد داشت؛ و هم نشان میدهند برای آنکه پروژهها به
توسعه منجر شوند باید بر چه مبناهایی ارزیابی شوند .چهار نکته مهم این است که:
هرکدام از ســؤاالت در بســتر نهادی (قاعدههای زندگی اجتماعی و اقتصادی) پاسخ داده
یشوند.
م 
هرکدام از سؤاالت دال بر فرایند مشخصی هستند و این فرایند در چارچوب نهادی مشخصی،
خروجیهای پروژه را مشخص میکند.
پروژههایی که بر بستر نهادی ناکارآمدی تعریف میشوند ،بخت کمی برای تحقق خیر جمعی
دارند.
پروژهها بدون بســتر نهادی درست و کارآمد ،تجسمی از فیزیکالیسم و مدرنیزاسیون بدون
یشوند.
توسعهم 
این بدان معناســت که ذات پروژهها و حتی وجود مشــابه آنها در کشورهای توسعهیافته،
تبیینکننده ضرورت و اهمیت آنها نیست ،و معنا و کارکرد تخصیصیافته به آنها در فرایند توسعه
را مشخص نمیکند .فیزیکالیسم را میتوان نگرشی به اجرای پروژههای عمرانی دانست که به
ایجاد سازهها ،صرف اعتبارات و وجود عینی محصوالت پروژهها بیش از طرح پرسشهای مذکور
و ارائه پاسخهایی روشن به آنها اهمیت میدهد .فیزیکالیسم نگرشی است که با تمام ابزارها تالش
میکند این دیدگاه را عادیسازی کند که «کشور نیازمند ساختوساز است ».این درست است
که کشور نیازمند ساختوساز است ،اما ساختوسازهایی که پرسشهای بنیادین درخصوص آنها
پاسخ داده شده باشد.
JJتعریف اهداف پروژه
اهداف پروژه را چه کسی یا کسانی تعریف میکنند؟ تعریفکنندگان پروژهها پشت عباراتی
نظیر خدمت به مردم ،نیازمندیهای کشــور یا ما باید عقبماندگیهای خود را جبران کنیم
پنهان میشوند .فیزیکالیسم مثل هر ایدئولوژی دیگری ،تعریف پروژه را فرایندی طبیعی جلوه
میدهد که بر اثر ضرورتهایی ایجاد شده که عامل انسانی در تعریف و معنادهی به آنها نقش
نداشــته و تحریفی نیز صورت نگرفته است .فیزیکالیسم تجلی این باور است که ضرورتهای
طبیعی جهانشــمول و غیرقابل انکار است که تعریف سد ،انتقال آب ،فرودگاه یا یک کارخانه
را ایجاد میکند.
واقعیت اما چیز دیگری است .تعریف پروژه عرصه رقابت منافع رقیب است .هر پروژه برندگان
و بازندگانی دارد و این به دلیل محدودیت ذاتی منابع و تعارض ارزشهای گروههای انســانی
مختلف است .فیزیکالیستها اگرچه میکوشند پروژهها را بیطرف جلوه دهند ،اما هر پروژهای
جانبدارانه نشان داده میشود اگر همه صداهای متأثر یا ذیربط با آن شنیده شوند.
دو صورت از اعمال قدرت از میان سه صورت قدرت که استیون لوکس طرح میکند شامل
«از دستور کار خارج کردن» و «اغوا کردن» است .از دستور کار خارج کردن به این معناست که

ذات پروژهها و حتی وجود مشابه آنها در کشورهای توسعهیافته ،تبیینکننده
ضرورت و اهمیت آنها نیست ،و معنا و کارکرد تخصیصیافته به آنها در
فرایند توسعه را مشخص نمیکند.

قدرت به گونهای عمل میکند که افراد تحت اعمال قدرت ،جز گزینهای که برای تصمیمگیری
روی میز نهاده میشــود ســایر گزینهها را مد نظر قرار نمیدهند و بنابراین اص ً
ال وارد مناقشه
درباره آن نمیشوند .گزینههای بدیل از دستور کار خارج نگه داشته میشوند .اعمال قدرت از
طریق اغوا نیز به این معناست که افراد تحت قدرت مشتاقانه به تصمیمی تن میدهند که تصور
میکنند به نفع ایشان است اما در عمل در معرض اعمال قدرتی قرار گرفتهاند که منافع ایشان
را تهدید میکند.
پروژهها برای اهداف آشکار/پنهان ،کوتاه ،میان و بلندمدت ،برای کسانی و توسط کسانی تعریف
میشوند .این کسان در تعریف پروژهها منافعی دارند و منظور از عادیسازی در فیزیکالیسم آن
است که فیزیکالیستها تالش میکنند این منافع را با «خیر جمعی» توجیه کنند .این بدان معنا
نیست که هیچ پروژهای وجود ندارد که متضمن خیر جمعی باشد ،بلکه منظور آن است که نباید
خدمت پروژهها به خیر جمعی را مفروض گرفت.
پروژهها کام ً
ال مستعد آن هستند که بر اساس تعارض منافع تعریف شوند ،یعنی آنها که پروژه
برای منافع ایشان تعریف میشود ،سهم مهمی در تعریف آن داشته باشند و معیارهای ارزیابی و
تصویب پروژه را به شدت تحت تأثیر قرار دهند .بوروکراتها ،شرکتهای پیمانکاری ،نمایندگان
مجلس ،اعضای شورای شهر ،گروههای پرنفوذ ،شرکتهای خارجی ،نمایندگان گروههای قومی
و سایر نیروهای اجتماعی و سیاسی میتوانند در تعریف پروژهها سهم ایفا کنند و جریان تعریف،
مطالعات ،ارزیابی پروژههای رقیب ،تصویب اعتبارات و شیوه اجرا را تحت تأثیر قرار دهند .موفقیت
و قرین شــدن پروژهها با خیر جمعی ،نیازمند آن است که ســازوکارهایی برای طرح سؤال از
تعریفکنندگان پروژهها و شفافیت در پاسخ دادن به این سؤال وجود داشته باشد.
JJتعریف موفقیت پروژه
معنای مفهوم موفقیت چیست؟ چه کسی/کسانی آنرا تعریف میکنند؟ این سؤال بسیار
مهمی است که پرسیده شود موفقیت در چارچوب کدام ادراک مفهومی تعریف میشود؟ موفقیت
مقولهای است که با ارزشهای بنیادین انسانی عدالت و آزادی درگیر است؛ و با ارزشهای مرتبط
با محیطزیست ارتباط وثیق دارد .موفقیت امر اخالقی است و از نگاه گروههای انسانی مختلف به
شیوهها و منطبق بر مصادیق مختلف تعریف میشود.
موفقیت امر زمانمند ،دارای ویژگیهای محلی ،ملی و جهانی ،و مشحون از مناقشه منافع
است .سؤال بنیادین درباره پروژهها این است که موفقیت در چه فرایندی تعریف میشود؟ آیا
موفقیت صرفاً امر فنی است؟ آیا شکستن رکوردها موفقیت به حساب میآیند؟ این رکوردها که
در جامعه ایران نیز زیاد از آنها استفاده میشود  -نظیر بزرگترین سازه خاورمیانه ،هزینهبرترین
مورد از ساخت چنین زیرساختی و - ...در کدام نظام ارزشی و مطابق با ترجیحات کدام دسته از
کنشگران یا ذینفعانی که مرتبط با پروژه هستند معنا پیدا میکند؟
فیزیکالیسم به شدت تالش میکند تا معنایی جهانشمول و فارغ از زمان و مکان ،و بدون
مالحظه شــرایط به موفقیت بدهد .ساختهشدن و به سرانجام رسیدن موفقیت است و تالش
میشود تا معنایی بیطرفانه از موفقیت به پروژه نسبت داده شود و اغلب واژههایی نظیر خدمت،
مردم ،پیشرفت و توسعه برای تشریح موفقیت استفاده میشوند.
JJچارچوب زمانی پروژه
پروژهها مثل سایر پدیدههای انسانی زمانمند هستند و حتماً باید به این سؤال پاسخ داد که
زمان در هر پروژه چه الزامات و معانیای ایجاد میکند .فیزیکالیسم در این عرصه نیز بر سیاق
ضربالمثل «ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است» با پروژهها مواجه میشود ،گویی پروژهها
واجباتی هســتند که باالخره زمانی باید بر زمین تحقق یابند .کسانی که با پروژههای توسعه
ســروکار دارند زیاد با این عبارت مواجه میشوند که «مطالعات این پروژه در دهه  1320انجام
شده بود و به دلیل فقدان منابع اجرای آن تا امروز به تعویق افتاده بود ».سدها و سازههای آبی
ن گونه ساخته شدهاند ،و تاریخ انجام مطالعات برخی پروژههایی که امروز برای
زیادی در ایران ای 
اجرا مد نظر هستند مربوط به سالهای پیش از انقالب است.
پرســش مهم این اســت که زمان چگونه معنا ،کارکرد و تأثیرات پروژه را تحت تأثیر قرار
میدهد؟ چه کسانی قدرت دارند تا درباره مناسب بودن چارچوب زمانی پروژه تصمیم بگیرند؟
چارچوب زمانی توسط چه کسی و بر چه مبنایی تعریف میشود؟ زمانبندی پروژه برای انتفاع

چه کسانی ،بر چه مبنایی و در چه فرایندی تعریف میشود؟ آیا این پروژه در هر چارچوب زمانی
که اجرا شــود و پایان یابد دارای همان فوایدی اســت که در طراحی آن لحاظ مناسب در نظر
گرفته میشود؟ زمان پروژهها باید در چارچوبی مقایسهای بررسی شود به این معنا که هر پروژه
در مقایسه با فایدهمندی سایر پروژههایی که در چارچوبهای زمانی دیگری میتوانند در دستور
کار قرار گیرند باید ارزیابی شود.
JJمفید بودن پروژه
مفید و تغییر مفید به چه معناست؟ مفید در چه چارچوب زمانی ،برای چه کسی ،و با چه
هزینهای تعریف میشود؟ مفیدبودن /نبودن در قیاس با چه چیزی سنجش میشود؟ ارزیابی
فایده در چه چارچوبی صورت میگیرد؟ اینها ســؤاالتی بســیار حساس هستند .فایدهمندی
موقعیتی عینی نیســت و بسته به چارچوب مرجعی که سنجش در قالب آن صورت میگیرد
تغییر میکند .فایدهمندی حتی تحت تأثیر چارچوب زمانی نیز هست .پروژه ممکن است برای
نسل حاضر یا نسلهای آتی فایده /زیان متفاوتی داشته باشد.
فایده نسبت به ارزشها حساس است .طرفداران محیطزیست ،سوسیالیستها یا طرفداران
بازار و سایر نیروهای اجتماعی و سیاسی میتوانند شاخصهای متفاوتی برای ارزیابی فایده داشته
باشند .این بدان معنا نیست که تعریف فایده غیرممکن یا موضوع مناقشهای بیپایان و مستلزم
غلبه قهری یکی از گروهها بر دیگران اســت ،بلکه اذعان به این اســت که تعریف فایده امری
گفتمانی و قابل مناقشه است .هرچیزی میتواند در چارچوبی ،برای کسانی و برای مکان و زمان
خاصی مفید باشد .مفید بودن امر نسبی است و در مقایسه با وضعیتی دیگر سنجیده میشود،
باالخص زمانی که منابع محدود است.
مفید بودن همواره مقولهای مقایســهای اســت .ســنجش مفید بودن بدون انجام ارزیابی
مقایسهای بیمعنا است و بنابراین ضروری است که مقایسه در سطح گروههای ذینفع ،پروژههای
بدیل ،چارچوبهای زمانی مختلف ،بر مبنای ارزشهای گوناگون و تحلیل فایدهمندی در همه
این مقایسهها صورت گیرد.
JJبودجه انجام پروژه
انجام هر پروژهای نیازمند بودجه است و بنابراین باید پرسید بودجه از چه منابعی ،بر اساس
کدام نظام ارزیابی ،و در چه سازوکاری تأمین شده و تعیین میشود؟ و بودجه در چه سازوکاری
تخصیص مییابد؟ تخصیص اعتبارات و منابع بودجهای هر پروژه به هزینه از دست رفتن امکان
تأمین مالی کدام اقدامات دیگر صورت میگیرد؟
خوب اســت به این واقعیت توجه شود که تأمین بودجهها چه اثراتی بر نسل فعلی و نسل

نکتههایی که باید بدانید
[فیزیکالیسم مثل هر ایدئولوژی دیگری ،تعریف پروژه را فرایندی طبیعی
جلوه میدهد که بر اثر ضرورتهایی ایجاد شده که عامل انسانی در تعریف و
معنادهی به آنها نقش نداشته و تحریفی نیز صورت نگرفته است.
[موفقیت امر زمانمند ،دارای ویژگیهای محلی ،ملی و جهانی ،و مشحون از
مناقشه منافع است .سؤال بنیادین درباره پروژهها این است که موفقیت در
چه فرایندی تعریف میشود؟ موفقیت صرف ًا امر فنی نیست.
[«دام مسیر طیشده» به این معناست که بودجه پروژهای داده شده است
و اکنون در میانه راه قرار داریم و به نادرست بودن آن رسیدهایم ،ولی به دلیل
پیوند خوردن منافع ایجادشده  -اعم از منافع سیاسی یا اقتصادی -قطع
کردن بودجه پروژه ناممکن به نظر میرسد.
[مشکل پروژهها در ایران آن است که اغلب ارزیابیها تاکنون انجام نشده
یا ناکارآمد بودهاند .ارزیابی نیز در بستر نهادی مشخصی کارآمد میشود.
ارزیابی بدون انتشار عمومی و بدون شفافیت بوروکراتیک و پاسخگویی
یمعنامیشود.
دموکراتیک،ب 
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آینده ما
آتــی دارد و اثرات متفاوت آن بر گروههای مختلف چه خواهد بود؟ آیا تأمین اعتبار پروژهها از
محلهایی نظیر انواع اوراقی که بدهی سنگینی را برای نسلهای بعدی باقی میگذارند درست
و اخالقی است؟ اولویتبندی تأمین و تخصیص اعتبارات پروژهها چگونه است و چه کسانی و
معیارهایی (بوروکراتها ،شاخصهای عینی یا عوامل دیگر) نظام اولویتبندی ،تأمین و تخصیص
را تحت تأثیر قرار میدهند؟
بودجه با چه میزان شفافیت ،در چه شرایطی ،برای چه افق زمانی ،با چه برآوردی از موفقیت،
مفید بودن ،و تعریف هدف و موفقیت اختصاص مییابد؟ این ســؤاالت دقیقاً با مقوله فساد در
نظام اداری ارتباط دارند .سازوکارهای تأمین و تخصیص و گاه تنگناهایی که متناظر با آنهاست،
پی چوخمهایی در نظام اداری ایجاد میکنند که در نهایت بر بروز فساد مؤثرند.
بودجه از جهت دیگری نیز بســیار مهم اســت .هر دولت یا کارفرمایی که پروژهای را پیش
میبرد با این سؤال مواجه است که اگر بودجه سازماندهی مجدد بشود یا نشود چه اتفاقی رخ
خواهد داد؟ تصور کنید بودجهای به انجام کاری تخصیص داده شده و امروز مشخص است که در
چارچوبهای زمانی ،نظام اولویتبندی یا ارزیابی فایده فعلی ،تداوم تخصیص به چنین پروژهای
اتالف منابع است .آیا نظام تصمیمگیری و اجرا دارای این ظرفیت هست که تأمین بودجه را پایان
دهد؟ بودجه پروژهها «دام مسیر طیشده» خلق میکند و با منافع خاص پیوند دارد« .دام مسیر
طیشــده» به این معناست که بودجه پروژهای داده شده است و اکنون در میانه راه قرار داریم
و به نادرســت بودن آن رسیدهایم ،ولی به دلیل پیوند خوردن منافع ایجادشده  -اعم از منافع
سیاسی یا اقتصادی  -قطع کردن بودجه پروژه ناممکن به نظر میرسد .برخی پروژهها در همین
چارچوب ادامه مییابند و زمانی افتتاح میشــوند که دیگر کارکردی ندارند یا دانش و ارزیابی
جدید زیانرسانی آنها را نشان داده است.
JJپروژه در خدمت چهکسی؟
سؤاالتی که درباره خدمتگیرندگان پروژه طرح میشوند بسیار اهمیت دارند .فیزیکالیسم
تالش میکند تا پروژه را ضامن خیر جمعی تعبیر کند ،اما آشکارسازی سویه پنهانداشتهشده
پروژه مســتلزم آن است که پرسیده شود پروژه در خدمت چه کسانی است؟ پروژه در خدمت
چه کسانی نیست؟ آیا این بهترین راه خدمت رساندن به کسانی است که ادعا میشود از پروژه
یبرند؟
نفع م 
فیزیکالیستها تالش میکنند تا واژه مردم را برای تصویب پروژهها به خدمت بگیرند و بسیار
شنیدهایم که گفته میشود «بعد از انجام این پروژه مردم عزیز ما میتوانند »...اما واژه مردم -که
داللتی بر خیر جمعی دارد -بیمعناست .پروژههای عمومی و حتی خصوصی برای خدمت به
مردم توجیه میشوند .اغلب پروژهها به گونهای طراحی می شوند که بهترین راه خدمت رساندن
به گروههای هدف نیســتند و برای خدمت به اهداف طراحان-که الزاماً مادی نیســت و گاه از
محدودیتهای ذهنی ایشــان برمیخیزد -طراحی میشوند .اغلب آنها که به عنوان مخدومان
پروژهها تعریف میشوند ،هیچ مشارکتی در تعریف آنها ندارند (بیکاران ،مستضعفان ،ایرانیان و)...
و مفروض گرفته میشود که گروههایی قادرند از جانب ایشان پروژهها را تعریف کنند .مردم از
گروههای متکثری تشکیل شدهاند که بسته به وضعیت عینی و نظام ارزشیشان منافع متفاوتی
برای خود تعریف میکنند .بدیهی اســت که لحاظ کردن چارچوبهای زمانی و مقایسه میان
پروژهها نیز تعریف منافع مخدومان پروژهها را تحت تأثیر قرار میدهد.
JJفیزیکالیسم ،پوپولیسم و فساد قانونمند
فیزیکالیســم مفروض تلقی کردن ایجاد ســازهها و صرف اعتبار کالن برای ساختوساز
را عادیســازی میکنــد .این کار وقتی راحتتر میشــود که نمونههــای بینالمللی چنین
ساختوسازهایی هم وجود داشته باشد .این بدان معناست که فیزیکالیستها استدالل میکنند
«نگاه کنید هر کشور توسعهیافتهای فرودگاه ،بزرگراه ،سد یا خط انتقال آب دارد» اما به این پاسخ
نمیدهند که این سازهها در چه بستری و با چه نسبتی با سایر مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی و با چه چارچوبهای زمانی و تحت چه محدودیتها یا امکاناتی ایجاد شدهاند.
فیزیکالیســم بیش از پرسیدن به ساختن بدون پرسش عالقهمند است .فیزیکالیسم از این
منظر کام ً
ال همزاد پوپولیسم و فساد است .نکته مهم این است که این فساد میتواند قانونمند
هم بشود ،یعنی در چارچوب برنامه پنجساله ،بودجه سنواتی یا سند باالدستی هم گنجانده شود.
26
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فیزیکالیسم مثل ایدئولوژیهای سیاسی ،طرفداران خاص خود را نیز دارد که برخی مستقیم از آن
منتفع میشوند و برخی دیگر طرفدارانی هستند که در توهم منفعت بر گرد آن جمع میشوند.
فیزیکالیسم را میتوان گفتمانی از توسعه و تعریف پروژهها تلقی کرد که:
سؤاالت مهم درباره اهداف ،فایده ،زمان ،مکان و ...پروژهها را نادیده میگیرد ،یا پاسخهایی کام ً
ال
«جعبه سیاهی» و برآمده از ساختار خاص بوروکراسی غیرشفاف به آنها میدهد.
فیزیکالیسم به وجود فیزیکی آنچه ساخته میشود اهمیت میدهد و فرایند خلق و رسیدن
به تعریف پروژه ،باالخص «شفافیت بوروکراسی» و «مشارکت و پاسخگویی دموکراسی» در آن
جایگاهی ندارد.
فیزیکالیسم فقط ناظر بر پروژههای دارای بعد فیزیکی نیست ،بلکه ناظر بر هر اقدامی است که
این پرسشها درخصوص آن طرح نمیشود.
فیزیکالیسم مطلوب سیستم فاقد شفافیت است .سازهها و پروژههای بزرگ ضروری هستند،
اما همواره باید در چارچوب سؤاالت کلیدی پروژه بررسی شوند .هاله مسحورکنندهای که فیزیک
پروژهها ایجاد میکند میتواند همه فرایندهای غیرشفاف را پوشش دهد.
فیزیکالیسم در فضای فقدان رسانههای آزاد که طرحکننده پرسشهای کلیدی درباره پروژهها
باشند ،رشد میکند .رسانههای غیرحرفهای ،وابسته یا دارای منافع اقتصادی خاص نیز میتوانند
مروج فیزیکالیسم باشند .فیزیکالیسم در نظام اقتصادی فاقد سازوکارهای قیمت ،زمینه مطلوبی
برای رشد دارد .حذف قیمت ،قیمتهای دستکاریشده و رانتهای ناشی از آنها ،مشوق تعریف
فیزیکالیستی پروژهها هستند .این واقعیت که دولتها گاه به پول ارزان دسترسی دارند و نرخ
دسترسی به پول و اعتبار برای تعریف پروژههای آنها صفر است ،نقش مهمی در فیزیکالیسم دارد.
حذف سازوکارهای قیمت همچنین حساسیت تودهها نسبت به تعریف پروژهها را تقویت میکند
و فیزیکالیسم را امکانپذیر میسازد.
JJدموکراسی ،نظامهای ارزیابی و فیزیکالیسم
نظامهای ارزیابی اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیســتی پروژهها ( EIA, SIA, SEAو )...در
تعامل با بسترهای نهادی نظیر رسانهها ،بوروکراسی شفاف ،و ...پادزهر فیزیکالیسم هستند .نکته
بســیار مهم این است که ســؤاالت بنیادین مربوط به هر پروژه که در شش دسته ارائه شدند،
وقتــی در تعامل با یکدیگر قرار بگیرند ،مجموعهای پیچیده خلق میکنند .فرض کنید درباره
پروژه پرســیده شــود :این پروژه در بازههای زمانی کوتاه ،میان و بلندمدت دارای چه منافعی
برای چهکســانی است؟ در هر بازه باید با چه بدیلهایی مقایسه شود؟ و سازوکارهای تصویب
و تخصیــص بودجهها چگونه بر منافع و فواید پروژههای بدیــل اثر میگذارند؟ این مجموعه
سؤاالت پیچیدگی زیادی ایجاد میکنند و وقتی سخن از تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
محیطزیستی آنها به میان بیاید پیچیدگی افزونتر میشود.
پیچیدگی همواره امکانی فراهم میکند تا بوروکراتها جریان اطالعات را کنترل کنند و بر
تصمیمات تأثیر بگذارند .مقابله با این گونه تأثیرات و اساساً برای تضمین اینکه نظام توسعهای
از زیر بار طرح پرســشهای بنیادین مربوط به پروژهها شانه خالی نکند ،مستلزم اجراییشدن
نظامهای ارزیابی است .نظامهای ارزیابی در محیطی که شفافیت و دموکراتیک بودن در آن به
اندازه قابل قبولی رعایت شود ،میتواند تضمینکننده سطح قابل قبولی از رعایت اصول بنیادین
مربوط به پروژهها باشد.
مشکل پروژهها در ایران آن است که اغلب ارزیابیها تاکنون انجام نشد ه یا ناکارآمد بودهاند.
ارزیابی نیز در بســتر نهادی مشخصی کارآمد میشــود .ارزیابی بدون انتشار عمومی و بدون
شفافیت بوروکراتیک و پاسخگویی دموکراتیک ،بیمعنا میشود .ارزیابیهای اقتصادی ،اجتماعی
و محیطزیستی در ایران حتی در شرایطی که انجام ش دهاند گاه صوری بودهاند و در عمده موارد
از طریق اعمال نفوذهای سیاسی سرانجام تأثیربخشی نداشتهاند .وضعیت توسعه کشور ،انبوه
پروژههای نیمهتمام و نامؤثر ،کمبود منابع مالی و بسیاری از عوامل دیگر که معموالً در چنین
شرایطی بروز میکنند ،به عالوه خیزش آگاهی عمومی درباره عواقب ناخوشایند پروژههایی که
بدون ارائه پاسخ مناسب به این پرسشهای بنیادین طراحی و اجرا شدهاند ،شرایط مناسبتری
برای دوران جدید از مقابله با فیزیکالیسم را رقم میزند .این باور باید به تدریج پدید آید که هر
پروژه عمرانی بدون پاسخ گفتن به پرسشهایی که پیش روی آن قرار دارد ،بیش از آنکه توسعه
باشد به احتمال زیاد فقط ساختوساز است.

اخیرا ً طبقه متوسط شهری کمتر در حرکتهای اجتماعی آشکارا دیده میشود و بیشتر قشری هستند که
مطالبات اقتصادیشان قویتر است ولی من میخواهم بگویم که باالخره در جامعه ما ایندو قشر (طبقه
متوسط و کارگر) قشر مطالبهجو هستند و به راحتی شعارهایشان میتواند به همدیگر تبدیل شود.

[ آینده جامعه ایران ]

کدا میک:
تودهای بودن
یاجنبشیشدن؟
محمدامین قانعیراد
از امروز و افقهای فراروی
جامعه ایران میگوید

لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

چرا باید خواند:
جامعهچهمسیری
را طی میکند؟
چشمانداز جامعه
چگونه است؟ این
پرسش را باید
جامعهشناسان
پاسخ دهند .پاسخ
محمدامین قانعیراد،
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«کنشگری برای مطالبه» و «ناامیدی از تغییر»؛ دو کنش و واکنشی که جامعه ایران با آن مواجه است .محمدامین قانعیراد ،جامعهشناس معتقد است
که جامعه ایران در مقابل خود دو راه دارد :راهی که به جنبشیشدن یا پویایی جامعه میانجامد و راه دیگر تودهای شدن جامعه است .او به آینده جامعه
جنبشی خوشبین است و ابزار آن را گفتوگو و دوری از رادیکالیسم میداند .برای همین تاکید میکند باید سیستم بتواند راه گفتوگو با جامعه را باز
کند؛ جامعهای که تنها مطالبه آن اقتصاد نیست و مطالبهگری در آن چندالیه است.
بعد از اعتراضات اخیر برخی سراغ جامعهشناسان
رفتند تا از آنها درباره شرایط اجتماعی ایران بپرسند؛
شما وضعیت اجتماعی امروز را چطور ارزیابی میکنید؟

بحث شما در دو سطح کام ًال متفاوت ،قابلتبیین است؛
تبیین شرایط اجتماعی جامعه ایران و تبیین شرایط سیاسی
جامعه .از یک طرف این دو سطح را نمیشود از هم تفکیک
کرد ،به همین دلیل است که شما این مسائل را با هم عنوان
کردید و از ســوی دیگر باید جداگانه تبیین و بررسی شود.
جامعه ما در سطح اجتماعی و سیاسی تحوالتی را طی میکند
که با هم پیوند دارنــد و بعضی جاها با هم تعارض دارند .در
بعضی پیمایشها میبینید کــه جامعه از خودش یک یأس
و ناامیدی نشــان میدهد و حالت انفعال در بین شهروندان
وجود دارد و از طرف دیگر از نظر سیاســی مشاهده میکنید
که حرکتهایی شکل میگیرد و برخی به شیوه کنشگرانه و فعال در صحنه سیاسی میآیند تا
یک چیزهایی را تغییر دهند .ناامیدی از تغییر در کنار کنش برای تغییر ،حکایت از همان پیچیدگی
مسائل اجتماعی میکند .مسائل اجتماعی ایران چندالیه است.
 بیشتر کنشگریها در ســطح اجتماعی و سیاسی چه وضعیتی دارد؟ این تعارضها و
پیوندهایی که اشاره کردید در کجا خود را نشان میدهند؟

من دو اصطالح را در اینجا به کار میبرم :گسترش یا فرآیند دموکراتیزه شدن جامعه ،مقوله
جنبشی شدن جامعه؛ با این دو مفهوم میشود مقداری پرسش شما را توضیح داد .دموکراتیزه شدن
جامعه فرآیند جدیدی نیست که امروز شروع شده باشد .من معموالً ریشه آن را به انقالب مشروطه
میبرم و میگویم از آنجا به صورت روشــن دعوی مردمساالرانه در جامعه ایجاد میشود و مطابق
این دعاوی این سلسله مراتب اجتماعی به یک نحوی مورد چالش و تردید قرار میگیرد و گروههای

مختلف اجتماعی عالقهمند هستند که در قدرت مشارکت داشته باشند و از سهم بیشتری از قدرت
برخوردار باشــند .این قضیه در عرصه سیاسی هم به عنوان درخواستی برای تشکیل عدالتخانه
در انقالب مشــروطه خودش را نشان میدهد .ولی فقط هم محدود به عرصه سیاسی نمیشود و
عرصههای دیگر را هم در بر میگیرد که به طور خاص عرصههای اجتماعی هستند .مث ًال مناسبات
خانوادگی یا مناسبات عادی اجتماعی و مناسبات جنسیتی و ...را هم شامل میشود .جامعه یک
میلی به برابری و افزایش مشــارکت پیدا میکند .پــس از یک تاریخ طوالنی که جوامع مختلف
دارند و در آن تاریخ طوالنی معموالً فرمانروایان تصمیمگیرنده هســتند این حرکت نمنم شــروع
میشود و به جلو میآید .اما انقالب مشروطه مشکل پیدا میکند .دلیلش هم این است که میل به
دموکراتیزه شدن در خودش بینظمی سیاسی و اجتماعی میآورد و قواعد رفتار در شرایط جدید
هنوز نامشخص است و افراد در شرایط جدید نمیخواهند که قدرت را با هم سهیم شوند یعنی با
اینکه این حرکت با میل اجتماعی است ولی گروههای مختلف هرکدام سعی میکند انحصاری در
قدرت به دست آورد .خود همین یک سری بحرانهای جدید ایجاد میکند .این بحرانهای جدید
یک جریانهای غیردموکراتیک را شکل میدهد که ممکن است هدف آنها ایجاد بینظمی سیاسی
و اجتماعی باشد .مث ًال حرکت رضاشاه .رضاشاه در بینظمی بعد از مشروطه سعی میکند به جامعه
نظام دهد ولی اینجا دیگر میل به مشارکتها را سرکوب میکند و در سال  ۱۳۲۰تحت تأثیر هجوم
کشورهای غربی و جنگ جهانی دوم بار دیگر میل مشارکت دموکراتیک در جامعه بروز پیدا میکند
و در کنار آن بینظمی اجتماعی هم شکل پیدا میکند .این قضیه به همین ترتیب جلو میرود.
شــاید سال  ۱۳۳۲هم به شکل دیگری یک نهضت و جنبش ملی ایجاد میشود که این جنبش
ملی ،خواهان مشارکت مردم در زمینههای سیاسی است .از نظر اقتصادی هم دعاوی دارد ولی باز
بینظمیها ناشــی از حزب توده و گروههای سیاسی چپ و مذهبی و لیبرال ،طرفداران سلطنت،
طرفداران مصدق است .این گروههای متفاوت نمیتوانند با یکدیگر به یک سنتز برسند.
 آیا این بازگشت دموکراسی و بازگشت آنارشیسم نتیجه جدال ساختارهای اجتماعی
قدیم با قواعد بازی سیاسی جدید است که در دورههای بعد هم باز تولید میشود و یا دالیل
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قواعد سیاســی جدید به صورت روشن و مدون وجود ندارد و کنشگران سیاسی رسمی هم
قواعد سیاسی را رعایت نمیکنند .یعنی ما در یک شرایط آنومی سیاسی به سر میبریم که باعث سر
برآوردن نیروهای متکثر میشود که در عین حال تجربه همزیستی با هم را ندارند و بنابراین هرکدام
سعی میکنند بازی سیاسی را به نفع خودشان پیش ببرند و قواعد سیاسی را به نفع خودشان تفسیر
کنند .در سال  ۱۳۳۲طرفداران سلطنت توانستند انحصار قدرت را بار دیگر ایجاد کنند .اگر این سیر
را ادامه دهیم به انقالب و بعد از انقالب میرسیم .شما میبینید که بعد از انقالب هم جنبشهای
اجتماعی مثل جنبش دوم خرداد و تحوالت سال  ۸۸و حتی تحوالت مربوط به انتخابات  ۹۲و ۹۶
جامعه از خودش این تب و تاب را برای سهم بیشتر قدرت نشان میهد و به نوعی صداهای مختلفی
از جامعه شنیده میشود و هم تکثر خودش را نشان میدهد و هم اینکه این جامعه جنبشی است.

بین فعاالن اجتماعی و مدنی و فرهنگی شکل پیدا میکند .نهاد هم برای خودش یک چارچوبهایی
را تعریف کرده و این چارچوبها از یک نوع اســتقرار و استحکام برخوردارند .از طرف دیگر افکار
عمومی در جنبشهای اجتماعی متبلور شده و میخواهد در عرصه رسمی تاثیرگذاری داشته باشد
و صدای خودش را به گوش مسئوالن برساند .جایی برخی از سیاستها و راهبردها را نقد کند یا
آنها را تغییر دهد ولی از طرف سیســتم و مسئوالن این باب ارتباط بسته شده است .یک ویژگی
جامعه جنبشی این است که گفتوگویی درون خود جامعه درمیاندازد یعنی فقط این نیست که
یک سری مطالبات از دولت دارد و مقابل دولت میخواهد حرفی بزند و تغییراتی ایجاد کند بلکه
یک نوع گفتوگوی اجتماعی درون جامعه درمیاندازد .در شــرایط جنبشی شدن جامعه از یک
طرف گفتوگو بین گروههای مختلف اجتماعی و از طرف ديگر گفتوگو بین گروههای مختلف
اجتماعی و دولت درمیگیرد.

جنبشی یا پویشی شدن یعنی جامعه خیلی آرام و استقرار ندارد و میخواهد در حرکت باشد.
جامعه میخواهد پویا و تأثیرگذار هم باشد .یعنی هم کل جامعه چنین تمایلی دارد و هم گروههای
مختلف اجتماعی هســتند که به صورت اصناف ،گروههای شغلی ،گروههای جنسیتی ،گروههای
قومی ،فرهنگی ،هویتی و مذهبی در تکاپو هســتند .در اینجا آرامش و درخودبودگی ســابق را
نمیتوانند داشته باشند و تمایل به خودابرازی دارند تا در صحنه اجتماعی خودشان را بیان کنند و
به چالش با گروههای متفاوت دیگر برخیزند و یک جایی هم به تعامل با آنها برآیند.

اگر باب گفتوگو بسته شود و با این مطالبات به شیوه تحقیرآمیزی برخورد شود ،حتما تبعات
اجتماعی دارد .نمیشود گفت که ما یک حرکت تکخطی شروع کردیم از تندرویهای مربوط به
مراحل اولیه دموکراتیزه شدن جامعه که در انقالب مشروطه و انقالبهای بعدی خودش را نشان
داد ،حرکت کردیم و به تدریج به سمت یک جامعه جنبشی پیش رفتیم که این جامعه جنبشی
خواهان تغییر و دگرگونی اســت .جامعه تکثر را میپذیرد ،آماده گفتوگو و امتیاز دادن و امتیاز
گرفتن است .باید بتوانیم به یک نوع عقالنیت اجتماعی برسیم.

جنبشی شدن جامعه به چه معنی است؟

این مشخصه جنبشــی بودن که برای جامعه ایران متصور میشویم از چه زمانی شروع
میشود؟

من جنبشی شدن جامعه را پس از مرحلهای میبینم که جامعه به نحوی با رادیکالیسم فاصله
میگیرد .جامعهای که انقالبی اســت جامعهای است که میخواهد نظم موجود را به هم بریزد و
دگرگون کند .جامعه ما به یک معنا از انقالبی شدنش عبور کرده و این دقیقاً متعارف و معادل با
شــرایطی است که جامعه دنبال تغییر هم هست .اما این تغییر را از طریق حرکتهای رادیکال و
سمت و سوهای تند نمیخواهد .شاید تجربیات دو دهه اخیر بعد از دوم خرداد  1376با همه باال
و پایینها و جنبههای مثبت و منفی که داشته و جاهایی این تجربیات ناکامکننده بودند و جاهایی
هم مردم به خواستههای خودشان رسیدهاند ،مجموعه اينها باعث شده است که به شرایط جنبشی
شدن جامعه برسیم.
 در مواجهه کنش برای تغییر و ناامیدی از تغییر ،آیا ممکن است جامعه از سمت جنبشی

بودن به سمت حرکتهای رادیکالتر پیش رود؟

شما یک احتمالی را مطرح میکنید که نمیشود آن را نادیده گرفت .بحث این است که جامعه
ما ظرفیت جنبشی شدن پیدا کرده است .در ظرفیت جنبشی شدن جامعه تغییر میخواهد ولی
آماده گفتوگو و حرکتهای مسالمتآمیز هم هست .تنوع اجتماعی را به نحوی میفهمد و تکثر را
میپذیرد .گروههای اجتماعی سعی میکنند در حد و حدود خودشان باقی بمانند و در عین حال
مطالبات خودشان را نیز دارند .در برخی مواقع این مطالبات تبدیل به مطالبات کوچک و تعریفشده
و روشن و مشخص میشود .این بستگی به حرکت نظام یا سیستم هم دارد که قرینه این جنبش
است و از تعامل با این جنبش شکل پیدا میکند .بنابراین ما اینجا یک دوگانگی بین جنبش و نظام
داریم .نظام ،مفهوم عام جامعهشناسی است؛ یعنی سیستم و بخش نهادین جامعه در مقابل بخش
جنبشــی جامعه قرار میگیرد .بخش جنبشی جامعه همان بخشی است که دست مردم است و
گروههای مختلف اجتماعی میآیند و مطالبات خودشان را بیان میکنند .بخش نهادین جامعه یا
نظام یا سیستم هم بخشی است که میخواهد قواعد بازی را تعریف کند و از آنها دفاع کند .معموالً
هم میخواهد قواعد بازی را حفظ کند و اجازه تغییر و دگرگونی را ندهد.
آیا دوگانگی جنبش و سیستم را در شرایط امروز میبینید؟

نحوه تعامل با سیســتم یا نظام در سرنوشــت جنبش میتواند تأثیر بگذارد .در ایران چیزی
که میبینم این اســت که بخش نهادین جامعه یک برخورد تحقیرآمیز نسبت به بخش جنبشی
و مطالبات گروههای مختلف اجتماعی دارد و تقریباً میشــود گفت به هیچ نحوی آماده تعامل و
گفتوگو نیست .گفتوگو بین سیستم و جنبش به روی هم بسته شده است.
 ویژگیهای جامعة جنبشیشده چیست؟


یکی از ویژگیهای این جامعه سازمانیافتگی در نهادهای مدنی است؛ جنبش لزوماً جنبش
خیابانی نیست که کف خیابان باشد .این جنبش در عرصه جامعه مدنی ،رسانهها ،ارتباطات عمومی
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 همین انسداد گفتوگو چه تبعاتی میتواند داشته باشد؟


عقالنیت اجتماعی چه زمانی ایجاد میشود؟

عقالنیت اجتماعی موقعی حاصل میشود که دو بعد جنبشی و نهادین وارد دیالوگ ،تعامل و
گفتوگو شــوند و از هم الهام بگیرند .اما عدهای دیوار بیاعتمادی با جامعه را باال میبرند .دیدگاه
غلطی که برخی مسئوالن نسبت به مفهوم جنبش اجتماعی ،سازمانهای اجتماعی ،سازمانهای
مدنی دارند .این باعث شــده که با این مقوالت مسئله داشته باشند و اینها را مفاهیم آزاردهنده و
خطرناک تلقی کنند.
در زمان تضعیف یا نبود نهادهای مدنی این گفتوگوی درونگروهی جامعه جنبشی چگونه
شکلمیگیرد؟

اگر در شرایط نبود نهادهای مدنی باشد که نمیتوانیم بگوییم جامعه جنبشی شده است.

در جامعه ما نهادهای مدنی مســتقل و قوی به معنای واقعی یا کم است یا در برخی از
حوزهها وجود ندارد.

در چنین شرایطی به جای آنکه ما بگوییم جامعه جنبشی شده ،میتوانیم بگوییم جامعه تودهای
شده است .در شرایط تودهای شدن جامعه ،هم مطالبات برای تغییر وجود دارد و هم تحرک و پویایی
در جامعه هست .اما آنچه وجود ندارد ،آمادگی تودهها برای گفتوگو است .به خاطر اینکه سازمان
ندارند که از طریق آ ن گفتوگو کنند .این گروههای تودهای ،توسط رهبران پوپولیستی تجهیز و
تهییج و بسیج میشوند و در یک حرکتهایی که عمدتاً هم مسالمتآمیز نیست خواسته و مطالبات
خودشان را به شیوههای خشونتآمیز بیان میکنند لذا ما در شرایط تودهای شدن با تکثری مواجه
هستیم که این تکثر غیرگفتوگویی است.
جامعه ما در شرایط تودهای است یا جنبشی؟

من با خوشبینی در اول گفتم جامعه شرایط جنبشی شدن دارد .جامعهای که در آن
تکثر شکل پیدا کرده و گروههای متکثر هم سازمانیافته هستند و در عین حال آماده
گفتوگو تعامل و همسخنی هســتند .ولی واقعیت این است که ابعاد تودهای در ایران
خیلی قوی است و این بخش است که ممکن است به اعتراضها و شورشهای شهری و
اعتراضهای رادیکال و خشونتآمیز در آینده بینجامد .یعنی جنبه و الیه تودهای جامعه
ایران در مقابل الیه جنبشــی ایران وجود دارد که ممکن اســت در آینده تولید مشکل
کند .اگر نظام با آن الیه جنبشی وارد گفتوگو و دیالوگ نشود و آن را تحقیر و سرکوب
کند و ســازمانیابی را از آن بگیرد و به عقب براند و نهایتاً الیه جنبشی هم زمینههای
عمل خودش را از دست بدهد ،باعث تقویت الیه تودهای ایران ميشود .لذا نحوه عملکرد
نهادهای رسمی و شیوه برخوردشان با جنبشهای اجتماعی میتواند تعیینکننده باشد.
به نظر شما برای ایجاد یک زبان تفاهم و گفتوگو باید چهکار کرد؟

باید از جایی شروع کرد .به نظر میآید دولت و حاکمیت میتوانند نقش بیشتری در ایجاد این
تفاهم داشته باشند .به نظر من جامعه مدنی و گروههای اجتماعی ما آمادگی بیشتری دارند برای

بهترین آیندهپژوهیها هم نمیتواند مسیر آینده را به صورت کام ً
ال روشن ترسیم کند .ما سناریوهای
متفاوت را در پیش داریم .اینجا ما به عنوان روشنفکر ،دانشگاهی ،روزنامهنگار ،فعال مدنی ،فعال
اجتماعی یک وظیفهای پیدا میکنیم و آن این است که سناریوی مطلوب را تقویت و ترویج کنیم.

همدلی و وارد تعامل شدن.

 یعنی بعد اجتماعی جامعه جلوتر از بعد سیاسی عمل میکند؟


خیلی جلوتر .اینکه میگویم جامعه فرآیندهای دموکراتیزه شدن را طی کرده و خواهان افزایش
مشارکت جنبشی شده است و منافع خودش را میفهمد و آماده گفتوگو هم هست و در جهان
متکثر قابل مذاکره زندگی میکند ،همین جلوتر بودن را شــامل میشود .اما نهادهای رسمی ما
در یک دنیای مونولوگ و تکصدایی که شرایط خودشان را کام ًال غیرقابل مذاکره میدانند ،سیر
میکنند.
 این نگاه شما دقیق ًا مقابل آن دیدگاهی است که از گسیختگی اجتماعی دارند.


منظور من از جامعه ،جامعه مدنی اســت .جامعه مدنی ســازمانیافته اســت و تجربه حدودا ً
بیستساله در فعالیت اجتماعی و در عرصه عمومی دارد .به همین دلیل از بخش تصمیمگیری که
عمدتاً خودش را در موضع مقاومت قرار داده ،جلوتر است .اما موضع مقاومت در برابر خواستهها و
مطالبات فکر میکند هر نوع عقبنشینی ممکن است به معنای شکستش باشد .این هم یک نوع
دگماتیزمی است که باید نهاد خودش را از آن رها کند .هر نوع عقبنشینی به معنای باختن قافیه
نیست.
یعنی بخش سازماننیافته جامعه گسیختگی را تجربه میکند؟

دقیقاً! جایی که بحث گسیختگی اجتماعی اتفاق میافتد ،بخش سازماننیافته جامعه است.
ممکن است بخشی که از جامعه مدنی ریزش کرده دچار یک نوع ناامیدی و یأس شود و به یک
نوع تفرد و فردگرایی و ناامیدی و یأس برســد .جامعه در شرایط پیچیده و مشکل است و بودن و
کار کردن در عرصه مدنی پرهزینه است .طبیعی است که خیلیها کناره خواهند گرفت و بعد هم
همه آدمها آمادگی و شرایطش را ندارند که به صورت حرفهای و تماموقت فعال سیاسی یا اجتماعی
باشند .البته بسیاری هم درگیر مسئله تأمین معیشت خودشان هستند .تأمین کردن معیشت گاهی
وقت زیادی از آنها میگیرد .در فرآیند تأمین معیشت فرد به منافع خودش بیشتر توجه میکند.
حتی برخی یک سری آرمانهای خودش را در حاشیه گذاشته و نادیده میگیرد .بخشی از اینها هم
دچار یک نوع انزوای اجتماعی میشوند که از این گسیختگی اجتماعی هم بدتر است.
تفاوت این دو چیست؟

آنهایی که دچار گسیختگی اجتماعی هستند ،در جامعه دنبال منافع شخصی خودشاناند .اما
در انزوای اجتماعی فرد دچار یأس و افسردگی شدید میشود .بعد هم ممکن است دنبال تدابیری
بگردد که آن تدابیر میتواند صورتهای متفاوتی داشته باشد که گاهی مهاجرت به خارج و رفتن
است و گاهی هم این است که فرد به صورت فیزیکی خودش را از بین ببرد ،یا در قالب آسیبهای
اجتماعی خود را نشــان میدهد .گاهی هم ممکن است همین آدم تنهای افسرده ناامید در یک
شرایطی که جامعه دچار تب و تاب میشود تبدیل به نیرویی شود که بیاید در جامعه و به نحوی
انتقامگیری کند و دست به رفتارهای خشونتآمیز بزند .یعنی تغییر شرایط اجتماعی برای همین
آدمی که منزوی بود ،فرصتی را فراهم کند که الک انزوای خودش را بشکند و بعد بیاید در صحنه
جامعه و بدون هیچ منطقی و بدون اینکه آماده گفتوگو و تعامل باشــد ،فشارهای عاطفیاش را
تخلیهکند.
جامعه امروز ایران چه مسیری را طی میکند؟

من گاهی در ارزیابیهایم در تردید میمانم که جامعه ما کدام مسیر را طی میکند .آیا این مسیر
یک مسیر کم و بیش بهداشتی است که میتواند به تدریج بر موانع و مشکالت خودش بدون اینکه
جامعه را دچار اضمحالل کند و وحدت سرزمینی و سیاسی را در معرض مخاطره قرار دهد ،فايق
آید و ما از این مسیر با تدبیر مردم و به سر عقل آمدن کسانی که مسئولیتهای اجتماعی دارند به
تدریج گذار خواهیم کرد یا ممکن است سناریوی دیگری اتفاق بیفتد که نامطلوب است؟ من فکر
میکنم که بهترین آیندهپژوهیها هم نتواند مسیر آینده را به صورت کام ًال روشن برای شما ترسیم
کند .ما سناریوهای متفاوت را در پیش داریم .اینجا ما به عنوان روشنفکر ،دانشگاهی ،روزنامهنگار،
فعال مدنی ،فعال اجتماعی یک وظیفهای پیدا میکنیم و آن این اســت که سناریوی مطلوب را
تقویت و ترویج کنیم .درمورد این سناریو بیشتر حرف بزنیم ،به عنوان یک آرمان اجتماعی در جامعه
آن را مطرح کنیم .گاهی افراد به دالیلی مثل ناکامی یا وابستگی به یکی از گروهای اجتماعی که
نهایتاً مورد ضرب و شتم سیستم قرار گرفتهاند ،خشمگیناند و سناریوهای خیلی منفی را مطرح
میکنند .در چنین جمعی مشکل است که آنها را متقاعد کنید و به آنها بگویید گزینههای انسانیتر
و مســالمتآمیزتر هســت که بدون در خطر قرار دادن کلیت جامعه ،این امکان را فراهم میکند

که بتوانیم برخی از اصالحات و تغییرات را در جامعه خودمان داشته باشیم .واقعاً یکی از کارهای
آیندهپژوهی و مطالعات آینده تدوین سناریوهای متفاوت است و البته تعیین سناریوی مطلوب و
تالش برای مدافعه از سناریوی مطلوب.

برخی معتقدند که در جامعه ایران ،سپهر اجتماعی و سیاسی لخت است و دغدغه معیشتی
در اولویت جامعه قرار دارد .به نظر شما ،االن هم مهمترین دغدغه مشکل اقتصادی است که بر
این گسیختگیها تاثیرگذار است یا دغدغهای از جنس دیگر هم در جامعه قابل مشاهده است؟

در جامعه هر جایی که یک حرکتی آغاز شــد که در وهله اول جنبه اقتصادی برجســته بود،
بالفاصله الیههای دیگر این حصر اقتصادی مثل الیههای فرهنگی و سیاسی خودش را نشان داد.
پدیدههای اجتماعی از یکدیگر مجزا و منفرد نیستند و هر پدیده اجتماعی به شکل همزمان دارای
الیههای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی هم هست هرچند که کام ًال اقتصادی باشد .من نمیتوانم اینها
را کام ًال تفکیک کنم .این تمایل به تفکیک در سیستم وجود دارد ،یعنی برخی مسئوالن تمایل
دارند بگویند که مشکالت مردم مشکالت اقتصادی است که این مشکالت اقتصادی هم ناشی از
عملکرد دولت است و به دلیل این است که دولت نتوانسته شرایط اشتغال را فراهم کند یا تورم را
کنترل کند .اص ًال اینچنین تفکیکی را نمیتوان قايل شد .خود همین بحث اولویت توسعه اقتصادی
یا توسعه سیاسی یک بحث غلطی بود که در این کشور مطرح شد و ناشی از نگاه یکبعدی است
که بخشی از مســئوالن دارند .بیشتر هم مسئوالن محافظهکار این دیدگاه را دارند و میخواهند
ایندو الیه را از هم جدا کنند .بنابراین به نظر من حرکتهای اجتماعی که شروع میشوند یکی از
لبههای اقتصادی یا سیاسی در آنها قویتر است .بستگی دارد کجا شروع شود .طبقه کارگر شروع
کرده یا بیکاران شهری دورافتاده حرکتی را آغاز کردند یا حاشیهنشینان تهران دست به حرکتی
زدند یا مالباختگان مؤسسات اجتماعی یا بازنشستگانی که مطالبات خودشان را دریافت نکردند و
یا کارگرانی که ماهها حقوقشان را نگرفتهاند یا دانشجویان و طبقه متوسط حرکت را آغاز کردهاند.
بیشتر هم همین دو گروه فعال بودند.
اما بیشتر مطالبهگریها امروز به مطالبه صنفی ارتباط دارد.

بله ،بحث شما شاید این است که اخیرا ً طبقه متوسط شهری کمتر در حرکتهای اجتماعی
آشــکارا دیده میشود و بیشتر قشری هســتند که مطالبات اقتصادیشان قویتر است ولی من
میخواهم بگویم که باالخره در جامعه ما ایندو قشــر( ،طبقه متوســط و کارگر) قشر مطالبهجو
هستند و به راحتی شعارهایشان میتواند به همدیگر تبدیل شود و به راحتی ممکن است در وضعیت
ائتالفی قرار گیرند و باید به این مسئله توجه کرد .اگر از باال و از دید راهبردی بخواهیم نگاه کنیم
نباید مسئله ایران را به مسئله اقتصادی تقلیل دهیم .مسئله ایران مسئله پیچیدهتری است و ابعاد
و الیههای متعددی دارد که باید به آن توجه کرد .سال  ۱۳۹۶که دارد تمام میشود ،تجربیاتی در
اختیار ما گذاشت که میتوان انتظار داشت اگر مسئوالن ما یک مقداری مسئوالنهتر و خردمندانهتر
با قضایا و مسائل برخورد کنند ،گذار به سمت تحول را بتوانیم عاقالنهتر رهبری و طی کنیم و بتوانیم
آن را از حیث پیامدهای منفی کمهزینهتر کنیم.

نکتههایی که باید بدانید
[در جامعه هر جایی که یک حرکتی آغاز شد که در وهله اول جنبه
اقتصادی برجسته بود ،بالفاصله الیههای دیگر این حصر اقتصادی مثل
الیههای فرهنگی و سیاسی خودش را نشان داد .پدیدههای اجتماعی از
یکدیگر مجزا و منفرد نیستند.
[بحث اولویت توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی یک بحث غلطی بود
که در این کشور مطرح شد و ناشی از نگاه یکبعدی است که بخشی از
مسئوالن دارند ،و میخواهند ایندو الیه را از هم جدا کنند.
ننیافته جامعه ممكن است از جامعه مدنی ریزش كند ،دچار
[بخش سازما 
یک نوع ناامیدی و یأس شود و به یک نوع تفرد و فردگرایی و ناامیدی و
یأس برسد.
[جامعه شرایط جنبشی شدن دارد؛ جامعهای که در آن تکثر شکل پیدا
کرده و گروههای متکثر هم سازمانیافته هستند و در عین حال آماده
گفتوگو ،تعامل و همسخنی هستند.
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آینده ما
[ آینده کارآفرینی ]

بازاریها را بهبازی بگیرند

علیاصغر سعیدی در گفتوگو با «آیندهنگر» از آینده کارآفرینی نوین در ایران میگوید

از دیرو ِز کارآفرینی در ایران میگوید و به امروز و فردای آن نگاهی
لیال ابراهیمیان
جامعهشناختیدارد.علیاصغرسعیدی ،استادجامعهشناسی اقتصادی
دبیر بخش توسعه
دانشگاه تهران معتقد است موفقیت کارآفرینی نوین در همکاری با
کسبوکارهای سنتی ،بهویژه بازاریهاست .او معتقد است باید ایده و
سرمایه از طریق بازار و کارآفرینی نوین با هم ادغام شود تا به جای مانع هم بودن ،در کنار هم باشند.

چرا باید خواند:
آینده کارآفرینی در
ایران به کدام سمت و سو
میرود؟ آنها چگونه باید
با کسبوکارهای سنتی
رفتار کنند؟ تنها راه
ممکن و پیش رو مشارکت
است .این گفتوگو را
بخوانید.

 وضعیت امروز کارآفرینی را در ایران چگونه ارزیابی میکنید؟

ارزیابی من این اســت که وضعیــت کارآفرینی در ایران به لحاظ عملی
وضع مناسبی نیست .نقطه مثبتی که در ارتباط با گذشته وضع را بهتر کرده،
این اســت که آگاهی کارآفرینان نسبت به دوره پهلوی در ارتباط با موقعیت
خودشان در جامعه بیشتر شده .البته در آن زمان هم یک موجی وجود داشت
که میتوان گفت موج صنعتگرایی بوده و حمایت از صنایع داخلی رهیافت
مسلط در جهان بوده و بیشتر کشورها دنبال آن میرفتند .کارآفرینان دهه
 1330خیلی با قاطعیت شــروع میکردند و یک مقداری ترقیخواه بودند و
مقداری هم ایدئولوژیهای ترقیخواهانه از دوران مشــروطیت ،نســبت به
ملیشدن در آنها ایجاد شده بود .وضعیت کارآفرینان ایرانی بعد از انقالب و در
جهان بعد از سقوط شوروی خیلی تغییر کرده است.
این تغییرات معطوف به چیست؟

می فکر میکنم ســاختارهای ســرمایه خیلی تغییر کرده است .بیشتر
سرمایه به شکل سرمایه مالی نگ ه داشته میشود و این مسئله ذهن کارآفرینان
را به ســمت کارهای مالی برده تا کارهای تولیدی .چون تغییرات اقتصادی
خیلی سریع اتفاق میافتد و افراد نمیخواهند سرمایه فیزیکی بر جای بگذارند

نکتههایی که باید بدانید
[ بیشتر ،کسانی میتوانند اعتبارات را جلب کنند که دارای شبکه هستند و بازاریها و
تجارت سنتی این شبکه را دارند.
فتر
[اشخاص سنتی تا اندازهای وارد کسبوکارهای نوین شدند ولی باید یک مقدار شفا 
انجام گیرد تا بتواند این دو بخش را به هم نزدیک کند و این امکان به وجود آید که با یکدیگر
فعالیتکنند.
[در استارتآپها نوآوری را ،که نقطه کانونی دموکراسی است ،میبینید؛ این نشان میدهد
دولت و شرکتهای دولتی و شبهدولتی و خصوصیها در این حوزه ناتواناند.
[منظور ما از کارآفرین در جامعهشناسی کسی است که ضمن استفاده از جهاندیدگی،
علم و تالش ذاتی خود ،بیشتر از شبکههای اجتماعی ،روابط اجتماعی ،فرهنگ و ویژگیهای
خانوادگی کمک میگیرد.
[کسبوکارهای جدید باید سعی کنند بازاریها را برای مشارکت ترغیب کنند .بازاریها
هم اعتبار دارند و هم اگر به این بازی و کار راه دادهنشوند خودشان به عنوان مانع برای سایر
کارآفرینان عمل خواهند کرد.

30

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتاد ،فروردین 1397

و این یکی از مشکالتی است که شرایط جدید به وجود آورده .از لحاظ خود
کارآفرینان موانع پیشرویشان بیشتر خارجی است تا اینکه مربوط به خودشان
باشد .کارآفرینان معموالً یک شبکه اجتماعی دارند و آن شبکه اجتماعی خیلی
به آنها کمک میکند .بیشتر باید خاســتگاههای آنها را درنظر داشت چون
بیشتر از خانوادههایی هســتند که چه در کسبوکارهای کوچک و چه در
کسبوکارهای بزرگ وجود دارند و آن شبکهها و آموزش و جهاندیدگی را
به خاطر همین آگاهی که در سالهای اخیر به دستآمده دارند .موانع بیشتر
خارجی است .یکی از مهمترین موانع در رشد پایدار کارآفرینان مسئله احترام
به مالکیت خصوصی است یعنی باید به عنوان یک نهاد حفظ شود تا امکان
این را که دست کارآفرین باز باشد تا دست به انباشت بزند و اشتغال بیشتر را
در صورت لزوم به وجود آورد ،گسترش دهد .اما االن تمایلی به انباشت سرمایه
وجود ندارد و این جلوی چشمانداز پیشرفت کارآفرینانی را که خود آنها هم
دنبال آن هستند میگیرد.
 آیا این مســئله ترقیخواهی که اشــاره کردید معطوف به یک
ایدئولوژی خاص است یا پیشرفت در حوزه کاری خودشان؟

هرکسی کار خودش را انجام میدهد ولی میشود گفت روحیه ملیگرایی
و ناسیونالیســم در گذشته قویتر بود و آنها صرفنظر از سود بیشتر تالش
میکردند تا موفقیتهای بیشــتر به دســت آورند .به وضوح برای آنها کار و
اشتغال ارجحیت داشته .البته هم به ویژگیهای خودشان مربوط است و هم
به شرایط آن زمان که تازه از انقالب مشروطیت گذشته بود و هم به شرایط
جهانی که بیشتر به ملیگرایی و حفاظت از صنایع داخلی توجه داشتند.
در دوره جدیــد اوضاع کام ًال فــرق دارد .در این دوره افراد هویت ملی را
مساوی با پسانداز همه پولهایشان در ایران نمیدانند .بیشتر دنبال عالیم
کلی اقتصاد هستند .افراد ســعی میکنند وضعیت خودشان را با بازارهای
جهانی ارزیابی کنند .البته در گذشته هم کارآفرینان موفق آنهایی بودند که
بیشتر از همه بیبیسی گوش میکردند یا به منابع خارجی گوش میکردند.
تســلط به زبان انگلیسی هم خیلی مهم بود .در آن زمان فشارهای جهانی و
جهانی شدن در کسب و کار نیز مهم بوده چون باید قیمتها را در صادرات و
واردات میدانستند .ما نسبت به گذشتهای که داریم خیلی تغییرات داشتیم.
سرمایه فیزیکی که کار تولیدی را در بر دارد بیشتر به سمت سرمایه مالی رفته
اســت و این استارتآپهای جدید و کارآفرینانی که هر روز با فکر خودشان
و سرمایه دیگران بیزینسهای موفقی را انجام میدهند محصول تغییرات در
نظامسرمایهداریاند.

 شما اشاره کردید که االن توجهات از حوزه تولید بیشتر به سمت

حوزه مالی معطوف شــده .این مســئله چه میزان خودش را در حوزه
کارآفرینی نشان میدهد؟

هم در سطح جهان و هم در سطح داخلی بحث بازار مالی اعم از آموزش
تا فعالیتها مثل بحث بیت کوین ناشی از تغییرات جهانی است .به نظر من
این مسئله خیلی بر چشمانداز کارآفرینی تأثیر میگذارد که چه کاری را شروع
کند .همین که استارتآپها بیشتر از ظرفیت تکنولوژیهای جدید استفاده

بر اساس تحقیقات صورتگرفته اکثر کارآفرینانی که در صنایع بزرگ کار میکردند و مالکیت آنها
را داشتند عمدت ًا خاستگاهشان بازار بوده یعنی بیشتر از بخش تجاری ،واردات یا صادرات و البته
عمدت ًا هم از واردات ،وارد صنایع شدند؛ ولی کسان دیگری از جمله مهندسان هم بودند.

میکنند نشــان میدهد که آنها میخواهند خودشان را به حلقه جریانات و
تحوالت تکنولوژی در جهان وصل کنند تا اگر با یک گوشــی هوشمند یک
کسب و کار راه انداختند با تغییر تکنولوژی تحت تأثیر قرار نگیرد .مث ًال اسنپ
در این زمینه موفق بوده و خواهد بود چون خودش را به تغییرات تکنولوژیکی
جهان متصل کرده است.
 تفاوت خاستگاه کارآفرینی امروز با خاستگاه کارآفرینی گذشته چه
بوده؟ آیا به لحاظ طبقاتی با هم فرق دارند یا به لحاظ دانش و یا به لحاظ
مالی؛ اص ً
ال تفاوت خاستگاهی وجود دارد؟

بر اســاس تحقیقات صورتگرفته اکثر کارآفرینانی که در صنایع بزرگ
کار میکردند و مالکیت آنها را داشتند عمدتاً خاستگاهشان بازار بوده یعنی
بیشتر از بخش تجاری ،واردات یا صادرات که البته عمدتاً هم از واردات ،وارد
صنایع شدند .ولی کسان دیگری از جمله مهندسان هم بودند .اولین کسی
که ماشــینآالت را در ایران آورد مهندس عطاءالملک دهش بود که با یک
آلمانی ماشینآالت را وارد کردند .بعد فردی تجاری مثل کازرونی را ترغیب
کردند تا در صنعت نساجی سرمایهگذاری کند .عمدتاً خاستگاهها یا از تحصیل
میآمدند یا از خانــواده تجاری .همین به نظر من خیلی کمک میکرده به
اینکه آنها روز به رو رشد کنند .چون آنها در بازار شبکه اجتماعی داشتند که
از طریق آن میتوانستند اطالعات و اعتبارات به دست آورند و همچنین روابط
تجاری را برقرار کنند.
تفــاوت کارآفرین امروز با کارآفرین دیروز این اســت که کارآفرین امروز
اطالعات را میتواند از خیلی جاها به دســت آورد .کارآفرینان بزرگ ســعی
میکنند اطالعاتشــان را از طرق رسمیتر که در دنیای اطالعاتی وجود دارد
ی کســب اطالعات کنند .اما
به دســت آورند و کمتر از شبکههای اجتماع 
کارآفرینان خردتر برخالف چیزی که ما از کارآفرین از لحاظ جامعهشناسی
تصویر میکنیم ،عمل میکنند .منظور ما از کارآفرین در جامعهشناسی کسی
است که ضمن اســتفاده از جهاندیدگی ،علم و تالش ذاتی خود ،بیشتر از
شبکههای اجتماعی ،روابط اجتماعی ،فرهنگ و ویژگیهای خانوادگی کمک
میگیــرد .مث ًال در دهه  40برنامههای اقتصــادی را که آقای عالیخانی جلو
میبردند در این جهت بود که افراد توانایی را که امکانات مناســب نداشتند،
انتخاب کنند و برنامه صنعتی شــدنش را از طریق این افراد راه بیندازند و از
این جهت خیلی موفقیت به دست آوردند .این افراد ویژگیهای کارآفرینی را
در ذات خود داشتند ،فقط کافی بود آنها را راهنمایی کنند که به جای انجام
واردات ،ماشینآالت را بیاورند تا ساخت را خود انجام دهند .نیروی انسانی هم
به آنها دادند تا به تدریج همه عوامل تولید را در داخل داشته باشند.
به نظر من یکی از مشــکالت کارآفرینان امروز این اســت که در شبکه
تجارت نیســتند .پیشنهاد من این است که اگر برنامهای برای استارتآپ یا
کسبوکارهای جدید دارند ســعی کنند بازاریها را برای مشارکت ترغیب
کنند .چون بازاریها هم اعتبار دارند و هم اگر به این بازی و کار راه دادهنشوند
خودشان به عنوان مانع برای سایر کارآفرینان عمل خواهند کرد .ما دو تجربه
در ایران در مورد مث ًال توسعه شبکههای فروش داشتیم که یکی از موانع بزرگ
خود بازاریها بودند که دولت میخواست به آنها توجه نکند و یک عده دیگر را
که منافع متفاوتی با بازاریها داشتند وارد شبکه جدید توزیع کند.
 نقطــه تالقی اینها کجاســت؛ آیا امکان همزیســتی برای این
کسبوکارهای نوین با کارآفرینهای سنتی وجود دارد؟

بله ،ممکن اســت که تعاریف حقوقی مختلفی باشد ،مث ًال یک کسی که
آژانس را به نحو ســنتی میچرخاند تفاوتش با اســنپ این است که اسنپ
میگوید من شــرکت حملونقل نیستم ولی اینها به لحاظ برداشتی که در
جامعه میشود دنباله همان کسبوکار قدیمی هستند که به نحو جدید ارائه
میشوند و البته تکنولوژیهای جدید هم کمک کردهاست .به نظر من باید در

برنامهها و کسبوکارهایی که ترکیب ایده و سرمایه است بازاریها مشارکت
داشــته باشند .ما نمونههایی داشتیم که نشان میدهد صنعتگران دهههای
 40و حتی  30که با کمک بازاریها کسب وکار را پیش بردند موفقتر بودند
نسبت به کسانی که سعی کردند فاصله بگیرند .البته ممکن است در گذشته
ایده و سرمایه را یک نفر داشت و یا اص ًال ایده وجود نداشت اما در حال حاضر
مشکل سرمایه را باید از طریق مشارکت با بازار حل کرد.
 آیا با توجه به ساخت و بافت اجتماعی جامعه ما این امکان هست که

کسبوکارهای نوین چشمانداز خوبی داشته باشد؟

بله .به چند دلیل کسبوکارهای نوین چشمانداز خوبی در ایران دارند .یک
دلیلش این است که کارآیی نظام بوروکراتیک زیاد نیست؛ نظام بوروکراتیک
در ایران نظامی است که ایدهها را در خودش حبس میکند .مارک سون که
یک الگوی ایدهآل از بوروکراسی ساخته ،میگوید بوروکراسی قفس آهنین
دموکراســی است و شما در این اســتارتآپها نوآوری را ،که نقطه کانونی
دموکراســی است ،میبینید که خود این نشان میدهد اول دولت نمیتواند
وارد آن شــود و دوم این اســت که حتی شرکتهای دولتی و شبهدولتی و
خصوصیها و صندوقهای بازنشستگی هم در این حوزه ناتواناند.
چرا؟

زیرا آنها هم یک مدیریت دولتی دارند .مدیریت دولتی انعطافپذیری الزم
را برای تحوالتی که آن کسبوکارها باید هرروزه انجام دهند ،ندارد .من از این
جهت آینده خیلی خوبی برای آن پیشبینی میکنم.
 آیا به نظر شــما راهکاری برای همزیستی کسبوکارهای نوین و

سنتی وجود دارد؟

به نظر من مشارکت این دو با همدیگر راهکار اساسی است .سرمایههای
مشارکتی برای این دو کسبوکار مکانیزم اصلی است .ما در کشورمان این را
نداریم .حداقل دولت وظیفهاش این است که یک بخشی را در وزارت صنایع
بگذارد و ببیند چهکسانی هستند که میتوانند سرمایه به دست آورند .بیشتر،
کسانی میتوانند اعتبارات را جلب کنند که دارای شبکه هستند و بازاریها
و تجارت ســنتی این شبکه را دارند .شبکههای اجتماعی و پیوندهای دور و
نزدیکشان با اصناف و شبکههایی که در داخل بازار دارند ،همچنین ارتباطشان
با روحانیت میتواند یکی از پایههای کسب اعتبار باشد .یعنی کسانی که اعتبار
را تهیه میکنند و از ایدهها استفاده میکنند به خصوص که بازاریها در دادن
ایده ناتوانتر هستند ولی در دادن اعتبار تواناتر .پشت این کسبوکارها (یعنی
کارآفرینی نوین) تا اندازه زیادی اشخاص سنتی وارد شدند ولی باید یک مقدار
شفافتر انجام گیرد تا بتواند این دو بخش را به هم نزدیک کند و این امکان به
وجود آید که با یکدیگر فعالیت کنند.

سرمایههای مشارکتی برای
دو کسبوکار سنتی و نوین
مکانیزم اصلی است .اما ما
در کشورمان این مشارکت
را نداریم .دولت وظیفهاش
این است که یک بخشی را
در وزارت صنایع بگذارد و
ببیند چهکسانی هستند که
میتوانند سرمایه به دست
آورند

ساختارهای
سرمایهخیلی
تغییر کرده است.
بیشترسرمایهبه
شکل سرمایه مالی
نگهداشته میشود
و این مسئله ذهن
کارآفرینان را به
سمت کارهای مالی
برده تا کارهای
تولیدی چون
تغییراتاقتصادی
خیلی سریع اتفاق
میافتد و افراد
نمیخواهند
سرمایهفیزیکیبر
جا بگذارند
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آینده ما
[ آینده مسکن ]

مسکن بخش پیشران اقتصاد نیست
کمال اطهاری از آینده مسکن در ایران میگوید

به اقتصاد دانشبنیان باید توجه شود نه به اقتصاد مستغالت؛ این را کمال اطهاری میگوید .او درباره
جدیدترین طرح دولت ،یعنی بازآفرینی بافت فرسوده معتقد است که طرح موفقی نخواهد بود .او دلیل این
عدم موفقیت را فقدان نهادسازی در محالت شهری میداند .این گفتوگو را بخوانید.

چرا باید خواند:
مسکن در ایران به چه
سمت و سویی میرود؟
کمال اطهاری ،تحلیلگر
ارشد مسکن آینده
مستغالت را در دوری از
رانتجویی میداند .این
گفتوگو را بخوانید.

 در روزهای اخیر ،دولت ،شهرداری و وزارت راه و شهرسازی در مورد

طرح بازآفرینی بافت فرسوده صحبت کردند .آیا به لحاظ اقتصادی امکان
اجرای این طرح مانند گذشته وجود دارد یا موانع و مشکالتی وجود دارد؟
وارد شدن دولت به لحاظ سیاسی و اقتصادی چه حسن و تبعاتی دارد؟

موضوع را باید در چهارچوب اقتصاد سیاسی مسکن و فضا در ایران دید
تا بشود آن را تجزیه و تحلیل کرد .اقتصاد سیاسی نحو ه تولید و توزیع مازاد
اقتصادی اســت .هم فضا و هم مسکن نقش اساسی در نحو ه تولید و توزیع
دارند .نقش دولتها این است که نحوه تولید توزیع را کامال کژکارکرد و رانتی
کردهاند و این اقتصاد رانتی و فضای رانتیشده یا شهری شدن رانت در ایران
تولید و توزیع در ایران را کامال کژکارکرد کردهاست.
چرا چنین میگویید؟

از زمانی که مصوبه هیئت دولت این بود که شهرداریهای کالنشهرها
خودکفا شوند به جای اینکه عنوان کنند که شهرها باید خودکفا شوند ،شهرها
به تراکمفروشــی رو آوردند .معنای آن این است که مثال شهر تهران حدود
پانزده تا بیســت میلیارد دالر ارزبری برای گردش صنایع ،کاالهای مصرفی،
خــودرو ،موادغذایی و ...دارد و چیزی حدود یک و نیم میلیارد دالر صادرات
دارد .حداقل ده برابر صادراتش به خارج ارزبری دارد .این ناشــی از آن است
که شــهر تهران به دوران پس از صنعتی یا اقتصاد دانش گام نگذاشتهاست.
مانع این موضوع همین بخش مسکن و مستغالت بوده که مازاد اقتصادی را
به خودش جذب کرده و مانع شده که به بخشهای مولد جریان پیدا کند و
متعاقب آن سلطه بخش مستغالت بیشتر شده و ارزش سوداگری را در بخش
مسکن بر ارزش مصرفی فایق کرده است .این فایق شدن ارزش سوداگری به
ارزش مصرفی حتی از ارزش مبادله هم فراتر رفته است .به این ترتیب چون
با رانت و با ســالی صد درصد افزایش مسکن بهرهها و سودهای بانکی را باال
برده ،این بخش مولد و مازاد اقتصادی ایران را مانند زالو بلعیده و مانع شده

نکتههایی که باید بدانید
[ اقتصاد سیاسی نحوه تولید و توزیع مازاد اقتصادی است .هم فضا و هم مسکن نقش اساسی
در نحوه تولید و توزیع دارند.
ت .در هیچجای جهان بخش
[اقتصاد دانشپایه پیشران اقتصادی است نه بخش مستغال 
مسکن را پیشران اقتصادی نگذاشتهاند.
[تهران سیاهچاله است چون به قدری مازاد اقتصادی دارد که به صورت رسمی حداقل حدود
پانزده میلیارد دالر ساالنه رانت نفت را جذب میکند و این رانت را پس نمیدهد.
[اگر بخش مسکن میتوانست ایجاد اشتغال بکند ،در اوج آن میتوانست این کار را بکند و به
این وضعیت نمیافتاد.
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که به بقیه جاها برود.
از طبقه اکثریت جامعه هم با بهای رانتی مسکن رانت میگیرد .به این
ترتیب بخشهای کمدرآمد را به حاشیهنشــینی میراند و تلههای فضایی
ایجاد میکند و در داخل شهر هم به سمت مناطقی که امکان رانت در آنها
هست میرود و آن بخشهایی که اصطالح بافتهای فرسوده را به آنها نسبت
میدهیم یا محالت فرودست را ایجاد میکند و آنجا هم تله فضایی به وجود
یآورد.
م 

پس مناطقی که در آنها امکان رانت وجود دارد مناطق پایینشهر
است یا از باال به آنجا تحمیل میشود؟

سه منطقه باالی شهر هفتاد تا هشتاد درصد درآمد شهرداری را از بخش
ساختمان تولید میکند.
 االن که میخواهند به این حوزه پایینی توجه کنند چه اتفاقی ممکن

استبیفتد؟

این برنامه به حوزه پایین بیتوجه است.
چرا؟

جهت این برنامه در چهارچوب کنونی اصال به طرف طبقات پایین نیست
چون نهادســازیهای الزم برای آن را ندارد .توجه آن به این است که بتواند
رانت فراهم بکند برای کسانی که به آنا توسعهگر یا انبوهسازان میگویند .همه
جهان هم به آنها لقب انبوهساز میدهند و لقب پرفضیلتی به آنها نمیدهند.
در ایران همین که لقب بهتری به آنها دادند معلوم میشود که کاسهای زیر
نیمکاسه است .محلهمحوری و بانکپذیری کمدرآمدها و شرکتهای محلهای
كه در همهجهان معمول است از کره جنوبی گرفته تا انگلستان و برزیل ،نیز
در آنها تعریف نشدهاست .شرکتهای محلهای سابقهای طوالنی دارند و همه
هم از قواعد بازار تبعیت میکنند و اصال ضد نهاد بازار نیستند بلکه مکمل نهاد
بازار و برای توانمندی آن هســتند .در صحبتهایی که کردهاند قسمتهای
کوچکی از محلههای باالی شهر مثل دارآباد یا فرحزاد و ...را پایلوت گذاشتهاند
که به آن عمل کنند .در واقع چون قبال نظام بانکپذیری کمدرآمدها صورت
نگرفته بود طرحهای قبلی شکســت خورد یا با بازارسپاری بود ،مثل انتشار
اوراق مشــارکت و فروش متری مسکن که یک ملقمه ناکارآمد را برای این
چیزی که اکنون بازآفرینی میگویند ،درست کردند که حاصل آن چند هزار
واحد مسکونی خالیمانده و بدون مشتری در محالت جنوب شهر تهران است.

شما به مسئله عدم نهادسازی در این حوزه اشاره کردید .در همین
شرایطی که هستیم اگر قرار باشد این طرح اجرا شود ،چه آسیبهایی هم
از لحاظ مسائل اجتماعی و هم از لحاظ بازار مسکن که برخی میگویند
پیشران اقتصادی است ،ممکن است به وجود آید؟

برخی که میگویند پیشران اقتصادی ،منظورشان همان رانتجوها هستند.
همانها که ارزش سوداگری را دنبال میکنند .انگار که فراموش میکنند حتی
اگر بخواهند از دستورالعملهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تبعیت
کنند و حتی حرفهای درســتی را که در برنامههای پنجم و سیاستهای
کلی نظام گذاشته شده عملی کنند ،اقتصاد دانشپایه پیشران اقتصادی است
نه بخش مســتغالت .در هیچجای جهان بخش مسکن را پیشران اقتصادی

برای ساماندهی اینکه یک کاالیی به دست مردم برسد و این کاال بتواند آسایشی دهد و در
نتیجه بتوانند بالندگی فکری داشته باشند ،نباید رانت داد و از طرفی اگر این رانت را بدهند
پساندازهایشان به جای اختصاص در بخش مولد ،نابود میشود.

نگذاشتهاند و چنین آدمهایی را مسخرهشان میکنند و اصال در حوزه اقتصاد
راهشــان نمیدهند .در این مقوله و همین ترتیبی که رخ داده در واقع بدون
اینکه مجموعه کاملی در جایگاه بخش مسکن و در چهارچوب یک سیاست
اجتماعی و بازسازی فضا را هم در همان چهارچوب دنبال کند که بتواند بخش
مولد را جلو براند ،برای ایجاد اشتغال سراغ بحث مسکن آمده است.
اگر بخش مسکن میتوانست ایجاد اشتغال بکند ،در اوج آن میتوانست
این کار را بکند و به این وضعیت نمیافتاد .وقتی اقتصادی دانشبنیان باشد
میشود اقتصاد چین ،کره جنوبی ،معجزه اقتصادی برزیل و یا معجزه اقتصادی
هند و ادامه پیدا میکند و چون این تولید و توزیع مازاد اقتصادی به صورت
ارزش افزوده فزاینده ایجاد میشود ،میشود مثل خود تهران که شهر رانتی
اســت و فضای آن هم رانتی است .وقتی میگوییم پانزده تا بیست میلیارد
دالر ارزبــری داریم و یک و نیم میلیــارد دالر صادرات یعنی مازاد اقتصادی
الزم برای اداره خــودش را ندارد .این مازاد اقتصادی از نفت میآید و جذب
بخش سوداگری مستغالت میشود و این بخش هم مثل زالو بقیه بخشها
را میمکد .کسی که با این واقعیات از پیشرانی بخش مسکن صحبت میکند
حتما خواب بدی برای اقتصاد ایران دیده یعنی صرفا ســودجو نیست بلکه
خواب بدی برای اقتصاد ایران دیده است .اگر ناخودآگاه هم باشد ،همانقدر
میتواند مصیبتزا باشــد .حتی اگر نادان هم باشــد مثل جاسوس است و
باید با آن برخورد قاطع صورت گیرد .در اوج مشــغول بودن بخش مسکن،
تهران بین ســال  85تا  ،90سیصدهزار شغل از دست داد و سیصدهزار نفر
بر جمعیتش افزوده شد و فضاهایش هم به گونهای سازمان یافت که مشکل
ش در آن توسع ه پیدا کند .کالنشهرها محل اصلی و مسند
است اقتصاد دان 
اقتصاد دانشاند .با دوران صنعتی این فرق را میکند که حاال تولید و توزیع
مازاد اقتصادی از شهرکهای صنعتی بیرون آمده و در خود شهر آمده و باید
فضاهایی به جای شــهرک صنعتی و پهنهها و خوشههای صنایع پیشرو و
صنایع خالق را در داخل شهر تعریف کرد و در همه جهان نقش شهرداریها
این است .برای ساماندهی اینکه یک کاالیی به دست مردم برسد و این کاال
بتواند آسایشــی دهد و در نتیجه بتوانند بالندگی فکری داشته باشند ،نباید
رانت داد و از طرفی اگر این رانت را بدهند پساندازهایشان به جای اختصاص
در بخش مولد ،نابود میشود .آنهایی هم که پسانداری از جایی دیگر دارند به
جای گذاشتن در بخش مولد ،در بانک میگذارند تا بیست درصد سود بگیرند
که باعث میشــوند این حلقه کژکارکردی شکلگیرد به طوری که بیست
درصد اوراق مشارکت پخش میکند برای آنکه ده درصد بخشایش را به آنهایی
که اسمشان را گذاشتند توسعهگر بدهد به جای اینکه به بخش صنعت که
دانشبنیان است عنایت فرماید .حرفهای بیمعنا راجعبه مسکن را هم دوباره
رایج میکنند .به آقای احمدینژاد رأی ندادند چون ایشان میگفتند بخش
مسکن لوکوموتیو اقتصاد ایران است و دیدیدم که این لوکوموتیو چه بالیی سر
اقتصاد ایران آورد اما باز این موضوع را این دولت تکرار میکند .به شما رأی
دادند که تکرار نکنید.
شما اقتصاد سیاسی شهری تهران را به سیاهچاله تعبیر میکنید؛
همچنین معتقدید در بخش مسکن رکود وجود ندارد بلکه قفلشدگی
اقتصادی وجود دارد .راه نجات از این سیاهچاله را چه میدانید؟

تهران سیاهچاله اســت چون به قدری مازاد اقتصادی دارد که به صورت
رســمی حداقل حدود پانزده میلیارد دالر ساالنه رانت نفت را جذب میکند
و این رانت را پس نمیدهد .در واقع به این معنا ســیاهچاله است و آینده آن
هم تیرهتر از اکنون است زیرا ارزیابی میکنند که آیا فضای الزم برای توسعه
اقتصاد دانش را فراهــم آورده یا نه ،نهادهای الزم را به وجود آورده یا نه ،آیا
توانسته مسکن کمدرآمدها را سامان دهد یعنی ثبات اجتماعی ایجاد کند.
ارزیابی میکنند و میگویند آینده آن روشــنتر نیست یعنی دورنمای شهر

تهران در رتبهبندی شهرهای جهانی
پایینتر از موقعیت کنونی آن است.
همانطور که شاخص پیچیدگی در
اقتصاد تهران نسبت به قبل از انقالب
پایینتر رفته اســت .قبل از انقالب
اگر ماشــینی را مونتــاژ میکردید،
نسبت به جهان پیشرو بوده و خیلی
از کشــورهای جهــان ســوم آن را
نداشتند اما االن وقتی پراید را مونتاژ
یگویند
یکنید عقبتر رفتهاید و م 
م 
شاخص پیچیدگی در اقتصاد ایران
نسبت به جهان پایینتر رفته است
و پیشپاافتادگــی در اقتصاد ایران
بیشتر شده و تنوع نسبت به گذشته
کمتر شــده که خود این سیاهچاله
اســت .الزمه نهادســازیهای الزم
این اســت که این حــرف احمقانه
را که بخش مســکن پیشران است
کنار بگذارید تا از ســیاهچاله بیرون
بیایید .در مورد قفلشــدگی بخش
مسکن باز هم ســوداگران و ائتالف
مسلط اقتصاد ایران نمیفهمد که باید شغل ایجاد کند و تا زمانی که شغل به
اندازه کافی ایجاد نشود و این شغلها در بخشهای مولد نباشد و پایدار هم
نباشد همچنین شغل برای تحصیلکردهها نباشد و بیشتر کارگرهای ساده
در ساختمانها را که مهارت زیادی ندارند در بر بگیرد ،تقاضای موثر به اندازه
کافی باال نمیرود و پایدار هم نیست تا بخش مسکن را به تحرک وادارد .اگر
هم همچنان بخش مسکن رانتی باشد ،چون اکثریت جامعه درآمد رانتی ندارد
پس بخش مسکن قفلشده میماند .اینها در اقتصاد بسیار واضح است و در
همه کشورهای جهان قواعد بخش مسکن در اقتصاد نئوکالسیک مشخص
است و به بخش مسکن و هرگونه زمینهای بایر مالیاتهای سنگین میبندند
تا رانت بر اقتصاد غالب نشود و مانع قفلشدن شوند.
 اگر بخواهیم راهکاری برای خروج از این مسئله داشته باشیم ،آن

راهکار از نظر شما چیست؟

یک راهکار وجود دارد و این را خوشــبختانه باالترین مقام مملکت تکرار
میکند و آن این اســت که ما اقتصاد مبتنی بر دانش را در دستور کار قرار
دهیم ،منابع اندکمان را جمع کنیم و آنها را همپیوند کنیم .این اراده در دولت
به صورت منســجم وجود ندارد .اول بایــد ارادهاش به وجود آید چون تعداد
زیادی صندوقهای توسعه صادرات ،امید کارآفرینی ،شکوفایی و ...به وجود
آمده اما نهادهای الزم برای آنها به وجود نیامده .یکی از موضوعات اساســی
در ایران این است که پشتیبانی الزم از مالکیت فکری صورت نمیگیرد .این
موضوع در دستور کار مستقیم نیســت و ایجاد فضای الزم برای آن هم در
دستور کار نیست .جزو وظایف اصلی شهرداری این است که فضای الزم برای
اقتصاد دانشبنیان را ایجاد کند .شهرداری یک کاالی عمومی به نام فضا در
اختیار دارد که در اختیار هیچکس نیست و تخصیص بهینه فضا برای توسعه
اقتصادی دانشبنیان جزو وظایف شــهرداری است .هنوز این فهم در حوزه
شهرداری و شورای شهر وجود ندارد با اینکه وظیفه اصلی شهرداریهاست .از
دهه  ۱۹۹۰جزو تکستبوکهای مدیریت شهری است .در ایران هنوز بحثی
وجود دارد که آیا وظیفه شــهرداری خدمات شهری است یا بیشتر از آن هم
وظیفه دارد .این بحثها مثل این است که در دوران قاجار به سر میبریم.

وقتی اقتصادی
دانشبنیان باشد
میشود اقتصاد
چین ،کره جنوبی،
معجزهاقتصادی
برزیل و یا معجزه
اقتصادی هند و
ادامه پیدا میکند
و چون این تولید
و توزیع مازاد
اقتصادی به
صورت ارزش
افزوده فزاینده
ایجاد میشود،
میشود مثل خود
تهران که شهر
رانتی است و
فضای آن هم رانتی
است
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آینده ما

[ پیشبینیهایی برای ماههای پیشرو ]

سال پرریسک ۹۷

ت ؟
امسال جهان با چه مخاطرات حتمیای روبهروس 
مرکز تحقیقاتی اوراسیا مهمترین ریسکهای جهانی سال آینده را
بررسی میکند

JJمقدمه :سال بد
کاوه شجاعی
بگذارید روراســت باشیم ۲۰۱۸ :حس خوبی در ما
دبیر بخش آیندهپژوهی
ایجاد نمیکند .درست است که بازارهای جهانی دوباره
در حال رونقگیریاند و اوضاع اقتصاد بد نیســت ،اما
چرا باید خواند:
شهروندان در کشورهای مختلف به شدت چنددستهاند
بلومبرگ بیزینسویک
و حکومتهــا هم حکمرانی خاصــی نمیکنند .نظم
به همراه مجله
جهانــی در حال فروپاشــیدن اســت .ایــن حجم از
نیوساینتیستدر
چالشهای سیاسی همزمان در دنیا مرعوبکننده است.
گزارشی ویژه توضیح
مشروعیت لیبرالدموکراسیها به پایینترین حد خود از
داده که چرا گروهی از
زمان جنگ جهانی دوم تاکنون رسیده است و به نظر
دانشمندان و محققان
ی آنها قابل حل باشد.
نمیرسد اکثر مشکالت ساختار 
به آینده تمدن غربی
قدرتمندترین سران جهان امروز عالقه اندکی به جامعه
بدبینهستندو
مدنی یا ارزشهای مشترک نشان میدهند.
فروپاشی آن را نزدیک
طی  ۲۰سالی که ما گروه اوراسیا را راه انداختهایم
میدانند
محیط جهانی باال و پایینهای خود را داشته است.
اما اگر بخواهیم یک ســال را به عنوان سال بحرانهای غیرمنتظره بزرگ انتخاب
کنیم  -معادل ژئوپلیتیک سقوط مالی  - ۲۰۰۸آن سال  ۲۰۱۸خواهد بود .متاسفیم.
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JJراه بدون بازگشت
سال گذشته نوشتیم که جهان وارد دوره رکود ژئوپلیتیک میشود .یعنی نظم آشنای
دنیای پس از جنگ جهانی دوم از بین رفته و ابرقدرتی وجود ندارد که بخواهد  -یا بتواند
 رهبری جهان غرب را برعهده بگیرد .با انتخاب دونالد ترامپ به ریاستجمهوری امریكاحرکت سیاست جهانی به سمت وضعیت قانون جنگل سرعت گرفته است .از جایی که
در حال حاضر هستیم ،امکان اینکه به ثبات قبلی برگردیم بسیار کم است .ما احتماال قدم
در راهی بدون بازگشت میگذاریم.
امریكا رهبر نظم جهانی قبلی بود .حاال ما به طور واضح با جهانی روبهروییم که کشوری
رهبریاش نمیکند .و کشور یا کشورهایی هم نیستند که بخواهند رهبری را در دست
بگیرند یا نظم تازهای بسازند.
چالشهایی که رویکرد ترامپ در محیط بینالمللی به وجود آورده محصول سیاست
یکجانبهگرای اوســت .متحدان و رقبا به یک اندازه سردرگماند :موضع امریكا چیست؟
دولت ترامپ میخواهد به چه برسد؟ ترامپ عملگراست یا فقط میخواهد نظ م قبلی را
به هم بزند؟ لحن ستیزهجویانهاش فقط تاکتیکی در مذاکر ه است یا او واقعا هراسی ندارد
که امریكا را وارد جنگی تازه کند؟ یا سیاستی در کار است یا همهاش فیلم است و ترامپ
نقش بازی میکند؟
افول نفوذ امریكا در صحنه سیاســت جهان در سال  ۲۰۱۸تشدید خواهد شد .کاخ
سفید ترامپ اســتراتژی خاصی در صحنه جهانی ندارد و ماشین قدرت جهانی امریكا
احتماال بعد از دورهای پتپت کردن ،متوقف خواهد شد.
با این مقدمه ،با مهمترین ریســکهای برهمزننده نظم کنونی دنیا در ماههای آینده
آشنا شوید.

غربیها منتظر بودند ظهور طبقه متوسط در چین باعث حرکت چینیها به سمت
لیبرالدموکراسی شود .چینیها مقاومت کردند و حاال مدل سیاسی چین قدرتمندتر
از همیشه است ،آن هم در زمانی که مدل سیاسی امریكا ضعیفتر از قبل است

1

چین از خأل قدرت استفاده میکند

کنگــره نوزدهــم حــزب کمونیســت چین
نقطهعطفی در تاریخ معاصر این کشــور بود.
سخنرانی شی جینپینگ رئیسجمهور چین
در نهایت مهمترین واقعه ژئوپلیتیکی جهان از
زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به حساب
خواهد آمد .تا سال گذشته چین از صحبت کردن درباره رهبری جهانی پرهیز
میکرد و لحن دیپلماتیکش به ندرت ایدئولوژیک بود .اما در سال  ۲۰۱۷پکن
آشکارا استراتژی رسمیاش را تغییر داد .چین دیگر منتظر فرصت نیست .شی
توانســته چین را پشت خود یکپارچه کند و این باعث شده پکن در محیط
بینالمللی قدرت تازهای پیدا کند و برایش قوانین تازه تعیین کند .شی البته
به لحاظ زمانی خوششانسی هم آورده است :ترامپ از زیر بار تعهدات امریكا
در برابر همپیمانانش شانه خالی میکند و باعث شده متحدانش درباره نقش
آینده امریكا در آسیا دچار تردید شوند .این خأل قدرتی را به وجود آورده که
راه را برای مانور چین باز کرده است.
تــا چند ده ه اکثر تحلیلگــران غربی فکر میکردنــد که ظهور طبقه
متوسط در چین باعث میشود رهبران این کشور باالجبار کشور را به سمت
لیبرالدموکراســی غربی حرکت دهند .آنها ایــن کار را نکردند و حاال مدل
سیاســی چین  -با وجود چالشهای داخلی  -قدرتمندتر از همیشه به نظر
میرسد .آن هم در زمانی که مدل سیاسی امریكا ضعیفتر از هر وقتی است.
امروز به لحاظ مشــروعیت حکومت در چشم شهروندان ،این امریكاست که
نیازمند اصالحات ساختاری سیاسی است .و این اعتراف تکاندهندهای است.
این را بگذارید کنار واقعیت مهم دیگر :اینکه رهبر کنونی چین قدرتمندترین
رهبر این کشــور از زمان مائو زدونگ به حســاب میآیــد و ترامپ یکی از
ضعیفترین روســای جمهور تاریخ امریكاست .به همین خاطر است که ما
شاهد تغییر در توازن قدرت جهانی هستیم.
این یعنی چین در حال اعمال اســتانداردهای بینالمللی خود است و با
مقاومتی کمتر از سابق روبهرو میشــود .این روند را میتوانیم در سه حوزه
متفاوت ببینیم (در حوزه چهارم چین با مقاومت شدید روبهروست):
بازرگانی و سرمایهگذاری :هیچ کشوری در دنیای امروز نتوانسته به اندازه
ی بازرگانی و سرمایهگذاری بسازد .در حالی
چین چنین موثر شــبکه جهان 
که دیگر کشورها محلی یا دوجانبه میاندیشند ،چین به سراسر جهان فکر
میکند ،پول خرج میکند و محیط بینالمللیاش را میسازد .این باعث جلب
توجه کشــورهای مختلف در آسیا ،افریقا ،خاورمیانه و حتی امریكای التین
شده و عده زیادی به فکر تقلید افتادهاند .آنها نتیجه مدل چینی را میبینند.
تکنولوژی :چین و امریكا بزرگترین سرمایهگذاران در تکنولوژیهای نو،
به خصوص هوش مصنوعی ،هســتند .در امریكا رهبری این حوزه در دست
بخش خصوصی است اما در چین این دولت است که رهبری را در دست دارد
و همراه قویترین شرکتها و موسسات تکنولوژیک حرکت میکند .دولت
چین تالش میکند ذهنیت مــردم را در این حوزهها با آنچه که مد نظرش
است هماهنگ کند.
شها :تنها ارزش سیاسی که چین صادر میکند اصل عدم دخالت در
ارز 
امور داخلی دیگر کشورهاست .سیستم غربی شکل دیگری برخورد میکند :به
کشورهای فقیرتر کمک مالی میکند و در عوض از آنها میخواهد که دست به
اصالحات سیاسی و اقتصادی  -به شیوه غربی  -بزنند .به همین خاطر سیاست
عدم دخالت چین به شدت برای کشورهای غیرغربی دنیا جذاب است .با به
قدرت رسیدن ترامپ و بیتوجهی او به سیاست بینالملل و همچنین درگیر
بودن رهبران اروپا با مسائل داخلیشان ،رویکرد غیرایدئولوژیک چین در حوزه
تجارت و دیپلماسی بدون مقاومت به پیشروی ادامه میدهد.

اما در یک حوزه شاهد چنین روندی نیستیم :امنیت .مدل چینی در حوزه
امنیت ملی مدل جذابی نشده است چون چین در این حوزه در بهترین حالت
فقط قدرتی منطقهای است( .بودجه امریكا در این بخش بسیاربسیار باالتر از
چین است).
قدرتگیری چین چه عواقبی خواهد داشت؟ محیط تجارت بینالمللی
باید با قوانین ،استانداردها و رسو م تازهای سازگار شود که چینیها مدافعش
هستند .وقتی جهان تحت دو شــکل تجارت بینالملل پیش برود  -شکل
چینی و شکل غربی  -یعنی بازار به دو شکل تنظیم خواهد شد و این هزینه
انجام تجارت را باال میبرد.
نکته دوم این اســت که آسیا دوقطبی خواهد شد چون کشورها مجبور
میشــوند بین چین و امریكا یکی را انتخاب کنند .کشــورهای بزرگتر و
توسعهیافتهتر آسیایی  -ژاپن ،هند ،استرالیا و به میزان کمتری کره جنوبی -
رویکرد تازه رئیسجمهور چین را تهدیدی علیه مدل دموکراتیک کاپیتالیستی
خودشان میدانند .به هر حال به خصوص از سال  ۲۰۰۸به این طرف جذابیت
لیبرالدموکراسیهای غربی روزبهروز در حال کاهش است .برای غربیها البته
چین مدل جذابی نیست اما باقی نقاط دنیا به چین به عنوان الگوی مناسب
نگاه میکنند .پس میتوان گفت جذابتر شــدن مدل چینی و همچنین
افزایش نفوذ اقتصادی و سیاســی این کشور ،مهمترین ریسک سال ۲۰۱۸
برای غرب خواهد بود.

فراموش نکنید
نظمکنونی
دنیانظمی
امریكایی  -غربی
است و بعضی
از ریسکهای
وارد بر آن  -مثل
قدرتگیری چین -
برای ما در ایران نه
ریسک ،که احتماال
فرصت است

چهکسی میگوید چین قدرت نرم ندارد؟

در نظر مردم کشورهای خاورمیانه و امریكای التین،
چین در مقایسه با امریكا کامال محبوبتر است
در این کشورها چین چقدر از امریكا محبوبتر است؟ (تفاوت به درصد)
خاورمیانه
تونس
لبنان
اردن
ترکیه

امریكای التین

مکزیک

شیلی
پرو

آرژانتین
ونزوئال
برزیل

منبعPew Research Center :
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جنگهایتصادفی

جهان از یازدهم سپتامبر  ۲۰۰۱به این طرف شاهد هیچ بحران
بزرگ ژئوپلیتیکی نبوده است و هیچکدام از بحرانهای دهههای
اخیر  -به جز بحران موشکی کوبا  -توسط دولتها کلید نخورده
است .اما در دنیای امروز نمیشود ریسک آغاز جنگی تصادفی را
نادیده گرفت :در سال  ۲۰۱۸در نقاط مختلفی از دنیا یک اتفاق
یا برآورد اشتباه میتواند به جنگ جدی بینالمللی ختم شود .یکی از دالیل باال رفتن چنین
ریسکی پایین آمدن انعطافپذیری محیط سیاسی بینالمللی است .ما در آستانه جنگ
سوم جهانی نیستیم اما نبود یک قدرت بینالمللی که روی امنیت دنیا سرمایهگذاری کرده
باشد ،و همچنین افزایش تعداد بازیگران غیردولتی که توانایی انجام اقدامات بیثباتکننده
را دارند ،باعث شده جهان به جای خطرناکتری بدل شود .در طول ماههای اخیر احتمال
ل توجهی باال رفته و این روند ادامه خواهد یافت .در سال
حوادث ژئوپلیتیکی به طرز قاب 
 ۲۰۱۸در چند منطقه و حوزه میتوانیم شاهد چنین حوادثی باشیم:
حمالت سایبری :ریسک یک حمله عظیم سایبری در دوره بیاعتمادی بینالمللی و
نبود هنجارها و استانداردهای مشترک باال رفته و همین عوامل واکنش هماهنگ به آن را
دشوار کرده است .در صورت چنین حملهای احتمال واکنش احساساتی و بیش از اندازه
توسط کشور قربانی وجود دارد .تهدیدهای اصلی سایبری علیه غرب از سوی سه کشور
انجام میشود (روسیه ،چین و کره شمالی) و یک بازیگر غیردولتی قوی ()Anonymous
هم گاهی دست به حمله میزند .حمالت سایبری میتوانند ضربات جبرانناپذیری به بار
بیاورند :هکرها میتوانند اطالعات حساس را علنی کنند  -حتی آژانس امنیت ملی امریكا
هم از رخنه اطالعاتی در امان نبوده اســت .هکرها میتوانند به زیرساختها به گونهای
ضربه بزنند که اقتصاد و زندگی در یک کشور تحتالشعاع قرار بگیرد .آنها حتی توانایی
این را دارند که کل اینترنت یک کشورکوچک را گروگان بگیرند .در میان تمام تصادفات
ژئوپلیتیکی که در فهرست امسال وجود دارند حمالت سایبری خطرناکترین آنهاست.
کره شمالی :بدیهیترین ریسک تصادف ژئوپلیتیکی در دنیای کنونی .انتظار میرود
وضعیت کنونی در کره شمالی و اطرافش در سال  ۲۰۱۸هم ادامه پیدا کند .همه میدانند
که گزینه نظامیای که امریكا حرفش را میزند اصال برای واشنگتن گزینه مناسبی نیست.
فراموش نکنید که کره شمالی اهل خودکشی نیست و بیگدار به آب نمیزند .آنها احتماال
آزمایشهای موشکی بیشــتری انجام خواهند داد اما حمله مستقیم نظامی به یکی از
رقبایشان تقریبا غیرقابل تصور است .با اینهمه آزمایشهای موشکی در نزدیکی قلمرو
ژاپن ذاتا پرریسک اســت و میتواند باعث واکنشی شدیدتر شود .این را اضافه کنید به
مانورهای نظامی رو به گســترش کره شمالی ،امریكا و متحدانش در منطقه و همه این
مانورها در تیررس طرف مقابل هستند .یک حرکت اشتباه در چنین وضعیتی میتواند
بسیار خطرناک باشد .احتمال جنگ که ریسک صدمه شدید به یکی از متحدان امریكا را
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باال میبرد و به اقتصاد منطقه ضربه میزند همچنان بسیار پایین است .اما امروز بیشتر از
هر زمان دیگری میتوان احتمالش را در نظر گرفت.
سوریه :انتظار میرود شعله جنگ در سوریه در سال  ۲۰۱۸کمرمقتر شود اما هنوز
سه بازیگر اصلی پیکارها  -روسیه ،امریكا و ایران  -در مناطقی نزدیک به هم با تجهیزات
جنگی سنگین مستقر شدهاند :این بازیگران یا از هم خوششان نمیآید یا به هم اطمینان
ندارند .بمبافکنهای روسی و امریكایی به طور مرتب به مناطق مرزی طرف مقابل پرواز
میکنند و یک حمله اشتباه میتواند به مرگ سربازان امریكایی و روس منجر شود .اما
آنچه واقعا در سوریه خطرناک است رابطه تهران -واشنگتن است .ترامپ به دنبال بیرون
راندن ایران از سوریه است و این ریسک تقابل را باال میبرد.
واشنگتن-مسکو :ترامپ شخصا به دنبال رابطهای بهتر با والدیمیر پوتین رئیسجمهور
روسیه اســت اما چندین عامل دست و پایش را بســته است :اولی کمیسیون تحقیق
کنگره به سرپرستی رابرت مولر است که به دنبال کشف ارتباطات احتمالی تیم ترامپ
و روسهاست .دومی کنگره به رهبری جمهوریخواهان است که نگاه به شدت منفی به
روسها دارد .رسانههای امریكا که به شدت علیه تمام سیاستهای ترامپ موضع میگیرند.
و باالخره حتی شماری از اعضای دولت ترامپ هم به این رابطه نگاه خوبی ندارند .به همین
خاطــر وقتی که مولر نتایج تحقیقاتش را درباره دخالت روسها در انتخابات اعالم کند
مخالفان ترامپ خواستار اعمال سیاست سفت و سخت علیه کرملین خواهند شد .کنگره
احتماال از این رویکرد حمایت خواهد کرد اما ترامپ موافق نخواهد بود .ممکن است کنگره
و رسانههای امریكایی شروع به افشاگری علیه کرملین کنند و پوتین هم در عوض دستور
حمله سایبری با هدف درز اطالعات مربوط به ردهباالهای جمهوریخواه کنگره را صادر
کند .اگر پوتین و ترامپ را کنار بگذاریم رابطه امریكا و روسیه به طرز واضحی خصمانه
است و نتیجه تحقیقات مولر اوضاع را بدتر خواهد کرد.
تروریسم :احتمال حمالت متعارف تروریستی در خاورمیانه ،شمال افریقا و جنوب/
جنوب شرق آسیا امسال بیشتر از جهان توسعهیافته خواهد بود .با اینهمه پایان حکومت
داعش در عراق و ســوریه باعث میشود تعداد زیادی از تروریستها به خانه برگردند و
این احتمال حمالت در اروپا را افزایش میدهد .احتمال حمله ســنگین تروریستی در
ی بیشتری پیدا
امریكا پایین خواهد بود .اما اگر چنین حملهای رخ دهدکشور دودستگ 
خواهد کرد و ترامپ هم كه در داخل قدرتش به چالش کشیده شده سعی میکند برای
حواسپرتی افکار عمومی هم که شده به جایی حمله کند .نتیجه چنین حملهای تقویت
سیاستهای امنیتی و ضدمهاجرتی ترامپ خواهد بود که به نفع اقتصاد نیست و تضعیف
جامعه مدنی امریكا را در پی خواهد داشت .چنین حمالتی در اروپا هم تبعات سیاسی
خواهند داشــت و پوپولیستهای دستراستی را قوی میکنند و باعث میشوند احزاب
حاکم هم سیاستهای تندروانهتری در پیش بگیرند.

3

گ سرد بر سر تکنولوژی
جن 

پیشرفتهای هیجانانگیز در جهان تکنولوژی روز به روز
سرعت بیشتری میگیرد .در سالهای اخیر به کمک انقالب
ارتباطی ،مردم در سراســر جهان دسترســی بیسابقهای به
اطالعات پیدا کردهاند و همکاریهای فرامرزی افزایش داشته
اســت .اما تکنولوژی عالوه بر اینها تبدیل به مهمترین عامل
کسب درآمد و قدرت شده است :در بلندمدت آن شرکت یا کشوری برنده است که در این
سه حوزه به طور همزمان پیشرفت داشته باشد :هوش مصنوعی ،کالنداده ()big data
و شبکههای فوق سریع .هرسه اینها کامال به هم مربوطاند:
هر سیستم هوش مصنوعی برای قویتر شدن به جریان متناوب دیتا نیاز دارد .به جز
تلفنهای همراه ،آرامآرام با باالرفتن سرعت اینترنت ماشینهای ما ،خانهها ،کارخانهها و
زیرساختهای عمومی هم دیجیتال میشوند و این یعنی آنها هم در حال تولید کوهی
از دیتا هستند .شرکتها و دولتها برای دست پیدا کردن به چنین دیتایی میجنگند.
والدیمیر پوتین سال گذشته اعالم کرد دولتی که در حوزه هوش مصنوعی قدرت را در
دست بگیرد ابرقدرت جهان آینده خواهد بود .تا آن روز البته چند سال زمان داریم .فعال اما
بزرگترین جنگ دنیا بر سر رسیدن به قدرت اقتصادی ،جنگ در حوزه تکنولوژی است.
در سال  ۲۰۱۸این جنگ در چندین حوزه در جریان خواهد بود :رقابت بر سر پیشرفت
تکنولوژیک :این جنگ میان چین و امریكا در جریان
است .غولهای تکنولوژی در هردو کشور با سرعت
شدید در حوزههای هوش مصنوعی و سوپرکامپیوترها
حرکت میکنند .برنده این جنگ میتواند در چند
دهــه آینده به لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی بر دنیا
مسلط شود .امریكا شــاهد هنوز نابغهها را به خود
جذب میکند اما چینیها تکنولوژیستهای بیشتری
تربیت میکننــد .دولت چین روز به روز ســرمایه
بیشــتری را صرف تحقیق در این حوزه میکند اما
دولت امریكا کنترل خاصی روی بازار ندارد و بخش

خصوصی در اینجا همهکاره اســت .به هر حال رقابت دو کشــور بسیار نزدیک است و
نمیتوان برنده را حدس زد.
رقابت بر سر تسلط بر بازار :این رقابت بین چین و امریكا در کشورها و مناطق دیگر
جریان خواهد داشت .این کشورها هستند که باید تصمیم بگیرند کدام محصول و استاندارد
را میپذیرند .رقابت اصلی در بازارهای عظیم افریقا ،هند ،برزیل و حتی اروپا خواهد بود.
به عالوه امریــكا و چین تالش میکنند به تامینکننده اصلی تکنولوژی شــرکای
بینالمللیشان تبدیل شوند .این جنگ در سه حوزه رخ میدهد :زیرساختهای شهری (از
کابلکشی فیبر نوری تا رایانش ابری) ،وسایل مصرفی (قراردادن نسل بعدی اسمارتفونها
در دست تکتک افراد یک کشور) و باالخره در حوزه تجهیزات و تکنولوژیهای امنیتی
و جنگی .این آخری اهمیت فراوانی دارد و میتوانید آن را با قراردادهای فروش سالح در
ســالهای گذشته مقایسه کنید .در این حوزه چین از بیاعتمادی جهان به امریكا سود
میبرد  -به خصوص بعد از افشاگریهای ادوارد اسنودن  -و نکته دیگر ارزانتر بودن قیمت
تکنولوژی چینی اســت .نقطهضعف چین به طور سنتی کیفیت کاالهایش بوده اما در
طول سالهای اخیر آنها توانستهاند کیفیت را باال ببرند .نکته اینجاست كه با قدرتگیری
چین در حوزه سیاست بینالملل اروپاییها و دیگران نسبت به خرید تکنولوژیک از چین
حساسترمیشوند.

جنگ سرد جهانی در حوزه تکنولوژی
تنسنت

امریكا علیه چین

آمازون

۵۶۹ ۴۸۳

۵۲۲ ۴۴۰
علیبابا

فیسبوک

بایدو

گوگل

۴۷۴ ۸۲

ارزش بازار غولهای تکنولوژی
(به میلیارد دالر)

۷۷۳ ۲۴۶ 202 143 ۳۴۰ ۲۵۰
هزار
ربات در حال استفاده
(برآورد سال )۲۰۱۷

شرکتهای امریكایی به طور بینالمللی فعالیت
میکنند ،توجه چندانی به اولویتهای دولت ندارند
و فقط در حوزه مقررات حاکم بر صنعتشان با آن وارد
تعامل میشوند.
دولت چین با سیاستگذاریهای ملی و برنامههای
ویژهاش در حوزه تکنولوژی روی شرکتهای این
حوزه نفوذ زیادی دارد .شرکتهای چینی باید با نگاه
به اهداف ملی دست به سیاستگذاری بزنند.

از قدرتمندترین  ۵۰۰سوپرکامپیوتر
دنیا (در سال )۲۰۱۷

۱۱۲ ۵.۵

میلیارد
تریلیارد
پرداخت با موبایل (در سال )۲۰۱۶

کاربران اینترنت (میلیون نفر)

8 ۷۵

استارتآپهای مهم حوزه هوش
مصنوعی
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روابط ایران و امریكا

سوزن ترامپ روی ایران گیر کرده است .به او الهام شده
که ایران منشأ اکثر مشکالت جهان است .به همین خاطر
روابط ایران و امریكا در ســال  ۲۰۱۸یکی از ریســکهای
ژئوپلیتیکی است که بر بازارها تاثیر خواهد گذاشت .توافق
اتمی برجام احتماال از سال  ۲۰۱۸جان سالم به در خواهد
برد اما احتمال به هم خوردنش هم وجود دارد و این منطقه را به سمت بحران واقعی
میکشاند.
اســتراتژی دولت ترامپ مقابله با نفوذ منطقهای ایران اســت ،به همین خاطر در
ماههای آینده شاهد حمایت قوی واشنگتن از عربستان خواهیم بود و تالشهای امریكا
در ســوریه ،عراق ،لبنان و یمن واضحتر خواهد شد .امریكا احتماال با سرعت بیشتری
با ســاح تحریم با آزمایشهای موشکی ایران مقابله خواهد کرد .سعودیها و حاکم
جدیدشــان که سیاستهای پرریسکی را دنبال میکند تالش خواهند کرد ترامپ را
بیشتر علیه ایران برانگیزند .احتمال حمالت سایبری ایران و عربستان علیه هم امسال
باالتر خواهد رفت .این به نفع سرمایهگذاری خارجی در دو کشور نیست.

ریسکهایغلطانداز
این سه مورد ممکن است ریسک جدی به نظر برسند اما در
سال  ۲۰۱۸زیاد نباید نگرانشان بود:

JJکاخ سفید ترامپ
درست اســت که تصویب الیحه اصالح مالیاتی امریكا
پیــروزی بزرگ ترامپ و جمهوریخواهان بود ،اما در ســال  ۲۰۱۸هم این واقعیت
تغییــر نخواهد کرد که ترامپ ضعیفترین رئیسجمهور امریكا طی دهههای اخیر
است آن هم درون سیستمی که حتی روسای جمهور قوی هم کار زیادی نمیتوانند
از پیــش ببرند .هیچکــس نمیتواند جلوی توئیتهای ترامپ را بگیرد اما نوشــته
۲۸۰حرفی به معنای سیاستگذاری نیست .در سنا و مجلس نمایندگان اختالف نظر
جمهوریخواهان بر سر ترامپ روز به روز در حال افزایش است و حتی تعداد کوچکی
از ســناتورهای جمهوریخواه علنا با او مخالفت کردهاند .این احتمال وجود دارد که
ترامپ در انتخابات میاندورهای تعداد زیادی از کرسیهای کنگره را از دست بدهد.
ترامــپ در ماههای آینده احتماال تعداد محــدودی الیحه غیرجدید را پیش
خواهــد برد و چندین فرمان اجرایی را امضا خواهد کرد .اگر بحران جدی پیش
بیاید (ریسک شماره  :۲جنگهای تصادفی را بخوانید) همه ما به دردسر خواهیم
افتاد .به جز این کاخ سفید برای آنکه حواسها را از تحقیقات مولر پرت کند به
یک حواسپرتکن جدی نیاز خواهد داشــت و این برای دنیا خطرناک است .به
جز اینها اتفاق خاصی در کاخ ســفید نخواهد افتاد :کاخ سفید به طور مرتب به
تیتر خبرگزاریها تبدیل میشــود اما این اخبار یک روز هم دوام نخواهند آورد
و ارزش خاصی ندارند .کاخ ســفید در سال  ۲۰۱۸سقوط نمیکند و به حرکت
یاش ادامه میدهد.
الکپشت 
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اینها امیدبخش نیســتند اما بدتر از همه احتمال سقوط برجام است .برجام به تار
مویی بند است اما احتماال فرو نمیپاشد ،چرا که اتحادیه اروپا و روسیه به شدت مدافع
آن هستند و جلوی تالشهای ترامپ برای تغییر در بندهای موافقتنامه میایستند.
اما به هر حال احتمال ســقوط برجام در سال  ۲۰۱۸هست .ممکن است امریكا با
فشار برای تغییرات در توافقنامه کاری کند که حضور در برجام دیگر به لحاظ اقتصادی
به نفع تهران نباشد .یا اصال ترامپ به طور یکجانبه برجام را لغو كند و تحریمها را از سر
بگیرد .در صورتی که رابرت مولر فشار بر ترامپ را افزایش دهد او غیرقابل پیشبینیتر
خواهد شد و ممکن است برای پرت کردن حواس مردم علیه برجام دست به کاری بزند.
اگر برجام فرو بپاشد ما وارد دوره پرخطر ژئوپلیتیکی میشویم .در چنین وضعیتی دو
احتمال وجود دارد .احتمال اول :بازگشت تحریمهای امریكا باعث میشود واردکنندگان
اروپایی ،ژاپنی و کرهای خرید نفت ایران را متوقف کنند .اما دولتهای چین و هند در
برابر امریكا مقاومت خواهند کرد .ایران نفت را با تخفیف بیشتر به آنها خواهد فروخت
و فروش روزانه ایران حدود  ۳۰۰هزار بشــکه خواهــد بود .ایران در چنین وضعیتی
بخشهایی از برنام ه اتمیاش را که پس از برجام متوقف کرده بود از ســر میگیرد و
تهدیدهای امریكا و اسرائیل احتماال قیمت نفت را باالتر خواهد برد.
در سناریوی دوم که احتمالش پایینتر است اروپا ،روسیه و چین بر سر برجام  ۲با
ایران به توافق میرسند .ترامپ تحریمها را برنمیگرداند و به مردم امریكا اعالم میکند
که پیروز شده و به تعهدش در تغییر برجام پایبند مانده بدون آنکه رابط ه امریكا و اروپا
را تیره و تار کند .در چنین حالتی مشــتریان اروپایی و آسیایی نفت ایران را خواهند
خرید اما ممکن است روند سرمایهگذاریهای خارجی کمی کندتر از حاال شود .تاثیرات
ژئوپلیتیکی ســناریوی دوم محدودتر است اما رابطه امریكا و ایران گرم نخواهد شد و
تنش منطقهای همچنان وجود خواهد داشت.

ترامپ ۲۵برابر تعداد قوانینی که امضا کرده توئیت کرده است
الیحه که به قانون
تبدیل شد
قانون در روز

توئیت
توئیت در روز

5

امنیت افریقا

عبارت «اوجگیری افریقا» در ســال  ۲۰۰۰و در واکنش به رشد
اقتصادی سریع کشورهای جنوب صحرا و امیدواری تحلیلگران به
رشد سریع اقتصاد کل قاره ابداع شد .این عبارت هنوز هم در میان
تحلیلگران هوادار دارد اما افریقا امسال با چالش تازهای روبهروست.
کشورهای مرکزی قاره (ساحل عاج ،نیجریه ،کنیا و اتیوپی) در طول
سالهای اخیر نشان دادهاند که فضای مناسبی برای سرمایهگذاری به وجود آوردهاند و توانستهاند از
دردسرهای کشورهای حاشیهای (مالی ،سودان جنوبی و سومالی) در امان بمانند .اما در سال ۲۰۱۸
سرریز بحران از کشورهای بیثبات حاشیهای موفقیت کشورهای مرکزی را تهدید خواهد کرد.
تهدید اصلی در حوزه ریسکهای امنیتی است :شبهنظامیگری و تروریسم .حضور الشباب در افریقای
شرقی و القاعده در افریقای غربی چیز تازهای نیست اما انتظار میرود امسال خطر این گروهها افزایش
یابد .الشباب با وجود از دست دادن قلمروش در سال  ۲۰۱۷همچنان دست به حمالت غافلگیرانه موفقی
میزند و در سال  ۲۰۱۸احتماال اهداف بینالمللی بیشتری را مدنظر خواهد داشت .داعش هم که از دژ
سنتی خود در خاورمیانه عقب رانده شده امسال احتماال فعایتش را در افریقای غربی افزایش میدهد و در
افریقای شرقی هم پیشروی خواهد كرد .کشورهای مورد توجه داعش ،الشباب و القاعده امسال در مقایسه
با ســالهای گذشته آسیبپذیرتر شدهاند و شرکای خارجیشان هم کمتر از گذشته میتوانند به آنها
کمک کنند .قدرت سیاسی بازیگران محلی در مرکز افریقا دچار ضعف شده است :دولت کنیا امسال بعد
از انتخابات طوالنی به دنبال بازسازی اقتصادی است .نیجریه که وضعیت سالمتی رهبر کنونیاش مناسب
نیست وارد فصل انتخابات میشود و اوضاع سیاسی افریقای جنوبی مدتهاست که از ثبات فاصله جدی
دارد .آنگوال در طول ماههای اخیر درگیر انتقال قدرت بوده است .موزامبیک هم یک سال است که با بحران
رســوایی بر سر بدهیهای شرکتهای دولتی دست و پنجه و نرم میکند .کشورهای غیرافریقایی هم
که در گذشته با دولتهای ضعیف قاره همکاری داشتند حواسشان جای دیگری پرت است .اروپا درگیر

مشکالت خود است و بودجه دستمزد سربازان اتحادیه افریقا در سومالی  -مرکز فعالیتهای الشباب  -را
کاهش داده است .در منطقه ساحل گروه همکاری ضدتروریستی  ۵کشور چاد ،نیجر ،بورکینافاسو ،مالی
و موریتانی قصد دارد تا ارتش ۵هزارنفره خود را در مارس  ۲۰۱۸وارد منطقه کند اما اختالف نظر میان
فرانسه ،امریكا و سازمان ملل باعث شده روند اعطای بودجه این ارتش با تاخیر روبهرو شود و منطقه در
معرض ریسک امنیتی جدی قرار بگیرد .اینجا دو کشور عربستان سعودی و امارات متحده عربی پول خرج
میکنند .بیثباتی فزاینده در بهترین اقتصادهای افریقا چند مشکل را تقویت میکند .هزینههای امنیتی
کنیا ،نیجریه ،اوگاندا و اتیوپی باالتر رفته است آن هم در زمانی که دولت نیاز دارد که هزینههایش را پایین
بیاورد .افزایش حمالت تروریستی دورنمای سرمایهگذاری خارجی را در کنیا ،اتیوپی ،نیجریه و اوگاندا
تضعیف میکند .هر چهار کشور با مشکالت داخلی مربوط به انتخابات دست و پنجه نرم میکنند .به
عالوه انتظار میرود در ماههای آینده سرمایهگذاران خارجی و شرکتهایشان به طور مستقیم هدف حمله
تروریستی قرار بگیرند .بخشهای مربوط به دو حوزه انرژی و توریسم بیشتر از بقیه در خطر قرار دارند.
اگر چنین حمالتی صورت بگیرد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در افریقا کاهش خواهد یافت و کشورها
مجبور خواهند بود از منابع محدود داخلی برای توسعه استفاده کنند .معضل پناهجوها و سیل مهاجران
افریقایی که به ســمت اروپا و مدیترانه در حرکتاند یکی دیگر از دردسرهای سیاستمداران افریقایی و
اروپایی خواهد بود .سال  ۲۰۱۸سال آسانی برای افریقا و متحدانش نخواهد بود.

JJمنطقه یورو
 ۲۰۱۸سال پرواقعه دیگری برای
اروپا خواهد بود .آلمان باید بتواند بعد
از انتخابات شوکآور و پرهیاهویش
بــه ثبات ســابق بازگــردد .ایتالیا
انتخابــات پربحث و جدلی را پیش
رو خواهد داشــت و جنگ امانوئل
مکــرون رئیسجمهور فرانســه با
منفعتطلبیشخصیسیاستمداران
و تجار فرانسوی آسانتر نخواهد شد.
اما بررسی دقیق وضعیت کشورها در
منطقه یورو نشان میدهد که منطقه
بعد از یک سال پرهیاهو سال نسبتا
آرام و سازندهای خواهد داشت.
سیاستگذاران در آلمان باالخره
خود را جمعوجور میکنند و از دلهرههای پساانتخاباتی اخیر خالص میشوند (دستکم
برای چند ســال) .اصالحات فرانسه آسان نخواهد بود اما دولت مکرون در طول ماههای
ی ،حرفهای تازه را معرفی خواهد کرد و سیستم بیمه بیکاری
آینده سیستم آموزشی فن 
اصالح خواهد شــد .این ریســک وجود دارد که ایتالیا پس از انتخابات به دولت ائتالفی
ضعیفی تن بدهد یا از آن بدتر مخالفان یورو به قدرت برسند ،اما در هردو صورت اقتصاد
کشور از هم نخواهد پاشید .ایتالیاییها اصوال خروج از اتحادیه اروپا یا منطقه یورو را ترجیح
نخواهند داد .سیاست در منطقه یورو در ماههای آینده شلوغ و پرهیاهو خواهد بود اما این
منطقه سال بدی را پشت سر نخواهد گذاشت.

JJونزوئال
این کشــور نفتی در مرز اَبَرتورم
قــرار دارد ،کامال مقروض اســت و
کمبود شدید اکثر مایحتاج اساسی،
زندگــی روزانه مردم را به شــدت
دشــوار کرده اســت .اما بــا وجود
سقوط آزاد اقتصاد ،نیکالس مادورو
رئیسجمهور این کشــور در سال
 ۲۰۱۸سقوط نخواهد کرد .او کنترل
نهادهای کشور را در دست گرفته،
حمایت ارتش را پشت خود دارد و
به طور موثری میان مخالفان تفرقه
انداخته و آنها را بدنام کرده اســت.
انتخابات ریاســتجمهوری ســال
 ۲۰۱۸با شــرایط مد نظــر مادورو
برگزار خواهد شد و مخالفان امکان پیروزی ندارند .چنین انتخاباتی ممکن است به انزوای
بینالمللی عمیقتر ونزوئال منجر شود اما دولت آنچنان نگران این مسئله نیست.
تداوم بحران اقتصادی اوضاع اجتماعی ونزوئال را شکننده نگاه خواهد داشت و ریسک
کوچکی وجود دارد که جامعه در ســال  ۲۰۱۸به مرز انفجار برسد .در چنین وضعیتی
ناآرامیهای گسترده و مداوم احتماال باعث میشود ارتش حمایت از مادورو را متوقف کند
و او سرنگون شود .بعد از سرنگونی مادورو مذاکره بر سر دولت انتقالی و انتخابات جدید
میان مخالفان آغاز خواهد شد .این انتقال قدرت با دوره کوتاه بیثباتی همراه خواهد بود
اما احتمال ورود کشور به جنگ داخلی بسیار کم است.
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آینده ما
[ آینده اقتصاد ایران به روایت بیزینسمانیتور ]

خبرهای خوشی در راه است

گزارش بیزینس مانیتور از مهمترین تحوالت اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۱۸
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آیندهپژوهی

منبعبیزینسمانیتو ر

چرا باید خواند:
خاورمیانه یکی از
مناطقاستراتژیک
اقتصادی است که
در سالهای اخیر با
چالشهای زیادی
روبهرو بوده است ولی
با رشد قیمت نفت به
نظر میرسد روزهای
سخت اقتصادی برای
این منطقه پایان یافته
است.

در خاورمیانــه ،نفت اهمیت دوچندانی دارد .نفت منبع اصلی
کسب درآمد از صادرات در کشورهای منطقه است .نفت اصلیترین
سازنده درآمد دولت است و سهم زیادی از بودجه دولتی را به خود
اختصاص میدهد .به همین دلیل بود که در سالهایی که قیمت
نفت در بازار جهانی پایین بود ،اغلب کشورهای نفتخیز خاورمیانه
با کسری بودجه روبهرو بودند و بسیاری از پروژههای زیرساختی در
این کشورها به کندی اجرا شد و یا تعطیل شد.
اما بعد از اینکه اوپکیها و غیر اوپکیها اقدام به کاهش تولید نفت
کردند ،به تدریج روند تغییر قیمت نفت در بازار جهانی تغییر کرد .از
آن پس ما شــاهد رشد قیمت نفت در بازار بودیم و به تدریج درآمد
کشورهای نفتخیز رشد کرد .در ابتدای سال جدید میالدی قیمت
نفت به مرز  ۷۰دالر نزدیک شد در حالی که در پیشبینیهای قدیمی
متوســط قیمت این منبع انرژی در سال  ۶۵ ،۲۰۱۸دالر اعالم شده
بود .در این شــرایط گمانهزنیها و مطالعات تازهای آغاز شد تا قیمت
واقعی نفت در ســال جاری برآورد شود و اغلب این مطالعات خبر از
بیشــتر بودن قیمت نفت از مــرز  ۷۳دالر دارد .خبری خوش برای
کشورهای نفتخیز و اقتصادهای خاورمیانه و خبری نهچندان خوش
برای کشــورهای مصرفکننده نفت در بازار جهانی ،کشورهایی که
شاهد افزایش هزینههای خود خواهند بود .در این مقاله بر آن شدیم
تا تاثیرات مستقیم و اولیه رشد قیمت نفت روی اقتصادهای حاشیه
خلیج فارس را بررسی کنیم تا ببینیم اوضاع اقتصادی این منطقه در
سال  ۲۰۱۸چگونه خواهد بود .طبق گزارش بیزینس مانیتور ،اولین
نشانه بهبود اوضاع اقتصادی یک کشور را میتوان در مشاهده آمار رشد
اقتصادی ،هزینههای دولتی و درآمدهای دولت مشاهده کرد .اگرچه
نرخ رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال افریقا
2018

2017
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ممکن اســت وضعیت تمامی مردم در نتیجه این مسئله بهبود پیدا
نکرده باشد ولی کیک اقتصاد کشور بزرگتر شده است و این بزرگی
به تدریج میتواند سهم افراد را از کیک اقتصاد بیشتر کند.
JJاول ،نرخ رشد اقتصادی افزایش مییابد
انتظار میرود در سال  ۲۰۱۸اقتصادهای خاورمیانه و شمال افریقا
که اقتصادی وابسته به نفت و منابع نفتی دارند رشد بیسابقهای را در
تولید ناخالص داخلی خود تجربه کنند .رشــد قیمت نفت و افزایش
درآمد نفتی در این کشــورها تاثیر بزرگی روی توان مصرفی دولت
دارد و حتی در ایجاد فرصتهای شــغلی و توســعه زیرساختهای
صنعتی هم تاثیرگذار است .انتظار میرود سطح فعالیتهای عمرانی و
ساختمانی در کشورهای خاورمیانه رشد کند ،زیرساختهای شهری
و صنعتی بیشتری در کشورها ساخته شود ،افراد بیشتری در کشور
به کار گرفته شــوند ،دولت توانایی بیشتری برای پرداخت دستمزد
داشته باشد ،و در نهایت قدرت خرید خانوارها رشد کند .تمامی این
عوامل زمینه را برای بیشتر شدن نرخ رشد اقتصادی در کشورها فراهم
میکند و اقتصادهای پویاتری را ایجاد خواهد کرد .رشد فعالیتهای
ساختمانی و عمرانی که توسعه صنایع دیگری را هم به همراه دارد،
مسئله بسیار بااهمیتی است .در سالهای اخیر رکود بخش ساختمان
در بسیاری از کشورهای خاورمیانه عامل اصلی بحران اشتغال در این
کشورها بود.
اما بزرگترین تاثیر را کشورهای عربستان سعودی و کویت تجربه
خواهند کرد .کشــورهایی که در سالهای گذشته در رکود بودند و
نهتنها اقتصاد آنها با نرخ مثبت رشد نکرده بود بلکه نرخ رشد منفی
را شــاهد بودند .این دو کشور در سال  ۲۰۱۸شاهد مثبت شدن نرخ
رشــد اقتصادی هستند .از طرف دیگر امارات که در میان کشورهای
حاشیه خلیج فارس اقتصاد متنوعتر و توسعهیافتهتری دارد و وابستگی
اقتصادی آن کمتر از کشــورهای دیگر است هم در این سال رشد را
یکند.
تجربهم 
در سال  ۲۰۱۸نرخ رشد اقتصادی ایران به مرز  ۴.۳درصد خواهد
رسید که حدود  ۰.۲درصد بیش از سال گذشته خواهد بود .اما ایران
رکورددار رشد اقتصادی در سال  ۲۰۱۸نیست .در سال آینده اقتصاد
مصر رشــد بیش از  ۵درصدی را تجربه میکند و رکوردی تازه برای
خود ثبت میکند و کویت که سال  ۲۰۱۷را با رشد منفی  ۱.۲درصدی
پشت سر گذاشت میتواند رشد  ۳.۶درصدی اقتصادی را شاهد باشد.
JJدوم ،هزینههای دولتی رشد میکند
در ســالهای اخیر  ،کمبود درآمد صادراتی و کسری بودجه
دولتی در منطقه باعث شد تا بودجههای ریاضتی در کشورها اجرا
شــود .بخش زیادی از یارانهها حذف شد ،قیمت کاالها رشد کرد

در خاورمیانه و شمال افریقا ،زنان قطری باالترین نرخ مشارکت اقتصادی را دارند .در سال  ۲۰۱۷نرخ مشارکت
اقتصادی زنان در این کشور نزدیک به  ۵۰درصد بود .نرخ مشارکت اقتصادی زنان در امارات برابر با  ۴۵درصد،
در کویت  ۴۳درصد و در بحرین برابر با  ۴۰درصد بوده است.

و نرخ رشد دستمزدها کمتر از انتظار بود .در این شرایط بسیاری
از افراد طبقات متوســط و پایین اقتصادی دچار وضعیت بحرانی
شدند و زمینه برای اعتراضات مدنی در این کشورها فراهم شد .در
ماههای اخیر در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس اخباری
در مورد اعتراضات مردمی شنیده شد .اخباری که بسیار ناخوشایند
بود و باعث شد تا ثبات سیاسی و اجتماعی از بین برود و حتی یکی
از فاکتورهای بســیار مهم برای سرمایهگذاران خارجی در جذب
سرمایهها هم از بین برود .در عربستان سعودی دولت اعالم کرده
است روند پرداخت دستمزد به کارمندان دولتی را تغییر میدهد.
به این معنا که اگر در گذشته به دلیل کمبود بودجه دستمزدها با
نرخی کمتر از تورم رشد میکرد ،هماکنون نرخ رشد دستمزدها
بیش از تورم است تا جبران کسریهای درآمدی کارمندان دولتی
در سالهای اخیر بشود .در کشور عمان هم طرحی تصویب شد
که دولت را موظف کرد تا با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش
نفت با قیمت کنونی  ۲۵هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود.
قرار است طرح ایجاد فرصتهای شغلی تا انتهای سال  ۲۰۲۰ادامه
یابد .دولت عمان استفاده از منابع مالی حاصل از فروش نفت برای
مصارف جاری را از دســتور کار خارج کرده است و قرار است این
پولها صرف ایجاد شغل ،اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی و
بهبود شرایط زندگی عموم مردم کشور شود.
از طرف دیگر باید در نظر داشــت که این کســریهای مالی
همچنان در سال  ۲۰۱۸مشاهده خواهد شد ولی نسبت به قبل
کمتر است .ایران یکی از کشورهایی است که دارای کسری مالی
بســیار کمی خواهد بود .در سال  ۲۰۱۸کسری مالی دولت ایران
به کمتر از  ۲درصد تولید ناخالص داخلی میرســد در حالی که
در ســال  ،۲۰۱۷کسری مالی این کشور برابر با  ۲.۲درصد تولید
ناخالص داخلی بود .کم بودن کسری مالی ایران در سالهای اخیر
را میتوان به برداشته شدن تحریمهای نفتی علیه کشورمان بعد از
اجرایی شدن برجام نسبت داد .سیاستی که به ایران کمک کرد تا
حجم صادراتش را افزایش دهد و درآمد خود را بیشتر کند.
امارات در میان کشــورهای خاورمیانه و شمال افریقا کمترین
کسری مالی را خواهد داشت .در سال  ۲۰۱۸کسری مالی امارات
برابر با  ۰.۸درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود در
حالی که در سال  ۲۰۱۷برابر با  ۲.۱درصد تولید ناخالص داخلی
بوده است.
JJسوم ،سیاستهای مالی حامی رشد و بهدور از
سیاستهای ریاضتی خواهد شد
افزایش قیمت نفت در بازار جهانی به دولتها امکان میدهد
تا بهجای اجرای سیاســتهای ریاضتی اقتصادی ،اقدام به اجرای
سیاستهای انبساطی مالی بکنند که این سیاستها میتواند زمینه
را برای بیشتر شدن سرعت رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال
افریقا فراهم کند.
پیشبینی میشد متوسط قیمت نفت در سال  ۲۰۱۸به مرز
 ۶۵دالر برسد ولی با توجه به تحوالتی که در کشورهای نفتخیز
مشــاهده میشود و سیاســتهای جهانی ،انتظار داریم متوسط
قیمت هر بشکه نفت در سال جاری تا مرز  ۷۳دالر باال برود .این
قیمت نفت به معنای بیشتر شدن  ۲۰دالری قیمت هر بشکه نفت
نسبت به متوسط سال  ۲۰۱۷است و این تفاوت چشمگیر قیمتی،

کسری بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی)

کمک زیادی به اقتصادهای صادر کننده نفت میکند تا از منابع
مالی بیشتری برخوردار شوند.
رشد قیمت نفت برای کشورهای خاورمیانه اهمیت زیادی دارد
زیرا بخش اعظم اقتصاد آنها وابسته به درآمد نفت است .مثال در
کویت  ۸۹درصد بودجه به نفت وابسته بود و در دیگر کشورها هم
سهم نفت از بودجه بین  ۷۰تا  ۹۰درصد متغیر است.
اگر وضعیت مالی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا را بررسی
کنیم درمییابیم در سال  ۲۰۱۶کل درآمدهای دولتی در این منطقه
 ۳۶۰میلیارد دالر امریکا بود ولی این رقم در سال  ۲۰۱۸به مرز ۵۰۰
میلیارد دالر میرســد .البته این رقم  ۵۰۰میلیارد دالر در شرایطی
محقق میشود که متوســط قیمت نفت در سال  ۲۰۱۸به مرز ۶۵
دالر برسد .اگر قیمت نفت بیش از این رقم باشد ،درآمد کشورهای
نفتخیز باالتــر خواهد رفت .در ســال  ،۲۰۱۶مجموع هزینههای
دولتی برابر با  ۵۲۰میلیارد دالر امریکا بود که تا سال  ۲۰۱۸به مرز
 ۵۸۰میلیارد دالر خواهد رسید .در نتیجه کسری بودجه دولتی در

قیمتسربهسری
نفت برای ایران در
سال  ۲۰۱۶برابر
با  ۶۰دالر امریکا
بوده است و درسال
 ۲۰۱۸هم به ۵۸
دالر خواهد رسید

هزینهها و درآمدهای دولتی در خاورمیانه و شمال افریقا (میلیارد دالر امریکا)
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در ابتدای سال
جدید میالدی
قیمت نفت به مرز
 ۷۰دالر نزدیک
شد در حالی که
درپیشبینیهای
قدیمیمتوسط
قیمتاینمنبع
انرژی در سال
 ۶۵ ،۲۰۱۸دالر
اعالم شده بود

خاورمیانه و شمال افریقا از  ۱۹۰میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۶به کمتر
از  ۹۰میلیارد دالر در ســال  ۲۰۱۸میرسد و در صورتی که قیمت
نفت همچنان روند صعودی خود را ادامه دهد یا در ســطح  ۷۰دالر
تا انتهای دهه جاری میالدی باقی بماند ،این کسری بودجه به سمت
صفر حرکت میکند.
در میان کشورهای خاورمیانه تغییر وضعیت اقتصادی در عربستان
و کویت بیش از دیگر کشــورها مشهود است .این دو کشور در سال
 ۲۰۱۷در رکود قرار داشتند و از سال  ۲۰۱۸میتوانند وارد دوره رشد
و رونق اقتصادی شوند .در کشورهایی که اقتصادهای متنوعتری دارند
از قبیل امارات و قطر ،شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهیم بود.
JJچهارم ،قیمت سربهسری نفت برای کشورهای
خاورمیانه کاهش مییابد
در ســال  ۲۰۱۷قیمت سربهســری نفت برای کشــورهای
خاورمیانه کاهش یافت به این معنا که این کشورها برای داشتن
بودجهای متوازن نیاز به فروش نفت با قیمت پایینتری دارند .در
قیمت سربهسری نفت در کشورهای خاورمیانه
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سال  ۲۰۱۶قیمت سربهسری نفت برای عربستان برابر با ۹۶.۶۰
دالر امریکا بود ولی در سال  ۲۰۱۷به کمتر از  ۷۰دالر رسید .این
باالترین میزان کاهش قیمت سربهسری نفت در میان کشورهای
عضو اوپک است.
در ســالهای اخیر باالترین قیمت سربهسری نفت به بحرین
اختصاص داشــت .در ســال  ۲۰۱۶قیمت سربهسری نفت برای
بحرین برابر با  ۱۰۵دالر امریکا بود ولی انتظار میرود تا سال ۲۰۱۸
به  ۹۵دالر تقلیل پیدا کند.
قیمت سربهســری نفت برای ایران در سال  ۲۰۱۶برابر با ۶۰
دالر امریکا بوده اســت و درســال  ۲۰۱۸هم به  ۵۸دالر خواهد
رسید .آمار نشان میدهد کویت پایینترین قیمت سربهسری نفت
را دارد .متوسط قیمت هر بشکه نفت در کویت برای اینکه بودجه
این کشور متوازن باشد در سال  ۲۰۱۶برابر با  ۴۳دالر امریکا بود
و در ســال  ۲۰۱۸نهتنها این قیمت کم نمیشود بلکه به مرز ۴۶
دالر افزایش خواهد یافت .قیمت سربهسری نفت برای عراق هم در
سال  ۲۰۱۸باالتر از سال  ۲۰۱۶خواهد بود .قیمت سربهسری در
ســال  ۲۰۱۶برابر با  ۴۱دالر و در سال  ۲۰۱۸نزدیک به  ۶۰دالر
اعالم شده است.
 JJپنجم ،با رشد فرصتهای شغلی و اصالح قوانین
مشارکت اقتصادی زنان بیشتر میشود
شاه جدید عربســتان با طرحهای اصالحاتی زیادی روی کار
آمده اســت .او برای اولین بار اجازه رانندگی به زنها داد و حضور
آنها را در محافل ورزشــی آزادکرد .این تغییر بزرگی در عربستان
است که میتواند بستر را برای اصالحات بیشتر فراهم کند .انتظار
میرود با باز شــدن بیشــتر فضا و افزایش نرخ رشد اقتصادی در
عربستان ،فرصتهای شغلی بیشــتری برای زنان در این کشور
فراهم شود .البته نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان تنها مختص
عربستان نیست بلکه کشورهای دیگر خاورمیانه هم با این مسئله
درگیر هستند .مثال در ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان کمتر از
 ۲۰درصد اســت که بخشی از این نرخ پایین مشارکت به شرایط
فرهنگی در کشــور بازمیگردد و بخش دیگری از آن به وضعیت
اقتصادی ارتباط دارد .ایران در ســالهای اخیر شرایط اقتصادی
نامناسبی داشت و تحت فشارهای ناشی از تحریم نتوانست به اندازه
نیاز بازار فرصت شــغلی ایجاد کند .در این دوره اولویت اشتغال با
مردان بود و زنان فرصتهــای کمتری را تصاحب کردند .انتظار
میرود با افزایش نرخ رشــد اقتصادی و با توجه به ســطح باالی
تحصیالت در زنان ،فرصتهای بیشتری در اختیار زنان قرار بگیرد
و نرخ مشارکت اقتصادی آنها افزایش یابد.
در خاورمیانه و شمال افریقا ،زنان قطری باالترین نرخ مشارکت
اقتصادی را دارند .در سال  ۲۰۱۷نرخ مشارکت اقتصادی زنان در
این کشور نزدیک به  ۵۰درصد بود .نرخ مشارکت اقتصادی زنان
در امــارات برابر با  ۴۵درصد ،در کویــت  ۴۳درصد و در بحرین
برابر با  ۴۰درصد بوده است .پایینترین نرخ مشارکت اقتصادی در
منطقه به دو کشور عراق و سوریه مربوط میشود که نرخ مشارکت
اقتصادی زنان در این دو کشــور به ترتیب  ۱۵درصد و  ۱۲درصد
است .ایران و اردن و نوار غزه و الجزایر هم در انتهای این فهرست
هستند و نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این کشورها کمتر از ۲۰
درصد است.

توافق اوپک به عالوه یک (توافق کاهش تولید اوپک با روسیه) نقشی کلیدی در بازار نفت داشته است به همین دلیل پایبندی به آن اهمیت زیادی دارد .یکی از
کشورهایی که احتمال تخطی از این توافق را دارد ،عراق است زیرا این کشور به دلیل جذب سرمایههای خارجی در سالهای اخیر ،ظرفیت تولید باالیی دارد .از طرف
دیگر بحرانهای سالهای قبل و هزینه باالی مقابله با تروریسم در این کشور باعث شده است تا نیاز زیادی به نقدینگی داشته باشد.

