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ســرمقـالـه
اعالنـات
برجا م مهمتر است یا دالر؟

تحلیلی درباره بحران ارزی کشور و اثرات خروج امریکا از برجام

خــروج امریکا از برجام با تحلیلهای متفاوت و گاهی متضادی
همراه شدهاست .امروز به صورت روشن میدانیم که این خروج
عوارض مشخصی برای اقتصاد ایران ،به خصوص در حوزههای
ش خصوصی خواهد داشــت چراکه شرکتهای
مربوط به بخ 
معتبر بینالمللی همگی با اقتصاد امریکا در ارتباط هستند و این
روابط به آنها اجازه نمیدهد که به سادگی با شرکتهای ایرانی
همکاری کنند .البته که نقش اروپــا و روشهایی که در پیش
مسعود خوانساری
میگیرد ،بسیار تعیینکننده است.
اما پرسش اساسی این است که آیا خروج امریکا از برجام به
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
و رئیس اتاق تهران
معنای بروز بحران اســت؟ صندوق بینالمللی پول چندی قبل
تحلیلی از اقتصاد ایران ارائه دادهبود .براساس آنچه این نهاد معتبر
بیان داشــته سه اقدام اساسی در اقتصاد ایران باید صورت گیرد که اهمیت آنها را میتوان به اندازه
برجام ارزیابی کرد .اصالح نظام بانکی ،اصالح نظام ارزی و قاعدهمند کردن سیستم مالی از مهمترین
اولویتهاست .ساختار کهنه ،بوروکراتیک ،سرشار از قواعد زائد و کمتحرک اقتصاد ایران طی سه سال
گذشــته هم اجازه نداد که ثمرات برجام ب ه درستی در کام بخشخصوصی بنشیند .شاید امروز به
جرئت باید گفت که همتراز با توافقات بینالمللی و چانهزنیهای اینگونه باید به فکر وضعیت داخلی
هم بود .اصالح این ساختارها هیچ ارتباط مستقیمی با وضعیت ایران در جهان و سرنوشت برجام ندارد.
با کمی جسارت باید بیان داشت که اصالح ساختارهایی مانند تامین اجتماعی و مالیاتی و ساختار
دولت هم در گرو وضعیت خارجی ما نیست .در واقع اقتصاد ایران نیازمند روحی تازه ،پرتحرک ،جسور
و اجرایی است که بتواند از پس اصالح روندهای نیازمند مدیریت برآید.
امروز اقتصاد گرفتار موضوعاتی است که بیش از خروج امریکا از برجام یا به اندازه آن اهمیت
دارد و حتی شاید مخربتر هم باشد.
یکی از بحرانزاترین مصائب اقتصاد ایران روند فزاینده نقدینگی است .محاسبات نشانمیدهد
که روزانه حدود یکهزار میلیارد تومان به نقدینگی افزودهمیشود که این رقم در سال به  360هزار
میلیارد تومانمیرســد که نشاندهنده رشد  23.5درصدی است .حال آنکه این نرخ رشد ،بیش از
میانگین  9درصدی در منطقه و  9برابر بیش از عربستان است .قطعا روند رشد بیمحابای نقدینگی به
زودی اثرات مخرب خود در اقتصاد ایران را نمایان میسازد .رشد نرخها و افزایش تورم یکی از اثرات
مملوس این بحران است .دولت طی یک سال گذشته تنها موفق شده نرخ رشد نقدینگی را کمی آرام
کند ولی این روند هیچگاه متوقف نشدهاســت .اثر رشد نقدینگی در بازار ارز هم قابل درک و لمس
اســت و البته که بحران نظام بانکی و تامین سخت منابع واحدهای تولیدی هم به این موضوع گره
خوردهاست .شیوه کنترل نقدینگی و مسائل مالی اینگونه کامال قابل مدیریت است.
رشــد نقدینگی به افزایش قمیت ارز هم دامن زدهاســت و وقتی اثرات یک رفتار به حوزههای
عمومی مانند قیمتها میرســد ،دولت ناگهان از جا برمیخیــزد و در پی نارضایتیهای عمومی
دست به اقدامات شتابزده میزند که نمونه آن سرکوب قیمت ارز با مکانیز م قیمتگذاری دولتی
و دســتوری بود .احتماال بهترین زمان برای اجرای سیاست تکنرخی ،شروع دوره یازدهم ریاست
جمهوری بود که هم از نظر روانی و هم از نظر اقتصادی شرایط برای عملیاتی کردن این سیاست مهیا
بود .در طول سالهای اخیر نیز اگرچه بارها نسبت به اجرای این سیاست وعده داده شده است اما این
وعدهها محقق نشد .احتیاطهای بیش از اندازه سبب شد که دولت این رفتار معقول یکسانسازی و
واقعیسازی نخ ارز را کنار بگذارد و تن به فشرده شدن فنر قیمت ارز بدهد .واقعیت بازار نشان داده که
ارز همچنان هم تکنرخی نیست .بازار ثانویه شکلگرفته و ناشی از این اتفاق قیمتهای غیردولتی به
سمت دیگری میرود که خالف نظر سیاستگذار است .از همه بدتر اینکه فاصله قیمت ارز بازار آزاد
با ارز دولتی به رقمی باالتر از  2هزار تومان رسیده و در صورتی که این وضعیت مدیریت نشود ،رانت
ارزی خطرناکی ایجاد خواهد شد که حتی از وضعیت قبلی هم مخربتر است .فعالیت شفاف ،خالی
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از فساد و رانت مهمترین خواسته بخشی خصوصی از دولت در مورد بازار ارز بود .اما این وضعیت نظام
ارزی بیش از آنکه به اقتصاد آرامش دهد ،میتواند بسترهای رانت و فساد بیشتری را ایجاد كند که
با قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار و روح خصوصیسازی و جذب سرمایهگذار خارجی در تضاد
کامل است .اقتصاد رو به رشد و متکی به رشد پایدار به ثبات و سالمت اداری و اقتصادی نیاز دارد که
متاسفانه برخی رفتارها و رخدادها همه این مولفهها را برهم میزند.
ریشهیابی بحران ارزی نشان میدهد که بخشی از بحران کنونی ریشه در وقایع سال 1395
دارد ،مانند فعال شدن  FATFو مشکالتی که برای انتقال ارزهای حاصل از صادرات محصوالت
پتروشیمیایران در چین پدید آمد .همچنین بخش عمدهای از مبادالت ارزی ایران در دوبی
صورت میگرفت که با توجه به برخی شرایط ،این نقل و انتقاالت بسیار کمرنگ شد و پس از آن
هم توافقنامهای میان وزارت خزانهداری امریکا ،عربستان و ابوظبی در رابطه با مبارزه با تروریسم
صورت گرفت که بانکهای امارات ،نقل و انتقال را با مشکل مواجه کردند.
با توجه به اینکه  70الی  80درصد نقل و انتقاالت ارز از امارات صورتمیگرفت ،اعمال مالیات
بر ارزش افزوده بر این نقل و انتقاالت نیز مسئلهســاز شد .به این دلیل که این نقل و انتقاالت
توسط بنگاههایی که صرافی نبودند انجاممیگرفت .در واقع این بنگاهها 5 ،درصد مالیات بر ارزش
افزوده را روی جابهجایی پول اعمال کردند در حالی که اگر این جابهجایی توسط صرافیها صورت
میگرفت ،آنها این مالیات را روی ارزش افزوده اعمالمیکردند .انتقال ارز از کشورهایی چون
چین ،ترکیه و هند قابل انجام اما مشکل است و با هزینه باالیی انجاممیگیرد .بخشی از بحران
ارزی کنونی ناشی از خروج سرمایه است که آن هم از سال  1395آغاز شده است.
همه اینها به عنوان دالیل بحران ارزی درست است ولی در پس تمام این موضوعات میتوانست
«قدرت مدیریت» و «آیندهپژوهی» هم قرار گیرد و مانع از بروز بحران شود .نکته دیگر درمورد وضعیت
کنونی است .صرفنظر از شیوه قیمتگذاری و سیاستهای آینده در مورد نرخ ارز ،آنچه برای جامعه
اقتصادی اهمیت دارد ،روشهای مبادله ارز است .در شرایط کنونی ،بزرگترین مسئله ،نقل و انتقال ارز
است .در سیستم جدید ،فعالیت صرافیها محدود شده و انتظار این است که به صرافیهای مجاز اجازه
فعالیت داده شود .ضمن آنکه وجوهی که اکنون در چین ،اروپا یا ترکیه وجود دارد ،دارای قیمتهای
متفاوتی است و با نرخ  4200تومان قابل انتقال نیست .بنابراین باید اجازه مبادله به صرافیها داده شود.
دولت اعالم کرده است که تمام نیازهای ارزی را پاسخمیدهد اما بسیاری از مراجعاتی که
طی دو هفته اخیر برای دریافت ارز صورت گرفته ،با بسته بودن ثبت سفارش مواجه شده یا
اینکه ارزی به آنها داده نشده است که این بالتکلیفی باید برطرف شود .چه ضرورتی دارد دولت
خود را مسئول تامین ارز با قیمت یارانهای کند که باعث مسافرتهای بیرویه ،واردات بیش از
اندازه و رقابت با تولید داخل و عدم رشد صادرات شود؟ اما باید دقت کرد در نهایت به جهت
عدم امکان تامین کامل نیازهای ارزی ،بالتکلیفی بازار ارز پابرجا میماند.
شاید در حال حاضر بهتر باشد که تخصیص ارز کاالهای اساسی و واسطهای از سایر اقالم
جدا شود و دولت اجازه دهد برای اقالم دیگر مردم بتوانند خرید و فروش كنند و از حق طبیعی
شهروندی خود بهرهمند شوند .در عین حال ،دولت اجازه دهد که ارزهای صادراتی به قیمت
توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافیها به طور شفاف مبادله شود تا هم صادرات
رشد کند و هم نیازهایی که پیشبینی نشــده از طریق صرافیها تامین شود .این راهحلها
میتواند فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد.
ادراک جامعه ایران در مورد وضعیت اقتصادی براساس مولفههایي شکل گرفته که دائما
در حال نوســان و بیثبات اســت .رشــد نرخ ارز ،تورم و بیثباتی بازارها موجب میشود که
نهتنها فرآیند ســرمایهگذاری و اشتغالزایی متوقف شود بلکه مردم هم به آینده بیاطمینان
شوند .دولت همزمان با اصالح روندهای مدیریتی باید نشانههای بهبود را به مردم برساند و به
آنها تفهیم کند که دولت و نظام اقتصادی کشور در حال اصالح است .شعار و حرفهایی که
هیچوقت جنبه عملیاتی پیدا نمیکند ،مردم را بدبین کردهاست.

ارز مسئله اصلی اقتصاد ایران است

سی و هشتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با دستور بررسی اجرای قانون بهبود مستمر فضای
کسبوکار و همچنین ارزیابی طرح مطالعاتی مربوط به پیشنهادهای اصالحی قانون مقررات امور پزشکی و
دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی برگزار شد .در این نشست نمایندگان بخش خصوصی به انحرافهای
اجرایی قانونی پرداختند که چند سال قبل به تصویب و ابالغش امید فراوانی بسته بودند و حاال مشخص
شده که بندهای زیادی از آن به اجرا درنیامده یا ناقص اجرا شده است .مسعود خوانساری ،رئیس اتاق
تهران گفت :محاسبات سرانگشتی نشانمیدهد که روزانه حدود یک هزار میلیارد تومان به نقدینگی
افزودهمیشود که این رقم در سال به  360هزار میلیارد تومانمیرسد که نشاندهنده رشد 23.5
درصدی است .حال آنکه این نرخ رشد ،بیش از میانگین  9درصدی در منطقه و  9برابر بیش از عربستان
است .او ادامه داد :در موضوع ارز ،بحث ذخایر بانک مرکزی و اتصال مستقیم بانکها به آن ،یک چالش
به شمار میرود و اگر بانک مرکزی تزریق پول به بانکها را حتی دو ساعت قطع کند ،معلوم نیست چه
اتفاقی خواهد افتاد .اکنون مهمترین مسئله در اقتصاد ایران ،ارز است و با وجود آنکه دولت در این
زمینه تصمیماتی را اتخاذ کرده است اما هنوز مشکالت زیادی وجود دارد.

رایزنی بخش خصوصی برای ایجاد روابط بانکی 1397/01/29
در دیدار رئیس اتاق تهران و سفیر
1397/02/01
سوئد به مسائل مختلف مراودات
تجاری دو کشور اشاره شد و با
بیان اینکه شاهبیت توسعه روابط،
گشایش کانالهای بانکی برای
مراودات پولی است ،دو طرف بر لزوم
تالش بیشتر بخش خصوصی و فشار
به دولتها برای آغاز این مراودات
تاکید کردند .در ابتدای این نشست،
هلنا سانگلند ،سفیر سوئد در ایران با اشاره به اینکه هیئت همراه او به حضور در
ایران و آشنایی با ظرفیتهای اقتصادی و توان بنگاههای ایرانی بسیار عالقهمند
هستند ،گفت :تعامل تجاری ایران و سوئد به سالها قبل بازمیگردد و در این
سالها دهها برند سوئدی از جمله اریکسون ،ولوو ،تتراپک و ...در ایران فعالیت
داشتهاند.

بوکار کشور به دنبال ابهامات در بازار ارز
سکون در کس 
در چهل و چهارمین جلسه شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
استان تهران ،آخرین وضعیت الیحه
بودجه سال  97کشور و تغییراتی که
در مجلس روی آن صورت گرفت ،مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .همچنین در
این نشست ،وضعیت برخی مصوبات
جلسات قبل شورایگفتوگوی استان تهران و سرانجام آن مورد بررسی قرار گرفت.
مسعود خوانساری با اشاره به اعالم تکنرخی شدن ارز از سوی دولت ،گفت :این تصمیم
باید پنج سال پیش و با شروع به کار دولت یازدهم گرفته میشد و متناسب با نرخ تورم
داخلی و خارجی ،نرخ ارز تعیین تکلیف میشد؛ در این صورت وضعیت سردرگمی که امروز
در کسبوکار و اقتصاد کشور پیش آمده ،رخ نمیداد.

اولین حضور اتاق تهران در بزرگترین نمایشگاه ایران
امسال نمایشگاه کتاب تهران با بیش از  6میلیون بازدیدکننده و حضور  2هزار و  650ناشر موفق شد رکورد فروش  135میلیاردی کتاب را به نام خود ثبت کند .اتاق بازرگانی تهران هم برای
اولین بار در این نمایشگاه حضور پیدا کرد تا با عرضه بیش از 2هزار و  800کتاب اقتصادی به اعضای اتاق تهران در یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و اقتصادی کشور حضور یافتهباشد.
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یخوانید؟
اعالنـاتم 
چ ه

سردرگمی
صادرکنندگان در پی

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

صدور بخشنامههای ارزی

چشمها را باید شست

هجوم بخشنامه
های ارزی سردرگمی
فعاالن اقتصادی به
که این روزها رغبتی
خصوص صادرکنندگان را
به فعالیت ندارند به
ارز را به کشور وارد
دنبال داشته است .از
 4200تومان برای دالر
کند چراکه قاچاقچی و
تعیین نرخ دستوری
گرفته تا راهکارهای
و
متخلف شناخته می
بخشنامههای متعدد
بازگرداندن ارز حاصل
پیمانسپاری ارزی،
شود .از سویی صدور
ارزی نیز مبین این امر
از صادرات به کشور
همگی شرایطی را به
است که دولتمردان
کار میلنگد .نه
وجود آورده که هیچ
از آینده نداشته
نیز میدانند یک جای
قیمت دستوری دالر
کس پیشبینی درستی
باشد .صادرکننده برای
چاره کار است و نه
نظر میرسد باید به
بازگرداندن ارز خود با
اعتقاد دارد که
صادرکننده قاچاقچی ارز .به
جای پاک کردن صورت
مشکل مواجه است .او
راهکارهای دولت عملیاتی
مسئله ،راهحلهای
ارزی پیدا کرد .به
نیست .اما از طرفی نمی
منطقی برای مشکالت
قول شاعر زندهیاد
تواند از مسیر دیگر
سهراب سپهری «چشمها
دیگر باید دید».
را باید شست؛ جور

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

گزارش «آیندهنگر» از
روزنامهنگاری تأثیرات ضد فسادی که
تحقیقی در جهان دارد

در این روزهای
کشــور ،ســهم
روزنامه
نگاردغدغهمند،تنها
ِ
حسرت
جهانِ توسعه
یافتهای است که در آنها
رسانههاواقعا
رکنچهارمدموکراسی
هستند و آنقدر
قدرت و تأثیر دارند
که با افشــای
تخلفات ،از شهردار
گرفته تا رئیس
جمهــور را وادار به
استعفا و
برکناری کنند .در جهان
توسعهیافته،
روزنامهنگارانتحقیقی
خود نهادی ضد
فســاد هستند که
سرشان برای
افشــای تخلفات از
مالیاتستانی
های ناعادالنه تا زد و
بندهای میلیارد
دالری انتخاباتی،
درد میکنــد.
در مونترآل ،جایی از
همین جهان
پیشــرفته ،زمانی که
تیراژ
روزنامه
های
چاپی افت کرد،
مدیران این
بنگاههای رســانهای
تصمیم گرفتند
کــه گزارشهای
تحقیقی را در
روزنامههایشان رواج
دهنــد و
مخاطــب را جذب خود
کنند .آنها تنها
با همین ساز و کار،
موفق شدند
تیراژ از دست رفته را
بازگردانند و
بازاری صنعتی و رقابتی
را شکل دهند،
بازاری که البته منجر
به اتفاقات
مهمی نیز در شهرشان
شد.

در ح
سرت جهان اکتشافی
عکس :رضا معطریان

سردبیر

میگویند جمالت ســادهای که روی در و دیوار شهر
نقش بســته یا کلمات که از دهان هــر گویندهای خارج
میشوند ،سرشار از معنای است که حتی گاهی نویسنده و
گوینده هم به س ِر درون آنها آگاه نیست .یکی از فیلمسازان
خوشنام و سرشــناس ایرانی چندی قبل گفته بود؛ کار
آنها مانند پنجرهســاز است .آنها چارچوب را میسازنند و
هر بیننده از پشت پنجره تصویری و اگر کمی اهل فکرتر
ت شأن و مقام دارند ،گاهی
باشــد ،معنی را مییابد .کلما 
احساس و گاهی هم خشم درونشان پنهان و آشکار است
و به اعتبار همین حضور پراثر است که حداقل در جهان
توســعه یافته کلمات تنها ابزار کلیشهســازی نیستند و
حضورشان سرشاز از الهام اســت .اما در ایران و در میان
مسئوالن و بازهم کمی دقیقتر در میان برخی مقامهای
اقتصادی ،کلمات تنها به ابزار بیان ایدههای خالی از محتوا
تبدیل شــدهاند .آنان کلمات را در خدمت شعارهایشان
بــه کار میگیرند و در بهترین حالت حداقل نیمی از آنها
دقیقا نمیدانند ،این کلمات چه بار بزرگی را با خود حمل
میکنند و محصول این بیاندیشگی و رفتار ،ترویج دائمی
سرخوردگی در جامعه اقتصادی ایران شدهاست .لطفا شأن
کلمات را رعایت کنید.
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

درست است که به دلیل ایجاد آلودگی هوا ،چندین سال
اســت که کارخانههای بسیاری از شهر به حاشیهها ،کنار
جادهها و شهرکهای صنعتی رانده شدهاند ولی هنوز در
بین خیابانهای شلوغ و پر تردد برخی از شهرهای بزرگ
همچون تهران ،تبریز و ...کارخانههای قدیمی باقیماندهاند
که به دلیل آالینده نبودن کسی هم کاری با آنها ندارصصد
و ما هر روز ممکن اســت از کنار آنها بدون توجه به اینکه
این کارخانهها هم جزو هویت شهری ما محسوب میشوند،
عبور کنیم .آیا میتوان شــهر تبریز و توسعه آن را بدون
کارخانه قدیمــی توکلی با حدود  100ســال قدمت در
نظــر گرفت و یا به هویت صنعتی تهــران بدون کارخانه
نوشابهسازی زمزم (پپسی کوالی ســابق) نگاه انداخت؟
این یک واقعیت بسیار تلخ است که ما در مفهوم «هویت
شــهری» به توســعه صنعتی و میراث ارزشمند صنعتی
کشــورمان بیتوجه هستیم و همین نادیده گرفتن باعث
میشــود که بخش مهمی از تاریخ کشورمان بهخصوص
تاریخ معاصر را از دســت بدهیم .در این شــماره از بخش
کارخانه به یکی از مجموعههای صنعتی پایتخت که با بیش
از  64سال سابقه میراث صنعتی تهران محسوب میشود
و در یکــی از اصلیترین خیابانهای شــهر جای گرفته
است پرداختهایم .کارخانه نوشابهسازی زمزم که نخستین
6
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کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

برای ما که در طول ماههای اخیر باال و پایینشــدنهای
دالر را تجربه کردهایم و با یک ســخنرانی سیاسی اوضاع
مالیمان به هم ریخته ،شاید هیچ مهارتی مثل مدیریت
ریسک سیاسی در تجارت اهمیت نداشته باشد .گزارش
ویژه این شماره آیندهپژوهی به همین موضوع اختصاص
دارد .در عین حال این را هم میدانیم که ارتباط مستقیم
اقتصاد با انتخابات چیز جدیدی نیســت .ولی این بار در
ترکیه دارد انتخاباتی برگزار میشود که برخالف گذشته،
هدفش جلوگیری از رایدادن مردم بر اساس انگیزههای
اقتصادی اســت .در گزارشــی توضیح دادهایم که چطور
اقتصاد به گربهسیاه دولت اردوغان بدل شد و او را وادار به
برگزاری انتخابات زودهنگام کرد.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

فکر یا پرسشــی بنیادین برای توسعه حدود دویست
سال قبل در ذهن عباسمیرزای ولیعهد پدید آمد .او در
پی شکستهای متعدد به فکر تجهیز ارتش خود میافتد.
بعد از آن این فکر توســط امیرکبیر ادامه مییابد و بعد از
اعزام اولین کاروان معرفت به غرب توســط عباسمیرزا،
او هم کاروان دانشــجویانی را به خارج اعزام میکند و به
فکر ساخت دارالفنون میافتد .این اولین مواجهه ایرانیها
با عقبماندگی خود است و یا شاید اولین مواجهه آنها با
تجدد و توسعه در سطح سازه و تکنولوژی جنگی .اما فکر
توسعه مدام در طول تاریخ ایران با فکر مهندسی -نظامی
همراه بوده اســت .در ســالهای بعد و بعد از مشروطه،
قانونخواهــی و عدالتخواهی هــم در کنار این تفکر به
چشم میخورد اما در همه دورهها این بُعد عمرانی جامعه
است که بر بعد انســانی آن ارجحیت دارد .اگرچه برخی
معتقدند آن ســاخت و ساز عمرانی که در دورههای قبل
انجام میشد با عقل ابزاری در ارتباط بود ،همان عنصری
که در دورههای بعدی به فراموشی سپرده شد و به محاق
رفت .شاید برای همین است که تعداد سازههای عمرانی
از میزان بودجه جلوتر رفته و طرحهای نیمهتمام خیلی
بیشــتر از تعهدات برنامه توسعه است .مشکلی که در آن
خیلی از سیاستگذاران ،برنامهنویســان و قانونگذاران
محلی و ملی دخالت دارنــد .خیلیها از این وضعیت به
نبود مدل در برنامه توسعه ایران یاد میکنند که نتیجه آن
سدسازی و پلسازی برای رانتخواری است نه سدسازی

محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

روایت نارضایتی از شرایط اقتصادی در میان گفتارهای
اقتصادی جامعه،جایگاه ثابتی پیدا کرده اســت .از سوی
دیگر با ایجاد التهاب سیاسی در بازار طال و ارز ،سرمایههای
خانگی از پناهگاه بیرون میآید و راهی بازار ســفته بازان
میشــود .اتفاقی که در ماههای پایانی سال  96و روزهای
ســپری شده از سال جدید نمایان شد و به التهاب بازارها
دامن زد .اوضاع اقتصادی خانوارها از گالیههای عمومی تا
پیشخرید  7میلیون سکه از بانک ملی به معمایی جدید
در اقتصاد ایران بدل شده است .در فصل آینده ما به بررسی
وضعیت دقیق خانوارها پرداخته شده است .در فاز نخست،
آخرین وضعیت شاخصهای رفاهی نظیر شاخص فالکت،
درآمد سرانه ،درآمد حقیقی و مالکیت مسکن بررسی شده
اســت تا اعداد از تغییرات بهوجود آمده در درآمد و هزینه
خانوارها سخن بگویند .در فاز دوم نیز سرمایههای سرگردان
رهگیری شده است .برای این کار میزان نقدینگی کشور و
اجزای آن مورد واکاوی قرارگرفته است .میزان سرمایهای
که در ماههای گذشــته به بازار طال و ســکه سرازیر شده
و پولهایی که در طرح گواهی ســپرده  20درصدی نزد
بانکها قرار گرفته تا  250هزار میلیارد تومان برآورد شده
است.
بمانجان ندیمی

دبیر بخش راهبرد و روایت

بخشنامههای متعدد ارزی و تکنرخی شدن ارز با قیمت
 4200تومان باعث شــد تا اینبار به سراغچالشهای
صادرکننــدگان در خصوص دســتورالعملهای جدید
برویــم .البته در این میان بخــش خصوصی هم بیکار
ننشسته و قرار است بسته پیشنهادی خود را برای بهبود
شرایط به دولتمردان ارائه دهند .پروندهای در این شماره
«آیندهنگر» تهیه شــده و در آن به موضوع تأثیر ارز بر
صادرات پرداخته شــده است .از سوی دیگر تالطمهای
بازار ارز بر ســایر بازارها نیز بیتأثیر نبوده که از این رو
در پروندهای به بررســی وضعیت بازارهای مواد غذایی،
خودرو ،پوشاک و لوازم خانگی پرداخته شده و سعی بر
آن بوده تا علل گرانی کاالها و آینده بازارها در این پرونده
توضیح داده شود.
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بهراد مهرجو

مجموعه نوشابهسازی در ایران محسوب میشود و فضای
ویژه آن به دلیل شیشــهای بودن دیوارهای جلوی آن این
امکان را به همه رهگذران میدهد که برای دقایقی با حس
کنجکاوی نگاهی به درون آن بیندازند.

برای رفع نیاز .برای این پرســش به سراغ جامعهشناسان
توســعه ،جامعهشــناسهای اقتصادی و اقتصاددانها و
کارشناسان علوم سیاسی رفتهایم که پاسخ آنها را میتوانید
در بخش توســعه مجله بخوانید .همچنیــن در بخش
آکادمی پرسشهایی را درباره مسائل روز اقتصاد ایران با
کارشناسان ،تحلیلگران و پژوهشگران مطرح کردهایم که
توصیه میشود این بخش را هم بخوانید.
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زخمهاي

چرا کاالها گران شد؟

مکانیزم مات

کارآفرینانجهانی

اقتصاد بر دل جامعه

برخی از آدم
ها هستند که متعلق
به یک محله ،شهر و
فکر کنند به
حتی کشور نیستند،
نجات زمین ،به عنوان
برخی افراد هستند که
محل زندگی بیش از 7
به او
بیشترین از اینکه به
میلیارد نفر فکر می
عنوان مادر زمین را هم
خودشان و حتی آدمها
کنند و حتما هایده
دادهاند .او به همراه
شیرزادی یکی از آن
شوهر آلمانیاش بدون
زباله در کرمانشاه
هاست ،زن کارآفرینی که
که نخستین نیز در
چشم داشت مالی سال
کشور بوده است ،عالوه
هاست که با راه اندازی
کاهش تولید
بر اشتغال جوانانی
ساالنه  700هزار تن
نخستین کارخانه بازیافت
زیادی در این استان
گازهای گلخانهای هم
مرزی به حفظ محیط
کمک کردهاند .در این
شیرزادی و نگاه ویژه او به
زیست این منطقه و
زندگی پرداختهایم.
شماره از مجله آینده نگر
آپ زرین پال،
در بخش کارآفرینی
همچنین در کنار زندگی این
غالمعلی بازرگان از
به سرگذشت هایده
کارآفرین به معرفی افرادی
کارآفرینان قدیمی و
همچون برادران امیری
تعدادی از کارآفرینان
بنیانگذاران استارت
خارجی خواهیم پرداخت.

شاخصهاي فالكت،
مالكيت مسكن ،دستمزد
حقيقي و درآمد سرانه چه
تصويري از اوضاع عمومي
خانوارها نشان مي دهد؟
نارضایتی

مدارهای

از اوضاع
اقتصادی به شــاه بیت
کالم اکثر شهروندان
شــرایط
اقتصادیاش رنگی
تبدیل شده است ،کمتر
از رضایت گنجانده
کسی است که در شرح
باشد .گالیه از شرایط
متوسط نیست؛
اقتصادی و نگرانی از
صاحبان کسب و کار و
آینده مخصوص طبقه
بیان
طبقات مختلف کارگری و
غیرشفاهی وضعیت
کارمندی نیز در شمار
اقتصادی خانوارها چاره
معترضان قرار دارند اما برای
فالکت که
ای جز ارزیابی برخی
دربرگیرنده شاخص
شاخصهای رفاه وجود
های تورم ،بیکاری و
ندارد .بررسی شاخص
میتواند
شکاف طبقاتی است
تصویر دقیقتری از
در کنار شاخصهایی
اوضاع خانوارها ارائه دهد.
نظیر مالکیت مسکن،

توسعهنیافتگی در ایران

از تیغه ش

مشیر تا نغمه فراموشی

ـمیـمه .......................

دکت
رین خشم و ترس
ظه
ورترامپنگرانیازپوپول

یسمراک
هریشهفاشیسماس
ت،شدتمیبخشد

نتیجه شکستهای
نظامی ایران در عصر
که منجر به
قاجار شکلگیری زمزمه
شکلگیری دو عهدنامه
تغییرخواهی در ایران
است .شکست در مقابل
قرار داد .آنها عقبماندگی جامعه «ترکمانچای» و «گلستان» شد،
حکومت تزاری روسیه
برخی از دولتمردان و
ایرانی را در
مواجهه با غرب ،در
روشنفکران ایرانی را در
ایران از تغییر الگوی
موضع تغییرخواهی
تکنولوژی و سالح پیشرفته
نظامیگری آغاز شد .این
توسعه
آنها میدیدند و برای
گفتمان تغییرخواهی به
عمرانی این به حیات
همین محور توسعه در
«تجددخواهی» تعبیر
خود ادامه داد اما در
شد و تا مدتها ادامه
بر توسعه انسانی و
جامعه میتوان مواجهه
داشت .در دوره پهلوی با
عقل ابزاری و انتقادی
اجتماعی غلبه دارد ولی باز
را شاهد بود .اگرچه
هم این مواجهه ادامه
در ایران سازهای
هنوز هم توسعه عمرانی
دارد و توسعه عمرانی
است بر مدار توسعه
نیافتگی و یا توسعه با
منتقدانی جدی .برای همین
تیغه شمشیر آغاز شده
گفته میشود توسعه
و تا نغمه فراموشی
انسان پیش رفته است.
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مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

در این شماره گزارشهای متنوعی در مورد اقتصاد ایران
و خاورمیانه ارائه شده است .عملکرد بخش تولید در ایران
و پيشبينيهای بازار نفت به عنوان گزارشهای تکمیلی در
این بخش قرار گرفته اســت و در نهایت گزارشی کوتاه در
مورد فرصتها و چالشهای پیش روی اقتصاد خاورمیانه
تهیه شده اســت که ميتواند تصویری تازه از بحرانهای
پیش روی منطقهای که در آن زندگی ميکنیم به ما ارائه
دهد.
نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

انتقال و جابهجایی آب از نقطهای به نقطه دیگر تنها در ایران
نیست که به معضل و مسئلهای قابل توجه تبدیل شدهاست.
چینیها سالهاست که تالش میکنند با گرانترین پروژه
زیرساختی جهان آب را از جنوب این کشور به شمال آن
ِ
انتقال بدهند .آنها که با پدیده خشکسالی مواجه هستند
ســعی دارند به کمک پروژههای انتقال آب ،آب مورد نیاز
خود را تأمین کنند .آب آشامیدنی مردم پکن مسیری هزار
و 432کیلومتری را طی میکند و از این مسیر طوالنی به
دســت مردم میرسد .این آب از طریق لولههایی از مسیر
طوالنی عبــور میکند و 15روز بعد از حرکتش به مقصد
خود که تأسیسات آبی پکن است ،میرسد .دوسوم آب این
شهر در حال حاضر از همین طریق تأمین میشود و این
مسیر را طی میکند .اما مسئله اینجاست که آیا این پروژه
ارزش اینهمه هزینه را دارد؟ به عبارتی برآوردی در زمینه
هزینه و فایده پروژه شدهاست یا خیر؟
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در کارآفرین این شماره بد نیست که مستقیم به سراغ خاندان
باوئر بروید .خاندانی که در اوج ناامیدی مطبوعات چاپی همچنان
کسب و کار موفقی دارند و با مجالت رنگ به رنگ و اغلب عامه
پســند بازار گرمی دســت و پا کردهاند .در این شماره ماجرای
زندگی هارولد هم ،میلیاردر امریکایی که از میان  13فرزند یک
خانواده کشاورز توانست خودش را تبدیل به یک غول نفتی کند
هم خالی از لطف نیست .در آخرین صفحه بخش کارآفرین هم
یک صفحه معرفی کتاب خواهید دید .بخشی که از این شماره در
نشریه منتشر میشود تا نگاهی داشته باشد به کتابهای موفقیت
و کسب و کار که به قلم ثروتمندترینهای جهان نوشته شدهاند.
در بخش تجربه میتوانید یکراست به سراغ موضوع روانشناسی
و کار بروید .ببینید که مدیران از روانشناســی رفتاری چطور
میتوانند در بهبود کار بهره ببرند و چه گونههای شــخصیتی
معموال در اطرافتان وجود دارند.

ایران
استفاده نمیشود؟

آرزوی محال

همه ما چند ورق
پالستیکی توی کیفهایمان
داریم که به آن می
اصطالح را برای ابزار
گوییم کارت اعتباری
دیگری به کار میگیرد.
درحالیکه دنیا این
«آیندهنگر» در این
است .چرا در ایران
شماره سراغ داستان
بانکها پیش از اینکه
کارت اعتباری رفته
پولی به آنها بدهید،
خدمات را نمیدهند؟
براساس اعتبارتان به شما
امکان خرید کاال و

«وارد یكی
از اتاقهای اداره كه
شــدم دیدم سه نفر از
شدهاند و توجهی
كارمندان گوشهای جمع
به مراجعهكنندهها
نمیكنند .واقعا اینها
روزی دو ساعت هم
چقدر كار میكنند؟
نمیشود »...حدس
در ایران به
قاسم درست است؟
روزی دو ساعت هم
آیا میزان كار مفید
نمیرسد؟ یا پایینتر
از این حرفهاست؟
عکس :رضا معطریان

زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

شاغالن بیكار

ساعد یزدانجو

دبیر بخش کتاب ضمیمه

یکی از مطالب جذاب کتاب ضمیمه این شماره ،بخشهایی
از کتاب جدید مادلین آلبرایت ،وزیر خارجه اسبق امریکا،
است درباره فاشیســم .در ابتدای کتاب ،او مینویسد که
صدای پای فاشیســم در حال شنیدهشــدن است چون
پوپولیسم و حرکت روی موج یأسها و سرخوردگیهای
مردم در سرتاسر جهان ،در حال افزایش است .او ترامپ را
فاشیست خطاب نکرده اما در کتاب خود ،ریشههای ظهور
فاشیسم را از ابتدای قرن بیستم برشمرده و شرح داده و
طوری درباره شــرایط ظهور فاشیسم صحبت کرده است
که نشانههایی مشابه با وضعیت امریکای امروز را میتوان
در آن مشاهده کرد .خود آلبرایت نیز قربانی فاشیسم به
شــمار میرود .او در کودکی ،مقارن با جنگ جهانی دوم،
به همراه پدر و مادرش از چکسلواکی فرار کرد و به امریکا
رفت.
ریحانه یاسینی

دبیر بخش گزارشگر

شاید فیلم «اسپات الیت» که در سال  2015اسکار بهترین
فیلمنامه را هم از آن خود کرد ،دیده باشید .روزنامه نگاران
تحقیقی در این فیلم ،پرونــدهای از آزار و اذیت کودکان را
آشکار میکنند که برای دههها پنهان مانده و زندگی خیلیها
را تغییر داده بود .و یا شاید ماجرای «واترگیت» را به خاطر
داشته باشید؛ ماجرایی که توسط روزنامه واشنگتن پست افشا
شد و در نهایت به استعفای رئیس جمهور آمریکا انجامید.
تمام این کارها و موارد مشابه آن را روزنامه نگاران تحقیقی
انجام میدهند؛ روزنامه نگارانی که در جهان توســعه یافته
واقعا رکن چهارم دموکراسی هستند و در حوزههای اقتصادی
هم نقش مهمی دارند .اســناد ویکی لیکس ،اسناد پاناما و
اســناد پارادایس که فرارهای مالیاتی و زد و بندهای زیادی
را افشــا کردند ،در سالهای اخیر به عنوان بزرگترین نشت
اطالعاتی تاریخ شــناخته میشوند و توسط همین کارهای
تحقیقی و یا اکتشــافی روزنامه نگاری افشا شده و تحوالت
مهمی را رقم زدهاند« .گزارشگر» در این شماره بیش از آنکه
یک پرونده گزارشی باشد ،مطالعه کوچک و سادهای درباره
همین کارهاست؛ کارهایی که در شرق و غرب جهان انجام
میشــود و با خواندن آنها ،میتوان به یکی از عوامل مهمی
رسید که مانع به نتیجه رسیدن برنامههای ضد فساد در ایران
است؛ در کشور ما «روزنامه نگاری تحقیقی» جایگاهی ندارد.
متیندخت والینژاد
دبیر بخش کامنت

نظرســنجی این شــماره «آیندهنگر» به شما کمک
میکند تا پولتان را در جای مطمئن ســرمایهگذاری
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گرانی
کاالهــا در بازار مردم را
نســبت به آینده نگران
کرده است .اما
ســوال اینجاست که
چه دلیلی برای این
گرانی وجود
دارد؟ بخشی از این
گرانی مربوط به افزایش
هزینههای تولید
است و بخشی دیگر
به تالطمات بازار ارز
برمیگردد.
بسیاری از تولیدات
داخلی به واسطه واردات
مواد اولیه ،به
مرحله تولید نهایی می
رسند و به بازار عرضه
میشــوند.
هرچند دولتمردان وعده
تخصیص ارز 4200
تومانی را
بــرای واردات مواد اولیه
دادهاند،
کاالهای تولید داخلی
اما
در
این
میان ،ت
برای تهیــه ارز پیش رو ولیدکنندگان مکانیزم شفافی
ندارند.
همین بالتکلیفی موجب
شده تا نهتنها در
تولید کاال مشکل
ایجاد شود ،بلکه در
برخی از بخشها
نیز کاالی مورد نیاز
مردم عرضه نشود
یا در صورت
عرضه ،قیمت آن با
افزایش نسبت به گذشته
روبهرو باشد.

چرا

کارتهای اعتباری در

گزارش آینده
نگر از میزان كار مفید

و بهرهوری در ایران

کنید .یکــی از دغدغههای ســرمایهگذاری در پول،
امنیت بازار است .کارشناسان نظرهای خود را درباره
ســه بازار طال ،ارز و بانــک گفتهاند .همچنین آینده
سیستم بانکی کشور و میزان نرخ تسهیالت را بررسی
کرد هاند.
پرونده دیگر ،خصوصیســازی در آلمان است .آلمان
اولین کشوری بوده که شرایط را از کامال دولتی آغاز
کرد و امروزه بیشتر شرکتهای این کشور خصوصی
اســت .خصوصیسازی آلمان ،الگویی برای همه دنیا
بوده اســت .به نظر میرســد ایران نیز برای تحقق
خصوصیسازی میتواند از این کشور درس بگیرد.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

خرید کاال و خدمات در حالیکه حسابتان از موجودی
خالی است شاید در کشور ما عجیب به نظر برسد اما در
اقتصادهای آزاد و کشورهایی که روی اعتبار و گردش
مالی صاحب حساب ،حســاب باز می کنند یک امر
معمول اســت .در دنیا موسسه هایی وجود دارند که
براساس اعتبار شما بانک ها و دیگر نهادهای مالی را
موظف به پرداخت اعتباری به شــما می کنند یعنی
براساس گردش مالی گذشته ،دارایی های موجود و یا
شغلی که دارید می توانید خرید کنید و بعد پرداخت
کنید امــا در ایران برای عموم مردم اختصاص چنین
اعتباری رایج نیست و بسیاری از فعاالن اقتصادی هم
کمتر سراغ آن می روند یا تمایل دارند سطح روابطشان
با بانک ها را صرفا در سطح تامین نقدینگی و دریافت
وام نگه دارند .نگاه این شماره تالش کرده به این سوال
پاســخ دهد که چرا صدور کارت های اعتباری ،مثل
همانی که در دنیا رایج است ،در ایران معمول نیست و
چرا موسسات معتبری که در دنیا کارت اعتباری صادر
می کنند ،در ایران فعالیت نمی کنند.
یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

ایرانیها روزانه چقدر کار مفید انجام میدهند؟ به نظر
شما نرخ بهرهوری نیروی کار کشور ما با سایر کشورها
چه تفاوتی دارد؟ در این شماره گفتهایم متوسط کار
مفید ایرانیان در خوشبینانهترین حالت  11ساعت
در هفته است که یکپنجم کشورهایی نظیر فرانسه
و امریکا میشــود .در گزارش بعدی به فرار مالیاتی
پزشــکان که تا مرز  800میلیارد تومان هم رسیده
اســت پرداختهایم و درآمد مالیاتی کشــور را با دنیا
مقایسه کردهایم .در نهایت هم گزارشی درباره فروکش
تب جراحی زیبایی نوشتهایم که میگوید در سال چه
تعداد ایرانی خود را به تیغ جراحان زیبایی میسپارند.
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اعداد ماه
اعالنـات
بانک جهانی بررسی کرد

قطحی در کجا بیداد میکند؟
قطحی و گرسنگی یکی از مهمترین مسائلی است که بانک
جهانی توجه خود را به آن معطوف داشتهاست .بررسیها
نشان میدهد کشورهایی وجود دارند که با قحطی شدید
مواجه هستند و به همین خاطر به کمکهای بسیاری نیاز
دارند .آنطور که آمار نشــان میدهد کشورهای جنگزده
بیش از سایر کشورها به کمک نیاز دارند .در این بین مردم
یمن از همه بیشتر گرفتار هستند .بررسیها نشان میدهد
17میلیون نفر در یمن به غذای کافی برای قوت روزانه خود
دسترســی ندارند که در این بین 3میلیون نفر را کودکان
و زنان باردار تشکیل میدهند که مسئله تغذیه برای آنها
از اهمیت بسیار بیشــتری برخوردار است .البته به غیر از
مسئله جنگ ،تنش و درگیری در این کشور ،بحث تغییرات
آبوهوایی و بالیای طبیعی نیز برای مردم این کشور مشکل
ایجاد کرد هاست.

17

میلیوننفر دریمن به غذای
کافیدسترسی ندارند
که3میلیوننفرشان کودکان و زنان
باردارند

صندوق بینالمللی پول خبر داد

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

سازمانها
فائو درخواست کرد

بخش خصوصی به تغذیه
جهانی کمک کند
ضعف رژیم غذایی ،سالمت مردم جهان را به خطر انداختهاست.
این مســئله حتی از آلودگی هوا و مصرف الکل نیز پیشی گرفته
و به یکی از اصلیترین دالیل ضعف ســامت انســانها تبدیل
شدهاســت .در این مرحله الزم است بخش خصوصی وارد عمل
شــود و نقش پررنگتری را برای تغذیه روزانه افراد ایفا کند .فائو
در این زمینه پنلی را تشــکیل داده تا از فعاالن بخش خصوصی
درخواست کند در این زمینه ایفای نقش کنند .بهعالوه از فعاالن
در بازار غذایی درخواســت دارد خوراکیهایی را تولید کنند و به
دســت مصرفکننده برسانند که به ســامت آنها کمک کند.
بررسیها نشان میدهد 815میلیون نفر در سرتاسر جهان با پدیده
سوءتغذیه مواجه هستند و دولتها به تنهایی نمیتوانند در این
زمینه کارســاز باشند و به کمک بخش خصوصی نیاز دارند .این
درخواست فعال از سوی فائو مطرح شدهاست.

815

میلیون نفر در جهان به
صورت مزمن با پدیده
مواجههستند

سوءتغذیه

سازمان ملل هشدار داد

تهدید تجارت برای اقتصاد جهانی

مهاجرت یک معضل زنانه است

اقتصاد جهان همچنان مســیری را طی میکند که در یک
سال گذشــته داشتهاست .این مسیر نیز مثبت بودهاست .اما
بررسیها نشان میدهد به زودی این تصویر زیبا با خراشهایی
همراه خواهد شد .یکی از مهمترین دالیل نیز به جنگ تجاری
بازمیگردد .تجارت جهانی به صورت آزاد ،یکی از مسائلی است
که تاکنون به رشد اقتصاد جهانی کمک کردهاست اما بررسیها
نشان میدهد جریان آزاد تجارت جهانی در خطر است .یکی از
کسانی که این تجارت جهانی را به خطر انداخته ،دونالد ترامپ
رئیسجمهوری امریکا است .او در زمینه تجارت با چین و چند
ترین آنها تجارت با چین
کشور دیگر دخالت کردهاست .اما مهم ِ
اســت .ایجاد هرگونه اختالل در تجارت میان چین و امریکا
میتواند به آسیبی جدی برای اقتصاد جهان تبدیل شود .به این
ترتیب سرنوشت اقتصاد جهان به وضعیت تجارت بازمیگردد.

نیمی از مهاجران جهان را زنان و دختران تشکیل میدهند که
در این زمینه بسیار آسیبپذیر هستند .بررسیها نشان میدهد
هــر روز بر تعداد زنان خانهداری که مهاجرت میکنند افزوده
میشــود .در حال حاضر 250میلیون نفر مهاجر بینالمللی
وجود دارند که به دنبال فرصتهای شــغلی یا امنیت ،خانه و
کاشانه و وطن خود را ترک کردهاند .در این بین ،نیمی از آنها
را زنان و دختران تشکیل میدهند؛ به همین خاطر است که
میگویند مهاجرت یک معضل زنانه است و فمینیستها باید
به آن توجه داشتهباشند .بخشی از جنبش زنان در مهاجرت
به خاطر تنشها و دعواها در کشورهاست .این روزها بیش از
هر زمانی افراد مهاجرت میکنند و به کشورهای دیگر پناهنده
میشوند .نکته اینجاست که تعداد زنانی که مهاجرت میکنند
نیز در این مدت افزایش قابل مالحظهای داشتهاست.

درصدپیشبینیرشد
اقتصادی بزرگترین

125
مهاجران جهان زنان و

2.4

اقتصادهای جهان در سال 2018
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دختران

میلیون نفر از
را
تشکیل میدهند

صندوق بینالمللی پول خبر داد

بدهی جهانی
رکورد زد

بدهیهــای جهانی در ســال 2016
رکورد جدیــدی را ثبت کــرده و به
164تریلیون دالر رسیدهاســت .این
میزان برابــر با 225درصــد از تولید
ناخالص داخلی جهان است .بررسیها
نشان میدهد هم بدهیهای دولتی و
هم بدهیهای بخش خصوصی در یک
دهه گذشــته به صورت سرسامآوری
افزایش یافتهاســت .بدهیهــا برای
دولتها بدون ضرر نیست .حجم باالی
بدهیها میتواند دولتها را به شدت
آســیبپذیر کند .بهعالوه این مسئله
روی هیجانات در بازار نیز اثر میگذارد.
یعنــی هرچــه بدهیهــای دولتها
بیشتر شــود ،میزان هیجانات نیز در
بازار افزایش خواهد یافت .این مسئله
همچنین میتواند توانایی دولتها برای
حمایت کردن از اقتصاد را نیز محدود
کند .یعنی میتواند کاری کند اقتصادها
به سمت بحرانهای بزرگ میل کنند.
کشــورهایی که کمترین بدهیها را
دارند با کمترین مشــکالت اقتصادی
مواجه میشــوند .همه اینها میتواند
روی کســری بودجه دولتها نیز اثر
بگذارد.

164

تریلیون

دالربدهی
جهانیدر سال
 2016بود که
رکورد زد

هندیها سعی در خصوصیسازی در همه زمینهها از جمله در زمینه بانکداری دارند .اما
بررسیهای بلومبرگ نشان میدهد خصوصیسازی به تنهایی کافی نیست بلکه باید راههایی برای
کنترل بانکها در هند پیدا کرد تا مانع بروز بحران در سیستم بانکداری این کشور بشود.

رسانهها
سیانانمانی خبر داد

بلومبرگ تحلیل کرد

چهارمین بانک امریکا جریمه میشود

کوبا بعد از کاسترو

ولزفارگو چهارمین بانک بزرگ امریکا به شمار میآید .اکنون این بانک قرار است 1میلیارد
دالر جریمه شود .دلیلی که مأموران فدرال برای جریمه این بانک آوردهاند این است که
مشتریان را وادار به پرداخت بیمه خودرو کردهاست .البته برخی از تحلیلگران ادعا کردهاند
که این جریمه برای ولزفارگو بســیار سنگین است .اگر این اقدام عملی بشود به عنوان
خشنترین اقدام دولت ترامپ علیه بانکهای والاستریت در تاریخ به ثبت خواهد رسید.
ولزفارگو نیز بابت این مسئله از مشتریان خود عذرخواهی کرده اما این پوزش خواستنها
تأثیری در تقلیل جریمه این شرکت نداشتهاست .بررسیها نشان میدهد 20هزار مشتری
از این شرکت شکایت کردهاند و هنوز راضی نشدهاند .هرچند این بانک باید جریمه شود اما
تحلیلگران معتقدند در میزان آن باید تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.

کنار رفتن رائول کاسترو از مناسبات قدرت در کوبا بیشتر یک امر نمایشی است و تأثیر چندانی
روی وضعیت این کشــور نخواهد گذاشت .این مرد 86ساله تا سال  2021با حزب خود بر کوبا
حکمرانی خواهد کرد .اما پایان دوره کاســترو میتواند فرصتی برای شروع دوباره در این کشور
باشد .اقتصاد کوبا در حال حاضر وضعیت وخیمی دارد .وضعیت تولید در این کشور از سال 2016
تاکنون بسیار ضعیف بودهاست .اغلب همسایههای این کشور به لحاظ اقتصادی عملکرد بهتری
داشــتهاند .شاید بتوان گفت کمکهای مالی و نفت ونزوئال تا حدودی به داد اقتصاد این کشور
رسیدهاست .در این بین طوفانها و بالیای طبیعی نیز به معضلی برای مردم این کشور تبدیل
شدهاست .بررسیها نشان میدهد مردم این کشور در میانه فقر و فالکت ،برای خودشان شادی
و خوشبختی را جستوجو میکنند.

1

میلیارد دالر جریمهای که برای
ولزفارگودر نظر گرفته شدهاست

13

میلیارد دالر خسارت طوفان به کوبا
که زندگی11میلیون نفر را متأثر کرد

گاردین بررسی کرد

شرکتهای تاکسیرانی در مواجهه با حقوق رانندگان
چندی پیش شرکت اوبر جنجالهایی بر سر حقوق رانندگان داشت .حاال این جنجالها به سایر شرکتهای تاکسیرانی نیز سرایت پیدا کرده و
جنگی را در میان آنها به راه انداختهاست .بحث برسر حداقل دستمزدها و همچنین حقوق تعطیالت است .شرکتهای مختلف تاکسیرانی در
کشورهای غربی هرکدام قوانینی را در این زمینه تعیین کردهاند .شرکت اوبر در سال  2017با مشکالت و رسواییهایی همراه شد که روی درآمد
آن نیز اثر گذاشت اما اکنون در سال  2018همه آن رسواییها را فراموش کردهاند و به همین خاطر درآمد این شرکت در حال افزایش است .درآمد
خالص این شرکت نیز در سال  2018به بیش از 2میلیارد دالر رسیدهاست .حاال باید دید جنگ بر سر حقوق رانندگان چه تأثیری روی وضعیت
درآمدیِ این شرکت و سایر شرکتهای تاکسیرانی خواهد گذاشت .احتمال میرود در این دعوا ،رانندگان پیروز شوند چرا که همه آنها خیزشی
در برابر دفاتر تاکسیرانی داشتهاند.

سیانانمانی بررسی کرد

61
افزایش درآمد
درصد

شرکت اوبر
سال 2018

در

بلومبرگ هشدار داد

یک ماه ترس در بازار

جهان به غذاهای بهتری نیاز دارد

پایگاه خبری -تحلیلی ســیانانمانی هر روز شــاخصی را در بازار مورد بررسی قرار میدهد که
وضعیت هیجان ســرمایهگذاران را در بازار نشان میدهد .این شاخص عددی بین صفر تا  100را
نشان میدهد .هرگاه این عدد نزدیک به  100باشد یعنی بازار در وضعیت ریسکپذیری قرار دارد،
چراغهای سرمایهگذاری سبز است و سرمایهگذاران بدون ترس و نگرانی پول و سرمایه خود را در
بازار جاری میکنند .اما زمانیکه این شاخص عددی نزدیک به صفر را نشان میدهد وضعیت بازار
قرمز میشود و سرمایهگذاران از شدت ترس ،ترجیح میدهند پول خود را روانه بازار سرمایه نکنند.
بررسیها نشان میدهد این شاخص در آخرین روز فروردین نیز عدد  32را نشان داده که به معنای
حاکمیت ترس بر بازار ســرمایه است .البته اکنون بیش از یک ماه است که ترس بر بازار سرمایه
کردن پول و سرمایه خود در بازار اجتناب میکنند.
حکومت میکند و سرمایهگذاران از جاری ِ

غذا در عینحال که قرار است جان افراد را نجات بدهد این روزها به یکی از مهمترین فاکتورهای
مرگ در دنیا تبدیل شدهاســت .با وجود اهمیتی که این موضوع دارد همچنان نه دولتها و
نه افراد بشردوســت توجهی به این مسئله نشان نمیدهند .بررسیها نشان میدهد کمترین
سرمایهگذاریها در زمینه مواد غذایی سالم صورت میگیرد و به همین خاطر هر روز میزان
بیماریهای عجیبوغریب و مرگ به این دلیل افزایش پیدا میکند .در گذشته بیماریهایی
نظیر ماالریا در کشورهای با درآم ِد پایین و متوسط به عنوان دلیل اصلی مرگ افراد شناخته
میشد اما این روزها تغذیه ناسالم اصلیترین دلیل مرگ افراد شناخته میشود .تغذیه ناسالم
افراد منجر به بروز بیماریهای قلبی -عروقی ،دیابت و سرطان و در نهایت منجر به مرگ آن
افراد میشود .به همین خاطر است که باید توجهی ویژه به این مسئله صورت بگیرد.

32

واحد شاخص ترسو
ریسکپذیری سیانانمانی که نشان از
حاکمیت ترس بر بازار دارد

به

3
2
دیابت سرطان بیماریهای
مرگ از هر
،

مرگ در جهان مربوط
و
است

قلبی
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تحلیلگران
تکنولوژی :انحصار را باید در هم شکست

بازار :چرا حال  2018خراب است؟

از زمانیکه بحث جنجال فیسبوک و کمبریج آنالیتیکا به
میان آمد ،غولهای تکنولوژی به بحث روز تبدیل شدهاند.
اکنــون دادهها حکم نفتِ جدید را در دنیــا دارند .آینده
اینترنــت در اختیار چند غول بزرگ فناوری نظیر گوگل،
اپل ،فیسبوک ،آمــازون و حتی غولهای فناوری چینی
نظیر تنســنت ،علیبابا و بیدو است .این روزها 90درص ِد
جستوجوها توسط گوگل انجام میشــود94 .درصد از
ونس کیبل
افراد نیز از شبکه اجتماعی فیسبوک استفاده میکنند.
یاُاس
تنها1درصد از گوشیهای تلفنهمراه سیستمعامل آ 
تحلیلگر گاردین
یا اندروید ندارد .اما اینها میتواند به چالشــی بزرگ نظیر
چالش نفت برای شرکتهای نفتی تبدیل شود .شیوههای کسبوکار این غولهای فناوری هنوز
قدیمی و ســنتی است .این بازار نیز انحصارا ً در اختیار آنهاست .شاید زمان آن رسیده که این
انحصار از میان برداشته شود و غولهای فناوری هم متنوع شوند.

ســال  2017برای بازارهای مالی یک سال معمولی
نبود .از بسیاری جهات رخدادهای خالف انتظار پیش
میآمد .اما این حالتهای غیرطبیعی محدود به همان
سال نشد و به سال  2018نیز سرایت پیدا کرد .حاال در
سال  2018نیز حال بازار چندان خوش نیست .در واقع
بازار در ابتدای سال وضعیت خوبی داشت اما به مرور
نوسانها شروع شد .پرسش اینجاست که چرا نوسانات
بری ریتهولدز
ناگهان به جان بازار افتاد و حال آن را خراب کرد؟ من
بر اساس برخی رخدادهای تاریخی پیشبینی میکنم
تحلیلگربلومبرگ
در آینده باز هم شــاهد این نوسانها در بازار خواهیم
بود .شاخص ترس در بازار نیز همواره وضعیت نامعمولی را در بازار نشان میدهد .هرچه
اهالی بازار در این شرایط پرنوسان بیشتر به معامالت خود ادامه بدهند ،میزان نوسانات نیز
بیشتر خواهد شد .در واقع این یکی از قدیمیترین قوانین والاستریت است.

تها :چرا تعدیل نیرو صورت میگیرد؟
شرک 

نفت :چشمها هنوز به خاورمیانه است

کوالکام یکی از بزرگترین شــرکتهای فناوری و
تجهیزات ارتباطی و مخابراتی امریکایی اســت که
اخیرا ً تصمیم گرفته بیش از یکهزار و  500شــغل
را در کالیفرنیا و سایر بخشهای امریکا کاهش بدهد.
دلیل آنها نیز 1میلیارد دالر هزینهای است که ظاهرا ً
از عهده آن برنمیآمدهاند .شــرکتها عموماً وقتی
نمیتوانند هزینههای خود را به درســتی مدیریت
هیتر کلی
کنند ،دست به تعدیل نیرو میزنند .به صورت کلی،
کاهش یا تعدیل نیروی کار در درازمدت میتواند به
تحلیلگر سیانانمانی
رشد شرکت و در نهایت به موفقیت آن کمکهایی
بکند .از آنجا که این قضیه اثبات شده بسیاری از غولهای بزرگ نظیر کوالکام نیز به
آن روی میآورند .البته شرکت کوالکام اعالم نکرده که در حال حاضر چه تعداد نیرو
دارد اما بررسیها نشان میدهد باالی 33هزار نیرو در اختیار دارد .یکی از بزرگترین
مشکالت شرکت کوالکام ،چین است.

تقاضا برای نفت خام آسیایی در ماه آوریل رکورد
زد؛ در عینحال ارزش نفت خام جهانی به سطوحی
رســید که در سه سال گذشته کمسابقه بود .اکثر
تحلیلگران معتقدند افزایش تنشها در خاورمیانه و
بحران در ونزوئال این روزها به اصلیترین فاکتورهای
تعیینکننده قیمت نفت تبدیل شدهاســت .البته
نباید کاهش عرضه نفت از سوی عربستان سعودی
هنینگ گلویشتن
را در این زمینه نادیده گرفت .دیگر تولیدکنندگان
نفت نیز با این غول نفتی همراه شدهاند تا قیمت
تحلیلگر رویترز
نفت را با این ترفند باال ببرند .این در حالی اســت
که قیمت نفت از سال  2017تاکنون باالتر از 75دالر در ازای هر بشکه نرفتهاست.
هرچه میزان تنشها در خاورمیانه بیشــتر میشود ،قیمت نفت نیز باالتر میرود.
گلدمنساکس برآورد کرده که با این وضعیت قیمت نفت در سال  2018به 80دالر
در ازای هر بشکه نیز برسد.

کیفیت زندگی 23 :کشور در فالکت

رسوایی :چطور بعضی از سیاستمداران میگریزند؟

شاخص کیفیت زندگی در شهرها مدام مورد بررسی قرار
میگیرد.اینطور که پیداست از میان 450شهری که به
لحاظ کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفتهاند 23 ،شهر
وضعیت اسفناکی دارند که باید به آنها رسیدگی شود .البته
این محاسبهها از جنبههای مختلفی صورت میگیرد .در
مرحله نخست فضای سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار
میگیرد .فضای اقتصادی دومین مسئلهای است که بررسی
ویل مارتین
میشود .شهرهایی که بهترین کیفیت زندگی را دارند اغلب
در کشورهای غربی قرار دارند اما آنچه باید مورد توجه قرار
تحلیلگربیزنساینسایدر
بگیرد شهرهاییاند که به لحاظ کیفیت زندگی وضعیت
نامساعدی دارند .تحلیلها از دادههای موجود نشان میدهد اکثر این شهرها در افریقا و خاورمیانه
قرار دارند یعنی در مناطقی که بیشتر درگیر تنشهای داخلی و جنگ هستند .در نتیجه برای
بهبود زندگی در این شهرها باید صلح و آرامش را برقرار کرد.

رسواییها بهویژه رسواییهای جنسی جزو مسائلی هستند
که اکثر روســای جمهور غربی با آن مواجه میشوند اما
اتفاقی که در رســانهها برای آنهــا میافتد کام ًال متفاوت
اســت .برخی از مهلکه میگریزند و برخی دیگر رسوای
عالم میشــوند .یکی از مهمترین دالیل این است که در
اکثــر موارد مدارک و شــواهدی در قالب عکس و تصویر
موجود نیســت و در نتیجه اثبات آن نیز سخت میشود.
جن ساکی
اگر تصویری از رسوایی آن رئیسجمهوری برمال شود ،در
حقیقت فاجعهای بزرگ برای او محســوب میشود .این
تحلیلگر سیانان
مسئله روی محبوبیت و شهرت آن فرد نیز اثر میگذارد .در
اکثر مواقع فرد دیگر نمیتواند برای دورهای بعدی نامزد شود .پول نیز در این زمینه نقش مهمی
را ایفا میکند .به هر حال رسواییهای جنسی به قدری بزرگ هستند که کمتر رئیسجمهوری
میتواند از مهلکه آن بگریزد.
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شـاخصهای ماه
قیمت و معامالت مسکن کاهش یافت

آغاز آرام سال در بازار مسکن
مسکن در تهران طی فروردین امسال در منطقه  5انجام شد .یکسوم از کل
معامالت خرید و فروش آپارتمان در تهران در ســه منطقه  4 ،5و  2انجام
میشود .این در حالی است که  30درصد مابقی در  12منطقه عمدتاً جنوبی
شهر رقم میخورد .بنابراین ،تغییرات قیمتی و معامالتی این سه منطقه،
تاثیر بزرگی بر میانگین قیمت ،حجم کل معامالت و همچنین متغیرهای
ملکی سایر مناطق پایتخت دارد .ماه گذشته بیشترین رشد متوسط قیمت
مسکن به لحاظ تغییرات نقطهای در بین مناطق  22گانه تهران ،برای منطقه
 5اتفاق افتاد .در منطقه  ،5متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در
فروردین امسال به  7میلیون و  154هزار تومان رسید که  47درصد افزایش
نشان میدهد .همچنین کمترین تورم نقطهای مسکن در این ماه در منطقه
 19تهران با نرخ  4درصد به ثبت رسید .در بین  22منطقه تهران ،کمترین
متوسط قیمت مســکن به منطقه  18تعلق دارد که معادل متر مربعی 2
میلیون و  640هزار تومان است.

بازار مســکن در فروردین  97کمرمق آغاز شد .آمارهای بانک مرکزی
نشاندهنده کاهش معامالت مسکن در ماه نخست امسال نسبت به مدت
مشابه سال گذشته است .متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از 5
میلیون و  638هزار تومان در اسفند  96به  5میلیون و  528هزار تومان در
فروردین  97رســید که  2درصد کاهش ماهانه نشان میدهد .با این حال
متوسط قیمت مسکن در فروردین امسال  29.5درصد بیشتر از فروردین
ســال گذشته است .در اولین ماه از ســال  96آپارتمانهای شهر تهران با
میانگین قیمت متر مربعی  4میلیــون و  267هزار تومان خرید و فروش
شدند .ماه گذشته در بازار مسکن تهران  5هزار واحد مسکونی معامله شد
که  59درصد کمتر از حجم معامالت اسفند بوده است .تعداد آپارتمانهایی
که در اولین ماه از سال  97فروخته شد همچنین  6درصد کمتر از معامالت
اولین ماه سال  96است .در فروردین  97منطقه  5تهران به لحاظ سهم از
معامالت ،رتبــه اول را به خود اختصاص داد 14 .درصد از معامالت خرید

درصدتغيير

مقطعزمانی
فروردین 96

اسفند 96

فروردین 97

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

متوسط قیمت هر متر مربع (میلیون تومان)

4.26

5.63

5.52

-2

29.5

تعداد معامالت (واحد مسكونی)

5384

12307

5046

-59

-6.3

آغاز سال با تراز مثبت تجاری

صادرات از واردات پیشی گرفت
اولین گزارش منتشرشده از میزان تجارت خارجی در سال  97نشاندهنده
پیشــی گرفتن صادرات از واردات در اولین ماه از سال  97است .البته برخی
فعاالن اقتصادی معتقدند که کاهش واردات بیشتر ناشی از مشکالت ارزی
پیشآمده در این ایام است .بنابراین باید در ماههای آینده نسبت
به وضعیت تراز تجاری قضاوت کرد .گزارش گمرک ایران
از تجارت خارجی کشور در فروردینماه نشان میدهد
که مجموع صــادرات و واردات غیرنفتی ایران در
چین
%23.7
نخســتین ماه از سال جاری بالغ بر 5میلیارد و
662میلیون دالر بود که در مقایســه با مدت
مشــابه ســال قبل  12درصد افزایش داشته
امارات
اســت .صادرات غیرنفتی ایران در این مدت
%12.4
به  3میلیارد و  133میلیون دالر رســید که
در مقایســه با مدت مشابه سال قبل به میزان
روسیه
 15.9درصد افزایش داشت .در این میان صادرات
 %6.5سوئیس
کاالهای ایرانی به چین در فروردینماه ســال جاری
%6.3
نسبت به سال گذشته  18.34درصد افزایش یافته است.

در یکماهه نخست سال جاری به میزان 2میلیارد و  529میلیون دالر انواع
کاال وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  7.7درصد افزایش
نشان میدهد .اقالم عمده صادراتی کشورمان در یکماهه نخست سال 97
به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش 448میلیون دالر ،پروپان
مایعشده به ارزش  163میلیون دالر ،پلیاتیلن گریدفیلم به
ارزش  137میلیون دالر ،اتیلن گلیکول 105میلیون
دالر و بوتان مایعشــده به ارزش 94میلیون دالر
بوده است .سهم سایر کاالها یک میلیارد و 646
میلیون دالر بوده است .اقالم عمده وارداتی در
سایر
یکماهه نخست ســال جاری نیز به ترتیب
%45.5
شــامل لوبیای ســویا به ارزش  155میلیون
دالر ،ذرت دامی بــه ارزش 138میلیون دالر،
قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل ســواری
با 121میلیون دالر ،و اجزا و قطعات رآکتورهای
هستهای به ارزش 77میلیون دالر و برنج 69میلیون
کره
% 5.6
دالر بوده است.

عمدهترین کشورهای صادرکننده کاال به ایران در فروردین -97درصد

29.5
درصد
بازدهي بازار مسكن
از فروردین  1396تا
فروردین 97

6.3

درصد
کاهش معامالت
مسکن در فروردین
 97نسبت به
فروردین 96

15

درصد
افزایش صادرات
غیرنفتی ایران
در فروردین 97
نسبت به فروردین
96

12

درصد
افزایش تجارت
خارجی ایران
در فروردین 97
نسبت به فروردین
96
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اعالنـات
شاخص

7

میلیونقطعه
تعداد سکههای
پیشفروششده از
سوی بانک مرکزی
در  20روز

2047
هزار تومان
قیمتثبتشده
برای سکه امامی
در نیمه اردیبهشت
97

3.1

درصد
کاهش شاخص کل
بورس در  45روز
ابتدایی سال 97

1.2

درصد
افت شاخص
بورس در هفته
دوم اردیبهشت 97
12

بازار سکه ،تنها مأمن پولهای سرگردان

بیتوجهی طال به تکنرخیشدن ارز
از زمانی که بازار ارز امنیتی شد و بازار دالر با عنوان قاچاق مورد اتهام قرار گرفت،
فروش ســکه از رونق بیشتری برخوردار شد .خریداران مسکوکات در روزهایی که
کمتر کسی حاضر به نگهداری ریال بود ،وارد بازار شدند و با حضورشان قیمتهای
جدیدی برای مســکوکات رقم زدند .قیمت سکه امامی یک هفته مانده به اعالم
تصمیم رئیسجمهور امریکا درباره برجام تا  2میلیون و  95هزار تومان پیش رفت.
تقاضا برای خرید ســکه به عنوان تنها بازار موجود برای ســرمایهگذاری با قدرت
نقدشــوندگی باال به قدری افزایش یافت که ابزار پیشفروش ســکه بانکی نیز به
تعطیلی کشیده شد .بانک مرکزی  16اردیبهشت به دلیل آنچه محدودیت ظرفیت

ضرب ســکه نامیده شد ،پیشفروش سکه را متوقف کرد .در یک دوره  20روزه 7
میلیون قطعه سکه پیشفروش شــد که حدود  10هزار میلیارد تومان میشود.
قیمت هر گرم طالی  18عیار در میانه اردیبهشت تا  200هزار تومان پیش رفت
تا اوج قیمت در بازار فلز زردرنگ رقم خورده باشد .قیمتگذاری طال و سکه عمال
با نرخ زیرزمینی دالر هماهنگ شده بود و عمال تکنرخی شدن ارز در بازار طال و
سکه معنایی نداشت .در این شرایط بانک مرکزی عرضه سکههای پیشفروششده
را پیش از موعد آغاز کرد تا بخشی از حباب قیمت سکه را تخلیه کرده باشد .قیمت
سکه امامی در  17اردیبهشت تا یک میلیون و  900هزار تومان پایین آمد.

تغییرات قیمت سکه امامی از فروردین سال 97تا نیمه اردیبهشت97

1397.02.15
 2047000تومان

1396.12.28
 1612000تومان

بازار سرمایه ،بازنده بازارهای مالی

سقوط در بورس

در روزهایی که بازار طال و ســکه از موج تقاضا به حد انفجار رسیده
بود ،بازار سرمایه رویه معکوس در پیش گرفت .فضای ملتهب سیاسی
حول برجام در نیمه نخست اردیبهشت به سقوط بورس تهران دامن زد
و شاخص کل بازار سرمایه تا سطح  93هزار واحد پایین آمد .در  45روز
ابتدایی سال  96بازدهی بازار سرمایه به منفی  3درصد رسید و از همه
بازارهای رقیب عقب افتاد .بهغیر از بازار طال و ارز که در رشــد قیمت
از همه ابزارهای سرمایهگذاری پیشی گرفتند ،بازار مسکن نیز شرایط
بهتری نسبت به بازار سرمایه داشت به طوری که کاهش قیمت مسکن
در ماه نخست امسال به  2درصد رسید .در بازار سرمایه اما موج ناامیدی
به راه افتاد و خیلیه ا از تداوم سقوط شاخص سخن گفتند .سقوط بورس

به گونهای بود که در دومین هفته اردیبهشتماه تعداد  2358میلیون
انواع اوراق بهادار به ارزش  6076میلیارد ریال در بیش از  155هزار دفعه
مورد معامله قرار گرفت که به ترتیــب  36 ،42و  22درصد کاهش را
نسبت به هفته قبلتر تجربه کردند .شاخص بورس در جریان معامالت
بورس اوراق بهادار در دومین هفته اردیبهشتماه با  ۱۱۸۴واحد کاهش،
معادل  ۱.۲درصد افت را به ثبت رساند و در ارتفاع  93هزار و  612واحد
متوقف شد .این درحالی است که تعداد  53میلیون واحد از صندوقهای
سرمایهگذاری قابل معامله در بورس تهران نیز در هفته دوم اردیبهشت
به ارزش کل بیش از  537میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که به
ترتیب با  45و  46درصد کاهش همراه شدند.

تغییرات شاخص کل بورس از فروردین سال 97تا نیمه اردیبهشت97
1396.12.28
 96290واحد

1397.02.15
 93100واحد
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معامالت به زیر زمین رفت

پایان بازار آزاد ارز؟
بازار ارز در ماه گذشته تحوالت مهمی را پشت سر گذاشته است .از بیستم
فروردینماه یکسانســازی نرخ ارز به گونهای خاص انجام شده است و بازار
حاشیهای ارز به عنوان بازار قاچاق معرفی شد .پس از آنکه کمبود اسکناس
دالر در بازار آزاد نسبت به تقاضای ایجادشده در پی تهدیدات سیاسی حول
برجام ،احساس شد ،قیمت هر دالر امریکا تا حدود  6هزار تومان پیش رفت.
در این شرایط بالفاصله دولت تصمیم به یکسانسازی نرخ ارز بر روی 4200
تومان گرفت .با ممنوع شدن خرید و فروش ارز ،عمال معامالت زیرزمینی به
جریان افتاد و قیمت دالر در این بازار حاشیهای که البته دارای عمق اندکی

است ،نسبتی با نرخ تعیینشــده رسمی ندارد .بخشنامههای بانک مرکزی
برای تخصیص ارزهای مورد نیاز ،کفاف برخی نیازها برای سفرهای خارجی
را نمیدهد از این رو فعاالن زیرزمینی به تامین این نیاز میپردازند .از سوی
دیگر معامالت ســایر ارزها در چهارراه استانبول شرایط سادهتری دارد .یورو،
لیر ترکیه و برخی ارزهای جهانروا با قیمتهایی که فاصله قابل توجه با نرخ
رسمی دارند ،معامله میشود .اگر سامانه خرید و فروش ارز از طریق سیستم
بانکی بتواند نیازهای ارزی را تامین کند و ارز مسافرتی نیز به میزان نیاز تامین
شود شاید دیگر بازار آزاد به مفهوم گذشته ایجاد نشود.

تغییرات قیمت دالر از فروردین سال 97تا نیمه اردیبهشت97

1397.02.15
 7602تومان

1396.12.28
 5836تومان

یکهتازی طالی سیاه در کانال  70دالر

نفت بر مدار سیاست

قیمت طالی سیاه در ماههای اخیر تحت تاثیر تهدیدات ترامپ علیه
برجام با افزایش مواجه شد و به باالترین نرخه ا طی سه سال و نیم گذشته
رسید .وقتی بهای هر بشــکه نفت برنت دریای شمال در  17اردیبهشت
به  75دالر و  41ســنت رسید ،تحلیلگران نفتی جهان نسبت به کاهش
عرضه در بازارهای جهانی هشــدار دادند .به اعتقاد ناظران بازار ،تشــدید
بحران اقتصــادی در یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت یعنی ونزوئال
به کاهش بیشتر تولید و صادرات نفت این کشور منجر خواهد شد .عامل
دیگر تهدیدکننده عرضه در بازار نفت ،به تهدیده ا علیه برجام بازمیگردد.
این شرایط موجب شد تا با وجود افزایش دکلهای نفتی فعال در امریکا،
بهای نفت افزایش یابد .احتمال کاهش عرضه در شرایطی است که آژانس

بینالمللی انرژی اعالم کرد :میزان تقاضا برای نفت خام در سال  2017به
شدت افزایش یافته است .در گزارش آژانس آمده است که میزان تقاضای
نفت خام در ســال  1.6 ، 2017درصد معادل  1.5میلیون بشــکه در روز
افزایش یافته .این در حالی اســت که طی یک دهه اخیر میانگین رشــد
ساالنه تقاضا برای نفت از یک درصد فراتر نرفته بود .براساس گزارش آژانس
بینالمللی انرژی در فاصله سالهای  1985تا  2005افزایش تقاضا حدود
 1.1درصد بوده است اما در فاصله سالهای  2006تا  2015میزان تقاضا
کاهش یافت و به حدود  0.9درصد رسید .طی دو سال گذشته میزان تقاضا
برای نفت خام روند کامال افزایشی به خود گرفته است به طوری که در سال
 2016رشد تقاضا  1.3درصد و در سال  1.6 ،2017درصد شده است.

تغییرات قیمت نفت برنت از فروردین سال 97تا نیمه اردیبهشت97

1397.02.15
 7496دالر

1396.12.28
 66.13دالر

6

هزار تومان
قیمت دالر پیش از
اعالم یکسانسازی
ارز

1000

یورو
حداکثر میزان ارز
تخصیصیبرای
مسافرتهای دور

1.5

میلیونبشکه
میزان افزایش تقاضای
نفت در سال 2017

12

درصد
میزان افزایش بهای
نفت در  45روز ابتدایی
سال 1397

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادودو ،خرداد 1397

13

کامنت ماه
اعالنـات
پول شما «کجا» امنتر است؟
پاسخ کارشناسان و فعاالن اقتصادی به دغدغه اصلی سرمایهگذاری پول
«من  ۱۷ســال کار کردهام و امــروز  ۱۵۰میلیون تومان
پــول دارم ،میخواهم در جایی ســرمایهگذاری کنم که
متیندخت والینژاد
هم زودبازده باشــد و هم امن ».مردی میانسال در بانک
خبرنگار
با دوست خود درباره سرمایهگذاری پولش صحبت میکرد.
خواسته هرکسی این اســت که پول خود را در جایی سرمایهگذاری کند که هم «امن»
باشد و هم «زودبازده» .پاسخ به این خواسته خیلی سخت است .چون دو گزینه را با هم
میخواهند .حقیقتا شاید در دنیای واقعی چنین بازاری وجود نداشته باشد .سرمایهگذاری
در بازار پرسود و زودبازده همیشه همراه با ریسک بیشتری است .به خصوص افرادی که
بازنشســته میشوند بیش از همه به دنبال محلی امن برای سرمایهگذاری پولهای خود
هستند .در داخل کشور سه بازار است که مردم بین آنها برای سرمایهگذاری مردد هستند:
بانک ،ارز و طال .شاید در جهان بانک محلی برای سرمایهگذاری پول نباشد و بازده خاصی
برای فرد به ارمغان نیاورد اما در ایران با نرخ ســودی که به پول تعلق میگیرد ،شــاهد
سرمایهگذاری پولها در این محل هستیم ،اما پس از بحرانی که سال گذشته در موسسات
مالی رخ داد ،اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور کاهش پیدا کرد .بازار ارز نیز امروزه با
توجه به تاثیرات سیاستهای خارجی و افزایش غیرقابل پیشبینیای که رخ میدهد ،جزو
بازارهای پرریسک است .همچنین در حال حاضر با توجه به اینکه بازار ارز شکل قاچاق به
خود گرفته ،نمیتوان سرمایهگذاری در این محل را امن تلقی کرد .تنها بازاری که میماند
«طال» است .به طور سنتی نیز ما ایرانیها به طال حس دیگری داریم .چه برای زیورآالت و
کادوی گرانقیمت و چه برای سرمایهگذاری بلندمدت ،طال مطمئن به نظر میرسد .حال

50

بین سه بازار طال ،ارز و بانک
کدام سرمایهگذاری امنتر است؟

افزایش نرخ سود بانکی چقدر بر رشد نرخ تسهیالت تاثیر
داشته است؟

پیشبینی میکنید سال 97روند پرداخت تسهیالت
کاهشی باشد یا افزایشی؟

1

2

3

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

بازار طال امنترین بازار برای سرمایهگذاری است

30
20

درصد اعتقاد دارند
هیچ کدام

درصد اعتقاد دارند

سرمایهگذاری در بانک امن است

14

در نظرسنجی این شماره «آیندهنگر» کارشناسان نظر خود را درباره سه بازار بانک ،طال و
ارز گفته و امنیت آن را بررسی کردهاند .دغدغه دیگر اقتصاد کشور «سیستم بانکی» یا به
عبارت دیگر «سود بانکی» بوده و هست .بخش خصوصی نیز همیشه نگرانی خود را درباره
افزایش نرخ سود بانکی در کشور اعالم میکرد .به نظر میرسد افزایش سود آدرس غلط
اقتصادی است .وقتی بانکها با نرخ  ۲۰درصد سپردهگذاری میکنند حتما باید افزایش نرخ
سود سپردهها را از جایی تامین کنند و آن هم حتما افزایش نرخ سود تسهیالت خواهد بود.
نرخ سود به نظر میرسد با رشد نرخ تسهیالت رابطه مستقیم دارد .در همین راستا دومین
سوال نظرسنجی این شماره «افزایش نرخ سود بانکی چقدر بر رشد نرخ تسهیالت تاثیر
داشته؟» است .سوال آخر «پیشبینی میکنید سال  ،97روند پرداخت تسهیالت کاهشی
باشد یا افزایشی؟» است که کارشناسان بررسی کردند پول در سال  ۹۷در اقتصاد چرخش
پیدا میکند یا خیر .به نظر میرسد اگر ثبات اقتصادی در داخل افزایش پیدا کند ،تقاضا
برای تســهیالت در همه بخشها زیاد میشود .این اتفاق به سود کشور و اقتصاد خواهد
بود .در نظرســنجی این شماره «آیندهنگر» محمود خاقانی ،کارشناس اقتصادی ،مهدی
تقوی ،کارشناس اقتصادی ،مهدی پورقاضی ،رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران،
سید حمید حسینی ،نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق ،احمد کیمیایی اسدی ،عضو
هیئت نمایندگان اتاق تهران ،عباس آرگون ،عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ،محمدرضا
نجفیمنش ،رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران ،عبداهلل محمدولی،رئیس
اتحادیه طال و جواهر ،جمشید پژویان ،کارشناس اقتصادی و حمیدرضا صالحی نایب رئیس
ن شرکت کردند.
کمیسیون انرژی اتاق تهرا 
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80

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند
تاثیر مستقیم دارد

20

درصد اعتقاد دارند

تاثیر نمیگذارد

40

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

روند پرداخت تسهیالت کاهشی خواهد بود

40

درصد اعتقاد دارند

روند پرداخت تسهیالت افزایشی خواهد بود

20

درصد اعتقاد دارند

وضع چندان تغییر نخواهد کرد

بازار ارز امروزه با توجه به تاثیرات سیاستهای خارجی و افزایش غیرقابل پیشبینیای که رخ میدهد ،جزو
بازارهای پرریسک است .همچنین در حال حاضر با توجه به اینکه بازار ارز شکل قاچاق به خود گرفته ،نمیتوان
سرمایهگذاری در این محل را امن تلقی کرد.

بین سه بازار طال ،ارز و بانک ،کدام سرمایهگذاری امنتر است؟

50

احمد کیمیایی اسدی

درصد پاسخدهندگان اعتقاد دارند

بازار طال امنترین بازار برای
سرمایهگذاری است

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

وضعیت در ارز طوری نیست که بتوان
به صورت خرید اسکناس سرمایهگذاری کرد .بانک
نیز با سپرده  15درصد سرمایهگذاری سودی ندارد.
به نظر میرسد طال در حال حاضر بهترین بازار برای
سرمایهگذاری باشد.

محمود خاقانی

حمیدرضا صالحی

کارشناس اقتصادی

در ایران مردم به طور ســنتی طال
را یا به صــورت زیورآالت خانمها نگه میدارند یا
به شکل سکه سرمایهگذاری میکنند .مردم این
طال را برای روزی که نیاز دارند نگه میدارند و به
راحتی داد و ستد نمیشود .بنابراین شایعهسازی
بــرای طال و بازی با آن ،آنقدر که در ارز آســان
است ،در طال نیســت .ارز را میتوانید در داخل و
به خصوص در خارج به راحتی خرج کنید ،اما طال
نچنین نیست.
ای 
سید حمید حسینی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق

در دراز مدت به ترتیب ارز ،طال و بانک.
به گفته یک اقتصاددان ،مردم بر پایه آینده تصمیم
میگیرند نه نیازهایشان .به عبارت دیگر مردم بر پایه
آینده سرمایهگذاری میکنند .به طور عینی میبینیم
که در ایران مــردم بر پایه پیشبینیهایی که برای
آینده میشــود ،تصمیم میگیرنــد .به نظر میآید
مردم گرایششان به سمت طال است؛ هم وابسته به
ارز جهانی اســت و هم خود ارزش طال برای جامعه
جذابیت دارد .بحث بانک در مرحله سوم قرار خواهد
داشت.
عبداهلل محمدولی

رئیس اتحادیه طال و جواهر

در دیدگاه جامعه به نظر من هر سه بازار
بازدهی خوبی دارد .اما با توجه به تجربه و سابقهای
که دارم ،بازار طال به نظر امنتر از همه بازارها است.
طال به صورتهای مختلف خرید و فروش میشود.
به همین ترتیب ارزش افزوده بیشتری نسبت به دالر
و بانک دارد .در کمترین مدت سود میدهد و برای
فرد ارزش افزوده میشــود .به نظر میرسد کمترین
ضرر را داشته باشد.

نایب رئیس کمیســیون انرژی اتاق
تهران

باید توجه داشت که سرمایهگذاری برای چه اقشاری
اســت .طال به دلیل اینکه وابسته به قیمت جهانی
اســت ،از ثبات بهتری برخوردار اســت .تا به امروز
شــاهد بودهایم که قیمت طال نسبت به قیمت ارز
ثبات بهتری دارد .ارز همچنان ناپایدار است .قیمت
واقعی ارز خیلی بیش از  4هزار و  200تومانی است
که اعالم شــده است .بانک برای سرمایهگذاریهای
پایین شاید خوب باشد ولی برای سرمایهگذاریهای
باال سود آنچنانی ندارد.

30

باشیم .درنگاه فردی بانک امروزه بهترین بازدهی
را دارد .اما در نگاه کالن پول و ســرمایه باید به
ســمت بخشهای واقعی و مولد اقتصادی سوق
داده شود.
محمدرضانجفیمنش

رئیس کمیســیون تسهیل کسب و
کار اتاق تهران

پیشبینی ســرمایهگذاری در این بازارها به شدت
سخت اســت .مانند آقای نســتراداموس که هرچه
پیشبینی میکرد اشــتباه میشد .برای کشور باید
در تولید سرمایهگذاری شــود .در حال حاضر بازار
ارز وضعیت مبهمی دارد و سرمایهگذاران نمیتوانند
پولهای خود را در این راستا خرج کنند.


20

درصد اعتقاد دارند

سرمایهگذاری در بانک امن است
مهدی تقوی

کارشناس اقتصادی

درصد اعتقاد دارند

هیچ کدام

مهدی پورقاضی

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق
تهران

ارز امروزه دیگر وجود ندارد که فرد بتواند در بازار
ارز ســرمایهگذاری کند .بانک ورشکســته است.
طال نیز به نظر بازار درســتی نیســت که در آن
سرمای هگذاری کرد.
عباس آرگون

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

بیشتر سرمایهگذاری باید به سمت
بازارهای مناسب و تولید برود .هیچیک از این سه
بازار برای ســرمایهگذاری مناسب نیستند .پول
باید در بخشهای مولد اقتصادی سرمایهگذاری
شود که خروجی داشته باشد .سرمایهگذاری در
بانک که در بخشهای مولد اقتصادی کمک کند
بیشتر به نفع کشور است .باید نگاه جمعی داشته

امروزه ارز مقداری محدود شده است
و تنها در دست بانکها است .بنابراین سرمایهگذاری
در ارز سختتر از گذشته شده و نمیتوان آن را امن
تلقی کرد .عدهای که اهل ســرمایهگذاری هستند،
قیمتها را ثبت میکنند و زمانی که روند صعودی
باشــد ،خرید و فروش میکنند .اما به طور کلی اگر
پول خود را در بانک بگذارید ،بیســت درصد ســود
به شــما تعلق میگیرد .افرادی کــه در بازار طال و
ارز ماهر نیستند پول را وارد بانک کنند بهتر است؛
سرمایهگذاریهای کمریسک کنند .میتوان به بانک
اطمینان داشــت که هر ماه پول مدنظر را دریافت
خواهی کرد.
جمشید پژویان

کارشناس اقتصادی

اگــر تنها جنبه امنیت را بررســی
کنید ،بانک امنتر است .ارز و طال احتمال از بین
رفتن یا به ســرقت رفتن دارنــد .اما از نظر بازده
امروزه دالر و طال باالتر از بانک است .تا وضعیت
تصمیمات برجام مشخص نشود شرایط بازار طال
و ارز همین است.
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در ایران با نرخ سودی که به پول تعلق میگیرد ،شاهد سرمایهگذاری پولها در بانک هستیم ،اما
پس از بحرانی که سال گذشته در موسسات مالی رخ داد ،اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور
کاهش پیدا کرد.