[ آینده نفت ]

سه کشوری که توان
افزایش تولید نفت را
ندارند ایران و ونزوئال
و گابن هستند .ایران
بعد از برداشته شدن
تحریمهای نفتی ظرفیت
تولید خود را افزایش
داد ولی به این دلیل که
نتوانست سرمایههای
خارجی را به میزان
پیشبینیشده در بخش
نفت و گاز طبیعی جذب
کند و بستر را برای
توسعه صنعت نفت و
گاز طبیعی فراهم کند،
توانایی بیشتر کردن حجم
تولید خود را ندارد

اما و اگرهای
یکتوافقنفتیاثرگذار

خروج از توافق کاهش تولید نفت اوپک یا پایبندی به آن

بازار نفت یکی از بازارهای بسیار مهم و استراتژیک در دنیا است.
بازاری که رصــد آن برای تمامی دنیا اهمیت دارد .تولیدکنندگان
به دلیل ارزیابی قیمت نفت در ســال پیــش رو و درآمدی که از
محل صادرات به دســت میآورند بازار را روزانه بررســی میکنند
و مصرفکننــدگان به دلیل اهمیت قیمت نفــت و هزینهای که
کشورشان متحمل میشود ،این بازار را بررسی میکنند .ایران یکی
از کشورهای صادرکننده نفت است که در جریان تحریمهای سال
 ۲۰۱۲میالدی ،صادراتش محدود شده بود ولی بعد از اجرایی شدن
برجام و برداشته شدن تحریمهای نفتی توانست حجم تولید خود را
افزایش دهد .هماکنون ایران با حداکثر توان خود نفت تولید میکند
و در صورتــی میتواند حجم تولیدش را از این ســطح باالتر ببرد
که در حوزههای نفتی سرمایهگذاری کند و سرمایهها و تجهیزات
شرکتهای بزرگ نفتی را در این صنعت به کار گیرد .از انتهای سال
 ۲۰۱۶و زمانی که قیمت نفت در بازار جهانی کاهش بیســابقهای
پیدا کرده بود ،کشورهای اوپک به همراه روسیه توافقی برای کاهش
تولید امضا کردند تا از طریق کنترل عرضه ،قیمت را تحت تاثیر قرار
دهند .طرحی که موفق عمل کرد و باعث شد تا قیمت نفت در بازار
جهانی رشد کند و در اولین ماه سال جاری از مرز  ۷۰دالر بگذرد.
متوســط قیمت نفت در ســال  ۲۰۱۷حدود  ۵۴دالر امریکا بود و
انتظار میرفت در سال  ۲۰۱۸قیمت نفت به  ۶۵دالر برسد ولی بعد

از بررسی قیمت در ماههای اول و تحوالت سیاسی در منطقههای
نفتخیز دنیا ،پیشبینی میشــود متوسط قیمت از مرز  ۷۳دالر
بگذرد .در این شــرایط بازار جهانی با یک سوال بزرگ روبهرو شده
است .آیا کشورهای نفتخیز اوپک و روسیه به تعهد کاهش تولید
خود پایبند میمانند؟ آیا هیچیک از کشــورها از این توافق تخطی
نمیکنند؟ در صورت تخطی کشورها از این توافق چه اتفاقی برای
بازار نفت میافتد؟ سوال مهمتر اینکه کدامیک از کشورها امکان و
توان افزایش حجم تولید یا تخطی از ظرفیت تعیینشده در توافق
سال  ۲۰۱۶را دارند؟
بررسی آمارهای بازار نفت نشان میدهد به دلیل کاهش تولید
نفت در سال  ،۲۰۱۷نرخ رشد تقاضا از نرخ رشد عرضه بیشتر بود
و همین مسئله سبب شد تا قیمت رشد کند .حال با عبور از سال
اول اجرای این طرح ،گفته میشود که بازار در سال  ۲۰۱۸با کسری
روبهرو خواهد بود .این کســری میتواند فشار بر روی قیمت را در
جهت افزایش بیشتر کند.
بیزینس مانیتور نوشت :بازار نفت در سال  ۲۰۱۸با کسری عرضه
روبهرو خواهد بود ولی ظرفیت مازاد ظرفیت تولید نفت در سازمان
اوپک به اندازهای هست که نهتنها نیاز بازار برطرف شود بلکه بازار
نفت با مازاد عرضه هم روبهرو شود.
بیزینس مانیتور اینترنشنال پیشبینی میکند با وجود اینکه

منبعبیزینسمانیتور
ل
اینترنشنا 

چرا باید خواند:
بازار نفت یکی از
بازارهای مهم برای
اقتصاد ایران است زیرا
بخش اعظم درآمد
صادراتی کشور از
فروش نفت حاصل
میشود .به همین دلیل
شهای
مطالعه گزار 
مرتبط با این بازار
اهمیت زیادی دارد.
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آینده ما

بیزینسمانیتور
اینترنشنال
پیشبینیمیکند
با وجود اینکه
اوپک ظرفیت
تولیدبیشترنفت
را دارد و میتواند
با این کسری در
بازار مبارزه کند،
ولی احتمال اینکه
تولیدش را افزایش
دهد بسیار کم
است زیرا اغلب
این کشورها به
توافقی که اخیرا
تمدید شده است،
پایبندهستند
و این سیاست را
برای ایجاد ثبات
بیشتر در بازار
نفت ضروری
میدانند

اوپک ظرفیت تولید بیشتر نفت را دارد و میتواند با این کسری در
بازار مبارزه کند ،ولی احتمال اینکه تولیدش را افزایش دهد بسیار
کم اســت زیرا اغلب این کشورها به توافقی که اخیرا تمدید شده
است ،پایبند هستند و این سیاست را برای ایجاد ثبات بیشتر در بازار
نفت و قیمت باالتر این منبع انرژی در بازار جهانی ضروری میدانند.
طبق برآورد بیزینس مانیتور کشــورهای عضو اوپک ظرفیت
مازادی معادل  ۲.۱۹میلیون بشــکه در هر روز دارند که این حجم
تولید میتواند ظرف  ۶ماه وارد بازار مصرف شود.
جالب اینجاست که برآورد ظرفیت مازاد تولید نفت در کشورهای
اوپکی توسط ســازمانهای مختلف با هم تفاوت دارد ولی تمامی
سازمانهای ارائهدهنده برآورد ،میزان مازاد ظرفیت تولید نفت اوپک
را بیش از  ۲.۱۹میلیون بشکه در روز میدانند .در صورتی که توان
افزایش تولید نفت توســط اوپک را هم به این برآورد اضافه کنیم
به رقمی معادل  ۲.۵میلیون بشــکه در روز میرسیم که رقم قابل
توجهی است و میتواند مســیر قیمت نفت در بازار را تحت تاثیر
قرار دهد.
بلومبــرگ مازاد ظرفیت تولید نفت اوپک را برابر با  ۳.۸میلیون
بشکه در روز اعالم کرده است که فاصله زیادی با پیشبینی بیزینس
مانیتور و اداره اطالعات انرژی امریکا دارد .منابع اطالعاتی این سازمان
رسما اعالم نشده است ولی جالب اینجاست که میزان ظرفیت مازاد
تولید که توسط این سازمان برآورد شده است تقریبا مشابه مازادی
است که آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرده است.
طبق گزارشهای اخیر ،اداره اطالعات انرژی امریکا مازاد ظرفیت
تولید نفت در این سازمان را برابر با  ۲میلیون بشکه در روز اعالم کرد.
اما آژانس بینالمللی انرژی میزان مازاد ظرفیت تولید نفت سازمان
اوپک را برابر با  ۳.۶میلیون بشکه در روز پیشبینی کرده بود.
البته در صورت افزایــش قیمت نفت در بازار جهانی ،نمیتوان
چندان اطمینان داشــت که اوپک به توافق خود پایبند بماند زیرا
کشــورهایی در این توافق حضور دارند که با فروش نفت با قیمت
باالتــر میتوانند منابع مالی کالنی ایجاد کنند و این منابع را برای
تامین نیازهای مالی کشور و هزینههای زیرساختی صرف کنند.

برآورد سازمانهای مختلف در مورد ظرفیت مازاد تولید نفت اوپک (میلیون بشکه در روز)
3,8

3,6
2,19

2
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 JJعرضه و تقاضا در سال جاری چقدر خواهد بود؟
انتظار میرود در ســال  ۲۰۱۸عرضــه نفت در دنیا به طور
متوسط با نرخ  ۱.۲۷میلیون بشکه در روز نسبت به سال قبل
رشد کند .در این سال تولید نفت شیل که یک مسئله بسیار مهم
و اثرگذار روی تصمیمات ســازمان اوپک و قیمت نفت در بازار
جهانی است به طور متوسط  ۳۹۰هزار بشکه در هر روز بیشتر
خواهد شد .بنابراین ظرفیت تولید نفت این سازمان به اندازهای
است که کسری اندک موجود در بازار نفت در سال  ۲۰۱۸را به
مازادی بزرگ در بازار تبدیل کند و البته باعث شود تا این تغییر
عملکرد بازار زمینه را برای افت قیمت نفت در بازار جهانی فراهم
کند .ولی تحقق این پیشبینی بسیار دور از انتظار است.
در ســالهای  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۶تقاضای نفت به طور متوسط
روزانه  ۱.۵میلیون بشکه بیش از سال  ۲۰۱۳بود ولی نرخ رشد
عرضه نفت در این ســالها  ۱.۹میلیون بشکه در هر روز بوده
اســت .در سال  ۲۰۱۷نرخ رشــد تقاضا  ۱.۷میلیون بشکه در
هر روز بود در حالی که نرخ رشــد عرضه نفت در دنیا کمتر از
 ۴۰۰هزار بشکه در روز بود .دلیل این مسئله هم سیاست اوپک
برای کاهش تولید نفت بود که باعث شد تا تالش امریکا و دیگر
تولیدکنندگان شیل برای افزایش تولید تاثیری روی قیمت نفت
در بازار نداشته باشد.
حال سوال این است که بازار نفت در سال  ۲۰۱۸چه وضعیتی
خواهد داشت؟ انتظار میرود در این سال تقاضای نفت در دنیا ۱.۹
میلیون بشــکه در روز رشد کند و میزان عرضه ۱.۲میلیون بشکه
بیش از سال قبل از آن باشد .این به معنای افزایش قابل مالحظهای
در میزان تولید نفت در دنیا است که بیشترین سهم از این افزایش
به امریکا و تولیدکنندگان شیل اختصاص دارد.
در سال گذشته نرخ رشد تولید نفت در دنیا ،بسیار پایینتر
از نرخ رشد عرضه بوده است و به همین دلیل انتظار میرفت با
ادامه آن روند ،در سال  ۲۰۱۸بازار نفت با چالش بزرگی از محل
کســری میزان عرضه روبهرو شود .اما در سال جاری نرخ رشد
عرضه نفت نســبت به سال قبل بیشتر خواهد بود و به همین
دلیل فشار زیادی به بازار وارد نخواهد شد.
JJکدام کشورها توان تولید نفت را دارند؟
کشــورهای اوپکی به عالوه روسیه یعنی  ۱۴کشوری که ظرف
سالهای اخیر با سیاســتگذاریهای تازه خود بازار نفت را تحت
کنتــرل درآوردند ،ظرفیتهای تولید متفاوتی دارند و عربســتان
بزرگترین ســهم را در این بازار دارد .طبق برآوردها  ۱.۰۵میلیون
بشکه در روز از ظرفیت مازاد روزانه تولید نفت به عربستان اختصاص
دارد .این کشور در یک برآورد بسیار محافظهکارانه توان تولید ۱۱
میلیون بشــکه نفت در روز را دارد که رقم بیسابقهای است .البته
این کشور هم برای اضافه کردن این حجم به تولید نفت روزانه خود
نیــاز به  ۶ماه زمان دارد و این حجم تولید به صورت تدریجی وارد
بازار خواهد شد .از دیگر کشورهایی که توان باالیی در افزایش تولید
دارند میتوان به روســیه و عراق اشاره کرد که به ترتیب میتوانند
 ۳۱۰هزار بشکه در روز و  ۲۸۰هزار بشکه درروز به توان تولید نفت
خود اضافه کنند .کویت توان افزودن  ۲۶۰هزار بشکه نفت به تولید
روزانه نفت خود را دارد و امارات میتواند  ۲۱۰هزار بشکه در روز به
تولید خود اضافه کند.

طبق برآوردها  1.05میلیون بشکه در روز از ظرفیت مازاد روزانه تولید نفت به عربستان اختصاص دارد .این کشور در یک برآورد
بسیار محافظهکارانه توان تولید  ۱۱میلیون بشکه نفت در روز را دارد که رقم بیسابقهای است .البته این کشور هم برای اضافه
کردن این حجم به تولید نفت روزانه خود نیاز به  ۶ماه زمان دارد.

JJایران توان افزایش تولید نفت را ندارد
ســه کشــوری که توان افزایش تولید نفت را ندارند کشورهای
ایران و ونزوئال و گابن هستند .ایران بعد از برداشته شدن تحریمهای
نفتی ظرفیت تولید خود را افزایش داد ولی به این دلیل که نتوانست
سرمایههای خارجی را به میزان پیشبینیشده در بخش نفت و گاز
طبیعی جذب کند و بستر را برای توسعه صنعت نفت و گاز طبیعی
فراهم کند ،توانایی بیشــتر کردن حجم تولید خود را ندارد .در واقع
ایران با حداکثر توان تولید میکند و برای اینکه بتواند حجم تولیدش
را به اندازه قابل مالحظهای افزایش دهد به زمان نسبتا زیادی نیاز دارد.
کشــورهای گینه اکوریتال ،قطر ،لیبی و اکوادور کمتر از  ۵۰هزار
بشکه در روز میتوانند به تولید خود اضافه کنند و الجزایر توان افزایش
 ۸۰هزار بشکه در روز ،آنگوال  ۱۱۰هزار بشکه در روز و نیجریه ۱۲۰
هزار بشکه در روز را دارد.
JJآیا عربستان از توافق تخطی میکند؟
پاســخ این سوال برای تحلیلگران بازار نفت اهمیت زیادی دارد
زیرا عربستان بزرگترین تولیدکننده نفت اوپک است و بیشترین توان
افزایش تولید را دارد .این کشور در سالهای اخیر به دنبال پیدا کردن
جایگاه پیشین خود به عنوان یکی از اثرگذارترین کشورها در بازار نفت
دنیا و اثرگذارترین عضو اوپک بود و به نظر میرسد بعد از سیاستی که
در سال  ۲۰۱۶اجرا کرد  -توافق اوپک و غیر اوپک برای کاهش تولید-
توانســت تا حد زیادی این قدرت را برای خود بازیابی کند .بنابراین
احتمال اینکه عربستان تولید را افزایش دهد بسیار کم است .بیزینس
مانیتور در این مورد نوشت :این تصمیم عربستان میتواند باعث بر هم
خوردن توافق اوپکیها و غیراوپکیها شــود و در نهایت افت ناگهانی
قیمت نفت در بازار را به همراه بیاورد .البته بخشی از این افت به دلیل
اثر روانی بر هم خوردن توافق خواهد بود نه اثر واقعی اضافه شدن این
حجم تولید به بازار و تاثیرگذاری روی بازار فیزیکی نفت در دنیا ،ولی
دلیل افت قیمت هرچه باشد ،کشورهای صادرکننده نفت از آن متضرر
میشوند .بنابراین عربستان هیچگاه در این مسیر حرکت نمیکند.
از طرف دیگر عربســتان به عنوان کشوری که بزرگترین حجم
تولید نفت اوپک را دارد و بیشترین توان افزایش ظرفیت تولید را به
خود اختصاص داده است در مسیر کاهش تولید نفت و اجرای توافق
کاهش تولید نقشی کلیدی دارد .اگر این کشور با افزایش حجم تولید
از توافق خارج شود ،کشورهای دیگری از قبیل امارات و روسیه و کویت
هم از همین مسیر پیروی میکنند و این به معنای پایان توافقی جهانی
در بازار نفت است.
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جاری کشور هدایت کند .به همین دلیل پیشبینی میشود که این
کشور تولید خود را افزایش دهد .از طرف دیگر کشورهای دیگری از
قبیل ونزوئال در این ســال احتمال کاهش تولید را خواهند داشت.
پیشبینیها نشان میدهد در سال جاری تولید نفت در ونزوئال ۲۰۰
هزار بشکه در روز کمتر از سال قبل خواهد بود .لیبی و نیجریه هم با
حداکثر ظرفیت خود ،نفت تولید میکنند و به همین دلیل نه پتانسیل
و نه توان تخطی از توافق را دارند .اگرچه تحوالت امنیتی در لیبی و
احتمال آسیب دیدن حوزههای نفتی یا لولههای انتقال نفت و گاز و
تجهیزات این صنعت باعث شده است تا لیبی در زمره کشورهایی باشد
که انتظار کاهش تولید در سال  ۲۰۱۸در آن وجود دارد.
به هر حال بازار نفت بازاری بسیار پیچیده با چالشهای بسیار
زیاد اســت و هر سیاست در این بازار میتواند با عکسالعمل دیگر
تولیدکنندگان روبهرو شــود و زمینه را برای تغییرات بزرگ فراهم
کند.
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متوسطقیمتنفت
در سال  ۲۰۱۷حدود
 ۵۴دالر امریکا بود
ولی بعد با توجه به
تحوالتسیاسی
درمنطقههای
نفتخیز،انتظار
میرود متوسط
قیمت از مرز  ۷۳دالر
بگذرد

پیشبینی نرخ رشد عرضه و تقاضای نفت (هزار بشکه در روز)
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JJچه کشوری احتمال تخطی از این توافق را دارد؟
توافق اوپک به عالوه یک (توافق کاهش تولید اوپک با روســیه)
نقشی کلیدی در بازار نفت داشته است به همین دلیل پایبندی به آن
اهمیت زیادی دارد .یکی از کشورهایی که احتمال تخطی از این توافق
را دارد ،عراق است زیرا این کشور به دلیل جذب سرمایههای خارجی
در سالهای اخیر ،ظرفیت تولید باالیی دارد .از طرف دیگر بحرانهای
ســالهای قبل و هزینه باالی مقابله با تروریسم در این کشور باعث
شده است تا نیاز زیادی به نقدینگی داشته باشد .در این شرایط چه
چیزی برای عراق بهتر از فروش حجم باالتر نفت با قیمت نسبتا باالی
کنونی است؟ سیاستی که میتواند عراق را به سمت کسب منابع مالی
بیشتر و سرمایهگذاری در زیرساختهای آسیبدیده و تامین نیازهای

ظرفیت افزایش تولید نفت توسط کشورهای مختلف اوپکی (هزار بشکه در روز)
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تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال  ۱۳۹۰در شش ماهه اول سال
 ۱۳۹۶به  353هزار و  910میلیارد تومان رسید كه در مقايسه با رقم  338هزار میلیارد تومان در
دوره مشابه سال قبل 4.5 ،درصد افزايش يافته است.

آینده ما
[ آینده رشد اقتصاد ]

رشد اقتصاد پايدار ميشود؟

برای اولین بار در دهه  90رشد اقتصادی در دو سال پیاپی مثبت ماند
گزارش 96

تداوم رشد

نرخ رشد اقتصادی به عنوان جامعترین شاخص برای نشان دادن وضعیت اقتصاد
کشور در سال  96مثبت ماند تا برای اولین بار دهه  90این شاخص طی دو سال پیاپی
در محدوده باالی صفر تداوم یابد .طبق برآورد بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در نیمه
اول ســال  96معادل  4.5درصد بوده است .به نظر ميرسد تا پایان سال  96نیز نرخ
رشد اقتصادی در محدوده  4تا  6درصد باقی بماند .این میزان رشد در شرایطی است
که در سال  1395نرخ رشد اقتصادی به  12.5درصد رسیده بود .این میزان رشد که
رکوردی قابل توجه در جهان محسوب ميشود ،مرهون جهش تولید و صادرات نفت
پس از رفع تحریمها بود با این وجود تداوم رشــد اقتصادی در سال  1396از اهمیت
باالیی برخوردار اســت چراکه این بار بدون دوپینگ نفتی رشدی باالی  4درصد در
اقتصاد ایران رقم خورده است که ميتواند نمایانگر رشد پایدار در اقتصاد ایران باشد .در
نیمه نخست سال  96رشد ارزش افزوده گروه نفت  5.8درصد برآورد شده است .رشد
در بخش کشــاورزی  4.2درصد ،رشد در گروه صنایع و معادن  4.5درصد و رشد در
گروه خدمات  3.8درصد بوده است .در گروه صنایع و معادن ،بخش معدن  0.4درصد
و بخش صنعت معادل  4.8درصد رشــد کرده است .بخش ساختمان نیز که در سال
 1395و سهماهه ابتدایی سال  1396همچنان با نرخ رشد منفی تنها بخش زیر صفر
اقتصاد بود ،در سه ماهه دوم سال  96وارد مدار مثبت شد تا در نیمه اول این سال رشد
 0.6درصد برای آن ثبت شود.
تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال  ۱۳۹۰در شش
ماهه اول سال  ۱۳۹۶به  353هزار و  910میلیارد تومان رسید كه در مقايسه با رقم 338
هزار میلیارد تومان در دوره مشابه سال قبل 4.5 ،درصد افزايش يافته است .رشد توليد
ناخالص داخلي در ســه ماهه دوم سال  1396نسبت به دوره مشابه سال  ،1395معادل
 4.6درصد بوده است.
در نیمه ابتدایی سال  1396سهم بخش نفت از رشد  4.5درصدی اقتصاد  1.3واحد
درصد بوده که باالترین سهم در میان بخشهای اقتصادی است.
پیشبینی97

 4تا  5.5درصد

رشد اقتصادی پایدار در سالهای سپریشده از دهه  90محقق نشده است اما به نظر
ميرســد شرایط در نیمه دوم این دهه متفاوت است .ثبت نرخ رشد مثبت در سالهای
 95و  96موجب شــده تا تداوم این رویه نیز دور از دسترس نباشد .برآوردهای داخلی و
بینالمللی نشــان ميدهد که در ســال  1397نیز رشد اقتصادی در سطحی باالتر از 4
درصد باقی خواهد ماند .هرچند برآورد برنامه ششم توسعه مبنی بر تحقق رشد ساالنه 8
درصد چندان دستیافتنی به نظر نمیآید اما صندوق بینالمللی پول برای سال 1397
رشد  4.2درصد را پیشبینی کرده است .دولت نیز در اهداف بودجه سال  97رشد 5.5
درصدی را در نظر گرفته است.
هیئت  4نفرهای که آذرماه از صندوق بینالمللی پول به ایران آمده بود در گزارش خود
اعالم کرد که در صورت انجام اصالحات در بخش مالی ،روند رشد اقتصادی با وابستگی
کمتر به نفت ادامه ميیابد و در میانمدت حتی تا مرز  4.5درصد نیز افزایش پیدا ميکند.

4.6
اعداد سال

46

اقتصاددان
رشد اقتصادی یکی از بااهمیتترین شاخصهای
اقتصادی اســت که البتــه پایــداری آن از باال یا
پايین بودن رقم آن مهمتر است .کشور دانمارک
سالهاست رشد اقتصادی حدود  2درصدی دارد
اما به کشوری پیشرفته تبدیل شده درحالیکه ما در
طول این سالها در صعود و فرود رشد اقتصادی گیر
افتادهایم و بهجایی نرسیدیم .بررسی آمارها نشان
میدهد رشــد اقتصادی ایران در سال  95به مدد
رشــد بخش نفت دورقمی بوده و در سال  96نیز
با منتفی شدن اثرگذاری رشد بخش نفت ،به مدد
حرکت صنایع بزرگ به محدوده  6درصد رسید
اما در ســال  ،97بخش زیادی از این رشدها تکرار
نخواهد شد .در ســال  97رشدی اهمیت دارد که
توزیع عادالنهای داشته باشد و این سختترین نوع
رشد اقتصادی در اقتصاد ایران خواهد بود .به نظر
میرسد دولت در سال آتی باید اولویت خود را در
ن هم از مسیر تحریک
حفظ تداوم رشد اقتصادی آ 
و ترمیم تولید در بنگاههای کوچک و متوسط بگذارد
تا بنگاههای تولیدی کشــور بهواسطه توسعه بازار،
دوباره احیا شوند و نیروی کار کشور نیز از ثمرات
رشــد اقتصادی منتفع شــود .نکتهای که باید در
مورد رشد اقتصادی موردتوجه قرار داد این است
که رشــدهای مقطعی و جزیرهای در یک اقتصاد،
گرچه از منظر آماری میتواند کارنامه دولتها را
درخشانتر کند اما میتواند به دلیل توزیع نامناسب،
به تشدید بیعدالتی در جامعه منجر شود.

درصد
برآورد مرکز پژوهشهای
مجلس از رشد اقتصادی در
سال 1396

5.5

درصد
برآورد دولت از رشد اقتصادی
در سال 1397

4.2

درصد
پیشبینی صندوق بینالمللی پول از
رشد اقتصادی ایران در سال 97

نرخ رشد در بخشهای مختلف اقتصاد طی 3سال گذشته

خدمات

صنایع و معادن
 1396نیمه اول
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جعفر خیرخواهان

نفت

1395

کشاورزی

1394

رشد اقتصاد

بررسی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بر مبنای الیحه بودجه سال  97نشان میدهد که برآورد نرخ تورم از سوی این
سازمان برای سال پیش رو  9.1درصد بوده است .مقامات دولتی نیز نرخی فراتر از  11درصد برای این شاخص پیشبینی
نکردهاند اما برخي كارشناسان افزايش  2تا  3درصدي اين شاخص را پيشبيني كردهاند.

[ آینده تورم ]

شاخصی برای مباهات دولت
نرخ تورم  2تا  3درصد افزایش مییابد
گزارش 96

نرخ تورم طی سال  96در محدوده  10درصد نوسان کرد

نرخ تورم مهمترین شاخصی است که دولت حسن روحانی به آن ميبالد .کنترل نرخ
تورم طی سالهای فعالیت دولت یازدهم ملموسترین تغییر در سیاستگذاری اقتصادی
بود .این شاخص کلیدی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم به باالی  40درصد رسیده بود.
آن روزها بیاعتمادی به بازار موج ميزد و شتاب رشد قیمتها موجب شده بود تا خیلیها
به انباركردن خانگی کاالها دست بزنند .دولتمردان در دوره یازدهم اما تشخیص دادند که
ابتدا باید خونریزی بیمار را کنترل کنند بنابراین کنترل نرخ تورم از طریق انضباطبخشی
به بازار پول و جلوگیری از سیاستهای ماجراجویانه دنبال شد .رفتهرفته این اطمینان
به مردم داده شد که الزم نیست برای خرید کاالها هیجان و عجله داشته باشند چراکه
قرار نیست روند سریع رشد قیمتها ادامه پیدا کند .نرخ تورم ب ه گونهای در روند معکوس
حرکــت کرد که رکورد جدیدی در افول این شــاخص طی دوره زمانی کوتاهمدت رقم
خورد .نرخ تورم در خرداد ســال  1395به زیر  10درصد تنزل یافت و تا  12ماه در این
محدوده باقی ماند .در خرداد سال  96شاخص تورم طبق اعالم بانک مرکزی به باالی 10
درصد صعود کرد و در ماههای تیر و مرداد نیز باالی  10درصد نوسان کرد اما بازگشت
این شاخص به دوران تکرقمی در شهریور سال  96نشان داد که نرخ تورم ایستگاه خود
را پیدا کرده و قرار نیست بار دیگر جهش داشته باشد .طی ماههای گذشته از نیمه دوم
سال نیز این شاخص در محدوده  10درصد نوسانات جزئی داشت تا این اطمینان وجود
داشــته باشد که در سال  1396شاخص نشاندهنده شتاب رشد قیمتها در سطح 10
درصد باقی خواهد ماند.
نرخ تورم ماهانه در دی  96معادل  0.4درصد بود که نشانه خوبی برای پایدار ماندن
نرخ تورم در محدوده فعلی است .نرخ تورم نقطه به نقطه در دی  96نسبت به دی  95نیز
 9.7درصد برآورد شده است .هرگاه نرخ تورم ماهانه در  12ماه متوالی کمتر از  0.8درصد
باقی بماند ،عمال نرخ تورم ساالنه تکرقمی خواهد شد.
پیشبینی97

سایه نرخ ارز بر سر تورم

ایجاد آرامش در بازارها طی ســالهای گذشته موجب شده تا جهش دستهجمعی
قیمتها ،از ذهنها دور شود .بررسی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بر مبنای الیحه
بودجه سال  97نشان ميدهد که برآورد نرخ تورم از سوی این سازمان برای سال پیش
رو  9.1درصد بوده اســت .مقامات دولتی نیز نرخی فراتر از  11درصد برای این شاخص
پیشبینی نکردهاند .اهداف برنامه ششم توسعه نشان ميدهد که نرخ تورم در سال  96به
 8.3درصد و در سال  97به  7.9درصد خواهد رسید .برنامه ششم نرخ تورم متوسط ساالنه
را  8.8درصد برآورد کرده است .هیئت مشاورهای صندوق بینالمللی پول اما در گزارش
خود پس از ســفر به ایران نوشت :پیشبینی میشود در صورت تصویب افزایش قیمت
حاملهای انرژی ،نرخ تورم در سال  1397به طور موقت در مقایسه با سطح  9.9درصدی
آن در ســال  ،1396افزایش پیدا كند و بار دیگر در میانمدت و با اتکا بر سیاســتهای
احتیاطی ،تکرقمی شــود .البته افزایش قیمت حاملهای انرژی تصویب نشد اما شاید
افزایش نرخ ارز در ماههای پایانی سال  ،96نرخ تورم سال آینده را تحت تاثیر قرار دهد.

8.8
اعداد سال

درصد
پیشبینیبرنامهششم
برای رشد ساالنه نرخ تورم

9.9

درصد
نرخ تورم ثبتشده در سال 95

9.1

درصد
برآورد سازمان برنامه از
نرخ تورم در سال  97طبق
الیحه بودجه

وحید شقاقی شهری
عضو هیئت عملی دانشگاه خوارزمی
متوسط نرخ تورم در ســال  96زیر  10درصد
بود اما در سال  97بهاحتمالقوی این اتفاق تکرار
نخواهد شــد چراکه نرخ تورم در اقتصاد ایران
اثرپذیری باالیی از نــرخ ارز دارد و نرخ ارز نیز
رشد قابلتوجهی داشته است .در سالهای اخیر،
تورم بهصورت مصنوعی و به مدد جذب نقدینگی
با سودهای جذاب به شبکه بانکی تکرقمی شد
اما حاال ماجرا فرق کرده است .در ماههای پایانی
ال تا  5هزار تومان باال
ســال  96قیمت دالر عم ً
رفت و عاقبت بهواســطه اعطای گواهی سپرده
 20درصدی ،بهصــورت مصنوعی تا محدوده
4هزار و  500کاهش یافــت که البته در همین
قیمت نیز نســبت به دو ،سه ماه قبل حدود 20
درصد رشد کرده است .در این وضعیت متناسب
با افزایش  20درصدی نــرخ دالر ،قیمت همه
کاالها کموبیش افزایش خواهــد یافت .بر این
اســاس در ســال  97تورم کاالهای وارداتی و
متصل به دالر  20درصد رشــد خواهد کرد اما
درمجموع تورم کل حدود  2تا  3درصد افزایش
مییابد و تورم ســال  97در محدوده  12تا 13
درصد خواهد بود .گفتنی است در شرایطی که
قیمت دالر رشد کرده ،هیچ راهکاری برای مهار
واقعی نرخ تورم کارایی ندارد مگر اینکه بهرهوری
و رقابتپذیری در اقتصاد کشور افزایش یابد تا از
مسیر کاهش هزینههای تولید ،کاهش نرخ تورم
نیز محقق شود.

روند تغییرات نرخ تورم از سال  1368تا سال - 1396بانک مرکزی
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بانک مرکزی در سال  96بیش از  11هزار میلیارد تومان خط اعتباری بابت پرداخت مطالبات سپردهگذاران موسسات مالی و
اعتباری در نظر گرفته که به افزایش نقدینگی آن هم به قیمت رشد پایه پولی انجامیده است .بررسی روند حرکت نقدینگی در
سالهای اخیر نشان میدهد که در سال  1397نیز نرخ رشد نقدینگی فراتر از  20درصد باقی خواهد ماند.

آینده ما
[ آینده نقدینگی ]

تداوم رشد نقدینگی در دولتهای مختلف
بستر براي افزايش نقدينگي مهياست
گزارش 96

ضریب رشد نقدینگی طی  4سال فعالیت دولت یازدهم  22تا  30درصد بود

رشــد باالی نقدینگی به عنوان یکی از مسائل تاریخی اقتصاد ایران دائما تکرار
شده است و دولتهای مختلف در میزان رشد این شاخص تغییرات مهمی را ترتیب
ندادهاند .البته ترکیب نقدینگی بســته به سیاستگذاری پولی و بانکی در دولتها
تغییر کرده که در عملکرد آن تاثیر قابل توجهی داشته است .نرخ رشد نقدینگی طی
سالهای اخیر عموما بین  22تا  30درصد نوسان داشته است اما در سالهای فعالیت
دولت یازدهم و دوازدهم سهم رشد پایه پولی از رشد نقدینگی کمتر از دولت دهم
بوده اســت .رشد پایه پولی ناشی از چاپ پول و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد است
و در دولت دهم به واســطه تزریق پول از سوی بانک مرکزی به طرح مسکن مهر،
رشد پایه پولی قوت گرفت و در برخی سالها ضریب فزاینده پولی منفی بود اما در
سالهای اخیر ضریب فزاینده پولی سهم باالیی از رشد نقدینگی پیدا کرده است .در
این شرایط هرچند رشد نقدینگی به مانند سابق ادامه داشته اما ترکیب این رشد از
کیفیت باالتری در اقتصاد برخوردار بوده است .در سال  1392رشد نقدینگی 38.8
درصد بوده اســت .در این سال رشد پایه پولی  21.4درصد و ضریب فزاینده 14.3
درصد بوده است .در سال  1393رشد نقدینگی به  22.3درصد کاهش یافت .در این
سال رشــد پایه پولی  10.7رشد و ضریب فزاینده  10.5درصد بود .در سال 1394
رشــد نقدینگی  30درصد ،رشد پایه پولی  17.1درصد و ضریب فزاینده  11درصد
برآورد شده است .این ترکیب در سال  95کمی نگرانکننده شده است به طوری که
در این سال ضریب رشد نقدینگی  23.2درصد ،رشد پایه پولی  17.3درصد و ضریب
فزاینده  7درصد بوده اســت .افزایش رشــد پایه پولی در این سال و کاهش ضریب
فزاینده نسبت به سال ماقبل نشاندهنده کاهش کیفیت رشد نقدینگی در این سال
است .حسن روحانی بارها اعالم کرده است که برای بانک مرکزی استقالل قايل است
و هیچگاه دستوری برای چاپ پول بدون پشتوانه به بانک مرکزی نخواهد داد .رئیس
دولت یازدهم و دوازدهم بارها سیاست دولت قبل را در قبال مسکن مهر که به چاپ
پول و افزایش نرخ تورم انجامید نقد کرده است.
پیشبینی97

رشد پایه پولی با گشایش خط اعتباری

آخرین آمارهای اعالم شده از شاخص نقدینگی که مربوط به مهرماه سال 1396
است نشان ميدهد نرخ رشد نقدینگی در این سال نیز فراتر از  23درصد خواهد بود.
براســاس گزیده آمارهای اقتصادی ،نقدینگی با رشد  11.9درصدی در  7ماهه  96و
رشــد  23.3درصدی در یک سال منتهی به مهرماه  96به  1403هزار و  50میلیارد
تومان افزایش یافت .بانک مرکزی در ســال  96بیش از  11هزار میلیارد تومان خط
اعتباری بابت پرداخت مطالبات سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری در نظر گرفته
که به افزایش نقدینگی آن هم به قیمت رشد پایه پولی انجامیده است .بررسی روند
حرکت نقدینگی در ســالهای اخیر نشان ميدهد که در سال  1397نیز نرخ رشد
نقدینگی فراتر از  20درصد باقی خواهد ماند و اگر دولت باز هم برای پرداخت مطالبات
بخشهای مختلف به گشایش خط اعتباری بپردازد ،ترکیب نقدینگی به سمت رشد
پایه پولی سوق پیدا خواهد کرد.

اعداد سال

39.4

درصد
باالترین نرخ رشد نقدینگی که
در سال  1385رقم خورد

15.3

درصد
پایینترین نرخ رشد نقدینگی
که در سال  1376رقم خورد

17.3

درصد
نرخ رشد پایه پولی در سال
1395
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كارشناس بانكی
برای تحلیل وضعیت نقدینگی در سال آینده ،اوال
باید به تغییر اخیر نرخ ارز و افزایش نرخ ارز دولتی
در بودجه  97توجه كنیم .در كنار این مســئله،
احتماال در ســال آتی درآمدهای مــورد انتظار
دولت ،بهویژه در حوزه درآمدهای ارزی به مثابه
سالهای  95و  96محقق نمیشود كه این مسئله
كســری بودجه دولت را در پی خواهد داشت .از
سوی دیگر ،طبق سنت معمول ،در سال  97نیز با
افزایش هزینههای عمومی بهویژه حقوق و دستمزد
و هزینههای اداری دولت به دلیل عدم توفیق در
كوچكسازی پیكره قوه مجریه مواجه خواهیم بود
كه هم بانك مركزی و هم شركتهای دولتی را
مجبور به استقراض از بانكها خواهد كرد .ضمن
اینكه خطوط اعتباری تخصیصیافته به بانكها
برای جبران سپردههای موسسات مالی غیرمجاز
نیز اثر خود را بر میزان نقدینگی در ســال آینده
نشان خواهد داد .در این وضعیت ،احتماال میزان
رشد نقدینگی سال  ،97از امسال بیشتر خواهد بود.
اما اگر سیاســت باال بردن نرخ سود سپردههای
بلندمدت ،مانند آنچه در اعطای گواهی ســپرده
 20درصدی شاهد بودیم ،افزایش یابد ،گردش
این نقدینگی از شبكه بانكی خارج نمیشود و كمتر
به بازار دیگر كوچ خواهد كرد .ولی اگر نرخ سود
بانكی برای حفظ این پولها جذاب نباشد ،نقدینگی
به صورت جبری مسیر خود را به سمت بازارهای
پرسودتر تغییر خواهد داد.

تغییرات اجزای نقدینگی از سال  1368تا1395

رشد ضریب فزاینده

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتاد ،فروردین 1397

بهاءالدین حسینی هاشمی

رشد پایه پولی

رشد نقدینگی

برآوردها نشان میدهد که میزان خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال  1396به  20هزار میلیارد تومان خواهد رسید .رقمی که معادل نیمی از یارانه
نقدی ایرانیان در طول یک سال است .بسیاری از شرکتهای بیمه به مانند بانکها با چالش کفایت سرمایه مواجه هستند به گونهای که از نظر سرمایه
ثبتی ،اندازه کوچکی دارند اما از نظر گردش مالی سطح باالیی را پوشش میدهند.

[ آینده بیمه ]

فشار دوجانبه به صنعت بيمه
بقای صنعت بیمه در گرو مدیریت ریسك
گزارش 96

 14500ميليارد تومان در  9ماه

صنت بیمه در ایران از دو جهت تحت فشار قرار دارد ،از طرفی فرهنگ استفاده از بیمه
هنوز همهگیر نشده و بیمههایی نظیر بیمه عمر که ميتواند به کمک صنعت بیمه بیاید،
کمتر مورد اسقبال قرار ميگیرد؛ از سوی دیگر میزان حوادث در ایران باال است و صنعت
بیمه مجبور است در بخش بیمههای اجباری خسارت باالیی را پرداخت کند .آمار باالی
تصادفات جادهای و سایر سوانح نشان ميدهد که صنعت بیمه در بخش پرداخت خسارت
فعالیت زیادی دارد .صنعت بیمه نیز به مانند صنعت بانکداری با چالشهای جدی مواجه
اســت .آمارهای رسمی نشان میدهد تنها در  9ماه سال  96معادل 12هزار و 800نفر،
قربانی حوادث رانندگی شدهاند و شرکتهای بیمهای در این مدت  14هزار و  500میلیارد
تومان خسارت پرداخت کردهاند .تأمل در خسارت پرداختشده شرکتهای بیمه حکایت
از آن دارد که بیمه شخص ثالث با  36درصد و بیمه درمان با  39درصد بیشترین میزان
خســارت را بهخود اختصاص دادهاند .ســال  1395درحالیکه صنعت بیمه ایران با 30
شرکت فقط 700میلیارد تومان سود کرده  1050میلیارد تومان عوارض از جیب مردم
بیمهگذار بهحســاب نیروی انتظامی ،وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی واریز شده است تا هم جلوی رشد و افزایش تصادفها و خسارتها گرفته
شود ،هم به خسارتدیدگان خدمات داده شود.
برآوردها نشان ميدهد که میزان خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال  1396به 20
هزار میلیارد تومان خواهد رسید .رقمی که معادل نیمی از یارانه نقدی ایرانیان در طول
یک سال است .بسیاری از شرکتهای بیمه به مانند بانکها با چالش کفایت سرمایه مواجه
هستند به گونهای که از نظر سرمایه ثبتی ،اندازه کوچکی دارند اما از نظر گردش مالی
سطح باالیی را پوشش ميدهند .شرکتهای بیمه نیز به مانند بانکها نیازمند افزایش
سرمایه اولیه هستند .با وجود اینکه  30شرکت بیمه در ایران فعال است و بخش خصوصی
نیز فعالیت خود را در این بخش گسترش داده است 8 ،شرکت بیمه سهمی  82درصدی
از بازار بیمه به خودشان اختصاص دادهاند .در میان شرکتهاي بیمه ،شرکت بیمه ایران
به عنوان بیمه دولتی بیشترین تکالیف دولتی را در جبران خسارتها بر دوش ميکشد.
پیشبینی97

بیمههایخارجیميآیند

آمارهای جهانی نشان میدهد ایران در زمره  7کشور نخست آسیبپذیر جهان قرار دارد
و از مجموع  40نوع بالیای طبیعی  31نوع آن در ایران شناسایی شده است .این موضوع
در ســالهای پیش رو وظیفه سنگینی بر دوش صنعت بیمه قرار ميدهد .در سالهای
گذشته ،شرکتهای بیمه با سرمایههای اندک خود ،توانستهاند بخشی از خسارتهای
ســنگین را پرداخت کنند ،اما درصورت تکرار حوادثی ازجمله سقوط احتمالی هواپیما،
آتشسوزي در طرحها و پروژههای نفت و گاز ،زلزلههای سنگین ،سیل و آتشسوزیهای
مهیب ،شــرکتهای بیمه هم نمیتوانند خسارتها را جبران کنند و در این میان همه
نگاهها و فشارها روی دولت خواهد بود؛ دولتی که خود بدهکار است و گرفتار .شرکتهای
بیمه باید با افزایش سرمایه اولیه ،بزرگتر شوند .ارتقاي اعتماد عمومی نسبت به صنعت
بیمه از جمله اهداف این صنعت پیرو ســند چشمانداز  20ساله طراحی شده است .اگر
فرهنگ عمومی نسبت به استفاده از گونههای مختلف بیمه سوق پیدا کند هم صنعت
بیمه توانمند ميشود و هم ریسک در این صنعت کاهش خواهد یافت .پیشبینی ميشود
فعالیت بیمههای خارجی طی سال  1397در ایران افزایش یابد.

14.5
اعداد سال

میلیوننفر
از جمعیت ایران بیمه عمر
دارند

82

درصد
از بازار بیمه در ایران در
اختیار 8شرکت است

23

درصد
نرخ رشد ضریب خسارت
بیمه در  9ماهه 96

دكتر عبدالناصر همتی
رئیسكل بیمه مركزی
بقای صنعت بیمــه و شــركتهای بیمهگر در
ســالهای آینده در گرو جدیگرفتن مدیریت
ریسك است و انتظار میرود شركتهای بیمه با
جدی گرفتن این مهم و همچنین عملیاتی كردن
كنترلهای داخلــی و نهادینه شــدن حاكمیت
شــركتی به طور توأمان به منافع بیمهگذاران و
سهامداران خود بیندیشــند .وقوع حوادثی چون
زلزله ،سیل ،ســقوط هواپیما ،غرقشدن كشتی
نفتكش سانچی ،حریق در برخی پروژههای نفت
و گاز و وقوع آتشسوزیهای بزرگ در دو سال
اخیر نشان میدهد كه شركتهای بیمه برای بقا
و استمرار كسب و كار خود ،چارهای ندارند مگر
اینكه ریسکهای تهدیدکننده کسب و کار خود را
شناسایی و برای آن برنامهریزی كنند ،در غیر این
صورت با چالشهای جدی مواجه خواهند شــد.
واقعیت این اســت كه در دوران پسابرجام موفق
شدهایم پوششهای اتكایی شركتهای معتبر اتكایی
خارجی را برای حوادث فاجعهآمیز به دست آوریم و
پیشبینی میشود با تصویب و اجرای قانون صندوق
بیمه حوادث طبیعی ،كشور از حیث پوشش ریسك
ناشی از حوادثی چون زلزله و سیل و نظایر آنها بیمه
شود .تجربه جهانی نشــان میدهد با فراگیر شدن
بیمه حوادث طبیعی میتوان هزینه سنگین ناشی از
خسارتهای بزرگ را بر اقتصاد كاهش داد و دیگر
ضرورتی ندارد بودجه عمومی دولت برای جبران
خسارتها اختصاص یابد .پیشبینی میشود.

خسارتی که صنعت بیمه در10سال گذشته پرداخت کرده است-هزار میلیارد ریال

 9ماهه
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رشد  8درصدی اقتصاد ایران به  150تا  200میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز دارد که  50میلیارد دالر آن بر دوش
سرمایهگذاری خارجی گذاشته شده است .این هدف بزرگ اما در سال اول برنامه ششم چندان به واقعیت نزدیک
نشده اما جذب سرمایه خارجی در سال نخست پسابرجام روند رو به رشدی را آغاز کرده است.

آینده ما
[ آینده سرمایهگذاری ]

تحرک رشد اقتصاد با سرمایهگذاری خارجی
سایه ترامپ بر سرمایهگذاری باقی میماند؟
گزارش 96

دوره جديد براي شراكت

اقتصاد ایران پس از پایان تحریمها ،شرایط جدیدی را برای حیات برگزیده است .آغاز
حرکت نرخ رشد اقتصاد از نیمه دهه  90با جهش در تولید و صادرات نفت رقم خورد اما
از سال  ،96جهش ناشی از رشد تولید نفت در کار نیست و بخشهای مختلف اقتصاد باید
برای پویایی آن گام بردارند .شکلگیری رشد پایدار در اقتصاد نیازمند سرمایهگذاری جدید
است .از همین رو جذب سرمایه داخلی و خارجی به عنوان هدف سیاستگذاران اقتصادی
در دوره پسابرجام معرفی شد .در سال  1396پس از رفت و آمد هیئتهای اقتصادی از
کشورهای مختلف ،تا حدودی روند جذب سرمایه از سر گرفته شد.
احمد جمالی معاون سازمان سرمایهگذاری اعالم کرده است که در  9ماهه  96معادل
 ۸میلیارد دالر ســرمایه خارجی جذب شده است .این میزان سرمایه در شرایطی جذب
شده که تفاهمنامههای زیادی برای سرمایهگذاری مشترک و شکلگیری فعالیت جدید
اقتصادی میان ایران و کشــورهای دیگر به امضا رسیده است .این تفاهمنامهها ميتواند
پایهگذار جذب سرمایه جدید در سالهای پیش رو باشد.
سرمایهگذاری خارجی در ایران طی سالهای تحریم روند نزولی را در پیش گرفته بود
اما از سال  2016که اولین سال پس از تحریمها محسوب ميشود ،بار دیگر روند صعودی
به آمارهای سرمایهگذاری بازگشته اســت .سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذبشده
توسط ایران در سال  2015وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شد و  2.6درصد نسبت
به سال پیش از آن کاهش یافت .ایران در سال  2014با کاهش  30.98درصدی و در سال
 2013با کاهش  35درصدی جذب سرمایهگذاری خارجی مواجه شده بود .ایران در سال
 2014بالغ بر  2میلیارد و  105میلیون دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده
بود که این رقم در سال  2015به  2میلیارد و  50میلیون دالر کاهش یافته است .میزان
سرمایهمستقیم خارجی جذبشده در سال  2013نیز  3میلیارد و  50میلیون دالر بوده
است .این رقم در سال  2012برابر با  4میلیارد و  662میلیون دالر برآورد شده است .کل
سرمایهگذاری مستقیم خارجی که ایران از دهه  2000تا سال  2015جذب کرده است
 45میلیارد و  97میلیون دالر برآورد شده است.
پیشبینی97

خطوط اعتباری از سال  97فعال ميشود

در برنامههای توسعهاي کشور رشد  8درصدی برای اقتصاد ایران پیشبینی شده است
که سرمایهگذاری اصلیترین شرط حرکت و رشد اقتصاد است .رشد  8درصدی اقتصاد
ایران به  150تا  200میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز دارد که  50میلیارد دالر آن بر دوش
سرمایهگذاری خارجی گذاشته شده است .این هدف بزرگ اما در سال اول برنامه ششم
چندان به واقعیت نزدیک نشده اما جذب سرمایه خارجی در سال نخست پسابرجام روند
رو به رشدی را آغاز کرده است .در سال  1396قراردادهای جذب فاینانس خارجی به امضا
رسید که به ورود سرمایه خارجی در سالهای پیش رو کمک ميکند .حدود  42میلیارد
دالر خط اعتباری از سوی کشورهای چین ،کره جنوبی ،دانمارک ،اتریش ،ایتالیا و چند
کشور دیگر برای ایران گشایش شده است که به فعالیت اقتصادی جدید در سال  97منجر
خواهد شد .فعاالن اقتصادی معتقدند که رفع موانع کسب و کار و تالش برای بهبود محیط
کسب و کار در داخل نزدیکترین راه برای جذب سرمایه خارجی است.
50
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سیدحسین سلیمی

اعداد سال

42

نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

میلیارد دالر
خط اعتباری از سوی چند
کشور آسیایی و اروپایی
گشایش خواهد شد.

8

میلیارد دالر
سرمایه خارجی در  9ماهه
سال  1396جذب شده است.

50

میلیارد دالر
سرمایهگذاری مورد نیاز برای
تحقق رشد  8درصدی اقتصاد
است

روند ســرمایهگذاری ایران در دو دهه اخیر یك
خط مســتقیم بوده و به دلیل مسائل مختلف اعم
از تعدد بخشنامهها و آییننامهها ،نامساعد بودن
فضای كســبوكار ،بیثباتی قوانین و ...زمینهای
برای افزایش قابل توجه سرمایهگذاری ایجاد نشده
اســت .البته پس از اجرایی شدن برجام ،امیدهایی
شكل گرفت و باعث شــد بخش خصوصی نیز پا
به میدان ســرمایهگذاری بگذارد و به دنبال اخذ
مجوزهــای الزم برود اما این مســئله نیز عاقبت
بــا موضعگیریهای ضدبرجامــی رئیسجمهور
مصادف شــد و ســرمایهگذاران را بــه احتیاط
بیشتر واداشت .در این شــرایط همه چشمانتظار
اعالم موضع نهایی دونالــد ترامپ در برابر برجام
نشســتهاند .اگر موضوعگیــری ترامپ برخالف
اظهارات اخیر او مبنی بر تهدید به خروج از برجام
باشد ،میتواند دوباره قطار ســرمایهگذاری را به
ریل برگرداند امــا اگر بر مواضــع خصمانه خود
پافشــاری كند احتماال اروپاییان نیز به دلیل حجم
باالی مبادالتی كه با امریكا دارند ،همكاری با ایران
را كمرنگتر خواهند كرد .در پســابرجام ایران در
جذب سرمایهگذاری خارجی موفق بوده و حدود 23
هزار میلیارد تومان مجوز صادر شده كه بخشی از آن
هنوز عملیاتی نشده است اما اگر در  11می ،ترامپ
برجام را قبول نكند بر ورود سرمایهگذار خارجی به
ایران اثر میگذارد .ضمن اینكه این مسئله بر تصمیم
سرمایهگذاران داخلی نیز اثر منفی خواهد گذاشت.

مهمترین معافیتهای مالیاتی مندرج
در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
میزان معافیت (درصد)

زمان فعالیت

فعالیت

100

همیشه

کشاورزی

80

 4سال

صنعتی و معدنی

100

 10سال

صنعتی و معدنی در مناطق محروم

100

 20سال

مناطق آزاد تجاری ،صنعتی

50

همیشه

تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی

100

همیشه

صادرات کاال و خدمات

تهدیدهای ترامپ علیه برجام تاثیر مستقیمی بر بیثباتی بازار ارز میگذارد .طی سال پیش رو نیز
باید منتظر جو روانی ناشی از تایید برجام از سوی رئیسجمهور امریکا بود .این اتفاق اردیبهشت
سال آینده محتمل خواهد بود.

[ آینده ارز ]

تنش در چهارراه استانبول

 2سناریوی حساس برای بازار ارز 97
گزارش 96

بازار ارز در ماههای آذر ،دی و بهمن  96از ریل خارج شد

بازار ارز در سال  1396به چالشی گرفتار آمد که در دولت حسن روحانی بیسابقه بود.
قیمت دالر و سایر ارزهای رایج از جمله یورو به طور معمول طی سالهای اخیر در ماههای
آذر و دی دچار افزایش ميشود و با عبور از میانه دی که تعطیالت سال نو میالدی است،
بازار بار دیگر روند نزولی قیمت را در پیش ميگیرد و تا پایان سال به آرامش ميرسد .این
بار در سال  96نیز همین فرایند از آذر آغاز شد اما دیگر توقفی در کار نبود .روند افزایش
قیمت ارز با عبور از تعطیالت ژانویه ادامه یافت و تا اواخر بهمنماه پیش رفت .قیمت دالر
در یــک دوره زمانی دو ماهــه  30درصد افزایش یافت تا بار دیگر عدهای به قصد حفظ
ارزش دارایی خود وارد بازار ارز شوند و به خرید دالر دست بزنند .سرمایهگذاری در این
بازار افزایش یافت و زنان خانهدار به خرید دالر دست زدند .تنش در بازار ارز به گونهای بود
که در نهایت ورود پلیس به بازار و دستگیری دالالن چهارراه استانبول در دستور کار قرار
گرفت .پس از این رویداد بانک مرکزی بستهای را ابالغ کرد که بر اساس آن سپرده ارزی
با نرخ سود  4و  4.5درصد به راه افتاد و از آن مهمتر انتشار گواهی سپرده با نرخ سود 20
درصد که  5درصد باالتر از نرخ ســود بانکی است به مدت دو هفته آزاد شد تا در جذب
نقدینگی رقیبی برای بازار ارز باشد .با این اقدامات روند معکوس قیمتها در بازار ارز آغاز
شد و از هفته پایانی بهمنماه قیمت دالر که تا فراتر از  4هزار و  800تومان پیش رفته
بود به زیر  4هزار و  500تومان بازگردد.
قیمت ارز بهطورمعمول تحت تأثیر دو عامل «واقعی و آثار روانی» نوســان میکند.
دلیل واقعی ناشــی از تغییرات نیاز ارزی اقتصاد ایران در زمینه واردات و اســکناس ارز
مســافرتی ،دانشجویی و ...یا نوســان در میزان عرضه ،به دلیل تأخیر ورود ارز حاصل از
صادرات محصوالت پتروشــیمی یا کاهش عرضه از سوی بانک مرکزی است .آثار روانی
نیز در بازار ارز تعیینکننده است به این مفهوم که رویدادهای سیاسی یا خارج از واقعیت
بازار ،موجب التهاب در بازار و ورود تقاضاهای غیرمصرفی به بازار میشود .تقاضاهایی که
بهقصد سرمایهگذاری یا سوداگری شکل میگیرد ،معموالً پیشبینیها و برآوردهای واقعی
بازار را بر هم میزند و معامالت را از منطق خارج میکند .آنچه را كه در التهاب بازار طی
ماههای آذر ،دی و بهمن  96رقم خورد میتوان حاصل توالی دو رویداد واقعی و آثار روانی
در بازار دانست.

ابوذر نجمی

اعداد سال

19

نالملل
تحلیلگر اقتصادبی 

درصد
بازدهی بازار ارز از ابتدای سال
تا هفته ابتدایی اسفند 96

4877

تومان
باالترین قیمت دالر در سال 96
که  13بهمن ثبت شد

4.5

درصد
نرخ سود سپرده ارزی در
بسته بانک مرکزی

بازار ارز ایران پــس از ناآرامیهای قیمتی که در
ماههای پایانی ســال  96تجربه کرد ،با تمهیدات
ارزی و ریالی بانک مرکزی به ثبات نســبی رسید
اما وضعیت این بازار در ســال  97تا حد زیادی به
اتفاقات سیاسی مرتبط با اقتصاد کشور گره خورده
اســت .بر این اســاس برای بازار ارز در سال 97
میتوان دو سناریو متصور بود؛ در سناریوی اول ،اگر
دولت ایران بتواند با چین به تعامل برسد و راههای
نقلوانتقال ارز را مانند سابق باز نگهدارد ،همچنین
در رایزنی با قطر و عمان ،جایگزینی برای امارات
بیاید و از ســوی دیگر روابط بانکی با ترکیه را نیز
تسهیل کند ،بازار ارز باثبات خواهد بود بهگونهای
که نرخ فعلی دالر با رشد حدود  10تا  15درصدی
در سال  97ادامه پیدا کند .در سناریوی دوم اما اگر
دولت نتواند این اتفاقات را رقم بزند و روابط ارزی
با چین ،امارات و ترکیه به شکل فعلی بماند ،قیمت
دالر میتواند افزایشــی در حدود  30و حتی 50
درصدی و باالتر را تجربه کند و نرخ سایر ارزها نیز
ال
بهتناسب نرخ برابری آنها با دالر افزایش یابد .فع ً
احتمالسنجی ایندو سناریو بسیار حساس است و
نمیتوان بهسادگی سناریوی غالب را پیشبینی کرد؛
اما اعالم موضع نهایی رئیسجمهور امریکا در برابر
برجام در اردیبهشتماه میتواند تا حد زیادی بر
آینده این ماجرا اثرگذار باشد..

پیشبینی97

مواجهه بازار ارز با تصمیم ترامپ

بازار ارز با تنشــی که از خود نشان داد ،تا حدودی اعتباری را که طی سه سال قبل
در زمینه ثبات ایجاد کرده بود از بین برد .دولت دوم حســن روحانی برای کنترل بازار
ارز با دشــواریهای بیشتری نســبت به دوره اول مواجه است .در دوره نخست به دلیل
امید به شکلگیری توافق هستهای و رفع تحریمها ،از نظر اجتماعی همراهی بیشتری
با سیاستهای ثباتزا وجود داشت .در دوره دوم اما تهدیدهای ترامپ علیه برجام تاثیر
مســتقیمی بر بیثباتی بازار ارز ميگذارد .طی سال پیش رو نیز باید منتظر جو روانی
ناشــی از تایید برجام از سوی رئیسجمهور امریکا بود .این اتفاق اردیبهشت سال آینده
محتمل خواهد بود بنابراین اولین موضوع تاثیرگذار بر بازار ارز طی سال آینده را ميتوان
تصمیمگیری ترامپ در مورد خروج امریکا یا ماندن این کشور در برجام دانست.

نوسان قیمت دالر از ابتدای مرداد تا اوایل اسفند 96

96/12/05
 4478تومان
96/05/01
 3775تومان
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بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز و سکه ،پیشفروش سکه را با قیمت ثابت قرار داد تا
سرمایهگذاران این بازار را جذب سیستم بانکی کند .این بسته موجب کنترل قیمتها شد و بخشی
از حباب سکه را تخلیه کرد.

آینده ما
[ آینده طال ]

سکه در اوج

طال به دنبال ارز خواهد رفت
گزارش 96

بازدهی بازار سکه در سال  96فراتر از بازار ارز بوده است

بازار طال و ســکه در سال  1396با نوسانات قابل توجهی نسبت به سه سال گذشته
مواجه بود .این بازار از ابتدای سال تا نیمه تابستان شرایط آرامی را سپری کرد ،رفتهرفته
تحول در این بازار نمایان شد و در ماههای آذر ،دی و بهمن همگام با تنش ارزی ،قیمتها
در بازار طال و ســکه نیز به پرواز درآمد .قیمت طال و سکه در ایران تحت تاثیر دو عامل
واقعی و یک عامل روانی نوسان ميکند .دو عامل واقعی تاثیرگذار بر این بازار ،قیمت طال
در بازار جهانی و بهای دالر در بازار ارز ایران اســت .اگر این دو عامل فعال شــود ،قیمت
سکه و طال نیز به طور واقعی در بازار ایران تحریک خواهد شد .عامل روانی نیز در مورد
قیمت مسکوکات صادق است .افزایش تقاضا ناشی از تقویت سرمایهگذاری موجب افزایش
قیمت سکه ميشود .آنچه در نیمه دوم سال  1396رقم خورد ،بیشتر تحت تاثیر عوامل
داخلی بود .رشد بهای دالر در بازار آزاد اصلیترین تحریککننده قیمت طال و سکه بود.
از ســوی دیگر در شرایط ایجاد التهاب در بازار ارز ،سرمایهگذاری روی سکه نیز تقویت
شــد تا افزایش تقاضا به عامل دوم رشد قیمت سکه و ایجاد حباب در آن تبدیل شود.
قیمت سکه بهار آزادی در دوران اوج قیمت دالر تا یک میلیون و  590هزار تومان پیش
رفت اما همزمان با عقبگرد قیمت ارز ،بهای ســکه نیز به زیر یک میلیون و  500هزار
تومان بازگشت .اوجگیری قیمت سکه موج شد تا بانک مرکزی حراج سکه از طریق بانک
کارگشایی را در دستور کار قرار دهد .این رویداد چندان نتوانست مانع افزایش قیمت سکه
شود چراکه عامل تحریک سکه بهای ارز بود .پس از کاهش قیمت دالر ،پنجم اسفند اعالم
شد که حراج سکه از سوی بانک کارگشایی متوقف ميشود .همین خبر موجب افزایش
 30هزار تومانی قیمت ســکه در یک روز شد .بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز و
سکه ،پیشفروش سکه را با قیمت ثابت قرار داد تا سرمایهگذاران این بازار را جذب سیستم
بانکی کند .این بسته موجب کنترل قیمتها شد و بخشی از حباب سکه را تخلیه کرد.
پیشبینی97

سکه منتظر تحوالت بازار ارز

تغییرات قیمت طال و سکه وابسته به تغییرات بهای جهانی طال و تحوالت داخلی بهای
ارز اســت .در مورد بازار جهانی طال در سال  2018پیشبینیهای متفاوتی وجود دارد.
در شرایطی که هر اونس طال در اوایل اسفندماه  96حدود یک هزار و  329دالر قیمت
خورد ،برخی از موسسههای بینالمللی پیشبینی افزایش بهای آن تا  1400دالر در پایان
ســال  2018را داشتهاند .در صورت افزایش جهانی بهای طال ،قیمت طال و سکه نیز در
ایران تقویت خواهد شد اما از نظر تحوالت داخلی باید در اردیبهشت سال پیش رو منتظر
اظهارات سیاسی حول برجام و واکنش بازار ارز به آن بود چراکه تحوالت بازار ارز مستقیما
قیمت طال و سکه را تحت تاثیر قرار ميدهد.
در ماههاي آخر سال  96به دليل افزايش تقاضا در بازار طال و ارز ،قيمت سكه با حباب
همراه شد .اين حباب تا  140هزار تومان در هر قطعه سكه امامي نمايان شد ،اين انتظار
وجود دارد كه در صورت بازگشت عرضه و تقاضا به شرايط عادي ،رفته رفته حباب قيمت
ســكه تخليه شود .ربع سكه بهار آزادي نيز به عنوان يك قطعه پرمشتري بيش از 100
هزار تومان حباب دارد كه در صورت ايجاد آرامش در بازار طي ماههاي ابتدايي سال ،97
تا جدود زيادي تخليه خواد شد.
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25
اعداد سال

درصد
بازدهی بازار سکه در از ابتدای
سال تا  5اسفند 96

1.59

میلیون تومان
باالترین قیمت سکه امامی
در سال  96که  24بهمن به
فروش رسید

1.2

میلیون تومان
قیمت سکه امامی در ابتدای
سال 1396

محمد کشتیآرای
رئیس اتحادیه طال و جواهر
پس از فروکش کردن بحران مســکن امریکا در
سال  ،2011ارزش دالر در بازارهای جهانی رو به
افزایش گذاشت و همین موضوع باعث شد قیمت
جهانی طال در سال  2011کاهش پیدا کند.
پیرو این ماجرا ،قیمت جهانی هر اونس طال از سال
 2011تا  2017مابین هــزار و  150دالر تا هزار
و  350دالر در نوســان بود و نشان میداد اقتصاد
جهانی بعد از آن رکودی که در سال  2008از امریکا
شروع شد ،شــرایط خوبی پیدا کرده است .در این
شرایط ،وضعیت اقتصادی امریکا و اروپا بهصورت
فزایندهای رو به بهبود گذاشت و باعث شد قیمت
جهانی طال در این ســالها افزایش پیدا نکند .در
ادامه این فرایند ،پیشبینی میشد با وضعیت فعلی
سیاسی و همچنین وضعیت فعلی اقتصادی اروپا و
امریکا ،در سال پیش رو قیمت جهانی طال حداکثر تا
هزار و  400دالر رشد کند و نوسان آن در محدوده
 10درصد باشد.
درباره قیمت طال در بازار ایران که تابعی از قیمت
جهانی طال و قیمت داخلی ارز است ،با توجه به اینکه
اقتصاددانان پیشبینی میکنند رکود فعلی اقتصادی
در کشور ،همچنان در سال  97نیز ادامه داشته باشد،
به نظر نمیرسد در سال آینده کاهش قیمت در بازار
طال رخ دهد و در این میان اگر افزایشی رخ دهد ،نه
بهتبع قیمت جهانی طال ،بلکه ناشی از تغییر قیمت
ارز خواهد بود.

تغییرات قیمت سکه امامی در نیمه دوم سال96

1396/12/05
 1520000تومان

96/05/01
 120075تومان

سرمایهگذاران از اول سال  96تا بهمن در بورس و فرابورس جمعا 100هزار میلیارد تومان اوراق بهادار خریدهاند .از
این مقدار 63هزار و 200میلیارد تومان به معامالت سهام اختصاص داشته است46 .هزار و 200میلیارد تومان آن در
بورس و 17هزار میلیارد تومان دیگر در فرابورس دادوستد شده است.

[ آینده بورس ]

بورس به پيشروي ادامه ميدهد؟
متغیرهای اقتصادی به کام بازار سرمایه
گزارش 96

سال ركورد در بورس

بازار سرمایه سال  1395را در شاخص  77هزار و  230واحد به پایان رساند اما در سال
 96شرایط در این بازار در جهت رشد شاخص پیش رفت .البته در نیمه ابتدایی سال 96
نوسانات بازار سرمایه محدود بود اما رشد شاخص از نیمه دوم سال آغاز شد .شاخص کل
بورس تا پایان شهريور به  85هزار واحد رسید اما پس از آن با جهش مواجه شد به گونهای
که رکورد تاریخی بازار سرمایه در روزهای ابتدایی آذر شکسته شد .رکورد  89هزار واحدی
شاخص بورس از دیماه  92تا آذر  96دستنیافتنی باقی مانده بود .شاخص کل بورس تا
اوایل زمستان به صعود خود ادامه داد اما در آستانه  100هزار واحد متوقف شد .در ماههای
دی و بهمن نوسانات این بازار در دامنه کوچکی ادامه یافت تا در پایان بهمن شاخص بر
روی  98هزار و  148واحد بایستد .ارزش کل معامالت اوراق بهادار در بازار سرمایه در 11
ماه امسال به 100هزار میلیارد تومان رسید.
براساس دادههای موجود سرمایهگذاران از اول سال تاکنون در بورس و فرابورس جمعا
100هزار میلیارد تومان اوراق بهادار خریدهاند .از این مقدار 63هزار و 200میلیارد تومان
به معامالت سهام اختصاص داشته اســت46 .هزار و 200میلیارد تومان آن در بورس و
17هزار میلیارد تومان دیگر در فرابورس دادوستد شده است .این مقدار جمعا 63درصد از
کل معامالت بازار اوراق بهادار را شامل میشود .معامالت 73درصد از کل معامالت سهام
در بورس تهران انجام شــده است .این اطالعات بیانگر آن است که ارزش کل معامالت
سهام در فرابورس امسال نسبت به سال قبل 40درصد کاهش نشان میدهد اما در مقابل
معامالت بازار ابزارهای نوین مالی رشد چشمگیری نشان میدهد.
در 11ماه  96جمعــا 32هزار و 100میلیارد تومان اوراق بدهی در بورس و فرابورس
خریداری شده است که از این مقدار 25هزار میلیارد تومان در فرابورس و 7100میلیارد
تومان در بورس مورد دادوســتد قرارگرفته است؛ یعنی 78درصد از کل معامالت اوراق
بدهی در فرابورس انجام میشــود .اطالعات آماری نشــان میدهد ارزش کل معامالت
صندوقهای ســرمایهگذاری از ابتدای ســال تا پایان بهمن  96به 3580میلیارد تومان
ت که این مقدار 4درصد از کل معامالت را شامل میشود .از جمع کل معامالت
رسیده اس 
انجامشده 2080میلیارد تومان در فرابورس و 1500میلیارد تومان هم در بورس دادوستد
شده است .ارزش کل معامالت صندوقهای سرمایهگذاری در سال  96نسبت به سال قبل
40درصد رشد نشان میدهد.

11200
اعداد سال

میلیاردتومان
اوراق تسهیالت مسکن در11
ماهه  96خریداری شده است

40

درصد
میزان افزایش ارزش معامالت
صندوقهای سرمایهگذاری در
سال  96نسبت به 95

100

هزار میلیارد تومان
ارزش معامالت بازار سرمایه
در  11ماهه سال 96

پیشبینی97

تحلیلگر بازار سرمایه
بازار سرمایه در نیمه دوم سال  96توانست به دنبال
انتشــار گزارشهای مثبت از شــاخصهای کالن
اقتصادهای تأثیرگذار بهخصوص اروپا ،امریکا و چین
و بهتبع آن افزایش تقاضا در بازارهای جهانی و رشد
قیمت جهانی کاالها ،وضعیت مساعدی را تجربه کند.
در این میان به نظر میرســد بازار ســرمایه در سال
 ،97بهمراتب نســبت به سالهای  95و  96وضعیت
بهتری را تجربه کند و افزایش نرخ ارز و رشــد نرخ
تورم نیز میتوانند در تحقق این امر مؤثر باشــند .از
سوی دیگر بخش اثرگذار رشد تقاضا و قیمت جهانی
کاالها و همچنین رشد نرخ ارز ،در گزارشهای آتی
شرکتهای بورسی منعکس خواهد شد و ازآنجاییکه
هیچیک از کارشناسان کاهش شدیدی برای نرخ ارز
متصور نیستند و برای بازار جهانی کاالها نیز به دلیل
وجود تقاضا و عوامل بنیادی ریزشی پیشبینی نمیشود،
میتوان گفت در ســال آینده بهصورت کلی عوامل
بنیادی تأثیرگذار در بازار سرمایه میتواند سودآوری
شرکتهای بورســی را تضمین کند .از سوی دیگر
وضعیت نقدینگی نیز باید مدنظر قرار گیرد؛ چراکه
رقم نقدینگی در ســال 97حتم ًا از هزار و 500هزار
میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و این افزایش میتواند
باعث شود شرایط بازارهای مالی ما نسبت به سال 95
و  96پرنشاطتر و البته ملتهبتر باشد؛ یعنی حساسیت
بازارها نسبت به محرکها بیشتر شود زیرا پول ،قدرت
موجود در دست سرمایهگذاران بیشتر به امواج ناشی
از اخبار سیاسی و اقتصادی واکنش نشان خواهد داد.

تغییرات شاخص کل بورس

دنبالهروي از سياست

بازار ســرمایه در ســال  96با رشد قابل توجه شــاخص کل مواجه شد اما اکثریت
سهامداران از وضعیت این بازار رضایت ندارند و رشد شاخص کل را مرهون تحرک تعداد
اندکی از شرکتهای فعال بازار که سهم باالیی در شاخص دارند ،ميدانند .فعاالن بورسی
انتظار دارند با ادامه رشد اقتصادی در سال آینده که در پیشبینیهای جهانی مورد تاکید
قرار گرفته ،بورس نیز با رشد متوازن همراه شود .اگر رشد اقتصادی متنوع شود و صنایع
مختلف بتوانند به افزایش ارزش تولید برســند ،صنایع و شرکتهای بورسی نیز به طور
واقعی از مواهب آن بهرهمند ميشوند .از سوی دیگر بازار سرمایه تا حدود زیادی روی موج
هیجان گام برمیدارد به همین دلیل در سال آینده تحت تاثیر عوامل سیاسی نظیر تهدید
برجام از سوی دونالد ترامپ رئیسجمهور امريكا قرار خواهد گرفت.

احسان رضاپور

96/12/05
 98176واحد

96/05/01
 80863واحد
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مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تاکید کرده است 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.

آینده ما
[ آینده بدهی دولت ]

دولت بدهکار بدحساب
افزایش بدهیهای دولت ،ممنوع
گزارش 96

كاهش بدهي به لطف اوراق قرضه

بزرگترین بدهکار کشور در سالهای اخیر سعی کرده از طریق انتشار اوراق بدهی در
بازار سرمایه به ساماندهی بدهیهایش بپردازد .بدهی به بانکها ،بدهی به بانک مرکزی و
بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی سه سرفصل مهم بدهیهای دولت به شمار ميرود.
اولین چالش دولت حســن روحانی برای ســاماندهی بدهیهای دولت این بود که آمار و
اطالعات قابل اتکا در این بخش وجود نداشت .به همین دلیل در سال  1394مرکز مدیریت
بدهیها و داراییهای مالی عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشــکیل شــد تا به
شناســایی و احصاي بدهیهای بخشهای دولتی بپردازد .وزير امور اقتصادی و دارایی در
دولت یازدهم در یکی از نشســتهای اتاق ایران اعالم کرد که ابتدا تصور ميشــد دولت
 200هزار میلیارد تومان بدهکار است اما با جمعآوری همه بدهیهاي دولت و شرکتهای
دولتی مشخص شد که حدود  700هزار میلیارد تومان بدهی روی دست دولت باقی مانده
است .بخش مهمی از این بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی است که در پروژههای دولت
مشارکت داشتهاند اما پول خود را دریافت نکردهاند .تهاتر بدهیها یکی از روشهایی بود
که طی دو سال گذشته در بودجه سنواتی گنجانده شد تا بدهکاران به بخشهای دولتی
بتوانند بدهی خود را از طریق طلب خود در بخشهای دیگر دولت ،تســویه کنند .مرکز
پژوهشهای مجلس در گزارشی میزان بدهی دولت و شرکتهای دولتی را تا پایان خرداد
 1396حدود  625هزار میلیارد تومان برآورد کرده است .طبق این گزارش بدهی دولت در
پایان خردادماه امسال به  358هزار میلیارد تومان و بدهی شرکتهای دولتی به حدود 355
هزار میلیارد تومان رسیده است .مجموع بدهی نیز طی سه ماه ابتدایی سال  96از  657هزار
میلیارد به  625هزار میلیارد تومان کاهش یافته است .کاهش بدهیها از طریق انتشار اوراق
قرضه دولتی یا تهاتر رقم خورده است .مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت
دوازدهم اعالم کرده است که تا انتهای آبان  96معادل  33هزار میلیارد تومان از بدهیهای
پیمانکاران دولت از طریق اوراق بدهی تسویه شده است.
پیشبینی97

تهاتر سهجانبه از راه ميرسد

مسعود کرباســیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد جدیدی به سازمان برنامه و
بودجه ،نوع جدیدی از تســویه بدهی بخش خصوصی را در بودجه سال  97گنجاند بر این
اســاس در سال پیش رو امکان تهاتر سهجانبه میان دولت ،بانک و بخش خصوصی فراهم
ميشــود .بر این اساس «مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با
بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی بانکها
و مؤسســات اعتباری غیربانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است» .این
روش ميتواند بخش از مشکالت بخش خصوصی را که از سویی طلبکار دولت و از طرف دیگر
بدهکار بانکها هستند حل کند .بخش خصوصی از دریافت طلب خود به صورت اوراق قرضه
رضایت ندارد .مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی تاکید کرده است که انتشار نامتوازن
اوراق مالی ميتواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق
منتشرشده بینجامد .به عالوه این موضوع ميتواند به کسری بودجههای باالتر در سالهای
آتی منجر شود .قانون برنامه ششم نسبت بدهیهای دولت به تولید ناخالص داخلی را تا سقف
 40درصد مجاز دانسته اما برآوردها نشان ميدهد این نسبت از  50درصد عبور کرده است.
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کامران ندری

اعداد سال

33

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

هزار میلیارد تومان
بدهی دولت به پیمانکاران در 8
ماهه  96از طریق اوراق بدهی
پرداخت شد

43

درصد
سهم شرکتهای دولتی از کل
بدهی دولت تا پایان خرداد 96

625

هزار میلیارد تومان
میزان بدهی دولت و
شرکتهای دولتی تا پایان
خرداد 96

دولت یک ابربدهکار بانکی است و خود نیز این را
قبول دارد که به بدهکار بدحساب تبدیل شده اما
در شرایط فعلی هم وضعیت بانکها و هم وضعیت
نقدینگی در جامعه ایجاب میکند تمهیدی برای
این بدهی بیندیشد .مسیر منطقی این است که
دولت به هر طریقی بهجز استفاده از منابع بانک
مرکزی ،بدهی خود بــه بانکها و پیمانکاران را
پرداخت کند تا چرخه تسویه بدهیها آغاز شود
و با پرداخت بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران،
بدهی پیمانکاران به بانکها و بدهی بانکها به
بانک مرکزی نیز پرداخت شــود .ازآنجاییکه
این مسئله رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی در
سال آینده را کُندتر میکند ،میتواند برای مهار
نقدینگی در کشور نیز مؤثر باشد.
به نظر من دولت آگاه به وضعیت است و در سال
پیش رو تمام تالش خــود را میکند که اوالً این
بدهیها افزایش نیابد و در قدم بعدی اقداماتی
برای تســویه آن فراهم شود چراکه جمعبندی
کارشناسان و مســئوالن بانکی و اقتصادی این
است که نظام بانکی توانایی این را که بتواند با عدم
وصول مطالبات از دولت ،ادامه مسیر دهد ندارد.
البته همهچیز به بودجه دولت برمیگردد و اینکه
در بودجه تا چه اندازه پیشبینی شده دولت در
سال آینده بدهی خود را بازپرداخت کند و دولت
تا چه حد میتواند به احکام بودجه پایبند باشد.

بدهی دولت و شرکتهای دولتی -هزار میلیارد ریال
عنوان

پایان اسفند 1395

بدهی دولت

3391

پایان خرداد  1396سهم از کل (درصد)
3587

57

بدهی شرکتهای
دولتی

4037

3553

43

جمع بدهی دولت و
شرکتهای دولتی

6575

6257

100

چالشی که بخش خصوصی در سال  97با آن روبهرو است افزایش قیمت تمامشده پول با توجه
به اعمال نرخ سود  20درصدی در مدت دو هفته از بهمن و اسفند  96است .این موضوع نرخ
دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی را افزایش خواهد داد.

[ آینده بانک ]

حمله دوجانبه به بانکها

وضعیت بانکها چندان درخشان نخواهد بود
گزارش 96

بحران مطالبات معوق و پول گران

بحران نظام بانکی در سالهای اخیر به کلیدواژه فعاالن اقتصادی بدل شده است.
طی سالهای گذشته صنعتی که اصلیترین نقش را در تامین مالی اقتصاد ایران
دارد ،خود با چالشی جدی مواجه شده است .سهم بیش از  90درصدی بانکها در
تامین مالی اقتصاد موجب شده تا ایجاد بحران در این صنعت ،نگرانی بزرگی ایجاد
کند .در دهه  80مسئلهای به نامه بدهیهای معوق گریبان بانکها را گرفت و در
دهه  90اموال مازاد برای آنها دردسرساز شد .اعطای تسهیالت تکلیفی در دهه 80
در بخش بنگاههای زودبازده و سایر بخشها منجر شد تا بخش بزرگی از تسهیالت
اعطاشده در شبکه بانکی دیگر بازگشتی به این شبکه نداشته باشد .میزان بدهیهای
معوق بانکی بیش از  100هزار میلیارد تومان برآورد ميشود که معادل  20درصد از
کل منابع بانکی است .نسبتی که در جهان به طور متوسط  4درصد است در ایران
تا  20درصد باال رفت تا بانکها با کسری منابع مواجه شوند .در اوایل دهه  90اما
بحرانی دیگر گریبان بانکها را گرفت .رکود اقتصادی از راه رسید و بانکها که به
عنوان سرمایهگذار به خرید زمین و ملک دست زده بودند با ورود مسکن به رکود
با چالش نقدشوندگی اموال خود مواجه شدند .ادامهدار شدن رکود بخش مسکن
موجب شد تا اموال منجمد بانک در کنار اموال مشکوکالوصول قرار گیرد و عمال به
کسری منابع دامن بزند .در همین دوره زمانی بود که بانکها رقابت سختی را برای
جذب سپرده و نقدینگی آغاز کردند .تشنگی آنها به منابع موجب شد تا نرخ سود
سپرده با وجود افول نرخ تورم ،باال بماند .به طور معمول نرخ سود سپرده بانکی 2
تا  4درصد فراتر از نرخ تورم قرار ميگیرد اما در اقتصاد ایران به دلیل نیاز بانکها
به پول ،نرخ سود حدود دوبرابر نرخ تورم قرار گرفت .در شهریور سال  96نرخ سود
 15درصدی به بانکها تکلیف شد تا قیمت تمامشده پول در اقتصاد کاهش یابد اما
با ایجاد تنش در بازار ارز ،بانک مرکزی مجبور شد اواخر بهمنماه به مدت دو هفته
اجازه ســپردهگیری با نرخ  20درصد را صادر کند تا عمال نرخ سود بانکی افزایش
یافته باشد.
پیشبینی97

چالش نرخ سود در سال 97

فروش اموال مازاد بانکها در دولت دوازدهم با جدیت بیشتری دنبال ميشود .وزیر
امور اقتصادی و دارایی با ماموریتی که از رئیسجمهور گرفته اســت ،به طور جدی
این موضوع را دنبال ميکند .مسعود کرباسیان مدیران بانکها را تهدید کرده است
که در صورت عدم پایبندی به این سیاست با آنها برخورد خواهد شد .واگذاری اموال
مازاد آغاز شد و در سال  97نیز ادامه خواهد یافت تا بخشی از پولهای منجمدشده
شــبکه بانکی احیا شود .چالشی که بخش خصوصی در سال  97با آن روبهرو است
افزایش قیمت تمامشــده پول با توجه به اعمال نرخ سود  20درصدی در مدت دو
هفته از بهمن و اسفند  96است .این موضوع نرخ دسترسی بخش خصوصی به منابع
بانکی را افزایش خواهد داد چراکه بانکها حاضر نخواهند بود با نرخ سود  18درصد
تسهیالتبپردازند.

20

احمد حاتمی یزد

اعداد سال

کارشناس بانکی

درصد
نرخ سود گواهی سپرده در
دو هفته از بهمن و اسفند 96

20

درصد
نسبت مطالبات معوق به کل
منابعبانکی

15

درصد
نرخ سود سپرده بانکی
مصوب در شهریور96

چشمانداز صنعت بانکداری ایران در سال  97جالب
نیست؛ چراکه وضعیت مطالبات معوق بانکها حل
نشده و راهحلی نیز برای آن در پیش گرفته نشده است.
در اصول بانکداری جهانی ،وقتی مطالبات معوق مدت
زیادی تسویه نشوند ،به مرحلهای میرسند که آنها را
سوخت تلقی میکنند .در ایران نیز در مورد بدهیهای
معوق از قبل قواعدی بوده که بعد از  10سال میتوانند
این مطالبات را سوخت کنند اما هیچکس این قانون را
اجرا نکرده .ازاینرو وضع مطالبات معوق انباشتشده،
برای سرنوشــت بانکها بســیار تعیینکننده است
چراکه بانکها باید در ازای این مطالبات ذخیره کافی
منظور کنند که در این صورت ســرمایه آنها کاهش
ال هــم دچار عدم کفایت
مییابد و بانکهایی که فع ً
سرمایه هستند ،با مشکل بزرگتری مواجه میشوند
و باید افزایش سرمایه بدهند؛ درحالیکه تاکنون هیچ
برنامهای برای افزایش سرمایه بانکها پیشنهاد نشده
اســت ضمن اینکه دولت بهعنوان ســهامدار عمده
بانکهای بزرگ ،پولی ندارد که در افزایش سرمایه
شرکت کند .به این مســائل باید ،تحمیل تسهیالت
تکلیفی به بانکها ،نبود برنامه مشخص برای اصالح
نظام بانکی و اجرا نشدن قانون مبارزه با پولشویی را
نیز اضافه کرد؛ قانونی که خودمان تصویب کردهایم و
 FATFاصرار دارد آن را اجرا کنیم اما زمینه اجرای آن
در سال  97نیز دیده نشــده است .پس وضع موجود
برای بانکها ادامه مییابد و وضعیت چندان درخشانی
نخواهند داشت.

نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار براي سپردههاي يكساله

کهای دولتی
بان 

بانک های غیردولتی و
موسسات غیربانکی

سال

کوتا همدت

کساله
ی 

تسهیالت

1393

10-22.2

22-24

22

1394

10-18

18-20

20-21

1395

10

15

18

1396

10

15

18

1393

7-22

17-22

22

1394

7-22

17-22

20-21

1395

7-20

15-22

18

1396

10

15

18
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تعدد تصمیمگیران در این بخش گاهی تضاد دیدگاهها را به دنبال دارد .این در حالی است که
مقامات اجرایی کشور همواره در سخن ،از افزایش صادرات دفاع میکنند .اما کارنامه عملکردشان
مغایر با شعارهاست.

آینده ما
[ آینده صادرات ]

نیمة مغفول صادرات

فروشندگان کاالی ایران در سال  96چه کارنامهای دارند؟
گزارش 96

تلهخامفروشی

صادرات ایران همیشــه تحت تاثیر مشکالت سیاسی و اقتصادی قرار میگیرد .هم مشکالت
فضای بینالمللی بر آن تاثیر میگذارد و هم در داخل کشــور سازهای دستگاههای متولی با هم
هماهنگ نیســت و فالش مینوازد .تعدد تصمیمگیران در این بخش گاهی تضاد دیدگاهها را به
دنبال دارد .این در حالی است که مقامات اجرایی کشور همواره در سخن ،از افزایش صادرات دفاع
میکنند .اما کارنامه عملکردشان مغایر با شعارهاست .نگاهی به آمار صادرات از ابتدای سال  96تا
ده ماه منتهی به دی نشان میدهد روند تراز منفی تجاری در این مدت همچنان ادامه دارد .حال
آنکه سال گذشته برای صادرکنندگان سال بهتری بود و تراز تجاری مثبت شد .اما مقایسه ماه به ماه
صدور کاال به رشد صادرات در دیماه گواهی میدهد .البته افت و خیزهای صدور کاال را نباید نادیده
گرفت .اما آنچه دراینباره حائز است ،قیمت هر تن کاالی صادراتی است که نسبت به واردات بسیار
پایین است .به معنای دیگر ایرانیها کاالهای گرانتری را وارد و کاالهای ارزانتری را صادر میکنند.
این اشکال هم به طور مستقیم مربوط به صادرات کاالهای خام است .صادرکنندگان ایرانی هنوز
در بخش صدور کاال با ارزش افزوده باال دچار مشکل هستند .از این رو اگرچه وزن صادرات ،قابل
توجه است اما ارزش آن چندان دندانگیر نیست .قرار بود در سال  96صادرات ایران به  53میلیارد
دالر برسد اما در ده ماه منتهی به دی سال  96تنها توانستیم  36میلیارد و  612میلیون دالر در
بخشهای میعانات گازی ،پتروشیمی و سایر کاالها صادرات داشته باشیم .از این رو دستیابی به
هدفگذاری صادراتی بعید به نظر میرسد .ارزش صادرات در سه ماه اول سال به تفکیک فروردین،
اردیبهشــت و خرداد به ترتیب  2میلیارد و  723میلیون دالر 3 ،میلیارد و  516میلیون دالر و 3
میلیارد و  705میلیون دالر اســت .کارنامه صادراتی سه ماه دوم سال نشان میدهد در تیرماه 3
میلیارد و  515میلیون دالر ،در مردادماه  3میلیارد و  736میلیون دالر و در شهریورماه  3میلیارد و
 351میلیون دالر کاال صادر شده است .در ماه نخست پاییز صادرکنندگان  4میلیارد و  166میلیون
دالر کاال را به بازارهای هدف صادر کردند .اما در آبانماه این روند سیر نزولی طی کرد و صادرات به 3
میلیارد و  778میلیون دالر رسید .این سیر همچنان در ماه آذر ادامه داشت و صدور کاال به ارزش 3
میلیارد و  152میلیون دالری را محقق کرد .اما در دیماه شاهد رشد مجدد صادرات بودیم .حاصل
صادرات کاال در نخستین ماه زمستان 5 ،میلیارد و  447میلیون دالر بود.
پیشبینی97

افزایش صادرات

53

نایبرئیس اتاق ایران

میلیارد دالر
صادرات برای سال 97
پیشبینی شده است

500

میلیارد تومان
جایزه صادراتی پرداخت نشده
است

30

میلیارد دالر
ظرفیت صادرات خدمات فنی و
مهندسی کشور است

صادرات کاال در حال طی کردن مسیر خود است و به نظر
میرسد مشکالت صادرکنندگان کاال کمتر از مشکالت
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است .این در حالی
است که در خصوص خدمات فنی و مهندسی ظرفیت
عظیمی از کشور معطل مانده است .صادرات خدمات
مهندسی مانند ســایر بخشهای صادراتی استفاده از
تقاضای رایگان بیرون از مرز است .ایجاد تقاضا در کشور
هزینه دارد اما صادرات این هزینه را نمیپردازد .ظرفیت
ساالنه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در حال
حاضر  34میلیارد دالر اســت؛ اما شرکتها کمتر از 2
میلیارد دالر صادرات دارند .از جمله مشــکالتی که در
اینباره با آن مواجه هستیم ،مسئله صدور ضمانتنامهها
اســت .صاردات خدمات فنی و مهندسی بدون صدور
ضمانتنامه و پذیرش ضمانتنامه بانکهای ایران در
خارج از کشور امکانپذیر نیســت .در حال حاضر نیز
مشکالت ضمانتنامهها در ادامه داستان تحریم ،هنوز
حل نشده است .به نظر میرســد در اینباره اراده کافی
و منسجم هم در خصوص رفع مشکل وجود ندارد .این
در حالی است که پس از آنکه برجام امضا شد ،مشکالت
مربوط به ضمانتنامه اولین موضوعی بود که در خصوص
صادرات خدمات فنی و مهندسی مطرح شد .اما تاکنون
راهحلی برای آن پیدا نشده است .این مسئله کشور را از
بیش از  30میلیارد دالر درآمد محروم میکند .مسئله
دیگر نیز به جوایز صادراتی برمیگردد که موجب عدم
اطمینان شرکتها شده است .جایزه صادراتی نسبت به
دستاوردهای صادرات خدمات فنی و مهندسی بزرگ
نیست .معوقات جوایز صادراتی از  1388تاکنون حدود
 500میلیارد تومان است.

میزان صادرات در  10ماهه ابتدایی سال  / 96ارزش(میلیون دالر)

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت
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اعداد سال

فروردین

صادرات ســال  97بر اســاس آنچه از سوی متولیان تجارت اعالم شــده ،معادل  53میلیارد
دالر اســت .بنابراین هدفگذاری ســال  97مانند سال  96است .اما تجربه نشان داده که هیچگاه
ارقام هدفگذاریشــده محقق نمیشود .سیاستهای دولت در زمینه حمایت از صادرات و تولید
صادراتمحور در خصوص توسعه صادرات نقش مهمی را ایفا میکند 1600 .میلیارد تومان جوایز
صادراتی در بودجه سال  97پیشبینی شده است .اما معلوم نیست این میزان تحقق یابد .چراکه
معوقات جوایز صادراتی هنوز پرداخت نشــده اســت .استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و ارائه
تسهیالت به بنگاههای صادراتی نیز از دیگر اقداماتی است که دولت برای حمایت از صادرات انجام
میدهد .اما با توجه به این حمایتها ،همچنان مشــکالتی نظیر انتقال پول ،عدم تنوع بازارهای
صادراتی و عدم تنوع کاالهای صادراتی گریبانگیر این بخش از تجارت خارجی است .بنابراین به
نظر میرسد روند صادرات چندان متفاوت از سال  96نباشد .کمااینکه اگر تحریمهای جدید علیه
ایران صورت گیرد ،ممکن است صدور کاال با مشکل مواجه شود.

محمدرضا انصاری

واردکنندگان بر این باورند که معموال واردات در طول سال به واسطه بخشنامههای مختلف که گفته
میشود در راستای مدیریت این بخش از تجارت خارجی صورت میگیرد ،غیرقابل پیشبینی است
و اغلب فعالیت واردکنندگان را با مشکل مواجه میکند.

[ آینده واردات ]

ورود کاال از دو نگاه

سهم کدام کاالها در واردات بیشتر است؟
گزارش 96

مدیریت ناکارآمد

سال  96با سبقت واردات از صادرات شروع شد و تراز تجاری ایران همچنان منفی است .البته
آخرین آمارها نشان میدهد که در دیماه سال جاری واردات از صادرات جا مانده و تراز ماه ،مثبت
بوده اســت .واردکنندگان بر این باورند که معموال واردات در طول سال به واسطه بخشنامههای
مختلف که گفته میشود در راستای مدیریت این بخش از تجارت خارجی صورت میگیرد ،غیرقابل
پیشبینی است و اغلب فعالیت واردکنندگان را با مشکل مواجه میکند .کارشناسان میگویند اگر
واردات در راســتای رونق تولید باشد و به صادرات بینجامد ،نهتنها باید از آن حمایت کرد بلکه از
افزایش آن نیز باید دفاع کرد .این هدف زمانی محقق میشود که بیشترین واردات در گروه کاالهای
سرمایهای و واسطهای اتفاق بیفتد .این واردات کاالهای مصرفی است که به تولید داخل ضربه وارد
میکند .آخرین آمار منتشرشده نشان میدهد که کاالهای واسطهای بیشترین سهم واردات را به
خود اختصاص دادهاند .این امر نشاندهنده رونق خطوط تولید است .چراکه از کاالهای واسطهای
به منظور تولید کاالی دیگر استفاده میشود .ارزش واردات این دسته از کاالها  25میلیارد و 616
میلیون دالر بوده که ســهم بیش از  8.5درصــد از کل واردات دارد .پس از آن کاالهای مصرفی
بیشترین واردات را به خود اختصاص دادهاند که ارزش کاالهای واردشده در این بخش  7میلیارد و
 960میلیون بوده و سهم ارزشی آن بیش از  6درصد است .ارزش واردات کاالهای سرمایهای نیز 6
میلیارد و  637میلیون دالر بوده که سهم بیش از  5درصدی را از کل واردات در مدتزمان مذکور
دارند .ارزش واردات ســایر کاالها نیز  2میلیارد و  592میلیون دالر اســت .واردات کاال در  10ماه
منتهی به دی منتهی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود 22درصد رشد داشته است.
آمارهای ارزش واردات کاال به تفکیک ماه حاکی از آن است که در فروردین سال جاری  2میلیارد
و  348میلیون دالر ،در اردیبهشــت  4میلیارد و  416میلیــون دالر ،در خرداد  4میلیارد و 808
میلیون دالر ،در تیرماه  4میلیارد و  241میلیون دالر ،در مردادماه  3میلیارد و  629میلیون دالر،
در شهریورماه  4میلیارد و  153میلیون دالر ،در مهرماه  4میلیارد و  222میلیون دالر ،در آبانماه 4
میلیارد و  602میلیون دالر ،در آذرماه  5میلیارد و  151میلیون دالر و در دیماه  5میلیارد و 235
میلیون دالر کاال وارد ایران شده است .بیشترین کاال به استناد آمار  10ماه منتهی به دی سال جاری
از کشورهای چین ،امارات ،کره جنوبی ،ترکیه و آلمان به کشور وارد شده است.
پیشبینی97

رشدمیکنیم

اعداد سال

نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق ایران

درصد
سهم واردات کاالهای
واسطهای است

5

درصد
سهم واردات کاالهای
سرمایهای است

22

درصد
رشد واردات 10ماهه نسبت
به مدت مشابه سال قبل

روند واردات دهههای پیشین در گروههای دهگانه ،نشانگر
نوسانات زیاد در حوزه واردات و تجربههای مکرر کاهش
نرخ رشد واردات است و اگرچه تراز تجاری کشور منفی
و به معنای بیشتر بودن واردات نسبت به صادرات بوده،
اما تراز تجاری کل نسبت به سالهای گذشته بهبود را
نشان میدهد .باید در نظر داشت روند مبادالت تجاری
کشــورمان پس از جنگ و تحریمها با افزایش تمرکز
شدیدی در مبادی وارداتی همراه بوده و رقابتی شدید در
بین کشورهای آسیایی برای کسب سهم بازار بیشتر از
ایران ایجاد شده که کشورهای آسیای شرقی در صف
تحریمشکنی پیشرو و از سوی دیگر دارای ثبات روابط
بینالمللی بیشتری با ایران در دهههای پیشین بودهاند
که سردمدار آنها چین و هند هستند .قرارگیری چین به
عنوان اولین مبدأ وارداتی در سالهای اخیر ناشی از تراز
متقابل تجاری و روابط پایدار سیاسی ،و کسب رتبه دوم
به صورت مستمر توسط کشور امارات متحده عربی نیز
منتج از دروازه ارتباطی و ثالث قرار گرفتن این کشور در
روابط ایران با سایر کشورهای دنیاست که اکثرا دارای
ارتباط غیرمستقیم با کشــورمان هستند و این مسیر را
میتوان راه دور زدن تحریمها توســط سایر کشورهای
فاقد ارتباط مستقی م با کشورمان تلقی کرد .ترکیه و کره
جنوبی نیز دارای شرایط بینالمللی مشابه چین هستند.
تراز تجاری کشورمان در سالهای اخیر ،در سال ۱۳۹۵
مثبت و در بقیه موارد منفی بوده که این روند منفی مجددا
در سال  96مشهود است .بنابراین الزم است با تمرکز
بیشتر بر صادرات کاالهای واســطهای و سرمایهای و
جلوگیری از خامفروشــی گامهای موثری برای مثبت
کردن تراز تجاری برداشت.

میزان واردات در  10ماهه ابتدایی سال  / 96ارزش(میلیون دالر)

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

بر اساس آنچه کارشناسان پیشبینی میکنند چنانچه رونق صنعت و کشاورزی در کشور در
سال  97اتفاق بیفتد ،مسلما در بخش کاالهای واسطهای همچنان شاهد افزایش واردات خواهیم
بود .از سویی با توجه به اتفاقات اخیر در رفتار کشورهای حاشیه خلیج فارس ،انتظار میرود سهم
کشــورهای عمان و قطر به ترتیب افزایش و ســهم امارات متحده عربی در صادرات به کشورمان
کاهش یابد .همچنین به نظر میرســد ایران نیازمند توسعه مبادی وارداتی به منظور جلوگیری
از بروز انحصار در مبادی تامین است .چنانچه این اتفاق بیفتد قدرت چانهزنی ایرانیها نیز بیشتر
خواهد شد .اما سایه تهدیدهای ترامپ بر این موضوع نیز دیده میشود چراکه با ایجاد تحریمهای
جدید ممکن اســت فروش کاال به ایران نیز تحت تاثیر قرار بگیرد و به خصوص تامین کاالهای
سرمایهای و واسطهای با مشکل روبهرو شود .نرخ ارز را نباید در پیشبینیها فراموش کرد .ارزیابی
بازار ارز کار آســانی نیست اما چنانچه نرخ ارز افزایش داشته باشد ،واردات کاالهای مصرفی برای
واردکنندگان به صرفه نخواهد بود و احتماال در این خصوص با کاهش واردات مواجه میشویم .در
ازای آن کاالهایی که مربوط به خطوط تولید هســتند (سرمایهای و واسطهای) و قدرت صادراتی
دارند ،اقبال خواهند داشت.

8.5

فرهاد احتشامزاد
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بیشترین جواز تاسیس صادرشده به نقل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت مربوط به گروه
محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی است .باالترین سهم پیشبینی سرمایهگذاری در گروههای
صنعتی متعلق به گروه ساخت مواد و محصوالت شیمیایی است.

آینده ما
[ آینده صنعت ]

رونق نامحسوس

رشد اندک صنعت ادامه مییابد
گزارش 96

پیشتازان صنعتی

آیا وضعیت صنعت رو به بهبود اســت؟ آمارهایی که در خصوص جواز تاسیس در بخش
صنعت منتشــر شده نشان میدهد از ابتدای امســال تا انتهای آذرماه  13هزار و  933فقره
جواز صنعتی صادر شده است که بیانگر رشد بیش از  16درصدی صدور جواز تاسیس نسبت
به مدتزمان مشــابه سال گذشته است .بیشترین جواز تاســیس صادرشده به نقل از وزارت
صنعت ،معدن و تجارت مربوط به گروه محصوالت غذایی و انواع آشــامیدنی است .باالترین
سهم پیشبینی سرمایهگذاری در گروههای صنعتی متعلق به گروه ساخت مواد و محصوالت
شیمیایی است .صدور  4هزار و  188فقره پروانه بهرهبرداری نیز در کارنامه صنعتی کشور به ثبت
رسیده که در این خصوص نیز شاهد رشد حدود  6درصدی هستیم .بنابراین به نظر میرسد
به رغم فضای نامساعد کسب و کار در کشور ،همچنان چرخهای صنعت امیدوارانه میچرخند
و ســرمایههای جدید به این بخش تزریق شده است .اما صنعتگران همچنان از چالشهایی
همچون موانع بانکی برای دریافت تسهیالت موثر ،برخی قوانین مالیاتی ،بوروکراسیهای اداری،
عدم وجود مشوقهای صادراتی و همچنین نبود نگاه حمایتی در صنعت کشور به عنوان موانع
تولید یاد میکنند.
بر اســاس آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در فروردینماه امسال
 782فقره جواز تاسیس و  246فقره پروانه بهرهبرداری صادر شده است .در اردیبهشتماه نیز
صدور هزار و  521فقره جواز تاسیس و  430فقره پروانه بهرهبرداری محقق شده .دفتر صنعتی
خردادماه با صدور هزار و  536جواز تاسیس و  522پروانه بهرهبرداری بسته شده است .در تیرماه
 96هم هزار و  519فقره جواز تاسیس و  455فقره پروانه بهرهبرداری صادر شده است .صدور
هزار و  970فقره جواز تاسیس و  590پروانه بهرهبرداری نیز حاصل عملکرد صنعتی در مردادماه
بوده .هزار و  524فقره جواز تاسیس و  506فقره پروانه بهرهبرداری نیز در شهریور ماه صادر شده
است .در نخستین ماه پاییز صدور هزار و  583فقره جواز تاسیس و  503فقره پروانه بهرهبرداری
محقق شده؛ آبانماه با صدور هزار و  724فقره جواز تاسیس و  476فقره پروانه بهرهبرداری به
اتمام رسیده و در نهایت عملکرد صنعتی در آخرین ماه پاییز حکایت از صدور هزار و  774فقره
جواز تاسیس و  460فقره پروانه بهرهبرداری دارد.
پیشبینی97

رشد اندک

16

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

درصد
رشد صدور جواز تاسیس

6

درصد
رشد صدور پروانه تاسیس

5

درصد
پیشبینی رشد صنعت در
سال 96

آمارهــای منتشرشــده در خصوص تعــداد پروانه
بهرهبرداری صادرشده و میزان مصرف برق شهرکها
و میزان کارکنان بنگاهها نشاندهنده رشد کوچکی در
صنعت است اما این به معنی رونق کامل نیست .در واقع
ما داریم یک دوران گذار را از تولید سنتی به مدرنیته در
صنعت طی میکنیم .مدیران جوانی در صنعت آمدهاند
که عملکرد خوبی دارند؛ در واقع آنها پیشــروان رشد
صنعتی کنونی هستند .وگرنه اگر به شهرکهای صنعتی
مراجعه کنید ممکن است تعداد زیادی از شرکتها را
ببینید که یا در حال تعطیل شدن هستند یا نیمهتعطیل
و یا شرکتهایی هســتند که به روشهای سنتی کار
میکنند .ولی کسانی که به تکنولوژیهای جدید و بهروز
روی آوردهاند و تولیدات جدید و مدیریت بهروز دارند،
موفق شدهاند کارشان را خوب جلو ببرند و توانستهاند
تعالی سازمانی را اجرا کنند .اینها همه نشانههای مثبت
است و دوران گذار را در سال  96تایید میکند .البته
شنیده شدن این موضوع که واحدهای صنعتی تعطیل
یا ورشکسته شدهاند عادی شده است اما در کنار آن
شرکتهای بزرگ برنامههایی دارند که میتواند بهبود
وضعیت آنها را به دنبال داشته باشد؛ شرکتهایی که
مبتنی بر رانت و سوءاستفاده از امکانات نیستند و روی
پای خود ایستادهاند و سعی میکنند بهترین استفاده را
از امکانات موجود بکنند .آنها سعی میکنند ارتباطات
جدیدی را با سرمایهگذاران خارجی ایجاد کنند و خود
را بهروز نگه دارند .اما در ایران اقتصاد قابل پیشبینی
نیست و خارجیها هم به دنبال برقراری سریع ارتباط
با ایران نیستند .آنها دست نگه داشتهاند تا ببینند در
آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

عملکرد صنعت در ابتدای 9ماه سال جاری

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

پروانه بهره برداری

جواز تاسیس

اردیبهشت

58
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اعداد سال

فروردین

آخرین آمار رشــد صنعتی که مربوط به نیمسال اول  96اســت حاکی از رشد  4.5درصدی
در بخش صنعت بوده و پیشبینیها از رشــد صنعتی ســال  96حکایت از رشد  5درصدی دارد.
کارشناســان بر این باورند که صنعت ایران به جذب سرمایه خارجی نیاز دارد .در غیر این صورت
نمیتوان شــاهد رشد صنعتی باالیی بود .آنچه به صورت پراکنده در خصوص جذب سرمایههای
خارجی مطرح میشــود مبین این امر است که در سال  97روند آهسته بهبود رشد صنعت ادامه
خواهد یافت .البته سرمایهگذاریهای خارجی به اندازهای نخواهد بود که بتواند تغییر شگرفی در این
زمینه ایجاد کند .از سویی اگرچه طرح رونق به منظور افزایش سرمایه در گردش بنگاههای کوچک
و متوسط اجرا شد اما شواهد نشان میدهد که اغلب کسانی که این تسهیالت را دریافت کردهاند،
نقدینگی را به بنگاههای خود تزریق نکردهاند بلکه تسهیالت معوق خود را پرداختهاند .از این رو به
نظر میرسد با توجه به اجرای طرح رونق نیز نمیتوان امیدوار بود که در سال آینده شاهد جهش
خارقالعادهای در بخش صنعت باشیم.

مهدی پورقاضی

فاصله زمانی دستیابی به امکانات اطالعاتی و فنی مدرن دنیا به دلیل تحریم ،که طی سالهای گذشته دسترسی به مشاوران خارجی و
تجهیزات مدرن مورد نیاز بخش معدن را سخت کرده ،نیز موجب شده مشکالت دوچندان شود .البته مقامات مسئول اعتقاد دارند پس از
برجام ،این محدودیتها برطرف شده و از مشاوران معتبر بینالمللی بهرهمند هستیم.

[ آینده معدن ]

یرمق
معدن ب 

پتانسیلهای معدنی نادیده گرفته میشود؟!
گزارش 96

دستاندازهایمعدن

پتانسیلهای بخش معدن بر کسی پوشیده نیست .اما این بخش نیز دچار معضالتی است
که به اعتقاد فعاالن این حوزه ،بخش بزرگی از آن به کمبود نقدینگی و محدودیت منابع مالی
برمیگردد .از سویی فاصله زمانی دستیابی به امکانات اطالعاتی و فنی مدرن دنیا به دلیل تحریم،
که طی سالهای گذشته دسترسی به مشاوران خارجی و تجهیزات مدرن مورد نیاز بخش معدن
را سخت کرده ،نیز موجب شده مشکالت دوچندان شود .البته مقامات مسئول اعتقاد دارند پس
از برجام ،این محدودیتها برطرف شده و از مشاوران معتبر بینالمللی بهرهمند هستیم .آنچه به
روایت آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت از بخش معدن وجود دارد هم مهر تاییدی بر وجود
چالشهای معدنی میزند .آخرین آمارهای منتشرشده از جوازهای صادرشده در بخش معدن
طی دوره  9ماه منتهی به آذر ســال جاری نشــان میدهد تنها در بخش پروانه اکتشاف رشد
صدور مجوز نزدیک به  28درصدی را تجربه کردهایم .اما در صدور پروانه بهرهبرداری با افت 14
درصدی نسبت به مدتزمان مشابه سال گذشته روبهرو بودهایم .همچنین تعداد صدور گواهی
اکتشاف افت بیش از  9.5درصدی را نسبت به  9ماه منتهی به آذر سال  95نشان میدهد .بر
اساس آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت منتشرشده در نخستین ماه سال  67 ،96فقره پروانه
کشــف 38 ،فقره گواهی کشف و  37فقره پروانه بهرهبرداری صادر شده است .صدور  76فقره
پروانه اکتشــاف 29 ،فقره گواهی کشف و  59فقره پروانه بهرهبرداری نیز در اردیبهشتماه به
ثبت رسیده؛ خردادماه نیز با صدور  76فقره پروانه اکتشاف 48 ،فقره گواهی کشف و  53فقره
پروانه بهرهبرداری به پایان رسیده است .ماه نخست تابستان صدور  66فقره پروانه اکتشاف33 ،
فقره گواهی کشــف و  52فقره پروانه بهرهبرداری محقق شده است .همچنین در مردادماه 92
فقره پروانه اکتشاف 54 ،فقره گواهی کشف و  93فقره پروانه بهرهبرداری به ثبت رسیده است.
 100فقره پروانه اکتشاف 42 ،فقره گواهی کشف و  70فقره پروانه بهرهبرداری نیز حاصل صدور
مجوزهای معدنی در شهریور است .پرونده مهرماه هم با صدور  88فقره پروانه اکتشاف 54 ،فقره
گواهی کشف و  44فقره پروانه بهرهبرداری بسته شد .آبانماه با صدور  84فقره پروانه اکتشاف،
 41فقره گواهی کشف و  73فقره پروانه بهرهبرداری همراه بود و در نهایت در آذر سال  96نیز
 68فقره پروانه اکتشاف 33 ،فقره گواهی کشف و  49فقره پروانه بهرهبرداری صادر شده است.
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تداوم وضعیت

در برنامه ششم توسعه برای دوره  1395تا  1399دو هدف کلی شناسایی منابع و ذخایر معدنی
در مناطق اولویتدار و ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور در دستور کار قرار گرفته
است .اهدافی که برای رسیدن به آنها راهبردهای توسعه سرمایهگذاری ،زیرساخت و فناوری در حوزه
اکتشاف و استخراج معدنی ،ارتقای بهرهوری ،تکمیل زنجیره ارزش در معدن و بهبود فضای کسب
و کار در نظر گرفته شده است .در خصوص پیشبینی سال آینده همانطور که آمارهای بینالمللی
در خصوص قیمت مواد معدنی نشان میدهد ،رشد سودآوری شرکتهای معدنی در سال 2018
ادامه داشته و چشمانداز برای محصوالت معدنی مثبت است .اما در ایران در بخش معدن و صنایع
معدنی تقریبا حدود  50میلیارد دالر جذب سرمایه جدید مورد نیاز است؛ ولی منابع داخلی بسیار
محدود است .از این رو چنانچه با سیستم بانکی بینالمللی جهان ارتباط موثر ایجاد نشود ،امکان
جذب سرمایه از خارج از کشور نیز مجددا در سال آینده فراهم نخواهد شد .بنابراین امکان تداوم
وضعیت سال  96در این شرایط وجود دارد.

فریال مستوفی

اعداد سال

28

رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران

درصد
رشد صدور پروانه اکتشاف

14

درصد
افت پروانه بهرهبرداری

9.5

درصد
افت صدور گواهی کشف

آمارهای موجود در بخش معــدن و صنایع معدنی
نشان میدهد وضعیت این بخش اقتصادی در شرایط
کنونی قابل قبول نیســت و در پی عدم اثربخشــی
سیاستهای حمایتی اعمالشده توسط دولت و رکود
حاکم بر اقتصاد کشور به رغم اقدامات الزم از سوی
سازمانهای ذیربط هنوز بخش صنعت و معدن با
چالشهای جدی روبهروست .ماشینآالت معدنی
همچنان فرسودهاند ،اکتشــافات انجامشده عمدتا
سطحی و ناقص است ،توجه ویژه به بخش صادرات
مواد معدنی وجود ندارد ،هنوز قوانین دست و پاگیری
وجود دارد که بعضا ضمانت اجرایی ندارند .کشورمان
از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردار اســت و این
بخش نقش بســزایی در تولید ناخالص ملی دارد و
میتواند زیرساخت بخشهای دیگر را فراهم کند.
معــدن میتواند به بهبود تراز تجــاری کمک کند.
برای افزایش نقش معدن در اقتصــاد در وهه اول
باید محیط کسب و کار این بخش سر و سامان بگیرد.
توسعه بخش اکتشاف تکمیلی و استخراج معدنی جز
با جذب سرمایهگذاری عملی نخواهد بود .افزایش
ســرمایهگذاری در این بخش با مشارکت دولت،
بخش خصوصی و بخش خارجی امکانپذیر اســت.
در بحث ســرمایهگذاری داخلی و خارجی موانعی
وجود دارد .با توجه به تصمیمهــای اخیر و با اتخاذ
سیاســتهای جدید بانک مرکزی برای مهار ارز و
جذب سپردههای داخلی و انتشار گواهی سپرده ریالی
با نرخ  20درصد ،بعید به نظر میرسد که انگیزه کافی
برای ســرمایهگذاری در معدن با بازدهی سرمایه
پایین حداقل طی یک سال آینده وجود داشته باشد.

مجوزهای صادره در بخش معدن(فقره)

آذر

آبان

پروانه بهره برداری

مهر

شهریور

گواهی کشف

مرداد

تیر

خرداد

پروانه اکتشاف

اردیبهشت فروردین
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خیز بسیار اندکی را در بخش مسکن از شهریور ماه شاهد بودیم .خیز مسکن در چند بخش توام با
هم اتفاق میافتد .نمیتوان انتظار داشت که قیمتها ثابت بماند و تولید و معامالت افزایش یابد.
بنابراین تورمی که در بخش مسکن ایجاد شده ،کامال منطقی و علمی است.

آینده ما
[ آینده مسکن ]

جهشاحتمالی
بازار مسکن رونق گرفت

گزارش 96

خروج از بحران

مســکن یکی از بخشهایی است که در ســالهای اخیر رکود حاکم بر آن موجب شد تا
بسیاری از صنایع نیز طعم تلخ کسادی بازار را بچشند .اما این بخش توانسته تا حدی از مرحله
بحرانی عبور کند و به آیندهای بهتر بیندیشد .به روایت آمار بانک مرکزی ،در فصل نخست سال
 96تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در مناطق شهری با رشد  10.9درصدی نسبت به
مدتزمان مشابه سال گذشته روبهرو بوده است .به عبارتی  30هزار و  500فقره پروانه در این
مدت صادر شده است .در تابستان سال  96نیز تعداد صدور این پروانهها رشد  4.8درصدی را
نســبت به فصل دوم سال  95تجربه کرده است .تعداد پروانههای صادرشده در این دوره28 ،
هزار و  700فقره بوده؛ این ارقام در حالی در کارنامه دولت دوازدهم به ثبت رسیده که در سال
 92افت  7.6درصدی در صدور پروانهها ایجاد شــده و در ســال  93بیش از  32درصد افت را
تجربه کرده است .در سال  94در این بخش با افت  13.4درصدی مواجه بودیم و در نهایت در
ســال  95باالخره به رشد  12.2درصدی دست یافتیم .بررسی تحوالت بازار مسکن در تهران
نیز نشان میدهد در  10ماه منتهی به دی سال جاری تعداد معامالت واحدهای مسکونی در
پایتخت نسبت به مدتزمان مشابه سال گذشته رشد  12.2درصدی داشته و قیمت متوسط
هر متر مربع نیز با رشد  8.9درصدی روبهرو بوده است .به عبارتی در  10ماه منتهی به دی سال
جاری  150هزار و  541واحد مسکونی در تهران معامله شده است .روند ماه به ماه بازار مسکن
از ابتدای فروردین تا انتهای دیماه  96به این صورت است :در ماه نخست سال  5هزار و 384
واحد مسکونی معامله شده اســت ،در اردیبهشتماه این تعداد به  16هزار و  374واحد و در
خردادماه به  15هزار و  362واحد مسکونی رسیده است .پرونده تابستانی بازار مسکن با معامله
 14هزار و  533واحد مسکونی در تیرماه 17 ،هزار و  984واحد مسکونی در مردادماه و  15هزار
و  545واحد مسکونی در شهریورماه بسته شده است .معامله  13هزار و  815واحد مسکونی در
مهر 14 ،هزار و  764واحد مسکونی در آبان و  17هزار و  776واحد مسکونی در آذرماه حاصل
عملکرد بازار مسکن در پاییز است .در دیماه رشد بیشتری را نسبت به ماههای قبل در معامالت
مسکن شاهد هستیم؛ تعداد معامالت انجامشده در ماه نخست زمستان 19 ،هزار و  4مورد است.
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جهش قیمت در نیمه اول

10.9

کارشناس بازار مسکن

درصد
رشد صدور پروانههای
ساختمانی در فصل نخست96

12.2

درصد
رشد معامالت مسکن تهران از
ابتدای سال  96تا انتهای دیماه

8.9
درصد

رشد قیمت مسکن در تهران از
ابتدای سال  96تا انتهای دیماه

رکود مســکن در این دوره تقریبا با رکودهایی که
ناشی از داخل بخش مسکن بود فرق میکرد .در
رکودی که چندی پیش در بخش مسکن حاکم بود،
عوامل اقتصاد کالن دخالت مستقیم داشت .در سال
 94تحلیلها از تحریم این بود که بازار مســکن با
تحریمها در انزوا فرو میرود و انتظار این را که بازار
مسکن در آن مقطع تحرک داشته باشد نداشتیم.
اما پس از آن بر اساس پیشبینیهایی که با توجه
به شــاخصهای اقتصادی و مسکن وجود داشت،
فرض بر این بود که در انتهای سال  95رونق بخش
مسکن آغاز شود .با توجه به نتایج برجام و معامالتی
که پس از آن آغاز شد ،چنین پیشبینیای صورت
گرفته بود؛ اما با توجه به اینکه نتایج برجام به کندی
نمایان شــد ،پیشبینی صورتگرفته نیز با  6ماه
تاخیر و در انتهای میانه سال  96محقق شد .یعنی در
شهریورماه و مهرماه بخش مسکن از رکود خارج
شد و شاهد رشد این بخش بودیم .اما در آبانماه به
دلیل برخی از مسائل سیاسی نظیر بروز مشکالت
با عربستان و سیاستهای ترامپ ،میزانی افت را
تجربه کردیم .ولی پس از آن مجددا به مدار رشد
بازگشتیم .به این معنی که وضعیت بهبود بخش
مسکن تداوم داشت .به عبارتی خیز بسیار اندکی
را در بخش مسکن از شهریورماه شاهد بودیم .خیز
مســکن در چند بخش توأم با هم اتفاق میافتد.
نمیتوان انتظار داشــت که قیمتها ثابت بماند
و تولید و معامالت افزایــش یابد .بنابراین تورمی
که در بخش مسکن ایجاد شــده ،کامال منطقی و
علمی است.

تعداد معامالت مسکن در 10ماه ابتدای سال جاری (واحد مسکونی)

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

60
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اعداد سال

فروردین

بر اساس آنچه در خصوص مسکن برای سال  97پیشبینی شده ،رشد تدریجی که
در سال  96در این بخش ایجاد شده ،تداوم خواهد یافت .از سویی وزیر راه و شهرسازی
درباره پیشبینی بازار مسکن گفته است که برای سال آینده قیمت مسکن نهایتا  ۲درصد
باالتر از نرخ تورم قرار میگیرد .در اوایل سال آینده احتمال شتاب گرفتن این شیب بیشتر
است .اما اگر تدابیری اندیشیده نشود ،احتماال برای سالهای آتی رکود از داخل مسکن
ظاهر خواهد شد .احتماال در انتهای فصل سال آینده خیز بیشتری را تجربه میکنیم .البته
کارشناسان نیز اعتقاد دارند تنها زمانی بازار به قیمت متعادل میرسد که تولید داخلی
برای تقاضا کافی باشد .اما این اتفاق هنوز در ایران رخ نداده است .خانهاولیها در سال 97
بخش عمدهای از متقاضیان را تشکیل میدهند با توجه به تسهیالتی که از سوی بانک
مسکن به آنها داده میشود ،به نظر میرسد ورود این گروه به بازار ،بخشی از رشد مسکن
را تامین کند .همچنین پیشبینی شده که بانک مسکن در سال  97تامین مالی حدود
 682هزار واحد مسکونی را بر عهده بگیرد.

بیتاهلل ستاریان

شاید سال  96سال درخشانی برای نفت نبود ،اما تحوالت عمدهای در این سال اتفاق افتاد؛ برخی از پروژهها به نتیجه
رسید و برخی از پروژهها امضا شد .از لحاظ قیمتی نیز سال خوبی برای نفت بود .سال  96نخستین سالی بود که درآمدهای
نفتی بهطور کامل بر اساس آنچه در بودجه وجود داشت ،محقق شد.

[ آینده نفت ]

سال تاریخساز نفتی

قیمت نفت سال آینده بین  60تا  70دالر است؟!
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درآمد سیاه

ایران دارای دومین ذخایر بزرگ نفت جهان بعد از عربستان است و نفت در ایران بزرگترین و
مهمترین منبع درآمد دولتها محسوب میشود .آنچه از فروش نفت به دست میآید امورات کشور
را میگذراند .اما در این بخش نیز چالشهایی وجود دارد که مهمترین آن کمبود سرمایهگذاری و
ضعف فناوری است .آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد در نیمه نخست
سال  96ارزش افزوده گروه نفت 5.8 ،درصد بوده است این در حالی است که در نیمه نخست سال
گذشته  9.61را برای ارزش افزوده این بخش ثبت کردهاند .رشد تولید در فصل اول سال  96معادل
 5.9درصد بوده و در فصل دوم  5.8را تجربه کرده است .آخرین آمارها از صادرات نفت ایران در سال
 2017نیز بیانگر این است که ایرانیها موفق شدند  ۷۷۷میلیون بشکه نفت را به مقاصد کشورهای
آسیایی و اروپایی صادر کنند .حجم صادرات نفت خام ایران در حالی طی یک سال گذشته کاهش
یافته اســت که عمده علت آن کاهش خرید مقاصدآسیایی به خصوص هند از نفت ایران بود به
طوری که براساس اعالم رسانههای بینالمللی ایران سومین صادرکننده نفت به این کشور است .از
طرف دیگر امریکا با افزایش صادرات نفت خام خود به آسیا توانسته است حجم قابل توجهی از نفت
بازارهــای ایران از جمله ،کره ،ژاپن و حتی چین را تصاحب کند .ظاهرا کاهش صادرات نفت خام
ایران به بازارهای آسیایی موجب نشده است تا نفت ایران به سمت اروپا برود و ظاهرا صادرات نفت
خام ایران به اروپا نیز کاهش پیدا کرده است .بررسیها نشان میدهد که تولید نفت در کشور در
ماه ژانویه  2017معادل  3.79میلیون بشکه در روز بوده است .در فوریه این میزان به روزانه 3.814
میلیون بشــکه رسیده است و در مارس مجددا کاهش داشته و تولید نفت روزانه  3.792میلیون
بشکه بوده است .در آوریل  3.795میلیون بشکه در روز ،در می  3.795میلیون بشکه در روز ،در
ژوئن  3.79میلیون بشکه در در روز ،در جوالی  3.833بشکه در روز ،در آگوست  3.835میلیون
بشکه در روز ،در سپتامبر  3.823میلیون بشکه در روز ،در نوامبر  3.82بشکه در روز و در دسامبر
 3.832میلیون بشکه در روز تولید شده است .در ژانویه  2018نیز این میزان تولید به  3.83میلیون
بشکه در روز رسیده است.
پیشبینی97

چشمانداز مثبت سال97

اعداد سال

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

درصد
ارزش افزوده گروه نفت در
نیمه نخست سال96

777
میلیون
بشکه نفت صادرشده

18

درصد
افزایش قیمت نفت در سال
96

سال  96برای شرکت نفت سال کمتنشتری نسبت
به سالهای گذشــته بود و توانست چند قرارداد
توســعه میادین نفتی را امضا کند و به مرحله اجرا
برساند که مهمترین آن هم قرارداد توتال بود .البته
حوادثی مانند آتشسوزی و غرق شدن سانچی تا
حدودی بخش نفتی کشور را تحت تاثیر قرار دارد.
اما در مجموع شاید سال  96سال درخشانی برای
نفت نبود .تحوالت عمدهای در این سال اتفاق افتاد؛
برخی از پروژهها به نتیجه رسید و برخی از پروژهها
امضا شد .از لحاظ قیمتی نیز سال خوبی برای نفت
بود .سال  96نخستین سالی بود که درآمدهای نفتی
به طور کامل بر اساس آنچه در بودجه وجود داشت،
محقق شد و مقداری مازاد درآمد هم از صادرات
نفت خام عاید کشور شــد .در سال  96حدود 18
درصد افزایش قیمت نفت را تجربه کردیم که برای
کشورهای اوپک افزایش خوبی است .یکی از دالیل
عمده باال ماندن قیمت نفت نیز توافق اوپک است.
هرچند ما بر اساس توافق اوپک نمیتوانیم افزایش
تولید داشته باشیم ،اما در سال  96توانستیم فراتر از
سهمیهمان تولید و صادر کنیم .البته با توجه به اینکه
ونزوئال نمیتواند سهمیه مقررشده خود در اوپک را
محقق کند ،افزایش تولید ما چندان تاثیری در بازار
نداشته و روند مثبت آن همچنان طی شده است .اما
اینکه وضعیت آینده قیمت نفت چه خواهد شد ،به
تصمیم ترامپ برای ماندن و رفتن از برجام بستگی
دارد .صنعت نفت بیشتر از سایر بخشها از برجام
منتفع شد و هرگونه اختالل در برجام میتواند این
بخش را مجددا متضرر کند.

تولید ایران(میلیون بشکه در روز)

ژانویه 2018

دسامبر

نوامبر

سپتامبر

آگوست

جوالی

ژوئن

مه

آوریل

مارس

فوریه

ژانویه 2017

پیشبینیها حاکی از آن اســت که در ســال آینده میالدی مصــرف دنیا افزایش
چشمگیری خواهد داشت .به گونهای که یک میلیون و  730هزار بشکه تقاضای جدید
ایجاد میشــود .بنابراین سال جدید میتواند ســال خوبی برای نفت دنیا باشد و رشد
اقتصادی در تمام دنیا نیز رونق بازار انرژی و مصرف انرژی را به دنبال خواهد داشــت .از
سویی به نظر میرسد قیمت نفت در سال  97بین  60تا  70دالر باشد .فعاالن حوزه نفتی
نگرانی بابت افت قیمت نفت به کمتر از  60دالر ندارند .البته آنها بر این باورند که ایران
چنــدان اصراری به افزایش قیمت نفت باالی  60دالر ندارد .البته در خصوص بازار نفت
نگرانیهایی نیز وجود دارد .سقوط سهام شرکتهای امریکایی نشان میدهد که پایههای
اقتصادی این کشور دچار مشکل شده است .کارشناسان میگویند اگر اقتصاد امریکا دچار
مشکل شود ،بازار نفت نیز تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت .از سویی سناریوهایی نیز در
خصوص ماندن یا رفتن ترامپ از برجام مطرح است که برخی اعتقاد دارند حتی اگر امریکا
از این توافق خاج شود و ایران را تحریم کند ،اروپاییها در این توافق میمانند .اما برخی
دیگر اعتقاد دارند عدم حضور امریکا مجددا ایران را با مشکل مواجه میسازد.

5.8

سیدحمید حسینی
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در سال  96شاهد تحولی در بحث استانداردهای اجباری بودیم .حدود  30استاندارد جدید برای تولید خودروها وضع شد که کار
را برای خودروسازان داخلی در سال آینده سخت میکند .بسیاری از این استانداردها مربوط به عملکردهای مکانیکی و فنی خودرو
است .از این رو پیشبینی میشود که حتی چند خودرو امکان تولید پیدا نکنند.

آینده ما
[ آینده خودرو ]

تولیدپرشتاب

روزهای اوج تولید خودرو برمیگردد
گزارش 96

جدیدها در راهند

خودروســازان در دهماهه سال جاری به تولید یک میلیون و  253هزار و  231دستگاه انواع
خودرو پرداختند که این موضوع حکایت از افزایش 15درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال
گذشته دارد .تیراژ تولید خودروسازان در سال جاری نسبت به سالهای گذشته افزایش بیشتری
پیدا کرده است؛ هرچند برخی از کارشناسان این موضوع را به اثرات برجام بر تولید در شرکتهای
خودروســاز ارتباط میدهند اما واقعیت آن است که کاهش انتظارات مشتریان خودرو نسبت
به خرید خودروهای پســابرجامی و ورود آنها به بازار برای خرید اثر بیشتری در تیراژ تولید این
شرکتها داشته است .آمار تولید خودروسازان از ابتدای سال جاری از افزایش تیراژ نسبت به سال
گذشــته خبر میدهد .هرچند خودروسازان در فروردینماه سال جاری با تولید  41هزار و 916
دستگاه افت  25/7درصدی را نسبت به ماه مشابه سال گذشته تجربه کردند اما در ادامه شاهد آن
هستیم که تولید آنها افزایش یافته است .هرچند خودروسازان در اردیبهشت با تولید  103هزار و
 954دستگاه نسبت به ماه مشابه سال گذشته تنها  1/8درصد افزایش داشته است اما در ماههای
بعد شاهد افزایش بیشتر تولید در این شرکتها هستیم .به طوری که تولید  134هزار و 204
خودرو در خردادماه نسبت به خرداد سال گذشته افزایش  25/9درصدی را نشان میدهد .تیراژ
تولید در تیر و مرداد نیز به ترتیب  24/5و  22/4درصد افزایش داشته است اما در شهریوماه به
دلیل تولید  105هزار و  843دستگاهی شاهد افزایش  13/1درصدی در این شرکتها بودهایم .با
وجود این ،آمار تولید خودروسازان در مهرماه نشان از افزایش  23/5درصدی تولید این شرکتها
دارد .بیشــترین درصد تیراژ تولید در شرکتهای خودروساز اما در آبانماه رقم خورده است؛ به
طوری که خودروســازان با تولید  251هزار و  135دســتگاه انواع خودرو توانستهاند رشد 94/6
درصدی را رقم بزنند .پس از این اما تولید خودروســازان در یک مدار کاهشی قرار گرفته است
به طوری که خودروســازان در آذر تنها  146هزار و  276دستگاه انواع خودرو به تولید رساندند.
هرچند این تیراژ نسبت به آبان کاهش جدی داشته است اما نسبت به آذر سال گذشته افزایش
 13/5درصدی را نشــان میدهد .تولید خودروســازان در دیماه نیز  151هزار و  179دستگاه
رقم خورده است که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افزایش  9/6درصدی را نشان میدهد.
پیشبینی97

افزایش تولید ،افزایش قیمت

برنامه تولید خودروسازان برای سال جاری یک میلیون و  600هزار دستگاه در نظر گرفته
شــده است که این تیراژ شامل خودروهای سواری ،تجاری سبک و سنگین است .از آنجا که
خودروسازان تا پایان دیماه سال جاری توانستند به تیراژ یک میلیون و  250هزار دستگاهی
دست پیدا کنند ،به خوبی مشخص است که آنها میتوانند برنامه پیشبینیشده در سال جاری
را محقق کنند .در صورتی که خودروســازان مطابق با برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
یگردند .از آنجا
بتوانند عمل کنند ،بار دیگر به روزهای اوج تولید خود در اوایل دهه  90بازم 
که ظرفیت تولید در شرکتهای خودروساز  2میلیون دستگاه در سال است ،در صورتی که
خودروهای پسابرجامی بر مدار تولید قرار گیرند خودروسازان سال آینده میتوانند به تولید
یک میلیون و  800هزار دستگاهی دست پیدا کنند .وزارت صنعت ساالنه  200تا  300هزار
دستگاه به برنامه تولید این شرکتها اضافه میکند .نکته مهم در خصوص تیراژ تولید خودرو
برای ســال آینده آن اســت که تولیدکنندگان داخلی باید ضمن توجه به بازار داخل ،برنامه
صادراتی محصوالت پسابرجامی را مشخص کنند تا بتوانند تولید خود را افزایش دهند.
62

حسن کریمی سنجری

اعداد سال

50

کارشناس صنعت خودرو

درصد
کاهش سفر ایرانیها به خارج
از نوروز 97

9

میلیوننفر
گردشگر ایرانی در سال  95به
خارج رفتند

5

میلیوننفر
گردشگر خارجی در سال  95به
ایران آمدند

سال  96اتفاقات زیادی در صنعت خودرو افتاد .بسته
شدن ثبت ســفارش خودرو ،گران شــدن نرخ ارز و
نرخ تورم بر عملکرد شــرکتهای خودروساز داخلی
تاثیرگذار بود .به لحاظ تولید ،شرکتهای خودروسازی
توانســتهاند هدفگذاریهای خود را برای سال 96
محقق کنند .اما به لحاظ بازار ،مواردی که گفته شــد،
قیمتها را تحت تاثیر قرار داد .هرچند بازار خودرهای
داخلی و وارداتی با یکدیگر همپوشانی ندارد اما وقتی
قیمت خودروهای وارداتــی افزایش مییابد ،به نوعی
قیمت خودروهای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد
و خودروسازان را تحریک میکند که قیمت را افزایش
دهند .از سوی دیگر در سال  96شاهد تحولی در بحث
اســتانداردهای اجباری بودیم .حدود  30استاندارد
جدید برای تولید خودروها وضع شــد که کار را برای
خودروسازان داخلی در ســال آینده سخت میکند.
بسیاری از این اســتانداردها مربوط به عملکردهای
مکانیکی و فنی خودرو اســت .از ایــن رو پیشبینی
میشود که حتی چند خودرو امکان تولید پیدا نکنند،
چراکه نمیتوانند استانداردها را پاس کنند .با توجه به
اینکه خودروهایی مانند پراید و پژو  405از این دست
خودروها هستند و اتفاقا بازار بسیار خوبی دارند ،احتمال
دارد سال آینده با کاهش عرضه خودروی داخلی در
بازار مواجه شویم .اگر شرکتهای خودروسازی فکر
اساســی برای جایگزینی این خودروها نکنند ،کاهش
عرضه میتواند در تالطم و افزایش قیمت در بازار تاثیر
بگذارد .اما در نگاه کالن باید به این نکته توجه داشت
که ساختار شرکتهای خودروساز در ایران نامطلوب
است و روش مدیریت آنها سودآور نیست.

عملکرد صنعت در 10ماه ابتدای سال96
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خرداد اردیبهشت فروردین

هزینههای باالی تولید فوالد  ،تكميل نبودن زنجيره توليد ،عدم تنوع در حوزه تولید محصوالت فوالدی،
هزینههای باالی تامین مالی ،مکان یابی محل احداث و بيانصافي نسبت به جایگاه بخشخصوصی در
صنعت فوالد از جمله چالشهای صنعت فوالد است.

[ آینده فوالد ]

مانع فوالدی

چشمانداز بازار مثبت است
گزارش 96

تقابل دو دیدگاه

صنعت فوالد را نباید دســتکم گرفت .در اقتصاد امروز جهان صنایع فوالدی را مادر صنایع
میدانند و رشد توسعه صنعتی هر کشور را وابسته به رشد صنایع فوالدی آن کشور عنوان میکنند.
در چهار دهه اخیر در کشــور بالغ بر  150میلیون تن فوالد خام تولید و  200میلیون تن فوالد
مصرف شده است .این محصوالت فوالدی در ساخت ساختمانهای مسکونی ،کارخانهها ،راههای
ارتباطی ،انتقال انرژی و سیاالت به کار گرفته شدهاند که همین موضوع خود بیانگر اهمیت فوقالعاده
محصوالت فوالدی در توســعه صنعتی کشور است .در این میان چشمانداز صنعت فوالد در سال
 1404تولیــد رقم  55میلیون تن و صــادرات فوالد در افق  1404نیز  20میلیون تن پیشبینی
شده است .هرچند كه برخی معتقدند رسیدن به این رقم غیرممكن است اما ظرفیتهای فعلی و
در حال ســاخت با عنوان طرحهای استانی و توسعهای برآوردی میدهد كه امكان تحقق این امر
دور از ذهن نیست .هزینههای باالی تولید فوالد ،تكمیل نبودن زنجیره تولید ،عدم تنوع در حوزه
تولید محصوالت فوالدی ،هزینههای باالی تامین مالی ،مکانیابی محل احداث و بیانصافی نسبت
به جایگاه بخشخصوصی در صنعت فوالد از جمله چالشهای این صنعت است .چالش دیگری که
فراروی صنعت فوالد ایران قرار دارد ،وضعیت تقاضای جهانی برای فوالد است .متاسفانه برآوردها از
روند کاهشی تقاضای فوالد در آینده حکایت دارد که یکی از دالیل آن افت تقاضا برای غول صنعتی
دنیا یعنی چین است .این در حالی است که برخی کارشناسان این نظریه را قبول ندارند و عکس آن
را فکر میکنند .به عالوه کاهش قیمت نفت در سالهای اخیر باعث شده قیمت فوالد در بازارهای
جهانی با کاهش شدیدی روبهر و شود؛ البته برخی اعتقاد دارند این روند تا حدی اصالح شود ولی
براین باورند که اصالح این موضوع با رشــد محدود و با ســرعت کم امکانپذیر است و نمیتوان
انتظار داشت قیمتها به سرعت به ارقام گذشته خود برگردند .البته در اینخصوص نیز تفاوت نظر
دیده میشود .به عالوه اینکه کشورهایی همچون چین ،کره ،ژاپن و هند صنعت فوالد خود را به
امکاناتی برای کاهش هزینههای تولید مجهز کردهاند که این موضوع نیاز این کشورها را به فوالد
وارداتی بهشدت کاهش میدهد .جزئیات آخرین آمارهای منتشرشده در خصوص وضعیت تولید
فوالد در  9ماهه نخست سال  96نشان میدهد محصوالت فوالدی در  9ماه منتهی به آذر نسبت
به مدتزمان مشابه سال گذشته رشد  9درصدی را تجربه کرده است .همچنین تولید فوالد میانی
با رشــد  16درصدی نسبت به  9ماه سال گذشته همراه بوده و رشد تولید آهن اسفنجی نیز 22
درصد برآورد شده است.
پیشبینی97

20
اعداد سال

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
ســال  96برای صنعت فوالد داخل سال خوبی بود.
بســیاری از پروژههایی که قبــل از تحریم یا اوایل
دولت اول آقای روحانی شروع به کار کرده بودند،
به تدریج به بهرهبرداری رسیدند و وارد مدار تولید
شــدند و از این رو با افزایش تولید فــوالد خام به
خصوص با ظرفیتهای تــازهوارد ،روبهرو بودیم.
البته این ظرفیتها هنوز دارند منحنی یادگیری را
طی میکنند و تولید را افزایش میدهند .پیشبینی
میشود تا پایان ســال  96تولید فوالد از  20میلیون
تن عبور کند و صادرات نیز رکورد خوبی را به ثبت
برساند .نباید فراموش کرد که صنعت فوالد ایران
باید بر بازارهای صادراتی متمرکز شــود تا بتواند
از ظرفیتهایی که ایجاد کــرده بهرهبرداری کند.
چراکه اضافه ظرفیت بــا توجه به بهرهبرداریهای
جدید تشدید میشــود .پیشبینیها در خصوص
صنعت فوالد در بعد جهانی در ســال  2018حاکی
از چشــمانداز مثبت این صنعت اســت .دلیل این
خوشبینی از دو ناحیه قابل بررســی است؛ نخست
مسئله سیاســتهای ارزی امریکاست که سعی در
تضیف دالر دارد؛ سیاســت دولت امریکا مبنی بر
تضعیف دالر ،افزایش کف قیمت فوالد را به دنبال
خواهد داشت؛ دوم تقاضای مســتمر و پایدار چین
برای فوالد است .برخالف پیشبینیهایی که انجام
شده بود اقتصاد چین همچنان با قدرت جلو میرود
و همان فرمول قدیمی یعنی تشویق سرمایهگذاری
را دنبال میکند .این امر باعث میشود که مصرف
آهن و فوالد همچنان در چین قوی بماند .از این رو
انتظار میرود حداقل در نیمه اول سال  2018قیمت
جهانی فوالد باال باشد.

میلیونتن

پیشبینی صادرات فوالد

5

میلیونتن
افزایش تولید فوالد در
سال 97

9
درصد

رشد در تولید محصوالت
فوالدی در سه فصل سال 96

ظرفیتهای روب ه رشد

سال  97نیز مانند سال  96ظرفیتهای جدید به بهرهبرداری خواهند رسید .پیشبینی
میشود این ظرفیتها بتواند حدود  5میلیون تن فوالد خام را به تولید کنونی اضافه کند.
از ســویی کارخانههای تولیدی نیز افزایش تولید را در دســتور کار خود قرار دادهاند که
این امر نیز به افزایش تولید در این بخش خواهد انجامید .کارشناســان اعتقاد دارند که
در ســال  97تحوالتی پیش روی صنعت فوالد ایران در داخل کشور قرار خواهد گرفت.
نمایان شدن کمبود مواد اولیه و عدم تعادل آن در کل زنجیره تامین ،مهمترین مسئلهای
است که در اینباره مطرح میشــود .حتی پیشبینی میشود که ایران در سال  97در
برخی از مواد اولیه فوالدی به خصوص کنســانتره سنگ آهن به واردات روی آورد .البته
این موضوع بستگی به ظرفیتهای جدید ایجادشده در کشور و چگونگی هزینهکرد آنها
و اســتراتژی کارخانههای جدید بهرهبرداریشده دارد .از سوی دیگر چگونگی پیشرفت
پروژههای معدنی نیز حایز اهمیت است.

بهادر احرامیان

تولید فوالد در  9ماه ابتدای سال جاری (هزارتن)

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

محصوالت فوالدی

تیر

خرداد

اردیبهشت فروردین

فوالد خام
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طی سالهای  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۵میزان و نحوه عرضه کار تناسب چندانی با شتابگیری جمعیت وارد شده به سن اشتغال و افزایش
میزان تحصیالت نیروی کار نداشتهاست .این تغییرات باعث افزایش بیکاری در جوانان تحصیلکرده شده است .بخش قابل توجهی
از این نیروی کار جوان نیز با داشتن اشتغال ناقص و ناپایدار موقتا از شمول بیکاران خارج شدهاند.

آینده ما
[ آینده بیکاری ]

مسیرخطا

سیاستهای پولی اشتباه به افزایش نرخ بیکاری میانجامد
گزارش 96

وعده پوچ

وعدههای دولتها برای کاهش بیکاری همیشه امیدوارکننده بوده حال آنکه دستیابی به هدف
غایی هیچگاه میسر نشده است .دولت کنونی نیز از این امر مستثنا نیست .کارنامه نرخ بیکاری دو
فصل نخســت سال به استناد بانک مرکزی نشان میدهد که در بازه زمانی  6ساله ( )96-90نرخ
بیکاری در سه ماه دوم سال  93به کمترین میزان یعنی  9.5درصد رسیده است .این در حالی است
که در بازه زمانی مورد بررسی ،بیشترین نرخ بیکاری در نیمه اول سال  91بوده است .البته مرکز
آمار آخرین نرخ بیکاری سه ماه سوم سال  96را  11.9درصد اعالم کرده است .سخنگوی دولت نیز
در یکی از اظهارات خود اعالم کرده که بیش از  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار بیکار در کشور وجود دارد.
بررسیهای صورتگرفته در گزارشی که از سوی بازوی پژوهشی مجلس منتشر شده نشان میدهد
که وضعیت نامناسب ایجاد اشتغال در نیمه دوم دهه گذشته یکی از مهمترین دالیل فاصلهگیری
نرخ بیکاری و نرخ مشــارکت اجتماعی در ایران از استانداردهای جهانی است .از سوی دیگر طی
سالهای  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۵میزان و نحوه عرضه کار تناسب چندانی با شتابگیری جمعیت واردشده
به سن اشتغال و افزایش میزان تحصیالت نیروی کار نداشتهاست .این تغییرات باعث افزایش بیکاری
در جوانان تحصیلکرده شده است .بخش قابل توجهی از این نیروی کار جوان نیز با داشتن اشتغال
ناقص و ناپایدار موقتا از شمول بیکاران خارج شدهاند .ولی در واقع آنها به نوعی دچار بیکاری پنهان
هستند .محاسبات صورتگرفته در این گزارش نشان میدهد که در حال حاضر نرخ بیکاری پنهان
در کشور  ۲۲ /۶درصد است .نگاه آماری به وضعیت بیکاری حاکی از آن است که در فصل نخست
سال  90نرخ بیکاری  12.3درصد و در فصل دوم همین سال  11.1درصد بوده است .در سه ماه
نخست سال  91نیز نرخ بیکاری  12.9درصد و در سه ماه دوم  12.4درصد بوده؛ کارنامه بهار 92
حاکی از آن است که نرخ بیکاری معادل  10.7درصد بوده و در تابستان به  10.4تقلیل یافته است.
سه ماه نخست  93و سه ماه دوم همین سال نیز نرخ بیکاری به ترتیب  10.7و  9.5بوده است .در
فصل اول و دوم سال  94این نرخ به ترتیب  10.8و  10.9بوده است .سال  95هم در سه ماه اول و
هم در سه ماه دوم نسبت به مدتزمان مشابه سال قبل ،شاهد رشد نرخ بیکاری بودیم ،به گونهای
که در سه ماه نخست  12.2درصد و در سه ماه دوم سال  12.7درصد در این شاخص به ثبت رسیده
است .نرخ بیکاری در بهار  96هم  12.6درصد و در تابستان همین سال  11.7درصد بوده است.
پیشبینی97

روند افزایش نرخ بیکاری

اعداد سال

11.9
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استاد دانشگاه

درصد
نرخ بیکاری پاییز96

11.2

درصد
پیشبینی نرخ بیکاری97

22.6
درصد
نرخ بیکاری پنهان

بر اســاس بودجه ســال  97نرخ بیکاریای که برای این ســال در نظر گرفته شده با توجه به
قیمت نفت  55دالر 11.3 ،درصد و با قیمت نفت  60دالر  11.2درصد است .بنابراین در مقایسه
با سال  96تغییرات عمدهای در این زمینه شاهد نخواهیم بود .اما برخی از پیشبینیها حاکی از
آن است که افزایش نرخ سود بانکی که در اواخر سال  96به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز حاصل
شد ،موجب میشود که سرمایهها به سمت سپردهگذاری سوق داده شود و صنعت و کشاورزی به
عنوان دو بخش اشتغالزا و مولد ،از رشد بازبمانند .چراکه اختصاص سود  20درصدی به سپردهها
به معنی افزایش تسهیالت  25درصدی به فعالیتهای اقتصادی است .بنابراین اگر کسی میخواهد
وارد صنعت یا کشاورزی شود ،باید پیشبینی اولیهاش از بازدهی فعالیت 40 ،درصد باشد .این در
حالی است که بازدهی  40درصد با توجه به متغیرهای اقتصادی کشور ،چندان قابل تصور نیست.
از سویی ورود سرمایههای خارجی نیز با توجه به شرایط بینالمللی چندان دندانگیر نبوده است و
هرآن امکان تشدید تحریمها وجود دارد .بنابراین بر اساس پیشبینیها ،روندی که سال آینده طی
خواهد شد نهتنها تفاوت چندانی با امسال نخواهد داشت ،بلکه ممکن است بدتر باشد.
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محمدقلی یوسفی
سال  96اتفاقات زیادی در صنعت خودرو افتاد .بسته
شدن ثبت ســفارش خودرو ،گران شــدن نرخ ارز و
نرخ تورم بر عملکرد شــرکتهای خودروساز داخلی
تاثیرگذار بود .به لحاظ تولید ،شرکتهای خودروسازی
توانســتهاند هدفگذاریهای خود را برای سال 96
محقق کنند .اما به لحاظ بازار ،مواردی که گفته شــد،
قیمتها را تحت تاثیر قرار داد .هرچند بازار خودرهای
داخلی و وارداتی با یکدیگر همپوشانی ندارد اما وقتی
قیمت خودروهای وارداتــی افزایش مییابد ،به نوعی
قیمت خودروهای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد
و خودروسازان را تحریک میکند که قیمت را افزایش
دهند .از سوی دیگر در سال  96شاهد تحولی در بحث
اســتانداردهای اجباری بودیم .حدود  30استاندارد
جدید برای تولید خودروها وضع شــد که کار را برای
خودروسازان داخلی در ســال آینده سخت میکند.
بسیاری از این اســتانداردها مربوط به عملکردهای
مکانیکی و فنی خودرو اســت .از ایــن رو پیشبینی
میشود که حتی چند خودرو امکان تولید پیدا نکنند،
چراکه نمیتوانند استانداردها را پاس کنند .با توجه به
اینکه خودروهایی مانند پراید و پژو  405از این دست
خودروها هستند و اتفاقا بازار بسیار خوبی دارند ،احتمال
دارد سال آینده با کاهش عرضه خودروی داخلی در
بازار مواجه شویم .اگر شرکتهای خودروسازی فکر
اساســی برای جایگزینی این خودروها نکنند ،کاهش
عرضه میتواند در تالطم و افزایش قیمت در بازار تاثیر
بگذارد .اما در نگاه کالن باید به این نکته توجه داشت
که ساختار شرکتهای خودروساز در ایران نامطلوب
است و روش مدیریت آنها سودآور نیست.

نرخ بیکاری (درصد)

سه ماهه سوم

سه ماهه دوم

سه ماهه اول

اتفاقا در خصوص صادرات محصوالت کشاورزی به نظر می رسد باید دقت بیشتری صورت گیرد.
صادرات محصوالت آب بر برای کشوری که دچار کم آبی است ،خسارات جبرانناپذیری را به همراه
دارد که میلیاردها دالر ارز نیز نمیتواند آن را جبران کند.

[ آینده کشاورزی ]

تاوان خودکفایی

خشکسالی تولید سال آینده را کاهش میدهد
گزارش 96

روایت آمار از کشاورزی

یکی از عوامل رشد پایدار و مولد ،رشد کشاورزی است اما به اعتقاد کارشناسان ،کشاورزی در
ایران با چالشهای زیادی مواجه است .چراکه ما کشوری با اقلیم خشک هستیم و همین امر موجب
میشود تولید برخی از محصوالت در کشورمان از لحاظ اقتصادی بهصرفه نباشد .هرچند صادرات
برای هر کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است اما اتفاقا در خصوص صادرات محصوالت کشاورزی
به نظر میرســد باید دقت بیشتری صورت گیرد .صادرات محصوالت آب برای کشوری که دچار
کمآبی است ،خسارات جبربانناپذیری به همراه دارد که میلیاردها دالر ارز نیز نمیتواند آن را جبران
کند .راه چاره چیست؟ تغییر الگوی کشت ،تغییر الگوی مصرف ،تغییر در شیوه آبیاری و استفاده از
آبیاری نوین از جمله مواردی است که میتواند این بخش را از مشکالت کنونی برهاند .اما تمام آنچه
گفته شد به معنی کماهمیت بودن کشاورزی نیست .برعکس ،صاحبنظران نقش کشاورزی را در
تولید ،اشتغال و رشد اقتصادی بسیار مهم میدانند .آخرین آمارهایی که از رشد بخش کشاورزی
توســط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان میدهد که در  6ماه نخست سال  ،96گروه کشاورزی
توانسته رشد  0.9درصدی را تجربه کند که رشد اندکی است .از سوی دیگر آمارهای تجاری نشان
میدهد که وضعیت کشــاورزی در صادرات هم چندان مساعد نیست .آخرین آمار منتشرشده از
صادرات محصوالت کشاورزی در  10ماه منتهی به دی سال  96نسبت به مدتزمان مشابه سال
گذشته حاکی از افت  5درصدی در ارزش و افت  13درصدی در وزن است .میزان صدور محصوالت
کشاورزی در مردادماه  172میلیون دالر بوده و در شهریورماه به  429میلیون دالر رسیده است.
در مهرماه صدور این محصوالت با ارزش  424میلیون دالر همراه بوده و در آبانماه توانســته به
 515میلیون دالر برسد .کارنامه صادرات محصوالت کشاورزی در آذرماه نشاندهنده صادرات 465
میلیون دالری این محصوالت به بازارهای هدف اســت .اما در دیماه مجددا با افت صدور کاال در
این گروه مواجه بودیم .مقایســه آمار صادرات ماه به ماه محصوالت کشاورزی در سال  96با سال
 95نشــان میدهد در ماههای مرداد ،مهر ،آبان و دی سال  95صادرات این محصوالت نسبت به
مدتزمان مشــابه سال  96بیشتر بوده؛ اما در ماههای شهریور و آذر صادرات این گروه کاالیی در
سال  96بیشتر از سال  95بوده است.

0.9
اعداد سال

پیشبینیهای مثبتی برای کشاورزی در سال آینده وجود ندارد .این بدبینی نیز ناشی از
بارندگیهای اندک سال  96است .برداشت محصوالت کاشتهشده در سال  96در سال 97
اتفاق میافتد که با توجه به کاهش بارندگی در سال  96قطعا در سال  97با کاهش برداشت
محصول مواجه خواهیم بود .احتمال دارد این کاهش بارندگی ،در سال  97ما را مجبور به
واردات مجدد برخی از محصوالت از جمله گندم کند .از سوی دیگر سیاستهای در پیش
گرفتهشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی ،سیاستهای مناسبی است اما اینکه در طول
یک سال بتواند به بار بنشیند و تاثیر آن محسوس باشد ،بعید به نظر میرسد .البته در بودجه
پیشنهادی  97از محل منابع صندوق توسعه ملی نزدیک 300میلیون دالر معادل  10هزار
و  500میلیارد ریال برای توســعه آبیاری نوین (تحت فشار) در نظر گرفته شده است که
پیشبینی میشود در سال  97حداقل  200هزار هکتار سیستم آبیاری تحت فشار داشته
باشیم که صرفهجویی در مصرف آب بخش کشاورزی و ارتقای بهرهوری از مزایای آن است.
گفتنی است توسعه آبیاری نوین مورد تاکید فعاالن بخش کشاورزی است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

درصد

رشد کشاورزی

5
درصد

افت ارزش صادرات
کشاورزی

13

پیشبینی97

کاهش برداشت

احمد صادقیان

درصد

افت وزن صادرات کشاورزی

در ایران ،کشاورزی یک صنعت مدرن و پویا نیست،
بلکه اغلب به صورت سنتی و معیشتی انجام میشود.
اراضی کشــاورزی ما هم کوچک اســت؛ میانگین
اراضی کشــاورزی در ایران کمتر از  4هکتار است.
در اراضــی کوچک نمیتوان بهــرهوری را افزایش و
مکانیزاسیون انجام داد .البته یکی از برنامههای دولت
این است که اراضی را تجمیع کند تا با این کار بتواند
از تکنولوژیهــای جدید بهرهمند شــود و مدیریت
بهرهوری و کیفیت را افزایش دهد .ضروری است که
این اتفاق بیفتد ،چراکه از سال  42که اصالحات ارضی
در کشور صورت گرفت ،اراضی کوچک و کوچکتر
شد و مسیری که طی شد مســیری بود که منتج به
کشاورزی معیشتی و سنتی شد .یکی دیگر از مواردی
که باید توجه بیشتری نســبت به آن صورت گیرد،
تغییر الگوی کشت است .ما باید مزیتهای نسبی خود
را بشناسیم .در برخی از کاالها مانند پسته و زعفران
در دنیا حرفهای زیادی برای گفتن داریم .نیاز است
به این بخشها توجه کنیم؛ اما کاشــت صیفیجات و
صادرات آنها توجیه اقتصادی ندارد .شاید حتی بهتر
باشــد برخی از محصوالت را وارد کنیم .حساسیت
داشــتن در خصوص خودکفایی نیز باید از بین برود.
نیاز نیست در زمینه محصوالت آببر به خودکفایی
برسیم .برخی میگویند گندم کاالی استراتژیک است
و باید در خصوص این محصول ،خودکفا باشــیم .اما
تجربه نشــان داده در دوره تحریمها و حتی در دوره
جنگ مشکلی برای ورود این کاالی استراتژیک وجود
نداشته؛ بنابراین خودکفایی در این محصول آب چندان
به صالح نیست.

ارزش صادرات کشاورزی ( میلیون دالر)

دی
سال 96

آبان

آذر

مهر

شهریور

مرداد

سال 95
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سال  96سال خوبی برای گردشگری ایران نبود .کافی است سری به مشهد به عنوان قطب
گردشگری مذهبی در ایران بزنید .متاسفانه به دالیل مختلف سفر گردشگران شیعه از کشورهای
امارات متحده عربی ،بحرین و عربستان به کشورمان کاهش یافته است.

آینده ما
[ آینده صنعت گردشگری ]

صنعتی با آمار نامتناسب
ایرانیها بیشتر میهمان هستند تا میزبان
گزارش 96

چتر نجات

شــاید بتوان خبرسازترین اتفاق حوزه گردشگری در سال  96را الیحه بودجه سال 97
و افزایش عوارض خروج از کشــور برای ایرانیان دانست .براساس آنچه در الیحه طرح شده
بود ،عالوه بر افزایش پایه عوارض خروج از کشــور برای گردشگران ایرانی ،میزان پرداختی
هم به شکل پلکانی افزایش پیدا میکرد یعنی  75هزار تومان عوارض خروج به  220هزار
تومان میرسید و در سفرهای بعدی این مبلغ  50درصد بیشتر میشد .خبرساز دیگر در
زمینه گردشگری عدم تناسب آمار گردشگران خروجی و ورودی بود که حتی رئیسجمهور
هم نسبت به آن حساس شده بود .براساس آمار سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشــگری در شهریورماه سال 9 ،96میلیون و  196هزار و  140نفر در سال  95از ایران
به خارج سفر کردند درحالیکه در مقابل تنها  5میلیون گردشگر خارجی به ایران آمدند.
این آمار نشــان میداد که سفر ایرانیها در پنج ماه نخست سال  20.9درصد رشد یافته و
جمعیتی نزدیک به  3میلیون و  500هزار نفر در همین بازه زمانی از ایران خارج شدهاند.
به نظر میرسد که این آمار در سال  97کاهش پیدا کند .آغاز رو به کاهش گذاشتن روند
خروج گردشــگران ایرانی هم از نوروز همین ســال کلید خورده است .در بهمنماه بود که
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی از کاهش  50درصدی سفر ایرانیها به خارج
خبر میداد .حرمتاهلل رفیعی اعالم کرد که گرانی ارز در اینباره نقش اصلی را ایفا میکند
و هرچند خدمات در خارج از کشور گران نشده اما کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت
بلیتها از سوی شــرکتهای هواپیمایی به کاهش میزان سفر ایرانیها به خارج از کشور
میانجامد .غیر از این علیاکبر مونســان ،رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری هم پیشبینی کرده بود که در سال  ،97سفرهای داخلی بیشتر انجام شود و به
همین دلیل نظارت بر کار مراکز مرتبط با پذیرش گردشگران و خدماتدهی به آنها تشدید
میشود .با همه نگرانی مسئوالن درباره خدماتدهی به گردشگران و افزایش جمعیت ورودی
گردشگر نسبت به خروجی ،مشکل بزرگ بنگاههای فعال در زمینه گردشگری همچنان به
جاســت و آن هم مالیات بر ارزش افزوده است .مالیاتی که به طور تقریبی  9درصد از 10
درصد سود تورهای ورودی به کشور را برای بنگاهها میسوزاند .اکنون دولت انتظار دارد که
گردشگری باالخره به داد اقتصاد برسد .حرف درباره ظرفیتهای گردشگری زیاد است و البته
همه حرفها هم فاصله زیادی تا عمل دارد.

50
اعداد سال

درصد
کاهش سفر ایرانیها به خارج
از نوروز 96

9

میلیوننفر
گردشگر ایرانی در سال  95به
خارج رفتند

5

میلیوننفر
گردشگر خارجی در سال  95به
ایران آمدند

محمد امیرزاده
نایبرئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران
توسعه صنعت گردشگری در کشورهای مختلف
بیش از هرچیز به روابط بینالمللی بستگی دارد.
متاســفانه ما در این زمینه ناموفق بودیم .مسئله
عوارض خروج از کشور و مالیات بر ارزش افزوده
بسیاری از فرصتهای صنعت گردشگری و البته
اقتصادی را تحتالشــعاع قرار داده است .صدور
خدمات فنی و مهندسی یکی از این بخشهاست.
به هرحال کارکنان شرکتها هر دو ماه یک بار بین
مبدأ و مقصد در تردد هستند .افزایش تصاعدی
عوارض خروج از کشــور تصمیم نادرستی است
که آثار آن را بر صنعت و صادرات خواهیم دید.
هنوز درک نکردهایم که توسعه صنعت گردشگری
با اقدامات دســتوری ،افزایش عــوارض و وضع
مالیات در تناقض اســت .بخش گردشگری به
توسعه امکانات زیربنایی ،از جمله امکانات رفاهی
و تقویت زنجیــره پذیرش گردشــگر نیاز دارد.
نوسازی کاروانسراهای قدیمی میتواند به جذابیت
زیرســاختهای اقامت در کشور کمک کند و از
سوی دیگر باید در شهرهای بزرگ و کوچک بر
توســعه هتل و خدمات اقامتی تمرکز کنیم .سال
 96سال خوبی برای گردشگری ایران نبود .کافی
است سری به مشهد به عنوان قطب گردشگری
مذهبی در ایران بزنید .متاسفانه به دالیل مختلف
سفر گردشگران شیعه از کشورهای امارات متحده
عربی ،بحرین و عربســتان به کشورمان کاهش
یافته است.

پیشبینی97

بهترمیشویم؟

دولت دوازدهم در زمینه گردشــگری در سال  97کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
مهمترین کار دولت که البته از نظر بخش خصوصی در اولویت قرار میگیرد ،مدیریت داستان
مالیات بر ارزش افزوده است یعنی مسئلهای که به معنی واقعی کلمه بنگاههای فعال بخش
خصوصی را که در ورود گردشــگران به کشــور فعالیت میکنند دچار مشکل کرده است.
تعطیلی شنبه هم مسئلهای است که بارها از سوی تشکلهای بخش خصوصی برای هماهنگی
بیشــتر فعالیتهای اقتصادی داخلی با دیگر کشورها مطرح شده اما هنوز به نتیجهای در
اینباره نرســیدهایم .در سال  96دولت تنها  700میلیارد تومان بودجه برای سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در نظر گرفت .در سال  97این بودجه به  8هزار میلیارد
ریال رسیده است .دیگر گردشگری میماند و سازمان متولی و گوی و میدان.
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آمار گردشگردان ورودی در 5سال اخیر

دالر نان بربری نیست که مردم هر روز برای خرید آن صف بکشند .خریداران دالر گروههای معدودیاند.
بازرگانان ،تولیدکنندگانف مسافران و دانشجویان میتوانند دالر با یک نرخ مشخص خریداری کنند و دولت
میتواند این مصرف کنندگان محدود را مدیریت کند.

[ آینده صنایع غذایی ]

مرثیه مرغها

سهم 7درصدی صنایع غذایی از صادرات غیرنفتی
گزارش 96

برمدار رشد

سالی که گذشت برای صنایع غذایی ،اولین صنعت اشتغالزا ،مثل دیگر صنایع پرفراز
و نشــیب بود .مسائلی مثل افزایش ناگهانی نرخ دالر ،تشدید فشارهای مالیاتی دولت یا
تیرهوتار شــدن روابط تجاری با کشورهای دیگر و البته محدودیتهای مربوط به خرید
مواد اولیه یا تجهیزات برای خطوط تولید ،صنایع غذایی را هم مثل دیگر صنایع متاثر و
متضرر کرد .البته همه سال به این بدی نگذشت .شکرآب شدن روابط سیاسی عربستان و
متحد همیشگیاش قطر فرصتی تازه برای تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی فراهم کرد که
محصوالتشان را به قطر صادر کنند چراکه قطر پیش از این نیازش را از طریق عربستان و
امارات متحده عربی تامین میکرد .با وجود به دست آمدن چنین فرصتی اما امکان حضور
موثر تولیدکنندگان صنایع غذایی در قطر فراهم نشــد و صادرات خوراکی ایرانی به این
کشور به اعزام هواپیماهای کارگوی حامل میوه و سبزیجات و محمولههای تازهخوری
محدود شد .و اما مسئله بزرگ دیگر شــیوع آنفلوانزای مرغی در مرغداریهای ایران و
سراسر جهان بود .شــیوع این بیماری باعث شد تا بهمن سال  21 ،96میلیون مرغ در
ایران معدوم شود و قیمت مرغ و تخممرغ در بازار داخل افزایش پیدا کند .هرچند سازمان
دامپزشکی جبران خسارت مرغداریها را برعهده گرفت اما آثار مرگ و میر مرغها خود
را در بازار نشان داد.
با وجود همه این مشکالت اما صادرات صنایع غذایی در سال  96به رشد قابل توجهی
رسید .در شش ماه اول سال  ،96میزان صادرات صنایع غذایی با یک درصد رشد نسبت
به همین بازه زمانی در سال گذشــته به  7درصد رسید درحالیکه ارزش کل صادرات
غیرنفتی کشور کاهش  3درصدی را تجربه میکرد .صادرات صنایع غذایی که در شش ماه
اول سال  95رقم یک میلیارد و  280میلیون دالر را ثبت کرده بود ،در شش ماه اول سال
 96به یک میلیارد و  400میلیون دالر رسید و از نظر وزنی هم  23درصد نسبت به سال
گذشته بیشتر شد .در بین کاالهای صادراتی در شش ماه اول سال  96شکالت رکوردار
بود و ارزش صادرات این محصول  118میلیون دالر برآورد شــده اســت .رشد صادرات
صنایع غذایی در سال  96تا جایی ادامه یافت که در پایان هشتمین ماه این سال ،ارزش
صادرات به  2میلیارد دالر رسید.
پیشبینی97

ادامه رشد

میزان صادرات صنایع غذایی در سال  95به  2.5میلیارد دالر رسید و تنها در هشت ماه
از سال  96تولیدکنندگان صنایع غذایی رقم  2میلیارد دالر را برای صادرات محصوالتشان به
ثبت رساندند .روند رو به رشد تولید و صادرات محصوالت صنایع غذایی نشان میدهد که سال
 97برای این صنعت ،سال ادامه رشد است اما این صنعت هم مثل دیگر صنایع با مشکالت
متعددی روبهروست .شاید بتوان چالش آب را جدیترین مسئله صنایع غذایی در سالهای
آینده در نظر گرفت .با کاهش میزان بارندگی در سال  96کشاورزان سال سختی را پیش رو
دارند و باید دید بار این سختی تا چه اندازه بر شانههای صنایع غذایی هم سنگینی میکند.
اکنون به طور ساالنه  117میلیون تن محصول کشاورزی از ایران صادر میشود .واردات گندم
به عنوان استراتژیکترین محصول کشاورزی به ایران ممنوع اعالم شده است اما فعاالن بخش
خصوصی برنامه دارند تا با خرید گندم از روسیه صادرات آرد به عراق را توسعه بدهند.

9

مهدی خانمحمدی

اعداد سال

مدیر گروه صنعتی نان سحر

درصد
مالیات بر ارزش افزوده در
صنایع

2

میلیارد دالر
ارزش صادرات صنایع
غذایی در هشت ماه از سال
96

21

میلیون
مرغ معدومشده به علت
شیوع آنفلوانزا

ابتدای سال  96همراه با برگزاری دوازدهمین انتخابات
ریاســت جمهوری بود کــه با مشــارکت و حضور
حداکثری مردم نتیجهای که از نظر فعاالن اقتصادی
مطلوب به نظر میرسید حاصل شد .دولت تدبیر و امید
دوباره به عنوان متصدی کشور سکان اداره امور را به
دست گرفت اما بدعهدی طرف خارجی و عدم تحقق
دستاوردهای برجام مطابق با انتظاراتی که در فعاالن
اقتصادی شکل گرفته بود ،همه اقتصاد از جمله صنایع
غذایی را متاثر کرد .دولــت نیت گرانی دالر یا ارزاق
عمومی را نداشت اما این تغییر شرایط اقتصادی ایران
در تعامالت بینالمللی بود که به سختی شرایط امروز
دامن زد و البته به فشار مضاعف بر تولیدکنندگان از
جمله فعاالن صنایع غذایــی انجامید .اکنون دولت با
چالشهای مختلفی مثل بیکاری روبهروســت و باید
برای ایجاد هر شغل  100تا  150میلیون هزینه کند.
این در حالی اســت که صنایع غذایی ظرفیت ایجاد
میلیونها شــغل را دارد اما در شرایطی که دولت بار
 9درصد مالیات بر ارزش افــزوده را از روی دوش
تولیدکنندگان بردارد .به نظر من الزم نیست دولت
هزینه کند ،تنها کافی است صنایع را از مالیات معاف
کند .نکته دیگری که دولت باید به آن توجه کند این
است که دالر نان بربری نیست که مردم هر روز برای
خرید آن صف بکشــند .خریــداران دالر گروههای
معدودیانــد .بازرگانان ،تولیدکنندگان ،مســافران
و دانشــجویان میتوانند دالر با یک نرخ مشــخص
خریداری کنند و دولت میتواند این مصرفکنندگان
محدود را مدیریت کند .این در حالی است که شیوه
چندنرخی به مدیریت نابسامان بازار ارز و برهم ریختن
معادالت به دلیل نوسانات ناگهانی منجر شده است.

میزان صادرات صنایع غذایی
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ایران از منظر فعالیت شرکتهای استارتآپی هم در سال  96متفاوت از سال  95عمل کرد .هرچند استارتآپهای
ایرانی در سالی که گذشت راه پر فراز و نشیبی را گذراندند .حذف آپهای ایرانی از اپاستور به بهانه استفاده از
سامانه شاپرک در تبادالت مالی و تحریم سیستم بانکی ایران یکی از چالشها بود.

آینده ما
[ آینده دانشبنیانها ]

بر بال دانش

سال خوب فناوریمحورها
گزارش 96

رشد و چالش

شرکتهای دانشبنیان پدیدهای تازه در اقتصاد ایران است .آمار رشد شرکتهای
دانشبنیان نشــان میدهد که این بنگاههای فناوریمحــور تا چه اندازه در اقتصاد
کشورمان مورد استقبال قرار گرفته است .بر اساس آماری که معاونت علمی و فناوری
دفتر ریاست جمهوری منتشر کرده  55شــرکت دانشبنیان در ایران در سال 92
فعالیت میکردند که این تعداد با گذشت یک سال به بیش از یک هزار و  400مورد
یرسد.
م 
این روند رشــد تا ســالهای آینده هم ادامه پیدا کرده است .در سال  95تعداد
شــرکتهای دانشبنیان دو برابر شــده و به  2هزار و  320شرکت رسیده است و
آمارهای اسفند ســال  95ثبت  2هزار و  975شرکت دانشبنیان را نشان میدهد.
این شــرکتها برای  86هزار نفر شــغل ایجاد کردند و گردش مالی ناشی از میزان
فروش محصوالت دانشبنیان در سال مالی  95-94بیش از  17هزار میلیارد تومان
بوده است.
سال  96از منظر رشد کمی شرکتهای دانشبنیان سال خوبی برای ایران بود .تا
پایان تیرماه سال  ،96تعداد شرکتهای دانشبنیان به  3هزار و  300شرکت رسید.
این شرکتها در زمینه فناوری زیستی ،نانو ،سختافزار رایانهای ،برق -قدرت ،هوافضا،
انرژیهای نو ،فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای فعالیت میکنند.
ایران از منظر فعالیت شرکتهای اســتارتآپی هم در سال  96متفاوت از سال
 95عمل کرد .هرچند استارتآپهای ایرانی در سالی که گذشت راه پرفراز و نشیبی
را گذراندند .حذف اپهای ایرانی از اپاســتور به بهانه اســتفاده از سامانه شاپرک
در تبادالت مالی و تحریم سیســتم بانکی ایران یکی از چالشها بود .در ســال 96
همچنین بانک مرکزی فعالیت استارتآپهای فعال در زمینه تجارت الکترونیک را با
چالشهایی روبهرو کرد .استارتآپ اسنپ هم از خبرسازترین استارتآپهای اخیر
بود که با چالشهای حقوقی و مقاومت بیشــتر کسب و کارهای سنتی روبهرو شد.
حمله به دفتر اسنپ در کرمان و تخریب اموال این شرکت یک نمونه از چالشهای
توسعه این استارتآپ در دیگر شهرهای ایران بود.
پیشبینی97

سال رشد بیشتر دانشبنیانها

سال  97برای استارتآپها سال خوبی است؟ پاسخ این سوال مثبت به نظر میرسد
به ویژه که دولت قصد دارد برای توســعه فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیالن
دانشگاهی به استارتآپها کمک کند .این موضوع در الیحه بودجه سال آینده هم
دیده شده است .بند ب تبصره  18الیحه بودجه به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات
و فنــاوری اطالعات این اجازه را میدهد تا با تایید وزیر ارتباطات تا مبلغ یک هزار
و  400میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایهگذاریهای
خطرپذیر شامل برخی استارتآپها اختصاص دهند .با توجه به اینکه تامین سرمایه
مشــکل بزرگی برای تبدیل استارتآپها به شرکت و توسعه کارشان است ،تقویت
صندوقهای سرمایهگذاری خبر خوبی به نظر میرسد.
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اعداد سال

3300
بنگاه
تعداد شرکتهای
دانشبنیان در سال 96

55

بنگاه
تعداد شرکتهای
دانشبنیان فعال در سال 92

15

درصد
رشد استارتآپهای بزرگ
در سال 96

اسماعیل قادریفر
رئیس فناوریهای راهبردی
معاونت علمی ریاستجمهوری
ســال  ،96ســال تداوم رشــد کمی و افزایش فعالیت
شرکتهای دانشبنیان بود .روند رشد طبق چند سال
اخیر ادامه پیدا کرد .در ســال  96تعداد شــرکتهای
دانشبنیان احراز صالحیت شــده به  3هــزار و 300
شرکت رسید و در زمینه بازارسازی برای شرکتهای
دانشبنیان تحوالت خوبی اتفاق افتاده اســت .مسئله
فرهنگســازی اقتصاد دانشبنیان و فاصله گرفتن از
اقتصاد تکمحصولــی به خوبی در جامعــه اقتصادی
کشور نهادینه شده اســت .امروز کمتر سازمان ،ارگان
یا نهاد عمومی و غیردولتی است که اقتصاد دانشبنیان
را به عنوان زیربنای توســعه و فاصله گرفتن از اقتصاد
تکمحصولی مد نظر قرار ندهد .شرکتهای دانشبنیان
امروز به عنوان زیربنای توسعه مورد پذیرش قرار گرفته
است و همه از نقش این شرکتها در اقتصاد کالن آگاهی
دارند .این درواقع پیام جامعه علم و فناوری کشور است
که به اقتصاد رســیده و عالوه بر این سال  96به دلیل
سال رشد و شکوفایی استارتآپها و کسب و کارهای
نوین هم قابل توجه اســت .امسال با رشد بیش از  10تا
 15درصدی اســتارتآپهای بــزرگ روبهرو بودیم
که در حوزههای مختلف از جملــه تجارت الکترونیک
به مردم خدمترسانی میکنند .در ســال  97باید به
سمت اســتارتآپهای حوزه تکنولوژی حرکت کنیم.
شکلگیری ســرمایههای خرد در زمینه تکنولوژی در
حوزههایی مثل ســامت دیجیتال ،انرژی ،حمل و نقل
کاال و ...از مقولههای مهمی است که باید در سال  97آن
را پیگیری کنیم .استارتآپها ظرفیت خوبی در ایجاد
اشتغال دارند و باید از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن
استفاده کنیم.

رشد کمی شرکتهای دانش بنیان در 5سال اخیر

بزرگترین آسیب به آیسیتی به دلیل نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی است و نتیجه به طور معمول تعلیق انجام
فعالیتها و دست نگاه داشتن است .غیر از مسائلی مثل تغییر نرخ ارز و افزایش غیرطبیعی آن بسیاری از فعاالن آی
سی تی و سرمایهگذاران در این زمینه را دچار تردید کرده است.

[ آینده آیتی و ارتباطات ]

فیلتر ،رجیستری و بقیه امور فنی
سهم آیتی از اقتصاد بیشتر میشود
گزارش 96

سال طرحهای جدید

مهمترین اتفاق برای صنعت آیتی و ارتباطات در ســال  96انتخاب آذری جهرمی
به عنوان وزیر ارتباطات بــود .وزیر جوانی که امیدها به تحول حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات را تقویت میکرد .انتظار مردم و فعاالن حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات این
بود که با حضور نیروی تازهنفسی چون آذری جهرمی حرکت اقتصاد آیتی شتاب بگیرد.
حضور وزیر جوان در جایگاهی که پیش از او محمود واعظی در آن حضور داشت ،بیش
از گذشته به طرح مسائل مربوط به این صنعت در رسانهها کمک کرد چراکه وزیر با حضور
فعال در فضای مجازی ،تقریبا مردم را زودتر از کارمندانش در مورد بعضی موضعگیریها
خبردار میکرد .از جمله این موضعگیریهــا ،طرح نظرات وزیر درباره فیلترینگ برخی
اپلیکیشنها در فضای مجازی بود .رجیستری تلفنهای هوشمند هم از طرحهایی بود که
در سال  96بیشتر مورد توجه قرار گرفت .به گفته آذری جهرمی پیش از این طرح تنها 5
درصد از گوشیهای تلفن همراه آیفون به طور رسمی به ایران وارد میشد اما اکنون این آمار
به  60درصد رسیده است .با اجرای طرح رجیستری همچنین  5هزار تلفن همراه غیرفعال
شده است .در سال  96تمام برندهای تلفن همراه مشمول طرح رجیستری قرار گرفتند.
فروش اینترنت بدون حجم هم از دیگر طرحهایی بود که در ســال  96به تصویب رسید.
خبر تصویب این طرح در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات در آبانماه و از طریق اینستاگرام
وزیر ارتباطات منتشر شد .براساس این طرح که به گفته وزیر ارتباطات پس از دو ماه کار
فشرده و مطالعات ابعاد و جوانب اقتصادی آن به تصویب میرسید ،فروش حجمی اینترنت
لغو میشود و مردم پولی برای حجم پرداخت نمیکنند .از دیگر تحوالت حوزه آیتی وعده
وزیر برای ایجاد اولین شــهرک آیسیتی در ایران بود یعنی مجموعهای که قابلیت ایجاد
 100هزار شــغل را دارد .و اما اتفاق کمتر دیدهشده در زمینه آیسیتی راهاندازی سامانه
دسترسی آزاد به اطالعات بود .سامانهای که به مردم کمک میکند تا از سازمانهای دولتی
اطالعات مورد نیازشان را دریافت کنند .این سامانه پیش از برگزاری دوازدهمین انتخابات
ریاست جمهوری ایجاد شد و البته رئیس دولت یازدهم هم در مناظرههای تلویزیونی از این
طرح به عنوان گامی در توسعه حقوق شهروندی و شفافسازی یاد کرد.
پیشبینی97

سال چالش با فیلتر

ســهم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از الیحه بودجه ســال  3 ،97هزار و 900
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است .این رقم البته در سال گذشته  4هزار و  470میلیارد
بوده که کاهش  560میلیارد تومانی را نشان میدهد .نکته دیگر اینکه دولت در الیحه
بودجه سال  97به این وزارتخانه مجوز داده تا از طریق سازمان توسعهای و شرکتهای
تابعهاش در زمینه توســعه دولت الکترونیک از مشارکت بخش خصوصی استفاده کند.
همچنین قرار است  14هزار میلیارد تومان از منابع داخلی این وزارتخانه برای کمک به
سرمایهگذاریهای خطرپذیر و ایجاد اپراتورهای ارائهکننده خدمات الکترونیکی و طرحهای
اشتغالآفرین استفاده کند .وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات چند ماموریت مهم در سال
 97دارد که باید دید آنها را چگونه مدیریت میکند .حمایت از استارتآپهای مبتنی بر
وب ،مقابله با فیلترینگ و اپراتورها و افزایش نرخ مکالمات از چالشهای پیش روی این
وزارتخانه است درحالیکه باید در مسیر توسعه هوشمندسازی هم گام بردارد.

3900
اعداد سال

میلیاردتومان
بودجه وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات در سال 97

5

هزار
تلفن همراه غیرفعال پس از
اجرای طرح رجیستری

5

درصد
سهم آیسیتی از تولید
ناخالص داخلی در برنامه
ششمتوسعه

مسعود شنتیایی
رئیس سندیکای تولیدکنندگان
تجهیزات فناوری اطالعات ایران
ســال  96سال تحول دیگر کشــورها در حوزه فناوری
اطالعات و عقب ماندن ماست .شرایط دیگر کشورها
در زمینه آیســیتی نســبت به ما متفاوت است .در
خارج از ایران شــاهد توسعه و رشد فناوریهای جدید
بودیم .از جمله حوزههای مورد پیشرفت در این زمینه
تلفنهای هوشــمند و هوشمندسازی نیازها و کاربردها
در زمینه آیســیتی بود .در ایران اما شرایط متفاوتی
درسال  96به جریان افتاد .انتخابات ریاست جمهوری
در ابتدای این سال مجموعهای از حرکتهای اصالحی
در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات را به تعلیق کشاند.
مدتزمانی طول کشید تا وزیر مربوط به این حوزه به
مجلس شورای اسالمی معرفی شود و رأی اعتماد بگیرد.
حضور این وزیر جوان البته امیدواری نسبت به تزریق
روحیه پویایی به حوزه فناوری اطالعات و مدرنسازی
این زمینه را تقویت کرد هرچند در چند ماه گذشــته
شاهد تغییر برخی مدیریتها بودیم که به نوبه خود از
نظر عملی بر تحوالت حوزه آیسیتی و توسعه کسب
و کارها اثر گذاشت.
متاسفانه در ســال  96در زمینه آیســیتی و توسعه
کسبوکارها در این زمینه تحول خاصی رخ نداده است.
بزرگترین آسیب به آیسیتی به دلیل نگاه سیاسی به
مسائل اقتصادی اســت و نتیجه به طور معمول تعلیق
انجام فعالیتها و دســت نگاه داشتن است .غیر از آن،
مسائلی مثل تغییر نرخ ارز و افزایش غیرطبیعی آن نیز
بسیاری از فعاالن آیســیتی و سرمایهگذاران در این
زمینه را دچار تردید کرده است .امیدواریم در سال 97
ثبات فعالیتهای اقتصادی تحوالت خوبی را در زمینه
آیسیتی رقم بزند.

سهم آیتی از تولید ناخالص داخلی
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با گذشت دوسال از لغو تحریمها  11فروند هواپیمای جدید به ایران تحویل داه شده است.
سه فروند ایرباس و هشت فروند هواپیمای ایتیآر وارد ایران شده است و ایران منتظر است
تا  337هواپیمای دیگر را در سال آینده تحویل بگیرد.

آینده ما
[ آینده حملونقل ]

صنعت عزادار

سانچی ،ایتیآر و دیگرانی که حادثه آفریدند
گزارش 96

در مسیر نوسازی

حمل و نقل در یک ســال و اندی که گذشت ،عزادارترین صنعت ایران بود .تصادف قطار
در آذرماه دو سال گذشته در ایستگاه هفت خوان در سمنان به کشته و زخمی شدن بیش
از  150نفر انجامید .در دیماه  96حادثه برخورد نفتکش ســانچی ایران با فلهبر چینی در
آبهای هنگکنگ یک هفته جامعه را بهتزده کرد و در نهایت با اعالم مرگ تمام سرنشینان
ایرانی سانچی ،داستان به پایان رسید .البته این پایان فجایع مرتبط با صنعت حمل و نقل نبود.
در بهمنماه سال  96هواپیمایی متعلق به شرکت هوایی آسمان از شرکتهای زیرمجموعه
صندوق بازنشستگی کشوری با برخورد به کوه دنا سقوط کرد و پس از دو روز بیخبری از الشه
هواپیما و سرنوشت سرنشینان ،امکان دسترسی امدادگران هالل احمر به محل سقوط هواپیما
فراهم شد .این حوادث در حالی رخ داد که تصادفهای جادهای هم به طور فزاینده از ایرانیان
قربانی میگیرد .براساس اعالم سازمان پزشکی قانونی در کشور در چهارماهه ابتدایی سال ،96
 5هزار  369نفر درحوادث رانندگی جان باختند .این رقم یک درصد کاهش را نسبت به سال
گذشته نشان میدهد که  5هزار و  423نفر در چهارماهه اول آن در تصادفهای جادهای مرده
بودند .البته تنها در تیرماه سال  ،96یک هزار و  614نفر در حوادث رانندگی جان خود را از
دست دادند که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش  9.5درصدی را نشان
میداد .همه اینها ضرورت نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای ،هوایی و ریلی را نشان میدهد.
تالش دولت روحانی در دوره پسابرجام برای خرید هواپیما و نوسازی ناوگان هوایی نشان از
درک این ضرورت داشت .اکنون با گذشت دو سال از لغو تحریمها  11فروند هواپیمای جدید به
ایران تحویل داه شده است .سه فروند ایرباس و هشت فروند هواپیمای ایتیآر وارد ایران شده
است و ایران منتظر است تا  337هواپیمای دیگر را در سال آینده تحویل بگیرد.
نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای هم در اولویتهای وزارت راه در سال  96قرار گفت
اما در مواردی از جمله پرداخت وام با  25درصد ســود برای نوسازی کامیونها با انتقاد
نمایندگان مجلس و فعاالن صنعت حمل ونقل همراه بود .به هرحال براساس برنامه ششم
توسعه حملونقل به سرمایهای معادل  190هزار میلیارد تومان نیاز دارد و سالیانه باید 40
هزار میلیارد تومان برای توسعه آن هزینه کرد.
پیشبینی97

کسریسرمایهگذاری

به نظر میرسد که صنعت حملونقل از نظر رشد سهم در تولید ناخالص ملی سال
خوبی را پشت سر گذاشته باشد .براساس اعالم خبرگزاری دولت سهم خدمات حملونقل
در شش ماه اول سال  96در تولید ناخالص داخلی  9درصد محاسبه شده است .آمارها از
ده سال گذشته نشان میدهد که سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای
حملونقل به میزان زیادی کاهش یافته است .در سالهای  93تا  95بخش خصوصی تنها
 13هزار میلیارد تومان در حمل و نقل سرمایهگذاری کرده و در همین دوره وزارت راه 25
هزار میلیارد تومان سرمایه به حمل ونقل اختصاص داده است .این یعنی این صنعت در
دریافت سرمایه مورد نیاز برای توسعه از بخش خصوصی و دولتی با بیش از  5هزار میلیارد
تومان کسری روبهروست .غیر از این توسعه صنعت حمل ونقل در سال  97منوط به بهبود
روابط بینالمللی و استفاده از ظرفیتهای خارجی در نوسازی ناوگانهای فرسوده هوایی و
جادهای است .فرصتی که به دست آمدن آن درهالهای از ابهام است.
70
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سیدهفاطمه مقیمی

اعداد سال

عضو هیئترئیسه اتاق تهران

عدد
هواپیماهایجدیدتحویل
دادهشده به ایران

9

درصد
افزایش سهم حمل ونقل در
تولید ناخالص داخلی در
سال 96

190

هزار میلیارد تومان
سرمایه موردنیاز برای
توسعهصنعتحملونقل

از نظر من سال  96سال فاجعه برای صنعت حمل و
نقل بود .در این سال از تصادف قطار تا سقوط هواپیما
را شاهد بودیم و وقوع تمام این حوادث نشان میدهد
که تا چه اندازه به نوســازی ناوگان حمل و نقل نیاز
داریم .سانحه قطار ،کشتی و هواپیما در کنار حوادثی
که در جادهها به طور فزاینده از مردم قربانی میگیرد،
ضرورت رسیدگی بیشــتر و فوری به صنعت حمل و
نقل را یادآور میشــود .صنعتی که بروز حوادث در
آن به مصیبت یک خانــواده و دو خانواده نمیانجامد
بلکه در آستانه ســال نوی ایرانی  80میلیون آدم را
در این کره خاکی عــزادار و درگیر میکند .چیزی از
چهلم قربانیان تصادف سانچی با کشتی فلهبر چینی
در آبهای هنگکنگ نگذشته بود که مردم با شنیدن
خبر ســقوط هواپیما در کوه دنا در بهت و حیرت فرو
رفتند .اکنون رسیدگی به علت وقوع حادثه در رأس
خواستههای مردم قرار گرفته است .اما باید دید ریشه
بروز چنین حوادثی در چیست؟ ما در صنعت حمل و
نقل با چیزی به اســم بالیای طبیعی روبهرو نیستیم.
ما با ضعف مدیریت دســت و پنجــه نرم میکنیم و
با پدیده فرســودگی مواجهیم که ســال به سال از ما
قربانی بیشــتری میگیرد .آیا زمان آن فرانرسیده تا
با سیاستگذاری درست برای ارتقای کیفی سیستم
حمل و نقل تالش کنیــم؟ تا امروز با وجود درک این
ضرورت از سوی بسیاری از مسئوالن اقتصادی کشور
گام موثری در این زمینه برداشــته نشده است اما از
اظهارات دکتر روحانی رئیسجمهور ،دکتر نهاوندیان
و وزیر حمل ونقل اینطور به نظر میرســد که دولت
در سال  97به این ضرورت به طور ویژه توجه کند.

سهم حمل و نقل از تولید ناخالص داخلی

سازمان تامين اجتماعي ماهیانه  6000میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی و
 4500ميليارد تومان بابت مستمری و تعهدات کوتاه مدت هزینه می کند .اين سازمان در سال  ،95مجموعا 51
هزار میلیارد تومان دریافتي و  62هزار و  800ميليارد تومان مصارف داشت.

[ آینــده تامین اجتماعی ]

تامین اجتماعی در منگنه

پیشنهاد دولت :پرداخت  50هزار میلیارد تومان بدهی با واگذاری طرحهای عمرانی
گزارش 96

دخل و خرج سازمان با هم نمیخواند

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمهگر اجتماعی است که ماموریت اصلی
آن پوشش کارگران مزد و حقوقبگیر (به شكل اجباری) و صاحبان حِ رف و مشاغل
آزاد (به شكل اختیاری) است .جمعیت تحت پوشش این سازمان ،حدود  13میلیون
نفر بیمهشده و بیش از  3میلیون و  161هزار نفر مستمریبگیر است که با در نظر
گرفتن افراد خانواده بیمهشدگان ،جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات
درمانی بیش از  41میلیون نفر میشود .براساس قانون ،سازمان تأمین اجتماعی یک
سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمهها
(با مشــارکت بیمهشده و کارفرما) تأمین میشود و متکی به منابع دولتی نیست .به
همین دلیل ،داراییها و ســرمایههای آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسلهای
متوالی اســت و نمیتواند قابل ادغام با هیچیک از ســازمانها و مؤسسات دولتی یا
غیردولتی باشد .عواملی مانند بیکاری ،افزایش نرخ سالمندی ،بیثباتی در فعالیتهای
اقتصادی ،افزایش حوادث و ســوانح در کشــور و رشد روزافزون هزینههای درمان بر
منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی اثرگذار است .مهمترین تعهدات و خدمات
این ســازمان ،حمایت در برابر حوادث ،بیماریها و بارداری ،مستمری بازنشستگی،
مستمری ازكارافتادگی ،مستمری بازماندگان ،مقرری بیمه بیكاری ،غرامت دستمزد
ایام بیماری ،پرداخت هزینه وسایل كمكپزشكی و كمكهزینه ازدواج است .سازمان
تامین اجتماعی ماهیانه  6000میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان و ارائه
خدمات درمانی و  4500میلیارد تومان بابت مستمری و تعهدات کوتاهمدت هزینه
میکند .این سازمان در سال  ،95مجموعا  51هزار میلیارد تومان دریافتی و  62هزار
و  800میلیارد تومان مصارف داشــت .این در حالی است كه دولت حدود  130هزار
میلیارد تومان به این سازمان بدهی دارد كه طبق مصوبه برنامه ششم توسعه باید طی
 5سال این مبلغ را پرداخت كند .اخیرا  6000میلیارد تومان از این بدهی پرداخت شده
و دولت پیشــنهاد داده است سازمان تامین اجتماعی در ازای  50هزار میلیارد دیگر،
تعدادی از طرحهای عمرانی و پروژههای نیمهتمام دولت را به عنوان رد دیون بپذیرد،
تکمیل کند و مورد بهرهبرداری قرار دهد.
پیشبینی97

130
اعداد سال

معاون پیشین سازمان تامین اجتماعی

هزار میلیارد تومان
بدهی دولت به سازمان
تامیناجتماعی

41

میلیوننفر
جمعیتتحتپوششتامین
اجتماعی

11800
میلیارد تومان
كسری سازمان تامین
اجتماعی در سال 95

خطر ورشكستگی چقدر جدی است؟

در ماههای اخیر زمزمه ورشكســتگی سازمان تامین اجتماعی به گوش رسید .به
گفته نایبرئیس کانون بازنشستگان تهران ،كسری سازمان تامین اجتماعی در سال
 96به  18هزار میلیارد تومان و در ســال  97حدود  31هزار میلیارد تومان خواهد
رسید .همچنین كسری منافع باعث شده این سازمان به تازگی  25هزار میلیارد تومان
از بانك رفاه تسهیالت دریافت و در ازایش ،پاالیشگاه الوان ،یكی از بهترین بنگاههای
سودده خود را واگذار كند .سمیه محمودی ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ
به این سوال كه آیا سازمان تامین اجتماعی در سال  97ورشكست خواهد شد ،گفته
است :نباید سالی برای این قضیه تعیین كنیم اما اگر این رویه اصالح نشود ،مسلما در
سالهای آینده شاهد ورشكستگی سازمان تامین اجتماعی خواهیم بود.

محسن ایزدخواه
در سال های اخیر ،ســازمان تامین اجتماعی برای اداره
خود به فــروش اموال و دارایی هایــش و دریافت وام
هــای کالن روی آورده و در وضعیت مخاطره آمیزی
قرار گرفته است .بیش از  85درصد بیمه شدگان تحت
پوشش این سازمان و صندوق بازنشستگی هستند و به
تعبیر سیاسیون ،اگر این دو صندوق عطسه کنند ،بقیه
صندوق ها ذات الریه می گیرند .عدم توجه ســریع به
وضعیت این صندوق ها حتی می تواند امنیت ملی را به
خطر بیندازد .بحران اقتصادی کالن و ناپایداری منابع
از جملــه عوامل اصلی بحران در صنــدوق هایی نظیر
سازمان تامین اجتماعی است .دولت مسایل مربوط به
این سازمان را به ابر چالش تعبیر کرده است با این حال
هنوز اقدام موثری در پرداخت بدهی هایش انجام نداده
و به جرات می توان گفت دست اندازی هایی هم به منابع
صندوق های بیمه ای داشته است .در دو دهه گذشته،
تحت عنوان بازنشستگی ،بار مالی سنگینی به صندوق
ها وارد شد در حالیکه بعد از پیروزی انقالب شکوهمند
اسالمی ،امید به زندگی مردم ایران  20سال افزایش پیدا
کرد .بنابراین دولت می تواند شرایط سختگیرانه تری
نسبت به بازنشستگی اعمال کند .البته اینکار در بودجه
سال  97با پیشنهاد باال بردن سن و سابقه بازنشستگی
انجام شد که مورد قبول نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
دولت باید برای بهبود شــرایط از دخالت در ســطوح
مختلف صندوق ها بپرهیزد ،از نصب مدیران سیاسی
خودداری کند و مقوله ســه جانبه گرایی و حضور موثر
جامعه کارگری و کارفرمایی در اداره این صندوق ها را
به رسمیت بشناسد.

بدهی تمام دولت ها به سازمان تامین اجتماعی
%2همه دولتها تا سال  50( 84سال)

 % 31نهم و دهم
(محمود احمدینژاد)

%67یازدهم و دوازدهم
(حسن روحانی)

به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی،
بدهیهای دولت به این سازمان تا سال 84
(طی  50سال)  4200میلیارد تومان بود
اما در دولتهای نهم و دهم به دلیل ایجاد
تعهدات بدون منبع با افزایش  14برابری
به  60هزار میلیارد تومان رسید و در دولت
یازدهم و دوازدهم نیز حدود  130هزار
میلیارد تومان است .دولت حاضر ،بدهی
جدیدی برای سازمان ایجاد نكرده و علت
افزایش مبلغ آن ،سود ساالنهای است كه
به اصل بدهی تعلق گرفته است.
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در ایران بیش از  13میلیون دانش آموز وجود دارد که در  130هزار مدرسه مشغول تحصیلاند 30 .هزار
واحد از این مدرسه ها فرسوده اند و برای بازسازی شان  3هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است .سهم هر
دانش آموز هم از فضای آموزشی فقط  5.16متر است که با استاندارد  8.39متری فاصله دارد.

آینده ما
[ آینده آموزش و پرورش ]

انشای سرنوشت برای میلیونها دانشآموز

رتبههای برتر نظام آموزشی دنیا کداماند؟
گزارش 96

 13میلیون دانشآموز در کشور درس میخوانند

براساس آخرین پژوهشهای جهانی در سال  ،2016آموزش و پرورش ایران در بین
 140کشــور دنیا ،رتبه هفتادوچهارم را به خود اختصاص داده اســت .سطح دسترسی
مردم به دانش پایه ،بهرهمندی از تکنولوژی ،بودجه اختصاصیافته و کیفیت و سالمت
آموزش از جمله شــاخصهای مهم در تعیین این رتبه است .سرشماری سال  95نشان
یدهد  87.6درصد از جمعیت باالی  6ســال کشور سواد دارند و دولت نیز در بودجه
م 
پیشــنهادی  28313 ،97هزار میلیارد ریال برای بخش آموزش در نظر گرفته است .در
سال تحصیلی جاری ،بیش از  13میلیون دانشآموز مشغول تحصیلاند و تعداد دختران
و پسران تقریبا با هم برابر شده است .دوره ابتدایی با  7میلیون و  629هزار نفر ،بیشترین
تعداد دانشآموز را در خود جای داده است و  59هزار نفر نیز در مدارس استثنایی درس
میخوانند .دانشآموزان ایران ،رشــته تحصیلی خود را در پایه دهم انتخاب میکنند و
عمال از همین مقطع در مسیر شغل آینده قرار میگیرند .تعداد این دانشآموزان در سال
تحصیلی جاری حدود  720هزار نفر اســت و بیشترشان مطابق سالهای اخیر ،رشته
تجربی را انتخاب کردهاند .فقط در سال تحصیلی  ،96-97حدود  30درصد انتخابها در
این رشته متمرکز بوده و ریاضی با  11.7درصد در شیب نزولی انتخاب قرار گرفته است.
البته رشته ریاضی همچنان در جایگاه دوم بیشترین انتخاب دانشآموزان قرار دارد و بعد از
آن رشته انسانی است .آنها در نظام آموزشی ای درس میخوانند که کمبودهای مشخصی
دارد .به گفته برخی کارشناسان ،ماموریت اصلی نظام آموزشی کشور عمال به قبولی در
دانشگاهها محدود شده است و دانشآموزان به جای یادگیری حرفه و مهارت زندگی ،فقط
در پی کسب نتیجه در کنکور هستند .فضای آموزشی نیز مسئله مهم دیگری در کیفیت
تحصیلی است .در ایران  105هزار مدرسه وجود دارد که  30هزارتای آن فرسوده است و
برای بازسازیشان  3هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است .سهم هر دانشآموز هم از فضای
آموزشــی فقط  5.16متر است که با استاندارد  8.39متری فاصله دارد .تعداد معلمان و
کارکنان آموزش و پروش نیز بیش از یک میلیون نفر است که تا سال  ،1399حدود 320
هزار نفر از آنها بازنشسته میشوند.
پیشبینی97

افزایش تعداد دانشآموزان به  15میلیون نفر

آمارها از رشد جمعیت دانشآموزی کشور در سالهای آینده حکایت دارد .پیشبینی
شآموز
میشــود در ســال تحصیلی  ،1400-1401حدود  15میلیون و  400هزار دان 
مشغول تحصیل باشند که این افراد نیازمند مدارس مجهز ،فضای آموزشی استاندارد و
کیفیت آموزش هستند .در بررسیهای سال  2015جهانی ،نظام آموزشی ایران از نظر
شاخص تکنولوژی ،رتبه  ،99دسترسی دانشآموزان به اینترنت ،رتبه  120و از نظر کیفیت
آموزشی رتبه  60را در بین  140کشور به خود اختصاص داده است که نشاندهنده ضعف
در حوزه کیفی آموزش است .تا سال  ،1399حدود  320هزار معلم بازنشسته میشوند
که جایگزینی آنها در برنامههای دولت قرار دارد .حدود یکسوم مدارس کشور ( 30هزار
از 100هزار) هم توســط خیرین ساخته شده است که دولت برای سال  ،97حدود 300
میلیارد تومان در این زمینه بودجه در نظر گرفته است.
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اعداد سال

28313
میلیارد ریال
بودجه وزارت آموزش و
پرورش در سال 96

30

هزار واحد
تعداد مدارس فرسوده کشور

74

رتبه
آموزش و پرورش ایران در بین
 140کشور دنیا

محمد داوری
فعال حقوق معلمان
بهجز معدود مدارســی كه با ابتــكار و خالقیت
مدیران و پرســنل خود توانســتهاند به نسبت
اكثریت مدارس شــرایطی را فراهم آورند كه
دانشآموزان با شور و شوق ،انگیزه و امیدواری به
مدرسه بروند ،سایر مدارس به دالیل مختلف كه
ریشه در ساختار ناكارآمد نظام آموزشی دارند،
نهتنها برای شناسایی و شــكوفایی استعدادهای
كودكان و نوجوانان قدمی برنمیدارد ،بلكه حتی
از تربیــت آنها برای توانمند شــدن در زندگی
معمولی فردی و اجتماعی نیــز عاجزند و بیش
از آنكه سازنده شــخصیت دانشآموزان باشند
تخریبكننده ذهن و روان آنها هستند .چشمانداز
بســیار نگرانكنندهای در انتظار این آموزش و
پرورش اســت .اگر نظام آموزشی سیطره خود
را بر مدارس كاهش ندهــد ،اگر مدیران خالق
و خوشفكــر و حرفهای مســئولیت مدارس را
برعهده نگیرند ،اگر تنوع و تكثر كتابهای درسی
و روشهای آموزشــی و پرورشــی به رسمیت
شناخته نشود ،اگر سلطه سیاست از سر مدارس
برداشته نشــود ،این مدارس تعطیل شوند بهتر
است .با معلمان ناكارآمد و بیانگیزه با مشكالت
متعدد در ابعاد مختلف و مدارس نامناســب با
كلیشههای وزارتخانه و حسابهای بانكی خالی
و خانوادههایی كه اعتماد و انگیزه و توان كمك به
مدارس را ندارند ،امیدی به فردای بهتر برای این
نظام آموزشی وجود ندارد.

برترین کشورهای دنیا در نظام آموزشی
رتبه

کشور

سرانه تولید ناخالص داخلی (دالر)

1

کره جنوبی

29902

2

ژاپن

39806

3

سنگاپور

56321

4

گکنگ
هن 

46807

5

فنالند

48875

6

انگلیس

38175

7

کانادا

46340

8

هلند

50736

9

ایرلند

72975

10

لهستان

14768

ايران  2هزار و  640دانشگاه دارد كه حدود  5برابر تعداد دانشگاه ها در كشورهاي پيشرفته دنيا است .اين آمار
در كنار كاهش جمعيت كنكوري ها باعث ايجاد معضل صندلي خالي و هدررفت بخشي از بودجه وزارت علوم
( 1364ميليارد تومان در سال  )97شده است.

[ آینده دانشگاه ]

یك ایران و یك دنیا دانشگاه
 4میلیون و  350هزار دانشجو در كشور داریم
گزارش 96

تعداد دانشگاههای ایران بیش از حد استاندارد بینالمللی است

ایران در سال تحصیلی  ،97-96حدود  4میلیون و  350هزار دانشجو دارد كه
 53درصد از این تعداد مرد و  47درصد زن هستند .مقطع كارشناسی با بیش از 2
میلیون و  335هزار نفر ،بیشترین تعداد دانشجو را در خود جای داده است و مقاطع
كارشناسی ارشد با  764هزار نفر ،كاردانی با  748هزار نفر ،دكتری تخصصی با 140
هزار نفر و دكتری حرفهای بــا  94هزار نفر در رتبههای بعدی قرار دارند .ایران 2
هزار و  640دانشگاه دارد كه حدود  5برابر تعداد دانشگاهها در كشورهای پیشرفته
دنیا است .این آمار در كنار كاهش جمعیت كنكوریها باعث ایجاد معضل صندلی
خالی و هدررفت بخشی از بودجه وزارت علوم ( 1364میلیارد تومان در سال )97
شده است .براساس آخرین رتبهبندی دانشگاههای دنیا از سوی پایگاه خبری یو.اس.
نیوز ،طبق  13شــاخص از جمله اعتبار جهانی و منطقهای پژوهشها ،انتشارات،
تعداد مقاالت پراستناد ،همكاریهای بینالمللی و كنفرانس ،بهترین دانشگاه ایران،
دانشگاه تهران است كه رتبهای باالتر از  462به دست نیاورده است .این در حالی
است كه  30دانشــگاه امریكا در بین  100دانشگاه برتر دنیا قرار دارد .كشورهای
آلمان با  ،412انگلیس با  291و كانادا با  329دانشگاه نیز نمایندههایی در این بین
دارند .صرفنظر از كیفیت تحصیلی ،مشــكل بسیاری از دانشجویان ایران پس از
فارغالتحصیلی آغاز میشود .براساس آخرین آمارها ،حدود  3میلیون و  360هزار نفر
در ایران بیكار هستند كه حدود یك میلیون نفر از آنها را فارغالتحصیالن دانشگاهی
تشكیل میدهند .آنها با انتخاب رشتههای پزشكی ،مهندسی برق ،کامپیوتر ،عمران
و رشــتههای حقوق و روانشناســی درصدد فرار از بیكاری هستند در حالیكه
رشتههای علوم رایانه با  40و معماری با  26درصد ،رتبههای دوم و چهارم بیكارترین
رشتهها را دارند .رتبه نخست نیز متعلق به رشته حفاظت محیط زیست است .در
این بین خدمات پزشكی و ریاضیات و آمار بهترین بازار كار را دارند.
پیشبینی97

احتمال بیكاری باالی فارغالتحصیالن دانشگاهی در سالهای آینده

كارشناســان اقتصادی احتمال میدهند  60درصد بیکاران را در  2سال آینده
فارغالتحصیالن دانشــگاهی تشــکیل بدهند .آنها معتقدند بیکاری این قشر در
سالهای اخیر به چالشی اساسی تبدیل شده است كه در نتیجه افزایش بیش از حد
ظرفیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و رشد روزافزون جمعیت تحصیلکرده بوده
است .در حال حاضر  58درصد جویندگان كار ،تحصیلكردههای دانشگاهیاند اما
فقط امكان جذب  20درصد از آنها وجود دارد .ساالنه نیز یك میلیون نفر متقاضی
به بازار كار اضافه میشــوند و در این شرایط ،انطباق میان كار و جوینده كار اتفاق
نمیافتد و با وجود مشــاغلی که متقاضی کار ندارند در آینده نزدیک بحران پیش
خواهد آمد و تا چند سال ،فارغالتحصیالن بیکاری وجود خواهند داشت كه آمادگی
حضور در برخی مشاغل را ندارند .از طرفی عدم آموزش مهارت كار به دانشجویان،
مانع دیگری در مسیر اشتغال آنهاست.

462
اعداد سال

رتبه
بهترین دانشگاه ایران در دنیا

2640
تعداد
دانشگاههای كشور

13642
میلیارد ريال
بودجه وزارت علوم در سال
97

صادق زیباکالم
استاد دانشگاه
بزرگترین مشــکل وزارت علوم این است که عمال
معلوم نیست چه جایگاهی در سیاستگذاریها دارد.
سیاستهای مربوط به دانشگاهها ،سرفصلهای دروس،
سیاستهای پژوهشــی و آموزشی ،همه و همه توسط
شــورای عالی انقالب فرهنگی تعیین میشود و در این
میان معلوم نیست وزارت علوم چه نقشی ایفا کرده و
قرار است برای دانشــگاهها چه بکند؟ شخصا معتقدم
بزرگترین خدمتی که هم وزارت علوم و هم شورای
عالی انقالب فرهنگــی میتوانند در حق آموزش عالی
کشــور بكنند ،عدم دخالت در كار دانشــگاه است.
ما در  40ســال گذشــته از نظر آموزش و پژوهش و
سیاستهای كالن دانشگاهی پیشرفتی نداشتیم و االن
هم با بحرانهای مهمی همچون صندلیهای خالی در
دانشگاهها از جمله دانشگاه آزاد روبهرو هستیم .استقالل
دانشگاهها یکی از خواستههای دانشگاهیان در سالهای
آغاز انقالب بود .اما متاسفانه با گذشت چهار دهه اقبالی
در این خصوص به دست نیامده است .در این شرایط از
نظر پیشرفت علمی و تحقیقاتی هم به جایی نرسیدهایم.
در نشریات علوم انسانی چه تعداد مقاله از سوی اساتید
ایرانی به چاپ رسیده است؟ من پاسخ آن را میدانم؛
نزدیک به صفر .آیا شورای عالی انقالب فرهنگی حاضر
اســت به عنوان نهادی که در این  40سال مسئولیت
داشته پاسخگو باشد؟ آیا وزارت علوم به عنوان متولی
آموزش عالی حاضر به پاسخگویی میشود؟ متاسفانه تا
وقتی که دانشــگاهها به استقالل نرسند این درجا زدن
ادامه خواهد داشت.

سهم كشورهای دنیا از  100دانشگاه برتر ()2016

امریكا
انگلستان
سوئیس
سنگاپور
استرالیا
فرانسه
كانادا
چین
هنگ كنگ
كره
ژاپن
هلند
آلمان
دانمارك
سوئد
تایوان
ایرلند
فنالند
نیوزیلند
بلژیك
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بيشترين طالق هاي  10سال اخير در همان يك سال ابتدايي ازدواج رخ داده به نحوي كه در سال  9.1 ،95درصد (15171
مورد) و در سال  94نيز  13.2درصد ( 21451مورد) از تمام طالق ها قبل از اولين سالگرد ازدواج اتفاق افتاده است .همچنين در
سال  36.8 ،95درصد از جدايي ها معادل  61207مورد در  5سال ابتدايي رقم خورد.

آینده ما
[ آینده ازدواج ]

ازدواج در اسارت طالق

بیشترین طالقها قبل از اولین سالگرد ازدواج رخ میدهد
گزارش 96

هر ساعت  19زوج در كشور از هم جدا میشوند

آخرین آمارهای ســازمان ثبت احوال از افزایش طالق و كاهش محسوس ازدواج در
ایران حكایت دارد .در سال  778 ،85هزار ازدواج در كشور به ثبت رسیده بود اما این آمار
در نهماهه ســال ( 95آخرین آمار اعالمشده) به  536هزار مورد كاهش پیدا كرده است.
در مقابل اما تعداد طالق ســیر صعودی داشــته و از  94هزار مورد در سال  85به 166
هزار مورد در ســال  95رسیده است .مقایسه آمار ازدواج و طالق در سال گذشته نشان
میدهد از هر  3.9ازدواج ،یك مورد به جدایی ختم شده است .این نسبت در سال قبل
از آن روی عدد  4.2درصد متوقف شــده بود .بیشترین طالقهای  10سال اخیر هم در
همان یك ســال ابتدایی ازدواج رخ داده به نحوی كه در سال  9.1 ،95درصد (15171
مورد) و در سال  94نیز  13.2درصد ( 21451مورد) از تمام طالقها قبل از اولین سالگرد
ازدواج اتفاق افتاده است .همچنین در سال  36.8 ،95درصد از جداییها معادل 61207
مورد در  5سال ابتدایی رقم خورد .این آمار در سال قبل از آن  47درصد ،معادل 77420
مورد بود .كمترین آمار جدایی نیز در ازدواجهای با قدمت  28تا  29ســال اتفاق افتاده
است .از مهمترین شاخصها در بررسی طالق ،سن زوجین و اختالف سنی آنها در زمان
جدایی است .براساس آمار موجود در سال  ،94بیشترین طالقها ،معادل  16286مورد،
بین مردان  30تا  35ســال و زنان  25تا  29ســال جاری شده بود .این آمار در سال 95
برای مردان  31.5و زنان  27.5ســال بوده است .حدود  11درصد از طالقها (بیشترین
موارد) در سال  ،95معادل  14925مورد نیز بین زوجین همسن رخ داده است .بررسی
فراوانی طالقها برحسب استانهای كشور هم نشان میدهد تهران از سال  85تاكنون
بیشترین آمار طالق و ازدواج را داشته است كه این موضوع با جمعیت باالی آن نسبت به
سایر شهرها ارتباط دارد .سمنان در  10سال اخیر ،كمترین آمار ازدواج و ایالم نیز بهغیر
از سالهای  86 ،85و  ،87كمترین میزان طالق را داشته است .كارشناسان ریشه طالق
را در معضالت اجتماعی ،خیانت ،اعتیاد ،شــناخت ناكافی قبل از ازدواج ،بیكاری ،عدم
مسئولیتپذیری و طالق عاطفی میدانند.
پیشبینی97

آمار طالق رشد خواهد داشت

اعداد سال

454

مورد
طالق در هر روز اتفاق میافتد

450

میلیاردتومان
اعتبار برای كاهش آسیبهای
اجتماعی در بودجه 97

15

هزار مورد
از طالقها (بیشترین مورد) قبل
از اولین سالگرد ازدواج است

هرچند آمار طالق در سالهای اخیر رشد داشته
است اما جامعه ما از این حیث ،دچار بحران نیست
بلكه دســتخوش تغییراتی شده است كه طالق،
نمود بیرونی آن است .بنابراین بهتر است بهجای
اینكه از طالق به عنوان یك بحران یاد كنیم در
مسیر اصالح واقعیتهای اجتماعی مانند اعتیاد،
بههمریختگی ساختار اجتماعی ،ضعف فرهنگی و
بیكاری قدم برداریم .پدیده طالق در هیچ دورهای
امری پسندیده نبوده است .البته در سالهای اخیر
عدهای جشن طالق برپا میكنند اما واقعیت این
است كه جدایی به هردو طرف آسیب میزند.
امروزه ساختار و شرایطی كه زندگی را آرام كند،
به مقدار كافی وجود ندارد و عناصر اقتصادی و
شغل مناسب ،ســامان اجتماعی ،نظام اجتماعی
و تقسیم کار اجتماعی دچار مشكل است .نباید
فراموش كنیم طــاق معلول مجموعهای از این
علتهاست و تا چارهای برای از میان برداشتن
آنها اندیشــیده نشود ،شــرایط به همین منوال
ادامه خواهد داشت .در این بین ،نقش زنان هم
در موضوع طالق بســیار مهم است .در دوران
معاصر ،امكان ایفای نقش برای زنان در كل نظام
اجتماعی ،مدیریتی ،سیاســی و اقتصادی كشور
محدود شــده اســت و همین موضوع در بروز
مشكالت خانوادگی و در نهایت طالق تاثیرگذار
بوده است .برای بهبود شرایط باید ساختارهای
اجتماعی اصالح شود.

ازدواج

طالق

74

جامعهشناس

تعداد طالقها و ازدواجهای ثبتشده در  10سال اخیر

بررسی تغییرات آمار طالق از سال  85تا  95نشان میدهد تعداد جداییها نسبت به
 10سال اخیر 56 ،درصد رشد داشته و در سیر صعودی قرار گرفته است .سال  ،94حدود
 163هزار زوج طالق گرفته بودند اما این آمار در ســال ( 95تا پایان آذر) به  166هزار
نفر رســید .این در حالی است كه آمار ازدواجها كه از سال  85تا  89در روندی صعودی
قرار گرفته بود ،حاال در سراشیبی قرار دارد .تعداد ازدواجها در سال  535 ،95هزار مورد
بود كه نسبت به مدت مشابه قبل از آن حدود  122هزار مورد كاهش داشت .از آنجا كه
ریشههای اجتماعی كاهش طالق و افزایش ازدواج در كشور همچنان پابرجاست و جوانان
كمتر تمایل به تشكیل خانواده دارند ،پیشبینی میشود روند صعودی افزایش طالق و
كاهش ازدواج در سال پیش رو نیز ادامه داشته باشد.
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تقی آزاد ارمكی

آمارهاي رسمي از پيشتازي سرقت و مواد مخدر در سال هاي اخير خبر مي دهد و ضرب و جرح عمدي ،توهين
به اشخاص ،ايراد صدمه بدني غيرعمدي ،تهديد و كالهبرداري نيز در رده هاي بعدي هستند .جرم حدود 45
درصد از زندانیان کشور مواد مخدر و  26.5درصد هم سرقت است.

[ آینده بزهکاری ]

ایران ،جایگاه هشتم در تعداد زندانیان

كارشناسان :ریشههای جرم پابرجاست
گزارش 96

پلیس :جرایم كشور  5درصد كاهش داشته است

هر رفتاری كه در قانون برای آن مجازات تعیین شــده باشد ،جرم محسوب میشود؛
آمارهای رسمی از پیشتازی سرقت و مواد مخدر در سالهای اخیر خبر میدهد و ضرب
و جرح عمدی ،توهین به اشخاص ،ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ،تهدید و كالهبرداری نیز
در ردههای بعدی هســتند .جرایم فضای مجازی هم در یك سال اخیر  42درصد رشد
داشته است .شایعترین جرم در این زمینه ،انتشار تصاویر مبتذل و بیشترین آن برداشت
غیرمجاز است .براساس آخرین آمار سال  ،95ایران با حدود  217هزار زندانی ،رتبه هشتم
را از نظر تعداد زندانیان در دنیا به خود اختصاص داده است .جرم حدود  45درصد از این
افراد مواد مخدر و  26.5درصد هم ســرقت است .زندانیان جرایم غیرعمد نیز حدود 15
هزار نفر را شامل میشوند 13 .هزار نفر از این افراد جرایم مالی دارند 2800 ،نفر به دلیل
عدم پرداخت مهریه و  2400نفر هم به خاطر دیه زندانی هستند 3.1 .درصد از زندانیان
زن و نیم درصد هم بزهكاران زیر  18سال هستند .هزینه ماهانه یك زندانی  4میلیون و
 500هزار تومان برآورد شده است كه با آموزش  9دانشآموز برابری میكند .تعداد ورودی
پروندهها به دستگاه قضایی در سال  95هم با رشد  3.9درصدی به  12میلیون فقره رسید
كه البته  5.5میلیون فقره آن برای اولین بار در مسیر دادرسی قرار گرفته بود كه كاهش
نیم درصدی را نشان میدهد .با اینهمه ایران در بخش پروندههای حقوقی ،رتبه  22و در
پروندههای كیفری رتبه  5را در بین  28كشور اروپایی دارد .به گفته نیروی انتظامی ،همه
جرایم در ســالهای اخیر با كاهش  5درصدی همراه بوده است .سرقت نیز پس از طی
روندی صعودی در سالهای  84تا  ،92حاال دو سالی است كه كاهش  10درصدی داشته
است .سایر جرایم خشن هم در سراشیبی قرار گرفتهاند به نحوی كه تعداد قتلها از 2374
فقره در سال  84به  1775فقره در سال  95تغییر كرده است .اعالم آمار كاهش جرایم در
كشور اما با واكنش تردیدآمیز برخی از كارشناسان همراه بوده است .آنها معتقدند به دلیل
رشد آسیبهای اجتماعی ،جرایم از جمله سرقت افزایش داشته است.
پیشبینی97

سیر جرایم نزولی خواهد بود یا صعودی؟

وقوع جرایم ارتباط پیچیدهای با آســیبهای اجتماعــی دارد .بیكاری ،فقر ،اعتیاد و
شــكافهای طبقاتی از جمله مهمترین آسیبهای مورد تاكید جامعهشناسان و قضات
دادگاههای كیفریاند .بیش از  2و نیم میلیون معتاد در كشور وجود دارد و این مسئله
در بروز ســرقتها و باال بودن آمار زندانیان تاثیرگذار است .چندی پیش اعالم شد جرم
حدود  70درصد زندانیان به شكل مستقیم یا غیرمستقیم با مواد مخدر در ارتباط است.
حدود  3میلیون و  300هزار بیكار هم در كشور وجود دارد كه آثار سوء آن به سایر اعضای
خانواده نیز سرایت میكند و احتمال بزهكاری را افزایش میدهد .نیروی انتظامی معتقد
است سیر كاهش سرقت در سالهای آتی ادامه خواهد داشت با این حال تا موانع بیكاری،
فقر و اعتیاد برداشــته نشود ،احتمال بروز باالی جرایم سرقت ،كالهبرداری و نزاع دور از
انتظار نخواهد بود.

حشمتاهلل توكلی

اعداد سال

12

قاضی دادگاه کیفری یک

میلیونفقره
تعداد پروندههای ورودی به
دادگاهها در سال 95

217

هزار نفر
تعداد زندانیان كل كشور

4.5

میلیونتومان
هزینه ماهانه نگهداری هر
زندانی

در نهماهه امسال ،بیش از  400هزار نفر به دلیل
نزاع به پزشــكی قانونی مراجعه كردهاند .به گفته
پلیس 70 ،درصد نزاعهای آنی به قتل منجر شده
و  40درصد آنها هم با چاقو بوده است .سن بیشتر
عامالن نزاع بین  18تا  35ســال است و عواملی
چون ناپختگی ،هیجان ،ناتوانی در کنترل خشــم و
گرفتن تصمیمات آنی پای این افراد را به این قبیل
جرایم باز كرده است .در ریشهیابی این قبیل جرایم
باید گفت شــکل تربیتی خانواده از یک سو و نوع
آسیبهایی که افراد در محل زندگی با آن روبهرو
هستند و در بستر آنها رشد میکنند مانند اعتیاد،
خشونت ،قدرتنمایی و ...در سبک زندگی و نوع
تصمیمگیریشان در مواقع حســاس تاثیر دارد.
نوجوانی را تصور کنیــد که جوانهای محلهاش را
الگوی خود قرار میدهد .افرادی که همیشه چاقو
حمل میکنند و اســتفاده از آن در درگیریها را
نوعی قدرت میدانند .این ناهنجاریها اگر مورد
توجه قرار نگیرد ،بازتولید میشود .ایجاد آرامش
و امنیت عمومی ،بهبود وضع معیشــتی ،اشتغال،
ازدواج و مسکن جوانان ،افزایش نشاط در جامعه
و مواردی از این دست میتواند در کاهش جرایم
خشن با استفاده از سالح سرد ،موثر باشد .مسلما
بیان تبعات حمل چاقو از سوی خانواده یا نهادهای
آموزشی نیز در این مسیر اهمیت دارد.

كدام كشورها بیشترین تعداد زندانی را دارند؟ (آمار سال )2016
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یکی از جمالت ثابت هر سال قبل از جشنواره این است که جشنواره فیلم فجر قرار است
ویترین سینمای ایران باشد .خب اگر این جمله حقیقت داشته باشد باید شدیدا نگران اکران
سال  1397باشیم .فیلمهای گرانقیمت زیادی که بعید است به اندازه بودجهشان سود کنند.

آینده ما
[ آینده بازار سینما ]

فیلمهای كم خطر ،سرمایهگذاریهای پربازده
حال سینما واقعا خوب نیست

گزارش 96

دوره سلطنت کمدیها

شش ماه اول سال سه کمدی پرفروش اکران شدند« :نهنگ عنبر  :2سلکشن رویا»،
«گشت  »2و «خوب ،بد ،جلف» .دوتای اول دنبالهسازی محسوب میشدند و قسمتهای
اولشــان هم پرفروش شده بود و سومی یک کار جدید بود از یک کمدینویس قدیمی
یعنی پیمان قاســمخانی .هرسه فیلم به فروشهای فوقالعادهای دست پیدا کردند ،این
شد که شش ماه اول سال  96حال سینما خیلی خوب به نظر میرسید اما از همان موقع
نگرانی برای اکران پاییز شروع شده بود .وقتی همه فیلمهای پرفروش در بهار و تابستان
به نمایش درآمده بودند و دست پخشکنندگان خالی میشد .طبق آمار فروش ،فیلمهای
اکرانشده در شش ماه نخست سال چیزی حدود  91میلیارد و  100میلیون تومان به
چرخه اقتصادی سینمای ایران اضافه کردند .این مبلغ در مقایسه با سال گذشته به ظاهر
 3میلیارد تومان افزایش یافته بود اما باید به این نکته هم توجه میشد که بخشی از این
افزایش قیمت ،مرهون باال رفتن قیمت بلیت در سینماهای کشور بود .بهجز آمار و ارقام
چیدمان فیلمها هم در شش ماه اول سال درست و جذاب بود .هم کمدی داشتیم و هم
فیلم اجتماعی تلخ« .رگ خواب» حمید نعمتاهلل به عنوان یک درام جدی غمانگیز جزو
ده فیلم پرفروش سال شد و فیلم تلخ «زرد» (که البته اینیکی ستاره زیاد داشت ،از بهرام
رادان تا ساره بیات) پشت سرش قرار گرفت .نیمه دوم سال همچنان فیلمهای پرفروش
داشــتیم« :آینه بغل» منوچهر هادی در اکران شــش ماه دوم آنقدر خوب فروخت که
تبدیل به فیلم ششم جدول فروش سال  96شد با این حال نگاهی به جدول نشان میدهد
که از لحاظ کیفی افت شدیدی را تجربه کردهایم.
مجموع فروش سینمای ایران در سال  1396تا نیمه زمستان به  157.4میلیارد تومان
رسید که در مقایسه با سالهای گذشته رکورد تاریخی دیگری را ثبت کرده است .همین
جمله گویاست که باز آمار و ارقام قدرت این را دارند که فریبمان بدهند .حاال دیگر مهم
نیست چند فیلم باالی یک میلیارد فروختهاند چون هزینه تولید بیشتر فیلمها یک میلیارد
است و فروش یک میلیاردی یعنی فیلم حتی سرمایه اولیهاش را هم نتوانسته برگرداند.
سال  1396اعداد خوب بودند اما فیلمها چندان به کام ما نبودند.
پیشبینی97

چیدمان سرنوشتساز نوروز

یکی از جمالت ثابت هر ســال قبل از جشــنواره این است که جشنواره فیلم فجر قرار
است ویترین سینمای ایران باشد .خب اگر این جمله حقیقت داشته باشد باید شدیدا نگران
اکران ســال  1397باشیم .فیلمهای گرانقیمت زیادی که بعید است به اندازه بودجهشان
سود کنند .از طرف دیگر تنوع ژانرها خیلی محدود بود .بعد از چندین سال تعداد فیلمهای
جنگیمان آنقدر زیاد شده که بهجز فیلمهای اجتماعی با بدبختی و فالکت به توان هزار،
همه ژانرها از کمدی تا ملودرام و رمانتیک را تحتالشعاع قرار دادهاند .این به معنای قطع
ارتباط خیلی از سلیقهها با سینماست .به نظرم بیشتر باید امید به فیلمهایی خارج از جریان
داشته باشیم .مثل ســالی که «مدرسه موشها  »2و «آتشبس  »2گیشه را نجات دادند.
فیلمهایی که در جشنواره حضور نداشتند اما وارد چرخه اکران شدند .چیدمان اکران نوروز
یکی از نکات سرنوشتساز است .در دو ،سه سال اخیر خوشبختانه توانستهاند سالتحویل
سینمایی مبارکی بسازند ولی در سینمای ایران چیزی قابل پیشبینی نیست.
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اعداد سال

20.95
میلیاردتومان
فروش نهنگ عنبر2

12795
میلیوننفر
تعداد تماشاگران نیمه نخست
سال

91.100
میلیاردتومان
فروش نیمه اول سال 96

مهدی کرمپور
کارگردان
کاری که دولت انجام میدهدـ دولت به مفهوم
عام یعنی از وزارت فرهنگ و ارشــاد گرفته تا
همه ارگانهای وابسته به دولت یا حتی صدا و
سیما و نهادهای دیگر که در سینما حضور پیدا
کردهاندـ این اســت که یک سینمای رسمی را
پایهگذاری کرده .این میشــود یک بخشی از
سینما .سرمایهگذاری در بخش خصوصی بیشتر
تبدیل شده به اضافه ســرمایههایی از جاهای
دیگر که با توجه به بازار مسکن و دالر و طال اگر
به سمت دیگری میرفته پرخطرتر و دیربازدهتر
بوده درنتیجه آن را به سینما آوردهاند .با حجم
ساخته شدن سالنهای سینما در مالهای بزرگ
که خیلی هم مورد استقبال مردم قرار گرفتند،
ســاختن فیلم تبدیل به یک ســرمایهگذاری
به صرفه شد .امسال تعداد ســالنهای سینما
افزایش یافت و سال آینده قطعا از این هم تعداد
سالنها بیشتر میشود و طبیعی است که سینما
به سرمایهگذاری پربازده با سود سریع تبدیل
شود به خصوص اگر به سمت فیلمهایی برویم
که کمخطر هستند .درنتیجه پولهایی که بعضا
به عنوان پول مشکوک از آنها نام برده میشود
و به بخش خصوصی سرازیر میشوند به تدریج
یک سلیقه مبتذل را شکل میدهند .در این بین
چیزی که به عنوان سینمای هنری ایران شناخته
میشد و در جشــنوارهها حضور پررنگ داشت
عمال از بین رفته است.

فیلم

فروش تهران

فروش شهرستان

فروش کل

1

نهنگ عنبر 2

12,429,500,000

8,800,000,000

21,229,500,000

2

گشت 2

11,296,000,000

8,600,000,000

19,896,000,000

3

خوب ،بد ،جلف

9,557,400,000

6,950,000,000

16,507,400,000

4

اکسیدان

7,351,200,000

3,750,000,000

11,101,200,000

5

ساعت پنج عصر

6,086,200,000

3,280,000,000

9,366,200,000

6

آینه بغل

4,895,300,000

3,500,000,000

8,395,300,000

7

خالتور

3,345,200,000

3,100,000,000

6,445,200,000

خبر از این بهتر برای شروع موسیقایی سال  1397که قرار است اردیبهشت ماه برای بار دوم کیتارو ،هنرمند شهیر ژاپنی برای اجرای کنسرت به ایران سفر کند؟!تازه نه تنها در
تهران که قرار است در شهرهای مختلف ایران هم کنسرت بگذارد .اما واقعیت این است که به جز دعوت از مهمانان خارجی چشمانداز موسیقی در سال  97چندان فوقالعاده
نیست مگر اینکه خود اهالی موسیقی فکری به حالش بکنند.

[ آینده بازار موسیقی ]

آمار خوب ،كیفیت متوسط

وضعیت موسیقی به جز چند اتفاق ناخوشایند رو به بهبود است

روزبه اسفندارمز

گزارش 96

آهنگساز ،نوازنده و از اعضای گروه پالت

موزیسینها؛ به ایران خوش آمدید

بســتگی دارد از چه جهت بخواهیم وضعیت موسیقی کشور را بسنجیم .آمار و ارقام بد
نیســت .تعداد ورودی خوانندههای جدید که ســر به فلک میزند .کنسرتهای موفق کم
نداشتیم و خیلی از همین خوانندگان تازهنفس کنسرتهایی گذاشتند که رکورد زد .تقریبا
بیشتر کنسرتهای پاپ در سالنهای بزرگ مثل میالد یا نمایشگاه بینالمللی برگزار شدند
و بلیتهایشان سولدآوت شد و همین وضعیت هم در شهرستانها برقرار بود .پدیده همایون
شجریان و ترکیب درخشانش با سهراب پورناظری را هم امسال داشتیم که در یک قالب جدید
مثل کنسرت -نمایش «سی» روی صحنه رفتند و رکورد بزرگترین تور کنسرت ایرانی را که
پیش از این هم در اختیار خودشان با تور «چرا رفتی؟» بود ،شکستند .آلبومهای موسیقی پاپ
هم خوب فروختند .خیلی از خوانندههای قدیمی که سالها از بازار موسیقی دور بودند مثل
علیرضا عصار به بازی برگشتند .جشنواره موسیقی فجر به عنوان یک جشنواره دولتی برگزار
شد و جشن «موسیقی ما» به عنوان جشن خصوصی اهالی موسیقی .عالوه بر اینها باید به
فستیوالهای موسیقی اشاره کرد که نه در قالب رقابتی ،که مثل کشورهای خارجی در قالب
اجراهای متعدد توسط ناشران بخش خصوصی ،مثل رامین صدیقی در هرمس برگزار شد و
ایران میزبان نوازندهها و گروههای موسیقی درجهیکی از کشورهای جهان بود که کارهایشان
شهرت جهانی داشتند و حاال مخاطب ایرانی این فرصت را پیدا کرده بود که از نزدیک شاهد
اجرای آنها باشد .و یکی از مهمترین اتفاقات هم حضور نوازندگان بزرگ و مشهور و درجهیک
جهان در ایران بود :از گروه موسیقی آلمانی شیلر بگیرید که سبک کارشان موسیقی الکترونیک
است تا اوالفار آرنالدز ایسلندی؛ پیانیستی که کارهایش بین سبک کالسیک و آمبیانس قرار
میگیرد .تریوی هلندی رامبراند هم به ایران آمد تا با کیوان کلهر در تاالر بزرگ وزارت کشور
برنامه اجرا کنند .همه اینها به عالوه اینکه بلیت تمام این کنسرتها ظرف چند ساعت تمام
میشــد .این روی خوش ماجرا بود .روی بدش بلیتهایی بود کــه به قیمت گزاف در بازار
سیاه به فروش میرسیدند ،اینكه همچنان شاهد کنسل شدن بیدلیل کنسرتها در بعضی
شهرستانها به دلیل اعمال فشار بودیم ،نوازندگان زن مورد بیمهری قرار گرفتند و در نهایت،
شما بین آهنگهای حامد همایون ،بهنام بانی و حمید هیراد فرقی متوجه میشوید؟
پیشبینی97

یک شروع خوب

خبر از این بهتر برای شروع موسیقایی سال  1397که قرار است اردیبهشتماه برای
بار دوم کیتارو ،هنرمند شهیر ژاپنی برای اجرای کنسرت به ایران سفر کند؟! تازه نهتنها
در تهران ،که قرار اســت در شهرهای مختلف ایران هم کنسرت بگذارد .اما واقعیت این
قالعاده
است که بهجز دعوت از مهمانان خارجی چشمانداز موسیقی در سال  97چندان فو 
نیست مگر اینکه خود اهالی موسیقی فکری به حالش بکنند .موسیقی در ایران هنوز هنر
پادرهوایی است .تکلیفش یکسره نمیشود .هنوز ساز را با احتیاط نشان میدهند .تنها راه
نجات موسیقی از این وضعیت این است که اهالی موسیقی بهجای ضربه زدن به یکدیگر
تصمیم بگیرند کنار هم بایستند و از حقوقشان دفاع کنند .ما موزیسینهای برجستهای
داریم که میتوانیم و باید از هنرشــان اســتفاده کنیم اما اغلب در بازار شلوغ و پرهیاهو
محو میشوند .اینیکی وظیفه ما رسانهداران است که حواسمان به سرمایههای موسیقی
کشورمان باشد .کنسرتها البته همچنان پررونق خواهند بود.

50
اعداد سال

سئانس
اجرا در تهران رکورد حامد
همایون برای بیشترین
کنسرت

46

سئانس
اجراهای محمد علیزاده که
در رتبه دوم محبوبهاست

1221
مجوز
اجرا در سال گذشته

بیشک سال  ۱۳۹۶از لحاظ آمار و ارقام تولید و اجرای
موسیقی رکورددار و ســردمدار تمام سالها در ایران
اســت؛ ســالی که خصوص ًا برای مولفان و ناشرانِ آثار
مستقل در تولید ،تا چندی پیش رویایی دستنیافتنی
بود .اجراهای موســیقی بهویژه پاپ بــه قدری رونق
گرفتهاند که باالخره فرهنگ برنامهریزی اجرا و رزرو
سالن از یک سال قبل به عادیترین کارها تبدیل شده.
شاید سوال مهم این باشد که با این میزان افزایش اجرا
و محصوالت موسیقایی چه میزان مقاله ،نقد ،گزارش و
تحلیل نوشته و تولید شده اســت؟ از منظر منطق ،در
محیط سالم رســانهای و (با کمی تندی) فرهنگی باید
همپای این افزایش چشمگیر اجرا و تولید موسیقی ،شاهد
افزایش چندبرابری تولید محتوا نیز باشیم ،اما بهشکلی
حیرتآور تولید محتوای تأثیرگذار به کمترین میزان
خود در سالهای اخیر رسیدهاست .جدا از سهم اصحاب
رسانه در این اتفاق ،بیشترین دلیل این فاجعه کسانی جز
خود اهالی موسیقی و متولیان فرهنگی و اجرایی کشور
نیستند .درصد باالیی از ما موسیقیدانان کشور ،درصد
باالتری از همکارانمان را قبول نداریم و اگر نقدی بهحق
و درست نســبت به اثر یا اجرای خود بخوانیم ،آن را از
سر بخل و حسادت و دانش ناکافی میدانیم .اگر به نحوه
کسب یا عدم کسب مجوز اثر یا اجرایی ایرادی داشته
باشیم به دالیل روشــن از انتشار عمومی آن خودداری
خواهیم کرد و اگر هم در گفتوگویی شــفاهی آن را با
متولیان جوازهای اجرایی و تولیدی عنوان کنیم ،به گفتنِ
«دست آنها نیســت و براساس ضوابط و قوانین است»
قناعت میکنیم؛ ضوابطی که هنگام اجرا با آنها بســیار
سلیقهای برخورد میشود .اگر ناشر را بخواهیم نقد کنیم،
در برخی مواقع نشر کارهایمان راحت انجام نخواهد شد.
اگر بخواهیم نحوه مدیریت ،حراست ،تجهیزات صدا و
باقی مسائل یک سالن را نقد کنیم ،بیتردید تأثیر نقدمان
در اجرای بعدی بیشتر از قبل خواهد بود! (شاید بهتر
اســت بگویم ملموستر ).اگر بخواهیم در مورد انواع
جشنوارهها و مســابقهها صحبت کنیم ،وارد سرزمین
نپرسیدنیهای بیجواب میشویم .و بسیاری مسائل دیگر
که همه و همه به یک نکته اشاره میکنند :ما هیچکدام
جنب ه نقد نداریم .و بــدون نقد هیچ جریان و اثر مهیج و
تاثیرگذار جدیدی به وجود نمیآید و اگر هم مؤلفی ،به
پاس تالش انفرادی خود و دوستانش به این مهم دست
یابد ،امکان شناخته شدن عمومیاش بسیار ناچیز و حتی
شاید غیرممکن است .پس مهمترین اتفاق موسیقی سال
 ۹۶از نظر من ناپدید شدن پدیده نقد درست ،سازنده و
علمی از روزگار اهالی موسیقی است؛ پدیدهای که جایش
را به هیاهوی پوچ و گذرای روزمره مجازی داده است.

هزینههای برگزاری یک کنسرت
قیمت (تومان)

شرح هزینهها

 30تا  40میلیون

اجاره سالن برای هر شب

 4تا  4و نیم میلیون

عوارضی اداره اماکن

 50تا  60میلیون

دستمزد گروه نوازندگان (در موسیقی سنتی)

 25تا  30میلیون

دستمزد گروه نوازندگان (موسیقی پاپ)

 100تا  120میلیون

دستمزد خوانندگان

 2تا  3میلیون

هزینههای جانبی
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تئاتر تازه دارد راه خودش را پیدا میکند .خیلی خوب است که سالنهای تئاتر در سال
گذشته تا این حد موفق ظاهر شدند و کم کم بهجایی میرسند که بتوانند خرج خودشان را
دربیاورند .حاال باید کمی دقیقتر و هنریتر هم به مقوله تئاتر پرداخت.

آینده ما
[ آینده بازار تئاتر ]

ققنوسی كه از خاكستر بلند شد

آن اتفاق بزرگ در تئاتر نیفتاده است
گزارش 96

تبدیل هنر خاص به نمایشی برای عموم

تا پنج ،شــش ســال پیش تئاتر چنان هنر خاص و روشنفکرپسندی بود که حتی
مخاطبان جدی و به قول معروف خاص سینما هم جزو تماشاگران دائمی تئاترها محسوب
نمیشدند .در دو ،سه سال اخیر ولی میبینیم که از دانشجو گرفته تا کارمند چطور برنامه
ثابت هفتگی تئاتر دارند .عجیب نیست که قیمت بلیت تئاتر «اعتراف» شهاب حسینی در
بازار سیاه تا یک میلیون تومان هم رفت .تئاتر هم مثل موسیقی و سینما حاال طرفداران
پروپاقرصی پیدا کرده که برایش سر و دست میشکنند؛ گیرم که دقیقا ندانند تئاتر خوب
چیســت و گرفتار دراماتورژیهای به ظاهر تند و گزنده و طعنهزن بشوند یا زرق و برق
بازیگرانی که از لحاظ منتقدان تئاتر چندان درخشان نیستند .همه اینها در طول زمان
مهم میشــود اما اهمیت اصلی سال  96این است که تئاتر تبدیل به هنری شد که در
مسیر صنعتی شدن قرار گرفت .طبعا هیچجای دنیا قرار نیست تئاتر به اندازه سینما یا
حتی موســیقی سودده باشد .اصال شیوه اجرایی تئاتر متفاوت است و ضرورت اجرایش
تعداد مخاطبان محدودتر است .اما حاال تئاتر ایران از شکل یک هنر محفلی خارج شده
و دایره وسیعی از آدمها را در بر میگیرد .سال  96چند تئاتر مهم داشتیم که سالنها را
پر کرد :یکی تئاتر موزیکال «شیرهای خانباباسلطنه» با بازی درخشان گالب آدینه در
نقش سیاه ،به کارگردانی و دراماتورژی افشین هاشمی .تئاتری که سنت روحوضی را زنده
میکرد و عالوه بر آن با اشاره به نکات سیاسی و اجتماعی روز از تماشاگرش خنده هم
میگرفت .تئاتر موزیکال «الیور توئیســت» هم گام بزرگی بود که در تاالر وحدت برای
چند ماه و هر سئانس کامال پر اجرا داشت؛ با حضور مهناز افشار و نوید محمدزاده .یک
تئاتر نمایشی با پروداکشنی عظیم و از همه مهمتر نزدیک به اپرا که بازیگران در آن همراه
موسیقی آواز خواندند و تا جایی که ممیزی پیش نیامد حتی حرکات موزون هم داشتند.
کنسرت -نمایش «سی» به همان اندازه که به خاطر موسیقی همایون شجریان و سهراب
پورناظری مهم بود به دلیل نمایشی که اصغر دشتی کارگردانی کرده بود و نغمه ثمینی
نوشته بود با حضور ستارههای تئاتر و سینما وجه نمایشی پررنگی هم داشت .سال  96در
یک نگاه کلی سال خوبی برای تئاتر ایران بود.
پیشبینی97

سرمایهها به تئاتر میآیند

به نظر میآید که تئاتر تازه دارد راه خودش را پیدا میکند .خیلی خوب اســت که
سالنهای تئاتر در سال گذشته تا این حد موفق ظاهر شدند و کمکم به جایی میرسند
که بتوانند خرج خودشان را دربیاورند .حاال باید کمی دقیقتر و هنریتر هم به مقوله تئاتر
پرداخت .باید روی نمایشهای پرمخاطب نقدهای درستی نوشته شود و تماشاگری که
حاال عادت کرده بلیت تئاتر بخرد کمکم تفاوت تئاتر واقعا خوب را با نمایشهای پرگو و
گندهگو تشخیص بدهد .در عین حال مخاطبان جدی تئاتر هم نباید خاستگاهشان را از
دست بدهند .راستش آینده تئاتر روشنتر از بقیه هنرها به نظر میرسد .از همین حاال
چند پروژه برای سال آینده برنامه ریختهاند .تئاترهایی که قرار است پروداکشنهای عظیم
داشــته باشند .سرمایهها هم کمکم به سمت تئاتر آمده و از لحاظ اقتصادی هم توجیه
منطقی پیدا میکند .با حضور هنرمندان قدیمی روی صحنه و باز شــدن میدان برای
نیروهای تازهنفس ،سال  97برای تئاتر سال بهتری هم میشود.
78
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اعداد سال

45

هزارتومان
قیمت پایه بلیت تئاتر الیور
توئیست که تا 95هزارتومان
هم خرید و فروش می شد

500

هزارتومان
بلیت الیور توئیست در بازار
سیاه

750

میلیونتومان
هزینه حدودی نمایش برای
یک ماه

امید روحانی
منتقد
تئاتر وضعیت خاصی دارد چون تنها هنر باقیمانده از
هفت هنر است که هنوز قابل تکثیر نیست و یک حادثه
و اتفاق است .تعدادی آدم دور هم جمع میشوند که
به اتفاقی دامن بزنند و آن اتفاق هربار توسط یک عده
آدم خاص دیده میشود و تاثیر و اهمیت تئاتر هم از
همینجا ناشی میشود .در سال  96کمتر تئاتری بود
که شگفتزدهمان کند .این تعداد تئاتر مهم از لحاظ
کیفی برای تعداد سالنهایی که در سالهای اخیر ایجاد
شده واقعا کم است؛ آن هم نه اتفاقاتی که در فرم تئاتر
ایران تغییری ایجاد کنند که در ذهن مخاطبان جدی و
پیگیر تئاتر بماند کیفیت تئاتر را ارتقا دادند .حرفهای
تازه و عجیبی گفته نشــد یا دراماتــورژی ویژهای یا
هرچیزی که پایهای برای سالهای بعد شود .آنهایی
که اســتعدادهایی بودند همچنان به فعالیتشان ادامه
دادند .استعداد تازهای به منصه ظهور نرسید .ولی در
زمینه کمّی اتفاقات مهمی رخ داد :اول اینکه تئاتر انواع
و اشــکال پیدا کرد .یعنی اگر شما در سینما فیلمهای
عامهپسند دارید که چرخه سینما را گرم و سرپا نگه
میدارند این اتفاق در تئاتر هم دارد میافتد .با تئاترهای
سطحباالی شیک نه تئاترهای دورشهری با شوخیهای
سخیف یا دریده .نکته بعدی اینکه ما صاحب مخاطب
تئاتری شــدیم که حاال به خاطر تئاتر حاضرند نود یا
صدهزار تومان بدهند و یک نمایش را ببینند و لذت
ببرند و نقش و رنگ و بازی و کیفیت ببینند و خوششان
بیاید .این طبعا در سلیقه عمومی چه در تئاتر و چه در
زمینه هنرهای دیگر مثل سینما تاثیر خواهد داشت.
حتی برخی اســطورهها هم تصمیم گرفتند علیرغم
انتظاری کــه از آنها میرفت به ایــن بخش از تئاتر
بپیوندند که مخاطب بیشتری داشته باشد.

تئاتر اجراهای مهم بزرگ امسال
نمایش

کارگردان

این یک پیپ نیست

محمد مساوات

شیرهای خانباباسلطنه

افشین هاشمی

آینههای روبهرو (با نمایشنامه بهرام بیضایی)

محمد رحمانیان

الیور توئیست

حسین پارسایی

هملت

آرش دادگر

اپراهای عروسکی خیام ،مکبث ،مولوی ،حافظ و سعدی

بهروز غریبپور

بیشتر رسانههای چاپی قطعا برای نسخههای آنالینشان فکری خواهند کرد .رفتن به سوی اپلیکیشنهای خبری هم
گزینه دیگری است که به نظر میرسد سال  97جدیتر وارد بازار خواهد شد .سال آینده رسانههای بیبرنامه و
بدون مخاطب از بازار رقابت حذف خواهند شد.

[ آینده بازار رسانه ]

پایان یک سال سخت و آغاز سال سختتر
رسانه کاغذی زنده میماند

گزارش 96

تشخیص رسانه واقعی کار سختی است

این روزها وقتی درباره رسانهها و مدیومهای خبری حرف میزنیم حتی ذهن برخی متوجه
شبکههای اجتماعی هم میشود .اصال بخشی از دردسرهای سال  96از آنجا شروع شد که
برخی تصور کردند فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام هم میتوانند رسانه باشد .تلقی اشتباهی
است .رسانهها این قدرت را دارند که از همه این شبکههای اجتماعی برای انتقال افکار و اخبار
خودشان استفاده کنند ولی رسانه مدیومی است که باید تولید و تحلیل خبر در آن توسط
حرفهایهای این کار صورت بگیرد درنتیجه آنهایی که سال گذشته تصورشان بر این بود كه
تلگرام جای رسانههای چاپی را خواهد گرفت اشتباه میکردند چون تلگرام عمال رسانه نیست،
فقط وسیلهای برای انتقال پیام رسانههاست .همانطور که رادیو مثال در طول زمان کمرنگتر
شد و جایش را تلویزیون گرفت .نمیشود منکر شد که سال  1396به رسانههای چاپی بیشتر
از هر سال سخت گذشت .اگر یک سری سالها مشکالت ممیزی یا قوانین ارشاد یا معضالت
سیاسی روزنامههایمان را از رمق میانداخت ،سال  96مشکالت اقتصادی کمر روزنامهها را خم
کرد .این اتفاق به خصوص در نیمه دوم سال با افزایش ناگهانی قیمت کاغذ بیشتر نمود پیدا
کرد به صورتی که یکی دو مجله و روزنامه برای یک هفته به صورت نمادین چاپشان متوقف
شد .تعداد زیادی روزنامه مجبور به کاهش تعداد صفحاتشان شدند و تعدادی از آنها انتشار
منظمشان متوقف شد و مجبور شدند که در هفته فقط سه یا چهار روز روی دکهها بیایند.
در عوض با گسترش سایتها روبهرو بودیم .رندوم هر اسمی را که میخواهید تایپ کنید و
آخرش یک نیوز بزنید .یک نیمچه خبرگزاری هم شده که برایتان میآید .انبوه وبالگها در
حوزههای تخصصی مختلف را هم داریم ،از فرهنگی گرفته تا حوزههای تکنولوژی و آیتی.
به این رسانهها میتوانید  VODرا هم اضافه کنید که به خصوص در دوران جشنوارهها (چه
سینمایی و چه تکنولوژی) به عنوان رسانههای قدرتمند پا به میدان میگذارند .تعدد رسانهها
قطعا اتفاق فرخندهای است اما از برخی جهات کار را سخت میکند .اول اینکه گاهی دقت
فدای سرعت میشود .سال  96خبرهای زیادی داشتیم که به فاصله نی م ساعت تکذیب شدند
و نکته بعد اینکه برای بقایشان که به بقای مخاطب وابسته است دست به هر کاری میزنند،
حتی اگر زیر پا گذاشتن اصول رسانه باشد.
پیشبینی97

روزگار سخت رسانههای چاپی

ســال  97از سال گذشته هم برای رسانههای چاپی ســختتر خواهد بود .روزبهروز
بیشتر به سمت خصوصی شدن میرویم و از سوبسیدها در همه زمینهها ،من جمله حوزه
فرهنگ کاســته میشود .قیمت کاغذ هم که وابسته به دالر و بقیه نوسانات بازار معلوم
نیست به کجا برســد .از طرف دیگر ارشاد همینطور مجوز سایت و ماهنامه و روزنامه
میدهد و در حال حاضر ظرفیت نهتنها اشباع ،که مدتهاست سرریز هم شده و به هر
حال یک زمانی عارضهاش خودش را نشان میدهد که عالیم میگویند ممکن است سال
 97باشد .بیشتر رسانههای چاپی قطعا برای نسخههای آنالینشان فکری خواهند کرد.
رفتن به سوی اپلیکیشنهای خبری هم گزینه دیگری است که به نظرم سال  97جدیتر
وارد بازار خواهد شد .سال آینده رسانههای بیبرنامه و بدون مخاطب از بازار رقابت حذف
خواهند شد و میدان فقط برای نشریات چاپی باز خواهد ماند که یا از حمایت فوقالعاده
برخوردارند یا میتوانند مخاطبان را به سوی خودشان بکشانند.

اعداد سال

846

مجوز
صادرشده برای فعالیت
رسانهها در سال گذشته

13800
مجوز
نشریه از ابتدای انقالب تا
امروز

2000

تعداد
سایتهای مجوزدار

محمدجواد ترابی
معاون سردبیر روزنامه هفت صبح
تصور بســیاری بر این بود که حضور و اشــباع
فضای اینترنت کشور از شــبکههای اجتماعی
از جملــه نفوذ بــاال و غیرقابلانــکار تلگرام و
اینستاگرام ،رســانههای چاپی را برای بقا دچار
مشــکالت عمدهای میکند .اینطور نشد! این
تهدید برای رسانههای ایران فرصتی ساخت برای
گذر از «خبر»رسانی صرف ،و نگاهی پروندهمحور،
عمیق و گزارشی به سوژهها؛ همانطور که رقابتی
امسال راه افتاد بر سر «مجله» بودن روزنامهها.
در ســالهای اخیر ،میتوان تغییر نگاه و روند
گزارشهای اجتماعی را نیز به طور مشهود لمس
کرد؛ از اینکه الزاما نمایش بدبختیها و نداریها
نباید به سوژهای اصلی بدل شود و فرصتی تازه
جان گرفت برای نمایش رگههایی ســفید در
میانه دیواری خاکستری .همینطور شبکههای
اجتماعی بدل به نمایشگاهی از خطاهای رسانهای
شــدهاند و رســانهها برای آنکه جایی در این
نمایشگاه نداشته باشند با سرعت باالیی شروع
به اصالح روند و روال کاری خود کردهاند .آنها
هم که دقت کافی به خرج نمیدهند خیلی زود
قربانی همین بیدقتی خود میشوند .در این میان،
انتشار هزاران خبر غیرقابل اعتماد در همین بستر
فضای مجازی هم فرصتی برای رسانههای دقیق
ســاخته که برند خود را در مقام منبعی معتبر و
قابل اعتماد ترمیم و بازیابی کنند .سال بعد بعید
نیست به واسطه همین اکوسیستم جدیدی که
در میان رسانههای چاپی و مجازی به راه افتاده،
رسانههای جدید چاپی با رویکردی متفاوت از
خبررسانی پا بگیرند.

بخشی از روزنامههایی که سال  96دچار آسیب شدند
جامعه فردا

تعطیلی به دلیل مشکالت مادی داخل

روزنامه سینما

تعطیلی به دلیل اقتصادی (فعال تا اردیبهشت) و انتشار نسخه آنالین

مجله بلیت

تعطیلی به دالیل نامعلوم

یفیلم
بان 

چاپ فقط سه روز در هفته به دلیل مشکل کاغذ

هفت صبح

کم کردن تعداد صفحات و تغییر قطع روزنامه به دلیل مشکل کاغذ

جا مجم

تعدیل نیروها به دلیل کمبود بودجه

همشهری محله

تعطیلی به دلیل سودده نبودن
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برخالف شعارهای دولت ،هنوز هیچ سازمان یا ارگانی متصدی ارائه دقیق سرانه مطالعه در
کشور نشده است؛ برای همین هم هست که این آمار در دولتهای مختلف ،بنا به نگاههای
جناحی دوست و رقیب ،از  2دقیقه تا  70دقیقه اعالم شده است!

آینده ما
[ آینده بازار کتاب ]

کسی به فکر کتابها نیست
سیاست شعار!

گزارش 96

مظلومترینبخشفرهنگ

حوزه کتاب مظلومترین بخش فرهنگ است .با بیشترین سختگیری ،کمترین بازده
مالی ،بیآنکه به اندازه کافی دستاندرکارانش دیده شوند .این سختگیریها هم بیشتر در
جهت ممیزی است وگرنه کنترل درستی بر بازار نشر وجود ندارد همین است که از یک
نویسنده خارجی دهها ترجمه در بازار وجود دارد که برخی از آنها  180درجه با هم فرق
دارند .ناشران مختلف مثل قارچ رشد میکنند و بعد از چاپ یکی ،دو کتاب محو میشوند.
سال  1396در شش ماه اول سال گشایش مختصری در بازار کتاب به وجود آمد .مجوزها
راحتتر داده میشدند و عناوین متنوعتری را در بازار کتاب دیدیم .طبیعی است که به
هر حال عناوین بیشــتر سالیق متنوعتری را هم دربر میگیرد .کتابهای ترجمه رونق
بیشتری داشتند .یک نویسنده ترک به نام الیف شافاک تقریبا بازار کتاب را چند ماه قبضه
کرده بود .به نظر میرسد بعد از هجوم سریالهای ترکیهای حاال باید منتظر کتابهای
ترکیهای هم باشیم .البته که شافاک نویسنده خوبی است اما نکتهای که در کارهای او و
بسیار دیگری از نویسندگان عرب و آسیایی که اقبال زیادی در بازار کتاب یافتهاند میشود
پیدا کرد سادهخوان بودن در عین مطرح کردن پیچیدگیهای زندگی روزمره است .همین
شد که وقتی نوبل ادبیات امسال به کازوئو ایشیگورو رسید خیلیها نمیتوانستند درک
کنند که خالق «بازمانده روز» چه تاثیر مهمی در ادبیات داشته است .زبان سهل و ممتنع
نویسندگان بزرگ حاال جای خودش را به سادهنویسی و در عین حال مطرح کردن مفاهیم
بیشتر پیچیدهنما تا واقعا عمیق و پیچیده داده است .نکته مهمی که در بازار کتاب سال 96
به چشم میخورد نیاز مبرم نشرها به بازارسنجی است .به جز دو ،سه نشر مطرح ،دهها نشر
کتابهای مشابه در بازار میریزند بدون اینکه حتی برایش هدفسنجی داشته باشند .اینها
همه آفتهایی است که باعث شد سال  96مردمی که کتاب نمیخواندند حتی بیشتر هم
از جهان کتاب فاصله بگیرند؛ به خصوص که این وسط شبکههای اجتماعی هم هستند که
این قدرت را پیدا کردهاند كه هر جمله فیالبداههای را به اسم یک بزرگی ،از موالنا گرفته
تا مارک تواین به خورد مردم بدهند .سال  96با سال پیشترش تفاوت چندانی نداشت به
جز یکی ،دو ماه که بازار کتاب با انتشار چند کتاب واقعا خوب رونق گرفت.
پیشبینی97

به قهقرا میرویم

پیشبینی در حوزه کتاب تقریبا از همه حوزهها سادهتر است .با توجه به اینکه کتابخوانی
تقریبا دغدغه مهمی میان مردم ما محسوب نمیشود و حتی اغلب طیف تحصیلکرده و
روشنفکر هم بیشتر مخاطب هنرهای تصویری یا موسیقی هستند تا کتاب ،درنتیجه کسی
اعتراضی به این وضعیت نابسامان کنونی نمیکند .رماننویسان هم که روز به روز تعدادشان
بیشتر میشود پس ،از لحاظ تعداد هم کم و کسری نخواهیم داشت و آمار و ارقام آبرومندی
را میتوانیم ارائه بدهیم .درنتیجه بازار کتاب همینطور فاجعه باقی میماند .هیج آمار واقعی
از ســرانه مطالعه به دســت نمیآید .هیچ ناظر کیفی روی وضعیت بازار نخواهیم داشت.
خالصه اینکه اگر فکر کارشناسی در این حوزه صورت نگیرد ،که بعید است چنین اتفاقی
بیفتد ،درنهایت چند هزار نفر دور هم میمانیم که به هم کتاب پیشنهاد بدهیم و یک سری
کتاب عامهپسند هم مثل فیلمها و سریالهای عامهپسند به صورت فلهای منتشر میشود و
فروش میکند و اضمحالل کتابخوانی ادامه خواهد داشت.
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یاسر نوروزی

اعداد سال

100

نویسنده و منتقد ادبیات

درصد
افزايش قيمت كتاب در دو دوره
اخير دولت

1300
نسخه
ميانگينتيراژكتاب

2

دقيقه
ميانگين خواندن كتاب!

آماری که در این نوشــته کوتاه ارائه خواهیم داد ،موثق
است به آمار روابط عمومی موسسه خانه کتاب تا در ادامه
برســیم به عملکرد منفی دولت آقای روحانی در حوزه
کتاب .دولت یازدهم در سال  ،1392قیمت کتاب را با
حدود  10هزار تومان از دولت قبلی دریافت کرد که طبق
آخرین آمار تا آبانماه سال  ،96این قیمت به  20هزار
تومان رســید .میانگین تیراژ کتاب در زمانی که دولت
تدبیر و امید ،متصدی امور اجرایی کشــور شد ،حدودا
 2400نسخه بود که در طول این  4سال ،شمارگان کتاب
نیز کاهش یافت و زیر  1300نسخه رسید؛ یعنی باز هم
با کاهش  90درصدی شمارگان کتاب مواجه بودهایم!
اما دولتهای مختلف چطور کارنامه خود را در این حوزه
مثبتنمایی میکنند؟ با ارائه تعداد کتاب منتشرشده.
در واقع برای مثبت نشــان دادن کارنامه خود به تعداد
کتاب چاپشده استناد میکنند در حالیکه تعداد کتاب
چاپشده را نمیتوان به عنوان نقطه مثبت در کارنامه
فرهنگی هیــچ دولتی تلقی کرد ،چراکــه همه میدانیم
میتوان بهواسطه سفارشهای ارگانی و سازمانی ،ناگهان
چند میلیون کتاب را بدون توجه به کیفیت آن ،صرفا برای
باال بردن آمار و فریب افکار عمومی تولید کرد؛ کمااینکه
تعداد کتابهای چاپشده در دولت محمود احمدینژاد
هم حدود  2برابر افزایش داشــته .اما چه کتابی ،با چه
کیفیتی و اصال برای چهکسی؟! تاکید میکنم که نگارنده
بدون نگاه سیاسی تنها تالش کرده کوتاه و مختصر شمایی
کلی از وضعیت تاسفبار کتاب را نشان بدهد؛ وضیعتی
که یقین بدانید اگر بدتر نشود همچنان به همین صورت
ادامه خواهد داشت ضمن اینکه برخالف شعارهای دولت،
هنوز هیچ ســازمان یا ارگانی متصدی ارائه دقیق سرانه
مطالعه در کشور نشده است؛ برای همین هم هست که
این آمار در دولتهــای مختلف ،بنا به نگاههای جناحی
دوست و رقیب ،از  2دقیقه تا  70دقیقه اعالم شده است!

پرفروشهای سال 96
نام کتاب

نویسنده

ملت عشق ،شیر تلخ

الیف شافاک

من پیش از تو ،من پس از تو

جوجو مویز

پاییز فصل آخر سال است

نسیم مرعشی

قهوه سرد آقای نویسنده

روزبه معین

غول مدفون ،بازمانده روز ،وقتی یتیم بودیم

کازوئو ایشیگورو

حدود  12میلیون و  25هزار خانواده ایرانی در خانهه ایی زندگی میکنند که سه اتاق دارد 7 ،میلیون و  210هزار خانواده در
خانهه ایی با دو اتاق خواب زندگی میکنند و تنها  750هزار خانواده در خانههای تکخواب زندگی میکنند .البته اقلیت 1.2
درصدی نیز خانهه ایی با شش اتاق و بیشتر دارند که برابر با حدود  302هزار خانواده میشود.

آیا اوضاع اقتصادی مردم واقعا بحرانی است؟

گزارش تحقیقی «آیندهنگر» از اوضاع معیشتی مردم و پیشبینی درآمد مردم ایران در سال 97

سرش نیمه طاس و پیشانیاش بلند است اما بغض فریادشده در صدایش
با لهجهای که گاهی میلرزد ،نشان میدهد که بختش به اندازه پیشانیاش
بلند نیست .مقابل ماموران نیروی انتظامی که تنها اعتراضات را از دور میپایند،
ایستاده ،استیصال کالمش از صدایش بلندتر است و به نمایندگی از کارگرانی
که هرکدام گوشی به دست تصویر او را ضبط میکنند ،میگوید« :به جان تک
دخترم ،به جان بچهی توی راهم ،از هیچچیز نمیترسم .اینا یه مشت کارگرن
که خدا شاهده پول نون امروز بعدازظهر رو ندارن ...یه مشت کارگر گشنه چند
ماهه سرگردونن ،چند ساله بازیچه شدن .هر بالیی سرم بیاید ،از اینکه همیشه
جلوی زن و بچهام کوچیک بشــم خیلی بهتره ،حرفا هیچ موقع از یاد آدم
نمیره .متاسفم برای همه دولتمردها ،متاسفم برای مسئولین شهرم ،همه
کارخونههای اراک همینطور تعطیل شدند .شرکت آونگان تعطیل شد رفت،
از حال زن و بچهشان خبر دارید؟ شرکت صنایع تعطیل شد .پیشگیری باید
میکردید .بیکاری معضل همه فسادهای اجتماعه ،جوون شهر ما کجا بره کار
کنه؟ کجا نیرو میگیره؟» دو دقیقهای حرف میزند و با بغض صحبتهایش
کارگران اعتصابکرده ،تمام میکند.
را در میان تشویق
ِ
این ویدئــو و ویدئوهایی مانند همین اعتراضات ،طی ســال  ۹۶بارها و
بارها چه به اسم کارگران هپکو ،کارگران نیشکر هفتتپه و یا حتی معلمان
حقالتدریسی در شبکههای اجتماعی دست به دست و بعضیهایشان چند
میلیون بار دیده شــدند .چند ماه پــس از این اعتراضهای صنفی پراکنده،
اعتراضی متمرکز در مشهد شروع شد .در هفته اول دیماه ،قیمت هر شانه
تخممرغ به حدود  ۲۰هزار تومان رسیده بود و همین بهانهای برای معیشتی
بودن اعتراضهای اولیه بود .عنوان این تجمع اولیه «نه به گرانی» بود و کمی
پس از آغاز ،مالباختگان موسســات مالی و اعتباری نیز به آن پیوستند .این
تجمعات و اعتراضات کمکم گسترده شد و شهرهای کوچک و بزرگ مختلفی
را مانند کرمانشــاه و ایذه دربرگرفت که برخی شاخصهای اقتصادی نشان
میداد اوضاع معیشت مردم در آنها چندان به سامان نیست و بعضی دیگر نیز
اثبات میکرد که طبقه متوسط ،بیشتر جمعیت این شهرها را تشکیل میدهد
و زندگی مردم نیز با وضعیت متوسط و خوبی میگذرد.
«آیندهنگر» به همین بهانه ،اوضاع معیشــتی مردم ایران را با کنکاش در
شاخصهای مختلف اقتصادی بررسی کرده است؛ کنکاشی که در یک جمله
نشان میدهد وضعیت معیشتی اغلب مردم ،نه آنقدرها بد ،و نه خوب است،
از طرفی دیگر هم «نابرابری» احساسی است که در میان تمام شاخصها خود
را نشان میدهد و تحرکات اجتماعی را به پیش میراند.
JJمردم در استانهای مختلف کشور چطور زندگی میکنند؟

کهگیلویه و بویراحمد بعد از تهران بیشترین میزان هزینهها را در کل کشور
دارد و لرستانیها هم کمتر از همه پول خرج میکنند و درآمد دارند.

بانک مرکزی هر ســال گزارشی از وضعیت بودجه خانوار منتشر میکند
که تصویر دقیقی از اوضاع معیشــتی را نشــان میدهد؛ البته این گزارش از
طریق پرســش از مردم به دست میآید و برخی از کارشناسان عقیده دارند
که مردم در فرمهای خوداظهاری معموال هزینههایشان را بیشتر از درآمدشان
عنوان میکنند .اما به هر حال آخرین گزارش بررســی بودجه خانوار مربوط

به سال  ۹۵میشود و حکایت از هزینه  ۳۹میلیون و  ۳۰۰هزار تومانی برای
خانوادههای شهری ایران طی یک سال داشته است .همچنین درآمدها ۳۹
میلیون و  ۲۳۷هزار تومان بوده اســت .البته این تنها میانگینی از کل کشور
را نشان میدهد و اوضاع در طبقات مختلف اقتصادی ،متفاوت است .دهک
اولیها که فقیرترین طبقه جامعه را تشکیل میدهند ،کل هزینه زندگیشان
طی یک سال به  ۹میلیون تومان هم نمیرسد ،آنها سال  ۹۵تنها  ۸میلیون
و  ۵۹۰هزار تومان هزینه کردهاند .اما در آن سوی طیف ،دهک دهمیها طی
یک سال نزدیک به  ۱۲۴میلیون تومان هزینه زندگیشان بوده است .البته
اختالف در میان دهکهای باالیی هم وجود دارد؛ دهک نهمیها کل هزینه
ساالنه زندگیشان  ۶۴میلیون تومان و چیزی برابر با نصف دهک دهم بوده
است .این آمار نشاندهنده نابرابریهای گسترده و همان مسئلهای است که
بعضی از جامعهشناسان باور دارند عامل و محرک اصلی اعتراضات بوده است.
بررسی گزارش بودجه خانوار نشان میدهد که ایرانیها فراتر از هزینههای
اولیه زندگی ،چندان پول زیادی برای داشتن رفاه خرج نمیکنند .بیشترین
هزینه زندگی در کل کشور مربوط به هزینه مسکن ،آب ،برق و گاز میشود
و بعد از آن هم خوراک و آشــامیدنیها .به طور میانگین ۳۵.۵ ،درصد از کل
هزینه خانوار صرف مســکن و اداره آن میشود که رقمی حدود  ۱۴میلیون
تومــان را از کل هزینه  ۳۹میلیون تومانی خانوادهه ا در ســال  ۹۵به خود
اختصــاص داده بود .بعد از آن نیز ۲۲.۹ ،درصد از کل هزینه خانوادهها برای
خوراکیها و آشــامیدنيها صرف میشود .این رویه در رتبهبندی بیشترین
هزینههای صرفشــده در میان کل استانهای کشور ثابت است و بعد از آن
نیز اغلب نوبت به هزینههای حملونقل و بهداشتودرمان میرسد .البته توزیع
آن تفاوتهایی دارد و استانهایی که مسکن کمتر از  ۲۰درصد از کل هزینه
خانوار را از آنها میبلعد ،اوضاع زندگیشــان بهتر است .بعد از تهران ،مردم
کهگیلویه و بویراحمد بیشترین خرج را در کل استانهای کشور دارند و در
سال  ۵۲ ،۹۵میلیون و  ۳۵۶هزار تومان خرج کردهاند و البته شکافی حدود
 ۱۰میلیون تومان نیز بین هزینه و درآمد اظهارشده از سوی خود آنها وجود
دارد.
کهگیلوی ه و بویر احمدیها بیشــترین هزینه صرفشــده برای پوشاک
و کفش را در کل کشــور به خود اختصاص دادهانــد .آنها  ۸.۴درصد از کل
هزینههایشان برابر با  ۴میلیون و  ۴۴۱هزار تومان را در سال  ،۹۵خرج خرید
کفش و پوشاک کردند ،در حالی که بعد از آنها مردم ایالم و قزوین با هزینه ۲
میلیون و  ۲۲۵هزار تومانی بیشترین هزینه لباس را در کل کشور داشتهاند.
پایتختنشینان نیز  ۲میلیون و  ۲۱۰هزار تومان برای لباسشان خرج کردهاند.
در کهگیلویهو بویر احمد هزینه خوراکیها و آشامیدنيهایشان نیز بیشتر از
کل کشور و برابر با  ۱۵میلیون و  ۷۱۷هزار تومان بوده است در حالیکه در
شهر گران تهران ۱۰ ،میلیون و  ۷۴۴هزار تومان طی یک سال خرج خوراک
شــده بود .احتماال پایین بودن میزان هزینه مســکن در استان کهگیلویه و
بویراحمد ،باعث شده است که مردم بتوانند به خرجهای دیگر بیشتر بها دهند،
در حالی که در این استان  ۳۰درصد از هزینهها برای خوراکیها و آشامیدنیها
صرف میشــود ،تنها  ۱۹درصد برابر با  ۱۰میلیون تومان به هزینه مسکن و
اداره انرژیهای آن اختصاص یافته است .در گروه خوراکیها و آشامیدنیها،

ریحانه یاسینی
دبیربخش گزارشگر

چرا باید خواند:
سال  ،۹۶چندان آرام
نبود .اعتراضهای
صنفیوعمومی
مختلفی در گوشه و
کنار کشور شکل گرفت.
این گزارش را بخوانید
تاببینیدریشههای
اقتصادی عینی و
ذهنی این نارضایتیها،
چطور بوده است

۴.۴

میلیونتومان
مردم کهگیلویه و
بویر احمد خرج
خرید پوشاک و
کفش کردهاند که
باالتر از کل کشور
است
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آینده ما

۲.۵

میلیوننفر
از خانوادههای
ایرانی با درآمد
ساالنه کمتر از
 ۵میلیون تومان
زندگی و در
قعر فقر روزگار
میگذرانند

۲.۲

میلیونتومان
خرج پوشاک
و کفش
پایتختنشینان
بوده است

ایالمیها بعد از تهران و کهگیلویه با  ۱۲میلیون و  ۵۰۰هزار تومان بیشترین
هزینه را به خود اختصاص دادهاند .اما لرستان ،استانی است که کمترین میزان
هزینه و کمترین میزان درآمد را در بین کل اســتانهای کشور داشته است.
لرستانیها در سال  ۲۲ ،۹۵میلیون و  ۲۲۵هزار تومان هزینه کل زندگیشان
بــود که از این میــزان  ۷میلیون و  ۲۰۰هزار تومــان را صرف خوراکیها و
آشــامیدنیها و  ۶میلیون و  ۳۲۲هزار تومان را صرف مســکن و آب و برق
کردهاند .هزینه پوشاکشان نیز به یک میلیون تومان نرسیده و برای تفریح و
امور فرهنگی نیز کمتر از  ۲۵۰هزار تومان خر ج کردهاند اما حدود  ۳۲۰هزار
تومان برای رستوران و هتل پرداختهاند .کرمانشاه در رتبه اول بیکاری کشور
قرار دارد ،در میان هزینه و درآمد این اســتان شکاف  ۲میلیون تومانی دیده
میشود .خوراکیها و آشامیدنیها  ۳۰درصد از کل هزینه را به خود اختصاص
داده و با این حال کرمانشاهیها سالی حدود  ۶۶۰هزار تومان خرج رستوران
رفتن میکنند .در کل تمام بررسیها تایید میکند که شهرهای مرزی هم
بدترین وضعیت را از نظر بیکاری و ه م کمترین میزان هزینه و درآمد را در
یکنند.
ی روزمر هشان تجربه م 
زندگ 
«JJبیکاری» چقدر در اعتراضها موثر بود؟

رتبههای اول بیکاری در کل کشور به شهرهای مرزی اختصاص دارد و مناطق
زلزلهزده سرپل ذهاب و اســامآباد غرب نیز بیکارترین شهرهای کشور
هستند.

بر اســاس گزارش مرکز آمار در پاییز  ،۹۶اســتان کرمانشاه با نرخ ۲۵.۶
درصد بیکارترین استان کشور است .بعد از آن هم چهارمحال و بختیاری با
 ۲۱.۱درصد باالترین نرخ بیکاری را در کشور دارد .در جایگاه سوم نیز نوبت
به آذربایجان غربی با نرخ بیکاری  ۱۵درصدی میرسد ،در حالی که بیکاری
پاییز ســال گذشته این استان  ۱۱درصد بوده است .بعد از آن هم خوزستان
با نرخ بیکاری  ۱۴.۶درصدی قرار گرفته اســت .گزارشهای بانک مرکزی از
بررســی بودجه خانوار نیز نشان میدهد که در این استانها هزینه و درآمد

خانوار پایینتر از میانگین کشــوری بوده است .گزارشهای مرکز آمار فقط
وضعیت استانها را نشان میدهد اما گزارشی تکمیلی از وزارت کار ،تعاون و
ک شهرهای استان نیز روایت میکند که در میان 153
رفاه اجتماعی به تفکی 
شهر کشور ،شهرهایی که اعتراضات اخیر در آنه ا گسترده بوده است ،اکثرا در
رتبههای میانی از نظر نرخ بیکاری قرار داشتهاند که در هرکدام چندین هزار
نفر فرد بیکار زندگی میکنند .در کمترین مورد در تویسرکان ،از  31هزار نفر
کل جمعیت 3 ،هزار و  526نفر در سال  95بیکار بودهاند .در مشهد از میان
یک میلیون نفر جمعیت فعال اقتصادی ،بیش از  117هزار نفر بیکار هستند
و در اصفهان نیز از میان  751هزار نفر جمعیت فعال بیش از  215هزار نفر
بیکارهستند.
بررسیهای آماری از وضعیت اشتغال در سال  ،95نشان میدهد بعضی
از شــهرهایی که اعتراضات اخیر در آنه ا جدی بوده است ،نرخ بیکاری باالتر
از کل کشور داشتهاند .رتبههای اول بیکاری در کل کشور به شهرهای مرزی
اختصاص دارد و مناطق زلزلهزده سرپل ذهاب و اسالمآباد غرب نیز بیکارترین
شهرهای کشور هستند.
در میان شهرهای معترض ،کرمانشاه با  295هزار نفر جمعیت شاغل و 43
هزار نفر جمعیت بیکار ،رتبه دوازدهم را در بیکاری کل شهرهای کشور دارد.
پس از آن ،شهر ایذه رتبه  31را در بیکاری کشور با  18.3درصد نرخ بیکاری
دارد .کل جمعیت این شــهر 198 ،و  871هزار نفر است و از میان جمعیت
فعال  64هزار نفری 11 ،هزار و  735نفر بیکار هســتند .هدایتاهلل خادمی،
نماینده مردم ایذه نیز گفته بود« :اگر میبینید که تجمعات و اعتراضات اخیر
در ایــذه تا حدودی پررنگتر بوده ،به این دلیل اســت که جوانان ایذه همه
بیکارهستند».
JJمردم ایران در چه جور خانههایی زندگی میکنند؟

نزدیک به نیمی از مردم کشور در خانههای سهخوابه زندگی میکنند.

ی نحوه تصرف مسکن نشان میدهد که
با وجود تمام نارضایتیها ،بررس 

این جدول بر اساس گزارش بانک مرکزی از بررسی بودجه خانوار و گزارش مرکز آمار از نرخ بیکاری ،نشان میدهد که متوسط اوضاع معیشتی در استانهای مختلف کشور چگونه است.

82

نرخ بیکاری (پاییز
)۹۶

درآمد

هزینه خوراکیه ا و آشامیدنیها

هزینه مسکن ،آب ،برق ،گاز و
سایر سوختها

 7میلیون و  158هزار تومان

 8میلیون و  615هزار تومان

۱۱.۱

 8میلیون و  615هزار تومان

 7میلیون و  584هزار تومان

۱۵

 6میلیون و  715هزار تومان

۹.۲

 13میلیون و  220هزار تومان

۱۳.۷
۱۰.۵
۹.۶

استان

هزینه

آذربایجان شرقی

 26میلیون و  737هزار تومان

 ۳۰میلیون و  ۲۵۰هزار تومان

آذربایجان غربی

 28میلیون و  504هزار تومان

 ۲۹میلیون و  ۸۳۷هزار تومان

اردبیل

 30میلیون و  602هزار تومان

 ۲۸میلیون و  ۸۸۷هزار تومان

 8میلیون و  326هزار تومان

اصفهان

 38میلیون و  573هزار تومان

 ۳۷میلیون و  ۶۷۶هزار تومان

 9میلیون و  206هزار تومان

البرز

 40میلیون و  174هزار تومان

 ۴۳میلیون و  ۷۲۳هزار تومان

 6میلیون و  622هزار تومان

 17میلیون و  542هزار تومان

ایالم

 38میلیون و  640هزار تومان

 ۳۱میلیون و  ۲۴۵هزار تومان

 12میلیون و  458هزار تومان

 6میلیون و  857هزار تومان

بوشهر

 46میلیون و  112هزار تومان

 ۴۶میلیون و  ۵۵۲هزار تومان

 11میلیون و  164هزار تومان

 12میلیون و  695هزار تومان

۱۱.۱

تهران

 62میلیون و  297هزار تومان

 ۵۹میلیون و  ۱۳۴هزار تومان

 10میلیون و  744هزار تومان

 29میلیون و  259هزار تومان

۱۱.۲

چهارمحال و بختیاری

 30میلیون و  787هزار تومان

 ۳۶میلیون و  ۱۲۳هزار تومان

 9میلیون و  952هزار تومان

 7میلیون و  823هزار تومان

۲۱.۱

خراسان جنوبی

 39میلیون و  259هزار تومان

 ۳۵میلیون و  ۱۱۸هزار تومان

 10میلیون و  238هزار تومان

 5میلیون و  898هزار تومان

۱۱.۹

خراسان رضوی

 27میلیون و  883هزار تومان

 ۳۱میلیون و  ۵۴۲هزار تومان

 6میلیون و  515هزار تومان

 9میلیون و  568هزار تومان

۸.۸

خراسان شمالی

 26میلیون و  952هزار تومان

 ۲۷میلیون و  ۱۶۳هزار تومان

 7میلیون و  182هزار تومان

 5میلیون و  949هزار تومان

۸.۷

خوزستان

 35میلیون و  833هزار تومان

 ۳۶میلیون و  ۹۶۴هزار تومان

 9میلیون و  84هزار تومان

11میلیون تومان

۱۴.۶

زنجان

 29میلیون تومان

 ۳۲میلیون و  ۳۰۲هزار تومان

 7میلیون و  668هزار تومان

 7میلیون و  323هزار تومان

۹.۶

سمنان

 31میلیون و  861هزار تومان

 ۳۰میلیون و  ۴۸۵هزار تومان

 8میلیون و  925هزار تومان

 6میلیون و  359هزار تومان

۸.۳
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دهک دهمیها طی یک سال نزدیک به  ۱۲۴میلیون تومان هزینه زندگیشان بوده است .البته اختالف
در میان دهکهای باالیی هم وجود دارد؛ دهک نهمیها کل هزینه ساالنه زندگیشان  ۶۴میلیون تومان
و چیزی برابر با نصف دهک دهم بوده است.

JJسفرههای مردم چقدر کوچک شده است؟

خانوادههای ایرانی اکثرا در طبقه متوسط زندگی میکنند .در سال 66 ،86
درصد از خانوادههای ایرانی صاحب خانه بودند 25 .درصد در خانههای اجاری،
 1.4درصد در خانههای در برابر خدمت و  7.6درصد نیز در خانههای رایگان
زندگی میکردند.
هر ســال از تعداد صاحبخانهه ا کم شد ،تا جایی که در سال 64.7 ،89
درصد از مردم در خانههای شــخصی زندگی میکردند .در سال  90از همان
تعداد هم کم شــد و  60.8درصد از مــردم صاحبخانه بودند 26 ،درصد از
مردم نیز در خانههای اجاری زندگی میکردند .در ســال  92مجدد درصد
خانوادههای صاحبخانه به  64.4درصد رسید و در سال  95نیز 64.3 ،درصد
از مردم در خانههای شخصیشــان زندگی میکردند 26.2 .درصد مستاجر
بودند ،نیم درصد در خانههای در برابر خدمت زندگی میکردند و  9درصد نیز
در خانههای رایگان ساکن بودند.
بررســی اوضاع زندگی مردم از نظر تعداد اتاقه ا نیز نشــان میدهد که
نزدیک به نیمی از مردم کشور در خانههای سهخوابه زندگی میکنند49.7 .
درصد از مردم ســاکن خانههای سهاتاقه هستند 29.8 ،درصد در خانههای
دواتاقه زندگی میکنند 14 ،درصد در خانههای  4اتاقه زندگی میکنند و تنها
 3.1درصد ساکن خانههای تکخواب هستند.
بــه این ترتیب ،حدود  12میلیون و  25هزار خانواده ایرانی در خانههایی
زندگی میکنند که سه اتاق دارد 7 ،میلیون و  210هزار خانواده در خانههایی
بــا دو اتاق خــواب زندگی میکنند و تنها  750هزار خانــواده در خانههای
تکخواب زندگی میکنند .البته اقلیت  1.2درصدی نیز خانههایی با شش
اتاق و بیشتر دارند که برابر با حدود  302هزار خانواده میشود.
بررســی لوازم زندگی خانوادهه ا نیز نشــان میدهد که  48.6درصد از
خانوادههای ایرانی برابر با  11میلیون و  800هزار خانوار ،اتومبیل شــخصی
دارند که این میزان در سال  33 ،86درصد بوده است .همینطور در سال ،86
 63.8درصد از خانوادههای ایرانی تلفن همراه داشــتهاند که حاال این رقم به
حدود  97درصد رسدیده است.

ها بود اما در سال
مصرف گوشت پرندگان در سال  96 ،86کیلو در بین خانواده 
 ،95به  86کیلو رسید.

«من توجه شــما را به این نکته جلب میکنم که قدرت خرید کارمندان
دولت بین ســالهای  84تا  ،92هفتاد و سه درصد کاهش پیدا کرده است.
چنین ســقوط اقتصادی در تاریخ ایران بیســابقه است .فقط و فقط قدرت
خرید کارگران ایران در ســال  90یازده درصد کم شــده است .درآمد سرانه
در پایان ســال  ،۹۷به درآمد سرانه در پایان سال  ۹۰میرسد؛ ضمن اینکه
قدرت خرید کارمندان و کارگران هم بین سالهای  ۱۴۰۵تا  ۱۴۱۰به میزان
قدرت خرید مردم در سال  ۸۴خواهد رسید ».سعید لیالز ،اقتصاددان در یکی
از اظهارنظرهایش چنین تحلیل کرده بود .بررسی آرشیو گزارشهای بانک
مرکزی نیز نشان میدهد که خانوادههای شهری ایران در سال  174 ،86کیلو
برنج مصرف کرده بودند ،تنها یک سال بعد مصرف برنج مردم به  146کیلو
کاهش پیدا کرد .این روند کاهشــی ادامه یافت تا در سال  95به  106کیلو
رسید .مصرف گوشت پرندگان نیز در سال  96 ،86کیلو در بین خانوادهه ا بود
اما در سال  ،95به  86کیلو رسید .مصرف انواع شیر نیز با کاهش جدی روبهرو
بوده اســت .در سال  ،86خانوادهه ا  206کیلو شیر مصرف کرده بودند اما در
سال  95میزان مصرف شیر در میان خانوادهه ا به  120کیلو کاهش پیدا کرد.
کاهش مصرف مواد خوراکی و آشامیدنی تنها محدود به اقالمی مانند گوشت،
برنج و لبنیات نبوده اســت .حتی میزان مصرف شکر نیز کم شده است10 .
سال پیش ،ایرانیه ا  17کیلو در سال شکر مصرف میکردند اما در سال ،95
میزان مصرف شکر مردم به  9کیلو کاهش پیدا کرد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی خانوادههای بدون فرد شاغل در سال ،86
 17.3درصد از کل خانوادهه ا را تشکیل میدادند اما تعداد آنه ا هر سال روبه
افزایش گذاشت و سه سال بعد 22.5 ،درصد از خانوادهه ا بدون اشتغال روزگار
میگذراندند .در ســال  92نیز میزان آنه ا به  24درصد رسیده بود .در دولت
یازدهم نیز تنها از شــیب افزایش این تعداد ،کاسته شد .در سال 26.4 ،94

۲۶.۶

درصد
از خانوادهها بدون
فرد شاغل زندگی
میکنند

۹۵۰

هزار تومان
خرج پوشاک و
کفش یک سال
لرستانیها بوده
است

این جدول بر اساس گزارش بانک مرکزی از بررسی بودجه خانوار و گزارش مرکز آمار از نرخ بیکاری ،نشان میدهد که متوسط اوضاع معیشتی در استانهای مختلف کشور چگونه است.
نرخ بیکاری (پاییز
)۹۶

درآمد

هزینه خوراکیه ا و آشامیدنیها

هزینه مسکن ،آب ،برق ،گاز و
سایر سوختها

 10میلیون و  319هزار تومان

 6میلیون تومان

۱۱.۳

 7میلیون و  44هزار تومان

 13میلیون و  192هزار تومان

۱۲.۱

 9میلیون و  479هزار تومان

۱۰.۱
۱۱.۲

استان

هزینه

سیستان و بلوچستان

 28میلیون تومان

 ۲۷میلیون و  ۱۱۳هزار تومان

فارس

 34میلیون تومان

 ۳۶میلیون و  ۱۱۳هزار تومان

قزوین

 37میلیون و  943هزار تومان

 ۳۸میلیون و  ۷۰هزار تومان

 10میلیون تومان

قم

 ۳۱میلیون و  ۱۶۷هزار تومان

 ۲۸میلیون و  ۷۶۵هزار تومان

 ۶میلیون و  ۸۹۵هزار تومان

 ۱۰میلیون و  ۳۲۰هزار تومان

کردستان

 26میلیون تومان

 ۲۸میلیون و  ۵۴۳هزار تومان

 7میلیون و  893هزار تومان

 7میلیون و  626هزار تومان

۱۲.۱

کرمان

 33میلیون و  648هزار تومان

 ۳۳میلیون و  ۳۲۳هزار تومان

 9میلیون و  778هزار تومان

 8میلیون و  655هزار تومان

۱۰.۹

کرمانشاه

 30میلیون و  391هزار تومان

 ۲۸میلیون و  ۴۲۲هزار تومان

 9میلیون و  127هزار تومان

 8میلیون و  386هزار تومان

۲۵.۶

کهگیلویه و بویراحمد

 52میلیون و  356هزار تومان

 ۴۲میلیون و  ۳۴۲هزار تومان

 15میلیون و  716هزار تومان

 10میلیون تومان

۱۱.۵

گلستان

 35میلیون و  520هزار تومان

 ۳۵میلیون و  ۳۶هزار تومان

 8میلیون و  936هزار تومان

 8میلیون و  446هزار تومان

12.7

گیالن

 34میلیون و  345هزار تومان

 ۳۴میلیون و  ۶۳۷هزار تومان

 8میلیون و  930هزار تومان

 10میلیون و  949هزار تومان

۱۱.۸

لرستان

 22میلیون و  253هزار تومان

 ۲۴میلیون و  ۷۰۴هزار تومان

 7میلیون و  205هزار تومان

 6میلیون و  322هزار تومان

۱۲.۱

مازندران

 35میلیون و  135هزار تومان

 ۳۶میلیون و  ۸۴۰هزار تومان

 8میلیون تومان

 11میلیون و  314هزار تومان

۱۰

مرکزی

 37میلیون و  827هزار تومان

 ۳۶میلیون و  ۶۸۷هزار تومان

 10میلیون و  151هزار تومان

 8میلیون و  952هزار تومان

۸.۵

هرمزگان

 27میلیون و  372هزار تومان

 ۳۲میلیون و  ۷۰۰هزار تومان

 6میلیون و  802هزار تومان

 9میلیون و  559هزار تومان

7.5

همدان

 35میلیون و  235هزار تومان

 ۳۴میلیون و  ۴۱۱هزار تومان

 9میلیون و  934هزار تومان

 8میلیون و  783هزار تومان

۱۰.۵

یزد

 32میلیون و  843هزار تومان

 ۳۶میلیون و  ۱۸۴هزار تومان

 8میلیون و  916هزار تومان

 8میلیون و  281هزار تومان

۱۳.۹
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آینده ما

۱۲.۲

میلیون
خانواد ه ایرانی در
خانههایی با ۳اتاق
زندگیمیکنند

درصد از خانوادهه ا بدون فرد شاغل زندگی میکردند و در سال  95در 26.6
درصد از خانوادههای شهری هیچکس سر کار نمیرفت .بررسی سایر آمارها
نیز نشــان میدهد که طی  10سال گذشته ،از تعداد خانوادههای شاغل نیز
کاسته شده اســت .در  57.5درصد از خانوادهه ا در سال  ،86یک نفر شاغل
بود اما حاال تعداد آنه ا به  56.4درصد رســیده است .در طرفی دیگر از تعداد
خانوادههایی با دو و ســه نفر شاغل نیز با شیبی تندتر کاسته شده است .در
حالی که ده سال پیش در  19.5درصد از خانوادهه ا دو نفر س ِر کار میرفتند
حاال  14.2درصد چنین وضعیتی دارند.
JJچقدر از مردم در فقر زندگی میکنند؟

میتوان گفت  25میلیون و  556هزار نفر از ایرانیها ،زیر خط فقر  1.5میلیون
تومانیهستند.
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ســه سال پیش ،گزارشی از طرف وزارت راه و شهرسازی منتشر شد که
نشــان میداد  33درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی میکنند .همین
گزارش تاکید دارد خانوادههای طبقه متوســط برای خرید خانه باید حداقل
یکسوم درآمد ماهیانهشان را به مدت  96سال پسانداز کنند .آرزوی خرید
خانه در کشــورهای توســعهیافته با پسانداز  14ساله یکسوم درآمد رنگ
واقعیت میگیرد .همچنین گزارش تکمیلی مرکــز آمار ایران نقل میکند
حداقل  4دهــم درصد از جمعیت ایران در کپر و چادر زندگی میکنند .در
مقابل  6میلیون نفر از مردم ایران در وضعیت مالیای قرار دارند که میتوانند
ویالی شخصی در اختیار داشته باشند .آمارهای رسمی مقامات ،از زندگی
حــدود  ۱۲میلیون نفر در فقر مطلق حکایت میکند .اظهــارات وزیر راه و
شهرسازی نیز نشــان میدهد که حدود  ۲۰میلیون نفر در سکونتگاههای
حاشیهای زندگی میکنند .بررسی «آیندهنگر» از گزارش بانک مرکزی نشان
میدهد که  7.1درصد از خانوادههای ایرانی با درآمد ساالنه کمتر از  5میلیون
زندگی میکنند .این رقم در ماه حدود  416هزار تومان میشــود 7 .درصد،
تقریبا برابر با یک میلیون و  274هزار خانوار شــهری میشود که با توجه به
بعد دو نفری خانوادههای این گروه درآمدی ،میتوان گفت حدود دو میلیون
و  550هزار نفر در شهرهای ایران در قعر فقر روزگار میگذرانند .با توجه به
میزان درآمد آنها ،میتوان گفت که به جز یارانه و مســتمری کمیته امداد،
درآمد دیگری ندارند .به طور تجمعی ،حدود  15درصد از خانوادهها ،با کمتر
از ساالنه  9میلیون و  600هزار تومان درآمد زندگی میکنند که درآمد آنه ا
ماهانه به حدود  800هزار تومان میرسد .آنه ا حدود  2میلیون و  724هزار
خانوار را تشکیل میدهند و تعداد متوسط افرادشان 3 ،نفر است .با این حساب
میتــوان گفت حدود  8میلیون و  172هزار نفر از ایرانیها ،در خانوادههایی
زندگی میکنند که ماهانه کمتر از  800هزار تومان درآمد دارند .آنه ا طبقهای
را تشکیل میدهند که زیر خط فقر مطلق هستند و البته میزان روستاییه ا
در آن محاسبه نشده است .اما  20میلیون جمعیت ایران روستانشین هستند
و به طور تقریبی میتوان برآورد کرد که آمار  12میلیون ایرانی زیر خط فقر
مطلق ،نزدیک به واقعیت باشــد .با محاسبه تجمعی دیگر 47 ،درصد از خا
نوادهها ،ســاالنه کمتر از  18میلیون و  665هــزار تومان درآمد دارند؛ با این
حســاب 8 ،میلیون و  518هزار خانواده شهری ایرانی ،ماهانه با کمتر از 1.5
میلیون تومان زندگی میکنند ،به طور متوسط تعداد خانوادهه ا تا این گروه
درآمدی  3نفر است و میتوان گفت  25میلیون و  556هزار نفر از ایرانیها،
زیر خط فقر  1.5میلیون تومانی هستند .این در حالی است که برخی اقتصا
ددانه ا خط فقر را برای کالنشهرهایی مانند تهران  3میلیون تومان برآورد
میکنند و جمعیت روستایی نیز در این تعداد ،در نظر گرفته نشده است .از
طرف دیگر بر اساس گزارش بانک مرکزی درآمد متوسط خانوادهه ا ماهانه به
 3میلیون و  260هزار تومان میرســد و با این حساب نیز میتوان گفت که
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خانوارهای شهری که درآمدی کمتر از این میزان داشته باشند ،زیر خط فقر
جای میگیرند؛ که البته خط فقر نسبی به معنای داشتن امکانات الزم برای
زندگی مناسب ،تفریح و آموزش است.
پول تفریح دارند؟
JJمردم ایران حال و ِ

از کل هزینه خانوار  ۲درصد آن به تفریح و امور فرهنگی اختصاص دارد و ۲.۱
درصد هم خرج رستوران میشود.