کامنت ماه

افزایش نرخ سود بانکی چقدر بر رشد نرخ تسهیالت تاثیر داشته است؟

80

محمدرضانجفیمنش
درصد پاسخدهندگان اعتقاد دارند

تاثیر مستقیم دارد

مهدی تقوی
کارشناس اقتصادی

تســهیالت بایــد گرانتر شــود .به
طور مثال اگر به ســپردهگذار  2درصد ســود داده
میشود ،بانکهای جهانی با  4درصد نرخ تسهیالت
میپرداختند .امــا در ایران با توجه به باال بودن نرخ
تورم ،نرخ بهره باال است.
سید حمید حسینی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق

شاهد هســتیم که همیشه افزایش
نرخ ســود بانکی ،نرخ رشد تســهیالت را افزایش
میدهد .سود بانکی  15درصد باشد تسهیالت 18
درصد است .زمانی که بانکها  20درصد نرخ سود
تعیین میکنند ،قطعا نرخ تســهیالت  24درصد
خواهد بود.
احمد کیمیایی اسدی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

این دو شاخص رابطه مستقیم دارند.
هرچه نرخ ســود بانکی افزایش پیدا کند به همین
ترتیب نرخ تسهیالت نیز افزایش پیدا میکند .حتما
هردو به دنبال هم رشد میکنند.
عباس آرگون

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

تاثیر مســتقیم دارد .هرچه نرخ سود
بانکی افزایش پیدا کند ،نرخ تسهیالت نیز به تناسب
افزایــش پیدا میکند .بانک از خــود پولی ندارد ،به
همین ترتیب قطعا پولی را که به سپردهگذار میدهد
از تسهیالتگیرنده میگیرد .هرچه نرخ سود بانکی
بیشتر شود به همان نسبت نرخ تسهیالت نیز افزایش
یکند.
پیدا م 

16

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادودو ،خرداد 1397

رئیس کمیســیون تسهیل کسب و
کار اتاق تهران

این دو رابطه مســتقیم دارند .من معتقد هســتم
نرخ ســود بانکی باید کاهش پیدا کند تا نرخ رشد
تســهیالت نیز روندی کاهشی داشته باشد .باید در
نظر داشــت کاهش نرخ سود بانکی مقدمهای برای
کاهش نرخ ســود تسهیالت است .این اقدام به طور
کلی میتواند بر رشد اقتصادی کشور نیز تاثیر بگذارد.
عبداهلل محمدولی

رئیس اتحادیه طال و جواهر

بنگاهها ،بانکها و موسسات مالی باید
به فکر این باشند که ســرمایه را در تولید و صنایع
اســتفاده کنند .به طور کلی سرمایه باید به سمت
تولید برود .طی سالهای گذشته موسسههای مالی،
تجــاری بودند ،اما امروزه تبدیل به بنگاه شــدهاند.
موسســات مالی باید پشتیبان صنایع قرار بگیرند تا
بازار رقابتی شود و مشت مردم خالی نشود .به همین
ترتیب حتما باید سود پایین بیاید.
جمشید پژویان

کارشناس اقتصادی

رابطه مستقیم دارد .بدیهی است که
بانکها این تســهیالت و اعتبارات را سرمایهگذاری
میکننــد که نــرخ بازدهی باالتری از ســودی که
به سپردهها داده میشود ،داشــته باشد .این کار را
مکانیزم بازار پولی مشخص میکند .به عبارت دیگر
افرادی که متقاضی قرض کردن و وام گرفتن هستند،
در جاهایی که نرخ بازده بســیار باال دارد اســتفاده
میکنند ،مانند تجــارت ،واردات و غیره .این اتفاق
باعث میشود بانکها نیز سود سپرده بیشتری دهند
تا منابع بیشتری داشته باشند.
حمیدرضا صالحی

نایب رئیس کمیســیون انرژی اتاق
تهران

نرخ ســود بانکی قطعا بر تســهیالت تاثیر داشــته
اســت .هرچه نرخ سود بانکی زیاد باشد ،تسهیالتی

که بانکها ارائه میدهند بیشــتر خواهد بود .کاش
دولت نرخ سود بانکی را که به  15درصد کاهش داده
بود مجددا افزایش نمــیداد .دولت باید تالش کند
نرخ تســهیالت را پایین آورد؛ خودبهخود نرخ سود
سپردهها کاهش پیدا خواهد کرد .بهتر است دولت
بر روی نرخ تسهیالت تمرکز کند .این اتفاق موجب
توسعه اقتصاد کشور میشود.

20

درصد اعتقاد دارند

تاثیر نمیگذارد

محمود خاقانی

کارشناس اقتصادی

عــدم اعتمــاد روانــی در جامعه و
ورشکستگی موسســههای غیرمجاز موجب شد
مردم بترســند .بنابراین در کشــور کسانی که به
کالهبرداری رو میآورند و قدرت مالی باالیی دارند،
از نظر نظارت نگران نیستند .با توجه به عدم اعتماد
به سیســتم بانکی مردم ســود  20درصد یا 30
درصد را با تردید میبینند .به همین ترتیب دیگر
مانند گذشته نرخ سود بانکی بر نرخ تسهیالت تاثیر
نمیگذارد.
مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق
تهران

بانک مرکزی در اصالح ســاختار سیستم بانکی
بســیار کند و بد عمل کرده اســت .به این دلیل
مجبور شــده که نرخ بهره ســپردهها را باال ببرد.
با این نرخ بهره سرمایهگذاری سمت کار تولیدی
نمیرود .باید این نرخ حتمــا پایین بیاید .اما در
شــرایط فعلی کــه برخی بانکها نــرخ بهره باال
میدهند ،این کار امکانپذیر نیســت .تعدادی از
بانکها و موسسات مالی پول مردم را پس ندادند.
نظام بانکی کشور فاسد است و تا زمانی که بانک
مرکزی سیستم را درست نکند ،نرخ پایین نمیآید.
با این نرخ سرمایهگذاری سخت است.

افزایش سود آدرس غلط اقتصادی است .وقتی بانکها با نرخ  ۲۰درصد
سپردهگذاری میکنند حتما باید افزایش نرخ سود سپردهها را از جایی تامین
کنند و آن هم حتما افزایش نرخ سود تسهیالت خواهد بود.

پیشبینی میکنید سال 97روند پرداخت تسهیالت کاهشی باشد یا افزایشی؟

40

درصد پاسخدهندگان اعتقاد دارند

روند پرداخت تسهیالت کاهشی
خواهد بود
عباس آرگون

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

با توجه به مشکالت نقدینگی بانکها
فکر میکنم که در واقع تســهیالت روندی کاهشــی
داشته باشــد .بانکها در حال حاضر پولی ندارند که
بتوانند وام دهند .از ســوی دیگر اگر نرخ سود بانکی
با همین روند ادامه پیدا کند قطعا در آینده بانکهای
کشور با بحران کمبود مالی روبهرو خواهند شد.
جمشید پژویان

کارشناس اقتصادی

بخشی از این موضوعات به متغیرهای
خارجی بســتگی دارد .مسئله تحریم و فضای امنیت
در جهان در مقابل ایران این موضوعات را مشــخص
میکند .اگر ایران مــورد تهدیدی قرار نگیرد بدیهی
اســت که تمایل به ســرمایهگذاری بیشتر میشود و
موجب تقاضا برای تســهیالت و اعتبارات میشود .اما
بالعکس اگر شــرایطی داشته باشیم که مرتب تهدید
شویم ،ریسک برای سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند.
مهدی تقوی
کارشناس اقتصادی

باید توجه داشــت که به طــور مثال
افرادی که پولهای خود را وارد تولید میکنند بیشتر
از  20درصد بانک به دســت میآورند .آن زمان است
که وام میگیرند و سرمایهگذاری میکنند .اما به طور
کلی نرخ بهره  20درصد خیلی باال است.
حمیدرضا صالحی

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران

به نظر میرســد نرخ تسهیالت سال
 97پایینتر خواهد آمد .هرچــه نرخ باال رود روند

حجم تسهیالت پایین میآید و صنعتگران و فعاالن
اقتصادی با توجه به رکودی که حاکم است برایشان
به صرفه نیست که تسهیالتی را دریافت و وارد تولید
کنند .امروزه تولید گران شــده و به همین ترتیب
قیمت تمامشــده نیز به شــدت افزایش پیدا کرده
است.

40

درصد اعتقاد دارند

روند پرداخت تسهیالت افزایشی
خواهد بود
مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق
تهران

قول دادند که تســهیالت را افزایش دهند ،به همین
ترتیب فکر میکنم رقمی افزایشی داشته باشد .چون
دو مصوبه در اینباره وجود دارد که امیدوار هستیم این
اتفاق رخ دهد .به همین ترتیب نرخ پرداخت تسهیالت
روندی افزایشی خواهد داشت.
سید حمید حسینی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق

ایــن موضــوع بســتگی بــه
سیاستگذاریهای بانک مرکزی دارد .شورای پول و
اعتبار اگر نگران افزایش تورم باشــد قاعدتا نمیتواند
سیاستهای خیلی انبساطی داشــته باشد .باید این
موضوع را بعد از صحبتهای ترامپ بررســی کرد که
تکلیف برجام روشن شــود .مقداری آینده اقتصادی
یشود.
نتر م 
کشور روش 
یمنش
محمدرضانجف 

رئیس کمیسیون تســهیل کسب و
کار اتاق تهران

گفته میشــود برای تولید بودجــهای در نظر گرفته
شده است .امیدوار هستیم پرداخت تسهیالت همراه
با کاهش سود روندی افزایشی داشته باشد .سرمایه و
پول باید به سمت تولید برود تا پول در اقتصاد کشور

چرخــش پیدا کند .انتظار داریــم بودجهای که برای
تولید در نظر گرفته شده حتما محقق شود.
عبداهلل محمدولی

رئیس اتحادیه طال و جواهر

دولت تقریبا تا به امــروز کارهایی که
کرده شــعارگونه بوده است اما به هر حال خود دولت
نیز برنامه دارد تا سود بانکی را کاهش دهد .همچنین
امیدوار هستیم پرداخت تســهیالت روندی افزایشی
داشــته باشد .اگر دولت ســود بانکی را کاهش دهد،
مطمئنا سال  ۹۷برای اقتصاد خوب خواهد بود.

20

درصد اعتقاد دارند

وضع چندان تغییر نخواهد کرد
محمود خاقانی

کارشناس اقتصادی

اعتقاد ندارم که سال جاری وضع چندان
برای پرداخت تسهیالت بیشتر تغییری پیدا کند .زیرا
بانکها امروزه از اصحاب ثروت و قدرت طلبکار هستند
و قدرتشان به گرفتن این طلبها نمیرسد .بانک که
خود تولیدکننده پول نیست .امروزه بانکها در گرفتن
طلبهای وامها و تسهیالتی که در گذشته داده بودند
دچار مشکل هستند .تا زمانی که نتوانند این پولها را
وصول کنند ،منابع الزم برای پرداخت تسهیالت جدید
برایشــان محدود است .بنابراین خوشبین نیستم که
بانکها تسهیالتی به کسی بدهند.
احمد کیمیایی اسدی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

به نظر میرسد اعطای تسهیالت جدید
روندی کاهشی داشته باشد .اما تسهیالت از قبل شاید
تمدید شود ولی فکر نمیکنم اعطای تسهیالت جدید
روندی کاهشی به خود بگیرد .به نظر نمیرسد وام داده
یا گرفته شود .وضعیت اقتصادی کشور چنین دیدی
را به ما نمیدهد که نرخ تســهیالت روندی افزایشی
داشته باشد.
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میشل رامیرز ،کارتونیست برنده جایزه پولیتزر
بدهی

بدهی خون اقتصاد جهان را میمکد

حجم بدهیها در سال  2016رکورد زدهاست .همین امر به سوژه کارتونیستهای جهان تبدیل شدهاست .گری وارول،
کارتونیست اقتصادی به این سوژه پرداخته و با کارتون خود نشان داده که افزایش حجم بدهیها چطور به جهان آسیب وارد
میکند .این بدهیها بیشتر به کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور آسیب میرساند اما دیگر کشورها نیز از گزند آن
در امان نیستند.

اول با تیترها و خبرهای
روز شما را سست و کرخت
میکنیم.
نیویورکر

خورشید مجبور است هر روز کار کند تا ما زندگی کنیم!
نیویورکر

بر

نامه

مال

یات

برنامه مالیاتی از نگاه استیو برین ،از سندیکای کارتونیستها
بیلی که ما را بیشتر در بدهی فرو میبرد

هزینه خانه
مالیات
و قوانین
بدهی
ِ
اندوخته
میشل رامیرز ،کارتونیست برنده جایزه پولیتزر
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استیو برین ،از سندیکای کارتونیستها

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

[  6ایــده بزرگ  .1اقتصاد و نفت ]

اعترافات یک وزیر

عبدالمجید مجیدی معتقد بود درآمدهای نفتی بالی جان اقتصاد و سیاست ایران شدهاست
درآمد نفتی را بالی جان اقتصاد ایران میدانست؛ آنطور
نسیم بنایی
که در خاطرات عبدالمجید مجیدی آمده ،ایرانیها قبل
از انقالب وضع معیشتی بدی نداشتند اما پول بیشتری
دبیربخشایدهها
میخواســتند و تالش میکردند این پول بیشتر را از
طریق درآمدهای نفتی کسب کنند اما همین درآمدهای نفتی به بالی جان آنها تبدیل
شد و زندگی اقتصادی آنها را نابود کرد .او حتی یک بار پیش از سقوط سلطنت پهلوی
این حرف را به عنوان یکی از مهمترین وزرای پهلوی به محمدرضاشاه میزند اما آنطور
که پیداست این حرف به مذاق شاه خوش نمیآید« :اعلیحضرت خیلی هم از این حرف
من خوششان نیامد و ناراحت شدند و پا شدند جلسه را تمام کردند و رفتند .همه هم به
من اعتراض کردند که این چه حرفی بود که زدی؟ گفتم آقایان این واقعیت است .بایست
به اعلیحضرت بگوییم .این درآمد نفت است که پدر ما را درآورد».
مجیدی از نامهای آشنایی است که به صورت مکرر از او در کنار نام ابوالحسن ابتهاج و
علینقی عالیخانی به عنوان معتبرترین برنامهریزان اقتصادی دوران پهلوی یاد میکنند .او
فرزند یکی از مدیران عدلیه رضاشاه بود و شاید همین امر باعث شد به مدارج عالیه دست
پیدا کند؛ بررسیهای «آیندهنگر» از تاریخ ایران نشان میدهد مجیدی هیچگاه به صورت
شفاف نگفته که چه نوع نظام اقتصادی را برای اداره کشور صالح میدیده و هیچگاه نیز
خودش را متعلق به مکتب و فرقه خاصی در دنیای اقتصاد نشان ندادهاست اما اغلب از او به
عنوان فردی سوسیالیست یاد میشود .خودش در خاطراتش میگوید که فردی ترقیخواه
طبع مارکسیستها و ماتریالیستها بودهاست .در
بوده و اغلب حرفهایی که میزده بابِ
ِ
واقع عقاید او با عقاید آدام اسمیت و مباحث اقتصاد آزاد و همچنین کاپیتالیسم فاصله
داشتهاست .البته او همیشه تأکید داشته که عضو هیج فرقهای نیست« :اینجا ما درس
خواندیم و فعالیت سیاسی کردیم ولی من هیچوقت عضویت هیچ حزبی را قبول نکردم».
JJهمسو با مصدق؟
در زمــان کودتای 28
مرداد ،مجیدی همســو
با تفکــرات مصدق بود و
معتقد بود که نخستوزیر
کار درستی کردهاست اما
بعدا ً در خاطراتش گفته
که بــه نظــرش مصدق
باید دیــد بلندمدتتری
یکردهاست.
را انتخاب م 
بهعالوه شکافی که میان
شــاه و مصــدق ایجــاد
میشــود از نگاه مجیدی

امر مطلوبی نبودهاست .او مدتی به عنوان کارآموز برای
عبدالمجید مجیدی
وکالت تالش کرد اما ســرانجام از دنیای اقتصاد ســر
درآورد .همزمان با ورودش به دنیای اقتصاد سمتهای
متولد21دی 1307در تهران
مختلفی در این زمینه کسب کرد و در آنها مشغول به
بوده اما برخی گفتهاند که در
کار شــد تا باالخره به ریاست سازمان برنامه و بودجه
شهراستهبانمتولدشدهاست.
عبدالمجیدمجیدیدرواقع
رسید و در دوران نخستوزیری شاپور بختیار بازداشت
سیاستمداری ایرانی بوده که در
شد اما در نخســتین روزهای انقالب از زندان گریخت
فاصله سالهای 1351تا1356
و پس از س ه ماه و نیم زندگی پنهانی به فرانسه رفت.
مسئولیتریاستسازمانبرنامهو
مجیدی در باالترین سطوح دولتی فعالیت میکرد
بودجه ایران را بر عهده داشتهاست.
در21سالگی موفق شد از دانشکده
اما ظاهرا ً به اطالعاتی که نیاز داشــت آنطور که باید
حقوقدانشگاهتهرانفار غالتحصیل
دسترسی نداشت .خودش در خاطراتش میگوید« :در
شود و پس از آن برای ادامه تحصیل
زمانی که مسئولیت سازمان برنامه را به عهده گرفتیم ما
راهی پاریس شد .در سال1331
همهاش یک مقدار در تاریکی و با حدس و پیشبینی
با مدرک دکتری که در زمینه
کار میکردیــم و برنامهریزی میکردیم و حتی تنظیم
اقتصاد کسب کردهبود با دست پُر
بهکشوربازگشت.چندسالبعد
بودجه میکردیم .لذا قبل از اینکه ما اص ً
ال مطلع بشویم
برایتحصیلدررشتهمدیریت
کــه درآمد نفت دارد باال میرود ،مقدار زیادی تعهدات
به امریکا رفت و دوباره به ایران
شدهبود ».در واقع او از این مسئله شاکی بود که بسیاری
بازگشت .او تجربه بازداشت در
از تصمیمها بدون اطال ِع او گرفته شده و تأثیرات زیادی
دوران نخستوزیری بختیار را نیز
در پرونده خودش دارد .مجیدی
بر اقتصاد گذاشتهاست .مخاطب او نیز تنها شاه نبوده،
یکی از مهمترین وزرای دهه آخر
افراد از مراکز مختلف تصمیمگیری میکردند و همین
سلطنتپهلویبهشمارمیآید.در
امر از نگاه مجیدی به عنوان کسی که مسئولیت مهمی
واقع او نهتنها با نخستوزیر و سایر
در دولت داشت ،معضل به شمار میآمد.
وزرا در ارتباط بود بلکه با خو ِد شاه
بیشترین گالیه مجیدی همیشه از وضعیت نفت و
نیز دیدارهای منظمی داشت .او در
 5اسفند 1392در کالیفرنیای امریکا
بحث درآمدهای نفتی بودهاست« :میدانید ما هیچوقت
درگذشت.
آنطور که باید و شاید اطالع را نه میتوانستیم از وضع
بازار نفت در دنیا داشتهباشــیم -که تقاضا چقدر رشد
میکنــد و در نتیجه قیمتها چگونه خواهد بود -نه از
نظر میزان حجم صادرات میتوانستیم داشته باشیم .اینها بین شرکت نفت و شرکتهای
بازرگانی نفتی بحث میشد که ما از آن خارج بودیم» .یک روز در تابستان  1354خبرنگار
نیوزویک به او میگوید« :با این درآمد نفت که اینقدر باال رفته ،شما وضعتان خیلی خوب
اســت ».مجیدی در پاسخ میگوید« :شما اشتباه میکنید .ما کمتر از سه سال دیگر از
این تاریخ برای قرض کردن به  ،capital marketبه بازار ســرمایه پول خواهیم آمد».
او همیشه معتقد بود که در ایران خبری از پولهای زیاد نیست و اتفاقاً همیشه با کسری
بودجه مواجه است .شاید بزرگترین اعتراف مجیدی در خاطراتش این بوده« :همیشه
پدرم به ما نصیحت میکرد -که متأسفانه گوش ندادم -که هیچوقت نوکر دولت نشوید که
متأسفانه رفتیم و نوکر دولت شدیم و االن چوبش را داریم میخوریم».

یکی از سه نفری بود که نطق سخنرانی دکتر محمد مصدق در سازمان ملل را آماده کرد .سخنرانی به قدری موثر بود که مصدق از او
درخواست میکند به ایران بازگردد« :شما آقا جایتان اینجا نیست و بایستی برگردید به ایران و خدمت کنید ».محمد یگانه زمانی
ریاست بانک مرکزی ایران را به عهده داشت و در دوره پهلویها هم به عنوان وزیر دارایی و هم به عنوان وزیر آبادانی فعالیت کرد.

ایـدههـا

[  6ایده بزرگ  .2اقتصاد و سیاســت ]

از سازمان ملل تا بانک مرکزی ایران

محمد یگانه یکی از سه نفری بود که نطق سخنرانی مصدق در سازمان ملل را نوشت
محمد یگانه
متولد 1302در شهر زنجان
است .پدرش حاج اسماعیل
شکرچی نام داشت که بعدا ًبه
یگانهتغییرنامداد.محمدیگانه
مدرک لیسانس خود را در رشته
حقوق از دانشگاه تهران دریافت
کرد و پس از آن در زمینه
اقتصادمشغولبهتحصیلشد.
البتهتحصیالتیگانهمحدود
به ایران نشد .او برای ادامه
تحصیلبهدانشگاهکلمبیارفت
و در آنجا مشغول به تحصیل در
زمینه اقتصاد شد .رسالهاش را
در زمینه سیاستهای بازرگانی
تجارت خارجی ایران نوشت و
ِ
و
به ایران بازگشت .در ایران مدتی
به عنوان رئیس بانک مرکزی
مشغول به کار بود و چند دوره نیز
به عنوان وزیر در ایران فعالیت
کردهاست .او در سازمان ملل نیز
به عنوان مسئول امور اقتصادی
فعالیتکردهاست.یگانه72ساله
بود که در بالتیمور امریکا از
دنیا رفت.

جلسات شورای عالی
اقتصاد از جمله مواردی
است که یگانه در خاطرات
خود با دلخوری از آنها یاد
کردهاست .او معتقد بوده
هرچند قرار بوده مطابق با
اسم ،آن جلسه «شورای
اقتصادی» باشد اما در
عمل بیشتر «جنبه ابالغ
دستورات و اوامر» را
داشتهاست .البته شورای
اقتصاد به صورت قانونی به
وجود آمده بود و در قانون
برنامه و بودجه نیز وجود
داشت اما همه موارد آن
زیر دست شاه بوده و عم ًال
ِ
خود شاه آن را مدیریت
میکردهاست.
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یکی از ســه نفری بــود که نطق
ســخنرانی دکتر محمــد مصدق در
ســازمان ملل را آماده کرد .سخنرانی
بــه قدری موثر بود کــه مصدق از او
درخواست میکند به ایران بازگردد:
«شــما آقا جایتان اینجا نیســت و
بایســتی برگردید به ایران و خدمت
کنید ».محمد یگانه زمانی ریاســت
بانک مرکزی ایران را به عهده داشت
و در دوره پهلویها هم به عنوان وزیر
دارایــی و هم به عنــوان وزیر آبادانی
فعالیت کرد .در زنجان متولد شد اما
دنیایش بزرگتر از این شــهر بود و
برای تحصیل راهی تهران شد .یگانه از
معدود ایرانیهایی است که در سازمان
ملــل نیز اســتخدام شدهاســت .در
خاطراتش میگوید یک روز از سازمان
ملل با او تماس میگیرند .یگانه تصور میکرده دوستانش اذیتش
میکنند اما بعدا ً متوجه میشود که قضیه واقعی است؛ گزارشی
100صفحهای درباره نفت تهیه میکند و با دســت پر به سازمان
ملل میرود؛ از آنجا که در آن زمان (آوریل  )1949اطالعات درباره
نفت بســیار کم بوده ،گزارش یگانه مسئوالن را در سازمان ملل
انگشت به دهان میکند و در نهایت باعث میشود او در این سازمان
مشغول به کار شود.
یگانه حرف مصدق را پذیرفت و به ایران بازگشت تا به کشورش
خدمت کند .او در دورهای فعالیت میکرد که پهلویها حکومت
میکردند .او تالش میکرد در کنار فعالیتهای سیاسی ،اقتصاد را
در کانون توجه خودش قرار بدهد .بررسیهای «آیندهنگر» از تاریخ
شفاهی ایران نشان میدهد یگانه یک سال در هیئت مدیره بانک
بینالملل عضویت داشته تا اینکه یک شب هویدا با منزل او تماس
میگیرد و از او درخواســت میکند به عنوان رئیس بانک مرکزی
ایران مشــغول به کار شود .اثرگذاریِ عمیق یگانه بر اقتصاد ایران
از همین نقطه کلید میخورد .او ابتدا با شــوق و ذوق این مقام را
میپذیرد اما وقتی وارد کار میشود با چیزهایی مواجه میشود که
او را شوکه میکند« :درست از اوضاع و احوال اطالع نداشتم .وقتی
که رفتم دیدم نه اینها آماده هســتند که تا حدی استقالل عمل
بدهند و غیره و اینهــا که ما بتوانیم کار خودمان را انجام بدهیم
بدون دخالت ناروای زیاد ،من قبول کردم .مسئولیت خیلی مهمی
بود و میتوانست کارهای خودش را از روی اصول انجام بدهد .ما
توانستیم موجودیهای ارزیمان که بیش از یکی ،دو میلیارد نبود
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را به حدود ده میلیارد دالر برسانیم».
در این شــرایط ،یگانه مشغول به کار
شد.
JJشورایی برای دیکته اوامر
شاه
جلسات شــورای عالی اقتصاد از
جمله مواردی اســت کــه یگانه در
خاطرات خود بــا دلخوری از آنها یاد
کردهاســت .او معتقد بــوده هرچند
قرار بوده مطابق با اســم ،آن جلسه
«شورای اقتصادی» باشد اما در عمل
بیشتر «جنبه ابالغ دستورات و اوامر»
را داشتهاست .البته شورای اقتصاد به
صورت قانونی به وجود آمده بود و در
قانون برنامه و بودجه نیز وجود داشت
اما همه موارد آن زیر دست شاه بوده و
عم ً
ال خو ِد شاه آن را مدیریت میکردهاست .به همین خاطر است
که یگانه با گالیه در خاطرات خود میگوید« :حاال من نمیدانم از
نقطهنظر قانون اساسی چه جنبهای داشت ،هیچوقت مطالعه نکردم
و مطالعه هم نشدهبود .ولی بیشتر شورای اقتصاد برای ابالغ دستور
و اوامر شــاه بود و در عینحال آگاهی مأموران عالیرتبه دولت در
سطح وزرا از اینکه نظرات ایشان چیست و دنبال چه کارهایی باید
بروند و کارهای خودشان را با هم تلفیق بکنند و هماهنگ بکنند».
به این ترتیب از نگاه او شورای اقتصادی صرفاً جایی بوده که شاه
اوامر خودش را به زیردستان دیکته میکردهاست.
در دوران حکومت نظامی همه از کشــور فرار میکردند؛ یگانه
نیز به بهانه بیماری از ایران به هوستون میرود .البته در خاطراتش
تأکید دارد که واقعاً حال مزاجیاش خوب نبوده و با کسب اجازه
از شــاه ،از ایران میرود .او حتی در خاطراتش ادعا کرده که بلیت
بازگشــت به ایران نیز دریافت کرده و پس از معالجه و استراحت
تصمیم میگیرد به ایران بازگردد اما عم ً
ال این اتفاق رخ نمیدهد.
یگانه در امریکا ماندگار میشــود و همانجا از دنیا میرود .او در
خاطرات اقتصادی خود به موضوعات مهمی از جمله دلیل استعفای
عالیخانی از وزارت اقتصاد ،ماجرای ساخت ذوبآهن توسط روسها
و خانهسازی برای کارگران اشاره کردهاست .یگانه یکی از مهمترین
و اثرگذارترین مدیران اقتصادی رژیم پهلوی به شــمار میآید که
از بانک مرکزی گرفته تا وزارتخانههای دارایی ،آبادانی و مسکن
فعالیت داشتهاست .او در صندوق بینالمللی پول نیز فعالیت کرده و
بعد از انقالب در دانشگاه کلمبیا نیز تدریس کردهاست.

حدودا ً شش سال پیش بود که به بانک مرکزی اروپا آمد تا «با هرچه در توان دارد» یورو را نجات بدهد .در آن
زمان که ماریو دراگی به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا انتخاب شد ،بسیاری از افراد پیشبینی میکردند حوزه
یورو از هم بپاشد .اما دراگی تمام توان خود را گذاشت تا مانع فروپاشی حوزه یورو بشود.

[  6ایــده بزرگ .3بانک مرکزی اروپا ]

سوپر ماریو

ماریو دراگی قرار بود با استراتژیهای نو ،یورو را نجات بدهد
حدودا ً شش ســال پیش بود که به بانک مرکزی اروپا آمد تا «با
هرچه در توان دارد» یورو را نجات بدهد .در آن زمان که ماریو دراگی
به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا انتخاب شــد ،بســیاری از افراد
پیشبینی میکردند حوزه یورو از هم بپاشد .اما دراگی تمام توان خود
را گذاشت تا مانع فروپاشی حوزه یورو بشود .بررسیهای «آیندهنگر»
از گزارش هفتهنامه اکونومیست نشان میدهد از زمانیکه دراگی قدم
به بانک مرکزی اروپا گذاشت هیچ کشوری از حوزه یورو خارج نشد؛
یعنی حتی یک کشور هم نیست که تصمیم گرفته باشد ارز خود را از
یورو به چیز دیگری تغییر بدهد .هرچند هزینههای بسیاری برای این
کشتی
مقاومت بزرگ پرداخت شده اما حتی یونان که اقتصادش مانند
ِ
در حال غرق بود موفق شد خودش را از مهلکه نجات بدهد و همچنان
در بازارهای جهانی با همین ارز یعنی یورو باقی بماند.
قطعاً مهمترین هدفِ بــازیِ دراگی این بوده که یورو را به عنوان
ارزی مهم حفظ کند و تالش کند همه کشورهای حوزه یورو همچنان
این ارز را به عنوان ارز رســمی خود بشناســند؛ اما ارزش این کار در
چیست؟ مطالعات تحلیلگر اکونومیست نشان میدهد ماجرا قدری
پیچیده است و نمیتوان به سادگی و تنها در یک جمله به این پرسش
پاسخ داد .بررسیهای اکونومیست نشان میدهد رشد اقتصادی این
منطقه در نســبت سال به سال1.5 ،درصد بودهاست .این رقم خیلی
خیرهکننده نیست بهویژه برای منطقهای که جمعیت آن به سرعت در
حال پیر شدن است .صندوق بینالمللی پول نیز پیشبینی کرده که
افزایش سن جمعیت کارگران روی رشد و تولید تأثیر منفی بگذارد.
این اتفاق به هر حال در آینده رخ خواهد داد .در این میان سیاستهای
پولی و مالی ماریو دراگی به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا از اهمیت
بسیار باالیی برخوردار است.

به بهبود است یعنی سرمایهگذاران اعتماد داشتهباشند که اقتصاد در
آینده بهبود پیدا خواهد کرد .او به مسائلی نظیر کاهش قیمت نفت نیز
در این زمینه اشاره کردهاست .به این ترتیب از نگاه این اقتصاددان ،اگر
سرمایهگذاران به بازار داخل حوزه یورو اعتماد داشته باشند ،میتوان
به آینده اقتصاد در این منطقه نیز امید داشــت .سومین نکته نیز از
نگاه دراگی این اســت که اقتصاد حوزه یورو پس از بهبود با ساختار
جدیدی همراه خواهد بود؛ در این ساختار جدید ،شوکهای اقتصادی
به وضعیت عادیِ جدید تبدیل خواهد شد .او در حقیقت وضعیتی را
برای آینده پیشبینی میکند که در آن مدام باید در انتظار شوکهای
اقتصادی بود.
تصمیمهای بانک مرکزی اروپــا در دوران بحران اقتصادی نقش
مهمی در اقتصاد این منطقه ایفا میکند .در حال حاضر تمامی این
تصمیمگیریها در حوزه اختیارات و وظایف ماریو دراگی قرار دارد و
به نظر میرسد او تا حدودی از عهده این مسئولیت برآمده؛ به همین
خاطر است که بسیاری از رسانهها گاهی با صفت «سوپر ماریو» از او
یاد میکنند .فرصت زیادی برای خودنمایی دراگی باقی نماندهاست
اما در همین مدتی که گذشته نیز موفق شده میزان اثرگذاری خود را
بر اقتصاد حوزه یورو نشان بدهد .او وعده داده که بانک مرکزی اروپا
با تصمیمهای خود در آینــدهای نهچندان دور ثبات را به بازار هدیه
خواهد کرد .او همچنین تأکید کرده که این بانک میتواند به بهبود
وضعیت رفاه شهروندان خود کمک کند .به هر حال سیاستهای پولی
که بانکهای مرکزی زیر نظر ریاســت خود اتخاذ میکنند همیشه
نقشی مهم در اقتصاد ایفا میکند و در مورد اروپا نیز این قضیه استثنا
نیست.

ماریو دراگی
متولد سومسپتامبر1947
است .ماریو دراگی اقتصاددان
ایتالیایی است که از سال2011
به عنوان رئیس بانک مرکزی
اروپا مشغول به کار است.
البته او سمتهای دیگری
نیز داشتهاست و به عنوان
رئیسکلبانکایتالیانیزدر
فاصله سالهای 2005تا2011
فعالیت کردهاست .دراگی سابقه
فعالیتدرگلدمنساکسرا
نیز در پروندهاش دارد .مجله
فوربز در سال  2014نام او را در
فهرست 8مردقدرتمندجهان
قرار دارد .مجله فورچون نیز
در سال 2015نام او را به عنوان
دومین رهبر بزرگ جهان مطرح
کرد .سمت او در بانک مرکزی
اروپا قرار است در نوامبر2019
به پایان برسد .دراگی مدرک
دکتری خود را در رشته اقتصاد
از دانشگاه ماساچوست دریافت
کردهاست .او مدتی نیز به
عنوان استاد دانشگاه در دانشگاه
فلورانس تدریس کردهاست.

JJبرای بهبود آماده باشید
دراگی در نوامبر  2017سخنرانیای داشت و در آن به این مسئله
اشــاره کرد که رشد اقتصادی در حال حاضر آنقدر که باید مطلوب
نیست .البته او به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی اشاره کرد اما در
عین حال به بحرانها نیز پرداخت .در این شرایط وظیفه بانک مرکزی
اروپا سختتر میشود .او در ســخنرانیاش گفت« :ما در چشمانداز
بانک مرکزی اروپا تالش کردهایم فضا را برای بهبود مهیا کنیم ».اما
این بهبود از چه طریقی حاصل میشود؟ رئیس بانک مرکزی اروپا به
سه فاکتور اساسی در اینباره اشاره کردهاست.
نخســتین فاکتوری که از نگاه دراگی روی اقتصاد اثر گذاشــته،
مسائل بیرونی اســت؛ در واقع تشنج در وضعیت اقتصاد از بیرون به
درون حوزه یورو و همچنین بانک مرکزی فشار وارد کردهاست .اما او
برآورد کرده که این مسئله به مرور برطرف شود و فشارهای بیرونی
کاهش پیدا کند .دومین فاکتوری که دراگی به آن اشاره کرده ،امید
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ایـدههـا

نخستین باری که نام تینبرگن در دنیای اقتصاد بر سر زبانها افتاد به خاطر تالشهایش برای ساخت مدلهای ریاضیاتی در علم اقتصاد بود .در واقع
او در همه کارهایی که در دنیای اقتصاد انجام میداد از ریاضیات کمک میگرفت .برای مثال او به کمک ریاضیات بررسی میکرد که چطور شوکهایی
نظیر شکست در ِکشت کشاورزی یا سقوط بازار سهام روی مسائلی مهم در دنیای اقتصاد نظیر بیکاری ،میزان تولید و تورم اثرگذار است.

[  6ایــده بزرگ  .4اقتصاد و ریاضیات ]

پدر تلفیق آمار و ریاضیات

یان تینبرگن نخستین اقتصاددانی بود که مدل اقتصاد امریکایی را تعریف کرد
کرد که در سطح عملی نیز از آن بهره بگیرند .پائول ساموئلسون در
مورد کارهای تینبرگن در اینباره تأکید کرده که او موفق شده به نوعی
انعطافپذیر از ریاضیات در سیاستگذاریهای اقتصادی بهره بگیرد.
«مدل اقتصاد امریکایی» یکی از معروفترین مدلهای اقتصادی
اســت که این اقتصاددان آن را مطرح کردهاســت .بر اساس گزارش
نیویورکتایمز ،حتی مدلهایی که امروزه در دنیا به صورت کامپیوتری
از آنها استفاده میشود ریشه در همین مدلی دارد که تینبرگن سالها
پیش ابداع کردهاست .او در این مدل همهچیز را پیشبینی میکرد ،از
بینی آینده همه اینها به
میزان کسریِ بودجه گرفته تا نرخ ارز؛ پیش ِ
کمک مدل این اقتصاددان امکانپذیر شد.

یان تینبرگن
متولد 12آوریل 1903در
نروژ است .یان تینبرگن با افراد
بزرگینظیرهندریکلورنتس،
پیترزیمانوآلبرتاینشتین
نشست و برخاست داشته و
در نهایت موفق شده در دنیای
اقتصادنخستینمدلملیاقتصاد
کالنرامطرحکند.تینبرگن
جوایز بزرگی را از آنِ خود
کرده که مهمترینِ آنها جایزه
نوبلاقتصادوبههمینخاطر
نامشدرکنارنامبرجستهترین
اقتصاددانهای جهان نظیر آدام
اسمیت و کارل مارکس قرار
گرفتهاست .او نهتنها خودش
جایزه نوبل دریافت کرده بلکه
برادرش نیز در فیزیولوژی موفق
به دریافت جایزه نوبل شده و
به همین خاطر به آنها خانواده
نوبلیستهانیزمیگویند.یان
تینبرگن در نهم ژوئن 1994از
دنیا رفت اما خدماتش برای علم
اقتصاد پابرجاست .آنطور که
پیداست خانوادهاش هیچگاه به
صورت رسمی دلیل مرگ او را
اعالم نکردند.

«مدل اقتصاد امریکایی»
یکی از معروفترین
مدلهای اقتصادی است
که این اقتصاددان آن را
مطرح کردهاست .بر اساس
گزارش نیویورکتایمز ،حتی
مدلهایی که امروزه در
دنیا به صورت کامپیوتری از
آنها استفاده میشود ریشه
در همین مدلی دارد که
تینبرگن سالها پیش ابداع
کردهاست .او در این مدل
همهچیز را پیشبینی میکرد،
ِ
کسری بودجه گرفته
از میزان
بینی آینده
تا نرخ ارز؛ پیش ِ
همه اینها به کمک مدل این
اقتصاددان امکانپذیر شد
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برخی او را با جان مینارد کینز اقتصاددان بزرگ مقایسه کردهاند؛
البته یان تینبرگن به قدری در دنیای اقتصاد پیشرو است که نیازی
نیســت او را با کسی مقایسه کرد؛ نامش به تنهایی در دنیای اقتصاد
اعتبار دارد و به علم اقتصاد نیز اعتبار بخشیدهاست .او ابتدا به عنوان
فیزیکدان آغاز به کار کرد و حتی مدرک دکتری خود را نیز در این
رشته دریافت کردهاست اما بررسیهای «آیندهنگر» از تاریخ زندگی او
نشــان میدهد در اواخر دهه  20میالدی به َسمت علم اقتصاد مایل
شدهاســت .اواسط دهه  30بود که موفق شد نام خودش را به عنوان
اقتصاددان به ثبت برساند .از همان ابتدا مسئله کسبوکار برای او پازلی
بود که نیاز میدید به کمک ریاضیات و آمار آن را حل کند.
نخستین باری که نام تینبرگن در دنیای اقتصاد بر سر زبانها افتاد
به خاطر تالشهایش برای ساخت مدلهای ریاضیاتی در علم اقتصاد
بــود .در واقع او در همه کارهایی که در دنیای اقتصاد انجام میداد از
ریاضیات کمک میگرفت .برای مثال او به کمک ریاضیات بررســی
میکرد که چطور شــوکهایی نظیر شکست در کِشت کشاورزی یا
سقوط بازار سهام روی مسائلی مهم در دنیای اقتصاد نظیر بیکاری،
میزان تولید و تورم اثرگذار است .در گذشته یعنی پیش از تینبرگن از
ریاضیات تنها در سطح تئوری استفاده میشد اما این اقتصاددان کاری
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JJمردی با ایدههای انقالبی در اقتصاد
یکــی از ایدههای اقتصادی که معموالً به یان تینبرگن نســبت
میدهند این است که معتقد بود دولت باید دستکم آنقدر ابزارهای
مستقل سیاستگذاری داشتهباشد که بتواند به اهداف اقتصادی خود
دســت پیدا کند .برای مثال اگر کشوری به دنبال کنترل نرخ ارز یا
افزایش نرخ رشد اقتصادی است باید ابزارهای مستقلی را در این زمینه
تعریف کردهباشد که یکی از آنها میتواند میزان حداقل دستمزد باشد.
امــا ایدهای که او مطرح میکــرد در آن زمان ایدهای انقالبی بود که
نمیشد درباره شکست یا پیروزی آن با قاطعیت نظر داد.
آن
یان تینبرگن در سال  1969نخستین جایزه نوبل اقتصاد را از ِ
خــود کرد؛ البته این جایزه را به صورت اشــتراکی با یک اقتصاددان
نروژیِ دیگر دریافت کرد .جیمز تابین از دانشــگاه ییل معتقد است
این جایزه نیز برای تینبرگن صرفاً وسیلهای بود تا به کمک آن منطق
را وارد سیاستهای اقتصادی کند .او بهویژه هدفش را سیاستهای
اقتصادی جهان سوم قرار دادهبود .اما به نظر میرسد درباره کشورهای
جهان سومی و ایجاد بهبود و توسعه در اقتصاد آنها چندان با موفقیت
همراه نشــد .او بارها در مصاحبههای خود تأکید کردهبود که اگر به
کشورهای در حال توسعه توجه کافی صورت نگیرد ،در آینده با موج
عظیمی از بیکاری ،افزایش تنشها و در نهایت با فاجعه روبهرو خواهیم
شد .بخشی از نسخهای که او ارائه کردهبود اعطای کمکهای مالی به
کشورهای فقیر و در حال توسعه بود .البته او از موانع کمک به جهان
در حال توســعه آگاه بود و میدانست این موانع میتواند مانع رشد
اقتصادی آنها در کوتاهمدت شود .به خاطر همین حرفها بود که در
اواخر عمرش بیشتر به عنوان «قدیسی بشردوست» شناخته شد .حتی
ساموئلسون نیز از این لقب برای یاد کردن از او استفاده کرد .تینبرگن
نه به خاطر این دیدگاههای بشردوســتانهاش بلکه به خاطر پیوندی
که میان علم ریاضی و اقتصاد ایجاد کرد به شــهرت رسید .در پایان
عمرش به عقایدی در ارتباط با جهان سوم رسید که آنها نیز به شهرت
بیشترش در ادامه کمک کرد.

کمتر کسی او را به عنوان اقتصاددان میشناسد؛ همه او را فردی سرمایهگذار میدانند اما واقعیت این است که وارن بافت تحصیالت اقتصادی دارد و قطع ًا با
کمک فنونی که در دنیای علم اقتصاد آموخته در دنیای سرمایهگذاری به چنین موفقیتهایی دست پیدا کردهاست .آنچه در مورد بافت همیشه جذابیت داشته
استراتژیها و شیوههای سرمایهگذاری است که در پیش میگیرد.

[  6ایده بزرگ  .5ســرمایهگذاری و اقتصاد ]

پدیده سرمایهگذاری

وارن بافت عموماً اقتصاددان شناخته نمیشود اما تحصیالتش در زمینه اقتصاد است

کمتر کسی او را به عنوان اقتصاددان میشناسد؛ همه او را فردی سرمایهگذار میدانند
اما واقعیت این اســت که وارن بافت تحصیالت اقتصــادی دارد و قطعاً با کمک فنونی
که در دنیای علم اقتصاد آموخته در دنیای سرمایهگذاری به چنین موفقیتهایی دست
پیدا کردهاســت .آنچه در مورد بافت همیشــه جذابیت داشته استراتژیها و شیوههای
سرمایهگذاری است که در پیش میگیرد .او در زمینه سرمایهگذاری همیشه درخشیده و
به همین خاطر است که همه مایلاند بدانند چه مسیری را در این زمینه طی کرده که به
چنین ثروتی دست یافته و هربار سرمایهاش از گذشته بیشتر میشود .در واقع این مدل
سرمایهگذاریِ او است که برای همه جذابیت دارد .اما این مدل دقیقا چیست و بافت چگونه
اقتصاددان
آن را طراحی کردهاست؟ اینها اصلیترین پرسشهایی هستند که درباره این
ِ
به اصطالح سرمایهگذار مطرح میشود .وارن بافت در حال حاضر موفقترین سرمایهگذار
قرن است و بررسیهای النا شیرکوا از ژورنال اقتصادی امریکا نشان میدهد هیچکس در
تاریخ به قدرت او در زمینه سرمایهگذاری دست نیافتهاست .به همین خاطر است که او
پازل وارن بافت را در زمینه سرمایهگذاری مطرح میکند .بررسیهای «آیندهنگر» نشان
میدهد بافت فعالیتهای ســرمایهگذاریاش را در بازار ســهام از دهه  50میالدی آغاز
کردهاست .او که زمانی در دوران کودکی به عنوان روزنامهرسان فعالیت میکرد حاال به
گرگ والاســتریت تبدیل شدهاست .بر اساس برآوردهای مجله فوربز ،درآمد او در سال
 2008برابر با 62میلیارد دالر بودهاســت .در آن زمان نیز نخستین فرد ثروتمند جهان
در فهرســت فوربز بود .همه اینها به خوبی نشان میدهد که او موفقترین استراتژیها
و مدلهای کسبوکار و سرمایهگذاری را دنبال میکند که به این شرایط رسیدهاست.
JJپدیده وارن بافت
برخــی از اقتصاددانهــا از وارن بافت به عنوان یک پدیده یاد میکنند .عده کمی از
اقتصاددانهــا به موقعیت و کاراکتر وارن بافت به عنوان نکته کلیدی و فاکتور اصلی در

موفقیتهای او اشاره دارند .برخی نیز به وضعیت ابتدایی او
وارن بافت
در زمینه سرمایه اشاره میکنند .اما واقعیت این است که
بسیاری از افراد وضعیتی بهتر از او داشتهاند و هیچگاه به
متولد 30آگوست 1930در
نبراسکای امریکا است .آنطور موفقیتهای مشابه او دست پیدا نکردهاند .برخی به بخت
و اقبال اشاره میکنند اما این حجم از موفقیت را نمیتوان
که میگویند پدرش در ابتدا
بیش از اندازه بر او حکمرانی
به لحاظ اقتصادی با این دلیل ساده توجیه کرد .از اینجا
میکرد و برای همهچیز قانون
به بعد مباحث دیگری مطرح میشــود .نخستین مورد
میگذاشت .کسی او را به عنوان
اقتصادداننمیشناسدامانامش تواناییهای او است که بخشی از آن را از تحصیالتش در
دنیای اقتصاد کسب کرده و توانسته در کارش به صورتی
در فهرست ده اقتصاددان برتر
تاریخ جهان قرار گرفتهاست.
موفقیتآمیز بهره بگیرد .مورد مهمتر ،ساختار کسبوکار
اغلب او را به عنوان سرمایهگذار اســت که وارن بافت برای خودش تعریــف کرده و از او
میشناسند اما در واقع یک
پدیدهای خاص در دنیای سرمایهگذاری ساختهاست.
اقتصاددان است و با اصول
بافت معتقد است با شیوههای مختلفی به این موفقیت
علمی اقتصاد موفق شده به این
دســت پیدا کرده که یکی از آنها استراتژی نظم است .در
درجه از موفقیت در دنیای
سرمایهگذاری دست پیدا کند .واقع او به نوعی نظم در کســبوکارش اعتقاد دارد .نکته
وارن بافت مدرک کارشناسی
دیگری که او همیشــه به آن اشاره میکند این است که
ارشد خود را در اقتصاد از دانشگاه
برای درازمدت سرمایهگذاری کنید .در واقع مهمترین نکته
کلمبیا دریافت کرده و از آن به
بعد وارد والاستریت شدهاست .در مدل سرمایهگذاری بافت این است که نگاه درازمدت را
اکنون او را به عنوان موفقترین
جایگزین نگاه کوتاهمدت کردهاست .به همین خاطر است
سرمایهگذار در قرن بیستم
که گاهی در ظاهر و در کوتاهمدت شکست میخورد و با
میشناسند.بررسیهانیزنشان
کاهش بازگشت ســرمایه مواجه میشود اما در درازمدت
میدهد که نامش همیشه در
به موفقیت میرسد و همه اهالی بازار را انگشت به دهان
میان ده فرد ثروتمند جهان
بودهاست .اغلبنیز بین نفرات میگذارد .یکی از پرســشهایی که بافت همیشــه و در
اول تا سوم بودهاست.
همهحال مطرح میکند این است که آیا این کار ارزشش
را دارد؟ یعنی بزرگترین قانونش این است که ارزش ورود
به هرچیزی را بسنجد و اگر بر اساس برآوردهایش سودی
از ورود به این مســیر عایدش بشــود ،به آن ورود پیدا کند .این بزرگترین نگاه در مدل
سرمایهگذاری بافت است که همه سرمایهگذاران نیز باید برای خود داشتهباشند .در واقع آنها
همیشه باید به فکر سودی باشند که پس از ورود به هرکاری عایدشان میشود.
بافت نه به عنوان سرمایهگذار بلکه به عنوان اقتصاددان بارها درباره اقتصاد امریکا نیز
اظهارنظر کرده و بر اســاس گزارشهای بیزنساینسایدر رضایت چندانی نیز از وضعیت
اقتصاد امریکا ندارد .او سعی دارد راهکارهایی نیز در این زمینه ارائه کند تا همانطور که
خودش در کســبوکارش موفق بوده ،کشورش نیز در دنیای اقتصاد موفق باشد .شاید
زمان آن رسیده که به او نه به عنوان فردی سرمایهگذار بلکه به عنوان فردی اقتصاددان
نگاه کرد.
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هندرسون میگوید قصههای میلیسنت نوعی انقالب در دنیای علم اقتصاد به پا کردهاست .او از یکسو از قدرت تخصص خودش
بهره گرفته و از سوی دیگر سعی دارد به کمک سادهترین ابزار ،مفاهیم سنگین و پیچیده را به مفاهیم ساده و قابل فهم تبدیل
کند .قصه شاید مهمترین چیزی بود که فاوست به عنوان کارشناس به دنیای اقتصاد اضافه کرد و همین امر کافی است تا نام او را
به عنوان فردی اقتصاددان ماندگار کند.

ایـدههـا

[  6ایــده بزرگ  .6زنان و اقتصاد ]

قص هگوی اقتصاد

میلیسنت فاوست فعالی سیاسی بود که تنها با یک کتاب نام خود را به عنوان اقتصاددان زن ماندگار کرد

مسائلیکهمیلیسنت
فاوست در کتابش
مطرح کرده مورد
بررسیهای
علمیبسیاری
قرار گرفتهاست.
بررسیهای
«آیندهنگر» نشان
میدهد یکی از
معروفترین
مطالعات مربوط به
ویلی هندرسون از
دانشگاه آکسفورد
میشود که محتویات
کتاب فاوست را به
قصهتشبیهکرده
و سپس به بررسی
اثرات این قصهها
در دنیای اقتصاد
پرداختهاست

24

«فمینیست»« ،فعال جنش زنان»« ،فعال سیاسی»؛ اینها عناوینی هستند
که میلیسنت فاوست عموماً با آنها شناخته میشود اما مجمع جهانی اقتصاد
در فهرستی کوتاه نام او را در کنار بزرگترین اقتصاددانهای زن نظیر ژانت
یلن قرار دادهاســت .به این ترتیب فاوست به عنوان زنی اقتصاددان و اثرگذار
در تاریخ نیز شــناخته میشود .او در سال  1870به عنوان اقتصاددان کتاب
«اقتصاد سیاســی برای مبتدیان» را نوشت؛ کتابی که کام ًال مختصر و مفید
نوشــته شده اما محتویات آن به اصولی اساسی تبدیل شده که دانشآموزان
و دانشجویان در کتابهای اقتصاد خود میخوانند .بهعالوه این کتاب در 41
سال به صورت مکرر تجدید چاپ میشد .همین کتاب باعث شد نام این زن
به عنوان اقتصاددانی بزرگ در تاریخ ماندگار شود.
مسائلی که میلیسنت فاوست در کتابش مطرح کرده مورد بررسیهای
علمی بسیاری قرار گرفتهاست .بررسیهای «آیندهنگر» نشان میدهد یکی از
معروفترین مطالعات مربوط به ویلی هندرسون از دانشگاه آکسفورد میشود
که محتویان کتاب فاوست را به قصه تشبیه کرده و سپس به بررسی اثرات
این قصهها در دنیای اقتصاد پرداختهاست .هندرسون در مقاله خود تأکید دارد
که مقالههای فاوست در واقع ابتداییترین شکل قصههای اقتصادی هستند
که باید مورد بررسی قرار بگیرند .او از این طریق به این پرسش پاسخ داده که
چطور میتوان اقتصاد سیاسی را در قالب قصه به مخاطب آموزش داد .او تأکید
دارد که قصهگویی یکی از موثرترین شیوهها برای توسعه ایدههای اقتصادی
است و باور دارد که فاوست میتواند بهترین الگو در این زمینه باشد.
JJآموزش اقتصاد در قالب داستان
میلیسنت فاوست از نگاه هندرسون زنی قصهگو است که از طریق قصه
و داستان ،مفاهیم اقتصاد سیاسی را آموزش میدهد .البته این قصهها مورد
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تحلیل و بررســی نیز قرار گرفتهاست .مککالسکی دیگر اقتصاددانی است
که میگویــد اقتصاددانها عادت دارند ایدههای خود را با داســتانپردازی
و قصهگویی برای بقیه تعریف کنند .او در همین راســتا به ســراغ فاوست و
ایدههایش رفته تا آنها را تحلیل کند .آنچه در نهایت از این مطالعات به دست
میآید این است که قصهگویی ابزاری مناسب برای اقتصاد نئوکالسیک است
و اقتصاددانها نیز از آن بهره میگیرند .آنطور که مطالعات نشــان میدهد
ریشــه این قضیه نیز به بریتانیای کبیر و اواخر قرن هجدهم بازمیگردد .در
آن زمان است که اقتصاددانها به قدرت قصه برای آموزش مفاهیم سنگین و
خشک اقتصادی پی میبرند .در واقع زمانیکه همه به اقتصاد به چشم علمی
خشک و غیر قابل انعطاف نگاه میکردند افرادی مانند فاوست موفق شدند با
داستانگویی ،اقتصاد سیاسی را برای همه قابل فهم کنند.
قصههــای اقتصادی فاوســت تنها برای افراد بزرگســال نبود ،او حتی
داستانکهایی دارد که مخاطب آن کودک است اما محتوایش از قضا به اقتصاد
سیاسی مربوط میشود .به این ترتیب
این پدیده به یــک ایده اقتصادی بدل
شد .در حال حاضر نیز نظریه قصهگویی
میلیسنت فاوست
در اقتصاد به عنــوان ابزاری در آموزش
متولد 11ژوئن 1847در
علم اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد.
بریتانیا است و اغلب او را به
این ابزار ساده به توسعه علم اقتصاد نیز
عنوانروشنفکریفمینیست
میشناسند.امادرمجمعجهانی
کمک بسیار زیادی کردهاست .فاوست
اقتصادنامشدرفهرست
در قصههای خود تالش میکند مخاطب
اثرگذارترین اقتصاددانهای زن
یا خواننده را وادار کند درباره رویدادهای
قرارگرفتهاست.میلیسنتگارت
اقتصادی فکر کنند .بررســیها نشان
فاوستنخستینبارکتابیدرباره
میدهد نخســتین قصه او ،تجارت آزاد
تاریخ جنبش زنان در بریتانیای
کبیرنوشتامارفتهرفتهبه
را آموزش میدهد .البته علم اقتصاد به
حرکت
سمتاقتصادسیاسینیز
شکل رسمی ممکن است در برابر این
کرد .پدرش همیشه او را تشویق
مسئله مقاومت داشتهباشد اما تأثیر آن
به خواندن میکرد؛ به مرور پای
در دنیای اقتصاد به اثبات رسیدهاست.
او به فعالیتهای سیاسی باز شد.
فاوست با زنان بسیاری آشنا شد
هندرســون میگویــد قصههــای
که در زمینه حقوق زنان فعالیت
میلیسنت نوعی انقالب در دنیای علم
میکردند و از این طریق به مرور
اقتصاد به پا کردهاســت .او از یکســو
به فعال حقوق زنان تبدیل شد.
از قــدرت تخصص خودش بهره گرفته
همه او را به عنوان زنی انقالبی
و از ســوی دیگر ســعی دارد به کمک
میشناختند.هنوزهمکمتر
کسی او را به عنوان اقتصاددان
ســادهترین ابزار ،مفاهیم ســنگین و
میشناسدچراکهبیشتر
پیچیده را به مفاهیم ساده و قابل فهم
فعالیتهایسیاسیداشتهاما
تبدیل کند .قصه شاید مهمترین چیزی
در کنار آن به اقتصاد سیاسی نیز
بود که فاوســت به عنوان کارشناس به
ورود پیدا کردهاست .میلیسنت
دنیای اقتصــاد اضافه کرد و همین امر
فاوست در پنجم آگوست1929
از دنیا رفت.
کافی اســت تا نام او را به عنوان فردی
اقتصاددان ماندگار کند.

 .............................آکــادمـی .............................
توسعه در خشکسالی
چرخه آب و محیطزیست چگونه میچرخد؟

بـهـانـه

فشــار مستمر ناشی از برداشت آب برای پشتیبانی از توسعه جوامع انسانی ،باعث تخریب تنوع زیستی و زیستبومهای وابسته به آب در سراسر جهان شده است .این بهانهای
است تا در مقاله حاضر به این پرسش بنیادی پاسخ داده شود.

تمامی اشکال حیات در سیاره زمین به آب نیاز دارند .از زمانی
که موجودات تکسلولی حدود  3.5میلیارد سال پیش پا به
عرصه حیات گذاشتند و آب و انرژی مصرف کردند و رشد و
تولید مثل کردند تا مدتها بعد ،در مقیاس تاریخ زمینشناسی،
نوعی موازنه بین نیازهای زندگی و آب در دسترس بود .انسان
به صحنه طبیعت آمد و از حدود دههزار ســال قبل ،آموخت
که میتواند به جای جمعآوری ،غذای خودش را کشت کند.
انوش نوریاسفندیاری
تمدن تأســیس کند و دست به مهاجرت بزند .در  200سال
تحلیلگر حوزه آب
گذشته جمعیت انسانها رشد کرد .افراد بیشتری تغذیه شدند
و آب بیشــتری برای هر نفر تقاضا شد .در انتهای هزاره دوم
چرا باید خواند:
میالدی ،شــاید نیمی از همه منابع آب شیرین در دسترس
چرخه آب و محیط
برای تأمین نیازهای انسانی استفاده شد .یعنی دو برابر آنچه که
زیست در کنار هم و
در دهه  1960استفاده میشد .چون این منابع بین انسانها و
متاثر از هم هستند.
اکوسیستمهای طبیعی مشترک است ،انسان درباره آبی که در
در این مقاله سعی
اکوسیستمهای طبیعی برای نگهداری آن باید باقی بماند ،دچار
شده این رابطه و
تردید و دغدغه شد .شواهدی وجود داشت که جامعه انسانی
اثرگذاری آن بر
در آستانه هزاره سوم در حال نزدیک شدن ،و در مواردی عبور
همدیگر مورد بررسی
کردن از حد توانایی است که قادر باشد بیش از این سهم آب
قرار گیرد.
محیط زیست را کاهش دهد و همچنان سالمت آن و به نوعی
خودش را حفظ کند .با شروع هزاره سوم این دغدغه افزایش یافت و ضرورت صیانت و حفاظت از
سهم آب اکوسیستمها شکل جدیتری پیداکرد.
در ســطح جهانی برآورد شده است مقدار آبی که در مناطق مختلف از محیط زیست کاسته
میشود در سال  2025حدود  1/3برابر میزان برداشت سال  2000است .این افزایش برای مناطقی

چون آسیا با انتظار رشد اقتصادی باالتر آن ،بیش از رقم میانگین پیشبینی میشود .در این میان،
هزینههای اقتصادی تخریب محیط زیست بسیار زیاد است و همچنان افزایش مییابد .بر اساس
مطالعات بانک جهانی برای کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا هماکنون این خسارتها بین 2/1
درصد تولید ناخالص داخلی در تونس تا  7/1درصد تولید داخلی در ایران برآورد شــده است .این
خسارت در بودجه عمومی ،بودجه خانوار ،قدرت رقابت اقتصادی ،و عدالت بین نسلی خود را نشان
میدهد .در صورت ادامه روند موجود و زوال محیط زیست ،بخش مهمی از این امکانات ممکن است
در آینده در دسترس نباشد.
در ایران ،با عبور از مرز بهرهبرداری بدون تنش یا کمتنش از منابع آب تجدیدپذیر که دو تا سه
دهه پیش اتفاق افتاد و تقریباً قطع جریان الزم برای اکوسیســتمها در حال حاضر ،خشک شدن
تاالبها و دریاچههای متعدد ،تخلیه مخازن آب زیرزمینی و آلودگی آنها و منابع آب ســطحی،
کاهش شدید رطوبت خاک ،تشکیل کانونهای انتشار غبار و ریزگرد و تشدید فرایند بیابانزایی در
کشور مزمن شده است .این مقاله به توضیح دالیل بروز این وضعیت از دیدگاه رابطه آب و محیط
زیست (سامانه پشتیبانی از حیات ،اکوسیستمهای خشکی و اکوسیستمهای آبی) و ضرورت توجه
به آن میپردازد .به عبارتی ،تمرکز این مقاله تحلیل رابطههای میان جامعه انســانی ،منابع آب و
اکوسیستمها ،برای روشن کردن چرایی و چگونگی اجبار به حفاظت اکوسیستمهای حیاتی است

عکس :رضا معطریان

آکــادمـی
و نشان دادن آنکه چگونه این تالشها باید درمسیر مدیریت بههمپیوسته منابع آب مشهود و بارز
باشد.
JJآبکره و زیستکره
زمین سومین سیاره در منظومه شمسی است ،که دارای اتمسفری با اکسیژن آزاد ،اقیانوسهایی
متشکل از آب مایع و بزرگترین مکانی است که حیات بر روی آن جریان دارد .از دیدگاه «جغرافیای
فیزیکی» زمین به الیههایی تقسیم میشود که عبارتاند از زیستکره ،جوکره ،سنگکره و آبکره.
زیســتکره یا بیوسفر به آن الیه کره زمین گفته میشــود که در آن زندگی وجود دارد .این الیه
زیستگاه و پرورنده حیات انسانها ،حیوانات ،پرندگان ،ماهیان ،خزندگان ،حشرات ،باکتریها و سایر
موجودات و اشکال حیات است .بیوسفر تا الیهها و اقشار زیرین زمین که ریشههای درختان و دیگر
موجودات زنده در آن میتوانند نفوذ کنند ،ادامه دارد .بیوسفر در اراضی سخت لیتوسفر (سنگکره)
فقط تا عمق چندمتری ادامه دارد ،به استثنای برخی انواع باکتریها که در الیههای عمیقتر نیز
حضور دارند .زیســتکره در الیههای آبکره ،جوکره و سنگکره قرار دارد .آبکره یا هیدروسفر
مجموعه آب موجود در زیر ،رو و فضای یک سیاره است .زمین تنها سیاره در نظام شمسي است
که مقادیر زیاد آب مایع در سطح آن وجود دارد .میان آبکره و دیگر الیههای زمین رابطه متقابلی
است که در اینجا تمرکز بر رابطه بین آبکره و زیستکره است.
آبکره منشأ حیات و تداوم آن در کره زمین است .آبکره از دو بخش ثابت و متحرک تشکیل
شده است .آب شور اقیانوسها بخش اعظم ذخایر آبی ثابت کره زمین یا آبکره را تشکیل میدهند.
بخش عمده منابع آب شیرین نیز به صورت ثابت است که در قطبها یا اعماق زمین قرار دارد و
به راحتی در دسترس نیست .با تبخیر آب از اقیانوسها و سایر پیکرههای آبی ،ذخایر متحرک آب
شــیرین و پاک در چرخه آب وارد میشوند .آب تبخیرشــده در این چرخه در جو زمین حرکت
میکند .بخار آب متراکم و تبدیل به ابر میشود ،میبارد و در سطح و زیر زمین حرکت میکند و
دوباره به اقیانوس میپیوندد .حجم آب ورودی به این چرخه در طول یک سال نسبت به کل ذخایر
آبکره زمین بسیار بسیار کم (حدود چهارصدم درصد حجم آبکره) است .آب ورودی به چرخه
آب در طبیعت با تودههای آب و هوایی ،اقیانوسها و دریاها ،کوهها و دشــتها ارتباط مســتمر و
گستردهای دارد .مبنای آب تجدیدپذیر ،همین چرخه آب است (البته پس از کسر بارشهای مربوط
به اقیانوسها) که به شکل کارآمدی آب را در زیستکره در دسترس جانداران و موجودات سطح
خشکیها ،ازجمله انسان ،قرار میدهد .نسبت آب تجدیدپذیر  20درصد از کل حجم آب در گردش
ساالنه بدون در نظر گرفتن تبخیر و نزدیک به  8درصد پس از کسر تبخیر از سطح خشکیهاست.
بدین ترتیب حجم منابع تجدیدپذیر آب در قارهها با کسر تبخیر  44هزار و  800میلیارد مترمکعب
در سال است که  95درصد آن به صورت جریانهای سطحی ظاهر و فقط  5درصد آن به صورت
نفوذ مستقیم در آبخوانها (ذخایر آب زیرزمینی) ذخیره میشود .از این نظر است که ذخایر آب
شــیرین قابل دسترس زیستکره ،محدود و آسیبپذیر تلقی میشود .هرچند بهره همه قارهها و

نکتههایی که باید بدانید
[آبخیز/حوضه واحدی است که در آن توازن بین انسان و طبیعت میتواند
محقق شود .تمامی بارشها بعد از رسیدن به سطح زمین به دو بخش آب
سبز و آب آبی تقسیم میشود.
[تولید دیم  60درصد تولید مواد غذایی دنیا را تشکیل میدهد .این نسبت
برای کشور ایران به دلیل شرایط اقلیمی و مدیریتی آن حدود  10درصد
است.
[آب سبز جریان آب تبخیرشدهای است که اکوسیستمهای خشکی را
پشتیبانی میکند و آب آبی روانابی است که اکوسیستمهای آبی را پشتیبانی
میکند و برای مصارف انسانی در دسترس است.
[استمرار ورود آلودگیها ،سرانجام از تاب و توان تحمل زیستبوم فراتر
تناپذیری ختم میشود.
میرود و به خسارتهای فراوان و احتماالً برگش 
سامانههای آب زیرزمینی به ویژه منابع آب شیرین آسیبپذیر هستند:
وقتی آلوده شدند ،برگشت به شرایط قبلشان دشوار و پرهزینه است.
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کشــورها از این منبع محدود ،یکسان نیست .از این نظر توجه به امکانات و محدودیتها الفبای
مدیریت جدید آب اســت .سهم کشور ایران از سطح خشکیهای جهان  1.2درصد و از جمعیت
جهان یک درصد و از آب تجدیدپذیر  0.3درصد است.
 JJآب و اکوسیستمها
اکوسیستم مجموعهای از موجودات زنده و محیط زندگی آنهاست .اکوسیستمها دارای ساختار
مرکبی از کارکردهای بههمپیوســتهاند که توسط میلیونها موجود زنده متفاوت ایجاد میشود.
سامانههای انسانساخت در مقام مقایسه با اکوسیستمها ،مجموعه سادهای با اثربخشی محدود است.
بزرگترین اکوسیستم شناختهشده ،زیستکره است .اکوسیستمهای بیشماری در داخل زیستکره
شکل گرفتهاند که به دو دسته کلی اکوسیستمهای آبی و اکوسیستمهای خاکی تقسیم میشوند.
JJاکوسیستم خشکی ،اکوسیستم آبی (آب سبز و آب آبی)
در یک آبخیز/حوضه آبریز ،بارش بین طبیعت و جامعه انسانی و بین سامانه خشکی و آبی به
اشتراک گذاشته میشود .بنابراین آبخیز/حوضه واحدی است که در آن توازن بین انسان و طبیعت
میتواند محقق شود .تمامی بارشها بعد از رسیدن به سطح زمین به دو بخش آب سبز و آب آبی
تقسیم میشود .آب سبز جریان آب تبخیرشدهای است که اکوسیستمهای خشکی را پشتیبانی
میکند و آب آبی روانابی است که اکوسیستمهای آبی را پشتیبانی میکند و برای مصارف انسانی در
دسترس است .سامانه جریان آب سبز بیانگر آب مصرفی جنگلها ،مراتع و اراضی دیمکاری است.
به طور کلی این آب اکوسیستمهای خشکی را و به طور اخص تولیدات دیم را برقرار نگاه میدارد.
تولید دیم  60درصد تولید مواد غذایی دنیا را تشکیل میدهد .این نسبت برای کشور ایران به دلیل
شرایط اقلیمی و مدیریتی آن حدود  10درصد است .آب آبی از باالی بلندیها به پایین ،از زمین
به سیستمهای آبی در جایی که برای مصارف جوامع انسانی در دسترس است ،جریان مییابد .با
برداشت آب برای پشتیبانی از فعالیتهای وابسته به آب انسان ،آب آبی ،ذخیرهسازی و استحصال
میشود و به مناطق شهری و صنعتی انتقال مییابد .اکوسیستمها ،حتی آنهایی که سکونتگاه برای
گیاهان و جانوران در بیابان فراهم میکنند ،واقعاً به آب وابســتهاند .برخی از اکوسیستمها مانند
جنگلهــا ،باتالقها ،یا مراتع ،به آب باران و برخی دیگر مانند تاالبها ،به آب زیرزمینی یا تلفیق
متفاوتی از آب شور و شیرین در اکوسیستمهای ساحلی وابستهاند.
JJخدمات محیطزیستی
اکوسیستمها خدمات اساسی را برای بشر مانند توسعه اقتصادی -اجتماعی و سامانه پشتیبانی
از حیــات تأمین میکنند .خدمات برای توســعه اقتصادی -اجتماعــی از طریق ظرفیت مولد
اکوسیستمهای خشکی (چوب ،هیزم ،دارو ،گیاه و نظایر آن) و اکوسیستمهای آبی (ماهی ،غذاهای
دریایی و نظایر آن) ارائه میشــود .از این رو ،ظرفیت مولد هردو نوع این اکوسیستمها باید حفظ
شود .اکوسیستمهای خشکی نقش اساسی در فرایند تولید رواناب به عهده دارند ،چون آنها مقادیر
کالنی از آب سبز را مصرف میکنند .یعنی دوسوم بارش بر خشکیها را .به عنوان مثال هماکنون
جنگلکاری افریقای جنوبی فعالیتهای بالقوه کاهنده روانابها عنوان میشود .چنانکه اشاره شده،
خدمات اکوسیستمی ،عالوه بر پشتیبانی از حیات ،به طور مستقیم جنبههای مولد برای توسعه
اقتصادی و اجتماعی نیز دارد .اکوسیستمهای مناظر طبیعی ممکن است بر اساس خصوصیاتشان
کام ًال از یکدیگر متفاوت باشند ،بر اساس تفاوت اصلی میان مراتع و جنگلها و بر اساس خصوصیات
پوششی با گونههای غالب که با تغییر آب و هوا تغییر میکنند .سامانههای آب آبی و اکوسیستمهای
آبی که از آنها میزبانی میکنند ،نهتنها منافع «در جریان» مانند اســتفادههای تفریحی ،ترابری،
رقیقسازی آلودهکنندهها ،ایجاد سکونتگاههایی چون تاالب عرضه میکنند ،بلکه منابع زندهای نیز
مانند ماهی ،پرندگان آبزی ،صدفدارها و غیره از آنها صید میشوند.
خدمات محیط زیستی ایجادشده مهمی در چرخه آب بعضاً مربوط به تاالبها است .این تاالبها
میتوانند در داخل خشــکی یا در مناطق ســاحلی باشند .وسعت تاالبهای جهان  ۵۷۰میلیون
هکتار است که تقریباً چهار دهم درصد مساحت خشکیهای کره زمین را تشکیل میدهند .طبق
تقسیمبندی کنوانسیون رامسر  ۴۲تیپ تاالب در سه دسته اصلی «تاالبهای ساحلی -دریایی»،
«تاالبهای داخل خشــکی» و «تاالبهای مصنوعی» در جهان وجود دارد 30 .درصد گیاهان و
جانوران کره زمین درتاالبها زندگی میکنند و تاالبها  20درصد وزن خود قابلیت ذخیرهسازی

خدمات محیط زیستی تاالبها در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی معمو ً
ال در چهار گروه تأمین و تدارک (آب و غذا)،
تنظیم و حفاظت (ریزغبار ،امواج دریا و سیل ،تغییرات آب و هوایی ،آلودگیها و امراض) ،پشتیبانی (چرخه غذایی و
گردهافشانی) و فرهنگی (احساس آرامش ،تفریح و تفرج و احترام به طبیعت) مورد توجه قرارمیگیرند.

کربن دارند .خدمات محیط زیستی تاالبها در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی معموالً در چهار
گروه تأمین و تدارک (آب و غذا) ،تنظیم و حفاظت (ریزغبار ،امواج دریا و سیل ،تغییرات آب و هوایی،
آلودگیها و امراض) ،پشتیبانی (چرخه غذایی و گردهافشانی) و فرهنگی (احساس آرامش ،تفریح
و تفرج و احترام به طبیعت) مورد توجه قرارمیگیرند .در گذشته نزدیک دیدگاه منفی نسبت به
تاالبها وجود داشت و با توجه به سابقه بیماریهایی چون ماالریا ،عموم معتقد بودند که آنها مکانی
بیارزش و حتی زیانبار و محل پرورش حشرات موذی و موجب آلودگیهای محیط زیستیاند .اما
با دریافت و درک بیشتر کارکرد آنها ،دیدگاهها در حال تغییر است و حتی متخصصان اقتصاد محیط
زیست ارزش تاالبها را ده برابر جنگلها و دویست برابر زمینهای زراعی برآورد میکنند .در ایران
بیش از  ۸۴تاالب با اهمیت بینالمللی با وسعت تقریبی  3میلیون هکتار شناسایی که از بین آنها
تاکنون  35تاالب در قالب  24عنوان با مساحت یک میلیون و نیم هکتار در کنوانسیون رامسر ثبت
شدهاند .در حال حاضر  6تاالب بینالمللی به لحاظ شرایط در وضعیت مطلوبی نیستند و در لیست
منترو به عنوان تاالبهای در معرض خطر قرار گرفتهاند.
واژه خدمات در اصطالح «خدمات اکوسیستمی» مضمون اقتصادی دارد .جنبه قابل اندازهگیری
و سنجش دارد تا برای مخاطبان عمومی و حتی برنامهریزان و تصمیمگیران بیشتر قابل لمس و
سبک و سنگین کردن باشد .در واقع این کارکردها واقعاً ارزش اقتصادی و مالی دارند و میتوانند
برای تعریف و راهاندازی کســب و کارها مورد توجه قرار گیرنــد .این دیدگاه در طرح حفاظت از
تاالبهای ایران نیز وجود دارد .شــروع این طرح از سال  1384بوده ،در  3پایلوت اولیه اجرا شده،
برای  14تاالب برنامه تهیه شده و برای  4تاالب دیگر در دست تهیه است .در همین طرح ،پرداختن
به موضوع «تدوین طرحهای کسب و کار» و «پرداخت برای خدمات اکوسیستمی» قرار است به
طور پایلوت آغاز شود ،با این دیدگاه که چنانچه معیشت جوامع محلی و بومی با محیط زیست و
تاالب گره بخورد ،این جوامع خود به بهترین شکل ممکن وظیفه حفاظتی خود را انجام میدهند.
به تبعیت از این دیدگاه ،ممکن اســت مناطقی بتوانند به نحوی اداره شوند که نیازشان به منابع
عمومی و دولتی کمتر شود و به ظرفیتها و امکانات محلی متکی شوند .این برنامه برای  5تاالب
«کانی برازان» آذربایجان غربی« ،زریوار» کردستان« ،چغاخور» چهارمحال بختیاری« ،حله» بوشهر
و «شادگان» خوزستان در حال تهیه و تدوین است.
بنیادیترین وظیفه در استفاده پایدار از یک سرزمین ،به رسمیت شناختن وابستگی انسانهای
ساکن آن سرزمین به سامانه پشتیبانیکننده از حیاتی است که بدون آن نه غذا ،نه سوخت و چوب،
نه حیات وحش ،نه گردهافشــانی گیاهان و نظایر آن وجود نخواهد داشــت .به طور ویژه ،مناطق
ســاحلی ،رودها ،دریاچهها ،مصب رودها ،آبخوانها ،اجزایی از چرخه آب هستند که فواید زیادی
برای جوامع انســانی به ارمغان میآورند و باید حفاظت شوند ،فوایدی چون ماهیگیری ،ترابری،
فعالیتهای تفریحی ،پایداری حیات گیاهان آبی و رودخانهای ،استحصال آب برای آبیاری ،تولید
انرژی ،مصارف شهری و خانگی.
JJآب و حفاظت اکوسیستمها
در قرن گذشــته ،منابع آب برای افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت،
بدون آنکه سازگاری آن با پایداری اکوسیستمهای حیاتی مورد توجه قرار گیرد .شهرنشینی و سایر
تغییرات در کاربری اراضی ،عملیات کشــاورزی نادرست ،و صنعتی شدن از فعالیتهایی بودند و
هستند که میتوانند رژیمهای کمی و کیفی آب را در زیستبومها تغییر دهند و در نتیجه آنها را به
شکل نامطلوبی دچار دگرگونی سازند .مداخالت انسانی از نظر تاثیرات اکوسیستمی آب مدخلهای
متعددی دارد ،برخی به صورت مستقیم از طریق مداخله در جریانها و مسیرهای محلی آب و برخی
غیرمستقیم از طریق مداخله در نفوذپذیری خاک ،پوشش گیاهی و تولید رواناب .چون کارکردهای
اکولوژیک آب به طور مستمر توسط فعالیتهای انسانی به صورت تغییر کاربری اراضی ،تولید زیست
توده ،آلودگی و زوال کیفیت آب دچار اختالل میشــود ،مقابله با بههمپیوستگی زیستی بین آب
شــیرین در گردش و اکوسیستمها چالشی کلیدی است .بر این اساس ،بین کارکردهای گوناگون
آب ،نیاز به دادوگرفت اســت ،وظیفهای که انجام آن حتی از تالشهای متعارف برای تحویل آب
به خانوارها ،صنعت و کشــاورزی پیچیدهتر است .آب ،غذا و مواد اولیه الزم برای امنیت معیشتی
انسان ،از محیط زیست پیرامون مراکز جمعیتی سرچشمه میگیرد .هرچند که این منابع نمیتوانند
بدون تغییر دادن بخشهایی از مناظر طبیعی (حفر چاهها ،انتقال آب با تونل ،ســاخت سدهای
مخزنی ،وجین کشتزارها ،پاکسازی جنگل برای استفاده از چوب ،زهکشی ،تسطیح اراضی و نظایر

آن) مورد بهرهبرداری واقع شــوند .این تغییرات اکوسیستمهای محلی را به هم میزند .هرچقدر
غذای بیشتری برای تغذیه جمعیت رو به رشد باید تولید شود ،اول به مصرف کود شیمیایی و بعد
علفکشها تکیه دارد تا محصوالت گیاهی بیشتری تولید شوند .آب استحصالشده پس از استفاده
به صورت فاضالب آلوده و آب برگشتی به سیستم منابع آب بازمیگردد ،مگر آنکه روی آن در حد
باال عملیات پاالیش انجام شــود .آب آبی همچنین برای آبیاری برداشت میشود .طی استفاده از
بخشــی از این آب  -بهرهبرداری مصرفی -به جریان آب سبز برمیگردد در شرایطی که مازاد آن
(بخش مصرفنشده) آب برگشتی به آب آبی را تشکیل میدهد .آب برگشتی به طور معمول با موارد
شیمیایی عملیات کشاورزی و مواد غذایی موجود در خاک آلوده میشود .در مناطق خشک که برای
تولید کشاورزی ،اراضی «آبیاری» میشوند ،این اقدام نیز به آثار جنبی محیط زیستی میانجامد
(خوراکوری ،آلودگی آب ،زهدارشــدن اراضی ،شــوری خاک و آب و نظایر آن) .برخی از این آثار
قابل اجتناب و برخی اجتنابناپذیر است .تولید پسماند (زبالههای انسانی ،صنعتی و )...نیز موجب
بههمریختگی بیشــتر اکوسیستمهای محلی میشود .با رشد جمعیت این بههمریختگی تشدید
میشــود ،و آثار جنبی اکولوژیکی افزایش مییابد که توجه بیشتر بخشهایی از اقشار اجتماعی
را به اهمیت این موضوعات جلب میکند .توســعه انســانی به طور جدانشدنی با ذخیرهسازی و
کنترل آب همراه اســت .طی قرن بیستم ،برای توسعه زیرساختهای آبی در اثر عوامل متعددی
که برجستهترین آنها جمعیتشناسی ،سیاسی و اقتصادی بودند ،اقداماتی انجام شد .این اقدامات به
تغییرات بسیار هیدرواکولوژیکی با طیف وسیعی از پیامدها منجر شد .فشار مستمر ناشی از برداشت
آب برای پشتیبانی از توسعه جوامع انسانی ،باعث تخریب تنوع زیستی و زیستبومهای وابسته به
آب در سراسر جهان شده است .همزمان با آن زوال کیفی آب و افزایش درجه حرارت باعث کاهش
ظرفیت زیستگاههای حیاتی میشود و به سرعت گونههایی را نابود میکند .نواحی واقع در مجاورت
آبراههها پاک و هموار میشوند ،و زیستگاههای حاشیهای ،غنی از تنوع محیط زیستی ،به آسانی از
دست میروند .در شرایطی که ارزیابی اقتصادی از چنین محدودههایی قابل انجام است ،این ارزیابی
نمیتواند پیچیدگی به لحاظ اکولوژیکی ناشناختهای را که جزو ذاتی تصمیمات انسانی درباره نحوه
استفاده و مدیریت آب و خاک است در خود منعکس کند.
در چند دهه آینده پیشرانهای قوی به صورت ادامه رشد جمعیت ،جهانی شدن ،صنعتی شدن
و تالش برای محو فقر و گرسنگی قابل پیشبینی هستند که حتی تغییرات محیط و مناظر طبیعی
را بیشــتر میکنند .همه اینها ورود به رویکردهای منطقیتر به محیط زیست را الزامی میسازد،
چگونه؟ با در نظر گرفتن موضوعاتی که به یکدیگر وابستهاند.
کیفیت آب ورودی به اندازه کمیت آب بااهمیت اســت .تغییرات زیســتبوم ممکن است در
اثر تغییرات جزئی در کیفیت آب باشــد .آلودگیهای چندگانه معمــوالً به طور همافزایی با هم
ترکیب میشوند و پیامدهای شدتیافته یا متفاوتی بروز پیدا میکند ،نسبت به آثار تجمعی که هر
آلودهکننده به صورت تفکیکی ممکن است داشته باشد .استمرار ورود آلودگیها ،سرانجام از تاب و
توان تحمل زیستبوم فراتر میرود و به خسارتهای فراوان و احتماالً برگشتناپذیری ختم میشود.
سامانههای آب زیرزمینی به ویژه منابع آب شیرین آسیبپذیر هستند :وقتی آلوده شدند ،برگشت
به شرایط قبلشان دشوار و پرهزینه است.
JJمدیریتتطبیقی اکوسیستممحور
برای اطمینان از محیط زیســت آبی پایدار برای مردم و اکوسیســتمها ،به توســعه محیط
سیاســتگذاری که برخوردار از اطالعات مناسب و سامانههای مدیریتی صاحب برنامه مشخصی
باشــد ،نیاز است .محیط زیست آبی شامل مناطق ســاحلی ،رودها ،دریاچهها ،مصب رودها ،آب
زیرزمینی ،آب موجود در خاک و حتی جو زمین ،جزئی از چرخه آب محسوب میشوند .مدیریت
این محیط برای منفعت پایدار انسان آشکارا به توسعه سیاستهای محیط زیستی مشوق سالمت
اکوسیستمها و ایمنی انسانها نیاز دارد ،بر طبق مدیریت و بهرهبرداری از تسهیالت و سامانههای
مرتبط .در دهمین ســمپوزیوم بینالمللی رودها و کنفرانس نیاز محیط زیســتی ،برگزارشده در
بریسبین استرالیا ،در  3تا  6سپتامبر  2007حدود  750دانشمند ،اقتصاددان ،مهندس ،مدیر منابع
و سیاستگذار از  50کشور بیانیه معروف به «بیانیه بریسبین» را صادر کردند که نکات کلیدی آن
درباره اهمیت ،اخطارها ،توجهات و تدابیر الزم ،در  15بند تنظیم شد که در تدوین شیوه مدیریتی
مورد نظردر این بخش ،از آنها نیز استفاده شده است .در مجموع شیوه مدیریتی مطلوب باید دارای
جامعیت و کلنگری ،توانمندی از نظر تشخیص دادوگرفت میان کارکردهای مختلف اکوسیستمی و
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آکــادمـی
توانمندی از نظر اصول مدیریت تطبیقپذیر با توجه به یادگیری اجتماعی ،انعطافپذیری و تابآوری
اکوسیست مهاباشد.
JJجامعنگری
از دهه  1970توجه به آثار توسعه منابع آب بر محیط زیست جلب شد و روشهایی برای ارزیابی
اثر محیط زیستی طرحهای آب بســط و گسترش پیدا کرد .در این میان کوششهای به مراتب
کمتری صرف ارزیابی آثار محیط زیســتی استراتژیهای مدیریت منابع آب شد که الزم است به
ویژه در کشور ما ،این کاستی برطرف شود .به عالوه قب ًال اکوسیستمهای خشکی به طور سنتی به
عنوان بخشی از کاربری اراضی عنوان میشدند ،بدون توجه به مقادیر عمده آبی که آنها از طریق
فتوستنز مصرف میکنند .اما توجه به آب سبز ،اکوسیستمهای خشکی را در برنامههای مشترک
مدیریت بههمپیوسته آب و خاک حايز اهمیت کرده است .تاکنون ،مهندسان عمران و محیط زیست
به مطالعه بخشی از سیستم و طراحی اجزای مشخص یک سامانه مهندسی توجه داشتهاند .از حاال
به بعد ،توجهات فراتر از کارکرد اجزای منفرد میرود و کارکرد کل سیستمها و تعامل سیستمها با
یکدیگر در نظر گرفته میشود  -برای نمونه ،به تأثیر بهرهبرداری از طرحهای بزرگ آبی بر مصب
رودخانه و ماهیگیری ساحلی توجه میشود ،بر این اساس آبی که به دریا میریزد« ،تلف» نمیشود،
چون این درک به وجود آمده که تغییر جریان آب به سمت اکوسیستمهای آب و مصب رودخانهها
بر کارکرد آنها تأثیر دارد و باید برای آنها نیز سهمی قايل بود.
JJتوانایی در تشخیص دادوگرفتها
چنانکه از همکنشی انسانها و پدیدههای اکولوژیکی در سامانه پشتیبانی از حیات برمیآید،
دادوگرفتی باید در فرایندهای مدیریت بههمپیوسته اتفاق بیفتد .در این فرایند ،باید به ابعاد مهم
باالدست/پاییندســت توجه شود .بخش باالدستی آبخیز یا آبریز میزبان تعدادی فعالیت متأثر از
آب است ،شامل تغییر کاربری اراضی ،تعدیل جریانها ،بار آلودگی ،و نظایر آن .همه آنها با هم بر
جریان رودخانه ،از نظر تغییرات فصلی و کیفیت جریانی که به منطقه پاییندست میرود ،اثرگذارند.
گروداران ( )Stakeholdersپاییندســت در تعدادی از فعالیتها و پدیدههای وابسته درگیرند:
هم در استفاده مســتقیم برای مصارف خانگی ،خدمات شهرداریها ،صنعت ،کشت آبی و نظایر
آن و هم خدمات اکولوژیکی در تاالبهای مجاور آبراهها ،اکوسیســتمهای آبی و اکوسیستمهای
ساحلی .چنانکه قب ًال اشاره شد ،در این نوع بررسیها دو نقطه تمرکز مکمل در مقیاس اکوسیستم
باید از یکدیگر تفکیک شــوند :در یک طرف حفظ یک اکوسیستم در مکان معین برای نیازهای
مشخص جامعه محلی؛ و در طرف دیگر ،هنگامی که تمرکز بر ظرفیت تولید پایدار سامانه حیات در
مقیاس آبخیز/آبریز قرار دارد .به همین منظور ،ایجاد ظرفیت انسانی و نهادی برای انجام بررسیها
و مشارکت فعال گروداران و یادگیری از تجربیات گذشته و مستندسازی آنها ،در فرایند تشخیص
و تصمیمگیری درباره دادوگرفتها ،اکیدا ً توصیه میشــود .میتوان تعارض رو به افزایشی را بین
اســتفادههای «در جریان» و «خارج از جریان» آب برای حفاظت از اکوسیستمها پیشبینی کرد.
خوشبختانه در سالهای اخیر تشخیص بهتر و رو به پیشرفتی به وجود آمده که آب استفادهشده
برای حفظ محیط زیست ،یا بههمپیوستگی اکوسیستمی ،نیازهای انسانی را نیز ،با عرضه خدماتی
که برای مردم مفید است ،میتواند تأمین کند .مطالعات نقش آب در اکوسیستمها توانایی ما را برای
ارزشگذاری آن و درک فرایندهای اکوسیستمی بزرگمقیاس ،درازمدت و میزان جریان آب مورد
نیاز آنها ارتقا داده است.
JJمدیریتتطبیقپذیر
انگاره متعارف قبلی برای تأمین «موازنه اکوسیستمی» ،یعنی ثبات دائمی و حفاظت مطلق ،در
حال حاضر به دالیلی هواداری ندارد .انسان باید بیاموزد که با تغییر زندگی کند .پژوهش تأثیرگذار در
این تغییر نگاه از آن «واندرلی یو» و همکاران در سال  2000درباره زوال اراضی در منطقه مدیترانه
در اثر فعالیتهای جامعه انسانی در طول بیستهزار سال است .مفهومسازی «همتحولی فرایندهای
جامعه و محیط زیست» از نتایج این بررسی بود .براساس نتایج این بررسی جهانبینی گذشته درباره
جامعه و طبیعت که آنها را سیستمهایی نزدیک به تعادل فرض میکرد ،کنار گذاشته شده و به جای
آن نگرش پویایی انتخاب شده است .در این نگاه این «ثبات» است که احتماالً باید یک استثنا تلقی
شود و از این رو ارزش تحلیل ویژه را دارد .یعنی ،به جای مفروض دانستن ثبات و تحلیل تغییر ،به
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مفروض دانستن تغییر و تحلیل ثبات نیاز افتاده است .از این مقدمه باید دریافت که ثبات یک استثنا
از نظر تشدید پیوندهای میان اقدام انسانی و اکوسیستمهای محلی است .مشابه آن ،انگاره حفاظت
بیشتر از اکوسیستمها به طور ثابت و متواتر به نفع رویکردهای مدیریت اکوسیستممحور در حال
تضعیف شدن است .یک نگاه دیگر به رابطه بین مدیریت بههمپیوسته آب و خدمات اکوسیستمی،
مدیریت آبخیزها به عنوان دارایی است که مجموعهای از کاالها و خدمات اکولوژیکی عرضه میکند.
برخــی از این خدمات با یکدیگر همفزونی دارند و برخی در تعارضاند .بنابراین ،انجام دادوگرفت
هدفمند از دیدگاه انسانی الزم است تا موازنه جدیدی در محیط طبیعی اکوهیدرولوژیکال ،ریشهدار
شود .خدمات اکوسیستمی و منابع آب باید به شکل بههمپیوسته مدیریت شود .آبخیز و آبریز باید به
روشی تطبیقی مدیریت شوند تا تابآوری سامانه پشتیبانی از حیات در قبال حوادث غافلگیرکننده
و تکانهای ،حفاظت و از سوق دادن اکوسیستمها به سمت شرایط آسیبپذیرتر ،پرهیز شود.
JJتعیین و ارتقای معیارها
معیارهایی باید برای حفاظت از ظرفیت تولید پایدار پشتیبانی از حیات توسعه پیدا کند .این
به معنی تشــخیص کارکردهای کلیدی برای تولید کاالهای اجتماعی و اقتصادی مهم ،خدمات
اکوسیستمهای خشــکی مهم از نظر اکولوژیکی ،کاالهای اجتماعی و اقتصادی مهم اکوسیستم
آبی و خدمات اکوسیســتمی آبی مهم از دیدگاههای مختلف ،ضروری است .در این میان ،سیل و
خشکسالی نوعی بههمریختگی اکوسیستم است که میتواند پیامدهای زیادی بر زیستبومهای
تاالبی و جنگلی داشته باشد .دورههای خشکسالی و سیل ،بخش طبیعی زیستبومها هستند و
زیستبومها خود را با آنها سازگار میکنند و از آنها تأثیر میپذیرند .سیالبها و رسوبهای همراه
آنها میتوانند زیستبومهای طبیعی را دوباره از آب فراوان کنند و باعث انباشت خاک حاصلخیز
برای گیاهان (شامل نباتات غذایی) باشند .انسان از طریق فعالیتهایش رژیمهای بههمریزی که
موجودات زنده را در طول زمان تغییر میدهد ،به وجود میآورد .بنابراین ،بههمریختگی ممکن است
کام ًال متنوع باشد :بههمریختگی طبیعی ،غیرطبیعی ،و ترکیبی .بنابراین نیاز به تأمین «کشسانی
یا انعطافپذیری» کافی اکوسیستم نسبت به تغییرات ناگهانی در شرایط محیطی مانند طوفان،
آتشسوزی ،خشکسالی یا حوادث ناگهانی آلودهکننده وجود دارد .اکولوژیستها از این «کشسانی»
به عنوان «تابآوری» نسبت به بههمریختگی یاد میکنند.
JJبهره سخن
آب از طریق کارکردهای بســیار گوناگونش ،نقشهای چندگانهای در دینامیک اکوسیستمها
و سامانههای اجتماعی ایفا میکند .کارکرد تعیینکننده و اکسیر حیاتی اکوسیستمهای خشکی،
به عنوان حامل مواد غذایی ،و اکوسیستمهای آبی به عنوان زیستگاه .در سامانههای اجتماعی آب
کارکردهای اجتماعی بنیادی برای پشــتیبانی زندگی انسان ،تولید غذا و تولید انرژی و به عنوان
محیط واســط برای حمل دورریزها و ترابری و حاللی روان و جاری ،به عنوان یک تعدیلکننده
میکرو کلیما در انتشار پیوسته پیامدها ،یک حامل انرژی در مقیاس جهانی و نظایر آن بر عهده دارد.
به شکل عمومیتر ،اکوسیستم میتواند به صورت «عامل تولید» اصلی و پویایی برای توسعه
اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شود .اکوسیستمها مقادیر زیادی منابع تجدیدپذیر و خدمات
اکوسیستمی تولید میکنند که بهزیستی جامعه انسانی بر پایه آنها استوار است .این به معنی آن
است که استفاده انسانی از این منابع و خدمات به وجود ،نگهداری و بهرهبرداری از اکوسیستمهای
چندکارهای وابسته است که گردش آب در آنها به مثابه «جریان خون» در بدن ،حیاتی است.
از مطالب مدیریتی بررسیشده نیز برمیآید که چگونگی حفظ تابآوری سامانه پشتیبانیکننده
از حیات آبخیز یا به طور مشخص کارکردهای کلیدی تولیدی آن سامانه ،یک مالحظه مهم است
که باید در برنامهها به آن توجه شود .موضوع کلیدی ،تأمین ظرفیت برای جذب تغییرات دائمی
بدون از دست دادن ظرفیت دینامیکی اکوسیستم برای عرضه کاالها و خدمات اکولوژیکال است.
وظیفه برجســته در این خصوص« ،مدیریت تطبیقی آبخیزمحور» (آنگونه که در مقاله پایهای
شماره  9همیاری جهانی آب تألیف خانم فالکن مارک آمده است) با هدف حرکت به سمتی است
که حق انتخابها را برای آینده به طور مطمئنی ،بتوان حفظ کرد و از کف نداد .باید از فروپاشی و
نابودی کامل سیستم به هر طریقی و با اقدام در اولین فرصت ممکن ،اجتناب کرد تا هم از تزلزل
بیشتر معیشت اقشار آســیبپذیر جوامع محلی کاسته و هم منابع آب و خاک برای نسل آینده
حفاظت شود.

وجود سرمایه اجتماعی به میزان کافی و مناسب در یک جامعه ،سبب برقراری
انسجام و یکپارچگی اجتماعی و اعتماد متقابل میشود و هزینه همکاریهای
گروهی کاهش مییابد و نتیجه عملکرد گروه و جامعه بهبود مییابد.

حل بحرانها با تکیه بر سرمایه اجتماعی
نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت آب چیست؟

بـهـانـه

مشکالت زیستمحیطی و منابع پایه موجود ،ناشی از مشکالت عمل جمعی همه مردم هستند و از این منظر ،برای حفاظت از محیط زیست و منابع پایه و منابع طبیعی نیاز بهاقدام جمعی
است .پیشنیاز این اقدام جمعی چیست؟ پاسخ فاطمه پاسبان را در این مقاله بخوانید.

در ادبیات توســعه پایدار ،برای دستیابی به اهداف آن وجود
و بهکارگیــری انواع ســرمایه ضــرورت دارد .تعریف بوردیو
از سرمایه وســیعتر از معنای پولی سرمایه در اقتصاد است،
ســرمایه یک منبع عام اســت که میتواند شــکل پولی و
غیرپولــی و همچنین ملموس و غیرملمــوس به خود گیرد
( .)Anheier et al, 1995بنابراین ،به نظر بوردیو ،سرمایه
هر منبعی است که در عرصه خاصی اثر بگذارد و به فرد امکان
فاطمه پاسبان
دهد که سود خاصی را از طریق مشارکت در رقابت بر سر آن
کارشناس اقتصاد توسعه
به دست آورد ( .)Stone, 1998سرمایه انواع مختلف دارد.
معموالً اقسام سرمایه را به سرمایه فیزیکی ،انسانی ،فرهنگی
چرا باید خواند:
و اجتماعی تقســیم میکنند که هریک شــامل دستهای از
نسبتسرمایه
انواع سرمایه میشود .به عنوان نمونه سرمایه فیزیکی شامل
اجتماعیجامعهبا
ثروت ،درآمد ،ماشین آالت و امالک میشود .سرمایه انسانی
حل چالشهایی چون
دربرگیرنده میزان دانش و تحصیالت ،تخصص و مهارت ،هوش
چالشمحیطزیست
و معلومات است .سرمایه فرهنگی به انضباط شخصی ،پرکاری،
یا بحران آب چیست؟
نگاه آیندهنگر ،توجــه و تاکید بر علم و تحصیالت باال گفته
در این مقاله میتوانید
میشود .نهایتاً سرمایه اجتماعی که شکلی از همبستگی جامعه
واکاوی این نسبت را
است که در آن گروههای مردم با حضور خویش در پروژههای
بخوانید.
اجتماعی در عین حال كه نفع فردی خود را نیز دنبال میکنند
به اهداف توسعهای نیز کمک میکنند (احمد امانی و همکاران.)1391 ،
از نظر بوردیو ،سرمایه اقتصادی به درآمد پولی و همچنین سایر منابع و داراییهای مالی گفته
میشود و تظاهر نهادینهاش را در حقوق مالکیت مییابد .سرمایه اقتصادی به واسطه خصلتش در
دنیای امروز به مثابه پول و اشــیاي مادی اســت که در مقابل تولید کاال و خدمات به کار میرود
(بوردیو .)137 :1384 ،از طرف دیگر بوردیو ســرمایه اجتماعی را چنین تعریف ميكند« :سرمایه
اجتماعی عبارت است از مجموع منابع فیزیکی یا غیرفیزیکی در دسترس فرد یا گروهی که دارای
شبکه نســبتاً بادوامی از ارتباطات نهادینهشده با آشناییهای دوجانبه و محترم هستند» (فیلد،
.)24-23 :1385
در ادبیات توسعه همواره عوامل مختلفی را برمیشمرند تا مسیر و بستر مناسب برای حضور و
عینیت یافتن شاخصهای توسعه پایدار مهیا شود که حضور و عینیت بخشیدن انواع سرمایه و از
جمله سرمایه اجتماعی ،ضرورت مییابد .در این میان سرمایه اجتماعی شالوده و اساس کار گروهی
و جمعی و داوطلبانه است .سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای همکاریهای گروهی است .هرچه
میزان آن بیشتر باشد ،گروه در راه دستیابی به اهداف خود هزینههای کمتری را میپردازد .اگر در
گروهی به سبب نبود ویژگیهایی همچون اعتماد و هنجارهای مشوق مشارکت ،سرمایه اجتماعی
به اندازه کافی فراهم نباشد ،هزینه همکاریها افزایش خواهد یافت .در مقابل وجود سرمایه اجتماعی
به میزان کافی و مناســب در یک جامعه ،سبب برقراری انسجام و یکپارچگی اجتماعی و اعتماد
متقابل میشــود و هزینه همکاریهای گروهی کاهش مییابد و درنتیجه عملکرد گروه و جامعه
بهبود مییابد (کلمن.)462 :1377 ،
ســرمایه اجتماعی را میتوان مجموعه ارزشها ،اعتقادات ،طــرز تلقیها ،رفتار و هنجارهای

اجتماعی دانست .تفاوت سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایهها مانند سرمایه مادی و سرمایه فیزیکی،
در این است که این شکل از سرمایه ،حاصل روابط و تعامالت اجتماعی مبتنی بر اعتماد و مشارکت
اعضای گروههای اجتماعی است و به شکل عینی و فیزیکی وجود ندارد .تفاوت دیگر اینکه سرمایه
اجتماعی هرچه بیشــتر مصرف شود افزایش خواهد یافت و درصورت عدم مصرف رو به کاهش و
نابودی خواهد گذاشت .وقتی پیرامون خود را نظاره کنیم متاسفانه افول سريع سرمایه اجتماعی را
در کشور مالحظه میکنیم که نگرانکننده است.
برای همین اســت که امروزه سرمایه اجتماعی یکی از عوامل اصلی در توسعه پایدار کشورها
است .مشکالت زیســتمحیطی و منابع پایه موجود ،ناشی از مشکالت عمل جمعی همه مردم
هســتند و از این منظر ،برای حفاظت از محیط زیســت و منابع پایه و منابع طبیعی نیاز بهاقدام
جمعی است .استیل ( )2008معتقد است که سرمایه اجتماعی ،چارچوبی را برای درک وضعیت
رفتار زیستمحیطی فراهم میکند و عالوه بر آن سرمایه اجتماعی ،تعامل افراد و گروههای مختلف
را در شناسایی منافع زیستمحیطی فراهم میکند ،هزینههای اقدامات جمعی را کاهش میدهد،
همکاری متقابل سودمند و هماهنگ را تسهیل میکند و هنجارها را تجویز و فرد را وادار ب ه چشم
پوشی از منافع شخصی میکند و عمل او را در جهت منافع جمعی قرار میدهد (صالحی و دیگران،
 .)1391با توجه به ادبیات موضوع ،به نظر میرســد ســرمایه اجتماعی بر پایه مفاهیم آن یعنی
شبکهسازی ،اعتمادسازی و هنجارسازی بتواند بر رفتار محیطزیستی و حفاظت و صیانت از منابع
پایه و طبیعی جامعه تاثیرگذار باشد.
مسئله آب در حال حاضر چالش جهانی است و در روز جهانی آب سال  2018پیشبینی شده
که تا ســال  2050اگر کاری برای مسئله آب انجام نشود حدود  5میلیارد نفر در مناطق مختلف
جهان دسترسی به آبشان اندک میشود و از این رو باید کاری کرد و «ما نیاز به راهحلهای جدید
در مدیریت منابع آب داریم تا بتوانیم چالشهای ناشی از امنیت آب به دلیل رشد جمعیت و تغییرات
اقلیمی را مدیریت کنیم ».به نظر میرسد توجه به سرمایه اجتماعی و کاربرد آن در مدیریت منابع
آبی میتواند یکی از این راهکارها باشد .شواهد تجربی نشان میدهد که توجه به سرمایه اجتماعی و
ارتقای آن در مسئله آب میتواند پیامدهای مطلوبی داشته باشد .به عنوان نمونه در تحقیقی گزارش
شده است که در نپال سیستم آبرسانی تحت مدیریت مردم در نگهداری و حفاظت از آب و تضمین
افزایش بهرهروی آب در بخش کشــاورزی دارای عملکرد بهتری از سیستم تحت مدیریت دولت
بوده است ( .)Lam,1998در مدیریت مسئله آب به ویژه در بخش مصرف الزم است دیدگاههای
مردم را تغییر داد و ریشــههای باورها و انگیزههای مردم و همچنین عوامل مؤثر بر این باورها را
تغییر و تحول داد .از طریق مؤلفههای سرمایه اجتماعی میتوان رویکرد اندیشهای مصرفکننده
و تقاضای آب را که متجلی در رفتار مصرفی و مطلوبیت او میشــود تحت تأثیر قرار داد .اهمیت
توجه به سرمایه اجتماعی در مدیریت بهینه آب باعث شده که رویکرد مدیریتی دولتی جای خود
را به رویکرد تصدیگری آب بدهد .تصدیگری آب به مجموعهای از سیستمهای سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و اداری که به منظور توسعه و مدیریت آب و ارائه خدمات آب در سطوح مختلف جامعه
ایجاد میشوند ،اطالق میشود .در تحقیقات مختلفی نقش شبکههای اجتماعی و تحلیل روابط بین
ذینفعان در تصدیگری آب و مدیریت مشارکتی آب مورد ارزیابی قرار گرفته که نشاندهنده اهمیت
آن در مدیریت بهینه آب است (خطیری و دیگران .)1394 ،با توجه به اهمیت موضوع و مسئله آب
در کشور به نظر میرسد برگشت به سرمایه اجتماعی و تقویت آن تنها رویکرد مؤثر برای مدیریت
بهینه آب در کشور است که کمترین هزینه با کارایی باال را به دنبال دارد.
آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادودو ،خرداد 1397

29

آکــادمـی

اصالحات اقتصادی؛ راه یا بیراهه

اولویت با اصالحات سیاسی است

بـهـانـه

مدتی است که برخی از گروههای سیاسی از ارجحیت اقتصاد به همه وجوه توسعه بهخصوص سیاست میگویند .باید درباره این ایده ،چرایی و چگونگی آن پرسید .این مقاله پاسخی
تحلیلی است به این فرضیه .مهدي معتمدیمهر معتقد است که با توسعه همهجانبه و توسعه سیاسی و انسانی است که میتوان به آینده توسعه اقتصادی امیدوار بود.

مهدی معتمدی مهر
تحلیلگر


چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
آینده تکیه صرف بر
توسعه اقتصادی و به
حاشیه راندن توسعه
بدانید ،خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.

سالهاســت که از دوران اصالحات به این ســو ،دستگاههای
تبلیغاتی جریان محافظهکار درصدد القای این دیدگاه غیرواقعی
برآمدهاند که اقتصاد ،تنها مسئله اصلی کشور است و اصالحطلبان
در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی مردم فاقد هرگونه اراده و برنامه
هستند .مستمسک این شائبه ،طرح ضرورت «توسعه سیاسی» و
تمرکز بر حقوق و حاکمیت ملت از سوی رئیس دولت اصالحات
بود .البته محافظهکاران هم با آنکه از سال  1384تا  1392توانستند
هر ســه قوا را به دســت بگیرند ،عم ً
ال نهتنها در بهبود وضعیت
اقتصادی توفیقی نداشتند ،بلکه در طول  8سال دولت نهم و دهم
و با وجود برخورداری از درآمد بیســابقه نفتی ،شاخصهای رشد
اقتصادی را به منفی  6درصد تنزل دادند .همپیمانان و حامیان این
گروه ،در این دوران چشــمها را بستند و بحران اقتصادی جامعه و
صعود دالر از  1000تومان به  3500تومان و کاهش شدید تولید
ملی را نادیده گرفتند.
اما بــا روی کار آمــدن دولت تدبیر و امیــد که جهتگیری
اصالحطلبانــه دارد ،برخــی محافظــهکاران ســنتی و عمــوم
نومحافظهکارانی که جز بــه منافع فردی و گروهی خود ،تعهدی
دلواپسی
به منافع ملی و حقوق و حاکمیت ملت نشان ندادهاند ،با
ِ

نکتههایی که باید بدانید
[بنا به تعاریف شناختهشده از مفهوم رشد اقتصادی که مبتنی بر تغییرات بنیادین در اقتصاد
و افزایش ظرفیتهای تولیدی است ،این تحول کمی و کیفی ،منوط به توسعه انسانی و افزایش
ظرفیتهای نهادهای اجتماعی و بخش خصوصی است.
[حاکمیت چین به همان میزان که در میدان «تیانآنمن» در مقابل مردم سرسختی نشان
داد ،در مواجهه با نظام سرمایهداری جهانی نرمش به کار برد و امروزه صنایع چینی بخشی از
نظام سرمایهداری و نظام تولید جهانی به شمار میآیند.
یسازی» که از اوایل دهه  70تا امروز در جامعه ما مطرح میشود ،تجربهای است
[«خصوص 
شکستخورده که منجر به ایجاد یک قطب اقتصادی بدون شناسنامه در ایران شده است.
[اقدامات خسارتبار یادشده در حوزه اقتصادی ایران را نمیتوان سهو و خطا قلمداد کرد و
بلکه تعمدا ً و بر اساس دالیل مشخص و در سایه فقدان نظارت نهادهای مدنی قوی مانند احزاب
و رسانههای مستقل صورت پذیرفت هاند.
[مدتی است که خبری در خصوص واگذاری سرمایههای نهادهای نظامی مطرح شده است.
صرفنظر از چرایی ،باید پرسید که این سرمایه به کدام بخش واگذار خواهد شد؟ دولتی،
خصوصی یا تعاونی؟ تجربه نامبارک خصوصیسازی پاسخی مشخص و ناامیدکننده به این
سوال میدهد.
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تجدیدنظرطلبانهای در مبانی انقالب اســامی ،دوباره نسبت به
اولویتســازی و اصلی جلوه دادن مســائل اقتصادی دست پیش
گرفتند .عملکرد صدا و سیما و برخی حمایتهای پنهان و آشکار در
تامین امنیت هرگونه اعتراضات خیابانی مبتنی بر مطالبات اقتصادی
علیه دولت قابل انکار نیستند.
انگیزههای سیاســی محافظهکاران در برجســتهنمایی بحران
اقتصادی کشور ،البته نوعی فرافکنی بوده و در گریز از پاسخدهی به
عملکرد و مواضع غیرمسئوالنهشان قابل فهم است که در حمایت تام
از آن که معیار «بصیرت» نامیدند و «معجزه هزاره سوم» خواندند،
هرچه در توان داشتند ،کوتاهی نکردند و امروزه همگان معترفاند
کــه هماو به عنوان عامل اصلی پدید آوردن بحران ملی کنونی در
عرصههای اقتصادی ،سیاسی ،محیط زیست ،روابط بینالمللی و...
شناخته میشود و از دیگر سو ،تمرکز بر مسئله اقتصادی ،ناظر بر
نوعی رقابت منصرف از منافع ملی اســت که به منظور ممانعت از
پیشبرد برنامههای کالن دولت انجام میشود و به قصد بیکفایت
نشــان دادن دولت روحانی و یا حتی ایجاد زمینههای سقوط آن
یکند.
شآفرینیم 
نق 
بنا به تعاریف شناختهشده از مفهوم رشد اقتصادی که مبتنی بر
تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیتهای تولیدی است ،این
تحول کمی و کیفی ،منوط به توسعه انسانی و افزایش ظرفیتهای
نهادهای اجتماعی و بخش خصوصی اســت .اقتصاددانانی مانند
آمارتیاسن که اصوالً معتقدند توسعه یعنی «آزادی» و بدون رعایت
حقوق ملت ،هرنوع توسعه ،ممکن و پایدار نخواهد بود؛ به عبارت
دیگر میگویند که اصالحات اقتصادی بدون توسعه سیاسی مقدور
نیست و متناسب با رشــد آزادیهای سیاسی و حاکمیت قانون
تحقق میپذیرد .خالصه آنکه اصالحات اقتصادی ،آخرین گام در
روند توسعه پایدار در هر جامعهای است.
در غیاب توسعه سیاسی و امنیت قضایی ،هر نوع ادعا در خصوص
افزایش ظرفیتهای اقتصادی جامعه مانند رشد بخش خصوصی،
اشتغال و تولید ،واقعبینانه نيست و شعاری توخالی بیشتر به نظر
نمیرســد .در فضایی امنیتی که حقوق اساسی شهروندان نادیده
گرفته شود و دستگاه قضایی متاثر از آرای مردم نباشد و با اختیاراتی
گسترده بتواند آزادیها و حقوق ملت را محدود و نقض کند و در
شرایطی که بسیاري از صنایع در حوزههای بیمه ،آموزش ،بهداشت،
راهسازی و ...فاقد توجیه اقتصادیاند و محاسبات سرمایهگذاری در
حوزه صنعت و تولید ،حتی در مقایسه با برآوردهای سود رسمی
بانکها حکایتی از سودآوری ندارند ،چگونه میتوان به رشد بخش

در شرایطی که بسیاري از صنایع در حوزههای بیمه ،آموزش ،بهداشت ،راهسازی و ...فاقد توجیه اقتصادیاند و محاسبات
سرمایهگذاری در حوزه صنعت و تولید ،حتی در مقایسه با برآوردهای سود رسمی بانکها حکایتی از سودآوری ندارند ،چگونه
میتوان به رشد بخش خصوصی و افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی امیدوار بود؟

خصوصی و افزایش ســرمایهگذاری داخلی و خارجی امیدوار بود؟
ســوال اصلی این است که ســرمایهگذار خارجی بنا بر چه انگیزه
اقتصادی و کدام شاخص امنیتی باید سرمایه خودش را وارد کشور
کند و مطمئن باشد که هم خودش مصونیت دارد و هم سرمایهاش
از امنیت درازمدت برخوردار است؟
برخی از محافظهکاران ،چین کمونیست را مثال میزنند و در
سالیان گذشته هم بارها گفته بودند که عالقهمند به الگوی توسعه
چینی هســتند که بدون رعایت آزادیهای سیاسی ،از باالترین
ضریب رشد اقتصادی برخوردار بوده است .صرفنظر از اینکه چرا
الگوی پیشــرفت کشوری مســلمان که داعیهدار نظام جمهوری
اسالمی و برآمده از انقالبی مردمی و اسالمی است که آرمانهایش
آزادی (حاکمیت ملت) ،استقالل (حاکمیت ملی) و جمهوریت و
اسالمیت بوده است ،باید نظامی کمونیستی باشد ،باید یادآور شد
که حاکمیت چین به همان میزان که در میدان «تیانآنمن» در
مقابل مردم سرسختی نشان داد ،در مواجهه با نظام سرمایهداری
جهانــی نرمش به کار برد و امروزه صنایع چینی بخشــی از نظام
ســرمایهداری و نظام تولید جهانی به شمار میآیند و ماهیت این
صنایع ،نهتنها کمونیستی نیست ،که با شبکههای مالی چندملیتی
و با اقتصاد جهانیشده ،پیوندهای گسترده و غیرقابل انکاری دارند.
جهت توجه بیشــتر محافظهکاران عالقهمند به الگوی چینی
توسعه ،خاطرنشــان میسازد که جهان کمونیســم دو ابَرقدرت
سیاسی و اقتصادی داشت :شوروی و چین .امروزه اثری از شوروی
نیست .تحلیلها و گزارشهاي اجتماعی از جامعه شوروی نشان
میدهند که در همان دوران خفقان و دیکتاتوری حزب کمونیست
که مردم عادی حتی از امکان اندوختن یک «روبل روسی» بیبهره
بودند و کمترین نارضایتی یا اقدامی از ســوی ســرویس امنیتی
كاگب رصد میشد ،هزاران میلیارد دالر توسط کارگزاران و مدیران
دولتی فاســد از مسیر نظارت قانونی خارج شد و دستگاه امنیتی
هم نتوانست مانع شود؛ چرا که كاگب خود بخشی از نظام فساد
سازمانیافته حاکم بود.
ابَرســرمایهداران روسی که پس از سقوط شوروی ،سرمایههای
خــود را در چارچوب ســاختارهای مافیایی وارد روســیه کردند،
سرمایهداران دوران تزاری نبودند .نقش این سرمایهداران در سقوط
کشور شوراها را نباید نادیده گرفت .اشتباه تاریخی گورباچف این
بود که به اولویت پروســتریکا (اصالحات اقتصادی) میدان داد و
گالسنوست (اصالحات سیاسی و فرهنگی) را به مرحله بعد وانهاد
و توجه نکرد که در غیاب اصالحات سیاسی و وجود زیرساختهای
نظارتی غیررسمی ،الیگارشــی ثروت در جهت دادن به تحوالت
سیاسی دست باال را پیدا خواهد کرد.
«خصوصیســازی» که از اوایل دهه  70تا امروز در جامعه ما
مطرح میشــود ،تجربهای است شکستخورده که منجر به ایجاد
یک قطب اقتصادی بدون شناسنامه در ایران شده است .این ایراد،
البته متکی به برخی مشکالت ساختاری در اقتصاد ایران هم هست.
اصل  44قانون اساسی ایران میگوید :نظام اقتصادی ایران به سه
بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی تقسیم میشود .پرسش بنیادین
در این راســتا این است که نهادهایی مانند آستان قدس ،قرارگاه
خاتماالنبیا یا بنیاد مستضعفان و کمیته امداد و ...در کدامیک از این
سه بخش جا دارند؟ پاسخ :هیچکدام.
علیاالصول ایــن نهادها و حتی ســازمان تامین اجتماعی و

شهرداریها باید در ساختار نهادهای عمومی و مردمی تقسیمبندی
شوند اما کشــور ما فاقد نهاد عمومی است؛ چرا که شاخصهای
حقوق عمومی ارتقا نیافتهاند و عمــا نهادهای مالی و اقتصادی
یادشده در حوزه اقتصاد حاکمیتی ( که اعم بر قوه مجریه است) جا
داده میشوند .معنای این سخن آن است که نهتنها این سهم عظیم
از مدیریت اقتصادی کشور ،بیبهره از چابکی و سودآوری مدیریت
بخش خصوصی اســت ،که اصوالً متاثر از سیاســتگذاریهای
غیراقتصــادی و بلکــه سیاســی و حتــی ایدئولوژیک اســت.
سرمایهگذاریهای کالن مالی و ساخت کارخانههای عظیم صنعتی
که در دوران دولت نهم و دهم در ونزوئال و سوریه و عراق انجام شد،
در همین راستا قابل تحلیل است .بنا بر کدام توجیه کارشناسی،
ایران خودرو یا ســایپا باید کارخانههای خود را در این کشورها بنا
میکردند؟ چگونه است که ما فهمیدهایم که برای مدیریت یک تیم
فوتبال بینیاز از مدیران کارآزموده خارجی نیستیم اما هنوز به این
نتیجه نرسیدهایم که مدیریت در حوزه صنایع کالن ،نیاز به بازنگری
اساسی در پیشفرضها و شیوههای مدیریتی نو و علمی دارد؟
اقدامات خســارتبار یادشــده در حوزه اقتصــادی ایران را
نمیتوان سهو و خطا قلمداد کرد و بلکه تعمدا ً و بر اساس دالیل
مشخص و در ســایه فقدان نظارت نهادهای مدنی قوی مانند
احزاب و رسانههای مستقل صورت پذیرفتهاند .باید پرسید که
چرا پایینترین رشــد اقتصادی چهل ســال گذشته در دوران
ریاستجمهوری محمود احمدینژاد ایجاد شد و میزان خسارت
وارده بر پیکر اقتصاد ملی ما حتی از دوران جنگ هشتســاله
هم بیشتر بود؟ پاسخ :فقدان آزادیهای سیاسی و ایجاد فضای
ســرکوب و جو امنیتی که امکان انحالل ســازمان مديريت و
برنامهریزی (به عنوان یک نهاد نظارتی رسمی) و به حاشیه راندن
نهادهای مدنی (احزاب ،سندیکاها ،شوراهای کارگری ،رسانههای
مستقل و )...را فراهم کرد.
مدتی اســت که خبــری در خصوص واگذاری ســرمایههای
نهادهای نظامی مطرح شده است .صرفنظر از اینکه اصوالً چرا باید
این نهادها در طول این سالیان در حوزه فعالیتهای اقتصادی ورود
میکردند ،باید پرسید که این سرمایه به کدام بخش واگذار خواهد
شد؟ دولتی ،خصوصی یا تعاونی؟ تجربه نامبارک خصوصیسازی
پاسخی مشخص و ناامیدکننده به این سوال میدهد.
امروزه تحقق آزادیهای بنیادین که در قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران به رسمیت شناخته شده است ،نهتنها پیشنیاز سایر
گونههای توسعه و شرط الزم بهبود شرایط اقتصادی است ،بلکه
اســاس دکترین امنیت ملی ایران و گامی در جهت مهار شکاف
فزاینده دولت -ملت به شمار میرود .خطای گورباچف ،اولویت
دادن به توســعه اقتصادی بود که به فروپاشــی اتحاد جماهیر
شــوروی منجر شد .ایران نه امپراتوری است و نه اتحاد جماهیر.
تضعیف دولت مرکزی در ایران ،معادل با تجزیه و تهدید تمامیت
ارضی خواهد بود .افراد و جریانات و احزاب سیاسی که باور دارند
براندازی نظام جمهوری اسالمی یک راهبرد معارض با منافع ملی
و تمامیت ارضی و همسو با فروپاشی سیاسی و اجتماعی ایران
است ،اعم از اصالحطلب و محافظهکار باید هوشیار باشند که اصلی
کردن اصالحات اقتصــادی و ممانعت از گردش آزاد اطالعات و
آزمودن آزمودهای پرمخاطره
ارتقای شــاخصهای دموکراتیک،
ِ
است.

اشتباه تاریخی
گورباچف این
بود که به اولویت
پروستریکا
(اصالحات
اقتصادی) میدان
داد و گالسنوست
(اصالحات سیاسی
و فرهنگی) را به
مرحله بعد وانهاد
و توجه نکرد که
در غیاب اصالحات
سیاسی و وجود
زیرساختهای
نظارتی
غیررسمی،
الیگارشی ثروت
در جهت دادن به
تحوالت سیاسی
دست باال را پیدا
خواهد کرد
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آکــادمـی

خلق توسعه از درون توسط زنان

فرصتهای پیشرو کدام است؟

بـهـانـه

جایگاه زنان در توسعه کجاست؟ دهه  70میالدی بهعنوان دهه بینالمللی زنان نامگذاری شد .از این دهه توجه زیادی به نقش زن در توسعه شد و انگیز ه الزم برای تغییرات در نگاههای
تبعیضآمیز ایجاد شد .اما اینکه آیا اطالق این عنوان ،تغییری در سیاستهای کالن به وجود آورد یا نه ،موضوع مقالهای است که آن را میخوانید.

فرشته طوسی
پژوهشگر حوزه زنان

چرا باید خواند:
اگر به موضوع زنان
و توسعه عالقهمند
هستیدومیخواهید
تاریخچه این موضوع
را بدانید خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.

توسعهوجنسیت
سویههای
مختلفی دارد
که میتوان به
آنها پرداخت.
توسعه اقتصادی،
سیاسی،اجتماعی،
محیطزیست و...
ولی هیچکدام را
نمیتوان عنصری
متقدمتر از دیگری
برشمرد و بقیه
را بر این اساس
کنار زد
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توسعه همیشــه کلیدواژه مهم و دردسرسازی بوده است ،همین مفهوم
باعث ایجاد خطکشیهای زیادی شده و کشورها را در جهان به چندین نوع
تقسیم کرده است .کشورهای زیادی که طبق شاخصهای سازمان ملل متحد
و آمار و ارقامی که منتشــر میشود ،طبقهبندی میشوند .اما آیا میشود به
این ارقام و شاخصها اعتماد کرد و آنها را اساس پیشرفت و یا عقبماندگی
کشورها قرار داد؟
برای اولین بار در دهه  ،1960موضوع توسعه مطرح شد .درآمد ناخالص
ملی ،شاخص اندازهگیری آن عنوان شد .به عبارت دیگر ،رشد درآمد ناخالص
ملی برای کشورها حکایت از سالمت اقتصادی و توسعه میکرد .در این دهه
رویکرد جنسیتی به توسعه وجود نداشت.
زنان در این دوره نیروی کار ارزان حساب میشدند ،افرادی که میتوانند به
چرخه اقتصادی کمک بیشتری کنند و فرقی نمیکرد که چقدر در این روند
استثمار بشوند .در واقع زنان ،نیروی کار دستدومی بودند که دستمزد پایینی
هم دریافت میکردند و تبعیض مضاعفی را متحمل میشــدند .این رویکرد
سالیان سال به صورت یک نوع نگاه غالب رواج داشت .روند توسعه از یک طرف
قرار بود که روند اشتغالزایی را گسترش ببخشد و از طرف دیگر زنان ،از صحنه
اقتصاد رسمی هر روز دورتر و به حاشیه رانده میشدند .از طرفی ظرفیتی برای
توسعه اجتماعی زنان باز نمیشد و آنها مجبور بودند که با کارهای غیررسمی و
حاشیهای بتوانند خود را در این روند جامعهپذیری حفظ کنند.
به خاطر همین بود که رویکرد جدید در توسعه ظهور کرد ،دهه  1975تا
 1985به عنوان دهه بینالمللی زنان نامگذاری شد .اما آیا اطالق این عنوان،
تغییری در سیاســتهای کالن به وجود آورد؟ این عناوین باعث شــد که
توجهات زیادی به نقش زن در توسعه شود و انگیزههای الزم برای تغییرات در
نگاههای تبعیضآمیز و ابزارهای گذشته ایجاد شود .برای مثال وزارتخانهها
و معاونتهایی مربوط به زنان در بعضی از کشــورها ،شــروع به کار کردند و
سازمانهای غیردولتی در این زمينه ایجاد شدند .اما آیا این کافی بود؟ مسئله
اینجا بود که زنان در این میان از جایی وارد میدان شــدند و نقش آنها دیده
شد .اما این دیده شدن تنها به بخش کوچکی از نقش آنها تعلق گرفت و وجوه
زیادی از تبعیض علیه زنان و ســاختارها و ریشههای آن در رابطه با توسعه
ل نشده بود که به صورت ریشهای
همچنان مغفول مانده بود .نهتنها تبعیض ح 
و ساختاری در سطوح اجتماعی و اقتصادی با برنامههای توسعه و نسخههای
یکسان آن برای تمامی جوامع ،بیشتر رسوخ کرده بود.
سالها گذشت تا نظریهپردازان متوجه این قضیه شدند که خود توسعه
بهمثابه توســعه تبدیل به یک مسئله شده اســت و حل این مسئله نسخه
یکســانی ندارد و راهحلی به صورت مشخص و واضح برای همگان نمیتوان
ارائه داد .در این میان بود که تالش شــد تا این فرآیندهای پنهان که بیشتر
باعث نابرابری و تضعیف زنان از نظر اقتصادی و اجتماعی شده است ،برطرف
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شــود .این تالشها در بدو امر با انجام پژوهشهای گستردهای انجام شد و
پژوهشگران در کشورهای مختلفی تالش کردند که از این مرحله عبور کنند.
آنها فهمیدند که بدون نظر گرفتن ساختارهای مردساالرانه و همراهی مردان
در این مسیر و تبیین بسترهای الزم برای زنان ،نمیشود بحث زنان در توسعه
مطرح شود .به همین خاطر از زمانی که بحث جنسیت و توسعه وارد ادبیات
نظریهپردازان شــده است سالهای بسیار زیادی نمیگذرد .اما در این میان
همچنان که جهشهای زیادی اتفاق افتاده است اما راه زیادی هم مانده است
تا بتوان نقاط تاریک را روشن کرد.
JJتوسعه اجتماعی و برابری
توســعه و جنسیت سویههای مختلفی دارد که میتوان به آنها پرداخت.
توســعه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،محیطزیســت و ...ولی هیچکدام را
نمیتوان عنصری متقدمتر از دیگری برشــمرد و بقیه را بر این اساس کنار
زد .به همین خاطر اســت که باید دقت کرد که در بررسی بحث جنسیت و
توسعه ،هیچکدام از متغیرهای موجود را فدای دیگر متغیرها نکنیم و بتوانیم
به صورت موازی به هرکدام از آنها بپردازیم ،چراکه عقب راندن هرکدام از آنها
و در حاشیه گذاشتنشان ،باعث میشود که فرآیند پیشروی زنان را تکعلتی
و یکجانبه نگاه و این امر را کند کنیم .توســعه اجتماعی و انسانی یکی از
بخشهای مهم مبحث توسعه است .حتی آمار و ارقامی که سازمان ملل در
بخش توسعه منتشر میکند ،سالها طول کشید که به شاخصهای انسانی
هم درون آن توجه کند و آن را جزئی از فرآیند توســعه قرار دهد .توجه به
شاخصهایی مثل فقر ،توزیع درآمد ،تغذیه ،مرگومیر نوزادان ،امید به زندگی
بهتر ،باسوادی ،آموزشوپرورش ،دسترسی به اشتغال ،مسکن ،آبرسانی...،
از شــاخصهایی بود که در مرور زمان برای شناخت معیارهای توسعه بهکار
برده میشد .شــاخصهای آموزش ،امید به زندگی و تولید ناخالص داخلی
تشکیلدهنده اجزای شاخص توسعه انسانی به شمار میروند و شاخص توسعه
انسانی ،در واقع میانگین این سه شاخص است .این سه مؤلفه در کشورها برای
تمام افراد یک جامعه بدون توجه به جنسیت محاسبه میشود .توسعه انسانی
با عالمت اختصاری ( )HDIو به صورت تعدیلیافته بر حسب جنسیت با نماد
( )GDIدر میان شاخصهای توسعه در سازمان ملل نشان دادهشده است.
نکته قابل توجه در بررسی این دو شاخص در کشورها نشاندهنده اعداد و
ارقام متفاوت در داخل یک کشور است ،که این امر خود موضوعی قابلبررسی
است .در سال  ۲۰۱۵اجالس کميسیون وضعیت زنان سازمان ملل به بررسی
کارنامه  ۱۶۸کشــور جهان که در کنفرانس پکن در ســال  ۱۹۹۵درزمینه
برداشتن گامهای مشخص برای رفع شکاف جنسیتی و بهبود شرایط زنان به
مثابه نیمی از جامعه بشری در  ۱۲موضوع و محور نگرانکننده برای زنان و
دختربچهها متقبل شده بودند ،پرداخت و آمارهای مشخصی هم از آنان منتشر

بحث تقسیمکار و نحوه مشارکت زنان و مردان در امور خانگی و بیرون از خانه ،همچنان یکی از مهمترین چالشهایی
است که زنان یا بهنوعی فعاالن حقوق زنان با آن درگیر هستند .رابطه تنگانگ توسعه اقتصادی و اجتماعی در این میان
هرچه بیشتر خودش را نشان میدهد.

شد .از نظر سازمان ملل ،توسعه اجتماعی ،عبارت است از «افزایش ظرفیت
نظام اجتماعی ،ســاختار اجتماعی ،نهادها ،خدمات و سیاست بهرهگیری از
منابع برای زندگی مطلوبتر که در معنای وسیعتر دربردارنده ارزشهایی است
که معطوف به توزیع بهتر درآمد ،دارایی و فرصتهاست».
اما در قبال این رویکرد ،نظریاتی وجود دارند که با نگاهی دیگر به بحث
توسعه اجتماعی نگاه میکنند و سویههای مارکسیستی و عدالتطلبانه دارند.
به نظر دونگ کیم« ،توسعه اجتماعی درجهای از ســـاختار اجتماعی است
کـــه به اکثریت محروم جامعه نهتنها اجازه تقاضا برای برخورداری از سهم
خود از منابع ملی را مـیدهد ،بـلکه در راه رسـیدن به آن هدف ،آنها را یاری
میکند ».توسعه اجتماعی و زنان از منظر فمینیستها هم بهگونهای دیگر
قابلبررسی است .فمینیستهای لیبرال و مارکسیست به نقش کار خانگی
زنان اهمیت چندانی نمیدادند و آن را در متغیرهای خود نادیده میگرفتند.
در حالــی که بحث کار خانگی یکی از مهمترین مباحث موجود در ارتباط با
زنان است و باید راجع به آن تصمیمگیریهای مهمی از طرف دولتها اتخاذ
ل گرفته است،
شود .بحث بیمه زنان خانهدار و چالشهایی که حول آن شک 
یکی از نمونههايی است که درگیری فعلی برنامهریزان را با این مفهوم نشان
میدهد .فمینیستهای سوسیالیست ،اهمیت کار خانگی را نشان میدادند
و سعی میکردند ارتباط میان ساختارهای خانواده و ساختارهای عمومی را
بررسی كنند تا چرایی تمایزهای متقارن مـــیان این دو ساختار را در مورد
زنان کشف کنند .راهحل آنها مشارکت کامل زنان در امور تولید بیرون از خانه
ی است،
در شــرایط برابری جنسی و تحول روابط خانگی و عدم تقارن جنس 
بهگونهای که روابط مسلط و تابعیت میان مردان و زنان مـحو شـود.
بحث تقسیمکار و نحوه مشارکت زنان و مردان در امور خانگی و بیرون از
خانه ،همچنان یکی از مهمترین چالشهایی است که زنان و یا بهنوعی فعاالن
حقوق زنان با آن درگیر هستند .رابطه تنگانگ توسعه اقتصادی و اجتماعی در
این میان هرچه بیشتر خودش را نشان میدهد و دولتها با مداخله و تنظیم
برنامههایی کوتاهمدت و درازمدت باید باعث تسریع این روند شوند .تغییرات در
ذهنیت افراد و ...همگی بهنوعی است که سالها برای تغییر آن زمان الزم است.
عاملیت و ساختار باید با تعامل در کنار هم تأثیرگذار باشند.
JJفروپاشی تصویر واحد از زنان
مهمترین اتفاق این بود که نظریهپردازانی وارد میدان شدند که انگارههای
نظریات کالسیک توسعهگرا را از بین بردند و متوجه شدند که خطی که برای
توسعه زنان ترسیمشده است ،تنها متعلق به قشر خاصی از زنان است :زنان
سفیدپوست و تحصیلکرده .در کنار آن زنان طبقات کمدرآمد و سیاهپوستان
و ...را در بر نمیگیرد .در ارتباط با کشورهایی که به نام جهان سوم نامگذاری
شدهاند هم نمیتوان نقشه راه توسعهگران را از بیرون دنبال کرد ،زنانی که در
بستر فرهنگی و قومیتی متفاوتی رشد کردهاند ،باید از درون راهی برای توسعه
باز کنند .این شــکاف ،زمانی خودش را عریانتر جلوه داد که سیاستهای
شرقشناسانه غربیان برای پیشرفت و توسعه کشورهای در حاشیه ،به بنبست
خورد و فمینیســتهای جدیدتری هم پا به عرصه گذاشتند و خواستند که
زنان ،کلیت واحدی تصور نشــوند و تفاوتها در بین زنان شناســایی شوند.
نمیتوان با طــرد و حذف زنان با فرهنگهای مختلف و یکیانگاری ،آنها را
توانمند کرد و توانمندســازی زنان ،زمانی مهم تلقی میشود که زمینههای
متفاوت شناسایی شــوند .در واقع این تحلیل بسیار غلط بود که زنان را به
عنوان یک ســوژه از قبل ساختهشده ،گروه منسجم با منافع و خواستهای
یکسان بدون در نظر گرفتن طبقه ،قومیت یا موقعیت نژادی یا تضادها ،فرض
میگرفت و از آن طرف هم پدرســاالری را امری یکسان و یکشکل در تمام
جهان در نظر میگرفت .تصویری که از زن جهان ســوم نشان داده میشد،

نکتههایی که باید بدانید
[توسعه برای ما مسیر خطی نیست که قرار باشد تمام مراحل آن را طی کرده باشیم .مسیر
پیشروی زنان ما از طرق گوناگون و در بسترهای متفاوت در حال خلق شدن است.
یگوید سیستمهای تبعیض نژادی ،طبقات اجتماعی ،جنسیتی ،تمایالت
[نظریه تالقی م 
جنسی ،اقلیتی ،ملیتی و سِ نی از ویژگیهای ساختار دوسویه سازمانهای اجتماعی است
که تجربیات زنان سیاهپوست را شکل میدهد و در واقع زنان سیاهپوست آن را به وجود
آورد هاند.
[زنانی که در بستر فرهنگی و قومیتی متفاوتی رشد کردهاند ،باید از درون راهی برای
توسعه باز کنند.
[از نظر سازمان ملل ،توسعه اجتماعی عبارت است از «افزایش ظرفیت نظام اجتماعی،
ساختار اجتماعی ،نهادها ،خدمات و سیاست بهرهگیری از منابع برای زندگی مطلوبتر که
در معنای وسیعتر دربردارنده ارزشهایی است که معطوف به توزیع بهتر درآمد ،دارایی و
تهاست».
فرص 

تصویر زنی فقیر ،توسریخور ،قربانی ،بیسواد و ناآگاه و سنتی بود ،در مقابل
زن غربی که در کشورهای توسعهیافته زندگی میکرد ،میتوانست که قوی و
باسواد و مدرن و دارای کنترل بر بدن ...باشد .اگر بخواهیم به این نکته دقیقتر
نگاه کنیم ،باید گفت که این رویکرد ،بر ضد نگاههای فمینیستهای کالسیک
هم بود ،ذاتانگاری درون خود نداشــت و به شــدت از اینکه سالهاســت
مفاهیمی که قرار است به نفع زنان کار کند ،تنها به نام کل زنان و فقط به نفع
بخش اندکی از آنان عمل کرده و بقیه را نادیده گرفته اســت ،انتقاد میکرد.
یکی از نظریاتی که میتوان به آن اشاره کرد ،نظریه تالقی است .پاتریشیا هیل
کالینز در ارتباط با نظریه تالقی میگوید« :سیستمهای تبعیض نژادی ،طبقات
اجتماعی ،جنسیتی ،تمایالت جنسی ،اقلیتی ،ملیتی و سِنی از ویژگیهای
ســاختار دوسویه سازمانهای اجتماعی است که تجربیات زنان سیاهپوست
را شــکل میدهد و در واقع زنان سیاهپوســت آن را به وجــود آوردهاند ».او
همچنین در مورد مفهوم مادر بودن در یک جامعه سیاهپوست با یک جامعه
سفیدپوست صحبت میکند« .تجربههای زنان سیاهپوست هیچوقت با منطق
موازی بودن کار در محیط عمومی و وظایف خانوادگی در محیط خصوصی
همخوانی ندارد».
JJچالش با شاخصها
شــاید به خاطر همین نقدهاســت که میتوانيم به شاخصها و اعداد و
ارقامی که هر ســال قرار است نسبت کشــور ما را با دیگر کشورها از منظر
توسعه جنسیتی بررسی کند ،آنقدر که الزم است اعتماد نکنیم و همچنان
سویههایی از این نگاه شرقشناسانه را هم درون آن ببینیم .برای همین ،باید
همانطور که به شاخصهای انسانی جهانی نیمنگاهی میکنیم و حتماً آن را
مد نظر قرار میدهیم ،بتوانیم با نقد درونساختاری ،از این کژفهمیهای رایج
با نگاه کمیگرایانــه هم دوریکنیم و آنها را مطلق تصور نکنیم .در جامعه
فعلی ما هم 50 ،درصد از زنان در بخش رسمی و  ۵۰درصد دیگر در بخش
غیررسمی مشغول به کار هستند .از نظر این آمار ،ما همچنان در مراحل اولیه
مسیر توسعه به سر میبریم .اما شاخصهای دیگری هم وجود دارند که روند
امیدبخشی را به ما نشان میدهند ،با همه این احوال ،به نظر میرسد که با
نگاه کردن به دیگر متغیرها و واکاوی آنها ،میتوانیم بفهمیم که توسعه برای
ما مسیر خطی نیست که قرار باشد تمام مراحل آن را طی کرده باشیم .مسیر
پیشــروی زنان ما از طریق گوناگون و در بســترهای متفاوت در حال خلق
شدن است.

در بررسی
بحثجنسیتو
توسعه ،هیچکدام
از متغیرهای
موجود را فدای
دیگرمتغیرها
نکنیم و به صورت
موازی به هرکدام
از آنها بپردازیم،
چراکه عقب
راندن هرکدام از
آنها و در حاشیه
گذاشتنشان،
باعث میشود که
فرآیند پیشروی
زنان را تکعلتی
و یکجانبه نگاه و
این امر را کند کنیم
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آکــادمـی

جایگاه فراموششده
رشد پایدار از راه توسعه صنایع میگذرد

بـهـانـه

معادن و صنایع معدنی در ایران با چه مسائل و مشکالتی روبهرو هستند؟ برای اینکه این حوزه بتواند در رشد پایدار اقتصادی نقش مهمی ایفا کند ،بایدها و نبایدهای این حوزه کدام است؟
پاسخ این پرسشها را در مقاله زیر بخوانید.

حمید آذرمند
پژوهشگر اقتصادی

چرا باید خواند:
آیا شناخت موضوع
حوزه معدن و صنایع
معدنی از مواردی
است که در اقتصاد
ایران آن را پیگیری
میکنید؟ اگر پاسختان
مثبت است خواندن این
مقالهبهشماپیشنهاد
میشود.

طی یک دهه
گذشته در کل
بخش معادن
نفتیوغیرنفتی
کشور ،روند
سرمایهگذاری
نزولی بوده است.
میانگینرشد
تشکیلسرمایه
در بخش نفت و
گاز در دوره 1384
تا  1394برابر با
منفی 8درصد بود
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اقتصاد ایران طی یک دهه گذشــته با نوسان و ناپایداری رشد اقتصادی
مواجه بوده است .روند تحوالت عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی نیز حاکی
از تداوم رشد اقتصادی پایین و ناپایداری آن در سالهای آینده است .خروج
از شرایط فعلی و دستیابی به رشد اقتصادی باال و پایدار ،برای اقتصاد ایران
اهمیت بســیاری دارد .رشــد اقتصاد باال و پایدار الزاماتــی دارد که ازجمله
مهمترین آنها ،جهش سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای اقتصادی ،ثبات
اقتصاد کالن ،بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورها ،رفع انحصارات ،تقویت
بنــگاهداری خصوصی ،افزایش رقابت و شــفافیت در اقتصاد ،بهبود محیط
کسبوکار و اصالح سیاســتهای ارزی است .همزمان با عوامل و شرایطی
که گفته شد ،شناسایی مزیتهای نسبی اقتصاد ایران و توسعه فعالیتهایی
که نقش پیشران رشد را دارند ،میتواند به رشد اقتصادی کشور كمك کند.
در طی زمان ،مزیتهای نسبی اقتصاد و نقش بخشهای پیشران رشد،
ثابت نبوده و تغییر و تحوالتی داشــته اســت .به عنوان مثــال در دهه ،40
بخشهای نفت ،خدمات عمومی و صنعت ،با رشد سریع و سهم عمدهای که
در تولید ناخالص داخلی داشتند ،پیشران رشد اقتصادی بودند .در دهه ،50
نقش صنعت در رشد اقتصادی کشور ،بیش از بخشهای دیگر بود .در دهه
 ،70عالوه بر بخش صنعت ،بخش مستغالت و حملونقل نیز نقش پیشران
رشد را برعهده داشتند .در دهه  ،80همچنان بخشهای حملونقل ،صنعت
و ساختمان بیشترین سهم را در رشد اقتصادی داشتند .بخشهای پیشران
رشد ،بخشهایی هستند که به دلیل برخورداری از برخی مزیتها ،میتوانند
با نرخی بیش از متوسط اقتصاد رشد کنند .مهمتر از آن ،برخی بخشها عالوه
بر نقش مستقیمی که در ایجاد ارزش افزوده دارند ،زیرساخت و نهاده مورد
نیاز سایر بخشها را نیز فراهم میکنند یا میتوانند با ایجاد تقاضا برای سایر
فعالیتهای اقتصادی ،موجب رشــد سایر بخشها شوند .برخی کشورها ،با
شناسایی مزیتها و رفع موانع توسعه بخشهای پیشران ،توانستهاند از ظرفیت
این بخشها بهخوبی استفاده کنند .به عنوان مثال کشوری مانند شیلی ،با
سرمایهگذاریهای گسترده در زیرساختهای حملونقل و همچنین با ایجاد
شرایط مناسب و رفع موانع قانونی جذب سرمایهگذاری خارجی ،توانسته است
ظرفیتهای معدنی خود را فعال و بخش معدن را به پیشران رشد اقتصادی
تبدیل کند .به عنوان نمونهای دیگر ،در سنگاپور بخش حملونقل ،در ترکیه
و مالزی بخش گردشــگری و در قطر بخش انرژی نقش پیشران رشد را ایفا
میکنند .در یادداشتهایی که به صورت پیوسته در این بخش منتشر خواهد
شد ،به ترتیب مهمترین بخشهای پیشران رشد در اقتصاد ایران مورد بررسی
و موانع و تنگناهای توسعه آن بخشها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت .یکی
از بخشهای پیشران رشد در اقتصاد ایران ،معادن و صنایع معدني است .در
این یادداشت ،مزیتها و ظرفیتهای موجود و همچنین چالشها و تنگناهای
بخش معادن ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
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JJمزیتها و ظرفیتهای معادن
تحوالت رشــد اقتصادی نی م قرن گذشته نشان میدهد که در دورههای
قبل ،بخشهای وابسته به منابع زیرزمینی و در دورههای بعدی بخش صنعت
و بهتدریج بخش خدمات نقش پیشران رشد را ایفا کردهاند .کاهش تدریجی
سهم بخشهای وابسته به منابع طبیعی و افزایش سهم صنعت و پس از آن
افزایش سهم خدمات ،به عنوان یک روند کلی تا حدودی در ایران مشابه سایر
کشورها است .ولی نکته دیگری که در اینجا وجود دارد آن است که اقتصاد
ایران از ذخایر بســیار غنی زیرزمینی برخوردار است و منابع زیرزمینی ،اعم
از ذخایر نفت و گاز و ســایر معادن ،از مهمترین مزیتهای اقتصادی کشور
است .بنابراین کاهش سهم بخش معادن و صنایع معدنی از کل اقتصاد ،ناشی
از توســعه تدریجی بخش صنعت و خدمات نبوده بلکه ناشی از بیتوجهی و
ضعف شدید سرمایهگذاری در بخشهای مزیتدار و وابسته به منابع زیرزمینی
بوده است.
آمارها نشــان میدهد طی یک دهه گذشته در کل بخش معادن نفتی و
غیرنفتی کشور ،روند سرمایهگذاری نزولی بوده است .میانگین رشد تشکیل
ســرمایه در بخش نفت و گاز کشور در دوره  1384تا  1394برابر با منفی 8
درصد بود .این در حالی است که میانگین رشد ساالنه تشکیل سرمایه در بخش
نفــت و گاز در دهه  40بیش از  30درصــد و در دهه  70بیش از  20درصد
بود .در بخش معادن نیز همین شرایط وجود دارد و سرمایهگذاری در معادن
غیرنفتی طی یک دهه گذشته با کاهش شدید مواجه بوده است .عمدهترین
رشد سرمایهگذاری در بخش معادن کشور مربوط به دهه  1350و نیمه نخست
دهه  1370و نیمه نخست دهه  1380بوده است .روند نزولی سرمایهگذاری در
بخش معادن بهتدریج موجب کاهش اثرگذاری این بخشها در اقتصاد و کاهش
رشد اقتصادی کشور بوده است .بخش معادن غیرنفتی و صنایع وابسته به آن،
اگر چه فع ًال سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد ولی
این ظرفیت را دارد که در آینده یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی باشد .بخش
معادن در اقتصاد ایران ازجمله بخشهای دارای مزیت است .کشور از ذخایر
معدنی بسیار غنی بهویژه سنگ آهن ،مس ،زغالسنگ ،آلومینیوم ،سرب ،روی
و عناصر نادر خاکی برخوردار است .عالوه بر آن ،معادن و صنایع معدنی ازجمله
فعالیتهای وابســته به انرژی هستند و ذخایر گاز ایران میتواند مزیتی برای
توسعه معادن و صنایع معدنی محسوب شود .بخش معادن و صنایع معدنی،
نوسان کمتری نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی دارد ولذا در صورت افزایش
سهم آن در اقتصاد ،میتواند به پایداری رشد اقتصادی کمک کند.
دوره ســرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی بسیار طوالنی و پرحجم
اســت و این مسئله میتواند زمینه جذب ســرمایههای ثابت را در یک افق
طوالنی و در ابعاد وســیع فراهم کند .بخش معادن ،در تمامی کشــورهای
معدنی ،ظرفیت بسیار باالیی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد.

برخی کشورها ،با شناسایی مزیتها و رفع موانع توسعه بخشهای پیشران ،توانستهاند از ظرفیت این بخشها بهخوبی استفاده کنند .کشوری مانند شیلی ،با
سرمایهگذاریهای گسترده در زیرساختهای حملونقل و همچنین با ایجاد شرایط مناسب و رفع موانع قانونی جذب سرمایهگذاری خارجی ،توانسته است
ظرفیتهای معدنی خود را فعال و بخش معادن را به پیشران رشد اقتصادی تبدیل کند.

توسعه بخش معادن ،به دلیل پیوندهای گستردهای که با صنایع و خدمات
قبل از خود دارد ،میتواند به طور گسترده تقاضا برای ایجاد زیرساختهای
حملونقل ریلی ،زیرساختهای انرژی ،طرحهای انتقال آب و صنایع بازیافت
ایجاد کند .با توسعه معادن و صنایع معدنی کشور ،سرمایهگذاری خارجی در
زیرساختهای حملونقل و انرژی توجیه اقتصادی پیدا میکند .پیوندهای
بخش معادن با صنایع بعد از خود بسیار گسترده است به طوری که توسعه
این بخش ،جدای از فراهم ساختن امکان صادرات محصول و بهبود تراز تجاری
کشور ،میتواند نهادههای مورد نیاز طیف گستردهای از صنایع داخلی را نیز
فراهم كند .در مجموع مزیتهایی مانند ذخایر گسترده معدنی ،قابلیت رشد
سریع بخش معادن ،قابلیت جذب ســرمایهگذاری خارجی ،پایداری نسبی
فعالیتهای معدنی ،ماندگاری طوالنی سرمایهگذاریها ،پیوندهای پسین و
پیشین قوی با سایر فعالیتهای اقتصادی و کمک به بهبود تراز تجاری ،باعث
شــده است که بخش معادن و صنایع معدنی کشــور به طور بالقوه یکی از
پیشرانهای رشد اقتصادی در آینده باشد.
JJچالشها و تنگناهای معادن
بخش معادن و صنایع معدنی کشــور به رغم مزیتهای فراوانی که برای
اقتصاد ایران دارد ،متناسب با ظرفیتهای بالقوه توسعه نیافته است .این بخش
با چالشها و تنگناهای متعددی مواجه است که هریک مانعی برای رشد این
بخش اســت .بخشی از چالشها و تنگناهای بخش معادن و صنایع معدنی،
ناشی از فضای اقتصاد کالن و عوامل پیرامونی است و بخشی دیگر به مسائل
درون بخش بازمیگردد .مهمترین مســئله درونبخشی ،مدل کسبوکار و
ساختار بنگاه در بخش معادن و صنایع معدنی کشور است .در اقتصاد ایران،
اغلب معادن اصلی و صنایع معدنی بزرگ کشــور ،از ابتدا با ســرمایهگذاری
دولتی احداث و مدیریت شــده است .در حال حاضر نیز در عمل بسیاری از
معادن و صنایع معدنی بزرگ کشور به انحای مختلف توسط بخش عمومی
مدیریت میشود .مابقی معادن کشور در اختیار شرکتهای کوچک و متوسط
قرار دارد 97 .درصد معادن کشور ،بنگاههای کوچک و متوسط هستند و به
طور طبیعی این شرکتها فاقد توان مالی و فنی کافی برای سرمایهگذاری و
توسعه معادن هستند .این در حالی است که اغلب معادن بزرگ دنیا در اختیار
شرکتهای معدنی بزرگمقیاس با دهها میلیارد دالر ارزشدارایی و دهها هزار
نفر پرسنل قرار دارد .مدل کسبوکار خردمقیاس و ساختار بنگاه در بخش
معادن ایران موجب شده است که صرفههای ناشی از مقیاس شکل نگیرد و
هزینه تمامشده محصوالت معدنی افزایش یابد .در نتیجه توان رقابتپذیری
بنگاهها در برابر رقبای خارجی کاهش یافته اســت .عالوه بر آن ،بنگاهداری
کوچکمقیاس در بخش معادن موجب شــده است که به لحاظ کالن توان
سرمایهگذاری این بخش کاهش یابد به طوری که روند رشد موجودی سرمایه
ثابت خالص در معادن کشور مستمرا ً نزولی بوده است .در نتیجه ،معادن کشور
زیر ظرفیت به بهرهبرداری میرسند و معادن و صنایع معدنی کشور ،در اغلب
موارد قادر به رقابت در بازارهای جهانی نیستند.
JJپیشنهادهایی برای توسعه بخش معادن
رفــع تنگناها و چالشهای بخش معــادن و تبدیل کردن این بخش به
یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی کشور ،مستلزم اصالحات و اقداماتی است
که به اختصار بیان میشــود .یکی از مسائل اصلی مربوط به ساختار بنگاه و
مدل کسبوکار است .در این زمینه افزایش مقیاس تولید و اقتصادی کردن
فعالیتهای معدنی بسیار حايز اهمیت است .وزارت صنعت نهتنها در گذشته
که همچنان نیز مجوز برای واحدهای معدنی و صنایع معدنی کوچکمقیاس
صادر میکند .در این زمینه الزم اســت تغییراتی در سیاســتهای توسعه

نکتههایی که باید بدانید
[بخشهای پیشران رشد ،بخشهایی هستند که به دلیل برخورداری از برخی مزیتها،
میتوانند با نرخی بیش از متوسط اقتصاد رشد کنند.
[الزم است درزمینه رابطه مالی بنگاههای معدنی با دولت ،الگوهای مناسب و منعطف
مالیات و بهره مالکانه تدوین شود.
م قرن گذشته نشان میدهد که در دورههای قبل ،بخشهای
[تحوالت رشد اقتصادی نی 
وابسته به منابع زیرزمینی و در دورههای بعدی بخش صنعت و بهتدریج بخش خدمات نقش
پیشران رشد را ایفا کردهاند.
[دوره سرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی بسیار طوالنی و پرحجم است و این مسئله
میتواند زمینه جذب سرمایههای ثابت را در یک افق طوالنی و در ابعاد وسیع فراهم کند.
بخش معادن ،در تمامی کشورهای معدنی ،ظرفیت بسیار باالیی در جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی دارد.

این بخش صورت پذیرد تا بتوان با کاهش هزینه تمامشــده محصوالت این
بخش ،رقابتپذیری بنگاهها را افزایش داد .اصالحات مورد نیاز دیگر ،افزایش
ســهم بخش خصوصی واقعی و افزایش نقش محوری بخش خصوصی در
این بخش اســت .بسیاری از واگذاریهای انجامشده در این بخش نهتنها به
توسعه بخش خصوصی منجر نشده است بلکه به علت واگذاریهایی در قالب
رد دیون و ســهام عدالت و واگذاری به نهادهای عمومی ،مشــکالتی نیز به
وجود آورده است .یکی از مسائل راهبردی در توسعه معادن و صنایع معدنی
کشور ،محوریت دادن به بخش خصوصی واقعی در مالکیت و مدیریت معادن
و صنایع معدنی اســت .مسئله دیگر ،توجه به برونگرایی و جذب مشارکت
شــرکتهای فراملیتی و تشکیل کنسرســیومهای بزرگ بینالمللی است.
برونگرایی از طریق کمک به جــذب منابع مالی ،انتقال فناوری و صادرات
محصول ،میتواند نقشی کلیدی در توسعه این بخش داشته باشد .یکی دیگر
از چالشهای اصلی این بخش مسئله تأمین مالی است ولذا یکی از اقدامات
مهم برای رفع این تنگنا ،تنوعبخشی به تأمین مالی معادن و صنایع معدنی
است .در این زمینه ،بهجای اتکای صرف بر بودجه عمومی دولت در طرحهای
بزرگ معدنی ،الزم است مدلی برای تأمین مالی تدوین شود که در آن جذب
سرمایههای بخش خصوصی ،جذب سرمایههای خارجی ،استفاده از ظرفیت
بازار سرمایه و استفاده از ظرفیتهای نظام بانکی ،همزمان در نظر گرفته شود.
اصالحات مهم دیگری نیز توســط دولت باید به اجرا درآید؛ بهویژه مواردی
مانند کاهش دخالتهای مســتقیم در قیمتگذاریها ،تدوین اولویتها و
مدلهای سرمایهگذاری و مشارکت بینالمللی ،توسعه و تسریع تهیه اطالعات
پایه و اکتشافات تفصیلی ،بهبود محیط کسبوکار از طریق شفافیت حقوق
اکتشافات و همچنین ثبات سیاستها و رفع انحصارات ،در اولویت اصالحات و
اقدامات دولت قرار دارد .ضعفهای موجود در زیرساختهای اساسی نیز یک
تنگنای جدی برای توسعه معادن و صنایع معدنی است .بنابراین الزم است با
شناسایی اولویتهای سرمایهگذاری در طرحهای حملونقل ریلی و جادهای
و همچنین زیرســاختهای انرژی و تدوین الگوهای جذب مشارکت بخش
خصوصی و سرمایهگذاری خارجی برای توسعه زیرساختها ،این تنگنای مهم
برطرف و زمینه توسعه معادن و صنایع معدنی فراهم شود.
عالوه بر آن ،الزم اســت درزمینه رابطه مالی بنگاههای معدنی با دولت،
الگوهای مناســب و منعطف مالیات و بهره مالکانه تدوین شــود .درنهایت
بهمنظور کاهش تعارض بین توسعه معادن و حفظ محیطزیست الزم است
ضوابط و مقررات محیطزیستی ارتقا یابد و در این زمینه الگویی پایدار و کارآمد
تدوین شود .برای کاهش عوارض محیطزیستی فعالیتهای معدنی ،توسعه
صنایع بازیافت نیز میتواند در این زمینه مؤثر باشد.

رشد اقتصاد
باال و پایدار
الزاماتی دارد که
ازجملهمهمترین
آنها ،جهش
سرمایهگذاری
و توسعه
زیرساختهای
اقتصادی ،ثبات
اقتصاد کالن،
بهبود روابط
اقتصادی با
سایر کشورها،
رفع انحصارات،
تقویت بنگاهداری
خصوصی،
افزایش رقابت
وشفافیت
در اقتصاد،
بهبودمحیط
کسبوکار و اصالح
سیاستهای ارزی
است
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آکــادمـی

اقتصاد ایران و موج بازارهای دوسویه
فرصتها و بسترها کدام است؟

بـهـانـه

میگویند بخشهای مختلف اقتصاد ایران در وضعیت رکود به سر میبرند؛ آیا در این شرایط رکود میتوان به حوزهای امید بست و آن حوزه از اقتصاد کدام است؟ شایدآن حوزه همان
استارتآپهایی باشد که حول بازارهای دوسویه فعالیت میکنند :شرکتهای خدمات حمل و نقل ،توزیع کاال و غذا و شرکتهای نوظهور در حوزه مسکن و غیره.

حامد قدوسی
استاد دانشگاه
اقتصادمالی نیویورک

چرا باید خواند:
اگر میخواهید از
فرصتهای پیش
روی اقتصاد ایران در
بازارهای دوسویه
بدانید خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.

در شرایطی که بخشهای مختلفی از اقتصاد ایران در وضعیت رکود به سر
میبرند ،حداقل یک بخش از اقتصاد به نسبت عملکرد بهتر و امیدوارکنندهای
دارد :اســتارتآپهایی که عمدتاً حول بازارهای دوسویه فعالیت میکنند ،از
شرکتهای خدمات حمل و نقل و توزیع کاال و غذا گرفته تا شرکتهای نوظهور
در حوزههایی مثل مسکن و بهداشت و درمان .با توجه به کمتر شناختهشده
بودن مفهوم بازارهای دوسویه ( )Two-Sided Marketsو مباحث سیاستی
حــول آنها ،در این مقاله کوتاه نگاهی بــه تعاریف و مبانی اقتصادی این نوع
بازارها ،مسائل استراتژیک در این بازارها و موضوعات نوظهور در مقرراتگذاری
و سیاستگذاری این نوع صنایع خواهیم داشت .بحث بازارهای دوسویه (یا به
تعبیر دیگر بسترها) در دنیا هم جدید و کمی بیشتر از یک دهه است که وارد
ادبیات اقتصاد و مدیریت شــده است .بحث مدلسازی ،درک رفتار ،طراحی
اســتراتژی و مقرراتگذاری بهینه بازارهای دوسویه یکی از مباحث داغ و رو
به رشــد در حوزههایی مثل اقتصاد صنعتی ،اقتصاد خرد و استراتژی است.
مثالهایی از این بازارها در اطرافمان فراوان است :اوبر ،تپسی ،اسنپ ،کافه بازار،
کیندل ،ایتسی ،دیوار ،تخفیفان Airbnb ،و دهها سایت اینترنتی مشابه .جالب
است که مفهوم بازار دوسویه لزوماً محدود به عصر اینترنت نیست و حتی کسب
و کارهای غیراینترنتی و فیزیکی مثل مراکز خریــد (،)Shopping Malls
شهربازیها ،رستورانهای سنتی همراه با موسیقی زنده ،ساختمان پزشکان،
کالسهای کنکور و امثال آن هم مشــمول تعریف این نوع بازارها میشوند.
تفاوتی که عصر اینترنت با ماقبل آن دارد در بزرگ شدن مقیاس شرکتهای
بازار دوسویه است .در عصر ماقبل اینترنت محدودیتهای فیزیکی سقف رشد
یک بازار دوسویه را محدود میکردند ولی بستر اینترنت امکان ظهور غولهایی
مثل علیبابا و آمازون و  E-Bayو امثال آن را فراهم کرد.
JJتعریف بازار دوسویه
ابتدا باید بینیم که ویژگی بازار دوسویه چیست و چه چیزی یک بازار را
تبدیل به «دوسویه» میکند؟ برای شناخت بازار دوسویه حداقل دو تعریف

نکتههایی که باید بدانید
[ برای شناخت بازار دوسویه دو تعریف کاربردی وجود دارد .تعریف اول به مفهوم «برونداد
شبکهای» تکیه میکند .تعریف دیگر به تأثیر ساختار قیمت روی تقاضای بازار اشاره میکند.
[بازار دوسویه در مقابل بازار یکسویه بازاری است که نفع فروشنده در فراهم آوردن
مجموعهای هرچه بزرگتر از فروشندگان و خریداران در دو طرف و نفع بردن از میزان
شهای بین آنها است.
تراکن 
[ هم بخش خصوصی و هم دولت و نهادهای مقرراتگذار و سیاستگذار باید منتظر و آماده
تحوالت در بازارهای دوسویه استارتآپها باشند.
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کاربردی وجود دارد .تعریف اول به مفهوم «برونداد شبکهای» (Network
 )Externalityتکیه میکند و میگوید که هرقدر چگالی یک طرف در این
بازارها بیشتر باشد ،مطلوبیت و تمایل به پرداخت طرف دیگر بزرگتر و بیشتر
میشود .به زبان ساده در این تعریف بازار دوسویه (در مقابل بازار یکسویه)
بازاری است که نفع فروشنده در فراهم آوردن مجموعهای هرچه بزرگتر از
فروشندگان و خریداران در دو طرف و نفع بردن از میزان تراکنشهای بین آنها
است .یک شرکت سنتی هتلداری (بازار یکسویه) مجموعهای از ساختمانها
را خریداری یا اجاره میکند و بعد خودش مسئولیت قیمتگذاری و فروش
خدمات آنها به مشتریان را بر عهده دارد .در مقابل ،یک بازار دوسویه در صنعت
هتلداری (مثل سایت  )Airbnbسعی میکند که عده بیشتری را به عنوان
اجارهدهنده منزل در یک طرف و مشتری منزل اجارهای در سمت دیگر گرد
آورد و از عملیات بین آنها ســود کند .البته مرز دو نوع بازار خیلی قطعی و
شفاف نیست و بسیاری از کسب و کارها یک جایی بین این دو مدل هستند.
تعریف دیگر به تأثیر ساختار قیمت روی تقاضای بازار اشاره میکند .در یک
بازار یکسویه مهم نیست که اجزای مختلف قیمت چگونه به اجزای فرآیند
تولید تخصیص مییابد -در نهایت قیمتی که به مشتری میرسد تقاضای او
برای محصول را تعیین خواهد کرد .در بازار دوسویه این قاعده به شدت نقض
میشود! چون بازار از دو طرف تشکیل شده و حساسیت دو طرف به قیمت
یکسان نیست ،اینکه کل سود صاحب بستر (بازار دوسویه) چگونه از دو طرف
تأمین شود ،به طور جدی میزان تقاضای کل بستر را تعیین خواهد کرد.

JJمسئله مرغ و تخممرغ در شکلدهی به بازار
احتماالً بر اساس مقدمات گفتهشده خود خوانندگان حدس میزنند که
بازار دوســویه با مسئله مرغ و تخممرغ مواجه است :افراد در سایت اینترنتی
اجاره خانه ثبتنام نمیکنند مگر اینکه آن طرف ســایت به اندازه کافی خانه
استیجاری موجود باشــد و از طرف دیگر اجارهدهندگان انگیزه زیادی برای
آمادهسازی و عرضه منزل خود برای اجاره کوتاهمدت ندارند مگر اینکه به اندازه
مشتری بالقوه در سایت ثبتنام کرده باشند .هرقدر که تجمع در یک طرف بازار
دوطرفه بیشتر شود انگیزه طرف دیگر برای پیوستن بیشتر میشود .اینجا است
که مسئله قیمتگذاری و مدیریت درآمد بازار دوسویه از بازار یکطرفه جدا
و تبدیل به موضوعات جالبی میشود :پلتفرمهای بازار دوسویه ممکن است از
سودآوری از یک طرف بازار صرفنظر کند و حتی به آن طرف سوبسید بدهد
تا اندازه یک طرف بازار بزرگ شــود و در عوض از طرف دیگر بازار سود خوب
کسب کند .دنیای اینترنت و غیر اینترنت پر از مثالهایی از این نوع استراتژیها
است :روزنامهها قیمت فروش روی کیوسک را کمتر از قیمت تمامشده کاغذ
و چاپ تعیین میکنند (چه برسد به اینکه بخواهند سود کنند) تا تیراژ خود
را حداکثر کنند و در عــوض به خاطر باال رفتن تیراژ از آگهیها درآمد خود

جنبشها و خودجوشیها میتوانند به خلقهای فضایی دست یابند اما این خلقها یک اثرند در
لحظاتی که ثبت میشوند ولی آنچه آنها را پایدار میسازد ،قوام میبخشد و مفصلبندی میکند،
نهادهای مدنی (رسمی و غیررسمی) است.

JJمسئله مقرراتگذاری
به خاطر این رفتار غیرشهودی و جدید بازارهای دوسویه ،مقرراتگذاران،
طرفداران حقوق مصرفکننده و نهادهای ضدانحصار گاهی گیج میشوند و
رفتار مقرراتگذاری بازار دوسویه را با بازار یکسویه خلط میکنند .در اینجا
سه مثال از تفاوتهای ماهوی این بازارها و لزوماً معرفی نگاه جدید و منطبق
با منطق ویژه بازار دوسویه در نهادهای تنظیمگر و مقرراتگذار را میبینیم.
به عنوان مثال اول در بازار یکسویه سنتی فروش کاال یا خدمات زیر قیمت
تمامشده میتواند مصداق دامپینگ تلقی شود و با برخورد نهاد ضدانحصار و
شوراهای رقابت مواجه شود .در بازار دوسویه میتوان نشان داد که ارائه خدمات
زیر قیمت به یک طرف بازار ممکن است منافع اجتماعی را بیشینه كند و اتفاقاً
به نفع جامعه باشــد ،چون این استراتژی چگالی یک طرف بازار را باال ميبرد
و مطلوبیت طرف دیگر بــازار را افزایش میدهد .مثال دیگر مربوط به بحث
انحصار در این بازارها است .برخالف کسب و کارهای سنتی ،انحصار و تمرکز
همه فروشندگان و خریداران روی یک بستر میتواند به نفع جامعه باشد چرا
که چگالی (عمق) بازار را بیشتر ميكند و فرصت جفت و جور شدن بهتری را
به خریداران و فروشندگان میدهد .نهایتاً تعریف بازار یکی دیگر از چالشهای
پیشروی مقرراتگذاران و نهادهای ناظر بازار است .در شکایتهایی که گاهی
علیه یا بین شرکتهای اینترنتی خدمات حمل و نقل مطرح شده است ،این
سؤال عمده پیش میآید که این شرکتها دقیقاً چه خدمت یا کاالیی را عرضه
میکنند؟ خدمات حمل و نقل یا خدمات جفت و جور کردن راننده و مسافر؟
این موضوع شاید بازی با الفاظ به نظر برسد ولی وقتی کار به تحلیل رقابت و
پروندههای حقوقی در حوزه ضدانحصار میکشد اهمیت کلیدی پیدا میکند.
JJجمعبندی و سخن پایانی
بازارهای دوســویه هم در دنیا و هم در کشور ما در مسیر تکامل و ظهور
هســتند و فرصتهای زیــادی در این حوزه وجــود دارد که باعث تحوالت
اقتصادی و اجتماعی مهمی در ســطح جوامع خواهد شــد .در کشــور هم
شاهد این بودهایم که مث ًال صنعت سنتی حمل و نقل مسافر چطور با ظهور
شــرکتهای اینترنتی این حوزه دستخوش تحول و چالش شده است .باید
منتظر باشــیم تا ظرف چند سال آینده تحوالت بیشــتری در حوزههایی
مثل مسکن ،بازار کار نیروی مســتقل ،بهداشت و درمان ،آموزش ،خدمات
تعمیرات و نگهداری و امثال آن در کشور اتفاق بیفتد که به نوبه خود میتواند
موضوعاتی مثل شیوه و انعطافپذیری کار ،مشارکت زنان در بازار کار ،ساختار
کسب و کارهای سنتی ،بازار مسکن ،استفاده از ظرفیتهای خالی داراییهای
موجود شــرکتهای رقیب و امثال آن را تحتالشعاع قرار بدهد .هم بخش
خصوصی ما و هم دولت و نهادهای مقرراتگذار و سیاستگذار باید منتظر و
آماده این تحوالت باشند.

فضاهای امید در شهر
نقشهای برای حق به شهر

بـهـانـه

را به دست بیاورند و مثالهای دیگر شبکههای تلویزیونی رایگان ،رسانههای
اینترنتی رایگان .شرکت تاکسیرانی اینترنتی ممکن است دستی پول اضافهای
به رانندگان بدهد تا به شــبکه بپیوندند .فروشندگان سختافزار بازی ممکن
است سختافزار خود را با قیمت اندک و زیر قیمت تمامشده به مصرفکننده
بفروشند ولی در عوض از توسعهدهندگان نرمافزارها رویالتی دریافت کنند (یا
برعکس) .مدیریت شــهربازی ممکن است غرفههای خود را به قیمت خیلی
نازل به صاحبان دســتگاههای جذاب اجــاره بدهد و در عوض از حجم باالتر
ترافیک بازدیدکنندگان سود ببرد .شرکتهای کارت اعتباری معموالً از مشتری
هزینهای برای تراکنشها یا داشــتن کارت دریافت نمیکنند ولی فروشنده
تجاری را شارژ میکنند .کنفرانسهای علمی به سخنرانان مطرح پول پرداخت
میکنند و از طرف دیگر از شرکتکنندگان کسب درآمد میکنند.

آینده شهرنشینی در ایران به چه سمت و سویی میرود؟ آیا شهرها در ایران فضایی است برای توسعه
درونزا و بالندگی یا فضایی است برای انحصار و رانت؟ به نظر میرسد با فضاهای امید میتوان این نقش
و وضعیت شهری را تبیین کرد.

«عقل گوید شش جهت حدست و بیرون راه نیست  -عشق گوید
راه هست و رفتهام من بارها» (موالنا)
«گفتند راهی وجود ندارد ،گفتیم راه را با طیکردنش میســازیم».
(آنتونیو  ماچادو)
«جهنمآدمها مربوط به آیند هآنها نیست .اگر جهنمی در کار باشد،
همین اســت که در مقابل ماست ،جهنمی که هر روز در آن زندگی
میکنیم و با کنار هم بودن ،آن را تشکیل میدهیم .برای رنج نبردن
از این وضع ،دو راهحل وجود دارد .راه اول برای بســیاری از آدمها
آسان اســت :جهنم را قبول میکنند ،جزئی از آن میشوند و دیگر
آن را نمیبینند .دومی راهی است پرخطر که نیازمند توجه ،شناخت
و استمرار است :جستوجو و توانایی تشخیص اینکه چه کسی و چه
چیزی ،در میان جهنم ،جهنمینیست و اینکه آن را تداوم بخشید و
برای آن جای باز کرد( ».شهرهای نامرئی ،ایتالو کالوینو)

فضاهای امید* راهی است برای پیگیری نقشه راه حق به شهر از منظری
کنشــگرانه .اینکه چگونه میتوانیم امکانی را فراهم سازیم تا بتوانیم زیست
شهریمان را آنگونه که خواهانیم شکلدهیم و این تجربه تولید فضا ،چگونه
میتواند به پدیداری جامعه فعال یاری رساند .این فرایند تنها اهمیتی شهری
ندارد ،بلکه اهمیتی سیاســی و اهمیتی ملی دارد ،شکلیابی جامعهای فعال
که توانستهاســت در بستر تغییر محیط زندگی به خودآگاهی و نقشی مولد
و به خودگردانی اجتماعی دســت یابد ،مبنایی اســت برای تولد سیاست و
توسعه .مفهوم فضاهای امید ،مفهومی است از آرمانشهرها ،تجارب بدیل و
مفصلبندیهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسیِآن .مفهومی که براساس آن
در شرایط ناحکمرانی ،فضایی برای مدنیت میگشاید.