متوسط هزینهای که در میان کل خانوادههای شهری ایران صرف تفریح
و امور فرهنگی میشــود ۷۶۴ ،هزار تومان است .دهک اولیها ،سااالنه تنها
 ۵۷هــزار تومان خرج تفریح میکنند ،در حالی که ســاالنه  ۸۱هزار تومان
برای دخانیات میپردازند .هزینه تفریح در دهک دوم ،نســبت به دهک اول
حدود ســه برابر میشود و به  ۱۴۹هزار تومان میرسد .دهک پنجمیها نیز
که طبقه متوسط جامعه به حســاب میآیند ،ساالنه  ۴۳۶هزار تومان برای
تفریح هزینه میکنند که دقیقا برابر با هزینه رستوران و هتل رفتنشان است و
دهک ششمیها نیز در همین طبقه متوسط ساالنه با  ۵۱۳هزار تومان تفریح
میکنند .بر اساس گزارش بانک مرکزی ،به طور میانگین از کل هزینه خانوار
 ۲درصــد آن به تفریح و امور فرهنگی اختصاص دارد که البته هزینه آن در
سال  ۹۵نسبت به  ۱۰.۲ ،۹۴درصد بیشتر شد .اما در طبقه ثروتمند ،حتی
میان دهک نهم و دهم نیز اختالف وجود دارد .دهک نهمیهای جامعه ساالنه
یک میلیون و  ۳۵۳هزار تومان خرج تفریح و امور فرهنگی میکنند اما دهک
دهمیها ،از کل هزینه  ۱۲۴میلیون تومانیشان ۲ ،میلیون و  ۹۰۷هزار تومان
برای تفریح میپردازند .ثروتمندترینهای جامعه همچنین سالی  ۹میلیون و
 ۲۰۱هزار تومان برای «کاالها و خدمات متفرقه » هزینه میکنند.
همچنین خانوادههای ایرانی به طور متوسط ساالنه  ۸۳۶هزار تومان برای
رستوران و هتل رفتن هزینه میکنند .این درحالی است که  ۷۶۴هزار تومان
در سال برای تفریح و امور فرهنگی میپردازند و  ۷۳۴هزارتومان صرف تحصیل
میکنند .هزینه رستوران و هتل رفتن ایرانیه ا با هزینه آنه ا برای ارتباطات،
ساالنه  ۸۳۲هزار تومان ،برابری میکند .البته این ارقام متوسط هزینه خانواده
ه ا را در کل کشور نشان میدهد .در شهر تهران ،خانوادهه ا ساالنه حدود یک
میلیون و  ۱۷۰هزار تومان برای رستوران و هتل خرج میکنند.
خانوادههای شهری ایران در سال  ،۹۵به طور متوسط یک میلیون و ۶۹۱
هزار تومان از هزینه سالیانهشان را خرج خرید پوشاک و کفش کردهاند .البته
دهک اولیها تنها  ۱۲۱هزار تومان و دهک دومیها  ۳۱۱هزار تومان برای این
کار هزینه کردهاند .در میان طبقه متوسط نیز ،هزینه ساالنه پوشاک حدود
یک میلیون تومان بوده اســت .اما ثروتمندهای جامعه در طبقه نهم و دهم،
اختالف زیادی با هم دارند .دهک نهمیها ۲ ،میلیون و  ۹۹۷هزار تومان برای
پوشــاک هزینه کردهاند و دهک دهمیها به طور متوسط ۶ ،میلیون و ۱۷۵
هزار تومان در میان خانوادههای شــهری کل ایران ،هزینه کفش و لباسشان
بوده است .علیاصغر سعیدی ،مدیر گروه برنامهریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه
تهران به «آیندهنگر» میگوید« :از نظر من احساس نابرابری مهمترین مسئله
در اعتراضهای اخیر بوده اســت .دو دهک اول جامعه در شرایط فقر زندگی
میکنند ،دو دهک آخر نیز در ثروت بسیار باالیی زندگی میکنند که سبک
زندگیهای کامال متفاوت از هم دارند ۶ .دهک میانی همانهایی هستند که
از آنها به عنوان طبقه متوسط یاد میشود و سبک زندگیهایشان تقریبا با هم
شباهت دارد .اگرچه به باور من بیشتر طبقه متوسط و نه فقیر در اعتراضها
شرکت داشــتند اما آ ن هم به خاطر احســاس نابرابری بوده است .افراد در
جامعهی جهانیشده ،به راحتی میتوانند خود را با دیگران و سبکهای زندگی
دیگر مقایسه کنند و حق خود را زندگی بهتری میدانند .اما زمانیکه نتوانند
تحرک داشته باشند ،سرخورده میشوند و اعتراضها شکل میگیرد».

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

[  6ایده بزرگ  .1اقتصاد توســعه ]

در مسیر توسعه عدالتمحور

فرشاد مومنی معتقد است اقتصاد ایران برای توسعه به زحمت ،تالش ،نهادسازی و نوآوری نیاز دارد
درآمدزایی باید با تکیه بر زحمت ،تالش ،نهادســازی
نسیم بنایی
و نوآوری باشــد؛ این شــاید اصل کالم فرشاد مومنی
اقتصــاددان نهادگرای ایرانــی در اکثر صحبتهایش
دبیربخشایدهها
باشــد .این اقتصاددان همیشه به کسانیکه با افزایش
درآمدهای نفتی ذوق میکنند ،خرده میگیرد و معتقد است ایران برای توسعه اقتصادی
باید به تولیدمحوری روی بیاورد .او در گفتوگویی با روزنامه اعتماد میگوید« :میتوانیم
ادعا کنیم موثرترین و موفقترین برنامه در جهت حرکت به سمت توسعه همهجانبه در
سختترین ایام تاریخ معاصر ایران ،یعنی دوره جنگ رقم خوردهاست و به نظر میرسد
بهغیر از رویکردهایی که مستقیماً به شرایط جنگی مربوط میشده و اآلن ضرورتی برای
استمرار ندارد راهبرد اصولی “تولیدمحوری” که در آن دوران در دستور کار قرار داشت با
همه لوازم و پشتیبانیهای نهادی ذکرشده امروز هم برای توسعه کشورمان راهگشاست
و میتواند نیروی بزرگی برای اعتالی ملی فراهم ســازد ».به این ترتیب توسعه اقتصاد
تنها از طریق تولید ایجاد میشود اما در عینحال مشکالت و موانع بزرگی بر سر راه ایده
کردن آنها نیازمند درایت و
تولیدمحوری در ایران وجود دارد که به باور مومنی برطرف
ِ
همچنین زمان است.
فرشاد مومنی از جمله منتقدان بزرگ سیاستهای تعدیل اقتصادی است و به همین
خاطر اغلب مواقع مورد نقد اقتصاددانهای نئولیبرال قرار میگیرد .او از توسعه اقتصادی
در ایران و موانع آن از نگاه خود میگوید و در این بین حاکمیت ســرمایه را در کشــور
مورد نقد قرار میدهد .مومنی در گفتوگویی با روزنامه قانون میگوید« :اکنون به اعتبا ِر
سروریِ بیســابقه پول و فشارهای ناشی از آن ،عامه مردم و تولیدکنندگان در معرض
بیسابقهترین ســطوح نابرابریها قرار گرفتهاند .تولید به فاجعهآمیزترین شرایط خود
رسیدهاست و بیشتر مردم به طرز فاجعهآمیزی در فقر به سر میبرند ».طبق گفته
این اقتصاددان ،در کشــور ،تولید و خالقیت سرکوب شده و ثروت به سود منافع
غیرمولدهای اقتصادی سوق داده شدهاست .اما این به چه معناست؟
مومنی معتقد است اگر شخصی بخواهد در کشورهای به اصطالح ثروتمن ِد
 OECDمصرفکنندهای مطلق باشــد و از طریق سود سپرده بانکی زندگیاش
را بگذراند باید حدود  1.5تا 4.5میلیون دالر سپردهگذاری کردهباشد تا مشمول
اســتاندارد حداقل دستمزد بدون کار شــود .او در مصاحبهاش با قانون میگوید:
«این سناریو اگر در ایران اجرایی شود ،فرد باید حدود 17هزار دالر
بودن نرخ
سپردهگذاری کند ».به این ترتیب از نگاه او همین باال ِ
بهره بانکی که در اکثر کشورها تکرقمی و زیر 4درصد است،
باعث میشود خالقیت و مولد بودن در جامعه سرکوب شود
و در عینحال عدهای به صورت ربوی و رانتی اقتصاد را پیش
ببرند و در نهایت شاهد حاکمیت سرمایه در کشور باشیم.
فرشاد مومنی معتقد است هرچند توسعه در دوران جنگ
نیز با اشــکاالت و اختالالتی همراه بــود اما باز هم کارنامه
عملی آن دوران نشــان میدهد جهتگیریهــا در دوران
جنگ تحمیلی مبنی بر علم و قانون و برنامه طراحی شــده

فرشاد مومنی
فرشادمومنیمدرککارشناسی
خود را از دانشگاه شهید بهشتی،
کارشناسی ارشدش را از دانشگاه
تهران و مدرک دکتری خود
را از دانشکده اقتصاد دانشگاه
عالمهطباطباییدریافتکردهو
در حال حاضر به عنوان اقتصاددان
نهادگرایایرانیشناختهمیشود.
این اقتصاددان ،مدیر موسسه
مطالعاتیِ دین و اقتصاد در ایران
است .این موسسه غیردولتی در
سال 1378برای انجام مطالعات در
زمینه اقتصاد اسالمی و اقتصاد ایران
طراحی شد .مومنی نیز قصد دارد از
اینطریقبهتحققتوسعهاقتصادی
عدالتمحور در جامعه ایرانی کمک
کند.ایناقتصاددانهمچنیندر
حال حاضر به عنوان استاد اقتصاد
دردانشگاهعالمهطباطباییمشغول
به کار است.

و جزو موثرترین و پرافتخارترین طرحها بودهاست .این
اقتصاددان معتقد است کشور ایران با انبوهی از کاستیها
و بحرانهای کوچک و بزرگ روبهرو است که مسئوالن
هم متحیرند از کجا شروع کنند تا مشکالت با کمترین
هزینه حل شود .او در نشستی با موضوع «نابرابریهای
ناموجه ،امنیت اجتماعی و توســعه ملــی در ایران»
گفتهاست« :راه نجات ایران در شرایط کنونی منحصرا ً
رویکرد توسعه عادالنه است ،هر رویکرد توسعهای که در
آن وجه عادالنه بودن در مرکز توجه قرار نداشتهباشد،
از پیش محکوم به شکست است ».مومنی تأکید دارد
که بستههای پیشنهادی دولت روحانی نیز از آنجا که
مالحظات توسعه عادالنه را در خود نداشت با شکست
روبهرو شد .در واقع این اقتصاددان بر این باور است که
هر روشی در نظام تصمیمگیری انتخاب شود و در غیاب
توجه به عدالت اجتماعی باشد ،بدون تردید محکوم به
شکست خواهد بود.

JJنفرین منابع
یکی از مســائلی که مومنی در بحث توسعه تأکید
زیادی روی آن دارد مســئله نفت است .او در گفتوگو
با نشــریه اجتماع و توسعه از معضلهایی میگوید که
نفت میتواند برای توســعه درازمدت در هر کشوری ایجاد کند« :جامعهای
که عادت کند عایدات بدون زحمت داشتهباشــد اصل بر این است که با
مشکالت جدی روبهرو شود مگر اینکه هوشمندانه و عالمانه این مسئله
عوارض
را بفهمد و با تمهید تدابیر و سازوکارهای نهادی متناسب از بروز
ِ
ناشی از این وضعیت پیشگیری کند ».مومنی به بحث بیماریِ هلندی و
نفرین منابع اشاره میکند و معتقد است کشوری که حتی از ظرفیتها
و ساختار نهادی کارآمد برخوردار است وقتی با درآم ِد بدون زحمت مواجه
میشود ،دچار مشکل میشــود مگر اینکه با خرد ،دانایی
و تدابیر نهادی از آســیبهای بعدی پیشگیری کند.
البته او تأکید دارد که نســبت دادن همه مشکالت
به نفت کام ً
ال غیرعادالنه اســت چرا که مشکل از
سیاستگذاریهای انسانهاست؛ در واقع او معتقد
است مشکل از نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع
آغاز میشــود و اگر نیاز به اصالح و بهبود باشد در
همین بخش اســت .در نهایت این اقتصاددان ،راه
توسعه اقتصادی را از مسیر خالقیت ،زحمتکشی
و نهادسازی میبیند.

دغدغه اصلی و محوری محسن رنانی ،توسعه است و با رویکردی اقتصادی تالش میکند این مفهوم را در جامعه ایران مورد
بررسی قرار بدهد .او میگوید« :توسعه یعنی رفتن به سوی جامعه انسانی که مسائلش را با بیشترین مشارکت و کمترین هزینه
حلوفصل میکند؛ خواه مسئله تولید باشد خواه مشکل توزیع باشد ،خواه چالش سیاسی باشد و خواه بحران اجتماعی.

ایـدههـا
[  6ایــده بزرگ  .2علم اقتصاد ]

توسعه به سبک ایرانی

محسن رنانی ،اقتصاددانی که مرحله نخست توسعه را به جای کارخانه در خانه میبیند

محسن رنانی
محسنرنانیتحلیلگراقتصاد
متولد 1344در رهنان اصفهان
است که مدارک تحصیلی خود را
از دانشگاه تهران در رشته اقتصاد
دریافت کردهاست .او در حال
حاضر به عنوان استادتمام در
دانشگاهاصفهانمشغولبهکار
است .رنانی از جمله تحلیلگران
فعال در دنیای اقتصاد است
که بیش از15عنوان کتاب را
بهصورتمستقلیامشترک
تألیف و ترجمه کردهاست .کتاب
«اقتصادسیاسیمناقشهاتمی
ایران :درآمدی بر عبور تمدنها»
معروفترین کتاب او است که
مورد توجه جامعه اقتصاددانها
نیز قرار گرفت .بسیاری از
پیشبینیهای او در این کتاب
با رویدادهای واقعی همخوانی
داشت و به همین خاطر شهرت
او را به همراه داشت.

«دانــش اقتصــاد در مراحــل
ابتداییاش میآموزد که چگونه
پــول پــارو کنیــم ،در مراحل
میانیاش به ما میگوید چگونه
بهتر زندگی کنیم ،و سرانجام در
پایان کار ،همه ابزارهای پیشرفته
تحلیلی را به کار میگیرد تا تنها
یک نکتــه را به ما بفهماند و آن
اینکه :عشق ،صبوری و سادگی،
زینت زندگی در جهانی بسامان،
و ضــرورت زندگــی در دنیایی
نابسامان است ».این را محسن رنانی اقتصاددان اصفهانی سالها پیش
درباره «مأموریت علم اقتصاد» به دانشجوهای خود گفتهبود و حاال این
متن را در وبسایت خود قرار داده تا همیشه به یاد داشتهباشد که علم
اقتصــاد به آدمها چه میآموزد .رنانی از جمله تحلیلگران اقتصادی
است که اکثر مواقع تحلیلهایش سروصدای زیادی به پا میکند و زیاد
مورد بحث قرار میگیرد .این تحلیلگر به اکثر اتفاقاتی که در جامعه
رخ میدهد واکنش نشــان میدهد و کام ً
ال فعال است .همیشه نیز
یادداشتها و مقالههایش را در تارنمای رسمی خودش قرار میدهد.
دغدغه اصلی و محوری محسن رنانی ،توسعه است و با رویکردی
اقتصادی تالش میکند این مفهوم را در جامعه ایران مورد بررســی
قرار بدهد .او میگوید« :توسعه یعنی رفتن به سوی جامعه انسانی که
مسائلش را با بیشترین مشارکت و کمترین هزینه حلوفصل میکند؛
خواه مسئله تولید باشد خواه مشکل توزیع ،خواه چالش سیاسی باشد
و خواه بحران اجتماعی .توســعه یعنی حاکمیت عقالنیت جمعی بر
فرایندهای اجتماعی و اقتصادی به جای “حاکمیت سنت یا فرمان”
بر این فرایندها ».به این ترتیب از نگاه رنانی توسعه با تحول ذهنی و
رفتاریِ انسانها در جوامع شکل میگیرد نه حتی با تحول علمی و
فناوریِ آنها و در نهایت این جمله را باالی صفحه تارنمایش مینویسد:
«توسعه از خانه شروع میشود نه از کارخانه».
JJنان و توسعه
محســن رنانی در یادداشتی با عنوان «نان ایرانی ،توسعه ایرانی»
که در مجله کرگدن با عنوان «گندمنما و جوفروش» به چاپ رسیده،
میگوید« :راز توسعهنیافتگی ما را میتوان در داستان “نان ایرانی” دید،
بنابراین نان ایرانی یعنی “توسعه ایرانی”؛ اگر سرنوشت نان در این دیار
متحول شد ،سرنوشت توسعه هم متحول خواهد شد ».این تحلیلگر
اقتصادی معتقد اســت پاسخ این پرســش را که چرا ایران با وجود
برخورداری از منابع عظیم طبیعی و همچنین زمینهای کشاورزی،
هنوز در مرحله صف ِر توسعه قرار دارد ،میتوان در نان ایرانی پیدا کرد.
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او میگویــد« :هرگاه دیدیم که برخورد ما با نان تغییر یافت میتواند
به این معنی باشد که تصمیم گرفتهایم تغییر کنیم و بنابراین توانایی
توسعه را هم خواهیم داشت».
برنامهریزی توســعه از جمله مسائلی اســت که رنانی آن را نقد
کردهاست .او در مقالهای با عنوان «قتل زبان مادری و تخریب توسعه
در ایران» میگوید ...« :به خطا دست به برنامهریزی توسعه نیز زدهایم.
خطــا از آن بابت که اگر هیــچ کاری نمیکردیم هم احتماالً همین
مســیر را میرفتیم .اما در این فاصله ما به اسم برنامهریزی توسعه،
تقریباً بخش اعظم منابع طبیعی خویش شــامل معادن ،نفت ،آب و
جنگلهای خود را تخلیه ،تبخیر و دود کردهایم؛ اما همچنان در دوره
پیشاتوسعه فروماندهایم .در یک کالم :ما هنوز در فاز صفر توسعهایم
در حالیکه منابعمان رو به پایان اســت ».او معتقد است در ایران هر
کاری که در ذهن افراد صورت گرفته انجام شدهاست ،از سدسازی و
آموزش مدرن گرفته تا خصوصیســازی و مداخله در قیمتها و در
تخریب
نهایت آزادســازیِ گسترده اما هیچکدام از اینها حاصلی جز
ِ
بیشترنداشتهاست.
صحت یا عدم صحت بحثی که رنانی درباره عدم توســعه در این
سالها در ایران مطرح میکنید مسئلهای جدا و قابل بحث است اما
او در خالل بحثهایش به نکتهای درخور توجه اشــاره دارد و آن هم
انسانی توانمند» است .در واقع او به این مسئله
«کمبود جدیِ نیرویِ
ِ
که دانشگاه بتواند به صورت انبوه مشکل نیروی انسانی را حل کند ،نقد
دارد و معتقد است یکی از بزرگترین خطاها تکثیر بیرویه دانشگاهها
بودهاست چرا که اصوالً کسی با گذراندن واحدهای درسی به نیروی
توانمند در جامعه تبدیل نمیشود .رنانی میگوید« :در تمام این مدت
خطای ما این بود که بر توسعه حافظه بچههایمان متمرکز شدیم نه
بر توسعه شخصیت آنها ».از نگاه رنانی انسانهای توانمند وقتی تربیت
میشوند که نظام آموزشی ،رابطهمحور باشد.
«وام گرفتــن از غربیها و مونتاژ کــردن در جامعه ایرانی»؛ این
بزرگترین نقد رنانی نســبت به نظام آموزشی و توسعهای در کشور
ایران است .به این ترتیب اگر انسانها در این جامعه خواستار توسعه
هســتند باید تحوالتی بزرگ را ایجاد کننــد و یکی از این تحوالت
باید در نظام آموزشــی باشد .هرچند این تحول باید بسیار کاملتر و
فراگیرتر باشد .برای مثال یکی دیگر از خطاها در فرایند توسعه ایران
از نگاه رنانی عدم اســتفاده از تمامی جمعیت کشــور است ،در واقع
سیاســتهایی که برخی اقوام و زبانها را در فرایند توســعه دخالت
نمیدهد از جمله مواردی است که معضل در کشور ایجاد کردهاست.
او میگوید« :ایران سرزمین رنگینکمانی از فرهنگها ،اقوام ،زبانها و
مذاهب است .حذف هر رنگ از این رنگینکمان ،به منزله یک گام به
سوی نابودی اصل رنگینکمان است .رنگینکمان ما تنها با همکاری و
حضور همه این رنگها برقرار و بردوام خواهد ماند».

«بن هلیکوپتری»؛ این عنوانی است که بن برنانکه اقتصاددان امریکایی در سال  2002به خاطر سخنرانی خود دریافت کرد .البته ایده خودش نبود بلکه ایده
اقتصاددان معروف میلتون فریدمن بود که سالها مسکوت ماندهبود .برنانکه موفق شد این ایده را در موقعیتی مناسب مطرح کند و جنجالهایی با آن به پا
ِ
کوپتری پول» نام داشت که برنانکه معتقد بود میتوان از این طریق وضعیت اقتصاد در امریکا را متحول کرد.
کند .ایده فریدمن «سقوط هلی

[  6ایده بــزرگ  .3تقلیل قیمتها ]

پول هلیکوپتری

کوپتری پولِ میلتون فریدمن را زنده کرد
بن برنانکه ایده سقوط هلی
ِ
«بن هلیکوپتری»؛ این عنوانی اســت که بــن برنانکه اقتصاددان
امریکایی در ســال  2002به خاطر سخنرانی خود دریافت کرد .البته
ایده خودش نبود بلکه ایده اقتصاددان معروف میلتون فریدمن بود که
سالها مســکوت ماندهبود .برنانکه موفق شد این ایده را در موقعیتی
مناسب مطرح کند و جنجالهایی با آن به پا کند .ایده فریدمن «سقوط
هلیکوپتریِ پول» نام داشت که برنانکه معتقد بود میتوان از این طریق
وضعیت اقتصاد در امریکا را متحول کرد .ماجرا از این قرار بود که فدرال
رزرو (بانک مرکزی امریکا) رقم 2درصد را به عنوان هدف خود برای نرخ
تورم در این کشــور انتخاب کرده و تا زمانیکه این هدف محقق نشود
نمیتواند نرخ بهره را افزایش بدهد .علیرغم تریلیونها دالری که دولت
موفق به نگهداری آن شده باز هم این مسئله مانند یک زنگ خطر است.
در واقع اقتصاددانها معتقدند اگر امریکا به نرخ تورم 2درصدی نرسد
در صورت وقوع دوباره بحران اقتصادی در جهان ،اقتصاد این کشور با
مشکالت بسیار بزرگ و غیرقابل حلی مواجه میشود .راهحل برنانکه
ایده هلیکوپتری بود.
آن زمان که میلتون فریدمن ایدهاش را مطرح کرد برای بیان ساده
آن گفت فرض کنید پول را از هلیکوپتر به پایین پرتاب کنند .در واقع
او میخواست شیوهای را که بانک مرکزی میتواند تورم ایجاد کند در
این تصویر توصیف کند .برنانکه به مجله فورچون میگوید« :این ایده
دســتکم روی کاغذ میتواند ابزاری بسیار ارزشمند باشد .وقتی
مالی قراردادی و همیشگی جواب نمیدهند
سیاستهای ِ
بدهی ابتدایی دولت بســیار باالســت ،ایــن میتواند
و
ِ
وســیلهای موثر و مفید باشد ».او برای نخستین بار در
سال  2002در سخنرانیاش از قیاس «هلیکوپتر» با
این شرایط استفاده کرد .البته بسیاری از روشنفکران و
اقتصاددانها این ایده را به چالش کشیدند و با او بحث
کردند .در نهایت این شرایط پیش رفت تا بحران بزرگ
مالی در سال  2008در جهان اتفاق افتاد.
JJسیاست تسهیل کمی
اکثر مــردم میدانند که بانک
مرکزی میتواند به ســادگی
آب خوردن پول چاپ کند؛
بانک مرکــزی امریکا هم
میتواند بــه راحتی دالر
را چاپ و روانه بازار کند.
ایــن در واقع اصلیترین
کاری است که بانکهای
مرکزی در نظام بانکی
انجام میدهند .اما این

تصویر در مورد ایده برنانکه کمی اشتباه است .در واقع سیاست تسهیل
کمی متفاوت از چاپ پول اســت .در سیاست تسهیل کمی به عنوان
یکی از سیاســتهای نامتعارف پولی در بانکهای مرکزی ،کارهایی
انجام میشود که هدف آن جلوگیری از افت عرضه پول هنگام ناموثر
بودن سیاســت استاندارد پولی است .بانکها به کمک این سیاست از
طریق ذخایر خودشان ،بدهیهای دولتی را از بانکهای بزرگ خریداری
میکنند و همین میتواند محرک اقتصاد باشد.
فدرال رزرو در امریکا تالش بســیاری داشــته و اقداماتی را برای
جلوگیری از بحران اقتصادی انجام دادهاســت اما در نهایت برنامههای
تســهیل کمی در این کشور با شکست مواجه شده و نتوانسته مشوق
دهی بانکها باشــد .پول هلیکوپتری قرار اســت
اثرگذاری برای وام ِ
هزینههــای دولتی یا کاهش مالیــات را تأمین مالی کند بدون اینکه
بانکها نیازی به افزایش وام دادن داشتهباشند .بهعالوه در این فرایند
قرار است بدهی دولت نیز افزایش پیدا نکند .اما نکتهای که وجود دارد
این است که بانک مرکزی امریکا نمیتواند بدون هماهنگی با کنگره
پول را به شکل هلیکوپتری جاری کند .در واقع کنگره تصمیمگیرنده
اصلی به شمار میآید .به این ترتیب بسیاری از اقتصاددانهایی که با
طرح برنانکه مخالفت میکردند حرفشان این بود که اگر بانک مرکزی
محتاج تأییدیه کنگره بشود ،استقالل خود را در تصمیمگیریِ مالی از
دست میدهد و این کار نیز بدون هماهنگی با کنگره عم ً
ال ناممکن
به نظر میرسد.
نگرانیای که اقتصاددانها داشتند ،برنانکه هم داشت
امــا او چاره را در این ایــده اقتصادی میدید .او حتی
در مصاحبهای برای قضیه دخالت کنگره راهکاری را
مطرح و درخواست کردهبود کنگره حسابی به اختیار
تا ِم فدرال باز کند .در واقع او به دنبال این اختیار برای
فــدرال بود که بتواند هر زمان الزم اســت به صورت
مستقیم و خودمختار به سیستم پول تزریق کند و در
این بین نیازی به هماهنگی با کنگره نداشتهباشد .اجرایی
شــدن این طرح از همان زمان که مطرح شد
کام ً
ال نامحتمل به نظر میرسد ،در واقع
بعید بود واشنگتن این اختیار را به
فدرال بدهد تا پول هلیکوپتری
را اجــرا کند .به هــر حال بن
برنانکه تنها اقتصاددانی بود که
ایده سقوط هلیکوپتریِ پول
را به صــورت اجرایی مطرح
کرد و ادعا کرد اقتصاد را در
برابر بحران بزرگ بعدی
ایمن میکند.

بن برنانکه
متولد13دسامبر 1953است.
بنبرنانکهاقتصاددانامریکایی
است که به خاطر ریاست بر
فدرال رزرو امریکا در دوران
بحران بزرگ اقتصادی به
شهرت رسیدهاست .او در
فاصله سالهای 2006تا2014
مسئولیتریاستبانکمرکزی
را به عهده داشت .برنانکه
پیش از آنکه به عنوان رئیس
فدرال رزرو انتخاب شود ،استاد
دانشگاه پرینستون بود .او در
کتاب «جسارت عمل» در سال
 2015درباره دوران ریاستش
در فدرال رزرو نوشتهاست .این
کتاب در حقیقت رمانی است که
به بسیاری مسائل درباره بحران
بزرگ اقتصادی در جهان نیز
اشاره میکند .پس از او نیز ژانت
یلن به ریاست فدرال رزرو امریکا
رسید .برنانکه در حال حاضر در
موسسهاقتصادیامریکامشغول
به کار است.
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سال  2010بود که کارمن راینارت اقتصاددان انگلیسیزبان به همراه همکارش کنت ُ
روگف مقالهای علمی با عنوان «رشد در زمان بدهی»
منتشر کردند .این مقاله حاصل مطالعه بر روی دادههای اقتصادی  44کشور دنیا در بازهای 200ساله بود .نتیجه مطالعه نشان میداد
پایین رشد اقتصادی در ارتباط است؛
بدهی دولتها هم در کشورهای توسعهیافته و هم در کشورهای در حال توسعه با نرخ
سطوح باالی
ِ
ِ
ِ
ِ
اقتصادی ساالنه ملی باشد.
90درصد تولید
بهویژه زمانیکه تولید ناخالص داخلی برابر با

ایـدههـا

[  6ایده بزرگ  .4بدهی و رشــد ]

رشد اقتصادی در دوران بدهکاری

کارمن راینارت ،اقتصاددانی که علیرغم خطایش همچنان در دنیای اقتصاد موثر است
کارمن راینارت
کارمن راینارت متولد 7اکتبر
 ،1955یکی از برجستهترین
اقتصاددانهای زن در دنیاست.
اوسمتهایمختلفیدر
معروفتریندانشگاههاازجمله
دانشگاهمریلندوهمچنین
موسسههای بزرگ اقتصادی در
دنیا داشتهاست .این اقتصاددان
در هاوانا به دنیا آمده و از سال
 1966در امریکا زندگی میکند.
کارمن در دهه90میالدی به
نالمللی پول راه پیدا
صندوق بی 
کرد .او در آن زمان به تازگی
مدرک دکتری اقتصاد خود را
دریافت کردهبود .این اقتصاددان
با برخی از ژورنالهای معروف
جهانی نیز در ارتباط است.
بلومبرگ مارکت هم در سال
 2011و هم در سال  2012نام
او را در میان 50اقتصاددان
اثرگذار دنیا قرار داد.
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سال  2010بود که کارمن راینارت ،اقتصاددان انگلیسیزبان به همراه
همکارش کنت رو ُگف مقالهای علمی با عنوان «رشد در زمان بدهی»
منتشــر کردند .این مقاله حاصل مطالعه بــر روی دادههای اقتصادی
 44کشــور دنیا در بازهای 200ساله بود .نتیجه مطالعه نشان میداد
بدهی دولتها هم در کشورهای توسعهیافته و هم در
ســطوح باالی
ِ
پایین رشد اقتصادی در ارتباط است؛
کشورهای در حال توسعه با نرخ
ِ
بهویژه زمانیکه تولید ناخالص داخلی برابر با 90درص ِد تولید اقتصادیِ
ســاالنه ملی باشد .اما چند وقت بعد مطالعات جدیدی از سوی دیگر
اقتصاددانها صورت گرفت که ادعا کرد نتایج بهدستآمده در مطالعات
این اقتصاددانها با خطاهای بزرگی همراه است و باعث شده به نتایج
اشتباهی دست پیدا کنند .ماجرا به اینجا ختم نشد و این دعواها بعد از
گذشت سالها همچنان ادامه دارد .در این بین کارمن راینارت به عنوان
زن موثر در دنیای اقتصاد همچنان حضور دارد.
اقتصاددان ِ
ِ
آن ســالهایی که کارمن به همراه کنت درباره وضعیت اقتصادیِ
کشــورها مطالعه میکردند دوران بحران بزرگ اقتصادی و کمی پس
از آن بحران بود .آنها وضعیت را در اکثر شــهرهای توسعهیافته دنیا از
واشــنگتن گرفته تا لندن ،بروکسل و توکیو مورد بررسی قرار دادند تا
ببینند بهترین راه برای خروج از بحران بزرگ اقتصادی چیســت .اما
نتایج مطالعات آنها مورد نقد و بررسی موشکافانه بسیاری از تحلیلگران
اقتصادی قرار گرفت و جنجالهای بســیاری آفرید .نخستین بار سه
اقتصاددان از دانشگاه ماساچوســت یافتههای کارمن و کنت را مورد
بازبینی و نقد قرار دادند .آنها خطایی را به درســتی پیدا کردهبودند و
کارمن و کنت نیز به آن اقرار کردند .در حقیقت این دو اقتصاددان در
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مطالعه خود اشتباهی محاسباتی انجام دادهبودند که باعث شدهبود نتایج
به شکل دیگری به دست بیاید.
نقد سایر تحلیلگران به مطالعات کارمن و کنت به یک خطای ساده
ختم نشــد بلکه آنها را به اشتباهاتی جدی متهم کردند و همین امر
باعث شد کارمن راینارت نسبت به قضیه واکنشی جدی نشان بدهد.
حملههایی که به یافتههــای این پژوهش از طرف مطبوعات مختلف
صورت گرفت باعث شد کارمن جوابیهای را در نیویورکتایمز منتشر
کند .از آنجا که در برخی نقدها گفته شــدهبود یافتههای این پژوهش
در جهت سیاستهای ریاضت اقتصادی است ،کارمن از همینجا دفاع
از خودشان را شروع کردهبود .او ادعا کردهبود که بیداریِ سیاستهای
ریاضت اقتصادی در اروپا و امریکا هیچگاه نمیتواند ناشی از یافتههای
یک پژوهش باشــد بلکه صرفاً نتیجه وضعیتی اســت که بازار دنبال
یکند.
م 
JJیافتههای اساسی که پابرجا ماندند
پایهایترین یافته مطالعات کارمن و کنت این بود که وقتی بدهی
به 90درصد یا بیش از 90درص ِد تولید ناخالص داخلی میرسد ،رشد
حدود 1درصد خواهد بود .هرچند خطاهایی در این پژوهش یافته شد
اما باز هم این یافته پایهای زیر سوال نرفت .بهعالوه پژوهش آنها درباره
بدهی و رشد بود که تا آن زمان به شکلی منسجم و دقیق مورد بررسی
قرار نگرفتهبود .در واقع این دو اقتصاددان به پرسشهای مهمی پاسخ
میدادند :آیا حجم باالی بدهی نشاندهنده ضعف در درآمدهای مالیاتی
و کاهش رشد اقتصادی اســت؟ یا افزایش بدهی ِ
رفتن
باعث تحلیل ِ
رشد اقتصادی میشود؟ یکی از مسائل مهمی که این دو اقتصاددان در
مطالعه خود به آن اشــاره کردند این بود که اصوالً نمیتوان در دنیای
اقتصاد یک نسخه یا قاعده کلی را در هر زمانی و در هر مکانی اجرایی
کرد.
آنچه بســیار مورد نقد قرار گرفتهبود این بود که بدهی هیچگاه به
باالی 90درصد یا بیشــتر نخواهد رسید اما این نیز مسئلهای بود که
کارمن و کنت در مطالعه خود به آن اشــاره کردهبودند .مسئلهای که
آنها به صورت جدی و مختصر به آن اشاره کردند این بود که بسیاری
از کشورها در نقاط مختلف دنیا گرفتار حجم باالی بدهیها میشوند که
بر اساس استانداردهای تاریخی بسیار باال و غیرقابل باور است .این اتفاق
بهویژه زمانی رخ میدهد که دولتها برنامههای بهداشت و درمان و یا
برنامههایی برای افراد سالخورده در جامعه در پیش گرفته باشند .آنها
برای اینکه بتوانند این بار بدهی را برای خود حل کنند باید تحوالتی
بزرگ را در نظام خود ایجاد کنند .کارمن میگوید« :مهم نیست که این
امر مهم در مطالعات ما به دست آمدهباشد یا دولتها خودشان به آن
رسیدهباشند؛ به هر حال این تحوالت اقتصادی باید رخ بدهد تا دولتها
بتوانند خودشان را از حجم سنگین بدهیها رها کنند».

در حدود 50سال گذشته بیش از 1تریلیون دالر کمک مالی برای فعالیتهای توسعهای روانه کشورهای افریقایی شدهاست .اما آیا این کمکها هیچ تأثیری روی بهبود کیفیت زندگی
افریقاییها برجای گذاشتهاست؟ این پرسشی است که دامبیسا مویو اقتصاددان ز ِن افریقایی در کتاب خود با عنوان «کمک مرده» به آن پرداختهاست .پاسخ این است که علیرغم کمکهای
بسیار به کشورهای افریقایی ،تحول چشمگیری در زندگی آنها رخ ندادهاست و در برخی موارد حتی آنها را وابسته به این کمکها کرده و در نتیجه وضعیت آنها را بدتر کردهاست.

[  6ایــده بزرگ  .5کمک در اقتصاد ]

تله کمکهای مالی

دامبیسا مویو زنگ خط ِر اتکای بیش از اندازه برخی کشورهای ضعیف به کمکهای مالی را به صدا درمیآورد

در حدود 50ســال گذشــته بیش از 1تریلیون دالر کمک مالی برای
فعالیتهای توسعهای روانه کشورهای افریقایی شدهاست .اما آیا این کمکها
هیچ تأثیری روی بهبود کیفیت زندگی افریقاییها برجای گذاشتهاست؟
زن افریقایی در کتاب خود
این پرسشی است که دامبیسا مویو اقتصاددان ِ
ِ
«کمک ُمرده» به آن پرداختهاســت .پاسخ این است که علیرغم
با عنوان
کمکهای بسیار به کشــورهای افریقایی ،تحول چشمگیری در زندگی
آنها رخ ندادهاســت و در برخی موارد حتی آنها را وابسته به این کمکها
کرده و در نتیجه وضعیت آنها را بدتر کردهاست .به همین خاطر است که
مویو به عنوان اقتصاددانی از همان منطقه هموغم خود را روی این جریان
گذاشتهاست .البته این تنها دغدغه مویو نیست؛ او از افریقا گرفته تا چین،
روی هرچیزی که قابل بحث است دست گذاشته و به عنوان اقتصاددانی
جوان ،آنها را به چالش کشیدهاست.
دامبیســا مویو در کتاب «کمک مرده» سیاست توسعهای در افریقا را
به سیاستهای توسعهای در مناطق جنگزده تشبیه کرده که صرفاً برای
نجات مردم از بحران ،کمکهای مالی ارسال میشود بدون اینکه برنامهریزیِ
مشــخص برای پیشرفت و توسعه در نظر گرفتهشود .مویو این پرسش را
مطرح میکند :میلیاردها دالری که در قالب کمک مالی برای افریقاییها
ارسال شده تا به توسعه کشورهای آنها کمک کند ،چه کمکی برای کاهش
فقر کردهاست؟ آیا میزان فقر در این کشورها کاهش یافتهاست؟ آیا میزان
رشد اقتصادی در این کشورها افزایش یافتهاست؟ پاسخ خیلی ساده است؛
فقر نهتنها در این قاره کم نشده بلکه افزایش نیز یافته است .هنوز میلیونها
نفر در قاره سیاه زندگی میکنند که از فقر مفرط رنج میبرند و خودشان را
نیازمند کمکهای مالی مردم در کشورهای ثروتمند میبینند.
برخی کشورها میتوانند کمکهای مالی را در مسیری قرار بدهند که
آنها را به توسعه اقتصادی برساند اما برخی از دیگر کشورها در این زمینه
با شکست مواجه میشوند .مویو معتقد است کشورهایی مانند کشورهای
افریقایی بیش از اندازه به کمکهای مالی وابسته میشوند و همین امر به
شدن آنها تبدیل میشود که در نهایت افزایش میزان فقر
تلهای برای گرفتار ِ
را به دنبال دارد .در واقع به دنبال این کمکهای مالی گاهی فساد ،آشوب
در بازار و رها شــدن ایجاد میشــود که باعث میشود افراد نیاز بیشتری
به کمکهای مالی پیدا کننــد و در نهایت فقر در میان آنها افزایش پیدا
میکند .این روزها نیز همه ســلبریتیهای هالیوودی کمکهای خود را
روانه کشــورهای افریقایی و زمینه را برای وابستگی مردم این کشورها به
کمکهای مالی فراهم میکنند.
JJبرنده زیادهخواه
افریقا تنها مســئلهای نیســت که مویو به عنوان اقتصــاددان به آن
پرداختهاســت .از کشــورهای غربی گرفتــه تا خــاوردور ،همه از جمله
دغدغههای مویو هســتند .برای نمونه او در کتــاب «چگونه غرب بازنده
شــد؟» به حماقتهای اقتصادی و تصمیمهایی کــه ویرانگر بودهاند به

دامبیسا مویو

صورت موشکافانه پرداختهاست .اما جریان کتاب «برنده زیادهخواه» قدری
جذابتر است .او در این کتاب به عطش چین برای منابع طبیعی پرداخته
و تشــریح کرده که این جریان چه معنایی میتواند برای جهان و اقتصاد
جهان داشتهباشد .در این کتاب به تمامی منابع از نفت و گاز گرفته تا منابع
معدنی ،غذا و آب اشاره میکند و ادعا میکند که چین ولعی سیریناپذیر
برای بلعیدن این منابع دارد و این ولع میتواند معنایی مهم برای بازارهای
جهانیداشتهباشد.
چین یکی از مهمترین اقتصادهای جهان اســت و به خاطر تعداد زیاد
جمعیت خود یکی از مصرفکنندگان بزرگ منابع طبیعی در جهان به شمار
میآید .اما نکتهای که جالب اســت اینجاست که این اقتصاددان در کتاب
خود ثابت میکند تمام هجمهای که به چین وارد میشود اغلب نامنصفانه
اســت و حتی بازیهای رسانهای محسوب میشود .در حقیقت او معتقد
است چین به نسبت جمعیت زیاد خود طبیعی است که مصرف زیادی هم
داشتهباشد اما در مقابل امریکاییها که جمعیت زیادی هم نسبت به چین
ندارند مصرفکنندگانی بزرگتر هستند .مویو به کمک دادههای رسمی
نشان میدهد که امریکا نســبت به چین مصرفکننده بزرگتری است.
نظریاتی که مویو درباره چین مطرح کرده همچنان از سوی تحلیلگران
مختلف مورد بحث قرار میگیرد .مویو در میان اقتصاددانها سنوسال کمی
دارد و به نظر میرســد این مباحث تازه اول راه است .انتظار میرود او در
آینده جنجالآفرینیهای بسیاری در دنیای اقتصاد داشتهباشد.

دامبیسا مویو اقتصاددانِ زنِ
اهل زامبیا و متولد دوم فوریه
 1969است .او نویسنده سه
کتاببسیارمهموبحثبرانگیز
در دنیای اقتصاد به شمار میآید.
کتابهای او با عنوان «کمک
مرده»« ،چگونه غرب بازنده
شد؟» و «برنده زیادهخواه»
از جمله کتابهای پرفروش
درفهرستنیویورکتایمز
بودهاست .مویو در زامبیا به
دنیا آمده اما تحصیالتش را در
امریکا دنبال کرده و مدارک
دانشگاهیاش را از دانشگاههای
امریکایی دریافت کردهاست.
این زن اقتصاددانِ افریقایی موفق
شده به بانک جهانی راه پیدا کند و
در آنجا نیز تجربیاتی را به عنوان
کارمند کسب کند .او تمرکز خود
را در ابتدا روی اقتصاد کشورش
قرار داده اما به اقتصاد سایر نقاط
دنیانیزپرداختهاست.
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نرخ ارز با نرخ تورم در نگاه هانکه ارتباط تنگاتنگی دارد .این اقتصاددان معتقد است رژیمهایی که با نرخ تورمهای بسیار باال مواجه
هستند اغلب در طول تاریخ خود در آمار مربوط به تورم دست بردهاند و نرخ حقیقی را از مردم مخفی کردهاند؛ برخی از کشورها که
نرخ تورم در آنها به قدری باالست که دولت عم ًال رقمی را اعالم نمیکند .این مسئله در مورد زیمبابوه رخ دادهاست چرا که به تورمی
سرسامآور میرسد که مردم نمیتوانند آن را تحمل کنند و در نتیجه دولت رقم آن را به صورت عمومی اعالم نمیکند.

ایـدههـا

[  6ایــده بزرگ  .6نظام ارز و اقتصاد ]

اصالحگر ارزی

استیو هانکه معتقد است فلز زرد میتواند نقشی مهم در ساختار پولی جهان ایفا کند و ایران نقطه آغازش است
همزمان با بحران اقتصاد جهانی ،دولت در زیمبابوه تصمیم گرفت با
حذف صفر فکری به حال ارز این کشور و نرخ تورم بکند.
جوالی  2008بود کــه دولت موگابه در زیمبابوه تصمیم گرفت
نرخ تورم را اعالم نکند .مشــابه این اتفاق در سایر کشورهای جهان
نیز رخ دادهاســت .این مسئله به راحتی میتواند مشکل ایجاد کند.
در واقع نادیده گرفتن آمار مربوط به تورم ،سادهترین کاری است که
میتوان در این زمینه انجام داد و تنها فایدهاش این است که در دنبال
پولی صحیح ،اختالل ایجاد میکند .در واقع این
ِ
کردن سیاستهای ِ
دادن آمارهای دروغی ،صرفاً خودشان
ِ
کشورها با مخفی
کردن آمار و ِ
را گــول میزنند و کاری از پیش نمیبرند .اما راهکار چیســت؟ این
همان مسئلهای است که هانکه تالش کرده به آن بپردازد .طبق گفته
او ،نرخ ارز در کانون ماجرا قرار دارد .او معتقد است میتوان به کمک
دادههای مربوط به بازار ســیاه هم به نرخ تورم پی برد و در مورد آن
تصمیمگیریکرد.

استیو هانکه
استیوهانکهاقتصاددانامریکایی
متولد 1942است که به خاطر
آثارش در زمینه اصالحات ارزی
بهویژه در اقتصادهای نوظهور
نظیرآلبانی،آرژانتین،بلغارستان،
بوسنی و هرزگوین ،اکوادور،
روسیه و ونزوئال به شهرت
رسیدهاست .او در زمان رونالد
ریگان به عنوان مشاور اقتصادی
مشغول به کار بود .هانکه
سالهاست که در مجله فوربز
ستونی در اختیار دارد و با زبانی
ساده درباره ارزها مینویسد.
هرچند او در گرجستان به دنیا
آمده اما به سبک امریکایی
بزرگ شدهاست .او مدرک
دکتری خود را در رشته اقتصاد
از دانشگاه کلرادو دریافت کرده
و اکنون یکی از برجستهترین
اقتصاددانهایجهانشناخته
میشود.
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«ارزهای پرآشــوب»؛ این عنوانی است که استیو هانکه به عنوان
یکی از برجستهترین اقتصاددانها در جهان به وضعیت نظام ارزی در
بسیاری از کشورها میدهد .این اقتصاددان به خاطر فعالیتهایی که
در زمینه اصالحات ارزی داشــته بسیار شناخته شدهاست .او معتقد
است بسیاری از کشورها به دالیل مختلف از تنشهای سیاسی و عدم
مدیریت صحیح گرفته تا درگیریهای داخلی و تحریمهای اقتصادی
نمیتواننــد ارز خود را در وضعیت باثبات نگه دارند .آشــوب ارزها با
افزایش نرخ تورم در ارتباط است و میتواند مشکالت ساختاریِ عمیقی
در اقتصاد کشورها ایجاد کند .در اکثر مواقع در کشورهایی که ارزهای
پرآشوب دارند ،نمیتوان نرخ ارز را به ثبات رساند و دادههای مربوط به
تورم همیشه جنجال میآفریند .این اقتصاددان در تحلیلهای خود به
تغییرات ارزی در ایران نیز اشاره میکند اما به صورت کلی کشورهای
خاصی را برای اصالحات ارزی در نظر دارد.
نرخ ارز با نــرخ تورم در نگاه هانکه ارتبــاط تنگاتنگی دارد .این
اقتصاددان معتقد است رژیمهایی که با نرخ تورمهای بسیار باال مواجه
هستند اغلب در طول تاریخ خود در آمار مربوط به تورم دست بردهاند
و نرخ حقیقی را از مردم مخفی کردهاند .برخی از کشورها که نرخ تورم
در آنها به قدری باالست که دولت عم ً
ال رقمی را اعالم نمیکند .این
مســئله در مورد زیمبابوه رخ دادهاست چرا که به تورمی سرسامآور
میرسد که مردم نمیتوانند آن را تحمل کنند و در نتیجه دولت رقم
آن را به صورت عمومی اعالم نمیکند .اواســط نوامبر  2008بود که
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JJنگاهی دوباره به طال
هانکه در یکی از تحلیلهای خود به ایران نیز پرداختهاســت .او
در یادداشتی با عنوان «ایران باید به دنبال طال باشد نه توهم اصالح
ارزی» در مجله فوربز مینویسد« :ارز ایران بدون تردید یکی از دالیل
اختالل در اقتصاد این کشــور است .ریال بخش زیادی از ارزش خود
را از دست دادهاست و این برای ایرانیها یک فاجعه است ».او معتقد
اســت نرخ تورم در ایران در ســال  2012به نــرخ ماهانه 62درصد
رسیدهاست .بهعالوه او معتقد است آماری که در زمینه نرخ تورم در
ایران منتشر شده در آن زمان دقیق نبوده و دستکاری شدهاست .به
این ترتیب خودش بر اساس مشاهداتش نرخ تورم را در ایران محاسبه
میکند .اما چطور میتوان مشکل ارز را در ایران برطرف کرد؟
راهکار پیشــنهادیِ هانکه برای اصالح ساختار ارز در ایران قدری
متفاوت است .او میگوید ایران میتواند دالر امریکا و یا حتی یورو را به
عنوان ارز خود انتخاب کند .البته خودش نیز میداند که این اقدامات
کام ً
ال سیاسی و ناممکن است .به این ترتیب ایران باید ارزی خنثی را
پیدا کند که بتواند از آن استفاده کند .برای مثال او فرانک سوئیس و
لیختناشتاین را پیشنهاد میکند اما این نیز بدون تردید کاری بسیار
مشکل و تقریباً نشدنی است .به این ترتیب از نگاه استیو هانکه یک
راه برای ایران باقی میماند و آن هم این اســت که به دنبال «طال»
برود تا نقش کنترلکننده مرکزی را در اقتصاد کشور بازی کند .طال
سالهاست که دیگر نتوانســته اهمیت خود را نشان بدهد ،شاید از
ریچارد نیکسون تاکنون و اکنون شاید ایران بتواند این نقش را دوباره
زنده کند .در واقع این اقتصاددان معتقد است طال میتواند مهمترین
پولی جهان باشد و ایران یکی از معدود کشورهایی
بخش در ساختار ِ
است که اکنون این فرصت را دارد تا طال را در نگاهها زنده کند.

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

فشار مالیات بر دوش تولیدکنندگان و حقوقبگیران
نظام مالیاتی ما وضعیت توزیع درآمد را در ایران بهتر نمیکند
دولتها و سیاستگذاران نظام اقتصادی هر کشور ،برای توزیع مطلوب درآمد تالش
میکنند .توزیع نابرابر درآمد و ثروت در جامعه سبب بروز مشكالت جدی در حوزههای
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی خواهد شد .در این زمینه ،منابع مالیاتی مهمترین ابزار
دولت برای بهبود و توزیع مجدد درآمد هســتند .این تحقیق قصد دارد به این سؤال
پاسخ دهد كه سیستم مالیاتی ایران تا چه اندازه در تحقق این موضوع مؤثر بوده است.
برای این منظور ،علیاصغر سالم و یونس نادمی با استفاده از دادههای سالهای  1353تا
 1391روی این موضوع کار کردهاند و نتایج تحقیق خود را با عنوان «مالیاتها و توزیع
درآمد در ایران :رویکرد رگرسیون آستانهای» در شماره  82مجله علمی  -پژوهشی
«پژوهشنامه مالیات» منتشر کردهاند .نتایج مدلسازی علمی این تحقیق نشان میدهد
که مالیاتها تا یک حد آستانه ،تأثیر معنیداری بر بهبود توزیع درآمد نداشتهاند ،اما
پس از گذشت از این حد آستانه ،افزایش نسبت مالیاتها به تولید ناخالص داخلی ،باعث
بدتر شدن توزیع درآمد شده است .دلیل آن نیز به ضعف نظام مالیاتی کشور بازمیگردد
که عمده فشار مالیاتی بر بخش تولید و نیز بر بخش حقوقبگیران است و مشاغل داللی
و غیرمولد را در بر نمیگیرد.

پژوهش :مالیاتها و توزیع درآمد در ایران :رویکرد رگرسیون آستانهای
پژوهشگران :علیاصغر سالم ،یونس نادمی

نامتعادل بودن توزیع درآمد در جامعه از جمله مشكالتی
است كه در كوتاهمدت اگرچه ممكن است نمودی عینی
ساعد یزدانجو
در مســائل روزمره كشور نداشته باشد ولی تداوم آن در
دبیربخشژورنال
بلندمدت عالوه بر ایجاد فقر گسترده ،میتواند تنشهای
سیاسی ایجاد كند و منجر به بروز بحرانها و به خطر افتادن جدی امنیت سرمایهها و
ثروتهای متراكم شود.
سیاســتهای مالی دولت قطعا میتواند در كاهش نابرابری و توزیع مجدد درآمد
مؤثر باشــد .در اکثر کشــورهای توسعهیافته ،سیاســتهای توزیعی دولت ،از طریق
سیاستهای مالیاتی صورت میگیرد؛ بدین صورت که دولت برای بهبود توزیع درآمد،
مالیات بیشــتری از گروههای باالی درآمــدی دریافت میکند و با افزایش درآمدهای
مالیاتی ،خدمات بیشتری را به صورت تامین اجتماعی در اختیار گروههای فقیر جامعه

مالیاتها تا یک حد آستانه ،تأثیر معنیداری بر بهبود توزیع درآمد نداشتهاند ،اما پس از گذشت از این حد آستانه ،افزایش نسبت
مالیاتها به تولید ناخالص داخلی ،باعث بدتر شدن توزیع درآمد شده است .دلیل آن نیز به ضعف نظام مالیاتی کشور باز میگردد که
عمده فشار مالیاتی بر بخش تولید و نیز بر بخش حقوقبگیران است و مشاغل داللی و غیرمولد را دربر نمیگیرد.

ژورنال

قرار میدهد .این سیاســت در یک روش بازتوزیعی از
گروههای باالی درآمدی به گروههای پایین درآمدی
است و میتواند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد و
کمک به اقشار محروم ایفا کند .به عبارت دیگر ،دولت
میتواند بهنحوی توزیع مجدد درآمدها را تنظیم کند
كه باعث افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان
شود؛ یعنی فاصله طبقاتی درآمد بین گروههای مختلف
جامعه كاهش یابد .این سیاســتها میتواند از طریق
اعمال مالیاتها یا افزایش تسهیالت مالی برای افراد
كمدرآمد باشد .حال این سؤال مطرح است كه سیستم
مالیاتــی ایران تا چه اندازه در تحقق این موضوع مؤثر
بوده است.
رویكردهای نظری موجود در زمینه تاثیر مالیاتها
بر توزیع درآمد ،جملگی بر اهمیت نقش مالیاتها بر
توزیــع درآمد تاكید دارند .در ابتدا ،رویکردها به نحوه
چگونگی انتقال بار مالیاتــی و پرداختكننده نهایی
توجه داشــتند كه به مرور زمــان ،بر نحوه چگونگی
سیاستهای بودجهای دولت در تامین حداقل شرایط
زندگی متمركز شدهاند .در اقتصاد رفاه ،دولت از طریق
مالیاتها در توزیع مجــدد ثروتهای اولیه دخالت میورزد تا پس از آن ،افراد در بازار
رقابتی آزادانه به مبادله بپردازند .در این وضعیت رفاه حداكثری میشود.
كالســیكها توزیع عادالنه بار مالیاتی را بین طبقات مختلف مطرح میكردند ،به
شرطی كه مالیاتها بتوانند وظایف دولت چون حفظ امنیت عمومی و مواردی چون
بهداشت و آموزش را سامان دهند .كینزینها به موارد فوق ،تقویت نظام رفاه اجتماعی و
افزایش وظایف دولت در حوزههای مختلف را نیز افزودند.
در نظریات مربوط به دولت رانتیر ،از آنجا كه درآمدهای دولت از مســیری به جز
تالش مردم ایجاد میشود ،اصوال نظام مالیاتی این دولتها جهتگیری توزیعی ندارد.
در ایــن خصوص ،تخصیص منابع به ایجاد كاالها و خدمات عمومی و توزیع درآمد از
طریق انتقال درآمد از افراد ثروتمند به فقیر برای داشتن جامعه برابرتر اشاره میكند.
اثر مالیات بر توزیع درآمد به نوع سیستم مالیاتی اتخاذشده در اقتصاد از لحاظ مستقیم
و غیرمســتقیم بودن مالیاتها بستگی دارد .در اغلب كشورها مالیات مستقیم شامل
مالیات بر درآمد اشخاص ،ثروت و شركتها است .مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به
صورت نرخهای تصاعدی بر درآمد موثر پس از سطوح معافشده معین اعمال میشود.
در صورت نبود فرار مالیاتی ،این نوع مالیات در جهت هدف توزیع مجدد درآمد است و
با اصل توان پرداخت مطابقت دارد .مالیات بر ثروت نسبت به ثروت تجمعی افراد اعمال
میشود و وجه تصاعدی مالیاتها را بهویژه در گروههای درآمدی باال افزایش میدهد.
بنابراین مالیات بر ثروت خالص همراه با مالیات بر درآمد ،موجب توزیع بهتر مالیاتها با
توجه به توان پرداخت افراد میشود .عالوه براین ،مالیات بر ثروت خالص از طریق توزیع
مجدد ثروت ،جلوگیری از تصاعدی شدن آن و تشویق استفاده مؤثر از داراییها ،میتواند
به صورت ابزار مفیدی با هدف انجام اصالحات اقتصادی و اجتماعی به كار رود.

مسئله
توزیع نابرابــر درآمد و
ثروت در جامعه ســبب
بروز مشكالت جدی در
حوز ههای اقتصادی،
اجتماعــی و سیاســی
خواهــد شــد .در این
زمینه ،منابــع مالیاتی
مهمترین ابــزار دولت
بــرای بهبــود و توزیع
مجدد درآمد هســتند.
این تحقیق قصد دارد به
این سؤال پاسخ دهد كه
سیســتم مالیاتی ایران
تا چه انــدازه در تحقق
این موضوع مؤثر بوده
است.

JJوضعیت ایران
برای تبیین چگونگی اثرگذاری مالیاتها بر توزیع درآمد در این تحقیق از مدل چو،
داودی و گوپتا با لحاظ كردن متغیر درآمد نفتی به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت
استفاده شده است .در نهایت در مدلسازی علمی این روش مشخص میشود که ارتباط
«نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» و «توزیع درآمد» ،قبل و بعد از یک
آستانه مشخص متفاوت است .همچنین آزمونهای علمی نشان میدهد که مدل ارتباط
درآمد مالیاتی با توزیع درآمدها ،یک مدل آستانهای است ،نه یک مدل خطی.
در نهایت ،تحقیق نشان میدهد که حد آستانهای نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید
92
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ناخالص داخلی 0.04 ،است؛ به عبارت دیگر ،مفهوم این حد آستانه آن است که در رژیم
مالیاتهای پایین یعنی تا زمانی که «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی»
کمتر از  0.04باشــد ،افزایش این نسبت اثر معنیداری بر ضریب جینی یا بر نابرابری
توزیع درآمد ندارد .اما در رژیمهای مالیاتهای باال یعنی زمانی که «نسبت درآمدهای
مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» بزرگتر از  0.04درصد باشد ،افزایش این نسبت منجر
به افزایش ضریب جینی میشــود .یعنی افزایش «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید
ناخالص داخلی» بیش از حد آستانه آن ،منجر به افزایش نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد
کشور میشود .این نتیجه به این معنا است که حدی از مالیاتها وجود دارد که دریافت
مالیات بیش از این حد ،منجر به بدتر شدن توزیع درآمد در اقتصاد ایران میشود .افزایش
بیش از حد آستانهای مالیاتها نسبت به تولید ناخالص داخلی ،منجر به کاهش انگیزه
فعاالن اقتصادی و همچنین افزایش انگیزه فرار مالیاتی میشود و اثری معکوس بر رشد
اقتصادی بر جای میگذارد و در نتیجه ،اثری منفی بر توزیع درآمد در بر خواهد داشت.
نکته اساسی دیگر در اقتصاد ایران آن است که قسمت اعظم مالیات توسط اقشار با
درآمد ثابت و معین پرداخت میشود و بسیاری از صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات
به انحای مختلف اجتناب میکنند که این فرار مالیاتی آنها هم میتواند ناشی از ضعف
سیستم مالیاتی باشد و هم ناشی از ضعف قوانین که راه فرار مالیاتی را باز گذاشته است.
همچنین عمده فشار مالیاتی روی بخش تولیدی کشور است؛ جایی که افزایش مالیاتها
منجر به کاهش انگیزه تولید میشود .در صورتی که بتوان با اصالح نظام مالیاتی کشور
بخشهایی را که از مالیات فرار میکنند مشمول مالیات کرد ،میتوان از درآمد مالیاتی
حاصلشده به بهبود توزیع درآمد کمک کرد.
یکــی از مواردی که میتواند در این زمینه کمککننده باشــد مالیات بر مجموع
درآمد اســت که در ایران قانونی در این خصوص وجــود ندارد ،در صورتی که مالیات
بر مجموع درآمد یکی از مهمترین ابزارهای بهبود توزیع درآمد در تمام دنیا محسوب
میشود .همچنین مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از راههای ممانعت از فرار مالیاتی
و ارتقای درآمد مالیاتی دولت برای بازتوزیع درآمد به منظور بهبود توزیع درآمد است.
بنابراین افزایش مالیاتها در نظام فعلی مالیاتی که در آن بخش عمده مالیاتدهندگان،
تولیدکنندگان یا اقشار با درآمد ثابت هستند ،نمیتواند راه مناسبی برای بهبود توزیع
درآمد باشد که نتایج حاصل از برآورد تحقیق نیز موید این نکته است.
همچنین این پژوهش نشان داد که افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص
داخلی اثر مثبت و معنیداری بر ضریب جینی داشــته است .به عبارت دیگر ،افزایش
یک واحدی در این نسبت منجر به افزایش  0.31واحدی در ضریب جینی شده است
که حاکی از بدتر شــدن توزیع درآمد در نتیجه افزایش رانت درآمدهای نفتی اســت.
این نتیجه را در قالب فرضیه نفرین منابع میتوان تشریح کرد که در آن افزایش سهم
درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی به جای آنکه به توزیع بهتر درآمد کمک کند
موجب بدتر شدن توزیع درآمد شده است .افزایش درآمدهای نفتی به عنوان یک منبع
رانت برونزا ،منجر به گسترش پدیده رانتجویی در اقتصاد کشور شده است و بخشی
از نخبگان جامعه را به جای آنکه به ســمت تولید و کارآفرینی ســوق دهد به سمت
رانتجویی هدایت کرده که یکی از اثرات آن گســترش پدیده فساد اداری و همچنین
انحراف استعدادها به سمت تقویت رانتجویی بوده است .بنابراین درآمدهای نفتی به
گسترش تولید کمک چندانی نکرده و توزیع درآمد را تنها به نفع رانتجویان تغییر داده
اســت و چون بخش عمدهای ،از این منبع رانت محروم ماندهاند توزیع درآمد بدتر نیز
شده است.
گام اول برای استفاده از ابزار مالیات برای بازتوزیع درآمد و بهبود توزیع درآمد ،اصالح
نظام مالیاتی کشور است که از طریق ممانعت از فرار مالیاتی ،وضع مالیات بر مجموع
درآمد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده میتواند تحقق یابد و به بهبود توزیع درآمد
کمک کند .اما نظام فعلی مالیاتها به دلیل آنکه بار مالیاتی آن عمدتا بر بخشهای تولید
و حقوقبگیر کشور است بههیچوجه راه مناسبی برای بازتوزیع درآمد در اقتصاد ایران
نیست بلکه برعکس ،مطابق با نتایج تحقیق اگر از حد تعادلی خود نیز بگذرد به بدتر
شدن توزیع درآمد منجر خواهد شد.

بررسی سیستم بانكداری ایران حاكی از باال بودن نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانكها است .افزایش مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق در واقع
نشانهای از افزایش ریسك اعتباری بانك است .بهتبع در چنین وضعیتی كه ریسك اعتباری بانكها در درجات باالیی قرار گرفته و ثبات و سودآوری بانكها را در
معرض خطر قرار داده است ،بررسی رفتار بانكها و عوامل تأثیرگذار بر ریسك آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

بانکهای خصوصی در مقابل ریسکها آسیبپذیرترند
ساختارهای مالکیتی باید در مقررات جدید بانک مرکزی تغییر کند

پژوهش :عوامل تعیینكننده ریسكپذیری بانكها در ایران
با تأكید بر ساختار مالكیت
پژوهشگران:
محمدعلی دهقان دهنوی ،اویس محرماوغلی ،محیا بائی

در كشــورهای مختلف بــرای مقابله با ریســك خدمات اعطای
تســهیالت در بانکها ،مقررات مختلفی از جمله بیمه سپرده (برای
محافظت از سپردهگذار در مقابل ریسكهای بانك) و محدودیتهای
سرمایهای وضع شده است.
ولی با توجه بــه بحرانهای مختلف بانكی ،مانند بحران اعتباری
سالهای  2007-2008در بانکهای امریكا كه از اعطای وامهای بدون
پشتوانه نشئت میگرفت ،مشخص شده كه بخش بانكی به مقررات
مالی بیشتر و توجه ویژهای برای ریسكهای پیش روی خود نیاز دارد.
اینكه چه عواملی در درجه ریســكپذیری یك بانك نقش دارند
و چگونه میتوان رفتار ریســكپذیری بانك را با استفاده از ابزارهای
سیاستی مختلف تحت تأثیر قرار داد ،موضوع تحقیقات گوناگونی بوده
است .چندین مطالعه تجربی ،در كنار عوامل رایجی نظیر میزان رقابت
در بازار و اندازه بانك ،ساختار مالكیت بانكها را عاملی در نظر گرفتهاند
كه میتواند باعث تمایز سطح ریسكپذیری در بانكهای مختلف شود.
این مطالعات ،نحوه تأثیر دخالت صاحبان سرمایه در تصمیمگیریهای
مدیریتی را بررسی كردهاند .سرمایه بانك میتواند در اختیار چند یا
تعداد زیادی ســهامدار با سهمهای مالكیت متفاوت باشد و بر همین
اساس ،ساختارهای مالكیت متفاوتی در بانك شكل میگیرد .توانایی
سهامداران برای هدایت تصمیمگیری و سطح پذیرش ریسك مدیران،
قاعدتاً به چگونگی توزیع سهام بانك ارتباط دارد .البته در مورد مجرا
و شكل اثر تمركز مالكیت بر ریسكپذیری بانكها ،نظرهای متفاوتی
وجود دارد .برخی از محققان معتقد هســتند تمركز مالكیتی باال (به
شــكل وجود ســهامداران عمده) ،باعث قرار گرفتن بانك در معرض
ریسك باال میشــود زیرا ســهامداران عمده میتوانند تصمیمهای
مدیریت برای دستیابی به سود باالتر را به سمت شرایط پرریسكتری
سوق دهند .در دیدگاه مقابل ،در بانكهایی كه تمركز مالكیتی پایینی
دارند ،نبود امکان كنترل مدیران توسط سهامداران خرد و عدم تقارن
اطالعات میان مدیریت و ســهامداران ،باعث به وجود آمدن مشكل
حاكمیت شركتی میشــود و اثراتی منفی به شكل پذیرش ریسك
بیشتر ،در پی خواهد داشت.
دو دلیل اصلی باعث میشود ســهامداران كوچك قادر به اعمال
نفوذ در تصمیمهای مدیریتی شــركتهای بزرگ نشوند؛ اول اینكه
هزینههای كنترل تصمیمهای مدیریتی بسیار باال است ،به طوری كه
ســهامداران هیچ گزینهای جز پذیرش تصمیمهای مدیریت ندارند و

نظام بانكی در كنار بورس اوراق بهادار از اركان اصلی بازارهای مالی است و برای جذب و هدایت وجوه
سپردهگذاران وظیفه مهمی برعهده دارد .بیشتر فعالیتهای بانك با ریسك مواجه است ،اما میان
فعالیتهای بانكی ،برای بانك ،خدمات اعطای تســهیالت ریسك بیشتری به همراه دارد .بنابراین
بررسی نحوه اثرگذاری عوامل تعیینكننده ریسكپذیری در صنعت بانكداری ایران با تأكید خاص بر
متغیرساختارمالكیتبانكهادارایاهمیتخاصیاست.محمدعلیدهقاندهنوی،اویسمحرماوغلی
و محیا بائی ،در مقالهای با عنوان «عوامل تعیینكننده ریسكپذیری بانكها در ایران با تأكید بر ساختار
مالكیت» که در آخرین شماره مجله علمی -پژوهشی «تحقیقات مالی» در دانشکده مدیریت دانشگاه
تهران منتشر شده ،این هدف را دنبال کردهاند که خالصه آن را در ادامه میخوانید.

دوم اینكه ســهامداران خرد نمایندهای در هیئتمدیره ندارند .در این
شــرایط ،هیئتمدیره میتواند تصمیمی را اتخاذ كند كه در راستای
منافع سهامدار خرد نباشد.
عالوه بر ساختار مالكیت ،نوع مالكیت سهامداران بانكی نیز میتواند
باعث ایجاد ریســك برای بانك شود .تفاوت میان بانكهای دولتی و
خصوصی ،محور اصلی این بحث را شــكل میدهد .برخی محققان
معتقدند بانكهایی كه دارای مالكیت دولتی هستند بهمراتب با ریسك
بیشــتری روبهرو میشــوند ،زیرا به اعطای تسهیالت تكلیفی برای
پروژهای خاص و با ســودی معین مجبور میشــوند .عالوه بر این دو
مبحث ،فعالیت وامدهی بانكها تحت تأثیر اندازه بانك و رفتار سایر
بانكهــای رقیب در صنعت بانكداری نیز قــرار میگیرد .مطالعات
انجامشــده تأثیر اندازه بانك بر ریسك را به دو صورت متضاد ،ارزیابی

اندازه بانك و سودآوری بانك
با ریسكپذیری بانكها رابطه
مستقیم و بهرهوری با آن رابطه
عكس دارد .در نهایت نسبت
حقوق صاحبان سهام با ریسك
اعتباری رابطه مثبت و با ریسك
ورشكستگی رابطه منفی دارد
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هرچه تمركز مالكیت دولت در این بانكها افزایش مییابد ،ثبات بانك بیشتر میشود یا به
بیان دیگر ،ورود سهامداران جدید خصوصی در برخی بانكهای دولتی و اختالط مدیریت دولتی
و خصوصی در این بانكها به كاهش پایداری آنها منجر شده است.

ژورنال
مسئله
مسئله اصلی این تحقیق،
بررســی یكــی از عوامل
احتمالــی تعیینكننده
سطح ریسكپذیری در
صنعت بانكداری كشور
ایــران یعنــی ســاختار
مالكیت اســت و در كنار
آن بــه مجموعــهای از
ســایر عوامــل مؤثر بر
ریســكپذیری بانكها
نیز توجه شده است.

تمركزمالكیتباعث
افزایش ریسك
بانكها میشود .به
بیان دیگر ،با افزایش
تمركزمالكیتو
وجود سهامداران
عمده ،مدیران برای
كسبسودبیشتر
از سوی سهامداران
تحت فشار قرار
میگیرند و دست
بهتصمیمهای
ریسكیمیزنند
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كرده است .نخستین اســتدالل ،رابطه اندازه بانك و ریسك را منفی
میداند به این صورت كه بانكهای بزرگ ســبد داراییهای اعتباری
خــود را متنوعتر میكنند و از این طریق ،درآمد خود را نســبت به
بانكهای كوچكتر افزایش میدهند ،به بیان دیگر كاهش ریسك از
طریق متنوعسازی سبد داراییهای اعتباری را به عنوان یك راهبرد
ارتقای درآمد در بانكهای بزرگ میدانند كه به كاهش ریســك به
تناسب افزایش اندازه آنها منجر میشود .دومین نظر بیانگر رابطه مثبت
بین اندازه بانك و ریسك است .بر اساس این نظر ،وجود حمایت بیمه
سپرده و مقررات نظارتی سیستم بانكی به همراه اطمینان ضمنی از
وجــود حمایتهای فراتر از معمول بــرای بانكهای بزرگ ،آنها را به
سمت انتخاب فعالیتهایی با ریسك باالتر سوق میدهد .همچنین
ساختار رقابتی بازار نیز میتواند فعالیتهای بانكی را از طریق تغییرات
نرخ بهره ،در معرض ریسك قرار دهد.
نوع بازار میتواند دو اثر متضاد بر ریسك بانكی داشته باشد؛ نخست،
اگر صنعت بانكداری تمركز باالیی داشته باشد (رقابت كم) ،بانكها از
قدرت بازاری برخوردار میشوند و بهره كمتری به سپردهها پرداخت
میكنند ،از این رو با افزایش حاشیه سود بانكی (اختالف نرخ بهره وامها
و سپردهها) ،ریسك بانك كاهش مییابد .از طرف دیگر ،یك بازار بانكی
با رقابت كم به افزایش سود دریافتی از تسهیالت منجر میشود كه این
مسئله خود از طریق افزایش هزینه تأمین مالی بر وامگیرندگان فشار
میآورد و افزایش وامهای معوق را در پی دارد كه به تبع آن ،ریســك
بانك افزایش مییابد.
بررسی سیستم بانكداری ایران حاكی از باال بودن نسبت مطالبات
سررســید گذشته و معوق بانكها اســت .افزایش مجموع مطالبات
سررسید گذشته و معوق در واقع نشانهای از افزایش ریسك اعتباری
بانك است .بهتبع در چنین وضعیتی كه ریسك اعتباری بانكها در
درجات باالیی قرار گرفته و ثبات و سودآوری بانكها را در معرض خطر
قرار داده است ،بررسی رفتار بانكها و عوامل تأثیرگذار بر ریسك آنها
از اهمیت خاصی برخوردار است .در واقع مسئله اصلی تحقیق ،بررسی
یكی از عوامل احتمالی تعیینكننده سطح ریسكپذیری در صنعت
بانكداری كشــور ایران یعنی ساختار مالكیت است و در كنار آن به
مجموعهای از سایر عوامل مؤثر بر ریسكپذیری بانكها نیز توجه شده
است .برای این منظور از مدل دادههای طی سالهای 1388-1393
برای مجموعهای از  18بانک ایرانی استفاده شده است.
JJقوانین قدیمی
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل همه بانكهای كشور میشود كه
تعداد آنها در سال  1393معادل  31بانك است .اطالعات  18بانك از
این مجموعه به دست آمد و بهعنوان نمونه مورد مطالعه به كار گرفته
شــد .این نمونه از بانكها در ســال  1393بیش از  87درصد از كل
یها 89 ،درصد نیروی انسانی 85 ،درصد سپردهها و بیش از 86
دارای 
درصد تسهیالت بخش بانكی كشور را دارا هستند .از این رو میتوان
نتایج را به كل بانكهای كشور تعمیم داد.
مجموع یافتههای این تحقیق را میتوان در سه بند خالصه كرد؛
نخستین نتیجه این تحقیق بیانكننده این است كه تمركز مالكیت
باعث افزایش ریسك بانكها میشود .به بیان دیگر ،با افزایش تمركز
مالكیت و وجود سهامداران عمده ،مدیران برای كسب سود بیشتر از
سوی سهامداران تحت فشــار قرار میگیرند و دست به تصمیمهای
ریسكیمیزنند.
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دومین نتیجه این پژوهش بیان میكند كه در بانكهای خصوصی
با افزایش تمركز مالكیت ،ریسكهای اعتباری و ورشكستگی افزایش
مییابنــد .افزایش تمركز مالكیت در بانكهای كام ً
ال دولتی و دولتی
خصوصیشــده باعث افزایش نسبت تســهیالت غیرجاری (همانند
بانكهای خصوصی ولی با شدت كمتر) و كاهش ریسك ورشكستگی
(خالف بانكهای خصوصی ولی با شدت كمتر) میشود.
سومین نتیجه این تحقیق حاكی از ارتباط مثبت بین اندازه بانك و
ریسكپذیری بانكها است .آخرین نتیجه این تحقیق بیان میكند كه
با افزایش تمركز بازار ،ریسكپذیری بانكها كاهش مییابد و با احتیاط
بیشتری عمل میكنند.
در بانكهــای خصوصــی و دولتــی (كامــ ً
ا دولتــی و دولتی
خصوصیشده) تمركز مالكیت با ریسك اعتباری رابطه مثبت دارد ،با
این تفاوت كه شدت این رابطه در بانكهای خصوصی بیشتر است .از
طرف دیگر رابطه تمركز مالكیت با ریسك ورشكستگی در بانكهای
خصوصــی مثبت و در بانكهای دولتی منفی اســت و باعث كاهش
ریسك ورشكستگی میشود ولی باز هم قدرمطلق شدت این رابطه در
بانكهای دولتی نسبت به بانكهای خصوصی كمتر است.
همچنین اندازه بانك و ســودآوری بانك با ریسكپذیری بانكها
رابطه مســتقیم و بهرهوری با آن رابطه عكس دارد .در نهایت نسبت
حقوق صاحبان ســهام با ریســك اعتباری رابطه مثبت و با ریسك
ورشكستگی رابطه منفی دارد.
این یافتهها نشان میدهد تمركز مالكیت به طور كلی در بانكهای
خصوصی پدیده مطلوبی نیست و هر دو ریسك اعتباری و ورشكستگی
را افزایش میدهد .بر این اساس ،میتوان گفت در صورتی كه مدیریت
نظام بانكی كشور به دنبال ریسك كمتر در سیستم بانكداری باشد
الزم است ساختار مالكیت بانكها را به سمت تمركز كمتر سوق دهد.
در حال حاضر ،بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران حداكثر درصد
تصاحب سهام بانكها توسط اشخاص حقوقی و حقیقی را به ترتیب
برابر  10و  5درصد تعیین كرده اســت و این در حالی اســت كه در
پیشنویس طرح جدید قانون بانكداری كشــور ،افزایش این ارقام تا
 20درصد و بیشتر نیز پیشبینی شده است .اما یافتههای این تحقیق
رهنمود سیاستی معكوسی ارائه میدهد .در واقع ،نهتنها افزایش سقف
تصاحب سهام (كه به افزایش تمركز مالكیت منجر میشود) را مجاز
نمیداند بلكه الزم است با نظارت بیشتر ،اعمال مالكیت بیشتر از سقف
فعلی از طریق روشهای غیرمستقیم نیز كنترل شود.
همچنین یافته دیگر تحقیق نشان میدهد با افزایش تعداد بانكها
و كاهش تمركز صنعت بانكداری ،ریســك اعتباری و ورشكستگی
بانكها افزایــش مییابد .بنابراین در صورتی كه هدف مدیریت نظام
بانكی كاهش ریسكهای اعتباری و ورشكستگی باشد باید سیاستهای
متوازنی را برای جلوگیری از اثر كاهش تمركز كه باعث افزایش ریسك
بانكها میشــود ،اتخاذ كند .این امر میتواند از راههایی نظیر ادغام
بانكها و منع ورود بانكهای جدید پیگیری شود .در نهایت یافته دیگر
تحقیق را كه حاكی از اثر مثبت افزایش تمركز بر پایداری بانكهای
دولتی و دولتی اخیرا ً خصوصیسازی شده است میتوان در نقد روش
خصوصیسازی بانكهای دولتی به كار برد .در واقع نتایج نشان میدهد
هرچه تمركز مالكیت دولت در این بانكها افزایش مییابد ،ثبات بانك
بیشــتر میشود یا به بیان دیگر ،ورود سهامداران جدید خصوصی در
برخی بانكهای دولتی و اختالط مدیریت دولتی و خصوصی در این
بانكها به كاهش پایداری آنها منجر شده است.

در دهههای اخیر ،انرژی در کنار سایر عوامل تولید نقشی تعیینکننده در رشد اقتصادی کشورها داشته و اهمیت آن همچنان رو به
افزایش است .مقدار مصرف انرژی ایران در دوره  1346-91ساالنه  7.3درصد رشد داشته است در حالی که در این مدت تولید
ناخالص داخلی کشور به طور میانگین ساالنه  3.2درصد افزایش یافته است.

مولفههای موثر بر آلودگی محیط زیست ایران
رشد شهرنشینی باعث کاهش آلودگی در کشور شده است

نام پژوهش :پژوهش :ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر بر
آلودگی زیستمحیطی در ایران
پژوهشگران :نوید کارگر دهبیدی ،عبدالکریم اسماعیلی

همزمان با اینكه هدف بســیاری از سیاســتهای اقتصادی در
جوامع گوناگون دســتیابی به سطوح باالی رشد اقتصادی است،
مخاطرات زیستمحیطی ناشــی از فعالیتهای اقتصادی به یک
موضوع بحثبرانگیز تبدیل شــده است زیرا رشد اقتصادی سریع
به دلیل اســتفاده فزاینده از منابع طبیعی و انتشار حجمی بیشتر
از آالیندهها ،زیانهای جدی بر محیطزیست وارد میکند .در این
راستا بررســی ابعاد اقتصادی -اجتماعی انتشار گازهای آالینده و
آثار زیستمحیطی آنها به ویژه در شرایط کنونی که حجم گازهای
گلخانهای در حال افزایش است ،از اهمیتی شایان توجه برخوردار
است.
مجمع بینالمللی تغییرات آب و هوا در سال  2014تشریح کرد
که مهمترین مســئله محیطی این سده ،گرم شدن جهان است و
ارتباط تنگاتنگی بین میانگین درجه حرارت جهانی و انتشار گازهای
گلخانهای وجود دارد .در این فرایند افزایش انتشار دیاکسید کربن
بهعنوان یک عامل عمده معرفی شده است .با توجه به اینكه میانگین
مقدار انتشــار دیاکســید کربن در جهان به ازای هر واحد درآمد
برحســب دالر کمتر از  0.5کیلوگرم است ،این رقم برای ایران در
ســطح  0.76قرار دارد .بنابراین ،کشور ایران در زمره کشورهایی با
انتشار باالی آالیندگی است.
در دهههــای اخیر ،انرژی در کنار ســایر عوامل تولید نقشــی
تعیینکننده در رشد اقتصادی کشورها داشته و اهمیت آن همچنان
رو به افزایش اســت .مقدار مصرف انرژی ایران در دوره 1346-91
ساالنه  7.3درصد رشد داشته است در حالی که در این مدت تولید
ناخالص داخلی کشــور به طور میانگین ساالنه  3.2درصد افزایش
یافته است .این به معنی افزایش شدت مصرف انرژی در اقتصاد ایران
است .یافتههای مطالعه برخی محققان دیگر نیز نشان میدهد که در
دوره  1971-2010میالدی مصرف انرژی در ایران فراتر از میانگین
کشورهای عضو اوپک در حال افزایش بوده است .بخش انرژی 84
درصد انتشــار دیاکســید کربن و  64درصد انتشار سایر گازهای
گلخانهای در جهان را به خود اختصاص داده است .یافتههای مطالعه
سازمان جهانی محیطزیســت حاکی از آن است که  90درصد از
منشأ آلودگی دیاکسید کربن در ایران مربوط به بخش انرژی است.
آزادسازی تجاری که یکی از منابع رشد اقتصادی به شمار میرود
نیز میتواند آلودگی تولید کند .برخی کارشناسان ،بر این باورند که

کاهش آلودگی و دســتیابی به اقتصادی همراه با محیطزیست پاك یکی از موضوعهای مهم در
دهههای اخیر است .برای همین ،نوید کارگر دهبیدی و عبدالکریم اسماعیلی تحقیقی در زمینه
تاثیر عوامل اقتصادی بر آلودگی زیستمحیطی انجام دادهاند که نتایج آن با عنوان «ارزیابی عوامل
اقتصادی مؤثر بر آلودگی زیســتمحیطی در ایران» در آخرین شماره مجله علمی  -پژوهشی
«تحقیقات اقتصاد کشاورزی» در واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسالمی منتشر شده است .انجام در
این پژوهش با رویکردی کالن ،به ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر بر آلودگی زیستمحیطی در ایران
در سالهای  1350-1392پرداخته شده است .نتایج این پژوهش نشان دادند که اثر متغیر مصرف
انرژی در سطح باالیی از اهمیت آماری برخوردار است ،به گونهای که انتظار میرود با افزایش سرانه
مصرف انرژی به مقدار  10درصد ،سرانه انتشار آلودگی در بلندمدت حدود  8درصد و در کوتاهمدت
حدود  6درصد افزایش یابد .با  10درصد افزایش در رشد جمعیت شهرنشینی ،انتظار میرود سرانه
انتشار دیاکسید کربن در بلندمدت حدود  1.2درصد و در کوتاهمدت حدود  0.86درصد کاهش
یابد .شاخص آزادسازی تجاری با اثرگذاری ناچیز ،تاثیری منفی بر انتشار آلودگی دارد .بنابراین
نمیتوان ایران را به گونه طبیعی از نگرانیهای زیستمحیطی مصون دانست.

آزادسازی تجاری به دلیل افزایش استفاده از منابع زیستمحیطی
موجب تخریب محیطزیست میشود و افرادی دیگر اما بر این باورند
که افزایش تجارت در پی افزایش درآمد میتواند تقاضا برای ارتقای
کیفیت محیط زیســت را افزایش دهد و منافع ناشی از آزادسازی،
توانایی جبران هزینههای تخریب محیطزیســت را خواهد داشت.
افزایش تجارت از دو راه بر مقدار انتشار آلودگی اثر میگذارد :نخست
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رشد شهرنشینی در کنار سایر پیامدهای آن که باید
مورد بررسی بیشتر قرار گیرد ،از منظر کاهش سرانه
انتشار دی اکسید کربن پدیدهای مثبت است.

ژورنال

نمیتوان به
گونهطبیعی
ایران را از نگرانی
زیستمحیطی
مصون دانست و
توصیه میشود
بهویژه در سطوح
مقادیر درآمد
سرانه باالتر از
 2300دالر که روند
افزایش آلودگی
شتاببیشتری
مییابد ،با جدیتی
بیشتر در پی
کاهش انتشار
باشند
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از راه آلودگی ناشی از حمل و نقل بینالمللی و دوم اینكه آلودگی
از کشور واردکننده به کشور صادرکننده منتقل میشود .از آنجا که
فرآیند تولید به گونه معمول با انتشار آلودگی همراه است ،بنابراین
کشورهای صادرکننده کاال به دلیل اتخاذ سیاست تولید در داخل،
آلودگی بیشتری را منتشر میکنند ،در حالی که سایر کشورها با
اتخاذ رویکرد واردات به جای تولید ،شــرایط را برای کاهش نسبی
آلودگی فراهم میسازند .شاخص آزادسازی تجاری به صورت نسبت
تجارت (مجموع واردات و صادرات) به تولید ناخالص داخلی مورد
محاسبه قرار میگیرد .این شاخص برای ایران طی سالهای -2012
 1995به طور میانگین حدود  44درصد بوده است درحالی که این
شاخص برای بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه ،در طی دوره
یادشده باالی  75درصد است .بنابراین ،کشور ایران از حیث روابط
تجاری در مقایسه با بسیاری از کشورها جایگاه مناسبی ندارد و به
نظر میرسد که تأثیر شاخص آزادسازی تجاری در توضیح آلودگی
زیستمحیطیناچیزباشد.
نگرانیهای زیســتمحیطی افزون بر مصرف انرژی و تجارت،
در مورد افزایش جمعیت شهری
بهعنوان یک مســئله اجتماعی مسئله
نیز وجــود دارد .در مــورد رابطه کا هــش آ لو د گــی و
بیــن جمعیــت شهرنشــین و دستیابی به اقتصادی
آلودگی محیطزیست دو دیدگاه همراه با محیطزیست
متفــاوت وجــود دارد .دیــدگاه پاكیکیازموضوعهای
نخست اشاره میکند که افزایش مهم در دهههای اخیر
جمعیــت شــهری بــر آلودگی اســت .در این پژوهش
زیستمحیطی تأثیر مثبت دارد بــا رویکــردی کالن،
زیرا با افزایش شهرنشینی استفاده بــه ارزیابــی عوامــل
از زیرساختها ،حملونقل و انرژی اقتصــادی مؤثــر بر
افزایــش مییابد و نیــز انتقال از آلودگی زیستمحیطی
کشــاورزی به صنعت نیز باعث در ایران در ســالهای
افزایــش آلودگی محیطزیســت  1350-1392پرداخته
میشــود ،اما دیدگاه دوم تأکید شده است.
میکند که گسترش شهرنشینی
زمینه بهرهگیری از صرفههای ناشــی از مقیاس را در استفاده از
منابع ایجاد میکند و باعث میشــود انرژی در شهرها نسبت به
روستاها بهصورت کارا و بهینه مصرف شود و آلودگی کاهش یابد.
بنابراین ،رابطه بین رشد جمعیت شهری با آلودگی محیطزیست
میتواند مثبت یا منفی باشد .طبق آمار سرشماری سال ،1390
امروزه بیش از  71درصد جمعیت ایران در مناطق شهری زندگی
میکنند و با نگاه به متوسط جهانی نرخ شهرنشینی در کشورهای
توسعهیافته که  70تا  80درصد است ،ممکن است از ناحیه انتقال
جمعیت روستایی به مناطق شهری پتانسیل چندانی برای بهبود
کیفیت محیطزیست در دسترس نباشد ،اما با توجه به اینكه یکی
از شــاخصهای مهم سنجش کیفیت زندگی ،تراکم نفر در اتاق
اســت و این شاخص برای کشورهای توسعهیافته برابر  0.66و در
ایران حدود  1.20نفر در اتاق است .همچنین شاخص یادشده در
شهرهای ایران نسبت به روستاها بیشتر است .بنابراین با توجه به
باال بودن این شــاخص در ایران ،میتوان گفت که شهرهای ایران
نسبت به روستاها از حیث صرفههای ناشی از مقیاس در استفاده از
منابع ،کاراتر عمل میکنند.
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JJنقش مثبت شهرنشینی
در این پژوهش عوامل اقتصادی -اجتماعی مؤثر بر انتشار آلودگی
مورد ارزیابی قرار میگیرند .شاخص انتشار آلودگی در اینجا انتشار
دیاکسید کربن برحسب تن است .متغیرهای مورداستفاده در این
پژوهش عبارتاند از:
 -1تولید ناخالص داخلی که برابر است با حاصل جمع ارزشافزوده
ناخالص تمامی تولیدکنندگان مقیم یک کشــور افزون بر هر نوع
مالیات وضعشده ،منهای یارانه که در ارزش ستانده تولیدات وجود
ندارد .این شاخص برحسب دالر محاسبه میشود.
 -2مصرف انرژی که برحســب کیلوگرم معادل نفت خام محاسبه
میشود .این متغیر بیانگر مصرف اولیه انرژی پیش از تبدیل به سایر
سوختهای پایانپذیر است و معادل تولید بومی یک کشور افزون
بر واردات و تغییرات موجودی انبار ،منهای صادرات و سوختهای
عرضهشــده به کشــتی و هواپیماهایی کــه در بخش حملونقل
بینالمللیمشغولهستند.
 -3درجــه باز بودن تجارت که برابر با مجمــوع صادرات و واردات
کاالها و خدمات نســبت به تولید ناخالص داخلی برحسب درصد
است .مهمترین مزیت این شاخص سادگی محاسبه آن و در اختیار
بودن دادههای موردنیاز در مطالعات بین کشوری است.
 -4رشد جمعیت شهرنشین که به افراد ساکن در مناطق شهری
یک کشور اشاره میکند و برحسب درصد است.
محققان با استفاده از دو آزمون علمی فولر تعمیمیافته و فیلیپس
پرون به این نتیجه رســیدند که برای آلودگی زیســتمحیطی از
شاخص سرانه انتشار دی اکسید کربن استفاده شود .نتایج پژوهش
نشان میدهد که رابطه  Nشکل برعکس میان درآمد سرانه و انتشار
آلودگی برقرار اســت .بنابراین ،نمیتوان به گونه طبیعی ایران را از
نگرانی زیســتمحیطی مصون دانست و توصیه میشود بهویژه در
سطوح مقادیر درآمد ســرانه باالتر از  2300دالر که روند افزایش
آلودگی شتاب بیشــتری مییابد ،با جدیتی بیشتر در پی کاهش
انتشــار باشند .در تحقیقات قبلی مشخص شده بود که حدود 65
درصد از انتشــار گازهای گلخانهای تنها ناشــی از تولید یا مصرف
انرژی است اما در این تحقیق معلوم شد که حدود  80درصد انتشار
آلودگی مربوط به بخش انرژی است .برخی از مطالعات یارانه را علت
مصرف باالی انرژی مطرح کردهاند .یافتههای مطالعه برخی محققان
نشان داده اســت که کاهش مصرف انرژی در اثر کاهش یارانه آن
میتواند منجر به کاهش قابلمالحظه انتشار گازهای گلخانهای در
ایران شود .از آنجا که افزایش سطح تجارت در ایران با کاهش انتشار
آلودگی همراه است ،بنابراین توسعه روابط تجاری و تخصیص مبتنی
بر بازار ،اقدامی مفید در جهت بهبود کیفیت محیطزیســت است.
افزون بر این ،میتوان بخشــی از درآمدهای حاصله روابط تجاری
را به حمایت از مباحث زیستمحیطی و کاهش آلودگی اختصاص
داد و در فرایند انتقال تکنولوژی توجه خود را به فناوریهای پاك
و با آالیندگی کمتر مبذول کرد .رشد جمعیت شهرنشین در ایران
تأثیری منفی بر سرانه انتشار آلودگی دارد .بنابراین ،به نظر میرسد
که شهرها نسبت به روستاها به دلیل تراکم بیشتر در واحد سطح و
در نتیجه برخورداری از صرفههای حاصل از مقیاس ،کارایی بیشتری
در مصرف منابع مولد آلودگی دارند .به این ترتیب ،رشد شهرنشینی
در کنار سایر پیامدهای آن که باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد ،از
منظر کاهش سرانه انتشار دی اکسید کربن پدیدهای مثبت است.

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

دنیایمتوسطها

نقش نظام مالیاتی در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط
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بـهـانـه

در ایران حمایتهای مالیاتی بیشتر در قالب معافیتهای بخشی یا موردی بوده و توجه خاصی به بنگاههای کوچک و متوسط نشده است .به این بهانه سعی شده است در این مقاله
به نقش نظام مالیاتی در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط پرداخته و تاثیر آن بر سرنوشت این بنگاهها بازخوانی شود.

محمد وصال
اقتصاددان

چرا باید خواند:
بنگاههای کوچک و
متوسطبهعنوانحلقه
پیونددهندهبنگاههای
بزرگ و خیلی کوچک
نقش مهمی در پویایی
اقتصاد بر عهدهدارند ،اما
با مشکالتی چون مالیات
مواجه هستند .این مقاله
را بخوانید.

بنگاههای کوچک و متوسط بهعنوان حلقه پیونددهنده بنگاههای بزرگ
و خیلی کوچک نقش مهمــی در پویایی اقتصاد بر عهدهدارند .بنگاههای با
بهــرهوری باالتر باید بتوانند فعالیتهای خود را توســعه دهند و در صورت
موفقیت از یک بنگاه کوچک به سطح متوسط و سپس بزرگ برسند .سهم
نسبتاً باالیی از نیروی کار نیز معموالً در بنگاههای کوچک و متوسط شاغل
است .شکل يك توزیع تعداد کارگاههای صنعتی دارای بیش از  10کارکن را
در سال  1392نشان میدهد .براساس این شکل حدود  83درصد کارگا ههای
صنعتــی با بیش از  10نفــر کارکن را کارگاههای با کمتــر از  100کارکن
تشکیل میدهند .البته سهم اشتغال و ارزشافزوده این بنگاهها بهاندازه سهم
تعدادیشان نیست .در سال  ،1390درصد اشتغال بنگاههای با کمتر از 100
کارکن نســبت بهکل شاغالن بنگاههای صنعتی با بیش از  10کارکن ،تنها
 30.6درصد است ،درصد ارزشافزوده بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط
نسبت بهکل ارزشافزوده بخش صنعت هم حدود  14درصد بوده است (مرکز
پژوهشهای مجلس.)۱۳۹۴ ،
ایدههای جدید نیازمند تأمین اعتبار هستند اما بنگاههای کوچک شاید
وثایق و اعتبار الزم برای دریافت وام از بانکها را نداشته باشند .وامهای خرد
نیز ب ه کار توسعه کسبوکارهای آنها نمیآید .لذا معموالً این بنگاهها با آورده
سهامداران تأمین مالی 2میشــوند .از طرف دیگر توسعه فعالیتهای بنگاه
الجرم باعث افزایش نمو ِد بیرونی آن و سخت شدن فرار از چتر قوانین مالیاتی
و بیمهای میشــود .ازاینرو هزینههای ورود به بخش رسمی بهعنوان مانعی

جدی برای توسعه بنگاههای کوچک و متوسط عمل میکند .بنابراین در اغلب
کشورها قانونگذار تمهیداتی برای حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط
در نظر میگیرد .در ایران حمایتهای مالیاتی بیشــتر در قالب معافیتهای
بخشــی و موردی بوده و توجه خاصی به بنگاههای کوچک و متوسط نشده
است .در این مقاله به دو جنبه از نقش نظام مالیاتی در حمایت از ایندست
بنگاهها پرداخته میشــود .اول ،تسهیالتی بحث میشود که به شرایط ویژه
تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط توجه دارد .سپس تسهیالت مرتبط با
دوران ورود و توسعه بنگاههای کوچک به بحث رسمی در نظر گرفته میشود.
نظام مالیاتی معموالً به نفع تأمین مالی از طریق اعتبار عمل میکند
و اقساط وامها هزینه قابل کسر بهحساب میآید ،اما هزینه فرصت
سرمایه صاحبان سهام نقشی در کاهش بار مالیات ایفا نمیکند .این ناهمسانی
مواجهه نظام مالیاتــی با دو نوع تأمین مالی در کنار دسترســی ضعیفتر
بنگاههای کوچک و متوسط به اعتبارات ،نیاز به قواعد خاص این بنگاهها در
خصوص اســتهالک را نشان میدهد .در کشورهای پیشرفته معموالً هزینه
سرمایهگذاری برای بنگاههای کوچک بهصورت دفعتی (هزینهکرد فوری )3یا
با سرعت بیشتر (استهالک عاجل )4نسبت به سایر بنگاهها از درآمد مشمول
مالیات قابل کسر است .لذا بنگاهها میتوانند با سرمایهگذاری در ادواری که
سود بیشتری کسب کردهاند مالیات پرداختی خود را کاهش دهند که بهنوعی
امکان هموارسازی سود قبل از مالیات را به آنها میدهد .هزینهکرد فوری یا
استهالک عاجل با کاهش هزینه مؤثر سرمایهگذاری موجب تقویت انگیزههای
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آکــادمـی
سرمایهگذاری بنگاهها ميشود و به شکلی میتواند جبرانکننده تکیه بیشتر
بنگاههای کوچک و متوسط بر تأمین سرمایه از طریق آورده صاحبان سهام
باشــد .جنبه دیگر انعطاف در اعمال هزینههــای قابلقبول برای بنگاههای
کوچک و متوسط ،باالخص بنگاههای نوظهور ،اجازه سخاوتمندانه انتقال زیان
ساالنه به دورههای بعد است .ژاپن ،کره جنوبی و اسپانیا مقررات منعطفتری
برای انتقال ضرر در بنگاههای کوچک و متوسط نسبت به بنگاههای بزرگتر
دارند .ژاپن به بنگاههای کوچک و متوسط اجازه میدهد  100درصد از درآمد
مالیاتپذیر خود را با زیان سال قبل تهاتر کنند ،درحالیکه این مقدار برای
بنگاههای بزرگ حداکثر  65درصد تا سال  2016و  50درصد در سال 2017
است (.)OECD, 2015
بنگاههای بخش رسمی باید با قوانین و مقررات متعددی منجمله
قواعد مالیاتی هماهنگ شــوند .هزینههای ناشی از ایفای تعهدات
قانونی به دو بخش هزینههای مستقیم (مث ً
ال مالیات) و هزینههای تمکین
تفکیک میشــوند .این هزینهها مانع اصلی برای توســعه بنگاههای خیلی
کوچک و رسیدن به سطح بنگاههای کوچک و متوسط بهحساب میآیند .در
این زمینه قانونگذار الزم است مقدمات الزم را برای آشنایی هرچه بیشتر
بنگاههای تازهوارد فراهم کند .به عالوه با در نظر گرفتن تخفیفاتی باید شرایط
ورود بنگاههای کوچک را به بخش رسمی تسهیل کند .وقتی بنگاههای بهرهور
کوچک فرصت رسمی شدن بیابند ،به توسعه سهم بازار خود ميپردازند و
عم ً
ال بنگاههای کمبهرهور را از گردونه خارج میکنند که باعث بهبود بهرهوری
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توزیع تعداد بنگاههای صنعتی با بیش از 10کارکن در سال1392

تعداد کارکن
منبع :طرح سرشماری کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر در سال  ،1392مرکز آمار ایران

نکتههایی که باید بدانید
[دو مانع اصلی در مسیر توسعه فعالیتهای بنگاههای کوچک و متوسط وجود دارد :تأمین
مالی و تمکین قوانین.
[در کشورهای پیشرفته حمایتهای متنوعی در قالب تسریع در استهالک ،تسهیالت انتقال
زیان بیندورهای ،کاهش مالیات در دوران گذار و تسهیل قواعد تمکین توسط نظام مالیاتی
اعمال میشود.
تهای میانمدت میتواند به
[در کشورهایی که بخش غیررسمی نقش پررنگی دارد ،معافی 
ایجاد انگیزه رسمی شدن کمک كند و در بلندمدت پایه مالیات را توسعه دهد.
تنام مالیاتی) به دو صورت
[در برخی از کشورها ،معافیتهای مالیاتی دوران ورود (ثب 
شیافته یا نرخ صفر اعمال میشود .بنگاههای تازهوارد با توجه به هزینههای
نرخهای کاه 
تهای ویژهای هستند.
راهاندازی و نیز هزینههای آشنایی با قوانین و مقررات نیازمند حمای 
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کل خواهد شــد .معافیتهای مالیاتی دوران ورود (ثبتنام مالیاتی) به دو
صورت نرخهای کاهشیافته یا نرخ صفر اعمال میشود .بنگاههای تازهوارد با
توجه به هزینههای راهاندازی و نیز هزینههای آشــنایی با قوانین و مقررات
نیازمند حمایتهای ویژهای هســتند .در این راستا برخی از کشورها برای
بنگاههایی که تازه ثبتنام میکنند ،تخفیفات مالیاتی برای مدت محدود ارائه
میکنند .برای مثال کشور مکزیک در سال اول ورود  ۱۰۰درصد مالیات بر
درآمد ،ارزشافزوده و مقطوع را میبخشد .نرخ معافیت از این مالیاتها طی
ش مييابد و نهایتاً حذف میشود .همین کشور
بازه  ۱۰ســاله بهمرور کاه 
معافیتهایی را برای حق بیمه اجتماعی کارکنان شاغل در بنگاههای تازهوارد
در نظر میگیرد که طی بازهای 10ساله حذف میشوند (.)OECD, 2015
اغلب کشورهای پیشرفته نیز با کاهش نرخ برای تازهواردان به حمایت از آنها
میپردازند .توجیه اغلب این برنامهها حمایت از سرمایهگذاری توسط نوآوران
تازهوارد و کمک به تطبیق با شرایط بخش رسمی است .در کشورهایی که
بخش غیررسمی نقش پررنگی دارد ،معافیتهای میانمدت میتواند به ایجاد
انگیزه رسمی شدن کمک كند و در بلندمدت پایه مالیات را توسعه دهد .جنبه
دوم ،حمایت از بنگاههای تازهوارد ،کاهش هزینههای تمکین مالیاتی است.
هزینههای تمکین مالیاتی از دو جزء هزینههای ثابت (مث ً
ال آشنایی با قوانین)
و متغیر تشکیل میشــوند .انتظار میرود با افزایش اندازه بنگاه هزینههای
متغیر تمکین افزایش یابند ،اما ایــن افزایش به میزانی نخواهد بود که بار
مجموع هزینههای تمکین را افزایش دهد .لذا بنگاههای کوچکتر فشــار
بیشــتری برای تمکین مالیاتی متحمل میشوند .عواملی مانند تعداد انواع
مالیاتها ،تغییرات قوانین مالیاتی ،پیچیدگی نظام مالیاتی و عدم شفافیت
قوانین مالیاتی ،باعث افزایش هزینه تمکین میشوند .کاهش هزینه تمکین
عالوه بر حمایت از بنگاهها ،انگیزه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد را نیز برای
آنها افزایش میدهد .در کشــورهای مختلــف از روشهای متنوعی برای
سادهسازی نظام مالیاتی اســتفاده میشود .یکی از اینروشها جایگزینی
تعدادی از مالیاتها با یک مالیات است .در این روش بنگاههای مشمول ،که
معموالً باید از حدی کوچکتر باشــند ،میتوانند بهجای محاسبه تکتک
مالیاتهای موظف ،صرفاً یک مالیات جایگزین را بپردازند (.)OECD, 2015
بهطور خالصه ،بنگاههای کوچک و متوســط به علت سهم باال در ایجاد
ارزشافزوده و اشتغال نقش مهمی در رشد اقتصادی دارند .مشکالت تأمین
مالی و هزینههای ورود به بخش رســمی دو مانع اصلی توسعه فعالیتهای
این بنگاههاست .حمایتهای مالیاتی از بنگاههای کوچک و متوسط میتواند
جبرانکننده این موانع باشد .در کشورهای پیشرفته حمایتهای متنوعی در
قالب تسریع در استهالک ،تسهیالت انتقال زیان بیندورهای ،کاهش مالیات
در دوران گذار و تسهیل قواعد تمکین توسط نظام مالیاتی اعمال میشود .عدم
توجه نظام مالیاتی کشور به مقوله بنگاههای کوچک و متوسط عم ًال مانعی
جدی در برابر توسعه این بنگاهها ایجاد کرده است .ازاینرو یکی از لوازم ایجاد
رشد پایدار در کشور تالش برای رفع این موانع توسعه بنگاههاست.
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پینوشت

 .1این مقاله بر اساس مقالهای است که برای مرکز تحقیقات و بررسیهای اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران ،توسط نگارنده تهیه شده بود ،تنظیم شده است.
2. Equity finance
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4. Accelerated depreciation

بودجهریزی عملیاتی یا بودجهریزی بر اساس عملکرد در آموزشوپرورش قابلاجرا نیست .به این دلیل
ساده که بین  90تا  98درصد بودجه مصوب آموزشوپرورش صرف پرداخت حقوق کارکنان میشود
و اصو ً
ال مدیران وزارتخانه قادر به صرفهجویی و بهینهسازی در این حوزه نیستند.

از ناممکنها حرف نزنید

شعار بودجهریزی عملیاتی در آموزشوپرورش تخیل محض است

علی الهیار ترکمن در دومین روز گردهمایی مشــترک اعضای
شورای معاونان و مدیران کل آموزشوپرورش در اردوگاه فرهنگی
تربیتی شهید باهنر تهران ،با اشاره به تصویب کلیات بودجه سال
 97در مجلس شــورای اسالمی گفت« :دولت همه سازمانها و
دســتگاهها را موظف کرده اســت تا بودجهریزیهای خود را بر
اســاس عملکرد انجام دهند .این الزام چه از طرف دولت باشــد
چه نباشــد ما باید خودمان را موظف بدانیم که بودجهریزیمان
را بر اســاس عملکرد انجام دهیم ».بهاینترتیب مهمترین مقام
شیرزاد عبداللهی
آموزشوپرورش در امور مالی و اعتباری ،وزارت آموزشوپرورش را
کارشناس آموزش و پرورش
متعهد به اجرای بودجهریزی بر اساس عملکرد میداند .به نظر من
با تعریفی که آقای روحانی ،رئیسجمهور از بودجهریزی عملیاتی
ارائه دادهاند بودجهریزی عملیاتی یا بودجهریزی بر اساس عملکرد در آموزشوپرورش قابلاجرا نیست .به
این دلیل ساده که بین  90تا  98درصد بودجه مصوب آموزشوپرورش صرف پرداخت حقوق کارکنان
میشود و اصوالً مدیران وزارتخانه قادر به صرفهجویی و بهینهسازی در این حوزه نیستند .مدیران ارشد
آموزشوپرورش در جمع معلمان خود را مدافع افزایش حقوق کارکنان و افزایش بودجه نشان میدهند
اما در حضور رئیسجمهور دقیقاً برعکس حرف میزنند .این پارادوکس به دالیل سیاسی قابلحل نیست.
اساس بودجهریزی عملیاتی افزایش بهرهوری است .بهرهوری یعنی انجام یک کار با کیفیت خوب و
قیمت کمتر .این مفهومی است که همه ما در حوزه خصوصی زندگی میپسندیم .من و شما در زندگی
ب خانه ما بترکد دنبال
خصوصی ســعی میکنیم بهترین کاال را با کمترین قیمت بخریــم .اگر لول ه آ 
لولهکشی میرویم که با قیمت کمتر بهترین خدمت را ارائه دهد .اما برای انجام یک کار دولتی ،که نیاز
به یک نفر دارد باید  4نفر استخدام شود و نهایتاً کار نیمهتمام بماند .هرچه یک سیستم دولتیتر باشد،
هزینهها بیشتر و بهرهوری پایینتر است .در زندگی خصوصی بهرهوری امری مثبت و عقالنی است اما در
سیستم دولتی کلمات بهرهوری و صرفهجویی برای کارکنان دولت از باال تا پایین بار منفی دارد .تصور
غالب این اســت که پول دولت بهاندازه ریگهای کویر لوت و آب اقیانوسها اســت .اص ًال در فرهنگ ما
دولت یعنی ثروت .درواقع عدهای بهجای درآمدهای دولت ،ثروت بالقوه مرز پر ُگهر را میگذارند و نتیجه
میگیرند که محدودیت منابع دولت دروغ است .اما محدودیت منابع امری واقعی است .دولت به معنای
«دولت» روحانی پول و اعتبار کافی برای پاسخگویی به هزینهها را ندارد و حتی از عهده قولهایی که در
الیحه بودجه میدهد برنمیآید و با کسری بودجه  20درصدی در سال آینده مواجه است.
آقای روحانی هیچگاه به معلمان وعده افزایش حقوق نداده است .به عبارتی دودوزهبازی نکرده است.
روحانی در اوج تبلیغات انتخاباتی در  13خرداد  92میگوید ...« :وقتی موفق شــدیم رونق نســبی را
برگردانیم و این تنگناهای بودجهای رفع شد ،نباید نگاه انقباضی به اعتبارات آموزشوپرورش داشته باشیم
و واقعاً آن را سرمایهگذاری بلندمدت بدانیم .من با صراحت میگویم نجات آموزشوپرورش درگرو نجات
اقتصادی کشــور است و هر برنامهای که فقط دنبال دادن اعتبارات بیشتر بدون نجات اقتصادی کشور
باشــد ظاهرسازی است .وقتی رشد اقتصادی ما منفی شده و  70درصد کارگاههای صنعتی تعطیل یا
نیمهفعال هستند ،نفت هم تحریم است و کشور منابع درآمدیاش محدودشده است ،از کجا باید اعتبار
الزم برای بهبود وضعیت معلمان یا تحول در نظام آموزشی را تأمین کرد .باید واقعبین بود و فهمید که
بدون تغییر نگرش ما به تعامل با جهان ،گشودن بنبستها و اصالح روشها و رویکردهای کلی مدیریتمان
نمیتوانیم این مسائل را حل کنیم ».درست است که بخش کوچکی از تحریمها برداشتهشده اما نگرش
حکومت به تعامل با جهان تغییر نکرده است .رفرم اقتصادی در بانکها اتفاق نیفتاده و فضای امنی برای
سرمایهگذاری ایجاد نشده است .به عبارتی هنوز آن رونق اقتصادی ایجاد نشده که نگاه انقباضی به بودجه
آموزشوپرورش برداشته شود .آقای روحانی در نطق  19آذر خود در مجلس و هنگام تقدیم الیحه بودجه
هشــدار داد که روند بودجهنویسی سنتی جواب نمیدهد .بودجهنویسی سنتی از نگاه رئیسجمهوری
یعنی اختصاص بودجه ســال قبل به عالوه  10درصد افزایش .روحانی میگوید« :اگر روند ســالهای
گذشته ادامه پیدا کند ،فرض محال که دولت دوازدهم بتواند کشور را اداره کند ،دولت بعد حتماً نمیتواند
اداره کند .ما در یک بنبســت قرار میگیریم ».بنبستی که روحانی از آن سخن میگوید این است که

درآمدهای نفتی دولت ثابت است ،افزایش مالیاتها در بخش مردم با مقاومت روبهرو میشود و در بخش
پنهان اقتصاد اخذ مالیات غیرممکن اســت .صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی ورشکستهاند.
تقریباً همه اقشــار از بازنشسته تا شاغل و بیکار و کارمند و معلم و کارگر مطالبات معیشتی دارند70 .
میلیون نفر یارانه میگیرند .محیطزیست ایران در حال نابودی است .فرماندار تهران هشدار داده که اگر
بارندگی کافی نشود نیمی از مردم تهران و کرج تابستان آینده آب آشامیدنی ندارند .مسئوالن از شش
ابرچالش یاد میکنند که در آستانه تبدیل به ابربحران هستند .حتی برخی جامعهشناسان اعتراضات اخیر
را ناشی از تغییر شرایط اقلیمی و نابودی کشاورزی و مهاجرت روستاییان به شهرهای کوچک میدانند.
بودجهریزی عملیاتی یعنی مبنای تخصیص بودجه به دستگاهها بر اساس قیمت تمامشده محصول یا
خدمت ارائهشده در بخش خصوصی باشد .روحانی میگوید« :دولت باید بتواند با بخش خصوصی رقابت
کند یا واگذار کند ».روحانی وارد مصادیق میشود و میگوید« :اگر بناست ما بیماری را معالجه کنیم با چه
هزینهای؟ اگر عمل جراحی انجام میدهیم با چه هزینهای؟ اگر دانشجویی میخواهد تربیت شود با چه
هزینهای؟ اگر دانشآموزی باید کالس درسش را بگذراند با چه هزینهای؟ وقتی مقایسه میکردیم هزینه
دستگاههای دولتی را با بخش خصوصی اص ًال قابلمقایسه نبود ...من آن آغازی که وزیر آموزشوپرورش را
در این دوره میخواستم معرفی کنم گفتم یک دانشآموز را اگر ما صندلیاش را از یک مدرسه خصوصی
بخریم ممکن است برای ما یکمیلیون تمام شود اما یک دانشآموز که در اختیار شما میگذاریم یعنی
وزارت آموزشوپرورش  2و نیم میلیون تومان هزینه میکنید .از هردو حرف من ایراد گرفت گفت اوالً اگر
بخش خصوصی بدهیم یکمیلیون نمیشود 800 ،هزار تومان میشود .اگر به بخش دولتی بدهیم  2و
نیم نمیشود و نزدیک  3میلیون میشود ».من دقیقاً از سخنرانی رئیسجمهور متوجه نشدم که چهکسی
حرف رئیسجمهور را تصحیح کرده؟ جناب بطحایی؟ وزیر سابق یا شخص دیگری؟ اما روشن است که
آقای بطحایی آنجا حضورداشته است .کلیت حرف رئیسجمهور در مورد تفاوت هزینه در دستگاه دولتی
و بخش خصوصی درست است .اما بودجهریزی عملیاتی بر مبنای قیمت خدمات در بخش خصوصی را
چگونه میتوان در آموزشوپرورش که بین  90تا  98درصد بودجه صرف هزینههای کارکنان میشود
اجرا کرد؟ برمبنای بودجهریزی عملیاتی بودجه آموزشوپرورش به قیمت ثابت باید درنهایت از مث ًال 36
هزار میلیارد به  12هزار میلیارد کاهش یابد .برای تحقق این امر یا باید حقوق را به یکسوم برسانند یا
ظرف چند سال با اجرای سیاست بسته حمایتی بهجای استخدام رسمی معلم مث ًال سالی  5درصد یا 10
درصد از مدارس را از طریق خرید خدمات آموزشــی اداره کنند .من به ایرادها و انتقادهای همکاران به
این طرح واقفم .در اینجا هم بحث من بر دفاع از این طرح یا رد آن نیست .میخواهم تناقض بین گفتار
و عمل مدیران آموزشوپرورش از وزیر تا معاونانش را نشان دهم .وزیری که با شرط اجرای سیاستهای
رئیسجمهور و تأیید تعریف رئیسجمهور از بودجهریزی عملیاتی معرفی میشــود در روز اول کاری
خودش برای معلمان و بازنشستگان پیام تصویری میفرستد و شعار معیشتی میدهد .معاون وزیر که
خودش را متخصص بودجه و برنامه میداند قول اجرای بودجهریزی عملیاتی میدهد .اما از سوی دیگر
استداللهایش بر مبنای درصد افزایش بودجه آموزشوپرورش نسبت به سال گذشته است .هدف من
نشان دادن دوگانه گفتاری و دوگانه رفتاری مدیران آموزشوپرورش است .توصیف بودجهریزی عملیاتی
در ســخنان رئیسجمهور و مثالهای او بهقدری شفاف و روشن است که نیاز به تعبیر و تفسیر ندارد.
آقای بطحایی و معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی که عهدهدار مسائل بودجه وزارتخانه هستند توضیح
دهند که آیا با بودجهریزی عملیاتی با تعریف رئیسجمهور موافقاند؟ اگر موافقاند چگونه میتوانند قیمت
تمامشده تربیت یک دانشآموز ابتدایی را از  3میلیون تومان به یکمیلیون کاهش دهند؟ اگر مخالفاند
چرا وزیر آموزشوپرورش در حضور رئیسجمهور از هر دو حرف رئیسجمهور ایراد میگیرد و میگوید
قیمت واقعی یکمیلیون نیست و  800هزار تومان است و قیمت دولتی  2و نيم میلیون نیست و  3میلیون
است؟ چرا نگفتند که  95درصد بودجه صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان میشود و کارکنان از
حقوق خود ناراضی هستند و امکان تعدیل نیرو یا کاهش حقوق وجود ندارد؟ اینکه در هیئت دولت و
سازمان برنامه قول صرفهجویی و کاهش هزینه و بودجهریزی عملیاتی بدهیم و به معلمان که میرسیم
وعده افزایش حقوق و مزایا بدهیم و وزیر خود را نماینده صنفی یکمیلیون معلم و  800هزار بازنشسته
معرفی کند ،بوی تزویر و فریب میدهد .تصور این اســت که معلمان دلشــان به شعار خوش میشود.
همین رفتار پوپولیستی مدیران در برخورد با معلمان کار منتقدان را در تحلیل بودجه دشوار میکند.
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آکــادمـی

«قلبم» ،شادمانی و توسعه

پیوند شادی و توسعه چگونه پیوندی است؟

بـهـانـه

ی است که این روزها فراوان تکرار میشود .دولتها و رژیمهای سیاسی در باالترین سطوح برنامههایی برای دستیابی به توسعه تدوین میکنند و فعاالن اقتصادی از
توسعه کلیدواژها 
شاخصهای اقتصاد میگویند .اما جامعهشناسان و متخصصان علوم انسانی از شاخصهای انسانی سخن میگویند .در این مقاله شروین وکیلی از احساسات و توسعه سخن گفته است.

شروین وکیلی
جامعهشناس

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
ارتباط میان توسعه
و شادمانی را ادراک
کنید ،اینکه شادی و
آرامش قلبی چگونه
معیاری در سنجش
موفقیتبرنامههای
توسعه است ،خواندن
این مقاله به شما
پیشنهادمیشود.

ی است که این روزها فراوان تکرار میشود .دولتها
توسعه کلیدواژها 
و رژیمهای سیاسی در باالترین سطوح برنامههایی برای دستیابی
به توســعه تدوین میکنند ،كه بر اساس کامیابی یا ناکامیشان در
توسعه کشورشان مورد داوری قرار میگیرد ،و پژوهشگران متغیرها و
شاخصهایی را رصد میکنند که توسعه را اندازهگیری میکند .این
کلیدواژه به نوعی در زمانه ما به محوری زرین میماند که متنها و
سندهای رسمی فراوانی گرداگردش چرخش میکند.
توسعه اما مفهومی بحثبرانگیز است .اگر کشمکشهای میان
نسبیگرایان و عینیگرایان را کنار بگذاریم ،بپذیریم که شاخصهایی
عام و فراگیر وضعیت مطلوب برای تمام جوامع را نشــان میدهد،
به این پرسش بنیادین برمیخوریم که این شاخصها چه هستند؟
و با چه ابزارهایی میتوان اندازهگیریشــان کرد؟ حاصلجمع کل
بحثهایی که درباره مفهوم توسعه وجود دارد درنهایت پنج محور
را در این زمینه معرفی میکند .یعنی کشورها در راستای سیاسی،
فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی یا انسانی ممکن است توسعه پیدا کنند
و بسته به اینکه این شاخصهایشانهماهنگ و درهمپیوسته رشد
کند یا نه ،با توسعه متوازن یا نامتوازن درگیر خواهند شد .به همین
ترتیب ترکیب این پنج شــاخص اگر در درازمدت رشد افزایندهاش
را حفظ کند توســعهای پایدار خواهیم داشت ،وگرنه توسعه امری
شــکننده و موقت خواهد بود و نتیجه شــرایطی تصادفی به شمار
یآید.
م 
تجربه تاریخی و تحلیلهای جامعهشناســان نشــان داده که

نکتههایی که باید بدانید
[توسعه موزون باید در همه شاخصها در درازمدت رشد افزایندهاش را حفظ کند ،وگرنه
توسعه امری شکننده و موقت خواهد بود و نتیجه شرایطی تصادفی به شمار میآید.
[طی سالهای اخیر در نظریه زُروان ،نظریهای که روان -جامعهشناسانه است و در چارچوب
رویکرد سیستمهای پیچیده که پیوند میان منها و نهادها (یعنی عاملیتهای انسانی و
ساختارهای اجتماعی) را تحلیل میکند ،ارتباط میان شاخصهای توسعه متوازن سنجیده
میشود.
[کشورها در راستای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی یا انسانی ممکن است توسعه
پیدا کنند و بسته به اینکه این شاخصهایشا 
ن هماهنگ و درهمپیوسته رشد کند یا نه ،با
توسعه متوازن یا نامتوازن درگیر خواهند شد.
[توسعه سیاسی سطح اجتماعی و گسترش میدانهای قدرت و توسعه فرهنگی سطح
فرهنگ و متراکم و متکثر شدن معنا در منشهای سرزنده و پویا را نشان میدهد.
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متغیرهای یادشده مهم و بنیادین هستند .یعنی مث ً
ال رخدادی مهم
مانند انقالب اسالمی ایران را میتوان بر اساس توسعه ناموزون دوران
پهلوی دوم تحلیل کرد ،یا میتوان بر اســاس شاخصهای مربوط
به توســعه نشان داد که چه کشورهایی مرکزی و کدامها پیرامونی
هستند و نقاط اوج و فرود هریک کدام است.
بااینهمه پنج محور یادشــده و شــاخصهایی کــه هریک را
سنجشپذیر میسازد ،از دادههایی تجربی برخاستهاند و لزوماً در یک
سیستم نظری منسجم با هم ترکیب نمیشوند .بهعبارتدیگر شیوه
دســتیابی به این محورها چنین بوده که سازوکارها و ویژگیهای
کشورهای نیرومندتر و گرانیگاههای برنامههای دولتها سرند شده و
نقاط مشترک و الگوهای همسانش استخراجشده است .بر این مبنا
میدانیم که مث ً
ال کم شدن نرخ مرگومیر نوزادان در پنج سال اول
عمرشان یکی از شاخصهای مهم توسعه یافتن کشورهاست .یا باال
رفتن میانگین درآمد ســرانه افراد شاخصی مناسب برای سنجش
توسعه اقتصادی محسوب میشود.
ن هم اینکه
بااینهمه ایرادی در این میان به چشم میخورد و آ 
خاستگاههای متمایز و گاه چارچوبهای واگرای ارزیابی و اندازهگیری
این محورها باعث شده تا پیوند درونی میانشان معلوم نباشد ،و حتی
در مواردی تعارضهایی کارکردی و ابهامهایی عملیاتی در شــیوه
تفسیر کردنشان بروز کند .بر این اساس است که آمارسازی و جعل
دادهها در این زمینه امکانپذیر شــده اســت .چنانکه دولتمردان
اتحاد جماهیر شــوروی برای هشت دهه شــاخصهای مربوط به
رشد اقتصادی و انسانی کشورشــان را با دستکاریهایی در شیوه
اندازهگیــری ،تحریف میکردند و اعدادی غیرواقعی را برای رشــد
یکردند.
یشان اعالم م 
اقتصاد 
یکی از راههای غلبه بر این مشکل آن است که دادههای یادشده
را در بستر یک دستگاه نظری منسجم با هم جمع ببندیم و بافتی
مفهومــی را پدید آوریم که به کمک آن متغیرها و شــاخصهای
یادشده وحدتی پیدا کنند و شیوه چفتوبست شدنشان به هم روشن
شود .در این نوشتار دیدگاهی برای دستیابی به این هدف پیشنهاد
خواهم کرد .این دیدگاه طی ســالهای اخیر بــه نام نگرش ُزروان
شهرت یافته و نظریهای اســت روان-جامعهشناسانه در چارچوب
رویکرد سیستمهای پیچیده که پیوند میان منها و نهادها (یعنی
عاملیتهای انسانی و ساختارهای اجتماعی) را تحلیل میکند.
بر مبنای این دستگاه نظری ،دستکم چهار سطح سلسلهمراتبی
از مشاهده داریم ،که امر انسانی در درون آن جریان مییابد و تجربه
میشود .در هریک از این الیهها یک سیستم پیچیده خودسازمانده

ایرادی برای توسعه به چشم میخورد و آنهم اینکه خاستگاههای متمایز و گاه چارچوبهای واگرای ارزیابی
و اندازهگیری این محورها باعث شده تا پیوند درونی میانشان معلوم نباشد ،و حتی در مواردی تعارضهایی
کارکردی و ابهامهایی عملیاتی در شیوه تفسیر کردنشان بروز کند.

تکاملی داریم که رفتارهایش به شــکلی درونزاد و هدفمند برای
بیشینه کردن متغیری مرکزی سازمانیافته است .بهاینترتیب چهار
ســطح تجربی داریم که چهار سیستم و چهار متغیر مرکزی را در
خود جای میدهند .این مجموعــه همگی در اصل کلیتی یکتا و
درهمتنیده هستند ،که برای روشن و فهمپذیر شدن به این سطوح
تجزیهشدهاند .الیههای چهارگانه مشــاهده را «فراز» مینامیم که
سرواژه سطوح زیستی ،روانی ،اجتماعی و فرهنگی است .سیستمهای
پایه مستقر در این چهار الیه به ترتیب عبارتاند از بدنها ،نظامهای
شخصیتی ،نهادهای اجتماعی و منشهای فرهنگی ،که با الگویی
آماری به ترتیب متغیرهای مرکزی بقا ،لذت ،قدرت و معنا را بیشینه
میســازند .این متغیرهای مرکزی را در این مدل با سرواژه «قلبم»
یکنیم.
مشخصم 
بهاینترتیب تمام سیستمهای انسانی در اصل ترکیبی از این چهار
الیه هستند که بر سر دستیابی به بیشترین قلبم بر سر منابع تولید قلبم
با هم ارتباطی رقابتی یا همیارانه برقرار میکنند .آنچه در قالب توسعه
صورتبندی میشــود ،در اصل مشتقی از همین چهار متغیر مرکزی
اســت و برنامههای توســعه هم راهبردهایی هستند که دستیابی به
منابع قلبم را آماج کردهاند .یعنی توسعه انسانی اغلب به گسترش سطح
زیستی و افزون شدن شمار شهروندان و باالتر رفتن کیفیت زیستنشان
اشــاره میکند .به همان ترتیب که توسعه سیاسی سطح اجتماعی و
گسترش میدانهای قدرت و توسعه فرهنگی سطح فرهنگ و متراکم و
متکثر شدن معنا در منشهای سرزنده و پویا را نشان میدهد.
اگر با این نگاه به بحث توسعه بنگریم ،از چند خطا میپرهیزیم
و بختی برای دستیابی به چند ترفند نظری را به دست میآوریم.
مهمترین خطاهایی که در این میان وجود دارد آن است که برخی از
شاخصهای توسعه باهم تداخل و تزاحم دارند و ازاینرو گاه به نظر
میرسد باهم جمع نشوند .چنانکه مث ً
ال در دوران پهلوی دوم فرض
نظام حاکم آن بود که توســعه اقتصادی بر توسعه سیاسی اولویت
دارد و ازاینرو توسعهای نامتوازن را پیش برد که به بهای سرنگونی
آن ســاخت سیاسی تمام شد .به همین ترتیب کشمکش میان دو
مفهوم آزادی و برابری که به ترتیب توســعه سیاسی و اقتصادی را
صورتبندی میکند از زمان انقالب فرانسه تا به امروز وجود داشته
و موضوع بحث بوده است .گذار از این دوراهههایی که در نگرشهای
کالســیک متضاد و جمعناپذیر به نظر میرســند ،به کمک یک
دستگاه نظری سیستمی ممکن است .چراکه در این سرمشق نظری
میتوان به همریشه بودن و سازگاری بنیادین متغیرهای چهارگانه
یادشــده نگریســت و روندهای واگرا شدن این متغیرها و پیدایش
فاصله و تعارض میانشان را تحلیل کرد .چون در سطحی عمیقتر
و زیربناییتر از تداخل مفاهیمی سیاسی -اجتماعی مانند آزادی و
عدالت ،با واگرایی متغیرهــای لذت و بقا (مث ً
ال در پدیده اعتیاد) یا
لذت و قدرت (در کشــمکش عاملیت و نهــاد) یا قدرت و معنا (در
ایدئولوژیک شدن روندهای فرهنگی) سروکار داریم که فهمشان و
صورتبندی شفاف و روشنشان راه را برای آشتی دادن این مفاهیم
بهظاهرناهمسازمیگشاید.
دومین ارزش این دســتگاه نظری در بحث توسعه آن است که
مسیرهای رمزگذاری افراطی قلبم را روشــن میسازد و از این راه
استخوانبندی درونی مفهوم توسعه را واشکافی میکند .نظامهای
شــخصیتی و نهادهای اجتماعی اغلب برای مدیریت لذت و قدرت
ناگزیرند آن را رمزگذاری کنند و این کار با ترجمه کردن محتواهای

لذت در کارکردهای روانشناختی و تفسیر کردن محتواهای قدرت
در مدارهای سازمانی ممکن میشود .نمادهایی که برای کمی کردن،
دقیق کردن و ردیابی کردن قدرت و لذت (و همچنین در سطوحی
دیگر بقا و معنا) به کار گرفته میشــوند ،در سیستمهای اجتماعی
پیچیده بهتدریج اســتقالل عمل پیدا میکننــد و خود همچون
جلوهای از امر مطلوب موضوع خواست و میل قرار میگیرند .درواقع
نظریههای توســعه همین رمزگان الیهالیه انباشتشده بر قلبم را
اندازهگیری میکند و به همین خاطر اغلب از خراشیدن این پوسته و
نگریستن به محتوای واقعی قلبم در زیر آن بازمیماند.
اگر از این دو خطا پرهیز کنیم ،به نظریهای سیستمی از توسعه
دســت خواهیم یافت که موقعیت یک سیستم اجتماعی و مسیر
پیشاروی آن را بر اساس حجم و تراکم قدرت در نهادهای اجتماعی،
بر اســاس میزان متوسط شادکامی و لذت در شهروندان ،برحسب
تندرستی و بخت بقای بدنها و با توجه به محتوا و تنوع و گستردگی
معنادرعناصرفرهنگیارزیابیمیکند.بهاینترتیبمتغیریاقتصادی
مانند درآمد سرانه یا شاخصی سیاسی مثل ساخت حقوقی حزبها تا
زمانی که اثرگذاری مستقیم و روشنش در قدرت سازمانی و شادمانی
فردی و تندرستی تنها و معنایابی نظامهای نمادین روشن نشود،
ارزش و اهمیتی ندارد .چراکه ممکن اســت متغیری ازایندست در
چرخههایی از رمزگذاری افراطی گرفتار شود و در جامعهای افزایش
یابد ،بیآنکه محتوای قلبم آن سیستم افزونشده باشد.
کوتاهسخن اینکه نظریه سیستمهای پیچیده راهبردی روشن و
رسیدگیپذیر به دست میدهد تا وضعیت موجود از وضعیت مطلوب
تفکیک شود ،متغیرها و شاخصهای حاکم بر هریک آشکار شود ،و
تنش ناشی از شکاف ایندو درست شناسایی و راهبردهایی عملیاتی
و عینی برای گذار از وضع موجود به مطلوب اندیشــیده شود .این
سرمشق نظری به همین ترتیب میتواند دستاوردهای برنامههای
توسعه را نیز محک بزند و برحسب متغیرهایی عینیتر و بنیادیتر از
آنچه مرسوم است ،یعنی بر اساس شادکامی ،تندرستی ،توانمندی و
معنا که غایتهای درونی و ذاتی سیستمهای تکاملی است ،موفقیت
یا شکست برنامهها ،طرحها ،و جریانهای فکری و سیاسی را مورد
داوری قرار دهد.

متغیریاقتصادی
مانند درآمد سرانه
یاشاخصیسیاسی
مثلساختحقوقی
حزبها تا زمانی که
اثرگذاریمستقیم
و روشنش در قدرت
سازمانی و شادمانی
فردی و تندرستی
تنها و معنایابی
نظامهای نمادین
روشن نشود ،ارزش و
اهمیتی ندارد.

نظریه سیستمهای پیچیده
راهبردی روشن و رسیدگیپذیر
به دست میدهد تا وضعیت
موجود از وضعیت مطلوب تفکیک
و متغیرها و شاخصهای حاکم
بر هریک آشکار شود ،یعنی بر
اساس شادکامی ،تندرستی،
توانمندی و معنا ،موفقیت یا
شکست برنامهها ،طرحها ،و
جریانهای فکری و سیاسی را
مورد داوری قرار دهد
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آکــادمـی

شکافها در مقابل توسعه متوازن
شکافهای اجتماعی در ایران به کجا میرسد؟

بـهـانـه

شکافهای موجود در جوامع چه تاثیری بر روند توسعه موزون در آن جوامع دارد؟ شکافهایی که موضوع محوری بحث در جامعهشناسی و جامعهشناسی سیاسی است .در این مقاله سعی
شده است شکافهای موجود در ایران شناسایی و نوع مواجهه با آنها تبیین شود.

شــکافهای اجتماعــی از موضوعــات مهــم در
جامعهشناسی و جامعهشناسی سیاسی است .زمینه
این اصطالح و نظریات مربوط به آن را باید در اندیشه
و نظریات اندیشمندانی مانند مارکس ،وبر و دورکیم
ردیابی کــرد .مارکس تعارض موجــود در جامعه را
تعارض طبقاتی و حول محور اقتصاد در نظر میگرفت و
بنابراین فاصله فقر و غنا از نظر مارکس مهمترین چالش
علی مرشدیزاد
و شکاف اجتماعی محسوب میشود .وجود این شکاف
سیاسی
جامعهشناس
در جامعه از نظر مارکس در دولت و ســاخت سیاسی
نیز بازتاب مییابد .وبر مفهوم شکافهای اجتماعی را
چرا باید خواند:
توسعه بخشید و عالوه بر شکافهای طبقاتی موردنظر
اگر به بحثهای
مارکس ،شــکافهای سیاسی و منزلتی را نیز مطرح
جامعهشناسی و تاثیر آن
کــرد .از دیدگاه دورکیم اگرچه اصل بر همبســتگی
بر اقتصاد و در نوع کالن
اجتماعی است ،ولی در مواقعی این وضعیت متعادل
موضوع ،توسعه متوازن
دچار خدشه میشود که مهمترین نمود آن در مرحله
عالقهمندهستید،حتما
گذار از وضعیت سنتی به مدرن یا به بیان دورکیمی از
این مقاله را بخوانید.
وضعیت مکانیکی به وضعیت انداموار است.
در این مقاله شکافهای
اگرچه این اندیشمندان در بحث از این وضعیت از
موجود در جامعه ایران
اصطالح شکاف استفاده نمیکردند و اصطالحاتی مانند
تحلیل شده است.
تضاد یا تعارض را به کار میبردند ،در نوشته متفکران
و نویســندگان بعدی ،اصطالح شکاف ()cleavage
مرسوم و متداول شد .در قرن نوزدهم در امریکا موضوع شکافهای اجتماعی دو مقوله
قومیت و مذهب را دربرگرفت و پسازآن با فعالیت جنبشهای فمینیســتی ،موضوع
جنسیت و اختالف شأن و جایگاه مرد و زن بهصورت موضوع بررسی محققانی درآمد که
به بحث شکافهای اجتماعی عالقهمند بودند.
در هر جامعه مجموعهای از شــکافهای فعال و غیرفعال وجود دارد .بهبیاندیگر،
شکافهای غیرفعال متعددی در هر جامعه وجود دارد که گاه بهصورت دورهای ،مث ً
ال در
زمان انتخابات یا حوادثی ازایندست فعال میشود و گاه در شرایط بحرانی شکل فعال
به خود میگیرد.
شــکافهای اجتماعی ممکن است یکدیگر را تقویت یا تضعیف کنند یا تحت تأثیر
عواملی دیگر به وضعیت فعال درآیند .شکافها اگر در ارتباط با یکدیگر شکل موازی یا
متراکم به خود بگیرند ،باعث تقویت یکدیگر میشوند و این امکان وجود دارد که فعال
شــوند .شکافهای متقاطع یکدیگر را تضعیف میکنند .بهعنوانمثال اگر در جامعهای
شــکاف طبقاتی وجود داشته باشد و جمعیت فقیر در آن جامعه از جنبهای دیگر ،مث ً
ال
از حیث مذهبی نیز در تبعیض و فشار به سر برند ،در این حالت این دو شکاف وضعیت
موازی یا متراکم دارند و باعث تقویت یکدیگر میشوند .حال اگر در جامعهای جمعیت
فقیر برخی از مذهب حاکم و برخی دیگر از مذهب دیگر مورد تبعیض و فشــار باشند،
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در این حالت شکافها شکل متقاطع به خود میگیرند و شکاف مذهبی نهتنها شکاف
طبقاتــی را تقویت نمیکند از تأثیر آن نیــز میکاهد .جوامع در حال گذار همچنانکه
بحرانهای متعددی را تجربه میکنند ،واجد شکافهای متعدد و متنوعی نیز میشوند.
گذار از وضعیت ســنتی به مدرن و گذار از «تونل وحشــت» توسعه ،فرایند و تونلی که
کشورها را دچار هراسهای شدیدی میکند و تأثیراتی گاه تاریخساز بر آنها میگذارد ،خود
بهوجودآورنده شکافهایی است .نخستین این شکافها ،شکاف اقتصادی است .بهموازات
آن شکاف مرکز و حاشیه ،سنتی و مدرن ،و برخی دیگر از شکافها نیز پدید میآید.
بحرانهای پنجگانه توسعه سیاسی هرکدام بر انواع خاصی از شکافها تأثیرگذارند
و برخی میتوانند زمینه فعال شدن شکافهای بیشتری را فراهم آورند .بهعنوانمثال،
بحران مشارکت سیاسی تأثیر چندانی بر شکاف طبقاتی ندارد .طبقات پایین از فقدان
مشــارکت سیاسی رنج نمیبرند ،بلکه طبقه متوسط و باالســت که دغدغه و انگیزه
مشارکت دارد .ولی بحران توزیع ازجمله بحرانهایی است که در اشکال مختلف خود،
اعم از اقتصادی و غیراقتصادی ،تقریباً تمامی طبقات را میتواند تحت تأثیر قرار دهد.
بحران هویت میتواند بر گروههای قومی ،مذهبی ،نسلی و جنسیتی و سایر گروههایی
که دارای بنیان هویتی هستند و ذیل جنبشهای نوین اجتماعی دستهبندی میشوند،
تأثیر بگذارد.
جامعــه ما بیتردید در این وضعیت گذار قــرار دارد ،گذاری که تحت تأثیر عوامل
مختلف داخلی و خارجی بهکندی صورت میگیرد .این کندی و به تعویق افتادن از یک
سو دارای منافعی است و موجب میشود که گسلها و شکافهای اجتماعی یکباره زیر
فشار تکانههای تغییر و جابهجایی از هم نگسلند .از سوی دیگر ،دوام بیشازحد وضعیت
ناپایدار گذار ،موجب میشود که انرژی ذخیرهشده در شکافها مضاعف شود.
در جامعه ایران شکافهای متعدد فعال و غیرفعالی میتوان شناسایی کرد :شکاف
طبقاتی ،شکاف سنتی و مدرن ،شکاف مذهبی ،شکاف قومی ،شکاف جنسیتی ،شکاف
نسلی ،و ...برخی از این شکافها بهصورت دورهای در زمان رویدادهایی مانند انتخابات
فعال و تأثیرگذار میشوند .شکافهای طبقاتی و سنتی و مدرن ازجمله این شکافها
هســتند .البته در اینجا تأکید را بر دو شــکاف میگذارم که به باور من نیازمند توجه
یتریهستند.
جد 
کشــور ایران در حال حاضر برهه مهمی از تاریخ خود را میگذراند .فضای سیاسی
ایران در حال حاضر بسیار ملتهب است .انتخابات سال جاری رقابتهایی را برانگیخت
که البته ریشه در گذشته داشت و در این انتخابات شکل ستیزهجویانه بیشتری یافت.
آنچه در این الیههای آشکار رقابت سیاسی میگذرد طبعاً ریشه در الیههای پنهانتر و
ریشهایتر اجتماعی دارد که از آن با عنوان شکافهای اجتماعی یاد میشود.
درواقع در ایران حال حاضر اوالً یک شکاف طبقاتی و ثانیاً یک شکاف سیاسی فعال
وجود دارد و مطالبات طبقاتی و سیاسی حاصل از این شکافها در تعامل و تأثیرگذاری
بر یکدیگرند و اگر چارهای برای آنها اندیشیده نشود ،بیم آن میرود که آیندهای ناگوار
را رقم بزنند .بههیچعنوان منظور این نیست که شکافهای دیگری وجود ندارند یا آنها
بههیچعنوان فعال نیستند .این شکافها به اعتقاد من فعالتر و خطرآفرینتر است.

جوامع در حال گذار همچنانکه بحرانهای متعددی را تجربه میکنند ،واجد شکافهای متعدد و متنوعی نیز میشوند .گذار از وضعیت سنتی
به مدرن و گذار از «تونل وحشت» توسعه ،فرایند و تونلی که کشورها را دچار هراسهای شدیدی میکند و تأثیراتی گاه تاریخساز بر آنها
میگذارد ،خود بهوجود آورنده شکافهایی است .نخستین این شکافها ،شکاف اقتصادی است.

توجه داشته باشید که طبقه متوسط در هر جامعه همانند شاهین ترازو عمل میکند.
تعادلآفرین اســت و شــاخصی برای وجود تعادل در آن جامعه محسوب میشود .با
پیروزی انقالب اســامی ،این طبقه رو به ضعف نهاد و بخش قابلمالحظهای از آن به
خارج از کشور مهاجرت کرد .در دوره جنگ ،به دلیل شرایط جنگی ،نبود و ضعف این
طبقه چندان به چشم نمیآمد ،ولی پس از جنگ و در دوره بازسازی این طبقه بهتدریج
شروع به بازسازی کرد و اندکیترمیم شد .نتیجه آن گسترش نسبی رفاه در جامعه بود
که البته چون این طبقه مطالبات خاص خود  -عمدتاً مشارکتجویانه و منزلتخواهانه-
را دارد ،در قالب اصالحات دوره خاتمی خود را نشان داد.
روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد و اتفاقاتی که در این دوره به لحاظ سیاسی
و اقتصادی افتاد ،بار دیگر به تضعیف بنیه اقتصادی این طبقه منجر شد .تضعیف طبقه
متوســط به معنای افزایش شکاف طبقاتی اســت و بدین معناست که فقر در جامعه
گسترشیافته است .ورشکستگیهای بخش اقتصاد و چکهای برگشتی و جمع زیادی
که بهواسطه آنها در زنداناند مؤید این مطلب است که این طبقه کمرمق دچار بحران
شده است.
بنابراین ما اکنون با جامعهای دارای شــکاف طبقاتی و قطببندیشده بین فقیر و
غنی روبهرو هستیم .از طرف دیگر ،ازآنجاییکه طبقه صرفاً مقولهای اقتصادی نیست و
با منزلت نیز پیوند دارد ،مطالبات طبقه متوسط همچنان باقیمانده است .بدین ترتیب
ازیکطرف فقیرانی داریم که مطالبات معیشتی جدی دارند و از طرف دیگر قشر نسبتاً
متوسط و شهرنشینی که باوجود نیازهای اقتصادی ،همچنان مطالبات مشارکتجویانه
خود را پی میگیرند.
سیاســتورزی همانند بندبازی است .بندباز باید بداند چه موقع و چگونه به کدام
سمت متمایل شود تا نیفتد .دراینارتباط نیز اکنون سیاستمدار در وضعیت انتخاب قرار
دارد .تجربه کشورها نشان داده است تقویت طبقه متوسط ازیکطرف مطالبات آنها را
برآورده میکند و از طرف دیگر ،با گسترش رفاه در جامعه از تعمیق و گسترش شکاف
طبقاتی جلوگیری میکند .در غیر این صورت بیم آن میرود که ارتش گرســنگان به
حرکت درآید و آنوقت جز ویرانی و تباهی نتیجهای به بار نخواهد آمد .شــیوه عمل
طبقه متوسط مسالمتجویانه است و معموالً جانب اصالح را میگیرند و کمتر به سراغ
رادیکالیســم میروند ،ولی ابزار طبقات پایین شــورشهای نان و آشوب است ،فرقی
نمیکند آن جامعه ایران باشد یا انگلستان و آن شهر تهران باشد یا لندن.
شکاف قومی نیز ازجمله شکافهای غیرفعال در جامعه ما محسوب میشود .هویت
ن که بر عنصر ایرانــی بودن تأکید دارد و گروههای
ملــی ایرانی ،مخصوصاً قرائتی از آ 
مختلف قومی را دربرمیگیرد در ترکیب با مفهوم شهروندی از چندان قدرت و غنایی
برخوردار است که میتواند وحدت ملی را تضمین و تأمین کند .درعینحال ازآنجاییکه
باید در قبال خطرهای احتمالی بههوش بود و راه را بر تهدیدها بست و آنها را تبدیل به
فرصت کرد ،توجه به نکاتی در این خصوص ضرورت دارد.
نخست اینکه اذعان به وجود شکاف قومی به معنای صحه نهادن بر این مطلب نیست
که این شکاف در حال حاضر خطر محسوب میشود .چنانکه پیشازاین گفته شد ،هر
جامعهای دارای مجموعهای از شکافهاست که برگرفته از تنوعات موجود در آن جامعه
است .وجود اقوام مختلف ایرانی امری پذیرفتهشده است .این اقوام در طول تاریخ در این
سرزمین با یکدیگر همزیستی داشتند و همواره خود را ایرانی قلمداد کردهاند و اتفاقاً در
زمانهای خطر در کنار یکدیگر ایستادهاند .نمونه بارز آن حضور شجاعانه تمامی اقوام
ایرانی در دفاع مقدس در مقابل دشــمن بعثی بود .چند نوبت است که شکاف قومی
در زمان انتخابات واکنشهایی از خود نشــان میدهد ،ولی این واکنشها چندان زیاد
نیست .علت این امر وجود شکافهای متقاطعی مانند شکاف سنتی و مدرن و شکاف
مذهبی است .ولی این نکته حائز اهمیت است که نامزدهای انتخاباتی باید از تحریکات
قومی و استفاده از این ابزار برای کسب رأی بهصورت جدی حذر کنند .برآورده شدن
این امر ضروری از یکســو به درک و شناخت نامزدها در عدم توسل به این ابزار برای
کسب رأی بستگی دارد و از سوی دیگر ،قانونگذاران نیز باید ترتیبی بیندیشند که راه
را بر سوءاستفاده از عناصر هویتی تأثیرگذار بر هویت ملی در جهت کسب رأی ببندند.

نکتههایی که باید بدانید
[مارکس تعارض موجود در جامعه را تعارض طبقاتی و حول محور اقتصاد
در نظر میگرفت و بنابراین فاصله فقر و غنا ازنظر مارکس مهمترین چالش
و شکاف اجتماعی محسوب میشود.
[وبر عالوه بر شکافهای طبقاتی موردنظر مارکس ،شکافهای سیاسی و
منزلتی را نیز مطرح کرد.
[از دیدگاه دورکیم اگرچه اصل بر همبستگی اجتماعی است ،ولی در
مواقعی این وضعیت متعادل دچار خدشه میشود که مهمترین نمود آن
در مرحله گذار از وضعیت سنتی به مدرن یا از وضعیت مکانیکی به وضعیت
انداموار است.
[ در هر جامعه مجموعهای از شکافهای فعال و غیرفعال وجود دارد.
شکافهای اجتماعی ممکن است یکدیگر را تقویت یا تضعیف کنند یا
تحت تأثیر عواملی دیگر به وضعیت فعال درآیند.
[ طبقه متوسط در هر جامعه همانند شاهین ترازو عمل میکند.
تعادلآفرین است و شاخصی برای وجود تعادل در آن جامعه محسوب
میشود .تضعیف طبقه متوسط به معنای افزایش شکاف طبقاتی است.

نکتــه دوم اینکه دولــت و نهادهای ذیربط باید تالش خود را مبــذول دارند تا از
تشدید شکافهای دیگری که میتوانند شکاف قومی را فعال سازند جلوگیری کنند.
محرومیتزدایی ازجمله این اقدامات اســت .هرگونــه محرومیت یا حس محرومیت
اقتصادی بهصورت مقایســه وضعیت خود با ســایر مناطق و یا مقایســه با وضعیت
پیشین میتواند این وضعیت را رو به وخامت ببرد .دولت باید تالش خود را در جهت
محرومیتزدایی از مناطق محروم به کار گیرد .رسیدگی به وضعیت این مناطق جزو
ضروریات اســت که هیچ اولویتی نباید مانع از آن شــود .درعینحال باید پذیرفت که
منابع اقتصادی همواره محدود است و کسب شرایط مطلوب یکباره امکانپذیر نیست.
ولی اهتمام جدی دولت در این مسیر خود تضمینکننده دلگرمی مناطق در خصوص
رسیدگی به امورشان است.
نکته دیگر اینکه باید از متراکم شــدن دو شکاف قومیت و مذهب جلوگیری کرد.
اگرچه مذهب در مناطقی در پیوند با قومیت بهصورت متقاطع عمل میکند ،در برخی
دیگر از مناطق میتواند وضعیت شکافهای متراکم را پدید آورد .برای اجتناب از این
امر ،تأکید بر هویت اســامی و وحدت اسالمی امری الزم محسوب میشود .سخنان
تفرقهانگیز مذهبی از تریبونهای رســمی و غیررسمی میتواند این وضعیت را شدت
و حدت ببخشــد .جلوگیری از این امر نیازمند آن است که دستگاه تبلیغات دینی از
ناهماهنگی خارج شود و واعظان و مداحان و  ...از این حیث کنترل شوند تا با سخنان
بیپروای خود زمینهساز اختالفات مذهبی نشوند .باید به مبلغان دینی نسبت به خطرات
اینگونه سخنان آگاهی داد .متأسفانه شرایط خاورمیانه و حرکت و اقدامات جریانهایی
مانند داعش و ...گاه این مجوز را در اختیار برخی افراد و جریانها میگذارد تا در تنور
نفرت مذهبی بدمند .آنها را باید از این امر برحذر داشت .درمجموع و بهطور سربسته باید
حس محرومیت از حیث مذهبی را از بین برد.
نکته دیگری که باید بدان توجه جدی مبذول داشــت ،مسئله نفرتانگیزی قومی
است .سخنان نفرتانگیز که در شکل مالیم خود در قالب لطیفههای قومی و یا شوخی
با اقدام در رسانهها یا افواه طرح میشود در بلندمدت میتواند فاصله اجتماعی بین اقوام
را افزایش دهد و به نفرت اقوام از یکدیگر بینجامد و همزیستی را دشوار سازد .در این
مورد نیز قانونگذاران باید مجازاتهایی برای تولیدکنندگان و مروجان ادبیات نفرت در
نظر بگیرند .هرگونه ادبیاتی که توهین به اقوام باشد و یا توهین به نمادهای ملی محسوب
شود در زمره این ادبیات قرار میگیرد .امید است توجه سیاستمداران و تصمیمگیرندگان
به این موارد بتواند راه را بر تحقق ایرانی سرافراز بگشاید.
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آکــادمـی

استارتآپها و «روح» جدید سرمایهداری

استارتآپها به ما چه میآموزند؟

بـهـانـه

نوظهوری اســتارتآپها در مقام کسبوکارهای جدید در ایران و از این رو ،ناآشنایی یا الاقل کماطالعی از ماهیت و سازوکارهای آنها سبب میشود این پرسش را از جامعهشناسهای
اقتصادی بپرسیم :استارتآپ به واقع چیست و میخواهد با زندگی ما چه کند؟ در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است.

اگر اقتصاد ایران در ســالهای اخیر فقط در یک حوزه
همپــای اقتصاد جهانــی پیش رفته باشــد آن حوزه
بیشــک به اســتارتآپها مربوط میشود .نوظهوری
استارتآپها در مقام کســبوکارهای جدید در ایران
و از این رو ،ناآشــنایی یا الاقل کماطالعی از ماهیت و
ســازوکارهای آنها ناگزیرمان میکند بحــث را با این
پرسش شروع کنیم که استارتآپ به واقع چیست؟ به
حسام سالمت
نظرم میرسد میتوان از استارتآپ تعریف سادهای به
دکترای
دانشجوی
دست داد که اهم مؤلفههای آن را دربربگیرد و توضیح
جامعهشناسی اقتصاد
دهد :شرکت نوپایی که به اتکای ایدهای خالقانه و عموماً
به پشتوانه تکنولوژیهای جدید راهکار نوین و در عین
چرا باید خواند:
حال ریســکپذیری برای درآمدزایی نوآورانه از بخش
اگر فراتر از بعد
مشــخصی از بازار پیش میگذارد .مث ً
ال «دیجیکاال»،
اقتصادی و خالقانه
«اســنپ» یا «بامــا» را در نظر بگیرید .هرســه این
کسبوکارهای
اســتارتآپهای ایرانی با تعریفی که به دست دادیم
نوین میاندیشید و
کموبیش جورند :الف) در هرســه آنهــا پای یک ایده
میخواهیدبدانید
نوآورانه در میان اســت .ایده دیجیکاال فروش آنالین
سبک زندگی شما با
کاالهاست که البته مشخصاً از نمونههای مشابه جهانی
این ابزارهای جدید
مثل آمازون الهام گرفته اســت .اسنپ بر ایده سفارش
چه تغییری را به خود
آنالین تاکسی شهری مبتنی است که البته آن هم ُملهم
خواهد دید ،حتما
از نمونه جهانی اوبر ( )Uberاســت .و باما هم ایدهاش
خواندن این مقاله به شما
پیشنهادمیشود.
خریدوفروش خودروهای شخصی است که نمونههای
جهانی بسیاری دارد؛ ب) هرســه آنها اساساً به اتکای
فضای آنالین و اپلیکیشنهای جدید در مقام تکنولوژیهای نوین ممکن شدهاند؛ ج) به
دلیل نوظهوری و طبعاً ناآشنایی و بیاعتمادی اولیه جامعه ،ریسک این کسبوکارها در
ابتدای امر باال بوده اســت؛ د) هرسه آنها بازار هدف خود را عمیقاً دگرگون کردهاند و از
راه ابداع راهکارهای کارآفرینانه کسب درآمد میکنند .تا جایی که به آخرین آمار و ارقام
مربوط میشود تا اواخر سال  95بیش از  2500استارتآپ در ایران راهاندازی شدهاند که
البته از حیث میزان فعالیت و جذب سرمایه و درآمدزایی متفاوتاند .عالوه بر این ،بسیاری
از استارتآپها در حد ایده باقی ماندهاند ،برخی در پی جلب سرمایهگذارند و بعضی نیز
عم ً
ال شکست خوردهاند .با اینهمه تردیدی نیست که آینده کسبوکار در ایران عمیقاً به
آینده استارتآپها گره خورده است.
JJاستارتآپ همچون کارآفرینی :تجدیددیدار با جوزف شومپیتر
ســالها قبل از آنکه مفهوم استارتآپ باب شود و شرکتهای استارتآپی پا بگیرند
جوزف شومپیتر ،اقتصاددان اتریشی ،مفهومی را پیش گذاشت که هرآنچه را میباید درباره
استارتآپها بدانیم پیشدستانه توضیح میدهد :کارآفرینی (.)entrepreneurship
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شــومپیتر نظریهاش درباره کارآفرین و کارآفرینی را به مثابه بخشی از نظریه اقتصادی
کالنترش صورتبندی کرد .شــومپیتر با الهام از مفهومپردازی مارکس در «مانیفست
کمونیســت» درباره ضرورت «انقالب دائم در ابزارهای تولید» در سیستم سرمایهداری-
همان انقالبی که در آن «هرآنچه ســخت و استوار است دود میشود و به هوا میرود»
 مفهوم «تخریب خالق» ( )creative destructionرا پیش کشــید :سرمایهداریتخریب نهفقط وسایل و ابزارها که شیوهها ،تکنیکها ،سازوکارها،
نمیتواند جز به اتکای
ِ
نهادها و ســازمانهای قدیمیای که خود زمانی وضع کرده است دست به نوآوری بزند.
اساساً هر ابداعی در نظام سرمایهداری مستلزم تخریب بیرحمانه آن چیزی است که اینک
دیگر نخنما ،ازکارافتاده و قدیمی به نظر میرسد .کارآفرین همان سوژهای است که فرآیند
دگرگونی
ابداع مخرب و تخریب مبدعانه را پیش میبرد .کارآفرین ،به زعم شومپیتر ،از راه
ِ
ُفرمها و قالبهای قدیمی کسب و کار و جایگزینی آنها با شیوههای بهروزتر ،کارآمدتر و
درآمدزاتر عم ً
ال نبض بازار را به دســت میگیرد و پیوسته روح جدیدی در آن میدمد.
کارآفرین ،چنانکه شومپیتر تعریفش میکند ،دستکم سه ویژگی عمده دارد :الف) به
منابع پیشاپیش موجود دست به نوآوری و خالقیت در ابزارها و
اتکای ترکیب جدیدی از
ِ
شیوههای تولید و فروش میزند؛ ب) به واسطه ریسکپذیریاش فرصتهای اقتصادی و
تجاری بازار را تشخیص میدهد و آنها را قبل از دیگران میقاپد؛ و ج) به واسطه افزایش
ســود و دامنزدن به رونق تجاری همچون موتور نظام اقتصادی عمل میکند و آن را به
اتکای دو مؤلفه اول ،یعنی نوآوری و فرصتطلبی ،به پیش میراند .همه آنچه را شومپیتر
کارآفرینی کارآفرینها میگوید میتوان به استارتآپها نسبت داد .از این حیث،
درباره
ِ
آنچه شومپیتر در سالهای دهه  1930و در متن شیوه تولید فوردی گفته بود تازه سالها
بنیان پسافوردی به معنای دقیق کلمه تحقق پیدا
بعد ،در زمانه حاکمیت اقتصاد دانش ِ
کرد .بنابراین بیراه نیست اگر شومپیتر را به چشم پیشگوی صادق سرمایهداری متأخر
قرن بیستویکمی بنگریم یا ،به تعبیری شاید دقیقتر ،در مقام ایدئولوگ کاپیتالیسمی
که قرار بود از راه برسد.
«JJهرآنچه سخت است دود میشود و به هوا میرود»
مارکس شومپیتر ،اقتصاد سرمایهداری از راه
چنانکه یادآور شــدیم به باو ِر ُملهم از
ِ
انقالب دائم در شیوههای تولید (و نیز توزیع و فروش) پیوسته کسبوکارهای قدیمی را
کنار میزند و کسبوکارهای نوینی ابداع میکند .استارتآپها در مقام کارآفرینیهای
شــومپیتری در واقع مصداق بارز همین امرند .هیچ استارتآپی نمیتواند بدون حدی
از انقالبیگری در بازار هدف خود کامیاب شــود .هر انقالبی طبعاً ضدانقالب خودش را
خواهد داشت .کامیابی یا ناکامی هر استارتآپ علیاالصول در گرو نتیجه ستیز نیروهای
انقالب و ضدانقالب است .اجازه بدهید به اتکای یک مورد مشخص پیش برویم .اسنپ
و دیگر شرکتهای تاکسی آنالین مثل تپسی را در نظر بگیرید .این شرکتها در مدت
کوتاهی کل بازار تاکسی شهری را از اساس زیرورو کردند .بازندگان این انقالب آنالین در
بازار تاکسیهای شهری چهکسانی بودند؟ «سازمان تاکسیرانی» از یک طرف و «دفاتر
آژانس» و برخی رانندههای «قدیمی» از طرف دیگر .اســنپ و تپسی به واسطه مزیت

کارآفرین ،چنانکه شومپیتر تعریفش میکند ،دستکم سه ویژگی عمده دارد :به اتکای ترکیب جدیدی از مناب ِع پیشاپیش موجود دست به
نوآوری و خالقیت در ابزارها و شیوههای تولید و فروش میزند؛ به واسطه ریسکپذیریاش فرصتهای اقتصادی و تجاری بازار را تشخیص
میدهد و آنها را قبل از دیگران میقاپد؛ و به واسطه افزایش سود همچون موتور نظام اقتصادی عمل میکند.

نسبیای که از راه تخفیف قیمتها برای مسافران و افزایش سفارشها برای رانندگان ایجاد
کردند مختصات ســنتی بازار تاکسی شهری را به ضرر دفاتر محلی آژانسهای کرایهای
جابهجا کردند .با رونقگرفتن کسبوکار شرکتهای نوپای تاکسی آنالین و متعاقباً ،رکود
چشمگیر دفاتر آژانس در یکی ،دو سال اخیر ستیز خصمانه دو طرف به قصد از میدان
اغلب چنین مواردی برگ برنده در اختیار طرفی
بهدرکردن رقیب باال گرفته اســت .در ِ
است که دستکم در کوتاهمدت یا میانمدت بتواند کاال یا خدمات ارزانتر ،باکیفیتتر و
بهصرفهتری تولید کند .اساساً استارتآپها بازیگران قدیمی بازارهای هدف را به زحمت
میاندازند و حاشیه امنیتشان را تهدید میکنند .این بازیگران یا مجبورند خود را با قواعد
جدید بازی هماهنگ کنند و یا اگر بر همان شــیوههای سنتیشان بایستند دیر یا زود
از بازار حذف میشــوند یا دستکم به حاشــیه میروند .با این اوصاف ،استارتآپها به
دقیقترین معنای کلمه در ُحکم «تخریبهای خالق»اند .پاگرفتن آنها عموماً مترادف
ساقطشــدن یا الاقل کوچکشدن کسبوکارهای باسابقه و زیروروشدن مختصات کلی
بازار اســت .طبعاً هرچه یک بازار منعطفتر باشد تلفات و ضایعاتی که از ق َِبل راهاندازی
استارتآپها ممکن است ایجاد شود کمتر میشود .باری دیگر مثال خودمان را در نظر
بگیرید .بازار تاکسیهای شــهری در نهایت یک بازار منعطف است ،یعنی بازیگران آن
به رغم مقاومتهای احتمالی اولیه در برابر شــرایط جدید منطقاً میتوانند خود را با آن
هماهنگ کنند ،کمااینکه بسیاری از رانندگانی که پیشتر نسبت به حضور اسنپ و تپسی
در بازار معترض بودهاند خود بعدها به یکی از آندو یا بعضاً هردوی آنها پیوستند .بنابراین
شرکتهای آنالین سفارش تاکسی شهری صرفاً شیوه کسبوکار آنها را تغییر داد و خود
این کســبوکار را تخریب نکرد .این انعطاف اما مطلق نیست .مث ً
ال دفاتر محلی آژانس
در بازار دســتخوش دگرگونی تاکسیهای شهری آیندهای ندارند .خیلی از آنها برچیده
میشوند و بقیه با رکود کسبوکار طرف خواهند شد .اساساً اینکه استارتآپها تا چه پایه
مخالفت صاحبان کسبوکار بازار هدف خود را برانگیزند بیش از هرچیز به این برمیگردد
ِ
منفعت حاصل از شیوه جدید کسبوکار شریک کنند .اسنپ
که چقدر بتوانند آنها را در
و تپسی به رغم اینکه در بازار تاکسیهای شهری قسمی انحصار نسبی ایجاد کردهاند اما
از راه جذب فزاینده رانندگان قدیمی و جدید توانستهاند مقاومتها را تا حدی بشکنند و
مخالفان دیروز را به شرکای امروز بدل کنند .در این میان اما استارتآپهایی که عوض
تســخیر بازارهای قدیمی ،خود مستق ً
ال بازار جدیدی خلق کردهاند با چنین تنشهایی
طرف نیستند .هرسه نمونهای که تا اینجا برشمردیم مختصات بازارهای از قبل موجود
را دگرگون کردهاند :دیجیکاال بازار خرید و فروش کاالهای مصرفی ،اســنپ و تپسی،
چنانکه گفتیم ،بازار تاکسیهای شهری ،و باما بازار خرید و فروش خودروهای شخصی.
اما استارتآپی مثل «شیپور» که همچون پایانهای برای خرید و فروش اجناس دستدوم
کار میکند عم ً
ال یک بازار جدیدساخته است که پیش از این یا وجود نداشت یا بازار بسیار
محدودی بود که به سمساریهای کوچکی منحصر میشد که عموماً در سطح محالت
فعالیت میکردند .طبعاً این دست استارتآپها با مقاومت بازارهای قدیمی سروکار ندارند
و عمدهترین چالشی که پیش رو دارند به استقبال عمومی از شیوه کسبوکارشان مربوط
میشود.
JJدانشگاهها ،پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان:
استارتآپها و تجاریسازی علم
استارتآپها عمیقاً با دانشهای جدید ،تکنولوژیهای نوین و ایدهپردازیهای نوآورانه
گره خوردهاند و همین امر آنها را به دانشــگاه پیوند میدهد .مسئله در اینجا صرفاً این
نیست که ایدهپردازان یا کارآفرینهای استارتآپها اغلب فارغالتحصیالن یا دانشجویان
رشتههای فنی -مهندسی ،علوم رایانهای و مدیریتاند .مسئله فراتر و کالنتر از این است.
تا جایی که به ایران مربوط میشود دانشگاهها در سالهای اخیر به صرافت افتادهاند که
از ایدههای خالقانه «نخبگان» حمایت کنند و با فراهمســاختن شرایط نهادی در قالب
پارکهای علم و فناوری راه را برای تجاریسازی این ایدهها بگشایند .نهاد علم در ایران
و مشــخصاً سازمان دانشــگاه همواره متهم بوده که از کاربردیسازی محصوالتش و از
تربیت مدیران شایسته و کارآفرینان خالق عاجز است و از همین روست که باالترین نرخ

نکتههایی که باید بدانید
[آمارها نشان میدهد تا اواخر سال  95بیش از  2500استارتآپ در
ایران راهاندازی شدهاند که البته از حیث میزان فعالیت و جذب سرمایه و
درآمدزاییمتفاوتاند.
[بسیاری از استارتآپها در حد ایده باقی ماندهاند ،برخی در پی جلب
سرمایهگذارند و بعضی نیز عم ً
ال شکست خوردهاند .با اینهمه تردیدی
ً
نیست که آینده کسبوکار در ایران عمیقا به آینده استارتآپها گره
خورده است.
تخریب نهفقط
[به گفته شومپیتر سرمایهداری نمیتواند جز به اتکای
ِ
وسایل و ابزارها که شیوهها ،تکنیکها ،سازوکارها ،نهادها و سازمانهای
قدیمیای که خود زمانی وضع کرده است دست به نوآوری بزند.
[استارتآپها عمیق ًا با دانشهای جدید ،تکنولوژیهای نوین و
ایدهپردازیهای نوآورانه گره خوردهاند و همین امر آنها را به دانشگاه
پیوندمیدهد.
[یکی از چارهاندیشیهای سیاستگذاران آموزش عالی ایران برای
حلوفصل بحران ناکارآمدی دانشگاه سیاست تجاریسازی علم بوده
کهای علم و فناوری از سوی دانشگاهها
است .این سیاست به را هاندازی پار 
انجامید.

بیکاری در ایران به فارغالتحصیالن دانشگاهی مربوط میشود .یکی از چارهاندیشیهای
سیاســتگذاران آموزش عالی ایران برای حلوفصل بحران ناکارآمدی دانشگاه سیاست
تجاریسازی علم بوده است .این سیاست به راهاندازی پارکهای علم و فناوری از سوی
دانشــگاهها انجامید که قرار است با ارائه تسهیالت مالی و اداری از تأسیس شرکتهای
دانشبنیان یا همان استارتآپهای دانشگاهی پشتیبانی کنند .چنانکه پیداست سیاست
تجاریســازی علم دیر یا زود چهره دانشــگاههای ایران را تغییر خواهد داد و «منطق»
بنگاههای کسبوکار را بر آنها حاکم خواهد کرد.
JJاستارتآپ همچون «روح» جدید سرمایهداری
در یکی از سایتهای مربوط به کسبوکارهای استارتآپی به مطلبی برمیخوریم که
عنوان به غایت گویایی دارد« :آیین دلبری از سرمایهگذار» .و یا در سایتی دیگر با «سبک
زندگی استارتآپی» طرف میشویم .نکته مسلم آن است که استارتآپ چیزی بیش از
شــیوههای نوین کسبوکار است .یک استارتآپ واقعی برای اینکه ایدهپرداز باشد باید
قبل از هرچیز خودش را و عالیقش را بشناسد .از این حیث خود -شناسی یکی از شروط
استارتآپیبودن است .حین خود -شناسی باید پای پرسشهای وجودی را وسط کشید:
هدف من از زندگی چیست؟ میخواهم در زندگیام به کجا برسم؟ زندگیام را باید وقف
چهچیزی کنم؟ چگونه میتوانم کاری خالقانه و نوآورانه انجام دهم؟ نوآوری و خالقیت
اما جز از مجرای سرمایهگذاری -بر -خود ( )self-investmentممکن نمیشود .شما
در مقام یک استارتآپی نمیتوانید موفق شوید مگر اینکه «خود» را ارتقا دهید و روی
«خود» کار کنید .با این اوصاف چه باید کرد؟ تکلیف روشن است :میباید «آیین دلبری»
از سرمایهگذار را آموخت و این مستلزم چیزی کمتر از کارکردن روی زبان بدن ،فراگیری
فنون مذاکره و تکنیکهای اقناع نیست .همه اینها یعنی استارتآپیبودن قسمی «اخالق»
( )ethicsاســت که میباید خود را در منش و ســلوک رفتاری یک استارتآپی نشان
دهد .به این اعتبار ،اقتضای استارتآپیبودن در پیشگرفتن یک سبک زندگی است که
بارزترین ارزشش چیزی نیست جز «موفقیت فردی» .از این حیث ،فرهنگ استارتآپی در
مقام «روح» جدید سرمایهداری متأخر به کثرتی از گفتارهای مدیریتی و دستورالعملهای
روانشناسانه گره میخورد که قرار است راههای موفقبودن را به شما بیاموزند و نشانتان
دهند که چگونه باید قورباغهتان را قورت بدهید.
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آکــادمـی
پیامدهای شکاف دولت -ملت بر روندهای توسعهای

صدای آژیر قرمز شنیده میشود
بـهـانـه

شکاف دولت  -ملت چه تاثیری بر روند توسعه دارد؟ دولت  -ملت مفهوم مدرنی است که در حقوق و روابط بینالملل ،مشروعیت خود را از ا ِعمال حق حاکمیت ملی در یک قلمرو ارضی
مشخص کسب میکند .ولی سابقه تاریخی سندروم شکاف دولت  -ملت در هیچ دورهای ناشناخته نیست .در این مقاله سعی شده است اثرات این سندروم بر روند توسعه تبیین شود.

یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال
رعیت دراز کرده بود و جــور و اذیت آغاز کرده تا به جایی
که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از ُکربت جورش
راه غربت گرفتند .چون رعیت کم شد ،ارتفاع والیت نقصان
پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.
گلستان سعدی ،در سیرت پادشاهان

الزامآور از مشروعیت و کارایی برای نهاد حاکمیت به وجود میآید 2».البته حیطه این مشروعیت،
منحصر به حاکمیت داخلی نیست ،بلکه در حوزه بینالملل هم به عنوان یک واقعیت دایمی پذیرفته
شده و مبنای روابط گســترده دولتها قرار میگیرد“« .ملت -دولت”( )nation- stateدر حال
ی اطالق میشود که نظام حقوقی ،سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و
حاضر ،به واحد سیاسی -جغرافیای 
فرهنگی بینالمللی را تشکیل میدهد و شکل و ماهیت این واحد را از دیگر اشکال تاریخی دولت
3
(که دیگر وجود ندارند) و از واحدهای «غیر -دولتی» فعال در صحنه بینالمللی متمایز میکند».

مهدی معتمدیمهر
اگرچه دولت  -ملت مفهومی است مدرن و به ساختاری
جامعهشناس
خاص از نظامهای حکومتی اشاره دارد که در حقوق و روابط
بینالملل ،مشروعیت خود را از ا ِعمال حق حاکمیت ملی در
چرا باید خواند:
یک قلمرو ارضی مشخص کسب میکند ،اما حکایت یادشده
برنامههای توسعهای
نشان میدهد که سابقه تاریخی این عارضه و سندروم شکاف
چقدر توانستهاند به
دولــت  -ملت و پیامدهای اخالقی و سیاســی آن ،الاقل در
اهداف معین خود در
روزگار سعدی هم ناشناخته نبوده است.
حوزه توسعه برسند؟
شــکاف دولت  -ملت ،پدیدهای است سیاسی و توسعه،
گفتمانملتسازی
وضعیتی است اقتصادی .بنابراین زمانی که از تاثیرات مخرب
پیشنیاز توسعه است که
بحرانی تحت عنوان «شــکاف دولت  -ملــت» بر روندهای
چگونگی آن در این مقاله
توسعهای ســخن میگوییم ،به عبارت دیگر داریم برخالف
تبیین شده است .آن را
ادعای مارکسیستی زیربنا بودن اقتصاد ،تأثیر حوزه سیاست
بخوانید.
بــر عرصه اقتصاد را مورد بررســی قرار میدهیــم .بارها به
تاثیرات متقابل شکاف دولت  -ملت بر انواع توسعه اقتصادی
و اجتماعی پرداخته شده است ،قصد تکرار و اطاله نداریم اما پیش از ورود به بحث اصلی ،الزم است
تا به اختصار ،تعاریفی از دو مفهوم «شکاف دولت  -ملت» و «توسعه» ارائه دهیم تا در ادامه ،قصد
نویسنده گویاتر عیان شود.

JJب :شکاف دولت  -ملت
شکاف دولت -ملت در ذیل مبحث کلیتری موسوم به «شکافهای اجتماعی» قرار میگیرد و
ناظر بر اختاللی است که در رابطه ضروری و مطلوب میان دولت و ملت به مثابه دو جزء ساختاری
مفهوم یادشده پدید میآید و به عنوان یک ناهنجاری و بینظمی عمل میکند .شکاف اجتماعی
و سیاسی در هر جامعهای در مراتبی وجود دارد و تا حدودی ،طبیعی قلمداد میشود اما چنانچه
شاخصهای این تضاد ،در جامعهای رشد فزاینده داشته باشند و ضریبی باال پیدا کنند ،در واقع به
بحران امنیت ملی و مرزهای فروپاشی سیاسی و اجتماعی نزدیک میشوند.
«مفهوم شکاف ،دامنه و کاربرد وسیعی دارد و با صفات متفاوتی نظیر اجتمـــاعی ،سیاسی و
نگرشی معرفی میشود .در یک معنای عام ،هر نوع تقسـیمبنـدی بـادوام و عمیق گروهها بر مبنای
برخی از تضادها را شــکاف میگویند .این مفهوم دربردارنده مبارزه بر ســر منافع و منابع است و
میتواند تحت تأثیر سـطح توسعه جوامع یا به شکل نهادینه و یا به صورت خشن و پیکارجویانـه
پدیـــدار شـــود .مطابق این برداشت ،شکاف به عنـوان مـاده خـام پیکارهـای سیاسـی درنظـر
گرفتـه میشود و درواقع همان چیزی است که «ما» را از «آنها» جـدا مـیکنـد .شکاف اجتمـاعی
عمـــ ًا چیـزی اسـت کـه موجب تقسیم و تجزیه جمعیت و تکوین گروهبندیها میشود و این
گروهبنـدیهـا ممکن است تشکل و سازمان سیاسی پیدا کنند .یکـی از انـواع شکافهای اجتماعی
سیاسی ،شکاف دولت ملت است 4».به عبارت دیگر ،زمانی که با اطمینان از وجود شکافهای عمیق
اجتماعی و سیاسی باخبر میشویم ،صدای آژیر خطر را شنیدهایم و باید هر لحظه ،منتظر وقوع
مشکالتی در قالب خشونتهای اجتماعی باشیم که همبستگی ملی و احیاناً تمامیت ارضی را به
مخاطره خواهد انداخت.

JJالف :دولت  -ملت
دولت  -ملت ساختاری است در حیطه حقوق اساسی جدید« .حقوق اساسی کالسیک (قدیم) به
ساختار حقوقی «مدینه» یا «دولت  -شهر» اشاره داشت .مانند دولت  -شهرهای یونان یا روم .در این
سنخ حکومتها ،جمعیتهایی که باید از قانون اساسی خود پیروی کنند ،از چندین هزار نفر تجاوز
نمیکنند ،بنابراین در دولت  -شهرها مردم میتوانستند مستقیماً در چارچوب مدلهای دموکراسی
مستقیم در سرنوشت خویش دخالت کنند 1».اما به دنبال شکلگیری جمعیتهای بزرگ تحت
عنوان «ملت» ساختار دولتها و به تبع ،حقوق اساسی در دوران جدید متحول میشود و ساختار
دولت  -ملت با الزامات و چارچوبهای جدید در حوزه حقوق اساسی ورود میکند .بنابراین ،نمیتوان
نادیده انگاشت که ساختار حقوق سیاسی موسوم به دولت  -ملت ،لزوماً ذیل مفهوم حاکمیت ملی
محقق میشود .تا استقالل سرزمینی و عینیتی تحت عنوان ملتی خاص به رسمیت شناخته نشود،
از دولت  -ملت خبری نخواهد بود« .این اصطالح در جریان ملتســازیهای قرن نوزدهم به طور
فراگیر به کار گرفته شــد .هنگامی که دو مفهوم ملت و دولت ترکیب میشوند ،اختالطی بسیار
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JJج :توسعه
«این مفهوم حاکی از فرایندی چندبعدی است .در علوم اجتماعی اگرچه در تبیین نظری
توسعه بر شاخصها و انگیزههای اقتصادی مانند خوداتکایی ملی و بهبود وضعیت اقتصاد خرد
و کالن به عنوان معیارهای توسعه توجه شده است ،اما افزایش تولید ناخالص ملی و میانگین
درآمدهای واقعی به نسبت جمعیت را صرفاً وسیله توسعه میدانند ،نه هدف آن .به عبارت بهتر،
توسعه عبارت از فراهم ساختن شرایط ضروری برای تحقق استعدادهای بالقوه شخصیت انسانی
5
است که تجلی آن در کاهش فقر ،نابرابری و بیکاری است».
آمارتیا کومارســن ،اندیشــمند حوزه علوم اجتماعی و برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد،
میگوید که« :توســعه ،فرآیند گسترش آزادیهای واقعی است و تنها معیارش ،رضایت مردم
است .آمارتیاسن معتقد است که بســنده کردن به نگاه اقتصادی به توسعه موجب فراموشی

شکاف دولت  -ملت ،پدیدهای است سیاسی و توسعه ،وضعیتی است اقتصادی .بنابراین زمانی که از تاثیرات مخرب بحرانی تحت عنوان
«شکاف دولت  -ملت» بر روندهای توسعهای سخن میگوییم ،به عبارت دیگر داریم برخالف ادعای مارکسیستی زیربنا بودن اقتصاد ،تأثیر
حوزه سیاست بر عرصه اقتصاد را مورد بررسی قرار میدهیم.

اجزای بســیار مهمی از این مفهوم میشود 6».این اندیشمند هندیتبار با تقسیمبندی آزادی
به ابعاد و صورتبندیهای «فرصتهای اقتصادی ،آزادیهای سیاســی ،ترتیبات و تسهیالت
اجتماعی ،تضمین شفافیت و امنیت حمایتی» ،بسیار صریح میگوید که بدون آزادی ،توسعه
ممکن نخواهد بود.
«آزادی ،ارزشی است که در تمامی مباحث زندگی و توسعه به عنوان گوهری واال و روحی
متعالی در جریان است و بدون آن ،توسعه و پیشرفت ،غیرقابل حصول ،فاقد امکان سنجش و
بیمحتواست .آزادی هم عرصه و منظر و دیدگاه توسعه را مشخص میکند و هم هدف توسعه را
مفهوم میبخشد .آزادی و انواع آن ،ابزارهای توسعه هستند و رسیدن به هدف را مقدور میسازند
و نهایتاً اینکه آزادی ،معیار سنجش و درجه توفیق توسعه است .آزادی در نقش راهبرد ،فرآیندی
را میآفریند که باید مشــکالت ارزشی ،ســنتی ،دولتی ،گروهی و ساختاری موجود بر سر راه
آزادیهای گوناگون را تبیین کند .این نقش فرآیندی باید جامعه مردمساالر ایجاد کند که در آن،
نهتنها مردم به حقوق خود واقفاند و آن را مصرانه طلب میکنند ،بلکه باید ساختارهای گوناگون
7
مردمساالرانه را طراحی کرده و استقرار بخشید».
JJد :پیامدهای شکاف دولت  -ملت بر توسعه
همین میزان اطالعات کلی و در دســترس ،کافی به نظر میرسد برای آنکه بفهمیم چرا
الگوهای توســعهایِ مطرحشده در ســالیان پس از جنگ تحمیلی ،کامیاب نبودهاند .الگوی
چینی توســعه که متمرکز و محدود بر رشــد اقتصادی و منکر آزادیهای سیاسی و اصول
راجع به حاکمیت ملت بود ،هرگز نمیتوانست نیازها و زیرساختهای ضروری برای توسعه
پایدار و همهجانبه را فراهم آورد .متاسفانه هنوز همعدهای آدرس غلط میدهند و اولویت را با
گشایش اقتصادی و بهبود درآمدها میدانند ،حال آنکه از پاسخ دادن به این پرسش بنیادین
طفره میروند که چگونه میتوان در فقدان احساس امنیت سیاسی و اقتصادی و بدون یک
دیپلماسی فعال و روابط گسترده سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی به رشد بخش خصوصی حقیقی
و افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی و در یک کالم ،به بهبود وضعیت اقتصادی خوشبین
بود؟ دولتی که از منابع مالی و اعتباری کافی برخوردار نیســت ،چگونه میتواند اشــتغال و
رفاه اقتصادی ایجاد کند؟ تا راهحل سیاسی پذیرفته نشود ،توسعه اقتصادی ،آرزویی محال و
غیرواقعی خواهد بود.
اصل سوم قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران به تعهدات اساسی حاکمیت نظیر رشد
فضایل اخالقی ،باال بردن سطح آگاهیهای عمومی ،محو کامل استبداد و انحصارطلبی ،تأمین
آزادیهای سیاســی و اجتماعی ،رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم وعده میدهد .از
سوی دیگر ،عقالنیتگرایی ،مسئولیت و آزادی فردی ،مسئولیت اجتماعی ،رشد و تعالی روانی
انسان ،بهداشت و سالمت جسمانی ،باور به آزادی و کرامت انسان ،تثبیت ساختار شهروندی و
حقوق و هویت فردی و ...از جمله شاخصهای توسعه در علوم اجتماعی محسوب میشوند که
آیات متعدد قرآن کریم نیز با ظرافت و صراحت بدانها پرداخته است.
زمانی که منابع اطالعات اجتماعی گزارش میدهند که شکاف دولت  -ملت به نقطه هشدار
رسیده و از افزایش شاخصهای این شکاف خبر میدهند ،یعنی به تحقق اصول متقن و پایهای
قانون اساسی بیتوجه بودهایم.
شیوع فراگیر «بدبینی» در صورتهای اجتماعی و اختالل گسترده و فراگیر در رابطه میان
دولت و ملت ،مسئولیتگریزی ،کاهش شاخصهای وحدت ملی ،مرکزگریزی ،نزول سرمایههای
اجتماعی و عوارضی از این دســت ،از جمله پیامدهای اجتنابناپذیر و سهمگینی است که هر
جامعه مبتال به شکاف دولت  -ملت را تهدید میکند .اگر که امروز آمار طالق یا اعتیاد در ایران،
رشدی بیسابقه را نشان میدهد ،صرفاً به جهت مشکالت اقتصادی نیست ،وگرنه باید در اقشار
پردرآمد ،میزان آن کاهش مییافت ،حال آنکه چنین نیست .عامل آسیبهای اجتماعی مانند
ازدواج سفید ،طالق و اعتیاد ،افزون بر دالیل اقتصادی ،میتواند متمرکز بر روند فزاینده احساس
مسئولیتگریزی در ساختارهای فردی و خانوادگی ارزیابی شود .سؤال اصلی این است که انسانی
که مسئولیتهای فردی خود را انکار میکند ،در صورت نیاز جامعه و ایجاد شرایطی مانند جنگ
یا تحریم که مستلزم پذیرش تعهدات اجتماعی است ،تا چه میزان داوطلب خواهد بود و آمادگی
الزم جهت رویارویی و پاسخگویی مسئوالنه و متناسب با این شرایط را خواهد داشت؟
امروزه در ایران ،بیش از هر زمان دیگر با پدیده «بدبینی» روبهرو هستیم .در زمان حکومت

نکتههایی که باید بدانید
[دولت  -ملت ساختاری است در حیطه حقوق اساسی جدید .حقوق
اساسی کالسیک (قدیم) به ساختار حقوقی «مدینه» یا «دولت  -شهر»
اشاره داشت .مانند دولت  -شهرهای یونان یا روم.
[به دنبال شکلگیری جمعیتهای بزرگ تحت عنوان «ملت» ساختار
دولتها و به تبع ،حقوق اساسی در دوران جدید متحول میشود و ساختار
دولت  -ملت با الزامات و چارچوبهای جدید در حوزه حقوق اساسی
یکند.
ورود م 
[توسعه عبارت از فراهم ساختن شرایط ضروری برای تحقق
استعدادهای بالقوه شخصیت انسانی است که تجلی آن در کاهش فقر،
نابرابری و بیکاری است.

پهلوی وقتی که صمد بهرنگی در رود ارس غرق شــد یا زمانی که دکتر علی شــریعتی در اثر
فشــارهای وارده ،سکته کرد و درگذشت ،به طور بسیار طبیعی ،افکار عمومی متقاعد بود که
ســاواک در این وقایع دخیل است .نکته مهم اینجاست که بدبینی در آن زمان ،فقط در حوزه
رخدادهای مصیبتبار سیاسی مطرح بود ،امروزه سطح این بدبینی به حوزه وقایع طبیعی هم
ارتقا یافته است .بخش زیادی از تودههای مردم به اطالعاتی که از رسانههای جمعی و به خصوص
صدا و سیما در مورد زلزله کرمانشاه و تصادم کشتی سانچی و حتی کاهش نزوالت آسمانی داده
میشود ،هیچ اعتماد و باوری ندارند .این وضعیت ،یعنی که ضریب بدبینی از خط هشدار فراتر
رفته است.
رفتــار غیرمدنی و بحرانآفرینیهای تعمدی و فارغ از منافع ملی که جمعی در برابر
دولت روحانی از خود بروز میدهند ،تنها بهمنزله یک رقابت سیاسی درونی ارزیابی نشده
و بلکه تبعاتی عمیقتر در پی داشــته و به نوعی بیاعتمادی عمومی به هرگونه امکان
اصالح منجر شده و به تکمیل فرآیند شکاف دولت  -ملت انجامیده است .در جامعهای که
ساختار نظام سیاسیاش بر پایه دولت -ملت نهاده شده است ،پیشروی مرزهای این شکاف
از حدود قابل قبول و استانداردهای مطالعات اجتماعی ،هیچ معنایی جز بحران امنیت
ملی ندارد .بازسازی این شکاف ساده نیست اما تا زمانی که بحرانهای ساختاری به نقطه
غیرقابل بازگشت نرسیدهاند ،امکانپذیر است .توسعه سیاسی و رعایت حقوق و حاکمیت
ملت و ابتکار عمل حاکمیت در ایجاد وفاق ملی و طرح گفتوگوی ملی با احزاب مستقل
و ریشــهدار و نهادهای مدنی و گروههای مرجع و گردش آزاد اطالعات و میدان دادن به
مطبوعات مســتقل و مردمی ،تنها روش واقعبینانهای است که زیرساختهای ضروری
جهت ترمیم رابطه ملت و دولت را فراهم میکند.
پینوشت و منابع

-1قاضی شریعتپناهی ،دکتر سید ابوالفضل« ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» ،نشر میزان ،چاپ
یازدهم ،1392 ،ص .49
-2بابایی ،پرویز« ،فرهنگ اصطالحات و مکتبهای سیاســی» ،موسسه انتشارات نگاه ،چاپ اول،
 ،1391ص .446
-3پاکزاد ،بابک« ،راه ســوم یا بیراهه؟» ،نشریه «فرهنگ توسعه» ،شماره  ،۱۹۷قابل جستوجو
در گوگل.
-4قوام ،عبدالعلی و مهدی مالمیر« ،ارائه یک مدل تحلیلی برای بررســی شــکاف دولت  -ملت
(الگویابی روابط بین دولت و جامعه)« ،پژوهشنامه علوم سیاسی» ،سال دهم ،شماره اول ،زمستان
.1393
 -5بابایی ،پرویز ،همان منبع ،ص .344
 -6ســن ،آمارتیا کومار« ،توسعه یعنی آزادی» ،ترجمه محمدسعید نوری نایینی ،نشر نی ،چاپ
هفتم ،1396 ،ص .22
 - 7منبع پیشین ،صص  27و .29
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آکــادمـی

آنچه گذشت ،آنچه پیشروست
اقتصاد ایران ،فضای کسبوکار ،بخش خصوصی

بـهـانـه

شروع سال جدید ،فرصت مروری است بر آنچه بر اقتصاد گذشته است و آنچه باید آن را انتظار بکشیم .خیلی از فعاالن اقتصادی و منتقدان از عملکرد دولت در حوزه اقتصادی رضایت
ندارند و برخی دیگر چنین رویکردی را قبول ندارند .در این مقاله عملکرد دولت تدبیر و امید از زمان دولت یازدهم تا امروز مرور شده است.

حسن زیبایی
مشاورتخصصی
وزیر اقتصاد و دارایی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید یک بار
دیگر آنچه را بر اقتصاد
ایران گذشته و آنچه را
كه امروز چهره اقتصاد
را ترسیم میکند بدانید،
حتما خواندن این
مقالهبهشماپیشنهاد
میشود.
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در عرصه سیاســتگذاری اقتصادی یکی از مهمترین بحثها ،موضوع
دولت ،بازار و جایگاه آنها در اقتصاد است و از طریق فضای کسبوکار به
این نکته توجه میشــود که جوامع نه بهتنهایی از ناحیه اتکاي صرف به
دولت میتوانند مسائل اقتصادی خود را بهخوبی جلو ببرند و نه از ناحیه
بازار بهتنهایی امکان پیشبرد اهداف توسعه ملی میسر است .بحث بر سر
ترکیب خردمندانه ایندو است .بهبود فضای کسبوکار نقش اساسی و
تعیینکنندهای در رشد و توسعه اقتصادی و فراهم كردن رقابتپذیری
و بسترســازی مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور
ایفا میكند.

پولی و بانکی و همچنین ایجاد فضای مثبت در جهت کنترل انتظارات
تورمی در خصوص رفع تحریمها بوده است.
افزایش رشد اقتصادی :رشــد اقتصادی (بــه قیمت ثابت  )1390از
رقم  -7.7درصد در ســال  1391به رقم  12.5درصد در ســال 1395
افزایش یافت .دولت در بسته کوتاهمدت برای خروج از رکود ،مجموعهای
از سیاستها را برای بهبود حرکت تولید و افزایش رشد اقتصادی در نظر
گرفته بود که بخش مهمی از آن ،سیاستهای مرتبط با رفع یا تخفیف
مهمترین مشکالت بخش حقیقی اقتصاد کشور ،یعنی مشکالت تقاضا و
تنگنای مالی بود.

JJمروری بر منتخب شاخصهای اقتصاد ایران در دولت
یازدهم و دوازدهم
دولت یازدهم در شــرایطی سکان اقتصادی کشور را به دست گرفت
که رشــد اقتصادی از  5.1درصد و رشد ســرمایهگذاری از  4درصد در
سال  1384به ترتیب به  -7.7درصد و  -19درصد در سال  1391تنزل
یافته بود .همچنین طی دوره مورد اشاره ،نقدینگی  5برابر ،افزایش نسبت
تسهیالت غیرجاری بهکل تسهیالت تا سطح  18.2درصد ،افزایش بدهی
بانکها به بانک مرکزی  13.6برابر و سطح عمومی قیمتها در مناطق
شهری  3.4برابر و در مناطق روستایی  4برابر شده بود .علیرغم مشکالت
و چالشهای اقتصادی و سیاســی بهجامانده از دولت قبلی که به دولت
یازدهم تحمیل شــد ،دولت تدبیر و امید با اتخاذ سیاستهای مناسب
بهویژه سیاســتهای منضبط و هماهنگ پولی و مالی و سیاســتهای
تعاملی و فعال در حوزه بینالملل ،دســتاوردهای مهمی برای کشور به
ارمغان آورد .مهمترین وعدههای دولت در حوزه اقتصاد عبارتاند از اجرای
دقیق اصل  44قانون اساســی ،کاهــش تصدیگری دولت ،بهبود فضای
کسبوکار ،افزایش اشتغال ،حذف موانع تولید ،اقتصاد بدون نفت و کاهش
وابستگی بودجه به نفت ،افزایش رشد اقتصادی ،مهار تورم ،حفظ ارزش
پول ملی و ثبات بازار نرخ ارز ،که اهم دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد
به شرح ذیل است.
کاهش نــرخ تورم :نرخ تــورم از رقم  40.1درصــد در دوازدهماهه
منتهی به شهریورماه  1392به رقم  9.9درصد در دوازدهماهه منتهی به
شهریورماه  1396کاهش یافت .کاهش فوق نتیجه اعمال سیاستهایی
همچون کنترل و ایجاد ثبات در بازار ارز ،کنترل رشــد پایه پولی ،تالش
برای اصالح وضعیت بازار غیرمتشکل پولی ،جهتدهی تسهیالت سیستم
بانکی به امور تولیدی ،کاهش تکالیف بودجهای در استفاده از منابع بانکی،
سالمسازی طرحهای تغذیهشونده از محل پایه پولی مانند اصالح تأمین
مالی طرح مسکن مهر ،حرکت بهسوی انضباط پولی با اصالح سیاستهای

قرار گـرفت .1 :تحـریک تقاضا توسـط دولت .2 ،سیاستهای تسهیل
پولی .3 ،سیاستهای تحریک تقاضای اعتباری .در محور سیاستهای
تأمین مالی ،سیاســتهای رفع تنگنای مالــی و درنتیجه افزایش توان
تسهیالتدهی بانکها و کاهش نرخ سود و سیاستهای تأمین مالی برای
فعالیتهای اقتصادی تدوین و اجرا شــد .در طرف عرضه اقتصاد ،سعی
شــد با آرام کردن فضای اقتصادی کشور ،کاهش موانع اداری و اعتباری
تولید ،کاهش نااطمینانیها ،کاهش فعالیتهای ســوداگری و مدیریت
واردات ،حمایت از بخشهای صادراتی و تعامل با دنیای خارج ،به افزایش
فعالیتهای اقتصادی کمک شــود .همچنین در طرف تقاضای اقتصاد
دولت تالش كرد با اعمال سیاستهایی نظیر سیاستهای انضباط مالی
و پولی (کنترل حجم پایه پولی) و افزایش انگیزههای ســرمایهگذاری به
افزایش تولید کمک کند.
حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار نرخ ارز :با آغاز به کار دولت یازدهم
و اجرای سیاستهای مناسب پولی و مالی ،تا حد بسیار زیادی از شکاف
نرخ ارز جلوگیری شد و بهاینترتیب با کاهش تفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز،
درصد تغییرات ساالنه نرخ بازار آزاد ارز بهشدت کنترل شد .بهطوریکه در
خالل  4سال فعالیت دولت یازدهم ،درصد تغییرات نرخ ارز بازار آزاد از 92
درصد در سال  1391به  5.2درصد و شکاف نرخ ارز از  112.6درصد به
 16درصد در سال  1395کاهش یافت.
کاهش نسبت تسهیالت غیرجاری :نسبت تسهیالت غیرجاری بهکل
تســهیالت از رقم  14.7درصد در سال  1391به رقم  10درصد در سال
 1395کاهش یافت.
کاهش تصدیگری دولت :با توجه به اینکه ســهم بودجه شرکتهای
دولتی از بودجه کل کشور ازجمله شاخصهای تصدیگری دولت است،
بنابراین کاهــش این ارقام در طول دولت یازدهم از رقم  73.2درصد در
سال  1392به رقم  69.7درصد در سال  1395بیانگر بهبود عملکرد دولت
یازدهم به سمت رقابتی شدن اقتصاد و کاهش اندازه دولت است.
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در مــورد تحـریـک تقاضـــا ،سه دستـه سیـاست مورد توجه

ریسک اعتباری ایران به رتبه  5ارتقا یافت که از چند جهت حائز اهمیت است :نرخ سود تسهیالت و فاینانسهای دریافتی از کشورهای خارجی متأثر از
رتبه اعتباری کشور است؛ هزینه بیمه تسهیالت دریافتی از خارج از کشور با بهبود رتبه اعتباری کاهش مییابد؛ هرچقدر که رتبه اعتباری کشور بهبود و
ارتقا یابد ،امکان چانهزنی بهتر در شرایط قراردادهای مالی منعقده با خارج از کشور وجود دارد.

کاهش وابســتگی بودجه دولت به نفت :یکی از مشکالت ساختاری
اقتصاد ایران ،وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت
و گاز است .این وابستگی تاریخی ،در سالهای اخیر با توجه کاهش قیمت
نفت و تشدید تحریمها حوزه مالی دولت را بیش از بیش متأثر کرده است.
در دولت تدبیر و امید نیز موضوع کاهش وابستگی بودجه به نفت بهعنوان
هدفی مهم مدنظر بوده است .در سالهای اخیر دولت از طریق واگذاری
طرحهای عمرانی نیمهتمام به بخش خصوصی و توسعه بازار بدهی ،ضمن
حل مشکل پرداخت بدهی به نهادهای مختلف که طی سالهای -1392
 1390یا قبل آن شکلگرفته بود ،تحرک جدیدی را در اقتصاد ایجاد كرده
است .علیرغم کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت ،وابستگی
بودجه عمومی به نفت (میزان تأمین مالی مصارف عمومی دولت از محل
درآمدهای نفتی) از رقم  43.9درصد در سال  1392به رقم  26.3درصد
در سال  1395کاهش یافت.
افزایش حجم تسهیالت پرداختی به بخشهای مختلف اقتصادی:

حجم تسهیالت پرداختی به بخشهای مختلف اقتصادی با افزایش 2.3
برابری از رقم  2362هزار میلیارد ریال در سال  1392به رقم  5484هزار
میلیارد ریال در ســال  1395افزایش یافت .درحالیکه سهم بخشهای
تولیدی شامل کشاورزی ،صنعت و معدن ،مسکن و ساختمان از مجموع
ارزشافزوده بخش غیرنفتی  32درصد بوده است ،اما مجموع سهم آنها
از تمام تســهیالت پرداختی سیستم بانکی در ســال  1395معادل 47
درصد بوده است ،که نشان از توجه سیاستگذار به حمایت از تولید دارد.
همچنین سهم تسهیالت بخش بازرگانی ،صادرات و خدمات حدود 53
ش افزوده بخش غیرنفتی در
درصد بوده است( .سهم بخش خدمات از ارز 
سال  1395حدود  65درصد است).
افزایش تأمین مالی از بازار سرمایه :میزان تأمین مالی از بازار سرمایه
طی  11ســال گذشته به بیش از  12برابر افزایشیافته است ،ب هگون های
که رقم آن از  42هزار میلیارد ریال در سال  1386به بیش از  522هزار
شیافته است.
میلیارد ریال در پایان سال  1395افزای 
افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی :سهم بازار سرمایه در تأمین
مالی پروژههای سرمایهگذاری از کل تشکیل سرمایه ثابت کشور از رقم
 6.4درصد در ســال  1391به رقم  19.6درصد در پایان ســال 1395
افزایشیافتهاست.
افزایش انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی :انتشار انواع ابزارهای تأمین
مالی با رشد حدود  18برابری از  17هزار میلیارد ریال در سال  1391به
بیش از  292هزار میلیارد ریال در سال  1395بالغ شده است.
ارتقای رتبه اعتباری (کاهش رتبه ریسک ایران) برای دومین سال

پیاپی :ریسک اعتباری ایران از رتبه  7در سال  2016به رتبه  6در سال
 2017و مجددا ً به رتبه  5در ابتدای سال  2018ارتقا یافت .بهبود رتبه
اعتباری کشور از چند جهت حائز اهمیت است :اوالً نرخ سود تسهیالت
و فاینانسهای دریافتی از کشورهای خارجی متأثر از رتبه اعتباری کشور
است؛ ثانیاً هزینه بیمه تسهیالت دریافتی از خارج از کشور با بهبود رتبه
اعتباری کاهش مییابد؛ ثالثاً هرچقدر که رتبه اعتباری کشور بهبود و ارتقا
یابد ،امکان چانهزنی بهتر در شرایط قراردادهای مالی منعقده با خارج از
کشــور وجود دارد و سوءبرداشتهایی که در سالهای تحریم نسبت به
اعتبار نظام مالی کشور ایجادشده بود ،قدمبهقدم از میان برداشته میشود.
البته تــاش و هدفگذاری دولت دوازدهم برای بهبــود و ارتقاي رتبه
اعتباری ایران به کمتر از رتبه  4است.
ارتقای شاخص اندازه بازار :1رتبه جهانی اندازه بازار ایران از رقم  21در
ســال  2011به رقم  19در سال  2016رسید .همچنین در سال 2016

نکتههایی که باید بدانید
[جوامع نه بهتنهایی از ناحیه اتکاي صرف به دولت میتوانند مسائل اقتصادی خود را
بهخوبی جلو ببرند و نه از ناحیه بازار بهتنهایی امکان پیشبرد اهداف توسعه ملی میسر
ندو است.
است .بحث بر سر ترکیب خردمندانه ای 
[در مــورد تحـریـک تقاضـا ،سه دستـه سیـاست مورد توجه قرار گـرفت :تحـریک
تقاضا توسـط دولت ،سیاستهای تسهیل پولی ،سیاستهای تحریک تقاضای اعتباری.
[یکی از اجزای اصلی در رقابتپذیری جهانی اندازه بازار است .هرچقدر اندازه یک
بازار بزرگتر باشد با برخوردار شدن بنگاهها از مزیتهای مقیاس تولید ،بهرهوری افزایش
مییابد.
[در عصر جهانی شدن اقتصاد ،بازارهای بینالمللی جایگزینی برای بازارهای داخلی
محسوب میشوند .این وضعیت به ویژه برای کشورهای کوچک از اهمیت باالیی برخوردار
است .بنابراین صادرات جایگزینی برای تقاضای داخلی و اندازه بازار بنگاههای فعال در یک
کشور است.

در بین کشورهای حوزه سند چشمانداز ،رتبه اندازه بازار ایران به  3رسید.
بهبود رتبه فضای کسبوکار :2رتبه جهانی سهولت کسبوکار ایران از
رقم ( 152در بین  189کشور) در سال  2013به رقم ( 124در بین 190
کشور) در سال  2017رســید .علیرغم بهبود این شاخص ،وزارت امور
اقتصادی و دارایی با استفاده همهجانبه از ظرفیتهای قانون بهبود مستمر
محیط کسبوکار و شناسایی و اصالح قوانین ،مقررات ناکارآمد ،منسوخ
و مخل غیرهمســو در جهت بهبود محیــط فعالیت اقتصادی بهمنظور
جذب منابع بیشتر بخشهای خصوصی برای اجرای طرحهای اقتصادی
اولویتدار و همسو با اقتصاد مقاومتی ،تالش كرده است .همچنین در سال
جاری از طریق راهاندازی و توسعه درگاه اخذ مجوزها بهصورت الکترونیک
و ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری و استقرار نظام استعالمات کشور ،در
جهت بهبود و ارتقای مستمر این شاخص گامهای مؤثری برداشته شد
که اثرات مثبت آن طی سالهای آینده بر بهبود فضای کسبوکار نمایان
خواهد شد.
ارتقای شــاخص رقابتپذیری :رتبه جهانی ایران از رقم ( 82از بین
 148کشــور) در ســال  2013به رقم ( 69از بین  137کشور) در سال
 2017ارتقا یافت.
اهــم اقدامــات وزارت امور اقتصادی و دارایــی درزمینه بهبود فضای
کسبوکار و حمایت از بخش خصوصی در دولت یازدهم و دوازدهم
تدوین قانون رفع موانع تولیــد رقابتپذیر و ارتقای نظام تأمین مالی
کشور و ارتقای بسته تحریک رشد اقتصادی با استفاده از ابزارهایی چون
اوراق تسویه خزانه و اوراق صکوک اجاره برای تسویه بدهیهای دولت به
اشخاص خصوصی؛
مهار تورم و آرامش بخشیدن به بازارها و درنتیجه احیای رشد اقتصادی
و ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری؛
اصالح نرخهای سود بانکی و متناسبسازی آن با بازدهی فعالیتهای
بخش واقعی اقتصاد؛
حرکت رو به رشد شاخصهای بازار بورس ناشی از آرامش ایجادشده در
فضای اقتصاد و کاهش نرخ سودهای بانکی؛
کاهش نرخ تأمین مالی از طریق بازار سرمایه؛
ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت بانکها
و مؤسسات اعتباری به خطوط اعتباری با نرخهای مناسب بهمنظور خروج
از رکود؛

شاخصسهولت
(فضای)
بوکار بانک
کس 
جهانی ،قوانین
و مقرراتی را که
مستقیم ًادرانجام
بوکار و رشد
کس 
اقتصادی کشورها
موثرند ،معرفی و
بررسی و بر اساس
آن کشورهای
جهان را رتبهبندی
میکند
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آکــادمـی

حفظ ارزش
پول ملی و ثبات
بازار نرخ ارز :با
آغاز به کار دولت
یازدهم و اجرای
سیاستهای
مناسب پولی و
مالی ،تا حد بسیار
زیادی از شکاف
نرخ ارز جلوگیری
شد و بهاینترتیب
با کاهش تفاوت
نرخ رسمی و
آزاد ارز ،درصد
تغییرات ساالنه
نرخ بازار آزاد ارز
بهشدت کنترل شد
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افزایش تأمین مالی خرد خانوارها ،اجرای سیاستهای تسهیل اعتباری
بخش مسکن ،تأمین اعتبار تسهیالت خودرو ،خرید کاالهای واسطهای
توسط واحدهای تولیدی در قالب تسهیالت خرید دین ،تأمین سرمایه در
گردش واحدهای تولیدی و بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی این واحدها
بهمنظور توسعه کسبوکارهای کوچک و جلوگیری از توقف فعالیتهای
آنها؛
تصحیح مسیر خصوصیسازی و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی
واقعی بهجای استفاده گسترده از شیوه رد دیون دولت ،با توجه به اهمیت
سیاســت خصوصیسازی و توسعه بخش خصوصی و اثرات آن بر بهبود
سایر شاخصهای اقتصادی؛
ارائه خدمات الکترونیک و توسعه سامانههای اطالعاتی ذیربط ازجمله
ایجاد سامانه ثبت وثایق ،ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری و استقرار نظام
استعالمات کشور و توسعه سامانههایي نظیر سامانه اطالعرسانی مجوزهای
کشور (سام) ،توسعه زیرسیستم نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور
(نما) ،طراحی و پیادهسازی سامانه دریافت ،انعکاس و پیگیری رسیدگی به
شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسبوکار (دادور) «که طبق آخرین
ارزیابیهای صورتگرفته در سال  2018توسط دبیرخانه اجالس جهانی
جامعه اطالعاتی ( ،)WSISسامانه دادور برای اولین بار و از میان  ۶۰پروژه
برتر جهانی پذیرفتهشده ،نامزد  ۵پروژه برتر جهانی شده است» ،طراحی
و پیادهســازی سامانه مرکز فوریتهای محیط کسبوکار (یاور) ،توسعه
زیرسیستم بانک اطالعاتی قوانین و مقررات محیط کسبوکار و توسعه
زیرسیستم مرکز فوریتهای بهبود محیط کسبوکار؛
استفاده حداکثری از توان و ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصــی با توجه به رشــد و بلوغ این نهاد در راســتای بهبود محیط
کسبوکار و شناسایی و حذف قوانین مخل؛
ارزیابی و بازتنظیم جایگاه مؤسسات عمومی غیردولتی و بنگاههای بزرگ
غیرخصوصی با هدف ایجاد فضای مناســب برای صاحبان کسبوکار و
تنظیم صحیح رابطه بین چهار بخش عمومی ،دولتی و خصوصی و تعاونی
با اجرای دقیق و مناسب ماده ( )6اصالحی قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل  44قانون اساسی در جهت شفافیت بازارها؛
ایجاد پایگاه اطالعرســانی مجوزها در وزارت امور اقتصادی و دارایی و
احصا و بارگذاری حدود  2000مجوز از ســوی دستگاههای اجرایی در
این پایگاه؛
احصای مقررات زائد و دســت و پاگیر انجام فعالیتهای اقتصادی در
جهت تســهیل و تسریع در امر سرمایهگذاری با استفاده از ظرفیتهای
قانونی موجود؛
آغاز فاز اصالح فرایند صدور مجوزهای اقتصادی برای شفافیت و تسهیل
صدور از طریق برگزاری مستمر جلسات هیئت نظارت بر مقرراتزدایی و
صدور مجوزهای کسبوکار؛
بررسی تجربیات کشورهای برتر در شاخص سهولت انجام کسبوکار
و اســتخراج راهکارهای بهبود شاخص در تعامل با دستگاههای اجرایی
مرتبط با هر شاخص؛
تهیه و تکمیل لوایح ،آییننامهها و ســایر مقررات اجرایی قانون اجرای
سیاســتهای کلی اصل  44قانون اساسی در جهت فراهم كردن بستر
مناسبی برای توســعه نقش و ســهم بخش خصوصی در اداره اقتصاد
همچون الیحه توسعه و واگذاری در حوزههای بهداشت و درمان ،آموزش،
تحقیقات و فرهنگ؛
انجام تعامالت منظم و مستمر با بانک جهانی بهمنظور بهبود جایگاه
بینالمللی ایران در شاخص سهولت انجام کسبوکار.
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انجام اقدامات گســترده در جهت بهبود فرایندهای اجرایی مربوط به
محیط کسبوکار کشور شامل:

ایجــاد سیســتم نرمافزاری مکانیــزه برای ســاماندهی صدور مجوز
ساختوساز و پایان کار و کاهش میانگین زمان صدور پروانه ساختمانی
(مجوز ساخت) به  20روز و کاهش زمان مراحل پایان کار در شهرداریها
به  10روز؛
کاهــش مدتزمان اخذ گواهی پرداخت مالیــات زمین در نماگر اخذ
مجوزهای ساخت؛
حذف مجوز حفاری برای اتصاالت برق و کاهش مراحل دسترســی به
برق از  7به 6؛
طراحی ســاختار جدید ارسال اطالعات بانکها به سامانه تسهیالت و
تعهدات بانکی بهمنظور افزایش دقت و ســرعت ارسال اطالعات شبکه
بانکی به سامانههای مذکور؛
حذف مرحله اخذ گواهی پایان کار ساختمان برای ثبت مالکیت؛
حذف الزام به اخذ گواهی اشــتغال و تسویهحســاب بیمه برای ثبت
مالکیت؛
کاهش مدتزمان اخذ گواهی تسویهحساب تأمین اجتماعی تا يك روز؛
راهاندازی کامل پنجره واحد تجارت فرامرزی؛
اتصــال به بانک و دریافت الکترونیک اطالعات پرداخت حســابهای
گمرکی و حذف فیش فیزیکی؛
اتصال به انبارهای ســازمان بنادر و سایر انبارها و دریافت الکترونیک
بیجک خروج کاال؛
حذف پروانه کاغذی و قابلیت استعالم اطالعات پروانه گمرک؛
امکان کنترل سیستمی و پیامکی اطالعات پته عبور قابلاستفاده در
ایستهای بازرسی پلیس؛
نصب  GPSبر روی خودروهای ترانزیتی و اتصال سامانه و پروانه عبور
الکترونیک؛
کنترل مســیر عبوری کامیونهای ترانزیتی و کنترل انحراف از مسیر
بهصورتسیستمی؛
ب هکارگیــری  X-Rayجهت کامیونهای ترانزیتی و وارداتی در مبدأ و
مقصد؛
راهاندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی.
پینوشت

 :market size . 1یکی از اجزای اصلی در رقابتپذیری جهانی اندازه بازار
اســت .هرچقدر اندازه یک بازار بزرگتر باشــد با بر خوردار شدن بنگاهها از
مزیتهای مقیاس تولید ،بهرهوری افزایش مییابد .در حالی که بهطور مرسوم
بازار در دســترس بنگاههای فعال هر کشور بازارهای داخلی است ،در عصر
جهانی شــدن اقتصاد ،بازارهای بینالمللی جایگزینی برای بازارهای داخلی
محسوب میشــوند .این وضعیت به ویژه برای کشورهای کوچک از اهمیت
باالیی برخوردار اســت .بنابراین صادرات را میتوان جایگزینی برای تقاضای
داخلی و اندازه بازار بنگاههای فعال در یک کشور تلقی کرد.
 .2شــاخص سهولت (فضای) کسب و کار بانک جهانی ،قوانین و مقرراتی را
که مستقیماً در انجام کسب و کار و رشد اقتصادی کشورها موثرند ،معرفی
و بررسی و بر اساس آن کشورهای جهان را رتبهبندی میکند .این شاخص
از  10زیر شــاخص شروع کسب و کار (فعالیت تجاری) ،سهولت اخذ مجوز،
اخذ برق ،ثبت مالکیت ،اخذ تسهیالت و اعتبارات ،حمایت از سرمایهگذاران،
پرداخت مالیات ،تجارت فرامرزی ،الزامآور بودن اجرای قراردادها ،تســویه و
اتمام کار تشکیل شده است.

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

گرفتار بحران
آذربایجان غربی در تولید  5محصول کشاورزی رتبه اول ایران را داراست
نام آذربایجان غربی با کشاورزی و باغداری عجین شده است.
 37درصد جمعیت آذربایجانغربی روستایی و به کشاورزی
ساعد یزدانجو
و دامپروری مشغول هستند .آمار کشاورزی این استان نشان
دبیر بخش ایرانزمین
میدهد که چقدر میتواند در این زمینه مزیتهای رقابتی
داشــته باشد و به چه میزان میتوان از این مزیتهای برای رونق اقتصادی ملی و منطقهای
استفاده کرد .این استان در تولید  5محصول کشاورزی دارای رتبه اول است؛ تولید یک میلیون
و  950هزار تن چغندر قند 750 ،هزار تن ســیب درختی 20 ،هزار تن عســل و نیز تولید
آفتابگردان آجیلی و دارا بودن بیشترین تعداد گلههای گاومیش از مزیتهای بخش کشاورزی
این استان است .رتبه ششم تولید گندم کشور متعلق به آذربایجان غربی و میزان تولید این
محصول در اســتان  736هزار تن است .این استان یکی از مناطق مستعد کشاورزی کشور
اســت و با وجود اینکه  2.3درصد مســاحت کشــور را در بر میگیرد ،اراضی کشاورزی آن
بیش از  5درصد کل اراضی مزروعی ایران را شامل میشود .بیش از  24دشت حاصلخیز در
آذربایجانغربی وجود دارد که در همه بخشهای استان پراکنده است و به همراه رودخانههای
متعدد آ ن را به یکی از مراکز کشاورزی در سطح کشور تبدیل کرده است.
اما همه این تصاویر روشــن و درخشــان ،گویای واقعیت آذربایجان غربی نیست و باید
کمبودها و چالشهای این استان را نیز برای درک واقعیت و چارهاندیشی برای معضالت دید.
به طور کلی ،خردهمالکی ،کمبود تسهیالت یارانهدار ،حجم اندک سرمایهگذاریهای زیربنایی و
بهرهگیری نکردن از کمکهای فنی و اعتباری برای اجرای شیوههای نوین ،از چالشهای مهم

بخش کشاورزی استان است .همچنین یکی از مشکالت بزرگ استان آذربایجان غربی ،مسئله
خشک شدن دریاچه ارومیه است که در سالهای گذشته به دلیل احداث پل وسط دریاچه
و قطع جریان آب این دریاچه به وجود آمده و با وجود تالشهای زیاد ،هنور رفع نشده اشت.
مشکل دیگر این استان ،استفاده نکردن از ظرفیتهای مرزی برای به بیشترین حد رساندن
میزان مبادالت تجاری ایران و ترکیه است.
JJدرخشان در کشاورزی
آذربایجان غربی یکی از استانهایی است که دارای مزیت بسیار زیاد در کشاورزی است؛
مهمترین محصوالت باغی استان عبارتاند از سیب ،گردو ،زردآلو ،گوجهسبز ،سماق ،انگور ،آلو،
هلو و بادام .سیب و انگور بیش از  90درصد میزان کل تولیدات باغی استان را تشکیل میدهند
و دو محصول بسیار مرغوب این استان به شمار میروند .استان آذربایجان غربی بر اساس آمار و
مستندات یکی از استانهای تأثیرگذار در بخش کشاورزی است چراکه حدود  6درصد تولیدات
کشاورزی کشور در این استان تولید میشود.
استان آذربایجان غربی با تولید بیش از  45نوع محصول زراعی و باغی از قطبهای مهم
کشاورزی کشور محسوب میشود .سطح زیر کشت محصوالت زراعی استان بالغ بر  700هزار
هکتار و میزان تولید این محصوالت حدود  3میلیون تن بوده است .بیشترین سطح زیر کشت
اراضی زراعی به کشت دیمی تعلق دارد که شامل قسمتهای شمالی ،جنوبی و غربی استان
میشود .استان آذربایجان غربی از لحاظ زمینهای زراعی آبی در مقام پنجم و از لحاظ داشتن

ایرانزمـین
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اراضی دیمی در مقام ششم کشور قرار دارد .مهمترین محصوالت زراعی استان
به جز سیب و انگور ،عبارتاند از چغندرقند ،توتون و تنباکو ،نخود ،یونجه،
گندم ،گوجهفرنگی ،جو ،عدس و لوبیا.
بنا به گفته مقامات مســئول جهاد کشاورزی استان 23 ،هزار هکتار باغ
انگور در آذربایجان غربی وجود دارد که سال گذشته  280هزار تن محصوالت
تولیدی از انواع انگور در این استان تولید شد و البته امسال به دلیل سرمازدگی
و بارش کمتر ،این تولید به حدود  200هزار تن میرسد 60 .درصد تولیدات
انگور استان قابلیت تازهخوری دارد و بقیه آن باید به فروش برسد یا در قالب
محصوالت فرآوریشده به مشتریان ارائه شود.
در تابستان گذشته ،استان آذربایجان غربی شاهد تراژدی بزرگی در زمینه
تولید سیب بود؛ وجود مشکالت سیب روزبهروز باغداران بیشتری را زمینگیر
کرد و صدای ناله و فریاد کشاورزان را درآورده است .امسال عکسهای زیادی
از باغداران آذربایجان غربی منتشر شد که سیبهای تولیدی خود را کنار جاده
ریخته بودند و حتی یک باغدار درختان سیب خود را که محصول روی آن بود
قطع کرده بود .خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشي در همینباره نوشت:
«صادر نشدن ســیب درختی باعث شده کشاورزان محصوالت باغی بهویژه
سیب را پیش از موعد چیده و آن را کنار جادهها بریزند تا به نام زیردرختی به
نازلترین قیمت آن را بفروشند و گاهی با شرایط نسیه چندینماهه محصوالت
خود را وارد بازار کنند .تعــدادی از باغداران میگویند که محصول تولیدی
آنها امسال اگرچه مرغوب هم هست ولی به فروش نمیرود و آنها مجبورند
محصوالتشان را با قیمت بسیار پایین به دالالن بفروشند و نیز برای جلوگیری
از فاسد شدن و نبود انبار آن را با پرداخت هزینه از باغ خود دور کنند .سیاری
از باغداران امســال به خاطر نبود بازار فروش ضــرر و زیان فراوان دیدهاند و
بسیاری نیز در حال ورشکسته شدن هستند».
نبود تناســب بین درآمد و هزینههای تولید و نیز تعیین نرخ محصوالت
تولیدی توسط کارخانهداران ،وجود دالل و واسطه در کنار نبود برنامهریزی
برای حمایت از تولید ،عقب ماندن در رقابت با محصول خارجی و بستهبندی
نامناسب محصول چند سالی است موجب متضرر شدن باغداران این استان
شده است .به عالوه ،وجود مشکالت حملونقل به همراه صرف زمان طوالنی
بــرای طی رویههای صادراتی از جمله تخلیه و بارگیری مجدد در پایانهها و
بازارچههای مرزی ،افت و تلفات محصوالت کشاورزی و تحمیل هزینه اضافی
برای صادرکنندگان محصوالت کشــاورزی را نیز به بار آورده اســت .پایین
بودن قیمت فروش محصول نسبت به هزینههای تولید آن ،نامشخص بودن
وضعیت صادرات ،باالبودن هزینههای تولید و پايین بودن توان مالی باغداران و
همچنین ریزشهای قبل از برداشت محصول از مهمترین مشکالت باغداران
اســتان به شمار میرود که عمال آنها را زمینگیر کرده و باعث شده مسائلی
همچون تراژدی تولید سیب در تابستان امسال رقم بخورد.
مثل بســیاری از اســتانهای دیگر ،یکی از مشکالت بزرگ کشاورزان و
باغداران در آذربایجان غربی ،نبود حمایتهای الزم برای سرمایهگذاری و ایجاد
صنایع تبدیلی کشــاورزی و غذایی در استان است .همچنین کشاورزان این
استان نیازمند حمایتهای الزم برای صادرات محصوالت خود به کشورهای
خارجی هســتند .خیار ،گوجــه فرنگی ،فلفل ،گلهــای زینتی ،گلهای
شاخهبریده و توتفرنگی از محصوالت گلخانهای در آذربایجان غربی هستند.
به گفته اســماعیل کریمزاده ،رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ،که با
مهر ســخن گفته است ،استان آذربایجان غربی دارای  105گلخانه است که
در مجموع  33هکتار مساحت دارند 72 .واحد از گلخانههای استان خاکی و
مابقی هیدروپونیک هستند .چهار هزار و  ۶۰۰تن انواع سبزی و صیفیجات،
 ۸۳تن توتفرنگی ۲۸۲ ،هزار شاخه گل رز ،و  ۲هزار و  ۱۶گلدان گل و گیاه
آپارتمانی از جمله تولیدات گلخانههای این اســتان است .استفاده از گلخانه
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در کشــاورزی دارای مزیتهای بسیاری است؛ تولید محصوالت مختلف در
واحدهای کنترلشــده به صورت متراکم در طول سال ،به حداقل رساندن
میزان مصرف آب و افزایش عملکرد باال در واحد سطح ،مصرف بهینه آب و
کاهش  15برابری در مقایسه با کشت در فضای باز و نیز کاهش استفاده از
سموم و کود ،از جمله نکات مثبت استفاده از گلخانهها است .استان آذربایجان
غربی دارای مزیتهای عمدهای در اســتفاده از گلخانهها اســت و نهادهای
دولتی اعالم کردهاند که برای احداث واحدهای گلخانهای به مساحت سه هزار
مترمربع و باالتر ،تسهیالت بانکی اعطا میکنند.
آذربایجــان غربی در زمینه دامداری نیز دارای مزیتهای باالیی اســت؛
دامپروری در این استان شامل گاوداری صنعتی ،دامداری سنتی ،مرغداری،
پرورش زنبور عسل و پرورش ماهی است .در این استان انواع دامهای سنگین
(گاو و گاومیش) و دامهای سبک (گوسفند و بز) پرورش داده میشود .از کل
دامهای موجود اســتان 55 ،درصد آن دام بزرگ و  45درصد کوچک است.
تولید شیر نیز در این استان رونق زیادی دارد؛ ساالنه بیش از  350هزار تن
شیر خام در استان تولید میشود که بین  100تا  150هزار تن آن به خارج از
استان روانه میشود .روزانه در سطح استان  950تن شیر خام تولید ميشود
که از این میزان 85درصد شــیر تولیدی گاوی 9 ،درصد گاومیش و مابقی
بزی و گوسفندی است .مشکل بزرگ دامداری در واحدهای استان آذربایجان
غربی سنتی بودن دامپروری و تولید لبنیات است .به گفته فعاالن اقتصادی
این عرصه در استان 85 ،درصد تولیدات لبنیات استان به شکل سنتی رقم
ميخورد .مشکل سنتی بودن باعث شده در بحث درمان طیور بهخصوص در
جریان تب برفکی هزینههای سنگینی به دامداران وارد شود .به گفته مدیرکل
دامپزشــکی این استان ،مشــکالت ورود و خروج بدون مسئولیت دامها در
مرزها ،ساختارهای سنتی کشتارگاهی ،زیرساختهای تولید نهادههای واکسن
و پیمانکاری کردن کشتار دام ،چالشهای مهم زیرساختی در آذربایجان غربی
در این زمینه است.
JJتنها استان همسایه ترکیه
موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد استان آذربایجان غربی و همجواری با سه
کشور ترکیه ،آذربایجان و عراق ،این استان را در زمینه تجارت خارجی دارای
ظرفیتهای خوبی کرده است .این استان میتواند دروازه ارتباطی با کشورهای
اروپایی باشد و وجود  9گمرک و  7بازارچه فعال در سطح استان برای صادرات
و واردات کاال ،این امکان را به کشــورهای همسایه میدهد که در کوتاهترین
زمان با ایران مبادالت تجاری داشته باشند.
استان آذربایجان غربی تنها استانی در کشور است که با ترکیه مرز مشترک
دارد؛ این اســتان  550کیلومتر مرز مشترک با ترکیه دارد که از این میزان،
 300کیلومتر مرز مشــترک استانهای آذربایجان غربی و وان ترکیه است.
بررسی آمار  10ساله منتهی به سال  ،1394نشان از منفی بودن تراز تجاری
ایران با ترکیه داشــته اســت؛ ارزش صادرات ایران به ترکیه در سال ،1384
حدود  205میلیون دالر به ازای  867میلیون دالر واردات گزارش شــده بود
و این رقم در ســال  94به  1.3میلیارد صادرات به ترکیه و حدود  3میلیارد
دالر واردات از این کشــور رسید .اما این مبادالت تجاری در سال  95به نفع
ایران برگشت؛ در این سال ،در مقابل صادرات  2.7میلیارد دالری کاال از ترکیه
به ایران ،بیش از  3.2میلیارد دالر محصوالت ایرانی روانه کشور ترکیه شد.
اما به گفته مسعود اکبری ،کارشــناس حقوق بینالملل و سازمانهای
اقتصادی ،ترکیه و ایران تمایل دارند حجم مبادالت تجاری آنها بسیار بیشتر
باشد؛ رقم مورد انتظار دو کشور از تبادالت اقتصادی بین دو طرف ،حدود 25
تا  30میلیارد دالر بوده اســت .سالها قبل معاون اول رئیسجمهور ایران و
رجب طیب اردوغان ،نخستوزیر وقت ترکیه ،از تحقق رقم  30میلیارد دالر

آذربایجان غربی در زمینه معدن بیشتر از صنعت مزیت دارد .این استان با داشتن حدود  50نوع ماده معدنی از لحاظ تنوع
مواد معدنی رتبه سوم کشور را داراست .آذربایجان غربی از نظر تولید برخی از مواد معدنی از جمله طال ،باریت ،میکا و
انواع سنگهای تزیینی گرانیتی رتبه نخست کشور را دارد.

در تبــادالت اقتصادی تا ســال  2015و اردال باهیچوان ،رئیس اتاق صنایع
استانبول از رقم  25میلیارد دالر مبادالت تجاری دو کشور تا سال  2020خبر
داده بودند که حاال مشخص شده عملی نیستند و بلندپروازانه بودهاند .با این
حال ،صادرات و واردات ترکیه و ایران هرقدر هم باشد ،استان آذربایجان غربی
در این زمینه نقشی محوری بر عهده خواهد داشت.
JJرتبه سوم در معدن
وقتــی که حرف از صنعت در آذربایجــان غربی به میان میآید ،بیش از
پتروشیمی و فوالد یا برخی صنایع دستی ،صنایع تبدیلی و صنایع غذایی به
ذهن خطور میکند .بیش از 60درصد سردخانهها و واحدهای تولید کنسانتره
و آبمیوه کشور در این اســتان احداث شدهاند .صنایع تولید مواد غذایی و
آشامیدنی پس از صنایع فرآوری و تبدیلی معدنی ،دومین تخصص صنعتی
استان به شمار میروند.
آذربایجان غربی در زمینه معدن بیشتر از صنعت مزیت دارد .این استان با
داشتن حدود  50نوع ماده معدنی از لحاظ تنوع مواد معدنی رتبه سوم کشور
را داراســت .آذربایجان غربی از نظر تولید برخی از مواد معدنی از جمله طال،
باریت ،میکا و انواع سنگهای تزیینی گرانیتی رتبه نخست کشور را دارد .تنوع
سنگهای تزیینی در استان آذربایجان غربی بالغ بر  80نوع و رنگ است که
این استان را به صورت کلکسیونی از سنگهای تزیینی در سطح ایران و جهان
درآورده است .سنگهای گرانیت پیرانشهر از نظر کیفیت ،شهرت جهانی دارد.
JJمصیبت دریاچه ارومیه
معضل بزرگ اســتان آذربایجان غربی که مسئلهای ملی است ،خشک
شدن دریاچه ارومیه است .این دریاچه که شرق استان آذربایجان غربی با آن
همسایه است ،بزرگترین دریاچه داخلی ایران و از مهمترین و باارزشترین
اکوسیستمهای آبی ایران و جهان به شــمار میآید .این دریاچه طی چهار
دهه گذشته به دنبال فعالیتهای متعدد در حوزههای مختلف کشاورزی به
طور گســتردهای از منابع آبی طبیعی خود بیبهره مانــده و امروز با بحران
خشــک شدن روبهرو است .بر اساس بررسیهای صورتگرفته ،میتوان سه
عامل اصلی موثر در خشــکی دریاچه ارومیه را برداشت بیش از حد مجاز از
منابع آبی حوضه ،توسعه بیرویه بخش کشاورزی محصوالت با الگوی مصرفی

آب زیاد در حوضه آبریز دریاچه و تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالیهای
طوالنیمدت در منطقه معرفی کرد.
رئیس سازمان مقابله با تبعات فجایع طبیعی در استان آذربایجان غربی
گفته اســت که اگر ایران نتواند تا سال  ۲۰۳۰میالدی جلوی خشک شدن
دریاچه ارومیه را بگیرد ،زندگی دســتکم  ۱۴میلیون نفر در معرض خطر
قرار خواهد گرفت .بر اساس برنامهریزیها قرار بود سال  ،2023پروژه احیای
دریاچه ارومیه تکمیل شود ،اما به دلیل تامین مالی ضعیف این پروژه ،میتوان
پیشبینی کرد که این مهلت تمدید خواهد شد.
در آخرین اظهارنظر ،مسعود تجریشی ،معاون محیط زیست انسانی سازمان
حفاظت از محیطزیست ،به ایرنا گفته است که دریاچه اکنون حالت بیماری
را دارد که ادامه زندگیاش به داشتن پول و هزینه کردن براي او بستگی دارد
که در این شــرایط افراد خانــواده تالش ميکنند از هر راه ممکن پول مورد
نیــاز برای درمان را تهیه کنند .به گفته او« ،در حال حاضر محیط زیســت
کشور با چالشهای زیادی مانند گرد و غبار ،پسماند ،تاالبهای خشکشده
و آلودگی هوا مواجه اســت ،از سوی دیگر مقابله با آنها نیازمند اعتبار است؛
این در حالی است که برای تامین اعتبار خرید اتوبوس در کالنشهری مانند
تهران با مشکل مواجه هستیم اما میدانیم که اگر دریاچه اروميه اکنون احیا
نشود در آینده نهچندان دور چندین برابر خسارت وارد خواهد کرد .بنابراین
باید تالش کنیم از هر راه ممکن اعتبار آن را تامین کنیم که برای این کار از
بنگاههای بینالمللی که حاضر هستند برای کارهای محیط زیستی به ما وام
بدهند ،درخواست کردهایم».
JJموانع سد راه توسعه
استان آذربایجان غربی با اینکه دارای ظرفیتهای زیاد توسعهای بهویژه در
حوزه کشاورزی و صنایع وابسته است ،اما به آن اندازه که باید رشد نکرده است.
میتوان گفت که دو اســتان آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان از نظر
شاخصهای اقتصادی با وجود تالشهایی که پس از انقالب صورت گرفته در
رتبههای پایینی قرار دارند بنابراین الزم است که این دو استان مرزی و محروم
کشور در اولویت تصمیمگیریها قرار داده شوند.
در شــهریورماه امسال ،فعاالن اقتصادی استان آذربایجان غربی با رئیس
مجلس شــورای اسالمی ،علی الریجانی ،دیداری در شهر ارومیه داشتند که
گفتههای آنان ،بهوضوح نشاندهنده وضعیت اقتصادی این استان است .در
این جلسه ،حسن انتظار ،رئیس اتاق بازرگانی آذربایجان غربی ،ب ه موانع عمده
رونق تولید در اســتان اشــاره میکرد .او گفت« :این روزها در مورد تجدید
ارزیابی کارخانهجات برای حفظ  25درصد ســهم مالکانه بحث میشود در
حالیکه برای اصالح ترازهای کارخانهجات انتظار داریم یک سال به صاحبان و
مالکان صنایع مهلت داده شود تا مشکالت صنعتی برطرف شود .از طرف دیگر،
سودهای بانکی نیز سرسامآور اســت؛ کارخانهداران در همه حال با موضوع
سود بانکی دست و پنجه نرم میکنند و برای پرداخت آن وقت میگیرند و
مسئوالن نیز در این مورد بهصورت شفاف سخن نمیگویند بهگونهای که سود
بانکی در بــازهای از زمان تا  42درصد افزایش یافت که اکنون به  18درصد
کاهش یافته است بنابراین نظام بانکی باید دستخوش تغییر و تحوالتی قرار
گیرد .اقتصاد و صنعت کشور توسط کارخانهداران و تولیدکنندگان اسفناک
نشده بلکه سود بانکی و سیاستگذاران مملکت را به این روز انداختهاند از این
رو درخواســت میکنیم که کلمه مجرم را از کنار اسم تولیدکنندگان حذف
کنند چراکه چنین موضوعی برای کارخانهداران خوشایند و مناسب نیست».
در همین جلســه ،بهنام تاجالدینی ،رئیس کمیســیون کشاورزی اتاق
بازرگانی آذربایجان غربی ،از کمبود صنایع وابســته کشاورزی و فناوریهای
روز در این زمینه ســخن گفت« :استان آذربایجان غربی به دلیل شرایط آب
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و هوایی مناسب حاکم بر آن و هممرزی با سه کشور دارای فرصت مناسبی
برای سرمایهگذاری و توجه بیشتر از سوی مسئوالن اقتصادی است .آذربایجان
غربی فاقد صنعت سورت و بستهبندی در محصوالت کشاورزی است که به
نحوی سبب ضایع شدن صنعت کشاورزی در استان میشود ».او به کاستی
در زیرساختهای الزم برای رونق اقتصادی هم اشاره کرد و گفت« :محصول
تولیدی که قادر نباشد در زمان مناسب به بازارهای مصرف عرضه شود ارزش
اقتصادی خود را از دســت میدهد و در این میان آذربایجان غربی به علت
نداشتن زیرساختهای ریلی و جادهای نمیتواند محصوالت تولیدی خود را به
بازارهای هدف در سایر کشورها صادر کند».
کشاورزی سهم باالیی در اقتصاد آذربایجان غربی دارد و به همین دلیل،
بخش زیادی از مطالبات فعاالن اقتصادی در جلساتی که با مسئوالن کشور
دارند ،به درخواست برای افزایش توان کشاورزی آنها صرف میشود .فعاالن
اقتصادی اســتان مدام خواهان ارتقای جایگاه آموزشــی در امر کشــاورزی
و دامپروری و ایجاد زنجیرههای صادراتی محصوالت کشــاورزی کشــور با
محوریت قرار دادن آذربایجان غربی شــدهاند اما این امر نیاز به برنامهریزی و
تامین بودجههای کالن داشته است .فعاالن اقتصادی از رئیس مجلس شورای
اسالمی نیز خواستند که زمینه اصالح قوانین مالیاتی ،هدفمندسازی یارانهها و
طرحهای جامعه مالیاتی را که همواره تولید را با خود درگیر کرده ،فراهم آورد.
JJتاریخچه اتاق ارومیه
اتــاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ســال  1341و به تبع آن اتاق
ارومیه در ســال  1344تاسیس شد که پس از آن تاریخ هر چهار سال یک
بار از طریق انتخاباتی که با شرکت اعضای اتاق ارومیه انجام میگیرد هیئت

نمایندگان جدید اتاق انتخاب میشود .اولین رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در
سال  ،1344مرحوم حاج عبدالحسین کرمی بوده است.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه به عنوان بزرگترین بخش خصوصی
صنعت و تجارت و معدن اســتان آذربایجان غربی دربرگیرنده صنعتگران،
بازرگانان و معدنکاران اســت و فعالیت خود را در ســه زمینه فعالیتهای
درونسازمانی ،استانی و بینالمللی و منطقهای آغاز کرده و ادامه داده است.
این اتاق محلی برای هماندیشی و هماهنگی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی
است و مخاطبان اتاق شامل گستره وسيعي ،از سازمانهای دولتی صنعتی و
تولیدی گرفته تا اندیشمندان و صاحبنظران و حتی مردم عادی است .اتاق
ارومیه خدمات مختلفی از جمله صدور کارت بازرگانی ،کارت عضویت ،صدور
گواهی مبدأ ،پیگیری مشکالت اعضا ،برگزاری جلسات مشترک با مسئوالن
ســازمانهای دولتی ،اطالعرســانی قوانین و هماهنگــی تورهای تجاری و
نمایشگاههای خارج از کشور به اعضای خود ارائه میدهد .همچنین اتاق ارومیه
به عنوان مرجع هماهنگی و نظارت و حل اختالف در امور تجاری فعالیت دارد
و در قراردادها در مقام داور از سوی طرفین قرارداد انتخاب میشود .این اتاق با
توجه به اساسنامه خود امکان تاسیس تشکلها فراهم و از عضویت واحدهای
جدید تولیدی و تجاری استقبال میکند .اتاق ارومیه از طریق انتشار ماهنامه
«پیام اتاق» با تیراژی قریب به  1500نسخه ،در نقش پل ارتباطی بین اعضا و
ابزاری مهم برای اطالعرسانی مسائل و تحوالت در اطالعات اقتصادی استان
ایران و جهان عمل میکند .آنچه در این مسیر از دیدگاه اتاق مهم است حفظ
حرمت عامالن اقتصادی و بخشهای خصوصی در جهت انعکاس مســائل،
مشکالت و نظرات آنان به هیئت دولت و مسئوالن مملکت برای دستیابی به
اهداف رشد و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی استان است.

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی ارومیه
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بهنام تاجالدينی

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

طالوجواهر،گرفتارسیاستگذاریوقوانینناکارآمد
صنایع تولید طال و جواهر کشور قابلیت توسعه بسیار بیشتری دارند
ایرانیان از جمله مردمانی در جهان هستند که بهشدت به طال
و جواهر عالقهمندند و همین عالقه کشــورمان را به پنجمین
ساعد یزدانجو
مصرفکننده طال در جهان تبدیل کرده اســت .با این حال ،با
دبیر بخش تشکلها
اتفاقاتی که در ســالهای اخیر رخ داده ،وضعیت فروش داخلی
طال و جواهر و بهخصوص صادرات آن افت داشته است .در تیرماه امسال ،خبری منتشر شد مبنی
بر اینکه صنف تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر طی سالهای گذشته دچار آسیبهای
بسیار شده و اکنون صادرات طال به رقمی نزدیک به صفر رسیده است درحالیکه تایلند  ۲۶میلیارد
دالر و ترکیه حدود  ۱۷میلیارد دالر درآمد از طریق صادرات طال و جواهر دارند.
هزینههای ســربار موجب شده که شــرایط تولید طال و جواهر در کشــور مناسب نباشد و
تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر با یکدهم ظرفیت خود کار کنند .هزینههای متعددی
مانند بیمه و عوارض مختلفی که از سوی شهرداری اخذ میشود و همچنین مالیات بر ارزش افزوده
و شیوه دریافت آن در مجموع شرایطی ایجاد کرده که تولید طال در کشور گران تمام میشود .به
گفته رئیس وقت هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر که در تیرماه
امســال با ایسنا گفتوگو کرده بود ،به همین دالیل عدهای به فکر واردات طال افتاده و برخی هم

سوءاستفاده کردهاند و این کار را به شیوه قاچاق انجام میدهند که در نهایت ،این موضوع هم تاثیرات
ت صنف تولیدکنندگان طال و جواهر بر جای گذاشته و موجب شده است
خاص خود را روی فعالی 
در عمل بازار طال بیرونق شود.
JJرتبه تولید طالی ایران در منطقه
سال گذشته ،مهدی کرباسیان ،معاون وزير صنعت و مديرعامل سازمان توسعه و نوسازي معادن
و صنايع معدني ايران (ايميدرو) ،تصویری از وضعیت تولید طال در جهان ارائه داد که جایگاه ایران را
در منطقه و در سطح جهانی مشخص میکرد .به گفته او ،کشورهای چين ،استرالیا ،روسيه ،امريكا
و پرو از نظر توليد ســاالنه طال ،رتبههاي اول تا پنجم در دنيا هستند .در ناحيه خاورميانه ،تركيه
ساالنه  ٣١تن طال ،مصر  ١٢تن و عربستان  5تن طال توليد ميكند و ايران با توليد  3تن طال مشابه
تاجيكستان در رتبه آخر قرار دارد .در توليد طال ،چين با توليد  ٤٦٢تن نخست آسياست و بعد از آن
اندونزي با  ٩٠تن ،فيليپين با  ٤٠تن ،مغولستان با  ٣٢تن ،تركيه  ٣١تن و ژاپن با  7تن در رتبههاي
بعدي هستند تا نوبت به عربستان و ایران ميرسد كه به ترتيب با  5و  3تن در سال در رتبههاي
بعدي هستند .از نظر تعداد نواحي داراي طال نیز ،طبق اعالمهاي جهاني در آسیا  ٦٩١ناحيه ،در

تشکلها
كشورهاي مشترکالمنافع آسیای
میانه  ٤٢٣ناحيــه ،در افريقا ٥٩٣
ناحيه ،در امريكاي شــمالي ٤٧٣
ناحيه ،در اقيانوسيه  ٣٥٠ناحيه ،در
اروپا  ١٨ناحيه و در امريكاي جنوبي
 ٥٤١ناحيه طال ثبت شده است.

افتتاح اولین مرکز جامع
تخصصی طراحی طال و
جواهر در کشور با همکاری
اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان طال و جواهر،
دانشگاه فنی ،حرفهای و
شرکت شهرکهای صنعتی

به دليل اعمال
قانون مخرب
ارزش افزوده
حدود  5هزار
واحد صنفي و
 2هزار واحد
توليدي در كشور
بهتعطيليكشيده
شده است

JJبزرگترین معدن طالی
کشور
ایــران دارای چند معدن طال
اســت که بزرگترین آنها معدن
تاریخی «زرشوران» در حوالی تکاب است .این معدن با ذخیره قطعی 5.27
میلیون تن کانســنگ طــا و بیش از  108تن طــای خالص غنیترین و
بزرگترین معدن طالی خاورمیانه به شــمار میرود .در نیمه نخست سال
گذشته 225 ،کیلوگرم شمش طال در کارخانه طالی زرشوران تولید شد که
 78درصد از برنامه تولید شــمش طال در این مجتمع را محقق کرد .در آن
سال ،مدیران معدن میگفتند که با افزایش ظرفیت اسمی تولید طال در فاز
یک مجتمع طالی زرشوران ،میزان تولید شمش طال در این مجموعه معدنی
و صنعتی به  2تن در سال خواهد رسید و با راهاندازی فاز دوم کارخانه تولید
طالی زرشــوران تکاب با ظرفیت  2تن در سال ،میزان تولید شمش طال در
این مجتمع تا  4تن در سال افزایش مییابد که بدین ترتیب ،با تکمیل طرح
توســعه معدن و کارخانه طالی زرشوران ،این مجتمع به یکی از بزرگترین
تولیدکنندههای شمش طال در آسیا تبدیل میشود .با این حال ،در تابستان
امسال خبرهایی به نقل از تشکلهای کارگری استان آذربایجان غربی منتشر
شــد که میگفتند این معدن غیرفعال شــده و بیش از  100کارگر در آن
با حقوق معوق بیکار هســتند .این خبر بعدتر ،از سوی نماینده مردم تکاب،
میاندوآب و شاهیندژ در مجلس شورای اسالمی تکذیب شد.
پیش از انقالب امتیاز بهرهبرداری از معدن به عهده شــرکت «کاوه» بود
و پس از انقالب ،جهاد ســازندگی معدن را در اختیار گرفت و آن را در سال
1364به شــرکت خدمات اکتشافی واگذار کرد .محدوده معدنی زرشوران تا
قبل از ســال 1370به عنوان معدن زرنیخ مــورد توجه و بهرهبرداری بود .از
ســال  1370این کانسار (ســنگ معدنی) به عنوان یک پتانسیل طال مورد

توجه قرار گرفت و مطالعات اکتشافی تا مرحله نیمهتفصیلی بر روی آن در
چارچوب طرح اکتشــاف سراسری طال انجام شــد .در سال  1375شرکت
«مینرال اکســپرت» و شرکت «ماینرکو» از کشور افریقای جنوبی عملیات
اکتشــافی معدن را ادامه داد و شرکت «کالسیمین» به عنوان مشاور در این
پروژه همکاری داشت .امتیاز اکتشاف تفصیلی کانسار طال در سال  1378به
شرکت «آنگلوامریکن» واگذار شد و فعالیتهای اکتشافی بر روی این کانسار
را ادامه داد .در این زمان بهرهبرداری معدن بر عهده شرکت سهامی کل معادن
ایران قرار داشــت که مدت کوتاهی به شرکت اوج پژوهش صنعت و معدن
خراسان به صورت پیمان مدیریتی واگذار شد .این معدن در اوایل دهه  80به
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و پس از آن به سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران واگذار شده است.
JJسنگهایقیمتی
تجارت بینالمللی و حجم گردش مالی سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی
در سالهای اخیر در حدود  ۱۰۰۰میلیارد دالر است .به گزارش دریک آنالین
که دیدهبان فرصتهای سرمایهگذاری و کسبوکار است ،ایران از نظر تنوع
منابع خدادادی ســنگهای قیمتی و نیمهقیمتی ،پس از امریکای جنوبی،
هلند ،شبهقاره هند و افریقای جنوبی در رتبه پنجم دنیا قرار دارد .آمارها نشان
میدهند که ارزش صادرات سنگهای قیمتی ایران حدود  ۵۰۰میلیون دالر
و معادل  0.05درصد از این تجارت سودآور جهانی است .در میان کشورهای
آسیایی هیچ کشوری را به قدمت ایران نمیتوان یافت که تاریخ  ۵هزار ساله
در جواهرســازی و زرگری داشته باشد .اکنون ایران در رتبه پنجاهم جهان
در فناوری سنگهای قیمتی قرار دارد و با وجود منابع غنی ،در این تجارت
جهانی به اندازه کافی فعال نیست.
ذخایر معدنی سنگهای قیمتی کشور بیشتر سنگهای نیمهقیمتی است.
فیروزه ،عقیق ،روزکوارتز ،آمیتیست ،آندوزیت ،تیانیت ،کریزکالت ،وارازیتُ ،در،
باباقوری ،چشمگربهای ،چشمببری ،جاسپر ،گارنت و اپیدوت از انواع سنگهای
نیمهقیمتی موجود در ایران هستند و البته باید به مروارید خلیج فارس نیز
اشــاره کرد که شهرت جهانی دارد .ذخیره سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی
در کشور  ۴میلیارد تن شناسایی شده که با این حساب ،ایران از نظر میزان
ذخایر و کیفیت در میان  ۱۰کشــور مطرح دنیا قرار دارد .در ایران بیش از
 ۲۰۰محدوده دارای سنگ قیمتی شناسایی شده است .سنگهایی همچون

گفتوگو با رئیس هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال ،جواهر ،نقره و سنگهای قیمتی ایران:

قانون کنونی مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنفی را به تعطیلی کشانده است
مزیتهای صادراتی طال و جواهر در ایران چقدر اســت ،این صنعت چقدر
میتواند ارزش افزوده تولید کند ،چقدر زمینه برای صادرات دارد و وضعیت ایران
در این حوزه چطور است؟

در كشور ايران در  ٣٠استان ذخاير سنگهاي قيمتي و نيمهقيمتي موجود است و
در  100موقعيت و  ٢١استان معادن طال شناسايي شده است .كانسارهاي شناساييشده
تا ظرفيت  ١٠٠٠تن تخمين زده شده است .در حال حاضر  ١٢معدن فعال و  ٣معدن
غيرفعال اســت .نيروي جوان و جوياي كار و وجود ذخاير طال و سنگهاي قيمتي و
نيمهقيمتي و انرژي ارزان عالوه بر جمعيت حدود  ٦٠٠ميليوني كشورهايي كه داراي
مشتركات فرهنگي و مذهبي و زباني و قومي با ما هستند ،همگي شرايط بسيار مطلوب
براي كار و اشــتغال و صادرات را به لحاظ اقتصادي توجيهپذير کردهاند .اما متاسفانه
سهم صادراتي ما از كل ارزش تجارت جهاني صنعت طال و جواهر  2هزارم بازار است.
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قوانين دســت و پاگير بانك مركزي و گمركي و محدوديتهاي بخشنامهاي و ساير
قوانين مخل كســبوكار و نبود بانك طال و دهها آسيب ديگر در كنار ناروشن بودن
جايگاه سياســتگذار و متولي اين صنعت از جمله آسيبهاي عمده كاهنده توليد و
صادرات هستند .البته تجهيزات كهنه و كمبازده و مهاجرت نيروي كار ماهر از كشور
و نابساماني طراحي از جمله عوامل تأثيرگذارند .و از همه مهمتر دريافت ماليات ارزش
افزوده از شــمش ورودي و اصل طال است كه يكي ازاصليترين مشكالت اين صنعت
به شمار میرود.

گاهی گفته میشود که تولید طال و جواهر در ایران به دلیل شیوه تولید سنتی،
نتوانسته در بازار خارجی رقابتپذیر باشد .چطور میتوان این تولید را مدرن کرد و
چه تالشهایی در این زمینه صورت گرفته است؟

براي مدرنسازي توليد ،نياز به در اختيار گذاشتن تسهيالت و همچنين تسهيالت

در ایران بیش از  ۲۰۰محدوده دارای سنگ قیمتی شناسایی شده است .سنگهایی همچون
عقیق ،فیروزه ،سنگ کریستال ،گارنت و جاسپر در معادن استانهای خراسان ،اصفهان ،آذربایجان
شرقی ،لرستان ،همدان و زنجان وجود دارند.

عقیق ،فیروزه ،سنگ کریستال ،گارنت و جاسپر در معادن استانهای خراسان،
اصفهان ،آذربایجان شرقی ،لرستان ،همدان و زنجان وجود دارند.
نبود فناوری پیشرفته و نبود سرمایهگذاری و توجه به ارتقای سطح مهارت
انسانی از مهمترین دالیل نرســیدن ایران به جایگاه اصلی خود در صادرات
ســنگهای قیمتی اســت .در زمینه فراوری کار چندانی در کشور صورت
نگرفته است و همهساله مقادیر معتنابهی ارز برای خرید سنگهای قیمتی
و نیمهقیمتی به صورت تراشخورده از کشــور خارج میشود و این سنگها
از طرق مختلف که اغلب قانونی نیستند وارد کشور میشوند .در حال حاضر
اســتخراج ،تراش و تولید جواهرآالت و حتی فروش و تجارت آن همچنان
سنتی است و به همین دلیل ،ایران از ارزشافزوده باالی این صنعت محروم
اســت .طبق برآوردهای کارشناسی ارزشافزوده سنگهای نیمهقیمتی ۲۰
برابر است .به بیان دیگر ،میتوان با خرید یک کیلوگرم سنگ خام با قیمت
مشــخص و فرآوری آن ۲۰ ،برابر قیمت اولیه ارزشافزوده به دست آورد .در
مورد ســنگهای قیمتی نیز ارزش افزودهای تا  ۵۰۰برابر میتواند به دست
بیاید .در ایران  ۷۰نوع سنگ قیمتی و نیمهقیمتی وجود دارد که اگر مدیریت
صحیحی برای بهرهبرداری از آن صورت گیرد و این ســنگها در نهایت به
صورت زیورآالت از کشور صادر شوند ،بهطور متوسط ارزش افزودهای حدود
 ۱۰۰برابر برای آنها ایجاد میشــود .برای ایجاد یک واحد صنعتی تولید و
فرآوری سنگهای قیمتی و اســتفاده از فناوری روز و صادرات محصول ،به
طور متوســط حدود  ۵میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز است .مواد اولیه این
واحد کامال از داخل کشــور قابلتهیه است و حدود  ۶۰درصد از محصوالت
تولیدشده نیز میتواند برای بازارهای صادراتی ارسال شود .نرخ بازده داخلی
سرمایهگذاری این واحدها حدود  ۴۰درصد تخمین زده شده است که بازدهی
قابلقبولی است و دوره بازگشت سرمایه نیز سه سال برآورد شده است.
JJتشکلی نوپا
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال ،جواهر ،نقره و ســنگهای
قیمتی ایران ،در اجرای بند «ک» ماده  ۵قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ایران و با موافقت و نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال ۱۳۸۸
تشــکیل شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقالل مالی است و به
صورت یک شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی فعالیت میکند .حوزه فعالیت این
اتحادیه در سراسر ایران است و میتواند پس از تصویب هیئتمدیره و تایید

اعضای هیئتمدیره اتحادیه
تولیدکنندگان و صادرکنندگان
طال ،جواهر  ،نقره و سنگهای
قیمتی ایران
سید حجت شفائی

اسفندیار سیفی

عباداله محمدولی

منصور نامداری زندی

رئیس هیئتمدیره

عبدالنبی مکابر

سینا محمدی

نایبرئیس دوم

فرشید امیریان

عضو هیئتمدیره

عضو هیئتمدیره و خزانهدار

عضو هیئتمدیره

محمد سمیعی

علی نوری

دبیر اتحادیه

بازرس هیئتمدیره

نایبرئیس اول

عضو هیئت مدیره

مهدی نجمآرا

بازرس اتحادیه

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ،در مراکز استان شعبه و در شهرستانها
عنداللــزوم نمایندگی دایر کند .موضوع فعالیت و اهداف این اتحادیه عبارت
است از ساماندهی تولید و صادرات طال ،جواهر ،نقره و سنگهای قیمتی ایران
و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهرهبرداری بیشتر از سرمایهگذاری
و تولید و صادرات و همچنین اســتفاده و انتقــال تجربیات علمی و عملی
دستاندرکاران و بهنگام ســاختن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در
اینگونه موارد و دفاع از منافع قانونی و مشروع اعضا.

طاليي با بهره كم به توليدكنندگان و آموزش كارآمد بر اساس دانش و تجربه روز به
نيروي شاغل البته در همكاري با موسسات بينالمللي معتبر و اعتباربخشي و برندسازي
و كشف بازارهاي جديد است .ارتقای كيفيت آموزش در آموزشگاههاي سازمان فني و
حرفهاي و بخش خصوصي ،رتبهبندي توليدكنندگان و طراحان ،در اولويت قرار دادن
اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان بهعنوان كانون مهارت و تجربه و محور ارتباط با
بدنه صنعت طال و جواهر ايران در امر نظارت بر توليد و بازرسي و رعايت استانداردها و
عيارسنجي و رتبهبندي توليدكنندگان و طراحان و ...در تمامی مكانيزمهاي طراحيشده
براي ارتقای این صنعت ضروري است .در حال حاضر پيشبرد مفاد تفاهمنامه با انجمن
طال و جواهر هنگكنگ و راهاندازي اولين مركز جامع تخصصي طراحي در تهران در
همكاري با ســازمان شركت شهركهای صنايع كوچك و دانشگاه فني و حرفهاي از
جمله اقدامات اتحاديه در راستاي ساماندهي توليد است.
وضعیت بازار داخلی طال و جواهر در ایران چطور اســت؟ آیا برندسازی یا
بازاریابی حرفهای در مقیاس وسیع در اینباره انجام شده است؟ چرا این روزها به
نظر میرسد که استقبال مردم از طال و جواهر کاهش پیدا کرده است؟

در حال حاضر ،به دليل اعمال قانون مخرب ارزش افزوده حدود  5هزار واحد صنفي

و  2هزار واحد توليدي در كشور به تعطيلي كشيده شده است و نهادها و سازمانهاي
متولي با محدوديت و ضعف در قانون صدور مجوز فعاليت توليدكنندگان به فضاهاي
تجاري ،امكان ســاماندهي هزاران واحد توليدي در كشور را مختل کردهاند .بنابراین
فضاي توليد زيرزميني و غيراستاندارد و توزيع كاالي قاچاق بستر بيرقيبي براي رشد
يافته است و بيشترين صدمه به مصرفكننده و كل جامعه ،آن هم تحت عنوان رعايت
بخشنامهها و قوانين دستوپاگير وارد شده است.
یکی از بزرگترین معضالت صنعت طال و جواهر ایران در بازارهای بینالمللی
خامفروشــی آن اعالم شده است؛ در حال حاضر چه انواعی از سنگها یا فلزات
قیمتی خامفروشی میشود و چرا در فرآوری آنها مشکل داریم؟

معضل خامفروشي عمدتا مربوط به سنگ فيروزه است و در ساير موارد به دليل عدم
تكميل موضوع اكتشاف و استخراج سنگهاي قيمتي و نيمهقيمتي در كشور ،نيازهاي
بخش توليد متاسفانه از طريق واردات انجام ميشود.
اين در حالي است كه بعد از مرحله استخراج ،در ادامه روند فرآوري به تكنولوژي
پيچيده وابسته نيستیم و تامين و تهيه و حتي ساخت و بوميسازي دستگاههاي مورد
نياز كامال ميسر است.
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درگیر قاچاق و تعویق مطالبات

بدهی باالی شرکتهای بیمه کمر تامینکنندگان ملزومات پزشکی را خم کرده است

400

میلیاردتومان
رقم تجهیزات
پزشکیکشفشده
قاچاق در سال 95

15

درصد
تجهیزاتپزشکی
در کشور قاچاق
است

118

بیمارستانها ،پزشکان و نظام سالمت ایران متکی به شرکتهایی
هستند که تجهیزات و ملزومات پزشکی را برای آنها فراهم میکنند.
به گفته فعاالن این بازار ،حدود  90درصد شــرکتهای تجهیزات
پزشکی در بخش خصوصی فعال هستند و با سرمایههای خصوصی
و محدود کار میکنند .اما این شرکتها ،بعد از شروع به کار نظام
ســامت در ایران که بیمهها را با بیمارستانها وارد درگیری مالی
کرده ،تحت فشار زیادی قرار دارند .شرکتهای بیمه نتوانستهاند
بدهیهای خود را به بیمارســتانها که مشتری عمده تجهیزات
پزشــکی هستند تسویه کنند و این فشار از سوی بیمارستانها و
مراکز درمانی به شرکتهای تامینکننده تجهیزات پزشکی منتقل
شده است.
آمار دقیقی از گردش مالی تجهیزات پزشکی در ایران وجود ندارد
اما در ســالهای اخیر از مسئوالن وزارت بهداشت اینطور شنیده
شده اســت که گردش مالی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود
 14هزار میلیارد تومان و گردش مالی تجهیزات پزشکی در حد 5
هزار میلیارد تومان اســت .از این میان ،حدود  60درصد تجهیزات
پزشکی خارجی و وارداتی ،و بقیه داخلی است .در حال حاضر ،حوزه
تجهیزات پزشکی درگیر ســه معضل عمده داللی فروش ،گرانی
محصوالت بر اثر افزایش قیمت ارز و مطالبات معوق است.
JJمطالبات عقبافتاده و خطر ورشکستگی
دانشگاههای علوم پزشکی یکی از مشتریان عمده شرکتهای
حوزه بازرگانی و تولید تجهیزات پزشــکی هستند .به دلیل اینکه
شــرکتهای بیمه مطالبات دانشگاهها را تســویه نکردهاند ،این
دانشــگاهها نیز نمیتواننــد بدهیهای خود را به شــرکتهای
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تامینکننده تجهیزات پزشکی بازبپردازند .مدیریت کل نظارت بر
تجهیزات و ملزمات پزشــکی اعالم کرده است که در حال حاضر
میزان مطالبات در حوزه تجهیزات پزشکی بالغ بر  3هزار میلیارد
تومان است .با این حال ،برخی منابع هم اعالم کردهاند که اندازه این
مطالبات در حدود  2هزار و  700میلیارد تومان است.
برای اینکه تصویری از وضعیت دشوار مطالبات حوزه تجهیزات
پزشکی به دست بیاید،کافی است که گفتههای میالد بختیاری،
رئیس انجمن واردکنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی کشور ،را
که شهریورماه امسال با ایسنا صحبت کرده بود مرور کرد؛ به گفته
بختیاری ،میزان مطالبات شرکتهای واردکننده تجهیزات پزشکی
از مرز  ۳۰۰۰میلیارد تومان عبور کرده و دیرکرد پرداخت مطالبات
در ایــن حوزه به بیش از  ۲۰ماه افزایش یافته اســت (این مدت
دیرکرد به شــهریور  96مربوط میشود و اکنون به  26ماه رسیده
است) .بختیاری گفته بود« :این میزان دیرکرد در پرداخت مطالبات
رقم سنگینی است و گردش مالی شرکتهای واردکننده تجهیزات
پزشــکی را با مشکل مواجه کرده است .باید به طور قطع از ایجاد
وضعیت قرمز در این حوزه نام برد و در صورتی که پرداخت مطالبات
شرکتهای واردکننده تجهیزات پزشکی در دستور کار قرار نگیرد
شاهد ورشکســتگی  ۳۰درصد از  ۱۰۰۰شرکتی خواهیم بود که
در این بخش فعالیت میکنند .دائما میشــنویم عنوان میشود
مطالبات شــرکتهای دارویی پرداخت خواهد شــد اما در مورد
تجهیزات پزشکی صحبتی نمیشود .سوال ما این است که جایگاه
تجهیزات پزشکی کجاست و چرا در ارتباط با پرداخت مطالبات آنها
حرفی به میان نمیآید؟ رویکردی که اخیرا از ســازمان غذا و دارو
میبینیم رویکرد دارویی است و به هیچ وجه صحبتی از پرداخت

یکی از معضالت بزرگ بازرگانی و تولید تجهیزات پزشکی در ایران ،قاچاق
است .طبق آماری که مسئوالن رسمی کشور اعالم کردهاند ،حدود  15درصد
تجهیزات پزشکی در ایران قاچاق است.

هیئتمدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران

ابوالفتح صانعی

رئیس هیئتمدیره

رامین فالح

نایبرئیس اول

عباس براتی

نایبرئیس دوم

مطالبات تجهیزات پزشکی به میان نمیآید .شرکتهای دارویی
اکثرا شرکتهای دولتی و از توان مالی باالیی برخوردار هستند .این
شرکتها از امکانات دولتی استفاده میکنند و به همین علت توانایی
و تحمل باالتری دارند اما  ۹۰درصد شرکتهای تجهیزات پزشکی
خصوصی هستند و باید بدانیم که تاب و توان محدودی دارند».
JJسامانه مبارزه با قاچاق
یکی از معضالت بزرگ بازرگانی و تولید تجهیزات پزشکی در
ایران ،قاچاق اســت .طبق آماری که مسئوالن رسمی کشور اعالم
کردهاند ،حدود  15درصد تجهیزات پزشکی در ایران قاچاق است.
به گفته محمود بیگلر ،مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت،
که مردادماه گذشــته با ایرنا صحبت کــرده بود ،این کاالها اغلب
از مســیر کولهبری و گمرک وارد میشوند و از گمرک تجهیزات
پزشکی را با نام لوازم خانگی و الکترونیکی مثل ماشین لباسشویی
و کمپرسور وارد میکنند.
به گفته این مقام مسئول« ،وجود قاچاق را هیچکس نمیتواند
نفی کند ،در همه کشورهای پیشرفته ،در حال توسعه و جهان سوم،
مسئله قاچاق کموبیش وجود دارد در حوزه تجهیزات پزشکی هم
این مسئله وجود دارد البته در زمینه تجهیزات پزشکی مورد نیاز در
بخش بستری بیمارستانها این مسئله تا حد زیادی کنترل شده و
اکنون میزان تجهیزات پزشکی قاچاق در بخشهای بستری به زیر
دو درصد رسیده است ».بیشترین میزان تجهیزات پزشکی قاچاق
در حوزه وسایل پزشکی شخصی است که از مسیرهای مختلف از
جمله کولهبری و گمرک وارد کشور میشود و در مراکز غیر مجاز
به فروش ميرسد.
هیچ یک از کاالها و تجهیزات پزشکی قاچاق از وزارت بهداشت
مجوز ندارند و عمده آنها کاالهایی هستند که در قالب لوازم منزل
یا لوازم الکترونیک از طریق گمرک یا از مسیر کولهبری وارد کشور
میشوند .در برخی گمرکات کشور تیم تخصصی تجهیزات پزشکی
ندارند و استعالمهای الزم نیز از سازمان غذا و دارو انجام نمیشود.
وزارت بهداشت بهشــدت با این وضعیت مخالفت کرده است ،به
خصوص اینکه کاالهای زیر 100دالر به راحتی از مسیر گمرگ عبور
میکنند و نظارت کافی در این زمینه صورت نمیگیرد .متولیان امر
در وزارت بهداشت ورود این کاالها را به کشور ممنوع کرده و اعالم
کردهاند که ورود هر کاالهای پزشکی به کشور حتما باید در سامانه

افشین یادآور
نیکروش

خزانهدار

سعید میهنخواه

منشی

محمد اسالمیپور

عضو هیئتمدیره

وزارت بهداشــت ثبت شود .در موارد بسیاری ،دیده شده است که
تجهیزات پزشکی با نامهایی جعلی وارد کشور میشوند؛ مثال یک
دستگاه سونوگرافی را با عنوان ماشین لباسشویی از طریق گمرک
وارد کشور ميکنند یا یونیتهای دندانپزشکی را به نام کمپرسور
وارد کشور میکنند.
ســال  95حدود  400میلیارد تومان تجهیزات پزشکی قاچاق
در کشور کشف شد .میزان پروندههای قاچاق تجهیزات پزشکی در
سال  94حدود  9هزار و  600پرونده بود که در سال  95به  12هزار
و  500پرونده افزایش یافت .البته مسئوالن وزارت بهداشت اعالم
کردهاند که این ارقام نشان نمیدهد که قاچاق تجهیزات پزشکی
افزایش یافته بلکه گویای این است که کشفیات محمولههای قاچاق
بیشتر شده است.
میزان کاالهای قاچاق در بیمارستانهای خصوصی کشور بیشتر
اســت؛ محمدحســین درویش ،رئیس اداره ملزومات و تجهیزات
پزشکی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،کسی
است که اطالعاتی در اینباره در اختیار روزنامهنگاران قرار داده است؛
به گفته او ،بیمارستانهای دولتی برای تهیه تجهیزات و ملزومات
پزشکی از نمایندگیهای تعیینشــده به وسیله وزارت بهداشت
کاالهــای مورد نیاز خــود را خریداری میکننــد و برای دریافت
پول خود باید سند تجهیزات پزشکی خریداریشده را ارائه دهند
و بیمارستانهای خصوصی نیز باید تمام تجهیزات پزشکی خود
را از شــرکتهای واجد شرایط خریداری کنند اما بیمارستانهای
خصوصــی که به دلیل بدعهدی بیمهها ،پــول لوازم و تجهیزات
پزشــکی مورد نیاز بیمار را از خود بیمار دریافت میکنند ،ممکن
است یک دستگاه شــوک را به دلیل ارائه همان جنس به وسیله
نمایندگی با قیمت بــاال از راههای دیگری خریداری کنند .با این
وجود ،به طور کلی در حدود  ۱۰درصد کاالها در مراکز خصوصی
ممکن است از جنس قاچاق باشد .طبق آخرین آمار ،در هشت ماهه
سالی که گذشت 752 ،هزار قطعه تجهیزات پزشکی به ارزش 15.1
میلیارد تومان کشف شده که در همسنجی با مدت مشابه سال 95
یعنی یک میلیون  500هزار قطعه تجهیزات پزشکی قاچاق و ارزش
 16میلیارد تومان ،کاهش نشان میدهد.
وزارت بهداشت برای مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی ،سامانهاي
را براي رديابي قاچاق در ســازمان غذا و دارو طراحي کرده اســت
که اصالت کاال را کنترل ميکند .بعد از طرح تحول نظام ســامت

سید حسین لسان
بازرس اصلی

752
هزار
تعداد قطعات
تجهیزاتپزشکی
قاچاق مکشوفه در
 8ماهه اول 96

15

درصد
تجهیزاتپزشکی
در کشور قاچاق
است

3

هزار میلیارد تومان
مطالبات در حوزه
تجهیزاتپزشکی
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90

درصد
شرکتهای
تجهیزاتپزشکی
متعلقبهبخش
خصوصی

5

هزار میلیارد تومان
گردش مالی ساالنه
تجهیزاتپزشکی

60

درصد
سهمتجهیزات
پزشکی وارداتی
از بازار

120

مکانیزمهای داللی و قاچاق در حوزه تجهیزات پزشکی کامال حذف
شده است چراکه اوال بیمارستانها مجاز نیستند بیمار را برای تهیه
تجهیزات و ملزومات مورد نیازش به بیرون از بیمارستان ارجاع دهند
و از طرفی دانشگاههای علوم پزشکی هم اجازه ندارند از جای دیگری
جز لیست موجود در سامانه تعیینشده ،تجهیزات پزشکی را تهیه
کنند .البته با این امر ممکن است چرخه تهیه تجهیزات پزشکی کند
شود و یا بیمارستانها مجبور شوند برخی عملها را به تعویق اندازند.
JJمشکل نرخ ارز
افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر بازرگانان تجهیزات پزشکی را
با مشکل مواجه کرده است؛ افزایش نرخ ارز باعث میشود که قیمت
نهایی محصوالت و تجهیزات پزشکی باال رود و از تعداد مشتریان
این بازار کاسته شود .حوزه دارو و تجهيزات پزشکي ،از مواردي است
که تا حدودي وابسته به نرخ ارز است و نااطميناني نرخ ارز بر واردات
محصوالت پزشکي و دارويي در ايران تاثير منفي و معنيداري دارد
و اين نکتهاي بسيار حياتي براي برنامهريزي سياستگذاران حوزه
سالمت و اقتصاددانان سالمت به حساب میآید.
ترکیب مشکالت ناشــی از باال رفتن نرخ ارز و مطالبات معوق،
این معضل را پیچیدهتر نیز کرده است؛ سید حسن هاشمی ،وزیر
بهداشــت ،کامال واضح این ماجرا را شرح میدهد« :مشکل عمده
برای کسانی است که به ما جنس فروختهاند و این در حالی است
که نتوانستهاند تاکنون مطالباتشان را از بیمهها دریافت کنند و واقعا
در حقشان ظلم شده و میشود؛ چراکه با نرخ دالر یک سال گذشته
و دالر  ۳۲۰۰تا  ۳۳۰۰تومان به ما جنس فروختهاند ،اما اکنون باید
دالر را با نرخ باالتر خرید کنند».
طبق آخرین گزارشها ،تولیدکنندگان ایرانی هماکنون ساالنه
 ٢٠٠میلیون دالر دارو و تجهیزات پزشکی به دیگر کشورها صادر
میکننــد و در مقابل  1.1میلیارد دالر دارو و تجهیزات پزشــکی
وارد کشور میشود .بر اساس چشمانداز  ،1404تراز تجاری دارو و
تجهیزات پزشکی باید تا سال  1404مثبت شود که در این ارتباط،
حدود  ٢هزار میلیارد تومان در  2سال اخیر در کشور سرمایهگذاری
شده است .با در نظر گرفتن نرخ ارز باالتر ،واردکنندگان تجهیزات
پزشکی از جمله بازندگان افزایش سرسامآور نرخ ارز و بیثباتی آن
هستند .از سوی دیگر ،به دلیل اینکه بسیاری از تولیدات تجهیزات
پزشکی در داخل وابسته به مواد اولیه وارداتی است ،افزایش نرخ ارز
به تولیدکنندگان نیز فشار مضاعف وارد میآورد .اما از سوی دیگر،
نرخ ارز باال برای صادرکنندگانی که میخواهند در بازارهای رقابتی
بینالمللی اجناس خود را بفروشند میتواند مزیت به حساب آید.
مســئله دیگری که تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی را دچار
نگرانی و سردرگمی میکند ،قیمتگذاری دارو و تجهیزات پزشکی
از باال و توســط دولت است .بســیاری از فعاالن این بازار معتقدند
که بدنه وزارت بهداشــت با این استدالل که حوزه غذا و دارو امری
حســاس و حیاتی اســت ،در مقابل حذف قوانین و بخشنامههای
مزاحم کسبوکار جبههگیری میکنند اما نبود ثبات در قوانین و
غیرقابلپیشبینی بودن شــرایط ،به نفع اقتصاد کشور نیست .به
نظــر آنان ،قیمتگذاری یکطرفه در مورد محصوالت و تجهیزات
پزشکی و دارویی غیرمنصفانه است و برای تعیین قیمت باید نظر
مصرفکننده و تولیدکننده نیز دخیل باشد .وزیر بهداشت نیز در
اینباره گفته است که این وزارتخانه موافق خروج از قیمتگذاری
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دارو و تجهیزات پزشکی است .با این حال ،هنوز اتفاق خاصی در این
زمینه رخ نداده است.
JJتولیدکنندگان
در ســال  94رسول دیناروند ،مدیر وقت سازمان غذا و دارو ،اعالم
کرد که حدود  60درصد تجهیزات پزشکی در بازار ایران وارداتی است.
تولید تجهیزات پزشکی چند سالی است در ایران رونق بیشتری یافته
و به نظر میرسد واحدهای بیشتری در این زمینه فعالیت میکنند.
نبود آمارنامه از تولید تجهیزات پزشکی ،چالشی است که باعث شده نه
تولیدکنندگان داخلی بتوانند ارزیابی مناسبی از عرضه و تقاضا داشته
باشــند و نه تولیدکنندگان خارجی بدانند با چه ظرفیتی میتوانند
واحدهای تولیــدی را در ایران راهانــدازی کنند .یکی از موضوعاتی
که برای هر تولیدکننده و سرمایهگذاری اهمیت ویژه دارد این است
که ظرفیت و کشــش بازار را ارزیابی کند .ارزیابی این موضوع نیاز به
آمارنامه دارد و نبود این مقوله بزرگترین چالش پیش روی صنعت
تولید تجهیزات پزشــکی در کشور اســت .حدود  ۸هزار نوع کاال در
تجهیزات پزشــکی مصرف میشــود که از جزئیات این  ۸هزار کاال
اطالعاتی در دست نیست و تولیدکنندگان نمیدانند که اولویت وزارت
بهداشت اکنون کدامیک از این کاالهاست .همچنین سرمایهگذاران
خارجی برای ورود به چرخه تولید ایران به اطالعات و دادههای آماری
نیاز دارند تا بتوانند برای پروژههای خود برنامه اقتصادی تبیین کنند.
این در حالی است که در ایران آمارنامهای در این زمینه وجود ندارد.
با این حال ،از خالل سخنان مسئوالن وزارت بهداشت و نهادهای
ناظر میتوان آماری را از وضعیت کلی تولید تجهیزات پزشکی در
ایران به دســت آورد؛ حدود  500شرکت تولیدکننده تجهیزات و
ملزومات پزشــکی در کشــور وجود دارد و این تعداد شرکتهای
تجهیزات پزشــکی حدود  800نوع وسیله پزشکی تولید میکند.
در برخی از فعالیتهای پزشکی صرفا از محصوالت داخلی استفاده
میشود؛ برای مثال ،در حوزه تجهیزات ارتوپدی برای امور شکستگی
استخوان و غیره ،صرفا از تولیدات داخل استفاده میشود .بسیاری از
فعاالن بازار ایران میگویند که محصوالت داخلی تجهیزات پزشکی
اکنون از کیفیت مناسبی برخوردارند و تجهیزاتی که اکنون در کشور
تولید میشود استانداردهای الزم اروپا و امريكا را دارد و به این دلیل،
محصوالت داخلی از کیفیتی مشابه محصوالت خارجی برخوردارند.
JJاتحادیهای برای ساماندهی فعالیتهای بازرگانی
تجهیزات پزشکی
اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی برای ساماندهی فعالیتهای
بازرگانی تجهیزات پزشکی و خدمات در امور مربوطه و حفظ توازن
و نظم و فراهمکردن امکان بهرهبرداری بیشــتر از سرمایهگذاری و
همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دستاندرکاران،
دفاع از منافع مشــروع اشــخاص حقیقی و حقوقی عضو اتحادیه
به اســتناد بند «ک» ماده  5قانون اتاق بازرگانی ایران تشــکیل
شده اســت .برگزاری دورههای آموزشــی ،برگزاری یا حضور در
نمایشــگاههای داخلی و خارجی مرتبط با وظایف اتحادیه ،اجرای
آن دســته از وظایف اجرایی مرتبط با وزارتخانهها و سازمانهای
اقتصادی که به اتحادیه تفویض میشود و همچنین کمک به حل
مشــکالت صنعتی اعضای فعال ،از دیگر اهداف کلی این اتحادیه
است.

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

چالشها و فرصتهای تجارت با افغانستان

همسایه پرحادثه

اتاق تجارت و صنایع افغانستان اخیرا ایران را بزرگترین شریک تجاری این کشور معرفی کرده است
کاوه شجاعی

1

افغانستان را بهتر بشناسیم

افغانستان  -همسایه شرقی ایران -از جمله کشورهایی در
دبیر بخش همسایهها
جهان است که حجم عظیمی از مناقشه و جنگ را در دوران
مدرن تجربه کرده است .تاریخ این کشور از یک سو مملو از مداخالت خارجی بوده و از سوی دیگر،
مناقشات شدید داخلی را به خود دیده است .پیچیدگیهای حضور و مداخله در افغانستان آنقدر
باال بوده که عنوان «گورستان امپراتوریها» به این کشور اطالق شده است .افغانستان به آبهای
آزاد راه ندارد و جغرافیایش با کوهستانهای صعبالعبور هندوکش و مناطقی با آب و هوای خشک
گره خورده است .افغانستان با کشورهای ایران ،پاکستان ،چین ،ترکمنستان ،تاجیکستان و ازبکستان
هممرز اســت و در دوران باستان بخشی از امپراتوری ایران و پس از آن ،بخشی از قلمرو فتحشده
توسط اسکندر کبیر به شمار میآمد.
بســیاری از نیروهای خارجی به افغانستان به چشم دروازهای برای ورود به شبهقاره هند نگاه
میکردهاند .مثال محمود غزنوی در قرن یازدهم میالدی مشغول سرزمینگشاییهای مختلف بود و

امپراتوری خود را از ایران تا هند گسترش داده بود .همچنین در قرن سیزدهم میالدی ،چنگیزخان
این سرزمین را در اختیار خود گرفت و در قرن هیجدهم میالدی نیز اعراب به آنجا رفتند .اولین
حکومت نسبتا مدرن در افغانستان نیز در همین قرن توسط احمد شاه ُدرانی شکل گرفت .طوفان
تحوالت سیاسی در افغانستان به شکل گریزناپذیری روی جامعه و اقتصاد این سرزمین تاثیر گذاشته
است و به همین جهت ،بازگشت به تاریخ این کشور  -به خصوص در قرن بیستم و قرن حاضر -برای
درک آن ضروری به نظر میرسد.
JJافغانستان مستقل میشود
در قرن نوزدهم میالدی ،بریتانیا که به دنبال حفاظت از حکومت اســتعماری خودش در هند
بود و روســیه را تهدیدی در این راه میدید ،تالش کرد افغانستان را ضمیمه امپراتوری خود کند.
این تالشها با عنوان جنگهای انگلیس و افغان شناخته میشوند که حتی تا سال  ۱۹۲۱نیز به
شــکلهای مختلف ادامه یافتند .اما انگلیس که در آستانه جنگ جهانی اول نیز قرار گرفته بود،
نتوانست هدف خود را در افغانستان عملی کند و در نهایت ،این سرزمین مستقل شد.

همسایهها
امیر اماناهللخان که در افغانســتان به قدرت رســیده بود حس میکرد این کشــور به دلیل
جنگهای مختلف از بقیه کشورهای دنیا جا مانده است و به همین دلیل ،برنامههای گستردهای
را برای اصالحات اقتصادی و اجتماعی کلید زد .او حکومت افغانســتان را پادشــاهی اعالم کرد و
برنامههایی را برای محدود کردن فعالیت لویه جرگهها نیز به اجرا درآورد .این وضعیت ،مخالفان را
عصبانی کرد و او مجبور به ترک کشور شد .پس از او ،ظاهرشاه در افغانستان به قدرت رسید و به
مدت چهل سال اختیار امور را به دست داشت و افغانستان ثبات نسبی را در این دوران تجربه کرد.
اما طی این دوران ،تحوالت جهانی و منطقهای کمکم روی افغانستان تاثیر گذاشتند .از مهمترین
آنها میتوان به خروج بریتانیا از هند در سال  ،۱۹۴۷اعالم استقالل هند و تشکیل کشور مستقل
پاکستان در همسایگی افغانستان اشاره کرد که در دهههای بعد روی وضعیت افغانستان تاثیر زیادی
گذاشت و هنوز هم این تاثیر ادامه دارد.
JJافغانستان به شوروی نزدیک میشود
اما یکی از مهمترین تحوالت در تاریخ افغانســتان در رابطه این کشور با اتحاد شوروی
رخ داد .در دهه  70و بر اثر نفوذ محمد داودخان -نخستوزیر افغانستان -این کشور برای
دریافت کمکهای نظامی و اقتصادی به اتحاد جماهیر شوروی نزدیک شد .در سال ،۱۹۷۳
محمد داودخان طی یک کودتای نظامی ظاهرشاه را سرنگون و پادشاهی را در این کشور ملغا
اعالم کرد و خودش رئیس «جمهوری افغانستان» شد که مناسبات نزدیکی با اتحاد شوروی
داشت .اما همین داودخان چند سال بعد در کودتای کمونیستی که نورمحمد ترکی را به
قدرت رساند ،کشته شد .ترکی سیاستهای اسالمی و دور شدن از شوروی را در حکومت
خود دنبال میکرد اما اختالفات داخلی زیادی نیز در آن زمان در افغانستان وجود داشت.
از جمله گروههایی که از دل این اختالفات بیرون آمدند میتوان به مجاهدین اشــاره کرد
که در سالهای بعد علیه اتحاد شوروی و نیروهای مورد حمایت آن در حکومت افغانستان
وارد جنگ شــد .در ســال  ،۱۹۷۹رقابت ترکی با حفیظاهلل امین جانشین نخستوزیر به
کشتهشــدن ترکی انجامید .این مسئله باعث شد اتحاد شوروی در  ۲۴دسامبر آن سال به
کمونیستی تضعیفشده در این کشور برگردد.
افغانستان حمله کند تا ورق به سود حکومت
ِ
با حضور نیروهای شوروی در افغانستان ،ببرک کارمل به نخستوزیری رسید اما مخالفتهای
عمومی شدیدی با او و مهرههای شوروی در افغانستان وجود داشت که باعث شد مجاهدین
علیه نیروهای شوروی و نیز ارتش افغانستان (که تحت پشتیبانی شوروی بود) وارد جنگ
شوند .جنگ نهایتا به جایی رسید که مجاهدین کنترل مناطق غیرشهری و نیروهای شوروی
کنترل مناطق شهری را به دســت داشتند .حضور شوروی در افغانستان یکی از بارزترین
مشخصات دوران جنگ سرد بود.
در ســال  ۱۹۸۹امریکا ،پاکســتان ،افغانستان و اتحاد شوروی معاهده ژنو  -مبنی بر استقالل
افغانستان و خروج نیروهای شوروی از آن -را امضا کردند .اما بعد از خروج این نیروها ،مجاهدین به
رهبری احمد شاهمسعود به مخالفت با حکومت کمونیستی وقت در افغانستان ادامه دادند و در سال
 ۱۹۹۲وارد کابل پایتخت افغانستان شدند و برهانالدین ربانی را به عنوان رئیسجمهور منتخب
خود معرفی کردند.
JJطالبان میآیند
در همین میانه اما گروه دیگری با وعده برقراری آرامش و اجرای سیاستهای دینی در کشور
قدرت گرفته بود :طالبان .بسیاری از مردم که از سالها جنگ و قحطی به ستوه آمده بودند در ابتدا
حامی طالبان بودند اما گروههایی مثل اتحاد شمالی احمد شاهمسعود و نیز گروههایی از جنوب با
کمک حامد کرزای برای کنترل کشور علیه طالبان میجنگیدند.
در عین حال ،اســامه بنالدن از یک دهه پیش در افغانستان مشغول فعالیت و تعلیم نظامی
طرفدارانش بود و بمبگذاری در سفارتهای امریکا در افریقا را نیز صورت داده بود .امریکا خواهان
استرداد او بود اما حکومت طالبان از این کار سر باززد.
در  ۹ســپتامبر سال  ۲۰۰۱احمد شاهمسعود ترور شد و دو روز بعد نیز بنالدن و همفکرانش
حمالت  ۱۱سپتامبر را با حمله به برجهای تجارت جهانی و پنتاگون شکل دادند .در پاسخ به عدم
استرداد بنالدن به عنوان مظنون اصلی این حمالت ،امریکا و انگلیس به افغانستان حمله کردند.
همزمان ،نیروهای ائتالف شــمال مشــغول جنگ با طالبان بودند و آنها را از مراکز قدرتشان در
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افغانستان بیرون کردند و در نهایت ،قدرت طالبان در افغانستان تحلیل رفت .اولین رئیسجمهور
موقت افغانستان بعد از این تحوالت و پایان جنگ ،حامد کرزای بود و او در سال  ۲۰۰۴در انتخابات
رسمی ریاست جمهوری نیز پیروز شد .حکومتی که جامعه جهانی امروزه به عنوان دولت افغانستان
میشناسد و با آن سر و کار دارد درواقع از این زمان شکل گرفته است.
JJگذار به افغانستان امروز
پس
پس از عبور از اینهمه فراز و نشیب،
افغانستان امروز در تالش است که اقتصاد خود را از ِ
ِ
دههها جنگ بیرون بکشد و به آن روحی تازه بدمد .تا پیش از سال  ،۲۰۱۴اقتصاد افغانستان تقریبا
یک دهه رشد باثبات را تجربه کرده بود و علت آن هم کمکهای عظیم بینالمللی بود .اما از آن سال
به بعد ،رشد اقتصاد افغانستان کند شده است چون صدهزار نیروی خارجی که در این کشور حضور
داشتند و به شکل مصنوعی باعث رشد اقتصاد آن شده بودند ،به تدریج افغانستان را ترک کردند .این
معضل به خصوص در بخش خدمات به وضوح دیده شد و اقتصاد افغانستان را متاثر کرد .به طوری
که مثال در سال  ،۲۰۱۶رشد اقتصاد افغانستان تنها کمی باالتر از دو سال گذشتهاش بود .همچنین
خروج نیروهای خارجی از افغانستان باعث شده که فقر در این کشور باال برود.
به رغم بهبود وضعیت افغانســتان در افزایش امید به زندگی ،افزایش درآمدها و نیز گسترش
ســوادآموزی در این کشــور ،افغانستان همچنان کشوری وابسته به کمک مالی خارجی به شمار
میآید .بخش زیادی از جمعیت این کشور هنوز از کمبود مسکن مناسب و عدم دسترسی به آب
آشامیدنی ،برق ،خدمات پزشکی و شغل مناسب رنج میبرند .همچنین افغانستان با مشکل فساد
اداری ،ناامنی ،ضعف در اداره کشور ،کمبود زیرساختها و نیز موانع در راه حاکمیت قانون مواجه
است و مجموعه این عوامل باعث شدهاند که رشد آینده اقتصاد افغانستان با چالشهایی جدی مواجه
باشد .در حال حاضر هنوز هم سطح استانداردهای زندگی در افغانستان نسبت به اکثر کشورهای
جهان پایین است.
کمکهای میلیارد دالری بینالمللی برای توسعه در افغانستان همچنان به سمت این کشور
جریــان دارد اما دولت این کشــور هنوز با معضالتی مثل درآمدزایی ،ایجاد اشــتغال ،ضعف در
حکومتداری و نیز کمبود شدید زیرساختهای عمومی مواجه است .همچنین به رغم وعدههایی
که در خصوص مقابله با فســاد داده شده ،هنوز مسئلهای مثل رشــوهخواری بسیار رایج است و
اصالحات نتوانستهاند مانع از گسترش فساد مالی  -حتی در حوزههای مهمی مثل حوزه قضایی و
بانکداری -شوند .همچنین ناتوانی دولت در ارائه برخی از خدمات اولیه به عموم مردم باعث شده که
بخشی از آنها اعتماد خود را به دولت از دست بدهند .از سوی دیگر ،حاکمیت قانون نیز در افغانستان
آنطور که باید و شاید مشاهده نمیشود.
JJاقتصاد امروز افغانستان
بنا به گزارش بنیاد هریتج ،آمار جامع و کاملي در خصوص اقتصاد افغانستان در سالهای اخیر
مدون شــده و بر اساس اطالعات موجود ،بخش ساخت و ساز و بخش کشاورزی مهمترین عللی
بودهاند که روی گسترش اقتصاد افغانستان تاثیر گذاشتهاند.
در افغانســتان نرخ مالیات برای طبقه باالی درآمدی و نیز برای شــرکتها  ۲۰درصد است.
هزینههای دولتی بالغ بر  ۲۶.۴درصد از کل تولید ناخالص داخلی در سه سال گذشته بوده و کسری
بودجه نیز شامل حدود  ۱.۳درصد از تولید ناخالص داخلی شده است .بدهیهای عمومی نیز برابر
با  ۶.۸درصد از تولید ناخالص داخلی است .درواقع سالها بیثباتی و ناامنی در افغانستان باعث عدم
تعادل بودجهای و آسیبپذیری مالی نیز شده است.
روند راهاندازی کســب و کار و گرفتن مجوزهای الزم نسبتا کارآمد و بیدردسر است اما موانع
ساختاری در این راه وجود دارد که از جمله آنها میتوان به وجود بخش بزرگ غیررسمی اقتصاد
اشاره کرد که جلوی توسعه بازار کار موثر را گرفته است .همچنین به دلیل عدم توسعه نظام مالی
افغانستان ،دولت این کشور نمیتواند تاثیر زیادی روی سیاستهای پولی بگذارد.
تجارت برای اقتصاد افغانستان اهمیت زیادی دارد و ارزش مجموع صادرات و واردات برابر با ۵۳
درصد از تولید ناخالص داخلی میشــود .اما قوانین نامناسب و مانعتراشیها در برخی موارد روی
تجارت و سرمایهگذاری در این کشور تاثیری منفی دارد .همچنین دغدغههای امنیتی باعث شده
که رشد سرمایهگذاری باال نباشد .بخش مالی در افغانستان نیز همچنان توسعهنیافته است و اعتماد
عموم به نظام بانکی را نیز پایین آورده است.

کندی رشد اقتصادی و معضالت امنیتی باعث افزایش نرخ فقر در افغانستان شده و آن را از  ۳۶درصد در سالهای  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۲به 39.1
درصد در سالهای  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۴رسانده است .این رقم باال به این معنی است که تنها در همین دوره زمانی ۱.۳ ،میلیون نفر از جمعیت
افغانستان به افراد فقیر در این کشور اضافه شدهاند .بیکاری نیز در این کشور باال رفته است.