م آسایش
محمدکری 
پژوهشگر شهری

چرا باید خواند:
برای دانستن
آرم انشهرها،
تجارب بدیل و
مفصلبندیهای
اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسیِ جامعه
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.

نکتههایی که باید بدانید
[فضاهای امید راهی است برای پیگیری نقشه راه حق به شهر از منظری کنشگرانه .اینکه
چگونه میتوانیم امکانی را فراهم سازیم تا بتوانیم زیست شهریمان را آنگونه که خواهانیم
شکلدهیم و این تجربه تولید فضا ،چگونه میتواند به پدیداری جامعه فعال یاری رساند.
لیابی جامعهای فعال که توانست ه است در بستر تغییر محیط زندگی به خودآگاهی و
[شک 
نقشی مولد و به خودگردانی اجتماعی دست یابد ،مبنایی است برای تولد سیاست و توسعه.
[تولید فضای امید در بستر دگردیسی سیاست شهری از ماکروسیاست به میکروسیاست ،از
ماکروفضا به میکروفضا و از سختفضا به نرمفضاست.
[آینده ایران در گرو تشکیل و تقویت بلوک تاریخی -سیاسی توسعه است .بلوکی که عناصر
متفاوت طبقاتی و اجتماعی و سیاسی را به یکدیگر پیوند میزند و آنچه مبنای این پیوند است،
همافزاییهای حاصل از منافع مشترکشان از شهری دیگر است.
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آکــادمـی

این زیست-
کنشگری،سنتی
قابل توجه در ایران
دارد ،آنچه میتوان
آن را «سیاست
خیابانی»،
«سیاست زندگی
روزمره» و
«پیشروی آرام»
خواند .سنتی که
از کوششهای
تهیدستان برای
شکلدهی به
سکونتومعیشت
بدیل و غیررسمی
تاکنشطبقه
متوسط برای
تعینفضاییشیوه
زیست خود مانند
گرافیتی ،پارکور،
رقص خیابانی
و ...ميتوان سراغ
گرفت
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JJجنبشهایی برای آفرینش
نخستین عنصر در خلق فضاهای امید ،عنصر جنبشی آن است .عنصری
که پژواکهایی از آن را در جنبش ســاکنان اکباتان برای دفاع از مشــاعات
در برابر دستاندازیها (مگامال ،دارالقرآن) ،پویش ساکنان محله مهران برای
حفاظت از حق به پارک (بوستان مادر) ،کنش ساکنان پاسداران برای بقای
بوستان پنجم پاسداران ،کوششهای اعتراضی اهالی محله هاشمی در مواجهه
با پروژه سیستانیکا ،تالشهای مردم شهرک غرب برای توقف قدفرازی برج
هرمزان ،فعالیت ســاکنان نازیآباد برای امنیت محله ،پویش ساکنان محله
وصال به همراه دانشجویان دانشگاه تهران برای جلوگیری از نادیدهانگاری مردم
در طرح توسعه دانشگاه تهران ،جنبش سهشنبههای بدون خودرو و از جمله
حرکت دوچرخهسواران گروه بازچرخ برای بازپسگیری خیابانها و انسانی
ی دیگر میتوان یافت.
کردن آن و بسیار نمونهها 
بر گونههای خودجوش و به بیان جان فریدمن برنامهریز شهری رادیکال،
مدل بسیج اجتماعی ،در مثالها تأکید شد ،زیرا آنها انرژی نیروهای اجتماعی
را آزاد میسازند و از این جهت در سنت برنامهریزی شهری رادیکال ،اصیلترند.
همچنین مثالهای جنبش اجتماعی ذکر شد تا نمونههای فردی ،گرچه آنها
نیز مانند برخی کنشهای خالقانه فردی که عمدتاً قالب پرفورمنس شهری
دارند ،به تعبیر صبا زوارهای ،مدرس مطالعات پرفورمنس در لندن ،گسست
فضــا ایجاد میکنند و میتوانند حتــی در تکثیر خود خصلت یک جنبش
اجتماعی نیز به خود بگیرند؛ نظیر آنچه در حرکت «دختران خیابان انقالب»
مشــاهده شــد .اما بعد و مقیاس اجتماعی توانش ویژهای در این بازآفرینی
جامعهای -فضایی دارد .آنچه در این کنشــگریهای جمعی و فردی اهمیت
دارد بیش از بعد سلبی که در بخشی از آنها هست ،خصلت بر سازنده آنهاست
که مفهوم آفرینشگرانه مقاومت به روایت میشل بن سابق و فلورانس اوبنا و
در کل سنت آتونومیستی اندیشمندانی چون نگری ،هارت ،کلیور ،هالووی را
تحقق میبخشند و فضای اجتماعی ،گفتمان اجتماعی ،زیست اجتماعی و
شبکه اجتماعی جدیدی را خلق میکنند.
این زیست-کنشگری ،سنتی قابل توجه در ایران دارد ،آنچه میتوان آن
را «سیاســت خیابانی»« ،سیاست زندگی روزمره» و «پیشروی آرام» خواند.
سنتی که از کوششهای تهیدستان برای شکلدهی به سکونت و معیشت
بدیل و غیررسمی تا کنش طبقه متوسط برای تعین فضایی شیوه زیست خود
مانند گرافیتی ،پارکور ،رقص خیابانی و ...ميتوان سراغ گرفت.
مسئله مهم در این میان عالوه بر بازیابی و بسط این سنت ،مفصلبندی
آن برای قســمی خودگردانی اجتماعی اســت که بتواند به تنوع ،فراگیری،
همبســتگی و نوآوری راه برد و مابازای تولید فضــا و تولید اقتصادی (کاال
و خدمات) بیابد .تولید فضا در این بســتر دگردیســی سیاســت شهری از
ماکروسیاست به میکروسیاست ،از ماکروفضا به میکروفضا و از سختفضا به
نرمفضاست .در اینجاست که جایگاه برنامهریزی ،طراحی شهری و معماری
رادیکال باز میشــود که بتوانند نقش میانجی -تسهیلگر را ایفاکنند و این
تولید فضا را شکل دهند و در همین جاست که مفهوم بلوک تاریخی نیز معنا
مییابد که شکل دیگری از شهری شدن سرمایه را در مقابل گونههای رانتی یا
سوداگرانه آن ،پدیدار سازد :شراکت مردمی -خصوصی .در این گونه از شراکت
است که اجتماعات محلی ،جنبشهای اجتماعی ،سازمانهای مردمنهاد از
یک سو و کسب و کارهای کوچک ،متوسط ،نوین و در کل بخش خصوصی
که برایش «ارزش مصرفی» فضا و زمین شهری بیش از «ارزش مبادلهای» آن
واجد ارزش است و در نتیجه ویژگیهایی چون زیستپذیری ،تنوع اجتماعی،
حضور در فضا ،تأمین معیشت در فضای شهری برایش دارای اهمیت است و به
رونق و بالندگیاش میافزاید ،شریک یکدیگر توانند شد و این بازار کار جدیدی
برای معماران و شهرسازان خواهد بود که بتوانند عالوه بر تأمین معیشت ،به

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادودو ،خرداد 1397

استقالل نسبی از دولت ملی و محلی نیز در طرحهایشان دست یابند (گرچه
هزاردستان دولتهای ملی و محلی بسیار بزرگ و همهجایی است).
JJنهادهای جامعه مدنی
عنصر دوم ،عنصر نهادی اســت .جنبشها و خودجوشیها میتوانند به
خلقهای فضایی دســت یابند اما این خلقها یک اثرند در لحظاتی که ثبت
میشــوند ولی آنچه آنها را پایدار میســازد ،قوام میبخشد و مفصلبندی
میکند ،نهادهای مدنی (رسمی و غیررسمی) است .مقصود از نهادهای مدنی
صرفاً سازمانهای مردمنهاد نیست ،بلکه اصناف ،تعاونیها ،گروههای هنری
و ورزشــی ،اتحادیهها و ســندیکاها و احزاب را نیز در بر میگیرد .نقش این
نهادها ،متشکل کردن کنشها ،نمایندگی آنها ،تواناسازی و ظرفیتسازی آنها و
مفصلبندیشان است .این مفصلبندی فراتر از امر سازمانی است ،بلکه امری
اجتماعی و در معنای سیاسی به مفهوم بلوک تاریخی است .این مفصلبندی
و نمایندگی مشروط به بازگشت سیاست به امر اجتماعی -شهری و کشف
مجدد آن است ،مفصلبندی و نمایندگی نیازمند بازیابی پیوند امر محیط کار
به امر محیط زندگی است.
JJبرنامهریزی به مثابه سیاست
برنامهریزی به معنای سیاست در این مفهوم ،دارای دو معنا است :نخست)
فراروی از مفهوم فنســاالرانه و بیطرف به معنایی سیاسی و متعهد ،دوم)
دستیابی به گفتار سیاسی -شهری که بتواند استقالل سیاسی خود را بازیابد
و آن را اعالن كند.
در این معنا ،بلوک تاریخی که ذکر شــد یک بلوک سیاسی نیز هست.
بلوکی که بر توســعه درونزا و برونگرا ،تنوع به جای انحصار و رانت ،تولید
(کاال ،فضا ،خدمات ،دانش ،هنر) به جای تجارت و غارت تأکید دارد و مابازای
فضایی آن ،شهرها برای زندگی است نه فروش ،شهرهایی است برای تولید نه
سیاهچالههای مصرف و شهرهایی است برای گردش و بازتولید اجتماعی انواع
سرمایه (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،نمادین ،انسانی) نه ثروتاندوزی راکد
و غیرمولد ،شــهرهایی که در آن کیفیت مسکن و محیطش اهمیت دارد نه
قیمت زمین و سود نه از رانت قیمت زمین که از ارزشافزایی حاصل از کیفیت
محیط حاصل میشود.
آینده ایران در گرو تشــکیل و تقویت این بلوک تاریخی -سیاسی است.
بلوکــی که عناصر متفاوت طبقاتــی و اجتماعی و سیاســی را به یکدیگر
پیوند میزند و آنچه مبنای این پیوند اســت ،همافزاییهای حاصل از منافع
مشترکشان از شهری دیگر است .در این معنا سیاست به معنای واقعی متولد
میشــود چون مبتنی بر پایگاههای اجتماعی ،منافع مادی ،زیست روزمره
و چشــماندازی عینیاست و مفهوم تغییرات ملموس را از امری نمادین به
مسئلهای سنجشپذیر بدل میسازد .بر بستر این بلوک تاریخی -سیاسی است
که میتوان درباره توسعه ،اصالحات یا حتی انقالب در مفهوم فعال آن (نه به
معنای انقالب منفعل یا همان انقالب درباری) سخن گفت ،جز این سرنوشت
محتو ِم ایران و زندگی شهری و روستاییآن ،فروپاشی است ،زیرا نه به تعبیر
کارل پوالنی جامعهای فعال وجود ندارد ،نه بنا بر رهیافت آنتونیو گرامشــی،
شــرایط برای استقرار «نظم نوین» فراهم شــده و نه حاکمیت اراده و توان
حکمرانــی خوب و حتی حکمرانی در کل دارد و نه بدون تغییری در پایین،
عزم آن را مییابد و حتی عزمش بستری برای پیشرفت مناسب نمییابد ولذا
اکنون شرایط دورانی خاصی است که نیاز به زایایی جدیدی احساس میشود،
زایشی که عالوه بر بینش نیاز به کنش به صورت توأمان و متعامل دارد.
* اصطالحی برگرفته از دیوید هاروی ،جغرافیدان انتقادی

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

وامهای بانکی شغل درست نمیکنند
اثر مسئولیت اجتماعی بانکهای ایران در رفع بیکاری با تسهیالت تقریبا صفر است

بانکها و ارائهدهندههای خدمات مالی عمومی ،حســاسترین سازمانها در خصوص
مســئولیت اجتماعی هســتند .بانک دارای الزام اجتماعی و حقوقی است تا بتواند
پاسخگوی نیازهای اقتصادی و اجتماعی باشد .همچنین صنعت بانکداری نقطه اتکای
توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر جامعهای محسوب میشود .بر این اساس ،در این
پژوهش با استفاده از یک الگوی علمی ،تاثیر همزمان ،بلندمدت و پویای ارائه تسهیالت
بانکی به بخش غیردولتی بر نرخ بیکاری در دوره سالهای  1346تا  1394مورد بررسی
قرار گرفته است .نتایج تحقیق که با عنوان «ارزیابی نقشآفرینی نظام بانکی در حیطه
مسئولیت اجتماعی کاهش بیکاری در ایران» در فصلنامه علمی  -پژوهشی «اقتصاد
مقداری» نوشته مهدی قائمی اصل ،محمد نصر اصفهانی و سیروس چرخ منتشر شده،
نشــان میدهد که یک تکانه بانکی (به اندازه انحراف معیار) ناشی از ارائه تسهیالت
حمایتی بانکی ،در دوره اول منجر به کاهش  0.062درصدی در نرخ بیکاری میشود ولی
بر اساس نتایج برآورد ماتریس اثرات بلندمدت ،این تکانه بانکی در بلندمدت تاثیری
بر نرخ بیکاری ندارد .برآورد اثرات پویای تکانه تسهیالت بانکی نیز نشان میدهد که
از دوره پنجم به بعد ،تاثیر پویای این تکانه حمایتی بانکی از میان خواهد رفت .بر این
اســاس ،میتوان چنین نتیجه گرفت که حمایت بانکها از بخشهای اقتصادی ،تنها
منجر به کاهش بیکاری در کوتاهمدت میشود و تاثیری بر اشتغال در بلندمدت ندارد.
بنابراین پیشنهاد میشود که در راستای تامین مسئولیت اجتماعی بانک در حیطه ایجاد
اشتغال ،راهکارها و اصول حمایتی الزم از بخش غیردولتی ،برای تاثیرگذاری بر اشتغال
در بلندمدت ،تدوین شود.

پژوهش :ارزیابی نقشآفرینی نظام بانکی در حیطه مسئولیت اجتماعی کاهش
بیکاری در ایران :کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در محاسبه اثرات
همزمان ،بلندمدت و پویا
پژوهشگران :مهدی قائمی اصل ،محمد نصر اصفهانی ،سیروس چرخ

بانکها یکــی از مهمترین ارکان اقتصادی هر کشــورند که
ساعد یزدانجو
نقش و آثاری بســیار مهم و مؤثر بر فعالیتهای اقتصاد خرد
و کالن دارند از این رو ،امنیت اقتصادی هر کشــوری رابطه
دبیربخشژورنال
بســیار نزدیک با فعالیت بانکها و موسسات پولی و اعتباری
آن دارد .اعتقاد بر این است که سازمانهایی در دنیا موفق خواهند بود که مهمترین ویژگی آنها،
اخالقی عمل کردن و کسب مشروعيت از جامعه باشد .با وجود رشد بانکهای اسالمی از نظر
اندازه و پیچیدگی فعالیت ،تاکنون تعداد اندکی از محققان ،اقدام به بررسی و بیان مسائل مربوط
به مسئولیت اجتماعی در حوزه بانکهای اسالمی کردهاند که معموال از نظر ماهیت هنجاری
یا تحلیلی هستند و نبود شواهد تجربی درباره افشای رویههای بانکی در آنها بهوضوح به چشم
یخورد.
م 
در متون مدیریت استراتژیک ،مسئولیتهای اجتماعی به گونه عام و اصول اخالقی به گونه
خاص به بخشی جداییناپذیر از مباحث تدوین و اجرای استراتژی تبدیل شده است .صاحبنظران
مسئولیت اجتماعی در دو دسته مخالفان و مواققان قرار میگیرند .برخی از طرفداران اقتصاد
بازاری مانند میلتون فریدمن با مسئولیت اجتماعی مخالف بودهاند و آن را با مکانیسمهای اقتصاد

مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعهای که در آن فعالیت
میکند ،انجام دهد .بانکها یکی از مهمترین ارکان اقتصادی هر کشوری محسوب میشوند که نبود راهبری نهادی و ساختار مناسب با
مسئولیت اجتماعی ،میتواند ریسکهایی نظامیافته بر اقتصاد تحمیل کند.

ژورنال

آزاد در تضاد میدانند .برخی دیگر اما نظری مخالف او دارند.
مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی است
که ســازمان بایــد در جهت حفظ و مراقبــت و کمک به
جامعهای که در آن فعالیت میکند ،انجام دهد .بانکها یکی
از مهمترین ارکان اقتصادی هر کشوری محسوب میشوند
که نبود راهبری نهادی و ســاختار مناســب با مسئولیت
اجتماعی ،میتواند ریسکهایی نظامیافته بر اقتصاد تحمیل
کند .بانکها حساسترین سازمانها در خصوص مسئولیت
اجتماعی هســتند زیرا ویژگی برجسته صنعت بانکداری
مشروط بودن این صنعت به بخشهای پیچیدهتر و متمایز
دولتی و عمومی در مقایســه با ســایر صنایع و بخشهای
اقتصادی اســت .یک بانک دارای الزام اجتماعی و حقوقی
است تا بتواند پاسخگوی سایر بخشهای اقتصاد و اجتماع
باشــد؛ همچنین صنعت بانکداری نقطه اتکای توســعه
اجتماعی و اقتصادی هر جامعهای محسوب میشود .مفهوم
مسئولیتپذیری اجتماعی به طور عمیق در اسالم نیز جای
گرفته اســت و این مفهوم ،قویترین و بحرانیترین بخش
در سامانه بانکداری اسالمی است که بانکداری غیرقانونی
را منع میکند .مسئولیت اجتماعی اسالمی به مسئولیت اجتماعی با تاکید بر شریعت اسالمی
اشاره دارد .در این نوع مسئولیت اجتماعی مبناهایی اسالمی چون عدل ،انصاف ،مساوات و برابری
مبنای گزارشگری قرار میگیرد.
از سوی دیگر ،یکی از مهمترین عوامل و بلکه کلیدیترین عامل در بحث اشتغال ،سرمایهگذاری
است .سرمایهگذاری با اشتغال رابطه مستقیم دارد؛ بهطوریکه افزایش حجم سرمایهگذاریها
منجر به باالرفتن حجم موجودی سرمایه میشود و باالتر رفتن حجم موجودی سرمایه ،بهعنوان
یکی از نهادههای تولید ،موجب بهکارگیری نیروی کار بیشتر در افزایش بهوجودآمده در حجم
موجودی سرمایه میشود .این موضوع ،در واقع بهمعنی افزایش سطح اشتغال و نیروی کار فعال
در اقتصاد کشور ،درنتیجه افزایش سرمایهگذاری و تولید ناخالص داخلی بیشتر است .از سوی
دیگر ،در اکثر مطالعات موجود در ادبیات اشتغال ،بر تاثیر استفاده از اعتبارات و تسهیالت بانکی،
بهعنوان منبع تامین هزینههای سرمایهگذاری در بهبود شرایط سرمایهگذاری تاکید میشود.
رابطه بین سرمایهگذاری در اعتبارات اعطایی بانکها از چندین حوزه نظری دیگر نیز
میتواند مورد بحث قرار گیرد .اوال ،قسمتی از هر بخش اقتصادی ،اعم از مالی و غیرمالی،
به وجوه نقد قابلدسترس وابسته است که میتواند به عنوان یک محدودیت کوتاهمدت
عمل کند .اگرچه بنگاههای اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه نسبت به کشورهای
پیشــرفته کوچکترند اما عموما نیازهای مالی بنگاهها از منابع داخلی خودشان تجاوز

مسئله
بانکهاوارائهدهندههای
خدمات مالــی عمومی،
حساسترین سازمانها
درخصوص مســئولیت
اجتماعی هستند .بانک
دارای الــزام اجتماعی و
حقوقی اســت تا بتواند
پاســخگوی نیازهــای
اقتصــادی و اجتماعی
باشــد .ایــن تحقیــق
مشــخص میکند که در
ایران چقــدر بانکها به
مسئولیتاجتماعیخود
درزمینهرفعبیکاریعمل
میکنند.

میکند .در نبود بازارهای سرمایهای توسعهیافته ،وامهای کوتاهمدت و میانمدت میتواند
فشــارهای واردشده به کارآفرینان را برای اداره بنگاه کاهش دهد .ثانیا به دلیل شفافیت
بازارهای مالی و نیز شفافیت نرخ سود در کشورهای پیشرفته ،سرمایهگذاران نسبت به
تامین مالی از داخل بنگاه و تامین مالی از خارج بنگاه (مثل اوراق سهام و اعتبارات بانکی)
تقریبا بیتفاوت هستند ،بهطوریکه مناابع مالی داخل و خارج از بنگاه میتوانند جانشینی
برای یکدیگر باشند .این در حالی است که در کشورهای درحالتوسعه ،بهدلیل نبود نرخ
سود یکسان و شفافیت بازار ،دسترسی بیشتر بنگاهها به منابع بانکی بهمثابه مجرایی برای
انباشت سرمایه خواهد بود و از آنجا که نرخ بازدهی سرمایهگذاریها نسبت به نرخ سود
بانکی در سطح باالتری قرار دارد ،بنگاهها همواره بهدنبال دریافت وامها و اعتبارات بیشتر
و ارزانتر بانکی هستند .بنابراین ،بر خالف کشورهای پیشرفته که پول و سرمایه ،جانشین
کامل یکدیگرند ،در کشورهای درحالتوسعه ،پول و سرمایه مکمل ه م هستند و تامین
مالی از منابع داخلی و تامین مالی از منابع خارج از بنگاه ،جانشینی کامل برای یکدیگر
نیستند .در اقتصاد ایران نیز ،از آنجا که حجم اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی
از سوی دولت کنترل میشود ،سازوکار قیمتها نقشی در تخصیص منابع ندارد و هزینه
استقراض از شبکه بانکی با توجه به نرخ تورم در سطح پایینی قرار دارد .به این ترتیب،
میزان تغییر حجم تسهیالت به عنوان یک متغیر پولی بر سرمایهگذاری تاثیرگذار است.
بنابراین بازارهای پولی و مالی اهمیت ویــژهای در اقتصاد ایران دارند و اعتبار و وام ،بهطور
مستقیم و غیرمستقیم برای اشتغال واحدهای تولیدی و ایجاد فضای کسبوکار جدید تاثیرگذار
است .از دیدگاه نظری اقتصاد کالن و روابط اقتصادی مرتبط ،میتوان به اجمال تاثیر وام و اعتبار
بر تولید و اشتغال را اینطور بیان کرد :تزریق وام و اعتبار با جریان تولید بهصورت سرمایه در
گردش کوتاهمدت ،بهدلیل ثابتبودن حجم سرمایه باعث اشتغال میشود اما در بلندمدت که
جریان وام و اعتبار تبدیل به ســرمایه ثابت میشود ،تغییرات تکنولوژیکی را به همراه دارد؛ در
صورتی که این تغییرات خنثی باشد ،یعنی در نسبت نهاده سرمایه به کار تغییری ایجاد نشود،
اشتغال ثابت باقی میماند و برعکس ،اگر فناوری خنثی باشد ،تغییر در نسبت نهاده سرمایه به
کار باعث تغییر در اشتغال میشود.
در عمل ،امکان دارد آثار تولیدی و اشــتغال اعتبارات از کشــوری به کشور دیگر بهدالیل
ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متفاوت باشد .در مورد ایران ،محققان از روش علمی تجزیه
بالنچارد -کوآ در الگوی «خودرگرســیون برداری ساختاری» استفاده کردند تا دریابند اثرات
کوتاهمدت و بلندمدت تســهیالت بانکی بر ایجاد اشــتغال و کاهش بیکاری بهعنوان یکی از
مسئولیتهای اجتماعی بانکها چه بوده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که یک تکانه
بانکی (بهاندازه انحراف معیار روشهای علمی) ناشی از ارائه تسهیالت حمایتی بانکی به تولیدات
اقتصادی ،در دوره اول منجر به کاهش  0.062درصدی در نرخ بیکاری میشــود اما بر اساس
نتایج بــرآورد ماتریس اثرات بلندمدت در جدول ،این تکانه بانکی در بلندمدت تاثیری بر نرخ
بیکاری ندارد.

دستاورد تحقیق :افزایش تسهیالت با کاهش بیکاری ارتباطمعنیداری ندارد
برآورد اثرات پویای تکانه بانکی نشان میدهد که در دوره اول ،تکانه بانکی منجر
به کاهش قابلتوجه نرخ بیکاری میشود؛ سپس نرخ بیکاری در اثر این تکانه بانکی
یک رفتار نوسانی در دورههای دوم تا چهارم خواهد داشت و در نهایت ،از دوره پنجم
به بعد ،این تکانه بانکی بیاثر خواهد بود .نتایج تحقیق نشان میدهد که تسهیالت
بانکی به بخشهای اقتصادی بیشترین تاثیر را در نوسان نرخ بیکاری داشته است و
بهطور متوسط  32درصد نوسانات در این زمینه ،مربوط به متغیر تسهیالت بانکی
بوده است .در نهایت ،باید گفت که تسهیالت اعطایی سیستم بانکی به بخشهای
اقتصادی در کوتاهمدت منجر به کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشــتغال خواهد شد
ولی در بلندمدت ،رابطه معنیداری میان تســهیالت سیستم بانکی و نرخ بیکاری
وجــود ندارد .بهعالوه ،تکانه بانکی به کاهش نرخ بیــکاری در دوره اول و تغییرات
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نوسانی آن در دورههای بعدی میانجامد که این تغییر نوسانی از دوره پنجم به بعد،
متوقف خواهد شــد و عمال تکانه بانکی ،در چارچوب بررسی اثرات پویا ،نمیتواند
محرک خوبی برای تغییر در سطح اشتغال ملی محسوب شود .در حقیقت ،تسهیالت
بانکی در بلندمدت در حیطه تاثیرگذاری بر سطح بیکاری ،خنثی رفتار میکنند و
نمیتوانند ساختار اشتغال را در بلندمدت تغییر دهند .بنابراین نوع عملکرد بانک در
مورد اشتغال ،صرفا در خصوص ایجاد اشتغال موقت و کوتاهمدت میتواند پاسخگو
باشد و این ضعف بزرگی برای سیستم بانکی و بخش غیردولتی در اقتصاد ایران به
شمار میرود زیرا از یک سو ،بخش بانکی نتوانسته است به مسئولیت اجتماعی خود
عمل کند و از ســوی دیگر ،بخش غیردولتی هم با وجود دریافت حجم قابلتوجه
اعتبارات نتوانسته است تاثیر پایدار و بلندمدتی بر ایجاد اشتغال در ایران داشته باشد.

بیش از  54درصد دستفروشان زن فعال در متروها را گروههای
سنی جوان بین  20تا  39سال تشکیل میدهند .بیش از  68درصد
آنها متاهل و  66درصد سرپرست خانوار هستند.

دستفروشان راضی ،مردم هم راضی

نداشتن سرمایه کافی و نیافتن شغل رسمی مناسب ،افراد را برای دستفروشی به قطارهای شهری میکشاند

پژوهش :کنکاشی در پدیده دستفروشی زنان در متروی
کالنشهر تهران
پژوهشگران :حسن محمدیان مصمم ،لیال احمدی،
محمدتقی رضویان

طی دهههای گذشته ،افزایش رشد شهرنشینی و پیشیگرفتن
شهرنشــینی از برنامهریزی شهری ،معضالت بزرگی را پیش روی
مدیران و سیاســتگذاران شــهری بهویژه در کشورهای درحال
توســعه قرار داده اســت .هماکنون بیش از  85درصد از این رشد
متعلق به شهرهای کشورهای جنوب است .یکی از مهمترین دالیل
چنین رشــد شتابانی ،افزایش مهاجرتهای روستایی -شهری در
این کشورهاســت .ارتقای تسهیالت پزشکی ،توسعه فناوریهای
نویــن حملونقل ،افزایش تبادالت فرهنگی و اقتصادی و رشــد
طبیعی جمعیت روستایی در کنار محدودیتهای منابع طبیعی و
انسانی برای ایجاد شــغل و محیط زندگی باکیفیت و به تبع آن
افزایش فقر ،منجر به مهاجرت این افراد به مناطق شهری با هدف
جستوجوی شرایط بهتر زندگی شده است .در این شرایط برخالف
جامعه صنعتی غرب در شهرهای کشورهای جنوب ،ظرفیتها و
منابع محدود در کنار رشد و توسعه اقتصادی پایین موجب شده
که شهرها توان تأمین زندگی باکیفیت و جذب مهاجران در اقتصاد
رسمی را نداشته باشند.
از ســوی دیگر ،اغلب مهاجران ،فاقد مهارت و تحصیالت کافی
برای دستیافتن به دستمزد مناسب و شغل امن در بخش رسمی
هستتند و به مشاغل بخش غیررسمی متوسل میشوند .یکی از
زیرمجموعهها و شناختهشــدهترین اشــکال مشاغل غیررسمی،
دستفروشی است که در تمامی کشورها وجود دارد .این فعالیت،
ابتدا حرفهای باســتانی بود که ریشه در جامعه سنتی داشت و در
معادالت بازرگانی ،نقش ثابتی را داشــت که تجارت ایفا میکرد؛
بر این اســاس ،تصور میشد در عصر مدرنیته ،شهرهایی عاری از
فعالیتهای غیررسمی ایجاد خواهند شد و این مشاغل بهسادگی
محو و نابود میشــوند اما امروزه دستفروشی ،پدیدهای پررونق و
روبهرشد است که اغلب کارگران در کشورهای درحالتوسعه ،درآمد
معیشتی خود را از آن طریق کسب میکنند.
همواره مدیران شــهری تالش کردهاند از فعالیت این افراد در
خیابانها جلوگیری کنند یا دستکم این فعالیت را به نظم درآورند
اما نهتنها موفق نبودهاند بلکه گاهی این تالشهای نتیجه معکوسی
داشــته و در اغلب موارد باعث ایجاد کشــمکش و درگیری بین
مسئوالن شهری و فروشندگان خیابانی شده است .این درگیریها
اغلب به دلیل نداشتن مجوز ،پرداختنکردن مالیات و اشغال فضای

یکی از معضالت پیش روی مدیران و برنامهریزان شهری در هزاره سوم ،گسترش فزاینده اقتصاد
غیررســمی است .کالنشــهر تهران نیز طی یکی ،دو دهه اخیر شاهد گسترش شتابان اقتصاد
غیررسمی بهخصوص دستفروشی در مترو اســت .بر این اساس ،پژوهش حاضر با بهرهگیری از
مطالعات اسنادی ،در پی آن است که به مرو ِر نظریهها و رویکردهای مربوط به پدیده دستفروشی
بپردازد و ســپس با انجام پیمایش بر اساس مصاحبه نیمهساختیافته نگرش مسافران نسبت به
دستفروشی زنان و ویژگیها و دالیل گســترش آن در واگنهای مترو را مورد تحلیل قرار دهد.
نتایج این پژوهش که تحت عنوان «کنکاشــی در پدیده دستفروشی زنان در متروی کالنشهر
تهران» نوشته حسن محمدیان مصمم ،لیال احمدی و محمدتقی رضویان در آخرین شماره فصلنامه
علمی -پژوهشی «اقتصاد و مدیریت شهری» منتشر شده ،بیانگر آن است که مسافران نسبت به
فعالیت دستفروشان زن در مترو و همچنین اقالم خریداریشده از آنها رضایت نسبتا باالیی دارند.
عمده دستفروشان زن مترو را گروههای سنی جوان ،تحصیلکرده ،اغلب مهاجر ،متأهل و سرپرست
خانوار تشکیل میدهند و مهمترین دلیل انتخاب این فعالیت از طرف آنها ،نداشتن سرمایه کافی و
عدم یافتن شــغل در بخش رسمی است .واکنش مدیران و مسئوالن شهری نسبت به این پدیده
معموالً بر مبنای دیدگاه قانونگرایی و منع و جلوگیری از فعالیت آنها اســت .در نهایت نیز برای
ساماندهی دستفروشان در مترو اقداماتی از قبیل برنامهریزی فضایی مؤثر ،کارآمد و کاربردی در
کل کشور ،ارائه تسهیالت خوداشتغالی به دستفروشان ،توسعه مکانهای ویژه برای دستفروشی،
نظارت و کنترل بر کیفیت محصوالت دستفروشان ،آموزش و توانمندسازی ،صدور مجوز فعالیت در
مکانهای ویژه و اجاره غرفههای مترو به دستفروشان ،پیشنهاد شده است.

عمومی و پیادهروها توسط فروشندگان است .با وجود این مسائل،
این افراد با تکیه بر سرمایههای اندک شخصی و بومی نهتنها از این
طریق به کسب درآمد میپردازند ،بلکه با فراهمآوردن مجموعهای
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رضایت مردم از دستفروشان نسبتا باال است و به منظور سنجش میزان رضایت مسافران نسبت به محصول ارائهشده
توسط دستفروشان مترو ،از چهار متغیر کیفیت ،بهداشتی بودن ،تنوع و قیمت محصول استفاده شد .نتایج نشان میدهد
بیشترین میزان رضایت ،نسبت به قیمت این محصوالت و کمترین آن ،نسبت به کیفیت و بهداشتی نبودن آنها است.

ژورنال

رویکردهای مختلف در ارتباط با مشاغل خیابانی
ساماندهی

قانونگرایی
نوع رویکرد و نگرش
دولتمحور و باال به پایین
محکومکردن تحت لوای قانون
عدم به رسمیتشناختن فعالیت
مجرمپنداشتن دستفروشان به عنوان عامل
مشکالتی همچون ازدحام ترافیک ،اغتشاش بصری،
افزایش بزهکاری ،شیوع بیماریها و غیره

ساماندهی مشارکتی و پایین به باال و باال به
پایین
به رسمیت شناختن و قانونی پنداشتن فعالیت در
مکانهای خاص
نگریستن به عنوان منبع درآمد فقرای شهری
پنداشتن به عنوان عامل در استطاعتپذیر کردن کاالها

راهکارها و اقدامات
منع کامل فعالیت
در نظر گرفتن مجازاتهای قانونی
یورش ناگهانی و تخریب اموال
مصادره خودسرانه کاالها
سوءاستفاده جنسی
تقاضای رشوه

دستفروشان از ساعت 7
تا  21در مترو به فعالیت
میپردازند اما به طور متوسط
اوج ساعت کاری مربوط به
بازه زمانی  10تا  20است .بر
اساس نظرات دستفروشان
هیچیک از پرسششوندگان
برای سازمان ،فرد خاص یا
به صورت گروهی و شراکتی
با فرد یا افراد خاصی کار
نمیکند و فعالیتشان نوعی
خوداشتغالی محسوب
میشود

صدور مجوز فعالیت
کنترل استاندارد و بهداشت محصوالت
ایجاد مکانهای ثابت برای فعالیت
ثبتنام در انجمنها یا سازمانهای دستفروشی
ایجاد پهنههای ویژه دستفروشی در فضاهای عمومی
جابهجایی و نظارت

از کاالها و خدمات ارزان و قابلدسترس برای اقشار محروم جامعه،
نقش مهمی در افزایش دسترسی اقتصادی و فیزیکی به محصوالت
و در نتیجه ،دربرگیرندگی اقتصاد شــهری ایفا میکنند .تهران به
عنوان پایتخت سیاسی و اداری و قلب فعالیتهای عمده اقتصادی
کشور از جمله شهرهایی اســت که همانند بسیاری از شهرهای
پرجمعیت آســیایی ،همواره پذیرای طیف وســیعی از مهاجران
جویای کار بوده اســت و پدیده دستفروشی ،یکی از ویژگیهای
بارز فضاهای عمومی آن محسوب میشود .حضور و اشتغال زنان
و مردان دســتفروش در متروی تهران ،چند سالی است که یکی
از ویژهترین ،نوینترین و بحثبرانگیزترین شکلها از این مشاغل را
به خود اختصاص داده اســت .از زمان افزایش غیرقابل کنترل این
دستفروشان  ،مقامات ذیربط از جمله شهرداری و شرکت راهآهن

مسئله
پژوهــش حاضــر بــا
بهرهگیــری از مطالعات
اســنادی ،در پی آن است
که بــه مــرور نظریهها
و رویکردهــای مربــوط
به پدیده دستفروشــی
بپــردازد و ســپس بــا
انجــام پیمایــش بــر
ا ســا س مصا حبــه
نیمهســا ختیا فته ،
نگرش مســافران نست
به دستفروشــی زنان و
ویژگیهاودالیلگسترش
آن در واگنهــای مترو را
مورد تحلیل قرار دهد.

شهری تهران و حومه ،به روشهای
مختلفی ،ســعی در ســاماندهی
فضای حملونقل و مبارزه با فعالیت
این افراد داشتهاند و ضروری است
برای حل این معضل ،از برنامهریزان
و سیاســتگذاران بهره گرفت .بر
این اساس ،پژوهش حاضر درصدد
است با مرور تحقیقات انجامشده
در ایــن زمینه و بررســی دالیل
حضور و اشتغال زنان دستفروش
در فضای متروی کالنشهر تهران،
رضایت مســافران مترو نسبت به
فعالیت آنها را تحلیل کند.

JJچهار نظریه دستفروشی
تاکنــون چهار نظریــه درباره
دستفروشی در ادبیات اقتصادی
مطرح شده اســت که عبارتاند
از نظریههای دوگانگی ،ســاختارگرایی ،قانونگرا و داوطلبانه که
در نمودار  1آمده اســت .به طور کلی فعالیتهای اجتماعیای که
دارای برچسب غیرقانونی و غیررسمی هستند از دو دیدگاه بررسی
شــدهاند :دیدگاه نخســت ،دیدگاه قانونگرایی است که براساس
آن ،فعالیتهای غیررســمی ،در تضاد با قانون هستند و باید منع
شوند .دیدگاه دوم ،دیدگاه ساماندهی است که فراگیرتر از دیدگاه
قانونگرایی است و هدف اصلی خود را نابودی و محو این فعالیتها
از فضای شهری نمیداند بلکه حامیان آن معتقد هستند که این
فعالیتها باید تحتنظارت ،کنترل ،جابهجایی و اصالح قرار گیرند و
به آنها اجازه فعالیت میدهد .این دیدگاه از چهار روش صدور مجوز،
طرحهای مالکیت ،طرح ثبتنام سازمانمحور و طرحهای پهنهبندی
و جابهجایی به منظور ســاماندهی و توزیع این افراد در خیابانها
استفاده میکند .با توجه به مطالعات انجامشده ،رویکرد مداخله و
نگرش و راهکارهای این دیدگاهها برای اشتغال خیابانی در نمودار 2
نشان داده شده است.

دستاورد تحقیق :مصرفکنندگان از دستفروشان رضایت دارند
در این پژوهش با دستفروشــان مصاحبه عمیق نیمهساختیافته انجام شد و با
پرسشنامههای بســته ،نظر مردم درباره آنها جمعآوری شد .یافتههای این پژوهش
مشخص کرد که بیش از از  54درصد دستفروشان زن فعال در متروها را گروههای
ســنی جوان بین  20تا  39ســال تشکیل میدهند .بیش از  68درصد آنها متاهل و
 66درصد سرپرست خانوار هستند .نکته قابلتوجه در خصوص این افراد ،مکان تولد
آنها است 64 .درصد آنها خارج از تهران متولد شدهاند .این موضوع نشان میدهد که
اغلب این دستفروشان را مهاجران جوان جویای کار تشکیل میدهند که از روستاها
و شهرهای کوچک و بزرگ کشور به تهران آمدهاند .نکته قابلتوجه دیگر ،تحصیالت
نسبتا باالی این افراد است؛ به طوری که نزدیک به  69درصد آنها دارای مدرک تحصیلی
دیپلم و باالتر هستند .رضایت مردم از دستفروشان نسبتا باال است و به منظور سنجش
میزان رضایت مسافران نســبت به محصول ارائه شده توسط دستفروشان مترو ،از
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چهار متغیر کیفیت ،بهداشتی بودن ،تنوع و قیمت محصول استفاده شد .نتایج نشان
میدهد بیشترین میزان رضایت ،نسبت به قیمت این محصوالت و کمترین آن ،نسبت
به کیفیت و بهداشتی نبودن آنها است .مسافران در مجموع با حضور دستفروشان در
فضای مترو مخالف نبودهاند و از محصوالت ارائهشده توسط آنها نیز رضایت دارند .این
افراد از ســاعت  7تا  21در مترو به فعالیت میپردازند اما به طور متوسط اوج ساعت
کاری مربوط به بازه زمانی  10تا  20است .بر اساس نظرات دستفروشان هیچیک از
پرسششوندگان برای سازمان ،فرد خاص یا به صورت گروهی و شراکتی با فرد یا افراد
خاصی کار نمیکند و فعالیتشان نوعی خوداشتغالی محسوب میشود .نیمی از این افراد
قبل از اشتغال در مترو دارای شغل دیگری بودهاند که از آن اخراج شده یا به دالیلی آن
شغل را از دست دادهاند 92 .درصد آنها بیان کردهاند که دستفروشی در مترو شغل
اصلی آنهاست و تمام درآمد خود را از طریق این شغل کسب میکنند.

برنامهريزي بازيها در حال حاضر در كشور به صورت دستي انجام ميپذيرد .با واردكردن
نرمافزارهاي مناسب و انجام اين امر به صورت نظاممند و علمي و استفاده از روشهاي برنامهريزي
رياضي ،ميتوان شاهد اثرات مثبتي در عوايد برگزاري مسابقات بود.

ب درآمد بهینه باشگاههای فوتبال
راههای کس 

افزایش بهای بلیت یا تبلیغات تنها راههای ممکن برای سوددهشدن نیست

نام پژوهش :تعيين سياست بهينه در افزايش درآمد
مسابقات ورزشي مبتني بر قيمت بليت ،با استفاده از
رويكرد پوياييشناسي سيستم؛ مورد مطالعه ليگ برتر
فوتبال ايران
پژوهشگران :مينا نوروزي ،ژاله معماري ،كاظم عسكريفر

ورزش يكي از مقولههاي جوامع مدرن صنعتي اســت كه بخش بزرگي
از جمعيت هر كشور به اشــكال گوناگون با آن سروكار دارند و فعاليتهاي
ورزشي بخش عمدهاي از زندگي اجتماعي را تشكيل ميدهند .در اين ميان،
فوتبال از پرطرفدارترين ورزشها محسوب ميشود كه لبريزبودن ورزشگاهها
از تماشــاچيان اين ورزش را ميتوان گواهي بر اين ادعا دانست .منابع اصلي
درآمد تيمهاي ورزشــي را ميتوان از فروش بليت ،واگذاري حق بهرهبرداري
از امتيازات و حق پخش تلويزيوني دانســت .براي ايجاد حداكثر سود ،الزم
اســت كه مديران ،بينشــي در مورد رابطه بين قيمت بليت و ميزان حضور
تماشاگران در ورزشگاه داشته باشند .مجموعه عواملي از قبيل قيمت بليت،
درآمد هواداران ،جمعيت شــهر ميزبان ،كيفيت تيم و قدمت استاديومي كه
بازيها در آن برگزار ميشود ،بر تقاضا براي بازيها اثرگذارند.
يكي از مهمترين متغيرهاي اقتصادي مؤثر بر تقاضاي هر كاال و از جمله
مسابقات فوتبال ،قيمت است .در صورتیکه مهمترين عامل در رونق ورزش
حرفهاي افزايش تعداد تماشاگران اســت چراكه تماشاگران عالوه بر اينكه

درآمدزايي يكي از مهمترين دغدغههاي مديريت در ورزش است كه بخشي از آن ميتواند از فروش
بليت مسابقات تأمين شود .هدف از انجام اين تحقيق ارائه مدل پوياي تعيين سياست درآمدي ناشي
از فروش بليت مسابقات در ليگ برتر فوتبال ايران بوده است که نتایج آن در شماره  1دوره  52نشریه
علمی -پژوهشی «مجله تحقیقات اقتصادی» در دانشگاه تهران با عنوان «تعيين سياست بهينه در
افزايش درآمد مسابقات ورزشي مبتني بر قيمت بليت ،با استفاده از رويكرد پوياييشناسي سيستم؛
مورد مطالعه ليگ برتر فوتبال ايران» به قلم مينا نوروزي ،ژاله معماري و كاظم عسكريفر منتشر شده
است .در این پژوهش ،در مصاحبه با  12نفر از خبرگان و نظرخواهی با  13پرسشنامه ،معادالت حاكم بر
روابط شناسایی شده است .در این مطالعه ،سه سياست افزايش مطلوبيت زمان برگزاري مسابقه ،روش
فروش بليت و تبليغات قبل از شروع مسابقه ،بررسي شده و نتايج مدل نشان داده است كه تبليغ و
پس از آن ،زمان مسابقه بيشترين تأثير را بر قيمت و در نتيجه بر درآمد مسابقه دارد.

با خريد بليت مسابقات به صورت مســتقيم درآمدهايي را براي باشگاهها و
ليگهاي حرفــهاي دارند ،بهصورت غيرمســتقيم نيز نقــش عمدهاي در
درآمدزايي از راه جذب حاميان مالي و فروش حق پخش تلويزيوني و خدمات
جانبي ايفا ميكنند .از طرفي ،قيمت مناسب بليت از عوامل مهم و تأثيرگذار
بر حضور تماشاگران در استاديومهاي ورزشي است .امروزه در صنعت فوتبال
براي افراد مختلف و در مسابقات مختلف قيمتهاي مختلفي ارائه ميشود.
اين در حالي اســت كه در فوتبال ايران براي مسابقات يك فصل قيمتهاي
يكساني تعيين میشود و اگر تغييراتي در قيمت بليت برخي مسابقات وجود
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بررسي سه راهبرد بهبود مطلوبيت زمان بازي ،بهبود مطلوبيت روش فروش
بليت و تمركز بر تبليغ مسابقات فوتبال نشان میدهد که سياست تبليغاتي
تأثير بيشتري نسبت به دو سياست ديگر بر قيمت بليت دارد.

ژورنال

تبليغات از يك
سو ،سبب افزايش
مطلوبيت بازي و به
دنبال آن ،افزايش
درآمدهاي روز
مسابقهميشود
و از سوي ديگر،
افزايش هزينههاي
تيم را در پي دارد.
ممكن است باشگاه
هزينههاي
انجامگرفته را از
طريق باالبردن
بهاي بليت جبران
كند اما آنچه مهم
است اين است كه در
اجراي اين سياست
بايدتحليلنقطه
سربهسري صورت
گيرد

داشته باشــد ،آن تغييرات با توجه به
تقاضاي انتظاري است .به عبارت دیگر،
اگر پيشبيني شــود كه مســابقهاي
تماشاگر كمتري خواهد داشت ،قيمت
بليت كاهش داده ميشــود يا حتي به
صفر ميرســد و بالعكس .تحت چنين
شرايطي هماكنون درآمد بليتفروشي
براي باشگاهها در ايران فقط  1.2درصد
است .با اين روند نميتوان انتظار داشت
كه باشگاهها بتوانند از پس هزينههاي
سنگين خود برآیند يا بحرانهاي مالي
و اقتصادي پيش رو را پشت سر گذارند.
داشتن حاشيه مالي نسبتا امن ،ميتواند
به اعضاي تيم در ارائه عملكردي بدون
حاشيه و فوتبالي زيبا و مدرن به دور از تنشهاي محيطي كمك مؤثري كند.
مطالعات داخلي انجامگرفته در حوزه فوتبال ،منحصر به مطالعه ساختار
ســازماني فدراسيون فوتبال ايران ،مطالعه مسائل و مشكالت فوتبال كشور،
تطبيق محتواي ساختار و اساسنامه فدراسيون فوتبال و نيز مقايسه وضعيت
باشگاههاي ليگ حرفهاي ايران با معيارهاي يوفا و چند باشگاه از ديگر كشورها
بوده اســت .همچنين ميتوان به آنچه در فوتبال ايران براي تعيين قيمت
بازيكنان مطرح اســت ،اشاره كرد .موضوع آمادگيهاي تكنيكي و تاكتيكي،
مقبوليت بازيكن و برند باشگاه و متغيرهاي تبيينكننده هريك از اين عوامل
در بازيكنان اســت .اما آنچه كه سبب ايجاد سؤال ميشود ،نبود توجه كافي
مديران و مسئوالن ورزش باشگاهها به آمادگي جسماني بازيكنان است.
امــا در مورد تحقيقات انجامگرفته در حوزه ورزش در خارج از كشــور،
مثال عوامل تاثیرگذار بر قيمت بليتهاي ليگ برتر فوتبال انگلستان در چهار

مسئله
يكــي ا ز مهمتر يــن
دغدغههــاي مديريت
در ورزش ،درآمدزايــي
اســت كــه بخشــي از
آن ميتوانــد از فروش
بليت مســابقات تأمين
شود .هدف از انجام اين
تحقيقارائهمدلپوياي
تعيين سياست درآمدي
ناشــي از فروش بليت
مسابقات در ليگ برتر
فوتبال ايران بوده است.

گروه عوامل اقتصادي ،جمعيتشناختي ،عوامل جذبكننده و ساير عوامل
عملكردي میتوان اشــاره کرد .عوامل اقتصادي از قبيل پوشش تلويزيوني،
قيمت بليتهاي فصلي و پوشش تلويزيوني ديگر رويدادهاي مهم ورزشي در
زمان بازي و متوسط درآمد جمعيت است .همچنين عوامل جمعيتشناختي
شــامل ميزان جمعيت ،تركيب قومي (نــژادي) جمعيت و وجود ليگهاي
ورزشي كوچك براي بچهها و نوجوانان بوده است .عوامل جذبكننده نيز نتایج
(پيروزي -شكست) در بازيهاي خانگي ،تعداد بازيكنان ستاره در فهرست تيم
ميهمان و ميزبان و نزديكي رقبا در طول فصل را در بر ميگيرد .ساير عوامل
عملكردي از قبيل بازيهاي شيفت بعدازظهر ،ربع اول ،دوم ،سوم يا چهارم
فصل ،نظافت و تميزي اماكن ،دسترسي آسان و چندمسيره به اماكن و وجود
پاركينگ نيز بر قيمت بليت اثرگذار بوده است.
در هــر حــال ،در ایــن پژوهش پــس از انجام مصاحبههــا و پرکردن
پرسشنامهها توسط کارشناسان و خبرگان مسابقات فوتبال ،روش تحقیق
علمی انجام شد و مدلشناسی و تعیین متغیرهای علی در وضعیت مسابقات
صورت گرفت .پس از تعيين و تأييد اعتبار مدل در راســتاي افزايش سطح
درآمدي مسابقات ورزشي ناشي از فروش بليت ،سه سياست افزايش مطلوبيت
روش فروش بليت ،افزايش مطلوبيت زمان مسابقات و تبليغات روي مسابقات
با استفاده از مدل مقايسه شد .از آنجا كه در سيستمهاي پويا ،به دليل وجود
روابط غيرخطي بين متغيرها ،ممكن است نتايج بهدستآمده در كوتاهمدت،
ميانمدت و بلندمدت با هم متفاوت باشند ،بررسي در سه مقطع زماني سال
اول (كوتاهمدت) ،سال ســوم (ميانمدت) و سال دهم (بلندمدت)  ،بررسي
و مبناي ارزيابي سياســت قرار گرفت .براساس نتايج بهدستآمده ،مشاهده
ميشود كه مطلوبيت زمان بازي ،بيشترين تأثير را بر قيمت بليت و در نتيجه
منابع درآمدي ناشي از مسابقات دارد .همچنين مشاهده ميشود كه اين تأثير
در دورههاي ميانمدت و بلندمدت نسبت به دورههاي كوتاهمدت ،بيشتر است
و ميتواند مبناي تصميمگيري در حوزه مديريت منابع ليگ فوتبال باشد.

دستاورد تحقیق :تبلیغات موثرتر از گران کردن بلیت است
بررسي سه راهبرد بهبود مطلوبيت زمان بازي ،بهبود مطلوبيت روش فروش بليت
و تمركز بر تبليغ مسابقات فوتبال نشان میدهد که سياست تبليغاتي تأثير بيشتري
نسبت به دو سياست ديگر بر قيمت بليت دارد .با توجه به نزديكبودن نتايج تغييرات
انجامگرفته بين مطلوبيت زمان بازي و ميزان تبليغات قبل از مسابقات ،اگر به هر دليل
برنامه مسابقات در زمانهاي نامطلوبي قرار گيرد  -به عنوان مثال ،در اوايل يا اواسط هفته
با انجام تبليغات براي مسابقه در شهر ميزبان -ميتوان اثرات نامطلوب ايجادشده روي
مطلوبيت بازي ،تعداد تماشاگران ،قيمت بليت و درآمدهاي تيم را از بين برد ،بهطوريكه
وجود تبليغات كافي در مورد زمان و مكان مسابقه تيم موردعالقه در رسانهها را از عوامل
تأثيرگذار بر حضور تماشاگران در ورزشگاه ميدانند .برخی محققان نيز روابطعمومي و
تبليغات قبل از بازی را بر قيمت بليت مؤثر عنوان كردهاند .تبليغات از يك سو ،سبب
افزايش مطلوبيت بازي و به دنبال آن ،افزايش درآمدهاي روز مسابقه ميشود و از سوي
ديگر ،افزايش هزينههاي تيم را در پي دارد .ممكن است باشگاه هزينههاي انجامگرفته را
از طريق باالبردن بهاي بليت جبران كند اما آنچه مهم است اين است كه در اجراي اين
سياست بايد تحليل نقطه سربهسري صورت گيرد؛ به اين معنا كه درآمدهاي ايجادشده
از اجراي اين راهبرد ،باید از هزينههاي انجامگرفته بيشتر باشد .به همين دليل ،شايد
بهتر باشد از راههاي تبليغاتي ارزانقيمت يا رايگان استفاده شود؛ يعني به جاي تبليغ در
شبكههاي تلويزيوني استاني و ملي يا نصب بنرهاي تبليغاتي ،از پخش آگهي تبليغاتي در
سراسر شهر و نصب آنها در شبكههاي حملونقل عمومي شهري استفاده كرد .كانونهاي

44

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادودو ،خرداد 1397

هواداري از طريق سايت هواداران و راههاي ديگر ميتواند نقش اثرگذاري در اين زمينه
ايفا كنند .سياست ديگر ،بهبود مطلوبيت زمان بازي براي تماشاگران مسابقات است.
با برنامهريزي مناســب در تقويم بازيها و تعيين بهترين ساعات برگزاري مسابقه (كه
طي ماههاي مختلف و در بين شهرهاي مختلف ميتواند متفاوت باشد) ،ميتوان شاهد
باالرفتن مطلوبيت بازي از ديد تماشاگران ،باالرفتن تعداد تماشاگران حاضر در استاديوم،
امكان تعيين قيمت بليت در سطح باالتر و در نهايت باالرفتن درآمدهاي تيم بود .تأثير
زمان بازي بر قيمت بليت و تعداد تماشاگران مثبت گزارش شده است .به ترتيب اهميت،
برگزاري مسابقات در تعطيالت آخر هفته (پنجشنبه و جمعه) در ساعت سه بعدازظهر و
پس از آن ،در همين دو روز در ساعت هفت بعدازظهر بر حضور تماشاگران در ورزشگاه
مؤثر است .همچنين برگزاري مسابقات در يكي از روزهاي شنبه تا چهارشنبه تأثيري بر
حضور تماشاگران در استاديوم ندارد .به همين منظور ،برنامهريزي بازيها در اواخر هفته
(پنجشنبه و جمعه) ميتواند بر حضور تماشاگران و درآمد روز مسابقه تأثير بسياري به
جا بگذارد .افزون بر اين ،ميتوان از نرخگذاري متفاوت قيمت بليت مسابقات براساس
روزهاي برگزاري مسابقه در طول هفته استفاده كرد؛ بهطوريكه نرخ بليت بازيهايي
كه در اوايل يا اواسط هفته برگزار ميشود ،پايينتر از بازيهاي آخر هفته تعيين شود.
برنامهريزي بازيها در حال حاضر در كشور به صورت دستي انجام ميپذيرد .با واردكردن
نرمافزارهاي مناسب و انجام اين امر به صورت نظاممند و علمي و استفاده از روشهاي
برنامهريزي رياضي ،ميتوان شاهد اثرات مثبتي در عوايد برگزاري مسابقات بود.

 ................................روایـت ................................
سردرگمی صادرکنندگان در پی صدور بخشنامههای ارزی

چشمها را باید شست

هجوم بخشنامههای ارزی سردرگمی فعاالن اقتصادی به خصوص صادرکنندگان را
که این روزها رغبتی به فعالیت ندارند به دنبال داشته است .از تعیین نرخ دستوری
 4200تومان برای دالر گرفته تا راهکارهای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور
و پیمانسپاری ارزی ،همگی شرایطی را به وجود آورده که هیچکس پیشبینی درستی
از آینده نداشته باشد .صادرکننده برای بازگرداندن ارز خود با مشکل مواجه است .او
اعتقاد دارد که راهکارهای دولت عملیاتی نیست .اما از طرفی نمیتواند از مسیر دیگر

ارز را به کشور وارد کند چراکه قاچاقچی و متخلف شناخته میشود .از سویی صدور
بخشنامههای متعدد ارزی نیز مبین این امر است که دولتمردان نیز میدانند یک جای
کار میلنگد .نه قیمت دستوری دالر چاره کار است و نه صادرکننده قاچاقچی ارز .به
نظر میرسد باید به جای پاک کردن صورت مسئله ،راهحلهای منطقی برای مشکالت
ارزی پیدا کرد .به قول شاعر زندهیاد سهراب سپهری «چشمها را باید شست؛ جور
دیگر باید دید».

عکس :رضا معطریان

روایت

صادرات در برزخ نرخ ارز

آیا با صدور بخشنامههای متعدد میتوان صادرات را توسعه داد؟
بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت

صادرکنندگان
معتقدندکهبا
توجهبهقیمت
تمامشده کاال
در ایران ،قیمت
صادرات باالتر از
ارز  4200تومانی
تمام میشود
ولی صادرکننده
مجبور است کاالی
خود را به قیمت
پایین بفروشد و
بعد از شش ماه
ارز حاصلشده را
به بانک مرکزی
برگرداند؛
موضوعی که
موجب ضرر و زیان
صادرکنندگان
کشور میشود

بخشنامه پشت بخشنامه و دستور پشت دستور سیاست این روزهای دولت
در قبال نرخ ارز شده است .بعد از تصمیم نشست فوقالعاده ستاد اقتصادی
دولــت در خصوص نرخ  4200تومانــی ارز برای نیازهای مختلف خدماتی،
اقتصــادی و ...اما فعاالن اقتصادی موافقت چندانی با این تصمیم ندارند .در
شرایطی که بسیاری از فعاالن اقتصادی تاکید بر واقعی شدن نرخ ارز دارند،
دولت پا را در یک کفش کرده و معتقد است که عدد اعالمشده برای تامین
نیازهای مختلف کشور قابل قبول است .سیاستی که از نظر فعاالن اقتصادی
و به خصوص صادرکنندگان نهتنها قابل قبول نیست بلکه دولت با تعیین این
رقم جایی برای دفاع نیز باقی نگذاشته است.
در شرایطی که افزایش قیمت ارز و حواشیهای پس از آن ضرورت توجه
به موضوع تعیین تکلیف نرخ ارز را گوشزد میکرد و براین اساس بسیاری از
کارشناسان بر تغییر سیاستهای دولت در این حوزه تاکید داشتند ،دولت به
جای تغییر در سیاست ارزی بار دیگر مسیر دستوری تعیین نرخ ارز را دنبال
کرد .براساس تصمیم دولت ارز موردنیاز برای فعالیتهای مختلف اقتصادی،
آموزشی ،مسافرتی ،درمانی و 4200 ...تومان در نظر گرفته شد .هرچند دولت
قیمت باالتر
این رقم را یکسانسازی نرخ ارز عنوان کرده و خریدو فروش ارز با 
را غیرقانونی و جرم در نظر گرفته است ،اما بسیاری از اقتصاددانان و فعاالن
اقتصادی تاکید دارند که اقتصاد کشور با این نرخ ارز راه به جایی نمیبرد و این
سیاست ،تکرار اشتباهات گذشته است .به گفته فعاالن اقتصادی ،شاید اجرای
سیاست جدید ارزی دولت نسبت به گذشته یک گام رو به جلو باشد اما گامی
مستحکم و قوی به منظور بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور به خصوص در
بحث صادرات نیست؛ به اعتقاد فعاالن بخش خصوصی سیاست جدید ارزی
دولت نهتنها به معنای یکسانسازی نرخ ارز نیست بلکه موجب شکلگیری
بازار ثانویه یا غیررسمی میشود .در این میان اما نکته مهم برای بسیاری از
فعاالن اقتصادی تاثیر بخشنامههای متعدد دولت بر صادرات محصوالت است.
آنگونه که کارشناسان اقتصادی میگویند ،با دستورالعمل کنونی صادرات
آسیب خواهد دید و کاهش جدی پیدا میکند؛ چرا که دولت به جای بازکردن
مسیر برای توســعه صادرات ،راه پر از سنگالخی را برای صدور کاال در نظر
گرفته اســت .موضوعی که عمده فعاالن اقتصادی نیز آن را تایید میکنند
و معتقدند که بخشــنامه ارزی  21فروردین  97در رابطه با افزایش نرخ ارز
و تصمیمات دولت و بانک مرکزی در این خصوص ،صادرات را دچار مشکل
کرده است؛ به گفته صادرکنندگان ،دولت نیز به خوبی نمیداند که در شرایط

نکتههایی که باید بدانید
[از دولت انتظار میرود براساس قوانین کسبوکار کشور ابتدا به نظرخواهی از فعاالن
اقتصادی کشور بپردازد.
[اقتصاد کشور با این نرخ ارز راه به جایی نمیبرد و این سیاست ،تکرار اشتباهات گذشته است.
[پیمانسپاری ارزی اگرچه در کوتاهمدت موجب بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور
میشود اما در میانمدت و بلندمدت اثر جدی بر کاهش صادرات کشور دارد.
[با صدور بخشنامههای متعدد ،مقطعی و بدون بررسی نمیتوان انتظار توسعه صادرات را
داشت.
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موجود چه مسیری میتواند به شرایط بحرانی اقتصاد کشور کمک کند ،به
همین دلیل شاهد اتخاذ سیاســتهای دستوری و بدون برنامه هستیم؛ در
شــرایطی که در ماههای گذشته صادرات کاالها به مقاصد صادراتی به دلیل
نوسانات جدی ارز با مشکالت عدیدهای مواجه شد ،تصمیمات یکشبه دولت
موجب شده که صادرات به صورت کلی متوقف شود؛ به دلیل شرایط مبهم
و تصمیمات لحظهای بسیاری از صادرکنندگان در انتظار به سر میبرند چرا
که بخشنامه اخیر دولت و راهکارهای ارائه شده برای بازگرداندن ارز صادراتی
براساس روشهای اعالمی دولت چندان به مذاق صادرکنندگان خوش نیامده
است .یکی از انتقادات جدی بسیاری از صادرکنندگان کشور به تصمیم بانک
مرکزی در پیمانسپاری ارزی بدون بررسی تبعات آن است ،به اعتقاد آنها این
تصمیم بانک مرکزی نهتنها به معنی بازگشت به سیاستهای نادرست گذشته
است بلکه موجب میشود صادرات کاال دچار مشکل جدی شود .آنگونه که
فعاالن بخش خصوصی میگویند با صدور بخشنامههای متعدد ،مقطعی و
بدون بررسی نمیتوان انتظار توسعه صادرات را داشت.
براســاس این پیمان ،درآمد ارزی حاصل از صادرات باید به خزانه دولت
بازگردد و صادرکننده فقط میتواند  5درصد از آن را برای هزینه کاری خود
استفاده کند .دولت در شرایطی این تصمیم را اتخاذ کرده است که بسیاری از
کارشناسان و اقتصاددانان این سیاست را تایید نمیکنند .از سوی دیگر تجربه
اجرای این سیاست در دولتهای گذشته نیز موید این موضوع است .به اعتقاد
کارشناسان پیمانسپاری ارزی اگرچه در کوتاهمدت موجب بازگرداندن ارز
حاصل از صادرات به کشــور میشود اما در میانمدت و بلندمدت اثر جدی
بر کاهش صادرات کشور دارد که در نتیجه هر دو بخش یعنی صادرکننده و
اقتصاد کشور از این سیاست آسیب جدی خواهند دید .هرچند صادرکننده
مجبور است برای جلوگیری از تبعات بخشنامه جدید و بحث قاچاقچی ارزی به
این سیاست دولت تن دهد اما موضوع مهم آن است که در نهایت این سیاست
بهضرر صادرات کشور خواهد بود .از سوی دیگر صادرکنندگان معتقدند که
با توجه به قیمت تمامشــده کاال در ایران ،قیمت صادرات باالتر از ارز 4200
تومانی تمام میشــود ولی صادرکننده مجبور است کاالی خود را به قیمت
پایین بفروشد و بعد از شش ماه ارز حاصلشده را به بانک مرکزی برگرداند.
موضوعی که موجب ضرر و زیان صادرکنندگان کشور میشود .بر این اساس
دولت باید ضمن تعیین سیاســتها به منظور ایجاد ثبات در اقتصاد کشور،
زمینههای الزم به منظور افزایش صادرات و ورود ارز به کشور را فراهم کند.
بر این اســاس از دولت انتظار میرود براساس قوانین کسب و کار کشور
ابتدا به نظرخواهی از فعاالن اقتصادی کشــور بپردازد و بعد از آن یک برنامه
مشخص برای رسیدن به رقم واقعی نرخ ارز را دنبال کند .برنامهای که بتواند
زمینهســاز رونق در اقتصاد کشور شــود .دولت در بودجه سال جاری هزار و
 300میلیارد تومان برای مشوقهای صادراتی در نظر گرفته است اما سازمان
توسعه تجارت ایران هنوز نمیداند در این زمینه باید چگونه اقدام کند؛ چرا
که صادرکنندگان در وضعیت مبهمی به سر میبرند .هرچند در شرایط کنونی
صادرکنندگان مجبور هســتند به هر صورتی که شده به فعالیت خود ادامه
دهند اما در صورت ادامه صادرات با این نرخ ،آینده خوبی پیش روی صادرات
غیرنفتی کشور نیست.

افزایش نرخ ارز از اواخر پاییز سرعت گرفت و تا فروردینماه هم ادامه پیدا کرد و در نتیجه کاالهای
صادراتی رقابتپذیر و سودده شد .پس تمام موجودی انبار به خارج از کشور صادر شد ،چرا که قیمت
کاالی ایرانی رقابتیتر از گذشته و البته رقابتیتر از رقبای خود در کشورهایی چون ترکیه شده بود.

فاکتورهای رشد صادرات

ثبات و واقعی شدن نرخ ارز به صادرکننده کمک میکند
آنچــه میتواند مبین میزان تاثیر مثبت یا منفی افزایش نرخ ارز در صادرات
باشــد آمارهای رسمیاســت .هنگامیکه آمار تجارت خارجی  9ماهه گمرک
در ســال گذشته تا پیش از زمستان همان سال را بررسی میکنید ،درمییابید
که تجارت و به طور خــاص ،صادرات ،افت دارد .تنها زمانی که تحوالت ارزی و
هیجانات در بازار ایجاد میشــود ،روند صادراتی سیر صعودی مییابد و تا پایان
سال ،رشــد صادرات تداوم دارد .بنابراین یکی از فاکتورهای اصلی در افزایش یا
کاهش صادرات ،نرخ واقعی ارز است .در این میان باید به یک نکته توجه داشت؛
آمارهای فروردین  97هم منتشر شده است و به این ترتیب ارزش صادرات نسبت
به ســال گذشته در یک ماه ،باز هم حکایت از تداوم رشد دارد .این در شرایطی
است که صادرات میعانات 40 ،درصد کاهش داشته و صادرات پتروشیمیسر به
سر بوده است .بنابراین آمار رشد در بخشهای صنعتی ،کشاورزی و معدنی نشان
میدهد که هم از نظر حجمیو وزنی و هم از نظر ارزش شــاهد رشــد بودهایم.
دلیل عمده هم این اســت که افزایش نرخ ارز از اواخر پاییز ســرعت گرفت و تا
فروردینماه هم ادامه پیدا کرد و در نتیجه کاالهای صادراتی رقابتپذیر و سودده
شد .پس تمام موجودی انبار به خارج از کشور صادر شد ،چرا که قیمت کاالی
ایرانی رقابتیتر از گذشته و البته رقابتیتر از رقبای خود در کشورهایی چون ترکیه
شــده بود و این اتفاق نیز نتیجه افزایش نرخ ارز بود .کسی نمیتواند اظهار کند
که افزایش نرخ ارز تاثیری در رشد صادرات ندارد؛ شاید همین مسئله هم باعث
شده بعضا به صادرکننده بگویند به دنبال افزایش نرخ ارز است .اما نکتهای باید
مورد توجه قرار گیرد این اســت که اگر روند رشد نرخ ارز همیشگی و تدریجی
باشد ،در رشد صادرات تاثیر دارد؛ ولی به محض اینکه این عدد برای مدتی متوقف
شود ،تولیدکنندگان قیمت مواد اولیه خود را با قیمت جدید ارز تعدیل میکنند.
بنابراین روند رشد صادرات دیگر با آن شتاب نخواهد بود .در نتیجه ،نخست آنکه
واقعی شدن نرخ ارز به صادرات کمک میکند .دوم آنکه افزایش مستمر نرخ ارز به
صادرات کمک میکند .سوم آنکه صادرکننده به دنبال هیجانات ارزی نیست ،چرا
که فرصت برنامهریزی را از او میگیرد و چهارم آنکه افزایش نرخ ارز در میانمدت
تاثیر خود را در قیمت مواد اولیه اعم از وارداتی یا داخلی میگذارد و قیمتهای
صادراتی را افزایش میدهد و در یک مدتزمان ،مجدد قیمت تمامشده به شرایط
عادی خود برمیگردد .اینطور نیست که فکر کنیم قیمتهای مواد اولیه ثابت
اســت ولی چون ارز رشد پیدا میکند صادرکننده از این محل منتفع میشود.
ثبات بازار ارز نکته بسیار مهمیاست؛ به این معنی که صادرکننده بداند قیمت
ارز تا پایان ســال ،حداقل متناسب با نرخ تورم ،که خواست صادرکنندگان برای
نرخ ارز است ،افزایش خواهد داشت .تعیین واقعی قیمت نرخ ارز نیز تاثیر بسزایی
در صادرات دارد .اما مکانیزم کنترل نرخ ارز همیشه نمیتواند بازخورد مناسبی
داشته باشد .به دو روش میتوان نرخ ارز را کنترل کرد .اول اینکه نرخ ارز به صورت
دستوری پایین نگه داشته شود .دوم آنکه نرخ ارز براساس عرضه و تقاضای بازار
تعیین شود .امروز دولت نرخ ارز را ثابت اعالم کرده و میگوید ،تمام تقاضاها را
پاسخگو خواهیم بود ،برای کسی که مواد اولیه وارداتی استفاده میکند ،قیمت
تمامشده محصولش متاثر از نرخ خرید ارز است که در شرایط امروز بانک متعهد
است که ارز را به نرخ  4200تومان پرداخت کند .بنابراین برای واردکننده 4200
تومان ،قیمتی است که مواد اولیه خود را وارد میکند ،تولید میکند و محصول یا
توسط خودش صادر میشود یا آن را در اختیار صادرکنندگان میگذارد .البته در

بسته ارزی دولت ،تقاضاهای خارج از سیستم اقتصادی مانند ارز مازاد مسافری،
ارز درمانی ،ارز دانشجویی و بدهیهای ارزی برخی فعاالن اقتصادی نیز دیده شده
است .اما به دلیل اینکه برخی از تقاضاها هنوز در بسته ارزی دولت محاسبه نشده،
برای ارزهای دیگر هنوز متقاضی وجود خواهد داشت که این امر به بازار ثانویه
دامن میزند .به دلیل در دسترس نبودن ارز دولتی ،قیمت کاالهای تولید داخل،
بر اســاس بازار ثانویه تعیین میشود .این در حالی است که اگر دولت مواد اولیه
تولیدکنندگان را با نرخ  ۴۲۰۰تومان تامین کند ،قطعا نرخ تولیدی آنها نسبت به
گذشته ،کاهش پیدا میکند .بنابراین در تولیداتی که مواد اولیه آنها وارداتی است
و دولت ارز با نرخ  4200تومانی به آنها پرداخت میکند ،مشکل کمتری در بحث
صادرات وجود دارد؛ اما کســانی که نیازی به مواد اولیه ندارند ،مانند محصوالت
کشاورزی و باغی و فرش دستبافت ،متاثر از نرخ ارز بازار ثانویه میشوند ،زیرا ارز
 4200تومانی به آنها داده نشده و نرخ بازار ثانویه را معیار تلقی میکنند .در این
شرایط صادرکنندگان دچار مشکل میشوند.
به اعتقاد نگارنده ،اگر دولت تعهدات اعالمشده را عملی کند و تمام تقاضای
بازار را از طریق سیستم رسمیواردات و با ارز  4200تومان تامین کند ،میتوان
شــاهد تاثیر کاهش تقاضا در بازار ثانویه بــود .چرا که تقاضا تا اندازهای محدود
و کوچک میشــود که تفاوت این دو نرخ ،چندان مشــخص نمیشود .ولی در
شــرایط کنونی صدایی که از سطح جامعه و فعاالن اقتصادی به گوش میرسد،
این است که دولت قادر به تامین ارز اعالمشده نیست .بازار ارز ،امروز بستگی به
عملکرد دولت دارد .اگر ارز مورد نیاز را تامین کند ،فاصله بازار ثانویه و بازار رسمی
کاهش پیدا میکند .از طرفی بر اساس بخشنامه ارزی دولت ،صادرکنندگان به
استثنای صادرکنندگان عمده ،میتوانند ارز خود را مستقیم به واردکننده انتقال
دهند .البته اول باید منظور از عمده تعریف شود .اگر منظور از صادرکننده عمده
شرکتهای دولتی و شبهدولتیها هستند این تصمیم درست است ،اما اگر بخش
خصوصی بزرگ مانند صادرکنندگان لبنیات هم تحت تاثیر این بخشنامه قرار
گیرند ،میتواند محل اشکال باشد .ضمن اینکه دولت باید مشخص کند آیا ارزی
که صادرکننده مستقیم به واردکننده میدهد ،بر اساس نرخ توافقی خواهد بود یا
ملزم به رعایت نرخ اعالمشده توسط بانک است .اگر نرخ اعالمشده مالک عمل
قــرار گیرد ،جذابیتی برای صادرکننده وجود ندارد .از طرفی دولت ادعا میکند
تمام تقاضای بازار را پاسخ خواهد داد ،در این صورت ارز باید به سمت تکنرخی
شدن برود .اما اگر دولت نتواند ارز بازار را تامین کند و صادرکننده هم نتواند ارز
خود را باالتر از نرخ دولتی واگذار کند ،به یقین صادرات با مشکالت جدی روبهرو
یشود.
م 

محمد الهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات

به دلیل اینکه برخی
از تقاضاها هنوز
در بسته ارزی دولت
محاسبهنشده،
برای ارزهای دیگر
هنوزمتقاضی
وجود خواهد
داشت که این امر به
بازار ثانویه دامن
میزند .به دلیل در
دسترس نبودن
ارز دولتی ،قیمت
کاالهای تولید
داخل بر اساس
بازار ثانویه تعیین
میشود

نکتههایی که باید بدانید
[صادرکننده به دنبال هیجانات ارزی نیست ،چرا که فرصت برنامهریزی را از او میگیرد.
[بازار ارز ،امروز بستگی به عملکرد دولت دارد.
[واقعی شدن نرخ ارز به صادرات کمک میکند.
[کسی نمیتواند اظهار کند که افزایش نرخ ارز تاثیری در رشد صادرات ندارد.
[یکی از فاکتورهای اصلی در افزایش یا کاهش صادرات ،نرخ واقعی ارز است.
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روایت
وضعیت فعلی ،صادرات را بهشدت کاهش خواهد داد

ندرمانی اقتصاد
کورتو 

محسن جاللپور در گفتوگو با آیندهنگر از موانع صادرات میگوید
محسن جاللپور ،فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران ،از تاثیر نوسانات ارزی بر صادرات
میگوید .نوساناتی که اگرچه برخی از افراد صادرکنندگان را برنده آن میدانند ،اما جاللپور این موضوع را
رد میکند و اعتقاد دارد هزینههای صادرات بیشتر داخلی است و حداکثر  5درصد هزینهها به صورت ارزی
صرف میشود .او همچنین بخشنامههای ارزی اخیر را تحلیل میکند و بر این باور است که آنچه به عنوان
راهکارهای بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور از سوی دولت در نظر گرفته شده ،عملیاتی
نیست .او میگوید اقتصاد ایران مانند بیماری است که برای تسکین درد آن ،به سمت کورتوندرمانی
میرویم نه عالج واقعی .در ادامه مشروح گفتوگوی این فعال اقتصادی با «آیندهنگر» را میخوانید.
در جریان نوســانات ارزی اخیر برخی انگشت اتهام را به سمت
صادرکنندگانمیگرفتندوعنوانمیشدصادرکنندگانخواستارگرانی
نرخ ارز هستند .شما به عنوان یک فعال اقتصادی که مدتهاست در
عرصه صادرات فعالیت دارید ،تا چه حد این اتهام را قابل قبول میدانید؟

وقتی ارز صادرات
غیرنفتیغیرنفتی
ما کمتر از 10
میلیارد دالر است
و خود مسئوالن
میگویند که50
میلیارد دالر خروج
سرمایه و قاچاق
داشتیم ،مابقی از
کجا آمده و به کجا
رفته است؟

به نظرم نوع روند اقتصادی کشــور این شــائبه را به وجود میآورد .در
صادرات بخش خصوصــی ،حدود  90درصد از هزینه که شــامل قیمت
تمامشده کاالست ،باید به صورت ريالی در داخل کشور پرداخت شود مثل
خرید کاال ،بستهبندی و آمادهسازی .حداکثر  5درصد از هزینهها ،هزینههای
ارزی اســت و حداکثر  5درصد هم به طور متوسط سود صادرکننده است.
بنابراین عمده این پول باید در داخل کشــور صرف شــود .وقتی در کشور
قیمتها باال میرود ،حداکثر  90درصد قیمت تمامشده با آن افزایش پیدا
میکند؛ همچنین تورم هم در این خصوص نقشآفرین است بنابراین عمال
کاالی صادراتی صادرکننده با همان نسبت تورم ،گرانتر میشود .از طرفی،
بازار دنیا و مجموعه خریداران کاالی ایرانی به طور متوسط تورم یکرقمی
زیر  4 ،5و  3درصد دارند و حتی تورم در برخی کشورها صفر است .مانند
ژاپن که اصال تورم ندارد .بنابراین صادرکننده گرفتار این معضل میشود که
کاال در داخل کشــور گران تولید میشود .به دلیل ثبات مصنوعی نرخ ارز،
رقابتپذیری کاالی او نیز روز به روز کمتر میشود .آنچه که صادرکننده توقع
دارد و فریاد میزند ،این نیست که ارز را گران کنید ،بلکه میخواهد کاالی
ایرانی قابل رقابت برای صادرات در کشورهای دیگر باشد .از آنجایی که تورم
در کشــور وجود دارد ،تنها راه این است که ارز هم همراه با تورم به نسبت
مابهالتفاوت تورم داخلی و خارجی گران شــود .راه دیگر هم کنترل تورم و
پایین آوردن تورم تا صفر مانند کشــورهای دیگر است که در  2یا  3سال

نکتههایی که باید بدانید
[با وضعیت فعلی صادرات ما به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و خیلی از صادرکنندههای
اصلی ما از صادرات خارج میشوند.
[اگر به مسیر واقعی و درست اقتصادی بازنگردیم ،شرایط پیشرو دوام نمیآورد.
[صادرکننده نه میخواهد ضرر کند و نه میخواهد قاچاقچی ارز معرفی شود.
[ما یک بیماری مزمن و پیچیده در اقتصاد داریم که آن را کورتوندرمانی میکنیم.
[دولت میگوید پول صادرکننده باید به چهار راه به چرخه اقتصاد بازگردد .اما هیچکدام از
این چهار راه عملی نیست.
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اول دولت یازدهم این اتفاق افتاد و تورم از  40درصد تا زیر  10درصد و به
صورت یکرقمی پایین آمد .اما باز هم در همان مدت ،تورم موجود در کشور
در ارز اعمال نشد .آن زمان هم ما معترض بودیم که االن فاصله تورم داخلی
و خارجی  ،6 ،5یا  4درصد اســت .اگر بخواهیم این تورم را در ارز اعمال
کنیم ،نیم درصد در ماه میشود و اصال رقمی نیست که کسی را آزار دهد
یا مشکلی ایجاد کند و یا توجهی را جلب کند .این کار را نکردند و آن اتفاق
(نوســان شدید نرخ ارز) در فروردین امسال رخ داد .بنابراین به دلیل وجود
تورم در داخل کشور ،ثبات قیمتها در دنیا و همخوانی نداشتن ارز برگشتی
حاصل از صادرات با تورم و هزینههای داخلی ،توقع صادرکننده این اســت
کــه همزمان با افزایش نرخها و تورم داخلی ،نرخ ارز هم بنا به مابهالتفاوت
تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا کند .ولی اگر در کشــور تورم نداشــته
باشیم و شرایط مهیا باشد ،صادرکننده از پایین بودن قیمت ارز هم استقبال
میکنــد .درآمد محدودی از صادرات برای صادرکننده باقی میماند .وقتی
قیمت ارز باال میرود ،مسلما پول بیشتری هزینه میشود و ریسک بیشتری
به صادرکننده تحمیل میشود .بنابراین اصال این صحبت که صادرکننده به
دنبال گرانی است با عقل و منطق جور درنمیآید .بلکه صادرکننده به دنبال
حفظ رقابت کاالی ایرانی با کاالهای دیگر در دنیا است.
برخی اعتقاد داشــتند در جریان نوسانات ارزی ،صادرکنندگان
توانستند سود ریالی خوبی کسب کنند .میگفتند آنها دالرهای حاصل
از صادراتشان را در بازار مکاره ارز به قیمتهای باال فروختند .آیا واقعا
اینطور است؟

اگر صادرکنندهای آنقدر خوششانس باشد که فقط در همان مقطع،
برای اولین و آخرین دوره کاری صادرات انجام داده باشد ،ممکن است این
حرف شما مصداق داشته باشد .اگر کسی در مهر و آبان که قیمت کاال پایین
بــوده کاالیی را خریداری کرده و صــادر کرده و در دی و بهمن که قیمت
ارز باال رفته پولش بازگشــته و آن را در بانک گذاشته است سود کرده؛ اما
برای این کار احتیاجی به صادرات هم نبود .هرکسی میتوانست در مهر و
آبان ارز بخرد و ریســک صادرات را هم نداشته باشد .اما صادرکنندهای که
پروســه صادرات تدریجی دارد و در طول سال مستمر است ،عمال در یک
مقطع صادرات نمیکند .این فرد از این شرایط منتفع نمیشود .من به عنوان
صادرکننده پسته ،اول مهرماه موجودی دارایی در گردشم  100تن1000 ،
تن یا  10هزار تن پسته بوده است .پایان دوره باید میزان کاالیی را که دارم
بسنجم نه میزان ریال یا ارزی که دارم .این درس را در دهه  60گرفتم .زمانی
که تازه شروع به کار پسته کرده بودم ،سال های  ،64 - 63در انبار مشغول به
انجام کارها و خرید و فروش بودم .زمان جنگ بود و نرخ ارز هم مانند امروز
شرایط متفاوت داشت و با حملهها و ضدحملهها و موفقیتها و شکستها
افزایش و کاهش پیدا میکرد .خاطرم هســت که مرحوم پدرم به دفتر من
آمد و احساس کرد که من خوشحالم .از من پرسید که چه شده؟ من گفتم
شرایط خوب شده است .ما پسته فرستادیم و ارز هم کمی باال رفته و قیمت
جنسها بیشــتر شده است .ایشان درس خوبی به من داد .با هم حساب و
کتاب سرانگشــتی کردیم ،در نهایت ایشان به من گفت تو ضرر کردی نه
ســود .میزان پسته اول سال تو نهتنها افزایش پیدا نکرده ،بلکه کاهش هم

اگر قرار است امریکا از برجام خارج شود ،نباید بگذاریم ارزی که بخش خصوصی خودش هزینه آن را
میدهد و در شرایطی هم نیست که زیر نور پروژکتور باشد ،تحریم شود .در حالی که با پیمانسپاری این کار را
میکنیم .اصل بخش خصوصی و کاری که میکند ،خدمت است.