JJبانک جهانی چه میگوید؟
بزرگترین چالش اقتصادی افغانستان از نظر بانک جهانی این است که منابع پایداری
برای رشد اقتصادش پیدا کند .در حال حاضر احیای اقتصاد افغانستان به آهستگی انجام
میشود زیرا ناامنی جلوی اعتماد سرمایهگذاران خصوصی را میگیرد و مصرفکنندگان را
نیز دلسرد میکند .مجموعه این عوامل باعث شده که رشد اقتصاد افغانستان هنوز در گرو
بخش کشاورزی این کشــور باقی بماند .از سوی دیگر ،ناظران نمیدانند که در خصوص
آینده امنیت افغانستان باید چه موضعی بگیرند .برخالف آنچه که انتظار میرفت ،اوضاع
امنیتی در این کشور رو به بهبود نیست و حتی تلفات غیرنظامیان به شکل غیرمنتظرهای
باال بوده است .فقط در سال  ،۲۰۱۷بیش از  ۲۰۲هزار نفر از مردم افغانستان بر اثر مناقشات
و ناامنیهای موجود آواره شدند و  ۴۴هزار نفر نیز بر اثر بالیای طبیعی وادار به تغییر محل
زندگی خود شدند .در عین حال ،عده زیادی از اتباع افغانستان که در گذشته به ایران و
پاکســتان پناه برده بودند ،اکنون در حال بازگشت به افغانستان هستند .این رقم در سال
 ۲۰۱۷بالغ بر  ۲۹۶هزار نفر بود و همین مســئله نیز روی پیشبینیهای بینالمللی در
خصوص کمکهای بشردوستانه مورد نیاز در افغانستان تاثیر گذاشته و محدودیت آنها را
به نمایش گذاشته است.
JJآمار رشد و تورم و فقر
رشد اقتصادی افغانستان در سال  ۲۰۱۷احتماال برابر با  2.6درصد بوده که تنها کمی
باالتر از رشد اقتصاد این کشور در سال  - ۲۰۱۶یعنی  ۲.۲درصد -میشود .همچنین نرخ
تورم در نیمه اول سال  ۲۰۱۷افزایش اندکی داشت و از رقم  4.5درصد در آغاز سال میالدی
به رقم  5.1درصد در ماه جوالی رسید .کسری تجاری ساالنه افغانستان نیز برابر با  ۳۳درصد
از تولید ناخالص داخلی است و تنها کمکهای خارجی دارد آن را متعادل میکند .ذخایر
ارزی خارجی افغانستان نیز در همان حدود  ۷میلیارد دالر باقی مانده است.
در همین حال ،کندی رشــد اقتصادی و معضالت امنیتــی باعث افزایش نرخ فقر در
افغانســتان شــده و آن را از  ۳۶درصد در ســالهای  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۲به  39.1درصد در
سالهای  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۴رسانده است .این رقم باال به این معنی است که تنها در همین
دوره زمانی ۱.۳ ،میلیون نفر از جمعیت افغانستان به افراد فقیر در این کشور اضافه شدهاند.
بیکاری نیز در این کشور باال رفته است .از یک سو تقاضا برای نیروی کار در بخش کشاورزی
کاهش یافته و از سوی دیگر ،بخشی از نیروهای مشغول به کار در بخش خدمات مجبور
شدند پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به دنبال مشاغل دیگری بگردند .بنا بر
آمار ،در دو سال گذشته نرخ بیکاری در افغانستان یک درصد باال رفته و به حدود  ۲۴درصد
رسیده است.
JJپیشبینیها درباره آینده
انتظار میرود که رشد اقتصادی افغانستان در سال  ۲۰۱۸به حدود  ۳.۴درصد برسد و
البته این به شرطی است که اوضاع امنیت در این کشور بدتر نشود .با وجود اين ،باید این
نکته را نیز در نظر داشت که که رشد ساالنه متوسط جمعیت افغانستان بالغ بر  ۳درصد
اســت و هر سال  ۴۰۰هزار نفر دیگر به نیروی کار در افغانستان اضافه میشوند و همین
مسئله ،شرایط را دشوارتر نیز میکند.
اما وضعیت مالی در افغانستان در حال بهبود است .پیشبینی میشود که درآمدهای
داخلی این کشور به  10.8درصد از تولید ناخالص داخلی برسد که  0.3درصد از رقم مشابه
سال  ۲۰۱۶باالتر است .البته در میانمدت ،هنوز چالشهای زیادی در عرصه مالی وجود
دارد .مثال انتظار میرود که هزینههای ضروری در بخش توســعه و نیز هزینههای تامین
امنیت در افغانستان رو به افزایش باشد و این در حالی است که منابع همچنان ثابت باقی
ماندهاند .درواقع خطر کمبود یا تاخیر در رســیدن کمکهای خارجی باعث میشود که
همواره سایهای سنگین روی بخش مالی افغانستان وجود داشته باشد.
واقعیت این است که رشد درازمدت و پایدار در افغانستان به تحول اقتصادی ساختاری و
نیز منابع جدید رشد نیاز دارد .افزایش سرمایهگذاری در منابع انسانی و نیز بهبود بازدهی در
بخش کشاورزی میتواند فرصتهایی عالی برای این منظور فراهم کند.
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آیا تجارت با افغانستان دشوار است؟

راهانداختن کسبوکار در افغانستان آسان نیســت .بانک جهانی در تازهترین رتبهبندی خود
(مربوط به سال  )۲۰۱۸افغانستان را به لحاظ آسانی بازرگانی و راهاندازی کسب و کار تازه در رده
 ۱۸۳از  ۱۹۰قرار داده است.
رتبه افغانستان به لحاظ آسانی کسب و کار و بازرگانی در میان ۱۹۰کشور جهان
 ۱۰۷راهانداختن کسب و کار
 ۱۸۶ثبت ملک
 ۱۶۳گرفتن مجوز برق
 ۱۸۱اجرایی کردن قراردادها
 ۱۸۵گرفتن مجوز ساخت
 ۱۷۵بازرگانی با خارج از مرزها
 ۱۸۹حمایت از سرمایهگذاران اقلیت
 ۱۶۱اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار
 ۱۷۶پرداخت مالیات
 ۱۰۵گرفتن وام

3

فرصتها و چالشهای سرمایهگذاری در افغانستان

در کدام حوزهها سرمایهگذاری کنیم؟

ی در
 -۱زیرســاختها و ساختوساز؛ وزارت بازرگانی امریکا در گزارشی درباره سرمایهگذار 
افغانســتان نوشته است :ســالها جنگ و بیتوجهی باعث شده اکثر فرصتهای تجاری در
افغانستان مربوط به حوزه زیرساختها باشد .البته هر شرکتی توان ورود به این حوزه را ندارد:
اکثرا نهادهای نظامی خارجی ،سازمانهای خیریه غربی و موسسات مالی بینالمللی (مثل بانک
جهانی و بانک توسعه آسیایی) بودج ه بازسازی افغانستان را تامین میکنند و شرکتهایی که
رابطه خوبی با این نهادها دارند اوضاع بهتری دارند .با اینهمه با کاهش حضور نظامی امریکا
در این کشور و همچنین کاهش کمکهای خارجی ،آرامآرام شاهد رشد پروژههایی هستیم که
بودج ه آنها توسط دولت افغانستان یا بخش خصوص این کشور تامین میشود.
 -۲معدن؛ ارزش بخش معدن در افغانستان  ۱تریلیون دالر برآورد شده است .بیش از ۱۰۰۰
منطقه معدنی احتمالی در افغانســتان شناسایی شــده که سنگ آهن ،مس ،طال ،لیتیوم و
سنگهای جواهر را در خود جای دادهاند .با اینهمه عملیات اکتشاف و استخراج روی اکثر این
معادن انجام نشده و زیرساختها برای تعدادی از پروژهها کافی نیست.
 - ۳کشاورزی؛ کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد افغانستان است اما این کشور
دچار مشکالت شدید در حوزه زیرساختهای کشاورزی ،صنایع غذایی و انبارهای خشک و
سرد است .سرمایهگذاری در این حوزهها میتواند فرصت خوبی برای سرمایهگذاران خارجی
باشد.
ت بازرگانی امریکا در توصیه به تجار امریکایی
-۴چالشهای سرمایهگذاری در افغانستان؛ وزار 
نوشته است :افغانستان کشور دشواری برای تجارت و بازرگانی است .در بخشهای مهمی از
کشور شاهد مشکالت جدی امنیتی هستیم .زیرساختهای ضعیف از جمله دسترسی محدود
ش روی تجار خارجی
به برق و جادههای مناسب در سراسر کشور جزو مهمترین چالشهای پی 
است .چارچوب ضعیف قانونی در این کشور حل مناقشات تجاری میان طرفین را دشوار کرده
است .سیســتم بانکهای تجاری ،وامهای محدودی را به کارآفرینان ارائه میکنند .سیستم
گمرکی در این کشور غیرشفاف است و باالخره دولت و بخش خصوصی با کمبود نیروی کار
متخصص و آموزشدیده روبهرو هستند.
 -۵تراز تجاری افغانستان؛ در طول دو دهه  ۱۹۹۵تا  ۲۰۱۵تراز تجاری افغانستان همیشه منفی
بوده و وارداتش بسیار بیشتر از صادراتش بوده است .در سال  ۲۰۱۶کسری تراز تجاری افغانستان به
 ۳.۲۹میلیارد دالر رسید .در سال  ۱۹۹۵این رقم  ۱۹۶میلیون دالر بود.
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به افغانستان چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟

مهمترین صادرات افغانستان در سال ( ۲۰۱۶به ترتیب ارزش به دالر)
افغانستان در ســال  ۲۰۱۶حدود  ۴۸۲میلیون دالر صادرات داشت که این کشور را در
رده  ۱۰۴جهان به لحاظ ارزش صادرات قرار میدهد .در طول پنج ســال اخیر صادرات
این کشــور به طور میانگین ساالنه  ۱۵درصد کاهش داشته است و از  ۵۳۱میلیون دالر
در ســال  ۲۰۱۱به  ۴۸۲میلیون دالر در سال  ۲۰۱۶رسیده است .مهمترین صادرات این
کشور در سال  ۲۰۱۶میوه و آجیل بوده است.
۱

میوه ،آجیل

 ۱۸۸میلیون دالر ( ۴۴.۷درصد کل صادرات)

۲

صمغ ،رزین و دیگر شیرههای گیاهی

 ۷۰.۷میلیون دالر ( ۱۶.۸درصد)

۳

سنگها و فلزات قیمتی

 ۳۵.۶میلیون دالر ( ۸.۴درصد)

۴

ادویه ،قهوه

 ۲۸.۳میلیون دالر ( ۶.۷درصد)

۵

یجات
سبز 

 ۱۹.۹میلیون دالر ( ۴.۷درصد)

۶

دانههای روغنی

 ۱۰.۹میلیون دالر ( ۲.۶درصد)

۷

فپوش منسوج
ک 

 ۸.۶میلیون دالر ( ۲درصد)

۸

پوست خام و چرم

 ۵.۳میلیون دالر ( ۱.۳درصد)

۹

خز مصنوعی و طبیعی

 ۴.۲میلیون دالر ( ۱درصد)

۱۰

تجهیزات و ماشینآالت الکتریکی

 ۴.۱میلیون دالر ( ۱درصد)

سریعترین رشد در میان صادرات افغانستان را گروه طال و سنگهای قیمتی داشته که از ۱۰۰۰
دالر فروش جهانی در ســال  ۲۰۰۹به  ۳۵.۶میلیون دالر صادرات در ســال  ۲۰۱۶رسیده است.
در رتبه دوم قهوه و ادویه قرار دارد که بین ســالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۶رشــدی  ۳۱۱درصدی را
تجربه کرده است .مهمترین ادوی ه در این بخش زیره و زعفران هستند .گروه صمغ ،رزین و دیگر
شیرههای گیاهی با رشدی  ۱۳۳درصدی در رده سوم سریعترین رشدها قرار دارد.
مهمترین واردات افغانستان در سال ۲۰۱۶
افغانســتان در ســال  ۲۰۱۶حدود  ۳.۷۷میلیارد دالر واردات داشت که این کشور را
در رتبه  ۹۳در دنیا قرار میدهد .واردات افغانســتان در طول  ۵ســال گذشته به طور
میانگین ساالنه  ۵۱درصد کاهش داشــته و از  ۱۲.۵میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۱به رقم
کنونی رسیده است .مهمترین واردات افغانستان در سال  ۲۰۱۶آرد گندم بوده که ۱۷.۶
درصد کل واردات این کشور را شامل میشود .در سال  ۲۰۱۶افغانستان در این  ۱۰حوزه
شاهد بیشترین کســری تراز تجاری بوده یعنی واردات آنها به نسبت صادرات بسیار
بیشتر بوده است .به عبارت دیگر ورود به این بخشها جزو بهترین فرصتها برای تجار
عالقهمند به صادرات به افغانستان است:
۱

وسایل نقلیه

کسری  ۷۰۰میلیون دالری ( ۳۰.۲درصد رشد نسبت به سال
)۲۰۰۹

۲

انواع آرد ،مالت و نشاسته

کسری  ۳۳۰میلیون دالری ( ۸.۴درصد کاهش)

۳

تجهیزات و ماشینآالت
الکتریکی

کسری  ۲۴۰میلیون دالری ( ۷۸.۳درصد رشد)

۴

ماشینآالت از جمله
کامپیوتر

کسری  ۲۱۰میلیون دالری ( ۱۲۰.۸درصد رشد)

۵

هواپیما و هلیکوپتر

کسری  ۱۶۰میلیون دالری (بدون تغییر)

۶

دارو

کسری  ۱۵۵میلیون دالری ( ۸۲۹.۷درصد رشد)

۷

سوختهای معدنی از
جمله نفت

کسری  ۱۳۸.۷میلیون دالری ( ۸۲.۴درصد کاهش)

8

روغن حیوانی و گیاهی

کسری  ۱۳۱.۳میلیون دالری ( ۲۱۱.۱درصد رشد)

۹

پوشاک غیربافتنی و
زیورآالت

کسری  ۹۶.۵میلیون دالری ( ۱۷۶۳درصد رشد)

۱۰

پوشاک بافتنی

کسری  ۸۹.۳میلیون دالری ( ۱۲۶۹درصد افزایش)
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شرکای تجاریافغانستان

(به ترتیب ارزش صادرات /واردات به دالر)

واردکنندهها

طبق برآورد سایت دانشگاه  MITدر سال  ۲۰۱۶کشورهای هند ،پاکستان ،ایران و عراق
بیشترین واردات را از افغانستان داشتهاند
۱

هند

 ۴۶درصد کل صادرات افغانستان ( ۲۲۰میلیون دالر)

۲

پاکستان

 ۴۱درصد ( ۲۰۰میلیون دالر)

۳

ایران

 ۳.۱درصد ( ۱۵.۱میلیون دالر)

۴

عراق

 ۲.۱درصد ( ۱۰.۱میلیون دالر)

۵

ترکیه

 ۱.۹درصد ( ۹.۱۵میلیون دالر)

۶

امارات

 ۱.۷درصد ( ۸.۳میلیون دالر)

۷

آلمان

 ۰.۸۹درصد ( ۴.۲۹میلیون دالر)

۸

قزاقستان

 ۰.۸۱درصد ( ۳.۸۹میلیون دالر)

۹

روسیه

 ۰.۷۱درصد ( ۳.۴۲میلیون دالر)

۱۰

امریکا

 ۰.۲۵درصد ( ۱.۲۲میلیون دالر)

صادرکنندهها
مهمترین کشورهای صادرکننده به افغانستان در سال  ۲۰۱۶کشورهای ایران ،پاکستان ،چین
و قزاقستان بودهاند:
۱

ایران

 ۲۲درصد واردات کل افغانستان ( ۸۴۰میلیون دالر)

۲

پاکستان

 ۱۷درصد ( ۶۵۳میلیون دالر)

۳

چین

 ۱۴درصد ( ۵۳۶میلیون دالر)

۴

قزاقستان

 ۱۳درصد ( ۴۹۹میلیون دالر)

۵

ترکمنستان

 ۷.۷درصد ( ۲۸۹میلیون دالر)

۶

مالزی

 ۶.۷درصد ( ۲۵۲میلیون دالر)

۷

ازبکستان

 ۳.۴درصد ( ۱۲۷میلیون دالر)

۸

امارات

 ۲.۸درصد ( ۱۰۶میلیون دالر)

۹

روسیه

 ۲درصد ( ۷۵.۲میلیون دالر)

۱۰

هند

 ۲درصد ( ۷۳.۶میلیون دالر)

 ...........................کــارخـانــه ...........................
[ آیندهنگر درهر شماره اقدام به گزارشنویسی توصیفی از کارخانههای صنعتی بخشخصوصی میکند .این روش در بسیاری از ماهنامههای اقتصادی معتبر جهانی مرسوم است] .

گزارشی از «کارخانه نوآوری»

کارخانهفسفرسوزی
اینجا همهچیز شبیه یک کارخانه است با این تفاوت که نه
ولی خلیلی
خبــری از کارگران روپوشدار هســت و نه خبری از دودی
کــه از دودکشهای بزرگ کارخانه به هــوا برود و نه اصال
دبیر بخش کارخانه
از دســتگاههای صنعتی بزرگ؛ اینجــا کارگرانش افرادی با
دستهای زمخت و خشن نیستند و دائم صدای پتکهایی که روی آهن و فلز ضربه میزنند
شنیده نمیشود؛ بلکه جای همه اینه ا را شور و هیجان جوانی و جنب و جوش و خطشکن بودن
گرفته است و سوخت اصلی این کارخانه را هم فسفری تشکیل میدهد که در مغز افراد فعال
در آن میســوزد و اصال دودی ندارد که به هوا برود .اینجا دختران و پسران دهه  70 ،60و 80
که هیجان در صورت و حرکات آنه ا موج میزند دور هم جمع شــدهاند ؛ جوانانی که همچون
ارشمیدسهایی هستند که هر لحظه ممکن است فریاد بزنند یافتم ،یافتم .آنه ا هرکدام به دنبال
راهحلهای جدیدی برای زندگی نوین و راحتتر هستند؛ صاحبان ایدهای که کوشش میکنند
تا استارتآپه ا و طرحهای خود را اجرایی کنند و به نتیجه برسانند .اینجا «کارخانه نوآوری»
اســت؛ کارخانهای که زیر سقف سولههای یک مجموعه صنعتی قدیمی ،چند قدم آنسوتر از
تهران شکل گرفته است و تاکنون تنها فاز اول آن راهاندازی شده است ولی از همین حاال و با نگاه
به شادیای که در چهره جوانان شاغل در آن دیده میشود ،میتوان متوجه آینده روشنش بود.

JJکارخانه نوآوری چیست؟
در کیلومتر یک و نیم جاده مخصوص تهران -کرج ،درست دیوار به دیوار متروی بیمه و روبهروی
دیوار بزرگ فرودگاه مهرآباد ،کارخانهای قدیمی وجود دارد که روی تابلوی کوچک باالی در آن با
چراغهای نئون قرمز و سبزرنگ نوشته شده است« :کارخانه نوآوری» .اما پشت این نماد روی دیوار
بزرگ ساختمان ورودی ،تابلوی رنگ و رورفتهای به چشم میآید که معرف تاریخچه قدیمی این
ساختمان است؛ «گروه صنعتی آما» ،مجموعهای که بزرگترین سازنده الکترود در ایران و خاورمیانه
محسوب میشود و حدود  50سال پیش در این نقطه شکل گرفت که آن زمان خارج از پایتخت بود
و سالیان سال در این منطقه و در سولههای آجربهمنی آن کارگرانش فعالیتهای گسترده صنعتی
و تولیدی انجام دادند ولی در نهایت باتوجه به توسعه شهر و آلودگیهای صنعتی و محیط زیستی
مدیران مجموعه مجبور شــدند که این کارخانه و سولههای قدیمی آن را رها و مجموعه صنعتی
جدید و بزرگتری را چندین کیلومتر آنسوتر راهاندازی کنند و اینگونه شد که کارخانه قدیمی 18
هزار متر مربعی آرما برای چند سال خالی رها شد و بهجز مراسمه ا و برنامههای خاص به صورت
کلی متروک ماند .اما در سوی دیگر ماجرا همین خالی بودن کارخانه و سولهه ا بهانهای شد برای
گروه دیگری که به دنبال فضایی خاص و ویژه میگشتند برای اجرای ایده مهمشان یعنی کارخانه
نوآوری؛ کارخانهای که اگرچه جنس فعالیت آن صنعتی نیست ولی ساختار آن حاال در یک کارخانه

کارخانه

روی دیوار روبهرویی ورودی سالن اصلی بیلبوردی نصب شده است که نقشههای بازسازی
کارخانه و طرحهای اجرایی برای فازهای کارخانه روی آنها نقش بسته است.

در حال حاضر و با بهره برداری از فاز اول کارخانه نوآوری  150جوان خالق در این مجموعه مشغول
به کار هستند و هرکدام روی استارت آپهای خودشان فعالیت میکنند.

زیبای قدیمی با فضاهای بسیار متفاوت در حال شکل گرفتن است و فاز اولش چند ماهی هست
که پا گرفته و حاال حدود  150جوان خالق در آن کار میکنند و روزانه دو برابر این عدد جوانانی
هستند که در آن رفت و آمد دارند.
ایمان جلیلی مدیر ارتباطات مجموعه با اشاره به اینکه یکی از مهمترین چالشهای جوانانی که
در حوزه استارتآپها فعال هستند ،نداشتن فضای کار مناسب است و کارخانه نوآوری در واقع به
این نیاز مهم پاسخ داده ،میگوید« :کارخانه الکترودسازی آما به عنوان یکی از مجموعههای صنعتی
پیشرو در کشورمان در سال  1348در محلی که حاال کارخانه نوآوری خوانده میشود ،راهاندازی
شد و تا چند سال پیش هم به فعالیتهایش در همین محل و داخل سولههای صنعتی مجموعه
ادامه میداد تا اینکه براساس ضوابط شهری ،مدیران آن تصمیم گرفتند که کارخانه را به خارج از
محدوده شهری انتقال دهند .با این نقل و انتقال عمال فضاهای صنعتی مجموعه خالی و رها و حتی
بخشی از ساختمانها متروکه شد تا اینکه شرکت سرآوا که از سال  1391در اکوسیستم کارآفرینی
کشــور شروع به سرمایه گذاری کرده بود با درک مسئله دوری استارتآپها و عدمدسترسی آنها
به امکانات یکسان ،تصمیم به راهاندازی کارخانه نوآوری برای استفاده همه فعاالن حوزه کارآفرینی
گرفت و اینگونه بود که این کارخانه قدیمی را برای چند سال اجاره کرد و بازسازی و افتتاح اولین
فاز مجموعه در ساختمان اداری کارخانه آما کلید خورد .این مجموعه کال در دو یا سه فاز قرار است
تا پایان سال آینده به بهرهبرداری کامل برسد و برای این کار بازسازی و تجهیز  10سوله کارخانه
و تبدیل شــدن آنها به فضاهایی برای استقرار شرکتهای استارتآپی و زیر ساختهای مناسب
برای فعالیت آنها شروع شده است ».به گفته او در حال حاضر در کارخانه نوآوری  5شرکت فعال
در زیست بوم کارآفرینی ایران که تعدادی از آنها شتابدهنده هستند و پیش از این دفاتر آنها در

نقاط مختلف شهر تهران وجود داشت ،گردهم آمدهاند .او همچنین در پاسخ به اینکه چگونه افراد
میتوانند به این مجموعه مراجعه کنند و فضایی را در اختیار داشته باشند میگوید« :تنها مسئله
این است که افراد ایدهای نوآورانه و استارتآپی داشته باشند و در مرحله بعدی بخواهند آن را اجرا
یگیرد .استارتآپها و صاحبان
کنند ،در این شرایط با دریافت اجارهبها فضایی در اختیار آنها قرار م 
کسب و کارهای نوپا به روشهای مختلفی میتوانند از امکانات کارخانه نوآوری استفاده کنند .به
غیر از فضاهای اشتراکی از جمله آمفی تئاتر ،کارگاههای آموزشی و فضاهای تفریحی و خدماتی،
که در اختیار همه قرار دارد .فضای کار اشتراکی «زاویه» با امکان اجازه صندلی به صورت ماهیانه
در نظر گرفته شده است .مبلغ اجاره صندلی در زاویه متناسب با تعداد نفرات تیم متغیر است .کار
آمادهسازی زاویه در حال اتمام است و این بخش از کارخانه نوآوری به عنوان بزرگترین فضای کار
اشــتراکی ایران به زودی فعالیتش را آغاز خواهد کرد .به غیر از این گروههای نوآور پس از پایان
بازســازی کارخانه ،میتوانند دفتر مستقل با متراژهای متنوع اجاره کنند .ضمن اینکه این امکان
برای سرمایهگذارها ،شتابدهندهها و سایر فعاالن حوزه کارآفرینی نیز فراهم است .راه دیگر استقرار
در کارخانه ،قرار گرفتن تیمهای استارتآپی در دل یکی از مجموعههای شتابدهی که اینجا دفتر
دارند است .البته کارخانه نوآوری هیچ دخاتی در روند سرمایهپذیری ندارد و هرکدام از سرمایهگذاران
مستقر در کارخانه متناسب با استراتژی سازمانی خودشان اقدام به مذاکره با تیمها میکنند».
JJفاز اول کار
بعد از اینکه از در اصلی کارخانه وارد حیاط کوچک مجموعه میشوید ساختمانی قدیمی وجود
دارد که پیش از این در اصل ساختمان اصلی و خدماتدهی به کارکنان کارخانه محسوب میشد

محمود کریمی ،مدیر کارخانه نوآوری از دالیل راهاندازی این مجموعه میگوید:

داستان نوآوری

ایده کارخانه نوآوری چگونه شکل گرفت؟

یک مسئله و دردی وجود داشت که کارخانه نوآوری به عنوان یک راهحل و درمان برای
آن مطرح و اجرایی شد؛ وقتی استارتآپها شکل میگیرند به دلیل سرعت رشد باالیشان
ابعاد سازمان آنها شامل تعداد کارکنان و فضای فیزیکیای که احتیاج دارند هم رشد میکند
و این جهش خیلی سریعتر از حتی یک شرکت عادی اتفاق میافتد.
برای مثال ممکن است یک شرکت در فاصله  5سال به نقطهای برسد
که باید متراژ آن  1.5یا  2برابر شود ،در حالی که در فضای استارتآپها
این توســعه بسیار رخ میدهد و جایی شبیه کارخانه نوآوری میتواند
به این نیاز پاســخگو باشد .شــما تصور کنید در یک استارتآپ تیم
ســهنفرهای کار را شروع میکنند و بعد باید بشوند  7نفر 10 ،نفر15 ،
نفر و...؛ موضوعی که با مقایسه کردن شرکتهای بزرگی که یک روز
استارتآپ بودهاند از دیجی کاال گرفته تا کافه بازار و ...میتوان به خوبی
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متوجه شــد؛ بنابراین فضای الزم برای کارکردن شرکتهای استارتآپی با در نظر گرفتن
محدودیتهای آنها و ســرعت رشدشان از اهمیت ویژهای برخوردار است و کارخانه نوآوری
میتواند از این جهت یک فرصت باشــد آن هم در شهری که همه شرکتهای استارتآپی
هرکدام در گوشهای از آن قرار دارند و دسترسی به آنها باتوجه به این ترافیک و شلوغی بسیار
سخت است .از طرف دیگر شرکتهای استارتآپی حتما با سرمایهگذاریها
روبهرو میشــوند و بعد از مدتی شرکای جدید به آنها اضافه میشود و در
کنار این نیاز به خدمات مشــاوره حقوقی ،مدیریتی ،ثبت ،مالی و ...پیدا
میکننــد که همه اینها در کارخانه نوآوری در کنار هم وجود دارند .عالوه
بر اینها یکی دیگر از ویژگیهای مهم کارخانه نوآوری فراهم شدن شرایط
تجمع و همافزایی شرکتهای استارتآپی است که در کنار هم میتوانند
به تبادل نظر در حوزه ایده بپردازند .همچنین نکته مهم دیگر این است که
اکثر شرکتهای استارتآپی تا مدتهای بسیار در فضاهای اجارهای فعالیت

ما به عنوان شرکت سرآوا تصمیم گرفتیم تا با توجه به نیازهای استارتآپها و رشد این موضوع در کشور کارخانه نوآوری را تاسیس کنیم و اینگونه بود که این کارخانه قدیمی
را برای  5سال اجاره کردیم و بازسازی آن و افتتاح اولین فاز مجموعه در ساختمان اداری کارخانه آما کلید خورد .این مجموعه کال در دو یا سه فاز قرار است تا پایان سال آینده
به بهرهبرداری کامل برسد و برای این کار بازسازی ،تغییر کاربری و تجهیز  10سوله کارخانه و تبدیل شدن آنها به فضاهایی برای استقرار شرکتهای استارتآپی شروع شده است.

به گفته مسئوالن کارخانه نوآوری هم اکنون  5استارتآپ در این مجموعه فعال هستند.

در بخشی از طبقه دوم کارخانه نوآوری هم اکنون شرکت آواتک که یک شتابدهنده در
حوزه تولید بازیهای کامپیوتری است ،فعالیت میکند.

و حاال به عنوان فاز اول کارخانه نوآوری آمادهسازی شده و به بهرهبرداری رسیده است .ساختمانی
دوطبقه با دیوارهایی خاکستری که کف آن نیز با موزائیکهای قدیمی نارنجی فرش شده است.
شما بعد از اینکه چند پله را باال میروید وارد سالن ورودی و به نوعی البی این مجموعه میشوید
که روی برد آن نقشه بازسازی فضاهای کارخانه در فازهای مختلف از سوی شرکت دیبا (شرکتی
که طراحی و اجرای پروژه پل طبیعت را هم در کارنامه دارد) که مسئول بازسازی و آمادهسازی این
مجموعه است ،طراحی و چسبانده شده است .در طبقه ابتدایی این مجموعه و یا به قولی همکف آن
دو اتاق نسبتا بزرگ تودرتو در اختیار شرکت آستارتآپی آواگیمز است که روی ساخت بازی کار
میکند .وقتی وارد سالنهای این مجموعه میشوید سکوتی مطلق حکمفرما است تا جایی که فضا
شما را هم به آهسته صحبت کردن فرا میخواند؛ در این اتاقه ا حدود  20نفر دختر و پسر جوان
همه پشت میزهای خود نشستهاند و سرشان به لپتاپهایشان گرم است و حتی حرکت شما در
بین میزها هم نمیتواند تمرکز آنه ا را به هم بریزد .در کنار هر چند میز تختههای وایتبردی نصب
شده است که روی آنه ا به انگلیسی متنهایی نوشته شده که به نظر میرسد استراتژیهای کاری و
نوشتن بازیهای جدید باشد ولی با چشم هرچقدر هم آنه ا را باال و پایین کنید ،بعید به نظر میرسد
که چیز خاصی متوجه شوید .در کنار اتاقهای تودرتوی شرکت استارتآپی آوگیمز و در انتهای
راهرو طبقه اول مجموعه ،سالنی حدود  400متری وجود دارد که با ورود به آن اولین نشانههای
فضای یک کارخانه را میبینید .سالن نسبتا بزرگی که حاال «زاویه» خوانده میشود ولی چند سال
پیش یکی از بخشهای فنی کارخانه آرما یعنی آزمایشگاه آن را تشکیل میداده است و در واقع
آزمایشه ا و سنجشهای کنترل کیفی تولیدات این مجموعه در آن صورت میگرفته است ،ولی
حاال با حفظ ظاهر کلی که شبیه به یک سوله قدیمی صنعتی است و تنها با برداشتن دستگاهه ا و

آمادهسازیهای سالن و تجهیزات و زیرساخت به مکانی برای حضور جوانانی خوشفکر و ایده تبدیل
شده است .سالنی که قرار است به عنوان یک سالن شبکه مورد استفاده قرار بگیرد و به افرادی که
ایدههایی پیشرو دارند برای مدتی چند متر از فضای آن اجاره داده شود .در این سالن چند متر فضا،
یگیرد تا بتوانند ایده
میز و زیرساختهای الزم همچون اینترن ،خط تلفن در اختیار افراد قرا ر م 
خود را اجرایی کنند و به نقطهای برسانند که نیاز به گرفتن دفتر بزرگ و توسعه کار باشد و در آن
شــرایط جای خود را در مجموعه «زاویه» به افراد خالق دیگر بدهند .بعد از بازدید از طبقه اول و
به خصوص سالن زاویه حاال باید پلهه ا را باال بروید تا به قلب پویای فاز اول کارخانه نوآوری برسید.
جایی که دو شــرکت آواتک و همآوا ،دفتر مدیریت کارخانه نوآوری ،کافه و غذاخوری مجموعه و
سالنهای جلسات در آن جای گرفته است .بزرگترین فضای طبقه دوم کارخانه نوآوری هماکنون
در اختیار شرکت شتابدهنده همآسا است؛ شرکتی که روی استارتآپه ا سرمایهگذاری و از آنها
حمایت میکند و به نوعی در فعالیت آنه ا شریک میشود تا بتوانند ایدههایشان را اجرایی کنند .وقتی
از سالن کنار آشپزخانه و اتاقهای جلسات عبور میکنید به سالن بزرگی میرسید که نور ورودی پن
جرهه ا سراسر آن را روشن کرده است و مشرف به سولههای آجری قدیمی کارخانه است که حسی
نوســتالژیک به وجود آورده .در این سالن بیش از  10ردیف میزهای سفید (در هر ردیف  3میز)
در کنار هم چیده شدهاند؛ فضاهایی که پشت هرکدام از آنه ا چند دختر و پسر جوان نشستهاند و
مشغول کار هستند؛ افرادی که هریک یا هر چند نفر آنه ا یک شرکت استارتآپی راهاندازی کردهاند.
در واقع شــرکت شتابدهنده آواتک این ســالن را از کارخانه نوآوری اجاره کرده است و میزهای
متعدد آن را بسته به فضای مورد نیاز هر استارتآپ که به این شرکت رجوع کرده است در اختیار
آن قرار داده است؛ اتفاقی که باعث شده شما با ورود به سالن این شرکت نه با یک استارتآپ که

میکنند زیرا ترجیح میدهند که سرمایه خود را در مسیر به نتیجه رساندن ایده هزینه کنند.
آیا فضاهای مشابهی در دنیا مانند کارخانه نوآوری وجود دارد؟

البته نقاط مشابهی وجود دارد ،مثل ایستگاه اف در پاریس که با حمایت دولت و
حاکمیت راهاندازی شده است و هماکنون شرکتهای بزرگ نوآوری در جهان در آن
دفتر دارند .عالوه بر این در کشورهای دیگری مانند کانادا و لبنان هم نمونههایی در
اندازههای مختلف راهاندازی شده است.
شما در کارخانه نوآوری به دنبال چه هدفی هستید؟

شــکلگیری کل زنجیره و تامین خدماتی که یک شرکت استارتآپی نیاز دارد،
هدفگذاری ماســت .اینکه یک گروه از زمانی که ایده راه اندازی یک کسب و کار به
سرش میزندتا زمانی که آنقدر بزرگ شده باشد که نیاز به فضایی در حدود  220متر
مربع داشته باشد و بتواند از خدمات و زیرساختهای کارخانه استفاده کند .معتقدیم
اگر شرکتی به این شرایط رسید یعنی دیگر سودده شده است و میتواند دفتری خارج
از کارخانه اجاره کند و روی پای خود بایستد و در مقابل این امکان را خواهیم داشت
که فضا را به استارتآپ نوپای دیگری بدهیم .ما در کارخانه نوآوری کمک میکنیم
تا ســرعت رشد شرکت در دوره شــتابدهی باالتر برود تا اگر قرار است به شکست

منجر شــود در آینده زودتر فرد متوجه شــود و اگر هم قرار است به موفقیت برسد
زیرساختهای مناسب آن را فراهم کنیم که دوره شتاب و رشد را سریعتر طی کند.
سرمایهگذاری شما برای راهاندازی کارخانه نوآوری چقدر است؟

ســرمایهگذاری در اینجا در یک بازهای وجود دارد و بســته به این است که چقدر
بخواهید تغییرات در فضا ایجاد کنید؛ میتوانید فضاها را با  30میلیارد تومان طراحی
و معماری کنید و فضای فوقالعادهای از نظر زیرســاختها و ...برای حضور تیمهای
استارتآپی و نوآورانه مهیا کنید و از طرف دیگر هم میتوانید همین کارها را در یک
حد قابل قبولی انجام دهید و این حداقل حدود  20میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز
دارد .البته ما در این زمینه به دنبال جذب سرمایه هستیم .درست است که شروعکننده
شرکت سرآوا بوده است ولی قرار نیست مالکیت و مدیریت را در اختیار خود نگه دارد؛
اینجا فضای بازی است که همه میتوانند در آن حضور داشته باشند و پویا کنار هم کار
کنند و برای همین ترکیبی از سهامداری و مالکیت را میتوانیم اینجا شاهد باشیم و
یکنیم .همچنین امیدواریم که از سوی دستگاهها و نهادهای مسئول
از آن استقبال م 
همچون شهرداری ،معاونت علمی ریاستجمهوری ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،و ...مورد حمایت عملی قرار گیریم.
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ایدهای که پیش از این در برخی از کشورهای جهان هم به خوبی و با موفقیت اجرایی شده است ،همانند کارخانه قدیمی نساجی که در شهر
لندن حاال به موزه تیت یا همان هنرهای معاصر این شهر تبدیل شده است یا کارخانه تولید برقی که در لیسبون پرتغال این روزها جای خود
را به گالری بزرگی داده است و یا ایستگاه قدیمی قطاری در شهر پاریس که همچون کارخانه نوآوری ما به یک مجموعه بزرگ برای حضور
شرکتهای استارتآپی و فناورانه تبدیل شده و حاال به نام «ایستگاه اف» خوانده میشود

کارخانه نوآوری در مجموعه صنعتی قدیمی آما (تولید الکترود) که در سال  1337ساخته
شده و حاال چند سالی است به محل دیگری منتقل شده و متروکه شده بود ،در حال ساخت
است.

 10سوله قدیمی که روزگاری فعالیتهای صنعتی گستردهای در آن انجام میشد حاال قرار
است در فاز دوم کارخانه نوآوری به فضاهایی برای فعالیت استارت آپها تبدیل شود.

با چندین و چند استارتآپ طرف باشید که همزمان در کنار هم روی ایدههایشان کار میکنند و
میکوشند تا با اجرایی کردن آن ،طرحی نو دراندازند .همچنین در این طبقه شرکت همآوا هم در
چند اتاق مستقر شده است که کارش ارائه انواع مشاوره حقوقی ،مالی،نیروی انسانی ،کسب و کار
و ...به شرکتهای استارتآپی است؛ در اصل مسئوالن این شرکت باتوجه به اینکه کارخانه نوآوری
میتواند خانه استارتآپهای مختلف باشد از همین حاال پیشدستی کردهاند و تالش دارند تا در
این مجموعه جایی برای خود باز کنند و خدمات مورد نیاز شرکتهای استارتآپی را به آنه ا ارائه
دهند .اما در این طبقه فضای مهم دیگری هم وجود دارد که پرجنب و جوشترین بخش آن است؛
کافه و رســتوران نوآوری .کافه و رستورانی که فضایی برای بحث و گفتوگو و استراحت جوانانی
است که هرکدام روی یک موضوع کار میکنند و اینجا مانند یک چهارراه به هم میرسند و اتفاقا
میتوانند از تجربههای هم استفاده کنند و به قول خودشان «همافزایی» داشته باشند و البته مانند
یک خانواده بزرگ به هم نزدیک شوند .فضایی که شاید اگر صداهای آن را میشد ضبط کرد ،چند
ســال دیگر به خوبی متوجه میشدیم که چقدر ایدههای طالیی از آن بیرون آمده و رنگ و بوی
اجرایی به خود گرفته است.

کارخانه نوآوری است .در این بین یکی از مهمترین ایدههایی که مدیران کارخانه نوآوری دارند ،حفظ
کلی این فضاها و سولههای صنعتی است که هویت این مجموعه را میسازند .نکتهای که با گشتی در
این سولهه ا به خوبی متوجه آ ن میشوید .ایدهای که پیش از این در برخی از کشورهای جهان هم
به خوبی و با موفقیت اجرایی شده است ،همانند کارخانه قدیمی نساجی که در شهر لندن حاال به
موزه تیت یا همان هنرهای معاصر این شهر تبدیل شده است یا کارخانه تولید برقی که در لیسبون
پرتغال این روزها جای خود را به گالری بزرگی داده است و یا ایستگاه قدیمی قطاری در شهر پاریس
که همچون کارخانه نوآوری ما به یک مجموعه بزرگ برای حضور شرکتهای استارتآپی و فناورانه
تبدیل شده و حاال به نام «ایستگاه اف» خوانده میشود .برای قدم زدن در فضای سولههای قدیمی
کافی است از کنار ساختمان اولیه مجموعه چند قدم فاصله بگیرید و از فضایی داالنشکل عبور
کنید تا چشمانداز سولههای قدیمی شما را به وجد بیاورد .تا چشم کار میکند سالنهای آجری
میبینید که پشت سر هم منظم ردیف شدهاند و آنقدر خوب کنار هم چیده شدهاند که شمارششان
را برایتان سخت میکند .سالنهایی که هرکدام حدود هزار متر مربع وسعت دارند و قرار است به
فضاهای مختلف کارخانه نوآوری تبدیل شــوند .سالنهایی که اگرچه از دستگاهه ا و ماشینآالت
صنعتی خالی شدهاند ولی همچنان حال و هوای صنعتی خود را حفظ کردهاند و چرک و سیاهی
دود و روغن را روی سینههای دیوارها و کف خود نگه داشتهاند .سولههایی که قرار است با حفظ
هویتشان برای تغییر کاربری آمادهسازی شوند .میترا معصومی که از طرف شرکت دیبا به عنوان
مدیر پروژه بازسازی کارخانه نوآوری فعالیت میکند ،درباره کار و ایدههایی که قرار است عملیاتی
بشوند و مشکالت میگوید« :کارخانه آما در گذشته به نوعی سمبل کارآفرینی و نوآوری بوده و عمال
تالش ما در بازسازی اینجا این است که خصلت و ویژگی قدیمی بودن و این را که با یک کارخانه
قدیمی روبهرو هستیم بتوانیم نگه داریم؛ البته این کار سختی است زیرا عمال عملکرد مجموعه تغییر
میکند .شما در نظر بگیرید قرار است به جای ماشینآالت و دستگاهها ،جوانان و صاحبان ایده در
فضاها مستقر شوند و کاربری مجموعه از صنعتی به دفتر کار تبدیل شود .بنابراین بحث تاسیسات و
یکند؛ آن هم در شرایطی که قرار است در نهایت 3
تامین امنیت محیطی برای افراد اهمیت پیدا م 
هزار نفر اینجا مستقر شوند».او در ادامه با اشاره به اینکه قرار است بررسیهای دقیقی روی سالمت
سازهها صوت گیرد ،میگوید« :باید استاندارد سازه را اندازهگیری کنیم و باتوجه به اینکه بحث زلزله
در تهران مطرح است و عمال هم قرار است جمعیت نخبه و کارآفرین کشور در این مجموعه مستقر
شوند ،این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار میشود و بار هزینه زیادی روی تقویت این سولهها
یگیرد .عالوه بر اینها بحث اصالح زیرساختها ،تاسیسات و ایجاد فضاهای بازی و جمعی
شکل م 
همچون باشگاه و سالنهای گردهمایی را در این مجموعه داریم».
به گفته او بعد از ایجاد فضاها و تغییرکاربریها نوبت به الیه گرافیک محیطی میرسد که در
یکنیم؛
اینجا از اهمیت ویژهای برخوردار اســت« .ما به الیه گرافیک محیطی هم خیلی توجه م 
گرافیک محیطی که هم رنگ میآورد و هم محتوا و فضاها را به مکانهایی جذاب تبدیل میکند،
به جز اینکه ما با یک کارخانه نوآوری طرف هستیم با نسل جوانی روبهروییم که اینجا کار میکنند
و از همیــن جهت در طراحیها به به الیه گرافیک محیطــی و رنگ و تاثیرات آنها خیلی توجه
کرد هایم».

JJبازدید از کارخانه آینده
در کنار فاز اول کارخانه نوآوری که چند ماهی است با حضور شرکتهای استارتآپی کار خود
را شروع کرده است و فضای سالن زاویه که مراحل پایانی کار آمادهسازی را طی میکند و به زودی
با حضور فعاالن جوان حوزه استارتآپی جان خواهد گرفت ،بهشت مجموعه کارخانه نوآوری را باید
بدون شک  10سوله قدیمی دانست که پشت فضای کنونی وجود دارد و بخشهای اصلی کارخانه
صنعتی ساخت الکترود آرما را در گذشته تشکیل میداد .سولههایی با آجرهای بهمنی که همه ما
را یاد خانه مادربزرگهایمان میاندازد و حاال در انتظار بازسازی برای تبدیل شدن به فضاهای اصلی

سالن آزمایشگاه قدیمی کارخانه آما حاال به فضایی با عنوان زاویه برای فعالیتهای
شرکتهای استارتآپی به صورت فضای اشتراکی تبدیل شده است.
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 ...........................کــارآفـریـن ...........................
فرمولی برای موفق شدن
وجود ندارد

« آدمهایی که تغییرات بزرگ ایجاد میکنند ،کسانی هستند که یک مشکل را
میبینند و دوست دارند آن مشکل را حل کنند .پس مطمئن شوید که عاشق
مشکلی هستید که میخواهید حل کنید .هیچ فرمولی برای موفق شدن وجود
ندارد ولی نکته مهم بیزینس این است که باید پول در بیاورید و روی جامعه
تاثیرگذار باشید ».اینها جمالت یکی از کارآفرینان بزرگ استارتآپی ایرانی
رکسانا ورزا است؛ زن جوان  32سالهای که مدتی است به عنوان مدیر ایستگاه اف
بزرگترین پروژه استارتآپی کشور فرانسه و کل اروپا انتخاب شده است .در این
پروژه یک ایستگاه قدیمی راه آهن به محلی برای حضور و فعالیتهای شرکتهای
استارت آپی و تکنولوژی مهم دنیا تبدیل شده است .در این شماره نگاهی به
زندگی او و تعدادی از کارآفرینان بزرگ داخلی و خارجی خواهیم انداخت.

کارآفرین

مرد قماش

نگاهی به زندگی میرزا عبداهلل مقدم ،کسی که صنعت نساجی را دگرگون کرد

میرزا عبدالله مقدم در
کنار فعالیتهای اقتصادی
و صنعتی به امور خیریه
هم توجه ویژهای داشت،
به خصوص در مناطقی که
اطراف آن کارگرانش زندگی
میکردند ،اقدامات اجتماعی
بسیاری همچون ساخت
مدرسه ،درمانگاه و ...انجام
میداد .او از مساعدت به
مردم فقیر و كارگران محتاج
دریغ نمیکرد و خیلی از
شبها به صورت ناشناس
به منازل كارگرانمحتاج
مىرفت و كمكهاى قابل
مالحظهاى به آنها مىکرد.
حتی تعدادی از كارگران
و كشاورزان نیازمند را
در نظرآباد صاحب خانه و
كاشانه کرد.

بعضی از روستاها و شهرهای کوچک در کشور بودهاند که
حاال به شــهرهای بزرگی تبدیل شدهاند و بخش مهمی
از این توســعه را مدیون تاسیس کارخانههای صنعتی و
مجموعههایی بزرگاند؛ شهرهایی همچون نظرآباد در 70
کیلومتری تهــران و در اتوبان تهران -قزوین که حدود 6
دهه پیش روســتایی کوچک و پر از باغ بود ولی حاال به
شهرستانی بزرگ با بیش از  70هزار نفر جمعیت تبدیل
شده است و بدون شک در رشد آن ،کارخانه نساجی مقدم
نقشی پررنگ داشته است .مجموعهای صنعتی که یکی
از قدیمیترین کارخانهجات نســاجی کشور است و 59
سال پیش در این منطقه راهاندازی شد و به مرور زمان به
گسترش نظرآباد و افزایش جمعیت آن منجر شد .شهری
که حاال اگرچه حتی یک خیابان آن هم به نام این کارخانه
نیست ولی خیلی از اهالی قدیمیاش آن را هنوز «نظرآباد
مقدم» صدا میکنند .نامی که یادآور مردی اســت که به توســعه ،اشتغال،
کارآفرینی ،امور خیریه و از همه مهمتر مردم اهمیت میداد و همه تالشش را
میکرد تا زندگی بهتر را به دیگران هدیه دهد.
میرزا عبداهلل مقدم در ســال  1277در قزوین به دنیا آمد و همانجا در
مکتبخانه درس خواند تا اینکه بعد از آموختن خواندن و نوشــتن وارد بازار
قزوین شد و کار را از نوجوانی با پادویی و شاگردی مشاغل مختلف شروع کرد
و همین آغاز برای او مهم بود ،زیرا عبداهلل مقدم را برای کارهای سخت آینده
آماده کرد و ســاخت .او چند سال بعد از شاگردی پسانداز اولیهای به دست
آورد و از آنجا که بازار قزوین را محیط کار کوچکی میدانست که نمیتواند
او را به آرزوهای بزرگش برساند ،تصمیم گرفت راهی تهران شود و کار را در
بازار پایتخت ادامه دهد .میرزا عبداهلل در بازار تهران ســرمایه اولیهاش را وارد
کار خرید و فروش قماش یا همان پارچه کرد و با توجه به صداقت و پشتکار
باال خیلی زود توانســت راه خود را در میــان داالنهای تودرتوی بازار تهران
پیــدا و تجارتخانهاش را در حوزه پارچــه و قماش راهاندازی کند .او تمرکز
اصلی خود را روی واردات پارچه و توزیع آن به خصوص از شوروی گذاشت.
البتــه در این دوره در کنار پارچه میرزاعبداهلل مقدم نمایندگی واردات چند
كاالی دیگر مانند اتومبیلهاى پابدا و مســكویچ و ماشینهاى كشاورزى را

هم در اختیار گرفت و کار را تا جایی پیش برد که تعداد شــركتهاىاو که
در زمینههای واردات کاالهای مختلف فعالیت میکردند به  25واحد رسید.
اگرچه که همچنان کار و شغل اصلی خود را تجارت پارچه و قماش میدانست
و به دنبال این بود که کاری کارســتان در این حوزه انجام دهد ،اقدامی که
در ســال  1337در مسیر آن گام برداشــت و در سال  1340به بهر هبرداری
رسید و آن تاسیس کارخانه مقدم بود .میرزاعبداهلل مقدمبعد از سالها تجارت
پارچه و قماش باتوجه به سرمایهای که جمعآوری کرده بود ،تصمیم گرفت
تا خود وارد تولید و کارهای صنعتی در حوزه نساجی شود و از همین رو نیز
در منطقــه نظرآباد قزوین که آن زمان روســتایی بود ،کارخانه تولید پارچه
پشمی را راهاندازی کرد و نام آن را از روی نام خانوادگی خود مقدم گذاشت؛
کارخانهای که حاال با گذشت حدود  6دهه از شروع به کار همچنان به عنوان
یکی از  100برند برتر کشور پابرجاست و به تولید ادامه میدهد .در واقع میرزا
عبداهلل مقدم با مدیریت ویژه و استفاده از تکنولوژیهای مدرن نسبت به آن
زمان واحدی صنعتی تاسیس کرد که تا به امروز به کار خود ادامه داده است
و حاال نسل سوم از خانواده او مدیریت آن را بر عهده دارند .یکی از ابتکارات
ویژه او در این دوران این بود که نسبت به نیاز کشور تولید را شروع کرد یعنی
به ســراغ کاالیی رفت که مردم به آن نیاز داشــتند ولی کمتر در واحدهای
صنعتی نساجی تولید میشد؛ پارچه پشــمی .نکتهای که باعث شده نام او
بیش از دیگر صنعتگران حوزه نساجی شنیده شود و جاویدان باشد .او برای
تاسیس کارخانهبهترین ماشینآالت و متخصصان خارجى را وارد کشور كرد
و تولیدات این كارخانه روزبهروز مرغوبتر شد و بیشتر مورد توجهمردم قرار
گرفت و مشتریان خاص بسیاری پیدا کرد؛ از جمله نیروهای نظامی که بخش
قابل توجهی از پارچه مورد نیاز لباس افسران از کارخانه او تامین و از چند ماه
قبل تدارک دیده میشد .مقدم برای اینکه خوب دیده شود و بتواند مشتریان
بیشتری را جذب کند عالوه بر اینکه توزیع گستردهای در پارچهفروشیهای
تمام شهرها داشت ،خودش هم اقدام به دایر کردن شعب فروش متعددی در
شهرهای کوچک و بزرگ کشور کرد ،فروشگاههایی با نام مقدم که پارچههای
تولید این کارخانه را به راحتی به دست مردم میرساند و در واقع پل ارتباطی
بین مشتریان و کارخانه بود.
در کنار کارخانه نساجی مقدم ،میرزا عبداهلل مقدم کارخانه دیگری را نیز
در دهه  40راهاندازی کرد که نام آن چیتسازی ممتاز بود؛ کارخانهای که در
تولید با چیتسازی ری و تهران رقابت شدید داشت و در جنوب شهر تهران
در کنار ایندو کارخانه اشتغال باالیی را برای طبقه کارگر ساکن پایتخت در
آن سالها فراهم کرده بود .تولیدات كارخانه چیتسازی ممتاز پارچ ه نخى بود
و روزانه تا یكصدهزار متر تولید داشت.
JJگرفتن وام و مشکالت مالی
البته میرزا عبداهلل مقدم در کار با مشکالتی هم روبهرو شد که مهمترین
آن عدم توانایی در پرداخت وامهای بانکی بود که چالشهایی جدی برایش
به وجود آورد و او را تا مرز ورشکستگی پیش برد .او در راهاندازی و گسترش
فعالیتهای اقتصادی و توسع ه دو كارخانه چیتسازی ممتاز و نساجی مقدم و
همچنین سایر شركتهاى تجارىاش از بانكهااعتبارات و وامهای سنگینى
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مقدم برای اینکه خوب دیده شود و بتواند مشتریان بیشتری را جذب کند عالوه بر اینکه توزیع گستردهای در پارچهفروشیهای تمام شهرها داشت ،خودش هم اقدام به دایر
کردن شعب فروش متعددی در شهرهای کوچک و بزرگ کشور کرد ،فروشگاههایی با نام مقدم که پارچههای تولید این کارخانه را به راحتی به دست مردم میرساند و در واقع
پل ارتباطی بین مشتریان و کارخانه بود.

گرفت که در نهایت در مقطعی ادامه کار را برایش بســیار سخت کرد .برای
مثال مقدم برای تاسیس کارخانه ممتاز که  30میلیون تومان سرمایه آن بود
از  18میلیون تومان وام بانکی استفاده کرد ولی با توجه به اینکه در دورهای
انباشــت اقساط او بسیار شد توان پرداخت آنها را نداشت و همین باعث شد
تا با چالش جدی روبهرو شود .مقدم ناگزیر بود از اعتبارات وامهاى اشخاص
در بازار تهران استفاده كند و بهر ه سنگینى بهآنها بپردازد و مواد اولیه را نقدا
خریدارى كند؛ اتفاقاتی که در نهایت به اختالالتی در تولید و صدور اجراییه
بانک برای دریافت اقساط عقبافتاده و حتی حكم بازداشت مقدم و تملیك
تعدادی از شرکتهای او از جمله کارخانه چیتسازی ممتاز منجر شد .البته
در این اقدام بانک یوســف خوشكیش که آن زمان ریاست بانک مرکزی را
برعهده داشت هم نقشی اساسی داشت .او رابطه خوبی با مقدم نداشت و از
همین رو نیز بهجای کمک و مســاعدت به او برای حل مشکالت مالی گروه
صنعتیاش ،درخواست حکم اجراییه را صادر کرد ،حکمی که در نهایت باعث
سلب مالکیت بخش مهمی از اموال مقدم به نفع بانک ملی و تصرف اموال او
شــد تا جایی که تاجر و صنعتگر خوشنام نساجی و قماش کشور در آستانه
ورشکستگی قرار گرفت .اما در نهایت بعد از چند سال با فروش زمینهایی که
در شهرک گلشهر کرج داشت توانست بدهیهایش را پرداخت کند و دوباره
به صورت جدی به فعالیتهای صنعتیاش ادامه دهد .حاج میرزا عبداهلل مقدم
ضمنفعالیتهاى تجارتى و صنعتى ،پیش از ورشکســتگی در اطراف كرج
مقادیر زیادى زمین خریدارى و شهركى به نام «گلشهر» براىپیشرفت كارش
دایر کرده بود؛ زمینهایی که در روز مبادا چندین برابر ارزش پیدا کرده بودند و
توانستند او را از ورشکستگی نجات دهند و زمینه را برای رونق دوباره کارهای
صنعتیاش فراهم کنند.
JJفعالیتهای خیریه
میرزا عبداهلل مقدم در کنار فعالیتهای اقتصادی و صنعتی به امور خیریه
هم توجه ویژهای داشــت ،به خصوص در مناطقی که اطراف آن کارگرانش
زندگی میکردند ،اقدامات اجتماعی بسیاری همچون ساخت مدرسه ،درمانگاه
و ...انجام میداد .او از مساعدت به مردم فقیر و كارگران محتاج دریغ نمیکرد
و خیلی از شــبها به صورت ناشــناس به منازل كارگرانمحتاج مىرفت و
كمكهــاى قابل مالحظهاى بــه آنها مىکرد .حتی تعــدادی از كارگران و
كشاورزان نیازمند را در نظرآباد صاحب خانه و كاشانه کرد.
میرزا عبداهلل مقدم با باال رفتن سن فعالیتهای صنعتی خود را کاهش داد
و کارهای کارخانه مقدم را به نســل بعدی خود واگذار کرد و در حال حاضر
هم ادامه راه او به نســل سوم این خانواده رسیده است .عبداهلل مقدم در 85
سالگى در تهران درگذشت.
JJنسل سوم کارخانه و ادامه مسیر
بعد از فوت عبداهلل مقدم نسل بعدی او تالش کرد تا کارخانهها با همان
قوت و قدرت کارش را پی بگیرد .اگرچه که در مقاطعی این مجموعه صنعتی
ازروزهای اوج خود فاصله گرفت ،اما حاال با گذشت حدود  6دهه از شروع کار،
کماکان به تولید ادامه میدهد و مشتریان بسیاری دارد .هماکنونکارخانهجات
مقدم با مدیریت جدید و البته استفاده از تجربههای گذشته تالش میکند تا
درمسیری نو قرار بگیرد .مجموعهای صنعتی که بیش از صد و پنجاه کارگر
دارد و در ســال  1393به عنوان یکی از  100برند برتر کشــور انتخاب شد.
محمدعلی مقدم مدیرعامل کنونی این کارخانهجات در گفتوگویی با روزنامه
دنیای اقتصاد گفته« :شرکت کارخانهجات مقدم با گذشت بیش از نیم قرن
از عرضهمحصوالتش در بازار و توسعه واحدهای تولیدی خود توانسته است
سهم عمدهای از بازار پارچه فاستونی کشور را بهخود اختصاص دهد .در حال

چیتسازی ممتاز ی ا فروشگاه نجمخاورمیانه
در بخش انتهایی خیابان فداییان اسالم وقتی اتوبان آزادگان را رد میکنید به فروشگاه زنجیرهای
بزرگی میرســید که «نجمخاورمیانه» نام دارد و در زمین بزرگی راهاندازی شــده است که روزی
کارخانه نســاجی بزرگی در آن جای داشت که حاال هیچ اثری از آن باقی نمانده است و دیگر نام
و نشــانی از چیتسازی ممتاز را در خود ندارد .وقتی وارد سالن اصلی آن میشوید به جای اینکه
کارگرانی را ببینید که پشــت دستگاههای خاص در حال نخریسی ،بافندگی ،جابهجایی دوک و...
هســتند ،فروشندگان و مشتریان بسیاری را میبینید که در میان قفسههای مغازه میچرخند و
دائم در حال جابهجا کردن کاالها و برداشتن آنها و چیدنشان در چرخدستیها یا قفسهها هستند.
کارخانــه صنعتی چیت ممتاز که در دهه  1340میرزا عبداهلل مقدم آن را بعد از نســاجی مقدم
راهاندازی کرد و انواع پارچه تولید میکرد و صدها کارگر چندین ســال نان زندگی خود را از آن
درمیآوردند ،جای خود را به قفســههایی پر از مرغ ،گوشــت ،سبزی ،لبنیات و هرآن چیزی که
فکر کنید برای فروش داده است .کارخانهای که حتی در تبدیل کردن آن به فروشگاه زنجیرهای،
مسئوالن این پروژه تالش نکردهاند تا فضای صنعتی و کلی آن را به عنوان یکی از هویتهای مهم
صنعتی تهران و کشور حفظ کنند و سادهترین راه را انتخاب کردهاند؛ تخریب کامل ساختمانها و
ساخت دوباره سولههایی برای فروشگاهها در شرایطی که شاید با یک برنامهریزی دقیقتر و کمک
گرفتن از کارشناســان معماری و توجه به حفظ هویت تاریخی و اقتصادی ،میشد فضاهای کلی
کارخانه نساجی ممتاز را به یک فروشگاه زنجیرهای تغییر کاربری داد.

حاضر در کارخانهجات مقدم تمامی مراحل ریســندگی ،بافندگی و تکمیل
پارچه صورت میگیرد و این مجموعه عالوه بر تولید انواع پارچه فاستونی به
تولید انواع محصوالت متنوع از جمله کت و شلوار ،پتویمسافرتی و همچنین
ارائه خدمات در زمینههای فوق به دیگر شرکتها اقدام میکند .این مجموعه
همواره مأموریت خودرا تولید محصوالت مشتریپسند مطابق با استانداردهای
روز برای عرضه در بازارهای داخلی و خارجی میداند وهمچنین رشد و بهبود
فضای کار و نیروی انسانی را به وسیله روشهای جدید مدیریتی و توجه به
ت. »
ارزشهای انسانی وملی در سرلوحه فعالیت خود قرار داده اس 
نسل سوم مدیران این مجموعه برای حفظ برند خانوادگی خود چند سال
پیش بعد از نیم قرن فعالیت اقدام به نوسازی وبازسازی این مجموعه کردند.
مدیرعامل این مجموعه گفته است« :طرح نوسازی و بازسازی صنایع نساجی،
در واحدریســندگی این مجموعه انجام شده است .همچنین در سال  93با
همت و تالش پرســنل مجموعه ،تولید پتوی مســافرتی راشروع کردیم و
در ســال  94هم تولید و دوخت کت و شلوار را اضافه کردیم .عالوه بر اینها
تاسیس خط تولید نخ ظریففرش ماشینی از دیگر فعالیتهای این مجموعه
بوده است».
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کارآفرین

جا و بلیت با ما

علیبابا ،بزرگترین سایت خرید آنالین خدمات سفر ،چگونه پا گرفت؟

سایتعلیبابا
به عنوان اولین
محصول این
هلدینگبا
بیزینسپلنی
حدود 70میلیون
تومان کار خود را
شروع کرده است
که 30میلیون
تومان آن برای
بخش فنی در نظر
گرفته شده بود و
 40میلیون تومان
همتبلیغات
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تعطیالت نــوروز مهمترین زمان
سفر در کشــورمان محسوب میشود
و از اوایل اســفند و حتی قبلتر از آن
بســیاری از خانوادههای ایرانی به فکر
برنامهریزی برای ســفرهای نوروزی
میافتنــد و خرید انواع بلیــت ،رزرو
هتــل ،برنامهریزی گشــتها ،خرید
تور و ...به یکــی از دغدغههای اصلی
بسیاری از خانوادهه ا تبدیل میشود.
اما خب در این بین بســیاری از افراد
و خانوادههــ ا هم این برنامهریزی را به
آژانسه ا و سایتهای اینترنتی و البته
ی شدهاند واگذار میکنند
استارتآپهایی که در حوزه گردشگری راهانداز 
که دوتا از مهمترینهای آنها این روزها علیباب ا و جاباما هستند؛ سایتهای
ت و رزرو هتل که هردو از سوی مجید حسینینژاد،
خرید آنالین انواع بلی 
ی شدهاند .کسی که معتقد
مدیرعامل و موسس هلدینگ علیبابا راهانداز 
است« :هر شرکتی اثر انگشت مدیرعامل آن است».
پ ویکند ،در پاسخ
مجید حسینینژا د در یکی از برنامههای استارتآ 
به پرسشی درباره اینکه آیا تاکنون تجربههای ناموفقی در زندگی داشته
پ علیباب ا و توسعه آن در
ی اســتارتآ 
اســت ،گفت که پیش از راهانداز 
حوزههای دیگری همچون پخش لوازم یدکی ،تجارت و واردات از چین
و ...مشغول به کار بوده است و تجربههای ناموفقی در این حوزهه ا به دست
آورده اســت .شکستهایی که مهمترین دالیل آن را عدم برنامهریزی و
احساسی عمل کردن دانسته است .او گفت که سالهای  1385تا 1390
سالهای موفق و سرنوشتسازی برای او بوده است و در این مدت با قدم
گذاشتن در حوزه واردات کاالهای مهندسی ،پیروزیهای چشمگیری به
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دست آورد و توانست سرمایهای چشمگیر کسب کند و این نقطه شروعی
بود برای او تا در شرکتهای ساختمانسازی ،نیروگاهی ،مشاوره نفت،
گاز و پتروشیمی و در نهایت آژانس هواپیمایی سرمایهگذاری کند و البته
حضور در آژانس هواپیمایی بود که مسیر زندگیاش را تغییر داد و باتوجه
ی کرد.
به ایدههایی که داشت علیباب ا و بعد از آن جاباما را راهانداز 
ی آژانس گردشــگری و هواپیمایی هم در ابتدا
البتــه او در راهانداز 
شکســت خورد تا جایی که تعــداد کارمندان آن از هشــت نفر به دو
نفر رســید ،اتفاقی که خود مجید حسینینژا د در مصاحبهای گفته به
دلیل توهم و مغرور شــدن به موفقیتهایش برایــش اتفاق افتاده و از
آن درسهای بســیاری گرفته است .او به هفتهنامه شنبه گفته« :چون
سرمای ه اندکی را طی پنج سال چندهزار برابر کرده بودم ،فکر میکردم
بهتنهایی چنین موفقیتی را کسب کردهام .بنابراین رفتارم تغییر کرده
بود و مغرور شد ه بودم .اما توهم ،آدم را شکست میدهد .به همین دلیل
بخش بزرگی از اموالم را در دو پرونده کالهبرداری از دست دادم و مجبور
شدم خانه و اتومبیلم را بفروشم و تا  ۸۰درصد از اموالم از دست رفت».
بعد از این اتفاقات حسینینژا د مدتی را بیکار بود و همسرش هزینههای
زندگیشان را میداد و زمانی هم به فکر مهاجرت افتادند ولی در نهایت
پشیمان شدند و همینجا به فکر شروع دوباره افتادند .آغازی که با تلفیق
تجربههای گذشتهاش با کار در آژانس هوایی و بازرگانی کلید خورد و به
علیباب ا ختم شد« .علیبابا اینگونه متولد شد؛ در سال  ۹۲با دعوت از نیما
قاضی (که آن زمان حوزه کاریاش کســب و کارهای اینترنتی بود) و با
ت   Ctripکار کلید خورد و در سال  ۹۳سایت راهاندازی شد».
الهام از سای 
اینه ا را خود حسینینژا د در یکی از سخنرانیهایش اعالم کرده است .او
گفته همیشه این سوال در ذهن او وجود داشته که چرا خدمات آنالین
ی
سفر در کشور نداریم و برای پاسخگویی به همین نیاز هم به فکر راهانداز 
علیباب ا رسیده است .کاری که خیلی زود آن را با رفیق صمیمیاش نیما
قاضی در میان گذاشت و بعد از دریافت نگاه مثبت او به فکر شروع کار و
جمع کردن تیم فنی افتاد و در نهایت حاال بیش از سه سال است که این
سایت باال آمده و مشتریان بسیاری را توانسته جمع کند .او معتقد است:
«شرکت شما همانی است که شما هستید واگر میخواهید شرکتتان را
رشد دهید باید اول خودتان را رشد دهید».
مجید حســینینژا د به کار تیمی هم اهمیت بسیاری میدهد .او در
پ ویکندها در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در پیشبرد
یکی از استارتآ 
کار بهتر اســت همتیمی داشته باشــیم یا کارمند؟ گفت که در بیشتر
ل شما باشد بدون
فعالیتهای خود شریک داشته و اینکه اگر شریک مکم 
شک بهترین نتیجه را خواهید گرفت.
او معتقد است در ابتدای کار که شرکتهای استارتآپی سرمایه کمی
برای تبلیغات دارند بهترین راه استفاده از رسانههای اجتماعی و بازاریابی
رابطهای با کمک خانواده ،دوستان ،همکاران و ...است؛ همچنین کیفیت
ســرویس و خدمات شما میتواند بهترین تبلیغ برای کارتان باشد زیرا
کسانی که مشتریتان بودهاند برای شما پیش دیگران تبلیغ خواهند کرد.
سایت علیباب ا به عنوان اولین محصول این هلدینگ با بیزینس پلنی

ما از اول به رویایی که قرار بود به آن دست یابیم ،باور داشتیم .به خاطر دارم که روزی شخصی برای خرید وبسایت
ما مراجعه کرد .وبسایتی که ما تنها حدود  ۴۰میلیون تومان برایش هزینه کرده بودیم ولی او حاضر بود برای خریدش
 ۲۰۰میلیون تومان بدهد .اما من گفتم آن را  ۵میلیارد تومان میفروشم.

حدود  70میلیون تومان کار خود را شــروع کرده است که  30میلیون
تومان آن برای بخش فنی در نظر گرفته شــده بود و  40میلیون تومان
هم تبلیغات .البته در ابتدای کار تمام این پول روی میز نبوده است ،بلکه
به مرور زمان تامین شــده است .بنیانگذار علیباب ا درباره سرمایه اولیه
شرکتش گفته است« :ما با نداشتن شروع کردیم و با خودمان گفتیم وارد
میشویم و پول را پیدا میکنیم».
JJجاباما چگونه متولد شد؟
ی علیباب ا برای توسعه کار به
مجید حسینینژا د مدتی بعد از راهانداز 
ی سایت خرید آنالین دیگری در حوزه هتل و اقامتگاه افتاد؛
فکر راهانداز 
سایتی که «جاباما» نامگذاری شــد .در آن زمان دو ایده درباره این کار
وجود داشت؛ یا اینکه بخشی به سایت علیباب ا برای خرید آنالین هتل
ی شود؛ و حسینی
اضافه شود یا سایتی مستقل در کنار علیباب ا راهانداز 
نژا د و دوستانش در نهایت دومی را انتخاب کردند .اما چرا؟ آیا این یک
استراتژی مدیریتی بود؟ بنیانگذار علیباب ا در پاسخ به این سوال گفته
ی سرویس جاباما
آشنایی کامل نداشتن با بازار هتل علت اصلی راهانداز 
روی وبسایتی مستقل بوده است« :قرار بر این بود که پس از پا گرفتن
جاباما این سرویس به علیباب ا منتقل شود اما در نهایت جاباما و علیبابا
روی دو وبسات مســتقل و زیرمجموعه هلدینگ علیبابابه کار خود
ادامه دادند» .
بنیانگذار علیباب ا معتقد است باور داشتن به کاری که انجام میدهید
و ریسکپذیری مهمترین گامه ا برای پیشرفت در کار است .او در مصاحبه
با هفتهنامه شنبه گفته است« :ما از اول به رویایی که قرار بود به آن دست
یابیم ،باور داشتیم .به خاطر دارم که روزی شخصی برای خرید وبسایت
ما مراجعه کرد .وبســایتی که ما تنها حدود  ۴۰میلیون تومان برایش
هزینه کرده بودیم ولی او حاضر بود برای خریدش  ۲۰۰میلیون تومان
بدهد اما من گفتم آن را  ۵میلیارد تومان میفروشم .دوستان گالیههای
زیادی کردند که تو حماقت میکنی و فکرم را احمقانه میدانستند اما من

تنها کسی بودم که آینده و دورنمای موفق این کار را میدیدم و به آن باور
داشتم .این باور را با گذشت زمان به تیم هم منتقل کردم».
در حال حاضر سایت علیباب ا تقریبا صد درصد پروازهای ایرالینه ا را
در داخل کشور پوشش میدهد و طبق اعالم رسمی مدیران این سایت
میانگین رشد ارائه خدمات آنه ا تا تابستان سال گذشته ماهیانه  40درصد
ی در مرداد ســال  1393آنه ا
بوده اســت به نحوی که در زمان راهانداز 
ت داخلی هواپیما در طول یک ماه فروختند و این تعداد مرداد
 100بلی 
ت داخلی رسیده است .البته بهجز
سال گذشته ( )1395به  110هزار بلی 
ت پروازها سایت علیباب ا در حال حاضر خدماتی برای خرید
خدمات بلی 
آنالین بلیت قطار و اتوبوس هم فراهم کرده است که آنه ا هم مشتریان
بسیاری دارند .مجید حسینینژا د سال گذشته گفته بود« :سهم امروز ما
از بازار آنالین و آفالین  ۱۵درصد است .البته به لحاظ آنالین تا  ۵۰درصد
بازار را در اختیار داریم ولی بازار هنوز به بلوغ خود نرسیده و تنها تا ۳۵
درصد این بازار بالفعل شــده و تا دو الی سه سال آینده تا  ۸۰درصدش
فعال میشود».

شرکتشما
همانی است که
شماهستیدو
اگر میخواهید
شرکتتان را رشد
دهید باید اول
خودتان را رشد
دهید

 2سوال استارتآپی از بنیانگذار علیبابا
بزرگترین مشکلی که شــرکتهای استارتآپی با آن روبهرو هستند
چیست؟

در داخل شرکتها ،ما با کمبود دانش روز ،توان مدیریتی و چالشهایی از این
دست ،روبهرو هستیم و اگر از خودمان عبور کنم ،مشکل ما کمبود بسترهاست.
من به دلیل کار اقتصادی ســفرهای متعددی به کشور چین دارم و نکته جالبی
که همیشــه در این کشور توجهم را جلب میکند بسترسازی برای فعالیتهای
اقتصادی اســت ،یعنی اگر شما در این کشــور بخواهید کاری را شروع کنید و
نوآوری را اجرا کنید ،همهچیز فراهم است و نباید مثال نگران آب ،برق و ...باشید.
منظورم درگیری با نهادها و بوروکراسیهای پیچیده است .در حال حاضر زمین در
پارک پردیس متری یک میلیون تومان است! توجه داشته باشید که یک شرکت
استارتآپی پول و سرمایه ندارد .هیچ استارتآپی در دنیا با پول و سرمایه آنچنانی
ی یک کسب و کار استارتآپی قدم
ایجاد نشده است .اگر کسی که در راه راهانداز 
زمین متری یک میلیون تومانی پول داشــت که اصال وارد
برمیدارد برای خرید
ِ
این راه نمیشد.
ها مهیا شود؟
در کشور چگونه باید بستر رشد و توسعه فعالیت استارتآپ 

جملهای که به ذهنم میرسد این است« :دولت باید از اخاللگران نظام اقتصادی

حمایت کند! ولی اخاللگر به چه مفهومی؟ به مفهوم آن جوانی که در دانشگاه و
خوابگاه دانشجویی نشسته و فردا میخواهد بیاید و این نظمی را که امروز وجود
دارد به هم بزند و نوآوری کند ».معموال ما که صاحب کسب و کار میشویم و در اتح
ادیهها ،نهادها و ...مینشینیم مدافع خودمان میشویم .من خودم اینجوری هستم
(با خنده)! ولی دولت است که وظیفه دارد از صنایع نوین و در واقع استارتآپهایی
که شکل میگیرند و در هیچ قانونی هم نمیگنجند ،حمایت کند .اتفاقا کسب و
کارهای قدیمی قوانین را خیلی خوب میدانند و معموال تالش میکنند که جلوی
این کسب و کارهای جدید را بگیرند؛ خیلی خوب ابزارهای نظارتی را میشناسند و
پ جدید با چه قانون یا قوانینی
راهه ا را بلد هستند .مثال میدانند کار یک استارتآ 
تداخل و مشکل دارد .در این بین اگر دولت از نوآوری و از آن چیزی که من به آن
میگویم اخالل در نظام اقتصادی (با خنده) با مفهومی که توضیح دادم ،حمایت
نکند ،اســتارتآپه ا و این شرکتهای خالق شکل نخواهند گرفت .شما توجه
داشته باشید هیچکدام استارتآپهای موفق جهان که پا گرفتهاند و ارزشهای
جدید در جهان خلق کردهانــد در هیچ قالبی نمیگنجند .یعنی آنه ا آمدهاند و
ساختار گذشته را برهم زده و یک پارادایم جدید ایجاد کردهاند .البته نه با هدف
اینکه ساختارشکنی کنند ،بلکه با نگاه خلق ارزشهای جدید.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتاد ،فروردین 1397

133

کارآفرین

رئیس ایستگاه اف

نگاهی به زندگی رکسانا ورزا
مدیر موفق استارتآپی در جهان

حضور رکسانا
ورزا در همه
پروژههای مهم
استارتآپی که یا
خود او موسسش
بود و یا اینکه
توسعه و مدیریت
آنها را بر عهده
داشت در نهایت
منجر به حضور
و مدیریت در
بزرگترین پروژه
استارتآپی اروپا
و شاید جهان شد،
ایستگاه اف

134

اســتارتآپها آينده جهان را خواهند ســاخت و در اين رخداد
ايرانيها حتما نقش و سهمي مهم خواهند داشت زيرا در حال حاضر
تعدادي از جوانان ايراني در شــركتهاي مهم اســتارتآپي جهان
نقش آفرين هستند و حتي تا ردههاي باالي مديريتي پيش رفتهاند؛
افرادي همچون دارا خسروشاهي (از نسل سوم خانواده خسروشاهي،
بنيانگذاران شــركت مينو در ايران) که حاال مديريت اوبر مهمترين
تاكســي آنالين جهان را برعهده دارد و ركسانا ورزا ،بانوي ايراني كه
مدتي است مدير «ايستگاه اف» بزرگترين مركز و پرديس استارتآپي
جهان در فرانســه شده اســت ،آن هم در دوراني كه امانوئل مكرون
رئيسجمهور فرانسه اميدوار است كشورش با جذب استارتآپهاي
خارجي از سراسر جهان بتواند تحولي مهم در اقتصاد و اشتغال اين
كشــور رقم بزند و حتي ويزاي اقامتي هم براي مهاجراني كه در اين
حوزه فعاليت ميكنند ،طراحي كرده است.
ركســانا ورزا در سال  1985در يك خانواده مهاجر ايراني در شهر
سانفرانسیســکو به دنيا آمد و هماكنون  32ساله است ،او در سال
 2010زماني كه  25ساله بود از سوي سايت معتبر بيزينس اينسايدر
در جايگاه ششم ليست  30زن برتر كمتر از  30سال جهان در حوزه
تكنولوژي قرار گرفت .كسي كه در يكي از مصاحبههايش وقتي نظرش
را درباره تكنولوژي پرسيدند ،گفت« :همه از تکنولوژی متنفرند ،اما
من عاشقانه دوســتش دارم ».ورزا در خانوادهاي تحصيلكرده متولد
شــد؛ پدرش فار غ التحصیل دانشگاه استنفورد و مادرش معلم زبان
بود كه پس از پيروزي انقالب به امريكا مهاجرت كردند و ركسانا هم
در اين كشور به دنيا آمد .او در کالیفرنیا به مدرسه رفت و اتفاقا زبان
فرانسه را هم در دوره دبیرستان آموخت و در سال  ۲۰۰۶مدرک زبان
و ادبیات فرانسه را از دانشــگاه  UCLAدریافت کرد؛ سپس در سال
 ۲۰۰۷به آژانس سرمایهگذاری بینالمللی فرانسه پیوست و تصمیم
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به اقامت و ادامه تحصیل در فرانسه گرفت .او بین سالهای  ۲۰۰۹تا
 ۲۰۱۱مدارک کارشناسی ارشد خود را در رشتههای تجارت بینالملل
و سیاســت اقتصاد بینالملل دریافت کرد ،رشتههايي تحصيلي كه
زمينههاي آشنايي او با استارتآپها و عالقهمندياش را به اين نوع
شــركتها فراهم كرد ،موضوعي كه باعث شد در دوران دانشجويي
وبالگ  techbeguetteرا در حوزه استارتآپها راهاندازی کند و به
شهرت برسد .اتفاقي كه زمينهساز اين شد كه بین سالهای ۲۰۱۰
تا  ۲۰۱۱سردبیری یک وبسایت معتبر در زمینه استارتآپها را به
عهده بگیرد.
او هماكنون در كنار مديريت ايســتگاه اف مسئول اجرای پروژه
« ۱۰۰۰اســتارتآپ» اســت .این پروژه یک انکوباتور بسيار بزرگ
برای استارتآپهاســت که به وسیلهخاویر نیل (سرمايهگذار بزرگ
تكنولوژي در جهان و صد و سي و سومين ثروتمند جهان در ردهبندي
مجله فوربز) راهاندازی شده است.
رکســانا ورزا سال گذشته در ســفری که به ایران داشت در یک
برنامه استارتآپ ویکند برای راهنمایی دیگران شرکت کرد ،او گفت:
«ایران خیلیخیلی من را یاد فرانسه  5سال پیش از نظر استارتآپها
میاندازد .در حال حاضر همه به ایران عالقهمند هســتند .روزی که
به دوستانم گفتم دارم به ایران سفر میکنم همه هیجان زده شدند
و کنجکاو که بدانند در ایران چه اتفاقی در حال رخ دادن اســت .من
در حال حاضر برای بزرگترین سرمایهگذاری دنیا روی استارتآپها
کار ميکنم .در تمام روزهایی که در ایران بودهام سوالهای مشابهی
از من پرسیده شده است ،اینکه چطور استارتآپم را راهاندازی کردم؟
چطور در روزنامهها مطرح شدم؟ چطور یک پروژه بزرگ به اکوسیستم
استارتآپها در فرانسه کمک ميکند؟ و»...
او در ادامه سخنرانیاش از حاضران پرسید ،هرکسی فکر ميکند
که یک کارآفرین باید عاشــق محصولش باشد دستش را باال ببرد و
در ادامه در حالی که تقریبا دستهای همه برای لحظهای باال رفت،
گفت« :آدمهایی که تغییرات بزرگ ایجاد ميکنند ،کسانی هستند که
یک مشکل را ميبینند و دوست دارند آن را مشکل را حل کنند .پس
مطمئن شوید که عاشق مشکلی هستید که ميخواهید حل کنید.
هیچ فرمولی برای موفق شــدن وجود ندارد ولی نکته مهم بیزینس
این است که باید پول دربیاورید و روی جامعه تاثیرگذار باشید .البته
معموال تنها پول درآوردن و معروف شدن کافی نیست اما این هم باز به
هدف شما بستگی دارد ».ورزا همچنین در این برنامه همه را به نوآوری
و توجه به فرصت و اکوسیســتم ایران دعوت کرد و گفت« :دوستان
لطفا بیایید دیگر دره سیلیکون (منطقهای در امریکا که شرکتهای
بزرگ فناوری در آن شکل گرفتند و پیشرو توسعه تکنولوژی در جهان
است) را کپی نکنیم ،فرانسه ،انگلستان و ...در سالهای گذشته تالش
کردند کپی کنند ولی به نقطهای نرسیدند؛ دره سیلیکون به همانجا
تعلق دارد پس آن را رها کنیم و به اکوسیستم خودمان توجه داشته
باشیم .یکی از چیزهایی که من درباره ایران متوجه شدم این است که
مهندسان زیادی در ایران زندگی ميکنند ولی سرمایهگذاران کمی در
ایران وجود دارند و از طرفی هم کشــور ما بازارهای خوبی دارد؛ همه
اینها موقعیتهای بزرگی برای حضور سرمایهگذاران فراهم ميکند؛
شما به عنوان فعاالن استارتآپی باید از این اهرمها استفاده کنید».
او همچنین گفت« :پیشــنهاد من این است که مهم نیست ایده
شــما از کجا ميآید ،ولی باید کامال از درون شــما باشد و به آن باور
داشته باشید».

آدمهایی که تغییرات بزرگ ایجاد ميکنند ،کسانی هستند که یک مشکل را ميبینند و دوست دارند آن را حل کنند .پس مطمئن شوید که عاشق مشکلی
هستید که ميخواهید حل کنید .هیچ فرمولی برای موفق شدن وجود ندارد ولی نکته مهم بیزینس این است که باید پول دربیاورید و روی جامعه تاثیرگذار
باشید .البته معموال تنها پول درآوردن و معروف شدن کافی نیست اما این هم باز به هدف شما بستگی دارد

JJتغییرات از کی کلید خورد؟
رکســانا ورزا حــدود  10پیش از امریکا به فرانســه رفت و ادامه
تحصیل در فرانسه را انتخاب کرد و همین موضوع هم تحوالت مهمی
در زندگی او رقم زد؛ بعد از اینکه او جذب اســتارتآپها شد و برای
یک سال مدیریت یکی از نشریات مهم در این حوزه را برعهده گرفت با
پیشنهادی ویژه از سوی شرکت مايکروسافت روبهرو شد و آن مدیریت
فعالیتهای استارتآپی این شرکت بزرگ در فرانسه بود .او دو برنامه
اســتارتاپی را هدایت کرد Bizspark :و Microsoft Ventures
که  Sparkهم نامیده ميشــود .البته بیشتر درگیر راهاندازی برنامه
 Microsoft Venturesبود که یک شــتابدهنده است و با هدف
کمک به اســتارتآپها که بتوانند نسخه اولیه بسازند و در سه ماه
کســب و کار خودشان را راه بیندازند ،شکل گرفته است .این برنامه
با مدیریت خوب ورزا تقریبا بعد از گذشــت یک سال توانست چند
اســتارتآپ موفق داشته باشــد و موفق به کسب چندین جایزه در
مســابقات مختلف نیز بشود .در کنار این او یکی از موسسان Tech.
 euیک وبالگ تکنولوژی/کارآفرینی در اروپا اســت .عالوه براینها او
موسســهای را با نام  Girls in Techدر لنــدن و پاریس راهاندازی
کرده است که شبکهای است با هدف ایجاد بستری برای حضور بیشتر
بانوان و زنان در عرصه تکنولوژی و کارآفرینی .یکی دیگر از کارهای
او برگزاری کنفرانس  FailConدر پاریس اســت ،کنفرانسی که به
کارآفرینان کمک ميکند تا از شکستهایشان یاد بگیرند.
حضور رکسانا ورزا در همه این پروژههای مهم استارتآپی که یا خود
او موسسش بود و یا اینکه توسعه و مدیریت آنها را بر عهده داشت در
نهایت منجر به حضور و مدیریت در بزرگترین پروژه استارتآپی اروپا
و شــاید جهان شد ،ایستگاه اف؛ پروژهای که به عنوان مهمترین مرکز
حضور شرکتهای استارتآپی و نوآوری در جهان شناخته ميشود و
مدیریت آن حتما گامی بسیار بزرگ در پیشرفت و زندگی حرفهای ورزا
محسوب ميشود؛ مدیریت بر مرکزی که مقرر اصلی استارتآپها در
اروپا خواهد بود؛ ایستگاه راهآهن قدیمی که حاال به مجموعهای برای
حضور و تبادل نظر ایدهها تبدیل شده است و بزرگترین شرکتهای
جهان همچون مايکروسافت که روزی رکسانا ورزا برای آنها کار ميکرد،
در آن دفتر دارند .پروژهای که با سرمایهگذاری اولیه  250میلیون یورو
از ســوی یک کارآفرین حوزه مخابــرات و البته با حمایتهای دولت
راهاندازی شده است .ایستگاه اف با مساحت  34هزار متر مربع و طولی
به اندازه برج ایفل ( 300متر) قرار است پذیرای حدود  3هزار نفر در روز
باشد .رکسانا ورزا معتقد است راهاندازی ایستگاه اف خیلی زود به نتیجه
خواهد رســید و در حال حاضر بسیاری از شرکتهای بزرگ فناوری
و تکنولوژی که روزی اســتارتآپهای کوچکی بودند به دنبال ایجاد
دفتری در فرانسه هستند .او ميگوید فرانسه که روزی در جایگاه سوم
رشد و توسعه استارتآپها قرار داشت ميتواند انگلستان و حتی امریکا
را بگیرد« .حضور ترامپ در کاخ ســفید ،افزایش قیمتها و هزینهها
در منطقه سیلیکون ولی و همچنین برگزیت در انگلستان باعث شده
است که بسیاری از شرکتهای فناوری و استارتآپی به دنبال انتقال
پایگاه خود به فرانسه باشند ،اتفاقی که ميتواند اکوسیستم این کشور
را تغییر دهد».
ورزا در یکــی از مصاحبههایــش در مــورد اســتارتآپها گفته
است« :شک نداشته باشید که اســتارتآپ بودن سخت است اما در
عین حال بامزه و هیجانانگیز هم هســت .بیشتر استارتآپها ،مثل
خیلی از کســانی که کارهای تجاری کوچکی دارند ،زمان و منابعشان

محدود است اما خدمات یا محصوالتی را ارائه ميدهند که احتماال در
گذشــته نمونه مشابهی نداشته ،بزرگ است .ما بیشتر وقتها باید در
کارمان فرز و چابک باشــیم تا از رقیب جا نمانیم .کارآفرینها وظایف
و چالشهای خودشان را دارند .یک کارآفرین استارتآپ زمانی موفق
ميشــود که بتواند با وضعیت بازار خودش را وفق دهند .چنین کسی
باید با خالقیت در زمینههایی مثل استراتژی بازاریابی ،مدل بازرگانی
( )Business modelو ...جــای خودش را در بازار پیدا کند .به نظر
من ،کارآفرین خوب باید هنر گوش کردن را بلد باشد ».او همچنین در
مصاحبهاي دیگر درباره تکنولوژی گفته است« :من یک حس دوگانه
نســبت به تکنولوژی دارم .هم دوستش دارم ،هم از آن متنفرم .از یک
طرف آن را ميستایم به خاطر اینکه فرصتهای شگفتآوری در جهان
ایجاد کرده و به مــردم توانایی داده کارهایی بکنند که تا پیش از آن
هرگز قادر به انجامش نبودند اما از طرف دیگر ،تکنولوژی معایبی هم
دارد و میتواند آسیبرســان باشــد .به نظر من این منطقی است که
هرچیزی در دنیا طبیعتی دوگانه داشته باشد .تکنولوژی هم مستثنا
نیســت ،یک روی خوب دارد ،یک روی بــد .اگر نظر من را بخواهید،
توصیه میکنم که مرد م دنیا مراقب این مزیتها و معایب باشند .ما باید
قوانین جدیدی وضع کنیم ،مردم را آموزش دهیم و مطمئن باشیم که
آنها درباره تاثیرات خوب و بد تکنولوژی در زندگیشان به اندازه کافی
اطالعات دارند».
JJموفقیت مسیر است نه لحظه
ورزا معتقد اســت که تازه در اول راه است و مسیرها و تجربههای
بسیاری پیش پای او قرار گرفته است .او گفته« :اوایل ،کار به این راحتی
پیش نمیرفت و خیلی تالش کردم تا به اینجا برسم .من در سال ۲۰۰۵
حتی به سختی ميتوانستم فرانسوی صحبت کنم .پیدا کردن شغل
هم برایم دشوار بود .رزومهام را چند بار به جاهای مختلف ميفرستادم
اما جوابی دریافت نمیکــردم .اوایل همهچیز واقعا مایوسکننده بود
اما یواشیواش راهم را پیدا کردم ،توانســتم لیسانسم را در رشته زبان
فرانسوی بگیرم و در دو شرکت «مایکروسافت» و «تک کرانچ» فرانسه
کار کنــم .در طول این مدت ،چند باری برای دیدار با رئیسجمهوری
فرانسه هم دعوت شــدم تا درباره نوآوریهای تکنولوژی به او توضیح
بدهم .چند وقت که گذشت ،همهچیز آرا م و بهتر شد .بعد از یک دوره
خیلی سخت ،رویایم داشت به واقعیت بدل ميشد .حاال من به جایی
رسیدهام که نمیدانم الهامبخش هست یا نه ،هرچه که هست ،از بودن
در چنین وضعیتی به خودم افتخار میکنم».

اوایل ،کار به این
راحتی پیش
نمیرفت و خیلی
تالش کردم تا به
اینجا برسم .من
در سال ۲۰۰۵
حتیبهسختی
ميتوانستم
فرانسویصحبت
کنم .پیدا کردن
شغل هم برایم
دشوار بود.
رزومهام را چند بار
به جاهایمختلف
ميفرستادم اما
جوابی دریافت
نمیکردم

ایستگاه متروکهای که جان دوباره گرفت
ساخت «ایستگاه اف» بزرگترین مرکز رشد استارتآپها در دنیا یکی از گامهای مهم دولت
فرانسه در حمایت از استارتآپها است .این مرکز با سرمایهگذاری بخش خصوصی ساخته شده
و دولت صرفا با تسهیل قوانین و فراهم کردن زیرساختها ،شرایط را برای ایجاد چنین مرکزی
سادهتر کرده است .درنظر گرفتن حمایتها توسط بانک فرانسوی  BPIFranceو تسهیل روادید
مخصوص کارآفرینها و فراهم کردن و تشویق سرمایهگذارهای خارجی برای حضور در فرانسه و
سرمایهگذاری روی استارتآپها و ایدههای نوین از جمله اقداماتی است که در ماههای گذشته در
این کشور شاهد بودهایم .رکسانا ورزا ميگوید« :در دولت قوانین دستو پاگیری در حوزه قانون کار،
مالیات و ...وجود داشت که تغییر کرد».
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کارآفرین

کروزها و کانتینرها

جیانلوئیجی آپونته ،چهره شناختهشده صنعت حمل و نقل دریایی
زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟

جیانلوئیجیآپونته
موسس شرکت
کشتیرانیمدیترانه
است که ناوگانی شامل
 500کشتی را در اختیار
دارد و چهارمین شرکت
بزرگ دنیا در حوزه
کشتیهای کروز به
شمار میرود .آپونته
با  9.18میلیارد دالر
ثروت در جایگاه 158
فهرست بلومبرگ قرار
دارد.

ناوگان دریایی آشــیل شــد که میان ناپل و کاپری رفت و آمد داشت و
کارش را تا جایی ادامه داد که به عنوان کاپیتان کشــتی اتخاب شد .بر
روی عرشه همان کشتی بود که با یکی از مسافران آشنا شد ،مسافری به
نام رافائال که خیلی زود تبدیل شد به همسر کاپیتان آپونته و همراه هم
به ژنو نقل مکان کردند .در این میان آپونته مدتی کار دریانوردی را کنار
گذاشت و در یک بانک مشغول به کار شد .یکی ،دو سالی در آن کار دوام
ی و پیوندش با دریا چربید و باز به
آورد اما باز هم زور ریشههای خانوادگ 
ســراغ کشتی رفت .اما این بار نه به عنوان کاپیتان بلکه به عنوان مالک.
سال  1970او توانست  280هزار دالر پول برای خرید اولین کشتیاش به
دست آورد ،یک کشتی باربری آلمانی به نام پاتریشیا .آپونته با خرید همین
یک کشــتی تصمیم گرفت تا شرکت کشتیرانیاش را هم راه بیندازد و
اینگونه بود که شرکت کشتیرانی مدیترانه تاسیس شد و آغاز به کار کرد.
یک ســال بعد نوبت به خرید یک کشتی بزرگتر رسید ،او این کشتی
را به نام همســرش رافائال نامگذاری کرد .سال  1973کشتی ایلزا تعداد
کشتیهای شرکت را به عدد سه رساند .این سه کشتی باری خط مقدم
کسبوکار شرکت اماسسی را تشکیل دادند .در دهه  80میالدی تعداد
کشــتیهای باری شرکت به  20فروند رسید و بعدتر آپونته تمام آنها را
فروخت تا کشتیهای کانتینری حمل و نقل بار را جانشین آنها کند.

شرکت کشــتیرانی مدیترانه را با نام مخفف اماسسی میشناسند،
شرکتی که دفتر مرکزی آن در شهر ژنو واقع شده است و کشتیهایش در
تمامی آبهای آزاد جهان حضور دارند و در  500بندر دنیا پهلو میگیرند.
این شــرکت زیرمجموعهای هم به نام اماسسی کروز دارد که بر اساس
تعداد مسافران چهارمین شرکت مالک کشتیهای کروز در دنیا شناخته
میشود .شرکت اماسسی را جویانلوئیجی آپونته تاسیس کرده است،
یک ایتالیایی زاده سال  1940در شهر سورنتو .پدرش وقتی که او هنوز در
سنین خردسالی بود هتلی در سومالی افتتاح کرد و خانواده هم به افریقا
سفر کردند تا همراهش باشــند 5 .سال پس از افتتاح هتل ،پدر آپونته
درگذشــت و او همراه خانوادهاش به ایتالیا بازگشت .پس از بازگشت به
وطن آپونته در شهر زادگاهش مشغول تحصیل در یک موسسه دریایی
شــد تا رسم  300ساله خاندانشان را که پشت در پشت همگی دریانورد
بودند ادامه دهد .این رسم ادامه پیدا کرد ،گسترش پیدا کرد ،رشد یافت و
حاال اجداد آپونته مدیون فرزند خلف خود هستند که کسبوکار خانوادگی
را به جایی رساند که نام آنها را در دنیای صنعت دریایی به همه شناسانده
است.
JJمیراث دریایی
اولین نشانههای حضور خاندان آپونته در حوزه دریانوردی و فعالیتشان
بر روی کشتیهای باربری که در محدوده ناپل رفتوآمد داشتند به سال
 1675بازمیگردد .با ســابقهای که این خانواده قدیمی ایتالیایی از قرن
هفدهم تا زمان جوانی آپونته داشت ،پیوستن به کسبوکار کشتی و دریا
به نظر منطقی میرسید .آپونته پس از فارغالتحصیلی مشغول کار بر روی

JJناوگان کروز
در اواخر دهه  ،80پس از سالها کار متمرکز در حوزه حمل و نقل بار،
آپونته تصمیم گرفت نوع دیگری از کسبوکار دریایی را هم امتحان کند.
او در سال  1987با خرید کشتی کروز آشیل الئورو وارد حوزه کشتیهای

سال  2009در مراسمی که
در شهر ناپل ایتالیا برگزار
شد آپونته به همراه فابیو
کاناوارو (فوتبالیست
سرشناس ایتالیایی) و
آمبرو والو (بالرین) موفق به
دریافت جایزه «ناپلیهای
موفق در دنیا» شد و
جایزهاش را از نخستوزیر
وقت ایتالیا ،سیلویو
برلوسکونی دریافت کرد

آپونته با خرید کشتی کروز آشیل الئورو وارد
حوزه کشتیهای کروز شد.

جیانلوئیجی آپونته در شهر
سورنتوی ایتالیا به دنیا آمد.

1970
1940

136

1995
1987

آپونته اولین کشتیاش را با نام پاتریشیا خرید و شرکت
اماسسی را تاسیس کرد.
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خطوط کشتیهای کروز به صورت رسمی با عنوان
شرکت اماسسی کروز تاسیس شد.

سال  1970آپونته توانست  280هزار دالر پول برای خرید اولین کشتیاش به دست آورد ،یک کشتی باربری آلمانی به نام پاتریشیا .او با خرید
همین یک کشتی تصمیم گرفت تا شرکت کشتیرانیاش را هم راه بیندازد و اینگونه بود که شرکت کشتیرانی مدیترانه تاسیس شد و آغاز به
کار کرد .یک سال بعد نوبت به خرید یک کشتی بزرگتر رسید ،او این کشتی را به نام همسرش رافائال نامگذاری کرد.

دوران دیهگو

کروز شد و پس از اینکه دو کروز دیگر را با نامهای راپسودی و ملودی به
ناوگانش افزود ،در ســال 1995به صورت رسمی شرکت اماسسی کروز
را به عنوان زیرمجموعه شرکت اصلیاش تاسیس کرد .سال بعد آپونته
شرکت ترمینال اینوستمنت را تاسیس کرد ،کار این شرکت سرمایهگذاری
و مدیریت بنادر بارگیری در سراســر جهان اســت و شرکت اماسسی
بزرگترین مشتری آن محسوب میشود.
شــرکت اماسسی کروز یکی از مدرنترین و مجهزترین ناوگانهای
کروز دنیا را دارد .سال  2003برنامه سرمایهگذاری  5.5میلیون یورویی
برای توســعه این شرکت کلید خورد و یک دهه بعد اماسسی کروز 12
کروز دیگر در کالسهای مختلف به مجموعه خود افزود .هرچه سالهای
بیشتری از تاسیس شرکت تازه میگذشت ،میزان سرمایهگذاری و خرید
سسی
کروزهای تازه هم به صورت تصاعدی باال میرفت .سال  2014اما 
کروز یک برنامه سرمایهگذاری  5.1میلیارد یورویی را آغاز کرد که هدفش
خرید هفت کشــتی تازه و بازسازی چهار کشتی موجود در ناوگان این
شرکت بود ،سرمایهگذارانی از فرانسه و ایتالیا در این برنامه شریک شدند.
آپونته نام این برنامه را رنسانس گذاشت و نتیجه آن مالکیت بر کروزهای
جدیدی بود که ظرفیت حمل  60هزار تن بار و جابهجایی  2هزار مسافر
را دارند.
سال  2016برنامه رنسانس سقف سرمایهگذاریاش را باالتر برد و آن
را به  9میلیارد یورو رساند ،قرار است چهار کشتی دیگر به جمع کروزهای
پونته بپیوندند و البته این ماجرا ادامه دارد .شرکت اعالم کرده است که در
فاصله سال  2017تا  2026در مجموع  11کشتی دیگر از کروزهای نسل
جدید اماسســی آماده به خدماترسانی خواهد شد .این اولین شرکت
کشتیرانی است که برنامه سرمایهگذاری خود را برای بیش از  10سال
آینده اعالم کرده است.
اماسســی ادامه یک میراث خانوادگی است؛ عالقه به دریا .اما آپونته
اولین فرد این خاندان قدیمی بود که این عالقه را تبدیل به تجارتی بسیار
عظیم کرد .شــرکت او در چهار دهه گذشته رشدی بسیار سریع داشته
اســت .او به خاطر نقشــی که در صنعت دریایی ایفا کرده ،برنده جوایز

دیهگو آپونته ،پســر جیانلوئیجی است و حاال رئیس و مدیرعامل
اماسسی شــناخته میشــود .او هم همان کســبوکار خانوادگی
چندصدســاله را دنبال کرده اســت .دیهگو در دوران تحصیل اولین
قدمهایش را برای پیوســتن به شــرکت برداشــت ،به لندن رفت و
تحصیالتش دانشــگاهیاش را در رشته مطالعات دریایی گذراند و به
صورت خاص بر روی حوزه کشــتیرانی تمرکز داشت .سال 1997
دیهگو به شــرکت اماسســی پیوســت و به عنوان مهندس بر روی
کشتیهای باری مشغول به کار شد تا بتواند تجربه دستاولی در حوزه
تکنیکی به دست آورد .پس از آن مدتی هم در بخش مدیریت شرکت در سورنتو مشغول به کار شد تا
عمال در جریان نحوه کسبوکار شرکت قرار بگیرد .بعد از آن بود که به دفتر مرکزی شرکت پدرش در
ژنو راه پیدا کرد و در تمامی بخشها تجربه کاری به دست آورد ،از بخش مربوط به کشتیرانی در حوزه
امریکا و امریکای التین گرفته تا کارهای روزمره شرکت .اواخر دهه  ،90دیهگو یکی از فرصتهای مناسب
برای شرکت را تشخیص داد؛ سرمایهگذاری در زیرساختهای ترمینال بنادر که به عقیده او به شرکت
کمک میکرد تا در بلندمدت تواناییاش را در صنعت کشتیهای کانتینری باال ببرد .سال  2000او شرکت
ترمینال اینوستمنت را تاسیس کرد که تحت مدیریت او تبدیل به یکی از بزرگترین شرکتهای عملیاتی
در حوزه ترمینالهای کشتیرانی در دنیا شد .او در حال حاضر ریاست این شرکت را هم بر عهده دارد.
دیگهگو پونته از سال  2006تبدیل به همکار نزدیک پدرش شد و به عنوان معاون او فعالیت داشت تا اینکه
در سال  2014از سوی او به عنوان رئیس و مدیرعامل جدید شرکت اماسسی معرفی شد.

صنعتی بسیاری شده اســت از جمله جایزه دستاورد یک عمر فعالیت
صنعتی از کنفرانس تجارت بینالمللی در بریتانیا .کاپیتان آپونته به خاطر
دانش و تجربهاش در حوزه حمل و نقل کانتینری شناخته میشود .حضور
او در عرصه تجارت بینالمللی سبب شد که جوایز او تنها به حوزه صنعت
دریانوردی و حمل و نقل آبی محدود نشود .سال  2009در مراسمی که در
شهر ناپل ایتالیا برگزار شد او به همراه فابیو کاناوارو (فوتبالیست سرشناس
ایتالیایی) و آمبرو والو (بالرین) موفق به دریافت جایزه «ناپلیهای موفق
در دنیا» شد و جایزهاش را از نخستوزیر وقت ایتالیا ،سیلویو برلوسکونی
دریافــت کرد .او همچنین بــه خاطر کارنامه
صنعتی و کارآفرینیاش در سال  2010مفتخر
به دریافت نشان لژیون دونور از رئیسجمهور
وقت فرانسه ،نیکال سارکوزی شد .او این نشان
را به خاطر ایجاد  6هزار موقعیت شغلی در این
کشور (از طریق فعالیت شرکت بندری )STX
دریافت کرد .آپونته ســال  2014خودش را
بازنشسته اعالم کرد تا سکان کشتی کسبوکار
خانوادگی را به دست نسل بعد بسپارد.

دیهگو ،پسر آپونته به شرکت اماسسی پیوست و به عنوان
مهندس بر روی کشتیهای باری مشغول به کار شد.

شرکت اماسسی کروز یکی
از مدرنترین و مجهزترین
ناوگانهای کروز دنیا را
دارد .سال  2003برنامه
سرمایهگذاری  5.5میلیون
یورویی برای توسعه این
شرکت کلید خورد و یک دهه
بعد اماسسی کروز  12کروز
دیگر در کالسهای مختلف به
مجموعه خود افزود

آپونته از موقعیتش به عنوان رئیس و مدیرعامل شرکت کناره
گرفت و پسرش دیهگو را به عنوان جانشین معرفی کرد.

2000
2014

1997
آپونته و پسرش شرکت ترمینال
اینوستمنت را تاسیس کردند که کار
مدیریت ترمینالهای کشتیرانی را در
سطح بینالمللی انجام میدهد.
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کارآفرین

داروفروشان بدون مرز

استفانو پسینا و موفقیت حسابشده در صنعت داروسازی
هم به عنوان دانشجوی پژوهشگر در دانشگاه باقی ماند .زمانه پرآشوبی
بود ،جمع دانشجویان پر از سودای انقالب بود و مصرف ماریجوانا ،برای
همین پســینا تصمیم گرفت که بهتر است در جایی دیگر به دنبال
آیندهاش برود و همین شــد که به یک شرکت بازاریابی ملحق شد.
ســال  1974این موقعیت را به دست آورد که به بخشی از آن رویای
ساختن که در سر داشت دســت پیدا کند ،پدرش از او خواست که
شــرکت خانوادگیشان را سروسامانی بدهد و آن را از نو به راه اندازد.
شرکت خانوادگیشان یک شرکت توزیع دارویی بود.

تا سال  2005وقتی
که پسینا ،نایجل
راد ،مدیرعامل
شرکت بوتس و
ریچارد بیکر ،مدیر
اجرایی این شرکت را
برای مذاکره در مورد
خرید این شرکت به
قایق تفریحیاش
دعوت کرد ،شرکت
الینس یونیکم بیش
از  500شرکت را از
آن خود کرده بود

او کیست؟

استفانوپسینا
بزرگترینسهامدار
شرکتوالگرینز
بوتس اَلیِنس است،
یک شرکت مالک
داروخانههای فراوان در
امریکا .این شرکت 8
هزار داروخانه در امریکا
دارد و سال  2017معادل
 118میلیارد دالر درآمد
داشت .پسینا با 12.3
میلیارد دالر درآمد
در رده  118فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

JJاستعداد دارویی
پسینا خیلی زود به دو نکته پی برد .اول اینکه با مهارتهایی که
آموخته بود و علم فناوری اطالعات که در آن زمان تقریبا مهجور بود
توانست برای مدیریت موجودیها و توزیع محصوالت راههای جدیدی
ابداع کند که به طور چشمگیری سود شرکت را افزایش میدادند .دوم
اینکه در دهه  70که اروپا درگیر تورم رکودی بود میتوانست شرکت
را به قیمتی پایین و بسیار ناچیز از آن خود کند.
با پیاده کردن سیستمی که ابداع کرده بود بر روی شرکتهایی که
از آن خود میکرد تا گروه داروییاش را بزرگ و بزرگتر کند ،توانست
سودش را تا چهار برابر باال ببرد و مازاد درآمد را برای خرید شرکتهای
بیشتر سرمایهگذاری کند .او نام این گروه شرکتهای دارویی را آلینزا
سلوت گذاشت.
از طریق همین خریدهای گسترده بود که او با شریک زندگیاش،
اورنال بارا آشنا شد .بارا شرکت خانوادگی تامین مواد داروییاش را در
سال  1986به پسینا فروخت و پس از آن به عنوان مدیرعامل شرکت
پسینا به او پیوست .تا آن موقع آلینزا سلوت  20درصد از بازار کشور را
در دست گرفته بود و دیگر مرزهای ایتالیا برای فعالیتهایش کوچک
به نظر میرسید .ســال  1991پسینا یک گروه موازی فرانسوی هم
به راه انداخت ،شــرکت تازهتاسیس الیسانس سانته شروع به خرید
شــرکتها در سطح اروپا و فراتر از آن کرد .برای کنترل این دو گروه
و شــرکت بود که پسینا در سال  1997دســت به ادغام با شرکت
بریتانیایی یونیکم زد تا یک گروه شامل عمدهفروشی و خردهفروشی
دارو تشــکیل شود .این کار تنها دستاندازی بود که در مسیر پسینا
قرار گرفت.
یونیکم برای این ادغام مجبور شد افشا کند مردی که قرار بود به

مدیر اجرایی شرکت بزرگ والگرینز بوتس الینس در ایتالیا به دنیا
آمد ،دفتر مرکزی شرکتش در ایالت ایلینویز امریکا است و خودش در
موناکو سکونت دارد .سال  2007یکی از عمدهترین گامهای او برای
گسترش کسبوکارش در حوزه دارویی سبب شد که خبرساز شود.
او شرکت الینس بوتس را با شراکت  KKRخرید و همین نامش را در
رســانهها مطرح کرد .روزنامه گاردین در مطلبی مفصل به زندگی و
آغاز کار پسینا پرداخت .این مطلب خالصهای از همان گزارش است.
 10سال قبل یک خبرنگار ایتالیایی از پسینا پرسید که به چهکاری
بیش از هرچیز دیگر عالقه دارد؟ جواب داد« :ساختن» .جواب عجیبی
بود .ساختن کاری است که مهندسان از آن لذت میبرند اما این اولین
رویایی بود که پســینا در سر داشت .او در سال  1941در پسکارا در
ساحل شرقی ایتالیا به دنیا آمد ،شــهری که پدرش به عنوان افسر
نیروی هوایی در آنجا مشغول به خدمت بود .او به خاطر شغل پدرش
دوران کودکی را در شــهرهای میالن ،کومو و ناپل گذراند .وقتی که
به سن دانشجویی رسید تحصیالتش را در رشته مهندسی هستهای
دانشگاه میالن گذراند و پس از فارغالتحصیلی در سال  1967مدتی را

شرکت دی فارما را خرید ،شرکتی که توسط شریک
آینده زندگیاش به او واگذار شد.

استفانو پسینا در شرق
ایتالیا به دنیا آمد.

1974
1941
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2006
1986

پسینا به دعوت پدرش به کسبوکار خانوادگی پیوست تا
شرکت داروییشان را سامان بدهد.
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پسینا دست به ادغام با شرکت زنجیرهای
بوتس در انگلستان زد تا شرکت الینس بوتس
متولد شود.

پسینا خیلی زود به دو نکته پی برد .اول اینکه با مهارتهایی که آموخته بود و علم فناوری اطالعات که در آن زمان تقریبا مهجور بود توانست برای
مدیریت موجودیها و توزیع محصوالت راههای جدیدی ابداع کند که به طور چشمگیری سود شرکت را افزایش میدادند .دوم اینکه در دهه  70که
اروپا درگیر تورم رکودی بود میتوانست شرکترا به قیمتی پایین و بسیار ناچیز از آن خود کند.

عنوان معاون اجرایی این گروه جدید معرفی شود در ایتالیا به اعالم
ورشکســتگی جعلی و تقلب شدید در تامین منابع مالی متهم شده
است .این اتهامات مربوط میشد به پرونده خرید دو شرکت کوچک
از یک کمپانی دولتی تولیدکننده خودروهای امداد و نجات توســط
شرکتی که پسینا سهام جزئی در آن داشت .بنا بر آنچه سخنگوی
شرکت اعالم کرد در سال  2000پسینا از این اتهامات مبرا شد.
پسینا قدرت اصلی شرکت الینس یونیکم بود و تقریبا یکسوم از
سهام این شرکت را در اختیار داشت .سهام این شرکت در مقایسه با
شرکتهای پیش از خود حتی فراتر از آنچه انتظار میرفت توانست
سهام بفروشد .تا سال  2005وقتی که پسینا ،نایجل راد ،مدیرعامل
شرکت بوتس و ریچارد بیکر ،مدیر اجرایی این شرکت را برای مذاکره
در مورد خرید این شــرکت به قایق تفریحیاش دعوت کرد ،شرکت
الینس یونیکم بیش از  500شرکت را از آن خود کرده بود.
JJشیوه غیرایتالیایی
موفقیت در ادغام شرکت بوتس با الینس یونیکم ،پسینا را تبدیل به
یک نمونه نادر در ایتالیا و بریتانیا کرد .بر اساس استاندارد کشورهای
آنگلوساکسون پسینا صاحب یک هلدینگ شخصی عظیم بود .بخش
جالب توجه برای ایتالیاییها این بود که او همیشــه این آمادگی را
داشت که به قیمت قربانی کردن سهامش و همچنین میزان کنترلش
بر شرکت ،بر روی توسعه بیشتر کار سرمایهگذاری کند .سنت ایتالیایی
این گونه است که سرمایهداران این کشور تمایلی به عرضه عمومی و به
اشتراک گذاشتن سهامشان با خارجیها ندارند ،آنها ترجیح میدهند
سرمایه مورد نیازشان را از داخل کشور و از طریق بانکها تامین کنند.
به بیان دیگر سعی میکنند مســائل درون خانواده بماند و در موارد
بســیاری هم از این طریق دیگر نیازی به افشای آن عادات عجیب و
غریب و آبزیرکاهانهای که تاجران ایتالیایی به آن شــهرت دارند در
پیش بیگانگان نیست .پسینا چندان عالقهای به راه و رسم ایتالیایی
کســبوکار نداشــت .یک بار گفته بود« :وارثان دیر یا زود شرکت
خانوادگی را به تباهی میکشانند ».او شیوه آنگلوساکسونها را ترجیح
میداد .او سالها قبل در مصاحبهای گفت« :اگر به صورت مداوم در بازار
بورس شرکت نمیداشتم و سهامم را به بازی نمیگرفتم امروز (سال
 )2002شرکت نیمی از وسعت فعلیاش را هم نداشت».
کسبوکار پررونق تاجر ایتالیایی تا آنجا وسعت پیدا کرد که سال
 2012شرکت والگرین ،بزرگترین شرکت حوزه پخش دارو در امریکا
 6.7میلیارد دالر پرداخت تا  45درصد از سهام شرکت الینس بوتس
را از آن خود کند ،رقمی که به صورت پول و سهام پرداخته شد .پسینا
در این معامله  7.7درصد از سهام والگرین را به دست آورد و  18درصد
از سهام خودش در الینس بوتس را حفظ کرد .شرکت داروخانههای
زنجیرهای امریکایی از قدرت خود برای خرید باقی سهام شرکت هم
اســتفاده کرد و با  5.2میلیارد دالر پول نقد و  144.3میلیون دالر از

کسبوکار پررونق تاجر
ایتالیایی تا آنجا وسعت پیدا
کرد که سال  2012شرکت
والگرین ،بزرگترین شرکت
حوزه پخش دارو در امریکا 6.7
میلیارد دالر پرداخت تا 45
درصد از سهام شرکت الینس
بوتس را از آن خود کند ،رقمی
که به صورت پول و سهام
پرداخته شد .پسینا در این
معامله  7.7درصد از سهام
والگرین را به دست آورد و
 18درصد از سهام خودش در
الینس بوتس را حفظ کرد

سهام والگرین عملیات انتقال شــرکت را در سال  2014کامل کرد.
حاال شرکت والگرینز بوتس الینس که با نام  WBAشاخته میشود
بزرگترین شرکت دارویی و محصوالت سالمت در سطح امریکا و اروپا
به شمار میرود .این شرکت و مجموعه تابعه آن در بیش از  25کشور
دنیا فعالیت دارد و  385هزار نفر در آن مشغول به کار هستند .استفانو
پســینا در حال حاضر مالک  13درصد از سهام شرکت  WBAاست
مدیرعامل شرکت شناخته میشود.

با شراکت شرکت  KKRشرکت الینس
بوتس را به صورت سهامی خاص درآورد.

شریک زندگی ،شریک کاری
اورنال بارا ،شریک زندگی استفانو پسینا که حاال  30سال است
با او زندگی میکند ،یک تاجر ایتالیایی است و یک داروساز حاذق
که در تمامی عمر کاریاش بخشــی از صنعت دارو و ســامت
بوده است و در حال حاضر مدیر اجرایی والگرینز بوتس الینس
محسوب میشود .او بر روند کار فروش شرکت در بخش بینالملل
نظارت و مدیریت بخش عمده فروشــی شرکت را هم بر عهده
دارد .بارا در سال  2016در فهرست قدرتمندترین زنان در جهان
کســبوکار که توسط نشریه فورچون منتشر میشود در جایگاه
دهم قرار گرفت.
بارا سال  1953در شمال غربی ایتالیا و در یک خانواده کارآفرین
متولد شد .او کارش را با مدیریت یک داروخانه شروع کرد که بعدها
مالک آن شــد .او شــرکت دی فارما را تاسیس کرد که یک شرکت
منطقهای توزیع دارو شناخته میشــد .این شرکت پس از واگذاری
به زیرمجموعه تحت مالکیت پســینا ،تبدیل به بزرگترین شــرکت
عمدهفروشــی محصوالت دارویی در ایتالیا شــد .بارا استاد افتخاری
دانشکده داروسازی دانشــگاه ناتینگهام است و در حوزه جهانی شدن
تجارت دارو و مسئولیت اجتماعی شرکتها تدریس میکند.

شرکت امریکایی والگرینز مراحل خرید
شرکت الینس بوتس را کامل کرد.

2008
2007

2015
2014

برای کاهش مالیات ،دفتر مرکزی
شرکت را به سوئیس منتقل کرد.

پسینا به عنوان مدیرعامل شرکت والگرینز بوتس الینس
مشغول به کار شد.
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پسری در مزرعه

جان منارد و كسبوكار ابزارفروشی

او کیست؟

جان منارد جونیور
بنیانگذار و سهامدار
عمده شركت منارد
است .یك شركت
زنجیرهای عرضه لوازم
داخلی منزل .شركت
منارد  300فروشگاه در
 14ایالت امریکا دارد و
در سال  2016درآمدی
بالغ بر  10.7میلیارد
دالر داشت .جان منارد
با  14.7میلیارد دالر
ثروت در رتبه 89
فهرست بلومبرگ قرار
دارد.

مناردهمیشه
و با قاطعیت به
استراتژی «قیمت
پایین» خود
چسبیدهاستحتی
زمانی كه در رقابتی
تنگاتنگباشركت
بزرگ هوم دیپات
قرار داشت

جان منارد جونیور ،بزرگترین فرزند در میان هشت فرزند خانواده
منارد بود و سال  1940در شهر اوكلیر در ایالت ویسكانسین به دنیا آمد.
پدرش استاد ریاضی دانشگاه همان شهر بود و مادرش معلم یك مدرسه
كاتولیك .قبل از اینكه جان به سن دبیرستان برسد ،خانوادهاش به حاشیه
شــهر نقل مكان كردند تا یكی از بزرگترین گلههای گاو شیری در آن
ایالت را به ســامان برسانند و اداره كنند .پدرش شركتی را برای ساخت
و راهاندازی گاوداری استخدام كرد و در تمام طول آن تابستان ،جان هم
پابهپای آنها مشغول به كار بود .جان به مدت دو سال با شركت سازنده
تاسیســات گاوداری كار كرد و حتی تیمی هم برای خودش دستوپا
كرد تا در حوزه ســاخت و ساز سولهها و ساختمانهای گاوداری تمركز
بیشتری داشته باشد ،از این طریق خرج ورود و تحصیالتش در دانشگاه
اوكلیر را به دســت آورد ،دانشــگاهی كه پدرش زمانی استاد آن بود .او
در ســال  1959وارد دانشگاه شد .در درسهای ریاضی ،روانشناسی و
كســبوكار نمرههای باالیی داشت اما فلسفه كاریاش برگرفته از نوع
تربیتش بود و محیطی كه در آن رشد كرده بود .بعدها در مطلبی كه یكی
از نشریات در مورد او به چاپ رساند او را اینگونه توصیف كردند« :منارد
از درون همان پسر مزرعه باقی ماند ،كسی كه چند باور ساده محكم او را
همیشه همراهی میكردند ».والدینش به او اصول صرفهجویی را آموخته
بودند .این درس ابتدایی بعدتر تبدیل به یكی از سرمشــقهای اصلی او
در چگونگی سیاستگذاری و اداره شركتش شد .شركتی كه به دو چیز
معروف است :هزینه پایین برای خریداران و تالش بسیار برای پایین نگه
داشتن هزینههای تمامشده شركت.
JJخودتان بسازید
جان منارد كه در انتظار فرصتهای مناســب بود در اواخر دهه 50
مرزهای كسبوكارش را در حوزه ساختوساز گسترش داد .او شروع كرد
به خرید عمده الوارهای چوبی و آنها را به ســایر سازندگان میفروخت،
فــروش این الوارها را اغلب در آخر هفته انجام میداد ،زمانی كه ســایر
فروشندگان چوب معموال تعطیل بودند .سال  1960او یك خط تولید
ابزارهای ساختوســاز را هم به مجموعــهاش اضافه كرد .یك دهه بعد
وقتی كه تولید این ابزارها بخش عمده كارش را تشكیل میدادند ،منارد
بخش ساختوساز شركت را واگذار كرد .سال  1972او شركت منارد را
تاســیس كرد و دو سال بعد شركت نوپای او دقیقا همپای موجی شد
كه به تازگی به راه افتاده بود ،دورهای كه مشــتریان عالقهمند به خرید

جان رابرت منارد جونیور در اوكلیر
ایالت ویسكانسین به دنیا آمد.

وسایل پیشساختهای شدند كه به آنها امكان میداد وسایل خانهشان را
خودشان سرهم كنند.
منارد از شیوه معمول فروشگاههای ابزار فاصله گرفت ،فروشگاههای
ف ســرامیكی و قفسههای در دسترس ساخته
او با راهروهای عریض ،ك 
میشــدند ،شــیوهای در طراحی كه شــبیه به طراحی فروشگاههای
عمدهفروشــی بود .در طول دهه  70و  80منارد فروشــگاههای عرضه
تجهیزات ساختوســاز را در پنج ایاالت دایر كرد :ویسكانســین ،آیووا،
داكوتای شــمالی و جنوبی و مینســوتا .او به كشف و خرید مكانهای
مناســب فروشگاههای خردهفروشــی پرداخت كه خالی افتاده بودند و
بنابراین قیمتی ارزان داشتند اما كامال به درد كار او میخوردند .تا سال
 1986منارد در میان پانزده شركتی بود كه به عرضه وسایل و تجهیزات
ساخت و طراحی منازل میپرداختند.
JJورود به شیكاگو
ســال  1990جان منارد كه داشــت تبدیل به یكی از كارآفرینان
موفق حوزه ســاخت و ساز میشد ،برای رشد بیشتر شركتش اقدام به
افتتاح یك كارخانه و انبار بزرگ مركزی كرد .در همان ســال كارش را
در نبراسكا آغاز كرد ،ســال بعد وارد حوزه شیكاگو شد و دو سال بعد
هم به میشیگان رســید .اما كار در حال توسعه او هم خالی از مشكل
نبود .وضعیت بعد اقتصادی در اوایل دهه  90سبب شد تا بازار نوسازی
منازل و تغییر دكوراسیون و ساختوساز راكد شود و این موضوع دامن

شركت منارد را تاسیس كرد و وارد
كسبوكار ابزارفروشی شد.

1959
1940

140

1963
1960

در حوزه ساخت و ساز مشغول به فعالیت شد تا بتواند هزینه ثبتنام و
تحصیلش در دانشگاه را تامین كند.
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از دانشگاه اوكلیر كه زمانی پدرش در آنجا
تدریس میكرد فارغالتحصیل شد.

جان منارد كه در انتظار فرصتهای مناسب بود در اواخر دهه  50مرزهای كسبوكارش را در حوزه
ساختوساز گسترش داد .او شروع كرد به خرید عمده الوارهای چوبی و آنها را به سایر سازندگان میفروخت،
فروش این الوارها را اغلب در آخر هفته انجام میداد ،زمانی كه سایر فروشندگان چوب معموال تعطیل بودند.

شركت منارد را هم گرفت .با همه اینها روند رشد شركت متوقف نشد.
در پایان سال  1993شركت منارد صاحب  88فروشگاه و  1.7میلیارد
دالر درآمد ســاالنه بود .یك سال بعد جان منارد كه حاال حدود 400
میلیون دالر ثروت اندوخته بود توانســت وارد لیســت «فوربز »400
شود ،فهرستی از  400امریکایی ثروتمند كه ساالنه توسط این نشریه
منتشر میشود .این ثروت شخصی حاال به او اجازه میداد تا به یكی از
عالقهمندیهای همیشگیاش بپردازد ،او كه چند سال قبل همراه یكی،
دو نفر از دوستانش یك ماشین مسابقه  65هزار دالری خریده بود و آن
را در مسابقات شركت میداد در این سرگرمی هم شروع به رشد كرد.
تیم ماشینهای منارد بارها در مسابقات اتومبیلرانی مینیاپولیس 500
شركت كرد .او میلیونها دالر بر روی ماشینها ،طراحی و توسعه آنها
هزینه كرده است .بعدها این عشق او به اتومبیلرانی توسط پسرش و به
صروت عملی دنبال شد .چارلی منارد كه به عنوان راننده در مسابقات
مختلفی شــركت كرده است در سال  2004در مسابقات اتومبیلرانی
 NASCARبه مقام قهرمانی رسید.
تا ســال  1995منارد  115فروشــگاه خردهفروشی داشت و میزان
فروشــش به  2.7میلیارد دالر رســید .رشد سریع شركت در محدوده
شیكاگو ،نقشی بزرگ در ســقوط دو شركت فعال در همین حوزه به
نامهای هندی اندی و كورتســی هوم سنتر داشت .رشد ثابت و محكم
شركت منارد حاصل جریان پایدار پولهایی بود كه از شعب فروشگاههای
این شركت میرسید .نشریه  NHCNسال  1996در این مورد نوشت:
«جریان پول توسط سیاستهای بسیار سفت و سخت این شركت برای
مهار هزینهها تضمین میشود ،سیاستی كه به صورت مستقیم حاصل
نظرات رئیس این شــركت است .فروشــندگان او این سیاست او را با
صفتهای مختلفی توسیف میكنند :ترسناك ،كارآفرینانه ،پارانوئید .این
سیاست او شاید حاصل همان باورهای سادهای بود كه پیشتر ذكر شد،
باور ساده یك پسر مزرعه كه یاد گرفته بود صرفهجویی كند.

پنی ارزانتر .اما همیشه هم قرار نیست كه سود در ارزانفروشی باشد.
پس از مدتی منارد به این فكر افتاد كه وجهه شركت را به عنوان یك
شركت كاالهای ارزان كمی بهبود ببخشد .برای جلب خریداران طبقه
متوسط و مرفه الزم بود كه فروشگاههای شركت وارد محلههای متفاوتی
شوند ،جایی كه مردم به كیفیت بیشتر از قیمت كاال اهمیت میدادند.
برای ورود در این حوزه شركت منارد بر روی عرضه محصوالت مربوط
به آشــپزخانه و حمام تمركز كرد و در بخش فروش فروشــگاههایش،
كارمندان بیشتری برای ارائه خدمات به مشتریان تازه گماشته شدند.
عــاوه بر ارائه محصــوالت متنوع و ورود به محلههــای تازه ،منارد بر
روی حوزه تبلیغات هم تمركز بیشتری گذاشت اما همچنان در دنیای
تبلیغات به همان اصل و شعار اولیهاش پایبند ماند« :با منارد پول زیادی
صرف هجوییكنید».
هجوم بازیگران بزرگ در حوزه ابزارفروشی و ساخت و ساز سبب شد
شركتهای بسیاری به زانو درآیند .شركت كیمارت با ورود شركت هوم
دیپات مجبور شد پنج فروشگاهش را در منطقه مینیاپولیس تعطیل كند
اما منارد همچنان به رقابتش با این شركت بزرگ ادامه داد.
سال  2000شــركت منارد افتتاح صدوپنجاهمین فروشگاهش را
جشــن گرفت .كریســتوفر منارد ،قائممقام وقت شركت اعالم كرد كه
شركت قرار است عرضه محصوالت چوبی را كه از چوب جنگلهای در
آستانه بحران تهیه میشدند متوقف كند .تصمیمی كه توسط برخی از
بزرگترین شركتهای این حوزه گرفته شده بود .این تصمیم به دلیل
فشارهای بسیاری بود كه هواداران محیط زیست بر شركتهای بزرگ
وارد آورده بودند.

تا سال 1995
منارد 115
فروشگاه
خردهفروشی
داشت و میزان
فروشش به
 2.7میلیارد دالر
رسید .رشد سریع
شركت در محدوده
شیكاگو،نقشی
بزرگ در سقوط
دو شركت فعال در
همین حوزه به
نامهای هندی
اندی و كورتسی
هوم سنتر داشت

JJبا منارد صرفهجویی كنید
جــدا از نقطه نظرات مختلفی كه در مورد منارد وجود دارد ،شــیوه
مدیریتی او در مجموع به نفع شركت بوده است .سال  96او در فهرست
بزرگترین صاحبان شــركتهای خصوصی امریــکا در جایگاه چهل
و چهارم نشــریه فوربز قرار گرفت و همزمان جایگاه ســوم را در میان
شركتهای عرضه تجهیزات و لوازم ساخت و ساز منازل داشت .با وجود
رشد مداوم ابعاد شركت ،منارد همچنان شركت را یك شركت خانوادگی
نگاه داشت .یكی از برادران منارد ،یكی از دختران ،یكی از پسران و یكی
از برادرزادگانش دارای موقعیتهای ثابت مدیریتی در این شركت هستند.
ت پایین» خود چسبیده
منارد همیشه و با قاطعیت به استراتژی «قیم 
است ،حتی زمانی كه در رقابتی تنگاتنگ با شركت بزرگ هوم دیپات
قرار داشت .محصوالت اصلی شركت مانند میخ و رنگ همیشه با قیمتی
پایینتر از قیمتهای شركت رقیب عرضه میشدند حتی اگر شده یك

چارلی منارد ،پسر جان در مسابقات اتومبیلرانی
 NASCARبرنده شد.

تیم سان پاول متعلق به شركت منارد در مسابقات
اتومبیلرانی بریكیارد  400قهرمان شد.

2008
2011

2004
جان منارد مبلغ  15میلیون دالر
به بیمارستان لوتر میدلفورت
شهر زادگاهش هدیه كرد.
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از کوچههای هنگکنگ تا دور دنیا

وانگ وی ،بنیانگذار بزرگترین شرکت تحویل و ارسال محمولههای پستی در چین

او کیست؟

وانگ وی موسس و
بزرگترینسهامدار
هلدینگ اس .اف
است ،مالك بزرگترین
شركتتحویلمحموله
در چین .شركت او در
سال  8.6 ،2016میلیارد
دالر درآمد داشت و
وانگ با  15.8میلیارد
دالر ثروت در رده 74
فهرست بلومبرگ قرار
دارد.
 25هزار خودرو و  30هزار
شعبه خدماترسانی در چین
باعث شده است كه شركت
اساف بزرگترین شركت
ارسال محموله در چین
شناخته شود.

 25هزار خودرو و  30هزار شــعبه خدماترســانی در چین باعث
شــده است كه شــركت اساف بزرگترین شــركت ارسال محموله
در كشــور چین شناخته شــود .وانگ وی ،موسس این شركت چهره
شناختهشــدهای در جمع ثروتمندان و كارآفرینان است و گذشته از
كسبوكار بسیار موفقش این شهرت را به خاطر گذشته خود دارد .برای
خیلیها جذاب اســت كه بدانند یكی از ثروتمندترین آدمهای جهان
پیش از اینكه به عنوان میلیاردر شناخته شود به عنوان پیك تحویل
بسته مشغول به كار بود.
هرچند صاحب بزرگترین شــرکت خدماتــی تحویل محموله در
چین چندان حضوری در نشــریات و گفتوگوهای رسانهای ندارد اما تا
به حال رســانههای بسیاری به کسبوکار آقای وانگ پرداختهاند .مجله
تایم مطلبش در مورد وانگ را با این سوال شروع کرده است« :چهکسی
گفته مردی که فقط یــک ون دارد نمیتواند رویاهای بزرگی داشــته
باشــد؟» حدود بیست و پنج ســال پیش وانگ وی یک جوان بیست و
چند ساله بود که با ماشین ون ،محمولهها و بستهها را به صورت پنهانی
در کوچهپسکوچههای هنگکنگ تحویل صاحبانشان میداد و بعدتر
خودش با کولهپشتی و چمدان اجناس را به دست مشتریهای خدماتش
میرساند و تالش میکرد تا کار شرکت نوپایی را که سال  1993در مرز

میان چین و هنگکنگ تاسیس کرده بود به همه ثابت کند .حاال او تبدیل
به یکی از ثروتمندترین شهروندان چین شده است .وانگ در سال  2011و
در مصاحبهای با روزنامه مردم گفت« :وقتی اساف در دهه  90کار تحویل
درونشهری را شروع کرد این کار هنوز در زمره کارهای ممنوعه قلمداد
میشد و به آن “تحویل ســیاه” میگفتند .بر اساس قانون اگر ماموران
پست ما را در حال دریافت یا تحویل بستهها میدیدند ،جریمه میشدیم
و بنابراین چارهای نداشتیم جز اینکه مخفیانه کار کنیم».
وانگ فرزند یک مترجم زبان روسی بود که برای نیروی هوایی ارتش
آزادیبخــش چین کار میکرد .وقتی کــه او کوچک بود والدینش به
هنگکنگ مهاجرت کردند .اینکه وضعیت مالی او و خانوادهاش تا چه
اندازه وخیم بود موضوع روشــنی نیست اما خودش در یک سخنرانی
گفته بود« :من طعم فقر را چشــیدهام ،میدانم اینکه به خاطر فقر از
ســوی باقی آدمها با تو رفتار تبعیضآمیز شود به چه معنا است .مادر
و پدرم هردو در چین استاد دانشگاه بودند اما زمانی که به هنگکنگ
مهاجرت کردیم ،رزومه و مدرک آنها معتبر قلمداد نشد و بنابراین مجبور
شدیم همهچیز را از صفر شروع کنیم ».با وجود این ،نشریه تایم نوشته
اســت وقتی وانگ میخواست کسبوکارش را راه بیندازد ،پدرش 20
هزار دالر برای شروع کار به او کمک کرد .به هر حال او این هوشمندی
را داشت که موقعیت طالیی پیش رویش را ببیند؛ ارسال و جابهجایی
محمولــه میان هنگکنگ (که هنوز تحت نظارت دولت بریتانیا اداره
میشــد) و ناحیه شنژن در کشــور چین ،جایی که به عنوان یکی از
مناطق ویژه اقتصادی چین در حال رشد و ترقی بود.
JJسارس طالیی
اواخر سال  2002تا نیمههای سال  ،2003ماههای سیاهی بر مردم
جنوب شــرقی آسیا گذشت .سندرم حاد تنفسی از راه رسیده بود و به
شدت در حال شیوع بود .این بیماری که به صورت مخفف سارس نامیده
میشد در آن سالها نگرانیهای بسیاری را با خود به همراه آورد .سارس
نوعی بیماری خطرناک تنفسی است که شیوع آن از کشور چین شروع
شــد و به سرعت به دیگر کشــورهای آسیای شرقی مثل هنگکنگ،
تایلند ،ویتنام و سنگاپور و بعدتر به امریکا و کانادا هم رسید و  774مورد
مرگ در چندین کشور درگیر بیماری به ثبت رساند .روزنامه هنگکنگ
ایکانومیک تایمز نوشته است که بزرگترین فرصتی که در اختیار وانگ
قرار گرفت دقیقا همزمان با شیوع بیماری سارس بود .صنعت حملونقل

وانگ وی در شانگهای
به دنیا آمد.

هلدینگ اساف به عنوان شرکت مادر برای فعالیتهای
مختلف وانگ تاسیس شد.

1993
1970
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وانگ شرکت اساف را در شهر بندری شوند در جنوب
چین تاسیس کرد.
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وانگ خانهای را در هنگکمگ به مبلغ
 45میلیون دالر خرید.

حدود  25سال پیش وانگ وی یک جوان بیست و چند ساله بود که با ماشین ون ،محمولهها و بستهها را به صورت پنهانی در کوچهپسکوچههای
هنگکنگ تحویل صاحبانشان میداد و بعدتر خودش با کولهپشتی و چمدان اجناس را به دست مشتریهای خدماتش میرساند و تالش میکرد تا
کار شرکت نوپایی را که سال  1993در مرز میان چین و هنگکنگ تاسیس کرده بود به همه ثابت کند.

هوایی به دلیل ترس از شیوع این بیماری که از چین آغاز شده بود ،به
شدت آسیب دید اما وانگ توانست در همان موقعیت مجوز برای استفاده
از پروازهای چارتر را به دست بیاورد و به کار ارسال محمولهها ادامه دهد
و البته از رقیبان پیشی بگیرد .در آن سالها صنعت ارسال و تحویل کاال
در حال تبدیل شدن به حوزهای شلوغ و پررقیب بود (و البته این موضوع
تا حال حاضر هم ادامه یافته است) اما وانگ با این کار ناگهان شرکتش
را تبدیل کرد به قابل اعتمادترین شرکت خدماتی ارسال و تحویل کاال
در چین ،شرکتی که توانست در یکی از بحرانیترین موقعیتهای زمانی
همچنان کارش را ادامه دهد.
سال  2009مقامات هنگکنگ در قوانین مربوط به پست بازنگری
کردند و به این ترتیب ممنوعیــت کاری که وانگ مدتها به صورت
پنهانی در آن منطقه انجام داده بود برداشته و صنعت خدمات تحویل
و ارسال محمول ه توسط بخش خصوصی به رسمیت شناخته شد .تا آن
زمان وانگ که پایههای کارش را در چین محکم کرده بود دیگر صاحب
شرکتی در این حوزه قلمداد میشد که اولین خط هوایی اختصاصی
خودش را در اختیار داشت ،خط هوایی اساف متعلق به شرکت اساف
اکسپرس.
JJراه و رسم وانگ
مانند بسیاری از ثروتمندان افسانهای چین ،وانگ هم تالش دارد تا
هرچه کمتر در معرض دید رسانهها قرار بگیرد .او خودداری از مصاحبه
رســانهای را به عنوان یکی از اصول کاری خود در دســتور کار دارد.
در تمامی این ســالها تنها یک مصاحبه از او منتشر شده است ،تنها
رســانهای که او حاضر شد با آن به گفتوگو بنشیند متعلق به حزب
کمونیست چین بود.
برخی از کسانی که وانگ را از نزدیک میشناسند میگویند که او به
وسواسش برای رشد و گسترش صنعت تحویل کاال شناخته شده است
و از سوی دیگر همه او را به عنوان کارفرمایی منصف و حامی کارمندانش
میشناســند .او در سخنرانیاش که به مناسبت عرضه عمومی سهام
شــرکت انجام داد همه را به یک چیز توصیه کرد« :کم حرف بزنید و
بیشتر عمل کنید ».در آن سخنرانی او بخشی از ویژگیهایی را که به
آنها شهره است نمایان کرد ،سخنرانیاش بسیار کوتاه بود و پس از آن
هم نواختن زنگ افتخار حضور در بورس را به یکی از کارگرانش سپرد،
یکی از پیکهای شــرکت که در جریان یک تصادف جزئی در خیابان
از صاحب یک ماشــین لوکس سیلی خورده بود .پس از اعالم رسمی
حضور شرکت سیاف در بورس ،وانگ به  400هزار نفر کارمند و کارگر
شرکت پاکتهای سرخ داد (پاکتی که چینیها در جشنهای مذهبی و
ملی ،در آن به خویشاوندان هدیه و پول میدهند .رنگ سرخ این پاکت و
همچنین نقاشیها و تزیینهای آن ،نمایانگر آرزوی کامیابی و تندرستی و
دور کردن ارواح خبیثه است) .هزینه این پاداشی که به کارکنان شرکت
داده شــد یک میلیارد یوان برآورد شد .رئیس کمحرفی که اینگونه

هوای کارکنانش را دارد البته در مقابل به شدت بر روی نحوه عملکرد
آنها نظارت دارد .یکی از کارکنان این شرکت به رسانهها گفت« :رئیس
وقتی پای وجهه شرکت در میان باشد با هیچکس شوخی ندارد .شرکت
ما دستورالعمل دقیقی برای نظارت بر کارکنانش دارد چون او میخواهد
بهترین خدمات را برای مشتریانش تضمین کند».
شــرکت هواپیمایی اساف در حال حاضــر یکی از نقاط قوت این
شرکت به شمار میرود .اقدامات اولیه تاسیس این خط هوایی در سال
 2005آغاز شد و پس از تغییر قوانین پستی چین کار این خط هوایی
با موفقیت آغاز شد .این شرکت حاال صاحب  40فروند هواپیما است که
همگــی در خدمت حمل و نقل بار قرار دارند .یکی دیگر از نقاط قوت
شرکت اساف در این بود که مشتری صاحبنامی به نام علیبابا را در
اختیار داشت .جک ما و وانگ وی ،دو میلیاردر سرشناس چینی زمین
مشترکی برای فعالیت دوجانبه پیدا کردند و البته شرکت اساف بهره
فراوانی از این شراکت برد چرا که بخش قابل توجهی از محمولههای این
شرکت شامل سفارشهایی میشد که به سایت علیبابا میرسید .سال
گذشته میالدی ایندو شرکت در پی اختالفاتی اطالعات مشتریانشان
را از دسترس یکدیگر خارج کردند .نشریه بیزینس اینسایدر ،شراکت
ایندو شرکت را یکی از مهمترین و ارزشمندترین شراکتهای تجاری
در عصری توصیف کرده بود کــه تجارت الکترونیک چین به مرحله
شکوفایی رســیده است« :به نفع هردو شرکت است که بتوانند با هم
به توافق برسند؛ اساف به طرزی غیرقابل انکار برای رونق کار خود به
سفارشهایی که از علیبابا میگیرد وابسته است و در مقابل علیبابا برای
اطمینان از ارسال صحیح سفارشها و رساندن آن به مشتریانش به این
شرکت احتیاج دارد».

شرکت اساف کار خدماترسانی
در امریکا را آغاز کرد.

بزرگترین
فرصتی که در
اختیار وانگ
قرار گرفت دقیقا
همزمان با شیوع
بیماری سارس
بود .صنعت
حملونقل هوایی
به دلیل ترس از
شیوع این بیماری
که از چین آغاز
شده بود ،به شدت
آسیب دید اما وانگ
توانست در همان
موقعیتمجوز
برای استفاده از
پروازهای چارتر
را به دست بیاورد
و به کار ارسال
محمولهها ادامه
دهد

شرکت اساف شبکه خدماترسانیاش را تا
استرالیا گسترش داد.

2013
2014

2012
یکچهارم سهام شرکت اساف اکسپرس
به کنسرسیومی دولتی فروخته شد.
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کارآفرین

میراث مس

سارا موتا دوالریا ،ثروتمندترین زن مكزیك

او کیست؟

سارا موتا دوالریا
ثروتمندترینزن
مكزیك است و
بزرگترینسهامدار
شركت گروپو
مكزیكو .بخش معدن
این شركت در امریکا،
مكزیك ،پرو و اسپانیا
فعال است .دوالریا
با  12.2میلیارد دالر
ثروت در رده 113
فهرستبلومبرگ
قرار دارد.

سارا موتا دوالریا بیوه جورج الریا است ،كسی كه از او با نام پادشاه
مس یاد میشــد .پس از مرگ پادشــاه در سال  ،1999بخش قابل
توجهی از قلمروی او یعنی  32درصد از سهام شركت گروپو مكزیكو
به همسرش ارث رسید .بخش معدن این شركت كه بیشترین درآمد
گروپو مكزیكو را به دست میآورد ،مالك بزرگترین ذخایر مس در
جهان اســت و چهارمین تولیدكننده این فلز سرخ در دنیا به شمار
میرود .این شــركت در ســال  2016بیش از یك میلیون تن مس
تولید كرد ،معادل  6.21میلیارد دالر فروش داشــت و  1.21میلیارد
دالر را هم در بخش سرمایهگذاری هزینه كرد .محصوالت عمده این
شركت بهجز مس شامل نقره ،طال ،روی ،سلنیوم و اسید سولفوریك
میشــود .گروپو مكزیكو در بازار بورس نیویورك و لیما حضور دارد
و فعالیتهایش در كشورهای امریکا ،پرو ،مكزیك ،آرژانتین ،شیلی،
اكوادور و اسپانیا در جریان است.
امپراتوری گروپو مكزیكو در ســال  1942و توســط الریا بنیان
گذاشته شد .در ابتدای كار ،این شركت در حوزه ساخت و ساز فعالیت
ِ
شركت مبتنی بر كار ساختمانسازی
داشت .سالها طول كشید تا این
هدفش را به جای ساختن بر روی زمین ،متوجه كندوكاوش در زیر
زمین كند و به سراغ معدن برود .در طول دهههای بعدی بود كه الریا
كارش را به سمت بازار جدید سوق داد و همین سبب شد تا در اواخر
دهه  80یكی از بزرگترین شــانسهای زندگیاش را به خوبی درك
كند؛ در زمانی كه دولت مكزیك در جریان خصوصیسازی مشغول

الریا شركت معدنی كانانیا را كه
توسط دولت در حال واگذاری به
بخش خصوصی بود خرید.

جورج الریا شركت مكزیكن
كانستراكشن را تاسیس كرد.

1965
1942
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یك سری از واگذاریها بود ،الریا حق استخراج و استحصال مس این
كشــور را از دولت مكزیك خرید .اما هلدینگ او تا پیش از تسلط بر
معادن مس مكزیك هم به جایی رسیده بود كه در سال  1978بتواند
وارد بازار بورس مكزیكوسیتی شود.
پسر جورج به نام جرمن سال  1994سكان هدایت گروپو مكزیكو
را در دســت گرفت .تحت رهبری او ارزش سهام شركت  25درصد
افزایش پیدا كرد .او عالوه بر سر و سامان دادن بیشتر به گروپو مكزیكو
دست به خریدهای تازهای هم زد .خرید شركت آسراكو در شهر توسان
در ایالت آریزونا به او این امكان را داد كه ســهمی در شركت ساوثرن
كوپر هم به دست آورد .این سهام در حال حاضر باارزشترین دارایی
گروپو مكزیكو به شمار میرود .جرمن از سال  1999به عنوان یكی از
اعضای هیئت مدیره این شركت بزرگ مشغول به كار است.
JJانحصار راههای ریلی
 Grupo Ferroviario Mexicanoیكــی از زیرمجموعههای
هلدینگ خانوادگی الریا اســت كه مالك  9هــزار و  600كیلومتر
خطآهن در كشور مكزیك به شمار میرود و بزرگترین و سوددهترین
شركت حملونقل ریلی در این كشور شناخته میشود .این شركت
 40درصد از مجموعه عملیات حملونقل بار را از طریق خطوط راهآهن
در اختیار دارد .حق بهرهبرداری و اســتفاده از این خطآهن را شركت
در سال  1998و به مدت صد سال از دولت مكزیك خریده است .این
بخش از خطوط آهنی كه در اختیار شــركت است شهرهای عمده
مكزیك را به هم متصل میكند و این یعنی  70درصد از محدودههایی
را كه تولیدات صنعتی دارند پوشش میدهد .نوامبر سال  2005بخش
راهآهن متعلق به شركت گروپو مكزیكو شركت فرسور را هم خرید و
به این ترتیب تبدیل انحصاری را در حوزه صنعت حمل و نقل ریلی
به وجود آورد .خریدی كه سبب شد پروندهای در كمیته ضد تراكت
مكزیك برای آن تشكیل شود.
در سالهای اخیر خاندان رسانهگریز الریا درگیر چندین جنجال
قضایی و رسانهای شده اســت از جمله درگیری حقوقی با برخی از
سهامداران عمده شــركت ،سایر شــركتهای حوزه معدن و البته
اعتصابهای كارگران معدن.

جورج الریا درگذشت و سهام او به
همسرش سارا موتا لوریا رسید.

1994
1990

جورج الریا با همراهی چند شریك  51درصد از
سهام شركت آساركو را خرید.
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2011
1999

جرمن پسر جورج ریاست و اداره شركت
گروپو مكزیكو را بر عهده گرفت.

گروپو مكزیكو آغاز به خرید شركت
 Aeroportuario del Pacificoكرد

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

سهای
در 
شیرین نوتال

نگاهی به شیوه مدیریتی مایکل فررو

مایکل فررو نامی نیست که برای همه شناختهشده باشد ،جز
زهرا چوپانکاره
کسانی که سری در آمار و اطالعات دنیای کسبوکار دارند.
فررو در تمامی طول زندگیاش تنها یک مصاحبه مطبوعاتی
دبیر بخش تجربه
داشت و تالش میکرد چندان سوژه اخبار رسانهای نشود .اما
کاری که او همراه پدرش آغاز کرده بود و بعد آن را تبدیل به یکی از موفقترین کسبوکارهای
دنیا کرد بر کسی پوشیده نیست .برخالف نام فررو ،نام نوتال را همه میشناسند؛ همان شکالت
فندقی محبوبی که محبوبیت یکســانی پیش بچهها و بزرگترها دارد .فررو در سال 2011
درگذشــت اما شیوه مدیریتیاش پس از او باقی ماند .نشریه فایننشال ریویو در مطلبی به
همین موضوع پرداخته است که ترجمه بخشهایی از آن را در این بخش میخوانید.
هر هفته در دنیا میلیونها کیلو نوتال خرید و فروش میشود .هیچکس پیشبینی نمیکرد که
چنان کسبوکار سادهای بتواند چنین ثروتی را به دنبال داشته باشد .فررو چطور این کار را کرد؟
اولین موضوع این بود که رقبای فررو نمیتوانســتند آن محصول شکالتی فندقی را که
مثل کره و آسان روی نان پخش میشد تولید کنند و دیگر اینکه نوع فلسفه فررو و شیوه
مدیریتیاش هم با دیگران متفاوت بود .فررو باور داشــت که همیشه باید کاری متفاوت از
دیگران انجام دهد .برای سرمایهگذاران این یک اصل بدیهی است .هیچیک از ما نمیتواند با
کپی کردن کاری که دیگران انجام میدهند ثروتمند شود .اما برای این سازنده شکالت این
نوع نگاه کمی بلندپروازانهتر بود .نوتال از یک دستور قدیمی رایج در کشور ایتالیا برای ساخت
محصولش سود برده بود ،فرروی جوان آنقدر آزمایش کرد و بر روی طعم و بافت محصول
کار کرد تا به آن شکالت مایعی رسید که هم میتوانست به آسانی روی نان پخش شود و
هم عرضه آن در ظرف صورت بگیرد ،دو ویژگی منحصربهفردی که خیلی زود نحوه عرض

شکالت به بازار را تغییر داد.
فررو تصمیمات نامتعارف بسیاری هم در دوره مدیریت خود گرفت که برخاسته از همان
فلســفه کاری خاص خودش بود .به عنوان مثال او چند دهه پس از تولید محصولش صبر
کرد و بعد وارد بازار امریکا شد 6 .سال تمام بر روی تولید محصول معروف فررو روشر (نوعی
شکالت کرویشکل که الیه بیرونی آن روکشی از ویفر است) وقت گذاشت و بعد آن را راهی
بازار کرد یعنی زمانی که مطمئن شده بود شکل ،میزان تردی الیه بیرونی و طعم شکالت
داخل آن بینقص است .در تمامی دوران حیات و تجارتش هم تنها یک بار دست به خرید
شرکتی دیگر زد .هیچیک از این اقدامات مطابق عرف و قواعد دنیای کسبوکار نیستند .اگر
این شرکت در بازار بورس میبود بعید به نظر میرسد که با این شیوه مدیریتی دوام میآورد
اما او همیشه شرکت را به عنوان یک شرکت سهامی خاص باقی نگه داشت و در عوض این
آزادی را داشــت تا به دور از فشار دیگران و خواستههای کوتاهمدت سرمایهگذاران ،رشد و
توسعه شرکت را به همان شیوهای که به نظرش درست میآمد پیش ببرد.
ب نظر نیروی انســانیاش سرمایهگذاری بزرگی کرد .در زمان
فررو بر روی رضایت و جل 
رهبــری او حتی یک مورد اعتصاب یا اعتراض صنفی هم در میان کارگران به وجود نیامد.
خدمات شرکت برای کارکنانش در سطحی کامال رضایتبخش قرار داشت و همین موضوع
باعث همراهی زیرمجموعه شرکت با نحوه رهبری و مدیریت فررو بود .فررو افق وسیعی برای
شــرکتش در نظر گرفته بود که فراتر از بازار ســهام معنا پیدا میکرد .حضور در بازار سهام
نمیتواند نشاندهنده موفقیت یک شرکت باشد اما زمان داور خوبی در مورد موفقیت است.
زمان سرانجام مشخص میکند که چهچیزی برای شرکت خوب است و چهچیزی بد و فررو
در طول زمان نشان داد که تصمیمات درستی اتخاذ کرده است.

تجـربــه

عاقبت
دایناسورها
 4درس از شکست شرکت امریکایی بالک باستر

بالک باستر اسیر
گذشته مانده بود.
آنها تبدیل شدند
به دایناسوری
کهنمیتوانست
خودش را با سرعت
تغییرات همراه کند.
رقابتبانتفلیکس
بهمعنایگرفتن
تصمیماتسخت
بود؛ آنها مجبور
میشدندهزینهشان
را از طریق تعطیلی
فروشگاهها و تعدیل
کارکنانپایین
بیاورند تا بتوانند
شیوههای توزیع
ارزانتری را در پیش
بگیرند

146

نام بالک باســتر شاید برای شما چندان شناختهشده نباشد اما
امریکاییها این برند را خوب میشناسند ،روزهای اوجش را به خاطر
دارند و حاال هم از این نام به عنوان یک درس اســتفاده میکنند،
درسی در دنیای تجارت :چه کنیم که به سرنوشت بالک بستر دچار
نشویم؟ بالک باستر یک شــرکت حوزه سرگرمی بود که در حوزه
کرایه دیویدی و بازیهای ویدئویی فعالیت داشــت .در دهه 90
این شرکت کرایه و فروش فیلم تبدیل به یک برند بینالمللی شد و
دوران اوجش را در ســال  2004به خود دید؛ زمانی که بیش از 84
هزار کارمند در سراســر جهان داشت و بیش از  9هزار فروشگاه در
کشــورهای مختلف .اما قرار نبود این دم و دستگاه تا ابد عمر کند،
زمان ورود رقیبان فرا رسیده بود ،سرشناسترین رقیب بالک باستر
را حاال شما هم میشناسید :نتفلیکس .سال  2000رید هستینگ،
موسس شــرکت نوپای نتفلیکس به داالس سفر کرد تا در دفتر
مرکزی بالک باســتر به دیدار جان آنتیوکو و تیمش برود و به آنها
پیشنهاد شراکت بدهد .ایده او این بود که نتفلیکس بخش آنالینی
به کار بالک باستر اضافه و آن را اداره کند و در ازای آن بالک باستر
هم نتفلیکس را در فروشگاههایش معرفی کند .هستینگ را جدی
نگرفتند و به پیشنهادش خندیدند .بالک باستر در سال  2010اعالم
ورشکستگی کرد و نتفلیکس به رشد و گسترش کارش ادامه داد.
چرا این شرکت بزرگ حوزه سرگرمی شکست خورد؟ دیوید ریس،
مشــاور تحول دیجیتال در لینکدین مقالهای نوشته است با عنوان
« 4درسی که میتوان از شکست بالک باستر آموخت» .این مطلب
ترجمه بخشهایی از همان مقاله است.
شکست بالک باستر برای من بسیار جالب است چرا که اطالعات
بسیاری را در اختیار میگذارد که میتوان از آنها بسیار
آموخت .بالک باستر نمونه یک کسبوکار
عالی است که نتوانست تشخیص دهد که
دچار مشکل شــده و در نتیجه نتوانست
به موقع وارد عمل شود .نتفلیکس بخش
بزرگی از مشتریان بالک باستر را از آن خود
کرد اما اگر کمی دقیقتر نگاه کنیم ،این همه
داستان نیست .از شیوه اداره بالک باستر و آنچه
منجر به ورشکستگی این شرکت شد درسهای
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زیادی میتوان آموخت اما ایــن  4مورد از نظر من از تمامی موارد
دیگر جذابتر است.
JJبین تولید و توزیع تفاوت بزرگی وجود دارد
از نظر من اشتباه عمده بالک باستر این بود که فکر میکرد آنچه
مشتریان به خاطرش هزینه میپردازند لذت این است که به فروشگاه
برونــد ،فیلمی انتخاب کنند و کنارش کمی هم پاپ کورن بخرند.
آنچه آنها نتوانســتند درک کنند این بود که مشتریانشان از هزینه
دادن بابت تماشای فیلم به همراه پاپ کورن و حق انتخاب از میان
مجموعه وسیعی از فیلمها لذت میبردند اما چندان عالقهای هم به
مراجعه حضوری به فروشگاهها نداشتند.
بالک باســتر یک شــبکه عظیم توزیع راه انداخته بود ( 9هزار
فروشــگاه و  60هزار کارمند) تا محصوالت شرکتهای فیلمسازی
را ارائه کند .این یعنی ریسکی بزرگ چون مشتریان ممکن بود آن
محصوالت را از طریــق دیگری تهیه کنند .نتفلیکس حیاتش را
به عنوان یک شرکت ارســال ویدئوهای اجارهای آغاز کرد؛ به ازای
عضویت ماهانه میتوانستید هر فیلمی را که میخواستید اجاره کنید
و هزینهاش هم بسیار کمتر از بالک باستر بود .اما نتفلیکس همیشه
میدانســت که گزینه نهایی برای فعالیت در این حوزه روی آوردن
به پخش آنالین فیلم اســت .برای همین آنهــا نهایتا برای ورود به
این حوزه برنامهریزی کردند و آماده بودند تا شیوه کارشان را تغییر
دهند و حاال خودشان هم با تولید سریالهایی مانند «خانه پوشالی»،
«نارنجی رنگ سال است» و ...تبدیل به شرکتی فراتر از توزیعکننده
فیلم و سریال شدهاند.
JJسود شما باید وابسته به عالیق مشتریان باشد
ســود بالک باســتر باید به انــدازهای میبود که فروشــگاهها و
کارمندانش را در سراسر دنیا سرپا نگه دارد .عالوه بر قیمتهای این
شرکت برای اجاره فیلمها ،این سود از محل جریمه در بازپس دادن
ویدئوها تامین میشد ،درست همان چیزی که مشتریان از پرداختش
متنفر بودند .بخش عمدهای از سود بالک باستر برای برقرار نگه داشتن
کســبوکارش از محلی تامین میشد که نتفلیکس حتی بابتش
پولی دریافت نمیکرد .مشــتریان نتفلیکس هرقدر که مایل بودند

سال  2000رید هستینگ ،موسس شرکت نوپای نتفلیکس به داالس سفر کرد تا در دفتر مرکزی بالک باستر به دیدار جان آنتیوکو و تیمش برود
و به آنها پیشنهاد شراکت بدهد .ایده او این بود که نتفلیکس بخش آنالینی به کار بالک بستر اضافه و آن را اداره کند و در ازای آن بالک باستر
هم نتفلیکس را در فروشگاههایش معرفی کند .هستینگ را جدی نگرفتند و به پیشنهادش خندیدند.

میتوانستند ویدئوها را بدون پرداخت جریمه پیش خود نگه دارند.
بالک باستر نمیتوانست هزینه فروشگاهها و ساختمانهایش را از
مشتریان بگیرد پس سودش را در پولی تعریف کرد که نمیتوانست
به این راحتی از مشتریان دریافت کند .در عوض نتفلیکس بر روی
روش انبار مرکزی فیلم و توزیع پستی تمرکز کرده بود که آن را از
دریافت هزینه اضافی از مشتریان بینیاز میکرد و برای آینده آنالینش
هم تجربه کافی را به دست میآورد .حتی در همان دوره ارسال پستی
سفارشها ،نتفلیکس در تهیه لیست پیشنهاد فیلمبینی هم پیشرو
بود .این پیشنهادها بر اساس امتیازدهی مشتریان انجام میگرفت.
شما میتوانستید ببینید که کسانی که سلیقه فیلمی مشابهی با شما
دارند به چه فیلمهایی چه امتیازی دادهاند .حاال این شیوه در دنیای
شبکههای اجتماعی بسیار رایج است اما نتفلیکس آن را در زمان
فیلمهای ویدئویــی راهاندازی کرد .آنها حتی جایزهای یک میلیون
دالری تعیین کردند تا مشتریان پیشنهادهای خود را برای ارتقای
سیستم امتیازدهی به فیلمها ارائه دهند .نتفلیکس میدانست که
انتخاب بر اساس این نوع امتیازدهی ،از تجربه انتخاب فیلم از میان
فیلمهای یک مغازه بسیار جذابتر است.
JJپاک کردن صورت مسئله آن را حل نمیکند
بــاک باســتر در آغاز هــزاره دوم چند موقعیت بــرای خرید
نتفلیکس به قیمت  50میلیون دالر داشت و آن را رد کرد چرا که
نمیخواستند در نحوه درآمد ساالنهشان اخاللی ایجاد شود .در عوض
اقدام به افزایش حضور فیزیکی خود در ســطح شهرها و خیابانها
کردند و برای همین فروشگاههای فروش کتاب و اسباببازی را هم
به زیرمجموعه خود افزودند .مدیران بالک باستر چنان در شیوه خود
برای فروش از طریق فروشگاهها مصر بودند که در سال  2008حتی
قصد داشتند فروشــگاههای زنجیرهای  Circuit Cityرا هم که به
فروش محصوالت الکترونیک میپرداخت به قیمت  1میلیارد دالر از
آن خود کنند ،شرکتی که در سال  2009ورشکسته شد.
بالک باستر کسبوکار را با دو ویژگی اداره میکرد :سرشان را در
برف فرو کرده و در گذشته مانده بودند و در همین حال از استراتژی
مدیریتی خود دفاع میکردند .نقطه مقابل آنها نتفلیکس بود که
تمام تمرکز خود را بر روی آینده گذاشته و در انتظار ورود به دنیای
پخش آنالین بود ،شــیوهای که قرار بود بر روشهای قدیمی غلبه
کند .پس از شروع پخش آنالین ویدئو در سال  ،2007نتفلیکس به
مشتریانش گزینه پرداخت اشتراک ماهیانه در ازای تماشای نامحدود
فیلم و سریال را پیشنهاد داد .شیوهای که از سال  2008تاکنون ادامه
داشته و موفق بوده است.
در همــان زمانــی که بالک باســتر اعالم ورشکســتگی کرد،
سرمایهگذاری نتفلیکس برای جلب نظر مشتریان به ثمر نشسته بود
و داشت سود حاصل از آن را برداشت میکرد .سال  ،2010سال تلخ
بالک باستر ،مصادف بود با ثبت رکورد  16میلیون مشترک شرکت
نتفلیکس .نتفلیکس با شناخت به موقع مسئله و همگام شدن به
موقع با جریان ،تمامی آن درآمدی را که بالک باستر ناامیدانه در پی
نگه داشتن آن بود از آن خود کند.

متوســل شود ،حتی تالش کرد تا به دنیای
عرضه آنالین وارد شــود .اما هردو گزینه را
خیلی دیر مورد توجه قرار داد .مشکل اینجا
بود که به قدری روی شــیوههای قبلی کار
متمرکز ماندند که سرعتشــان برای اجرای
راهکارهای جدید زیادی آهسته بود .آنچه در
گذشته سبب موفقیت بالک باستر شده بود
حال نقطهضعفشان به شمار میرفت .مغازهها
و کارمندان شرکت وابسته به فروش آنها از
طریق فروشگاههای بالک باستر بودند و مدیران جرئت تغییر آن را
نداشتند .باز هم بر خالف آنها نتفلیکس خیلی زود و با خوشحالی
همه سیستمی را که مبتنی بر ارسال پستی ویدئو تعریف کرده بود
بر هم زد تا وارد دنیای عرضه آنالین شــود .نتفلیکس تمرکزش را
بر روی حفظ درآمد جاریاش نگذاشته بود و در عوض به فکر رشد
ســریع و از آن خود کردن بازار بود .ابعاد کوچکتر شرکت آنها به
نسبت بالک باستر سبب شــده بود که هزینههایشان هم به اندازه
چشمگیری کمتر باشد .آنها دبدبه و کبکبه نام بزرگی مانند بالک
باســتر را هم نداشتند و برای همین تواناییشان برای تغییر بسیار
بیشتر بود.
بالک باستر به نوع نگاهی مانند نتفلیکس نیاز داشت .آنها برند
قدرتمندی بودند و پول زیادی داشــتند اما باید تالش میکردند تا
از مشــکالت سریعتر حرکت کنند .بالک باستر زمانی به خود آمد
که دیگر نمیتوانســت به گرد پای چالشهایی که احاطهاش کرده
بودند برسد .بالک باستر اسیر گذشته مانده بود و راه و رسم جدید
دنیایی را که در حال تغییر بود نادیده میگرفت .آنها تبدیل شدند به
دایناسوری که نمیتوانست خودش را با سرعت تغییرات همراه کند.
رقابت با نتفلیکس به معنای گرفتن تصمیمات بسیار سخت بود؛ آنها
مجبور میشدند هزینهشان را از طریق تعطیلی فروشگاهها و تعدیل
کارکنان پایین بیاورند تا بتوانند شیوههای توزیع ارزانتری را در پیش
بگیرند .اما اگر دست به این تصمیمگیری دشوار زده بودند کارشان به
ورشکستگی ختم نمیشد.

سود بالک
باستر باید به
اندازهای میبود
که فروشگاهها و
کارمندانش را در
سراسر دنیا سرپا
نگه دارد .عالوه
بر قیمتهای این
شرکت برای اجاره
فیلمها ،این سود
از محل جریمه
در بازپس دادن
ویدئوها تامین
میشد ،درست
همان چیزی
که مشتریان از
پرداختشمتنفر
بودند

JJگاه سرعت افول آنقدر زیاد است که به گردَش
نمیرسید
بالک باستر تالش کرد که به سیستم ارسال ویدئوهای اجارهای
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تجـربــه

با روشهای قرن بیستمی
وارد عصر انقالب صنعتی چهارم نشوید
تجربه مجمع جهانی اقتصاد از تغییر شیوه مدیریت در عصر جدید

تمامی
سازمانهایی
که دوست دارند
کارکنانشان از
جان و دل کار
کنندمیتوانند
با تجدیدنظر در
میزان اعتمادشان
به آنها ،برایشان
ایجاد انگیزه کنند.
اجازه دهید افراد
هدفشان را پیدا
کنند ،چارچوب
عمل درست و
مشخصیتعیین
کنید و بگذارید
باقی کار را
خودشان پیش
ببرند

148

«این ســه شیوه مدیریت متعلق به گذشته است» .این عنوان مطلبی
است که در سایت فوربز منتشر شد .مطلب در حقیقت یادداشت پائولو گالو
است ،یکی از مدیران اجرایی مجمع جهانی اقتصاد که با ذکر مثالی از تجربه
تغییر مدیریت در این سازمان به دستاوردهای آن اشاره کرده و از مدیران
در حوزههای مختلف خواسته است که راه و رسم مدیریت به شیوه انقالب
صنعتی را کنار بگذارند و راههای مدرنتری را در پیش بگیرند .یادداشــت
گالو نشان میدهد که هنوز طیف وسیعی از سیاستگذاریها چه در حوزه
انسانی و چه در حوزه تجاری همچنان رنگ و بوی گذشته را دارند ،نشان
میدهد که مدیران فراموش کردهاند که ما در آستانه ورود به عصر انقالب
چهارم صنعتی هستیم و در زمانهای که کامپیوترها و تلفنهای همراه جای
دودکشهای عظیم کارخانهها را میگیرند باید به دنبال شیوههای دیگری
برای ترغیب کارکنان به کار برای رسیدن به اهداف شرکتها و سازمانها
بود .آنچه در این بخش میخوانید ترجمه یادداشت پائولو گالو است.
مدیریت سنتی بر پایه سه فرض اساسی شكل میگیرد .اول :سازمانها
نیاز به یك روش از باال به پایین برای تعیین استراتژی و تنظیم هدف دارند.
دوم :نقش مدیریت و منابع انســانی این است كه آنچه را برای رسیدن به
اهداف در حال انجام اســت اندازهگیری و كنترل و البته انگیزههای الزم
برای عملکرد را ایجاد کنند .سوم :انگیزههای مالی آدمها را تشویق میکند.
قبول این پیشفرضها که در رویکرد سنتی و جزمی ریشه دارند به این
معنا است که مدیرعاملها و مدیران اجرایی به جای بقیه تصمیم میگیرند.
مدیران کار کنترل را بر عهده دارند و بخش منابع انسانی سیستم پیچیدهای
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را طراحی میکند تا عملکرد ،انگیزه و نتایج را بر اســاس آن بسنجد .این
همان داستان قدیمی چماق و هویج است .با وجود این ،شواهد علمی ثابت
کردهاند که آنچه به کارگران عصر اطالعات انگیزه میدهد دیگر از الگوی
چمــاق و هویج تبعیت نمیکند .به عنوان مثال دنیل اچ پینک در کتاب
«برانگیختن» نشان میدهد که حس هدف داشتن و تسلط و البته اعتماد و
عدالت ،انگیزههای اصلی کار کردن را تشکیل میدهند.
با وجود چنین دســتاوردهایی در فهم رفتار انسانی ،اغلب سازمانها
سیستم مدیریتی و فکریشــان را با این یافتههای تازه تطبیق ندادهاند.
مشکل اینجاست که ما از ابزار مدیریتی متعلق به زمان انقالب اول صنعتی
استفاده میکنیم در حالی که در حال ورود به عصر انقالب چهارم صنعتی
هستیم .این کار مانند این است که حاال برای گوش کردن به موسیقی از
گرامافون اســتفاده کنیم .هرچند به نظر میرسد تن دادن به خرید تلفن
همراه هوشمند راحتتر از تغییر مدل روانی باشد.
حتی قانون طالیی  20درصد (به این معنا که کارمندان میتوانند 20
درصد از وقت اداریشان را صرف فکر کردن و ایدهپردازی به روش خودشان
بکنند تا رضایت خاطرشــان تامین شــود) که توسط گوگل ،فیسبوک،
لینکدین و سایر شرکتهای سیلیکون ولی تعریف شده بود هم همیشه در
حاشیه ماند .در مورد گوگل این قانون دیگر ادامه پیدا نکرد و انتظار میرود
که شرکتهای مشابه هم آن را حذف کنند .ما حتی در نوآورترین صنایع
هم غالبا میخواهیم کارگران اطالعاتی را با همان روشی در جای مناسبشان
بنشانیم که در دوره انقالب صنعتی با کارگران کارخانهها رفتار میشد.

شواهد علمی ثابت کردهاند که آنچه به کارگران عصر اطالعات انگیزه میدهد دیگر از الگوی
چماق و هویج تبعیت نمیکند .به عنوان مثال دنیل اچ پینک در کتاب «برانگیختن» نشان میدهد که
حس هدف داشتن و تسلط و البته اعتماد و عدالت ،انگیزههای اصلی کار کردن را تشکیل میدهند.

JJغلبه بر مقاومت برابر تغییر
دوست دارم داســتانی را برایتان روایت کنم که نشان میدهد چگونه
میتوانیــم از محدوده پیشفرضهای قدیمی که به طرز رقتباری از رده
خارج شــدهاند پا فراتر بگذاریم .ســال  2012وقتی که پروفسور کالوس
شواب ،موسس مجمع جهانی اقتصاد به این فکر افتاد که سازوکار سازمان
را برهم زند و مدلی جدید از مدیریت جمعی را جایگزین آن کند که بیشتر
با خصوصیات نســل هزاره همخوان باشد ،با همان واکنشهایی از سوی
مدیران مواجه شد که هر رهبر دیگری به هنگام انجام تغییرات طعم آن را
یچشد:مقاومت.
م 
مانند بسیاری از کسانی که پیش از او در مسیر تغییر مدیریت قدم
برداشــته بودند ،او هم گروه مخصوصی را به دور از بدنه ســازمان دور
هــم آورد تا تحت نظارت او کار کنند و ایجاد تغییرات ممکن شــود.
فرضیه پروفسور شــواب ساده بود :با توجه به اینکه نیمی از جمعیت
دنیا را آدمهای زیر  27سال تشکیل دادهاند ،ما نیازمند شیوهای جدید
و متفاوت برای برقراری ارتباط جوانان با تصمیمسازان هستیم تا آینده
مشترک همه ما شکل پیدا کند.
«JJمیز بچگانه» دیگر کافی نیست
شواب با نگاه به آنچه در اطرافش میگذشت فهمید که تقریبا هیچ
جریان یا سازمان بینالمللی وجود ندارد که بر سر میز تصمیمگیری،
یک صندلی هم برای جوانان اختصاص داده باشــد ،تصمیماتی که
بیشــترین تاثیر را بر روی آینده آنها میگذاشتند .در بهترین حالت،
نقــش جوانان به در نظر گرفتن جایگاهــی جدا از میز اصلی تقلیل
پیدا کرده بود (مانند مهمانیهایی کــه میزی جداگانه برای بچهها
در نظــر میگیرند) .در بدترین حالت هم جوانان خودشــان دور هم
جمع میشدند و بعد یک سری رهبر ســالخورده اما تاثیرگذار در
جمعشان حاضر میشدند که به آنها بگویند چقدر عالی هستند و آنها
را نمایندگان آینده میخواندند.
مجمع جهانی اقتصــاد ایده بهتری داشــت :آوردن صدای جوانان به
اجالس ســاالنه داوس و سایر جلسات مجمع برای تاسیس یک زیربنای
دائمی مبتنی بر روش «از باال به پایین و از پایین به باال» ،روشی تاثیرگذار
که میتواند مدلی کامال بدیع برای اداره جهان باشد .مدل جدید این سازمان
چگونه شیوه تفکر سنتی را به چالش کشید؟
JJباال به پایین ،پایین به باال
اولین تغییر الگو این بود كه رویكرد باال به پایین بر هم خورد .استراتژی
توسط مجمع جهانی اقتصاد تعیین نشده است بلكه برآیند نظرات گروهی
از جوانان اســت كه با نام ســازندگان جهان از آنها یاد میشود .تیم ژنو
نه برای جمع جوانان طرح مســئله میکنــد و از آنها میخواهد که به
فکر راهحل باشــند و نه به آنها دیکته میکند که در مورد چه مســائل
یا پروژههایی کار کنند .در عوض چارچوب کار را مشــخص و شــرایط
را از طریــق جوامع محلی آماده میکنــد و از هریک از تیمهای محلی
«سازندگان جهان» میخواهد که در سال دستکم یک پروژه را به عهده
گیرد که به حل چالشهای پیش روی آن جامعه کمک میکند .شکی
نیست که اگر خود مجمع جهانی اقتصاد قرار بود مدیریت کار را در دست
گیرد ،در این مدت کم این حجم از پروژههایی که بر روی زندگی بیش از
 500هزار نفر تاثیر مثبت داشتهاند به اجرا درنمیآمد .از همین طریق بود
که پروژههایی مانند مشارکت دادن مادران به عنوان واسطه برای کاهش
میزان درگیری باندهای مکزیک اجرایی شد .اینگونه بود که اولین مدل

روانی مدیریت به چالش کشیده شد :آدمهایی که در باالی هرم نشستهاند
قرار است برای بقیه تصمیم بگیرند؟
JJاعتماد یا کنترل؟
دومین الگویی که تغییر کرد این بود که به جای تعریف مکانیسمهای
کنترلگر ،شــفافیت مداوم را در پیش بگیریم و بعد به جامعه یا کارگران
و کارمندانمان اعتماد کنیم که میتوانند بر اســاس اطالعاتی که به آنها
میدهیم به دنبال راهحلی برای چالشهای پیش روی مدیریت باشند .آیا
شما به جوانها برای اداره کار اعتماد دارید؟ اگر دارید باید چارچوب عمل را
تعریف کنید و انتظارات را به صورت روشن و آشکار با آنها در میان بگذارید
و در عوض اطمینان داشته باشید که آنها کار درست را انجام میدهند.
نتایج به دست آمده از تجربه مجمع جهانی اقتصاد آنقدر قابل توجه
بود که برخی از کمپانیهای همکار این مجمع مانند شــرکت کوکاکوال و
گروه ابراج (شرکت بزرگ سرمایهگذاری) تصمیم گرفتند بر روی تشکیل
گروههای مشابه در جوامع محلی سرمایهگذاری کنند .به عنوان نمونه گروه
چاندیــگار  50هزار دالر دریافت کرد تا پــروژه درخت آرزو را پیش ببرد.
در جریان این پروژه مجموعهای از اپلیکیشنهای موبایلی طراحی شد تا
سازمانها و موسسات خیریه در نقاط محروم با خیران و فعاالن حوزههای
بشردوستانه متصل شوند و امکان حل مشکالت جوامع محلی فراهم شود.
JJآدمها و هدفها
تمامی آنچه گفته شد الزم نیست که به مجمع جهانی اقتصاد محدود
بماند ،تمامی سازمانهایی که دوست دارند کارکنانشان از جان و دل کار
کنند میتوانند با تجدیدنظر در میزان اعتمادشــان به آنها ،برایشان ایجاد
انگیزه کنند .اجازه دهید افراد هدفشان را پیدا کنند ،چارچوب عمل درست
و مشخصی تعیین کنید و بگذارید باقی کار را خودشان پیش ببرند .دیگر
زمان آن رسیده است که روشهای قدیمی مدیریت را کنار بگذاریم .زمانش
رسیده است که تصمیم بگیریم میراث انقالب صنعتی که مبنایش دستور
دادن و کنترل کردن بود آیا هنوز ارزشــی دارد یا نــه .اگر آدمها را درون
حصار نگه داریم از آنها گوسفند میسازیم .گزینه دیگر این است که با قلب
و مغزمان باور کنیم که آدمها به دنبال هدف هستند و تنها از طریق اعتماد
و شفافیت میتوان با آنها به نتیجه مطلوب رسید.
شما ترجیح میدهید اعتماد کنید یا کنترل؟

وقتی که پروفسور کالوس
شواب ،موسس مجمع جهانی
اقتصاد به این فکر افتاد که
سازوکار سازمان را برهم زند
و مدلی جدید از مدیریت
جمعی را جایگزین آن کند که
بیشتر با خصوصیات نسل
هزاره همخوان باشد ،با
همان واکنشهایی از سوی
مدیران مواجه شد که هر
رهبر دیگری به هنگام انجام
تغییرات طعم آن را میچشد:
مقاومت.

ما حتی در
نوآورترین
صنایعهمغالبا
میخواهیم
کارگران اطالعاتی
را با همان روشی
در جای مناسبشان
بنشانیم که در دوره
انقالبصنعتی با
کارگران کارخانهها
رفتار میشد
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تجـربــه

گذشته را فراموش کنید
 4ویژگی مدیریت منابع انسانی در سال 2018

کمتر کسی است که سابقه کار در محیط اداری ،صنعتی ،فرهنگی و ...را داشته باشد اما گذرش به واحد
منابع انسانی نیفتاده باشد .این همان محلی است که قرارداد کاریتان را در آنجا امضا میکنید ،حضور
و غیابتان در آنجا به ثبت میرسد و روزهای مرخصیتان را زیر نظر دارد .این دفاتری که معموال در زیر
انبوهی از پوشهها و کاغذها دفن شدهاند در دنیای جدید کسبوکار میتوانند تبدیل شوند به موتور
محرکی برای رشد شرکتهایی که میخواهند در شیوه کار خود تغییری به وجود آورند .نشریه فوربز در
مطلبی به  4شاخص و ویژگی مدیریت منابع انسانی در سال  2018پرداخته است ،ویژگیهایی که سبب
میشود کمکم نحوه استخدام ،مدیریت کارکنان و نوع کارکنان سازمانها هم دچار تحول شود .ترجمه این
مطلب را میخوانید.

از مشارکت کارکنان به سوی تجربه کارکنان
حرکت کنید
با توجه به تاثیر رو به رشد فرزندان هزاره دوم در محیط
کار و افزایش میزان شفافیت که حاصل عصر دیجیتال است ،کارکنان
انتظار مشارکت بیشتر در کار و تجربه محیط کاری لذتبخش را دارند.
سال  2018سالی است که سرانجام مدیران و رهبران کسبوکار باید بر
روی تجربه کارکنان تمرکز کنند ،اکوسیستمی که شامل سه اصل است:
تعامل ،فرهنگ کار و مدیریت نحوه عملکرد .این نوع نگاه مدیران را قادر
میسازد تا نقشه راه کارکنانشان را در نظر بگیرند و از آن برای بهینهسازی
روند کار استفاده کنند ،همان کاری که تیمهای بازاریابی برای فهم عالیق
و رفتار مشتریان انجام میدهند.

1

تحقیقات نشان داده است
که تعداد کارکنانی که از
راه دور مشغول به فعالیت
هستند تا  44درصد رشد
پیدا کرده است ،عددی که
در سال  2012تا  39درصد
پیش رفته بود .داشتن
مقررات کاری انعطافپذیر
بازه انتخاب از میان بهترین
استعدادها را گستردهتر
میکند ،به کارفرما قدرت
مانور بیشتر میدهد و راه
بسیار خوبی است برای حفظ
کارکنانی که برای شرکت
یا سازمان ارزشمند تلقی
میشوند
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به سوی مدیریت منابع انسانی دیجیتال بروید
بهبود تجربه کارکنان از طریق تجزیه و تحلیل دادههای
مربــوط به آنهــا از طریق دیجیتال کــردن محیط کار
امکانپذیر میشــود .هوش مصنوعی و برنامههــای دیجتال مدیریت
منابع انسانی به طرز شــگرفی بر روی پایین آوردن هزینهها و رسیدن

2
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به گزینههای بهتر در میان کارکنان برای موقعیتهای مختلف شغلی
تاثیر دارد .همانطور که فضای مجازی و شــیوه دیجیتال بر روی نحوه
مسافرت ،فروش و تمامی کسبوکارها و صنایع تاثیر گذاشته است باید
برای پیشبرد کار مدیریت منابع انسانی هم به دنبال راهحلهای دیجیتال
باشیم .دیجیتال بودن باید به صورت یک فرهنگ وارد محیط کار شود نه
اینکه تنها به خرید نرمافزارها و محصوالت دیجیتال بسنده کنیم.
تجزیه و تحلیل کارکنان بخشی از ساختار
سازمانی شود
آنچه قبال یک رشته تکنیکی و در اختیار متخصصان داده
بود حاال خودش یک کســبوکار جداگانه است و به عنوان یک حوزه
مدیریتی شناخته میشود .معنای این حرف این است که در سال 2018
سازمانهای بیشتری به دنبال ساختاری برای تجزیه و تحلیل کارکنان
خواهند بود .تیم تجزیه و تحلیل منابع انسانی مسئولیت این را دارد که
مدلهایی برای پر کردن شــکافهای موجود میان رهبران شرکتها و
مدیران ارشد طراحی کند .همزمان با این اتفاق افرادی مسئولیت حفاظت
ک دادهها را بر عهده خواهند داشــت و در این میان
و امنیــت این بانــ 
اطالعات را هم طبقهبندی میکنند .پس از این مرحله باید مراقب این
بود که گردآوری دادههای کارکنان و اطالعات آنها تنها در حد نمایشی
باقــی نماند و از این دادهها برای حمایت از ایجاد یک بینش حقیقی از
محیط کار و حمایت از تصمیمات و عملکرد کارکنان استفاده شود .در
سال جاری شرکتهای بسیار بیشتری نسبت به قبل به این شیوه عمل
خواهنــد کرد و این البته قدم اول اســت .برای موفقیت نیاز به تعهد و
سرمایهگذاری طوالنیمدت بر روی این شیوه داریم.

3

اقتصاد گیگ محل کار را بازتعریف میکند
این اصطالحی جدید است :اقتصاد گیگ .در تعریف این
اصطالح باید گفت منظور بازار کاری اســت که بر محور
قراردادهای کوتاه مدت یا کار آزاد ( )freelanceمیچرخد و نســبت
آن در برابر کار دائم در حال رشــد است .استخدام بر اساس نیاز هزینه
پایینتــری دارد و البته موقعیتهای رقابتی بیشــتری را برای جذب
استعدادها فراهم میکند .روشهای سنتی جذب نیرو در حال کمرنگ
شدن هستند و حاال محیطهای کاری بیشتر بر اساس قراردادهای موقت
با توجه به مهارت افراد میچرخند .فرایند استخراج نیروهای مستعد نیاز
به چاالکی و ســرعت دارد تا به سرعت بتوان به سراغ پروژههایی رفت
کــه نیاز به توجه دارند و همچنین بتوان به موقع کارکنان را با توجه به
استعداد و مهارتشان در تیمهای مورد نظر دستهبندی کرد .یکی دیگر از
مشخصات این بازار کار کم شدن ارتباط میان حضور در محل کار و میزان
بازدهی و تولید است .تحقیقات نشان داده است که تعداد کارکنانی که
از راه دور مشغول به فعالیت هستند تا  44درصد رشد پیدا کرده است،
عددی که در ســال  2012تا  39درصد پیش رفته بود .داشتن مقررات
کاری انعطافپذیر بازه انتخاب از میان بهترین استعدادها را گستردهتر
میکند ،به کارفرما قدرت مانور بیشــتر میدهد و راه بسیار خوبی است
برای حفظ کارکنانی که برای شرکت یا سازمان ارزشمند تلقی میشوند.
تمامی این  4نکته سبب میشود که سال  2018محیطهای کاری نسبت
به سالهای قبل اندکی بهتر شوند .هرچند برای بهکارگیری این روشها،
شرکتها با چالشهای مختلفی روبهرو خواهند شد اما در عوض با میزان
بازدهی بیشتر و وفاداری بیشتر کارکنان به محل کارشان پاداش آن را
خواهند دید.

4

 ...........................آیندهپژوهی ...........................
دنیای آمازون
اولین «فروشگاه آینده» آمازون بدون فروشنده
فناوریهای نوین کمر خردهفروشیها را میشکند

آیندهپژوهی
[ آینده صنعت نفت ]

شیل  :2.0یاری کالندادهها به حفاران آینده نفت
تحت فشار انرژیهای تجدیدپذیر صنایع انرژی دوباره دستبهدامن فناوری میشوند

ا ِد کروکز
تحلیلگر اقتصادی

ترجمه :ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

منبعفایننشالتایم ز

چرا باید خواند:
استفاده از فناوری
ارتباطات و اطالعات
و هوش مصنوعی،
اقتصاد و صنعت جهان
را متحول کرده است.
اینكه در حفاری
صنعت نفت نیز این
فناوریها به کار بیاید،
برای هر عالقهمندی به
این حوزه جذاب است.

مراکزتحقیقاتی
فناوری نشانهای
است از تغییراتی
عظیم در مسیر
صنعت نفت و گاز
چراکه این صنعت
بهکارگیری آخرین
نوآوریها در
فناوری اطالعات را
شروع کرده است

152

فقط چند مایل پایینتــر از راهی که از دفتر مرکزی فیسبوک
منشعب میشود ،مرکز نوآور فناوری نرمافزار شرکت «شلومبرگر»
در منطقه سرسبز منلو پارک این احساس را برمیانگیزد که جایی
شبیه به یک دره سیلیکون جدید است که رویای تغییر جهان را در
سر میپروراند.
دیوارها پوشیده از برچسبهای یادداشت کوچک حاوی ایدههایی
برای شــکل محصوالت و اصول طراحی آنها است و هر ظهر جمعه
ناهارخوری پر از میوه و قطعات پیتزا است .برخی از مهندسان پشت
میزهای ایســتاده و روی تختههای تعادل میایستند تا هنگام کار
نرمش کنند .آنها از طیف گوناگونی از کشورها و سوابق کاری به آنجا
آمدهاند :یکی قبل از اینكه به آنجا بیاید در ناسا (آژانس فضایی امریكا)
بوده و دیگری در «اچبیاو» (یک شــرکت فیلمسازی) کار میکرده
است.
اشوک بالنی ،معاون فناوری مدیرعامل شلومبرگر و آدم پشت پرده
شرکت ،مثل بسیاری از مهندسان در کالیفرنیای شمالی برای رفتن به
شرکت ماشین تسال زیر پایش است.
با وجود این ،آنچه شلومبرگر انجام میدهد از یک شرکت نوعی
در دره ســیلیکون بسیار دور است :این شرکت روی افزایش تولید و
کاهش هزینههای فعالیتی کار میکند که در کانون اقتصاد کهن قرار
دارد ،یعنی تولید نفت و گاز.
مراکز تحقیقاتی فناوری که گروههای خدماتی حوزههای نفتی
ایجاد کردهاند نشانهای است از تغییراتی عظیم در مسیر صنعت نفت
و گاز چراکه این صنعت بهکارگیری آخریــن نوآوریها در فناوری
اطالعات را شــروع کرده است .تکنیکهایی مثل تحلیل پیشرفته
دادهها که مورد استفاده گوگل ،فیسبوک ،آمازون و دیگر شرکتها
قرار دارد عمدتا کســبوکارهایی را که با مشتری درگیری مستقیم
داشــتهاند با اختالل مواجه کرده اســت و همین تکنیکها اکنون
بیشازپیش در حال به کار گرفته شــدن در صنعت انرژی اســت.
بسیاری از مدیران عامل نفتی اعتقاد دارند که این تکنیکها میتواند
به طور مشابه نتایج بزرگی برای آنها داشته باشد.
فرصتهای جدیدی که در حال ایجاد شــدن است عبارتاند از
تحلیل تکانها و لرزشها برای نشــانهگذاری چاههایی که با دقت
بیشتری در مناطق حاوی نفت قرار دارند ،قادر ساختن نشانهگذاری
مدلهای ذخایری که طی عمر مفید یک حوزه نفتی تولید در آنها به
بیشترین حد میرسد و خودکارسازیای که میتواند عملیات حفاری
را ایمنتر ،کاراتر و ارزانتر کند.
تولید افزایشیافتــهای که این نوآوریها امکانپذیر میســازد،
میتواند فشــار روی قیمت نفت را کاهش دهد ،بادهای مخالفی را
برای فناوریهایی از جمله خودروهای الکتریکی ایجاد کند و مصائب
بالقوهای را برای تولیدکنندگان دیگر کشــورها که قادر نیستند از

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتاد ،فروردین 1397

هزینههای خود به طریقی مشابه بکاهند سبب شود .این امر همچنین
به معنای اخالل در بسیاری از صنایع نفتی است؛ یعنی باعث از بین
رفتن مشاغل ،تغییر در الگوها و فرهنگ کاری خواهد شد.
مت راجرز از موسســه مککنزی که یک شرکت مشاوره است،
میگوید که پیشبینیکنندگان نمیتوانند به طور کامل مقیاس این
تغییرات پیش رو را روشن کنند .او میگوید« :فکر نمیکنم بخش
عرضه مدلهای اقتصادیمان را فقط اینچنین در نظر گرفتهایم که
هرچقدر که میتوانیم نفت تولید کنید .دنیا در  10سال آینده بسیار
متفاوت احساس خواهد شد ...نسبت به جایی که ما حاال هستیم ،دنیا
مثل یک جنگ ستارگان خواهد بود».
JJهمکاری دو صنعت
صنعت نفت برای دههها در نوک پیکان پیشــرفتهای فناوری
اطالعات واقع بوده اســت .جان براون ،مدیرعامل ســابق شــرکت
«بیپی» ،کار خود را در اواخر دهه  1960با نقشــهبرداری از ذخایر
نفت در آالســکا با اســتفاده از یک رایانه شروع کرد که در آن زمان
یترین
حد اعالی پیشرفت به شــمار میرفت .در فهرست  500قو 
ابررایانههای کنونی جهان ،مالکانی از بخش خصوصی از جمله شرکت
نفتی فرانسوی «توتال» و شرکت نفتی ایتالیایی «انی» و نیز شرکت
«پترولیوم ژئو» که كارش نقشهبرداری ذخایر نفتی است ،رتبههای
اول را دارا هستند.
تفاوت کنونی بر سر ظهور خدمات رایانش ابری است که ذخیره و
تحلیل دادهها را با قیمت نسبتا کم امکانپذیر میسازد و فرصتهایی
را برای نرمافزارهای کاربردی جدید در دسترس طیف گستردهای از
شــرکتها ایجاد میکند .صنعت نفت حجم انبوهی از دادهها را هم
به صورت ســاختاری و هم به صورت غیرساختاری فراهم میکند؛
دادههای ســاختاری مثل دما و فشار و دادههای غیرساختاری مثل
فیلمهــای ویدئویی از عملیات .کمیت هر دو نــوع این دادهها مدام
در حال افزایش اســت .هزینه حســگرهایی که دادههای بیشتری
جمعآوری میکنند در حال کاهش و میزان دقت آنها در حال افزایش
است و این امر ،رصد جنبههای بیشتری از یک عملیات مثل حفاری
یک چاه را امکانپذیر میسازد.
بیل بران ،مدیر بخش اطالعات شرکت نفتی امریكایی «شورون»،
میگوید که حجم دادههایی که این شــرکت با آنها کار میکند هر
 12تا  18ماه دو برابر میشود .با گسترش میدان نفتی «تنگیز» در
قزاقستان به وسیله شرکت «شورون» ،برنامهریزی شده است که در
سال  2022تولید نفت در این میدان آغاز شود که دارای یک میلیون
حسگر خواهد بود.
با این حال ،بیشتر دادههای صنعت نفت هرگز مورد استفاده قرار
نمیگیرد .بینو متیــو ،رئیس بخش دیجیتال مدیریت محصول در

بیشتر دادههای صنعت نفت هرگز مورد استفاده قرار نمیگیرد .بینو متیو ،رئیس بخش دیجیتال مدیریت محصول در شرکت «بیکر
هیوز» که یک گروه خدمات به میادین نفتی است و اکثریت سهام آن در اختیار جنرال الکتریک است ،میگوید« :دادههای خیلی
زیادی جمعآوری میشوند اما بیشتر آنها کنار میمانند .فقط درصد کمی از آنها واقعا تحلیل میشوند».

شــرکت «بیکر هیوز» که یک گروه خدمات به میادین نفتی است
و اکثریت ســهام آن در اختیار «جنرال الکتریک» است ،میگوید:
«دادههای خیلی زیادی جمعآوری میشــود اما بیشــتر آنها کنار
میمانند .فقط درصد کمی از آنها واقعا تحلیل میشوند».
ال واکر ،مدیرعامل شرکت «آنادارکو پترولیوم» ،یک تولیدکننده
نفت مستقل امریكایی ،سال گذشــته در کنفرانس «سراویک» در
هیوستن مشاهده کرد با اینكه شــرکتها دادههای زیادی را ثبت
میکنند «اما کار زیادی با آنها نمیکنند ».او در ســخنرانی خود در
کنفرانس اضافه کــرد« :من چندین و چند ترابایت داده از لرزههای
زمین دارم و ممکن است از  5درصد آنها استفاده کنم».
حــاال این روند در حال تغییر اســت .دادههایــی که در لپتاپ
مهندســان یا روی کاغذ در خارج از میادین نفتی ذخیره شدهاند و
گاهی به صورت دســتی از آنها کپی گرفته شده ،میتوانند به جای
این کارها به طور خودکار به دفاتر شرکتها منتقل شوند .دادههای
ثبتشده قدیمی که به چند دهه قبل باز میگردند در حال تبدیل
شدن به مجموعههایی یکپارچه هستند .یک نظرسنجی از مدیران
نفتی که در سال گذشته به وسیله شرکت مشاوره «اکسنچر» انجام
شد ،نشــان داد که  70درصد این مدیران انتظار دارند بیشتر روی
فناوریهای دیجیتال سرمایهگذاری شود و بخش ذخیره و خدمات
داده در اولویت این ســرمایهگذاریها قرار داشته باشند .این حرفه
که «دادهها ،نفت جدید هســتند» به یک کلیشه تبدیل شده است
و شرکتهای زیادی اکنون در جستوجوی تبدیل کردن دادهها به
نفتهستند.
موجی از اتحاد بین شرکتهای فناوری اطالعات و کمپانیهای
نفتی به وجود آمده اســت .سال گذشته ،شرکت مایکروسافت یک
قرارداد مشــارکت اســتراتژیک را با شرکتهای «شــورون» و نیز
«هالیبرتون» امضا کرد که یک شرکت نفتی دیگر در حوزه خدمات
میادین نفتی است« .نویدیا» که چیپهای الکتریکی با کارایی باال را
میسازد و این محصوالت در وهله اول در صنعت بازیهای ویدئویی
به کار میرود ،اکنون در حال کار کردن با «شلومبرگر»« ،هالیبرتون»
و دیگر شرکتهای نفتی است تا فناوری خود را برای رصد و تفسیر
اطالعات لرزهای به کار گیرد .یک ســال قبل ،این شرکت اعالم کرد
که با «بیکر هیوز» شریک شده تا از هوش مصنوعی برای کمک به
استخراج و پردازش نفت و گاز استفاده کند.
فناوریهــای نوین در حــال ایجاد فرصتهای تجاری اســت.
شــلومبرگر که بزرگترین میادین نفتی جهان را در اختیار دارد ،به
وسیله دو برادر فرانسوی تاسیس شــد که در سال  1926شرکتی
ایجاد کردند تا از محاسبات الکتریکی برای کشیدن نقشه لرزههای
زیر سطح زمین اســتفاده کند .فهم اینكه چه چیزی در زیر سطح
زمین برای ذخایر نفت و گاز در حال رخ دادن اســت ،هنوز مهارت
اصلی این شرکت به حساب میآید اما این شرکت در حال گسترش
طیفی از خدماتی اســت که میتواند فراهم کند .سال گذشته ،این
شرکت سیستم نرمافزاری جدیدی را ارائه کرد که «دلفی» نام داشت
و عملی کردن روشهای طراحی ،حفاری و تولید چاههای نفت را با
هم امکانپذیر میساخت و میتوانست تولید کل یک میدان نفتی را
به بیشترین حد برساند.
JJتغییر اساسی
با اینكه همکاری شرکتهای فناوری و نفتی در حال اوج گرفتن

است ،برخی پیشبینیهای دیگر ،تاثیر فناوریهای دیجیتال را بیشتر
از همیشه پیشپاافتاده تخمین میزنند .آژانس بینالمللی انرژی که
طبق عادت مراقب حوزه نفت و گاز است ،سال گذشته تخمین زد که
فناوریهای دیجیتال میتواند هزینههای تولید نفت و گاز را بین 10
تا  20درصد کاهش دهد.
اما بالنی میگوید که دیجیتال شدن بازنمای یک «تغییر اساسی»
در اقتصاد صنعت نفت است ،درست مثل پیشرفتهایی که حفاری
افقی و استخراج نفت با آب 15 ،سال قبل تولید نفت شیل را از نظر
اقتصادی قابلتوجیه ساخت .او میگوید« :این فناوری میتوانست به
نگه داشتن قیمت نفت در سطحی منطقی ،یعنی بشکهای  60دالر،
کمک کند و به هرکســی اجازه دهد از نظر اقتصادی تولید را انجام
دهد».
شرکت جنرال الکتریک نیز مثل شلومبرگر در حال انتقال بخشی از
عملیاتش به منطقه «بی اریا» در سانفرانسیسکو است تا ارتباط خود
را با کسبوکارهای فناوری اطالعات بومی آنجا و دانشگاه استنفورد
افزایش دهد و از مجموعه مهارتهای این منطقه بهره بگیرد.
شــرکت «بیکر هیوز» در امتداد دره سیلیکون در منطقه «سن
رامون» یک مرکز فناوری دیجیتال دارد که با بخش عملیات نرمافزاری
شریک خود ،جنرال الکتریک ،در یک ساختمان قرار دارد .این شرکت
همچنین از پلتفرم نرمافزاری جنرال الکتریک یعنی «پریدیکس»
استفاده میکند تا از برنامههای کاربردی آن برای صنعت نفت و گاز
بهره بگیرد.
یکی از بخشهای صنعت نفت که با بیشــترین سرعت در حال
رفتن به ســمت اســتفاده از ظرفیتهای فناوریهای نوین است،
کسبوکارهای نفت شیل در امریكای شمالی است .هر سال چندین
هزار چاه نفت شــیل در حال حفاری اســت و استفاده از درسهای
عملیات گذشــته و بهکارگیری سریع این درسها ،در حال حاضر با
فناوریهای نوین ممکن شده است .همین امر باعث شده است که
میزان بهرهوری تولید نفت شیل در سالهای اخیر بهشدت افزایش
یابد تا جایی که برخی کارشناســان برای همکاری صنایع فناوری و
صنایع نفت شیل ،اصطالح «شیل  »2.0را ساختهاند.

یک نظرسنجی از
مدیران نفتی که
در سال گذشته
به وسیله شرکت
مشاوره «اکسنچر»
انجام شد ،نشان
داد که  70درصد
این مدیران انتظار
دارند بیشتر روی
فناوریهای
دیجیتال
سرمایهگذاری
شود و بخش
ذخیره و خدمات
داده در اولویت این
سرمایهگذاریها
قرار داشته باشند.
این حرفه که
«دادهها ،نفت جدید
هستند» بهیک
کلیشهتبدیلشده
است و شرکتهای
زیادی اکنون در
جستوجوی
تبدیل کردن دادهها
بهنفتهستند
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در دنیای امروز ،دادهها در نقش یک نفت جدید قرار گرفتهاند و مهمترین کاالی
عصر دیجیتال به شمار میروند .اینكه چه کسانی کنترل اطالعات را در اختیار
داشته باشند ،برندهها و بازندهها را در سالی که پیش رو داریم مشخص میکند.

[ آینده کشتیرانی ]

ایده بزرگ حملونقل :کشتیهای باربری الکتریکی

تابستان امسال اولین قایق باری برقی هلندی به آب انداخته خواهد شد
شــرکت تســا سالهاســت در زمینه تولید خودروهای
الکتریکی فعالیت میکند و حاال یک شــرکت هلندی با
همیــن ایده ،فکر بزرگ دیگری را در ســر میپروراند که
ممکن است همانطور که تسال کل صنعت خودروسازی
را تحت تاثیر قرار داده ،آن شرکت نیز صنعت کشتیسازی
را متحول کند .شــرکت «پورت الینــر» در نظر دارد یک
قایق باربری بدون سرنشــین را که نام «تسالی کانالها»
دنیل بافی
را روی آن گذاشــته ،در آبراههای داخلی هلند و بلژیک به
گزارشگر اقتصادی
کار بگیرد .این کشــتی در تابستان امسال به آب انداخته
خواهد شد و بهشدت مصرف وسایل نقلیه دیزلی و انتشار
ن
منبع گاردی 
گازهای گلخانهای را کاهش خواهد داد .اولین کشتیهای
چرا باید خواند:
باربری تمامالکتریکی ،بدون انتشار گاز گلخانهای و دارای
استفاده از انرژی
قابلیت حرکت بدون خدمه و سرنشــین از تابستان سال
الکتریکی برای
جاری میالدی ،در بندرهای انتورپ ،آمســتردام و روتردام
جلوگیری از
فعالیت خود را آغاز خواهند کرد .این کشتیها چون برای
تغییراتاقلیمی،
حملونقل کاالها در آبراههای داخلی بلژیک و هلند در نظر
بهتدریج بسیاری از
گرفته شدهاند ،طوری طراحی شــدهاند که بتوانند از زیر
قبال
عرصههایی را که
پلها رد شوند و انتظار میرود که بتوانند بهشدت از میزان
و
تحت اختیار نفت
استفاده از کامیونهای دیزلی که برای حمل محمولهها در
فسیلی
سوختهای
این بنادر اســتفاده میشوند ،بکاهند .موتور الکتریکی این
نوردد.
بود درمی
کشــتیها با یک باتری شش متری کار خواهد کرد که در
انرژی
این
از
استفاده
کنار ساحل شارژ خواهد شد که انرژی آنها را شرکت «انکو»
یکی
رانی
ی
در کشت
از انرژیهای بدون کربن و تجدیدپذیر تولید میکند .این
جذاب
مسائل
از
قایقهای باری طوری طراحی شدهاند که بتوانند بدون هیچ
عرصه
فعاالن
برای
خدمهای کار کنند با وجود این ،در اولین دوره فعالیتشان
حملونقل است.
کسانی در کشتی خواهند بود .زیرساختهای جدید برای
ایــن کار در حوالی برخی از شــلوغترین آبراههای داخلی
کشــورهای اروپایی احداث شده است و در آینده فعالیت این کشتیها با مشکالت مربوط به
کمبود زیرساخت مواجه نخواهد بود .در ماه اوت امسال ،پنج قایق باری برقی به طول  52متر
و عرض  6.7متر با توان حمل  24کانتینر  6متری به وزن  425تن ،شروع به کار خواهند کرد.

موتور الکتریکی این کشتیها با یک
باتری شش متری کار خواهد کرد
که در کنار ساحل شارژ خواهد شد
و انرژی آنها را شرکت «انکو» از
انرژیهای بدون کربن و تجدیدپذیر
تولید میکند.
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طبق اعالم شرکت «پورت الینر» ،سازنده این کشتیها ،چون قایقهای باری مثل کشتیهای
سنتی محوطهای برای موتورخانه نیاز ندارند ،دارای  8درصد فضای بیشتر نسبت به کشتیهای
قدیمیهستند.
اگر این کشتیهای باری فعالیت خود را شروع کنند ،انتظار میرود که  23کامیون که عمدتا
با سوخت دیزلی کار میکنند از جادهها حذف شوند و وظیفه خود را به این کشتیها بدهند تا
کار حملونقل را از مسیر آبراههای داخل بندر انجام دهند.
در آینده دورتر ،شــش کشــتی باری بزرگتر با طول  110متر که میتوانند  270کانتینر را
حمل کنند ،از جعبههایی با چهار باتری استفاده خواهند کرد که توان  35ساعت حرکت در آب
را خواهند داشت .آنطور که ادعا شده ،استفاده از آنها میتواند بهتنهایی موجب کاهش سالیانه
حدود  18هزار تن دیاکسید کربن شود .طبق اعالم موسسه آماری «یورو استت» ،با اینكه میزان
استفاده از مسیرهای آبی برای حمل کاال افزایش یافته 74.9 ،درصد محمولهها در اتحادیه اروپا
از جادهها و در مقایســه 18.4 ،درصد آنها از طریق ریلی و  6.7درصد آنها از مسیرهای آبراههای
داخلی حمل میشود .حملونقل کاال یکى از فعالیتهاى عمده کشور هلند بوده و واقعشدن در
کنار دریاى شمال و مصب رودهاى راین ،ماس و شلدت ،این کشور را به دروازه اروپا مبدل ساخته
است .تردد کشتىهاى بارگیرى در بندر روتردام که بزرگترین بندر جهان است ،ساالنه میلیونها
تن کاال را جابهجا مىکند .در حال حاضر هلند براى اثبات قابلیت بندر روتردام درصدد مدرنیزه
کردن آن برآمده است ،و براى گسترش راههاى اتومبیلرو تونلهایى را در زیر راههاى آبى در دست
احداث دارد .همچنین هلند ،داراى شــبکه وسیع رودخانهها و کانالهاى قابل کشتیرانى براى
کشتىهاى  50تن و بیشتر است .وجود نزدیک به  4هزار و  600کیلومتر آبراههای داخلی ،باعث
توسعه کشتیرانى این کشور شده ،بهطورىکه حدود یکسوم حملونقل کاالهاى داخلى هلند ،از
طریق کانالها و آبراههای داخلى آن صورت مىگیرد .کشتیهای باری الکتریکی در هلند با بودجه
 7میلیون یورویی از محل یارانههای اتحادیه اروپا و بودجه اضافیای که از بندرهای درگیر پروژه به
آنها رسیده ،توسعه پیدا کردهاند .شرکت «پورت الینر» معتقد است میتواند هر سال  500کشتی
باری تولید کند تا بتواند صنعت حملونقل کاال و محمولهها را با تحولی انقالبی روبهرو سازد .در
عین حال ،موتورهای الکتریکی و باتریهای برقی این کشتیها میتوانند روی قایقهای قدیمیتر
نیز نصب شــوند .مدیرعامل شرکت سازنده این کشتیهای باری ،تون فن میگن ،به مجله «لود
استار» که یک نشریه فعال در حوزه صنعت کشتیرانی تجاری است ،میگوید این قایقهای باری
اولین نمونهها در جهان هستند که با باتریهای کربن طبیعی کار میکنند و تنها برخی کشورهای
اروپایی که دارای پلهای خیلی کوتاه هستند ممنوع کردهاند که آنها بیش از اندازه بار کشتیهای
دیگر بار حمل کنند.

فابر -كاستل سال گذشته در برزیل  -یکی از بزرگترین بازارهایش -پلتفرمی را راهاندازی کرد که هنرمندان میتوانستند
آثار و ایدههای خالقانه خود را به اشتراک بگذارند .این شرکت همچنین دانشکدههای هنرهای زیبا در ژاپن و لبنان تاسیس
کرده که الگوی آن یکی از این دست دانشکدهها در منطقه «اشتاین» در خارج از نورنبرگ است.

[ آینده شرکتهای سنتی ]

«فابر-كاستل» مدادها را برای عصر دیجیتال تیز میکند

چطور یک شرکت کامال سنتی تالش کرده است در فضای کسبوکار آینده باقی بماند؟
اگر انقالب دیجیتال هرچیزی را در زبالهدان تاریخ بفرستد ،شاید فکر
کنید یک مداد پیشپاافتاده میتواند در صف اول این اتفاق قرار بگیرد.
با این حال ،شــرکت مدادسازی فابر -كاستل مثل دوران گذشته در
مقام ابزار خطخطی و رنگ کردن و همچنین وسیله ضداضطراب برای
کاهش فشار کار کسلکننده روزانه و جذبه بیامان تلفنهای هوشمند،
 256سال پس از تاسیس همچنان پررونق است.
دنیل راجر ،مدیرعامل شرکتی خانوادگی که این بنگاه مدادسازی را
در تملک خود دارد ،میگوید« :ما میبینیم افرادی که همه از ابزارهای
دیجیتال استفاده میکنند دوباره به روشهای دستی نشان دادن خود
رجوع میکنند .این کار مثل یک گرایش معکوس به دیجیتالی شدن
است از لحاظ استفاده از محصوالت و البته اتفاقی است که ما خیلی
دوست داریم شاهدش باشیم».
ُمد شدن رنگآمیزی بزرگساالن که در کتابهایی انجام میشود
که دارای مضامین و الگوهای مختلف برای کامل کردن اســت ،مثل
کتابهای رنگآمیزی کودکان ،باعث افزایش فروش فابر -كاستل تا
 667میلیون یورو در سال مالی  2016-17شده است.
راجر میگوید با اینكه این موج فروکش کرده است ،روندهای تازه
مثل «دفترهای بولتدار»  -ترکیبی از دفترهای یادداشــت کارهای
روزانه و خطخطی کردنهای هنری  -فروش شــرکت مدادسازی را
در دوره  2017-18ثابت نگه خواهد داشت .فابر -كاستل همچنین به
دنبال حرکت به سوی دنیای آنالین است تا در آن ،با پیاده کردن یک
گالری آنالین ،از مزیتهای خود بهره ببرد.
فابر -كاســتل ســال گذشــته در برزیل  -یکــی از بزرگترین
بازارهایش -پلتفرمی را راهاندازی کرد که هنرمندان میتوانستند آثار

و ایدههای خالقانه خود را به اشتراک بگذارند .این شرکت همچنین
دانشکدههای هنرهای زیبا در ژاپن و لبنان تاسیس کرده که الگوی آن
یکی از این دست دانشکدهها در منطقه «اشتاین» در خارج از نورنبرگ
است؛ جایی که فابر -كاستل ساالنه  150میلیون مداد رنگی میسازد.
یک کارخانه بزرگتر این شــرکت در برزیل هر ســال بیش از 2
میلیارد مداد میسازد .با کنار هم قرار دادن این مدادها از طول ،تولید
ساالنه این کارخانه میتواند  10بار دور زمین را بچرخد.
شرکت فابر -كاستل برای  9نسل در یک خانواده قرار داشته و طی
این مدت ،با خطرات مکرری که وجود آن را تهدید کرده مواجه شده
است .قصری که مشرف به کارخانه این شرکت بود به وسیله نازیها به
اشغال درآمد و بعد از جنگ جهانی دوم ،این قصر به وسیله امریكاییها
تصرف شد تا محل اسکان روزنامهنگارانی باشد که محاکمات جنایات
جنگی نورنبرگ را پوشش میدادند.
در مورد آنچه امروز ممکن است اختالل دیجیتال خوانده شود ،باید
گفت که ابداع ماشینحساب الکترونیکی در دهه  1970عمال یکشبه
کار فرعی فابر -كاســتل را که درست کردن خطکش مهندسی بود
از بین برد.
ســال گذشته فابر -كاســتل راجر را بهعنوان اولین مدیرعامل از
خــارج خانواده مالک آن ،به این ســمت منصوب کرد .برای او ،عصر
دیجیتال و رســانههای اجتماعی یک فرصت هستند .راجر که یک
مرد سوئیسی  49ساله با سابقه فعالیت در صنعت ساخت ساعتهای
لوکس است ،میگوید« :دوران دیجیتال ما را قادر میسازد به مشتریان
و مصرفکنندگانمان خیلی نزدیک شویم ،با آنها تعامل داشته باشیم و
بازخورد مستقیم محصوالت و روندهایمان را دریافت کنیم».

داگالس بیزواین
گزارشگر اقتصادی

منبع رویتر ز

چرا باید خواند:
بسیاری از
کسبوکارهایی که
در دنیای دیجیتال
ذهن به آنها معطوف
نمیشود ،اکنون
در حال دگرگون
شدنهستند ،مثل
مدادسازی .نگاه به
این تحوالت زاویه نگاه
فعاالن اقتصادی و
کارآفرینان را وسیعتر
میکند.

شرکتی باقیمانده از قرن هجدهم
در بســیاری از کشــورهای جهان ،فابر -كاســتل در بازار لوازم طراحی و هنری پیشروی مطلق به شمار
میرود و همچنین در تولید کاالهای لوکس چرمی و ابزار نوشتن هم فعال است .دفتر مرکزی این شرکت در
منطقه «اشــتاین» آلمان قرار دارد و دارای  14کارخانه در سرتاســر جهان و  20واحد فروش سراسری است.
گروه فابر -كاستل در بیش از  100کشور جهان تقریبا  7هزار نفر پرسنل دارد« .بنیاد فابر -کاستل» متعلق به
خانوادهای است که مالک این شرکت هستند و این خانواده همچنان اداره آن را بر عهده دارد .کاسپار فابر که
یک کابینتساز بود ،در سال  1761در همین منطقه اشتاین شرکت را تاسیس کرد .اولین شعبات این شرکت
بین دهههای  1840تا  1870در شهرهای نیویورک ،لندن ،پاریس و بعدتر در وین و سنپترزبورگ راهاندازی
شــد .در سال  1900در پی یک وصلت خانوادگی ،نام شرکت به فابر -كاستل تغییر یافت .نشریه «بیدابلیو
دیسراپت» که یک نشریه آنالین حوزه کارآفرینی است ،گزارش داده است که فابر -كاستل شرکت پیشرو در
تولید ابزار و لوازم هنری است که طی پنج سال گذشته توانسته به رشد یکرقمی باالیی دست پیدا کند .این
شرکت حدود  350نوع محصول که لوازم طراحان و نقاشان است ،از مداد رنگی گرفته تا پاستل ،تولید میکند.
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آیندهپژوهی
[ آینده خردهفروشی ]

اولین «فروشگاه آینده» آمازون بدون فروشنده
فناوریهای نوین کمر خردهفروشیها را میشکند

جفری داستین
گزارشگر اقتصادی

منبع رویتر ز

چرا باید خواند:
خودکارسازی تا
حدی پیش رفته که
برخی از شرکتهای
خردهفروشی
عامل انسانی را
از فروشگاههای
فیزیکی خود حذف
میکنند .آشنایی با این
روندها ،برای فعاالن
اقتصادی که به آینده
میاندیشندجالب
خواهد بود.

شــرکت آمازون اولین مغــازه خواربارفروشــی خود را کــه در آن
صندوقهای خروجی قرار ندارد و افراد مثل دروازههای ورودی میتوانند
از آن خارج شــوند ،در سیاتل افتتاح كرده است .این اتفاق یک سال بعد
از اینكه روی این ایده کار شــده بود رخ داد و آنطور که شرکت آمازون
گفته است ،تجربهای را به سمت جلو حرکت میدهد که عاقبت میتواند
خردهفروشی در مغازههای آجر و سیمانی را بهشدت دگرگون کند.
شــعبه شــرکت آمازون در ســیاتل که با نام «آمازون گو» شناخته
میشود ،متکی به دوربینها و حسگرهایی است که آنچه را خریداران از
قفسهها برمیدارند و آنچه را سر جایش میگذارند رصد میکنند .بنابراین
صندوقهای ســر راه خروجی كه اجناســی را که مشتریان میخواهند
حساب میکنند و بعد پول آنها را میگیرند ،به مراحلی زائد تبدیل شده
است؛ مشتریان بعد از ترک فروشــگاه با استفاده از کارتهای اعتباری
خود صورتحساب را دریافت میکنند و مبلغ خرید از حساب آنها کسر
میشــود .برای خواربارفروشیها و فروشگاههای کوچک محلی ،افتتاح
شــعبه خودکار شرکت آمازون در سیاتل ،خبر از ضربه احتمالی دیگری
است که به دست بزرگترین شرکت خردهفروشی جهان به آنها وارد آمده
است .شرکت آمازون فروشگاههای زنجیرهای «هول فودز» را که با فناوری
پیشرفته کار میکرد ،در سال گذشته به قیمت  13.7میلیارد دالر خرید.
صفهای طوالنی خرید پشت صندوقهای فروشگاهها خریداران را ناراحت
میکرد ،بنابراین شرکتی مثل «هول فودز» که در حال ارزیابی این بود که
چطور زمان انتظار را برای خرید کوتاه کند ،برای خریده شدن به وسیله
آمازون یک مزیت به حساب میآمد.
با این حال ،شرکت آمازون بحثی به میان نیاورده است که چه موقعی
به تعداد مکانهای فروشگاههای خودکار «آمازون گو» اضافه خواهد کرد و

دوربینها و حسگرهای شناسایی نوع و وزن کاالها به فروشگاه کمک میکند تا دقیقا مشخص کند مردم چه چیزهایی
را با چه مشخصاتی برمیدارند.
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نیز تکرار کرده است که برنامهای ندارد فناوری موجود در این فروشگاههای
خودکار را به فروشــگاههای بزرگتر و پیچیدهتر «هول فودز» نیز اضافه
کند.
آمازون که از ابتدا خردهفروشــی را تنها به روش آنالین انجام میداد،
اخیرا تصمیم گرفته بود که فروشگاههای فیزیکی خود را نیز راه بیندازد.
بنابراین اولین فروشگاه فیزیکی آمازون به سبک رایج در  5دسامبر سال
 2016در قالب یک دوره آزمایشی با به کار گرفتن نیروی انسانی معمول
افتتاح شــد .در آن زمان ،آمازون اعالم کرد که انتظار دارد اعضای عادی
این شرکت بتوانند از این فروشگاهها در اوایل سال  2017استفاده کنند.
اما طبق اعالم کسی که از نزدیک با این پروژه درگیر بوده ،چالشهایی در
این میان وجود داشته است .این فرد میگوید که یکی این چالشها شامل
شناسایی درست خریداران با قد و قامت مشابه میشده است .همچینن او
میگوید وقتی بچهها طی دوره آزمایشی از فروشگاه خرید میکردند ،چون
اقالم را در جاهای درست خود نمیگذاشتند و آنها را جابهجا میکردند،
باعث ایجاد هرجومرج در سیســتم شناسایی فروشگاه میشده است .اما
جیانا پورینیی ،معاون بخش «آمازون گو» ،میگوید که این فروشگاه به
لطف چهار سال کار مقدماتی ،در مرحله آزمایشی خیلی خوب کار کرده
اســت .او میگوید« :این فناوری موجود نبود .بنابراین فناوریای که ما
اکنون در فروشگاه استفاده کردهایم واقعا وضعیت پیشرفته هنر رایانهای
شدن و یادگیری ماشینی است».
او به یکی از قفســههای فروشــگاه نزدیک میشــود که در آن دو
بستهبندی مشابه قهوه «استارباکس» وجود دارد؛ یکی از بستهبندیها
قهوه با خامه است و دیگری قهوه معمولی .معاون فروشگاه میگوید« :اگر
شما به این محصوالت نگاه کنید ،میتوانید ببینید که خیلی شبیه به هم
هستند ».اما فناوری آمازون با یادگیری ماشینی توانسته است آنها را از
یکدیگر تشخیص دهد .فروشگاه خودکار آمازون در سیاتل که  167متر
مربع وسعت دارد و الگویی اســت برای فروشگاههای آینده ،زیر یکی از
ساختمانهای اداری شرکت آمازون قرار گرفته است .برای شروع خرید،
مشــتریان باید اپلیکیشن «آمازون گو» را در تلفن همراه هوشمند خود
اسکن کنند و از دروازه ورودی فروشگاه بگذرند.
اقالم خوراکی حاضرشــده برای ناهار همان ابتدای ورود اشــتهای
مشــتریان را تحریک میکند .در عمق بیشــتر ،خریــداران میتوانند
مجموعهای کوچک از خواربار بیشتر شامل گوشت و لبنیات پیدا کنند.
حتی برای اقالمی که خرید آنها نیاز به این دارد که شخص خریدار از یک
سن خاص باالتر باشد ،یکی از حسگرهای فروشگاهی کارت شناسایی فرد
را کنترل میکند.
دوربینها و حسگرهای شناسایی نوع و وزن کاالها به فروشگاه کمک
میکند تا دقیقا مشــخص کند مردم چه چیزهایی را با چه مشخصاتی
برمیدارند .بیشتر مشتریان میگویند که محیط فروشگاه برای آنها راحت
و دلپذیر است و حتی فرایند عبور از دروازههای خروج هم همین احساس
را در آنها ایجاد میکند.

کل هزینه تولید بسته باتری جنرال موتورز مثل همان بستهای که در مدل کنونی «بولت ایوی»
به کار رفته است ،بین  10هزار تا  12هزار دالر است که معادل یکسوم قیمت کل مدل 36
هزار دالری این خودرو به حساب میآید.

[ آینده شرکتداری ]

درس جنرال موتورز برای آیندگان

دوران اینکه یک شرکت کسبوکارهای گوناگون زیادی را مدیریت کند سپری میشود

در سال  1967جلد مجله تایم یک پرتره چشمگیر از هرالد جرین ،فعال در
حوزه تولیدات صنعتی ،بود که زیر یک نوار قرار گرفته بود که این عنوان رویش
چاپ شده بود« :مجتمعهای صنعتی :غولهای جدید کسبوکار» .این شعار
به نظر میرسید برای کل آن دوران مناسب بود .طی دهه  ،1960جرین صدها
مورد خرید شرکت را انجام داده بود تا با ادغام آنها بتواند شرکت «اینترنشنال
تلفن اند تلگراف کورپ» (شرکت بینالمللی تلفن و تلگراف یا به طور مخفف
«آیتیتی») را بسازد .این شرکت مجموعهای سرگیجهآور از کسبوکارها بود
 هرچیزی از شرکت نانسازی «واندر ب ِرد» تا شرکت هتلداری «شرایتون» تاغول الوارسازی «ریونیر» که یکی از بزرگترین صاحبان زمین در امریکا بود.
اما بعد از اینکه مدل پیشروی امریکایی کسبوکار معرفی شد ،این غول آب
ش شرکتها بیشتر
رفت .طی چند دهه بعد ،سلسلهای از تقسیم شدنها و فرو 
بخشهــای «آیتیتی» را کند و آنچه را که امروز در قالب یک تولیدکننده
کوچک قطعات صنعتی و هوافضایی میبینیم باقی گذاشت.
برای جری دیویس ،یک استاد کسبوکار در دانشگاه میشیگان که روی
سازمان شرکتها مطالعه کرده ،کوچک شدن «آیتیتی» امری غیرطبیعی
نبود .نهادهایی که به مجتمعهای اقتصادی  -اگر شــما ترجیح بدهید ،باید
گفت شرکتهای چندصنعتی یا گروههای تجاری -معروف هستند ،زمانی
بهرهوریای فراهم میکردند که ســرمایهگذاران نمیتوانســتند آن میزان
بهرهوری را در بازار چشموگوشبســته و ابتدایی ســرمایه به دســت آورند.
تشکیالت بیدروپیکر شــرکتهایی مثل «آیتیتی»« ،لیتون اینداستریز»
و «لینگ -تمکو -وت» اساســا تا حدی به عنوان بودجه مشــترک فعاالنه
مدیریتشده عمل میکردند و تا حدی نیز در قالب فروشگاههای عرضه سهام
خصوصــی در دوران قبل از مفاهیمی همچــون «همافزایی» و «مزیتهای
رقابتی»؛ این کار آنها را از هدف غایی و علت وجودیشان دور میکرد .زمانی
که سرمایهگذاران شروع کردند به سؤال پرسیدن درباره اینکه واقعا مدیرانی
که خوره قرارداد بستن و معامله کردن شرکتها هستند میتوانند هرچیزی را
از تولید صابون تا خشکبار مدیریت کنند ،سقوط این نوع مدل تجاری شروع
شــد .دیویس میگوید« :ما در دهههای  1960و  1970عاشق مجتم عهای
تجاری بودیم و سپس از آنها متنفر شدیم».
شــرکت جنرال الکتریک در قالب آخرین نمونه ،این درس را به ما داده
اســت .از این مجتمع صنعتی اصیل امریکایی انتظار میرود که با ســاختار
توســعهیابنده خود بتواند خیلی کارآمد فعالیتهای خود را پی بگیرد .این
شرکت که تاریخچهاش به دوران توماس ادیسون بازمیگردد ،حیات داخلی
خود را در قرن بیستم از سازنده المپهای حبابی الکتریکی و توستر ،به سوی
یک ستون فقرات صنعتی برای رشد امریکا تغییر داد و یکی از ابزارهایی بود
کــه امریکا را به یک ابرقدرت جهانی تبدیل کرد .در نهایت جنرال الکتریک
وارد صنعت موتورهای جت و نیروگاههای برق هم شد .جک ِولش ،مدیرعامل
باریکبین این شــرکت در دهههای  1980و  1990که به قابلاحترامترین
مدیر و مرشد مدیران تبدیل شده ،در کنار فعالیتهای تولیدی شرکت جنرال
الکتریک دستبهکار ایجاد بزرگترین شرکتهای خدمات مالی امریکا شد.
اما بهتدریج پرواز بلند شــرکت جنرال الکتریک که عمال تبدیل به یک

هلدینگ و مجتمع صنعتی بزرگ شــده بود ،به زمین نشست :قیمت سهام
جنرال الکتریک از دســامبر  2016به نصف سقوط کرده است و این شرکت
ناچار شــد تعدادی از واحدهای کلیدی خود را کنار بگذارد؛ واحدهایی مثل
روشنایی و ســاخت لوکوموتیو .همچنین کمیسیون ســهام و اوراق بهادار
امریکا شروع کرد به تحقیق درباره سابقه فعالیتهای حسابداری این شرکت.
دســتکم اینطور که پیداست جنرال الکتریک در حال تغییر شکل سریع
است و روزهایی که در قالب یک ابرمجتمع صنعتی فعالیت میکرد به شماره
افتاده است .جنرال الکتریک تنها شرکتی از این دست نیست که در قالب یک
مجتمع صنعتی بزرگ فعالیت میکرده و حاال با مشــکل مواجه شده است.
هلدینگهای صنعتی زیادی هســتند که به همین بال گرفتار شدهاند؛ مثل
ی ِول اینترنشنال اینک» که هیچگاه مثل
«یونایتد تکنالجیز کورپ» و «هان 
جنرال الکتریک گسترده نشدند اما تا حدی در زمینه کاری خود توسعه یافتند
و با اینکه باز هم مثل جنرال الکتریک به مشکل برنخوردند اما ناچار شدند به
شرکتهایی کوچکتر تقسیم شوند .دنیای دیجیتال نیز باعث به وجود آمدن
مجتمعهای اقتصادی نوظهور مثل «آمازون» و «آلفابت» شده است.
سرمایهگذاران هنوز میتوانند پشت سر مجتمعهای اقتصادی و صنعتی
پنهان شــوند؛ همه این مسائل فقط پشت ســر یک نام پنهان شده است.
برای مثال ،در والاســتریت ،جف بــزوس در آمازون تصور میکند که هیچ
کار اشــتباهی در مجتمعهای بزرگ رخ نداده است .وارن بافت هم در مقام
یک ســرمایهگذار همین فکر را دارد .اما مسئله این است که آهستهآهسته
مجتمعهــای صنعتی که در مدلهای اقتصادی گذشــته خیلی خوب کار
میکردند و توســعه مییافتند ،این روزها به این نتیجه رســیدهاند که باید
کارهای تخصصی خود را پی بگیرند و وارد کارهای متفرقه و بخشهایی که
به کار اصلی آنها مربوط نیســت نشوند .همین وضعیت است که مدلهای
اقتصادی سالهای آینده صنایع را مشخص میکند.

ریک کلو
تحلیلگر اقتصادی

ک
منبع بلومبرگ بیزینسوی 

چرا باید خواند:
در اقتصاد کالسیک،
ایجادمجتمعهای
صنعتی و اقتصادی
چندشاخ ه از جمله
ساختارهای موکد
برای کسبوکارها به
حساب میآمد ،اما
حاال نادرست بودن این
ساختار میتواند برای
کارآفرینان جالب به
نظر برسد.
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آیندهپژوهی

[ آینده کشتیرانی ]

کاپیتان از راه دور

صنعت کشتیرانی برای کاهش هزینه جانی و مالی حمل بار چه برنامهای دارد؟

جاشوا هاگیگو
گزارشگر

ترجمه :فرزانه سالمی
خبرنگار و مترجم

ت
منبعنیوساینتیس 

چرا باید خواند:
در صنعت کشتیرانی
آینده دنیا قرار نیست
شاهد حوادثی
مثل تراژدی کشتی
سانچیباشیم.
بخوانیدتاببینید
چرا.
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ناخدای کشتی «سویتزر هرمود» کشتیاش را هدایت کرد تا در
اســکلهای در کپنهاک دانمارک پهلو بگیرد .بعد آن را دوباره از کنار
اسکله حرکت داد ،دوری  ۳۶۰درجهای زد و کشتی را چند کیلومتر در
آبهای اطراف پیش برد .سپس دوباره کشتی را به نقطه اول بازگرداند.
شــاید فکر کنید این دیگر چه مانور بیربطی بود .اما واقعیت این
اســت که این حرکات اهمیت زیادی داشــتند؛ چون ناخدا اصال در
کشتی سویتزر هرمود حاضر نبود!
این نمایش موفقیتآمیز با کنترل از راه دور در کشتیرانی در سال
 ۲۰۱۷میالدی انجام شد و در نوع خودش اولین و مهمترین بود .این
آزمایش درواقع محصول تجربه مشترک رولز رویس و شرکت سویتزر
بود که در زمینه یدککشی پیشرفته فعالیت میکند.
این روزها بحث کشتیهای خودران و کنترلشونده از راه دور در
عرصه صنعت کشتیرانی به شدت داغ است .یک علتش این است که
صنعت کشتیرانی در تالش است تلفات انسانی (خدمه) را در جریان
حوادث مربوط به کشــتیها به حداقل برساند و کنترل کشتی از راه
دور ،یکی از مهمترین راههای تحقق این هدف به شمار میرود.
وقوع حادثه دلخراشــی مثل برخورد نفتکش سانچی با یک کشتی
باری چینی در سیصدکیلومتری شانگهای که به از دسترفتن تمام خدمه
آن انجامیــد یکی از تازهترین تراژدیهای بزرگ در عرصه کشــتیرانی
بینالمللی است .تعداد و ابعاد این حوادث باالست و صنعت کشتیرانی
درصدد است آینده را طوری تغییر دهد که این هزینههای جانی و مالی به
حداقل برسند .برای بررسی این موضوع ،باید صنعت کشتیرانی متعارف
(امروز) و غیرمتعارف (آینده) را در کنار هم بررسی کنیم.
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JJتصاویری از غرقشدن یک کشتی
در روز آخر ماه مارس ســال  ،۲۰۱۷کشتی باربری بزرگ استالر
دیزی وسط اقیانوس اطلس جنوبی بود که خدمهاش ناگهان صدای
بلندی شــنیدند و بالفاصله بعدش کشتی به سرعت به یک سمت
خم شد .افسران کشتی فورا سیگنال کمک را مخابره کردند اما وقت
برای هیچکاری وجود نداشــت .خوزه کابراهان یکی از خدمه کشتی
جلیقه نجات و یک لباس سرتاسری را که برای گرمنگهداشتن بدن
در آبهای ســرد طراحی شده قاپید و فورا شروع به حرکت کرد .اما
آب با سرعت به داخل کشتی میریخت و او چارهای جز اینکه به قلب
اقیانوس بپرد نداشت.
کابراهان میگوید شدت امواج طوری بود که حس میکرد داخل
ماشین لباسشویی افتاده اســت .او باالخره توانست خودش را روی
سطح آب برســاند اما در این زمان کامال تنها بود و هیچ نشانهای از
کشتی استالر دیزی دیده نمیشد .او بعد از مدتی یکی دیگر از خدمه
را هم روی آب پیدا کرد و هردو به یک قایق نجات آویزان شدند و ۲۴
ساعت بعد یک کشتی دیگر پیدایشان کرد .با وجود آنکه جستوجوی
گستردهای برای پیدا کردن سایر خدمه استالر دیزی صورت گرفت،
هیچیک از  ۲۲خدمه دیگر پیدا نشدند.
کشتی استالر دیزی  ۲۶۰هزار تن سنگ آهن را از برزیل به چین
میبرد .این کشــتی با درازای  ۳۲۰متر ،در طبقهبندی کشتی والک
قرار داشــت که بزرگترین نوع کشــتی حامل سنگ فلز محسوب
میشود .چنین کشتیهایی قرار نیست غرق شوند؛ آن هم در آبهای
آرامی مثل اقیانوس اطلس جنوبی .مشخص نیست که در آن لحظه

صنعت کشتیرانی در تالش است تلفات انسانی را در حوادث به
حداقل برساند و کنترل کشتی از راه دور ،یکی از مهمترین راههای
تحقق این هدف به شمار میرود.

خاص در  ۳۱ماه مارس سال  ۲۰۱۷دقیقا چه بالیی سر کشتی استالر
دیزی آمد .اما پرسشهای زیادی در این زمینه مطرح است که ما را به
قلب صنعت کشتیرانی و روزهای سخت فعلیاش میبرد.
JJکشتیرانی تجاری در چه حال است؟
آمار نشان میدهد که اگر کشتیهای مسافربری و ناوهای یدککش
را کنار بگذاریم ،حدود  ۵۱هزار کشتی تجاری در اقیانوسهای جهان
در حال حرکتاند که اکثرشان دارند باری مثل نفت خام یا خودرو یا
یخچال یا هر چیز دیگر حمل میکنند .بنا بر آماری که در کنفرانس
تجارت و توسعه ســازمان ملل متحد ارائه شده ،حدود  ۸۰درصد از
کاالهای مبادلهای در جهان از طریق آب جابهجا میشوند.
علت این اقبال به استفاده از راه آبی این است که کشتیها کاالها
را به شــکلی ارزان  -و هرچند آهسته -جابهجا میکنند .کشتیها
در عین حال در مقایســه با سایر روشهای حمل و نقل ،دیاکسید
کربن کمتری آزاد میکنند .اما کشــتیرانی نیز پر از مخاطره است.
طوفانهای عظیم ،شورش در داخل کشتی ،دزدان دریایی و برخورد با
کشتیهای دیگر از گذشته تا حال همواره کشتیها را به خطر انداخته
و حاال هم این موارد بسیار بیشتر از آنچه که فکر کنید اتفاق میافتند.
صنعت کشــتیرانی از لحاظ سوددهی نیز شــرایط دشواری را
میگذراند .مســئله این اســت که افزایش تجارت دریایی در اوایل
دهه  ۲۰۰۰باعث شده بود کشتیداران ترغیب شوند که کشتیهای
بیشتری سفارش بدهند .درواقع تقاضا برای باربری از طریق دریا و نیز
هزینه انتقال انواع بارها از این طریق به باالترین ســطح خود در این
زمان رسیده بود .اما درست وقتی کشتیهای جدید ساخته شدند و به
میدان آمدند ،بحران مالی سال  ۲۰۰۸رخ داد و همهچیز تغییر کرد.
تقاضا برای حمل بار دریایی کاهش یافت؛ آن هم در حالی که ظرفیت
این بخش از قبل بسیار باال رفته بود .در نتیجه سود این صنعت پایین
آمد .در سال  ۲۰۱۶یک شرکت بزرگ کشتیرانی به نام هانجین حتی
ورشکست هم شد؛ وضعیتی که از سال  ۱۹۸۶به بعد برای شرکتی در
آن مقیاس در عرصه کشتیرانی رخ نداده بود .حتی شرکت مرسک
هم که بزرگترین شرکت کشتیرانی دنیاست در همان سال اعالم
کرد که  ۳۷۶میلیون دالر ضرر داده است.
گمشده در دریا
نفوذ آب

آمار سال  ۲۰۱۶از علل غرقشدن کشتیها

گیر کردن کشتی

۴۶
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آتش و انفجار
۸
آسیبدیدن ماشینآالت
۸
آسیبدیدن بدنه کشتی
4
ناپدید شدن کشتی
2
برخورد با کشتی دیگر
1
عوامل دیگر ۱
1

از سوی دیگر ،سایه حوادث سنگین نیز همواره مثل تهدیدی بزرگ
روی سر صنعت کشتیرانی است .به گزارش شرکت بیمه آلیانس ،به
صورت متوسط در یک دهه گذشته ،ساالنه  ۱۱۹کشتی در آبهای
جهان دچار حادثه جدی شدهاند و دالیل این حوادث هم با یکدیگر
متفاوت بوده است .مثال کشتی استالر دیزی در شرایطی غرق شد که
در آبهای اطرافش حرکت کشــتیهای دیگر بسیار کم بود .درواقع
محل غرق کشتی چنان جایی در میانه اقیانوس بود که اولین کشتی
نجات تازه  ۲۴ســاعت بعد به مکان حادثه رسید .همچنین سرعت
غرقشدن کشتی خیلی زیاد بود.
اما واقعا چه اتفاقی افتاد که استالر دیزی را به قعر اقیانوس کشاند؟
یک مشکل در خصوص جمعآوری اطالعات در مورد این حوادث این
است که چنین اطالعاتی از لحاظ تجاری حساس محسوب میشوند و
تا وقتی که نتایج کامال رسمی نباشد هیچ اطالعاتی درز نمیکند .حاال
هم تحقیقات در مورد استالر دیزی ادامه دارد اما میتوان حدس زد
که احتماال چه رخ داده است.

رویکرد ساخت
و استفاده از
کشتیهای
بیخدمه میتواند
برخی حوادث
حوزه کشتیرانی
را کاهش بدهد
چون عامل خطای
انسانی عمال حذف
میشود

کشتیها و کانالها :مسیرهای کوچک برای غولهای دریا
بعضی مسیرهای آبی در جهان باید تعداد فزاینده و حجیمتری از کشتیها را پذیرا میشدند و
بنابراین به شکلهای مختلف گسترش پیدا کردهاند.

JJکانال سوئز
کانال ســوئز که در سال  ۱۸۶۹افتتاح شــد ،باریک و کمعمق است و بنابراین تنها  ۵۰کشتی
میتوانســتند روزانه از آن بگذرند .در سال  ،۲۰۱۵مصر پروژه کانال سوئز جدید را آغاز کرد که
شامل ساخت گذرگاهی در بخشی از این کانال خواهد بود .این پروژه باعث خواهد شد که تعداد
کشتیهایی که روزانه میتوانند از کانال سوئز بگذرند تقریبا دو برابر شود .همچنین زمان ترانزیت
از  ۱۸ساعت به  ۱۱ساعت کاهش پیدا خواهد کرد.
JJکانال پاناما
برای حرکت کشتی در این کانال ،در ابتدای راه باالبرها آن را از سطح آبهای آزاد باالتر میبرند
و پس از عبور از یک کانال مصنوعی ،پایینبرها دوباره کشتی را در انتهای مسیر به سطح آبهای
آزاد برمیگردانند .اما این مســیر برای کشتیهای باری بسیار بزرگ مناسب نبود و تازه از سال
 ۲۰۱۶امکانات برای حرکتدادن کشتیهای بزرگتر نیز فراهم شده است.
JJکانال نیکاراگوئه
وانگ جینگ ،بیزینسمن چینی این کانال را به عنوان رقیب کانال پاناما معرفی کرده .مسیر آن
از داخل نیکاراگوئه سه برابر طوالنیتر از کانال پاناما است اما میتواند کشتیهای بزرگتری را رد
کند .هنوز ساخت و ساز خاصی برای آن صورت نگرفته است.
JJمسیرهایقطبی
مسیرهای قطبی از جمله مسیرهای آبی هستند که در سالهای آینده به روی کشتیها باز خواهند
شد .در حال حاضر ،گذرگاه شمال -غرب اکثرا پوشیده از برف است و گذرگاه شمال -شرق هم
فقط اندکی وضعش بهتر است .اما در چند دهه آینده احتماال تغییرات اقلیمی و گرمشدن زمین
باعث آبشدن یخهای زیادی در قطب میشود و این مسیر را باز خواهد کرد تا کشتیهای باری
از میان قطب عبور کنند .روسیه به این مسیر امید زیادی بسته است.
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آیندهپژوهی
رفت و آمد کشتیها

اندازه کشتیها

حجم کاالهایی که با کشتی
در سطح جهان جابهجا
میشود در  ۴۵سال اخیر
تقریبا چهار برابر شده است
و حدود هشتاد درصد از
کاالهای مبادلهای در جهان از
طریق آب جابجا میشوند.

برای آنکه تقاضا برای حمل بار توسط کشتی در سطح جهان برآورده شود،
تعداد و اندازه کشتیهای باری افزایش یافته است

۲۶۰۵

کشتیهای کانتینر پاناماکس (از  ۱۹۸۰تاکنون)

 250متر درازا و  ۳۲متر پهنا

سال ۱۹۷۰

میلیون تن

۱۰۰۴۷
سال ۲۰۱۵

میلیون تن

کشتیهای پستپاناماکس پالس (از  ۲۰۰۰تاکنون)
 300متر درازا و  ۴۳متر پهنا

استالر دیزی .کشتی بسیار بزرگ حامل سنگ فلز
(ساخت سال )1993
 322متر درازا و  ۵۸متر پهنا

کشتی کانتینر تریپلای کالس (از  ۲۰۱۳تاکنون)

 399متر درازا و  ۵۹متر پهنا

ساختکشتیبرقی
گران است اما از
آنجا که در آینده
ت یا
نیازی به سوخ 
خدمه ندارد ،میزان
هزینههای ساالنه
عملیاتی آن تا۹۰
درصد پایین خواهد
آمد

160

JJچرایی غرقشدن
بین سالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۷تعداد  ۹۸کشتی حمل سنگ فلز
غرق شدهاند و استالر دیزی نیز وضعیت مشابهی داشته است .یکی
از چند دلیل احتمالی که برای غرقشــدن اکثر این کشتیها مطرح
میشــود این است که از سال  ۲۰۰۰به بعد ،تقاضا برای سنگ فلز از
سوی چین بسیار باال رفته و این باعث شده که بسیاری از شرکتهای
کشتیرانی ،برخی از کشــتیهای حمل نفت خام را به کشتیهای
حمل سنگ فلز تغییر دهند و درواقع کاربری آنها را متحول کنند .این
مسئله از لحاظ قوانین بینالمللی مشکلی ندارد اما آمار نشان میدهد
از میان  ۱۶۲کشــتی باری حمل ســنگ فلز که در اقیانوسها غرق
شد هاند ۴۹ ،کشتی قبال نفتکش بودهاند .استالر دیزی نیز از جمله
همانها بود .شرکت کشتیرانی پوالریس که مالک استالر دیزی است
در سال  ۲۰۰۷شروع به تغییر کاربری این کشتی کرد که در آن زمان
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نفتکشی بود که  ۱۴سال هم کار کرده بود .اما این شرکت آن را به
کشــتی حامل سنگ فلز تبدیل کرد .برای این منظور ،باید از لحاظ
مهندسی تغییرات عظیمی روی آن صورت میگرفت و ساختار کشتی
به صورت کلی تغییر کرد .دو کشتی دیگر همین شرکت پوالریس که
تغییر کاربری داده بودند در سالهای بعد با مشکالتی مواجه شدند و
حتی دیگر از آنها استفاده نشد.
دلیل دیگر غرقشدن کشتیهای حامل سنگ فلز نیز عاملی است
که از دهه  ۱۹۷۰برای کارشناسان شناختهشده است .سنگ فلز حتی
وقتی خشــک به نظر میآید ،حامل رطوبت در برخی شکافهایش
اســت .این مسئله به خصوص در سنگ فلز غیرمرغوب بیشتر دیده
میشــود .وقتی کشــتی باری در اقیانوسها حرکت میکند ،امواج
میتوانند باعث لرزشهایی شوند که رطوبت موجود در سنگ فلز را
جابهجا کند .این مســئله به خصوص اگر با وزن عظیم محموله این
کشتیها درآمیخته شود ،میتواند خطرات جدی در مورد غرق کشتی
به وجود بیاورد؛ مثال یک سمت کشتی را کامال سنگینتر کند.
JJافق آینده کشتیرانی متعارف
با وجود تمام حوادث و ضررهایی که کشتیرانی باری متعارف با
آنها دست و پنجه نرم میکند ،کارشناسان انتظار دارند که وضعیت
صنعت کشتیرانی در آینده بهتر باشد .شرکتهای کشتیرانی حاال
خود را در سه اتحاد گنجاندهاند تا رقابت را کاهش دهند و کمتر ضرر
کنند .درواقع  ۱۲شرکت بزرگ کشتیرانی جهان سه اتحاد عظیم را
تشکیل دادهاند.
 اتحاد «توا ِم» متشکل از مرسک و اماسسی است و  ۳۲درصد از
ظرفیت کشتیرانی جهان را به دست دارد« .اوشن االینس» متشکل
از چاینا کاســکو ،اورگرین ،اووسیال و سیامایسیجیام است و ۲۶
درصد از ظرفیت کشتیرانی جهان را در اختیار دارد« .االینس» نیز ۱۶
درصد از ظرفیت کشتیرانی را به دست دارد و متشکل از شرکتهای
مختلفی مثل یانگمینگ مرین و هاپاگلوید است.
در هریک از این اتحادها ،تمام شرکتها موظفاند بار شرکت عضو
دیگر را نیز حمل کنند و بنابراین احتمال نیمهخالی بودن بار کشتیها
پایین میآید و هزینه همهچیز کمتر میشود .همچنین ایجاد شبکه
وســیعی از جادهها و خطوط آهن در چارچوب پروژه عظیم چین با
عنوان یک کمربند-یک جاده (جاده ابریشم جدید) احتماال میتواند
تعداد محمولههایی را که به بنادر در جنوب آسیا میرسند افزایش دهد
و تقاضا برای باربری توسط کشتی از همین راه باال خواهد رفت .این
شرایط ،سوددهی صنعت کشتیرانی را باال خواهد برد.
JJکشتیهای بیخدمه
پرسشــی که حاال مطرح میشــود این اســت که کشتیرانی
غیرمتعارف آینده چقدر میتواند سرنوشت صنعت کشتیرانی را تغییر
دهد ،حوادث را کم کند و سوددهی این صنعت را باال ببرد؟
بنا بر گزارش شــرکت بیمه آلیانس ،رویکــرد جدید در صنعت
کشتیرانی که مبتنی بر ساخت و عملیاتیکردن کشتیهای بیخدمه
است ،شــاید بتواند برخی از حوادث حوزه کشتیرانی را نیز کاهش
بدهد چون تعدادی از این حوادث ناشی از خطای انسانی هستند .بر
اســاس روشهای جدید ،میتوان به زودی نظارت بر کشتیها را به
صورت مضاعف از راه دور و توسط هواپیمای بیسرنشین هم انجام
داد .مثال شــرکت رولز رویس که دارد در حوزه ساخت کشتیهای

شرکتهای بزرگ کشتیرانی دنیا حاال خود را در
سه اتحاد مشخص گنجاندهاند تا رقابت را کاهش
دهند و کمتر ضرر کنند.

کشتیهایپاک

۵۶۰
هوایی

۴۷
۱۸

گرم

جادهای

گرم

ریلی

گرم

۳

دریایی

گرم

آینده فعالیت میکند ،معتقد اســت که کشــتیهای کنترلشونده
از راه دور تا ســال  ۲۰۳۰قادر خواهند بــود اقیانوسها را درنوردند.
نهای
یتوانند وارد ناوگا 
همچنین کشتیهای خودران تا سال  ۲۰۳۵م 
کشتیرانی شوند .البته بنا بر پیشبینی رولز رویس ،اولین کشتیهای
خودران احتماال در آبهای محلی حرکت خواهند کرد و حرکت آنها
در آبهای بینالمللی مقتضیات دیگــری را میطلبد .با وجود این،
هدف نهایی رولز رویس این اســت که اقیانوسهای آزاد را در اختیار
کشــتیهای خودران قرار دهد .این شرکت که بودجهای برابر با ۶.۶
میلیون یورو در این خصوص از دولت فنالند دریافت کرده است ،دارد
در چارچوب پروژه پیشرفته وسایل خودکار آبی خود ،مجموعهای از
حســگرها را برای برقراری ارتباط بهتر کشتیها با خشکی میسازد.
بخشــی دیگر از این پروژه ،ساخت الگوریتمهایی است که میتوانند
اطالعات بهدســتآمده از حسگرها را تحلیل کنند و آنها را با قوانین
و مقررات آبی و کشتیرانی تطبیق دهند .مثال اگر کشتی در مسیر
برخورد با کشتی دیگری قرار گرفته باشد ،این الگوریتمها میتوانند آن
را برای واکنشنشاندادن بموقع آماده کنند.
در نمونهای دیگر از مدرنیزاســیون کشتیرانی در آینده نزدیک،
شــرکت تولیدات شیمیایی یارا نیز اعالم کرده که قصد دارد تا سال
 ۲۰۲۰یک کشتی برقی بســازد که مسافت  ۵۰کیلومتری بین دو
بندر در جنوب نروژ را با بار طی کند .ساخت این کشتی با همکاری
کونگزبرگ گروپن انجام خواهد گرفت که شرکت سازنده سیستمهای
راهبری نظامی و غیرنظامی اســت .شرکت یارا اعالم کرده که هدف
از ســرمایهگذاری روی چنین پروژهای این اســت که در آینده ،مواد
شیمیایی کشاورزی تولیدی این شرکت با کشتیهای بیخدمه بتوانند
مســیرهای طوالنی بینالمللی مثل فاصله بین هلند و برزیل را طی
کنند.
این کشتی برقی هزینهای برابر با  ۲۵میلیون دالر برخواهد داشت
ی متعارفی با اندازه مشابه
که تقریبا سه برابر هزینهای است که کشت 

افزایش تجارت دریایی در اوایل دهه  ۲۰۰۰باعث شد ظرفیت کشتیرانی باری به شدت افزایش پیدا کند اما
بحران سال  ۲۰۰۸همه چیز را به هم ریخت
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ضرر در سال  ۲۰۱۶متوجه خطوط
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درآمد روزانه کشتیهای باربری پاناماکس-
کالس حجیم (به هزار دالر)

کشتیها به ازای هر یک تن باری که در یک کیلومتر جابهجا میکنند،
میزان کمتری دیاکسید کربن را در قیاس با سایر روشهای حمل و نقل
آزاد میکنند و از این جهت به سود محیط زیست هستند

بحران مالی کشتیرانی

برخواهد داشت .اما سرمایهگذاران میگویند از آنجا که کشتی برقی
ت یا خدمه ندارد ،میزان هزینههای ساالنه عملیاتی آن
نیازی به سوخ 
تا  ۹۰درصد پایین خواهد آمد.
JJمعضالت کشتیهای بیخدمه
البته یک نکته در مورد کشتیهای بیخدمه این است که سازمان
بینالمللی قوانین دریایی تا ســال  ۲۰۲۰احتماال قوانین الزم برای
حضور و فعالیت این کشتیها در آبهای بینالمللی را تصویب نخواهد
کرد .از ســوی دیگر ،چنین کشتیهایی در ابتدا در مسیرهای کوتاه
مورد استفاده خواهند بود و به احتمال قوی تا مدت زیادی نمیتوانند
جایگزین کشتیهای بزرگ باربری که خدم ه  ۲۵نفری دارند بشوند.
کشتیهای بیخدمه میتوانند به شکلهای مختلفی سفر کشتیها
را در نقاط مختلف آبهای جهــان امنتر کنند اما باید این نکته را
نیز در نظر داشت که این کشتیها باعث بروز مشکالت جدیدی نیز
خواهند شد .یکی از مهمترین این مسائل ،بحث جرایم سایبری است
که حتی از مدتی پیش نیز دردسرهای بزرگی برای صنعت کشتیرانی
درست کرده است .در آوریل سال  ،۲۰۱۶حدود  ۷۰کشتی مختلف
که از بندر ســئول حرکت کرده بودند ،به این بندر بازگشتند چون
سیستم جیپیاس آنها مشکل پیدا کرده بود .در آن زمان کره جنوبی
اعالم کرد ســیگنالهایی که از طرف کره شمالی مخابره شده ،این
سیستمها را مختل کرده است .به همین ترتیب ،اگر کشتی بیخدمه
دچار معضالت مشابهی شود ،وضعیت بسیار شکنندهای خواهد داشت
و حل مشکل برای آن دشوار خواهد بود.
حاال کشــورهایی مثل کره جنوبی و امریکا به نصب سیستمهای
پشــتیبانی با عنوان ایلوران توجه نشان دادهاند که درواقع سیستم
پیشــرفته ناوبری دوربرد اســت .این سیستم ،شــبکهای جهانی از
سیگنالهای رادیویی را تشــکیل میدهد که کشتیها میتوانند از
آنها برای تعیین موقعیت استفاده کنند .این سیگنالها میتوانند یک
میلیون برابر قویتر از جیپیاس باشــند و بنابراین ایجاد اختالل در
آنها سختتر اســت .اما در همین حال ،ساخت کشتیهای خودران
و بیخدمه باید با دقت و مهارت بســیار زیاد صورت بگیرد چون به
خصوص در مسیرهای اقیانوسی اگر حادثهای پیش بیاید ،هزینه اعزام
نیروی متخصص برای رســیدگی به آن به شــدت باال خواهد بود و
ممکن است به نکتهای بسیار منفی بدل شود.

شرکت رولز رویس
که دارد در حوزه
ساختکشتیهای
آیندهفعالیت میکند،
میگویدکشتیهای
کنترلشونده از
راه دور تا سال
 ۲۰۳۰قادر خواهند
بود اقیانوسها را
درنوردند
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آیندهپژوهی
[ آینده چین ]

مسابقهكالنشهرها

دولت چین چطور با یک تیر ،چند نشان اقتصادی میزند؟
حتی تا پنج ســال پیش هم نمیشد حدس زد چین تا این حد در این
حوزهها پیشرفت کند .بسیاری از این شرکتهای چینی مستقر در شنژن
هستند؛ اولین منطقه ویژه اقتصادی چین که حاال به پایتخت نوآوری این
کشور هم تبدیل شده است.
اما شنژن در این راه تنها نیست .بسیاری از شهرهای چینی دیگر  -مثل
پکن ،شانگهای ،گوانگجو ،چنگدو و شیان -هم صنایع بسیار پیشرفتهای
را در خود جا دادهاند .اما در میان اینهمه پیشرفت ،كالنشهرهای چین
اهداف دیگری را نیز دنبال میکنند.

آلودگی در كالنشهرهای
مدرن چین بیداد میکند.

منبع مجله بررسی
ن
اقتصادیچی 

چرا باید خواند:
بخوانیدتا
ببینیدرقابتبین
كالنشهرهای چین
چگونه دارد سرعت
رشد اقتصاد این
کشور را افزایش
میدهد و همه را
راضی میکند.
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حال و اوضاع صنایع سنتی چین این روزها چندان جالب نیست .در
پنج سال اخیر ،منطقه شمال شرقی این کشور که زمانی صنایع اولیهای
مثل فوالد و نفت را در خود جا داده بود به شــدت در حال افول بوده و
حتی مراکز اصلی ذخایر معدنی چین  -از جمله در هبی -نیز به شدت
افت کردهاند .در یک دهه گذشــته ،حدود یکسوم از  ۶۰۰شهر چین
تا حدی کوچک شدهاند .حتی چشماندازی که برای جمعیت روستایی
پراکند ه دور از كالنشــهرهای چین وجود داشــت نیــز تا حد زیادی
کمرنگ شده است .اما علت اینهمه افول چیست؟ پاسخ این سوال شاید
تزد هتانکند.
شگف 
آنچه که اینهمه دردسر درست کرده ،عمال همان پیشرفت اقتصادی
سریع چین است .در ســالهای اخیر ،اقتصاد چین بیش از گذشته به
صنایع تکنولوژیک جدید و نیز خدمات مدرن جدید مثل هوش مصنوعی،
خودروهای هوشمند ،هواپیمای بیسرنشــین ،ربات ،واقعیت مجازی،
تکنولوژی سبز و اینترنت موبایل وابسته شده است .همین مسئله باعث
شــده که مشاغل در چین و رشد اقتصاد این کشور به شکل فزایندهای
روی كالنشــهرهایی که همین تکنولوژیها و خدمات را تولید و ارائه
میکنند متمرکز شــود .این كالنشهرها مثل آهنربا در جهت جذب
نیروی کار ماهر و نیز سرمایه عمل میکنند و منابعی را که میتوانست
جذب بخشهای دیگر اقتصاد چین در مناطق دیگر شــود ،منحصرا به
خود اختصاص میدهند .صنایع سنتی چین از همین مسئله به شدت
ضربه خوردهاند.
رشــد ســریع صنایع تکنولوژیک چین بیش از هر چیز خود را در
نمایشگاه اخیر ساالنه وســایل الکترونیک السوگاس نشان داد .چهل
درصد از کل شرکتهایی که محصوالت خود را در این نمایشگاه عرضه
کرده بودند متعلق به چین بود .این رقم خیلیها را شگفتزده کرد چون
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JJدو تصویر متفاوت از كالنشهرهای چین
به رغم تمام پیشــرفتی که در كالنشهرهای چین دیده میشود و
نقشی که آنها در رشد اقتصادی این کشور بازی میکنند ،آنچه که ناظر
بیرونی از این كالنشهرها مشاهده میکند وضعیتی است که با دنیای
مدرن و مقتضیات آن همخوانی ندارد :كالنشهرهای چین بیمار به نظر
میرســند .آلودگی هوا و ترافیک غیرقابل تحمل است ،نظام خدمات
درمانی و آموزش و پرورش به اندازه کافی توســعه پیدا نکردهاند ،قیمت
مسکن به طرز وحشتناکی باالســت و مهاجرت از مناطق روستایی به
شکل بیرویهای به این شهرها جریان دارد.
آنچه که سیاســتگذاران چین به عنوان راهحــل این وضعیت در
كالنشهرها مورد توجه قرار دادهاند این است که دولتهای محلی باید
اوضاع را «کنترل» کنند .این رویکرد که حتی در رسانهها هم به وضوح
دربارهاش صحبت میشود این است که بیماری كالنشهرهای چین از
جمله پکن و شانگهای را فقط از یک راه میتوان تا حدی درمان کرد و
آن هم مقابله با رشد سریع جمعیت است.
همین منطق بود که باعث شــد مقامات محلی در شانگهای و پکن
اعالم کنند برنامهشان این است که جمعیت خود را به ترتیب به  ۲۵و
 ۲۳میلیون نفر کاهش دهند و جلوی افزایش مجدد آن را بگیرند .این
شهرها در تحقق این هدف خیلی هم جدی هستند .مثال در ماه نوامبر،
روند تخریب هزاران آلونک که در حومه پکن به صورت غیرقانونی ساخته
شــده بود و مهاجران روســتایی در آنها زندگی میکردند آغاز شد .این
مهاجران روستایی در پکن کار میکردند اما در نهایت مجبور شدند به
روستاهای خودشان برگردند .این برنامه و برنامههای مشابه باعث شده
که جمعیت در برخی كالنشهرهای چین واقعا رو به کاهش بگذارد .در
ماه ژانویه ،اداره ملی آمار چین اعالم کرد که جمعیت شــانگهای و پکن
در سال  ۲۰۱۷کاهش یافته است .این اولین بار پس از باز شدن درهای
اقتصاد چین در سال  ۱۹۷۸است که چنین خبری درباره این دو شهر
مهم منتشر میشود.
قرار است روند کنترل جمعیت كالنشهرها ادامه هم پیدا کند و به
خصوص مرکز شهرها با جابهجایی اجباری تا حدی خلوت شود .مقامات
كالنشــهرها حتی بر این نکته هم تاکیــد دارند که میخواهند با این
جابهجاییها ،راه را برای احداث فضای سبز در مرکز شهرها هموار کنند

دولت مرکزی چین مشوقهای سیاسی زیادی برای
مقامات محلی مناطقی که در راه رشد اقتصادی موفق
عمل کرده باشند در چنته دارد.

سوزاندن زباله زیر تل
آتش در کناره رود گنگ در
کانپور هند

و قرار نیست ساخت و ساز شهری در مکانهای خالیشده آغاز شود.
اما بســیاری از کارشناسان معتقدند چنین روشهای اجباریای در
شکلدهی كالنشهرها و به خصوص کنترل مهاجرت به آنها ،به شدت
به اقتصاد چین لطمه خواهد زد و دقیقا همان مشکالت اولیه را تشدید
خواهد کرد .مهمترین علتش این است که شهرهای بزرگ کامال بیشتر
از شهرهای کوچک میتوانند فرصت شغلی ایجاد کنند .طبق گزارش
بانک توسعه آسیا در سال  ،۲۰۱۶افزایش جمعیت شهری میتواند هم
اشتغال و هم سطح درآمد را باال ببرد و این در مورد تمام سطوح جامعه
صدق میکند.
در چنین زمانهای که چین در تالش است فرصتهای شغلی جدید در
حوزه تکنولوژی را برای جبران مشاغل ازدسترفته در صنایع سنتیاش
ایجاد کند ،چنین اقداماتی در كالنشهرها میتواند کامال به ضرر موتور
رشد اقتصادی این کشور باشد.
مســئله به خصوص از این جهت اهمیت بیشــتری دارد که نقش
كالنشهرها در گذار چین به سمت صنایع تکنولوژیک و جدید خیلی زیاد
است و آینده چین را همین مسئله رقم خواهد زد .در چنین شرایطی،
منتقدان سیاست کاهش جمعیت در كالنشهرها میگویند مشکل چین
بزرگبودن شهرهایش نیست ،بلکه مشکل این است که شهرها باید خیلی
از این بزرگتر میبودند! هرچه باشد کلید آینده اقتصادی چین در دست
كالنشهرهایش است و بس.
JJكالنشهرها چه میکنند؟
مقامات كالنشهرهای چین در کنار برنامههایی مثل کاهش جمعیت
مهاجران روستایی ،کارهای بسیار نوآورانهای هم کردهاند که آینده چین را
تغییر خواهد داد .درواقع رقابت و تالش شدید این شهرها برای ایجاد رشد
اقتصادی قویتر و جلو زدن از سایر مناطق چین ،با سیاست نیز درآمیخته
بوده است .دولت مرکزی چین مشوقهای سیاسی زیادی برای مقامات
محلی مناطقی که در راه رشد اقتصادی موفق عمل کرده باشند در چنته
دارد و همین مســئله به شدت روی صنعتیشدن سریع این مناطق و
تحول ساختاری آنها به سمت رشد بیشتر تاثیر میگذارد.
بــه صورت خالصه ،نمیتوان روی نقش دقیق رقابت میانشــهری
در توســعه صنایع تکنولوژیک چین دست گذاشت اما واضح است که
این رقابت ،پیامدهایی منفی در حوزههای دیگر به جا گذاشــته است.
البته در درازمدت ،چنین رقابتهای منفیای میتوانند نتایجی عموما
مثبت نیز در بر داشته باشند چون همان مشوقهای سیاسی حکومتی
عمال مقامات محلــی را وادار میکند که به تفکر خالق ،آزمایش موثر
راههای جدید و اتخاذ سیاستهای پیشرو رو بیاورند .تحقیقاتی که در
این خصوص توسط اقتصاددانان انجام شده ،نشان میدهد که رقابت بین
مقامات محلی در چین ،سهم بسیار مهمی در صنعتیشدن سریع چین
در دهه  ۱۹۹۰داشت .یک علت مهم آن هم زمین بود .زمین در گامهای
اول صنعتیشدن میتواند نقشی بسیار مهم به عهده داشته باشد .و همه
میداننــد که در چین ،زمین به صورت اصولی در اختیار و اداره مقامات
محلی بوده و هست .بنابراین ،دولتهای کوچک محلی از زمین به عنوان
اهرمی برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی استفاده کردند .این
مسئله به خصوص در توسعه دلتای رود مروارید و رود یانگتسه چین در
دهههای  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰خودش را نشان داد.
در یک دهه گذشته ،این رقابت منطقهای همچنان ادامه داشته است
اما كالنشهرها سردمدار آن بودهاند .افزایش دستمزدها و کاهش بازگشت
ســرمایه در صنایع سنتی باعث شده که نیاز به مدرنیزاسیون در چین

خیلی ضروری شود و بنابراین استراتژیهای مقامات محلی در چین نیز
روی آن متمرکز باشــد .در این راستا بوده که تشویق به نوآوری و ایجاد
صنایع آینده نیز در كالنشــهرها در حوزههای تکنولوژیک خاصی به
شدت پیشرفت کرده است.
یکی از مهمترین كالنشــهرهای چین همواره شانگهای بوده است.
اما در ســالهای اخیر ،شنژن هم مرکز تکنولوژی چین شده و هانگجو
که علیبابا در آن مســتقر است -نیز در حوزه اقتصاد دیجیتال خوشدرخشیده است.
تولید ناخالص داخلی شنژن در ســال  ۲۰۱۷به  ۳۴۳میلیارد دالر
رســید که از هنگکنگ و گوانگجو هم باالتر بود و فقط از شانگهای و
پکن نتوانسته بود پیشی بگیرد .حاال مقامات شانگهای و گوانگجو (مرکز
اســتان گوانگدونگ که شنژن هم در آن قرار دارد) مشوقهای جدیدی
هم برای ترغیب رشــد و بهرهوری بیشتر ارائه دادهاند که باز رقابتها را
شــدیدتر خواهد کرد .از جمله آنها میتوان به بستههای تشویقی برای
حمایت از استارتآپهای نوآور ،جذب نیروهای مستعد و ارائه مشوقهای
مالیاتی انفرادی ،یارانه برای خرید خانه ،مزایای تحصیل و خدمات درمانی
برای آنها اشــاره کرد .در برخی كالنشهرها از جمله شانگهای از چنین
سیاستهایی برای بهبود وضعیت کسب و کارهای محلی نیز استفاده
شده است .مجموعه این عوامل ،نقش كالنشهرهای چین و رقابت آنها
را در پیشبرد تحوالت ساختاری در اقتصاد این کشور افزایش داده است.
البته شکی نیست که اینهمه رقابت ،ریسک زیادی را نیز به همراه
دارد .به خصوص اقداماتی که بتوانند در کوتاهمدت به رشــد اقتصادی
کمک کنند همواره به سود اقتصاد نیستند و ممکن است به تخصیص
نامناسب منابع ،ظرفیت مازاد بیهوده و فشارهای مالی منجر شوند .اما
اینطور به نظر میرسد که خود دولت چین درصدد است این ریسکها را
به جان بخرد اما در مقابل ،در آینده رشد اقتصادی باکیفیتتری را شاهد
باشد .در اکثر موارد ،همان كالنشهرها و رشد صنایع تکنولوژیک و مدرن
آنها میتواند این هدف دولت را برآورده کند.
با ایــن اوصاف ،در آینده نیز كالنشــهرهای چین همچنان منابع
اصلی رشد اقتصادی این کشور خواهند بود .اکثر آنها موتور اصلی تحول
اقتصادی چین باقی خواهند ماند و احتماال جهان را با نوآوریهای خود
در آینده نیز غافلگیر خواهند کرد.

یکی از مهمترین
كالنشهرهای
چین همواره
شانگهای بوده
اما در سالهای
اخیر ،شنژن مرکز
تکنولوژیچین
شده و هانگجو
که علیبابا در آنمستقراست-نیز
در حوزه اقتصاد
دیجیتال خوش
درخشیده است

ایستگاه قطاری در گوانگجو
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آیندهپژوهی
[ آینده نفت ]

نفت امریكا چه بالیی سر دنیا میآورد؟
نگاهی به سناریوی تبدیل امریكا به بزرگترین تولیدکننده نفت دنیا

خاویر بالس
گزارشگر نفتی فایننشال تایمز
و بلومبرگ

گ
منبعبلومبر 

چرا باید خواند:
این گزارش را بخوانید
تا ببینید هدف امریكا
از افزایش تولید نفتش
چیست و چقدر
میتواند با این اهرم
روی دنیا تاثیر بگذارد.
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آخرین باری که اســتخراجکنندگان نفت در امریــكا روزانه 10
میلیون بشکه نفت پمپ میکردند خیلی دور است و به زمان ریاست
جمهوری ریچارد نیکسون برمیگردد .در آن زمان ،هنوز اولین بحران
نفتی رخ نداده بود و امریكاییها را با هراس به خرید خودروهای تویوتا
وادار نکرده بود .در آن زمان ،فراکینگ هنوز یک تکنیک آزمایشی به
شمار میآمد که بعضی از مهندسان نفت رویش کار میکردند و هنوز
موفقیت زیادی هم نصیبشان نشده بود .آن زمان ،دهه  ۱۹۷۰بود و هر
بشکه نفت به قیمت  ۱.۸۰دالر فروش میرفت.
حاال که تقریبا پنج دهه از آن زمان میگذرد ،قیمت نفت خیلی
باالتر است و تولید روزانه نفت خام امریكا نیز دارد باال میرود و دوباره
هشترقمی میشــود .این درواقع نقطه مهمی برای امریكا به شمار
میرود چون امریكاییها میخواهند در آینده بزرگترین تولیدکننده
نفت جهان باشــند .آنها میگویند از این طریق ،گام بزرگی به سوی
استقالل انرژی برخواهند داشت.
اما اگر اینطور شــود و امریكا صندلی اول تولید نفت جهان را از
روسیه یا عربستان سعودی بگیرد ،اوضاع ژئوپلیتیک جهان به شدت
تغییر خواهد کرد و حتی ممکن است نظم نوینی در حوزه انرژی شکل
بگیرد .این تغییر قطعا به سود امریكاست ولی نه به سود سیاره زمین.
یکی از این تغییرات این است که نفوذ یکی از نیروهای مهم نیم
قرن گذشته  -یعنی کشور نفتی مدرن -در سطح جهان کاهش خواهد
یافت .در چنان شرایطی ،سیاستمدارانی مانند دونالد ترامپ بهانهای
برای پلکیدن دور کشــورهای ثروتمند نفتی مثل عربستان سعودی
نخواهند داشت و قادر نخواهند بود امنیت امریكا را با نزدیکی به این
کشور توجیه کنند .از سوی دیگر ،سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک) برای توافق در مورد تولید نفت شــرایط سختتری را تجربه
خواهد کرد و ممکن است قیمت نفت از همین بابت کاهش بیابد .در
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چنین شرایطی برخی زخمهای اختالفات قدیمی در این سازمان سر
باز خواهند کرد .این تغییر البته وضعیت کشورهای دیگر  -از جمله
روسیه -را نیز به شدت تغییر خواهد داد و میتواند سیاست خارجی
روسیه و نیز اوضاع مالی آن را تحت تاثیر زیادی قرار دهد.
در میانه بحث در خصوص جلو افتادن امریكا در تولید نفت ،رهبری
مثل دونالد ترامپ هم سعی دارد از فرصت استفاده کند و موضوع را
از «استقالل در حوزه انرژی» به «غلبه داشتن بر حوزه انرژی» تبدیل
کند .دولت او قصد دارد مساحتهای عظیمی از اقیانوسها را به روی
اکتشاف نفتی باز کند .او همچنین میخواهد برای اولین بار در چهل
سال اخیر ،انجام عملیات در مناطق حفاظتشده حیات وحش قطبی
را مجاز کند .اجراییشدن این کار ممکن است سالها طول بکشد اما
تولیدی که فقط از آالسکا میتواند در این راستا به دست بیاید آنقدر
زیاد است که چشمها را خیره میکند ۱۱.۸ :میلیارد بشکه نفت خام
قابل دسترسی.
صــد البته که این تصویر از نظر دولت امریكا خیلی خوب به نظر
میرسد اما واقعیت چیز دیگری است .سه سال اخیر ،یکی از گرمترین
ســالهایی بودهاند که از قرن نوزدهم به بعد ثبت شــدهاند؛ و ظاهرا
ترامپ در برنامههایش هیچ جایــی را برای منابع انرژی که کمی با
محیط زیست مهربانتر باشــند و سیاره زمین را گرمتر نکنند باقی
نگذاشته است .اما فرمانداران برخی ایالتهای ساحلی امریكا از قبل
هشدار دادهاند که اکتشاف و استخراج نفت میتواند صنعت گردشگری
را در سواحل این ایاالت از بین ببرد چون همواره احتمال نشتی نفت
وجود دارد .از آنجا که گردشــگری خودش صنعتی بســیار پرسود و
تریلیون دالری است و استخراج نفت نیز بسیار بیشتر از گردشگری
به محیط زیســت لطمه میزند ،این ایالتها تردیدی در مخالفت با
برنامههای دونالد ترامپ در این خصوص نشان ندادهاند .مثال فلوریدا

نفت شیل امریكا االن به صورت همزمان در جهت
افزایش تولید و افزایش سود حرکت میکند و از
ضرردهی سابق خود فاصله گرفته است.

به دنبال ممانعت حقوقی از انجام چنین عملیاتهایی در آینده است.
نکته دیگر هم این اســت که هرچه تمرکز بیشتری دوباره روی نفت
صورت بگیرد و کار آسانتر باشد ،تخصیص منابع به تحقیقات در باب
انرژیهای تجدیدپذیر مثل انرژی خورشــیدی و بادی کمتر خواهد
شد .این چیزی است که بســیاری از ایاالت امریكا خواهان وقوعش
نیستند .درواقع وقتی قیمت نفت باالست ،بیشترین سرمایهگذاری
روی تحقیقــات در مورد انرژیهــای تجدیدپذیر صورت میگیرد و
خیلیها خواهان تداوم این روند هستند.
JJنفت شیل چطور موفق شد؟
موفقیت نفت شیل تا همین چند سال پیش اصال محتمل به نظر
نمیرسید .در اواخر سال  ،۲۰۱۴عربستان سعودی که اهداف مختلف
و ضربهزدن به رقبای مختلفی را در ذهن داشت ،رقبای امریكاییاش
را نیز هدف قرار داد .در آن زمان به جای اینکه تولید نفت کاهش یابد
تا قیمت باال بماند ،عربستان سعودی به اوپک فشار آورد تا تولید را باال
نگه دارند و نتیجه این شد که قیمت نفت ظرف چهار ماه از بشکهای
 100دالر به بشــکهای  ۴۰دالر کاهش پیدا کرد .یکی از مهمترین
اهداف ســعودیها این بود که شرکتهای نفت شیل امریكا را با این
کار زمین بزنند و انقالب شیل به نقطه پایان برسد .در ابتدا اینطور
به نظر میرسید که عربستان موفق هم شده است .تولید نفت امریكا
از حداکثر روزانه  ۹.۶میلیون بشکه به  ۸.۵میلیون بشکه کاهش پیدا
کرد .بسیاری از شرکتهای نفت شیل مثل پرمیان باسین در تگزاس و
باکن فورمیشن در داکوتای شمالی ورشکست شدند چون هزینه تولید
نفت شیل بسیار باالتر از قیمت نفت در بازارهای جهانی درمیآمد و
به صرفه نبود .دهها هزار نفر از کارکنان نفتی امریكا شــغل خود را از
دست دادند.
با وجود این ،صنعت نفت شــیل امریكا از رو نرفت .آنها با وامهای
زیاد و تالش برای کاهش هزینهها سعی کردند کار خود را حفظ کنند.
نتیجه این شد که در سال  ۲۰۱۶وقتی که اوپک با کاهش تولید نفت
موافقت کرد ،اوضاع به سود نفت شیل امریكا نیز تمام شد .به تدریج،
سهام این شرکتها باال رفت.
اما آن شرایط سخت گذشته از جهات زیادی به سود شرکتهای
نفت شــیل تمام شده بود .آنها به نسخههای کارآمدتری از خودشان
تبدیل شده بودند که میتوانستند شرایط سختی مثل کاهش قیمت
نفت را از سر بگذرانند و زنده بمانند .واقعیت این است که نفت شیل
دیگر شانســی و کمبهره نیســت .تکنولوژی در آن نقش زیادی ایفا
میکند و زمینشناســان قادرند با روشهای بسیار پیشرفته در این
زمینه حرکت کنند .درواقع نفت شــیل االن به صورت همزمان در
جهت افزایش تولید و افزایش سود حرکت میکند.
تولید به شــیوه فراکینگ هم پیشرفت زیادی کرده است .در این
روش ،آب و شــن با شــدت به زیر زمین تزریق میشود تا سنگها
فرسایش پیدا کنند و نفت آنها آزاد شود .به صورت خالصه میتوان
گفــت که این روش هم دیگر دوران نوزادی خود را ســپری کرده و
میتوان روی آن حســاب کرد .ایــن هم میتواند دلیل دیگری برای
مقاومت در برابر شرایط احتمالی کاهش قیمت نفت قلمداد شود.
نتیجه این تحوالت چه بود؟ در ماه اکتبر ،واردات نفت خام و مواد
پاالیششده به امریكا به روزانه کمتر از  ۲.۵میلیون بشکه رسید .این
کمترین رقمی است که از سال  ۱۹۷۳ثبت شده است .این در حالی
است که یک دهه پیش ،واردات نفت امریكا حتی به روزانه  ۱۲میلیون

بشکه هم میرسید.
وضعیت جدید امریكا ممکن است برای سازمان اوپک دردسرساز
باشد و چالشی غیرمنتظره ایجاد کند .مثال اگر اوپک بخواهد در آینده
تولید را پایین بیاورد ،تولیدکنندگان نفت شــیل امریكا میتوانند با
افزایش تولید به آن واکنش نشان بدهند و سهم اعضای اوپک از بازار
را به خود اختصاص بدهند .در آن صــورت ،تاثیرگذاری اوپک روی
قیمتها با چالش مواجه خواهد شد .این وضعیت در عین حال به سود
روسیه نیز نخواهد بود چون روسیه با تولید باالی خود به درآمد عظیم
نفتیاش نیز وابستگی زیادی دارد.
سال گذشته همزمان با توسعه تولید نفت شیل امریكا ،واردات نفت
به امریكا (از عربستان سعودی) به کمترین میزان خود در سی سال
اخیر رسید .در چنین وضعیتی ،کشورهایی مانند چین و ژاپن بسیار
بیشتر از امریكا وابسته به نفت خاورمیانه خواهند شد.
اما در همین شــرایط هم ،همه چراغها برای امریكا سبز نیست.
امریكا از فراز و فرودهای بازار جهانی نفت در امان نیســت و نخواهد
بود .مثال وقتی قیمت نفت به دلیل تحوالت سیاســی در خاورمیانه
باال برود ،قیمتها در امریكا نیــز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت .یا
مثال یک چالش دیگر که از افزایش تولید نفت شــیل امریكا حاصل
خواهد شد نیز این است که پاالیشکنندگان دچار ضرر خواهند شد.
پاالیشکنندگان پیشتر میلیاردها دالر صرف تجهیزات برای پاالیش
نفت خام غلیظ ،پر ســولفور و کمکیفیت مکزیــک ،ونزوئال ،کانادا و
عربستان سعودی میکردند .کیفیت نفت شیل اما آنقدر باالست که
اوضاع را تغییر میدهد.
با وجود این ،به صورت کلی نمیتوان گفت که افزایش تولید نفت
امریــكا همهچیز را در نظم انرژی جهان تغییر خواهد داد .مثال نفوذ
دالرهای نفتی کشورهای عربی خلیج فارس در البیهای واشینگتن به
این زودیها از بین نخواهد رفت .در عین حال ،نفت شیل راه درازی
را برای تطبیق خودش با مصرف جهانی پیش رو خواهد داشت .حتی
این احتمال هم وجود دارد که تولید نفت امریكا به باالترین سطح خود
برسد اما قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش نیابد .در آن صورت،
عربستان سعودی و روسیه همچنان با تولید باالی خود به مانعی بزرگ
در برابر استقالل انرژی امریكا تبدیل خواهند شد.
حتی اگر نگاهی رادیکالتر به قضیه بیندازیم ،میبینیم که اینهمه
حرف درباره استقالل انرژی امریكا کمی بیراه است .واقعیت این است
که تا وقتی امریكا و تمام کشورهای دیگر دنیا به منابعی فسیلی مانند
نفت وابستگی دارند ،نمیتوانند از استقالل حرف بزنند .اتفاقی که دنیا
نیاز دارد در آینده شاهدش باشد ،این است که از وابستگی به این نوع
انرژیها خالص شود.

سیاستمدارانی
مانند دونالد
ترامپ بهانهای
برای پلکیدن
دور کشورهای
ثروتمندنفتیمثل
عربستان سعودی
نخواهند داشت
و قادر نخواهند
بود امنیت امریكا
را با نزدیکی به این
کشورتوجیهکنند
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آیندهپژوهی

[ آینده مشاغل ]

هوش انسانی برای هوش ماشینی

طراحان سیستمهای هوش مصنوعی دستمزد نجومی میگیرند
چون تعدادشان خیلی کم است
گ
منبعبلومبر 

چرا باید خواند:
در آینده هیچ حوزهای
باقی نمیماند که
به طراحیسیستم
هوش مصنوعی نیاز
نداشته باشد .بخوانید
تاببینیدشرکتها
برای جذب نیروی
متخصصکمیاب
در این حوزه چه
میکنند.

گوگل ،فیسبوک ،اپل،
آمازون و دیگران در حال
ارائه دستمزدهای نجومی
به دانشگاهیانی هستند
که قادر به رهبری تیمهای
فعال در حوزه هوش
مصنوعی  -مثل تشخیص
چهره ،دستیاری دیجیتال و
ماشینهای خودران -باشند
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تا چند سال پیش اگر میخواستید باالترین حقوق نصیبتان شود
چارهای نداشتید جز اینکه مدیرعامل یا بانکدار باشید ،یا اینکه چهره
مشــهوری در عرصه سرگرمی یا ورزش قهرمانی شده باشید .حاال اما
یک گزینه دیگر هم به شغلهای بسیار پردرآمد دنیا اضافه شده است:
متخصص هوش مصنوعی .علتش هم واضح اســت .این حوزه بسیار
امروزی و مهم است و تعداد نیروی کار ماهر و موثر در آن هم چندان
زیاد نیست.
شرکتهای گوگل ،فیسبوک ،اپل ،آمازون و بقیه همگی در حال
ارائه دستمزدهای نجومی به دانشگاهیانی هستند که قادر به رهبری
تیمهــای فعال در حــوزه هوش مصنوعی  -مثل تشــخیص چهره،
دستیاری دیجیتال و ماشینهای خودران -باشند .حتی فارغالتحصیالن
تازهنفس دکترا در رشتههایی مثل یادگیری ماشینی و علوم دیتا ساالنه
میتوانند بیش از  ۳۰۰هزار دالر درآمد داشته باشند .درواقع بحث توجه
به هوش مصنوعی منحصر به صنعت تکنولوژی نیست بلکه بانکها،
خودروسازان ،داروسازان و غیره هم به آن نیاز دارند و میخواهند آینده
حضورشان در بازارها را با هوش مصنوعی تضمین کنند.
طراحی سیســتمهای هوش مصنوعی به ملغمهای از چند مهارت
بسیار سطح باال نیز نیاز دارد :ریاضیات و تحلیل آماری بسیار پیشرفته،
علوم دیتا و برنامهنویسی کامپیوتری و داشتن نگاه به آینده .اینکه واقعا
چه تعداد نیروی کار در جهان وجود دارد که همه این مهارتها را داشته
باشد مسئلهای است که اکثر شرکتهای دنیا را که به دنبال طراحی
سیستم هوش مصنوعی برای کسب و کار خود هستند سردرگم کرده
است.
مثال به خدمتگرفتن چهرههایی مثل یوشوا بنگیو متخصص علوم
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کامپیوتر در دانشگاه مونترئال که یکی از سه چهره
اصلی راهاندازنده انقالب در حوزه هوش مصنوعی
یوشوا بنگیو،
یکی از سه چهره
بوده ،موهبتی نیست که نصیب هر شرکتی شود.
اصلیای که انقالب
دو چهره مهم دیگر این حوزه ،یان لیکان و جفری
هوش مصنوعی را
هینتون هستند که اولی در فیسبوک و دومی در
راه انداختند.
گوگل کار میکند.
در هفتم فوریه امســال ،المنتایآی که یک
استارتآپ مونترئالی در حوزه طراحی و اجرای سیستمهای یادگیری
ماشینی است گزارشی منتشــر کرد و تخمین زد که تعداد این افراد
(طراحان سیستمهای هوش مصنوعی) در سطح جهان تنها  ۲۲هزار نفر
است .همین استارتآپ بر اساس تحقیق خود اعالم کرد که سه هزار
نفر از این افراد در حال حاضر دنبال کار میگردند و بقیهشان رهبری
تیمهای طراحی هوش مصنوعی را در شرکتها و نهادهای مختلف دنیا
به عهده دارند و مشغول خلق الگوریتمهای جدید در این حوزه هستند.
درواقع تمام شــرکتها و نهادهایی که در سطح جهان قصد دارند در
حوزه هوش مصنوعی فعال شوند مجبورند از میان افراد بسیار محدودی
نیروی مورد نظر خود را پیدا کنند و خیلیها هم موفق نمیشوند .این
وضعیتی است که در آن تقاضا بسیار باال و عرضه بسیار پایین است.
اینکــه متخصصان هوش مصنوعی در شــرکتهای مختلف دنیا
ی از شــرکتها
دقیقا چه کاری انجام میدهند روندی اســت که خیل 
تازه دارند با آن آشــنا میشوند .ویشال چاترا مدیرعامل شرکت پراولر
در کمبریج انگلیس که اســتارتآپی در حوزه اتوماسیون است در این
خصوص میگوید« :ما متخصصان مورد نظرمان را اســتخدام کردیم.
وقتی مشکالت آینده شرکت خود را به درستی شناسایی کرده باشید،
فرد مناسب برای حل آنها را هم باید به خدمت بگیرید .مهم این است
که تکنیسینها و ریاضیدانهایی نیز در تیم حاضر باشند تا مجموعه
این مهارتها به طراحی سیستمهای هوش مصنوعی درخور شرکت در
آیندهبینجامد».
همان تحقیق شرکت المنت مونترئال نشان میدهد که دولتها و
دانشگاهها در سراسر دنیا نیاز دارند که بودجه بیشتری را صرف آموزش
هوش مصنوعی در رشتههای مختلف دانشگاهی کنند .تمام این افراد
قادر نخواهند بود رهبری سیســتمهای طراحی هوش مصنوعی را به
عهده بگیرند اما میتوانند در ســطوح مختلف در آینده در این تیمها
مشغول به کار شوند .چون در آینده ،هیچ حوزهای باقی نخواهد ماند که
به طراحی سیستم هوش مصنوعی نیاز نداشته باشد.
اما ظاهرا بســیاری از شرکتهای بزرگ دنیا آنقدر وقت و حوصله
ندارند که چندین سال برای آموزشدیدن و سپس ورود نیروهای ماهر
بــه بازار کار در حوزه هوش مصنوعی صبر کننــد .اخبار حاکی از آن
است که شــرکتهای بزرگی مثل اینتل ،فیسبوک و گوگل در حال
ایجاد برنامههای آموزش هوش مصنوعی به صورت داخلی در شرکت
خودشان هستند .یعنی این شرکتها دیگر نیازی به فارغالتحصیالن
دانشگاهی در حوزه هوش مصنوعی نخواهند داشت ،چون خودشان این
نیروها را از اول تعلیم خواهند داد .حتی گوگل به شدت در این حوزه
پیشرفت داشته و دارد روی یادگیری خودکار ماشینی کار میکند ،به
طوری که نوعی سیستم هوش مصنوعی خلق شود که خودش قادر به
ایجاد سیستم هوش مصنوعی دیگری نیز باشد.
توجه به پیشرفت سریع دنیا در حوزه هوش مصنوعی این نکته را
نشــان میدهد که راه آینده مشاغل پردرآمد حتما از هوش مصنوعی
میگذرد .همه همین را میخواهند.

 ..........................اکونومیست ..........................
قیمتهایاشتباهی

یارانه چطور اقتصاد مصر را به مسیر اشتباهی هدایت میکند؟
اقتصاد مصر سالهاست که بر پایه یارانهها هدایت میشود .مردم این کشور از دهه 20میالدی به
یارانهها برای هرچیزی عادت کردهاند؛ از سوخت گرفته تا نان و آب؛ برای مصریها زندگی بدون
یارانه غیرممکن است .تاکنون دولتها چندین بار تالش کردهاند این وضعیت را اصالح کنند اما
موفق نشدهاند .این وضعیت به گونهای است که دولت عم ً
ال بعد از پرداخت یارانهها پولی برای
هزینه کردن برای آموزش و پرورش یا بهداشت و درمان ندارد.

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

شاخص نوسان

زلزله در والاستریت

بازار سهام در ماه فوریه یعنی در دومین ماه میالدی ،نوسان سنگینی را تجربه
کرد .این نوســان به قدری بود که بازار را تکان داد و بســیاری از سرمایهگذاران را
ترساند .شاخصهای بسیار وجود دارد که این جریان را نشان میدهد؛ یکی از این
شاخصها ،شاخص نوسان است که با عنوان  Vixشناخته میشود .این شاخص که
در دو ســال گذشــته با آرامش در حرکت بود در ماه فوریه  2018ناگهان چندین
واحد افزایش پیدا کرد و از ترس عمیق ســرمایهگذاران و سهامداران در بازار سهام
پرده برداشت.

بازار سهام در ماه فوریه سقوطی را تجربه کرد که به شکلهای مختلف روی نمودار آمد .اما
اصلیترین نموداری که نشان میدهد چه شوکی به سرمایهگذاران وارد شد ،این نمودار است
که وضعیت سهام از یکسو و وضعیت اوراق خزانه در امریکا را از سوی دیگر نشان میدهد.
در واقع این نمودارها نشان میدهد که در والاستریت زلزله آمد.

شاخص نوسان ()Vix

سقوط آزاد

دوم ژانویه 100=2017
شاخص  MSCIبازارهای نوظهور

درصد

اساندپی500

اوراق خزانه دهساله امریکا؛ درصد

مورگان استنلی در برابر گلدمنساکس
بیش از یک دهه بود که سرمایهگذاران گلدمنساکس را به مورگاناستنلی ترجیح
میدادند .این دو رقیب در والاستریت سالهاست که با هم در جنگ هستند و حاال
بعد از گذشت سالها به نظر میرسد مورگان استنلی موفق شده ارزش خود را در
بازار به دســت بیاورد .دوران بحران بزرگ مالی سپری شده و سرمایهگذاران دوباره
میتوانند به این بانکها برای سرمایهگذاری اعتماد کنند.
سرمایه در بازار /میلیارد دالر

گلدمنساکس

حال پوند خوب میشود
ژوئن  2016بود که بریتانیاییها تصمیم گرفتند از اتحادیه اروپا خارج شــوند:
برگزیت .خروج آنها از اتحادیه ،نخستین پیامدی که برایشان داشت سقوط ارزش ارز
آنها یعنی پوند و استرلینگ بود .اما حاال بعد از مدت دو سال به نظر میرسد حال
پوند خوب میشــود .هرچند ارزش این ارز در برابر دالر هنوز نسبت به قبل بسیار
متفاوت است اما به نظر میرسد مسیر بهبود را آغاز کردهاست.
دالر به ازای هر پوند

رأی برگزیت
مورگاناستنلی
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رفاه روی مستطیل سبز

سفینههای چشمبادامیها در فضا

منچستر یونایتد عنوان ثروتمندترین باشگاه فوتبال را کسب کرد و رتبه نخست را در این
زمینه به دست آورد .این باشگاه در میان باشگاههای اروپایی موفق شد نام خود را به عنوان
ثروتمندترین به ثبت برساند .فهرستی از ثروتمندترینها منتشر شده که در آن نام باشگاههای
انگلیسی در ابتدا قرار دارد .البته به گفته تحلیلگران این وضعیت رفاهی میتواند خیلی زود
تغییر کند و باشگاهها در این زمینه مراقب باشند.

پرتاب ســفینهها و فضاپیماها به فضا برای هر کشــوری سند افتخار است با وجود این،
کشورهای کمی در این زمینه به موفقیتهای بزرگ دست یافتهاند .تا چند وقت پیش تنها
امریکا و روسیه موفق میشدند سفینههای خود را با موفقیت و به تعداد زیاد به فضا پرتاب
کنند اما اخیرا ً سفینهها و فضاپیماهای چشمبادامیها هم به مجموعه اضافه شدهاست .به نظر
میرسد چینیها قصد دارند در این زمینه نیز در دنیا حرف اول را بزنند.
بلندپروازی در فضا

درآمد ،فصل  ،2016-17میلیون یورو
روز بازی

تبلیغاتی

رادیو تلویزیونی

سفینههای فضایی که از طرف آژانسهای هوافضا
در سال به فضا فرستاده شدهاست
بر اساس کشور

منچستر یونایتد
رئال مادرید

سایر

بارسلونا

روسیه

چین

امریکا

بایرن مونیخ
منچستر سیتی
آرسنال
پاریسن ژرمن
چلسی
لیورپول
یوونتوس
تاتنهام هاتسپر
بورسیا دورتموند

غروب خورشید ارزهای مجازی
چندی پیش ارزهای مجازی غوغا به پا کردند؛ از بیتکوین گرفته تا داگکوین؛ همه سکههایی که کسی تا به حال نتوانسته آنها را لمس کند به ارزشی فوق تصور دست پیدا
کردند و آشوب حسابی در بازار به راه انداختند .اما ارزش آنها در حقیقت حبابی بود که اکنون در حال ترکیدن است.
نه برای همیشه

تاریخی داراییها ،ترکیبی از قیمتهای شروع بر پایه نرخ ارز مرتبط
حبابهای
ِ
بیتکوین ()2017

میسیسیپی ()1719
داتکام ()2000

حباب الله دانمارکی ()1637

دریای جنوب ()1720
سالها نسبت به اوج ماجرا
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مائوریسیو ماکری سال  2015به عنوان رئیسجمهوری آرژانتین انتخاب شد و از همان ابتدا نشان داد که به کسبوکارها عالقه دارد و سعی
میکند سیاستهایی را در پیش بگیرد که با کسبوکارهای مختلف دوست باشد .به محض اینکه او به دفتر ریاستجمهوری راه پیدا کرد،
شرکتها نفس راحتی کشیدند .شروع او سریع و ضرباالجلی بود.