داشــته .تو باید درآمد خود را بر اســاس موجودی کاالی خود بسنجی ،نه
قیمت ریال و ارز .تو زمانی برندهای که اگر روز اول فصل 100 ،تن پســته
داری ،پایان فصل  101تن پسته داشته باشی .اگر  100تن پسته داری که
قیمت آن  120میلیون تومان است ولی در پایان فصل  120میلیون تومان
داری ولی پول  80تن پسته است ،عمال  20تن پسته ضرر کردهای .بنابراین
در صادرات و در کار تجاری مالک افزایش ریالی نیست؛ بلکه مالک افزایش
قدرت خرید آن کاال است .صادرکنندگانی که به طور مستمر فعال هستند،
نه از افزایش ارز چندان سودی به جیب میزنند و نه در کاهش قیمت ارز
ضرر غیرقابل تحملی میکنند .بلکه آنها در روال با همین تلورانسها خود
را وفق میدهند .کســانی که ارز را بخرنــد و از ارز به عنوان یک ذخیره و
سرمایهگذاری استفاده کنند و زمان افزایش ارز آن را تبدیل به ریال کنند،
ممکن است ریال بیشتری داشته باشند ولی در هر صورت قدرت خرید آنها
نسبت به روز اول تفاوتی کرده است .این اشتباه است که وقتی نرخ ارز باال
میرود فکر کنیم افزایش درآمد داریم.
پس چه زمانی سود واقعی حاصل میشود؟

زمانی ما میتوانیم بگوییم ســود نصیبمان شده که خلق ثروت کرده
باشیم .این مسائل ،خلق ثروت نیست .تورم است .یکی از دالیلی که مردم
میگویند در رکود هستیم و دولت میگوید ما از رکود بیرون آمدیم همین
مســئله است .ما ســالها تورم و افزایش قیمت را به عنوان خلق ثروت در
دفاترمان محاســبه میکردیم .خوشحال بودیم و از بابت آن مالیات و سود
سهام هم میدادیم .امروز هم همان روال است اما چون تغییری در قیمت
اتفاق نمیافتد (به دلیل کاهش نرخ تورم) آن پول را نمیتوانیم به دســت
آوریم و میگوییم که چرا رونق نیست .درحالی که گردش عملیاتی که در
کشــور اتفاق میافتد کاهش پیدا نکرده است ،میزان نقدینگی هم کاهش
نداشته .میزان نقدینگی در سالهای دولت یازدهم اضافه هم شده است .اما
رونق نیست؛ زیرا من کاسب همیشه سوار بر تورم بودهام و با محاسبه تورم به
جای سود ،فکر و باور تولید ثروت داشتم و االن چون آن تورم وجود ندارد،
فکر میکنم رکود است .یک مغازهدار معمولی را ببینید .اول سال قیمت کاال
را حساب میکرد و در پایان سال افزایش قیمت آن بر اساس تورم را میدید
که از اول سال تا پایان سال  10تا  20درصد بود .این  20درصد تورم بود و
او به حساب سود میگذاشت .اما خلق ثروت نداشت .آن چیزی که اقتصاد
را بزرگ میکند ،خلق ثروت است نه افزایش نقدینگی و تورم .اگر موجودی
ما از ابتدای ســال تا پایان سال ثابت باشد ،ما نه ضرر کردیم و نه سود .اگر
موجودی کاالی ما افزایش داشــته باشد ،سود کردیم و اگر کاهش داشته،
ضرر کردیم .مثالی میزنم برای شما؛ یک کارخانه سیمان در کرمان با ارز
 7تومان در سال  1354توسط رجال کرمان که آدمهای توانمند و متمولی
بودند ،تاسیس شد .اولین کار صنعتی بزرگ کرمان بود و در منطقه نظیر
نداشت .این کارخانه هنوز هزینه استهالک خود را ساالنه به دالر  7تومان که
در دفاتر آن ثبت شده محاسبه میکند و بقیه آن چیزی که دارد به عنوان
ســود احصا میکند و آن را بین سهامداران به عنوان سود سهام و مالیات
تقسیممیکند.
اما این محاســبه مشکل دارد ،درست اســت؟ ایراد از ساختار
حسابرسیاست؟

بله مشکل دارد؛ چون حسابداری ما حسابداری تورمی نیست .در دفاتر
دالر  7تومان ثبت شــده است و حسابرســی دفاتر بر اساس آن محاسبه
میشــود .امروز بعد از  43سال ،کل ذخیره استهالکی که کارخانه دارد به
اندازه ســاخت یک دودکش از آن کارخانه هم نیست .یعنی مردم در این
 43سال آنچه که به عنوان ســود دریافت کردند ،در واقع خود کارخانه را
بهجای ســود خوردهاند .این روند وقتی درســت بود که سال به سال تورم

حساب میشــد و بعد از محاسبه مابهالتفاوت تورم ،سود پرداخت میشد.
عمال این روند طی نشده است .این سوالی است که همیشه خبرنگاران از ما
میپرسند که نقدینگی  8برابر شده پس چرا بنگ اهها میگویند پول نداریم
و بزرگترین مشکل آنها کمبود نقدینگی است .خوب جواب همینجاست.
پولی که باید در بنگاه میماند و به عنوان قیمت تمامشده بنگاه و به عنوان
ذخیره استهالک محسوب میشد ،به عنوان سود محاسبه شده و بین مردم
تقسیم شده است .بنابراین دو مشکل را میتوان در این خصوص مطرح کرد.
اولین مشکل از حسابداری است و دومین مشکل از کشوری است که همیشه
در تورم دورقمی غرق بوده است .در این کشور یا باید تورم کنترل میشد یا
باید دستور میدادند که حسابداری تورمی انجام میشود.
چرا اصالح ساختار حسابداری صورت نگرفت؟

زیرا سوی دیگر این ماجرا سازمان امور مالیاتی است که درصد خوبی از
این مابهالتفاوت را به عنوان سود میگیرد و خرج میکند .اگر دولت دستور
حســابداری تورمی میداد که مالیاتی به دست نمیآورد .در واقع بخشی
از ســود شرکتها به ســازمان امور مالیاتی میرسد و یک بخش دیگر به
سهامدار .بنابراین میبینیم که این سود به جیب صادرکننده هم نرفته است.
صادرکننده اگر اول فصل امســال  26هزار تومان داشته با توجه به قیمت
پســته یک کیلو پسته میتوانست داشته باشد ،این پسته در خارج تقریبا
 8دالر فــروش میرفت کــه در دالر  3200تومان تقریبا همین 27 - 26
هزار تومان میشــد .حاال پسته در خارج همان قیمت است و دالر افزایش
داشته و قیمت پسته هم افزایش داشته است؛ ولی صادرکننده همان یک
کیلو پسته را دارد.

دو مشکل اساسی
جلوی راه من
صادرکننده
هست .یک اینکه
کاال عرضه
نمیشود و همه
منتظرندببینند
چه میشود .دوم
اگر کاال عرضه
شود من نمیدانم
چطور باید ارز را
بازگردانم

برخی میگفتند تعــدادی از صادرکنندگان کاالی خود را احتکار

نکتههایی که باید بدانید
[برنامه صادراتی ثبات ،امنیت و آرامش میخواهد.
[کیفیت ،قیمت مناسب و تعهد بهموقع سه گزینه اصلی برای نگه داشتن بازار صادراتی
هستند.
[حسابداری ما حسابداری تورمی نیست و همین موضوع مشکالت زیادی را ایجاد کرده
است.
[در این کشور یا باید تورم کنترل میشد یا باید دستور میدادند که حسابداری تورمی انجام
میشود.
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روایت

پولی که باید در
بنگاه میماند و
به عنوان قیمت
تمامشده بنگاه و
به عنوان ذخیره
استهالکمحسوب
میشد ،به عنوان
سود محاسبه شده
و بین مردم تقسیم
شده است .به
همین دلیل است که
بنگ اههامیگویند
پول نداریم و
بزرگترین
مشکلآنهاکمبود
نقدینگیاست

میکنند و منتظر تالطم ارز در آینده هستند و میخواهند ببینند آینده
چه میشود .آیا صادرکننده میتواند کاالی خود را نگه دارد؟

مگر صادرکننده چقدر توانایی نگهداری کاال را دارد؟ چرا صادرکننده؟
هرکسی که کاالیی دارد میتواند این کار را انجام دهد .همین بقال خیابان هم
میتواند این کار را بکند .اصال این مطلب جور درنمیآید .اتفاقا صادرکننده
سرمایه درگردش دارد .من یک صادرکننده هستم و از این جریان اخیر به
شــدت صدمه دیدم .با طرف مجارستانی قرارداد دارم که ماهی دو کانتینر
پســته تحویل دهم .از اول فروردین نتوانستم دو کانتینر را به او بدهم .زیرا
قیمت به من نداده است .هر روز دالر باال و پایین میشود و مالک پسته ،کاال
نمیفروشد .کاالی من برخالف میلم مانده و این به ضرر من است.
همانطور که میدانید مرتب بخشنامههای ارزی برای بازگرداندن
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد صادر میشود .این بخشنامهها را
تا چه اندازه مثمر ثمر میدانید؟

دولت میگوید پول شــما (صادرکننده) باید به  4راه به چرخه اقتصاد
بازگردد .اما به اعتقاد من هیچکدام از این چهار راه عملی نیست .دو مشکل
اساسی جلوی راه من صادرکننده هست .یک اینکه کاال عرضه نمیشود و
همه منتظرند ببینند چه میشــود .دوم اگر کاال عرضه شود من نمیدانم
چطور باید ارز را بازگردانم .دولت میگوید ارز یا باید به سیستم نیما بازگردد،
یا سپرده بانکی شــود یا بدهی ارزی با آن پرداخت شود یا صادرکنندگان
شــخصا اقدام به واردات کنند .من در طول ســی سال کارم یک دالر هم
واردات نداشتم و نیازی هم به این کار ندارم .بنابراین این راه را نمیتوانم بروم
و اگر بروم اشتباه کردهام و در کار واردکننده سرک کشیدهام .بلد نیستم و
ضرر میکنم و بازار او را هم به هم میزنم .پس این راه برای من عملی نیست.
راه دیگر سپردهگذاری است که من اصال نمیتوانم ان کار را انجام دهم .من
نیاز به این پول دارم و پول من باید در گردش باشد و پسته بخرم .روش دیگر
پرداخت بدهی ارزی است .من هیچگاه از بانک وام ارزی نگرفتم که بخواهم
پس دهم .فرضا بخواهم پس بدهم ،چطور در شرایط تحریم بانکی این کار
شــدنی است؟ تنها سیستم نیما میماند که من به عنوان یک صادرکننده
میگویم هیچ شــفافیت و راهکاری درمورد نیما عرضه نشده است .تنها از
آن رونمایی شده است .من باید دو کانتینر فروردین و دو کانتینر اردیبهشت
به طرف مجارستانی کاال بدهم .باید چهکار کنم؟ همین االن مشتریای را
که  20سال نگه داشتم دارم از دست میدهم .اگر دو ماه دیگر کاال را به او
ندهم از فروشنده امریکایی میخرد .منتظر من نمیماند .این عدم ثبات و
تغییرات مداوم تمام روال بازار را به هم میریزد .صادرات که امر کوتاهمدتی
نیست .در صادرات  10سال برند خود را با کیفیت ،قیمت مناسب و تعهد
بهموقع معرفی میکنید .این سه گزینه اصل هستند .اما آقایان این گزینهها
را قربانی برخی مسائل دیگر میکنند .صادرکننده را واردکننده میکنند و
واردکننده را صادرکننده .من تعهد دارم .مشتری 20ساله دارم .آن که در

نکتههایی که باید بدانید
[آن چیزی که اقتصاد را بزرگ میکند ،خلق ثروت است نه افزایش نقدینگی و تورم.
[عدم ثبات و تغییرات مداوم تمام روال بازار را به هم میریزد .چراکه صادرات امر کوتاهمدتی
نیست.
[وقتی روند تصنعی و دستوری به وجود میآوریم فساد ایجاد میکنیم
[این صحبت که صادرکننده به دنبال گرانی است با عقل و منطق جور درنمیآید.
[صادرکننده به دنبال حفظ رقابت کاالی ایرانی با کاالهای دیگر در دنیا است
[در صادرات بخش خصوصی ،حدود  90درصد از هزینهها ،باید به صورت ريالی در داخل
کشور پرداخت شود.
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بازار کاالی موجود دارد آن مشــتری را تامین میکند و فردا هم بخشنامه
برداشته میشود و تنها من صادرکننده ،مشــتری خود را از دست دادهام.
برنامه صادراتی ثبات ،امنیت و آرامش میخواهد .من شرایط کشور را درک
میکنم .شــما دارید با کسی صحبت میکنید که تمام جریانات  20سال
گذشته را لمس کرده است .من دو طرف را میبینم .هم باغدار و فروشنده
و صادرکننده را میبینم و هم سیاستگذار را میبینم .خیلی راههای بهتر و
کاملتر و انجامشدنیتری از این راهها وجود دارد.
گفته میشــد یکی از دالیل افزایش ارز همین صادرکنندگانی
هستند که صادرات داشتند و ارز را به کشور نیاوردند.

ما در زمان احمدینــژاد دو نوع صادرت غیرنفتی داشــتیم .صادرات
غیرنفتی غیرنفتی و صادرات غیرنفتی .صادرات غیرنفتی مربوط به صادرات
پتروشــیمی و میعانات و مشتقات بود و صادرات غیرنفتی غیرنفتی شامل
پسته و فرش و محصوالت کشاورزی و غیره .پتروشیمی که بخش خصوصی
نیســت .آنها ارز و یارانه دولتی دریافت میکنند .آنها باید جوابگو باشند.
آنها مانند ما نیســتند .روی صحبت من با بخش دوم صادرات است .ارزش
این نوع صادرات کمتر از  10میلیارد دالر اســت .آخرین برآوردی که من
از ســازمان توســعه و تجارت گرفتم ارزش این نوع صادرات ،کمتر از 10
میلیارد دالر بوده .رئیس کمیسیون اقتصادی آقای پورابراهیمی گفتند که
سال گذشته  30میلیارد دالر ارز از کشور خارج شده است .در کنار آن آمار
قاچاق کاال حدود  12.5میلیارد دالر است .جمع آن حدود  43میلیارد دالر
میشود .حاال تصور کنید من تمام ارز صادرات غیرنفتی غیرنفتی را از کشور
خــارج کنم .در نهایت میتوانم تنها  10میلیارد دالر ارز خارج کنم .اما 33
میلیارد دالر دیگر چه شده است؟ شما میخواهید جنس بخرید .آیا جنسی
میخرید که گرانتر باشد و یا ارزانتر؟ مسلما ارزان بودن گزینه شماست.
من صادرکننده که برای هر دالرم حداقل  90سنت هزینه میکنم ،میتوانم
جنس ارزانتری بفروشم یا صادرکنندهای که بابت هر دالر  40سنت هزینه
میکند؟ پس دالری که از کشور خارج میشود ،دالر واقعی نیست .اما دالر
صادرکننده واقعی و بخش خصوصی باید به سه دلیل وارد چرخه اقتصاد
شــود .اول اینکه صادرکننده کار مداوم میکند .اگر یک بار ارز را در خارج
کشور نگه دارد ضرر میکند .دوم قیمت تمامشده این دالر به صرفه نیست
که صادرکننده آن را نگه دارد .سوم اینکه صادرکننده اینجا سرمایهگذاری
کرده و بنگاه دارد و فعال اقتصادی اســت .این هزینهها را متحمل شده که
به طور مداوم در جریان اقتصادی باشــد .او که نمیخواهد ارزفروشی کند.
بنابراین ارز را وارد کشــور میکند .ضمن اینکــه اعداد و ارقام هم همین
را میگوید .آمار نشان میدهد که صادرات غیرنفتی غیرنفتی کمتر از 10
میلیارد دالر اســت؛ اما خروج و قاچاق ارز  43میلیارد دالر است .مسئوالن
همین یک سوال را پاسخ دهند .وقتی ارز صادرات غیرنفتی غیرنفتی ما کمتر
از  10میلیارد دالر اســت و خود مسئوالن میگویند که حدود  43میلیارد
دالر خروج سرمایه و قاچاق داشتیم ،مابقی از کجا آمده و به کجا رفته است؟
حاال فرض کنید ارز صادرات غیرنفتی غیرنفتی هم بخشــی از آن باشد.
بستن راه صادرات کمکی به قضیه نمیکند .باید اصل قضیه را درست کنیم.
پیمانسپاری ارزی محل اختالف نظرهای گروههای مختلف دولتی
و بخش خصوصی شده است .شما هم یکی از مخالفان آن هستید .دلیل
این مخالفت چیست؟

در زمان آقای احمدینژاد دالر از  1200تومان به  2700تومان رســید.
ستادی در سازمان توسعه تجارت تشکل شد .از هیئت رئیسه اتاق بازرگانی
نیز من مامور شدم تا در جلسه شرکت کنم .در جلسه گفتند که ارز توسط
بخش خصوصی گرانفروشی میشــود .آنها همه دولتی بودند .من در آن
نشست مثالی آوردم .گفتم مگر بخش خصوصی چقدر میتواند ارز داشته

دالر صادرکننده واقعی و بخش خصوصی باید به سه دلیل وارد چرخه اقتصاد شود .اول اینکه صادرکننده کار مداوم میکند و اگر یک بار ارز را در خارج
کشور نگه دارد ضرر میکند .دوم قیمت تمامشده این دالر به صرفه نیست که صادرکننده آن را نگه دارد .سوم اینکه صادرکننده اینجا سرمایهگذاری کرده
و بنگاه دارد و فعال اقتصادی است .او که نمیخواهد ارزفروشی کند .بنابراین ارز را وارد کشور میکند.

باشد؟ میزان آن در مقابل ارزی که در کشور هست ناچیز است .گفتم دنیا
ما را تحریم کرده است و میگویند ما جلوی نقل و انتقاالت پول را میگیریم.
بنابراین تمام پولی که در سیستم دولتی و شبکه شفاف و دست حاکمیت
اســت قابل رصد کردن اســت .تنها یک بخش کوچکی از آن پول دست
صادرکننده است که او هم در شبکه مویرگی پیچیده خودش جلو میبرد و
از آن استفاده میکند .ما این بخش کوچک را که قابل رصد و تحریم نیست
میخواهیم به واسطه پیمانسپاری زیر پروژکتور بگذاریم و بگوییم این ارز
هم موجود است و بیایید این را هم تحریم کنید .گفتم اگر این کار را بکنید
همین مقدار کم ارز بخش خصوصی را هم که با آن دارو و تجهیزات پزشکی
و غیره وارد میشــود از دست میدهید .بگذارید صادرکنندگان کار خود را
بکنند .این عامل باعث شد که پیمانسپاری منتفی شود و چقدر هم در آن
زمان این مسئله کمک کرد .حجم این ارز در سال  90و  91ناگهان افزایش
پیدا کرد .زیرا صادرت پتروشــیمی کم شد و به صادرات بخش خصوصی
واقعی اضافه شد و همین ارز بسیاری از نیازهای اولیه و ضروری ما را مرتفع
کرد .زیرا این ارز در شبکه مویرگی چند دست میچرخید .االن هم همین
مسئله مطرح است .اگر قرار است امریکا از برجام خارج شود ،نباید بگذاریم
ارزی که بخش خصوصی خودش هزینه آن را میدهد و در شــرایطی هم
نیست که زیر نور پروژکتور باشد ،تحریم شود .در حالی که با پیمانسپاری
این کار را میکنیم .اصل بخشخصوصی و کاری که میکند ،خدمت است.
اوال کاال را میفرستد ،بازاری برای آن ایجاد میکند و تولید را رونق میدهد.
ثانیا ارزی را وارد کشور میکند که دست دولت نیست و در شبکه پیچیده
مویرگی این کار را میکند و اساسیترین نیازها را مرتفع میکند .ثالثا اشتغال
فراوانی به وجود آورده است .حاال ما میخواهیم این ارز را به سمت مونیتور
شدن پیش ببریم و انگ قاچاقچی به صادرکننده بزنیم .خوب در این شرایط
همه از صادرات خارج میشوند .نه اشتغالی و نه تولیدی ایجاد میشود ،نه
صادراتی انجام میگیرد و نه ارزی به کشور بازمیگردد.
برای ساماندهی بازار ارز در ابتدا یک دستورالعمل کلی صادر شد
ولی بعد از آن چندین بخشنامه صادر کردند .به نظر میرسد تصمیم
اولیه عجوالنه بوده است .به نظر شما اینطور نیست؟

بخشنامههای متعدد صادر کردند چون نمیتوانند راهحلی پیدا کنند.
از  21فروردیننامه دســتورالعمل آمده است اما من االن یک کیلو جنس
نمیتوانم صادر کنم چون این بخشنامهها برای من مبهم است .فعالیتها به
دلیل این شرایط قفل شده است .معلوم نیست چه اتفاقی میافتد .این چهار
راهی هم که گفتند امکانپذیر نیست.

در این شرایط صادرکننده هم ریسک صادرات را نمی پذیرد.
زیرا ارز باید بازگردد و اگر بازنگردد قاچاقچی معرفی میشود.

دقیقا .صادرکننده نــه میخواهد ضرر کند و نه میخواهد قاچاقچی ارز
یگویند ،هرکس ارز را
معرفی شــود .وقتی معاون اول رئیسجمهور و وزرا م 
غیر از  4200تومان معامله کند قاچاقچی است ،یعنی اگر شما در بازار راهی
پیدا کردید و کاالیی خریداری کردید و جنس فروختید ،قاچاقچی هستید.
خوب ما این کار را نمیکنیم .ما آبرو داریم .ضمن اینکه هنوز کســی حاضر
یکنند .بعد
نیست کاالی صادرات را با قیمت  4200تومان بفروشد .آنها ضرر م 
میگویند چرا همه چیز گران است .شما اگر امروز این استکان را بخرید 10
تومان فردا بخرید  11تومان ،میگویید که این کاال گران میشود .پس فردا دو
تا از آن میخرید .ولی اگر این استکان را بخرید  10تومان و فردا همان را 9
یگویید که خوب شد دو تا نخریدم و اگر  8تومان شود آنیکی
تومان بخرید ،م 
یگویید که قیمتش دارد پایین میرود .وقتی دولت
را هم میفروشید .چون م 
ارزی را کــه در بازار  5200تومان معامله میشــود به  4200تومان عرضه
یگویند ارز ارزان شــد و میخرند .حاال اگر دولت برعکس
یکنــد .مردم م 
م 

نکتههایی که باید بدانید
[توقع صادرکننده این است که همزمان با افزایش نرخها و تورم داخلی ،نرخ ارز هم بنا به
مابهالتفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا کند.
[هیچ شفافیت و راهکاری درمورد سیستم نیما عرضه نشده است.
[در صادرات و در کار تجاری مالک افزایش ریالی نیست؛ بلکه مالک افزایش قدرت خرید آن
کاال است.
[ما سالها تورم و افزایش قیمت را به عنوان خلق ثروت در دفاترمان محاسبه میکردیم.
[صادرکننده نمیخواهد ارزفروشی کند.

آن را اعالم کرده بود که دالر  5200تومان اســت فردا میشد  5١50تومان،
همه فروشنده میشدند .عرضه زیاد میشد تقاضا کم  .کسی هم نمیخرید.
متاسفانه دولت قیمت پایینی اعالم کرد که همه میدانستند قیمت واقعی
یکنیم.
نیست .وقتی روند تصنعی و دستوری به وجود میآوریم فساد ایجاد م 
در این شــرایط مثال کاالیی که  4200تومان وارد کردیم ،لزومی ندارد که با
 4200تومــان صادر کنیم .این کاال را به صورت قاچاق و غیرقانونی گرانتر
میفروشیم .پس این روند برای مردم خیر و برکتی نمی آورد؛ کما اینکه زمانی
که دالر مبادلهاي ٢٧٠٠تومان بود و دالر آزاد برای یکی ،دو سال  3700تومان
ثابت بود ،هیچ کاالیی را نمیشــد به دالر٢٧٠٠تومان در بازار پيدا كرد .هر
فروشندهای حتی اگر با دالر مبادلهای کاال را وارد کرده بود آن را به دالر آزاد
یکرد .فقط از رانت استفاده شده بود .هیچگاه این مابهالتفاوتها به
محاسبه م 
جیب مردم نمیرود .همیشه راهی برای این مابهالتفاوتها پیدا میشود یا به
عده خاصی میرسد .در بازار دستوری مردم صدمه میبینند.
با همین شرایطی که االن وجود دارد آینده را چطور میبینید؟

من از ابتدای دولت یازدهم داد میزنم که اگر به مسیر واقعی و درست
اقتصادی بازنگردیم ،شرایط پیش رو دوام نمیآورد .مجموعه کاری که در
اقتصاد ما اتفاق میافتدُ ،مسکنوار و مقطعی است .برای مدتی مسائل را حل
میکند .این مشکالت نهایتا انباشته میشود .مانند مریضی میماند که ما
به او کورتون میزنیم .درد را ســاکت میکند و به دنبال مداوا نمیرود؛ اما
این بیمار نهتنها خوب نمی شــود ،بلکه آثار کورتون هم میماند و مریضی
روی مریضی اضافه میشود .جریان اقتصاد ما همین است .ما یک بیماری
مزمن و پیچیده در اقتصاد داریم که آن را کورتوندرمانی میکنیم و نهایتا
در درازمدت نهتنها بیمار خوب نمیشود ،بلکه آسیبهای بیشتری خواهد
داشــت که غیرقابل درمان اســت .هرچه زودتر ما به ریل درست اقتصاد
بازگردیم و قیمتها را واقعی کنیم و از اقتصاد دســتوری و قیمتگذاری
جلوگیری کنیم ،به آینده امیدوار خواهیم بود .در غیر این صورت من درمورد
اقتصاد ایران به شدت نگرانم.
درمورد صادرات چطور؟ این شــرایط ارزی چه شرایطی را برای
صادرات به وجود میآورد؟

با وضعیت فعلی صادرات ما به شــدت کاهش پیدا خواهد کرد و خیلی
از صادرکنندههای اصلی ما از صادرات خارج میشــوند و دوباره صادرات به
دست عدهای میافتد که یا واردکننده هستند که بازارها را از بین میبرند و
مشتری و کیفیت و قیمت را خراب میکنند ،یا پیمانفروشاني هستند که
عمال میخواهند تعهدشان را به دولت انجام ندهند و اتفاقی که برای واردات
افتاد نیز برای صادرات میافتد؛ به این صورت که عدهای به اســم اشخاص
دیگری کارت میگیرند و آن سو هم کسی نمیپرسد که چرا به تعهدشان
عمل نمیکنند .این نهتنها به صادرات کمکی نمیکند ،بلکه رونق و اشتغال
را هم کم میکند.

آنچه که
صادرکننده توقع
دارد و فریاد
میزند ،این
نیست که ارز را
گران کنید ،بلکه
میخواهد کاالی
ایرانی قابل رقابت
برای صادرات در
کشورهای دیگر
باشد .از آنجایی
که تورم در کشور
وجود دارد ،تنها
راه این است که
ارز هم همراه با
تورم به نسبت
مابهالتفاوت تورم
داخلی و خارجی
گران شود .راه دیگر
هم کنترل تورم و
پایین آوردن تورم
تا صفر مانند
کشورهای دیگر
است

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادودو ،خرداد 1397

51

آیندهنگر پیش از افزایش قیمتها
در دوشماره به موضوع بحران دالر پرداخته بود
و این وضعیت را پیشبینی کرده بود.

روایت

شکستخوردگان موفق
داستان زندگی 9
کارآفرین،

شماره

69

ISSN:2322-3316

ماهنامه

اقتصادی| قیمت15000 :

شماره

تومان|  196صفحه|

شماره | 69اسفند 96

47

ISSN:2322-3316

[پرونده آیندهنگر در

ماهنامه اقتصادی|

قیمت 5000 :تومان|

 196صفحه| شماره

فرجام تلخ دالر

صداهایی که
شنیدهنمیشود

سوداگران محیطزیست
یا سوداگران مرگ؟

پرونده ویژه آیندهنگر
درباره
مناقشات دالر دونرخی

گوشتقربانی

پروژههای عمرانی
در
ایران جدی گرفته
نمیشود؟

حال خوش
اقتصاد ایران
بعد از برجام

اید هآلیسمغیرمنطقی

هنرمند و سیاستمدار

موفق ایران و جهان

پیشبینی آینده برجام
بهروایت
بیزینسمانیتور

سناریوهایی که
قیمت ارز را
تغییر میدهد

چشمانداز اقتصاد
ایران در سال 1395
در
ميزگردي با حضور
فرشاد فاطمي
علينقي مشايخي
احمد عزيزي
داود دانشجعفري
احمد دوستحسيني

100سال دگر...

اقتصاددانان آینده را
پيشبينی میکنند
مقالهای از
دارون عجم اوغلو

مورد آینده نرخ ارز در

اقتصاد ایران :دالر

 | 47اردیبهشت 95

باالخره
تک نرخی میشود؟]

توسعه اقتصاد ایران
در کمند
اقتصاد دولتی
نظرسنجی ویژه
آیندهنگر:
آیا اقتصاد ایران
می
تواند با وجود سهم
زیاد دولت در اقتصاد
به توسعه برسد؟

فیلها پرواز
میکنند

گزارش میدانی
آیندهنگر از هند
چهارمین اقتصاد
جهان با  7.5درصد
رشد اقتصادی

تاریخ تکرار شد
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اقتصاد دارای مولفههایی است که از جمله مهمترین آنها انضباط
و ثبات است .منظور از ثبات این نیست که همه چیز در یک شرایط
معین بماند ،بلکه ثبات به این معنی است که پدیدههای اقتصادی در
جامعه ،یک روند مشخص داشته باشد تا بتوان با تکیه بر آنها پیشبینی
درستی از شرایط آینده داشت .اگر تاثیر نوسانات ارز به شکل امروزی
بر صادرات ،واردات یا انواع دیگر بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد ،به
یقین این نتیجه حاصل خواهد شد که ابهام در خصوص وضعیت آینده
دور یا نزدیک و پیشبینیناپذیر بودن فرآیند افزایش یا کاهش نرخ ارز،
تجار را در شرایط بالتکلیفی قرار میدهد و تجارت و فعالیت اقتصادی
تحت تاثیر آن ،کند یا متوقف میشود .حتی در بعضی مواقع ،منجر
به ســقوط فردی که به کار واردات و صادرات مشغول است ،خواهد
شد .فعاالن اقتصادی همواره بر این باور بودند که حرکت به سمت ارز
تکنرخی و تعیین قیمت واقعی برای ارز از ضرورتهایی است که باید
در دستور کار قرار گیرد .اما به اعتقاد نگارنده ،نرخی که در حال حاضر
توسط دولت برای ارز مشخص شده ،نرخ واقعی نیست.
از طرفی ،روش دســتوری برای تغییر شرایط اقتصادی به شکل
مطلوب ،روش کارایی نیســت .یک ایدهآلیســم غیرمنطقی است.
نمیتــوان گفت نرخ ارز بایــد در یک قیمت ثابت بماند و پس از آن
حکم شود که کسی حق خرید و فروش ارز خالف این نرخ را ندارد و
اگر کسی جز این عمل کرد ،تخلف کرده است .این وضعیت ،نمیتواند
شــرایط قابل قبولی برای انجام فعالیتهای اقتصادی در کشور رقم
بزند .البته روش کنترل نرخ ارز پیش از این نیز ســابقه داشته است.
تاریخ تکرار شد و زمانی که آقای جهانگیری اعالم کرد نرخ ارز 4200
تومان تعیین شده است ،تداعیکننده صحبتهای رئیس کل بانک
مرکزی دولت آقای احمدینژاد ،یعنی آقای بهمنی بود که در سالهای
گذشته دقیقا به همین صورت ارز را تکنرخی کرد .تنها تفاوت ایندو
دوره تاریخی در نرخ ار ِز اعالمشده بود .آقای بهمنی نرخ ارز را 1226
تومان و آقای جهانگیری  4200تومان اعالم کرد .این موضوع بر کسی
پوشیده نیست که تجربه گذشته منجر به اتفاقات ناگواری شد .پس از
مدتی ارز  1226تومان به  3000تومان رسید .البته این طبیعی است،
اگر با مسئله ریشهای برخورد نشود ،با رفتارهای نامتعارف نمیتوان
اقتصاد را در بند کرد و تحت فرمان خود درآورد.

نکتههایی که باید بدانید
یناپذیر بودن نرخ ارز ،تجار را در شرایط بالتکلیفی قرار
[وضعیت مبهم آینده و پیشبین 
میدهد.
[روش دستوری برای تغییر شرایط اقتصادی به شکل مطلوب ،روش کارایی نیست.
[نرخی که در حال حاضر توسط دولت برای ارز مشخص شده ،نرخ واقعی نیست.
[یک صادرکننده باید بداند روند افزایش یا کاهش نرخ ارز به چه صورت است تا بتواند شرایط
را پیشبینی کند.
[روش کنترل نرخ ارز پیش از این نیز سابقه داشته است و تاریخ تکرار شد.
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به نظر میرسد اگر شرایط فعلی را ارزیابی کنیم و به این پرسش
پاســخ دهیم که آیا شــرایط موجود نرخ ارز به نفع صادرات است یا
خیر ،مهمترین نکتهای که توجه را جلب میکند ،این اســت که یک
صادرکننده باید بداند روند افزایش یا کاهش نرخ ارز به چه صورت است
و این روند باید شرایط ثابت و قابل پیشبینی داشته باشد ،نه به این
معنی که نرخ ارز ثابت باشد .نرخ ارز تابعی از مابهالتفاوت تورم داخلی و
خارجی است ،بنابراین اگر این رقم کاهش داشته باشد ،به یقین قیمت
ارز باید کاهش بیابد و اگر افزایش داشته باشد نرخ ارز باید افزایش پیدا
کند .اما اگر این مابهالتفاوت ثابت بماند ،در نتیجه نرخ ارز هم باید در
همان شرایط ثابت بماند .اگر این مابهالتفاوت افزایش پیدا کند و دولت
به زور تهدیدهای حاکمیتی و دالرهای نفتی ،نرخ ارز را پایین نگه دارد،
به هیچ وجه به نفع صادرکننده نیســت و صادرات نمیتواند جایگاه
واقعی خود را بیابد و به شکل منطقی راه خود را ادامه دهد.
شاید این تصور عمومی در جامعه وجود داشته باشد که صادرکننده
در صورت افزایش نرخ ارز منتفع میشود .اما باید به این نکته توجه
داشت که نوسان نرخ ارز ،همواره با نفع صادرات کشور همگام نیست.
این امر (افزایش صادرات در صورت نوســان نــرخ ارز) درباره برخی
از صادرکنندگانی صادق اســت که در دوره زمانی چند ماه که بازار
متالطم شد ،ارز دریافت کردند .آیا ما میتوانیم نفع گروهی را که اتفاقا
دریافت ارز حاصل از فروششان در مدتزمانی اتفاق افتاده که نرخ ارز
به ناگاه افزایش پیدا کرده ،به همه صادرکنندگان یا صادرات کشــور
تعمیم بدهیم؟ به یقین نمیتوانیم .بسیاری از صادرکنندگان کشور،
در آن بازه زمانی ارز نداشتند؛ بعضی ارزشان را از قبل فروخته بودند،
برخی اصال فروش نداشتند و تازه میخواهند شروع به کار کنند .این
نوع اظهارنظرها فرار رو به جلو است .کسانی این اظهارنظرها را میکنند
که میخواهند از ابعاد فاجعهای که رخ داده ،بکاهند و با بیان چنین
مــواردی یا میخواهند افراد دیگر را مقصر جلوه دهند یا نور را جای
دیگر بیندازند که اهمیت موضوع اصلی را تحت تاثیر قرار دهد .ممکن
است کسی در شرایط خاصی منتفع شده باشد .اما آیا سیاستگذاری
باید به شکلی باشد که بهرهگیری برخی را در شرایط بحران ،مالک
قرار بدهد یا اینکه منافع کشور را در نظر بگیرد؟
از سویی صادرکنندگان در سطوح مختلفی قرار دارند .اگر صادرکننده،
تولیدکننده هم باشــد ،شــرایط خاص خود را دارد .اگر صادرکننده،
بازرگان صادراتی باشد ،یعنی کاال را از تولیدکننده داخلی خریداری و
صادر کند ،ممکن است جنس را در انبار نگهداری کند تا نرخ ارز افزایش
پیدا کند .اما کسی نمیداند نرخ ارز چه زمان افزایش پیدا میکند .این
موضوع را میتوان به کسانی نسبت داد که نوعی آگاهی از افزایش نرخ
ارز و به رانت اطالعاتی در حوزه ارز دسترسی دارند .از این رو اینکه گفته
میشود برخی از صادرکنندگان در انبارهایشان کاال نگهداری میکنند
و در انتظار افزایش نرخ ارز هستند ،شاید در مورد این گروه که قطعا از
فعاالن عادی اقتصادی بخش خصوصی نیستند صدق کند .بنابراین این
گروه مالک قضاوت نیستند.

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

در این روزهای کشــور ،ســهم
ِ
حسرت
روزنامهنگاردغدغهمند،تنها
جهان توسعهیافتهای است که در آنها
ِ
رسانههاواقعارکنچهارمدموکراسی
هستند و آنقدر قدرت و تأثیر دارند
که با افشــای تخلفات ،از شهردار
گرفته تا رئیسجمهــور را وادار به
استعفا و برکناری کنند .در جهان
توسعهیافته،روزنامهنگارانتحقیقی
خود نهادی ضد فســاد هستند که
سرشان برای افشــای تخلفات از
مالیاتستانیهای ناعادالنه تا زد و
بندهای میلیارد دالری انتخاباتی،
درد میکنــد .در مونترآل ،جایی از
همین جهان پیشــرفته ،زمانی که
تیراژ روزنامههای چاپی افت کرد،
مدیران این بنگاههای رســانهای
تصمیم گرفتند کــه گزارشهای
تحقیقی را در روزنامههایشان رواج
دهنــد و مخاطــب را جذب خود
کنند .آنها تنها با همین ساز و کار،
موفق شدند تیراژ از دست رفته را
بازگردانند و بازاری صنعتی و رقابتی
را شکل دهند ،بازاری که البته منجر
به اتفاقات مهمی نیز در شهرشان
شد.

گزارش «آیندهنگر» از تأثیرات ضد فسادی که
روزنامهنگاری تحقیقی در جهان دارد

عکس :رضا معطریان

در حسرت جهان اکتشافی

گـزارشـگر

گزارش «آیندهنگر» از آنچه در تحریریههای تحقیقی جهان میگذرد

کشفهای ضدفساد به سبک روزنامهنگاران
ریحانه یاسینی
دبیربخش گزارشگر

چرا باید خواند:
با یقین میتوان گفت
یکی از علتهایی که
برنامههایمقابله
با فساد در ایران به
نتیجهنمیرسد،
نبود روزنامهنگاری
تحقیقیقدرتمند
است .روزنامهنگاری
تحقیقییااکتشافی،
در دنیای توسعه یافته
پدیدهای است که در
حوزههای اقتصادی
و سیاسی برای
اقدامات ضد فساد
بیشترین اثرگذاری را
دارد .خود روزنامهها
نیز به عنوان یک
بنگاه اقتصادی ،از
طریق این سبک،
کسبوکارشان را رونق
میدهند .این گزارش
را بخوانید تا ببینید
چطور روزنامهنگاری
تحقیقی،میتواند
برای اقتصاد و
سیاست و کسبوکار،
مؤثر و هیجانانگیز
باشد.
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اول اردیبهشــتماه بود که مدارکم را جمع کردم؛ کپی و اصل
کارت ملی ،کپی و اصل شناســنامه و کپی و اصل عقدنامه را در
یک پوشه گذاشتم و به سمت بانک رفتم .ساعت  ۱۰صبح بود اما
به سرعت کمی پایینتر از میدان آرژانتین از خوششانسی جای
پارک خوبی پیدا کردم و نشــانهای گرفتم از اینکه امروز روز من
اســت و کارهایم به راحتی راه میافتند .در داخل شعبه بانک هم
زیاد معطل نشدم و وقتی که به کارمند پشت باجه گفتم برای وام
ازدواج آمدهام ،راهنماییام کرد که باید به طبقه باال بروم .طبقه باال،
به کارهای تسهیالت و اعتبارات تخصیص داشت .مردی جلوتر از
من ایســتاده بود و برای شرایط ضامنهایش با متصدی اعتبارات
بانک ســر و کله میزد .کار او که تمام شــد ،نوبت به من رسید.
مرد پشــت میز زمانی که نام وام ازدواج را شنید ،پوزخند محوی
زد ،اول پرســید آیا در ســامانه ثبتنام و همین شعبه را انتخاب
کردهام؟ پاسخ شنید که بله ،طبق اطالعات سامانه مرکزی دو روز
دیگر هم مهلتم برای تحویل مدارک به بانک تمام میشود و باید
امروز حتما کارهای نهایی را انجام دهم .مرد پشت میز با بیخیالی
توضیح داد« :اگر وام  ۱۵میلیون تومانی میخواهید االن نمیشود.
بخشنامهاش به ما نرسیده است .اگر االن مدارکتان را ثبت کنم،
به ضرر خودتان اســت .وامتان  ۱۰میلیونی میشود .بعدا بیایید،
تمدید مهلت تحویل مدارک هم دســت خودمان است ،درستش
میکنیم ».پرسیدم که پس کِی بیایم؟ مرد پشت میز همانطور
که سرش را الی کاغذهای روی میزش فرو برده بود ،گفت« :زنگ
بزنید ».گفتم کِی زنگ بزنم؟ هر روز زنگ بزنم و بپرسم؟ مرد پشت
میز پوزخندی زد و گفت« :حاال هر روز که نه ،دو ســه روز یکبار
نهایتا زنگ بزنید تا ببینیم چه میشــود ».از بانک بیرون رفتم و
اینبار من پوزخندی زدم؛ به جای پارکی که نشانه خوششانسیام
گرفته بودم .اما میدانستم که طبق الیحه بودجه  ،۹۷وام ازدواج
 ۱۵میلیون تومان است و درست  ۱۸فروردینماه هم بود که بانک
مرکزی ،بخشنامه الزماالجرا را به تمام شبکه بانکی ابالغ کرد و
حکماً باید یک جای کار ایراد داشــته باشد .در میدان آرژانتین،
شعبههای چندین بانک مختلف در نزدیکی هم قرار گرفته است.
داخل بانک نیمهدولتی دیگری رفتــم و درباره تخصیص وام ۱۵
میلیون تومانی سوال پرسیدم ،مرد پشت میز اینیکی بانک گفت:
«چند هفتهای است که بخشنامه به تمام بانکها رسیده و ما هم
کمتر از یک هفتــه پرداخت را انجام میدهیم .درو غ گفتهاند که
بخشنامه نیامده ،حتما تخلف شعبه است ،با بازرسی خود آن بانک
تماس بگیرید و اطالع دهید ».پیگیری از بانکهای دیگر هم همین
نتیجه را به همراه داشت .با بازرسی خود آنیکی بانک هم که تماس
گرفتم ،رفتار بدی داشــتند و گفتند بخشنامه ابالغ نشده است.
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محرز بود که تخلف بانکی در این میان اتفاق افتاده است که ابعاد
آن چندان هم کوچک نبود ،حداقل سه هزار نفر در صف دریافت
وام  ۱۵میلیون تومانی این بانک قرار داشــتند که بانک مرکزی
هم منابع آن را تزریــق کرده بود .بنابراین منابعی که باید صرف
اعطای تسهیالت به زوجهای جوان میشد ،در این بانک مانده بود
و برای امورات دیگری مصرف میشد .در نهایت ،اگرچه کار خودم
راه نیفتاده بود ،اما خوشحال بودم از اینکه از روی شانس ،متوجه
این تخلف شدهام و میتوانم گزارش تحقیقی خوبی درباره تخلف
مردهای پشت میز بنویسم .تمام آن روز را صرف تحقیق کردم و
متوجه شدم که در تمام بانکهای دیگر با ساز و کاری سریع ،منابع
پرداخت میشود .در رخوت این روزهای روزنامهنگاری ،من از این
ماجرا به هیجان آمده و خوشحال بودم که موافقت روزنامه را برای
انتشار گزارش جلب کردهام .اما این هیجان ،تا عصر بیشتر طول
نکشید .از من خواستند که این گزارش بیشتر از  ۶۰۰کلمه نشود
و در پاییــن صفحه ،زیر تمام مطالب دیگر جای بدهم .هیچ نام و
نشانی از بانک عامل نبرم ،و تیتر خبری و جنجالی هم که زده بودم،
به تیتری خنثی تبدیل و ویرایش کردند .به این ترتیب ،ماجرایی
که فساد آشکار در سیستم بانکی بود و حداقل  ۳هزار نفر ،یعنی
 ۳هزار خانواده را درگیر خود کرده بود ،نتوانســت رسانهای شود،
ســر و صدایی کند و تاثیری داشته باشد؛ چرا که در این روزهای
رخوتزده بنگاههای رسانهای ،کسی ترهای برای کارهای تحقیقی
خرد نمیکند و مویرگهای شبکههای خرد قدرت و منافعشان،
همهجا را دربرگرفته است .این تنها یک روایت ساده از موانعی است
که پیش پای کارهای تحقیقی در ایران وجود دارد .در این روزها
سهم روزنامهنگار ،تنها حسرتِ
جهان توسعهیافتهای است که در
ِ
آن رسانهها واقعا رکن چهارم دموکراسی هستند و آنقدر قدرت و
تاثیر دارند که با افشای تخلفات ،از شهردار گرفته تا رئیسجمهور
را میتوانند وادار به استعفا و برکناری کنند.
در مونترآل ،جایی از همین جهان توسعهیافته ،زمانی که تیراژ
روزنامههای چاپی افت کرد ،مدیران این بنگاههای رسانهای تصمیم
گرفتند که گزارشهای تحقیقی را در روزنامههایشان رواج دهند
و مخاطب را جذب خود کنند .آنها تنها با همین ساز و کار ،موفق
شدند تیراژ ازدســترفته را بازگردانند و بازاری صنعتی و رقابتی
را شــکل دهند ،بازاری که البته منجــر به اتفاقات مهمی نیز در
شهرشان شد .یا در آن سوی دنیا ،زنی خبرنگار از روزنامه لوموند
لیبی انقالبزده میرود و آنقدر در حال و روز زنان این
فرانسه به ِ
کشور کنکاش میکند که پرده از راز انحرافات جنسی معمر قذافی
برمیدارد ،کتاب حرمسرای قذافی را مینویسد و برنده جایزه بزرگ
باشگاه بینالمللی مطبوعات میشود.

ماجرایی که فساد آشکار در سیستم بانکی بود و حداقل  ۳هزار نفر ،یعنی  ۳هزار خانواده را درگیر خود کرده بود ،نتوانست
رسانهای شود ،سر و صدایی کند و تأثیری داشته باشد؛ چرا که در این روزهای رخوت زده بنگاههای رسانهای ،کسی ترهای برای
کارهای تحقیقی خرد نمیکند و مویرگهای شبکههای خرد قدرت و منافعشان ،همهجا را دربرگرفته است.

روزنامهنگاران تحقیقی چطور عمل میکنند؟

تحقیق و اکتشاف در «واشنگتنپست» سنت دیرینهای است.
این روزنامه امسال توانست جایزه پولیتزر  ۲۰۱۸روزنامهنگاری
تحقیقی را از آن خود کند.

از اســاس ،در تمام کتابهای حوزه ارتباطات و روزنامهنگاری،
تشــریح روزنامهنگاری تحقیقی با نام واشنگتنپست گره خورده
اســت .روزنامه واشنگتن پست امسال دو جایزه پولیتزر در حوزه
روزنامهنگاری تحقیقــی دریافت کرد .کارکنان این روزنامه ،برنده
پولیتزر  ۲۰۱۸برای گزارشهای تحقیقــی در مورد «روی مور»
کاندیدای سنای امریکا شدند و همچنین جایزه پولیتزر  ۲۰۱۸را
برای گزارشهای ملی و افشای دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶
این کشور ،از آن خود کردند.
درباره روی مور ،ماجرا به افشــای تخلفات اخالقی برمیگردد.
داســتان  ۶زن آالبامایی برای نزدیک به  ۴۰ســال یک راز سر به
مهر باقی مانده بود .اما در نهم نوامبر از طریق گزارشهای بسیار
دقیق ۴ ،زن افشــا کردند که مور چطور آنها را تحت تعقیب قرار
داده و آزارشان داده بود .دو نفر دیگر نیز به زودی راه آنها را دنبال
کردند و شواهدشان را افشا کردند .افشاگری شوکهکننده ،به زودی
انتخابات سنا در آالباما را تحت تاثیر قرار داد و به یکی از بزرگترین
داستانهای سیاسی سال تبدیل شد.
واشنگتنپســت دهههای زیادی اســت که بــه گزارشهای
تحقیقیاش معروف است و میتوان گفت روزنامهنگاری تحقیقی در
روزنامه واشنگتنپست امریکا به سنتی ماندگار تبدیل شده است.
این سبک روزنامهنگاری از دوران اوج خود یعنی ماجرای واترگیت
در سال  1972به یادگار مانده و همچنان نیز با قوت از سوی این
روزنامه دنبال میشــود .در ماجرای واترگیت ،تعدادی از ماموران
افبیآی به هتل واترگیت که محل اسکان ستاد انتخاباتی حزب
دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری بود وارد شدند ،دستگاههای
شنود کار گذاشتند و مدارکی را به سرقت بردند .این اتفاق لو رفت و
توسط دو تن از روزنامهنگاران واشنگتنپست که حاال بسیار معروف
شدهاند ،یعنی باب وودوارد و کارل برنستین دنبال شد ،جنجالی در
سطح ملی و بینالمللی برای امریکا درست کرد و بحث تخلفات
بیشتری مثل تقلب در انتخابات و پولشویی را نیز به میان کشید .در
نهایت ریچارد نیکسون ،رئیسجمهور وقت امریکا ،که مطمئن شده
بود به دلیل این رسوایی ،توسط مجلس استیضاح خواهد شد بعد
از دو سال مقاومت استعفا داد .جالب این است که منبع خبریای
که اطالعات ماجرای واترگیت را به خبرنگاران واشنگتنپست ارائه
میداد تا سال  2005ناشناخته بود و در این سال مشخص شد که
او نفر دوم افبیآی در دهه  1970بوده است.
بر اســاس تحقیقی از سعید ارکانزاده یزدی ،واشنگتن پست
با ســردبیری مارتین بارون اکنون یک سرویس عریض و طویل
روزنامهنگاری تحقیقی دارد که  29نفر در آن عضو هســتند .این
تیم شامل دبیر گروه روزنامهنگاری تحقیقی ،یک معاون دبیر گروه،
یک دســتیار اجرایی ،دو مسئول پایگاههای داده و جستوجوی
اطالعات ،یک مسئول اینترنت ،یک مسئول وب 21،گزارشگر و نیز
یک کارآموز است .گزارشگران در تیم گزارشگری تحقیقی دارای
حوزهبندی مشخصی هستند و هر چند نفر از آنها ،به طور همزمان

در حوزههای مشخص خود کار میکنند که شامل حوزههای دولت
و سیاست ،کسبوکار و امور مالی ،حوادث و جرایم ،ارتش ،امنیت
ملی ،مهاجرت ،مراقبتهای بهداشتی و سالمت و نیز مسائل مربوط
به منطقه واشنگتندیسی است.
گزارشگران تحقیقی واشنگتن پست روی جزئیات مسائل بسیار
کار میکنند و بعد از اینکه همه جنبههای یک ماجرا را بررســی
کردند ،با منابع خبری صحبت کردند و آمار را درآوردند ،با سبکی
جذاب شروع به انتشار گزارش میکنند و برای انتشار آنچه برایش
زحمت زیادی کشیدهاند برنامهیزی دقیقی میکنند .برای مثال،
در گزارشی که در سپتامبر سال 2013درباره مصادره خانههای با
مالیات معوقه منتشر شد ،حدود 500پرونده خان ههای مصادر های
به وسیله گزارشگران واشنگتن پست مطالعه شده بود .با بسیاری از
صاحبخانهها ،شرکتهای حقوقی که واسطه مصادره بودند ،وکال،
قضات و نهادهای مدنی مصاحبه شده بود .چند اینفوگرافیک برای
این موضوع تهیه شــده بود و دبیر گروه و گزارشگران ابایی از این
نداشتند که این مسئله مربوط به تنها یک شهر از امریکا و بخشی
از مردم است؛ آنها یک اتفاق را که در زیر پوست جامعه امریکا در
حال رخ دادن بود و به شــهروندان این کشور آسیب رسانده بود
انتخاب کرده بودند و به صراحت آن را به مردم نشــان میدادند.
گزارش مربوط به مصادره خانههای با مالیات معوقه در سه قسمت،
با عکاسهای جــذاب و اینفوگرافیک و نیز با مجموعه تصاویر و
ویدئوها در وبسایت واشنگتن پست در روزهای  8تا  10سپتامبر
 2013منتشر شد.
نویسندگان ،گزارش را با تصویر یک کهنهسرباز امریکایی که
در ویتنام خدمت کرده بود و به دلیل فراموشی قسطهای خانهاش
را نپرداخته بود و خانه مصادره شده بود شروع کرده بودند .اولین
تصاویر گزارش مربوط به کپه شدن وسایل پیرمرد جلو خانهای بود
که تا صبح روز مصادره منزلگاه او بود و نویسندگان توصیف کرده
بودند که البهالی این وســایل ،مدالی که برای شرکت در جنگ
ویتنام گرفته بود نیز دیده میشــده است .خانه 197هزار دالری
او به دلیل نپرداختن مالیات 134دالری مصادره شــده بود .این
گزارش تحقیقی فاش میکرد که پشت پرده مصادره این خانهها
که اغلب به سالمندان بدون آینده تعلق داشت شرکتهای حقوقی
واسطه مصادره قرار دارند و نفع بسیاری از این کار میبرند .بررسی
واشنگتن پست نشان داده بود که تنها شش شرکت حقوقی واسطه

در آن سوی دیگر
دنیا ،زنی خبرنگار
از روزنامه لوموند
فرانسهبهلیبیِ
انقالب زده میرود
و آنقدر در حال و
روز زنان این کشور
کنکاشمیکند
که پرده از راز
انحرافاتجنسی
معمرقذافی
برمیدارد ،کتاب
حرمسرای قذافی
را مینویسد و
برنده جایزه بزرگ
باشگاهبینالمللی
مطبوعاتمیشود

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادودو ،خرداد 1397

55

گـزارشـگر

از  ۵نوامبر ،۲۰۱۷
اسناد پارادایس
منتشرشدوتقریبا
 ۴۰۰روزنامه
نگار و  ۹۵سازمان
رسانهای در تمام ۶
قاره جهان آن را از
طریقکنسرسیوم
بینالملی
روزنامهنگاران
تحقیقیبه
اشتراک گذاشتند.
فیسبوک،توییتر،
اپل ،دیزنی،
والمارت ،آلیانز،
زیمنس ،مک
دونالد و یاهو از
طریق استفاده از
عنوان شرکتهای
خارجی از پرداخت
میلیاردها دالر
مالیات فرار کردهاند

مصادره به خانههایی با مجموع ارزش 540میلیون دالر دست پیدا
کرده بودند.
تهیه این گزارش 10ماه طول کشیده بود؛ گزارشگران واشنگتن
پست تمام  13هزار پرونده حق تصرف خانه را در این شهر از سال
 2005تا  2013بررســی کرده بودند که نیمی از آنها با پرداخت
معوقــات به اضافه جریمه مخدومه شــده بود .پــردازش رایانهای
گزارشــگران واشنگتن پست را به 1200پرونده باز مصادره خانه و
صدها مورد مصادره مکانهای تجاری و غیرمســکونی رسانده بود
که تا آن زمان 200خانه به وســیله سرمایهگذارانی که خانههای
مصادرهای را میخرند از صاحبخانهها گرفته شده بود .برای تهیه
این گزارش عظیم  15نفر درگیر بودند؛ نام سه نفر به عنوان نویسنده
آمده بود ،سه نفر در تهیه آن همکاری داشتند ،دو نفر آن را ویرایش
و دبیری کرده بودند ،یک نفر در تحقیقات به گروه کمک کرده بود و
شش نفر در کار تولید حاشیههای گزارش نقش داشتند .در سپتامبر،
اکتبر و دسامبر آن سال و حتی در مارس سال بعد ،واشنگتن پست
بارها واکنشهای مختلف به این گزارش تحقیقی را منتشر کرد.

روزنامهنگاری تحقیقی در «روسیه پوتین»

یک پایاننامه دانشگاهی نشان میدهد که چطور در نظامهای
بسته ،انگیزههای شخصی روزنامهنگاران باعث پیشبرد کارهای
تحقیقیمیشود

روزنامهنگاری تحقیقی آنقدر حوزه جذابی است که در جهان
پایاننامههای دانشــگاهی زیادی درباره آن کار شــده است .این
پایاننامهها شــرق و غرب دنیا را هم دربر میگیرند .یکی از آنها
پایاننامهای در روســیه است که توسط تانیا مویالنن برای مقطع
کارشناسی ارشــد در سال  ۲۰۱۴تهیه شده اســت .عنوان این
پایاننامه «مطالعهای درباره روزنامهنگاری تحقیقی در “روســیه

درباره بهشتهای مالیاتی؛ بزرگترین پروژ ه روزنامهنگاری تحقیقی تاریخ
در دهههای اخیر بعد از آنکه اینترنت به یک شبکه جهانی تبدیل شد
و همه مناسبات را تغییر داد ،روزنامهنگاری نیز تغییرات گستردهای کرد.
روزنامهنگاری دادهمحور (دیتا ژورنالیسم) باب شد که حجم عجیب و غریب
و عظیمی از دادهها و اطالعات را به واسطه اینترنت ،در اختیار روزنامهنگاران
میگذاشت .بر اساس همین سبکهای کاری ،اتفاقات عجیب و تازهای نیز
در جهان افتاد و بزرگترین نشت اطالعاتی تاریخ رخ داد؛ این بزرگترین
نشت اطالعاتی مربوط به سلسله گزارشهایی میشود که به اسناد پاناما
معروف شدند .اسناد پاناما مجموعهای از  ۱۱,۵میلیون سند محرمانه از دفتر
وکالت موساک فونسکا (یکی از پنهانکارترین شرکتهای اقتصادی جهان)
است که توسط منبعی ناشناس به روزنامه آلمانیزبان زوددویچه تسایتونگ
رسیدند .این اسناد که دورهای  ۴۰ساله را پوشش میدهند شامل ۲۱۴هزار
صفحه ســند در ارتباط با پولشــویی ،فرار مالیاتی و دور زدن تحریمهای
بینالمللی هستند .در ســال  ،۲۰۱۷اسناد پارادایس به عنوان ادامهای از
کار تحقیقاتی پاناما منتشر شد که نام آن کنایه به بهشتهای مالیاتی برای
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پوتین”» است .کنایه روسی ه پوتین در این عنوان ،نشان میدهد
که در روسیه تحت زمامداری پوتین نظامی بسته جریان دارد که
کار را برای هر جریان تحقیقی در آن ســخت میکند .در مقدمه
این پایاننام ه آمده اســت« :تا به امروز ،روســیه یکی از بدترین
کشورها برای روزنامهنگاران بوده است .مرگبارترین کشورها برای
روزنامهنگاران مانند سوریه ،مصر و عراق از جنگ و درگیریهای
نظامی رنج میبرند ،روســیه نیز بدون آنکه اثری از جنگ در آن
باشد در دسته همین کشورها میگنجد .روسیه جزو  ۱۰کشوری
طبقهبندی میشــود کــه «روزنامهنــگاری در آن از بزرگترین
ناکامیهــا رنج میبرد ».در این کشــور مجازاتهای جدی برای
روزنامهنگاران در نظر گرفته شده است ،به خصوص در سال ،۲۰۱۲
پوتین قانونی را امضا کرد که به موجب آن ،روزنامهنگاران به  ۵سال
زنــدان و تا  ۵۰۰هزار روبل (برابر بــا  ۱۵هزار دالر) جریمه مالی
محکوم میشدند .اما با وجود این ،روزنامهنگاری تحقیقی در این
کشور جریان دارد ».تانیا مویالنن در این تحقیق از طریق مصاحبه
با روزنامهنگاران تحقیقی اثبات کرده است که انگیزههای شخصی
خود روزنامهنگاران ،باعث شــده تا جریان تحقیقی و اکتشافی در
روزنامهنگاری این کشور در حوزههای مختلفی از سیاست گرفته تا
بهداشت و زیبایی ،زنده و پویا باشد.
بخش مهمی از روزنامهنگاری تحقیقی در روسیه ،در حوزه سیاست
و افشا کردن زد و بندهای سیاسی جریان دارد .سرگه برای یک رسانه
آنالین در اروپا کار میکند .او در ســال  ،۲۰۱۲پس از بررسی توسط
 FSOبه ائتالف ریاستجمهوری پیوست .دستهای از روزنامهنگاران
انتخابشده از رسانههای متعددی که همراه با رئیسجمهور و معاون
او به هرجایی که آنها بروند ،ســفر میکنند .کار جدید او را خســته
میکرد ،بنابراین سرگه وقت زیادی را صرف تحقیقاتش کرد .او عمدتا
هزینه زندگیاش را از طریق پوشش گزارشهای فعالیتهای پوتین
و مدودف برای انتشــار آنالین به دســت میآورد اما زمان اصلیاش
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طیف گستردهای از افراد داشت.
از  ۵نوامبر  ،۲۰۱۷اسناد پارادایس منتشر شد و تقریبا  ۴۰۰روزنام هنگار
و  ۹۵ســازمان رسانهای در تمام  ۶قاره جهان آن را از طریق کنسرسیوم
بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی به اشــتراک گذاشتند .این کار نگرانی
جدیدی را برای شرکتهای بزرگ ،بخشهایی از خانواده سلطنتی بریتانیا،
افراد برجسته و مشهور ،نخبگان دانشــگاهی ،سیاستمداران و عدهای از
اعضای کابینه دونالد ترامپ ایجاد کرد .اسامی تمام آنها در این اسناد وجود
داشت.
رویترز درباره این اتفاق مینویسد :این نکته بسیار مهمی است که نشان
میدهد نشتهای اطالعاتی بزرگمقیاس ،تکنولوژیهای جدید و ذهنیتی
که تحت تاثیر جهانی شدن بیشتر مشترک شده ،چطور فضای حرفهای
روزنامهنگاری امروز را رقم زده اســت .از  ۵نوامبر  ،۲۰۱۷اسناد پارادایس
منتشر شــد و تقریبا  ۴۰۰روزنامهنگار و  ۹۵سازمان رسانهای در تمام ۶
قاره جهان آن را از طریق کنسرســیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی

خانه  197هزار دالری پیرمرد به دلیل نپرداختن مالیات  134دالری مصادره شده بود .این گزارش تحقیقی واشنگتن پست
فاش میکرد که پشت پرده مصادره این خانهها که اغلب به سالمندان بدون آینده تعلق داشت شرکتهای حقوقی واسطه
مصادره قرار دارند و نفع بسیاری از این کار میبرند.

را صرف پروژههای تحقیقاتی و کارهایی که به آن عالقهمند اســت،
میکند .سرگه که استادی دانشگاهی بوده است ،خود از سرگذشتش
چنین روایت میکند« :این تصمیم یکروزه نبود که صبح بلند شوم و
بگویم خب حاال من کار روزنامهنگاری تحقیقی را شروع میکنم .این
یک روند بسیار بسیار تدریجی بود و همهچیز در سال  ۲۰۰۳تغییر
کرد .من با یک مامور بسیار مخوف و البته دیوانه مواجه شدم که به
نظر میرسید مامور  FSBباشد ،ما در تراموا بودیم و او شروع به تهدید
مردم با اسلحه کرد .همه ترسیده و شبیه به سنگ شده بودند .دو مرد
سعی کردند که او را از تراموا بیرون بیندازند ،اما او شروع به مقاومت
کرد ،اسلحهاش را برداشت و دوباره مردم را تهدید کرد».
سرگه نفسش را حبس میکند و ادامه میدهد« :او اسلحهاش را
در مقابل صورت دختر من تکان میداد چرا که ما توسط سه مردی
که با هم میجنگیدند گیر افتاده بودیم .بنابراین من مجبور بودم که
دخالت کنم و به آنها کمک کردم تا افسر دیوانه را خلع سالح کنیم .او
از تراموا بیرون انداخته شد و در حالی که ایستاده بود ،کامال دیوانهوار
فریاد میزد« :من کار شــما را تمام خواهم کرد ».من این جمله را از
یکی از دانشجویان چچنیام شنیده بودم و میشناختم .من و دختر
کوچکم در تراموا بودیم ،در حالی که اسلحه آن مرد در دست من بود
و هیچکس مایل نبود همراه من به عنوان شاهد برای گزارش کردن
حادثه به ایســتگاه پلیس بیاید .سپس یک مرد دیگر به من نزدیک
شــد ،او لبخند زد و با صدای بسیار آرامی مهربانانه از من خواست تا
اسلحه را به او برگردانم ،چرا که به من اطمینان داد همکارش مجوز
حمل اســلحه را دارد .او به من کارت شناسایی افسر  FSBرا نشان
داد .بنابرایــن ،او هیچ کاری برای حفاظت از جان مردم در حالی که
همکارش مردم را با اســلحه تهدید میکرد ،انجام نداده بود .او فقط
تماشا میکرد .این اتفاق ،نقطهعطفی برای من بود».
او در نهایت میگوید« :از آنجاییکه هرچند در آن زمان میدانستم
که چچن و جنگ و قتلعام آن خیلی از من دور نیســت ،اما در آن

به اشتراک گذاشتند .این کنسرســیوم اسامی بیش از  ۴۰سیاستمدار و
اطرافیان آنها را در لیست آورد .نام «اسناد بهشت» بازتاب اصطالح گریزگاه
مالیاتی یا «بهشت مالیاتی» است .فیسبوک ،توئیتر ،اپل ،دیزنی ،والمارت،
آلیانز ،زیمنس ،مکدونالد و یاهو از طریق اســتفاده از عنوان شرکتهای
خارجی از پرداخت میلیاردها دالر مالیات فرار کردهاند.
با این حال برخی اقتصاددانان معتقدند که اسناد و گزارشهای پارادایس
از گزارشهای پاناما هیجا ن کمتری دارند .نیلسن ،رئیس مرکز تحقیقات
روزنامهنگاری رویترز و استاد ارتباطات سیاسی دانشگاه آکسفورد معتقد
اســت که شرح کوتاه گزارشهای پارادایس ســاده است« :افراد ثروتمند
و شــرکتهای بزرگ به دنبال فرارهای مالیاتی هستند و دولتها نیز به
آنها اجازه این کار را میدهند .خب ،چهچیز دیگری جدید اســت؟» والتر
لیپمن معتقد اســت که کار روزنامهنگاری «مرئــی کردن جهان نامرئی
برای شهروندان» است .درباره اسناد پارادایس نیز همین مسئله به چشم
میخورد .تمرکز روی سلبریتیها ،جزئیات ضروری ،اخالقیات فراتر از قانون
و ســوءظن عمیق به نخبگان محورهای اصلی اسناد پارادایس را تشکیل
میدهند .مهمترین مســئل ه که نیلسن به آن اشاره میکند این است که

هنــگام دریافتم که نه! من نمیتوانم بیتفاوت باقی بمانم .آن تجربه
بسیار ترسناکی برای من بود .چرا که در واقع من رها شدم ،اما فهمیدم
که باید از آن مرد بترسم چرا که اگر من از بازگرداندن اسلحه امتناع
میکردم ،او حتما به دنبال من میآمد .بنابراین من اســلحه را به او
برگرداندم و ما از هم جدا شدیم .در روز بعد وقتی من از خواب بیدار
شدم ،بیصدا شده بودم .من با فلج آکوردهای صوتی مواجه شده بودم
و بیش از یک ماه در سکوت بودم و هیچ صدایی نداشتم .چرا که میزان
استرس واردشده بر من ،بسیار زیاد بود .من به طور کامل کارم را در
دانشــگاه رها کردم و به کار در جامعه چچنی -روسی پرداختم .این
نحوه آغاز ماجراست».
سونیا یکی از این روزنامهنگاران است که در سال  ،۲۰۰۴برای یک
تیم از روزنامهنگاران امریکایی کار میکرد که تحقیقاتی در مورد فرقه
خانه ســپیدهدم ،یک فرقه مذهبی در سیبری ،انجام میدادند .او از
این تجربه الهام گرفت و پس از فارغالتحصیلی از رشته روزنامهنگاری
در ســال  ۲۰۰۹با مجــات متعددی کار کــرد .او در حال حاضر،
برای مجله زنانه بهداشت و زیبایی به عنوان دبیر بخش تحقیقات و
داستانهای اجتماعی کار میکند .سونیا داستان روزنامهنگا ِر تحقیقی
شــدنش را خود چنین روایت میکند« :از آنجایی که من در حوزه
“سالمت و زیبایی” کار میکنم ،میخواستم بدانم که چهچیزهایی
مضر هســتند و من چگونه باید مردم را از انجام کارهای احمقانه با
بدن و سالمتیشــان ،بازدارم .به عنوان مثال برای اولین ماجرا ،من
درباره فاکتورهای رشد مژه نوشتم .میدانید؟ معموال زنها با مژههای
ن خاطر
کوتاه ،میخواهند که آنها را بزرگتر و فِرتر کنند و به همی 
محصوالت زیادی هســتند که به آنها قول میدهند تا مژههایشان
را به شکل و اندازه مطلوب برســانند .اما بر اساس تحقیقات FDA
این کارها بســیار خطرناکاند .فکر میکنم که آنها یک سال پیش
ســامت این محصوالت را رد کردهاند .بنابراین تنها این موضوع را
انتخاب کردم ».او ادامه میدهد« :نزد متخصصان لوازم آرایشــی و

در مونترآل مانند
هر جای دیگری
از جهان ،صنعت
رسانههای
چاپی رو به زوال
گذاشت و تیراژ
روزنامههای چاپی
کم شد .مدیران
این روزنامهها
برای آنکه بتوانند
کسبوکارشان را
سر پا نگهدارند،
تصمیمگرفتند
که گزارشهای
تحقیقی را رواج
دهند ،موفق هم
شدند و تیراژ
روزنامهها باال رفت

اسناد پارادایس ،چیزی به جز اصل «قوانین» را افشا نکردهاند .همانطور که
باراک اوباما در مورد مشابه اسناد پاناما در سال  ،۲۰۱۶گفته بود« :مشکل
اصلی اینجاست که بسیاری از این موارد قانونی است ،نه غیرقانونی».
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گـزارشـگر
شــیمیایی رفتم و همهچیز را درباره این مژهها از آنها سوال کردم.
من همچنین مطالعههای متعددی انجام دادم و متوجه شدم که این
مواد ،از هورمونها ساخته میشوند .بنابراین شما هورمونها را روی
چشمهایتان قرار میدهید! به همین دلیل است که دخترها با عوارض
جانبی زیادی مواجه میشوند .مانند موهایی که روی چشمهایشان
میچســبند و رگهای روی چشمهایشان که مدام بزرگو بزرگتر
میشود .همهچیز درباره تحقیقات به همین شکل است .آنچه که االن
انجام میدهم نیز همین تحقیقات است».
سونیا تمام زندگیاش بر پایه کارهای تحقیقی قرار دارد .او میگوید:
«من تمام روز در حال تحقیق هستم؛ نظارت دقیق بر هم ه چیزها و
صحبت کردن با مردم .این بســیار مفرح است ،من هنگامی که در
خیابــان راه میروم ،معموال به چیزهایی که مردم درباره آن صحبت
میکنند گوش میدهــم .من نمیتوانم در آرامش باشــم .در تمام
مهمانیهایی که میروم هم اوضاع به همین منوال است .به نظرم تمام
این به کنجکاوی برمیگردد ،من نسبت به زندگی کنجکاوم و همهچیز
برایم هیجانانگیز است».

در سال ،۲۰۱۲
پوتینقانونی
را امضا کرد که
به موجب آن،
روزنامهنگاران به
 ۵سال زندان و تا
 ۵۰۰هزار روبل
(برابر با  ۱۵هزار
دالر) جریمه مالی
محکوممیشدند.
اما با این وجود،
روزنامهنگاری
تحقیقی در این
کشور جریان دارد
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بهشتی برای روزنامهنگاری تحقیقی

یک پایان نامه دانشگاهی نشان میدهد که چطور روزنامهنگاری
تحقیقی توانست صنعت ورشکسته روزنامههای چاپی را در
مونترآل کانادا نجات دهد.

اگرچه در نظامهای بسته کار برای روزنامهنگاران تحقیقی سخت
است ،اما در آن سوی دنیا اوضاع به نحو دیگری رقم خورده است ،در
مونترآل روزنامهنگاری تحقیقی به عنوان یک جریان اصلی رسانهای
جریان دارد و وجود آن نیز اتفاقا از منطق بازار پیروی میکند .در
مونترآل مانند هرجای دیگری از جهان ،صنعت رسانههای چاپی
رو به زوال گذاشــت و تیراژ روزنامههای چاپی کم شــد .مدیران
این روزنامهها برای آنکه بتوانند کسبوکارشان را سرپا نگهدارند،
تصمیم گرفتند که گزارشهای تحقیقی را رواج دهند ،موفق هم
شــدند و تیراژ روزنامهها باال رفت .به همین دلیل ،پایاننامهای با
عنوان «روزنامهنگاری تحقیقی در مونترآل :یک عصر طالیی» تهیه
شده است که اثبات میکند این شهر ،یکی از بهترین مکانها برای
روزنامهنگاری تحقیقی است .ژوزف والیانت ،برای دوره کارشناسی
ارشد در رشته مطالعات روزنامهنگاری در دانشگاه کونکوردیای کِبک
در مونترآل این پژوهش را تهیه کرده و در مقدمه آن مینویســد:
«روزنامهنگاری تحقیقی در مونترآل ســالم و قوی است .برخالف
چشمانداز رسانههای شمال امریکا؛ جایی که روزنامهها در سراسر
قــار ه کارکنان خود را اخراج کرده یا به طور چشــمگیری کاهش
دادهاند .بودجه روزنامهها به طور قابل توجهی کاهش یافته و حتی
مهاجرت از رسانههای چاپی به رسانههای آنالین نیز تفاوت قابل
مالحظهای را در درآمد از تبلیغات به همراه نداشــته اســت .در
چنین شرایطی ،روزنامهنگاری تحقیقی در مونترآل یکتنه در برابر
بحرانهای روزنامهها ایستاده است».
او ادامه میدهد« :این پایاننامه تحقیقی در طی پژوهش خود
به سه عامل اساسی دست یافته است .در ابتدا ،افزایش برنامههای
 Enquêteرادیوی کانادا ،یک مدل موفق برای واحدهای تحقیقاتی
ایجاد کرد؛ تعداد ســوتزنان به طور ناگهانــی افزایش یافت و در
نهایت ،رقابتهای جدی و شدید بازار و یک فرهنگ خبری رقابتی.
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روزنامهنگاران تحقیقاتی در مونترآل موارد شــدیدی از رسوایی،
تخلفات و تجاوزهای اخالقی از سوی مقامات ایالت کِبک و رهبران
تجاری را آشــکار کردند .گزارشهای تحقیقی مونترآل منجر به
استعفای شهرداران بزرگ و دستگیری بازرگانان برجسته و اعضای
سازمانهای جنایتکار شده است».
سوتزنان ،افرادی هستند که گزارشگر «آیندهنگر» در شماره قبلی
خود به آنها پرداخته بود .آنها یک پای اساسی روزنامهنگاری تحقیقی
به شــمار میآیند و تقریبا در تمام پژوهشهای مربوط به این سبک
حضور دارند .چنــد پایاننام ه نیز در جهان فقط درباره نقش آنها در
گزارشهای تحقیقی تهیه شده است .سوتزنی تالشی است که یک
کارمند سازمان یا عضو سابق سازمان برای فاش کردن عمل خطا و
خالفی که توســط مدیران یا کارمندان سازمان در حال انجام است،
صورت میدهد .این عبارت در سیاست غربی واژه آشنایی است و در
امریکا نیز برای افشای رشوهخواری جایگاه مخصوصی دارد؛ سوتزنان
حتی میتوانند بین  ۱۰تا  ۳۰درصد از کل مبلغی را که دولت امریکا
موفق به بازگرداندن آن شود ،دریافت کنند.
ژوزف والیانت درباره نقش این افراد در روزنامهنگاری تحقیقی
مونترآل مینویسد« :خبرنگاران میگویند که سوتزنان ،از اواخر
ســال  ۲۰۰۸و اوایل سال  ۲۰۰۹شــروع به فعالیت کردند .آنها
معتقدند که ســوتزنان دست به افشای فسادها میزدند چرا که
دادگاهها ،پلیس ،سیاستمداران و سازوکار داخلی شرکتها برای
انجام تغییرات و ریشهکن کردن فساد ناتوان بودند».
او با بیان نکتــهای قابل توجه ادامه میدهد« :با این حال ،من
معتقدم که سوتزنان اگر به روزنامهنگاران اعتماد نداشتند و باور
نداشتند که رسانهها میتوانند تغییر ایجاد کنند ،هرگز دست به
افشاگری نمیزدند .افزایش روند روزنامهنگاری تحقیقی در مونترآل
اتفاق افتــاد چرا که کارکنان در اداره پلیس ،دولت ،شــهرداری،
اتحادیههــای کارگری ،شــرکتهای ســاختمانی و همچنین
شرکتهای مهندسی به شــدت معتقد بودند که روزنامهنگاران
تحقیقی افرادی را که در قدرت حضور دارند ،پاسخگو نگه میدارند
و روزنامهنگاران توانایــی آن را دارند و همچنین وظیفه دارند که
فرهنگ جامعه را به عنوان یک نظم اخالقی بیان و تقویت کنند».
اما نکته سومی که باعث به وجود آمدن عصر طالیی برای اکتشاف
روزنامهنگاران در این ایالت شده ،بازار رقابتی اخبار در مونترآل بود.
نویسنده پایاننامه ،این بازار را چنین تشریح میکند« :شهروندان
مونترآل برای روزنامهنگاری تحقیقی عطش دارند و از روزنامهنگاران
شهرشان میخواهند که به تولید داستانهای انحصاری که تخلفات
اخالقی را آشکار ميکند ،ادامه دهند .بازار اخبار رقابتی این شهر
با اقتصاد سیاســی کل آن مطابقت دارد که نشان میدهد چطور
یک کسبوکار غیررقابتی ،تحت امر دموکراسی تضعیف میشود.
من در این پایاننامه اثبات کردهام که چطور بازار رقابتی مونترآل،
تحریریههای رسانهها را مجبور به صرف پول و هزینه برای ادارههای
تحقیقاتی و رقابت در تولید گزارشهای افشــاکننده کرده است.
نتیجه این رقابت ،افزایش خیرهکننده گزارشهای تحقیقی بوده
که به اصالحات قابل توجه سیاســی و اجتماعی شامل استعفای
دو شهردار بزرگ و همچنین تغییرات در قوانین منجر شده است.
گزارشهای تحقیقی همچنین باعث ایجاد یک تحقیق عمومی در
صنعت ساختوساز شد و به دستگیری میلیونرهای بزرگی در این
صنعت و اعضای جرایم سازمانیافته انجامید».

 ................................راهربد ................................
چرا کاالها گران شد؟

مکانیزم مات

عکس :رضا معطریان

گرانی کاالهــا در بازار مردم را نســبت به آینده نگران
کرده است .اما ســوال اینجاست که چه دلیلی برای این
گرانی وجود دارد؟ بخشی از این گرانی مربوط به افزایش
هزینههای تولید است و بخشی دیگر به تالطمات بازار ارز
برمیگردد .بسیاری از تولیدات داخلی به واسطه واردات
مواد اولیه ،به مرحله تولید نهایی میرسند و به بازار عرضه
میشــوند .هرچند دولتمردان وعده تخصیص ارز 4200
تومانی را بــرای واردات مواد اولیه کاالهای تولید داخلی
دادهاند ،اما در این میان ،تولیدکنندگان مکانیزم شفافی
برای تهیــه ارز پیش رو ندارند .همین بالتکلیفی موجب
شده تا نهتنها در تولید کاال مشکل ایجاد شود ،بلکه در
برخی از بخشها نیز کاالی مورد نیاز مردم عرضه نشود
یا در صورت عرضه ،قیمت آن با افزایش نسبت به گذشته
روبهرو باشد.

راهربد
«آیندهنگر» اثر بخشنامه ارزی دولت بر قیمت کاالها را بررسی کرد

واکنش بازار به ارز  4200تومانی
بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد

فعاالن بخش
خصوصیمعتقدند
که اگر نوسانات نرخ
ارز همچنان وجود
داشته باشد آینده
مبهمی به وجود
میآید ،امروزه
تولیدکنندگانمواد
اولیه خود را به یک
نرختهیهمیکنند
روز دیگری باید با
نرخ متفاوتتری
بفروشند

60

سیاست شفاف یا مبهم یکسانسازی نرخ ارز به  4200تومان در حالی از
 21فروردینماه سال جاری اجرایی شد که دومینوی افزایش قیمت کاالها
در بازار رو به گسترش است .افزایش قیمتی که به نظر میرسد داغترین و
تازهترین بحث مردم کوچه و بازار است.
در شرایطی که دولت از یک سو نگران بر باد رفتن دستاوردهای سالهای
گذشــته خود در حوزه اقتصادی است و از سوی دیگر با آینده مبهمی در
حوزه سیاســی و اقتصادی مواجه است سیاستهایش نتوانسته آرامش را
به بازار آشفته این روزهای کشور بازگرداند .هرچند سیاستگذاران بهترین
مسیر برای مقابله با نوسانات نرخ ارز و کنترل مشکالت پیش رو را تکنرخی
کردن ارز با نرخ  4200تومان دانستهاند اما آنگونه که به نظر میرسد ،این
نرخ نیز نتوانسته مرهمی بر زخمهای عمیق اقتصاد کشور باشد؛ چرا که بازار
ارز و کاالها در وضعیت ملتهبی به ســر میبرد .نرخی که به گفته بسیاری
از کارشناســان بنابر ارزش واقعی دالر تعیین نشده است و به همین خاطر
موجب شکلگیری بازار غیررسمی ارز در کشور و تقویت آن خواهد شد .در
چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان به اثرات سیاست دولت در افزایش
قیمت کاالها توجه دارند .هرچند تاثیر نرخ ارز بر قیمت کاالها در بخشهای
مختلف متفاوت است اما آنگونه که به نظر میرسد افزایش قیمت در بازار
به خصوص کاالهای اساسی موجب شد که دولت قول دهد برای کاالهای
اساسی براســاس واردات روال گذشته یعنی دالر مبادلهای  3800تومانی
اختصاص میدهد که البته گفته میشود در مواردی این کار انجام میشود.
هرچند در کل تاثیر این تغییرات بر بخشها و کاالهای مختلف ،متفاوت
اســت اما برخی که دالر مبادلهای میگرفتند و برای واردات خود ،به رانت
دولتی به خصوص در ماههای اخیر متصل بودند ،بالطبع از افزایش نرخ دالر
راضی نیســتند اما آن دسته که دالر  4200تومانی نمیگرفتند این روزها
بــا رضایت کامل به فعالیت خود ادامه میدهند چرا که میتوانند با قیمت
کمتری خریدهای خود را اجرایی کنند .این درحالیاست که مکانیزم دریافت
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ارز 4200تومانی هنوز هم مبهم اســت .البته در بخش اول شاهد افزایش
قیمت و در بخش دوم باید شاهد کاهش قیمت کاالها باشیم اما بازار روند
رو به رشــدی را دنبال میکند .در چنین شرایطی فعاالن بخش خصوصی
معتقدند که اگر نوسانات نرخ ارز همچنان وجود داشته باشد آینده مبهمی
بــه وجود میآید ،امروزه تولیدکنندگان مواد اولیه خود را به یک نرخ تهیه
میکنند روز دیگری باید با نرخ متفاوتی بفروشند .در حال حاضر بسیاری از
تولیدکنندهها کار را تعطیل کردهاند تا وضعیت ارزی کشور به ثبات برسد.
بوکار کشور هستند.
چرا که آنها خواهان آرامش فضای کس 
از سوی دیگر اینکه دولت نرخ ارز را  4200تومان اعالم کرده و قرار شده
برای واردات کاالهای اساسی ،مابهالتفاوت پرداخت کند ،باید نویدبخش این
باشد که در ماههای آینده شاهد افزایش قیمت نباشیم .ولی یکی از مهمترین
نگرانیهای فعاالن اقتصادی در این خصوص ،مدتزمان میان درخواست ارز
و تحویل آن است .ضمن اینکه شکل و فرایند بازگرداندن مابهالتفاوت ارزی
نیز حائز اهمیت است.
از نــگاه فعال اقتصادی ثبات در قیمت نــرخ ارز مهمتر از پایین یا باال
بودن آن است؛ چرا که در صورت ثبات نرخ ارز بسیاری از فعاالن اقتصادی
میتوانند برنامهریزی منســجمی داشته باشند ،حال آنکه در بازار متالطم
تولیدکننده ،صادرکننده و واردکننده متضرر خواهند شد .باید تالطمها به
ثبات برسد و بر اساس واقعیتهای جامعه هرساله بر اساس تورم داخلی و
خارجی نرخ ارز تغییر کند.
موضوع مهم دیگر اینکه دولت در شرایط کنونی باید از به وجود آمدن
بازار غیررسمی جلوگیری کند زیرا در غیر این صورت کاالهای داخلی که
مواد اولیه آنها خارجی نیست و از ارز  4200تومانی استفاده نمیکنند ،خود
را با قیمت بازار ثانویه و نرخ باالتر تنظیم میکنند .اگر بازار غیررسمی که
نقش ثانویه را دارد به وجود نیاید و دولت قادر باشــد همه نیازهای ارزی را
پاسخ دهد صادرکنندگان بر اساس این نرخ ،تولیدات خود را تنظیم میکنند.
آنگونه که به نظر میرسد ،درصورتی که دولت سرکوب نرخ ارز و نگهداری
دستوری آن را تکرار نکند و هرساله میزان تورم را در نرخ ارز لحاظ کند ،در
آینده با نوسانات بسیار زیاد نرخ ارز مواجه خواهیم بود.
در شرایطی که وضعیت مبهم نرخ ارز هر روز بر بالتکلیفی بسیاری از
فعاالن اقتصادی اضافه میکند برخی از کارشناسان معتقدند اگر سیاست
جدید ارزی به درســتی اجرا شــود و دولت به تورم و تغییرات نرخ ارز
براساس یک برنامهریزی زمانبندیشده دقت کند ،میتواند موفق باشد؛
موفقیتی که قطعا مصرفکنندگان داخلی از آن بهره خواهند برد .در هر
صورت افزایش قیمت ارز و حواشــیهای آن ضرورت توجه به موضوع
تعیین تکلیف نرخ ارز را گوشزد کرد .اما در همه این سالها اقتصاد ایران
بیش از همه این سیاســتها به گفتمان ارزی نیاز دارد نه یک سیاست
دستوری؛ ولی دولتها بارها با سیاست دستوری خطاهای گذشته را تکرار
میکنند .خطاهای گذشتهای که امروز به نفع مصرفکننده ایرانی نیست؛
چرا که توان خرید مصرفکننده ایرانی نیز در سالهای گذشته کاهش
یافته اســت .براین اساس دولت با طمانینه باید مسیر را دنبال کند که
مصرفکنندگان راضی باشند.

ایجاد شرایط سردرگمی و نااطمینانی در بازار ارز که تصمیمات دفعتی و یکباره دولت نیز بر شدت آن افزوده است ،فعاالن اقتصادی حوزه
غذای کشور اعم از تولیدکنندگان ،صادرکنندگان و واردکنندگان را در شرایط استیصال برای پیشبینی نسبت به آینده قرار داده و امکان
برنامهریزی را از آنها سلب کرده است.

[  .1گرانــی در صنایع غذایی ]

سردرگمی بازار

افزایش نرخ ارز چه تاثیری بر صنایع غذایی داشت؟
روزهای پایانی سال  ،96زمانی که به رسم هرساله کشور خود
را برای اســتقبال از عید نوروز و فرارسیدن سال جدید آماده
میکرد ،شروع نوسانات باالی نرخ ارز ناگهان آرامش بازار پولی
کشور را مختل کرده و با ایجاد جو نااطمینانی نسبت به ارزش
پول ملی ،مردم را به جای صفوف خرید مایحتاج شب عید به
صفهای طویل خرید ارز پشــت در صرافیها کشاند .شرایط
به گونهای پیش رفت که افزایــش تقاضا و کمبود ارز در بازار
کاوه زرگران
آنچنان فشار تقاضا را بر نرخ ارز تحمیل کرد که قیمت ارز در
بازار تقریباً هر ساعت دچار تغییر میشد .در این شرایط دولت
رئیس کمیسیون کشاورزی
اتاق تهران
تالش کرد تا با دستگیری دالالن فعال در بازار ارز اندکی آرامش
را بــه این بازار بازگرداند .با وجود این ،شــرایط ثبات و آرامش
حاکم بر بازار ارز دیری نپایید و در تعطیالت نوروزی ابتدای سال ،مجددا ً فنر نرخ ارز رها شد و قیمت
دالر در جهشی بیسابقه نرخ  6هزار تومان را نیز تجربه کرد .وقوع چنین اختاللی در بازار پول کشور
بانک مرکزی را به عنوان نهاد تصمیمساز بازار پول کشور ،بر آن داشت تا با اتخاذ تصمیمی عاجل و
ناگهانی ارز را بهیکباره و پس از سالها تکنرخی اعالم کند و با اعالم نرخ ثابت دستوری  4200تومان
برای دالر کلیه فعاالن این بازار را از داد و ستد ارز با هر قیمت دیگری غیر از این نرخ برحذر دارد .در
پی این اقدام معاون اول رئیسجمهور از عرضه دالر  4200تومانی توسط دولت برای فعاالن اقتصادی
و گروههای دیگری چون دانشجویان و مسافران خبر داد .این تصمیم بسیاری از گروههای جامعه را
برای تامین ارز مورد نیاز خود در شرایط ابهام قرار داد به گونهای که بانک مرکزی تالش کرد با صدور
اطالعیههایی مجددا ً اندکی نظم را به این بازار بازگرداند.
تاثیر منفی افزایش نرخ ارز بر قیمت محصوالت غذایی اساسی وارداتی که عمدتاً به منظور تنظیم
بــازار داخل و جبران کمبود تولید داخلی و پایین نگه داشــتن قیمــت از طریق افزایش عرضه ،به
کشــور وارد میشــوند ،دولت را بر آن داشت تا در تصمیمی دیگر به واردکنندگان این کاالها وعده
پرداخت یارانه  400تومانی ،مابهالتفاوت قیمت ارز مبادلهای سال قبل و جدید ،را بدهد .گرچه این
تصویبنامه جهت اجرا به بانکها نیز ابالغ شده است ،اما تجربیات سالهای گذشته واردکنندگان و
تولیدکنندگان محصوالت غذایی گویای آن اســت که دولت در زمینه تسویه تعهدات یارانهای خود
به تولیدکنندگان و فعاالن صنایع غذایی به هیچ عنوان عملکرد موفقی نداشــته است به طوری که
همچنان تعهداتی پرداختنشده به صنایعی از جمله قند ،شکر و آرد دارد .با وجود وعده دولت برای
تامین ارز  4200تومانی برای فعاالن اقتصادی اما عدم دسترســی این گروه ،به ویژه تولیدکنندگان،
به ارزی با این نرخ و عدم قبول آن از سوی بازار آزاد ،به طوری که در حال حاضر ارز با نرخی بسیار
باالتر در بازار غیررسمی مبادله میشود ،گویای فشار هزینهای باالی افزایش این نرخ کلیدی اقتصاد
بر هزینه تمامشــده واحدهای تولیدی از جمله صنایع غذایی است؛ صنایعی که تا پیش از افزایش
افسارگسیخته نرخ ارز نیز به علت تحمیل هزینههایی چون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش قیمت
مولفههای تولید ،با حاشیه سود بسیار اندک به کار خود ادامه میدادند ،به طوری که بسیاری از این
کارخانهجات دیگر یارای تحمل افزایش هزینهها را ندارند و عدم توجه و حمایت دولتی قطعا بسیاری
از آنها را در معرض تعطیلی کامل قرار خواهد داد .یکی از مولفههای هزینهای بسیار تاثیرگذار بر قیمت
تمامشده محصوالت صنایع غذایی ،قیمت محصوالت مورد نیاز بستهبندی است که در صنایعی چون
آب معدنی ،سهم بسیار باالیی از قیمت تمامشده تولید را به خود اختصاص میدهد .انحصار عرضه
محصوالت پتروشیمی از جمله پلیپروپیلن ( )ppو پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETاز جانب شرکتهای
نیمهدولتی و ســوار شــدن این بنگاهها بر امواج اوضاع مبهم حاکم بر بازار فعلی ارز ،سبب شده تا
شــرکتهای عرضهکننده محصوالت پتروشیمی با کاهش عرضه محصوالت خود در بورس ،زمینه
افزایش قیمت ایــن کاالها در بازار را فراهم کنند و تولیدکنندگان محصوالت غذایی را برای تامین

نهادههای ضروری مورد نیاز تولید تحت فشار قیمتی قرار دهند که لزوم استفاده از ابزارهای نظارتی
به صورت یکسان برای کلیه فعاالن اقتصادی کشور توسط دولت به منظور جلوگیری از حذف کامل
یکی از بخشهای اقتصادی را بیش از پیش آشکار میسازد .به رغم تاکید مقامات ارشد پولی کشور
بر تامین مابهالتفاوت  400تومانی برای واردکنندگان کاالهای اساسی ،واردکنندگان محصوالت غذایی
نیز ،همچنان در هنگام گشــایش اعتبارات با درخواست ارز با نرخ  4200تومانی مواجه میشوند و
بسیاری از آنها هنوز قادر به ترخیص کاالهای خود نیستند .این موضوع میتواند در بلندمدت منجر
به کمبود این کاالها در بازار و در نتیجه افزایش قیمت آنها شود؛ کمبود و گرانی روغن در بازار مواد
غذایی یکی از نمونههای ایجاد این شرایط در بازار است چراکه در ماههای گذشته نیز به علت حاکمیت
شرایط نااطمینانی بر بازار ،واردات با کاهش روبهرو بوده است .تحت این شرایط دولت باید در اقدامی
عاجل محلی برای تامین مابهالتفاوت  400تومانی تعیین کند و اختصاص ارز با نرخ  4200تومان برای
واردکنندگان محصوالت اساسی غذایی را ،که ماده اولیه بسیاری از محصوالت صنایع غذایی در کشور
محسوب میشــوند ،از نوبتدهی خارج کند .اصوالً یکی از شیوههای رایج خرید کاالهای خارجی
توسط بازرگانان ،استفاده از اعتبارات اسنادی بلندمدت چون یوزانس است .شرایط حال حاضر حاکم بر
بازار ارز کشور این گروه از بازرگانان را نیز برای بازپرداخت باقیمانده تعهداتشان با مشکل مواجه کرده
است و دولت هنوز عکسالعملی در قبال مشکل این گروه از بازرگانان نشان نداده است .بسیاری از
این بازرگانان برای جلوگیری از ضرر احتمالی در روزهای آتی از عرضه کاالهای خود در بازار خودداری
کردهاند که این موضوع نیز میتواند به شرایط کمبود کاال در بازار منجر شود.
ایجاد شرایط سردرگمی و نااطمینانی در بازار ارز که تصمیمات یکباره دولت نیز بر شدت آن افزوده
است ،فعاالن اقتصادی حوزه غذای کشور اعم از تولیدکنندگان ،صادرکنندگان و واردکنندگان را در
شرایط استیصال برای پیشبینی نسبت به آینده قرار داده و امکان برنامهریزی را از آنها سلب کرده
است .در این فضا ،که به نظر میرسد سیاستگذاران دولتی از حداکثر توان خود در مهار نوسانات باالی
بازار ارز استفاده کردهاند ،استفاده از روشهای دیگر برای بازکردن بندهای هزینهای از پای فعاالن حوزه
غذای کشور مورد نیاز است؛ قطعاً حذف هزینههایی چون مالیات بر ارزش افزوده که در واقع مالیات بر
مصرف است و نمیبایست از بخش تولید اخذ شود و همراهی با تولیدکنندگان از طریق تعدیل قیمت
کاالهای تولیدی صنایع متناسب با افزایش هزینهها ،میتواند تا حدودی از بار هزینهای بر دوش بخش
تولید بکاهد و تولیدکنندگان را به ادامه راه تولید امیدوار کند .سریعترین اقدامی که باید دولت انجام
دهد اول ،مبنای قیمتگذاری کاالهای اساسی غذایی را  4200تومان لحاظ کند یا سریعا محلی را
برای پرداخت مابهالتفاوت  400تومان تعیین کند؛ دوم ،برای مواد خوراکی و غذایی تامین ارز (مواد
اولیه)  4200تومانی را از نوبتدهی خارج کند.

نکتههایی که باید بدانید
[سریعترین اقدامی که باید دولت انجام دهد ،مبنای قیمتگذاری کاالهای
اساسی غذایی را  4200تومان لحاظ کند یا سریعا محلی را برای پرداخت
مابهالتفاوت 400تومان تعیین کند.
[دولت باید برای مواد خوراکی و غذایی ،تامین ارز (مواد اولیه)  4200تومانی
را از نوبتدهی خارج کند.
[روشهای دیگری برای بازکردن بندهای هزینهای از پای فعاالن حوزه
غذای کشور مورد نیاز است.
[تعدیل قیمت کاالهای تولیدی صنایع متناسب با افزایش هزینهها،
میتواند تا حدودی از بار هزینهای بر دوش بخش تولید بکاهد.
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راهربد
[  .2گرانی در بازار خودرو ]

بخت بد واردات خودرو

قیمت خودروهای وارداتی گران میشود؟

فرهاد احتشامزاد
رئیس انجمن واردکنندگان
خودرو

اکنون که فعالیت
شرکتهای
واردکننده
غیرنمایندگی
مجددا ممنوع شده
است ،در صورتی
کهنمایندگان
رسمی نیز به دلیل
ریسک بازار ،برنامه
خود را مبنی بر
خروج از بازار
عملیاتیکنندقطعا
با کمبود عرضه
مواجه میشویم
که این موضوع نیز
سببرشدقیمتها
در بازار خواهد شد

«وصله سیاهی بر پیراهن سفید اقتصاد کشور» تعبیری است که دولت از
فعالیت واردکنندگان خودرو دارد .به تعبیر دولت واردات خودرو در شرایطی
که کشور دارای چند تولیدکننده است ،امری غیرضروری به حساب میآید
به همین دلیل نیز در چند سال گذشته سیاستگذاران کشور با انواع و اقسام
دستورالعملها و قوانین تالش کردند تا از ورود خودروهای خارجی به کشور
هرچند جزئی ،جلوگیری کنند ،از تغییر دستورالعمل واردات خودرو و حذف
بخش مهمی از واردکنندگان خودرو (شــرکتهای گری مارکت) تا بستن
ســایت ثبت سفارش به مدت شــش ماه تا افزایش تعرفه واردات خودرو به
بیش از چهل درصد؛ تمامی دستورالعملهای قانونی و غیرقانونی که دولت در
طول دو سال گذشته اتخاذ کرده موجب برهم زدن بازار و افزایش قیمت این
خودروها شده است .دستورالعملهایی که نهتنها هیچ تناسبی با برنامههای از
پیش تعیینشده در چشمانداز  1404کشور برای واردات خودرو نداشته بلکه
متضاد آن است.
دولت یازدهم و دوازدهم به بهانه کاهش منابع ارزی از چند ســال پیش
ســنگهای متعددی را پیش پای واردکنندگان خودرو قــرار داد؛ هرچند
مسئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر وجهه اقتصادی تصمیمات به جای
سیاسی تاکید داشتند اما بررسی رفتار دولت در قبال شرکتهای تولیدکننده
خودرو و سایر کاالهای وارداتی نشان میداد که دغدغه دولت بیشتر از آنکه
ناشی از نگرانی ارزی باشد به حمایت دولت از واردات خودروی سواری توسط
خودروسازان و فروش محصوالت مونتاژی آنها در دوره پسابرجام بازمیگردد.
در انگاره دولت هرچه فشــار بر واردات خودرو افزایش یابد و سمت و سوی
خرید مشتریان به نفع تولیدات شرکتهای خودروساز داخلی تغییر پیدا کند،
توان خودروســاز داخلی افزایش پیدا میکند ،در این انگاره هیچ توجهی به
ســایق و عالیق مشتری صورت نمیگیرد .در حالی تمام سیاستگذاریها
بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی معطوف شــده که سهم واردات خودرو
در کشــور در ســال  96کمتر از  5درصد و سهم خودروسازان داخلی بیش
از  95درصد بازار خودرو کشور بوده است .در این میان ایرانخودرو و سایپا
به عنوان دو تولیدکننده شــبهدولتی دارای قریب به تمام بازار با ســهم 91
درصدی از بازار خودروی تولید داخل هستند .هرچند سیاستگذاران کشور
واردات خودرو را امری مذموم میدانند اما شرکتهای خودروساز داخلی بعد
از برجام به جای عملیاتی کردن قراردادهای تولیدیشان به واردات خودروهای

نکتههایی که باید بدانید
[«وصله سیاهی بر پیراهن سفید اقتصاد کشور» تعبیری است که دولت از فعالیت
واردکنندگان خودرو دارد.
[تصمیمات چند سال گذشته دولت باعث عدم تمایل بخش خصوصی به واردات خودرو شده است.
[ دولت یازدهم و دوازدهم به بهانه کاهش منابع ارزی از چند سال پیش سنگهای متعددی
را پیش پای واردکنندگان خودرو قرار داد.
[ در انگاره دولت هرچه فشار بر واردات خودرو افزایش یابد ،توان خودروساز داخلی افزایش
پیدامیکند.
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شرکتهای شریکشان روی آوردهاند .بررسی آمار سال  ۹۶نشان میدهد 11
درصد واردات سال گذشته به کشور از طریق خودروسازان صورت گرفته است.
این آمار در حالی اســت که سهم خودروسازان در واردات قطعات منفصله به
منظور تولید خودروی سواری نیز  ۸۰درصد بوده است.
بر این اساس خودروساز داخلی نهتنها از طریق حمایتهای دولتی توانسته
سهم بازار خود را حفظ کند بلکه از طریق واردات قصد دارد سهم خود را در
بازههای قیمتی مشابه خودروهای وارداتی افزایش دهد .در واقع میتوان تفسیر
کرد که دلیل سیاستگذاران صنعتی و تجاری کشور در خصوص افزایش فشار
بر واردات خودرو و باالرفتن قیمت خودروهای وارداتی در راستای بازارسازی
برای محصوالت خودروســازان داخلی بوده است .چرا که در چنین شرایطی
خودروســاز میتواند با خیال آسودهتر خودروهای مونتاژی و وارداتی خود را
در بازار به فروش برساند .چنین سیاستگذاریهایی نهتنها اهمیتی به انتخاب
مشــتری در بازار نمیدهند بلکه زمینه افزایش انحصار به ضرر مشتریان را
یکنند.
ایجادم 
در شرایطی که با تصمیم اخیر دولت یکسانسازی نرخ ارز صورت گرفته
و بحث نرخ ارز و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور داغ است ،بار دیگر بحث افزایش
قیمت خودروهای وارداتی مطرح و افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل
اجرا میشود .هرچند اقدام دولت در منتفی شدن نرخ ارز مبادلهای و اجرای
سیاست یکسانسازی نرخ ارز مثبت است ،اما موضوعی که نباید از نظر دور
داشــت این است که این اقدام دولت موجب شکلگیری بازار غیررسمی ارز
با نرخی متفاوت از نرخ رســمی اعالمشده میشود که مسلما تاثیر جدی در
قیمت کاالها و نوسان آن بر جای میگذارد .این موضوع از آن رو حایز اهمیت
است که واردکنندگان خودرو هنوز در خصوص امکان استفاده از ارز ۴۲۰۰
تومانی مطمئن نیستند .لذا مصوبه دولت در خصوص نرخ ارز تاکنون افزایش
یا کاهشی در قیمت خودروهای وارداتی نیز ایجاد نکرده؛ چرا که واردکنندگان
خودرو خرید خود را متوقف کردهاند تا وضعیت استفاده از ارز  4200تومانی
مشــخص شــود .در هر صورت اگر دولت این ارز را به واردکنندگان خودرو
اختصــاص دهد موجب ثبات قیمتهای فعلی در بازار خواهد شــد ،اما اگر
اختصاص داده نشود قیمت خودروهای وارداتی مجددا افزایش پیدا میکند.
چرا که بازار براساس مکانیسم خود عمل میکند.
باید در نظر داشــت که تصمیمات چند ســال گذشته دولت باعث عدم
تمایل بخش خصوصی به واردات خودرو شــده است ،در حال حاضر انگیزه
واردکنندگان خودرو به دلیل عدم توان مقابله با دولت و ســنگاندازیهای
متعددی که در مسیر این تجارت رسمی کشور صورت میگیرد ،کاهش یافته
است .اکنون که فعالیت شرکتهای واردکننده غیر نمایندگی مجددا ممنوع
شده است ،در صورتی که نمایندگان رسمی نیز به دلیل ریسک بازار ،برنامه
خود را مبنی بر خــروج از بازار عملیاتی کنند قطعا با کمبود عرضه مواجه
میشویم که این موضوع نیز سبب رشد قیمتها در بازار خواهد شد.
از ســوی دیگر با توجه به قانون بودجه سال  ۱۳۹۷و آخرین تعرفههای
گمرکی که از سوی دولت در اواخر سال گذشته تعیین شده است (هرچند این
تعرفهها برخالف رأی صادره توسط دیوان عدالت کماکان در حال اجرا است)،
در صورت اینکه قوانین و مقررات جاری سختگیرانه فقط برای واردکنندگان
خودرو در کشور تغییری نکند و مشــکالت بنگاههای اقتصادی واردکننده
خــودرو کماکان به قوت خود باقی باشــد ،با بحران مجدد افزایش قیمتها
و اینبار کمرنگ شــدن شرایط فروش اعتباری برای خودروهای وارداتی نیز
روبهرو خواهیم شد .در پایان امیدواریم دولت ضمن صرفنظر از تصدیگری
خودروسازان داخلی ،نگاه خود را به فعالیت واردکنندگان خودرو تغییر دهد تا
این بخش نیز بتواند با فعالیت خود در کشور به بخشی کوچکی از مشتریان
ایرانی خدماترسانی کند.

در حال حاضر کاالیی به تولید ایرانی لطمه میزند که اوال از کیفیت الزم برخوردار نیست ،در ثانی خدمات
پس از فروش ندارد و در نهایت ،قیمت آن باالست .کاالی خانگی باید حداقل  10سال در خانههای مردم کار
کند .بنابراین وقتی کاالی بیکیفیت ایرانی وارد بازار میشود ،کل بازار زیر سوال میرود.

[  .3گرانی در بازار لوازم خانگی ]

افزایش قیمت مخفیانه

رکود بازار لوازم خانگی تشدید خواهد شد

در روزهــای پایانی ســال  ،96یعنــی اواخر بهمنماه،
کارخانههای تولیدی و شرکتهای واردکننده ،تقاضای
افزایش قیمت کاالهای خود را داشــتند .آن زمان آقای
جهانگیری معاون اول رئیسجمهور و آقای دکتر نوابی
رئیس سازمان حمایت ،به مسئله ورود کردند و گفتند
هیچ شــرکت واردکننده و کارخانه تولیدکنندهای حق
افزایش قیمت تــا  30فروردینماه ســال  97را ندارد.
محمد طحانپور
شرکتها هم از این موضوع تبعیت کردند و اعالم کردند
که افزایش قیمت نخواهند داشت .به رسم هرساله در
رئیس اتحادیه فروشندگان
لوازم خانگی تهران
فروردینماه ،صنف لوازم خانگی تعطیل است و کارخانهها
به دنبال انبارگردانی هستند .بهار فصلی است که مردم نه
به کولر نیاز دارند و نه به بخاری .مگر اینکه نیاز به جهیزیه باشد و کاال تهیه کنند .به همین
خاطر هرساله فروردینماه ،انبارگردانی این کارخانهها انجام میشود .امسال در ابتدای سال
جاری بازار ،نوســان نرخ ارز را تجربه کرد؛ بنابراین کارخانهها و شرکتها دچار مشکالتی
شــدند و کاال را توزیع نکردند تا افزایش قیمت اعمال شود .حتی فروشندگان هم کاال را
به مشتریان عرضه نمیکردند ،زیرا میدانستند که هدف کارخانهها و شرکتها چیست.
فروشندگان ،واحدهای توزیعی هستند.
وقتی یک واحد میداند که اگر امروز  10لوازم خانگی بفروشد 20 ،روز بعد با همان مبلغ
 8عدد میتواند جایگزین کند ،هیچ عقل سلیمی این کار را نمیکند؛ چراکه  20درصد
سرمایهاش از بین میرود .بر این اساس ،از ابتدای اردیبهشتماه تمام شرکتها ،بال استثنا
بین  5تا  10درصد افزایش قیمت دادند .برخی از کارخانهها و شــرکتها که ادعا کردند
افزایش قیمت نداشتند ،افزایش قیمت مخفیانه اعمال کرده بودند .پیش از آن فروش کاال
توســط تولیدکننده به عرضهکننده به صورت اعتباری و با تخفیف  8تا  9درصد همراه
بود .ولی در هفته گذشته تولیدکنندگان تخفیف خود را حذف کردند ،درحالی که قیمت
کارخانه همچنان برای مصرفکننده ثابت ماند ولی بدون تخفیف عرضه شد.
از سوی دیگر ،در لوازم خانگی ،عرضه بیش از تقاضا است .بنابراین تولیدکنندگان کاالی
خود را به صورت اعتباری میفروشــند .اگر درگذشته این بازه زمانی  4ماهه بود ،در این
مدت تولیدکنندگان آن را به  2ماه تقلیل دادند .یعنی هم آن تخفیف را برداشتند و هم
زمان اعتبار را کاهش دادند .البته افزایش قیمت در لوازم خانگی بیدلیل نیست .این موضوع
در مواد غذایی ،لوازم بهداشتی و ساختمانی نیز دیده میشود .لبنیات ،مس ،آلومینیوم و
محصوالت پتروشیمی نیز گران شده است.
از ســویی تا آنجا که من به یاد دارم ،هیچگاه قیمتهــا به عقب بازنمیگردد و ارزان
نمیشود .دالر  3700تومان در روزهای اخیر  4200تومان شد که معلوم نیست کجاست
و بــه چه گروهی تعلق میگیرد .تمام تولیدکننــدگان و واردکنندگان لوازم خارجی نیز
میگویند ما تاکنون یک دالر هــم از دولت نگرفتهایم .بنابراین موضوع افزایش دالر نیز
در قیمتهای لوازم خانگی بیتاثیر نخواهد بود .باید به این نکته نیز توجه داشت که لوازم
خانگی مشمول قیمتگذاری نمیشود و کاالیی نیست که مسئوالن بگویند حق ندارید
گران کنیــد .رقابت بازار ،قیمت کاال را تعیین میکند .تولیدکنندگان نیز رغبتی به این
افزایش قیمت ندارند؛ زیرا بازار خود را در رقابت از دســت میدهند .بر این اســاس ،هیچ
ســازمان و ارگانی با افزایش  10درصدی کاال مخالفتی ندارد .مگر اینکه کســی شکایت
کند و قیمت کاالیی را مغایر با قیمت ســازمان حمایت ذکر کند؛ که آن هم نیاز به ارائه
مدرک از سوی شخص شاکی دارد .افزایش قیمت کاالهای خانگی به تعزیرات هم ارتباطی

پیدا نمیکند .چون لوازم خانگی هیچگاه  10درصد سود برای تولیدکننده ندارد .یکی از
مشکالتی که ما با سازمان امور مالیاتی داریم ،سود پایین این کاال به دلیل عرضه بیش از
تقاضا است .بانکها اولین رقیب تولید هستند ،زیرا  23درصد سود بدون هزینه ،مالیات و
حتی ریسک به صاحب سرمایه میدهند .البته سرمایهگذار واحد صنفی با تمام سختیها
کار را رها نمیکند .به این خاطر که به کارمندان و کارگرانی که از این راه امرار معاش دارند،
فکر میکند و به همین دلیل با حاشیه سود پایین کار میکند.
در روزهای اخیر تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان لوازم خانگی هردو در مســیر
افزایش قیمت به صورت موازی در کنار هم حرکت کردند .شاید این سوال مطرح شود که
کاالهای ایرانی مشتری بیشتری دارد یا کاالهای وارداتی؟ در اتحادیه لوازم خانگی شعاری
وجود دارد تحت عنوان «ایرانی ،کاالی خوب ایرانی بخر» .ما نمیگوییم ایرانیها هر نوع
کاالی ایرانی بخرند .اینکه از کاالی خوب ایرانی صحبت میکنیم نیز دلیل داریم .در حال
حاضر  70یا  80تولیدکننده یخچال در کشور وجود دارد .اما به اعتقاد نگارنده تنها  6تا 7
کارخانه در سطح کیفی خوب کار میکنند و کاالهایشان باکیفیت است.
در حال حاضــر کاالیی به تولید ایرانی لطمه میزند که اوال از کیفیت الزم برخوردار
نیست ،در ثانی خدمات پس از فروش ندارد و در نهایت ،قیمت آن باالست .کاالی خانگی
باید حداقل  10سال در خانههای مردم کار کند .بنابراین وقتی کاالی بیکیفیت ایرانی وارد
بازار میشود ،کل بازار زیر سوال میرود .این خود ضدتبلیغ است .نگارنده بر این باور است
کــه مردم ،کاالهای خوب ایرانی را میخرند و با وجود رکود ،در حال حاضر کاالی ایرانی
باکیفیت ،هرساله افزایش تولید دارد .این در حالی است که صاحبان کاالهای بیکیفیت
از بازار گالیه دارند .البته در توزیع ،رکود به معنای واقعی وجود دارد .اما سوالی که مطرح
میشــود این است که با توجه به افزایش تولید و نداشتن صادرات ،چطور در بازار توزیع،
رکود وجود دارد؟ در جواب این موضوع باید به این نکته اشاره کرد که رقبای توزیعکننده
کاالی داخلی بسیار زیاد شدهاند .استارتآپها ،فروش اینترنتی و ...رقبای واحدهای توزیعی
هســتند و یکی از مهمترین عوامل رکود بازار محسوب میشوند .از سوی دیگر به دلیل
اینکه در حال حاضر عرضه بیش از تقاضا است ،تمام تعاونیهای ادارهها ،شرکتها و نهادها
فعال شدهاند و به کارمندان خود کاالی قسطی میدهند .این است که سبد توزیعی شکل
دیگری پیدا کرده است.
در آخر ،آینده بازار لوازم خانگی روشــن نیست .روند بازار نشان میدهد که رکود این
حوزه تا آخر خردادماه ادامه دارد .افزایش قیمتها در این کاال رغبت مشتریان را به خرید
لوازم نو کاهش داده اســت .از طرفی همراه با مــاه مبارک رمضان نیز رکود بازار تا پایان
خردادماه تشدید خواهد شد.

نکتههایی که باید بدانید
[ آینده بازار لوازم خانگی روشن نیست.
[ رکود این حوزه تا آخر خردادماه ادامه دارد.
[ وقتی کاالی بیکیفیت ایرانی وارد بازار میشود ،کل بازار زیر سوال
یرود.
م 
[ از ابتدای اردیبهشتماه تمام شرکتها ،بال استثنا بین  5تا  10درصد
افزایش قیمت دادند
[ بانکها اولین رقیب تولید هستند.
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راهربد
[  .4گرانی در بازار پوشاک ]

رقابت نابرابر

پوشاک ایرانی گران میشود
بازار پوشــاک در ایران بسیار اشباع است و سرریز دارد.
در سال گذشــته ،حتی تا پایان سال و ایام نوروز سال
 ،97انبوه کاالهایی داشتیم که به فروش نرفت .علت این
اســت که در سالهای گذشــته ،به ویژه اواخر سال 95
و اوایل ســال  ،96عرضه پوشاک دو تا سه برابر تقاضای
مردم بود .این شــرایط ادامه پیدا کرد و رکودی در بازار
پوشاک ایجاد شد که همچنان ادامه دارد .معنی رکود در
ابوالقاسم شیرازی
بازار پوشاک ،خریداری نکردن اجناس توسط مردم است.
از طرف دیگر ،هجمه پوشاک خارجی به صورت قانونی و
رئیس اتحادیه صنف
تولیدکنندگان و فروشندگان
غیرقانونی در برابر تولیدکننده پوشاک قد علم کرده است.
پوشاک تهران
اما به دلیل شــرایط اقتصادی و حمایتهای انجامشده،
بارقه امیدی در تولیدکنندگان ایجاد شد و آنها شروع به تولید کردند و تولیدات داخلی نیز به
وفور در بازار یافت میشد .در نتیجه بازار پوشاک اشباع شد .اما نوسانات ارز و اتفاقات یک یا
دو هفته اخیر تاکنون تاثیری در بازار پوشاک نداشته است .ولی اگر روند برخی از تصمیمات،
ادامه پیدا کند ،منجر به بعضی محدودیتها در آینده میشود .اما اگر شرایط به حالت عادی
برگردد ،با وجود همه نامالیماتی که برای تولید نسبت به واردات کاال وجود دارد ،تولیدکننده
و کارگر ایرانی ،با عشــق و ذوق کاال را تولید و به بازار عرضه میکند .موانع ســر راه تولید
داخلی و هزینههای ســربار ،میتواند در قیمت کاالی داخلی تاثیر بگذارد و رقابت را برای
کاالی ایرانی سخت کند .ولی با همه این مشکالت و موانع ،کارگر ایرانی ،کاالی ایرانی را با
همافزایی با مردم و دولت تولید میکند .تشکلها ،مجموعههای فعال ،اتحادیهها ،انجمنها،
قشر کارفرمایان ،کارگران و کسانی که دستی بر آتش دارند ،با غیرت ایرانی ،از مدتها پیش
سطح توقع خود را کم کردند تا کاالیی با کیفیت مطلوب ارائه و قیمت را کاهش دهند و در
بازار بتوانند توان رقابت داشته باشند .از سوی دیگر هم ،رویکرد مردم نسبت به کاالی ایرانی
تغییر پیدا کرده است .در گذشته ،تولیدکننده باید مارک خارجی بر کاالی خود میزد تا
متقاضی آن را خریداری کند .اما امروز همانطور که کارفرما ،کارگر و توزیعکننده پای کار
آمدند و از سود خود گذشتند و با ایثار زمان بیشتری را در راه تولید کاالی ایرانی گذاشتند،
حتی گاه با ضرر جزئی کاال را در بازار عرضه کردهاند ،مردم نیز نگاهشان را تغییر دادند و
تقاضای کاالی ایرانی دارند.
نگاه دولتمردان قسمت سوم سناریو است .دولتیها با همراهی مجلس وعدههایی دادند
تا هزینههای سربار تولیدکنندگان کاهش یابد و مشکالت کارفرمایان با تامین اجتماعی حل
شود .بعضی کارها هم از حرف فراتر رفته و عملیاتی شده است .رئیسجمهور ادعا کرد که
اگر کارگاههای فعال ،افرادی را به عنوان کارآموز جذب کنند ،تا یک سال از حق بیمه آنها
معاف هستند .تمهیدات و حمایتهای دیگری چون برگزاری نمایشگاههایی برای معرفی
کاالی ایرانی ،مجموعه اقدامات دولت برای حمایت بود .همراهی این مثلث سهجانبه فضای
خوبی را برای کسب و کارهای ایرانی فراهم میکند .و انتظار میرود این فضا تداوم داشته
باشــد .اتفاقات ماههای گذشــته درخصوص بازار ارز نیز باید به سرعت حل شود .چراکه
امروز تولیدکنندگان به دنبال این هســتند که مواد اولیــه خود را تهیه و کاالی تولیدی
را به بازار عرضه کنند .تولیدکنندگان پوشــاک ،اردیبهشتماه شــروع به کار و در اول راه
برای تهیه پارچه و ملزومات به بازار مراجعه میکنند .شــرایط موجود در بازار ارز وضعیت
تولید آنها را ســخت کرده است .شاید این تاثیر امروز خود را نشان ندهد .اما اگر وضعیت
دسترسی تولیدکننده و سرمایهگذار برای تهیه مواد اولیه ،تحت تاثیر ارز با مشکل مواجه
شود ،چالشهایی را برای این صنعت ایجاد میکند.
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سالهای متمادی صنعت پوشاک ،با وفور کاال اشباع شده بود و امروز که تولیدکننده تازه
هوس تولید پیدا کرده و امید دارد حمایت شود ،شرایط کنونی در بازار ارز رخ داده است.
تولیدکننده تا چه زمان دست روی دست بگذارد که پارچه را از کجا تهیه کند؟
از سویی واردکننده غیرقانونی هم دچار چالش شده که البته ما از آن استقبال میکنیم.
اما کمکم جنس در بازار کم میشــود و واردکننده مجاز کارها را با احتیاط بیشــتر انجام
میدهد و این باعث ایجاد وقفه در کار خواهد شد .بنابراین به اعتقاد نگارنده ،نتیجه شرایط
امروز به ســرعت ظهور نمیکند و باید در آینده منتظر آن بود .باید برای تولیدکنندهای
که عمده ملزومات خود چون سوزن ،یراق و بخشی از لباسهای کودکانه را وارد میکند،
چارهای اندیشید .از آنجا که تولیدکنندگان برای ارز مورد نیاز خود باید به سازمان صنعت
و معدن مراجعه و نیاز خود را از طریق واردات در آنجا تامین کنند ،قاعدتا این پروسه نباید
زمانبر باشد .اما در حال حاضر کسی متولی این موضوع نیست .به نظر میرسد که کارها به
صورت غیرشفاف پیش میرود و همه احتیاط میکنند و نگراناند.
اگــر امــروز  99درصد پوشــاک را تولید میکنیم و یک درصــد از مخاطبان کاالیی
میخواستند که اینجا تولید نمیشود ،این یک درصد دچار مشکل خواهند شد و به مروز
زمان بر این مشکالت افزوده میشود که باید فکری برای آن شود تا تقاضا انباشت نشود.
درصورتی که این وضعیت به صورت مبهم ادامه پیدا کند ،نگرانی برای آینده صنعت پوشاک
وجود دارد .اما اگر چالشهای کنونی به سرعت مرتفع شود و شرایط شفاف باشد و هرکسی
مسیر خود را بداند ،ما درمورد پوشاک احساس خطری نخواهیم داشت.
صنعت پوشاک ایران ،در سالهای اخیر ،همیشه با پایینترین قیمت در رقابتهای شدید حضور
داشته است .اگر پوشاک کشور را رصد کنیم ،همیشه فروشندگان در تمام ایران به دنبال فروش
فوقالعاده و حراج بودند .این نشــان میدهد که بازار خوبی در این حوزه وجود ندارد .اگر شرایط
فروش کاالیی خوب باشد ،سالی یک بار حراج برای تغییر فصل یا تغییر مدل انجام میشود ،ولی
اگر فروشگاهها همواره در یک کاال تخفیف داشته باشند ،نشان میدهد که مشتری ندارند .تاکنون
شــرایط اینگونه بوده است .اما صنف پوشاک جدای از سایر اصناف نیست و افزایش هزینههای
داخلی را نیز احساس میکند .اگر بگوییم تمام پوشاک از صفر تا صد هم در ایران موجود باشد،
همه هزینهها مانند انرژی ،دستمزد کارگر و ...باال رفته و حتما در آینده قیمت پوشاک نیز با افزایش
قیمت روبهرو خواهد بود .اما اگر دسترسی به مواد اولیه آسان باشد ،گرانی در سایر اقالم ،نمیتواند
روی پوشاک سایه اندازد .کارفرما ،تولیدکننده و توزیعکننده دست به دست هم میدهند تا کاال به
راحتی تولید و در بازار عرضه و با حداقل سود همه هزینهها جبران شود.

نکتههایی که باید بدانید
[معنی رکود در بازار پوشاک ،خریداری نکردن اجناس توسط مردم است.
[بازار پوشاک در ایران بسیار اشباع است و سرریز دارد.
[هجمه پوشاک خارجی به صورت قانونی و غیر قانونی در برابر تولیدکننده
پوشاک قد علم کرده است.
[باید برای تولیدکننده پوشاکی که عمده ملزومات خود را وارد میکند،
چار هایاندیشید.
[اگر وضعیت دسترسی تولیدکننده و سرمایهگذار برای تهیه مواد اولیه،
تحت تاثیر ارز با مشکل مواجه شود ،چالشهایی را برای تولید پوشاک ایجاد
میکند.

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

مدارهای توسعهنیافتگی در ایران

از تیغه شمشیر تا نغمه فراموشی

نتیجه شکستهای نظامی ایران در عصر قاجار شکلگیری زمزم ه تغییرخواهی در ایران است .شکست در مقابل حکومت تزاری روسیه
که منجر به شکلگیری دو عهدنامه «ترکمانچای» و «گلستان» شد ،برخی از دولتمردان و روشنفکران ایرانی را در موضع تغییرخواهی
قرار داد .آنها عقبماندگی جامعه ایرانی را در مواجهه با غرب ،در تکنولوژی و سالح پیشرفته آنها میدیدند و برای همین محور توسعه در
ایران از تغییر الگوی نظامیگری آغاز شد .این گفتمان تغییرخواهی به «تجددخواهی» تعبیر شد و تا مدتها ادامه داشت .در دوره پهلوی با
توسعه عمرانی این به حیات خود ادامه داد اما در جامعه میتوان مواجهه عقل ابزاری و انتقادی را شاهد بود .اگرچه هنوز هم توسعه عمرانی
بر توسعه انسانی و اجتماعی غلبه دارد ولی باز هم این مواجهه ادامه دارد و توسعه عمرانی منتقدانی جدی .برای همین گفته میشود توسعه
در ایران سازهای است بر مدار توسعهنیافتگی و یا توسعه با تیغه شمشیر آغاز شده و تا نغمه فراموشی انسان پیش رفته است.

عکس :رضا معطریان

توسعه

تجدد و تجددستیزی در ایران

چرا توسعه در ایران سازهای است؟

لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

چرا باید خواند:
مدل توسعه در ایران
چگونه مدلی است و
چهشاخصههایی
دارد؟ این پرسش
بنیادی پرونده است
که باید سعی کرد به
آن پاسخ داد .در این
گزارش شاید بتوانید
بخشی از سوال خود
را جواب بگیرید .آن را
بخوانید.

توسعه را در جهان
پیشرفتهبهمثابه
توسعهانسانی
میبینندوتوسعه
اجتماعی ،نه
توسعهاقتصادی
که به معنای رشد
در ایران از آن یاد
میشود
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ناصرالدینشــاه ســه بار به اروپا رفت؛ هر بار ملک را برای چند ماه به
نایبالســلطنهای میســپرد و خود همراه بخش اعظم صاحبمنصبان
و درباریان بانفوذ ایران را به قصد ســیاحت فرنگ ترک میگفت :سفر به
روسیه ،عثمانی ،آلمان ،بلژیک ،انگلیس ،فرانسه ،سوئیس ،ایتالیا و اتریش.
او رغبتی تمام به خاطرهنویســی داشــت و در غرب دوسویه جدال تجدد
و جامعه را به نظاره مینشســت و مینوشــت :منادیان تجدد که طیفی
از ســرمایهداران و روشــنفکران بودند و در سوی دیگر معاندان تجدد که
کلیسا و شاهان مستبد و اشراف را شامل میشدند .او اینها را میدید و در
همان زمان در ایران این جدال ابعاد پیچیدهتری را تجربه میکرد :عدهای
خواهان جامعه آزاد ،عقلگرا ،عرفیگرا و دموکراتیک بودند؛ گروهی در لوای
تجدد سوداگر سلطه استعمار بودند و آن گروه سوم از تجدد نظام مالیاتی
منظمتر ،ارتش منســجمتر و دستگاه تفتیش افکار میخواستند .در دوره
ناصرالدینشــاه این جدال سویه دوم و سوم بیشتر نمایان بود .گروهی در
پی تحکیم ســلطه استعمار بودند و در کســب ظواهر تجدد و گروه سوم
در پی پرسشــی که خود بنیادین میدیدند و امروز به آن نقدهای بسیار
است .چرا جامعه غرب پیشرفته است؟ میرزا تقیخان امیرکبیر ،فکر تجدد
را با فکر مهندســی درآمیخته بود و در پی برپاساختن دارالفنون بود تا از
طریق آن مهندس تربیت کند و مهندسان در فکر ساخت کشوری متجدد
باشند .میرزا حسینخان سپساالر هم در کنار دیگر متجددان دربار ناصری
بود که میخواستند شاه را به فرنگ ببرند تا شاید او از پیشرفتهای آنجا
عبرتی بگیرد .سبیل سیاست خود را دگرگون کند و راه را بر تجدد نبندد.
البته دولتهای غربی هم در پی سودای تحکیم قدرت سیاسی و اقتصادی
خود بودند .گفته میشود ناصرالدینشاه در طول سلطنتش 83هزار قرارداد
تجاری ،سیاسی و سرحدی امضا کرد و به ادعای ناظماالسالم کرمانی  35از
آن مقاوالت با اخذ پیشکش چشمبسته امضا شد.
ناصرالدینشاه در سفرنامه خود از آزادی که در فرنگ دیده ،میگوید و
گاه خود از واژههای انگلیسی استفاده میکند .اما او هم ه جنبههای تجدد را
خوش نمیداشت و برخی وجوه را دوستتر داشت .فقط کاالهای اروپایی
نبود که شاه را پسند میآمد ،ثروت اروپا را هم دوست داشت و معلمهایی
را برای تربیت ارتش استخدام کرد .نظام مالیاتی اروپا را سخت میپسندید
در کنار دوربین عکاسی و تئاتر .نظام کنترل اجتماعی اروپا هم به نظر شاه
ســخت مطلوب میآمد؛ او اینها را در سفرنامههای خود مینوشت .شاید
از دل این ســفرنامهها بتوان تعارض درون فروریخته و برون پرکبکبه شاه
را بیشــتر نظاره کرد تا تغییر اساسی او را .سفر شــاه برای شناخت او از
شاهراه ترقی ضروری بود و او خود ادعا میکرد که راز موفقیت فرنگیها را
دریافته است .اما تجددی که زیر نگین ملوکانه بود نه گامی در شاهراه بزرگ
ترقی که روایت و تجربه مثلهشدهای از تجدد بود ،بعدها هم چنین تجربه
موفقی اتفاق نیفتاد .اما ناصرالدین به ایران متجدد فکر میکرد ،همانطور
که عباسمیرزا ولیعهد در پی تجدد ایران بود .او روزی از ژوبر میپرســد
چرا شما چنین پیشرفت کردهاید و ما در اینجا قرار گرفتهایم؟ این پرسشی
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بنیادین اســت که در واکاوی آن ،پاسخ ژوبر شاید خیلی مهم نباشد؛ مهم
این است که عباسمیرزا مصلحی بود که میخواست تجدد را به دست شاه
وقت پیش ببرد؛ عباسمیرزا یک عده را فرستاد صنعت چاپ یاد بگیرند،
علم جدید داروسازی یاد بگیرند ،ارتش مدرن درست کنند ،و برای اولین
بــار در ایران نوعی نظام مالی را که امروز به آن بودجه میگوییم در تبریز
ایجاد کرد .اگرچه او هنوز پیشرفت را در قدرت نظامی میدید ،همانطور
که امیرکبیر در قدرت نظامی -مهندســی .پایان ناصرالدینشاه آغاز دوره
مظفرالدینشاه بود و آغاز مشروطهخواهی در ایران و عدهای از مردم در پی
«یککلمه» بودند :قانون .اما نه قانونخواهی ایران را به آن شــاهراه ترقی
وصل کرد و نه فکری -نظامی -مهندســی .پایان دوره مشروطه به شاهی
رضاشاه رسید و حکومت استبدادی او .اما نمیتوان تجربه تجدد را از تاریخ
ایران جدا دانست .تجدد در برخوردگاه تحوالتی در عرصه شناختشناسی،
زیباییشناسی ،اقتصاد ،نظام اخالقی ،سیاسی و تفکر اجتماعی رشد میکرد
و در دل جامعه ســنتی به پیش میرفت .شــاید هر شاهی به قدر دانایی
خود به دنیای پیرامون نگاهی میانداخت و گوشــهای از آن را جستوجو
میکرد و آنچه راحتتر به چشم میآمد همان سازه و ساخت ظاهر جامعه
بود و رضاشــاه هم در پی این بود .برای همین در ایران اول به جادهسازی،
اتومبیلسازی ،توپسازی و علوم مهندسی توجه شد تا علوم انسانی و شاید
هنوز هم چنین باشــد و غربت علوم انسانی -اجتماعی خود دلیلی بر این
بینش تاریخی باشد .تاریخ تجدد به دوره محمدرضاشاه پهلوی که میرسد
او هم به فکر توســعه ایران میافتد و این توسعه را در برنامههای عمرانی
جستوجو میکند .ولی در اینجا تاریخ تجدد به مرحله دیگری هم رسیده
است :درهای علوم انســانی به روی ایرانیان باز شده است و در کنار تفکر
مهندسی ،عدهای از فرهنگ میگویند و جامعه .در اینجا جدال دو بینش
را میتوان شــاهد بود :عدهای همچنان از تکنوکراسی میگویند و عدهای
از بوروکراســی و این بوروکراسی در نه در خدمت علوم انسانی است ،بلکه
تنظیمگر مناسبات همان تکنوکراسی است که اینبار آنها به طبقه نوظهوری
تبدیل شدهاند که عالوه بر قدرت ،ثروت ،جایگاه محکم و تاریخی در تجربه
مدرنیته ایرانی دارند و روشنفکرانی که هردو را به نقد و چالش میکشند.
اما در جامعه رونده و بالنده عقل ارتباطی و انتقادی در کنار عقل ابزاری به
جلو میرود و هربار توســعه کالبدی را به نقد میکشد ،تا روزی که برنامه
عمرانی جای خود را به برنامه توســعه میدهد .اما این جایگزینی در اسم
اتفاق میافتد نه در عادت مالوف و همچنان سایه تاریخی تفکر مهندسی-
نظامی اســت که همزاد توسعه در ایران است و هر از چند گاهی در کنار
این عادت از توسعه اقتصادی میگویند .اما توسعه اقتصادی را هم امروز باید
از نو فهمید؛ توسعه اقتصادی نه مفهومی ذهنی ،که مفهومی عینی است.
توسعه اقتصادی مفهومی تاریخی است نه ازلی و ابدلی و برای شناخت این
مفهوم باید از روش مطالعه عینی پدیده توســعهیافتگی اقتصادی و روش
مطالعه تاریخی بهره برد.
اگرچه توسعه را در جهان پیشرفته به مثابه توسعه انسانی میبینند و
توسعه اجتماعی ،نه توسعه اقتصادی که به معنای رشد در ایران از آن یاد
میکنند .در رشد اقتصاد و توسعه عمرانی در ثبت افتخارات تنها به تعداد
سدها و برجها و مگامالها و اتوبانها اشاره میشود و شاید خیلیها تبعات
این را بر فاصله طبقات اجتماعی ،تخریب محیط زیست و تخریب زندگی
مردم فراموش میکنند .هنوز هم متقاضیان تجدد در ایران خود تجددستیز
هستند و مریدان توسعه ،به یک بعد از توسعه ،یعنی توسعه عمرانی توجه
دارند و مرز میان توسعه انسانی و علم انسانی با توسعه اقتصادی و توسعه
عمرانی مرزی میان دو دنیای تاریک و روشن است که سایه تاریخ توسعه در
ایران بر آن سنگینی میکند.

اولین نشانه عدم توسعه علم جامعهشناسی نادیده گرفتن پیچیدگی امور اجتماعی است .در صورتی که فعالیتهای عمرانی مبنای توسعه یا به معنای
آن تلقی شود ،عالوه بر سادهسازی مفهوم توسعه ،علل و عوامل مؤثر بر آن نیز صرف ًا به سرمایه مادی تقلیل مییابد و از نقش بیبدیل سرمایههای
اجتماعی و فرهنگی در توسعه غفلت میشود.

[ نگاه جامعهشناس توسعه ]

توسعه عمرانی توسعهای سیاستزده است

دوسویه رویارویی نظری درباره توسعه عمرانی یا انسانی
چرا در ایران توســعه تنها در سطح سازه و ساختوساز مثل
پروژههای سدسازی و عمرانی انجام میشود؟ در مورد پرسش
فوق به دو گونه و از دو منظر میتوان ،توضیح و پاسخی را ارائه
داد :اولین نکتهای که به ذهن میرسد این است که آیا آنچه
ذیل پروژههای عمرانی و سدســازی انجاممیشود ،توسعه به
شمار میآید یا نه؟ به لحاظ نظری ،بسیاری از اقتصاددانان و
جامعهشناسان توسعه بیش از نیم سده است که معنای رشد
خالد توکلی
و توســعه را از همدیگر متمایز کرده و توسعه را فراتر از رشد
جامعهشناس توسعه
اقتصادی و بهعبارتی فعالیتهای عمرانی دانستهاند .نگاهی
اجمالی به تاریخ مباحث توسعه ،نشان میدهد که این مفهوم
چرا باید خواند:
و برنامههای در ارتباط با آن ،روند طوالنی و پرپیچ و خمی را
آیا آنچه ذیل پروژههای
پیموده است و بسیاری از اهداف اولیه آن با تردید مواجه شده
عمرانی و سدسازی
یا تحققنیافته است .آنچه در این روند ،بیش از هر چیز دیگری،
انجاممیشود ،توسعه به
نمود دارد و به چشم میخورد« ،پیچیدگی» و «چندبعدی»
شمار میآید یا نه؟ پاسخ
بودن فرایند توســعه است .این پیچیدگی چنان است که به
این پرسش را در مقاله
طور مرتب نظریات مربوط به توســعه را با بازنگری ،چالش و
پیش رو بخوانید.
بحرانهای اساسی مواجه ساخته است .ابعاد مختلف آن نیز
موجب شــده است تا برنامهریزان و دستاندرکاران توسعه ،در مورد نقطه عزیمت و آغاز توسعه و
اولویتبندی ابعاد آن با مشکل مواجه شوند .در حقیقت در طول سالیان گذشته که توسعه ،گفتمان
مسلط در سیاست و اقتصاد جهانی بوده است ،بیش از هر چیز ایده و معنای توسعه ،گسترشیافته
و میزان شمول آن افزایش پیداکرده است .حال اگر توسعه را به ساختوسازهایی چون سدسازی و
امور عمرانی محدود کنیم ،این امر بیش از هر چیز نشان از آن دارد که درک درستی از مفهوم توسعه
وجود ندارد و پیچیدگی و چندبعدی بودن آن ،در نظر گرفته نمیشود .یکی از مهمترین پیامهای
بنیانگذار جامعهشناسی -آگوست کنت  -این بوده است که بگوید پدیدهها و واقعیتهای اجتماعی
پیچیده هستند .در واقع ،اولین نشانه عدم توسعه علم جامعهشناسی نادیده گرفتن پیچیدگی امور
اجتماعی است .در صورتی که فعالیتهای عمرانی مبنای توسعه یا به معنای آن تلقی شود ،عالوه
بر سادهسازی مفهوم توسعه ،علل و عوامل مؤثر بر آن نیز صرفاً به سرمایه مادی تقلیل مییابد و از
نقش بیبدیل سرمایههای اجتماعی و فرهنگی در توسعه غفلت میشود.
آمارتیا سن در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» نظریه خود را با نقد نگرش رایجی که توسعه را
به افزایش ثروت تقلیل میدهد ،آغاز میکند و حکایت گفتوگوی زنوشوهری را نقل میکند که
هشت قرن قبل از میالد مسیح ،به وقوع پیوسته است .زن و شوهر ،ابتدا در مورد «چگونه پولدار
شدن» بحث میکنند اما بهزودی بحث به اینجا کشیده میشود که «ثروت تا چه حد میتواند به
آنان در رســیدن به آرزوهایشان کمک کند؟» به نظر سن ،این پرسش مهمتر است و میتواند ما
را در درک و فهم معنی توســعه یاری کند .او از این روایت نتیجه میگیرد که ثروتمند شدن ،به
معنی خوشبختشدن و داشتن زندگی مطلوب نیست ،بلکه عالوه بر ثروت ،باید امکانات دیگری
نیز داشت تا به خوشبختی رسید .هرچند که میان ثروت و توانمندی و زندگی مطلوب نوعی رابطه
وجود دارد ،اما به نظر آمارتیا ســن ،این رابطه چندان قوی و محکم نیســت و بر این باور است که
ثروت بهخودیخود مطلوب و دلپذیر نیست ،بلکه برای به دست آوردن چیزهای دیگری چون کسب
آزادیهای اساسی بیشتر و داشتن زندگی مورد عالقه مردم ،مفید است .وی ضمن اینکه بر اهمیت
رشــد اقتصادی واقف است ،میگوید که مفهوم کامل توسعه را نباید به انباشت و افزایش ثروت و
رشد درآمد ناخالص ملی تقلیل و کاهش داد ،چراکه توسعه مفهومی فراتر از این متغیرها و عوامل
اقتصادی است .عالوه بر این ،چنین استدالل میکند که آزادیهای سیاسی و مدنی بهخودیخود

و فینفسه ،از ارزشهای اساسی به شمار میآیند ،دارای اهمیت هستند و مطلوبیت آنها با توجه به
نقشی که در کاهش یا افزایش ثروت دارند ،سنجیده نمیشود .وی به این نکته اشاره میکند که
نباید این تصور نادرست را که درآمد و توانمندی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند ،بپذیریم .برای نمونه
وی وضعیتهایی را مثال میزند که درآمد بیشتر ،منجر به بهبود زندگی افراد نشده است .مث ًال میان
درآمد و مرگومیر چنین رابطهای برقرار است .وی فقر را نیز به عنوان کمی درآمد ،تعریف و توصیف
نمیکند ،بلکه از نظر وی ،فقر به معنی محرومیت از توانمندیهای اساسی است که خود موجب از
دست دادن اعتمادبهنفس ،عزت نفس و بروز اختالالت روانی میشود (سن.)1383 ،
اگر این ســخنان پذیرفته شود -که پذیرفتنی نیز هســت -میتوان ادعا کرد که اموری چون
سدسازی و برنامههای عمرانی ،در بهترین حالت ،هدفی بیش از افزایش ثروت جامعه ندارد و ممکن
است به توانمندی جامعه منجر نشود .جالب آنجاست که در موارد عینی بسیاری و بر اساس تجارب
کشورهای مختلف توسعهنیافته از جمله ایران مشاهده میشود که این برنامههای عمرانی منجر به
بهبود زندگی افراد نیز نشــده است .از منظر دیگری نیز میتوان به واکاوی پرسش فوق پرداخت.
اصوالً در شرایط فقدان نگرش علمی ،رواج سیاستزدگی و بهرهمندی از رانت ،توسعه صرفاً به اجرا و
افتتاح پروژههای عمرانی محدود میشود و توسعه نامتوازن و ناپایدار و برنامهها کوتاهمدت و نمایشی
خواهند شــد .دستاندرکاران امور سیاسی نه درک درستی از مفهوم توسعه دارند و نه آن صبر و
شکیبایی را که برای به ثمر نشستن میوههای توسعه الزم است ،دارا هستند.
در حقیقت ،توسعه سیاستزده نگاه ابزاری به توسعه دارد و بیش از آنکه به توسعه همهجانبه و
پایدار بیندیشد ،پروژهها و برنامههایی را پیگیری میکند که به صورت کمی قابلسنجش باشد ،بتواند
در کوتاهترین زمان ممکن آنها را به نتیجه برساند و دستاوردها و عملکرد خود را به نمایش بگذارد.
از این گذشــته ،بسیاری از عالمان علوم اجتماعی ،بهویژه مارکس و پیروانش ،بر نقش بنیادی
اقتصاد و ســرمایه مادی در زندگی اجتماعی و روابط میان نهادهای مختلف تأکید کردهاند .توجه
به امور عمرانی و توسعه اقتصادی ،میتواند ناشی از این تفکر باشد که اجرای برنامههای عمرانی و
اقتصادی به طور مستقیم بر تأمین معیشت مردم و برآورده کردن نیازهای اقتصادی مردم تأثیر دارد.
اگر این مهم اتفاق افتد آنگاه نوبت به مراحل و دیگر ابعاد توسعه نیز میرسد و رضایت و همکاری
مردم نیز جلب میشود.
منبع :سن ،آمارتیا« ،)1383( .توسعه یعنی آزادی» ،ترجمه محمدسعید نوری نائینی ،تهران ،نشر نی.

نکتههایی که باید بدانید
[بسیاری از اقتصاددانان و جامعهشناسان توسعه بیش از نیم سده است
که معنای رشد و توسعه را از همدیگر متمایز کرده و توسعه را فراتر از رشد
اقتصادی و بهعبارتی فعالیتهای عمرانی دانستهاند.
[«پیچیدگی» و «چندبعدی» بودن فرایند توسعه چنان است که به طور
مرتب نظریات مربوط به توسعه را با بازنگری ،چالش و بحرانهای اساسی
مواجه ساخته است.
[مفهوم کامل توسعه را نباید به انباشت و افزایش ثروت و رشد درآمد
ناخالص ملی تقلیل و کاهش داد ،چراکه توسعه مفهومی فراتر از این متغیرها
و عوامل اقتصادی است.
[در شرایط فقدان نگرش علمی ،رواج سیاستزدگی و بهرهمندی از رانت،
توسعه صرف ًا به اجرا و افتتاح پروژههای عمرانی محدود میشود و توسعه
نامتوازن و ناپایدار و برنامهها کوتاهمدت و نمایشی خواهند شد.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادودو ،خرداد 1397

67

توسعه
[ نگاه جامعهشناس ]

تسلط مهندس -نظامیها بر توسعه
محمدامین قانعیراد از آینده توسعه در ایران میگوید

آینده توسعه را نه در نگاه مهندسی -نظامی -فنی ،بلکه در نگاه اجتماعی جستوجو میکند؛
او جامعهشناس است و معتقد است تا زمانی که بازوی علم انسانی بر بازوی مهندسی غلبه نه،
بلکه برابری نداشته باشد ،دل بستن به توسعه متوازن و توسعه اجتماعی عبث است .اما هنوز
برخی هستند که به قول محمدامین قانعیراد در جامعه به فکر به قدرت رسیدن نظامیها
هستند .در چنین بستری حتما اولویت با توسعه سازهای خواهد بود نه توسعه انسانی -اجتماعی.

چرا باید خواند:
یک پرسش عمیق
حتما در کنار
نگاه اقتصادی و
سیاسیبهتحلیل
جامعهشناختی
هم نیاز دارد .اینکه
چرا توسعه در ایران
سازهای است پرسشی
استجامعهشناختی
که پاسخ آن را در
مصاحبه پیش رو
میخوانید.

چرا در مدل توسعه ایران به سازهها و به بخش سختافزاری بیشتر از
بخش نرمافزاری آن توجه میشود؟

برای پاسخ به این سؤال باید به تاریخچه توسعه و برخورد آن با مدرنیته
اشــاره کرد .تجربیات اولیه باعث شده که چنین نگاهی شکل بگیرد .عمدتاً
داستان ،داستان معروف شکست ایران از روسیه است .متن جالبی از برخورد
عباسمیرزا با نماینده دولت روس وجود دارد .عباسمیرزا میگوید که شما
بگویید چه شد که شما اینقدر قدرتمند شدید اما ما با این تاریخ ،با چنین
ضعفهایی مواجه شدیم؟ مسئله شکست از روسیه برای عباسمیرزا و بسیاری
از روشنفکران ،سیاســتمداران و شهروندان ایرانی خیلی تلخ بود ولی وقتی
تجزیه و تحلیل کردند به اینجا رسیدند که آنها اسلحه و تکنولوژی دارند .برای
همین تصمیم گرفتند باید به این ابزارها دسترسی پیدا کنند .برای ساختن و
شکلدادن به این ابزارها نیاز به مهندسانی داشتند که در دانشگاههای خارج
تحصیل کنند .در کنار آنها مسئله نیاز به پزشکی هم مطرح شد که دانشجویان
این دانش را برای کشور بیاورند.
بعدا ً این ایده چگونه ادامه پیدا کرد؟

دومین جایی که ایده توسعه پیدا شد فعالیتهای امیرکبیر در حکومت
ناصرالدینشاه بود که اولین دانشگاههای ایرانی به اسم دارالفنون شکل پیدا
کرد .دارالفنون ترجمه  Polytechnic Schoolبود .فرانسویها بعد از انقالب
فرانسه خواســتند قدرت فنی و نظامی خود را افزایش دهند و دارالفنون را

نکتههایی که باید بدانید
[در کشور نیروی مدنی فعال است که در بازی قدرت دست پایین را دارد؛ اگرچه نیروی
اجتماعی موثری است که ما آن را در انتخابات میبینیم.
[تا موقعی که علوم انسانی از جایگاه و منزلت و قدرت تصمیمگیری برتر از مهندسی در جامعه
برخوردار نشود تعادل بین دو بعد فنی و انسانی توسعه به وجود نمیآید.
[به عقیده من همزمان با نگاه رشد اقتصادی در ایران یک گرایش فرانسوی هم در مقابل آن
نگاه امریکایی در توسعه شکل پیدا کرد .ویژگی این نگاه فرانسوی در واقع توجه بیشتر به ابعاد
اجتماعی و فرهنگی محلی و منطقهای بود.
[اگر سفرنامههای ایرانیانی را که به خارج از کشور رفتهاند بررسی کنید ،چیزی که در این
سفرنامهها دیده میشود ،رشد تکنولوژی و نظامیگری است و برخی جاها هم از دستگاه
تنظیمات و قانون اروپا صحبت میکنند نه علوم انسانی و فرهنگ.
[رویکرد تکنولوژیک یک رویکرد تکنوکراتیک و روحیه مهندسساالری و حاکمیت
تکنوکراتها است؛ از طرفی بُعد قانون و توجه به بعد تنظیمات را همراه خود آورد.
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راهاندازی کردند و میرزا تقیخان امیرکبیر هم میخواست جامعه قدرتمندی
داشــته باشد و خودش هم امیرنظام بود؛ او دوست داشت که ارتش از حیث
سختافزاری توسعه پیدا کند .آنها میخواستند نقشه تهران را داشته باشند
تا تهران را سامان بدهند و بیشتر به همان فنون توجه داشتند .اینجا یکبار
دیگر نگرش مهندسی از طریق نظامیان ارجحیت پیدا کرد .اما ذهنشان به
رشته اقتصاد ،علوم سیاسی و فلسفه نرسید .من حتی نمیگویم جامعهشناسی
چون جامعهشناسی بعدا ً شکل پیدا کرد ولی باالخره مباحث اقتصاد سیاسی
و فلسفه سیاسی و مباحث مربوط به جامعه در شکل فلسفی خودش در غرب
وجود داشت .حتی شناخت تاریخ و ادبیات ایران پایهگذاری نشد .درحالیکه
این فنون فراتر از فن و تکنیک است .مقطع سوم ،مقطع انقالب مشروطهاست.
در این دوره چه تحولی در برنامه توسعه ایجاد شد؟

اجازه بدهید از قبل انقالب مشــروطه و از سفرهای خود ناصرالدینشاه
شروع کنم .من سفرنامههایش را خواندهام .او هر موقعی که به غرب میرود،
اتومبیل و تکنولوژیها را مالحظه میکند و از کارخانههای اتومبیلسازی و
کارخانههای شیشهسازی و کارخانههای ساخت دستگاههای نظامی بازدید
میکند و خیلی دچار حیرت میشــود .مث ًال میگوید واگنهایی وجود دارد
که بدون اســب حرکت میکند .ماشــینهای مختلفی را سفارش میدهد.
اما ناصرالدینشــاه نیســت که ماشــین را وارد ایران میکند بلکه پسرش
مظفرالدینشــاه است و این کار در زمان مظفرالدین شاه که آنهم سفر به
اروپا داشته اتفاق میافتد .یک حیرتی که آنها داشتند در برخورد با تکنولوژی
بود و حیرت دیگری که ناصرالدینشــاه داشــت در برخورد با سینما ،تئاتر،
نمایشــگاههای صنعتی و برنامههای آکروباتیکی که اجــرا میکردند ،بود.
بنابراین وقتی به ایران میآید دوربین سینماتوگراف را هم میآورد و در دوره
خودش فیلم ساخته میشود ،عکاسی شکل پیدا میکند و شاید اولین سینما
و تئاتر در زمان ناصرالدینشــاه شــکل میگیرد .یعنی بخش هنر هم مورد
توجهش قرار میگیرد ،بخش تکنولوژی هم همینطور .ولی باز علوم انسانی
حضور ندارد که بخش انســانی و اجتماعی قضیه را ببیند .بعد هم برخورد
مظفرالدینشاه در سفرهایش مشابه ناصرالدین شاه است و شما میبینید که
ن زل میزند .از
یک جایی که دوربین فیلمبرداری هست چهجوری به دوربی 
زمان ناصرالدینشاه به ویژه بعد از مرگ میرزا تقیخان امیرکبیر تنها امیرکبیر
نیست که سفرهایخارجی میرفته بلکه اشراف و روشنفکران ایرانی هم بودند
که خودشان حتی بدون بحث اعزام افراد از سوی عباسمیرزا به خارج و بدون
بحث برخورداری از منابع دولتی به دلیل اینکه ریشههایی در اشرافیت داشتند،
سفرهای خارجی میرفتند و سفرنامههایشان را مینوشتند.
در نگاه روشنفکران توسعه چه جایگاهی داشت؟

اگر سفرنامههای ایرانیانی را که به خارج از کشور رفتهاند هم بررسی کنید
میبینید چیزی که در این سفرنامهها دیده میشود ،رشد تکنولوژی است و
برخی جاها هم از دستگاه تنظیمات و قانون آنجا صحبت میکنند .در آن دوره
یک کلمه حرف حساب هم از مستشارالدوله نوشته میشود که تکیهاش بر
قانون است .میرزا ملکمخان که عمدتاً بر رشد تکنولوژی تاکید میکند .البته
به قانون و پارلمان هم که فراتر از نگاه سختافزاری است توجه میکند ولی
در قانون منحصر میشود .هنوز مسئله فرهنگ و الیههای اجتماعی پنهان

اگر یک جامعه سالم و دارای روابط ارتباطی و گفتوگویی و یک
جامعه مدنی قوی داشته باشید به توسعه دسترسی پیدا کردهاید و
دیگر هیچکس نمیتواند حریفتان شود.

را برقرار کند ،درآمد که این کار را هم کرد.
نتیجه بینظمی بوروکراتیک به اینجا رسید که نظامیان بیایند تا دستگاه
اداری دولت را ثبات ببخشند .در دوره رضاشاه میبینید افرادی مثل محمدعلی
فروغی که در حوزه علوم انســانی کار کردهاند وزیر و نخستوزیر میشوند و
این نوعی تغییر نگاه اســت .در دوره پهلوی دوم برنامههای توسعهای به بعد
نرمافزاری -ســختافزاری توجه میکرد و تحت تسلط تئوریهای نوسازی
امریکایی بود ،حتی محققان و جامعهشناسهای مطرحی مثل لرنر و دیگران
از امریکا به ایران آمدند و تحقیقاتی کردند .در حوزه علوم سیاســی افرادی
هستند که راجعبه دستگاه نخبگان سیاسی و وضعیت توسعه و نوسازی در
ایران مطالعه کردند .نوسازی هم خیلی مشارکت مردم و توجه به ابعاد انسانی
را در نظر نداشت .میگفت شهرنشینی و تحصیالت باشد چون اینها به توسعه
علم و فناوری و افزایش تولید اقتصادی و رشد اقتصادی کشور منجر میشدند.
تئوری موجود زمانه چه بود؟

دســتاندرکار این قضیه ناشناخته است .بعد از آن ظهور دولت شبهنظامی
رضاشــاه را داریم که آ ن هم به نوســازی میپردازد و ایده نوسازی هم ایده
توسعه تکنولوژی است .البته توسعه شهرنشینی ،توسعه تحصیالت ،توسعه
بوروکراسی دولتی ،راهسازی و توسعه دستگاه قضایی هم جزو عناصر آن دوره
است ولی در همه آنها یک چیزی غایب است.
آن چیست؟

اینکه دستگاهها باید مسئولیت اجتماعی را درک کنند و این دستگاهها باید
بر مبنای مشارکت اجتماعی شکل پیدا کنند .رویکرد تکنولوژیک یک رویکرد
تکنوکراتیک و روحیه مهندسساالری و حاکمیت تکنوکراتها است؛ از طرفی
بُعد قانون و توجه به بعد تنظیمات را همراه خود آورد .تنظیمات هم بوروکراسی
و سازمان اداری میخواهد مث ًال ارتش منظم میخواهد .اینها هم که شکل پیدا
کرد همراه خودش بوروکراتیــزم را آورد .آن بعد فنی ،تکنوکراتیزم را و بعد
تنظیمــات اداری ،بوروکراتیزم را آورد که نهایتاً ما با پدیده تکنوبوروکراتیزم
مواجه شدیم .تکنوبوروکراتیزم حاکمیت قشر متخصص اداری و فنی است که
خودش را برای تشخیص مسائل و ارائه راهحلها صاحب صالحیت میداند.
در این دستگاه تکنوبوروکراتیزم عمدتاً مهندسی نقش باالیی را پیدا میکرده
و حتی مدیران اداری و حقوقدانها نقش دســتدوم داشــتند .چون در آن
نگره اولیه ،توسعه بیشتر فنی بود و دیدند که تنظیمات اداری هم نیاز دارد
ولی از دوره عباسمیرزا ،تکنولوژیهای نظامی مطرح بود یا وقتی مث ًال خود
ناصرالدینشاه به اروپا میرود بیشتر تکنولوژی نظرش را جلب میکند .البته
دستگاه اداری برای او مهم نبود و یک جاهایی هم دستگاه اداری آنها را نقد
میکند .فکر میکند که در دستگاه اداری قانون حرف اول را میزند ،پس جای
شاه کجاست و اص ًال نظم چگونه برقرار میشود .اشراف هم در سفرنامههایشان
تنظیمات اداری کشورهای اروپا و حتی فعالیتهایی مثل روزنامهنگاری را نقد
میکنند و میگویند در روزنامههایشان هرچه میخواهند مینویسند.
آیا میتوان گفت در این دوره آن روی دیگر توسعه نمود پیدا کرده و
یا قانونخواهی تحت تسلط تکنولوژی قرار میگیرد؟

در دوره مشروطه چیزی که بیشتر مورد توجه قرار میگیرد بُعد تنظیمات
اداری اســت .اینکه دستگاه دولت چگونه اداره شود و بوروکراسی چه شکلی
داشته باشد .بنابراین هنوز وقت ندارند که به تکنولوژی و انتقال تکنولوژی و
گسترش آن بپردازند .در واقع دعواهایشان از جنس دعواهای سیاسی است که
دعواهای سیاسی هم معطوف به تنظیمات و بوروکراسی اداری ،مسائل مربوط
به تعیین دولت و تعیین کابینه است که عمدتاً هم اینها مورد اختالفات خیلی
شدیدی در بین گروههای مختلف بوده و یک بینظمی و بیثباتی سیاسی به
بار آورد که در دل آن رضاشاه به نام اینکه تنظیمات اداری قدرتمند و یکدستی

تئوری ،تئوری رشــد اقتصادی بود که بعدا ً به تدریج تبدیل به توســعه
اقتصادی شــد .در دوره اخیر توسعه اجتماعی دارد به هدف تبدیل میشود
و نه آن نگاه توسعه اقتصادی .به عقیده من همزمان با نگاه رشد اقتصادی در
ایران یک گرایش فرانســوی هم در مقابل آن نگاه امریکایی در توسعه شکل
پیدا کرد .ویژگی این نگاه فرانسوی در واقع توجه بیشتر به ابعاد اجتماعی و
فرهنگی محلی و منطقهای بود .بنابراین کسانی که در فرانسه آموزش دیدند
بیشتر فرهنگگرا بودند .کسانی که در امریکا آموزش دیدند بیشتر اقتصادگرا
بودند .من با نمونه این فرهنگگراها که بعدا ً برخی از آنها به نگاه هویتگرایی
رسیدند کاری ندارم .مث ًال احسان نراقی ،علی شریعتی ،داریوش شایگان کسانی
بودند که با نگاه فرهنگی به توسعه توجه داشتند .اینها با مسئله توسعه به شیوه
فرهنگی برخورد میکنند و ابعاد انسانی و الیههای انسانی این قضیه را ذکر
میکنند .یکجاهایی با آن نگاه سختافزاری و مهندسی به یک رابطه قطبی
میرسند که اص ًال نمیتوانند با آن ارتباط برقرار کنند .این قدر به امر انسانی و
فرهنگی بها میدهند که در نظر نمیگیرند که توسعه یک بعد تکنولوژیک و
ابزاری هم عالوه بر بعد فرهنگی دارد .برخی از اینها در انقالب تاثیرگذار بودند.
در این گرایش فرهنگگرا اندک افرادی بودند که به شــیوه هویت برنامهدار
عمل کردند ،یعنی برنامه داشتند که چگونه میتوان تکنولوژی داشت ولی بر
آن غلبه پیدا کرد و به ابعاد انسانیاش هم توجه داشت.
میتوان گفت که اواخر دهه  40رویارویی این نگاه فرهنگی و این نگاه
اقتصادی یا نگاه فرانسوی و امریکایی است؟ یعنی در کنار نگاه لرنر و طرح
مارشال ،مطالعه موسسه تحقیقات اجتماعی شکل میگیرد.

با این گرایش دوگانه در زمانی که موسســه مطالعات اجتماعی شــکل
میگیرد ،در کنار احسان نراقی که نگاه جامعهشناختی -فرهنگی دارد برخی
افراد هم به عامل اقتصادی بها میدهند .ولی موسســه مطالعات اجتماعی
طیف فکری فرهنگی بوده .بنابراین در گزارشهای قبل انقالب که موسسه
مطالعات در ارتباط با اصالحات ارضی و توســعه صنعتی در ایران مینویسد
عمدتاً گرایشهای انتقادی دیده میشود .حتی یک سری نگرانیهایی مثل
این را که در آینده ممکن است تحوالت و شورشهای شهری اتفاق بیفتد ابراز
کردند .اینجا توجه به امر فرهنگی و امر انسانی شکل پیدا کرد .من نمیخواهم
بگویم که هردوی آنها وارداتی بود .هردوی آن دو نیازی بود که جامعه ایران
داشت یعنی نیاز به تکنولوژی و نیاز به هویت فرهنگی .یک تاثیری که گرایش
فرانســوی در نظام برنامهریزی ایران داشــت طرح مقوله توســعه شهری و
منطقهای بود که بعد آمایش سرزمین شکل پیدا کرد .مفهوم آمایش سرزمین
برای اولین بار به صورت تلویحی در موسسه مطالعات اجتماعی در سال ۱۳۴۵
طی مقالهای مطرح شد و بعد برخی از کارشناسان سازمان برنامه به فرانسه
مسافرت کردند و وقتی از فرانسه برگشتند آنها هم ایدههای جدیدی آوردند.

جامعه تودهای
از طرف گرایش
غیرمدنیتقویت
میشود و جامعه
را تضعیف میکند.
یک سری افراد اهل
شعار و مطالبهجو
یا افرادی منزوی
هستند و یا
حتی ارتباط با
یکدیگر ندارند و
به جای سازندگی
سیاسی به درد
این میخورند
که به نیروهای
شبهنظامیتبدیل
شوند .حرکت آنها
یک حرکت عاطفی
و سازماننیافته و
انفعالی است
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توسعه
 به نظر میرسد این عقل ابزاری از ابتدای مدرنیته در ایران به عقل
ارتباطی تبدیل میشود یا اینکه در کنار هم پیش میروند و در سال ۴۵
در کنارش عقل ارتباطی را هم میبینیم.

بله ،این دوگانگی در فرهنگ توســعه ما وجود دارد منتها خلل تکنولوژیک و
خلل فرهنگی با یک نوع خامی و یک نوع فقدان تجربه و حتی فقدان مشــارکت
سیاسی نظریهپردازان ایده فرهنگی در جامعه همراه است .گاهی حرفهای فردی
نظریهپردازان مشکل ایجاد میکند بهجای آنکه مشکل توسعه در کشور را حل کند.

 وقتی این دوگانگی و کمتجربگی وجود دارد چرا بعد از پنجاه سال
این نگاه تکمیل نمیشود و همچنان ما برمیگردیم به عقل ابزاری و نگاه
سازهای و از لحاظ انسانی رشد نمیکنیم؟

در طی این مدت مهندسان و دارندگان نگاه توسعه ابزاری به یک نیروی
اجتماعی قدرتمند و تعیینکننده تبدیل شدند.
ک طبقه شدند؟
 یعنی تبدیل به ی 

در دوره مشروطه
چیزیکهبیشتر
مورد توجه قرار
میگیردبُعد
تنظیمات اداری
است؛ اینکه
دستگاه دولت
چگونه اداره شود
و بوروکراسی چه
شکلی داشته باشد

بله ،حتی میتوانیم این واژه را به کار ببریم .جیالس کتابی تحت عنوان
«طبقه جدید» دارد که در آن از شکلگیری یک طبقه جدید در کشورهای
بلوک شــرق و روسیه صحبت میکند و اینکه قرار بود در آنجا برابری ایجاد
شود ولی طبقه تکنوبوروکراتیکی شکل میگیرند به عنوان یکطبقه جدید
که قدرت اجتماعی را در دســت دارند و خودشان به عوامل سرکوب و حفظ
نابرابریهای اجتماعی تبدیل میشوند .االن مهندسان ما با داشتن لیسانس
و عضویــت در نظام مهندســی و عضویت در هیئت مدیره یکــی یا دوتا از
شــرکتهای دولتی از حقوق و درآمدهای بسیار کالنی برخوردارند در حالی
که حقوق استادتمام جامعهشناسی یک مقدار باالتر از حقوق کارمندی است.
مهندسان یک شبکههای قدرتی را تشکیل دادهاند که با وجود اینکه دولتها
عوض میشود اما هیئت مدیره شرکتهای دولتی فقط میچرخند .حتی در
مقابل دولت مقاومت میکنند یعنی افرادی که عضو هیئت مدیره شرکتها
بودند و مقداری نگاه اصالحطلبی داشتند و میخواستند قدرت شرکتهای
دولتی را کاهش دهند ،میگفتند که آنها به دولت اطالعات نمیدهند و در یک
نظام بسته همان وضعیتهای پیشین را بازتولید میکنند.
 اینجا کنش فرد و کنشــگری اجتماعی چقــدر میتواند در نگا ه

برنامهریزی تأثیرگذار باشد؟ آیا اص ً
ال چنین ارتباطی هست یا یک انقطاع
انتقال تجربه و یک فاصله همزیستی وجود دارد؟

آرمان آموزش در ایران مهندس شدن و دکتر شدن بودهاست و مثل اینها
شدن و نه در برابر اینها مقاومت کردن و نه مث ًال تغییر دادن فرهنگ مهندسی
و فرهنگ پزشکی و نسبت آن با جامعه .بچهها میخواستند مثل اینها باشند
چون هم از منزلت اجتماعی برخوردارند و هم پولدارند .بنابراین جامعه هم
در این فرهنگ استحاله میشود .االن جامعه مشکالت سیاسیاش را روی فرد
یا افراد خاصی متمرکز میکند و فکر نمیکند که سازمانهای مهندسی هم
بخشی از مشکالت توسعه ایران هستند .بخشی از مشکل توسعه همین نگاه
مهندسی است که در جمهوری اسالمی بازتولید شد و آنقدر شدید بازتولید
شد که حتی روحانیت را تحت تأثیر خودش قرار داده است و روحانیت ما را به
سمت یک نوع نگاه مهندسی میکشاند .شما میبینید که در سخنان برخی از
روحانیت هم آن نگاه تکنوکراتیزم و نگاهی که مبتنی بر توسعه اقتصاد است
دیده میشــود و هیچ توجهی به مسئولیت اجتماعی و مشارکت اجتماعی
مهندسان در مقابل جامعه نمیشــود و اینها را یک دانشهای پیشرفتهای
میدانند که در مقابل آن مســتحیل میشوند .یعنی هم مردم و هم بخشی
از دانشگاهیان .یک موقعی که وارد بحث با نگاه مهندسی میشوم و نقدش
میکنم برخی از استادان در جلساتی که من سخنرانی میکردم و آنها هم در
پنل حضور داشتند به من میگفتند که مشکل ما مشکل مهندسان نیست و
مشکل ما جای دیگر است و شما دارید غلط طرح مسئله میکنید در حالی
70
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که مهندسان برای رسیدن به توسعه و دموکراسی و آزادی همراه ما هستند.
 شما مشکل توسعهای جامعه را در کجا میبینید؟


مشــکل توسعه جامعه درک ابزاری از توســعه است که امروز روحانیت،
دســتگاه سیاسی ،دستگاه اداری و دانشگاه و مردم هم به نحوی به آن دچار
شــدهاند .توسعه ابزاری در مراحل اولیه خودش با توسعه نگاه میلیتاریستی
همراه اســت .عباسمیرزا نگاه میلیتاریستی -مهندسی داشت .امیرکبیر و
رضاشاه هم همینطور .محمدرضا پهلوی هم وقتی دانشگاه آریامهر یا شریف
کنونی را پایهگذاری کرد به خاطر این بود که ایران از لحاظ نظامی و تکنولوژی
بشود جزو پنج قدرت جهانی و قدرت اول منطقهای؛ درست است که االن از
امریکا سالح میخرد ولی به تدریج بتواند خودش تولید کند و قدرت بزرگ
شود .مفهوم تمدن بزرگ که کتابی به همین نام هم محمدرضاشاه دارد یعنی
رسیدن ایران به وضعیت تمدن هخامنشیان که امپراتوری اول جهان بودند.
برای محمدرضاشــاه توسعه حقوق شهروندی ،ساخت جامعه دموکراتیک و
چندحزبی که نهایتاً حزب شد حزب رستاخیز و توجه به ابعاد انسانی توسعه
خیلی مهم نبود .محمدرضاشاه میدید که در فرآیند توسعه خیلیها قربانی
میشوند و شکاف طبقاتی در جامعه شکل پیدا میکند و مهاجرت روستاییان
به حاشیه شهرها گسترش و بزهکاری افزایش مییابد اما اینها را در دستگاه
فکری خودش طبیعی میدانست که ما برای رسیدن به آن تمدن بزرگ باید
قربانیهای انسانی هم بدهیم و اینها آن قربانیهایی هستند که برای رسیدن
به توسعه باید بدهیم.
چطور میتوان جامعه را از این چرخه تکرار رهایی داد؟

نگاه این است که رسیدن به تمدن بزرگ منطقهای و جهانی شدن هزینه
انسانی دارد و هزینه انسانی را هم باید بدهیم .هزینه انسانی همین است که
بعضیها بیخانمان شوند و شکاف طبقاتی شکلپیدا کند .اینها اجتنابناپذیر
است .حال اینکه چگونه باید از این چرخه رهایی پیدا کنیم توجه به دو بعد
توسعه است .نظامهای فنی را نباید به عنوان تکنیکال سیستمها ببینیم ،به
عنوان سوســیوتکنیکال سیستمها باید ببینیم .تا موقعی که علوم انسانی از
جایگاه و منزلت و قدرت تصمیمگیری برتر از مهندسی در جامعه برخوردار
نشــود تعادل بین دو بعد فنی و انسانی توسعه به وجود نمیآید .زمانی که
جامعه مدنی قدرتمند شود علوم انسانی میتواند این جایگاه را پیدا کند .وقتی
جامعه مدنی قدرتمند شود ،علوم انسانی نقش پیدا میکند چون جامعه مدنی
و فضای رسانهای و ارتباطاتی مستقل و «سمن»ها و سازمانهای غیردولتی
مولد خرد انتقادی هستند و خرد انتقادی در وهله اول در علوم انسانی وجود
دارد .صحبت کردن از جامعه ،صحبت کــردن از مردم و ضرورت اصالحات
سیاسی و سیاستی ،تغییر سازمانی ،تبدیل اقتصاد ایران از یک اقتصاد رانتی به
یک اقتصاد سالم ،کاهش دخالت میلیتاریزم در اقتصاد سیاست ایران به وجود
میآید .توسعه عبارت است از تبدیل یک جامعه نظامی به یک جامعه مدنی.
رضاشاه جامعهاش نظامی بود .حتی میرزا تقیخان امیرکبیر هم امیرنظام بود.
محمدرضاشاه به لباس نظامی که میپوشید بیشتر از لباس سیویلاش افتخار
میکرد .شما دیدهاید که میگویند فالن جلسه با حضور مقامات لشکری و
کشوری برگزار شد .یعنی ما دو تا نیروی نظامی و مدنی داریم که با هم چالش
میکنند .نیروی نظامی روی دانش فناوری و تکنیک مهندسان سوار میشود.
همانطوری که میرزا تقیخان امیرکبیر و ناپلئون ،که اینها شــخصیتهای
بزرگ ملی برای کشورشان بودند به یک معنا .حاال آن طرف هم مث ًال رضاشاه
که برخی معتقدند بانی نوسازی در ایران بوده است ولی خب از باال به پایین و
اقتدارگرایانه؛ این گرایش نظامی روی دانش مهندسی سوار میشود .اگر شما
به مهندســان بگویید که ایده و توسعه سازهای شما به طور پنهان و آشکار
با میلیتاریزم نسبتی دارد ممکن است این سخن برایشان سخت باشد ولی
بخش زیادی از مهندسان کشور درگیر پروژههای نظامی هستند .علوم انسانی

بعد از توسعه شهری و منطقهای ،شکل تکاملیافته توسعه
بهصورت توسعه اجتماعی مطرح است .هدف از توسعه رشد
اقتصادی و رشد تکنولوژی نیست بلکه رشد جامعه است.

در جامعه مدنی و در بخش سیویل است .من مث ًال با شمای روزنامهنگار وارد
گفتوگو میشوم یا سخنرانی میکنم برای مردم و یا کتاب مینویسم برای
مردم .نقد سیاســتهای دولت را میکنم ولی دولت کار خودش را میکند.
بخش علوم انسانی با بخش مدنی جامعه ارتباط بیشتری دارد و آنجا مهندسی
به یک قدرت تبدیل شده چون بخش نظامی و صنعتی از یک قدرت پنهان و
آشکاری برخوردارند ولی جامعه مدنی ضعیف است .چون جامعه مدنی ضعیف
است پس علوم انسانی هم ضعیف است.
 به هر حال امکان توسعه در هر کشوری با گذر از توسعه عمرانی-

سازهای به توسعه انسانی بوده است.

من یک مطلبی تحت عنوان توسعه به معنای عبور از نظامیگری به مدنیت
و از جامعه نظامی به مدنی نوشتهام.
 چرا این گذر تاریخی اتفاق نمیافتد؟

به منطقه نگاه کنید! یادتان میآید که در ترکیه نظامیها حاکم بودند یا
در پاکســتان و مصر هم همینطور؛ البته بهار عربی آمد میخواست اینها را
مدنی کند ولی شکست خورد و هنوز در مصر رئیسجمهور نظامی است ولی
با یک گرایشهای مدنی .االن در پاکســتان علیه نواز شریف انواع محاکمات
صورت میگیرد .آقای اردوغان تعداد زیادی از ســران نظامی ترکیه را برکنار
کرد .گویا ایده کودتا به ذهنشان رسیده بود و یک مشارکتی در سیاست کرده
بودند .کشورهایی که دمیلیتاریزه میشوند یعنی گذر به توسعه انسانیشان
زودتر صورت میگیرد و توسعه علوم انسانی و کاهش نگاه ابزارگرایانه برایشان
اتفاق میافتد .هرچند که ممکن است ناخواسته ببینید که خود اردوغان هم
تمایالت میلیتاریستی در گرایشها و تصمیمگیریهایش دارد .همین که با
کردها و شمال سوریه با اسلحه و تانک برخورد میکند و فکر نمیکند ابزارهای
دیگری هم هستند حاکی از این موضوع است .سران سیاسی دولت پاکستان از
ابزارهایی مثل القاعده و داعش طبق ادعای افغانستان حمایت میکنند یعنی
حمایت از نیروهای نظامی و شبهنظامی و اتکا روی آنها هنوز در این کشورها
وجود دارد .با اینکه نظامیان کنار نشســتند ،سیاستمداران هنوز تهمایههای
نظامی دارند .به تدریج که آنها وارد سیاست گفتوگویی و سیاست مدنی و
سیاست متکثر میشوند توجه به جامعه مدنی و علوم انسانی نقش بیشتری
پیدا میکند و از این توسعه سازهای به طرف توسعهای حرکت میکنیم که
حتی توسعه اجتماعی اســت .االن بعد از توسعه شهری و منطقهای ،شکل
تکاملیافته توسعه به صورت توسعه اجتماعی مطرح است .هدف از توسعه
رشد اقتصادی و رشد تکنولوژی نیست بلکه رشد جامعه است .اگر یک جامعه
ســالم و دارای روابط ارتباطی و گفتوگویی و یک جامعه مدنی قوی داشته
باشید به توسعه دسترسی پیدا کردهاید و دیگر هیچکس نمیتواند حریفتان
شود .ولی تفکر میلیتاریستی میگوید اگر میخواهید امنیت داشته باشید
باید فناوریهای نظامیتان تقویت شــود و قدرت نظامی و ســازهای و البته
قدرت مالی و پولیتان که بتوانید اقتصاد مولد داشته باشید .یعنی بعد از اینکه
قدرت نظامی کاهش پیدا میکند ،در خیلی از کشورها اقتصاددانها در وهله
اول قدرت پیدا میکنند که اینها هم از علوم انســانی هستند ولی میگویند
تولید ثروت به کشور امنیت میدهد .قبلش میگفت تولید قدرت ولی حاال
میگوید تولید ثروت .ما به مرحله بعدی میرسیم که میگوید تولید جامعه،
بازآفرینی جامعه ،قدرتیابی جامعه مدنی امنیت است .اگر جامعه مدنی قوی
داشــته باشی به امنیت میتوانی برسی .ثروت و قدرت امنیت نمیآورد .یک
جامعه راضی و دارای کیفیت زندگی ،جامعهای که آدمهایش با هم مناسبات
اجتماعی دارند و همبســتگی اجتماعی در آن وجود دارد ،حقوق شهروندی
رعایت میشود ،شکافهای اجتماعی بزرگ وجود ندارد و همبستگی اجتماعی
متکثر وجود دارد ،که امنیت کشور را تأمین میکند.
 چشمانداز رســیدن به چنین جامعهای را در شرایط حال حاضر


خودمانچگونهمیبینید؟

مــا یک گرایــش جامعه مدنی و حمایت از توســعه مدنی داریم و یک
نوع نیرویی در جامعه مدنی ایران در حال شــکلگیری اســت که اینها هم
یاُها و در برخی از رسانهها دارند.
سازمانیافتگی خودشان را در انج 
 شما قب ً
ال به جامعه تودهای در کنار جامعه مدنی اشاره کردید.