[ اقتصاد آرژانتین ]

گر متر و گر متر

قمار مائوریسیو ماکری برای روند تدریجی تاکنون جواب دادهاست
عالمتهای میانمدت ماکری آرژانتین

کسری بودجه
درصد از تولید
ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی
درصد تغییرات نسبت به سال پیش

ثروتمندترین

پیشبینی

قیمت مصرفکننده
درصد افزایش نسبت به سال پیش

چرا باید خواند:
اقتصاد آرژانتین به
خاطرسیاستهای
پوپولیستیِ
رئیسجمهوریپیشین
در منجالب فرو رفتهبود.
مائوریسیوماکری
موفق شده با اصالحات
تدریجی این روند را
تغییر بدهد و ساختار
اقتصاد این کشور را
متحول کند .او دقیقا
چهکار کردهاست؟

عمــر دولت او آنقدر هم زیاد نیســت .مائوریســیو ماکری
ســال  2015به عنــوان رئیسجمهــوری آرژانتین انتخاب
شــد و از همان ابتدا نشــان داد که به کســبوکارها عالقه
دارد و سعی میکند سیاســتهایی را در پیش بگیرد که با
کسبوکارهای مختلف دوست باشد .به محض اینکه او به دفتر
ریاستجمهوری راه پیدا کرد ،شرکتها نفس راحتی کشیدند.
شروع او سریع و ضرباالجلی بود .او وعده دادهبود که اقتصا ِد
بسته و در انزوای آرژانتین را به فضای باز هدایت کند ،همین
کار را هم انجام داد .کنترلهای تحمیلی بر اقتصاد را برداشت و
به رویههای پوپولیستی که رئیسجمهوریِ پیشین در آرژانتین
پیاده کردهبود خاتمه داد .ماکری راه را برای کسبوکارهای آنالین باز کرد .همزمان با او ،شرکتها
نیز برنامههای خود را پیش میبردند و خوشحال بودند .ماکری برخالف شروع ناگهانی و خوبی که
داشت ،به صورت اتفاقی سرعت اصالحات را کند کرد .حاال برخی از شرکتها گاهی علیه او صحبت
میکنند و معتقدند اگر او نتواند برنامهای را که کلید زده به پایان برساند ،اقتصاد آرژانتین پیشرفت
نخواهد کرد .اما ماکری تنها سرعت را کاهش دادهاست ،رویه اصالحات به صورت تدریجی ادامه دارد.
ی که به دفتر ریاستجمهوری راه پیدا کرد در نخستین اقدام پزو را شناور
او در دسامبر  ،2015زمان 
کرد و مالیات بر صادرات را دستکاری کرد؛ بهعالوه یارانههای انرژی و حملونقل را نیز کاهش داد تا
بتواند کسری بودجه را کنترل کند .او اهدافی را برای اقتصاد عمومی تعیین کرد و موفق شد برخی
دسترسی آرژانتین را به بازارهای
غائلههای قدیمی را ختم به خیر کند .در نهایت موفق شد هرچه
ِ
بینالمللی محدود میکرد از میان بردارد .اکنون اقتصاد در مسیری درست در حرکت است .بحران
بزرگی که در ســال  2015اقتصاد آرژانتین را درنوردیدهبود ،از میان رفتهاست .اقتصاد این کشور
در مسیر بهبود قرار گرفته و مطابق با برآوردها ،امسال 2.5درصد رشد داشتهاست .تورم نیز حدود
یکسوم نســبت به او ِج خود کاهش پیدا کردهاست .نرخ تورم در جوالی  2016در این کشور به
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مائوریسیو ماکری قدم به دفتر
ریاستجمهوری میگذارد

40درصد رسیدهبود .صندوق بینالمللی پول برآورد کرده کسری بودجه در این کشور از 4.8درص ِد
تولید ناخالص داخلی در سال  2016به 1.9درصد در سال  2020خواهد رسید .ماه اکتبر بود که
حزب متعلق به آقای ماکری در انتخابات پارلمانی پیروز شــد و این امید در آنها پررنگتر شد که
اصالحاتی خود
بتوانند اصالحات را به صورت تدریجی ادامه بدهند .در واقع آنها قصد داشتند رویه
ِ
را برای اقتصاد در پیش بگیرند اما اعتماد به نفس کافی برای این کار نداشتند؛ اکنون اما میتوانند
با سرعتی محتاطانه به کار خود ادامه بدهند .ماکری نیز با صبر و حوصله برنامههای خود را برای
کنترل تورم و ایجاد اشتغال پیش میبرد .به نظر میرسد دوره پوپولیسم و عدم ثبات در سیاست و
اقتصاد آرژانتین به پایان رسیدهاست .اکنون شاید آرژانتین دوباره بتواند بگوید خوشبختیای مشابه
اروپاییها که زمانی ادعای آن را داشــت ،دارد .نباید فراموش کرد که دولت ماکری هنوز پایش در
منجالبی است که دولت پیشین ایجاد کردهبود .به همین خاطر است که اهداف این دولت کمی
بلندپروازانه به نظر میرسد .بسیاری از مشکالتی که کارآفرینها با آنها مواجه هستند هنوز به همان
شکل قدیم وجود دارد و ماکری موفق به حل آنها نشدهاست .هنوز موانعی بر سر راه تجارت قرار دارد
و کنترلها و حمایتهایی که سالها صورت میگرفت به قوت خودش برقرار است .همین مسئله
باعث میشود خیلی از شرکتها احساس ضعف کنند و عقب بکشند .اینجاست که کار ماکری و
دولتش کمی دشوارتر میشود.
JJمیتوان کشوری معمولی داشت
علیرغم همه دشواریها ،سرمایهگذاران شرط بستهاند که ماکری و دولتش میتوانند در این
بازی پیروز باشند و قدرت ازدسترفته آرژانتین را در اقتصاد جهان بازیابند .بهعالوه آنها معتقدند
ماکری و حزبش در انتخابات  2019نیز پیروز خواهند شــد .به این ترتیب آنها فرصت بیشــتری
خواهند داشــت تا اصالحات مورد نظر خود را در اقتصاد این کشــور پیاده کنند .ماکری میتواند
اقتصاد آرژانتین را مدرنیزه کند و نمایشی جهانی به راه بیندازد .آقای ماکری نشان داد که «میتوان
یک کشور معمولی داشت».

مردم افریقای جنوبی به ژانویه در زبان انگلیسی میگویند «جانو -واری» ،منظورشان ماه نگرانی است .کمی بعد از کریسمس در ماه ژانویه زمان آن فرامیرسد که قرضها
پرداخت و بدهیها صاف شود .وبسایتهای مختلف و شبکههای مجازی پر میشود از درخواستهای کمکی که افراد دارند .همه به دنبال وام هستند تا بتوانند
قرضهایی را که گرفتهاند پرداخت کنند .همه برای زنده ماندن و ادامه حیات دستوپا میزنند.

[ ویرانی مالی و بدهکاری ]

قرض میگیرم ،پس هستم

بدهی خانوار در طبقه متوسط سیاهپوست به اوج خود رسیدهاست

مردم افریقای جنوبی به ژانویه در زبان انگلیسی میگویند «جانو -واری»،
منظورشان ماه نگرانی است .کمی بعد از کریسمس در ماه ژانویه زمان آن فرا
میرسد که قرضها پرداخت و بدهیها صاف شود .وبسایتهای مختلف و
شبکههای مجازی پر میشود از درخواستهای کمکی که افراد دارند .همه به
دنبال وام هستند تا بتوانند قرضهایی را که گرفتهاند پرداخت کنند .همه برای
زنده ماندن و ادامه حیات دستوپا میزنند .ادامه زندگی در بقیه سال کاری
بســیار دشوار است؛ زندگی با جیبهای خالی .مردم افریقای جنوبی مطابق
آمار بانک جهانی بیشترین ولع را برای قرض گرفتن دارند .یکی از بررسیها
که در ســال  2014منتشر شده نشان میدهد 86درصد از مردم این کشور
در همان ســال پول قرض گرفتهاند .اکثر افراد از دوستان یا اعضای خانواده
خود پول قرض میگیرند .اما نکته جالب توجه اینجاست که 25میلیون نفر از
37میلیون فر ِد بزرگسال در افریقای جنوبی به نهادهای مالی یا شرکتها و
موسسههایی که پول قرض میدهند ،بدهی دارند و باید به آنها پول پرداخت
کنند .مســئله قابل توجه دیگر این است که تنها کمتر از 10میلیون نفر به
صورت رســمی شاغل هستند البته اگر بتوان به این آمار اعتماد کرد .به این
ترتیب مردم راههای زیادی برای پرداخت منظم بدهیهای خود ندارند و یا به
عبارتی نمیدانند دقیقاً چه زمانی پول دریافت میکنند تا بتوانند بدهیهای
خود را صاف کنند .اما ریشه این ماجرا در کجاست؟ میتوان ریشه را در طبقه
متوســطی جستوجو کرد که از قضا بسیار حریص است .از سال  1994که
رژیم آپارتاید به پایان رســید ،طبقه متوسط سیاهپوست به صورت ناگهانی
ظاهر شد .بسیاری از افراد در پی این بودند که ظهور خودشان را اثبات کنند.
آنها میخواستند بگویند که وارد بازی شدهاند .اما چطور باید این کار را انجام
میدادند؟ ســاده است ،با خودروهای شیک ،گوشیهای جدید تلفن همراه،
خانههای جدید .اما همه نمیتوانند اینها را تأمین کنند و نشــان بدهند که
سری میان سرها درآوردهاند.
JJمالیات سیاه
رشد اقتصادی در این منطقه بسیار آرام است .بیکاری نیز نرخ 28درصد
را نشان میدهد که البته اگر به صورت واقعبینانه بخواهیم به آمار نگاه کنیم
بیکاری نرخ 37درصد را نشــان میدهد .آن دســته از سیاهپوستان افریقای
جنوبی که صاحب شغل هستند باید افراد بیکار زیادی را پوشش بدهند .آنها
خویشان و بستگان زیادی دارند که همگی بیکار هستند و چشم امیدشان به
همان یک نفری اســت که شغل دارد .آنها حتی در میان خودشان با عنوان
«مالیات ســیاه» به این قضیه اشاره میکنند .نخستین عضو خانواده که به
دانشــگاه راه پیدا میکند یا شغلی به دست میآورد باید خرج کوچکترین
عضو خانواده را بدهد تا او هم به مدرسه برود .بهعالوه پرداخت قبوض مختلف
گــردن همان یک نفر میافتد .جالب
خرجــی بقیه اعضای خانواده نیز به
و
ِ
ِ
اینجاست که مردم در افریقای جنوبی برای مخارج روزانه خود قرض میگیرند.
به نظر میرسد مردم در افریقای جنوبی به تأمین منابع مالی خود به صورت
شخصی فکر نمیکنند و در واقع با اساس آن آشنا نیستند .آنها باید با مدیریت
بدهی آشنا بشوند .برخی از آنها پول خوبی هم به دست میآورند اما نمیدانند

چطور این پول را مدیریت کنند و یا به عبارتی یاد نگرفتهاند چطور خرج کنند
که برای آینده خودشــان نیز پساندازی داشتهباشند .این مسئله در دولت هم
مشاهده میشــود .در واقع دولت هم در بدهی غرق میشود و نمیداند چطور
باید این قضیه را مدیریت کند .آن دسته از افراد که دوستان ثروتمندی ندارند
به وامهــای غیرقانونی پناه میبرند .وامهایی که بدون برنامه داده میشــود و
بدهیهایی که بدون برنامه ایجاد میشــود همگی روی رشد اقتصاد اثر منفی
میگذارد .مسئله بدهی نهتنها روی اقتصاد بلکه روی پایداری جامعه نیز اثر منفی
میگذارد .بسیاری از فجایع اجتماعی که در کشورهای مختلف رخ داده ریشه
در همین مسائل و مشکالت مالی داشتهاست .این افراد باید هرچه سریعتر رفتار
خود را تغییر بدهند .بدهیها میتواند اقتصاد آنها را به حاشیه براند و در نهایت
این اقتصاد است که ویران خواهد شد .انتظار میرود رشد اقتصادی این کشور
در سال  2018به 1.1درصد برسد و یکی از مهمترین عوامل همین بدهیهایی
است که با بیحواسی و بیاحتیاطی ایجاد میشود.
بزرگترین قرضگیرندگان!
افراد 15سال به باال که پول قرض گرفتهاند
 ،2014درصد از کل
افریقای جنوبی
کنیا
امریکا
روآندا

«االن بخر بعدا پرداخت کن»
اکثر افراد از دوستان یا
اعضای خانواده خود پول
قرض میگیرند .اما نکته
جالب توجه اینجاست که
25میلیون نفر از 37میلیون
ِ
فرد بزرگسال در افریقای
جنوبی به نهادهای مالی یا
شرکتها و موسسههایی که
پول قرض میدهند ،بدهی
دارند و باید به آنها پول
پرداخت کنند.

چرا باید خواند:
86درصد از مردم
افریقای جنوبی
برای تأمین مخارج
روزانه خود قرض
میگیرند .اغلب آنها
به قرض گرفتن اعتیاد
پیدا کردهاند و همین
مسئلهاقتصادآنها
را به سمت ویرانی
میبرد .در این گزارش
با مضرات بدهکاری
آشنا شوید.

هند
جهان
بریتانیا
چین
حوزه یورو
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ِ
تکنولوژی محاسبه ابرها در چین چندان متفاوت از غربیها نیست .آنچه باعث تمایز
اصل
ِ
شده این است که غربیها آن را ایجاد کردهاند ،رازها و کدها را در اختیار آنها گذاشتهاند و
اکنون چشمبادامیها با استفاده از این موقعیت به شیوهای قویتر کار را پیش میبرند.

[ جهان ابرها ]

ابر بزرگ چین

تکنولوژی چینی سعی دارند ابرهای غولهای امریکایی را بدزدند
شرکتهای
ِ
کدامیک از غولهای تکنولوژی در جهان سریعترین رشد را
چرا باید خواند:
در زمینه فناوری ابرها دارد؟ بســیاری از افراد تصور میکنند
کسبوکار و صنعت ابرها
در دنیای مجازی و فضای
آمازون یا گــوگل در این زمینه حرف اول را میزنند چرا که
اینترنتی ،بازار بزرگی است
آنها بزرگترین مرکز دادههای جهانی هستند .اما پاسخ صحیح
که این روزها غولهای
شرکت «علیبابا» است .کســبوکار محاسبه ابرها در چین
اینترنتی بزرگ در دنیا
رشــد خوبی داشته و در سال  2016با رشد 126درصدی به
روی آن کار میکنند .در
ارزش 675میلیون دالر رسیدهاســت .بعید است این رشد به
حالیکه غربیها قدم اول
این زودیها آهسته شود .سایمون هو رئیس شرکت علیبابا
را در این زمینه برداشتهاند،
اعالم کرده که تصمیم دارد در زمینه خدمات شبکهای تا سال
چینیها موفق شدهاند از
 2019یا همپای آمازون بشود یا از آن پیشی بگیرد.
آنهاپیشیبگیرند.
علیبابا قصد دارد قدم بزرگی بردارد .شــرکت آمازون در
زمینه خدمات شبکهای درآمدی 17میلیارد دالری در سال
ی به آن آلیون میگویند) قصه دیگری دارد:
 2017داشتهاست .اما ابرهای علیبابا (که در زبان چین 
صنعت محاسبه ابرها در چین به صورت کلی با سرعت باالیی در مسیر رشد قدم برمیدارد .واقعیت
غربی آن دارد .این تفاوتها نیز
این است که این صنعت در چین شمایلی کام ًال متفاوت از شمایل ِ
بسیار بااهمیت است.
اصل تکنولوژیِ محاسبه ابرها در چین چندان متفاوت از غربیها نیست.
توجه داشتهباشید که ِ
آنچه باعث تمایز شــده این اســت که غربیها آن را ایجاد کردهاند ،رازها و کدها را در اختیار آنها
گذاشتهاند و اکنون چشمبادامیها با استفاده از این موقعیت به شیوهای قویتر کار را پیش میبرند.
در حقیقت آنها هرچه الزم بوده در اختیار داشتند و به همین خاطر چند مرحله جلو افتادهاند .شیالن
چن مدیر یکی از شــرکتهای چینی میگوید« :همین مسئله باعث شد ما نقطه شروع یکسانی
داشتهباشــیم» .بعد از این نقطه شروع ،چینیها عملکرد بهتری داشتهاند و با شتاب کار را پیش
بردهاند .آنچه تفاوت را ایجاد میکند ،شیوه استفاده از تکنولوژی است .همین مسئله ریشه تفاوتها را
در زمینه کسبوکار ابرها ایجاد میکند .در غرب ،نخستین مشتریها برای فضای ابرها ،شرکتهای
شرکتی دیگری نیز پیدا شد .اما در چین صنعت ابرها
استارتآپی بودند .کمی بعد سروکله غولهای
ِ

به کمک مصرفکنندگان و از طریق خدمات رشد پیدا کرد .علیبابا بازاری را ایجاد کرد که همه
مشتری آن بودند .بازیهای آنالین تنسنت باعث شد عده زیادی مشتری فضای ابرها باشند .به این
ترتیب خدمات ابری به شکلی پیچیده در چین مورد استفاده قرار گرفت.
خدمات توسعه پیدا کردند اما هنوز هم ظرفیتهای نهفته بسیاری در این بخش وجود دارد .در
غرب ،شرکتها با موانعی روبهرو هستند که کار را برای آنها کمی پیچیده کردهاست .اما در چین،
شرکتها معموالً مانعی بر سر راه خود ندارند و میتوانند در اولین قدم به سوی ابرها بروند .همین امر
باعث شده کسبوکار ابرها در چین رشد بیشتری نسبت به نمونههای غربی داشتهباشد.
یکی دیگر از مسائلی که تغییر را میان غربیها و چینیها ایجاد کرده ،قوانین است .در غرب،
دولتها و نهادها و موسسههای مالی در این امر دخالت دارند اما در چین صنعت ابرها ،صنعتی مجزا
به شمار میآید که استقالل دارد .نکته دیگر این است که در زمینه شرکتهای غربی همه میدانند
سه شرکت حرف اول را میزنند :آمازون ،مایکروسافت و گوگل؛ در نتیجه دیگر هیچیک از شرکتها
میل به رقابت با این غولها را ندارند و در نهایت رشد متوقف میشود .اما در چین هنوز کسی دقیقاً
نمیداند کدام شرکتها یا غولها این قضیه را رهبری میکنند در نتیجه فضا برای رشد باقی است.
البته غولهایی مانند علیبابا ،تنسنت و تلهکا ِم چین وجود دارند اما هنوز هم شرایط به گونهای است
که میتوان انتظار تغییر فضا را داشت.
JJیک کمربند ،یک جاده ،یک ابر!
هر شرکتی که پیروز میدان باشد و نام خود را در زمینه کسبوکار و صنعت ابرها به عنوان غول
این بخش به ثبت برســاند ،در نهایت باز هم شرکتهای چینی و غربی باید با یکدیگر در ارتباط
باشند تا بتوانند پیشرفت کنند .به همین خاطر است که بسیاری از رقبای بزرگ ،در آزمایشگاههایی
که با هم ساختهاند روی این موارد کار میکنند .به هر حال کسی نمیتواند منکر این قضیه بشود
که شرکتهای غربی غولهای بزرگی هستند و در عینحال کسی نمیتواند منکر این قضیه بشود
که شرکتهای چینی رشد بیشتری در این زمینه دارند .علیبابا نیز در چین بیشترین تالش را در
این زمینه داشته و بیشترین رشد را تجربه کردهاست .شاید روزی در چین ،برنامه این باشد« :یک
کمربند ،یک جاده ،یک ابر!»
 2018-20پیشبینی

علیبابا قصد دارد قدم بزرگی بردارد.
شرکت آمازون در زمینه خدمات
شبکهای درآمدی 17میلیارد دالری در
سال  2017داشتهاست .اما ابرهای
علیبابا (که در زبان چینی به آن آلیون
میگویند) قصه دیگری دارد :صنعت
محاسبه ابرها در چین به صورت کلی
با سرعت باالیی در مسیر رشد قدم
برمیدارد .واقعیت این است که این
صنعت در چین شمایلی کام ًال متفاوت
غربی آن دارد .این تفاوتها
از شمایل
ِ
نیز بسیار بااهمیت است

شروع رویایی
چین ،سهم در بازار خدمات ابرها ،درصد
 2018-20پیشبینی
ابر علیبابا
تلهکام چین
ابر تنسنت کنگره وین
سینت/خدمات شبکهای آمازون
هوآوی
خنثی

21ویانت/مایکروسافت آزور
واندا/آیبیام
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سالها پیش جارون النیر یکی از متفکران در سیلیکونولی پیشبینی کردهبود که در آینده تبلیغات حرف اول را خواهد زد .او به این ماجرا «حضور
همهجاییِ جاسوسهای دیجیتالی» گفته بود .به باور او شرکتهای خاصی وجود دارند که همه رفتارهای مصرفکننده را کنترل میکنند؛ آنها لحظه به
لحظه مصرفکننده را رصد میکنند و سعی دارند او در مسیری که مطابق منافع خودشان است هدایت کنند.

[ تبلیغات و آگهی ]

ناکجاآبادتبلیغات

هشدار :زیادی حساب باز کردن روی تبلیغات میتواند برای سالمتی شما مضر باشد

چرا باید خواند:
این روزها انسانها
بدون اینکه خودشان
نیز بدانند در آگهیها
شناورهستند.
شرکتهایمختلف
بر رفتار مصرفکننده
احاطه پیدا کردهاند
و به کمک تبلیغات
سعی دارند او را وادار
به خرید کنند .اما در
آینده چه اتفاقاتی در
زمینهدنیایتبلیغات
رخ خواهد داد؟

دنیایی را تصور کنید که در آن از طلوع آفتاب تا غروب
آن ،ذهن شــما آماج تبلیغات هوشمند قرار میگیرد.
از تلفن همراهتان گرفتــه تا صفحه نمایش تلویزیون
خانگی ،مدام در حال مشاهده تبلیغات بازرگانی هستید؛
آگهیهایی که از امیال شما آگاه هستند پیش از آنکه
حتی خود شما از آنها آگاه شوید .ماشینهای بدون راننده
بــه محض اینکه داخل آنها قرار میگیرید درها را قفل
میکنند و از آنجا که آگهی شــخصی شما را میدانند،
شما را با آن بمباران میکنند .حتی اگر بخواهید به آنها
توجهی نداشتهباشید و به بیرون نگاه کنید با بیلبوردهای
تبلیغاتی غولپیکر و تبلیغات محیطی روبهرو میشوید.
ِ
دیجیتالی شما میدانند چهچیزهایی را
همه دستیاران
ِ
و چگونه بر ســر راه شما قرار بدهند تا شما را به سمت
کاالی مورد نظر خودشان هدایت کنند.

JJاین جاسوسهای دیجیتالی
ســالها پیش جارون النیر یکی از متفکران در سیلیکونولی پیشبینی کردهبود که
جایی جاسوسهای
چنین اتفاقی میتواند در آینده رخ بدهد .او به این ماجرا «حضور همه ِ
دیجیتالــی» گفته بود .به باور او شــرکتهای خاصی وجود دارنــد که همه رفتارهای
مصرفکننده را کنترل میکنند؛ آنها لحظه به لحظه مصرفکننده را رصد میکنند و سعی
دارند او را در مسیری که مطابق منافع خودشان است هدایت کنند .در واقع آنها هرآنچه
را مصرفکننده میبیند یا میشنود کنترل میکنند .آگهی همیشه بخشی جداییناپذیر از
اقتصاد است و درون آن خانه خواهد داشت.
شاید کمی عجیب به نظر بیاید؛ اما این ناکجاآبادی که از آن صحبت میکنیم همان
چیزی است که سرمایهگذاران نیز در بازار سهام روی آن سرمایهگذاری میکنند .چندین
شــرکت امریکایی وجود دارند که برای کســب درآمد خود تماماً به این جریان وابسته
هستند .آنها اســتراتژیهای خود را حولوحوش همین مسائل مربوط به آگهیها قرار
دادهاند و موفق شــدهاند در عرض پنج سال با رشد 126درصدی به درآمد 2.1تریلیون
دالری دســت پیدا کنند .آن بخش از اقتصاد امریکا که آگهیمحور است در حال حاضر
به صورت نظاممند به بخشی مهم و حیاتی تبدیل شدهاست .ارزش بازار آن نیز حتی از
صنعت بانکداری بیشتر است.
بزرگترین شرکتها فیسبوک و الفبت (شرکت گوگل) هستند که بیشترین وابستگی
را بــه تبلیغات دارند؛ اولی 97درصد و دومی 88درصد به درآمدهای ناشــی از تبلیغات
بودن آگهیها انجام خواهد شد .برخی
وابســته است و فروش آنها تنها در صورت موفق ِ
از شرکتهای تلویزیونی نیز در امریکا وجود دارند که ادعا میکنند درآمد آنها از طریق
آگهیها در حال سقوط نیست .بسیاری از استارتآپها مانند اسنپ نیز به آگهیها وابسته
هستند.
هنوز کسی به صورت دقیق نمیداند چه میزان درآمد از طریق تبلیغات در امریکا به
دســت میآید .برآوردهای شومپیتر در اکونومیست نشان میدهد که دستکم 1درصد
از تولید ناخالص داخلی امریکا از این طریق حاصل میشــود .این رقم تا سال  2027به
1.8درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رســید .این رشد بزرگ و زیادی خواهد بود.
بیشترین کار را در این زمینه غولهای بزرگ تکنولوژی انجام دادهاند .فیسبوک به تنهایی

به قدری آگهی دارد و هزینه صرف آن میکند که از همه شــرکتها و کسبوکارهای
کوچک در امریکا نیز بیشتر است.
آگهیها میتوانند گاهی بســیار اثرگذار باشند و مشتری را قانع کنند خرید را انجام
بدهد .بســیاری از مشتریان تنها به کمک تبلیغات ترغیب به پول خرج کردن و خرید
میشوند .شرکتها هزینههای زیادی صرف میکنند تا نیازهای این مصرفکنندگان را
پیشبینی و در نهایت آنها را وادار به خرید کنند .اما هرچه خرید و فروش به سمت آنالین
تغییر مســیر میدهد ،تبلیغات و آگهیها نیز به همان سمت میروند .یعنی این روزها
حجم تبلیغات و آگهیهای آنالین نیز همزمان با خرید آنالین در حال افزایش اســت.
حتی بسیاری از شرکتها که آنالین نیستند با شرکتها و استارتآپهای آنالین همراه
میشوند تا فروش خود را تضمین کنند.
فرض کنید واقعاً روزی برسد که هزینه برای آگهی به 1.8درص ِد تولید ناخالص داخلی
امریکا در سال  2027برسد .هزینه بسیاری از شرکتها باال میرود .آنها باید برای کسب
سود بیشتر ،آگهیهای بیشتری داشتهباشند .البته این شرایط به نظر واقعی و امکانپذیر
نمیآید .در واقع بیشتر نوعی امید و خوشبینی به عصری متفاوت برای تبلیغات شباهت
دارد .کسی از آینده خبر ندارد .شاید فروش و درآمد از طریق تبلیغات به مرور زمان کمتر
نیز بشــود و در نتیجه شرکتها اســتراتژی خود را تغییر بدهند .شاید هم شرکتهای
مختلف تالش بیشتری برای کسب بازار داشتهباشند .در دنیای تبلیغات هرچیزی ممکن
است ،میتوان انتظار هر چیزی را داشت و میتوان همیشه با آن غافلگیر شد.

برای کسانی که نظارهگر صنعت نفت هستند آنچه میتواند آزارهنده باشد تغییرات و نوسانات قیمت یک بشکه نفت نیست بلکه تحلیلها و نظریههایی
است که مدام از پشتصحنه این اتفاقات گفته میشود .در واقع ِ
خود نوسان قیمت مهم نیست ،آنچه ماجرا را میسازد کسانی هستند که مدام سعی دارند
ِ
شدن قیمت نفت است.
این وضعیت را تحلیل کنند و بگویند چه چیزی پشت این باال و پایین

جورج اورول در کتاب « »1984اصطالحی به
نام تفکر دوبل را مطرح کرده که در آن نشان
میدهد میتوان همزمان به دو چیز متناقض باور
داشت .به نظر میرسد تحلیل نفت نیز به چنین
تواناییهای خارقالعاده و ناممکنی نیاز دارد.

[ قیمت نفت خام ]

طرز فکر نفتی

قیمتهای باالی نفت خام بازتابدهنده سالمت اقتصاد جهانی است نه تهدیدی برای آن
برای کسانی که نظارهگر صنعت نفت هستند آنچه میتواند
چرا باید خواند:
آزارهنده باشد تغییرات و نوسانات قیمت یک بشکه نفت
قیمتنفتهمیشهیک
نیســت بلکه تحلیلها و نظریههایی اســت که مدام از
معما بودهاست بهویژه
پشتصحنه این اتفاقات گفته میشود .در واقع خو ِد نوسان
برای آنها که این بازار
قیمت مهم نیست ،آنچه ماجرا را میسازد کسانی هستند
را دنبال میکنند یا از
که مدام سعی دارند این وضعیت را تحلیل کنند و بگویند
آن سودی میبرند.
شدن قیمت نفت است.
آنها به دنبال پیشبینی
چهچیزی پشت این باال و پایین ِ
مارس  ،2014قیمت نفت سه رقمی بود؛ همان زمان هم
آینده طالی سیاه
خیلیها تالش میکردند وضعیت را تحلیل کنند .رئیس
هستند اما بازار این
ِ
شــورون میگفت نفت 100دالری به
کاال همیشه ثابت کرده
نفــت 20دالریِ
کهقابلپیشبینی
معمولی تبدیل خواهد شد .اما دو سال بعد نفت به 28دالر
نیست و شاید باید
در ازای هر بشکه سقوط کرد و 100دالر دیگر رقمی عادی
نبود بلکه کام ً
دست از تحلیل بازار
ال هم رویایی بود .در این زمان همه شــروع
نفتکشید.
کردند دربــاره مازاد عرضه نفت در جهان صحبت کردن
و برخی نیز درباره قدرت ازدســترفته اعضای ســازمان
کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) میگفتند .حاال دوباره نفت به محدوده 70دالر در
ازای هر بشکه رسیدهاست و تحلیلگران دوباره به دنبال تحلیلهای جدید از پشت صحنه
ماجراهستند.
جورج اورول در کتاب « »1984اصطالحی به نام تفکر دوبل را مطرح کرده که در آن نشان
میدهد میتوان همزمان به دو چیز متناقض باور داشت .به نظر میرسد تحلیل نفت نیز به
چنین تواناییهای خارقالعاده و ناممکنی نیاز دارد .سه پرسش در اینجا مطرح میشود .نخست
اینکه چرا قیمت نفت در فاصله تنها دو سال دو برابر حد انتظارات تغییرات داشتهاست؟ دوم
بازار و سهام؛ نفت خام
قیمت سربه ِ
سری خروجی ،2016 ،دالر در ازای هر بشکه

قزاقستان
لیبی

الجزایر

عمان

عربستان

قطر

کویت
عراق

امارات

ایران
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اینکه چرا این صعود و سقوط با خوشبینی از سوی بازار سهام همراه شده و نگرانیای درباره
اقتصاد جهان ایجاد نکردهاست؟ سوم اینکه در نهایت قیمت نفت در کجا خواهد نشست؟
میتوان از سفر 70دالری شروع کرد .سقوط قیمت نفت که دو سال پیش شاهد آن بودیم
نگرانی
در حقیقت واکنش به ضعف تقاضا بود و در کنار آن بحث اقتصاد چین نیز به عنوان یک
ِ
بزرگ در بازار نفت مطرح بود .البته که مازاد عرضه هم تا حدودی مطرح میشد .عده زیادی
تصور میکردند اوپکیها تولید نفت خود را کاهش میدهند تا از این طریق قیمت نفت دوباره
باال برود .عربستان سعودی به عنوان طالیهدار اوپکیها و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان
نفت در جهان در برابر این مســئله مقاومت کرد .آنها میگفتند در حال حاضر بازار با نفت
شدن تحریمها
شیل اشباع شده و در نتیجه امریکا باید کنار بکشد .ایران نیز به دنبال برداشته ِ
خودش را وارد بازار کرد.
به هر حال تقاضا خیلی زود بهبود پیدا کرد .چین نیز موفق شد اقتصاد خود را از سقوط
نجات بدهد و در نتیجه خلقی را از نگرانی نجات داد .قیمت کاالها افزایش پیدا کرد .در عرض
چند ماه ورق برگشت .اوپکیها نیز ثابت کردند که توانایی مدیریت این بازار را دارند .آنها در
نوامبر  2016به توافقی تاریخی دســت پیدا کردند .قیمتها یک روز پایین و روز دیگر باال
یرفت.
م 
JJروزهای باورنکردنی نفت
اما حاال کســی باور نمیکند که قیمت نفت اینقدر باال رفتهباشد .برخی میگویند آشفتگی
سیاسی در خاورمیانه منجر به افزایش قیمتها شدهاست .نگرانیهای معمولی نیز هنوز وجود دارد.
شیل همچنان به قدرت و قوت خود باقی است .بسیاری از تولیدکنندگان در امریکا عقب کشیده
بودند و حاال احتماالً چند ماهی طول میکشد تا دوباره بتوانند چاههای نفتی خود را فعال کنند و
نفت را بیرون بکشند .بازار مالی هیجان کمی نسبت به صعود و سقوط قیمت نفت نشان میدهد.
بازار سهام هنوز رفتار عجیبی دارد و این خودش یک
پازل است .در دنیا همه تولیدکننده و مصرفکننده
نفت شــدهاند و همین امر باعث شده بازار نفت در
امریکا ،بازار سهام ،بشکه ،میلیارد
وضعیت خنثی باشد .تحلیلهایی که درباره قیمت
نفت و احتمال سقوط یا صعود آن صورت میگیرد
هیچیک قابل اعتماد نیســت .واقعیت این است که
صادرکنندگان بــزرگ نفت خام نمیتوانند کاهش
قیمت آن را تحمل کنند .آنها دســت به هر کاری
میزنند تا قیمت نفــت را دوباره افزایش بدهند اما
اینکه چقدر در این کار موفق باشند ،کام ً
ال بستگی
به شرایط دارد و این یعنی هرچیزی در آینده ممکن
خواهد بود .به هر حال همه نفت در محدوده 60دالر
را پیشبینی میکنند .مهم اینجاست که این وضعیت
نفت به معنای ســامت اقتصاد جهان است و همه
میتوانند از آن سود ببرند.

آخرین باری که اکونومیست شاخص بیگمک را بررسی کرد ،جوالی  2017بود؛ از آن زمان تاکنون ارزهای ارزان وضعیتی متفاوت در مقابل دالر پیدا کردهاند .عمده
تغییرات نیز در برابر دالر کانادا بودهاست .شاخص بیگمک بر اساس ایده قدرت برابری خرید پایهریزی شدهاست .این ایده نشان میدهد که نرخ ارز باید به سمتی
ک سو میل کند.
پیش برود که قیمت ارزها در سبدهای مختلف در کشورهای متفاوت به ی 

[ شاخص بیگمک ]

بنشینیمک
عق 

پیروزی کوچکی برای اقتصاد برگر است
کاهش دالر
ِ
بودن
همیشه کمی عجیبوغریب به نظر آمده که جنبشها و تغییرات ارزی را بر پایه ارزان یا گران ِ
آنها بررسی کرد .شاخصها و معیارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد .یکی از این شاخصها،
شاخص بیگمک است که اکونومیست سالها پیش آن را به دنیای اقتصاد معرفی کرد .این شاخص
مانند چراغی راه را در زمینه ارزش ارزها مشخص میکند .در واقع شاخص بیگمک نشان میدهد
که هر ارزی تا کجا میتواند پیش برود .نکته جالب توجه اینجاست که شاخصها معموالً بر اساس
ترس ،طمع ،ریسکپذیری ،جریان پول ،دخالت سیاستهای پولی و نظایر آن مشخص میشوند.
اما شــاخص بیگمک با یک همبرگر مکدونالد وضعیت ارزها را نشان میدهد .آخرین باری که
اکونومیست شاخص بیگمک را بررسی کرد ،جوالی  2017بود؛ از آن زمان تاکنون ارزهای ارزان
وضعیتی متفاوت در مقابل دالر پیدا کردهاند .عمده تغییرات نیز در برابر دالر کانادا بودهاست .شاخص
بیگمک بر اساس ایده قدرت برابری خرید پایهریزی شدهاست .این ایده نشان میدهد که نرخ ارز
باید به ســمتی پیش برود که قیمت ارزها در سبدهای مختلف در کشورهای متفاوت به یکسو
میل کند .اما در سبدی که اکونومیست بررسی میکند تنها یک کاال وجود دارد که در  120کشور
جهان وجود دارد و به فروش میرسد :همبرگرهای بیگمک.
معموالً به این صورت اســت که قیمــت بیگمک را به دالر
برمیگردانند؛ اگر این قیمت باالی 5.28دالر باشد یعنی آن
ارز عزیز اســت و ارزش باالیی دارد .اما اگر قیمت آن کمتر از
این رقم باشــد به این معناست که آن ارز ارزش بسیار کمی
پیدا کردهاست و در نتیجه ارزی ارزان به شمار میآید .متوسط
هزینه یک بیگمک در حوزه یورو (بر اساس تولید ناخالص
داخلی اندازهگیری میشــود) حدود 3.95یورو یا 4.84دالر

است (البته با نرخ ار ِز فعلی که با آن مواجه هستیم) .این یعنی ارزش یورو پایین است و در برابر دالر
بررسی اکونومیست ،یورو 16درصد کمتر از دالر ارزش داشت.
8.4درصد کمارزش است .در آخرین
ِ
به این ترتیب یورو به خاطر سیاستهای ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا ارزش جدیدی پیدا
کردهاست .صحبتهایی که دراگی چندی پیش در کنفرانسی در پرتغال داشت همه را نسبت به
ارزش یورو بیدار کرد و به آنها نشان داد که یورو نباید اینقدر ضعیف و ارزان باشد.
JJاقتصاد روی برگر
دالر هنوز در برابر ســایر ارزها ،عزیز و باارزش اســت .تنها در سه کشور دنیا (سوئیس ،نروژ و
ســوئد) هزینه برگر بیشتر از این سقفی است که تعیین شده و این یعنی فقط همین سه کشور
بودن آن همیشه نمیتواند عالمت خوب یا بدی برای
ارزی عزیزتر دارند .البته قیمت این کاال و باال ِ
وضعیت اقتصاد آن کشور باشد .عوامل مختلفی وجود دارند که باید در این شرایط مورد بررسی قرار
بگیرند .ارزهای سوئیس و نروژ به نظر خیلی باارزش میآیند اما هردو کشور با مازاد تجاریِ باالیی
مواجههستند.
بریتانیا و ژاپن جزو نوادر در این ماجرا هستند .ارزش پوند به خاطر
برگزیت پایین آمده و اگر این وضعیت حاکم نبود ،حتماً پوند شرایط
بهتری داشت .کشورهای دیگر نیز هرکدام قصه خودشان را دارند که
میتــوان وضعیت آنها را روی نمودار مشــاهده کرد .برخی ارزها نیز
پیشرفت داشتهاند اما باز هم کمارزش به شمار میآیند نمونه بزرگ و
مهم آن نیز ارز روسیه یعنی روبل است .همبرگر ساده میتواند نقشی
تعیینکننده در تشخیص وضعیت اقتصاد کشورها داشتهباشد.

شاخصبیگمک
ارزش پایین ( / )-باالی ( )+ارز محلی در برابر دالر ،درصد

چرا باید خواند:
اکونومیست در کنار
شاخصهای بزرگی
که تاکنون معرفی
کرده ،شاخصی برای
بررسی وضعیت
ارزهای کشورهای
مختلف دارد که به
آن شاخص بیگمک
میگوید .دلیلش نیز
اتکای این شاخص
بهقیمتهمبرگر
بیگمک است .این
شاخص ارزش ارزها
را در برابر دالر نشان
میدهد.
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حتی نرخ متواضعانه و ِ
کم تورم در طول زمان شکلی پیچیده پیدا میکند .آنقدر تغییر میکند که حتی پدربزرگهای پیری که حافظهشان را به کلی از دست
دادهاند نیز به خاطر میآورند در روزهای دور و در دوران جوانی خود کاالهای مختلف را به چه قیمتی میخریدند و حاال به چه قیمتی خریداری میکنند .آنها به
راحتی قیمتهای دیروز را با امروز مقایسه میکنند و از تغییر قیمتها تعجب میکنند.

[ ابرتورم در ونزوئال ]

اندوه بولیوار

همزمان با افزایش نرخ تورم ،ارز ونزوئال زمین میخورد
چرا باید خواند:
اقتصاد ونزوئال وارد
بحران بزرگی شده که
به این راحتی قابل حل
نیست؛ از یکسو نرخ
تورم در این کشور در
حال افزایش است و از
سوی دیگر ارزش ارز
در حال سقوط است .با
این وضعیت اقتصاد این
کشور زمین میخورد
و مردم به خاک سیاه
خواهندنشست.

قدرت خرجِ بولیوار
به عنوان ار ِز رسمی
ال بسیار
ونزوئال ،قب ً
بیش از این نیز
سقوط کردهاست.
مک
شاخصبیگ ِ
اکونومیستبه
صورت واضح
و شفاف نشان
میدهد که چطور
ارز این کشور
دستخوشتغییر
و کاهش ارزش
شدهاست؛ این
شاخص سقوط
ناگهانی و با شیبِ
تن ِد بولیوار را نشان
میدهد
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حتی نرخ متواضعانه و ک ِم تورم در طول زمان شکلی پیچیده پیدا میکند.
آنقدر تغییر میکند که حتی پدربزرگهای پیری که حافظهشان را به کلی
از دست دادهاند نیز به خاطر میآورند در روزهای دور و در دوران جوانی خود
کاالهای مختلف را به چه قیمتی میخریدند و حاال به چه قیمتی خریداری
میکننــد .آنها به راحتی قیمتهای دیروز را با امروز مقایســه میکنند و از
تغییر قیمتها تعجب میکنند .در ونزوئال قیمتها با نرخ ساالنه 4رقمی در
حال افزایش اســت و به همین خاطر روزهای خوبِ قدیم ،همین ماه پیش
اتفاق میافتادند .در عــرض یک ماه همه با ناباوری به قیمتهای ماه پیش
نگاه میکنند و درمیمانند که چطور تورم آنها را به این نقطه رساندهاســت.
نوزدهم ژانویه سال  2018بود که وزیر دفاع این کشور از صاحبان کسبوکارها
درخواست کرد قیمتها را متناسب با قیمت 15دسامبر تعیین کنند چرا که به
نظر میرسید در آن ماه همهچیز خوب و رویایی بود.
JJسقوط 99.9درصدی
قدرت خر ِج بولیوار به عنوان ار ِز رسمی ونزوئال ،قب ًال بسیار بیش از این نیز
سقوط کردهاست .شــاخص بیگ ِ
مک اکونومیست به صورت واضح و شفاف
نشــان میدهد که چطور ارز این کشور دســتخوش تغییر و کاهش ارزش
شدهاست؛ این شاخص سقوط ناگهانی و با شیبِ تن ِد بولیوار را نشان میدهد.
از آنجا که شاخص اقتصادیِ بیگمک بر پایه برابری قدرت خرید ایجاد شده،
ارزش ارزها را به خوبی نشان میدهد .در این شاخص قیمت
کاهش و
افزایش ِ
ِ
ارزش ارز کشــورها در نظر گرفته
بیگمک به عنوان ابزاری برای ســنجش ِ
شدهاست .در کاراکاس قیمت یک ساندویچ بیگمک 145هزار بولیوار است
اما متوسط قیمت آن در امریکا 5.28دالر است .به این ترتیب برابری قدرت
خرید ،عدد 27هزار و 500بولیوار را نشان میدهد در حالیکه دو سال پیش
عدد 27بولیوار را نشــان میداد .به این ترتیب ارز این کشور تقریباً در فاصله
زمانی بسیار اندک 99.9درصد کاهش ارزش داشتهاست.
به این ترتیب تنها با شاخص بیگمک میتوان دریافت که قیمتها چطور
تغییر کرده و ارزش بولیوار به عنوان ارز رسمی ونزوئال چطور پایین آمدهاست.
خداحافظ بولیوار!
ارزش بولیوار ونزوئال در برابر دالر
نرخ برابری قدرت خرید؛ مقیاس تعریفشده و تبدیلی
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سایت دالرتودی به بررســی نرخ دالر در کشورهای مختلف میپردازد .این
سایت در بررسیهای خود بازار سیاه را نیز در کشور ونزوئال مورد بررسی قرار
دادهاست .بر اساس این تحلیلها 260هزار بولیوار با یک دالر برابر است .این
ارزش همچنان در حال تغییر است .ارزش ارز آنها در برابر دالر به قدری نوسان
دارد که بســیاری از اقالم را که قیمت آنها به دالر است ،در لحظه باید چک
کرد .یعنی اگر کسی در کاراکاس الستیک ماشینش ترکید ،وقتی به تعمیرگاه
میرود ،فرد تعمیرکار ابتدا ســایت دالرتودی را چک میکند و بر اساس آن
رسمی آنها تبدیل شدهاست.
نرخ را بیرون میآورد .سایت دالرتودی به مرجع
ِ
کاالهای وارداتی مانند الســتیک ماشین همه با دالر سنجیده میشوند.
ارزش پول باال نمیآیند.
اما کاالهای محلی و داخلی که کم نیستند با کاهش ِ
تعرفه ماهانه تلفن همراه 38هزار بولیوار است که با 15سنت برابری میکند.
هزینه آرایش مو نیز 25ســنت است .دستمزدها نیز پشت سر قیمتها در
حرکت هستند اما نمیتوانند حتی به گرد پای تغییرات برسند .به این ترتیب
متوسط دستمزدها به صورت ماهانه تعیین میشود .وضعیت دستمزدها به
گونهای است که نمیتواند با سرعت افزایش نرخ تورم همراه بشود .به هرحال
رنج افزایش نرخ تورم برای مردم ونزوئال وجود دارد.
وضعیت در ونزوئال به گونهای پیش میرود که مردم را به فالکت و بدبختی
ارزش ارز این کشور و افزایش نرخ تورم باعث شده مردم
میرســاند .کاهش ِ
توانایی مدیریت وضعیت اقتصادی خود را از دســت بدهند .دولت ماههاست
که وعده میدهد این مشــکالت را حل کند امــا در عالم واقعیت خبری از
بهشت موعود نیست .ونزوئال به جهنمی بزرگ برای مردم این کشور تبدیل
شدهاست .هر روز تعداد بیشتری از مردم دچار فقر مفرط میشوند و اقتصاد
با شیب تندی سقوط میکند .البته عدهای به آینده و رفتن نیکالس مادورو
امید داشتند اما آنطور که تحلیلها نشان میدهد چراغهای دموکراسی در
این کشور خاموش است و بعید به نظر میرسد تغییری در نظام سیاسی و در
نتیجه نظام اقتصادی این کشور ایجاد شود.

مصریها به جای اینکه درباره انتخابات صحبت کنند تمرکز خود را روی تورم گذاشتهاند و درباره آن صحبت میکنند .از سال  2016بود که دولت مصر اجازه شناور شد ِن
پوند مصری را داد؛ از آن زمان تاکنون ارزش این ارز تقریب ًا نصف شدهاست .بسیاری از واردات اص ً
ال مقرونبهصرفه نیستند .یکی از ساکنان در قاهره میگوید« :تا سه سال پیش
میتوانستید با 50هزار پوند ،همه وسایل برقی خانه را خریداری کنید .اما هزینه آن در حال حاضر دستکم 150هزار پوند است».

[ یارانه در مصر ]

قیمتهایاشتباهی

سوخت ،نان و آب از سوءمدیریت در مصر پردهبرداری میکند

با وجود اینکه فقط چند هفته تا انتخابات ریاســتجمهوری مصر
انتخابی خودش نمیگوید .چرا؟ چون
باقی مانده ،هیچکــس از نامزد
ِ
عم ً
ال انتخابی وجود ندارد .همه کسانی که علیه عبدالفتاح السیسی در
ســال  2013قیام کردند ،ترســیدهاند و در نتیجه پای خود را از بازی
بیرون کشیدهاند .تنها یک نفر به نام موسی مصطفی موسی به عنوان
نامــزد انتخاباتی ثبتنام کرد و این کار را تنها 15دقیقه مانده به پایان
موعد انجام داد؛ آن هم با چندین امضا و درخواست .برخی میگفتند
اص ً
ال احتمال دارد آقای مصطفی این کار را تنها به صورت نمایشی انجام
داده باشــد .اما مصریها به جای اینکه درباره انتخابات صحبت کنند
تمرکز خود را روی تورم گذاشــتهاند و درباره آن صحبت میکنند .از
شدن پوند مصری را داد؛ از
سال  2016بود که دولت مصر اجازه شناور ِ
آن زمان تاکنون ارزش این ارز تقریباً نصف شدهاست .بسیاری از واردات
اص ً
ال مقرونبهصرفه نیستند .یکی از ساکنان قاهره میگوید« :تا سه سال
پیش میتوانستید با 50هزار پوند ،همه وسایل برقی خانه را خریداری
کنید .اما هزینه آن در حال حاضر دستکم 150هزار پوند است».
JJزندگی بدون یارانه برای این مردم ممکن نیست
آن دســته از افراد که دولت را نقد میکنند اغلب میترسند اسم
واقعی خودشان را بگویند بهویژه از زمانیکه اعتراضات در سال 2013
با واکنشهای تند دولتی همراه شد و همه مخالفان قلعوقمع شدند،
همه افراد چشم ترسیده دارند و نمیتوانند به این راحتی چیزی را درباره
رژیم خود نقد کنند .اما همه به مسائل مختلف نگاه انتقادی دارند .یک
نفر از افزایش ناگهانی قیمت بنزین گالیه دارد و به آن اشاره میکند:
«من از افزایش قیمت کرایهها عاصی شدهام ».دیگر افراد نیز از برداشته
شــدن یارانهها و افزایش قیمت گالیه دارند .یک نفر میگوید« :مردم
ِ
نمیتوانند بدون نانی که یارانهبندی شده ،زندگی کنند».
اینها عقاید ثابت و دقیق در مصر است که کسی نمیتواند به راحتی
آن را تغییر بدهد .آنها اقتصاد خود را به این شکل میبینند .مردم از ابتدا
اینطور عادت کردهاند که همهچیز را به صورت کنترلشده و یارانهای
دریافت کنند .برای آنها یارانهها از ابتدای تولدشان بوده و در نتیجه حاال
هم باید باشــد ،اص ً
ال معنایی ندارد که یارانهها قطع شود .این مردم از
احتمالی این وضعیت آگاه نیستند.
آسیبهای
ِ
سه کاالی اساسی در این کشور یعنی سوخت ،نان و آب به خوبی
مشکل را ترسیم میکند .با سوخت شروع کنیم .در حالیکه کشورها
به سمت اقتصاد سبز حرکت میکنند و مالیات سنگینی را برای بنزین
و گازوئیــل در نظر میگیرند در مصر این کار به صورت برعکس انجام
میشود .موتورسواران تنها 59درص ِد هزینه سوخت را پرداخت میکنند.
از آنجا که رانندگی کردن ارزان است ،مردم این کار را انجام میدهند.
در نهایت هوای آلوده شهر نیز دودی است که به چشم خودشان میرود.
پیشبینیها درباره وضعیت ترافیک نیز در شهرهای بزرگ مصر از جمله
قاهره بسیار بد است .در مورد نان هم وضعیت مشابه است .یارانههایی

که به نان تعلق میگیرد باعث شده مصریها بتوانند روزانه پنج عدد
دهم هزینــه واقعی آن خریداری کنند .دولت حتی برای
نان را با یک ِ
شکر ،روغن خوراکی و دیگر خوراکیها نیز یارانه گذاشتهاست .این یکی
از چندین دلیلی است که باعث شده مصر در زمینه چاقی افراطی در
جهان ،نرخ باالیی داشتهباشد .این شیوه میتواند نظام اقتصادی را به
قهقرابکشاند.
دولــت آنقدر پول برای یارانهها پرداخت میکند که تقریباً چیزی
برایــش باقی نمیماند که صرف بهداشــت و درمان و یا آموزش کند.
یارانههای سوخت در ســال  2016و  2017حدود 3.3درصد از تولید
ی که
ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میداد .این رقم نسبت به زمان 
آقای سیسی قدم به دفتر ریاستجمهوریِ این کشور گذاشت کاهش
پیدا کرده؛ در آن زمان ،این رقم 5.9درصد بود .یارانههای خوراکی جزو
مواردی است که درباره آنها زیاد بحث میشود .دولتهای پیش بارها
تالش کردند این نظام را اصالح کنند اما به موفقیت نرسیدند .در این
بین آب حساسترین موضوع است .مردم در مصر به راحتی از آب برای
آبیاری مزارع کشاورزی خود استفاده میکنند .مصر نباید به مردم خود
اجازه بدهد به این شکل از آب استفاده کنند؛ آنها باید صرفهجویی در
مصرف آب را یاد بگیرند .اما به نظر میرســد هیچکس در این کشور
بودن قیمتها نیست.
نگران اشتباه ِ

چرا باید خواند:
اقتصادمصر
سالهاست که بر پایه
یارانهها میچرخد .از
سوخت گرفته تا آب و
نان ،به همهچیز یارانه
تعلق میگیرد تا جایی
که دیگر پولی برای
دولت باقی نمیماند
که صرف آموزش یا
بهداشت و درمان کند.
اکونومیست در این
گزارش به نقد این
موضوع پرداختهاست.
مردم از ابتدا اینطور عادت
کردهاند که همهچیز را به صورت
کنترلشده و یارانهای دریافت
کنند .برای آنها یارانهها از ابتدای
تولدشان بوده و در نتیجه حاال هم
باید باشد ،اص ًال معنایی ندارد که
یارانهها قطع شود.

مسیراشتباهی
مصر ،بودجه ،سال مالی  ،2016-17درصد تولید ناخالص داخلی
سایر

سرمایهگذاری سایر خوراکی
یارانه

انرژی

دستمزد

بهره

هزینه
درآمد
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هر روز نبوغ درباره اینترنت نسل پنجم بیشتر میشود .در واقع هر روز قدرت جدیدی از آن به نمایش گذاشته میشود .ابزارها میتوانند
با هر قابلیتی که داشتهباشند به راحتی به  5Gمتصل شوند و نیازهای خود را برطرف کنند .با توجه به اوصافی که از نسل جدید اینترنت
میشود میتوان تصور کرد که مفهوم اینترنت اشیا به شکلی جدیتر محقق خواهد شد.

[ موبایل تلهکام ]

فشار 5G

تکنولوژی  5Gقرار است کسبوکاری نو راه بیندازد

چرا باید خواند:
نسلهایمختلف
اینترنتهمیشه
محل بحث بودهاند.
آن زمان که  3Gبه
تازگی آمدهبود کسی
نمیدانست روزی
نسل پنجم و  5Gبه
میدان میآید .حاال
عدهای که هنوز
از پیشرفتهای
تکنولوژیناامید
نشدهاند از آینده
و حتی  6Gسخن
میگویند.

به نظر میرسد با اینترنت 5G

پهنای باند بینهایت است.
مسئوالن آن در کرهجنوبی
معتقدند این تکنولوژی تواناییهای
خارقالعادهای دارد .آنها معتقدند
هر نوع دادهای را میتوانند انتقال
بدهند .قدرت آن به قدری زیاد
است که افراد میتوانند در
هرجایی که باشند خودشان را در
استادیوم ورزشی تصور کنند

ورزشکاران کرهشمالی تنها شرکتکنندگان غیرعادی در بازیهای
المپیک زمستانه در کرهجنوبی نبودند .هرکسی میتواند در آن نقش
داشتهباشد ،دستکم به صورت مجازی .بسیاری از بازیها به کمک
ویدئویی 360درجه دیده میشوند که به کمک شبکههای
نهای
دوربی 
ِ
بیسیم هدایت میشود .افراد میتوانند شاهد صحنههای بینظیری
باشند؛ آنها حتی میتوانند با کسی که اسکی میکند از باال به پایین
بیایند و در هیجان با آن ورزشکار سهیم باشند .تجربههای مجازی به
کمک شرکت کیتی در کرهجنوبی که بزرگترین شرکت تلهکام در
این کشور است ،فراهم شدهاست .آنها از آخرین نسل فناوریِ بیسیم
استفاده میکنند که با عنوان  5Gشناخته میشود .اما همانطور که
کسی نمیداند ورزشکاری که اسکی میکند در نهایت کجا مینشیند،
کسی نمیتواند پیشبینی کند آینده نسل پنجم یا اینترنت 5Gچه
خواهد بود .این تکنولوژیِ جدیــد ،روی کاغذ باید خیلی جلو برود.
اتحادیه بینالمللی ارتباط از راه دور روی نیازهای بلندپروازانهای توافق
کردهاســت .سرعت دانلود آن قرار است 20گیگابایت در ثانیه باشد و
نسبت به همهچیز حساس خواهد بود .به این ترتیب  5Gقرار است
دادههــا و فیلمها را با کیفیتی خوب در زمانی کوتاه منتقل کند .این
فناوری قرار اســت برای شــهرهایی که با جمعیت زیاد اشباع شده،
پاسخگو باشد و افراد را با هر ابزاری به یکدیگر متصل کند.
به نظر میرسد با اینترنت  5Gپهنای باند بینهایت است .مسئوالن
آن در کرهجنوبی معتقدند این تکنولوژی تواناییهای خارقالعادهای
دارد .آنها معتقدند هر نوع دادهای را میتوانند انتقال بدهند .قدرت آن
به قدری زیاد است که افراد میتوانند در هرجایی که باشند خودشان
را در استادیوم ورزشی تصور کنند.

JJنبوغ اینترنتی
هر روز نبوغ درباره اینترنت نسل پنجم بیشتر میشود .در واقع هر روز
قدرت جدیدی از آن به نمایش گذاشــته میشــود .ابزارها میتوانند با هر
قابلیتی که داشتهباشــند به راحتی به  5Gمتصل شوند و نیازهای خود را
برطرف کنند .با توجه به اوصافی که از نسل جدید اینترنت میشود میتوان
تصور کرد که مفهوم اینترنت اشــیا به شکلی جدیتر محقق خواهد شد.
نتورکهایی که به این اینترنت متصل میشــوند توانایی این را دارند که
رباتها را کنترل کنند ،به ســرزمین ابرها متصل شــوند ،ابزار درمانی را
راهاندازی کنند ،تجهیزات صنعتی و ماشینآالت کشاوزی را کنترل کنند و
به این ترتیب کاری نیست که از دست این شبکه برنیاید .آنها حتی میتوانند
محاسبههای دقیق مهندســی را نیز انجام بدهند .در واقع این مسئله که
گاهی اعداد اشــتباه شوند و مشــکالتی در محاسبه آنها به وجود بیاید در
این زمینه هیچگاه رخ نمیدهد .صنعت تلهکام هنوز با  5Gراه درازی دارد.
آن دسته از شرکتهای بالغی که تجهیزات اتصال به اینترنت را میسازند
مانند نوکیا و اریکســون سعی دارند به کمک این شبکه جدید ،مشتریان
جدیدی برای خود دستوپا کنند .در واقع آنها میخواهند به کمک  ،5Gبازار
ازدسترفته خود را احیا کنند و بهعالوه سرمایهگذاران را به دنیای خودشان
بازگردانند .آنها همین کار را چند ســال پیش نیز به کمک نســل چهارم
یعنی  4Gانجام دادند و سرمایهگذارانی را هم جذب کردند .سازندگان بزرگ
قطعات کامپیوتری نظیر کوالکام نیز نسبت به این قضیه بیمیل نیستند.
آنها منتظرند ســروکله این نســل از اینترنت در همه کشورهای دنیا پیدا
شــود .کشورهایی آسیایی سعی دارند در این زمینه حرف اول را بزنند و به
همین خاطر کرهجنوبی سریع وارد بازی شدهاست .ژاپن قصد دارد تا سال
 2020این جریان را راهاندازی کنــد .در آن زمان توکیو میزبان بازیهای
المپیک تابستانه خواهد بود و اینترنت نسل پنجم بدون تردید میتواند بسیار
راهگشا باشد .پیشبینیهایی که در زمینه اینترنت نسل پنجم یا  5Gصورت
میگیرد بسیار متفاوت است .شــاید تا سالها در اوج باشد و شاید هم به
نتیجه نرسد و خیلی زود هیجانها نسبت به آن فروکش کند .زمانیکه 3G
به میدان آمدهبود نیز خیلیها از خوبیهای آن میگفتند ،کمی بعد با 4G
هیجان جدیدی به بازار تزریق شد و حاال باید دید  5Gچه میکند .هرچند
هنوز کسی از آینده نسل پنجم خبر ندارد ،عدهای با خوشبینی در انتظار
نســل ششم و  6Gهستند .آنها همیشه به جلو نگاه میکنند و هیچگاه از
پیشرفتهای دنیای فناوری ناامید نمیشوند.
بازی نسلها
اتصال موبایل به تکنولوژی شبکه
جهانی ،درصد اتصال

پیشبینی
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 .......................کـتاب ضـمیـمه .......................

در بهترین بانکهای جهان نیمی از کارکنان زن هستند
و در مقام مقایسه ،یکسوم کارکنان در بزرگترین
شرکتهای حوزه فناوری زن هستند .زنان در اوایل
انقالب ارتباطات نقشهای کلیدی بازی میکردند ،اما به
تدریج از این عرصه کنار رفتند و صنعت فناوری به جایی
برای مردان تبدیل شد.

در سال  ،1968وجهه جوایز نوبل که به پیشرفتهای
علمی در فیزیک ،شیمی و پزشکی اختصاص داده میشد
به طور بحثبرانگیزی گسترش یافت :بانک مرکزی
سوئد با موفقیت البی کرد و به جایزه یادبود نوبل پول
پرداخت تا ساالنه به «علم اقتصاد» نیز جایزه اعطا
شود و از آن موقع تاکنون ،برندگان آن به سلبریتیهای
دانشگاهی تبدیل شدهاند ،اما باید این وضعیت تغییر
کند.

سیا برای گرفتن کابل و دیگر شهرهای اصلی پول خود
را پشت سر رهبران ائتالف شمال ،گذاشت؛ ائتالفی
متشکل از نیروهایی با قومیت تاجیک که در دهه
 1980با شوروی جنگیده بودند و سپس در دهه 1990
مقابل دولت طالبان مقاومت کرده بودند .در عوض،
آنها مدتها قاچاق مواد مخدر را در مناطق شمال شرق
افغانستان که در سالهای دوران طالبان در کنترل خود
داشتند در اختیار گرفتند.

براتوپیا

براتوپیا :تعطیل کردن باشگاه
پسران دره سیلیکون
امیلی چانگ
انتشارات :پورتفولیو (پنگوئن)
2018

دربارهنویسنده
امیلی چانگ روزنامهنگاري امريكایی با اصلیت چینی
است که در شبکه تلویزیونی بلومبرگ کار میکند و حوزه
تخصصیاش فناوری و آینده کسبوکارها است .او پیش
از این ،گزارشگر شبکه سیانان در در پکن بود و قبل
از آن نیز گزارشگر آزادی بود که جوایز مختلفی نیز در
عرصه روزنامهنگاری کســب کرده بود .او از سال 2014
سلســله برنامههای گفتوگویی «استودیو  »1.0را برای
تلویزیونبلومبرگمیسازد.
اصطالح «برنامهنویس» یک معنای ضمنی منفی داشت ،دستکم در میان
مردان ،چراکه کاری زنانه  -مشابه اپراتور تلفن در تلفنخانه یا تایپیست-
تلقی میشد .مطلبی در نشریه «کازموپولیتن» در سال  1967با عنوان
«دخترهای کامپیوتری» منتشر شد که نوشته بود بدانید «یکی از این
دختران که تحلیلگر ارشد سیستمها است ساالنه  20هزار دالر پول میگیرد
 -و بیشتر!»  -معادل ساالنه تقریبا  150هزار دالر امروز

خودتخریبی حوزه فناوری با نابودی استعدادهای زن
زنان روزگاری حاکمان دنیای کامپیوتر بودند؛ از چه موقعی دره سیلیکون تبدیل به «مردانشهر» شد؟

مترجم :ساعد یزدانجو

اتفاقاتی در حوزه فناوری و دره سیلیکون طی دهههای اخیر رخ داده که زنان را از
کار کردن در این صنعت کنار گذاشته است؛ این روزها ،طبق یکی از آخرین تحقیقاتی
که به وسیله موسسه «آکسیوس» منتشر شده ،حتی کارفرمایان والاستریت در حوزه
امور مالی که خیلی به زنستیزی معروف هستند ،تعداد زنان بیشتری استخدام میکنند
تا کارفرمایان حوزه فناوری .در هردو حوزه ،تنها یکچهارم نقشهای مدیریتی به
وســیله زنان اشغال شده اســت اما در بهترین بانکهای جهان نیمی از کارکنان زن
هستند که در مقام مقایسه ،یکســوم کارکنان در بزرگترین شرکتهای حوزه
فناوری زن هستند .استارتآپهایی که به وسیله زنان هدایت میشوند تنها  2درصد
از سرمایههای سرمایهگذاران ریسکپذیر را کسب میکنند که وقتی بدانیم تنها 7
درصد سرمایهگذاران ریسکپذیر زن هستند ،این امر خیلی تعجبآور نخواهد بود.
در زمانی که داشتن یک مدرک دانشگاهی در حوزه علوم رایانهای تضمین میکند که
هر فردی با کمی هوش و تمایل برای زندگی در منطقه سانفرانسیسکو یک شغل با
درآمد ششرقمی داشته باشد ،زنان تنها  17.5درصد مدارک دانشگاهی مقطع لیسانس
را در علوم رایانهای به دست میآورند .این درصد یک دهه است که در همین اندازه
ثابت باقی مانده است.
من هشت سال گذشته دره ســیلیکون را پوشش خبری میدادم که اخیرا عمدتا
این کار را در نقش مجری برنامه «بلومبرگ تکنولوژی» انجام دادهام .طی این مدت،
شکاف جنسیتی همواره در پیشزمینه و جلوی صحنه حوزه فناوری عظیم بوده اما
اغلب مورد توجه قرار نگرفته است .در زمانهایی از برنامه که دوربین خاموش بود،
مهمانان برنامه همواره از آنچه «سقف سیلیکونی» (سقف شیشهای) مینامند  -اشاره
به اینکه فرصتهای شــغلی زنان در دنیای فناوری بهشدت محدود است  -شکایت
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داشتهاند اما بهندرت میخواستهاند که در زمانهایی که برنامهها ضبط میشد به آن
اشــاره کنند .بنابراین من دو سال پیش یک گزارش تحقیقی را درباره همین مشکل
شروع کردم و مهمتر این بود که تالش کردم بفهمم این صنعت توانسته چه کارهایی
در قبال این مســئله انجام بدهد .همانطور که در کتاب شرح داده شده ،تراژدی این
است که این صنعت نتوانسته کاری برای حل این مشکل انجام دهد .ممانعت از ورود
زنان به حوزه فناوری اجتنابناپذیر نبوده اســت .این صنعت ،خود را تخریب کرده
است و مسیرهای رسیدن استعدادهای زن به این عرصه را از بین برده است.
J Jکنار زدن زنان
در اولین روزهای صنعت فناوری ،برنامهنویسان بسیار متفاوت از مردان هالومانندی
بودند که االن وقتی به کارکنان حوزه فناوری فکر میکنیم آنها در نظرمان میآیند.
در واقع ،وقتی آن موقع به کارکنان حوزه فناوری فکر میکردیم ،آنها بیشتر شبیه به
زنان بودند .یکی از پیشــروان این عرصه گریس هوپر بود ،یک تحصیلکرده رشته
ریاضیات با مدرک دکتری و از معدود دریاساالرهای نیروی دریایی امريكا که جزو
اولین کســانی بود که کامپیوتر غولپیکر دانشــگاه هاروارد به نام «مارک وان» را
برنامهنویسی کرد .این کامپیوتر آن زمان برای مدلسازی تاثیرات بمبهای اتمی به
کار میرفت .بعد از جنگ جهانی دوم ،هوپر یک ابزار برنامهنویسی ابداع کرد که
اکنون همهگیر شده است؛ یعنی یک کامپایلر که کارش انجام فرایند ترجمه کدهای
کامپیوتری به زبانی بود که برای ماشین قابل درک باشد.
حضور هوپر موضوع عجیبی نبود .در سال  ،1946شش زن انتخاب شدند تا اولین
برنامهنویسان اولین رایانه ارتش امريكا بشوند .در سال  ،1962همانطور که در فیلم
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«چهرههای پنهان» ساختهشده در ســال  2016به تصویر کشیده شده است ،سه زن
سیاهپوســت در ناســا در مقام ریاضیدانانی کار میکردند که به محاسبه مسیرهای
پروازی که جان گلن را به مدار زمین فرستاد کمک میکردند .چند سال بعدتر ،یک
زن به نام مارگارت همیلتون رئيس تیمی شد که کدهای برنامه رایانهای برای تعیین
مسیر آپولو  2به ماه را نوشتند.
در تمام این موارد ،اصطالح «برنامهنویس» یک معنای ضمنی منفی داشت ،دستکم
در میان مردان ،چراکه کاری زنانه  -مشــابه اپراتور تلفن در تلفنخانه یا تایپیست
 تلقی میشد .مطلبی در نشــریه «کازموپولیتن» در سال  1967با عنوان «دخترهایکامپیوتری» منتشر شد که نوشته بود بدانید «یکی از این دختران که تحلیلگر ارشد
سیستمها است ساالنه  20هزار دالر پول میگیرد  -و بیشتر!»  -معادل ساالنه تقریبا
 150هزار دالر امروز .عکســی که در کنار این مقاله از زندگی واقعی این مهندس
زن شرکت «آیبیام» منتشر شده بود ،کسی را نشان میداد که لباس زنانه پوشیده با
موهای پوشداده کوتاه و گوشــواره مروارید .هوپر به این مجله گفته بود« :زنان در
برنامهنویسی کامپیوتر آدمهایی با استعداد فطری هستند».
اما همانطور که مجله «کازموپولیتن» مجموعهای وســیعتر از زنان را ترغیب
میکــرد که در پی چکهای بانکــی تپل در این حوزه تازه باشــند ،مردان نیز در
جستوجوی مشــاغلی با دستمزدهای باال ،شــروع کردند به بیرون راندن زنان از
صحنه .در اواسط دهه  ،1960شرکت «سیستم د ِولوپمنت کورپ» که یک شرکت
پیشگام در عرصه نرمافزار بود و اکنون بخشی از شرکت مشاوره «یونیسیس کورپ»
اســت ،دو روانشناس مرد را به کار گرفت تا ثبتنامهای این شرکت را تحت نظر
بگیرند .این روانشناسان ،ویلیام کانن و دالیس پری ،سابقه و مشخصات هزار و 378
برنامهنویس را ثبت کردند که تنها  186تن از آنها زن بودند .آن دو از میان یافتههای
خود یک «مقیاس منافع حرفهای» ســاختند که معتقد بودند میتواند «خشنودی» و
بنابراین موفقیت افراد در این حوزه را پیشبینی کند .بر اساس این پیمایش ،آنها نتیجه
گرفتند افرادی که حل کردن معما در انواع مختلف را دوســت دارند ،از معماهای
ریاضی گرفته تا چالشهای مکانیکی ،برنامهنویســان خوبی خواهند شد .این حرفی
منطقی بود .نتیجهگیری دوم آنها خیلی بیشتر حدسی بود.
بر اســاس دادههایی کــه آنها از نمونه مشــابهی جمــعآوری کردند که اغلب
برنامهنویسان مرد بودند ،کانن و پری به این نتیجه رسیدند که مهندسان برنامهنویسی
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خشــنود از کار یک ویژگی برجسته مشترک دارند :آنها «مردم را دوست ندارند».
آنها در گزارش نهایی خود به این نتیجه رســیدند که برنامهنویســان «فعالیتهایی
را که آنها را از نزدیک درگیر تعامالت شــخصی میکند دوســت ندارند؛ آنها به
طور کلی بیشتر توجهشان به اشیا جلب میشود تا به آدمها ».شواهد کمی در دست
است که نشان میدهد افراد ضداجتماعی بیشتر رشته ریاضی یا کامپیوتر را انتخاب
میکنند .متاسفانه شواهد پررنگی هست که نشان میدهد اگر شما افراد ضداجتماعی
را استخدام کنید ،در نهایت تعدادی نیروی کار انتخاب کردهاید که شمار مردان در
آنها از زنان بیشتر است.
تحقیق کانن و پری یک نقطه عطف اساســی و تاثیرگذار در پیشــرفت صنعت
فناوری بود .در ســال  ،1968یک کارفرمای حوزه فناوری در کنفرانســی میگفت
که برنامهنویســان «اغلب خودمحور و کمی روانرنجور» هستند و از «نوع خفیفی
از شــیزوفرنی» رنج میبرند و همچنین شــدیدا «به ریش گذاشتن و صندل پوشیدن
توجه دارند و دیگر نشانههای فردگرایی یا ناسازگاری زمخت» .از آن موقع تاکنون،
خصوصیت برنامهنویسان مرد شناختهشده و قدردانستهشده است .امروزه اصطالح
«یقه ریشو» تقریبا از روی محبت و عالقه به کار میرود .البته اصطالح معادلی برای
زنان در قالب کلمات دلنشین وجود ندارد .در واقع ،کلمات «زن» و «زنان» حتی یک
بار در گزارش  82صفحهای کانن و پری دیده نشد؛ این دو محقق به کل گروهی که
آنها را مورد پیمایش قرار دادند در قالب «مردان» اشاره میکردند.
حاال که به گذشته نگاه میکنیم ،کار کانن و پری ،همانطور که اشخاص دیگری
نیز آن را احساس میکردند ،به نفع مردان در مقابل زنان طراحی شده بود و از سوی
شرکتهای بزرگ طی دههها مورد استفاده قرار گرفت و کمک کرد که فرهنگی
همگانی و عامهپسند تولید شود برای رسیدن مردان به مشاغل این حوزه و در نهایت،
کامپیوترها از جمع مردان و در قالب اسباببازی پسران سر درآوردند .آن دو محقق
نهتنها روی شیوهای که شرکتها برنامهنویس استخدام میکردند اثر گذاشتند بلکه
روی اينكه در وهله اول چه کسانی اجازه مییافتند به یک برنامهنویس تبدیل شوند
هم تاثیرگذار بودند.
در اوایل دهه  ،1980ثبتنام در کالسهای علوم رایانهای در دانشگاههای سرتاسر
امريكا افزایش یافت .در ابتدا ،کالجها اندازه کالسها را بیشتر کردند و تالش کردند
معلمان را دوباره آموزش دهند اما وقتی اينها کافی نبود ،شروع کردند به محدود کردن
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پذیرش ،اغلب به زیان زنان .به گفته اد الزُفسکا ،یک استاد قدیمی علوم رایانهای در
دانشگاه واشنگتن ،چون پسرانی که در آن زمان در کالجها ثبتنام کرده بودند بیشتر
با کامپیوتر ور رفته بودند و بیشتر در تختخوابشان بازیهای ویدئویی کرده بودند،
دارای «مزیتی ظاهری» نسبت به دختران بودند.
در سال  ،1984تبلیغ ويدئویی نمادین شرکت «اپل» که در مسابقات لیگ فوتبال
امريكایي پخش میشد ،یک قهرمان زن جوان را نشان میداد که با پتک بر سر دنیای
یاسآور و ویرانشــهری میکوبید .این تبلیغ نمایش بزرگی از مقاومت و آزادی بود.
تصویر این زن با صدایی در پیشزمینه همراه بود که میگفت« :و شما خواهید دید که
چرا  1984هرگز مثل  1984نخواهد بود ».خلق این قهرمان زن اسطورهای همزمان
نیز شــده بود با مهاجرت جمعی زنان از حوزه فناوری .از لحاظی ،زاویه نگاه «اپل»
درست بود :صنعت فناوری هرگز دوباره مثل  1984نشد .آن سال نقطه اوج مدرک
گرفتن زنان در علوم کامپیوتری به شــمار میآمد که به  37درصد رسیده بود .وقتی
تعداد مدارک علوم رایانهای در کل مدارک اخذشده طی شکوفایی دوره «داتکام»
دوباره باال رفت ،مردان خیلی بیشــتر از زنان صندلیهای این رشته دانشگاهی را که
همه آرزویش را داشتند پر کردند .در دو سال بعدتر و طی نیمدهه بعد از آن ،درصد
زنان در این حوزه بهشدت کاهش یافت.
J Jاستثنای گوگل؟
البته در این میان اســتثنائاتی هم بود .بنیانگذاران گوگل ،لری پیج و سرگی برین،
از همان اولین روزها به دنبال استخدام زنان در مشاغلی کلیدی بودند تا مطمئن شوند
سیستمی که طراحی کرده بودند از مهندسان زن بامهارت به دلیل اشتباه در استخدام
مردان کممهارت ،غفلت نمیکند .آنها خیلی خوب از این کارشــان نتیجه گرفتند.
سوزان ُوجسکی ،کسی که در سال  1998گاراژش را به پیج و برین اجاره داد ،اولین
مدیر بازاریابی گوگل شد .او بعدتر به ساختن « ُاد ُوردز» و «اَد ِسنس» کمک کرد که
دو محصولی است که یک مدل تجاری تقریبا کامل را شکل دادند و اکنون بیش 100
میلیارد دالر یا بیشتر درآمد ساالنه گوگل از آنها حاصل میشود .او همچنین گوگل را
ترغیب کرد که یوتیوب را بخرد و حاال این وبسایت تبدیل به یکی دیگر از منابع
بزرگ پول درآوردن شرکت شده است.
کمی بعد از اينكه وجســکی به شرکت پیوســت ،پیج و برین ،ماریسا مهیر را
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اســتخدام کردند که بهتازگی از دانشگاه استنفورد فارغالتحصیل شده بود و اولین
مهندس زن گوگل شــد .مهیر درباره مصاحبههای شــغلی خــودش با پیج و برین
میگوید« :آنها من را  13ساعت در دو یا سه جلسه سرخ کردند .میگفتند ما واقعا
تو را میخواهیم و فکر میکنیم فوقالعاده مهم اســت که ما اینجا زنها را داشته
باشــیم .میخواهیم بهزودی اینجا یک گروه قدرتمند از زنان داشته باشیم ».مهیر
در دوران رشد شدید شرکت در در اواسط دهه  ،2000در مقام مدیر تولید صفحه
جستوجوی گوگل کار میکرد؛ نقشی که بعدتر گسترده شد و همه محصوالت
شرکت روی وب را شامل شد.
یک اســتخدام کلیدی دیگر :شرلی ســندبرگ ،رئيس ســتاد کارکنان وزیر
خزانهداری امريكا ،الورنس ســامرز .سندبرگ بود که فعالیتهای تبلیغی نوپای
گوگل را اکنون به شرکتی بزرگتر و قدرتمندتر از هر شرکت تبلیغاتی دیگری در
جهان تبدیل کرد  -قبل از اينكه گوگل را ترک کند و همین کار را برای مارک
زاکربرگ در مقام «مدیر عملیات» شرکت فیسبوک انجام دهد .سندبرگ درباره
پیج و برین میگوید« :آنها بســیار مصمم بودند .خیلی زیاد به این توجه داشتند که
مهندسان زن بیشتری استخدام کنند .این کارشان بیعیبونقص نبود ولی هیچ شرکتی
بیعیبونقصنیست».
بــا وجود اينكه گوگل زنان را در صنعت فناوری اســتخدام کرده و به برخی از
ماهرترین این زنان قدرت بخشــیده اســت ،وقتی که از زاویه نابرابری به آن نگاه
میکنیم میبینیم که نتوانسته است خیلی متفاوت از شرکتهای همتایش عمل کند؛
بهتر است بگوییم که اصال وضعیت نابرابری جنسیتی در این شرکت خوب نیست.
در ژوئیه ســال  ،2017این موتور جستوجو فاش کرد که زنان تنها  31درصد کل
کارکنان و  25درصد مشاغل مدیریتی و  20درصد نقشهای فنی این شرکت را شامل
میشوند .این امر بهطرز مایوسکنندهای باعث شده است که گوگل از این لحاظ یک
شرکت متوسط در میان شرکتهای حوزه فناوری باشد.
بنا به گزارش پروندهای که در ســال گذشته در وزارت کار امريكا تشکیل شد،
به زنانی که در گوگل کار میکنند نیز دستمزد کمتری پرداخت میشود .این گزارش
بعــد از بازبینی دادههای مربــوط به پرداختهای  21هــزار «گوگلی» اعالم کرد
که یک «شــکاف سیســتماتیک در پاداش و مزایا» بین کارکنان زن و مرد پدیدار
شــده است .در سپتامبر سال  ،2017ســه نفر از کارکنان سابق گوگل شکایتی علیه
این شــرکت تنظیم کردند که آن را متهم میکرد به زنانی دستمزد کمتری نسبت به
مردانی با میزان کار مشابه پرداخت میشود ،در عین اينكه شرکت زنان را به سمت
مشــاغلی با دستمزد کمتر میراند .این شکایت طنین نارضایتیای را بازمیپراکند که
من ســالها از گوگلیهای زن شنیده بودم :اينكه تالش شرکت برای آوردن زنان به
هيئتمدیره با تالشهای جمعی و برابریخواهانه برای رایزنی و ارتقای زنان به سوی
سمتهای مدیریتی سازگار نشده است .گوگل اتهام این خطا را نپذیرفته است .یکی از
سخنگویان این شرکت بعد از تشکیل شدن پرونده گفت« :ما نظامهای جامعی داریم
برای اينكه اطمینان حاصل کنیم منصفانه دستمزدها را پرداخت میکنیم».
من شــکی ندارم که مدیران گوگل تا حد زیادی خیرخواه هستند .اما تمایل آنها
کافی نیســت برای اينكه این شــرکت آن احســاس نهفته نابرابرانهای را که بیشتر
بخشهای تاریخ دره ســیلیکون را تعریف کرده ،جبران کند .برت تیلور که در سال
 2003به گوگل پیوست و سرانجام به درست شدن «گوگل مپ» کمک کرد (کسی
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که بعدتر در سمت مدیر فناوری فیسبوک خدمت کرد و اکنون مدیر تولید شرکت
«سیلز فورس» اســت) ،میگوید« :اگر من این شهود را داشتم که جایی را که مسئله
آنجا ایجاد شده بود تشخیص بدهم ،آن وقت واقعا شروع به وزندهی در استخدامها
میکردم ».او میدید که گوگل بعد از سال  2004که سهامش در بازار بورس عرضه
شــد ،در استخدامهای جدید به روشهای اســتاندارد در صنعت فناوری قصور کرد
چراکه نتوانســت پس از عرضه عمومی به همان اندازه سابق تقاضای نیروی جدید
داشته باشد .کسانی که جدید استخدام میشدند به همان دانشگاههای سابق رفته بودند،
همان سوابق قبلی را داشتند و همان نظریههای سابق درباره اينكه مهندس خوب چه
کســی است وجود داشت .نانسی لی ،مدیر سابق منابع انسانی گوگل ،میگوید« :رشد
از ما میخواست به قدری سریع حرکت کنیم که حاال که به گذشته نگاه میکنیم
چندان امر معقولي به نظر نمیرســد .شــبکهای از نیروهای انسانی که ما چیدیم به
اندازهای که باید گسترده و متنوع نبود ».به این ترتیب عاقبت ،تالشهای پیج و برین
برای پیدا کردن مدیران زن ماهر و عالی در میان دیگر مدیران ســازمان آنها نفوذ و
رخنه نکرد.
برین ایوانز ،یک طراح نمایش محتواها به کاربران در گوگل ،میگوید« :من هیچ
وقت رئيس زن نداشتهام و این مرا ناراحت میکند تا جایی که این ناراحتی را بروز
میدهم .من تقریبا شــش سال در گوگل کار کردهام و هیچ وقت دور و اطرافم زنانی
نبودهاند که مدیر باشــند .با مردهای زیادی کار کردهام و رئيسهای مرد مزخرفی
داشتهام .مزخرف و پررو ».ایوانز به من میگوید تا به گوگل وارد نشده بود درنیافته
بود که چطور در مقام زنی در یک حوزه تحت سلطه مردان ،در انزوا قرار دارند.
در سال  ،2015لری پیج گوگل را در قالب شرکت آلفابت برندسازی مجدد کرد و
آن را به شکل یک دوجین شرکت زیرمجموعه مستقل از جمله گوگل درآورد .در
همان دوران ،او یک مدیر امور مالی زن برای آلفابت استخدام کرد؛ روث پورات که
سالها مدیر اجرایی شرکت «مورگان استنلی» بود .پیج همچنین به دیان گرین ،یکی
از دو بنیانگذار شرکت «ویدابلیو ویر» ،روی آورد تا فعالیتهای مربوط به رایانش
ابری گوگل را به او بسپارد .ساندار پیچای که بعد از اينكه پیج خودش را مدیرعامل
آلفابت کرد به ریاســت گوگل ارتقا یافت ،گروهی از مدیران را شــکل داد که 40
درصد آنها زن بودند .یوتیوب که وجسکی حاال آن را اداره میکند ،یکی از بخشهای
شرکت گوگل تحت مدیریت پیچای است.

فرانسیس بیالس اسپنس ،ارتش امریکا1946 /

بــا وجود اين ،دقیقــا از میان  13مدیر شــرکتهای زیرمجموعه آلفابت ،صفر
مدیر زن هستند .در خاتمه باید گفت که نمایندگان چندین گروه مختلف آموزش
برنامهنویسی و مسیرهایی که از طریق آنها استخدام صورت میگیرد ،به من گفتهاند
که تالشهای گوگل برای بهبود تنوع جنســیتی در آن ،بیشــتر در پی وجهه خوب
ساختن انجام میشود نه تغییر عملی .یکی از این افراد اشاره میکرد که فیسبوک به
دلیل «محیط بیشازپیش دارای تعصب جنسیتی» آن ،با موفقیت مهندسان زن گوگل
را ُقر میزند.
J Jدور از گود
سال گذشته ،تستهای شخصیتی که کمک کرده بود زنان از صنعت فناوری در
همان اولین قدم بیرون گذاشته شوند ،به وسیله یک مهندس جوان گوگل به نام جیمز
دمور بهنوعی از سر گرفته شد .دمور در یادداشتی که ابتدا بین کارکنان گوگل منتشر
شد و بعدتر به مطبوعات راه یافت ،مدعی شد که تالشهای نه چندان جدی گوگل
برای تنوع جنســیتی بخشیدن به نیروی انسانی در واقع یک لقمه بزرگتر از دهان
است .او اســتدالل کرد که دالیل «بیولوژیک» بیشتر از گرایش و تعصب به سمت
گروهی خاص ،باعث شده است که مردان احتمال بیشتری از زنان در استخدام شدن
و ارتقا یافتن در گوگل داشته باشند.
استدالل دمور از آن عقیده رایج نشئت میگرفت که مردم عالقه دارند به ترتیبی
آن را بــه کارآمدي کم یک مهندس نرمافزار مربوط کنند .او بحث میکرد مردان
احتمال بیشــتری از زنان دارند که ضداجتماعی باشند و بنابراين مردان بهطور ذاتی
برنامهنویسان بهتری از زنان هستند .دمور این نکته را بهعنوان یک مشاهده بدیع ارائه
کرد .در واقع ،حرف او صورت پیشرفتهتر همان استدالل توأم با تنبلیای بود که کانن
و پری  50سال قبل مطرح کرده بودند.
دمور به دلیل زیر پا گذاشتن موارد قرارداد خود با گوگل از این شرکت اخراج شد.
روزهای بعد ،او به من گفت که افسوس نمیخورد که کاش این کار را انجام نمیداد
چون معتقد است او باعث شده است که گوگل (و جهان) مکانی بهتر شود .او اکنون
از کارفرمای ســابق خود به دادگاه شکایت کرده و مدعی شده که این شرکت علیه
مردان سفیدپوســت محافظهکار دست به تبعیض زده است .فارغ از اينكه اگر کسی
یک همکار زن خود را کمتر کاردان و ماهر بداند مستحق اخراج است یا نه ،ارزش
دارد که بپرســیم آیا دمور کسی است که در شرکتی مثل گوگل دور از گود است و
افراد کمی با عقیده او وجود دارند یا اينكه او یکی نشــانههای پرشمار مشکل دره
سیلیکون است که کسی هم تمایلی ندارد به آن دست بزند .کیت هاستن ،یکی دیگر
از مهندسان سابق گوگل ،پاسخی را به دمور در «مدیوم» ،پلتفرم یک نشریه آنالین،
منتشر کرده که استدالل میکند عقاید دمور گستردهتر و همهگیرتر از آن است که
فقط بین مدیران ارشد گوگل رایج باشد .هاستن نوشته بود« :ما میدانیم که با آدمهایی
مثل او کار میکنیم .ما میدانیم که آنها برنامههایی را که ما مینویسیم مرور میکنند.
ما میدانیم یادداشتهایی را که برای سنجش کارآمدی ما مینویسند خواهیم خواند.
همه اينها را میدانیم».
گوگل از شر دمور خود خالص شد اما اگر میخواهد به صنعت فناوری کمک
کند تا از تاریخ تبعیض گذشته خود بگذرد ،باید دوباره نگاهی بیندازد به اينكه چرا
این شرکت در قدم اول مرتکب چنین تبعیضهایی میشود.
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دربارهنویسنده
کیت رورث اقتصاددانی اســت که در حوزه طرز فکر اقتصادی در
قرن جاری میالدی و چالشهای اجتماعی و زیســتمحیطی آن
مطالعه میکند .او در حال حاضر ،در دانشگاه آکسفورد مشاور و
عضوهيئتعلمیموسسهتغییراتزیستمحیطیاست.همچنین
در دانشگاه کمبریج تدریس میکند و مشاور موسسه آکسفام است
که ساالنه گزارش توسعه انسانی در سطح جهان را تهیه میکند .او
در ســال  2004نیز کتابی درباره وضعیت کار زنان در سطح جهان
نوشته بود.
گروهی از دانشجویان دانشگاه هاروارد ،کالس درس
پروفسور گرگوری منکیو  -مولف کتابهای درسی اقتصاد
با بیشترین میزان تدریس در سطح جهان  -را ترک
کردند ،به نشانه اعتراض به دیدگاه ایدئولوژیک ضعیف
و جانبدارانهای که معتقد بودند در تدریس از آن حمایت
میکند .آنها میگفتند «عمیقا نگران هستیم که این
جانبداری روی دانشجویان ،دانشگاه و جامعه بزرگتر ما
تاثیر بگذارد»

اقتصاد دوناتی :لزوم انسانیتر دیدن جهان
الگوی توسعه در قرن بیستویکم از مدلهای قرن بیستمی متفاوت است
مترجم :ساعد یزدانجو

در اکتبر سال  ،2008یوان یانگ برای تحصیل در رشته اقتصاد وارد دانشگاه آکسفورد
شد .او که در چین متولد و در یورکشایر بزرگ شده بود ،دورنمایی از شهروندان جهانی
داشت :پرشور در امور جاری ،متمرکز روی آینده و مصمم برای متفاوت ساختن جهان .و
باور داشت که اقتصاددان شدن بهترین راه برای تجهیز خود در این متفاوت ساختن است.
میتوان گفت که او مشتاق بود همان سنخ اقتصاددانی شود که قرن بیستویکم نیاز دارد.
اما یوان خیلی زود مایوس شــد .او دریافت که نظریه  -و ریاضیاتی که برای اثبات
آن به کار میرود  -به طرز مضحکی برای فرضیاتی که بر مبنای آن ســاخته میشود
ضعیف اســت .و از وقتی مطالعات خود را شروع کرد درست در همان زمان که نظام
مالی جهانی در حال ســقوط آزاد بود ،او نمیتوانست به این نظام کمک کند اما حتی
با اينكه این موضوع در شــرح درس دانشگاه نبود ،روی آن متمرکز شد .او شرح میداد:
«ســقوط نظام مالی جهانی یک زنگ بیدارباش بود .از یک طرف ،به ما طوری درس
داده میشد که گویی نظام مالی بخش مهمی از اقتصاد نیست .و از طرف دیگر ،بازارهای
نظام مالی بهوضوح در حال ایجاد هرج و مرج بودند .بنابراین ما از خود میپرسیدیم چرا
این قطع ارتباط وجود دارد ».او فهمید که یک نوع قطع ارتباط وجود دارد که بســیار
فراتر از بخش مالی میرود و در شکاف بین دلمشغولیهای تئوری اقتصادی جریان غالب
و بحرانهای جهان واقعی مثل نابرابری جهانی و تغییر اقلیم ،مشهود است.
وقتی او ســواالتش را از استادان خود میپرسید ،آنها مطمئنش میساختند که بینش
پاسخ به آنها در مقطع باالتر تحصیل به دست خواهد آمد .بنابراین او برای مقطع باالتر
 مدرک کارشناسی ارشد در دانشکده معتبر اقتصاد لندن  -ثبتنام کرد و منتظر شدتا به آن بینش دست پیدا کند .در عوض ،نظریات انتزاعی متراکمتر شدند ،سواالت چند
برابر شدند و یوان ناراضیتر شد .اما او با وجود امتحانات در افق دیدش با یک انتخاب
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مواجه شد .به من میگفت« :از چند لحاظ فهمیدم که من فقط یک مدرک کارشناسی
ارشد توی این رشته داشتم ،بیشتر از اينكه تالش کنم هر چیزی را زیر سؤال ببرم .و فکر
میکنم در مقام یک دانشجو این تجربه کردن یک لحظه تلخ بود».
بسیاری از دانشجویان که این مسئله را میفهمند یا از اقتصاد دور میشوند یا همه آن
نظریهها را میبلعند و یک شغل نانوآبدار با مدرکشان دستوپا میکنند .اما یوان این
کار را نکرد .او دســت به کار شد تا دانشجویان جنگجویی را در دانشگاههای سرتاسر
جهان پیدا کند که مثل او فکر میکردند و بهســرعت کشف کرد که با شروع هزاره
جدید ،تعداد روزافزونی از افراد در منظر عمومی شــروع کردهاند به زیر ســؤال بردن
چارچوبهای نظری ضعیفی که به آنها درس داده شده بود .در سال  ،2000دانشجویان
اقتصاد در پاریس یک نامه سرگشــاده به استادان خود نوشتند و تدریس جزماندیشانه
نظریه جریان غالب را رد کردند .آنها نوشتند« :ما امیدواريم از جهان خیالی رها شویم!
هشدار به مدرسان :قبل از اينكه خیلی دیر شود بیدار شوید!» یک دهه بعد ،گروهی از
دانشجویان دانشگاه هاروارد ،کالس درس پروفسور گرگوری منکیو  -مولف کتابهای
درســی اقتصاد با بیشترین میزان تدریس در ســطح جهان  -را ترک کردند ،به نشانه
اعتــراض به دیدگاه ایدئولوژیک ضعیف و جانبدارانهای که معتقد بودند در تدریس
از آن حمایــت میکند .آنها میگفتند «عمیقا نگران هســتیم که این جانبداری روی
دانشجویان  ،دانشگاه و جامعه بزرگتر ما تاثیر بگذارد»
وقتی بحران مالی به اوج رســید ،مخالفت دانشجویان را در سرتاسر جهان تحریک
کرد .این اتفاق یوان و همردههای جنگجوی او را ترغیب کرد یک شبکه جهانی تاسیس
کنند تا بیش از  80گروه دانشجویی را در بیش از  30کشور جهان  -از هند و امريكا
گرفته تا آلمان و پرو  -به هم مرتبط کنند تا از علم اقتصاد بخواهند خود را با نســل

کتاب ضمیمه

با آنها یک چیز را روشن کردند :انقالب در علم اقتصاد به طور حتم شروع شده است.
موفقیت این انقالب نه تنها بستگی به بیاعتبار کردن فکرهای قدیمی دارد بلکه مهمتر از
آن ،وابسته است به پیش آوردن فکرهای جدید .همانطور که مخترع نابغه قرن بیستمی،
باکمینستر فولر ،گفته اســت «شما هرگز با جنگ با واقعیت موجود مسائل را تغییر
نمیدهید .برای تغییر چیزی ،مدل جدیدی درست کنيد که مدل موجود را منسوخ کند».
ایــن کتاب برای مواجهه با چالشهایش ،هفت روش تغییردهنده ذهنیت ما را گرد
آورده که با آنها میتوانیم یاد بگیریم مثل اقتصاددانهای قرن بیستویکمی فکر کنیم.
با کنار گذاشتن فکرهای قدیمی که ما را در تله خود گرفتار کرده و جایگزینی آنها با
فکرهای جدیدی که به ما الهام میبخشند ،حکایت اقتصادی تازهای پیشنهاد میشود که
بیشتر از اينكه در قالب کلمات گفته شوند ،در قالب تصاویر بیان میشوند.

کنونی ،قرنی که در آن زندگی میکنیم و چالشهای پیش رو سازگار کند .آنها در نامه
سرگشادهای در سال  2014اعالم کردند:
«تدریــس اقتصاد نیز در یک بحران قرار دارد و این بحران عواقبی بســیار فراتر از
دیوارهای دانشگاه دارد .آنچه تدریس میشود ذهنیت نسل آینده سیاستگذاران را شکل
میدهد و بنابراین جوامعی را که ما در آنها زندگی میکنیم شکل میدهد ...ما از تضعیف
شدید برنامه آموزشی که در چند دهه اخیر اتفاق افتاده ناراضی هستیم ...این امر توانایی
ما را برای دســت و پنجه نرم کردن با چالشهای چند ُبعدی قرن  - 21از ثبات مالی تا
امنیت غذایی و تغییر اقلیم  -محدود میکند».
در میان این معترضان دانشجو ،اعتراض ریشهایتر کنفرانسهای روشنفکرمآبانه با
نقدهای ضدفرهنگی را هدف قرار داده بود .در ژانویه ســال  ،2015همزمان با اجالس
ســاالنه انجمن اقتصادی امريكا که در هتل شرایتون بوستن برگزار میشد ،دانشجویان
جنبش «زیر پا بگذارش» کریدورها ،آسانســورها و توالتهای هتل را با پوســترهای
مالمتآمیزی پوشــانده بودند که حاوی پیامهای بزرگی در مورد شــورش علیه وضع
موجود بودند و بر ســردر دفتر مرکزی کنفرانس در خیابان نیز این پیامها دیده میشد
و افراد بهتزده و ناباوری که در کنفرانس شــرکت کرده بودند ،با این صحنه روبهرو
میشدند که میزگرد مباحثه آرام و موقرشان به اشغال و زمان پرسش و پاسخ برنامهها
نیز تحت کنترل معترضان درآمده است .بیانیه دانشجویان اعالم میکرد« :انقالب در علم
اقتصاد شروع شده است .دانشگاه پس از دانشگاه ما سپر بالی قدیمی شما را دنبال و آنها
را از قدرت ساقط خواهيم كرد .سپس در ماهها و سالهایی که در پیش هستند ،کار روی
دوباره برنامهریزی ماشین قیامت را شروع خواهیم کرد».
آن روزها یک وضعیت غیرعادی بود .هیچ یک از رشتههای علمی دیگر سعی نکرده
بودند دانشجویان خود را -افراد زیادی که انتخاب کرده بودند سالهای زندگی خود را به
نظریات آنها اختصاص دهند  -به یک طغیان در گستره جهانی تحریک کنند .مبارزان

J Jچالش قرن بیستویکمی
لغت «اقتصاد» به وسیله زنوفون فیلسوف در یونان باستان ضرب زده شد .او با ترکیب
«اویکوس» به معنی خانوار با «نوموس» به معنی قواعد یا هنجارها ،هنر مدیریت خانوار
را ابــداع کرد و این هنر بیش از هر زمان دیگری در ارتباط با مســائل کنونی به نظر
میرسد .در قرن حاضر ،ما بسیار نیازمند مدیران بابصیرتی هستیم که خانوارهای کره
خاکی ما را راهنمایی کنند و مدیرانی که آماده باشند به نیازهای همه ساکنان این کره
توجه کنند.
طی  60سال گذشته ،گامهای بلند خارقالعادهای در رفاه بشر برداشته شده است .از
هر نوزاد متوسط در روی کره زمین در سال  1950انتظار میرفت که فقط  48سال عمر
کند؛ امروزه چنین نوزادی میتواند جلوی چشم خود تا  71سال حیات را ببیند .تنها از
سال  ،1990تعداد کسانی که در فقر درآمدی شدید به سر میبرند  -با درآمد کمتر از
 1.90دالر در روز  -به اندازه نصف کاهش یافته است .برای اولین بار ،بیش از  2میلیارد

مدل غالب اقتصاد در قرن بیستم
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توهم رشد

نفر به آب آشــامیدنی سالم و توالت دسترسی دارند .تمام این پیشرفتها در وضعی رخ
داده که جمعیت بشر تقریبا  40درصد افزایش یافته است.
اينها خبرهای خوبی است .البته ادامه داستان به همین خوبی پیش نمیرود .میلیونها
نفر هنوز در فقر و محرومیت شــدید زندگی میکنند .در سرتاسر جهان ،از هر  9نفر
یک نفر به اندازه کافی غذا نمیخورد .در ســال  6 ،2015میلیون کودک زیر  5ســال
درگذشتند که دلیل مرگ نیمی از آنها بیماریهایی بودند که درمان سادهای داشتند ،مثل
اسهال و ماالریا 2 .میلیارد نفر با درآمد زیر  3دالر در روز زندگی میکنند و بیش از 70
میلیون زن و مرد جوان قادر نیستند کاری پیدا کنند .محرومیتهایی مثل این موارد ،با
رشد ناامنی و نابرابری وخیمتر میشود .سقوط مالی سال  2008امواج شوکهکنندهای را
به اقتصاد جهانی وارد کرد ،میلیونها نفر را از کارشان ،خانههایشان ،پساندازهایشان
و امنیتشان محروم کرد .در این میان ،جهان به طرز فوقالعادهای نابرابر شده است :مثل
سال  ،2015یک درصد ثروتمندترین افراد جهان اکنون ثروتی بیش از همه ثروت 99
درصد دیگر دارند.
این شدائد شرایط انسانی به تخریب عمیقتر وطن خاکی ما میافزاید .فعالیت انسانی
فشار بیسابقهای روی سیســتمهای حیاتبخش کره زمین وارد میکند .دمای میانگین
جهانی همین حاال تا  0.8درجه سلسیوس باال رفته است و ما در مسیری هستیم که تا
سال  2100میالدی ،دمای میانگین تقریبا  4درجه سلسیوس افزایش یابد .این اتفاق باعث
ایجاد سیلها ،خشکســالیها ،طوفانها و باال آمدنهای سطح دریاها در مقیاسهای
تهدیدکننده میشــود که بشر هیچ وقت قبال شاهدش نبوده است .در حدود  40درصد
زمینهای کشاورزی کره زمین اکنون بهطور جدی از بین رفته است و تا سال  2025از
هر سه نفر ،دو نفر در مناطق دارای مشکل آب زندگی خواهند کرد .با توجه به اينكه
بیش از  80درصد ماهیگیریهای جهانی به طور کامل یا بیش از حد انجام میشــود و
چندین کامیون قطعه پالستیکی هر دقیقه به اقیانوسها ریخته میشود ،تا سال ،2050
تعداد پالستیکها از ماهیها در اقیانوسها بیشتر خواهد شد.
این مسائل همین حاال هم حاد هستند اما پیشبینیها درباره رشد به چالشهای پیش
رو میافزایند .جمعیت جهان امروز به اندازه  7.3میلیارد نفر است و انتظار میرود که
تا ســال  2050به تقریبا  10میلیارد نفر برسد و تا سال  2100دور و بر  11میلیارد نفر
تثبیت شود .تولید اقتصادی جهان  -اگر پیشبینیهای معمول تجاری را باور کنید  -انتظار
میرود که از حاال تا سال  2050هر سال تا  3درصد رشد کند و تا سال  2037از حیث
اندازه دو برابر و تا سال  2050سه برابر شود .طبقه متوسط جهانی  -کسانی که روزانه
بین  10تا  100دالر خرج میکنند  -بهسرعت گسترش مییابد و از  2میلیارد نفر امروز
تا سال  2030به  5میلیارد نفر میرسد و افزایش تقاضا برای مواد ساختمانی و محصوالت
مصرفی را به همراه میآورد .اينها روندهایی اســت که سعادت بشر را در آستانه قرن
بیستویکم شکل میدهد .بنابراین ما به چه نوع تفکری برای راه پیش رو نیاز داریم؟
J Jاقتدار اقتصاد
بــا اينكه مــا این چالشهای درهمتنیده را از ســر میگذرانیم ،یک چیز روشــن
اســت :نظریه اقتصادی نقشــی تعیینکننده بازی خواهد کرد .علم اقتصاد زبان مادری
سیاســتگذاری عمومی و زبان زندگی عمومی و طرز فکری است که جامعه را شکل
میدهــد .اف اس مایکلز در کتاب خود با عنوان «تکفرهنگ :چطور یک حکایت
همهچیز را تغییر میدهد؟» مینویسد« :در این اولین دهههای قرن بیستویکم ،حکایت
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اصلی اقتصادی است :عقاید ،ارزشها و فرضیات اقتصادی در حال شکل دادن چگونگی
فکر ،احساس و عمل ما هستند».
شــاید به همین دلیل اســت که اقتصاددانان طعمی از اقتدار را با خود دارند .آنها در
صندلیهای ردیف جلو در مقام کارشناسان سالنهای جلسات سیاستگذاری بینالمللی
مینشینند  -از بانک جهانی گرفته تا سازمان تجارت جهانی  -و بهندرت با گوشهای
قدرت فاصله دارند .برای مثال ،در امريكا شــورای مشاوران اقتصادی رئيسجمهور با
فاصله تاثیرگذارترین ،صاحبنامترین و قدیمیترین شورای مشاوران کاخ سفید است ،در
صورتی که شوراهای همزاد آن برای کیفیت محیط زیست و علم و فناوری بهزحمت
فراتر از جاده کمربندی واشنگتن شناختهشده هستند .در سال  ،1968وجهه جوایز نوبل
که به پیشــرفتهای علمی در فیزیک ،شیمی و پزشکی اختصاص داده میشد به طور
بحثبرانگیزی گســترش یافت :بانک مرکزی سوئد با موفقیت البی کرد و به جایزه
یادبود نوبل پول پرداخت تا ســاالنه به «علم اقتصاد» نیز جایزه اعطا شود و از آن موقع
تاکنون ،برندگان آن به سلبریتیهای دانشگاهی تبدیل شدهاند.
همه اقتصاددانها با این اقتدار آشــکار احساس راحتی نکردهاند .اگر به دهه 1930
برگردیم ،جان مینارد کینز  -یک انگلیسی که ایدههایش اقتصاد پس از جنگ جهانی را
متحول کرد  -همان زمان هم نگران نقشی بود که حرفهاش بازی میکرد .این نوشته او
مشهور است که «ایدههای اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی ،چه وقتی که درست بگویند
چه وقتی اشتباه بگویند ،تاثیرگذاری بیشتری از آن حدی دارند که عموما تصور میشود.
به طور حتم ،جهان به وسیله معدود افراد عملگرای دیگری اداره میشود که معتقدند
خودشــان کامال فارغ از هر تاثیرپذیری فکری هستند اما معموال بنده چند اقتصاددانی
هستند که دورانشان گذشته است ».اقتصاددان اتریشی ،فردریک فون هایک ،که بیشتر
در مقام پدر نولیبرالیسم در دهه  1940شناخته شده است ،بهشدت با کینز بر سر تقریبا
همه تشکیکهایی که در زمینه نظریه و سیاستگذاری انجام داده بود مخالف بود اما
بر سر این موضوع ،آنها همعقیده بودند .وقتی در سال  1974هایک جایزه یادبود نوبل را
دریافت کرد ،با اظهاراتی پذیرفت که وقتی درباره ایجاد جایزه نوبل اقتصادی از او نظر
خواسته بودند ،او علیه این جایزه مشاوره داده بود .چرا؟ چون همانطور که او به جمع
حاضر در مراســم گفت« ،جایزه نوبل به یک فرد اقتداری را اعطا میکند که در علم
اقتصاد هیچ کس نباید آن را داشته باشد ».او گفت« :در عمل ،به این خاطر که تاثیر یک
اقتصاددان فراتر از افراد حرفهای و روی مردم عادی اعمال میشــود :روی سیاستمداران،
روزنامهنگاران ،فعاالن مدنی و در کل ،مردم».
با وجود اینچنین بیاعتمادیای از جانب دو اقتصاددان تاثیرگذار قرن بیستم ،غلبه
دیدگاه اقتصاددانان بر جهان مدام گســترش یافته است و حتی این گسترش در ادبیات
زندگی عمومی نیز دیده میشــود .در بیمارســتانها و کلینیکهای سرتاسر جهان،
بیماران و پزشکان در مقام جدید مشتریان و خدماتدهندگان درآمدهاند .در مزارع
و جنگلهای تمام قارهها ،اقتصاددانان در حال محاســبه ارزش «ســرمایه طبیعی» و
«خدمات اکوسیســتم» هستند که از ثروت اقتصادی باتالقهای جهان (گفته میشود
 3.4میلیارد دالر در سال) تا ارزش جهانی خدمات گردهافشانی حشرات (معادل 160
میلیارد دالر در ســال) را شامل میشــود .در این بین ،اهمیت بخشهای مالی به طور
پیوسته تقویت میشود به وسیله گزارشهای رسانهای و با تیترهای رادیویی و مطبوعاتی
که آخرین بازده فصلی شــرکتها را اعالم میکنند ،در عین اينكه قیمت ســهام در
زیرنویس اخبار تلویزیون تکرار میشود.

کتاب ضمیمه

J Jمدل جدید اقتصادی
همانطور که بســیاری از اقتصاددانان میگویند ،رشد اقتصادی در وهله اول ،تمایلی
ندارد که برای رفاه اهمیتی قائل شــود .اما اقتصاد قرن بیستم نتوانسته است میل به بیان
صریح اهدافش را عملی کند .اقتصاد سودای این را در سر داشته است که علم رفتار انسانی
باشد :علمی بر پایه چهره عمیقا ناقص بشریت .مدل غالب اقتصادی « -بشر اقتصادی دارای
عقالنیت» ،متوجه منافع شــخصی ،منزوی و حسابگر  -بیشتر از طبیعت اقتصاددانها
میگوید تا مدلی که درباره دیگر انسانها باشد .غفلت این مدل آشکارا عینی به این رشته
علمی اجازه داد در اختیار یک هدف قرار بگیرد :رشد بیپایان.
شــکل اصلی اقتصاد جریان غالب نمودار یک جریان دایرهای است .این نمودار در
قالب جریان بســتهای از درآمدی که بین خانوارها ،کسبوکارها ،بانکها ،دولت و
تجارت در گردش اســت و در خأل اجتماعــی و اکولوژیک عمل میکند ،به تصویر
کشیده میشود .انرژی ،مواد خام ،جهان طبیعی ،جامعه انسانی ،قدرت و سالمتیای که
ما به صورت مشترک در اختیار داریم ...همه در این مدل فراموش شدهاند .به کار بدون
مزد افراد  -عمدتا از سوی زنان  -اعتنایی ندارد ،با اينكه هیچ اقتصادی بدون آن نمیتواند
کار کند .مثل بشر اقتصادی و عقالنی ،این شیوه ارائه از فعالیت اقتصادی ارتباط کمی با
واقعیت دارد.
بنابرایــن باید اقتصاد را دوباره طراحی کرد .باید اقتصاد را در سیســتم کره زمین و
جامعه داخل کرد و نشان داد چگونه به جریانهای مواد خام و انرژی وابسته است و به
یاد آورد که ما چیزی بیش از کارگر ،مصرفکننده
و دارنده سرمایه هستیم.
تشــخیص این واقعیتهای غیرمرسوم ما را به
مدل اقتصاد برای قرن بیستویکم
اولین گام پیشــرفت هدایت میکنــد :ارائه یک
تصویــر گرافیکی از جهانی کــه میخواهیم خلق
کنیم .بنابراین مدلــی دوناتمانند از یک اقتصاد را
تغییر اقلیم
باید ترسیم کرد که مثل همه ایدههای بکر ،به نظر
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فکر اســت :نظــم و ترتیب دادن به اســطورهها و
تصویرهای غلطی که به ما آموزش داده شده است.
بنابرایــن مدلی کــه برای اقتصــاد دوناتی ارائه
کم
بود
میشود ،شامل دو حلقه است .حلقه داخلی دونات
بازنمای کفایت منابعی اســت که ما برای رسیدن
به یک زندگــی خوب به آنها نیاز داریم :غذا ،آب
تمیز ،مسکن ،بهداشت ،انرژی ،آموزش ،بهداری و
دموکراسی .هرکسی که در این حلقه زندگی میکند،
در حفره وسط دونات ،در وضعیت فقر و محرومیت
نا
ب
و
قرار دارد .حلقه بیرونی دونات شامل محدودیتهای
زمین
دی آ
سایش
بهای
فر
تازه
محیطزیستی اســت ،فراتر از چیزهایی که ما در
قالب ســطوحی خطرناک از تغییر اقلیمی ،سوراخ
کــردن الیه ازون ،آلودگــی آب ،نابودی گونههای

جانوری و گیاهی و دیگر ضربات به جهان زیستی وارد میکنیم.
فضای بین دو حلقه  -خود دونات « -تنها فضای از نظر اکولوژیک و اجتماعی امن»
است که در آن ،بشریت باید برای زندگی تالش کند .هدف اقتصاددانان باید کمک به
ما باشد تا وارد این فضا شویم و در آن بمانیم.
این مدل عالوه بر اينكه دنیای بهتری را توصیف میکند ،به ما اجازه میدهد که در
یــک دوره زمانی فوری و قابلفهم ،وضعیتــی را که در آن زندگی میکنیم دریابیم .در
حال حاضر ،ما هر دو حلقه درونی و بیرونی را زیر پا گذاشتهایم .میلیاردها نفر هنوز
در حفره میانی دونات زندگی میکنند .ما در جاهای مختلفی مرزهای حلقه بیرونی را
نقض کردهایم.
آن اقتصــادی که بــه ما کمک کند در داخل دونات زندگــی کنیم ،در پی کاهش
نابرابری در ثروت و درآمد خواهد بود .ثروتی که حاصل اســتفاده از مواهب طبیعی
است ،با این اقتصاد وسیعتر قسمت میشود .پول ،بازارها ،مالیات و سرمایهگذاری عمومی
طوری طراحی خواهد شــد تا به جای اينكه آنها را تلف کند ،از منابع محافظت کند
و آنهــا را بازیابد .بانکهای دولتی روی پروژههایی ســرمایهگذاری خواهند کرد که
ارتباط ما را با جهان زیستی تغییر دهد؛ پروژههایی مثل حملونقل عمومی بدون کربن.
معیارهای تازه ســعادت واقعی را به جای ســرعتی که ما را از افق طوالنیمدتمان دور
میکند محاســبه خواهند کرد .همه این اتفاقات امکانپذیر و مطلوب است اما بدون
چارچوب فکری جدید ،رسیدن به موفقیت محتمل نیست.
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زیر سایه قرن امريكایی :فراز و
فرود قدرت جهانی امريكا

آلفرد دابلیو مککوی
انتشارات :هیمارکت بوکز
2017

دربارهنویسنده
آلفرد مککوی استاد صاحب کرسی رشته تاریخ دانشگاه
ویسکانســین  -مدیسون است که موضوعاتی از قبیل
جنگ ویتنام ،امپراتوریهای مدرن و سیاست خارجی
امريك ا را تدریس میکنــد .او پیش از کتاب اخیر خود،
کتابی نیز درباره سیاســتگذاری امپراتوری امريك ا در
آسیای شــرقی نوشته بود که جایزهای معتبر در زمینه
مطالعات شرقی را نیز برد.
در هر مرحله از تاریخ تراژیک و پرآشوب افغانستان در
 40سال گذشته  -جنگ غیرمستقیم در دهه  ،1980جنگ
شهری در دهه  1990و اشغال خود پس از سال - 2001
تریاک نقش اصلی را در شکل دادن به سرنوشت کشور
بازی کرده است

 61سال جنگ ،یک تریلیون دالر هزینه و هیچ
چطور تجارت هروئين شکست امريك ا در افغانستان را توضیح میدهد؟
مترجم :ساعد یزدانجو

امريكا بعد از جنگیدن در طوالنیترین جنگ تاریخ خود ،در آستانه شکست در
افغانستان ایستاده است .چطور ممکن بود این اتفاق رخ دهد؟ چطور تنها ابرقدرت
جهان بهطور پیوسته طی بیش از  16سال در حال جنگیدن بوده است  -بیش از 100
هزار سرباز را در اوج درگیری به صف کرد ،جان نزدیک به  2300سرباز را قربانی
کرد ،بیش از یک تریلیون دالر در عملیات نظامی خود هزینه کرد ،با ریختوپاش
بیش از  100میلیارد دالر برای «ملتســازی» رکورد شکست و به تامین بودجه و
آموزش ارتش  350هزار نفری افغانها کمک کرد  -و هنوز قادر نیست یکی از
فقرزدهترین کشورهای جهان را آرام کند؟ چشمانداز ثبات در افغانستان به قدری
بد است که در سال  ،2016کاخ سفید تحت کنترل اوباما برنامه خروج نیروهایش
از افغانســتان را لغو کرد و دســتور داد بیش از  8هزار سرباز به طور نامحدود در
افغانستانبمانند.
شکست امريكاییها به یک تناقض مربوط است :هیوالی نظامی عظیم واشنگتن
در مســیر دشوار خود به وسیله یک گل صورتی کوچک  -گل گیاه خشخاش -
متوقف شده است .عملیات نظامی واشنگتن طی سه دهه حضور در افغانستان تنها
وقتی موفق بوده است که تا حدی اسباب راحتی قاچاق غیرمجاز تریاک در مرکز
آســیا را فراهم کرده باشد و هنگامی به مشکل برمیخورده است که با آن همراه
نبوده باشد.
اولین مداخله امريكا در افغانستان در دوران جنگ سرد رخ داد و از سوی نظامیان
بومی که برای بیرون راندن ارتش سرخ شوروی میجنگیدند حمایت شد .در دسامبر
 ،1979روسها کابل را اشغال کردند تا رژیم دستنشانده در حال شکست خود را
تقویت کنند؛ واشنگتن که هنوز زخمخورده سقوط سایگون در چهار سال قبلتر
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در ویتنام بود ،تصمیم گرفت با حمایت از جنبش مقاومت داخلی ،بگذارد مسکو
«ویتنام خودش» را داشته باشد .طی  10سال بعد ،سیا بودجهای در حدود  3میلیارد
دالر به چریکها کمک کرد .این بودجهها به همراه برداشت روزافزون تریاک،
مقاومت یکدههای افغانها را حفظ کرد و در نهایت شوروی را وادار به خروج
کرد .یکی از دالیلی که باعث موفقیت اســتراتژی امريكا شد ،این بود که جنگ
جایگزینی که توســط سیا به راه افتاده بود ،مانع قاچاق روبهفزونی مواد مخدر به
وسیله متحدان افغان امريكا که آنها را یک دهه حفظ کرده بود ،نمیشد.
با وجود نبرد تقریبا مداوم از زمان دخالت امريكا در افغانستان در اکتبر ،2001
تالشها برای آرامســازی منطقه و محدود کردن شــورشهای طالبان با شکست
مواجه بوده است .دلیل عمده این اتفاق این بوده است که امريكا نتوانسته بهراحتی
مــازاد روبهفزونی تجارت هروئين در آن کشــور را کنترل کند .تولید تریاک در
افغانســتان از حدود  180تن در ســال  2001به بیش از  3هزار تن در سال پس از
مداخله نظامی افزایش یافت و تا سال  2007به بیش از  8هزار تن رسید .هر بهار،
برداشت تریاک خزانه طالبان را دوباره پر میکند و بودجه الزم برای دستمزد گروه
تازهای از چریکهای جنگجو را تامین میکند.
در هر مرحله از تاریخ تراژیک و پرآشــوب افغانســتان در  40سال گذشته -
جنگ غیرمستقیم در دهه  ،1980جنگ شهری در دهه  1990و اشغال خود پس
از سال  - 2001تریاک نقش اصلی را در شکل دادن به سرنوشت کشور بازی کرده
است .زیستبوم منحصربهفرد افغانستان در یکی از تلخترین طنزهای تاریخ خود ،با
فناوری نظامی امريكایی ادغام شــد تا این کشور پرتافتاده و محصور در خشکی،
به اولین دولت -مخدر واقعی جهان تبدیل شــود؛ کشوری که در آن قاچاق اقتصاد

کتاب ضمیمه

را تحت سلطه خود دارد ،گزینههای سیاسی را تعیین و فرجام دخالتهای خارجی
را مشخص میکند.

ممنوعیت «باعث از بین رفتن درآمد حدود  3.3میلیون نفر از مردم شد» که تقریبا
 15درصد جمعیت کشور به شمار میرفتند .در این شرایط ،طبق اعالم سازمان ملل،
«برای نیروهای نظامی غربی خیلی سادهتر شده بود که نخبگان روستایی و مردم را
به مبارزه علیه رژیم ترغیب کنند».

J Jدوران نبرد مخفی و شهری
طی دهه  ،1980جنگ مخفیانه ســیا علیه اشغال افغانستان به وسیله شوروی،
به تبدیل شدن سرزمینهای مرزی بین افغانستان و پاکستان به محلی برای تجارت
J Jحمله و اشغال
جهانی هروئين کمک کرد .در ســال  ،1986وزارت خارجه امريكا گزارش کرد:
در کمی بیشــتر از یک ماه ،نبرد هوایی و بمباران امريكا به همراهی حمالت
«در مناطق قبیلهای ،هیچ نیروی پلیســی نیست .هیچ دادگاهی نیست .هیچ مالیاتی
زمینی ب ه وســیله فرماندهان متحد ارتش این کشور ،دفاع ضعیفشده طالبان را در
نیســت .هیچ سالحی غیرقانونی نیست ...حشیش و تریاک اغلب در منظر عمومی
هم شکست .اما استراتژی بلندمدتتر امريكا کشت بذرهایی بود که به معنی دقیق
است ».تا آن موقع ،فرایند جابهجایی چریکها برای نبرد با اشغال شوروی مدتها
کلمه ،چهار سال بعد باعث تجدید قوای تعجببرانگیز طالبان شد.
در برنامه بود .ســیا به جای شکلدادن به ائتالف خود شامل رهبران مقاومت ،به
در همان اوقاتی که بمباران امريكا در اکتبر  2001انجام میشد ،سیا  70میلیون
سرویسهای قدرتمند امنیتی پاکستان و طرفهای افغان آنها تکیه کرد؛ طرفهایی
دالر پول نقد را وارد کشــور کرد تا ائتالف نظامی قدیمی مربوط به دوران جنگ
که بهزودی به بازیگران اصلی قاچاق بینالمللی در حالشــکوفایی تریاک تبدیل
سرد را که از فرماندهان قبایل تشکیل شده بود ،به مبارزه علیه طالبان ترغیب کند؛
شدند.
این رقم یکی از مخارجی بود که جرج بوش ،رئيسجمهور وقت امريكا ،بعدتر آن
طی مدتی طوالنــی ،مداخله امريكا باعث به وجود آمدن یک ســیاهچاله از
را بهعنوان «معاملهای شیرین» با افتخار اعالم میکرد .سیا برای گرفتن کابل و دیگر
بیثباتیهای ژئوپليتیک شــده اســت که هرگز دوباره مسدود نمیشود یا خاتمه
شهرهای اصلی پول خود را پشت سر رهبران ائتالف شمال گذاشت؛ ائتالفی متشکل
نمییابد .افغانستان آمادگی این را ندارد که از ویرانی بیسابقهای که ناشی از سالها
از نیروهایی با قومیت تاجیک که در دهه  1980با شوروی جنگیده بودند و سپس
اولین مداخله امريكاست ،رها شود و آن را جبران کند .وقتی که بین سالهای 1989
در دهه  1990مقابل دولت طالبــان مقاومت کرده بودند .در عوض ،آنها مدتها
تا  ،1993جنگ شوروی با افغانها به پایان رسید ،ائتالف به محوریت امريكا اساسا
قاچاق مواد مخدر را در مناطق شمال شرق افغانستان که در سالهای دوران طالبان
کشــور را ترک کرد و نتوانست به یک مصالحه مسالمتآمیز دست پیدا کند یا
در کنترل خود داشــتند در اختیار گرفتند .سیا همچنین به گروهی از فرماندهان
بودجه مورد نیاز برای بازسازی کشور را تامین کند.
نظامی نوظهور پشتون روی آورد که در امتداد مرزهای پاکستان ،در مقام قاچاقچیان
واشنگتن بعد از یک دهه بیاعتنایی به افغانستان ،این کشور را بعد از حمالت
مواد مخدر در بخش جنوب شرق کشور فعال بودند .در نتیجه ،وقتی طالبان سقوط
تروریستی  11سپتامبر «دوباره کشف کرد» .در اکتبر  ،2001امريكا شروع به بمباران
کرد ،مقدمات ازسرگیری کشــت تریاک و تجارت مواد مخدر در مقیاس وسیع
کشور کرد و سپس ،با حمایت نیروهای بریتانیایی ،مداخلهای را
وجود داشت.
به سركردگی فرماندهان محلی آغاز کرد .رژیم طالبان با چنان
وقتی کابل و مراکز استانی گرفته شدند ،سیا بهسرعت کنترل
سرعتی سقوط کرد که بسیاری از مقامات دولتی را شگفتزده
عملیاتی نیروهای نظامی ائتالفی و مقامات شهری را واگذار کرد.
کرد .در بازاندیشی به این ماجرا ،به نظر میرسد که به احتمال
در ســالهای پیش رو ،برنامههای ایــن نیروها برای جلوگیری
خیلی زیاد ،ممنوعیت تریاک در دوران طالبان عاملی اساسی در
از مواد مخدر ،ســودهای روبهرشــد قاچاق هروئين را اول به
طی مدتی طوالنی،
ا

امريك
مداخله
فرماندهان و در سالهای بعدتر ،به چریکهای طالبان واگذار
سقوط آن بوده است.
باعث به وجود
کرد .در ســال  ،2003مواد مخدر غیرمجاز با رشدی که از نظر
به این مسئله عموما به اندازه کافی توجه نشد که افغانستان
آمدن یک سیاهچاله
برای دو دهه کامل ،سهم روبهافزایشی از منابع  -سرمایه ،زمین،
تاریخی سابقه نداشت 62 ،درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان
از بیثباتیهای
آب و نیروی کار  -خود را به تولید تریاک و هروئين اختصاص
را شامل میشد.
ژئوپلتیکشدهاست
دوباره
هرگز
که
داده بود .تا زمانی که طالبان کشــت خشخاش را ممنوع کرد،
اما بر اساس یکی از گزارشهای روزنامه نیویورک تایمز در
مسدود نمیشود
کشــاورزی در افغانستان تقریبا به کشــاورزی تکمحصولی
ســال  ،2007در اولین سالهای پس از اشغال افغانستان گزارش
یا خاتمه نمییابد.
تریاک تبدیل شــده بود .تجارت مواد مخدر بیشــترین ســهم
شــده اســت که وزیر دفاع وقت امريكا ،دونالد رامسفلد« ،به
افغانستان آمادگی
نشــانههای روزافزون از اينكه پول مواد مخدر به سمت طالبان
درآمدهــای مالیاتی و مقدار زیادی از درآمد صادراتی و ســهم
این را ندارد که از
ای
ه
سابق
ی
ب
ویرانی
چشمگیری از اشتغال را در این کشور شامل میشد.
هدایت میشود توجهی نکرده است» ،در صورتی که سیا و ارتش
را که ناشی از
ممنوعیت ناگهانی کشت تریاک از سوی طالبان ثابت شد که
«چشمهای خود را روی فعالیتهای فرماندهان مسلط بر منطقه
سالها اولین
در زمینه مواد مخدر بستند».
یک خودکشــی اقتصادی بوده که یک کشور را تا موقع حمله
مداخله امريكاست،
امريكا به حدی ضعیف کرده بود که در آســتانه ســقوط قرار
در اواخر ســال  ،2004کاخ ســفید بعد از تقریبا دو ســال
رها شود و آن را
کند
جبران
داشت .نظرسنجی ســازمان ملل در سال  2001نشان داد که این
برونســپاری کنترل تریاک به ائتالف بریتانیا و آموزش پلیس
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هزار هکتار در سال  2007به تنها  123هزار هکتار در دو سال بعد کاهش یافت؛ با
این حال ،هنوز برای سرپا نگه داشتن طالبان کافی بود .در این میان ،تالشهای نابجا
و خشن برای سرکوب تجارت مواد مخدر تنها به مخالفت بیشازپیش با امريكا و
متحدانش ختم شد.

به ائتالف آلمان ،ناگهان با مشــکلی از طرف ماموران سیا مواجه شد که پیشنهاد
میکردنــد تجارت روبهافزایــش مواد مخدر منجر به تجدید قوای طالبان شــده
است .وزیر خارجه جرج بوش ،کالین پاول ،در آن موقع یک استراتژی ضدمخدر
مستحکم برای بخشهایی از نواحی روستایی افغانستان وضع کرد که شامل موارد
مشابهی میشد که علیه کشت غیرمجاز کوکائین در کلمبیا اعمال شده بود .اما سفیر
J Jشکست در ریشهکنی
امريكا در افغانســتان ،زلمای خلیلزاد ،در مقابل این روش مقاومت کرد و متحد
تا سال  ،2009چریکها چنان سریع گسترده شدند که کابینه جدید اوباما دست
بومی او ،اشرف غنی ،نیز که آن موقع وزیر امور مالی کشور بود (و از سال ،2014
رئيسجمهور است) ،او را تایید کرد .غنی کسی بود که هشدار داد چنین برنامههای
به یک «هجوم» نیروهای امريكایی با افزایش تعداد آنها تا  102هزار ســرباز در
افغانستان زد تا طالبان را زمینگیر کند .ماهها پس از صفآرایی تازه ،اوباما استراتژی
قلعوقمعکنندهای بدون  20میلیارد دالر کمک خارجی برای ایجاد «وســیله امرار
رخنه بزرگش را بهطور رسمی در تاریکی پس از سپیدهدم روز  13فوریه  2010در
معاش جایگزین واقعی» ،به معنی «تضعیف و بیبنیه شدن همهجایی» خواهد بود.
شهر مرجا ،یک منطقه پرتافتاده در استان هلمند ،اعالم کرد .همانطور که موج
واشــنگتن با کوتاه آمدن از این برنامه ،بــه پیمانکاران بخش خصوصی مثل «دین
هلیکوپترها در دامنههای کوهپایهای این شهر ابرهایی از غبار را درست کرده بودند،
کورپ» روی آورد تا گروههای افغان را برای ریشهکنی مواد مخدر آموزش دهند.
صدها سرباز نیروی دریایی در مزارع خشخاش که روبهروی مجمعهای روستایی
با وجود اين ،بنا به اعالم گزارشگر روزنامه نیویورک تایمز ،کارلوتا گال ،تا سال
بود پراکنده شدند .با اينكه هدف آنها چریکهای محلی طالبان بود ،سربازان نیروی
 2005این تالشها به «چیزی در حد جوک» تبدیل شده بود.
دریایــی در واقع در حال اشــغال یکی از
ارزیابی سازمان ملل از وضعیت تریاک
پایتختهای تجارت جهانی هروئين بودند.
در افغانستان تا سال  2007نشان داد که این
یک هفته بعدتر ،ژنرال مککریستال
کشور تا آن زمان به رکوردی در برداشت
به همراه کریم خلیلی ،معاون رئيسجمهور
تریاک به اندازه تقریبی  8200تن دست
افغانســتان ،بــا هلیکوپتر به شــهر آمد.
پیدا کرده بود که  93درصد عرضه هروئين
آنها آمده بودند تا در نشســتی مطبوعاتی
غیرمجاز جهان از آن تامین میشد .مسئله
به رســانهها از تاکتیکهای ضدآشوب
مهم این بود که ســازمان ملل اعالم کرده
با نگاهی جدید بگوینــد؛ تاکتیکهایی
بود ،چریکهای طالبان «شروع کردهاند
کــه آنطور کــه ژنرال بــه خبرنگاران
به کسر کردن منابع اقتصادی مواد مخدر
گفت ،بــرای آرام کردن روســتایی مثل
برای ارتش ،ترابری و پرداخت حقوق به
تریاک تا آیندههای دور به احتمال خیلی زیاد در اقتصاد روستایی تنیده خواهد بود
و شورشهای طالبان و فساد دولتی نیز به عنوان معضلی الینحل در افغانستان
مرجا اطمینانبخش بود .اما با وجود اين،
شبهنظامیان» .در ســال  ،2008گزارش
وجود خواهند داشت.
تجار محلی تریاک نظر دیگری داشــتند.
شــد که جنگجویان  425میلیون دالر از
«مالیات» وضعشده بر قاچاق تریاک جمع
یــک بیوه افغان کــه در مقابل فریادهای
پشتیبانیکننده کشاورزان همکارش صحبت میکرد اعالم کرد« :اگر آنها با تراکتور
کردند و با هر برداشت خشخاش آنها بودجه کافی برای عضوگیری گروه جدیدی
اینجا بیایند ،قبل از اينكه بخواهند خشخاشهایم را از بین ببرند ،باید از روی من رد
از مبارزان جوان از روســتاها به دست میآوردند .به هریک از این چریکهای
شوند و مرا بکشند ».یکی از مقامات سفارتخانه امريكا در افغانستان که با تلفن
احتمالی در ماه  300دالر پرداخت میشــد که بســیار باالتر از دستمزدی بود که
ماهوارهای از منطقه مزارع تریاک با من صحبت میکرد ،به من میگفت« :شــما
میتوانستند بهعنوان کارگر زراعتی به دست آورند.
نمیتوانید این جنگ را ببرید بدون اينكه تولید مواد مخدر را در استان هلمند در
واشــنگتن با ادامه شورشهای درحالگســترش تصمیم گرفت در اواسط سال
دست خود بگیرید».
 ،2008در حدود  40هزار ســرباز امريكایی دیگر را به افغانســتان گسیل دارد و
خیز اوباما با حمله به چریکها اما شکست در ریشهکنی برداشت تریاک که
تعداد نیروهای ائتالف را به  70هزار نفر افزایش دهد .فرمانده ائتالف با تشخیص
هر فصل بهار بودجه آشوبهای تازهای را تامین میکرد ،بهزودی تضعیف شد .در
نقش اساسی درآمد تریاک در عضوگیری طالبان ،گروههای متخصصی را به میدان
بحبوحه کاهش نیروهای ائتالفی برای عملی کردن مهلت تعیینشده سیاسی اوباما تا
آورد که اســتخدام شــده بودند تا به تالشهای مربوط به کاهش مواد مخدر در
دسامبر سال  2014برای «پایان دادن» به تمام عملیات تهاجمی ،کاهش چشمگیری
استانهای پرخشخاش کمک کنند .این زمان یک موقع پیشبینینشده بود .رکورد
در عملیات هوایی رخ داد و این امر به طالبان اجازه داد فعالیتهای خرابکارانه در
زدن برداشــت در ســال  2007باعث ایجاد مازاد تریاک شد که قیمتها را پایین
اجتماعات را پیادهسازی کند و تعداد کشتههای ارتش افغانستان و نیروهای پلیس
آورد ،در عیــن اينكه کمبود همزمان غذا ،گندم را به یک غله رقابتی تبدیل کرد.
این کشور رکورد شکست.
چون کشاورزان برای کشت غالت خوراکی در استانهای کلیدی هلمند و ننگرهار
از کمکهای خارجی بهره میبردند ،کشــت خشخاش در کشور از رکورد 200
در آن زمان ،جان سوپکو ،بازرس ویژه امور افغانستان ،پیشنهاد کرد یک گزارش
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تحقیقی مبسوط درباره بقای طالبان تهیه شود .او در گزارش خود نتیجه گرفت که
در خاک افغانستان باقی خواهند ماند.
ارتش افغانســتان به نظر میرسید که در هلمند و استانهای استراتژیک دیگر،
با وجود هزینه سرسامآور  7.6میلیارد دالر برای «ریشهکنی مواد مخدر» طی یک
در حال باختن جنگی اســت -همانطور که بیشتر ناظران میگفتند  -که حاال به
دهه اخیر« ،با هر معیار ممکن ،ما شکســت خوردهایم .تولید و کشت باال است،
نبرد بر سر کنترل سود حاصل از تریاک کشور تبدیل شده بود .در استان هلمند ،هم
ممنوعیت و ریشــهکنی پایین است ،حمایت مالی از شــورش باال است و اعتیاد و
سوءاستفاده در افغانستان در سطحی بیسابقه است».
مهاجمان طالبان و هم مقامات اســتانی بر سر کنترل قاچاق سودآور مواد مخدر با
وقتی که برداشت تریاک سال  2014انجام شد ،آمار جدید سازمان ملل نشان داد
هم درگیر شــده بودند .روزنامه نیویورک تایمز در فوریه سال  2016گزارش داد:
«مقامات دولتی افغانستان مستقیما درگیر تجارت تریاک شدهاند ».آنها با این کار
که تولید به سطح رکورد باالی تولید تریاک سال  2007افغانستان رسیده است .در
«رقابت خود را با طالبان برای در اختیار گرفتن قاچاق مواد مخدر افزایش دادهاند»،
مه  ،2015سوپکو که با وجود باال رفتن هزینههای ضد مواد مخدر امريكا تا 8.4
در شرایطی که «عمال مالیاتی را برای کشاورزان وضع کردهاند که عینا همان مالیاتی
میلیارد دالر ،ســیل مواد مخدر به بازار جهانی را میدید تالش کرد این افزایش را
است که طالبان به کار میگیرند» .مقامات استانی در فرایندی که عمال کل دولت
به صورت تصویری قابلفهم برای همه امريكاییها تعبیر کند .او گفت« :افغانستان
را درگیر میکند بخشی از سود غیرمجاز خود را «به باالی زنجیره میفرستند ،همه
تقریبا  500هزار جریب یا در حدود  2020کیلومتر مربع را به کشــت خشخاش
راهها به مقامات در کابل ختم میشــود ...و با اينكه اطمینان حاصل میشــود که
تریاک اختصاص داده است .این مســاحت معادل بیش از  400هزار زمین فوتبال
مقامات محلی از حمایت افراد ردهباال برخوردار باقی خواهند ماند و کشت تریاک
امريكایی به همراه حاشیه زمین بازی است».
را ادامه خواهد داد».
در فصل حمالت ســال  2015در افغانســتان ،طالبان قاطعانه ابتکار عمل را در
تهاجمهــا در دســت داشــت و به نظر
در همان زمــان ،یکــی از تحقیقات
میرســید که تریاک بیــش از هر وقت
شورای امنیت ســازمان ملل دریافت که
طالبان بهطور سیســتماتیک «در زنجیره
دیگــری عمیقا در عملیات این گروه نفوذ
عرضه هر مرحله از تجارت مواد مخدر
کرده بود .در اکتبر  ،2015ســازمان ملل
نقشــهای را ارائه کرد که نشــان میداد
رخنه کرده اســت»؛ برای کشت تریاک
در هلمند  10درصد مالیات میگیرد ،برای
طالبان کنترل «باال» یا «شدید» را در بیش
در اختیار گرفتــن البراتوارهای هروئين
از نیمی از مناطق روســتایی این کشور در
میجنگــد و در مقــام «تضمینکنندگان
دســت دارد .در خالل یک مــاه ،طالبان
قاچاق تریاک خــام و هروئين به خارج
حمالتی را در سرتاســر کشور انجام داد
از افغانســتان» عمل میکنــد .به گزارش
که هدفش تصاحــب و در اختیار گرفتن
شکست امريكاییها به یک تناقض مربوط است :هیوالی نظامی عظیم واشنگتن در
مسیر دشوار خود به وسیله یک گل صورتی کوچک  -گل گیاه خشخاش  -متوقف
روزنامه نیویورک تایمــز ،طالبان دیگر
قلمروهای بیشــتر بود .تعجبی نداشت که
شده است.
فقط از قاچاق مالیات نمیگیرد بلکه خیلی
قویترین حمالت به کانون خشخاش در
عمیق و مستقیم درگیر آن شده و «تمایز این
استان هلمند مربوط میشد؛ استانی که نیمی
از گیاه منشأ تریاک در آن به عمل میآمد.
گروه از یک کارتل مواد مخدر دشوار شده است».
در سال  ،2016یعنی  15سال بعد از اينكه افغانستان «آزاد شد» و در یک نقطه
این روند غمانگیز در خالل ســال  2017ادامه یافت چراکه برداشــت تریاک
افغانستان تقریبا دو برابر شد و به  9هزار تن رسید که بسیار باالتر از اوج برداشت
عطف مهم در سیاســتهای تضعیفشده دولت اوباما ،واشنگتن با «صدها» سرباز
 8200تنی در سال  2007بود .در داخل استان جنگزده هلمند ،مناطق تحت کشت
امريكایی جدید در استان هلمند یک خیز کوچک برداشت تا انکار کند شورشها
ناشی از «مزیت اقتصادی»ای اســت که حاصلخیزترین مزارع خشخاش جهان به
خشخاش  79درصد رشد کرد و به  144هزار هکتار رسید که  44درصد کل مزارع
همراه میآورد .در ماه فوریه و مارس  ،2016نیروهای مبارز دولت افغان با وجود
خشخاش کشور را شامل میشد .در ماه نوامبر گذشته که مشخص شد تریاک 60
درصد بودجه طالبان را برای پرداخت دســتمزدها و خرید اسلحه تامین میکند،
حمایت نیروی هوایی امريكا و  700ســرباز ویژه عملیات ناچار به عقبنشینی از
ت یافته از تصمیم دونالد ترامپ برای «پیروزی»
فرمانده نظامی امريكا  -دل و جرئ 
بخشــی از مناطق خود شــدند و عمدتا کنترل  14منطقه از  10استان کشور را به
در جنگ افغانستان  -برای اولین بار جنگندههای اف  22و بمبافکنهای بی 52
طالبانواگذاشتند.
را فرستاد تا  10البراتوار هروئين طالبان را در هلمند که سهم کمی از  500مرکز
حمالت هوایی امريكا با نیروهای ناامید خود و جنگجویان خشن طالبان که به
سالحهای دید در شب و پیچیده مجهز بودند ،به آخرین خط دفاع متزلزل تبدیل شد.
تصفیه مواد مخدر کشور داشت ،نابود کند.
تریاک تا آیندههای دور به احتمال خیلی زیاد در اقتصاد روستایی تنیده خواهد
و دولت اوباما با تایید ضمنی شکست برنامه خود را برای خروج نیروها در ژوئن
بود و شــورشهای طالبان و فساد دولتی نیز به عنوان معضلی الینحل در افغانستان
 2016پایان داد و اجازه داد نیروهای امريكایی فراتر از مشــاوره و ملحق شدن به
وجود خواهند داشت.
حمالت عمل کنند و اعالم کرد که یک ماه بعدتر ،هزاران سرباز تا آینده طوالنی
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پیشنهاد
کتابخانه
سینما به وقت شام

صوفیا نصرالهی
خبرنگار

سینما تاریکترین ساعت

بزرگ ،احساساتي و چشمنواز

سفر به تاريخ با جو رايت

ابراهیم حاتمیکیا در فیلم آخرش به دوران اوج کارگردانیاش برگشــته است .بعد
از دیدن فیلم بارها گفتم کــه انگار میدان نبرد آدرنالین خون حاتمیکیا را باال میبرد.
«به وقت شام» حاال کنار «ایستاده در غبار» محمدحسین مهدویان مهمترین و بهترین
بیگپروداکشنهای سینمای هستند که قابلیت نمایش در کشورهای سرتاسر جهان را دارد
و از آن میشود به عنوان نمایندهای برای نمایش فعالیتهای نظامی ایران در منطقه که
منجر به نابودی گروهک خطرناک داعش شد ،استفاده کرد .فیلمی که با احساساتگرایی
قطعا مخاطــب خارجی را هم
تحتتاثیــر قرار میدهد .فیلم
با نمایی از یــک پایگاه نظامی
هوایی سوریه شروع میشود .دو
کاراکتر ایرانی قصه یونس و علی
پدر و پسر هستند .فیلم یادآور
آن جمله مشهور است که« :در
دوران صلح پسران پدران را دفن
میکنند و در دوران جنگ پدران پسران را ».پدر و پسر در یک میدان کنار هم هستند
اما پدر در اعتقادش به نبرد راسختر است .ماموریت بزرگ آنها بلند کردن یک هواپیمای
ایلوشن از باند هواپیمایی است که در محاصره داعش قرار دارد .موسیقی درخشان کارن
همایونفر به تاثیر فیلم بیشتر کمک میکند .او توانسته هم ملودیهای حماسی بسازد
و هم در صحنههای احساســاتی با ســولوی پیانو یا ویولن اشکتان را سرازیر کند .بابک
حمیدیان بعد از «چ» دارد تبدیل به قهرمان جدید فیلمهای حاتمیکیا میشود.

اگر از فیلمهای تاریخی خوشــتان میآید ،اگر مثل نگارنده عاشق تماشای فیلمهایی
دربارهي جنگ جهانی دوم هستید فیلم جدید جو رایت را از دست ندهید .فیلمی که در فصل
جوایز بهجز بازی درخشان گری اولدمن مغفول ماند .در سالهای اخیر انگلیسیها همچنان
به مانور روی چهرههای مهمشان در زمان جنگ جهانی ادامهدادهاند .برخی از این چهرهها
مثل وینستون چرچیل در همین فیلم «تاریکترین ساعت» آدمهای مشهوری بودهاند و
برخی دیگر مثل آلن تورینگ فیلم «بازی تقلید» شاید کمتر شناختهشده باشند یا همین
امسال نبرد دانکرک را در فیلم
جنگی «دانکرک» کریســتوفر
نوالن به تصویر کشیدند .داستان
«تاریکتریــن ســاعت» همان
روزهای نبرد دانکرک است ولی
به جای جبهــه نبرد اتفاقات در
اتاق سیاست میافتد .چرچیل در
عرض دو هفته نخستوزیر شده
و حاال با بزرگترین چالش یک سیاستمدار روبهروست :وارد شدن به جنگی با ارتش بزرگ
هیتلر یا مذاکره و تسلیم .به سنت فیلمهای انگلیسی همهچیز در قابهای بسته و کلوزآپها
میگذرد .جو رایت کارگردان باسلیقهای است که در این فیلم بهترین کارگردانی کارنامهاش
تا امروز را ارائه داده .گری اولدمن را نمیشناسید بس که در نقش فرو رفته و بازیاش واقعا
فوقالعاده است .یادآور بازی مریل استریپ در نقش مارگارت تاچر در «بانوی آهنین» .فیلم
نکاتی از تاریخ را بازگو میکند که تا به حال کمتر به آن توجه شده.

کتاب هياهوي زمان

موسیقی کنسرت کیتارو

وحشت در دوره استالين

سالم دوباره به شرق دور

این روزها کتاب دوجلدی «دختر استالین» با ترجمه بیژن اشتری که توسط نشر ثالث
منتشر شده یکی از بهترینهای بازار کتاب است اما از آنجا که تازه به بازار آمده ،میشود
در شمارههای بعد هم به آن پرداخت ولي انتشار آن کتاب یادآوری کرد که چه کتابهای
مهمی درباره دوران خفقان شوروی و به خصوص استالین منتشر شده .یکی از آن کتابها
که در ســالهای اخیر با استقبال فوقالعادهای مواجه شده و اخیرا کتاب دیگری هم از
نویسندهاش به بازار آمده به نام «سطوح زندگی» که در کمال تعجب برایش تبلیغی نشد
و خیلی بیسر و صدا از کنارش گذشتند« .هیاهوی زمان» کتاب مشهورتر جولیان بارنز در
ایران است که به زندگی دیمیتری شوستاکوویچ یکی از مشهورترین آهنگسازان جهان
میپردازد .شوستاکوویچ از بخت بدش در دوران استالین اپرا و کنسرتو میساخت و ساز
میزد .اتفاقا اوایل کار دیکتاتور
شــوروی جزو هوادارانش بود
امــا کتاب روایــت میکند که
چطور اجرای یک اپرا که هیچ
ربطی به سیاســت هم نداشت
فقط به صرف اینکه استالین را
راضی نکرد باعث شــد به خانه
خاکستری احضار شود .خانهای
که بازگشت از آن یک رویا بود .جولیان بارنز انگلیسی با ادبیاتی جذاب شرح وحشتی را
میدهد که بر آهنگساز روس مستولی شده است .البته مشخص نیست که تا چه حد
روایت بارنز متکی بر واقعیت است.

ســال  1393یکی از مهمترین آهنگسازان و نوازندگان معاصر جهان به ایران آمد و
در تاالر بزرگ وزارت کشــور روی صحنه رفت .برای اولینبار بلیتهای 200هزارتومانی
به فروش رفت و تازه بازار ســیاهی با قیمتهای باالتر برایش تشــکیل شد .حاال گوش
به زنگ باشــید که کیتارو دوباره قرار است به ایران بیاید .ماسانوری تاکاهاشی ملقب به
«کیتارو» سه سال پس از اجرای پرطرفدارش در تهران ،بار دیگر به اجرای برنامه خواهد
پرداخت .همه مجوزهای این کنسرت صادر شده است و بلیتفروشی آن نیز به زودی آغاز
خواهد شد .علی چراغعلی تهیهکننده این کنسرت در اینباره میگوید« :خوشبختانه تمام
مجوزهای برگزاری این کنسرت صادر شده است .البته قرار بود این کنسرت  ۴اسفندماه
در تهران برگزار شــود ولی بنا به برخی برنامهریزیها از سوی ما و آقای کیتارو تصمیم
نهایی را گرفتیم و در اردیبهشت
سال  ۹۷این کنسرت در تهران
و چند شــهر دیگر کشور روی
صحنه خواهد رفت .چون پس از
اجرای قبلی ،تقاضاهای بسیاری
از شهرستانها مبنی بر برگزاری
این برنامه در چند شــهر ایران
داشــتیم که همین باعث شده
این بار عالوه بر تهران در شهرهای دیگر نیز این کنسرت را برگزار کنیم که جزئیات آن به
زودی اعالم خواهد شد تا تور کنسرتهای افسانه موسیقی ژاپن در ایران ،این بار به شکلی
ویژه و متفاوت برگزار شود».
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