جامعه تودهای از طرف گرایش غیرمدنی تقویت میشــود که جامعه را
تضعیف میکند .یک ســری افراد اهل شــعار و مطالبهجو یا افرادی منزوی
هســتند یا حتی ارتباط با یکدیگر ندارند .در امور سیاسی هم ممکن است
تحریک و تجهیز شوند و به میدان بیایند که بهجای سازندگی سیاسی به درد
این میخورند که به نیروهای شبهنظامی تبدیل شوند .حرکت آنها یک حرکت
عاطفی و سازماننیافته و انفعالی است .به سرعت تحت تأثیر نیروهای سیاسی
شناختهشده و ناشناخته قرار میگیرند .اینها جامعه را نمیتوانند شکل دهند
و نهایتاً به سمت تبدیل شدن به نیروهای شبهنظامی میروند و در خدمت
نیروی غیرمدنی جامعه قرار میگیرند .از طرف دیگر در کشور نیروی مدنی
فعال اســت که در بازی قدرت دست پایین را دارد؛ اگرچه نیروی اجتماعی
موثری است که ما آن را در انتخابات میبینیم .در انتخابات جامعه مدنی در
کل کشور بسیج میشود و یک نیروی اجتماعی میسازد که به صورت موقت
روی سیاست تأثیر میگذارد.
حداقل روی سیاستگذاری کوتاهمدت دولتها تأثیر دارد.

بله و دولت را در دســت میگیرد ولی بالفاصله بعد از اینکه دولت را در
دست گرفت آن نیروی غیرمدنی به صورت دولت پنهان یا به صورت حمالت
آشکار میآید این دولت را نابکار میکند و دولت نمیتواند به اهداف خودش
برسد .قولهایی به مردم دادهاست که نمیتواند تحقق دهد .یک کشاکش و
تنشی است.
این کشاکش ممکن هســت باعث ناامیدی جامعه مدنی از مسیر
توسعه و بازگشت دوباره توسعه سختافزاری شود؟

بله میشود .بعد از انتخابات ،آن بخش از فعالیتهای سازمانیافته مدنی
کاهش پیدا میکند و مردم در الک خودشان میروند؛ چون ناکامیهای دولت
را میبینند ،دولتی که به آن رأی دادند و به آن امید بســتند .ولی باز دوره
انتخاباتی که شروع میشود یک نوع هراس اجتماعی جامعه را میگیرد که
مبادا آن نیروی اجتماعی محافظهکار و غیردموکراتیک به قدرت برسد .این
هراس اجتماعی به امید اجتماعی تبدیل میشــود و مایه تحرک اجتماعی
میشــود و آن چرخه دوباره شروع میشود .چرخهای که نیروی مدنی رأی
مــیآورد نه نیروی نظامی .ولــی بعدا ً این نیروی مدنی توســط آن نیروی
محافظهکار که به مشــارکت قایل نیست ،خنثی میشود .تعارضاتی که در
دوره مشروطه ایجاد شده بود باعث شکلگیری دولت نظامی شد .البته اخیرا ً
هم بحث لزوم تشکیل دولت نظامی توسط برخیها مطرح شدهاست که گویا
ابراهیــم فیاض و اهللکرم از آن افرادنــد .چند نفر دیگر هم گفتند که ما در
شرایطی مثل دوره قاجار و روی کار آمدن رضاشاه به سر میبریم .من معتقدم
کســانی که میگویند ما در دوره قاجار به ســر میبریم هم به مردم توهین
میکنند و هم به حاکمیت؛ چون ما یک جامعه مدنی نسبتاً قوی داریم که
در زمان قاجار نداشتیم .در آنجا خرد سیاسی ،خرد حاکمیت و تجربه سیاسی
ضعیف بود ولی االن ما تجربه سیاســی گستردهای در صد و ده سال بعد از
انقالب مشروطه با داشتن جنبش ملی شدن نفت و انقالب اسالمی و جنبش
دوم خرداد داریم .اینها تجربههایی را برای سیاســتمداران ما ایجاد کرده که
آنها میتوانند جامعه خودشان را اداره کنند .بنابراین طرح نظامیشدن جامعه
نوعی ارتجاع و بازگشت به عقب و نادیده گرفتن تجربیات دموکراتیک مردم
و همچنین تجربیات دولتســازی در نزد برخی از سیاستمداران ماست که
بعضی از آنها از سطح آگاهیهای خوبی برخوردارند و تجربه خوبی دارند.

توسعه
شهرنشینی،
توسعه
تحصیالت،توسعه
بوروکراسی
دولتی ،راهسازی
و توسعه دستگاه
قضایی جزو
عناصر دوره
رضاشاه است ولی
در همه آنها یک
چیزی غایب است؛
اینکهدستگاهها
بایدمسئولیت
اجتماعی را درک
کنند
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توسعه
[ نگاه علم سیاست ]

توسعه موزون ،توسعه کاریکاتوری
مسیر هموار یا ناهموار برای توسعه

مسعود سپهر
استاد علوم سیاسی ،شیراز

چرا باید خواند:
اگر میخواهید برنامه
توسعه را در ایران
ارزیابی کنید و نگاهی
انتقادی به آن داشته
باشید ،خواندن این
مقالهبهشماپیشنهاد
میشود.

از دویست سال پیش که عباسمیرزا با همه تالش و فداکاریاش،
در مقابل روسها احســاس عقب ماندن کرد و از راز توسعه در غرب
پرســید تا همین روزها که یک مرجع تقلید میپرسد چرا در کشور
کمونیســتها میشــود و ما با داشتن خدا ،امام حســین و ایمان
نمیتوانیم ،یک ســؤال محوری همواره تکرار شده است ،کشورهای
بســیاری فرایند توسعه را پس از ما شــروع کردند و پیش افتادند و
ما هنوز به این راز دســت نیافتهایم و به هر ســو در جستوجویش
میدویــم! راســتی از الگوی اســامی ایرانی پیشــرفت چه خبر؟
واقعیت آن است که نگاه سیاستگذاران به توسعه از عصر عباسمیرزا
تا امروز تغییری نکرده است .بیتردید ،هرکس که به حکومت میرسد،
حتی برای حفظ و تداوم قدرتش هم که باشــد دوســت دارد بنایی
بســازد ،گامی در جهت رفاه عامه بردارد ،نــام نیکی از خود بهجای
بگــذارد و باالخره روزی که میرود میراثــی آبادتر از روز آمدن خود
باقی بگذارد .از این لحاظ همه حاکمان توســعهگرا هستند .افسوس
که توســعهگرایی حاکمان ایران ،تنها از خوی منیت آنها سرچشمه
میگیرد که میخواهند یادگاری از من باقی بماند پس باید به دست
من افتتاح شــود و بر آن لوحی نصب شــود که در دوران من این بنا
بنیان نهاده شده است .در تاریخ توسعه غرب بهعنوان پیشگام این راه،
امر توســعه نه از اراده حاکمان که برخاسته از نیاز و تالش بورژوازی
نوخاسته در رقابت با اشرافیت حاکم و بسط و توسعه جامعه مدنی آزاد
در شهرها (بورگها) است که بهمرور زمان قدرت حاکم را نیز تغییر
میدهد و با خود همراه میکند.
در ایران خاســتگاه چاهها و قنوات حفاریشــده به دستور حاج
میرزاآغاســی در عهد محمدشاه با سدهای احداثی در دوران معاصر
مشابه است .ســاختن همه اینها حاصل تشنگی دشتهای خشک
ایران و نیازی که کشاورزان حس میکنند ،نیست .اگر چنین بود تا
سالهای متمادی پس از افتتاح سدها ،شبکههای آبیاری پاییندست

نکتههایی که باید بدانید
[ توسعه درونزا ،متوازن ،همهجانبه و پایدار برخاسته از نیاز ملموس نخبگان برآمده از نیروهای
اجتماعی پیشرو جامعه است که آگاهانه آن را به عنوان یک پروژه دنبال میکنند.
[ توسعه به عنوان یک پروژه ،نیازمند یک طرح ذهنی منسجم در ذهن عامالن آن است که از
کلیت وجودشان و نیازهایشان جوشیده باشد.
[ تقلیل پروژه توسعه ملی به ایده «به سوی تمدن بزرگ» در ذهن شاهی که بیانش میکند و
رعایایی که برایش کف میزنند ،حاصلی جز یک نمایش از یک توسعه کاریکاتوری ندارد.
تساله منتهی به  1404نشان میدهد
[تجربه برنامههای پنجساله توسعه ایران و چشمانداز بیس 
که همه آنها ،آرزوهای نیکی است اما هرگز به صورت میل و نیاز همگانی و در قالب یک گفتمان
ملی و با مشارکت عمومی تجلی نیافته است.
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سدها نیمهکاره رها نمیشد و حاج میرزا آغاسی به مقنی نمیگفت اگر
برای من آب ندارد برای تو که نان دارد ،پس بکن!
توسعه درونزا ،متوازن ،همهجانبه و پایدار برخاسته از نیاز ملموس
نخبگان برآمده از نیروهای اجتماعی پیشرو جامعه است که آگاهانه
آن را به عنوان یک پروژه دنبال میکنند .توسعه به عنوان یک پروژه،
نیازمند یک طرح ذهنی منسجم در ذهن عامالن آن است که از کلیت
وجودشــان و نیازهایشان جوشیده باشد .تقلیل پروژه توسعه ملی به
ایده «به ســوی تمدن بزرگ» در ذهن شــاهی که بیانش میکند و
رعایایی که برایش کف میزنند ،حاصلی جز یک نمایش از یک توسعه
کاریکاتوری ندارد .کاریکاتور تصویری از واقعیت است که بعضی اعضای
آن بزرگ و بعضی کوچک هستند .برای خندیدن خوب است اما آن را
نمیتوان بر گذرنامه نصب کرد و به جایی رسید.
حاصل نگاه کاریکاتوری به توسعه ،بناهای عظیم است که بتوان
در تبلیغــات آن را به عنوان اولین ،بلندترین ،بزرگترین و ترینهای
دیگر به نمایش گذاشــت و پز داد .این نمایــش وقتی پول نفت در
میان باشــد میتواند با شکوه و عظمت بیشتری اجرا شود .یک نگاه
به کشــورهای عربی نفتخیز حوزه خلیج فارس ،مسابقه تفاخر تازه
به دوران رســیدههای حاکم را به وضوح نشان میدهد .در ایران نیز
درآمدهای نفتی بیشــتر در مسیر توسعه ناموزون کار کرده است تا
توسعه پایدار .نگاهی به کالنشهرها و معضالت آن ،سدها و پیامدهای
زیستمحیطی آن ،کارخانههای کمبازده و زیانده ،مصرف آب و برق
و انرژی بیشتر از همهجای دنیا و بازده اقتصادی کمتر از آنها و از همه
مهمتر معضالت زیستمحیطی که همهجای ایران را به شدت تهدید
میکند از نتایج توسعه آمرانه و نمایشی و درآمدهای نفتی است.
نگاه به توسعه در ایران و کشورهای مشابه بیشتر پیشرفت است نه
رشد .در توسعه با مفهوم مشابه رشد و بلوغ و مانند اینها با یک موجود
زنده طرف هستیم .به عنوان مثال وقتی بچهای به دنیا میآید و بزرگ
میشود ،همان بچه است که با توجه به استعدادها و قابلیتهایش رشد
میکند و بزرگ میشود و البته در نتیجه امکانات تربیتی و ورزشی
و تغذیه مناســبتر فر ِد سالمتر ،شادابتر و مفیدتری خواهد بود .در
واقع همان فرد امکانات وجودی خود را گســترش میدهد .اما وقتی
از پیشرفت صحبت میکنیم ،در واقع انگار چیزی در بیرون آن فرد
وجود دارد که باید به آن رسید .همان موجود نیست که از درون رشد
میکند و بزرگ میشــود .باید چیز دیگری بشود که برایش خواب
دیدهاند .درســت مثل بچهای که تازه به دنیــا آمده و پدر و مادرش
مطمئن هستند دکتر میشود .این بچه اگر پیشرفت هم کند و دکتر
هم بشود ،بعید است شادمانی و نیکبختی و سایر مولفههای انسانی را
بچشد .دیدگاه توسعه همجانبه و پایدار ،تنها با تکیه بر جامعه مدنی و
مبتنی بر یک گفتمان آزاد قابل تصور است .تجربه برنامههای پنجساله
توسعه ایران و چشمانداز بیستساله منتهی به  1404نشان میدهد

نگاه سیاستگذاران به توسعه از عصر عباسمیرزا تا امروز تغییری نکرده است .بیتردید،
هرکس که به حکومت میرسد ،حتی برای حفظ و تداوم قدرتش هم که باشد دوست دارد
بنایی بسازد ،اما توسعهگرایی آنها از خوی منیت آنها سرچشمه میگیرد.

که همه آنها ،آرزوهای نیکی اســت که پدری برای فرزندش دیده اما
هرگز به صورت میل و نیاز همگانی و در قالب یک گفتمان ملی و با
مشارکت عمومی تجلی نیافته است .تجربه دولت نهم بسیار درسآموز
است .وقتی دولت نهم رسماً و بیهیچ پردهپوشی ،برنامه پنجساله را به
زبالهدان افکند ،هیچ عکسالعملی در هیچ سطحی مشاهده نشد .این
یعنی برنامههای پنجساله هیچ پیوند ارگانیک با جامعه ندارد و اص ً
ال
کسی متوجه آن نیست و هیچچیز با آن تنظیم نشده است .برنامههای
توســعه باید چنان عمومی ،محکم و اجرایی باشند که همه فعاالن،
برنامهریــزی زندگی آینده خود را با آن تنظیم کنند و مظهر ثبات و
پیشبینی همه فعالیتها باشد.
به مفهوم توسعه به معنای رشــد برمیگردیم .اگر جامعه را یک
موجود زنده فرض کنیم ،هر سلول به منزله یک فرد است .در فرآیند
رشد ارگانیک ،نیازهای تکتک سلولها بایستی به درستی تأمین شود.
مث ً
ال عنصر آهن برای خونسازی الزم است .کمبود آن رشد را متوقف
میکند .اما زیادی آن بیماریزاست .در فرآیند رشد ،تکتک سلولها
نیاز خود را اعالم میکنند و رشد موزون و همهجانبه با برآورده شدن
همه نیازها میسر است .نیازهای افراد در جامعه مهمترین متغیر در
تخصیص منابع در هر پروژه توسعه است .بدیهی است که این نیازها
دارای ســطحبندی و اولویتگذاری است .احزاب و نهادهای مدنی به
منزله ارگانهای مختلف یک موجود زنده هستند که سطحبندی و
اولویتگذاری سلولها (افراد) را تنظیم و ارائه میکنند .وقتی جامعه
مانند یک توده بیشکل و فاقد تشکلهای مدنی و مواجه با سرکوب
آزادیهای بیان و گردش اطالعات باشــد ،بدیهی است که نه ارتباط
بین اعضا وجود خواهد داشــت و نه بازتاب اولویتها و نیازها .حاصل
برنامهریزی که از پاالیش نهادهای مدنی و احزاب نگذشته باشد فراتر
از یک توسعه ناموزون نخواهد بود .بهترین شاخص برای ارزیابی امکان
رسیدن به یک توسعه پایدار ،سنجش سطح اعتماد عمومی به حکومت
است .افراد زمانی که احساس کنند نیازها و خواستهای آنها به ترتیب
و با مشارکت خودشان مرتفع میشود ،طبعاً به حاکمیت هم اعتماد
میکنند .اگر حاکمیت بخواهد مردم را به زور و بدون توجیه کافی به
بهشــت هم ببرد ،مردم با تمام وجود مقاومت و کارشکنی میکنند.
تجربیات جهانی نشــان داده اســت که وقتی دیکتاتورها توسعه را
عهدهدار میشوند حتی وقتی دستاوردهای چشمگیری هم داشتهاند،
پس از ســقوط همهچیز نابود شده اســت .تجربه رضاشاه و صدام و
قذافی و شــوروی سابق درسآموز است .توسعه پایدار تنها محصول
گفتمان آزاد همگانی و نهادهای دموکراتیک تصمیمگیری است .به
طور خالصه وقتی توسعه را در شکل آمرانه و از باال به پایین و تنها با
اتکا به درآمد نفتی میبینیم حاصلی ندارد جز:
 -1تعداد زیادی فیل سفید که برای نمایش خوباند و خودشان
بخش زیــادی از درآمدهای نفتی را برای نگهداریشــان میبلعند.
نگاهی به ســازمانهای عریض و طویلی که فقط حقوق میگیرند یا
عمارتهای بزرگی که نگهداریشــان مصیبت است یا سدهایی که
دریاچهها را خشک کردهاند ،این معنا را نشان میدهد.
 -2مردم در برنامه توســعهای مشارکت نمیکنند .این امر هزینه
توســعه را بسیار باال برده است یک پروژه به جای یک سال ،ده سال
طول میکشد و در پایان و زمان بهرهبرداری به درد نمیخورد و بازده
کمتر از بقیه کشورهاست و تصحیح اشتباهات دشوار است.
 -3توســعه ناموزون و بدون توجه به آمایش ســرزمین احساس
تبعیض را در مناطق مختلف به خصوص مناطق حاشــیهای تشدید

میکند و از عوامل بیثباتی سیاسی است.
-4اجزایتوسعهباهمهماهنگنیست.مث ً
التعدادمهندسانچندده
برابرتکنیسینهاوکارگرانماهراستیعنیهرممهارتوارونهشدهاست.
چاهها با منابع آب زیرزمینی هماهنگ نیست و از این مثالها بسیار است.
 -5همه اینهــا را میتوان در بحران کارآمــدی که میتواند بحران
مشروعیت را به نقطه برگشتناپذیر برساند خالصه کرد .راهحل جز
اولویتبخشــی به گفتمان توسعه در سطح ملی نیست .اولویتی که
دستاوردهای ملموس توسعه برای ملت را برتر از امور انتزاعی همچون
استقالل و قدرت منطقهای و ایدئولوژی قرار دهد.
به سند چشــمانداز بیستساله بازگردیم .شاهبیت این سند بیان
آرزوی کســب مقام اول در منطقه در همه عرصههاست .رسیدن به
این هدف ،نیازمند یک رشد مستمر حداقل هشتدرصدی در تمام
طول دوره اســت .در سیزده سال گذشته نهتنها هرگز در هیچ سالی
این رشد محقق نشد ،بلکه رشد منفی را هم تجربه کردیم و در هفت
سال باقیمانده نیز چنین رشدی متصور نیست.
هدف رسیدن به جایگاه اول در منطقه غرب آسیا ،هدفی است که
میتوان بر ســر آن به یک اجماع ملی از همه افراد و نهادهای مدنی
و احزاب و گرایشهای سیاسی و حتی نیروهای اپوزیسیون رسید و
امر توسعه را به سطح یک خواست ،گفتمان و مشارکت همگانی ملی
ارتقا داد .در این صورت ،درســتی هر تصمیم و اقدامی باید با انطباق
آن با هدف توسعه سنجیده شود .به عنوان مثال در سیاست خارجی
گشودن باب مراودات بانکی ،سرمایهگذاری خارجی ،بازارهای هدف
صادراتی وکاهش تنش منطقهای و جهانی و تضمین امنیت و ثبات
بازارهای ایران مهمترین راهبرد سیاست خارجی خواهد بود .چنین
راهبردی هیچ مغایرتی با بنیادیترین اصول نظام اسالمی ندارد زیرا
حفظ نظام ،اوجب واجبات است و چهچیزی بهتر از تبدیل جمهوری
اسالمی به برترین کشور منطقه و بلکه یک قدرت جهانی و با انسجام
ملی میتواند نظام اسالمی را حفظ کند.
در حوزه سیاست داخلی نیز الزامات دستیابی به یک رشد مستمر
باالتر از هشت درصد روشن است .مشارکت واقعی همگانی در همه
عرصهها باید تأمین شود و این به معنی کوچکسازی دولت ،توسعه
احزاب و نهادهای مدنی ،دموکراتیزه کردن فرآیندهای تصمیمسازی
و تصمیمگیری ،ثبات قوانین و مدیریتها و پایان یافتن انحصارات و
رانتهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی است.
هیچ شعار و هدف دیگری قادر به چنین اجماعسازی ملیای نیست
و چون رسیدن به آن قابل اندازهگیری و نتایج آن برای مردم ملموس
است برای اولین بار در تاریخ توسعه معاصر ایران میتواند مشارکتی،
درونزا و پایدار باشد.
در برنامههای پنجساله توسعه که در سالهای اخیر باید در ذیل
سند چشــمانداز بیستساله تفسیر شــود ،هیچ توجهی به الزامات
پیشگفته مشاهده نمیشود و تنها با تالش بسیار به هدفگذاری یک
رشد اقتصادی مث ً
ال ششدرصدی بسنده میشود که همه هم میدانند
با استمرار سیاستهای داخلی و بینالمللی فعلی ،تحققناپذیر است.
بدیهی است که تغییر سیاستهای راهبردی نظام در عرصه داخلی
و خارجی در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی و مجلس شورای
اسالمی به عنوان تدوینکنندگان برنامههای پنجساله نیست و تا این
نیاز در ســطح جامعه تبدیل به یک مطالبه و گفتمان مشترک و در
ســطح باالی قدرت به رسمیت شناخته نشود ،کاریکاتور توسعه در
ایران ،موزون نخواهد شد.

در تاریخ توسعه
غرب بهعنوان
پیشگام این راه،
امر توسعه نه از
اراده حاکمان ،که
برخاسته از نیاز و
تالش بورژوازی
نوخاسته در رقابت
با اشرافیت حاکم
و بسط و توسعه
جامعهمدنی
آزاد در شهرها
(بورگها) است که
بهمرور زمان قدرت
حاکم را نیز تغییر
میدهد و با خود
همراه میکند
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توسعه
[ نگاه اقتصاد توسعه ]

برنامه بدون مدل

مولفههای برنامه توسعه کدام است؟

چرا توسعه در ایران بیشتر بر پایه ساختوساز عمرانی شکل
گرفته است؟ بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،به رغم اینکه
برنامه عمرانی به برنامه توسعه تغییر نام داد ،این برنامه یک
اشکال عمده داشت و آن اینکه فاقد مدل توسعه بود .مدل
توسعه چند مؤلفه اصلی دارد:
باید «رابطه بازار با برنامه توســعه» مشــخص شــود،
در اقتصاد توســعه برنامه و بازار باید همافزا باشــند .تمام
کمال اطهاری
کشــورهایی که بعد از ســرمایهداری مرکزی ،وارد دوره
اقتصاد توسعه
توسعه شدهاند مثل ژاپن ،کره جنوبی ،چین و هندوستان
برنامهریــزی دارند که در آن زیرســاختهای نرمافزاری و
چرا باید خواند:
سختافزاری را با هم فراهم آوردهاند.
برنامه توسعه در ایران
باید در مدل توسعه «رابطه عدالت و بازتوزیع عدالت با
با برنامه عمرانی شروع
تولید» مشخص شود وگرنه اینها در تخالف همدیگر عمل
شده است .این برنامه
میکند .اگر فقط رشد اقتصادی در دستور کار قرار گیرد،
زمانی با عقل ابزاری
شکاف طبقاتی به وجود میآید و به قول جان مینارد کینز،
کار میکرد ولی امروز
اقتصاد از بین میرود .اگر توزیع و بازتوزیع از رشد اقتصادی
به دلیل غیبت عقل
سبقت گیرد ،فقر توزیع میشود و مازاد اقتصادی برای توزیع
ابزاری ،رانتخواری
وجود نخواهد داشت.
جای برنامهمحوری را
در مدل توسعه باید «تعریف مشارکت» مشخص شود؛
گرفته است .این مقاله را
مشارکت طبقات اجتماعی در قدرت باید تعریفشده باشد.
بخوانید.
ولی در مدل توسعه ایران این فاکتور تعریف نشده است.
«نحوه اعمال زور» باید مشــخص و مرز آن معلوم شود .باید معلوم شود که چهکسی زور
بگوید .جامعه به دولت ،زورگویی را به معنای عام کلمه تفویض میکند .ولی وقتی همه بتوانند
اعمال زور کنند و همه قوا در این اعمال زور از همدیگر ســبقت بگیرند حتماً توســعه اتفاق
نمیافتد .مدل توسعه در ایران به دلیل نبودن مرز این مؤلفهها ناروشن است.
برای تبیین موضوع نگاهی به گذشته بیندازید .مدل توسعهای که روشنفکران توسعه تعریف
و برای آن انقالب کردند ،مشخص بود .در رساله میرزا ملکمخان آفت ایران را نبود قانون و راه
دانستهاند .اولین کار در مدل توسعه مشروطه این بود که قانون زیربنای نرمافزاری جامعه است
و راه ،زیربنای سختافزاری آن .اولین الیحهای که به مجلس برده میشود غیر از لوایح پایهای،
این بود که مالیات بر قند و شکر ببندند و با این مالیات راهآهن و راه بسازند ،یا مقوالتی مثل
بانک ملی مطرح میشود که جلوی آن را انگلیس و روس میگیرند .در دوره رضاشاه هم همین
رویه ادامه پیدا میکند .رضاخان بر اســاس مدل توسعهای که داشت عمل میکرد ،حتی اگر
آن مدل توسعه عمرانی باشد .البته او در انتخاب صحیح دل و جرئت داشت وگرنه خود حامل
دانش توسعه نبود .مدل توســعه او را شاهزادگان قاجار و روشنفکران زمان مینوشتند .او در
دوره دو جنگ جهانی به نسبت خوب عمل کرد .بعدا ً عامل مدل توسعه دوره بعدی را همان
روشنفکران توسعه بنا میگذارند .در دوره یک سال و شش ماه دکتر محمد مصدق از عالمههای
مشروطه ،تمام قوانین مثل قانون شهرداری که تا امروز هم اجرا میشود توسط ایشان نوشته شد.
روشنفکران مشروطه شاگردانی تربیت کردند که به عقالنیت ابزاری در توسعه توجه داشتند.
در دوره محمدرضاشاه مدل توسعه ما ،مدل سنجیدهای بود اما شاه از آنجایی که به مردم اجازه
مشارکت نمیداد و به عقالنیت ارتباطی تن درنداد ،سقوط کرد .اگرچه آن زمان نصف بیشتر
برنامهها عمرانی بود ولی سد اضافی ساخته نشد ،لوله نفت کشیده شد چون تا مدتها وجود
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نداشت و زیرساختها رشد باالی صنعتی را به وجود آورد .در مدل توسعه آن زمان زیرساختها
در خدمت رشد اقتصادی بود.
در تمام دورههای پیش از انقالب نحوه به کار بردن زور مشخص بود و هرکسی برای خود
نمیتوانست زورگویی کند؛ سیستم امروز به لحاظ اداری فئودالی است .االن از طبقات اجتماعی
و نهادهای مدنی برای خرد جمعی استفاده نمیکنند و مدل توسعه هم وجود ندارد .نهادسازی
که پیش از انقالب از آن سرمایه اجتماعی و سیاسی مشروطه سرچشمه گرفته بود ،این بود که
شایستهساالری حداقلی وجود داشت .رضاشاه ابایی نداشت که سراغ فروغالسلطنه برود .رضاشاه
اگرچه خود دانش آنچنانی نداشت ولی توان این را داشت که از دانش فروغالسلطنه استفاده
کند تا سلطنت را حفظ کند .او شاید خودداناپندار نبود.
توجه به توســعه ساخت و سازی به دلیل این است که دستگاه یا برنامه توسعه فاقد مدل
توســعه بود .بعد از انقالب ،عدهای مدل توسعه منسوخشدهای را که در خود شوروی در حال
فروپاشی بود ،اقتباس کردند ولی در دورهای با نگاه خردهبورژوازی نیمهسنتی و بورژوازی تجاری
ائتالف مثلثی ایجاد کردند که در حاکمیت مانع از ایجاد یک مدل هماهنگ و عقالنی بوده است.
بعدا ً سیستم چندپاره و ائتالفی که از دل آن رانتخواری بیرون آمد ،ایجاد شد .اینها فکر کردند
که در رابطه بین بازار و برنامه باید بازار بر برنامه حاکم شود .در نتیجه این جریان رانتخواری و
تراکمفروشی در شهر رونق گرفت.
البته عقل سلیم جامعه و فرهنگ ایران حافظ جامعه بوده و از فروپاشی اجتماعی همواره
جلوگیری کرده اســت اما این کفایت نمیکند .جامعه خودبهخود میتوانست مدل جایگزین
داشته باشــد اما فرصت آن وجود نداشت .جریان بههمریختگی دهه  90میالدی را فراموش
نکنیم .بعد از فروپاشــی شــوروی و روی کار آمدن نئوکانها ،دوباره وقتی با دانش از جامعه
تنشزدایی کردند ،عدهای توانســتند مدل توسعه طراحی کنند و به الگویی در برنامه سوم و
چهارم رســیدیم؛ ولی ما بعد از حسین عظیمی که اقتصاددان توسعه بود دیگر مدل توسعه
نداریم .روشــنفکران رسمی منتقد و روشنفکران غیررسمی به صورت اثباتی هیچوقت مدل
جایگزینی برای توسعه ارائه نکردند .مدل نفی و اثبات و گفتن از فساد نیست .همه این حرفها را
میتوانند بزنند .مدل جایگزین شرایطی میخواهد که هنوز در جامعه فراهم نیست .من در طول
تمام مدت از برنامه اول توسعه در برنامه مسکن حضور داشتم که بعدا ً این برنامه در محاق افتاد.
یعنی به دلیل نبود سیاست اجتماعی و همافزا نبودن برنامه مسکن با رشد اقتصادی این برنامه
عملیاتی نشد و از دل آن رانتخوارها بیرون آمدند و نتیجه این مسکن مهر شد که تقلبی بود
از یکی از برنامههای چهارم و طرح جامع مسکن که در نهایت ناقص اجرا شد .در همه حوزهها
میتوان این مشکالت را شاهد بود.
در نبود عقالنیت غیرابزاری و عقالنیت ارتباطی نئوفودالیسم اقتصادی از دل جامعه بیرون
آمده است و ساخت و ساز عمرانی چون با هیچ زیرساخت نرمافزاری تعریف نشده ،باعث میشود
سد برای رانت ساخته شود نه توسعه عمرانی .حتی قانونگذار هم خارج از برنامه توسعه قول
ســازههای عمرانی میدهد ،بدون اینکه با عقالنیت ابزاری از تخصیص بودجه خبردار باشد.
اینگونه است که گویی شهر را به دو قسمت ارگنشین و شارستان تقسیم میکنند و غافل از
این هستند که این مسئله چقدر میتواند شکاف طبقانی را در جامعه بیشتر کند.

نکتههایی که باید بدانید
[مدل توسعه چند مؤلفه دارد« :رابطه بازار با برنامه توسعه»« ،رابطه عدالت و
بازتوزیع عدالت با تولید»« ،تعریف مشارکت» و «نحوه اعمال زور».
[اولین کار در مدل توسعه مشروطه این بود که قانون زیربنای نرمافزاری
جامعه است و راه ،زیربنای سخ 
تافزاری آن.
[در دوره قبل از انقالب نصف بیشتر برنامهها عمرانی بود ولی سد اضافی
ساخته نشد ،و زیرساختها رشد باالی صنعتی را به وجود آورد .در مدل
توسعه آن زمان زیرساختها در خدمت رشد اقتصادی بود.
[به دلیل نبود سیاست اجتماعی و همافزا نبودن برنامه مسکن با رشد
اقتصادی این برنامه عملیاتی نشد و از دل این رانتخوارها بیرون آمدند.

 ...........................آینده مـــا ...........................
زخمهاي اقتصاد بر دل جامعه

شاخصهاي فالكت ،مالكيت مسكن،دستمزد حقيقي و درآمد سرانه چه
تصويري از اوضاع عمومي خانوارها نشان مي دهد؟
نارضایتی از اوضاع اقتصادی به شــاه بیت کالم اکثر شهروندان تبدیل شده است ،کمتر کسی است که در شرح
شــرایط اقتصادیاش رنگی از رضایت گنجانده باشد .گالیه از شرایط اقتصادی و نگرانی از آینده مخصوص طبقه
متوسط نیست؛ صاحبان کسب و کار و طبقات مختلف کارگری و کارمندی نیز در شمار معترضان قرار دارند اما برای
بیان غیرشفاهی وضعیت اقتصادی خانوارها چارهای جز ارزیابی برخی شاخصهای رفاه وجود ندارد .بررسی شاخص
فالکت که دربرگیرنده شاخصهای تورم،بیکاری و شکاف طبقاتی است در کنار شاخصهایی نظیر مالکیت مسکن،
میتواند تصویر دقیقتری از اوضاع خانوارها ارائه دهد.

عکس :رضا معطریان

آینده ما

رویای رضایت

بررسی شاخصهای اقتصادی در حوزه رفاه؛ اوضاع اقتصادی مردم چگونه است؟
به غیر از رد و بدل شــدن «سالم» ،میان مسافران و راننده تاکسی رابطه
آشنایی وجود ندارد اما راننده خیلی زود سر صحبت را با آه و ناله باز میکند.
بالفاصله بحث بر ســر اوضاع اقتصادی آغاز میشود و گالیهها اوج میگیرد.
راننده از وضع نابســامان و بیپولی مردم میگوید .از اینکه نباید با  65سال
سن برای تامین هزینههای زندگی پشت فرمان بنشیند و مسافرکشی کند،
سخن به میان میآورد .یکی از مسافران هم رشته کالم را در دست میگیرد.
از نابســامانی بازار ارز و کمارزش شدن پول ملی میگوید و به سیاستمداران
یکند.
انتقادم 
پیــش از بروز التهابات ارزی نیز ،کســی برای ابراز نارضایتی از شــرایط
اقتصادی ،منتظر رویداد خاصی در فضای اقتصادی نمیماند .روایتهای افراد
از طبقات مختلف در ســطح شهر رنگی از خشنودی ندارد .بررسی آماری و
واقعی وضعیت اقتصادی مردم از طریق شاخصهای رفاه قابل ارزیابی است.
شاخص مالکیت مســکن ،ضریب جینی که توزیع درآمد را نشان میدهد،
نرخ تورم و شدت بیکاری نیز به عنوان معیارهای رفاه یا همان شاخص وضع
اقتصادی مردم ،شناخته میشوند.

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

چرا باید خواند:
بررسیوضعیت
عمومی اقتصاد از
طریقرهگیری
شاخصهای رفاه
اقتصادیممکن
صها
میشود اما شاخ 
همیشهتمامواقعیت
را نمیگویند .با این
وجود با بررسی
وضعیتضریبجینی
و شاخص فالکت
به دنبال شناخت
تهای اوضاع
واقعی 
اقتصادی رفتهایم.

درآمد سرانه ملی پس از سال  90در مسیر نزول قرار گرفته بود .این روند
نزولی تا ســال  1394ادامه یافت اما در ســال  1395به واسطه رشد 12.5
درصدی اقتصاد ،بار دیگر در مدار صعودی قرار گرفت.
آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که درآمد ملی طبق سال پایه 1390
در سالهای  89و  90در بیشترین سطح قرار داشته که ناشی از فروش نفت به
قیمت باالی  100دالر برای هر بشکه و نیز صادرات بیش از  2میلیون بشکه
نفت در روز ،ثبت شــده است .بر اساس این آمار میزان درآمد ملی کشور در
حالی که در سال  88برابر با  487هزار و  686میلیارد تومان بود ،در سال 89
به رقم  531هزار و  485میلیارد تومان و در ســال  90به  554هزار و 184
میلیارد تومان رســید .بر این اساس درآمد ملی کشور ،سال  90به اوج خود
رسید ،با این حال با منفی شدن رشد اقتصادی در سالهای  91به بعد ،درآمد
ملی نیز کاهش چشــمگیری یافت و در پایان سال  93به حدود  79درصد
درآمد ملی سال  90رسید .طی سالهای  91و  92اثر تحریمها بر درآمد ملی
کشور آشکار شد و بار دیگر این درآمدها را به محدوده سال  88بازگرداند.
تداوم تحریمها در فروش نفت و افت قیمت نفت به کمتر از  25دالر که از
اواخر سال  93آغاز شد ،در کاهش درآمد ملی در سالهای  93و  94اثر خود
را نشان داد به شکلی که در سال  94درآمد ملی کشور به  416هزار و 653
میلیارد تومان افت کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس رشد درآمد ملی کشور را برای سال  94حدود
منفی  9.5درصد محاسبه کرده و در مقابل این شاخص را برای سال  95باالی
 10درصد برآورد کرده شده است .افزایش صادرات نفت پس از اجرای برجام و
تقویت قیمت این ماده در بازارهای جهانی به باالی  50دالر در هر بشکه پس
از توافق فریز نفتی اوپک ،موجب شد درآمد ملی روند خوبی را در سالهای
 95و  96داشته باشد .کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس نیز معتقدند که
کاهش شــدید درآمد ملی در سال  94بیشتر به سبب کاهش قیمت نفت و
رشد منفی تولید ناخالص داخلی در این سال است.
مهمترین عامل رشــد درآمد ملی  10.1درصدی در سال  95رشد باالی
تولید ناخالص داخلی در این سال به شمار میرود با وجود این ،همچنان فاصله
درآمد ملی کشور با درآمد سال  1390قابل توجه است .نتایج محاسبات این

JJدرآمد سرانه
مهمترین شــاخص اقتصادی که وضعیت رفاه را میسنجد ،درآمد سرانه
ملی است که پس از چند سال افول در سالهای  91تا  ،94سرانجام در سال
 95با افزایش مواجه شد و این روند مثبت در سال  96نیز ادامه یافت.
برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس از درآمد سرانه ملی کشور به عنوان
مهمترین شاخص رفاه اجتماعی نشان میدهد که این شاخص در سال 95
حدود  10.1درصد رشــد کرده اســت .ادامه رشد تولید ناخالص داخلی در
سال  1396نیز نشاندهنده تداوم رشد درآمد سرانه ملی است .درآمد ملی از
حاصل جمع درآمدهای مربوط به عامل کار و درآمدهای حاصل از مالکیت
که در تولید کاالها و خدمات مشارکت داشتهاند به دست میآید .این شاخص
اقتصادی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ،معیار مناسبتری از وضعیت رفاه
اجتماعی است به شکلی که به طور معمول درآمد ملی سرانه به عنوان شاخص
رفاه در نظر گرفته میشود.

نسبت درآمد 10درصد ثروتمند به  10درصد فقیر در سال  -94مرکز آمار ایران
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برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس از درآمد سرانه ملی کشور به عنوان مهمترین شاخص رفاه اجتماعی نشان میدهد که این شاخص در سال  95حدود  10.1درصد
رشد کرده است .ادامه رشد تولید ناخالص داخلی در سال  1396نیز نشاندهنده تداوم رشد درآمد سرانه ملی است .درآمد ملی از حاصل جمع درآمدهای مربوط به عامل
کار و درآمدهای حاصل از مالکیت که در تولید کاالها و خدمات مشارکت داشتهاند به دست میآید

هزینه دهکها در سال-95بانک مرکزی
Titleسبد
سهم خوراکی و مسکن در
Chart

مرکز نشان میدهد چنانچه رشد اقتصادی  8درصدی هدف برنامه ششم در
سالهای آینده محقق شود و درآمد ملی نیز به همان میزان رشد داشته باشد،
سال  1399درآمد ملی کشور از درآمد ملی سال  1390بیشتر خواهد شد.
JJوضعیت شاخص فالکت
شاخصهای نرخ تورم و شدت بیکاری به همراه ضریب جینی نشاندهنده
شــاخص فالکت در اقتصاد است .طبیعی اســت که هرچه اینسه شاخص
شــرایط بدتری داشته باشند ،درجه شــاخص فالکت نگرانکنندهتر است.
شاخص فالکت یکی از اصلیترین معیارهای رفاه به شمار میرود .در سالهای
اخیر شاخص فالکت به دلیل افول چشمگیر نرخ تورم وضعیت مناسبتری
نسبت به روزهای اوج خود در سالهای  91و  92پیدا کرده است .نرخ تورم
از حدود  40درصد در میانه سال  92به محدوده  10درصد تنزل کرده است
تا در میانه شاخصهای سهگانه زیرمجموعه شاخص فالکت ،سربلند باشد.
ضریب جینی که نشاندهنده وضعیت توزیع درآمد و نابرابری در جامعه
اســت اما در سالهای اخیر افزایش یافته که نشــاندهنده افزایش شکاف
طبقاتی است .شاخص ضریب جینی در سال  ۱۳۹۵به عدد  ۰.۴۰۴۶افزایش
یافت که باالترین رقم بعد از ســال  ۱۳۸۲است .این شاخص به عنوان معیار
توزیع درآمد در جامعه طی ســالهای  89و  90به دلیل آغاز پرداخت یارانه
نقدی به همه خانوارها در بهترین وضعیت خود قرار گرفته بود .دیگر شاخص
سنجش توزیع درآمد ،نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول
(فقیرترین) است و هرچه این نسبت باالتر باشد نشاندهنده نابرابری بیشتر
است .بر اساس گزارش بانک مرکزی ،نسبت سهم  ۱۰درصد ثروتمندترین به
 ۱۰درصد فقیرترین افراد در مناطق شهری کشور در سال  ۱۳۹۵به باالترین
نقطه خود در یک دهه قبل از آن رسید به طوری که  ۱۰درصد ثروتمندترین
افراد جامعه  ۱۴.۴برابر  ۱۰درصد فقیرترین ،از درآمدهای جامعه سهم بردهاند.
نرخ بیکاری یکی از معیارهای تاثیرگذار بر شاخص فالکت به شمار میرود
که شــرایط آن در رضایت عمومی از وضع اقتصاد اثر قابل توجهی دارد .نرخ
بیکاری در سالهای اخیر وضعیت مساعدی را تجربه نکرده است .این شاخص
در سال  96به  12.1درصد رسید در حالی که نرخ بیکاری جوانان  15تا 29
ساله در این سال  25.9درصد برآورد شده است .ورود متولدان دهه  60به بازار
کار که بیشترین جمعیت را در میان متولدان دهههای مختلف دارند ،شرایط
را برای این شاخص مهم دشوار ساخته است.
JJمالکیتمسکن
یکی از زیرشــاخصهای رفاه اجتماعی که در تعاریف عملی در سرفصل
شاخص آسایش قرار میگیرد ،شاخص مالکیت مسکن است .وضعیت مالکیت
مســکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوار میتواند رضایت اقتصادی
خانوادهها را تحت تاثیر قرار دهد .آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در
سال  1395انجام شد نشــان میدهد که  60.5درصد از خانوادههای ایرانی
مالک مسکن هســتند و  30.7درصد نیز مستاجرند .مقایسه این آمارها با
سرشــماری قبلی در سال  1390نشاندهنده افول شاخص مالکیت مسکن
در کشور است .در سال  1390درصد مالکان  62.7درصد و درصد مستاجران
 26.6درصد بوده است .این آمار نشاندهنده تقاضای بیشتر برای رهن و اجاره
خانه در  5سال ابتدایی دهه  90است .دورتر شدن مستاجران از خرید خانه
یکی از دالیل نارضایتی از وضعیت اقتصادی است.
JJنیازهای اولیه
تامین نیازهای اولیه که شــامل خوراک و مســکن میشــود ،به عنوان
مهمترین شاخصهای رفاهی در محاسبات اقتصادی گنجانده میشود .نسبت
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خوراکی ها و آشامیدنی ها

هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار یکی از شاخصهای مورد استفاده برای رفاه
خانوار است که کاهش آن بیانگر بهبود سطح رفاهی خانوار محسوب میشود.
این نسبت طی دهههای گذشته بارها باال و پایین شده و نوسانات قابل توجهی
در آن رقم خورده است .این شاخص از اواسط دولت ششم روند کاهشی داشته
و در سال  1386و  1387به کمترین میزان خود رسیده است .پس از این دو
سال مجددا رو به افزایش گذاشته و با وجود بهبود ضریب جینی از سال 1386
به بعد ،رفاه خانوار نسبت به سالهای قبل بهشدت کاهش یافته است .سطح
رفاه خانوار شهری در طول سالهای  88تا  91تنزل پیدا کرده است .در دولت
یازدهم اما نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار بار دیگر روند کاهشی
در پیش گرفت و فشار هزینه به خانوارهای ایرانی کاهش یافت .این نسبت در
سال  94به سطح سال  89نزدیک شد.
JJدستمزدحقیقی
حداقل دســتمزد حقیقی نیز نمایانگر دیگر رفاه خانوار است .دستمزد
حقیقی که از اختالف دستمزد اسمی از تورم به دست میآید ،میتواند قدرت
خرید خانوار ایرانی را نشــان دهد .گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان
میدهد که حداقل دســتمزد حقیقی در سال  91معادل  17درصد کاهش
یافت و بیشــترین فشار را به قدرت خرید ایرانیها وارد کرد .این شاخص در
دولت یازدهم وضعیت مساعدی نسبت به اکثر دورههای پس از انقالب داشته
است .در دولت یازدهم ،حداقل دستمزد حقیقی افزایش  28درصدی داشته
است .در رتبه بعدی نیز دولت دوم اصالحات قرار میگیرد که دستمزد حقیقی
توانست به اندازه  22درصد طی  4سال افزایش یابد.

35.9
درصد
نرخ بیکاری
جوانان  15تا 29
سال در سال1396
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آینده ما
بهبود شــاخص دســتمزد حقیقی به ارتقای قدرت خرید خانوار کمک
میکند .طی سالهای گذشته دولت حسن روحانی سعی کرده میزان حقوق
و دســتمزد کارمندان و کارگران را که در طبقه متوسط و زیر متوسط قرار
دارند ،فراتر از ســطح تورم ارتقا دهد .افزایش پلکانی حقوق کارمندان طی
ســالهای گذشته در بودجههای سنواتی به گونهای گنجانده شده است که
افراد دارای حقوق پایین تا  20درصد افزایش حقوق را تجربه میکنند و همین
روند پلکانی لحاظ میشود تا دریافتکنندگان حقوقهای باال که افزایش 10
درصدی حقوق متناسب با نرخ تورم را تجربه میکنند .این رویه در محاسبه
افزایش دریافتی مستمریبگیران و بازنشستگان نیر رعایت شده است .دستمزد
کارگران نیز که شــورای عالی کار برای آن تصمیم میگیرد طی ســالهای
گذشته بیشــتر از نرخ تورم افزایش یافته اســت به ویژه در سال جاری که
حداقلبگیران با افزایش حدود  20درصدی دستمزد مواجه شدهاند.

60.5
درصد
از خانوادههای
ایرانی طبق
سرشماری سال
 95مالک مسکن
هستندکهنسبت
به سرشماری
قبلی در سال 90
درصد مالکیت
کاهش یافته است

هزینههای انرژی میشود و  25.5درصد هم برای تأمین کاالهای خوراکی و
آشامیدنی اختصاص مییابد .اما این ترکیب در دهکهای درآمدی نشان از
شکاف طبقاتی دارد تا آنجا که دهک نخست بهعنوان فقیرترین قشر جامعه
بیش از نیمی از هزینههایش به تأمین مســکن و پرداخت هزینههای انرژی
مربوط میشود .اما نکته مشترک در سبد هزینه خانوار طی 10سال گذشته
این است که با گذشت زمان ،سهم خوراک ،مسکن و بهداشت بهعنوان نیازهای
اولیه در ســبد هزینه افزایش یافته اما سهم تفریح ،هتل و رستوران بهعنوان
نیازهای ثانویه که جنبه تفریحی دارد در سبد هزینهها کاهش یافته است.
 25درصد از هزینه شهرنشینان ایران در سال  86مربوط به تأمین کاالهای
خوراکی و آشــامیدنی بود که در سال  95سهم خوراکیها و آشامیدنیها به
 23.5درصد کاهش یافته است .از سوی دیگر سهم مسکن و تأمین انرژی در
سبد هزینه خانوار شهری از  33.9درصد در سال  86به  36.4درصد در سال
 95افزایش یافته است.
آمارهای رســمی نشــان میدهند که یک خانوار شهری در پایینترین
دهک درآمدی (فقیرترین قشــر جامعه) در ســال  95بیــش از  50درصد
سبد هزینههایش تنها به تأمین مسکن و انرژی و  26.6درصد هم به تأمین
خوراکیهــا و آشــامیدنیها اختصاص دارد؛ درحالیکــه دهک دهم یعنی
ثروتمندترین قشر جامعه تنها  36.2درصد برای تأمین مسکن و انرژی و 16.9
درصد برای خوراکیها و آشامیدنیها هزینه میکند .افزون بر این ،فقیرترین
قشر جامعه در دهک نخست درآمدی  4.4درصد برای بهداشت و درمان4.3 ،
درصد برای حملونقل و  1.4درصد برای پوشــاک و کفش هزینه میکند،
درحالیکه ثروتمندان ایرانی  6.2درصد برای بهداشت و درمان 14.8 ،درصد
برای حملونقل و  5درصد برای کفش و پوشاک پرداخت میکنند.

JJنیازهای ثانویه
تفریح و هزینههای فرهنگی معموال جزو نیازهای ثانویه خانوار از ســوی
تحلیلگران اقتصادی شناخته میشود .نیازهایی که در صورت تامین نیازهای
اولیه ،فرصت بروز پیدا میکنند .هرچه هزینه خانوار در زمینه نیازهای ثانویه
کمتر باشــد به معنی بلندتر شدن گام نخست یا همان تامین نیازهای اولیه
است .بررسی آمار هزینههای خانوار ایرانی طی یک دهه گذشته نشاندهنده
کاهش ســهم بخشهای تفریحی و فرهنگی از سبد هزینه خانوار و افزایش
سهم نیازهای اولیه در این سبد است .ترکیب سبد هزینه خانوار ایرانی ساکن
در مناطق شــهری طی  10ســال  1386تا  1395نشان میدهد که بهطور
میانگین  34.2درصد از هزینه ساالنه خانوارها صرف تأمین مسکن و پرداخت
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در اقتصاد سالم ،آنچنانکه در اقتصاد کشورهای پیشرفته و توسعهیافته دیده میشود ،نرخ تورم همواره در محدوده زیر  5درصد است و به همین
واسطه کارکرد اعضای حیاتی این اقتصادها همواره عادی است .اگر احیان ًا مشکلی نیز در این اقتصاد رخ دهد بهواسطه همین تورم استاندارد،
میتوان آن را تشخیص داد و رفع کرد.

اقتصاد بیمار و تنگنای معیشت

مثبت بودن آمارهای اقتصادی منافاتی با عدم بهبود وضعیت معیشت ندارد
آمارها میگویند وضعیت اقتصاد ایران نســبت به  4سال
پیش مساعدتر شده است؛ این را در شاخصهای مربوط
به رشد اقتصادی و نرخ تورم میتوان مشاهده کرد .روابط
تجاری کشور نیز در محیط بینالملل بهبود داشته و بهرغم
باقی ماندن برخی مشکالت در حوزه نقلوانتقال ارز ،هزینه
مبادالت ارزی نسبت به دوره تحریم کاهش یافته و از این
مسیر ،هزینه تمامشده کاالهای وارداتی پایین آمده است؛
هادی حقشناس
جامعه اما گویی به بهبود اوضاع باور ندارد ،مردم نرخ تورم
کارشناس اقتصادی
تکرقمی را متناسب با وضعیت معیشتی خود نمیدانند و
ً
رشد اقتصادی را نیز احتماال ساختگی یا ناشی از صادرات
نفت و خامفروشی تلقی میکنند .چرا؟
صحبت درباره تناقض موجود میان وضع معیشت مردم و شاخصهای کالن اقتصادی شاید
سهل و ممتنع باشد .یعنی اغلب افراد میدانند که چرا شاخصهای اقتصادی یک چیز را نشان
میدهد و زندگی و معیشــت مردم چیز دیگری را ،اما در بیان این دانستهها گویی نمیتوان
کلمات را بهگونهای چید که شــنونده قانع شود و قبول کند که مثبت بودن آمارهای کالن
اقتصادی منافاتی با معیشت بهبودنیافته او ندارد و ایراد کار از جای دیگر است.
تفسیر مشکل اصلی موجود در اقتصاد ایران ،نیازمند توجه به این نکته کلیدی است که
اقتصاد کشورمان در بسیاری از سالهای  4دهه اخیر یا بهطور دقیقتر از سال  1353تاکنون
اغلب با تورم دورقمی همراه بوده است .اگر این اقتصاد را به یک بیمار تشبیه کنیم ،داشتن تورم
باال در سالهای متمادی ،مانند این است که فشارخون بیمار برای سالهای طوالنی بهجای
حد نرمال  12روی  ،8فرضاً  16روی  12باشد .این فشارخون باال ،جدای از آسیبهای جدی
که به اعضای حیاتی بیمار وارد میکند ،کاهش دادنش به  14روی  10نیز باعث نمیشود بیمار
احساس بهبود کند؛ او همواره احساس ناخوشی و ناراحتی میکند و آسیب به اعضای حیاتی
آ ن همچنان تداوم دارد.
در اقتصاد سالم نیز ،آنچنانکه در اقتصاد کشورهای پیشرفته و توسعهیافته دیده میشود،
نرخ تورم همواره در محدوده زیر  5درصد است و به همین واسطه کارکرد اعضای حیاتی این
اقتصادها همواره عادی اســت .اگر احیاناً مشکلی نیز در این اقتصاد رخ دهد بهواسطه همین
تورم اســتاندارد ،میتوان آن را تشخیص داد و رفع کرد .اما در اقتصاد بیمار ایران ،وقتی نرخ
تورم در اغلب سالها دورقمی بوده و در محدوده  20درصد تا باالی  35درصد نوسان داشته،
کارکرد همه اعضای حیاتی اقتصاد دچار اختالل است و کاهش دادن آن به باالتر از محدوده
استاندارد نیز قادر نیست این اختالل را برطرف کند .وقتی تورم اقتصاد ایران در سالهای 91
تا  92باالی  30درصد بوده و دولت یازدهم به هر زحمتی که بوده آن را به حدود  10درصد
رسانده ،از نظر آمار و ریاضی فشار تورم و شیب گران شدن قیمت کاال و خدمات به یکسوم
رســیده اما ازآنجاکه هنوز این رقم دو برابر شاخص استاندارد است ،احساس بهبود وضعیت
اقتصادی را به جامعه متبادر نمیکند و بهبود وضع معیشت رخ نمیدهد .عالوه بر این ،شرایط
نیز برای کارکرد نرمال و سالم عناصر حیاتی اقتصاد مهیا نمیشود و باز همان دور باطل اختالل
ییابد.
ادامه م 
نکته دوم این اســت که در بخــش واقعی اقتصاد ،هنوز اتفاق خاصی برای بســیاری از
شاخصهای مؤثر رخ نداده است؛ از این منظر که هنوز بهرهوری در اقتصاد ایران پایین است
و نرخ رشد تولید نیز بهگونهای بهبود نیافته که ما انبوه کاال و خدمات داشته باشیم چراکه اگر
تولید بهبود یافته بود میتوانستیم به مدد تقویت عرضه ،اتفاقات خوشایندی در سمت تقاضا
رقم بزنیم و شاخص معیشت را بهبود ببخشیم .در کنار این مسائل این نکته نیز نباید فراموش

شود که شاخص نرخ دالر همواره برای مصرفکننده ایرانی شاخص مهمی برای تصمیمگیری
بوده و نوسانات آن اثر مستقیم و نامساعدی بر کیفیت معیشت آنها میگذارد.
وقتی در دورههای چندساله ،هربار نرخ دالر به شکل غیرمنتظره افزایش میباید ،مردم
دارایی ،نقدینگی و خرید مایحتاج خود را با نرخ دالر مقایســه و فقیرتر شــدن را احساس
میکنند .مث ً
ال در چند ماه اخیر ،وقتی نرخ دالر  30درصد افزایش مییابد ،مردم میپرسند
آیا ارزش دارایی ما هم افزایش یافته اســت؟ اما پاســخ این سؤال منفی است و مردم نیز به
این نکته واقف هستند .این مسئله و مسائلی از ایندست باعث شده با وجود بهبود برخی
از شاخصهای اقتصادی ،باز هم احساس رضایت و خوشبینی از شاخصهای اقتصادی در
جامعه متبلور نشود .برای رفع این نقیصه ،دو کار باید انجام داد؛ اول اینکه سیاستمداران باید
به سیاستها و برنامههایی که در حوزههای مختلف بهویژه پولی ،مالی و ارزی اعالم میکنند،
پایبند باشند بهگونهای که وقتی میگویند نرخ واقعی ارز فالن رقم است یا افزایش نمییابد
و ...واقعاً برای اجرای سیاست و تصمیمی که دارند همت کنند تا در یک وقفه کوتاه ،خالف
حرفشان رخ ندهد و مردم نسبت به سیاستگذاری و حرف آنها بیاعتماد نشوند .در مقابل
کار دوم را باید مردم انجام دهند .حقیقتاً ما نمیتوانیم و نباید توقع داشته باشیم در شرایطی
که میانگین کار مفیدمان روزانه کمتر از یکی ،دو ساعت است ،بیشتر از کشورهایی مصرف
کنیم که بهطور میانگین چند برابر ما کار میکنند .کشورهایی که بهرهوری کار و سرمایه آنها
چند برابر بهرهوری کار و سرمایه در اقتصاد ایران است ،قاعدتاً باید چند برابر ما مصرف کنند
درحالیکه ما در مصرف به شیوه کشورهای توسعهیافته عمل میکنیم اما در تولید و کار و
بهرهوری هرگز تناسبی با آنها نداریم .بر این اساس اگر موضوع بهبود بهرهوری در اقتصاد ایران
حل شــود و دولتمردان نیز به سیاستها
ضریب جینی در  16سال گذشته
و برنامههای اعالمشــده پایبند باشــند،
نارضایتی معیشتی مردم در شرایط بهبود
شاخص جینی
سال
شــاخصهای اقتصادی رفع میشــود و
0.4304
1380
وضعیــت کالن اقتصاد نیز بهبود مییابد.
0.4287
1381
توجه به این نکته ضروری اســت که همه
0.4241
1382
شهروندان ایرانی ،با هر اعتقاد و سلیقهای و
از هر نژاد و قوم و قبیلهای نسبت به وطن و
0.424
1383
تولیدات وطن تعصب دارند و اگر دو کاالی
0.4248
1384
یکسان داخلی و خارجی به آنها عرضه شود
0.4356
1385
و نمونه ایرانی اندکی گرانتر باشد باز هم به
0.4337
1386
خرید نمونه ایرانی رغبت نشان میدهند .اما
0.4122
1387
این مهم مشروط به این است که بنگاهها و
فعاالن اقتصادی نیز برای جلب نظر مردم و
0.4111
1388
برآورده کردن خواستههای آنها همت کنند
0.4099
1389
و حقوق مصرفکننده و کیفیت و اصالت
0.37
1390
کاالهای تولیدی را فدای هیچچیزی نکنند.
0.3659
1391
از ســوی دیگر ،دولتمردان باید در عمل
0.37
1392
فضا را برای رشد و توسعه کسبوکارها و
تولید مســاعد کنند تا کاالی ایرانی بدون
0.38
1393
حمایتهای مصنوعــی بتواند در رقابت با
0.39
1394
مشابه خارجی کم نیاورد و دل خریداران
0.4046
1395
وطنی را به دست بیاورد.
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مردم چگونه است؟

در
حسرت جهان اکتشافی

گزارش «آیندهنگر» از
تأثیرات ضد فسادی
که روزنامهنگاری
تحقیقی در جهان دارد

نغمهفراموشی

تحلیلگران اقتصادی
مدارهای
توسعهنیافتگی در ایران
را بررسی میکنند

رقابت صاحبان نقدینگی و بانک مرکزی بر سر سرمایههای سرگردان به کجا رسید؟

انفجار پولی

رقابت صاحبان
نقدینگی و بانک مرکزی
بر
سر سرمایههای سر
گردان به کجا رسید؟

اقتصاد ایران

و بمب
نقدینگی سرگردان

حدود  40درصد از
نقدینگی منجمد شده
و نظام
بانکی با  40درصد
نقدینگی کار میکند

مکانیزم مات

چرا کاالها گران شد؟

سردرگمی صادرکنندگان در

250

هزار ميليارد
تومان
نقدينگيخطرساز
با فروش گواهي
سپرده بانكي و
پیش فروش سکه
نزد بانک ها مهار
شد

12.4
درصد
از نقدینگی کشور
در قالب پول شامل
اسكناس ،مسكوك
و سپردههاي
ديداري بانكها
است

80

کل نقدینگی موجــود در جامعه از یک هزار و  500هزار میلیارد
تومان عبور کرده است اما در محاسبات بانکی بخشی از این نقدینگی
در دسترس اشخاص است و قابلیت جابهجایی سریع دارد .رهگیری
نقدینگی کشور میتواند نقشه پولها را نشان دهد .تنها  2.4درصد از
نقدینگی کل کشور در قالب اسکناس و مسکوک در دست اشخاص
است و مابقی با ابزارهای مختلف در کنترل سیستم بانکی است .البته
سپرده اشخاص نزد بانکها نیز قابلیت جابهجایی و تغییر وضعیت در
صورت تصمیم صاحبان ســپرده را دارد .هرگاه صاحبان سپردههای
کوتاهمدت یا مدتدار احساس کنند در بازارهای مالی سود بیشتری
نسبت به سود تضمینشــده بانکی کسب میشود ،میتوانند مسیر
جدیدی را برای نقدینگی در دســترس یا همان نقدینگی سرگردان
رقم بزنند .رویدادهایی که در بازار طال و ارز طی ماههای پایانی سال
 96و اوایل ســال  97رقم خورد ناشــی از تقویت همین احساس در
صاحبان سپرده بود .تالش آنها برای جابهجایی پولها و کوشش بانک
مرکزی برای مهار آن منجر به رقابتی نفسگیر برای سیاستگذاران
و سرمایهداران شد.
JJآغاز یک تنش
ماجرا از زمانی آغاز شد که اصالحات در بازار پول به نقطه اوج خود
رسید .موسسات مالی غیرمجاز جمعآوری شدند تا حدود  20درصد
از نقدینگی کشور از بازار غیرمتشکل پولی به سمت بازار رسمی پول
هدایت شود .در این راه اما چالشهایی خود را نشان داد .اعتراضهای
گروهی از سوی سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کار
را به نشست ســران قوا کشاند تا تصمیم سخت برای بانک مرکزی
گرفته شود .مطالبات ســپردهگذاران قبل از فروش اموال موسسات
مالی از سوی بانک مرکزی تامین شد تا  20هزار میلیارد تومان خط
اعتباری به عنوان پول پرقدرت راهی اقتصاد ایران شود .این تزریق به
رشد قابل توجه پایه پولی در این دوره زمانی منجر شده است .چند
ماه قبل از آن نیز سختگیری بر سر رعایت نرخ سود  15درصدی در
بانکها و همچنین ساماندهی صندوقهای سرمایهگذاری در بورس
که عمال پوششی برای پرداخت سودهای باالی  20درصد به سپرده
بانکی بود ،موجب شــد تا برخی از ســپردهها در وضعیت لرزان قرار
گیرد .نام نقدینگی سرگردان به این دلیل رواج یافته که میتواند به
ســرعت به سمت بازار پرسود کوچ کند .این کوچ زمانی آغاز شد که
به دلیل التهابات سیاسی حول برجام ،بازار سکه و ارز با تشنج مواجه
شد .اواخر سال  1396قیمت دالر از ثبات 4ساله فاصله گرفت و بازار
مسکوکات نیز جلودار گرانی شد .تجربه افول ارزش پول ملی در سال
 91موجب شد تا خیلیها منتظر بهبود اوضاع نمانند و وارد بازارهای
طال و ارز شوند .هجوم بیشتر به این بازارها خود دامنه نوسانات قیمت
را گستردهتر کرد و کنترل آن از دست سیاستگذاران نیز خارج شد.
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چشمها را باید شست

پی صدور
بخشنامههای ارزی

JJپول داغ کجا میورد؟
حکایت پول داغ دوباره پس از  5ســال زنده شــد و نگه داشتن
ریال از سوی صاحبان نقدینگی به عنوان خطر از دست رفتن ارزش
دارایی تلقی شد .بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفت ابزاری را برای
جذب نقدینگی سرگردان به سیستم رسمی پول طراحی کند .گواهی
سپرده ریالی با سود  20درصد ،گواهی سپرده ارزی با سود  6درصد و
پیشفروش سکه در دستور کار قرار گرفت تا نقدینگی لرزان به جای
هجوم به بازارهای طال و ارز وارد چرخه بانکی شود .این ابزارها حدودا
 250هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشــور را به زیر چتر خود آورد
که معادل یکششم کل نقدینگی کشور است .بانک مرکزی توانست
ماهيت حدود  17درصد از كل نقدينگي كشــور را براي حداقل يك
سال از شــكل خطرساز به شكلي نسبتاً امن و بيخطر تبديل كند.
در اين فرايند 240هزار ميليارد تومان از نقدينگي خطرساز با فروش
گواهي ســپرده بانكي با ســود  20درصد براي يك سال از هجوم به
بازارهاي مالي منصرف شد .اظهارات متوليان بازار پول حاكي از اين
اســت كه بخش عمده اين مبلغ (حدود 235هزار ميليارد تومان) از
محل سپردههاي كوتاهمدت بوده كه توسط صاحبان سپرده و براي
گرفتن  5درصد سود بيشتر به گواهي سپرده  20درصد با نرخ بازخريد
قبل از موعد  14درصد تبديل شــد .در اين ميان مبالغ كمتري نيز
در قالب گواهي ســپرده ريالي مبتني بــر ارز اختصاص يافت كه در
سررسيدهاي يك و دوســاله در بانكها افتتاح شد .بانك مركزي با
هدف مهار نقدینگی خطرساز توانست رقمي در حدود 10هزار ميليارد
تومان را در طرح پيشفروش ســكه جذب كنــد .زماني كه هيئت
اقتصادي دولت يكسانسازي نرخ ارز را در دستور كار قرار داد ،عم ً
ال
بازار ارز آزاد و سرمايهگذاري در آن برچيده شد .اما بانك مركزي براي
مهار نقدينگي ســرگرداني كه به بازار ارز هجوم آورده بود ،برنامهاي
براي پيشفروش سكه در  7سررسيد از يكماهه تا دوساله ارائه داد.
بر همين اســاس ،صاحبان سرمایه بهجاي خريد نقدي سكه از بازار،
ترجيح دادند سكههاي پيشفروششده از سوي بانك مركزي ،بهويژه
در سررسيدهاي نزديك شامل يكماهه3 ،ماهه و 6ماهه را خريداري
كنند تا با فروش در بازار آزاد از گپ قیمتی آن بهره ببرند .تعداد سكه
پيشفروششده از سوي شعب منتخب بانك ملي به سقف ظرفيت
ضرابخانه بانك مركزي رســيد و اين نهاد بهترتيب سررسيدهاي
يكماهه3 ،ماهه و 6ماهه را از فهرست پيشخريد خط زد و در ادامه
نيز به طور کلی طرح پيشفروش سكه را متوقف کرد.
JJآرامش  10هزار میلیارد تومانی
آمارهاي ارائهشده از سوي مســعود رحيمي ،مديركل ریالی و
نشــر بانك مركزي حاكي از اين اســت كه در یک دوره  20روزه
حدود 7ميليون قطعه ســكه تمامبهار آزادي پيشفروش شده كه

در پايان بهمنماه سال گذشته سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت بانكي نسبت به پايان سال 1395كاهشي 16.4درصدي داشته درحاليكه سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت
مردم نزد بانكها در اين مدت  58.4درصد رشد كرده است .اين تغيير در تركيب نقدينگي و جابهجايي پولهاي در شبكه بانكي كشور عمدت ًا ناشي از سياست كاهش نرخ سود
سپردههاي عليالحساب بانكها در شهريورماه 1396بوده است

نقشه نقدینگی کشور تا پایان بهمن -1396ارقام به هزار میلیارد تومان /تحلیل از دادههای بانک مرکزی

نقدینگی
1489.64

پول
185.31

اسکناس و مسکوک
53.58

شبه پول (سپرده غیردیداری بانکها)
1304.33

سپردههای دیداری بانکها
131.73

نزد بانکها
10.78
در دست مردم
36.53
نزد بانک مرکزی
6.27

سرمایهگذاری مدتدار
1207.86

بلندمدت
765.94

بانکهای خصوصی
15.39
کوتاه مدت
441.92

بانکهای تجاری
34.73
بانکهای تخصصی
98.66

سهم قابلتوجهي از آنها مربوط به سررسيدهاي نزديك بوده است.
با احتســاب وزن  8.133گرم براي هر ســكه ،مجموع وزن آن به
 56تن و  931کيلوگرم ميرســد .بخش عمده اين پيشفروشها
به سررســيدهاي كوتاهمدت يك تا 9ماهه با قيمت يكميليون و
 ۵۹۰هزار تومان تا يكميليون و  ۴۱۰هزار تومان تعلق داشته است.
البته در اين ميان ســكههايي با سررسيدهاي يكساله18 ،ماهه
و دوســاله نيز با دامنه قيمتي از يكميليون و  ۳۵۰هزار تومان تا
يكميليون و  ۱۶۰هزار تومان پيشفروش شد كه استقبال كمتري
از آنها صورت گرفت .بر اين مبنا ،اگر ميانگين قيمت در پيشفروش
سكه يكميليون و 400هزار تومان درنظر گرفته شود ،طي برنامه
بانك مركزي حدود 9هزار و 800ميليارد تومان نقدينگي جذب شده
است.
JJتقسیم سپردههای بانکی
آمارهاي رسمي بانك مركزي از وضعيت شاخصهاي كالن پولي
در بهمنماه ســال گذشته نشــان ميدهد از كل حدود 1490هزار
ميليــارد تومان نقدينگي ،تنها 12.4درصد آن در قالب پول شــامل

سپردههای قرضالحسنه
75.35

سایر
21.12

اسكناس ،مســكوك و ســپردههاي ديداري بانكها و  87.6درصد
آن شــامل ســپردههاي غيرديداري نزد بانكها ازجمله سپردههاي
سرمايهگذاري مدتدار و قرضالحسنه بوده است.
آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد كه از كل 1490هزار ميليارد
تومان نقدينگي كل كشــور در پايان بهمنماه پارسال441.9 ،هزار
ميليارد تومان معادل  29.7درصد در قالب سپردههاي سرمايهگذاري
كوتاهمدت و 756.9هزار ميليارد تومان معادل  51.4درصد در قالب
سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت نزد بانكها سپردهگذاري شده
اســت و  5.1درصد از كل نقدينگي كشور معادل 75.4هزار ميليارد
تومان به سپردههاي قرضالحسنه مردم اختصاص دارد.
در پايان بهمنماه ســال گذشــته سپردههاي ســرمايهگذاري
كوتاهمدت بانكي نسبت به پايان سال 1395كاهشي 16.4درصدي
داشــته درحاليكه سپردههاي ســرمايهگذاري بلندمدت مردم نزد
بانكها در اين مدت  58.4درصد رشــد كرده اســت .اين تغيير در
تركيب نقدينگي و جابهجايي پولهاي در شبكه بانكي كشور عمدتاً
ناشي از سياست كاهش نرخ سود سپردههاي عليالحساب بانكها در
شهريورماه 1396بوده است.

51.4
درصد
ازنقدینگی
کشور در قالب
سپردههاي
سرمايهگذاري
بلندمدت
نزد بانكها
سپردهگذاري شده
است
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آینده ما

اقتصاد ایران و بمب نقدینگی سرگردان

حدود  40درصد از نقدینگی منجمد شده و نظام بانکی با  40درصد نقدینگی کار میکند

وحید شقاقی شهری
عضو هیئت علمی دانشگاه
خوارزمی

حدود  20درصد
در سال رشد
نقدینگی داریم و تا
پایان سال جاری
نیزمیزاننقدینگی
به حدود هزار و
800هزار میلیارد
تومان میرسد .این
رشد شتابان هر
سال ادامه مییابد؛
مانندبهمنیکه
از کوه سرازیر و
مرتب بزرگتر
میشود

82

شــاخص میزان نقدینگی در یک اقتصاد ،یکی از متغیرهایی اســت
که هم میتواند مثبت باشــد و هم منفی ،به عبارتی هم میتواند فرصت
باشد هم تهدید .از منظر علم اقتصاد ،هراندازه شاخص عمق مالی ،یعنی
نسبت نقدینگی به تولید بیشتر باشد ،نشاندهنده وضعیت مناسب اقتصاد
اســت اما در شرایطی که نقدینگی به شیوه درســت و کارآمد در اقتصاد
مورد بهرهبرداری قرار نگیرد و با نقدینگی سرگردان مواجه باشیم ،بیشتر
بودن میزان نقدینگی نسبت به تولید تهدیدی است که میتواند اقتصاد را
زمینگیر کند و به بحران منجر شود.
در اقتصاد ایران نیز به دلیل ســاختار معیوبی نظام بانکی ،با نقدینگی
سرگردان مواجه هستیم و شاخصی که میتوانست فرصت رشد و توسعه
اقتصاد باشد به تهدید تبدیل شده است؛ زیرا نظام بانکی که باید نقش قلب
را در اقتصــاد ایفا و با پمپاژ پول به حیات عناصر اقتصادی کمک میکرد،
پول را گرفته اما نتوانسته اســت بهخوبی آن را به اعضای حیاتی اقتصاد
برساند .این مسئله موجب شده نقدینگی از یک متغیر فرصتی به تهدیدی
خطرساز برای اقتصاد کشور تبدیل شود .در شرایط فعلی حجم نقدینگی
در اقتصاد ایران بالغبر هزار و 500هزار میلیارد تومان است که در مقایسه
با تولید هزار و 400هزار میلیارد تومانی ،نسبتی باالتر از صد درصد دارد اما
متأسفانه در جریان ناکارآمدی نظام بانکی و مدیریت نادرست نهاد ناظر بازار
پول ،حدود  60درصد از این میزان نقدینگی بلوکه و منجمد شده و به دلیل
عملکرد نامطلوب از گردونه اقتصاد خارج شده است .بهعبارتدیگر در حال
حاضــر نظام بانکی عم ً
ال با  30تا  40درصد از نقدینگی جامعه ،اقتصاد را
تغذیه میکند و همین میزان نقدینگی نیز متأسفانه به سمت تولید هدایت
نمیشود و بخش بزرگی از آن نقدینگی سرگردان تلقی میشود که هرلحظه
میتواند با کوچ از سیستم بانکی به ســمت یکی از بازارهای سفتهبازی،
منجر به بروز تنش و نابسامانی شود .از طرف دیگر خروج سپردههای مردم
از سیستم بانکی میتواند خود نظام بانکی را نیز با شرایط ورشکستگی و
فروپاشی مواجهکند .مانند همان اتفاق ناخوشایندی که در بحران بانکی
 2008امریکا رخ داد و یک اقتصاد بزرگ و قوی مثل امریکا را با معضالت
اساسی روبهرو کرد.
در اقتصــاد ایران نیز وقتی  60تا  70درصد منابع بانکی بلوکه شــده
و مابقی نقدینگی زنده نیز هرلحظه میتواند به ســمت یکی از بازارهای
ســفتهبازی سوق پیدا کند ،نظام بانکی عم ً
ال از نقش خود دور افتاده و در
معرض فروپاشی قرار گرفته است؛ چراکه بانک باید از محل سود کسبشده
از تســهیالت اعطایی ،نســبت به پرداخت هزینههای جاری خود و سود
سپردههای تجهیزشــده اقدام کند اما در شرایط فعلی ازآنجاییکه بخش
عمده تسهیالت معوق بلوکه شدهاند ،بانک فقط در صورتمالی خود سود
دریافتی این تسهیالت را محاسبه میکند و عم ً
ال برای پرداخت هزینهها
و سود سپردهها ،چارهای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی یا پرداخت از
محل منابع خود ندارد.
یکی از راهکارهایی که میتواند از ســرگردان شدن نقدینگی و هجوم
آن به بازارهای ســفتهبازی جلوگیری کند ،تشویق مردم به سپردهگذاری
در مقاطع بلندمدت است چراکه هرچقدر سپردههای روزشمار و کوتاهمدت
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نسبت بهکل ســپردهها افزایش یابد عم ً
ال شدت تهدید بیشتر میشود و
با افزایش ریســک ،اقتصاد را با معضل جدی مواجه میکند؛ درحالیکه
در ســپردهگذاری بلندمدت ،شروطی برای سپردهگذار وجود دارد که کار
او را برای برداشــت سریع سپرده سختتر میکند اما در مقابل نرخ سود
جذابتری به او تخصیص میدهد.
متأسفانه به دلیل ناکارآمدی سیاســتهای بازار پول چند سالی است
سفره آن برچیده شــده چراکه نرخ سود سپردههای روزشمار و کوتاهمدت
چندان اختالفی با سپردههای بلندمدت ندارد و معادله به نفع کسانی است
که سپردههای خود را بهصورت روزشمار و کوتاهمدت افتتاح کنند و هر زمان
که بخواهند به آن دسترســی داشته باشند؛ درحالیکه اگر نرخ سود نظام
بانکی بهصورت کارشناسی اعمال میشد ،باید نرخ سود سپرده بلندمدت 15
درصد اعمال میشــد و نرخ سود سپردههای کوتاهمدت و روزشمار فرضاً 8
و  4درصد تعیین میشد تا سپردهگذاری بلندمدت توجیه داشته باشد .در
این شرایط فرضاً مردم  5ساله سپردهگذاری میکردند و بهراحتی نیز امکان
برداشــت نداشتند اما نرخ سود مطلوبتری نسبت به سپردههای روزشمار
میگرفتند .در این وضعیت ریسک کوچ نقدینگی کاهش مییافت و بازارهای
سفتهبازی با هجوم پول مواجه نمیشدند .در اقتصاد ایران اما این اتفاق نیفتاده
و عدد بزرگتری از ســپردهها به سررسیدهای روزشمار و کوتاهمدت تعلق
دارد .به همین واسطه هر روز بازارهای سفتهبازی و غیرمولد با تنش و نوسان
جدی مواجه هستند که خطر بزرگی برای اقتصاد ایران محسوب میشود.
این نشاندهنده عملکرد ضعیف و سیاستگذاری نامطلوب بانک مرکزی و
نظام بانکی کشور در سالهای گذشته و شرایط فعلی است .نظام بانکی باید
به نحوی برنامهریزی میکرد که با ابزار نرخ ســود سپردهها را در سررسید
بلندمدت جذب و حفظ میکرد تا ریســک گردش نقدینگی سرگردان را
کاهش دهد و از نوسانات بازارهای موازی بازار پول جلوگیری کند.
با نگاهی به وضعیت موجود ،نمیتوان آینده روشــنی برای شــاخص
نقدینگی و رابطه آن با اقتصاد کالن متصور بود .ما فع ً
ال حدود  20درصد
در سال رشد نقدینگی داریم و تا پایان سال جاری نیز میزان نقدینگی به
حدود هزار و 800هزار میلیارد تومان میرســد .این رشد شتابان هر سال
ادامه مییابد؛ مانند بهمنی که از کوه سرازیر و مرتب بزرگتر میشود .این
نقدینگی مانند یک بمب آینده اقتصاد ایران را با تهدید مواجه و یقیناً ما
را درگیر معضل بزرگتری خواهد کرد .این هشــداری است که مدام داده
میشود و ظاهرا ً همه به آن واقف هستند اما هیچ اقدامی برای جلوگیری
از آن نمیشود.
حقیقت این است که فع ً
ال ساماندهی بازار پول و مهار کردن نقدینگی
سرگردان برای تبدیل آن از یک تهدید بزرگ به یک فرصت مساعد نیازمند
عزم جدی اســت .باید تالش شود که با بهبود فضای کسبوکار و مساعد
کردن دورنمای سرمایهگذاری در حوزههای مولد ،نقدینگی را برای حضور
در تولید و عمران کشور تشویق کرد وگرنه نقدینگی سرگردانی که چند
ماهی است بازار ارز را به آشوب کشیده ،در آینده برای کسب بازدهی بیشتر،
بازارهای دیگری را نیز به چالش خواهد کشید و متأسفانه هیچ ابزاری نیز
برای جلوگیری از آن وجود نخواهد داشت.

بر مبنای یافتههای این تحقیق اصلیترین و مهمترین چالشی که پیش روی اقتصادهای دنیا قرار دارد ،احتمال درگیر شدن اقتصادهای
دنیا در سیاست حمایت از اقتصاد داخلی و مانعتراشی در مسیر تجارت آزاد است .سیاستی که میتواند کشورهای مختلف را به سمت
بحران هدایت کند و بستر را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی دنیا فراهم کند.

[ آینده صنعت توریسم ]

ایرانشانزدهمیناقتصادبزرگدنیامیشود

معادالت قدرت اقتصادی و سیاسی دنیا در سالهای آتی چه تغییری میکند؟
ســاختار کنونی اقتصاد دنیا و ســهم کشــورهای مختلف
از اقتصاد دنیا تا اندازه زیادی نشــاندهنده قدرت سیاســی و
تاثیرگذاری کشــورها در دنیا است و رشد اقتصادی کشورهای
در حال توســعه در حال بر هم زدن تــوازن کنونی در فضای
اقتصادی دنیا است .بسیاری از نظریهپردازان اقتصادی و سیاسی
بر این باور هســتند که جنگها و درگیریهای سالهای اخیر
در کشورهای مختلف دنیا برای نشان دادن قدرت کشورها در
سطح دنیا و یارکشــی سیاسی است و در این بازی کشورهای
صنعتی که قطب اول اقتصاد دنیا محسوب میشوند در حال از
دست دادن بازی هستند .بازی قدرت در فضای پرتنش کنونی
اقتصاد دنیا هر روز بیش از قبل جهان را متحول میکند.
هماکنون امریکا یک قطب بزرگ و مهم اقتصادی و سیاسی
در دنیا محســوب میشود ولی با قدرت گرفتن اقتصاد چین و
توسعه سریع اقتصادهای هند و برزیل و ترکیه ،این کشورها به
عنوان رقیبی بســیار مهم و جدی برای امریکا مطرح شدهاند.
رقبایی که با ابزارها و روشهای مختلف باید با آنها مقابله کرد.
مرکز مطالعاتی  PWCدر گزارش اخیر خود نوشت :تا سال
 ۲۰۵۰نرخ رشد تجمعی اقتصاد دنیا  ۱۳۰درصد بیشتر از سال
 ۲۰۱۶خواهد بود .در این ســال ســهم اقتصاد چین از تولید
ناخالص داخلــی دنیا بر مبنای برابری قدرت خرید بالغ بر ۲۰
بزرگترین اقتصادهای دنیا از نظر بزرگی  GDPبر مبنای برابری
قدرت خرید در سالهای  ۲۰۱۶و ۲۰۵۰
رتبه در سال
۲۰۱۶

رتبه در سال
۲۰۵۰

دستهبندی
کشور

چین

۱

۱

در حال گذار

امریکا

۲

۳

توسعهیافته

هند

۳

۲

در حال گذار

ژاپن

۴

۸

توسعهیافته

نام کشور

آلمان

۵

۹

توسعهیافته

روسیه

۶

۶

در حال توسعه

برزیل

۷

۵

در حال توسعه

اندونزی

۸

۴

در حال توسعه

بریتانیا

۹

۱۰

توسعهیافته

فرانسه

۱۰

-

توسعهیافته

مکزیک

-

۷

در حال گذار

درصد پیشبینی شده است و هند بعد از چین به عنوان دومین
اقتصاد بزرگ دنیا معرفی میشود .در سال  ۲۰۵۰ارزش تولید
ناخالص داخلی در کشــور چین و هند بر مبنای برابری قدرت
خرید بیش از امریکا خواهد بود و این دو کشــور با تصاحب دو
جایگاه اول در ردهبندی اقتصادهای دنیا ،امریکا را پشــت سر
یگذارند.
م 
این در حالی است که در سال  ۲۰۵۰سهم  ۲۷کشور عضو
اتحادیه اروپا از تولید ناخالص داخلی دنیا تنها  ۹درصد خواهد
بود .این گزارش وضعیت  ۳۲اقتصاد بزرگ دنیا را در دو ســال
 ۲۰۳۰و  ۲۰۵۰مورد مطالعه قرار داده اســت .این کشــورها
ســازنده  ۸۵درصــد تولید ناخالص داخلی دنیا هســتند و به
همین دلیل نقش مهمی در اقتصــاد دنیا ایفا میکنند .طبق
این گزارش ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا تا سال  ۲۰۵۰دو
برابر میشــود در حالی که جمعیت در این بازه زمانی دو برابر
نخواهد شد .دلیل رشد باالی ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا
را میتوان توســعه تکنولوژیکی و بهرهگیــری از آن در ارتقای
راندمان فعالیتهای اقتصادی دانست .در فاصله سالهای ۲۰۱۶
تا  ،۲۰۵۰ارزش تولید ناخالص داخلی اقتصادهای در حال گذار
آســیایی با نرخی دو برابر اقتصادهای صنعتی رشد میکند به
همین دلیــل از مجموع  ۷اقتصاد برتر دنیا ،شــش اقتصاد را

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آیندهپژوهی

منبع مرکز مطالعاتی PWC

چرا باید خواند:
با افزایش نرخ رشد
اقتصادی در کشورهای
صنعتی ،قدرت این
کشورها در دنیا در
حال افزایش است
و معادالت قدرت
سیاسی و اقتصادی را
در جهان تغییر خواهد
داد.

امریکا و اروپا به تدریج سهم خود را در اقتصاد دنیا از دست میدهند و میدان را به رقبا واگذار میکنند
سهم هر کشور از تولید ناخالص داخلی دنیا
(بر مبنای برابری قدرت خرید) از سال  ۲۰۱۶تا ۲۰۵۰

هند

اتحادیه اروپا

امریکا

چین
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قدرت اقتصادی دنیا به هفت اقتصاد در حال گذار «ای »7منتقل میشود
در

تا سال
و ظرف تنها  ۲۵سال
در سال
کشورهای
کشورهای

بزرگی اقتصادی ای 7تقریبا برابر بزرگی
اقتصادی کشورهای جی 7بود

بزرگی اقتصادی ای 7دو برابر بزرگی
اقتصادی کشورهای جی 7خواهد بود

 :امریکا ،بریتانیا ،فرانسه،آلمان ،ژاپن ،کانادا و ایتالیا
 :چین ،هند ،اندونزی ،برزیل ،روسیه ،مکزیک و ترکیه

با وجود اینکه
اقتصاد کشورهای
در حال توسعه
با نرخ باالیی در
حال رشد است
ولیهنوز پختگی
اقتصادهای
صنعتی را ندارد
و احتمال نوسان
در بازارهای
مالی و ارز این
کشورها وجود
دارد .به همین
دلیل بهتر است
سرمایهگذاران
خارجی یا
شرکتهای بزرگ
بینالمللیکه
قصد کار در این
بازارها را دارند به
اینمسئله توجه
داشته باشند و
سیاستهای الزم
را برای مقابله با
این نوسانات در
پیشبگیرند

84

بزرگی اقتصادی ای 7نصف بزرگی اقتصادی
کشورهای جی 7بود

کشــورهای در حال توســعه و بازارهای در حال گذار تشکیل
میدهند که چین جایگاه اول ،هند جایگاه دوم و اندونزی بعد
از امریکا جایگاه چهارم را خواهد داشت .در سال  ۲۰۵۰بریتانیا
دهمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود و کشــورهای فرانسه و
ایتالیا در جایگاه یازدهمین تا بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار
میگیرند .در این سال بزرگی اقتصاد کشورهای مکزیک و ترکیه
و ویتنام از این دو کشور اروپایی بیشتر خواهد بود.
JJایران کجای این فهرست است؟
طبق این گزارش در سال  ۲۰۳۰ایران شانزدهمین اقتصاد
بزرگ دنیا خواهد بود و تا سال  ۲۰۵۰به جایگاه  ۱۴ارتقا خواهد
یافت .البته این پیشبینی به گفته مرکز مطالعاتی پیدبلیوسی
بســیار محتاطانه است و رسیدن اقتصاد ایران از نظر بزرگی به
جایگاه دوازدهم در دنیا هم بسیار محتمل است که خبر خوبی
برای ایران اســت .در صورت این ارتقای جایگاه میتوان انتظار
داشت جایگاه اقتصادی و سیاسی این کشور هم در دنیا تقویت
شــود که تهدیدی بزرگ برای اقتصادهــای صنعتی امروز به
خصوص امریکا خواهد بود.
ارزش تولیــد ناخالص داخلی ایران در ســال  ۲۰۳۰به مرز
 ۲.۳۵۴هزار میلیارد دالر میرسد و وضعیتی مشابه کشورهای
ایتالیا و اسپانیا خواهد داشت .طبق این گزارش در سال ۲۰۱۶
ایران از نظر بزرگی اقتصادی جایگاه  ۱۸را در دنیا داشــت و به
دلیل اجرای طرحهای اصالحاتی اقتصادی و توسعه صنعتی و
البته تالش برای کاهش وابستگی به نفت خواهد توانست با دو
پله ارتقا در ســال  ،۲۰۳۰جایگاه  ۱۶را از آن خود کند .جالب
اینجاست که در این سال ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از
کشورهای کانادا ،استرالیا ،آرژانتین و مالزی بیشتر خواهد بود
ولی سرانه تولید ناخالص داخلی ایران از کشورهای مذکور کمتر
گزارش شده است.
در سال  ۲۰۳۰ترکیه دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد
بود و ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور از عربستان و کره
جنوبی بیشتر خواهد بود و کشورهای بریتانیا و فرانسه به ترتیب
جایگاه دهم و یازدهم این فهرســت را به خود خود اختصاص
خواهند داد .ارزش تولید ناخالص داخلی ترکیه در این سال برابر
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 20اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۳۰
رتبه

نام کشور

ارزش تولید ناخالص داخلی
(هزار میلیارد دالر)

۱

چین

۳۸.۰۰۸

۲

امریکا

۲۳.۴۷۵

۳

هند

۱۹.۵۱۱

۴

ژاپن

۵.۶۰۶

۵

اندونزی

۵.۴۲۴

۶

روسیه

۴.۷۳۶

۷

آلمان

۴.۷۰۷

۸

برزیل

۴.۴۳۹

۹

مکزیک

۳.۶۶۱

۱۰

بریتانیا

۳.۶۳۸

۱۱

فرانسه

۳.۳۷۷

۱۲

ترکیه

۲.۹۹۶

۱۳

عربستان

۲.۷۵۵

۱۴

کره جنوبی

۲.۶۵۱

۱۵

ایتالیا

۲.۵۴۱

۱۶

ایران

۲.۳۵۴

۱۷

اسپانیا

۲.۱۵۹

۱۸

کانادا

۲.۱۴۱

۱۹

مصر

۲.۰۴۹

۲۰

پاکستان

۱.۸۶۸

با  ۲.۹۹۶میلیارد دالر پیشبینی شده است.
اما این مرکز مطالعاتی گزارشــی جداگانه در مورد وضعیت
اقتصادی دنیا در ســال  ۲۰۵۰هم ارائه داده اســت که بیشتر
وضعیت اقتصادهای صنعتی و توسعهیافته را با اقتصادهای در
حال توســعه مقایسه کرده اســت .در این گزارش بر این نکته
تاکید شده است که کشــورهای صنعتی به تدریج در حال از
دست دادن موقعیت خود در اقتصاد دنیا هستند و درگیریهای
اخیری که با کشــورهای در حال توســعه ایجــاد میکنند به
خصوص درگیریهای پیدرپــی امریکا با اقتصادهای در حال
توسعه و بزرگ از قیبل چین و روسیه و مکزیک و ترکیه همگی
تالشــی برای تضعیف این کشــورها و حفظ جایگاه اقتصادی
کشــورهای صنعتی به خصوص امریکا در دنیا اســت .انتظار
میرود نهتنها سهم اقتصادی امریکا در اقتصاد دنیا در سالهای
پیش رو کمتر شود بلکه جایگاه و قدرت سیاسی این کشور هم
سیر نزولی به خود بگیرد که مسئلهای بسیار نگرانکننده برای
مقامات امریکا است.
JJتا سال  ،۲۰۵۰سهم اقتصادهای صنعتی در اقتصاد
دنیا کم میشود
در گذر زمان ســهم اقتصادهای صنعتی در تولید ناخالص

داخلی دنیا روند نزولی خواهد داشت .در سال  ۲۰۱۶سهم چین
در اقتصاد دنیا برابر با  ۱۸درصد بود و هند ســهمی برابر با ۷
درصد داشت در حالی که سهم اقتصاد امریکا در تولید ناخالص
داخلی دنیا برابر با  ۱۶درصد و سهم بیست و هفت کشور عضو
اتحادیه اروپا برابر با  ۱۵درصد بوده اســت ولی در سال ۲۰۵۰
سهم چین به مرز  ۲۰درصد میرسد و سهم هند در اقتصاد دنیا
از  ۱۵درصد فراتر میرود در حالی که ســهم امریکا در اقتصاد
دنیا با  ۴درصد کاهش به  ۱۲درصد و ســهم کشورهای عضو
اتحادیه اروپا با  ۶درصد کاهش به  ۹درصد تنزل خواهد یافت.
در نتیجه این تغییر خواهد بود که قدرت اقتصادی دنیا هم به
کشورهای ای 7منتقل میشود .بزرگی اقتصاد این گروه که شامل
کشــورهای چین و هند و اندونزی و برزیل و روسیه و مکزیک و
ترکیه هستند و هفت اقتصاد مطرح در میان کشورهای در حال
گذار دنیا را تشکیل میدهند ،در سال  ۱۹۹۵نصف بزرگی اقتصاد
کشورهای جی 7یعنی هفت اقتصاد صنعتی دنیا بود .کشورهای
گروه هفت شــامل کشورهای امریکا و بریتانیا و فرانسه و آلمان
و ژاپن و کانادا و ایتالیا اســت و درسال  ۲۰۱۵بزرگی اقتصادی
این کشــورها تقریبا برابر با بزرگی اقتصادی کشورهای صنعتی
بوده است .صندوق بینالمللی پول دلیل این تحول ظرف بیست
سال را رشد باالی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و رکود
نسبی اقتصادی در کشورهای صنعتی خوانده است.
پیشبینی میشود تا سال  ۲۰۴۰ارزش تولید ناخالص داخلی
کشورهای ای 7دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای
جی 7شــود و به همین دلیل قدرت تاثیرگذاری اقتصادی این
کشــورها هم به همین نسبت رشد خواهد کرد .جنگ تجاری
ســالهای اخیر امریکا با چین ،اختالفات این کشور با ترکیه و
روسیه و حتی درگیریهای آن با مکزیک را میتوان تالشی از
طرف یک ابرقدرت پیشین اقتصادی برای حفظ جایگاه خود در
دنیا و مقابله با رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانست.
تالشی که تاکنون بینتیجه باقی مانده است.
حال ســوال این اســت که آیــا اقتصاد دنیــا به خصوص
اقتصادهای در حال توسعه با چالشهایی در این مسیر روبهرو
هستند یا خیر؟
JJچالشهای پیش روی اقتصادهای دنیا
بر مبنای یافتههــای این تحقیق اصلیتریــن و مهمترین
چالشی که پیش روی اقتصادهای دنیا قرار دارد ،احتمال درگیر
شــدن اقتصادهای دنیا در سیاست حمایت از اقتصاد داخلی و
مانعتراشی در مســیر تجارت آزاد است .سیاستی که میتواند
کشورهای مختلف را به ســمت بحران هدایت کند و بستر را
برای کاهش نرخ رشد اقتصادی دنیا فراهم کند .طبق مطالعات
تاریخی اجرای این سیاســت همیشه بسترساز رکود اقتصادی
و بحرانهای مالی شده اســت و به تدریج نرخ رشد اقتصادی
کشورها را کاهش داده است .از طرف دیگر در صورتی که یک
کشور اجرای سیاســتهای موافق تجارت آزاد را در کشور در
دستور کار خود قرار دهد ،باید اطمینان حاصل کند که تمامی
طبقات اقتصادی از منافع این سیاســت برخوردار میشوند نه
اینکه تنها یک گروه و دسته خاص منتفع شوند .نکته دیگری
که نهتنها برای کشورهای در حال توسعه بلکه برای تمامی دنیا

اهمیت دارد ســرمایهگذاری در توسعه و تولید تکنولوژیهای
سبز یا دوستار محیط زیست است که میتواند رشد اقتصادی
بلندمــدت و پایداری را برای اقتصاد دنیــا به همراه بیاورد .در
صورتی که تکنولوژیها آالینده باشند ،وضعیت محیط زیست
در دنیا نابســامان خواهد شد و در نتیجه مانعی مهم در مسیر
رشد اقتصادی ایجاد میشود .پس باید به تولید تکنولوژیهای
دوستدار محیط زیست در دنیا توجه زیادی کرد.
یکــی از دیگر از چالشهای مهم اقتصاد دنیا در ســالهای
پیــش رو به وضعیت اقتصادی کشــورهای در حال توســعه
بازمیگردد .با وجود اینکه اقتصاد این کشورها با نرخ باالیی در
حال رشد است ولی هنوز پختگی اقتصادهای صنعتی را ندارد و
احتمال نوسان در بازارهای مالی و ارز این کشورها وجود دارد.
به همین دلیل بهتر است سرمایهگذاران خارجی یا شرکتهای
بــزرگ بینالمللی که قصد کار در ایــن بازارها را دارند به این
مسئله توجه داشته باشند و سیاستهای الزم را برای مقابله با
این نوسانات در پیش بگیرند .سیاستهایی که آسیبهای ناشی
از این نوسانات را به حداقل برساند.

پیشبینیمیشود
تا سال  ۲۰۴۰ارزش
تولیدناخالص
داخلی کشورهای
ای 7دو برابر ارزش
تولیدناخالص
داخلی کشورهای
جی 7شود و به
همین دلیل قدرت
تاثیرگذاری
اقتصادی این
کشورها هم به
همیننسبترشد
خواهد کرد

ویتنام و فیلیپین و نیجریه بیشترین رشد را در جایگاه خود در بازه زمانی ۲۰۱۶تا ۲۰۵۰تجربه میکنند

ارتقای  ۱۲پلهای
رتبه

ارتقای  ۹پلهای
رتبه

ارتقای  ۸پلهای
رتبه

رتبه

نیجریه

رتبه

فیلیپین

رتبه

ویتنام

متوسط نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی  ۲۰۱۶ ،تا ۲۰۵۰
نیجریه

فیلیپین

ویتنام
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[ آینده اقتصاد ما ]

شاخص اعتماد به کاالهای تولید ایران در جهان  ۲۷درصد است

ایستادن بر بام بیاعتمادی

محصوالت تولیدی کدام کشورها محبوبیت بیشتری در بازار مصرف دارند؟
چرا باید خواند:
همیشه در زمان خرید
کاالهایمختلف
بهای زیادی
انتخا 
وجود دارد .فارغ از
مسئلهقیمت،اینکه
مصرفکنندگان
دنیا به کدام کاالها
رغبت بیشتری دارند
مسئلهاقتصادی
بسیار مهمی است که
برای تولیدکنندگان،
بازرگانان و حتی
تگذاران یک
سیاس 
کشور دانستن آن
اهمیت دارد.

86

هیچگاه در طول تاریخ ،حجم کاالهای حملشده در دنیا بیش
از یک دهه اخیر نبوده اســت و دلیل این مســئله توجه جامعه
جهانی به اهمیت تجارت و نقش آن در توســعه اقتصادی است.
حجم تجارت بعد از مطرح شــدن موضوع تجارت آزاد و ضرورت
مقابله با مانعتراشــیها در مسیر تجارت کاالهای تولیدشده در
کشــورهای مختلف به بازارهای خارجی بیشــتر شد و به زعم
اقتصاددانان همین مسئله عامل اصلی توسعه اقتصادی دنیا بوده
است .اما در این بازار شلوغ که محصوالتی از کشورهای مختلف
دیده میشود و بعضا کاالها کاربرد و کارکرد مشابهی دارند ،مردم
بر چه مبنایی کاالهای مورد نیاز خود را انتخاب میکنند؟ اصال
محبوبیت محصوالت تولیدشــده در کشورهای مختلف در بازار
جهانی با چه ابزاری سنجیده میشود و کدام دسته از کاالها بیش
از کاالهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرند؟ در نهایت در بازاری
که محصوالت مختلف از کشــورهای مختلف دیده میشود ،این
ســوال ایجاد میشــود که مردم به تولیدات کدام کشور اعتماد
بیشتری دارند و دلیل این مسئله چیست؟
برای یافتن پاسخ این سوالها که در سالهای اخیر در مجامع
اقتصادی بینالمللی مطرح بوده است ،شاخصی به نام «شاخص
تولیدشــده در کشــور خاص» در دنیا معرفی شد .شاخصی که
نشان میداد که کدامیک از کاالهای تولیدشده در دنیا محبوبیت
بیشتری دارند و قدرت کدام برندها در بازارهای جهانی باالتر است.
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ارزیابی شــفاف ارزش برندها در بازارهای جهانی و بررسی میزان
محبوبیت آنها از مسائلی بود که توسط این شاخص مورد بررسی
قرار گرفت .در واقع این ردهبندی نشان داد که مردم چه دیدگاهی
در مورد کاالهای تولیدشده در کشورهای مختلف دارند و در زمانی
که محصوالت مشابه کشورهای مختلف را در اختیار داشته باشند،
کدامیک را انتخاب میکنند .اما مسئله مهم این است که قیمت
کاالها در این ردهبندی مورد ارزیابی قرار نگرفته است؛ یعنی این
مســئله که محصول تولیدشده در یک کشــور خاص ارزانتر از
کاالهای تولیدشده در یک کشور دیگر است در این مطالعه لحاظ
نشــده است و ارزیابی بر این مبنا انجام شد که با در اختیار بودن
کاالهای مشابه کشورهای مختلف مردم کدام را انتخاب میکنند و
به کیفیت کدامیک از این محصوالت اعتماد بیشتری دارند.
JJشاخص چگونه شکل گرفت؟
بالغ بر  ۳۰هزار نفر از مردم  ۱۰۰کشــور دنیا ســوال شد که
در میان محصوالت تولیدشده در  ۵۰کشور مورد مطالعه در این
فهرست کدام را انتخاب میکنند و به کدام اعتماد میکنند .نتایج
این نظرسنجی یکی از شاخصهای مورد نیاز برای تهیه شاخص
کلی را ایجاد کرد.
برای تهیه این شــاخص دادههایــی در  ۳۵حوزه مختلف که
همگی ساالنه توسط ســازمان ملل متحد تهیه میشود ،توسط
پژوهشــگران جمعآوری میشــود و بر مبنــای آن محصوالت
تولیدشده در کشورهای مختلف بر مبنای سطح تکنولوژی و علم،
فرهنگ ،ردهبندی جهانی ،محیط زیست ،حفاظت از زمین و در
نهایت سالمت تقسیم میشود.
بنیانگذار این شاخص سایمون آنهولت نام دارد که یک مشاور
مستقل اقتصادی و سیاسی است و در زمینه توسعه و استفاده از
استراتژیهای مختلفی که زیرساختهای اقتصادی و سیاسی و در
نهایت مشارکتهای فرهنگی مردم یک کشور با دیگر کشورها را
افزایش میدهد ،کار میکند .او یکی از مشاوران ارشد است که در
سازمان ملل متحد مشغول است و استراتژیهای جذب ذهنهای
خالق و توانمند ،سیاستهای آموزشی ،قوانین صادرات ،مهاجرت
و مسائل مرتبط با آن ،توریسم ،دفاع و امنیت و راهکارهای افزایش
جذب ســرمایههای خارجی به یک کشور خاص را نیز در حیطه
کاری خود تعریف کرده است.
او را میتوان پدر شاخص کشور خوب و شاخص تولیدشده در
کشور خاص دانست که با هدف توسعه فرایند مدیریت فرهنگ

شاخص کاالی تولیدشده در ایران برابر با  ۲۷درصد است ،به این معنا که تنها  ۲۷درصد از مصرفکنندگان دنیا به محصوالت
تولیدشده در ایران اعتماد دارند و استفاده از آن را به کاالهای تولیدشده در کشورهای دیگر ترجیح میدهند .ایران در این
فهرست و در میان  ۵۰کشور دنیا ،جایگاه آخر را به خود اختصاص داده است.

مصرف کاالهای مختلف در جهان این شاخص را تعریف و ایجاد
کرد.
شــاخص کاالی تولیدشده در کشــور خاص در سال ۲۰۱۴
معرفی شــد .هدف اصلی شــکلگیری این شاخص این بود که
دیدگاه مردم دنیا در مــورد کاالهایی که در بازار مصرف وجود
دارد مورد ارزیابی قرار بگیرد .این شاخص بین  ۰تا  ۱۰۰است و
شاخص  ۱۰۰نشاندهنده این مسئله است که مردم تمایل زیادی
برای استفاده از کاالهای تولیدشده در یک کشور خاص دارند؛ در
حالی که شاخص صفر نشان میدهد کاال اصال محبوبیتی در میان
مردم دنیا ندارد.
JJکدام کشورها باالترین شاخص را دارند؟
طبق گزارش ســال  ،۲۰۱۷مردم دنیا بیشترین اعتماد را به
محصوالت تولیدشــده در کشور آلمان داشتند .در سال گذشته
شاخص کاالهای مصرفی تولیدشده در کشور آلمان برابر با ۱۰۰
بود در حالی که سوئیس در این ردهبندی با  ۲درصد کمتر ،جایگاه
دوم را بــه خود اختصاص داد .در مجمــوع محبوبیت کاالهای
تولیدشده در اتحادیه اروپا بیشتر از کشورهای امریکای شمالی بود.
در سال گذشته شاخص کاالهای تولیدشده در کشورهای اروپایی
برابر با  ۹۲درصد بود در حالی که شاخص محبوبیت و اعتماد به
کاالهای تولیدشده در کشور امریکا برابر با  ۸۱درصد بوده است.
این مقایسه در میان کاالهای تولیدشده در  ۵۰کشور دنیا انجام
شده است .کشورهایی که کاالهای بیشتری در بازار صادراتی دارند
و محصوالتشان در کشورهای بیشتری مورد مبادله قرار میگیرد.
جالب اینجاســت که در میان این کشورها نام ایران هم مشاهده
میشــود ولی شــاخص اعتماد مصرفکنندگان دنیا به کاالی
تولیدشده در ایران برابر با  ۲۷درصد ارزیابی شده است به این معنا
که تنها  ۲۷درصد از مصرفکنندگان دنیا به محصوالت تولیدشده
در ایران اعتماد دارند و استفاده از آن را به کاالهای تولیدشده در
کشورهای دیگر ترجیح میدهند .ایران در این فهرست و در میان
 ۵۰کشــور دنیا ،جایگاه آخر را به خود اختصاص داده اســت و
کشورهای بنگالدش و چین از ایران باالتر هستند.
طبق این ردهبندی شاخص کاالهای تولیدشده در ترکیه برابر با
 ۳۷درصد است و شاخص کاالهای تولیدشده در چین برابر با ۲۸
درصد است در حالی که این کاالها بخش زیادی از بازار مصرف دنیا
را به خود اختصاص دادهاند .به خصوص در بازار پوشاک محصوالت
تولیدشده در این دو کشور محبوبیت بسیار زیادی دارند.
این شــاخص برای مالزی برابر با  ۴۱و برای روســیه برابر با
 ۴۶درصد است .روســیه در این ردهبندی جایگاه  ۲۶را به خود
اختصاص داده است .جایگاه سنگاپور و کره جنوبی به ترتیب 22
و  21است و بزرگی شاخص برای هر دو کشور برابر با  ۵۶درصد
گزارش شده است
بیستمین کشور این فهرست اسپانیا است که شاخص کاالهای
تولیدشــده در آن برابر با  ۶۴درصد است .استرالیا چهاردهمین
کشور این فهرست است و شاخص محبوبیت کاالهای تولیدشده
در این کشور برابر با  ۷۵درصد است .به این معنا که  ۷۵درصد از
مصرفکنندگان دنیا ،به کاالهای تولیدشده در این کشور اعتماد
دارنــد و این کاالها را به تولیدات دیگر در دنیا ترجیح میدهند.
وضعیت این کشور بهتر از نیوزیلند و بدتر از هلند است.

 10کشور اول از نظر شاخص تولیدشده در کشور خاص
رتبه

نام کشور

بزرگی شاخص

۱

آلمان

۱۰۰

۲

سوئیس

۹۸

۳

اتحادیه اروپا

۹۲

۴

سوئد

۹۱

۵

کانادا

۹۰

۶

ایتالیا

۸۵

۷

ژاپن

۸۴

۸

فرانسه

۸۱

۹

امریکا

۸۱

۱۰

فنالند

۸۱

شاخص سال  ۲۰۱۷محصوالت تولیدشده در کشور خاص در
کشورهای منتخب
رتبه

کشور

شاخص

۱۴

استرالیا

۷۵

۲۰

اسپانیا

۶۴

۲۶

روسیه

۴۶

۳۰

آرژانتین

۴۲

۳۷

ترکیه

۳۷

۴۰

مکزیک

۳۷

۴۲

هند

۳۶

۴۹

چین

۲۸

در سال ۲۰۱۷
مردم دنیا
بیشترین اعتماد
را به محصوالت
تولیدشده در
آلمان داشتند.
در سال گذشته
شاخص
کاالهای مصرفی
تولیدشده در
کشور آلمان برابر
با  ۱۰۰بود در
حالی که سوئیس
در این ردهبندی
با ۲درصد کمتر،
جایگاه دوم را به
خود اختصاص
داد

 10کشور آخر از نظر شاخص تولیدشده در کشور خاص
رتبه

نام کشور

شاخص

۵۰

ایران

۲۷

۴۹

چین

۲۸

۴۸

بنگالدش

۲۹

۴۷

فیلیپین

۳۲

۴۶

ویتنام

۳۴

۴۵

اوکراین

۳۵

۴۴

اندونزی

۳۶

۴۳

هند

۳۶

۴۲

رژیم صهیونیستی

۳۶

۴۱

رومانی

۳۷
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آینده ما

جایگاه  ۵۵ایران از نظر ریسکهای زیرساختی در دنیا
خاورمیانه چگونه میتواند از فرصتی که رشد قیمت نفت در اختیارش قرار داده است استفاده کند؟
چرا باید خواند:
با وجود بهبود درآمد
نفتی در کشورهای
خاورمیانه ،اجرای
طرحهای اصالحی
اقتصادی ضروری
است .این اصالحات
اقتصادی میتواند
زمین هساز رشد
اقتصادی در کشورهای
منطقهشود.

کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا در یک سال اخیر شاهد رشد وضعیت
کالن اقتصادی خود بودند و اصالحاتی را نیز در بازارهای اساسی اقتصادی
ایجاد کردند اما نمیتوان از ریسکهایی که همچنان در این بازار وجود دارد
غفلت کرد .ریسکهایی که باعث میشود تا سرمایهگذاران خارجی با احتیاط
بیشتری وارد بازار این کشورها شوند و اجرای پروژهها بسیار سختتر شود.
البته نمیتوان از اجرای طرحهای اصالحاتی در ســالهای اخیر ،ایجاد
تنوع در زیرســاختهای مالی و صنعتی و در نهایت بسترسازی برای رشد
اقتصادی غفلت کرد .در نتیجه اجرای این سیاستها بود که اوضاع اقتصادی
کشورهای منطقه بهبود زیادی پیدا کرد و افق اقتصادی آنها روشنتر از قبل
شد ولی هنوز نقطههای تاریکی هم در این کشورها وجود دارد که ریشه در
بحرانهای سیاســی و اقتصادی و اجتماعی و حتی جنگ و درگیریهای
موجود در برخی از کشورها دارد.
اما سوال اصلی اینجاست که بر چه مبنایی در مورد بهبود اوضاع اقتصادی
در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا صحبت میکنیم؟ چه شاخصها و
فاکتورهایی برای این ارزیابی در اختیار داریم؟
این ارزیابی بر مبنای شاخص ریسک زیرساختها انجام شده است که هر
فصل توسط موسسه بیزینس مانیتور اینترنشنال تهیه و ارائه میشود .از طرف
دیگر یکی از اصلیترین دالیلی که برای بهبود اوضاع اقتصادی این کشورها
اعالم شده است ،رشد فعالیتهای عمرانی است.
به دلیل رشد فعالیتهای عمرانی و ساخت و ساز در این کشورها در فصل
اول ســال  ،۲۰۱۸شاخص توسعه زیرساختهای شهری و صنعتی هم در

متوسط قیمت نفت در بازار جهانی تا سال( ۲۰۲۲دالر امریکا)

منطقه رشد کرده است .البته در برخی از کشورهای منطقه از جمله ایران به
دلیل رکود اقتصادی و نوسان بازار ارز ،بازار ساخت و ساز در رکود قرار دارد و
این رکود بالغ بر  ۵سال است که در بازار ساخت و ساز مشاهده میشود و به
همین دلیل ایران از چرخه رشد فعالیتهای عمرانی در منطقه بازمانده است.
از طرف دیگر در برخی دیگر از کشورها از قبیل یمن و سوریه به دلیل جنگ
و درگیری ،اجرای پروژههای عمرانی متوقف شده است و همین مسئله باعث
شد تا این کشورها در انتهای فهرست کشورهایی قرار بگیرند که در سالهای
اخیر شــاهد رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی بودند .ولی در دیگر کشورها
رشد فعالیتهای عمرانی بسیار مشهود است و به همین دلیل شاخصهای
اقتصادی در اغلب آنها با ســرعت در حال رشــد است که خبر خوبی برای
اقتصاد دنیا و ساکنان این کشورها محسوب میشود.
طبق این گزارش در فصل اول ســال جاری ،بیشــترین رشد شاخص
ســرمایهگذاری در زیرساختها و توسعه زیرساختی در عراق مشاهده شده
است زیرا به کمک سرمایههای خارجی و به مدد ایجاد امنیت نسبی در فضای
داخلی این کشور ،پروژههای عمرانی بسیار زیادی تعریف و اجرا شده است.
عمان هم یکی از کشورهایی اســت که در سالهای اخیر شاهد بهبود
شرایط اقتصادی خود بوده است .رشد درآمد نفت در این کشور و استفاده از
این درآمد برای اجرای پروژههای زیرســاختی و عمرانی و توسعه صنعتی از
مهمترین دالیل بهبود شــاخص در عمان و در نهایت رشد اقتصادی در این
منطقه عنوان شده است.
یکی از بزرگترین اقتصادهای خاورمیانه و شمال افریقا که به دلیل حجم
باالی ذخایر نفتی ،جایگاه مهمی در بازار انرژی دنیا دارد عربســتان است.
طبق آمارهای اخیر در فصل اول ســال  ،۲۰۱۸شاخص ریسک اقتصادی و
زیرساختی در این کشور کاهش یافته است و تنها دلیل آن رشد قیمت نفت
و افزایش درآمد دولت این کشــور است که هم کسریهای مالی دولتی در
سالهای اخیر را جبران کرده وهم فرصت رشد اقتصادی را برای عربستان
سعودی فراهم آورده است.
این ارزیابی بر مبنای شاخصی با عنوان شاخص توسعه زیرساختی تهیه
شده است که در این ردهبندی ایران جایگاه نهم در خاورمیانه و شمال افریقا
و جایگاه  ۵۵را در دنیا دارد.
JJرشد قیمت نفت ،یک نعمت بزرگ برای اقتصاد منطقه
کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال افریقا از افزایش قیمت
نفت و ثبات نسبی تولید منفعت بردند .پیشبینیها حاکی از آن بود که در
ســال جاری متوسط قیمت نفت در دنیا برابر با  ۶۸دالر باشد در حالی که
متوسط قیمت نفت در ســال  ۲۰۱۷برابر با  ۵۴.۷دالر اعالم شده بود ولی
با توجه به تحوالت اخیر در بازار ،به نظر میرســد این پیشبینی نادرست
باشد .هماکنون انتظار داریم در سال  ۲۰۱۸متوسط قیمت هر بشکه نفت در
بازار جهانی به مرز  ۷۴دالر برسد که رقمی بسیار چشمگیر برای کشورهای
صادرکننــده نفت اســت .از طرف دیگر گزارشهایــی هم مبنی بر تمایل
عربستان به حفظ قیمت نفت بیش از  ۷۰دالر مخابره شده است که نشان
میدهد این کشــور هم با ابزارهــا و روشهایی که در اختیار دارد در جهت
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با رشد قیمت نفت ،فشارهای مالی روی دولتهای کشورهای صادرکننده نفت در منطقه کاهش خواهد یافت و حمایت دولت از اقتصاد و
بسترسازی برای رشد اقتصادی در این منطقه ،افزایش .در نتیجه از موج ناآرامیهای اجتماعی که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال
افریقا به دلیل فشارهای مالی روی مردم ایجاد شده است ،کاسته میشود.

تثبیت قیمت در این سطح گام برمیدارد.
با رشد قیمت نفت ،فشارهای مالی روی دولتهای کشورهای صادرکننده
نفت در منطقه کاهش خواهد یافت و حمایت دولت از اقتصاد و بسترسازی
برای رشــد اقتصادی در این منطقه ،افزایش .در نتیجه از موج ناآرامیهای
اجتماعی که در بســیاری از کشــورهای خاورمیانه و شمال افریقا به دلیل
فشــارهای مالی روی مردم ایجاد شده است ،کاسته میشود .از طرف دیگر
انتظار داریم دولتها ســهم زیادی از درآمد نفت را برای اجرای پروژههای
عمرانی ســرمایهگذاری کنند که منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی برای
کشورها خواهد داشت .با افزایش درآمد نفتی در این کشورها است که ریسک
سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی کاهش مییابد و این کشورها با سرعت
زیادی در مسیر اصالح و بازسازی اقتصادی قرار خواهند گرفت.

متوسط قیمت نفت در بازار جهانی تا سال( ۲۰۲۲دالر امریکا)

یمن

لیبی

الجزایر

مراکش

عراق

ایران

اردن

مصر

بحرین

کویت

عمان

عربستان

امارات

قطر

JJبرترین کشورها از نظر شاخص ریسکهای زیرساختی
بیزینس مانیتور شاخص دیگری طراحی کرده است که کشورها را از نظر
سطح ریسک سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی و زیرساختی رتبهبندی
کرده اســت .برای تهیه این شــاخص فاکتورهای مختلفی مــورد ارزیابی
قرار گرفته اســت که از جمله آنها میتوان به فضای رقابتی در بخشهای
زیرساختی و تایم الین اجرای پروژههای ساختمانی ،نحوه تنظیم و اجرای
قراردادهای ســاختمانی ،فضای قانونی ،ریسک بازار کار ،ریسک صنعتی و
ریسکهای اقتصادی بلندمدت و کوتاهمدت و میانمدت اشاره کرد .از طرف
دیگر شــاخص ریسک کشور و شاخص ریسک پروژههای اجرایی هم نقش
مهمی در تعیین این شــاخص دارد .همه این شاخصها میتواند در تعیین
فاکتور ریسک فعالیتهای عمرانی اهمیت داشته باشد و به همین دلیل است
که ارزیابی آنها بسیار مهم است.
در این گزارش شــاخص ریســک فعالیتهای زیرساختی در قطر برابر
با  ۷۲.۲اســت .این شــاخص بین صفر تا  ۱۰۰است و هرچه به عدد ۱۰۰

نزدیکتر باشد ،نشاندهنده کمتر بودن ریسک است.
دومین کشور منطقه از نظر شــاخص ریسک زیرساختی امارات است.
شاخص ریسک در این کشور برابر با  ۷۲اعالم شده است که هم در خاورمیانه
و شــمال افریقا و هم در دنیا جایگاه دوم را دارد .عربســتان سعودی که در
سالهای اخیر اجرای طرحهای اصالحی اقتصادی را در پیش گرفته است
و منابع مالی زیادی برای توســعه صنعت نفت خود در اختیار دارد ،در سال
 ۲۰۱۷توانســت شاخص  ۶۷.۲را به دســت آورد .عربستان سومین کشور
منطقه و نهمین کشــور دنیا از نظر این شاخص ریسک بود .در سال ۲۰۱۷
شــاخص تایم الین اجرای پروژههای عمرانی در این کشــور برابر با ، ۸۱.۷
شــاخص قراردادها برابر با  ۳۸.۹و شاخص فضای قانونی در این کشور برابر

مهمترین زیربخشهای سازنده شاخص ریسک زیرساختی
شاخصها بین  ۰تا  ۱۰۰است و هرچه شاخص به  ۱۰۰نزدیکتر باشد نشان میدهد که ریسک کمتر است
نام کشور
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تای 
ساختمانی
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پروژههای ساختمانی
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ریسک بازار کار

شاخص ریسک
اقتصادی بلندمدت

شاخص ریسک
اجرایی

قطر
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۸۹.۷

۲۴
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۷۶

۴۱.۳
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۳۸.۹
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۸۲.۷

۶۱.۵
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۴۱.۳

۷۱.۲

۵۳.۴

۶۴.۴

۴۳.۳

۱۰.۶
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۲۴
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۳۰.۸
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۴۱.۳

۳۴.۶

۳۱.۷
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آینده ما
با  ۶۳.۵بود .شــاخص قراردادها نشــان میدهد که تا چه اندازه پایبندی به
قراردادهــا وجود دارد و در نحوه تنظیــم قراردادها فاکتورهای مهم مالی و
صنعتی تا چه اندازه لحاظ میشود.
JJجایگاه ایران کجاست؟
در این ردهبندی ایران جایگاه نهم را در میان  ۱۴کشور خاورمیانه و شمال
افریقا دارد .شــاخص ریسک زیرساختی ایران برابر با  ۴۸.۸اعالم شده است
وهمین شــاخص ایران را در جایگاه نهم خاورمیانه و شمال افریقا و جایگاه
پنجاه و پنجم دنیا قرار داده اســت .اصلیترین و بزرگترین ضعف ایران در
فضای رقابتی در اجرای پروژههای زیرســاختی عنوان شده است .شاخص
رقابت در اجرای پروژههای زیرســاختی در ایران برابر با  ۵.۳است در حالی
که این شاخص برای کشوری مانند قطر  ۹۳.۳و برای امارات  ۷۴است .این
نرخ رشد ساالنه قیمت نفت از سال  ۲۰۱۶تا ( ۲۰۲۲درصد)

ردهبندی کشورهای دنیا از نظر شاخص ریسک زیرساختی
شاخصها بین  ۰تا  ۱۰۰است و هرچه شاخص به  ۱۰۰نزدیکتر باشد نشان میدهد که ریسک کمتر است
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نام کشور

شاخص ریسک زیرساختی

رتبه در خاورمیانه و شمال افریقا

رتبه در جهان
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۷
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۸
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۹

۵۵
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۴۷.۶

۱۰

۶۰
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۴۷.۴

۱۱

۶۲
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۴۷.۲

۱۲
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۲۷.۷

۱۳

۱۰۱

یمن

۱۶.۴

۱۴

۱۰۵
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شاخص نشان میدهد شــرکتهای مختلف داخلی و خارجی تا چه اندازه
میتوانند در اجرای پروژههای زیرساختی و عمرانی کشور مشارکت داشته
باشند .در واقع پایین بودن شــاخص تایید کرد که این پروژهها در انحصار
شــرکتهای خاصی است و شــرکتهای بینالمللی و شرکتهای داخلی
توانایی رقابت در این فضا را ندارند .همین مسئله باعث میشود تا نوآوری در
اجرای پروژهها هم محدود باشد.
یکی دیگر از ضعفهای ایران بر مبنای این شــاخص ،شاخص ریسک
اقتصادی بلند مدت عنوان شده است .این شاخص برای ایران برابر با ۱۹.۲
است در حالیکه برای قطر برابر با  ۴۱.۳و برای عربستان برابر با  ۶۱.۵است.
شاخص ریسک سیاســی در کوتاه مدت و بلند مدت هم در ایران کمتر از
 ۳۰پیش بینی شده است .با این تفسیر که هر چه شاخص باالتر باشد و به
عدد ۱۰۰نزدیک تر باشد ،نشان دهنده کمتر بودن ریسک است.
یکی دیگر از شــاخصهایی که در ایجاد شــاخص ریسک زیرساختی
اهمیت دارد ،شاخص ریسک اجرایی است .به این معنا که فعالیتهای اجرایی
در کشــورهای مختلف تا چه اندازه با اختالل روبهرو میشود یا اینکه تا چه
حد خطرات و ریسکهای مختلف در این فضا وجود دارد که مانع از رسیدن
مجریان طرح به زمانبندیهای صحیح میشــود .در این گزارش شاخص
ریســک اجرایی برای ایران برابر با  ۲۸.۴اعالم شــده است که بعد از یمن و
لیبی و الجزایر و عراق پایینترین جایگاه را در کشورهای منطقه دارد .بهترین
وضعیت به کشــور امارات اختصاص دارد به این معنا که بزرگی شاخص در
این کشــور برابر با  ۸۲.۷است و طبق تعریفی که برای این شاخصها ارائه
شده اســت ،هرچه به  ۱۰۰نزدیکتر باشد خطرات کمتری در جریان کار
وجود دارد.
یک شاخص دیگر هم شاخص ریسک کشور است که برآیندی از خطرات
احتمالی اســت که کشور را تهدید میکند .در سال  ۲۰۱۷شاخص ریسک
کشــوری در ایران برابر با  ۲۸.۴بود که باز هم در ســطح بسیار پایینی قرار
داشت .شاخص ریسک کشوری در عراق  ،۹.۷در الجزایر  ،۲۶.۴در لیبی ۲.۷
و در یمن  ۰.۳بود.
JJآخرین کشور این فهرست چه کشوری است؟
در سال  ۲۰۱۷چهاردهمین کشور این فهرست یمن بود که با توجه به
ســالها جنگ و بحران اقتصادی و اجتماعی در این کشور ،موضوعی کامال
قابل ارزیابی و پیشبینی بود .در ســال قبل شاخص ریسک زیرساختی در
یمن برابر با  ۱۶.۴بود که جایگاه  ۱۰۵را در دنیا داشت .در این کشور شاخص
رقابتپذیری در اجــرای پروژههای عمرانی برابر با  ۰.۵بود و اجرای تمامی
پروژههای ساختمانی تنها توسط دولت انجام میشد .بعد از یمن کشورهای
لیبی و الجزایر قرار داشــتند که شاخص ریسکهای زیرساختی در این دو
کشــور به ترتیب برابر با  ۲۷.۷و  ۴۷.۲بود .در سال قبل کشور لیبی جایگاه
 ۱۰۱را در دنیا داشت و الجزایر توانست جایگاه  ۶۴را به دست آورد.
شاخص ریسک یمن در سال  0.3 ، ۲۰۱۷بود که نزدیکترین شاخص
به عدد صفر است و نشاندهنده باال بودن خطر در این کشور جنگزده است.
این شاخص نشان میدهد که یمن یکی از پرریسکترین کشورهای منطقه
است و هرساله بخش زیادی از سرمایههای انسانی و فیزیکی این کشور در
جریان درگیریها از بین میرود.
در پایان باید گفت در شــرایطی که قیمت نفت در بازار جهانی در حال
افزایش است ،بهبود زیرساختهای مالی و صنعتی در این کشورها امکانپذیر
خواهد بود و موانع مالی در این زمینه از بین میرود .اســتفاده بهینه از این
منابع مالی است که میتواند توسعه اقتصادی کشورها را به همراه بیاورد و
باید در این جهت حرکت کرد وگرنه این فرصت به سرعت از دست میرود.

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

چرا کارتهای اعتباری در ایران استفاده نمیشود؟

آرزوی محال

عکس :رضا معطریان

همه ما چند ورق پالستیکی توی کیفهایمان داریم که به آن میگوییم کارت اعتباری درحالیکه دنیا این
اصطالح را برای ابزار دیگری به کار میگیرد« .آیندهنگر» در این شماره سراغ داستان کارت اعتباری رفته
است .چرا در ایران بانکها پیش از اینکه پولی به آنها بدهید ،براساس اعتبارتان به شما امکان خرید کاال و
خدمات را نمیدهند؟

نگـاه

فروش آینده

هماکنون خرید کنید و ماهها بعد پرداخت کنید

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
ابزارهای مالیای
وجود دارد که در ظاهر
به نفع خریدار است اما
در نهایت به کمک تولید
میآید .در این گزارش
درباره یکی از آنها
یعنی کارت اعتباری
میخوانید.

JJصدور کارت  3.5برابر جمعیت کشور
همه ما چند ورق پالستیکی در ابعاد استاندارد در کیفهایمان
داریم و وقتی کســی از ما بپرسد اینها چیســت میگوییم کارت
اعتبــاری .اما در دنیا اصطالح کارت اعتباری برای وســیله دیگری
مورد استفاده قرار میگیرد .کارت اعتباری ابزاری است که به جرئت
میتوان گفت اســتفاده از آن در ایران به نــدرت اتفاق میافتد تا
جایی که انگار هیچوقت در اقتصاد ما جایی نداشته است .ورقهای
پالستیکی که در کیف ایرانیان جا خوش کرده و مردم با اطمینان
بــه آن از مراکز فروش کاال و خدمات خرید میکندdebit card ،
یا کارتهای نقدی یا به اصطالح بانک مرکزی کارت برداشت است
که با پشتوانه موجودی حساب افراد در اختیارشان قرار گرفته است.
مصــرف کارتهای نقدی فرایند پیچیــدهای در اقتصاد ندارد .این
کارتها تنها جایگزینهایی برای اسکناس است و امکان دسترسی
الکترونیکی مشــتریان به موجودی حسابشــان را فراهم میکند.
براســاس آمار منتشرشــده از عملکرد پرداخت بانــک مرکزی ،تا

فروردینماه سال  271 ،96میلیون و  333هزار فقره کارت برداشت
صادر شده است و البته تعداد کل کارتهای صادرشده از سوی نظام
بانکی اعم از کارتهای برداشــت ،هدیه ،اعتباری و الکترونیک 3.5
برابر جمعیت ایران است .در جدیدترین گزارش البته بانک مرکزی
اعالم کرده که تا آذرماه ســال  218 ،96میلیون و  633هزار فقره
کارت برداشت صادر کرده است و این آمار تا دیماه به  226میلیون
و  975فقره کارت رسیده است .آمار جالب بانک مرکزی از صدور
انواع کارتها نشان میدهد که استفاده از پول الکترونیکی به جای
پرداخت نقد تا چه اندازه بین مردم جای خود را باز کرده و البته در
بین انواع کارتهای صادرشده ،کارتهای اعتباری هم دارای ردیفی
اســت که نشــان میدهد بانکها از طریق صدور آن به تعدادی از
مشتریان تسهیالت پرداخت کردهاند .بانکها در دیماه سال گذشته
 3میلیون و  600هزار فقره کارت اعتباری صادر کردهاند که نشــان
میدهد به بیش از  3میلیون نفر تسهیالت اعتباری پرداخت شده
است .آمار صدور کارتهای اعتباری و برداشت به خوبی گویای این
اســت که کارت اعتباری به اندازه کارتهای برداشت و نقدی مورد
توجه عموم مردم نیست هرچند دولت در مواقعی تالش کرده مردم
را با استفاده از این کارتها بیشتر آشنا کند.

کدام بانکها بیشترین کارت هدیه را تا دیماه  96صادر کردهاند؟

JJطرح ناکام کارت اعتباری برای خرید لوازم خانگی
ایرانی
در سال تعمیق رکود تورمی یعنی سال  ،94وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و بانــک مرکزی اجرای طرح خرید لوازم خانگی و کاالی
بادوام ایرانی با استفاده از کارتهای اعتباری را کلید زدند .طرحی که
به اختالف بانک مرکزی و وزارت صمت در دوره نعمتزاده منجر شد
و البته بعدها سخنگوی اتحادیه لوازم خانگی آن را چیزی بیش از
یک شوخی ندانست .طرح صدور کارت اعتباری برای خرید کاالی
ایرانی از ســال  93کلید خورد تا مرهمی برای رکود تورمی اقتصاد
باشد اما تا ســال  95به نتیجه مطلوب نرسید و در سال  96کمتر
مطرح و یا دنبال شــد .قرار بود در این طرح بانکها براساس اعتبار
مشــتریان کارتهای اعتباری برای خرید کاالی بادوام ایرانی صادر
آمار صدور انواع کارت بانکی تا دیماه سال 96
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کل کشور

شهرستان

تهران

انواع کارت

226،975،358

181،045،130

45،930،228

کارت برداشت

3،600،738

2،911،014

689،724

کارت اعتباری

110،493،990

56،522،023

53،971،967

کارت هدیه  /خرید

3،955،759

3،199،853

755،906

کارتهای پول الکترونیکی
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بانک مرکزی برای دارندگان کارتهای اعتباری الزام خرید کاالی ایرانی را هم در نظر نگرفته بود که این هم به
نوبه خود نشان میداد که طرح کارت اعتباری برای خرید کاالی ایرانی در مرحله اجرا تا چه اندازه با آنچه به
عنوان هدف این طرح ذکر شده بود ،فاصله گرفته است.

کنند تا قفل انبار کارخانههای ایرانی با فروش حقوق آینده مشتریان
شکسته شود و گردش مالی در بازار به رکود تقاضا پایان بدهد اما در
تابستان سال  ،95قائممقام وقت وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم
کرد که تنها  100هزار کارت اعتباری صادر شده و مردم با استفاده
از این کارتها تنها  16هزار میلیارد تومان کاال خریدهاند .طرحی که
تقریبا در چهار سال تصدیگری دولت یازدهم وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و بانک مرکزی را درگیر کرده بود ،از نظر گروه دریافتکننده
کارت و کاالی هدف مدام دچار تحول میشد.
وزیر صنعت در خردادماه ســال  95در نامهای به رئیسجمهور
خواســت که با در نظر گرفتن تمام کارکنان دولت به عنوان گروه
هدف به حجم بیشتری از افراد کارت اعتباری تخصیص داده شود.
در شهریورماه ســال  95بانک مرکزی از صدور کارتهای اعتباری
سه رنگ خبر داد که ســقف بازپرداخت آن  36ماهه بود .براساس
این طرح قرار بود کارتهای اعتباری در سه رنگ طالیی ،نقرهای و
برنز صادر شود که تفاوت آن در سقف اعتبار بود .بانک مرکزی برای
دارندگان این کارتها الزام خرید کاالی ایرانی را هم در نظر نگرفته
بود که این هم به نوبه خود نشان میداد که طرح کارت اعتباری برای
خرید کاالی ایرانی در مرحله اجرا تا چه اندازه با آنچه به عنوان هدف
این طرح ذکر شــده بود ،فاصله گرفته است .هدفی که در اطالعیه
شورای پول و اعتبار درباره طرح صدور کارت اعتباری ایجاد تحرک
در اقتصاد و حمایت از تولید داخلی بود.
در میانه سال ُ 95دم خروس عدم همکاری بانکها و کمبود منابع
آنها در اجرای این طرح بیرون زد .رسانهها در پاییز همان سال از این
خبر دادند که بانکها در پاسخ به درخواست صدور کارت اعتباری
اعالم بیاطالعی کرده و میگویند که قصدی برای اجرای این برنامه
ندارند .از ســوی دیگر در همین بُرهه زمانی زمزمه ورشکستگی و
ادغام موسســات مالی و اعتباری پیچید و بسیاری از بانکها اعالم
کردنــد که بار دیگر تکالیفی که دولت به آنها محول کرده از جمله
وام قرضالحســنه ازدواج آنقدر سنگین بوده که نمیتوانند منابع
الزم را برای اجرای طرح صــدور کارت اعتباری برای خرید کاالی
ایرانی تامین کنند .صدور کارت اعتباری برای خرید کاالی ایرانی در
همین کش و قوسها بود که با آغاز دوازدهمین دور انتخابات ریاست
جمهوری و تغییر مدیران کمتر در اخبار دیده و شنیده شد و دیگر
ادامه پیدا نکرد.
JJچرا نه؟
کارتهای اعتباری روشی درست برای تحریک تقاضا و گردش
مالی بیشتر در اقتصاد به نظر میرســد اما تجربه اقتصاد ایران در
ایــن زمینه با احتیاط بیش از اندازه بانک مرکزی که مورد اعتراض
تولیدکنندگان قرار گرفت و البته مشکالت مالی ناشی از تحریمها و
عدم انطباق شبکه بانکی کشور با نظام بانکی جهان به جای خوبی
نرسید .هرچند بانک مرکزی مدعی است که تا دیماه سال  96بیش
از  3میلیون کارت اعتباری صادر کرده اســت که  680هزار فقره
از آن سهم تســهیالتگیرندگان تهرانی و بیش از  2میلیون فقره
کارت هم سهم تسهیالتگیرندگان دیگر استانهاست .کارتهای
اعتباری که در دیگر اقتصادهای دنیا به طور معمول در اختیار مردم
قرار میگیرد روشی خوب برای رونق خرید کاال و خدمات است اما
احتیاط نهادهای مرجع و مالی ایران در این زمینه باعث شده این ابزار
کمتر در بین مردم کشور شناخته شده باشد.

صدور کارتهای اعتباری و برداشت تا دیماه سال 96
کارتهای برداشت

تهای اعتباری
کار 

بانک

2،645،777

35،231

اقتصاد نوین

5،589،616

530

انصار

798،940

0

نزمین
ایرا 

9،278،943

268،715

پارسیان

3،285،293

9،243

پاسارگاد

5517468

0

تبانک ایران
پس 

1535019

14،812

آینده

11973540

249،668

تجارت

3271190

9،510

توسعه تعاون

49475

0

توسعه صادرات

1535358

1،859

حکمت ایرانیان

34669

434

خاورمیانه

23247574

1،219،308

دی

19227769

7،488

رفاه

1636791

3،114

سامان

28771498

161،826

سپه

854335

26،814

سرمایه

1498588

3،628

سینا

2662557

14،867

شهر

18437138

3،290

صادرات ایران

112630

1،231

صنعت و معدن

0

-

ضالحسنه رسالت
قر 

4413226

4،948

قرضالحسنه مهر ایران

4155940

-

قوامین

230493

-

کارآفرین

12587868

13،146

کشاورزی

471797

4،368

گردشگری

7431464

5

مسکن

23247574

1،219،30

ملت

32305312

27،270

ملی

99209

-

موسسه اعتباری توسعه

0

-

موسسه اعتباری ملل

68307

موسسه اعتباری کوثر

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادودو ،خرداد 1397

93

نگـاه

مشتری در مقابل فروش
درآمد آیندهاش کاالی خوب میخواهد

چرا کارت اعتباری در ایران کمرونق است؟ علی اصغر سعیدی تحلیل میکند
کارتهای اعتباری یک حلقه از زنجیرهای است که در پایان به رونق تولید کمک میکند .علتهای مختلفی
برای عدم حضور پررنگ کارتهای اعتباری در ایران وجود دارد اما چه زمانی سیستم اعتبار و فروش

درآمد آینده به نفع تولید داخل حرکت میکند؟ علیاصغر سعیدی جامعهشناس اقتصادی در گفتوگو

با «آیندهنگر» به این سوال پاسخ میدهد .به گفته سعیدی بیش از سه عامل باعث شده شرکتهای

چندمنظوره صادرکننده کارتهای اعتباری در ایران فعالیت نکنند و نهادهای مالی ایران هم کمتر کارت
اعتباری صادر کنند .سعیدی میگوید هرچند کلیشهای است اما فروش درآمد آینده مردم در قالب

کارتهای اعتباری زمانی به کمک تولید میآید که تولیدکننده کاالی باکیفیت دست مردم بدهد.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید بدانید چرا استفاده
از کارت های اعتباری در ایران رایج
نیست و تجربه دولت در فروش
لوازم خانگی با استفاده از این کارت
هاموفقیتآمیزنبودهاستگفت
وگوی آیند ه نگر با دکرت سعیدی
رابخوانید.

اعتبار ،فروش
درآمد آینده است
و کسی که از طریق
اعتبار خرید
میکند جنس برتر
را میخواهد و
کمتر سراغ جنس
کمکیفیت میرود
چون باید بهره
بدهد
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کارتهــای اعتباری که با در نظر گرفتن پشــتوانه مالی افراد در
سیستمهای بانکی دیگر کشورها صادر میشود ،در ایران کمتر شناخته
شده است .علت عدم فراگیری این ابزار مالی در ایران چیست؟

جالب اســت بدانید که حتی بعضی صاحبان کســبوکار شــناختی از
کارتهای اعتباری ندارند .سقف اعتبار این کارته ا براساس گردش مالی تغییر
میکند و به این ترتیب میزان و نوع اعتبار را کم و زیاد میکنند .برای مثال
صاحبان کسبوکارهای بزرگی که از امریکن اکسپرس کارت اعتباری دریافت
کنند ،تا مبلغ یک میلیون دالر اعتبار دارند یعنی صاحب این کارت میتواند
با این اعتبار به یک گالری نقاشی برود و بدون پرداخت پول نقد یا بدون اینکه
پولی در حسابش داشته باشد ،یک اثر هنری گرانقیمت را خریداری کند .در
ایران البته کارت اعتباری فراگیر نیست که آن هم علتهایی دارد.
یکی از علتهای این مســئله عدم ارتباط بانکی و مالی ایران با دنیاست.
متاسفانه ارتباط بانکی ما با دنیا قطع است و هیچ نهاد بینالمللی را نمیبینید
که یک نهاد مالی یا بانک را در ایران شناسایی کند و آن بانک یا نهاد به عنوان
نماینده برای مثال ویزاکارت یا دیگر شــرکتهای فعال در این زمینه برای
شرکتهای مختلف کارت اعتباری صادرکند.
علت دوم ،عدم وجود نهاد مســتقل مالی در ایران است .اگر فرض کنیم
که هیچ مشکل سیاسی در برقراری ارتباط بانکی و مالی با بانکهای خارجی
برای نهادهای مالــی در ایران وجود ندارد ،این نهادها برای انتخاب همکار و
نماینده به منظور صدور کارت اعتباری در ایران با نهادهای مســتقل مالی
است که ارتباط میگیرند .بانکهای دولتی یا نهادهای مالی دولتی برای این
شرکتهای چندمنظوره جذاب نیست .اینجا مسئله حسابرسی است .ممکن
اســت بانکهای دولتی هم حسابرسی کنند اما نهاد مستقل مالی براساس
اطالعات مشــتری برای او حســاب باز میکند .حسابرسی نهادها مشخص
میکند گذشــته مالی فرد چیست و حســاب و کتاب او چگونه است و این
حساب و کتاب مثبت اســت ،حداقل میزان پرداختی که انجام شده چقدر
است .البته یک نکته هم در پرانتز بگویم که این نهادها بالفاصله پس از خرید،
مشتری را ملزم را به پرداخت نمیکنند و بیشتر آنها دوست دارند افراد بیشتر
در قرض باشند برای همین حداقل مبلغ را در بازپرداخت منظم بدهیهایشان
در کارتهای اعتباری در نظر میگیرند .متاسفانه چنین نهاد مستقل مالیای
در ایران نیست .بانک مرکزی هم نهادی به اسم اداره نظارت بر اعتبارات بانکی
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راهاندازی کرده است که به بانکه ا اطالع میدهد که هر فردی به چه میزان
و چند بار وام بانکی دریافت کرده اما هیچ حسابرسیای بر گردش مالی افراد
و تعیین اعتبار آنها براساس این مسئله وجود ندارد .به نظر من این دو عامل
بسیار مهمی است که چرا کارتهای اعتباری به کشور وارد نشده است.
عامل سوم اطالعاتی است که یک نهاد مستقل مالی میتواند از افراد بگیرد
و البته بهروز بودن اطالعات هم مهم اســت .یک موسسه مالی مستقل این
اقتدار را دارد که از ســازمانهای مختلف اطالعات را دریافت کند و بررسی
کنــد و موقعیت فردی را کــه کارت اعتباری برای او صادر کرده براســاس
اطالعات جدید بهروز کند .این بررســی متفاوت از بررســیای است که به
هنگام درخواست کارت اعتباری از سوی مشتری و تعیین میزان اعتبار انجام
میشــود .فقدان این عامل هم در عدم ورود شرکتهای معتبر صادرکننده
کارت اعتباری به ایران مهم است.

یک نکته که در مورد شرکتهای صادرکننده کارتهای اعتباری
ها به مقروض
وجود دارد و به آن اشاره کردید ،تمایل بیشتر این شرکت 
نگه داشتن مشتری است .این نگرانی همیشه در ایران تبلیغ شده که
سیســتم خرید براســاس اعتبار آینده میتواند دارایی افراد را برای
مدتهای طوالنی به مالکیت غیر درآورد ،مســئلهای که در ایران کمتر
پذیرفته شده است .با توجه به ساختار اقتصاد ایران و نظریات حاکم بر آن
فکر میکنید صدور کارت اعتباری تا چه اندازه مورد پذیرش قرار بگیرد؟
این نکته برای جامعه کاسبان و تولید ایرانی تا چه اندازه پذیرفتنی است
که با فروش درآمد آینده مشــتریاش سر کند درحالیکه همیشه این
اعتبارات برای طرف فروشنده یا بهتر بگوییم تولیدکننده در نظر گرفته
میشده است؟

ببینید ،مقدار تسهیالتی که برای مصرفکنندگان در این کارته ا در نظر
میگیرند اهمیت دارد .در گذشــته جامعه ایران بیشتر تولیدی بود و بحث
صنعتی شــدن هم مطرح شــده بود برای همین اعتبارات بیشتر به سمت
تولیدکننده میرفت .این بحث همیشه بود که تولیدکننده باید با اعتبارات
بانکهای تخصصی یعنی بانکهای خاص صنعت ،معدن ،تجارت و هر حوزهای
کــه او در آن کار میکرد و به هر نحو ممکن جلو برود .درواقع در یک دوره
سوبسید اعتباراتی به تولیدکننده میدانند تا برنامههای توسعهای را جلو ببرند
و البته تولیدکننده هم نمیتوانست بدون اعتبارات و به تنهایی تا جایی تولید

هرچند در سیستم اعتباری آینده فرد را میخرید اما
این فروش آینده یا خرید آینده توسط تولیدکننده یا
موسسات مالی به گردش اقتصادی آنها کمک میکند.

کند که دولت به توسعه اقتصادی مورد نظر با رشد باال برسد و جلو برود .جامعه
اقتصادی ایران بیش از پنج دهه است که تغییر کرده است .در آن زمان جامعه
تولیدی بود اما امروز در یک جامعه مصرفی زندگی میکنیم .امروز استفاده
از کارتهای نقدی که از طریق دستگاههای خودپرداز و کارتخوانه ا پول را
به گردش درمیآورند اقدامی برای تســهیل خرید و کمکی به خریدار است.
هرچند در سیستم اعتباری آینده فرد را میخرید اما این فروش آینده یا خرید
آینده توســط تولیدکننده یا موسسات مالی به گردش اقتصادی آنها کمک
میکند .باالخره کارخانهه ا احتیاج دارند که مصرفکنندگان کاالیشان را بخرند
و این مصرفکنندگان اکنون توان خرید ندارند پس باید به کسانی که گذشته
خوب مالی دارند اعتبار خرید داد .با همین رویکرد برای کارمندان شرکتهای
کوچک و بزرگ اعتبار قایل شدند و پس از شکلگیری موسسات مالی گذشته
طوالنیتر افراد در اینباره دیده شد و براساس آن گذشته اعتبارات مورد نظر
تخصیص داده شــد .برای مثال از نظر یک موسسه مالی مستقل افرادی که
به عنوان کارمندان دولت فعالیت میکنند ثبات مالی و شــغلی دارند پس
میتوان با اطمینان بیشتر برای آنها اعتبار در نظر گرفت چراکه در آینده توان
بازپرداخت دارند .این افراد میتوانند در مدت مشخص و البته با سود که به نفع
موسسات مالی است اعتبار در نظر گرفتهشده را بازگردانند.
نکته دیگر پرداخت اقساطی است که باز هم به تولید کشور کمک میکند.
البته پرداخت اقساطی با این سیاست حاکمیته ا به اجرا دربیاید که مردم از
اعتبار تخصیص دادهشده برای خرید کاالی بادوام داخلی استفاده میکنند.
خرید کاالی وارداتی و یا کاالی قاچاق توسط این اعتبار یک شکست است.
حرکت سیستم اعتبار با خرید کاالی خارجی به نفع تولید نیست بلکه چرخ
کارخانههای دیگر کشــورها را به گردش درمیآورد .اگر تولید کار خودش را
انجام دهد یعنی کاالی باکیفیت بســازد ،خدمات پس از فروش دائر کند و
مشتریمدار باشد ،صدور کارت اعتباری برای خرید کاالی بادوام داخلی راهی
موثر برای تقویت سیستم اقتصادی و حمایت از تولید است .در سیستمهای
مالی مختلف برای اینکه در دوره رکود قدرت خرید مردم محدود نشود ،میزان
اعتبار افراد را در کارتهای اعتباری افزایش میدهند تا مردم را به خرید بیشتر
دلگرم کنند و هم به تولید کمک کنند .البته این اقدام هم با بررسی گزارش
وضعیت مالی فرد انجام میشود.

در ایران طرح کارت اعتبــاری برای خرید کاالی ایرانی با روی کار
آمدن دولت یازدهم مطرح شد .تقریبا بحث از سال  94جدیتر شد اما در
عمل به جایی نرسیدیم .اول قرار بود این اعتبارات برای خرید کاالی بادوام
ایرانی مثل لوازم خانگی استفاده شود بعد دایره خرید به لوازم خارجی هم
کشیده شد و در پایان به جایی نرسید .چرا این طرح شکست خورد؟

یک جمله کلیشهای وجود دارد که البته به نظر من با وجود کلیشه شدن
هنوز هم مهم است و گفتن آن بهجاست .این جمله این است« :محصوالت
داخلــی کیفیت ندارد ».فــرد با دریافت کارت اعتبــاری درآمد آیندهاش را
میفروشد و میخواهد در مقابل این خیلی چیزها به دست بیاورد .یک کاال
چند ارزش دارد که یکی از آن ارزشه ا مبادله اســت .بزرگانی مثل مارکس
هــم البته ارزش هــر کاال را به نیروی کار کارگری که در آن به کار رفته هم
میدانند اما گذشــته از ارزش مبادله که در بازار معنی پیدا میکند ،هر کاال
ارزش دیگــری هم دارد که آن ارزش مصرف اســت .چنان مهر فرهنگی به
پیشانی برخی کاالها میخورد که انگار عضوی از خانواده فرض میشوند .این
کاالها مثل بچه ناقصالخلقه وارد خانواده نمیشوند که پس از مدتی همه با
کمال ناراحتی بپذیرند که ماندنی نیست و از دسته رفته است .متاسفانه کاالی
داخلی به کیفیتی تولید نمیشود که بهجای این بچه ناقصالخلقه یک مهمان
برای خانواده باشد آن هم به مدت طوالنی .امروز کاالی بادوام تبدیل به بخشی
از خانواده میشود .مردم با تلویزیون ،یخچال و خودرویشان زندگی میکنند و

آن را عضوی از خودشان میدانند.
نکته دوم ،عدم انباشت در کارخانههای داخلی است .به دالیل مختلف از
جمله تثبیت نشدن بخش خصوصی و مالکیت خصوصی ،کارخانهه ا امیدی
به انباشــت و تولید کاالی باکیفیت ندارند .کاالیی با کیفیت تولید میشود
که تولیدکننده آن چشــماندازی بلندمدت داشته باشد .به طور معمول این
چشمانداز بین تولیدکنندگان ایرانی وجود ندارد تا با انباشت مقدمات کیفیت
کاال را باال ببرند چراکه معلوم نیســت در آینده خودشــان صاحب اموالشان
باشند .در حافظه تاریخی تولید ایران همیشه مسائلی مثل مصادره و ملی شدن
وجود دارد که به تولیدکننده هشدار میدهد ثروت حد و حدودی دارد .این
مسئله به طور مستقیم بر کیفیت کاال اثر میگذارد که البته کمتر به آن توجه
میشود .تولیدکنندهای ارتباط پایدار با مصرفکننده برقرار میکند که خودش
هم پایدار باشد .کسی که پایدار نباشد نمی تواند کاالی پایدار درست کند.
به مثال کارخانه ارج نگاه کنید که در یک دوره محصوالت باکیفیت خانگی
تولید میکرد .با وجود گذشت 10سال از فوت برادر بزرگ ،دیگر برادران در
ها برای تولید و تنوع بیشــتر و
همان کارخانه راه او را ادامه میدهند و مدت 
کیفیت باالتر آن میدوند .این نشان میدهد که آنها در چشماندازشان خود را
پایدار میدیدند .تولیدکننده باید احساس امنیت کند تا بتواند کارخانهاش را
گسترش دهد ،شغلهای جدید ایجاد کند ،تکنولوژی بیاورد .همه این عوامل
رابطهای را میسازد که براساس آن فرد جنس خارجی نمیخرد و سراغ جنس
یرود.
داخلی م 
در مورد صدور کارتهای اعتباری خرید ایرانی در ظاهر عدم تامین
منابع مالی مهمترین علت بود.

صاحبان
کسبوکارهای
بزرگی که از
امریکن اکسپرس
کارت اعتباری
دریافت کنند ،تا
مبلغیکمیلیون
دالر اعتبار دارند
یعنی صاحب این
کارت میتواند با
این اعتبار به یک
گالری نقاشی
برود و بدون
پرداخت پول نقد
یا بدون اینکه پولی
در حسابش داشته
باشد ،یک اثر
هنری گرانقیمت
را خریداری کند

به نظر من کار بانک مرکزی خیلی شتابزده بود .مصرفکننده را نمیتوان
وادار کرد به هر قیمتی یک کاالی خاص را بخرد .حتی اگر پول مجانی به او
بدهید وادار کردن اثری ندارد دیگر چه برســد به اعتبار .اعتبار فروش درآمد
آینده است و کسی که از طریق اعتبار خرید میکند جنس برتر را میخواهد
و کمتر سراغ جنس کمکیفیت میرود چون باید بهره بدهد.
نکته مهم دیگر نیاز اســت .ممکن اســت زمانی اعتبار را فراهم کنید و
مشتری را ترغیب یا وادار به خرید کاالیی کنید اما به دلیل عدم نیاز اتفاقی
نیفتد .هرچند این نیاز رفتهرفته بیشتر با کاالی خارجی تامین میشود چراکه
این کاالها بیشــتر نمایشدهنده ثروت اســت و داشتن آن تظاهر بیشتر به
ثروتمندی است .در کاالی داخلی این تظاهر به ثروتمندی وجود ندارد حتی
اگر پول زیادی بابت آن بپردازید.

نکتههایی که باید بدانید
[جامعه اقتصادی ایران بیش از پنج دهه است که تغییر کرده است .در گذشته جامعه تولیدی
بود اما امروز در یک جامعه مصرفی زندگی میکنیم.
صالخلقه یک
[متاسفانه کاالی داخلی به کیفیتی تولید نمیشود که به جای یک بچه ناق 
مهمان برای خانواده باشد آن هم به مدت طوالنی.
[در سیستمهای مالی مختلف برای اینکه در دوره رکود قدرت خرید مردم محدود نشود،
میزان اعتبار افراد را در کارتهای اعتباری افزایش میدهند.
[حرکت سیستم اعتبار با خرید کاالی خارجی به نفع تولید نیست بلکه چرخ کارخانههای
دیگر کشورها را به گردش درمیآورد.
[گذشته از ارزش مبادله که در بازار معنی پیدا میکند ،هر کاال ارزش دیگری هم دارد که آن
ارزش مصرف است.
[مصرفکننده را نمیتوان وادار کرد به هر قیمتی یک کاالی خاص را بخرد .حتی اگر پول
مجانی به او بدهید وادار کردن اثری ندارد ،دیگر چه برسد به اعتبار.
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نگـاه

ی تولیدکننده
دوست مصرفکننده و حام 
اقتصاد ایران به کارت اعتباری نیازمند است؟

احمد حاتمی یزد
تحلیلگربانکی

چرا باید خواند:
رواج کارت های
اعتباری چه کمکی به
اقتصاد ها می کند؟
چرا بانک های ایرانی
کارت های اعتباری
محدودی صادر می
کنند؟ حاتمی یزد
تحلیلمیکند.

عــدم رواج کارتهــای اعتباری در ایران به مشــکالت تکنیکی
یگــردد ،از جمله عدم توافق کارشناســان فقهی و بانکی درباره
بازم 
مسئله سود .با استفاده از کارت اعتباری هر زمان که تمایل داشتید تا
سقف تعیینشده از اعتباری که بانک برای شما در نظر گرفته استفاده
یکنید .البته مبلغی را که خرید کردهاید باید زمانی با محاسبه سود به
م 
بانک بازگردانید .بعضی منابع شرعی این مسئله را از مصادیق معامالت
ربوی میدانند.
در یــک روش برای حل مســئله از این بحث شــده که اعتبار
تخصیصیافته اگر خرج کاالی مصرفی یا خدماتی شود ،در چارچوب
یگیرد و خریدار میتواند در مدتزمان مشخصی
ی جای م 
عقود اسالم 
اصل پول و سود آن معامله را به بانک بازگرداند .هرچند این روش در
مواردی به صدور کارت اعتباری انجامیده اما ماهیتا با کاربردهای آن
سازگار نیست.
سیستم کارت اعتباری بیشتر شــبیه به  over draftیا اعتبار
افزوده یا اعتبار حساب جاری است over draft .یک اصطالح بانکی
اســت و به اعتبار حساب جاری اطالق میشود که صاحب آن در هر
یکند و
زمان که تمایل داشــت به آن پول واریز و از آن برداشــت م 
یکنند .البته از
در فاصله زمانی واریز و برداشــت سود را محاسبه م 
نظر کارشناسان فقهی اعتبار حساب جاری هم مشکل فقهی داشت
و هنوز روش حل مسئله بین کارشناسان بانکی و فقهی مورد بررسی
قرار نگرفته است.
کارت اعتباری به معنای رایجــی که در دنیا وجود دارد ،در ایران
صادر نمیشود .بعضی بانکه ا برای مشتریانشان ابزاری به اسم کارت
یکنند اما بهره آن باالست یا روش حسابداریشان به
اعتباری صادر م 
گونهای است که مشتری چه یک سال بعد و چه سه ماه پس از خرید
باید میزان سود مشخصی را بپردازد.
تجربــه خــود من بهره  40درصــد بــرای کارت اعتباری یکی
از بانکهای تجاری کشــور اســت چراکه خریــد کاال و خدمات در

نکتههایی که باید بدانید
[در واقع با صدور و رواج کارتهای اعتباری ،اعتباری که پیش از این به فروشندهه ا و
کارخانهجات داده میشد به مصرفکننده داده میشود تا از طریق این کارته ا خودش را
بدهکار کند و بعدا بدهیاش را بپردازد.
[کارت اعتباری به معنای رایجی که در دنیا وجود دارد ،در ایران صادر نمیشود.
[رواج کارتهای اعتباری را میتوان روشی برای تامین مالی مصرفکنندگان در نظر گرفت.
[با فرایند تسهیل خرید مصرفکننده ،اعتبار به طور غیرمستقیم فایدهاش را به کارخانهجات
و تولیدکنندگان میرساند و از این طریق فروش کاالیی که در انبارها مانده آسان میشود.
ی برای تسهیل شرایط به نفع مصرفکننده وجود ندارد.
[متاسفانه در ایران هیچ نظام 
[بهتر است هیئت دولت و بانک مرکزی جدیتر به مسئله کارت اعتباری بپردازد تا اقتصاد
ایران هرچه زودتر از فواید آن بهرهمند شود.
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ی مربوط دانستند و
مدتزمان پیش از بازپرداخت را به عقود اســام 
اعتراض من هم نتیجهای نداشت .زمانی که دیدم باید برای بازپرداخت
مبلغ  40درصد در یک سال سود بدهم ،بالفاصله کارت را باطل کردم
چراکه استفاده از آن مقرون به صرفه نبود .درواقع عدم تفاهم قانون و
کارشناسان در اینباره هزینه استفاده از کارت اعتباری برای مشتری
را افزایش داده است اما همچنان صادر میشود .البته دولت یک تجربه
ناموفق در صدور کارت اعتباری برای خرید کاالی ایرانی هم داشت که
آن هم به نتیجه مطلوب نرسید اما یک نمونه قابل توجه است.
بــه طور حتم وجــود کارت اعتباری و خریــد کاال و خدمات از
ایــن طریق برای اقتصاد ایران مفید خواهد بــود .در واقع با صدور و
رواج کارتهای اعتباری ،اعتباری که پیش از این به فروشــندهه ا و
کارخانهجات داده میشد به مصرفکننده داده میشود تا از طریق این
کارته ا خودش را بدهکار کند و بعدا بدهیاش را بپردازد .هرچند در
ظاهر این مسئله تخصیص اعتبار به خریدار است اما در نهایت به نفع
تولید و فروشندگان تمام میشود.
گذشــته از خرید کاال ،کارت اعتباری یک ابزار مالی خوب برای
خرید انواع خدمات از جمله خدمات بیمارســتانی و آموزشی است
یعنی خدماتی که مردم ممکن اســت برای دسترسی به آن در زمان
مشخص پول کافی نداشته باشند اما با استفاده از اعتبارشان به خدمات
مورد نظر برسند .از این نظر استفاده از کارتهای اعتباری به افزایش
ی و کاهش تشــویشهای مالی مصرفکنندگان
رضایتمندی عموم 
خدماتمیانجامد.
ی برای تســهیل شــرایط به نفع
متاســفانه در ایران هیچ نظام 
مصرفکننده وجود ندارد .رواج کارتهای اعتباری را میتوان روشی
برای تامین مالی مصرفکنندگان در نظر گرفت .نکته دیگر اینکه رواج
کارتهای اعتباری در نظام اقتصادی ایران عالوه بر رونق خرید کاال به
رونق خدمات حتی خدمات حمل و نقل میانجامد .نکته سوم اطمینان
بیشــتر بانکه ا از بازگشت مطالباتشان است .اعتباری که بانکه ا به
کارخانهجات میدهند کالن است و خطر عدم بازگشت آن و انباشت
مطالبات معوق در مورد وامهای کالن قویتر از اعتبارات خردی است
که بانکه ا به شهروندان اختصاص میدهند.
البته باز هم با فرایند تســهیل خرید مصرفکننده ،اعتبار به طور
غیرمستقیم فایدهاش را به کارخانهجات و تولیدکنندگان میرساند و از
این طریق فروش کاالیی که در انبارها مانده آسان میشود.
یک نمونه خوب از تخصیص اعتبار به مصرفکننده وام  25میلیون
تومانی خرید خودروی ایرانی بود که در سال  94پرداخت شد .بانک
مرکزی برای کمک به صنعت خودروی کشور با تخصیص اعتبار 25
میلیون تومانی برای خودروی ایرانی به خالی شدن انبار ایران خودرو و
دیگر شرکتهای خودروساز کمک کرد .کارت اعتباری هم همین اثر را
در اقتصاد بر جای خواهد گذاشت .به نظر من بهتر است هیئت دولت و
بانک مرکزی جدیتر به مسئله کارت اعتباری بپردازند تا اقتصاد ایران
هرچه زودتر از فواید آن بهرهمند شود.

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

گزارش آیندهنگر از میزان كار مفید و بهرهوری در ایران

شاغالن بیكار

عکس :رضا معطریان

«وارد یكی از اتاقهای اداره كه شــدم دیدم سه نفر از كارمندان گوشهای جمع
شدهاند و توجهی به مراجعهكنندهها نمیكنند .واقعا اینها چقدر كار میكنند؟
روزی دو ساعت هم نمیشود »...حدس قاسم درست است؟ آیا میزان كار مفید
در ایران به روزی دو ساعت هم نمیرسد؟ یا پایینتر از این حرفهاست؟

شــهـر

میزان كار مفید هفتگی کارمندان ایرانی كمتر از  11ساعت است

بیکارانهمیشگی
رئیس ،همانطور که همراه معاونانش در حال بازدید از تاسیسات
کارخانه بود ،گفت« :بهرهوری نیروی کار کارخانه باال نیســت و رقم
تولید هم به ازای هر کارگر نامناسب است ».او مدیر سازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران بود که تابستان  95در بازدید از مجموعه 60
هزار نفری ایرانخودرو ،تولید ساالنه  8.3خودرو به ازای هر کارگر را
نامناسبخواند.
بهرهوری یا همان میزان کار مفید ،یکی از شــاخصهایمهم در
اقتصاد کشورهاست و تعریف آن ،به حداكثر رساندن استفاده از منابع،
نیروی انســانی و تمهیدات به شــکل علمی برای کاهش هزینهها و
رضایت کارکنان ،مدیران و مصرفکنندگان است .به گفته کارشناسان،
این نرخ در ایران ،به طور متوسط در هفته به  11ساعت هم نمیرسد
و در بخش دولتی ،روزانه حدود  22دقیقه است .این در حالی است كه
میانگین ساعت كار در كشورهای فرانسه و امریکا 30 ،تا  33ساعت در
هفته است كه حدود  5تا  5.5ساعت كار مفید روزانه میشود.
مهمترین عامل كاهش بهرهوری منابع انسانی ،نامتوازن بودن درآمد
و هزینه است .مریم ،مربی توانبخشی است .به «آیندهنگر» میگوید:
«کار من ســاعت  7صبح شروع میشود و طرفهای  2بعدازظهر به
پایان میرسد .روزانه باید حدود  25نوجوان و جوان کمتوان ذهنی را
آموزش دهم و مراقبشــان باشم که اتفاق خاصی برایشان نیفتد .این
بچهها شرایط ویژهای دارند و نگهداری از آنها انرژی زیادی الزم دارد
امــا برای انجام این کار فقط ماهی  650هزار تومان دریافتی دارم در
حالیکه حداقل دستمزد کارگری باالی یک میلیون تومان تعیین شده
است ».اشاره مریم به حداقل دستمزد یک میلیون و  111هزار تومانی
تعیینشــده از سوی وزارت کار برای سال  97است که برپایه هزینه

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

چرا باید خواند:
بهره وری یکی از
مهمترینشاخصها
در اقتصاد است.
اگر میزان کار مفید
نیروها کاهش پیدا
کند ،اقتصاد دچار
بیماریهایمختلف
از جمله رکود میشود.
نرخ این شاخص در
ایران پایین است؛
چرا؟
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68.3
67.5

ایاالت متحده آمریکا
فرانسه

ماهانه خانوار شــهری یعنی دو میلیون و  670هزار تومان و نرخ 9.6
درصدی تورم سال گذشته تعیین شده است .البته مریم نمونه شاغلی
است که تقریبا نصف مبلغ تعیینی وزارت کار حقوق میگیرد و تاکید
میکند چند ماه بیمه هم نداشــته است .او و تمام شاغالنی که این
میزان دستمزد دریافت میکنند در دهک های اول تا سوم درآمدی
قرار میگیرند که درآمد ساالنهشــان بین  7تا  17.5میلیون تومان
اســت .اگر خط فقر را حداقل هزینه ماهانه یک خانوار شهری ،اعالم
شده از سوی وزارت کار ،یعنی دو میلیون و  620هزار تومان در نظر
بگیریم ،آنوقت تمام خانوارهای دهک های اول ،دوم و سوم پایینتر از
آن قرار میگیرند .این افراد حدود نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف
اجاره بهای مسکن میکنند و نیم دیگر آن صرف هزینه های خوراک،
پوشاک و مایحتاج دیگرشان میشود .یافتههای مرکز آمار ایران حاکی
است حداکثر هزینه خوراک این خانوارها در سال بین  2تا  4میلیون
تومان است که حتی از میانگین هزینه ساالنه یک خانوار شهری برای
سبدغذایی یعنی  6میلیون و  680هزار تومان هم ،کمتر است.
مریم با بیان اینکه تعدادی از مربیان آموزشــگاه به خاطر حقوق
پاییــن ،توجه کمتری به کار خود میکننــد ،ادامه میدهد« :وقتی
حقوقمان پایین اســت ،خود به خود انگیزهمان را بــرای انجام کار
بهتر از دست میدهیم .خودمان را با بقیه شاغالن مقایسه میکنیم
و میبینیم درآمدمان به اندازه کاری که انجام میدهیم نیســت و به
نوعی حقمان داده نمیشود .تعدادی از همکارانم فقط چهار ،پنج ماه
در ایــن کار دوام آوردند و بعد از مدتی با ناراحتی از اینجا رفتند .اگر
ذهن ما معطوف کارمان نباشد ،نمیتوانیم به خوبی از بچهها مراقبت
کنیم و آموزشهایالزم را بدهیم .از نشاطمان هم کم میشود و این
موضوع در روحیه بچهها اثر منفــی میگذارد ».رحمان هم کارمند
شرکت است .ماهی  1.5میلیون تومان درآمد دارد اما میگوید چون
این حقوق با فشار کاریاش تناسب ندارد ،انگیزهاش پایین آمده است.
میگوید« :پنج سال است در شرکتی اداری کار میکنم و حاال حقوقم
 1.5میلیون تومان است .من و همکارانم از حقوقمان راضی نیستیم و
همین مسئله باعث میشود معموال با دل و جان کار نکنیم».
بیانگیزگی کارکنان را تقریبا در ادارهها میشود با چشم دید .قاسم
میگوید« :چند ماه پیش برای انجام کاری اداری به یکی از شرکتها
رفته بودم .وقتی وارد اتاق شــدم ،سه کارمند دیدم که در وقت اداری
مشغول بگو و بخند بودند .کلی طول کشید تا کار مرا انجام دهند .من
نمیدانم اینها برای چه حقوق میگیرند؟ من در روز  14ســاعت کار
خدماتی میکنم و وقتی به خانه میرسم ،تمام بدنم درد میکند اما
کارمندان کال دو ساعت هم در روز کار مفید ندارند!»
نرخ حداکثر  11ســاعتی کار مفید در ایران و  22دقیقه روزانه در
بخشهایدولتی ،به فعالیت کارگران هم قابل تعمیم است .براساس
آمارهــا ،میزان بهرهوری نیــروی كار در كارگاههای صنعتی  10نفر

نرخ بهرهوری در ایران ،به طور متوسط در هفته به  11ساعت هم نمیرسد و در بخش دولتی ،روزانه حدود  22دقیقه است.
این در حالی است كه میانگین ساعت كار در كشورهای فرانسه و امریکا 30 ،تا  33ساعت در هفته است كه حدود  5تا 5.5
ساعت كار مفید روزانه میشود.

كاركن و بیشتر طی سالهای  87تا  90روندی صعودی داشته اما پس
از آن در مســیر نزولی قرار گرفته است .در سال  ،94میزان بهرهوری
نیروی كار معادل  48.4میلیون تومان به ازای هر نفر شــاغل بود كه
نســبت به سال قبل از آن افت داشــت .اگرچه طی سال  ،94تعداد
شاغالن و ارزش افزوده به مقدار ثابت سال  90كاهش یافته اما میزان
افت ارزش افزوده صنعتی بیشتر بوده كه در نهایت منجر به كاهش
بهرهوری نیروی كار شده است.
اصالنی ،عضو کانون عالی شــوراهای اسالمی کار در این مورد به
ایسنا گفته است« :در کشورهای اروپایی بهرهکشی از کارگر معنا ندارد
و کارگر با دغدغه امنیت شغلی مواجه نیست ،به همین دلیل با فراغ
بال به تولید مشغول است و از کار نمیزند؛ اما در ایران سبد هزینههای
زندگی کارگر با خط فقر و دستمزد نمیخواند و همین امر در کاهش
انگیزه کار تاثیرگذار است ».به گفته اصالنی ،در حال حاضر (سال )96
 70درصد کارگاهها قانون افزایش تولیــد و بهرهوری را لغو کردهاند
و کارگران همان حداقل حقوق تعیینشده را دریافت میکنند و در
چنین کارگاههایی نیروهای کار بر اساس شایستگی مورد استفاده قرار
نمیگیرند و کیفیت کار به دلیل وجود تبعیضهای مختلف به شدت
یکند.
کاهش پیدا م 
تبعیض در محیط کار ،ضعف در مدیریت و نظارت ناکافی ،انباشت
نیرو در محیط کار ،نبود انگیزه کار ،فقدان سیستم تشویق و پاداش ،ا ِعمال
یا عدم اعمال برخی قوانین و مقررات و فرسوده بودن سیستم اداری نیز
از عوامل دیگر در کاهش بهرهوری نیروهاســت .براساس گزارش مرکز
پژوهشهایمجلس ،ناکارآمدی نیروی کار در بخشهای دولتی بیشتر
از بخشهایخصوصی است .علیاکبر لبافی ،کارشناس بازار معتقد است
میزان کار مفید در ایران کمتر از  20درصد اســت .او به ایسنا گفته« :با
وجود اینکه در جهان ،میانگین سرمایهگذاری در کار  ۱۹.۵ساعت است
و  ۸۶درصد فعالیتها تبدیل به کار مفید میشود ،در ایران با  ۴۴ساعت
کار موظفی در هفته ،کار مفید زیر  ۲۰درصد است و این یعنی  ۸۰درصد
دچار بیکاری پنهان هستیم .در دنیا یک بنگاه اقتصادی طی شبانهروز از
 ۲۴ساعت  ۱۹.۵ساعت کار میکند که حدود سه شیفت کاری میشود
که بهترین حالت ممکن برای ایجاد اشتغال ارزان است».
در سالهایگذشته بسیاری از کشورها ،سیاست کاهش ساعت
کاری را در پیش گرفتهاند تا به این ترتیب بهرهوری نیروهایشــان را
افزایــش دهند .در واقع هرچه ســاعات کار مفید افزایش پیدا کند،
بهرهوری هم باال میرود و نتیجه مطلوبتری به دست میآید .البته
بهرهوری در دنیا هم شرایط مناسبی ندارد .براساس گزارش سازمان
توسعه همکاریهای اقتصادی در سال  2015در مورد رشد بهرهوری
نیروی کار در اقتصاد کشورهای موسوم به ( G7هفت کشوری که 50
درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند) ،کاهش رشد بهرهوری همراه
ســرعت کند سرمایهگذاری ،باعث شده تا در سالهایاخیر افزایش
بازده اقتصادی و استانداردهای زندگی در بسیاری از اقتصادهای جهان
تضعیف شود .در میان کشورهای  ،G7در سال  ،2015بهرهوری نیر
وی کار امریکا باالتر بوده و سطح تولید ناخالص داخلی آن به ازای هر
ســاعت کار  68.3دالر برآورد شده است .پس از آن بهرهوری نیروی
کار فرانسه 67.5 ،دالر و آلمان  66.6دالر بوده است .ژاپن پایینترین
سطح بهرهوری نیروی کار را در بین این کشورها با  45.5دالر داشته
که کمتر از متوسط ( OECDسازمان همکاری و توسعه اقتصادی)،
معادل  51.5دالر ،بوده اســت .کاهش رشد بهرهوری نیروی کار در
سالهای اخیر به طور گســتردهای در سراسر بخشها وجود داشته

اما بیشترین کاهش در بخش صنعت ،خدمات ،اطالعات و ارتباطات،
تامین مالی و بیمه اتفاق افتاده است .براساس گزارشها ،سرمایهگذاری
10
ضعیف در ماشینآالت و تجهیزات یکی از عوامل این رکود گسترده
8
در بهرهوری بوده است.
6
آمارها درباره ایران اما ارقام به مراتب پایینتری را نشان میدهد.
4
رئیس سازمان ملی بهرهوری در خرداد  96گفته است« :از سال ۲۰۰۰
2
 ۲۰۱۴یعنی در یک دوره ۱۴ســاله مجموعا رشد اقتصادی ایران
تا
0
حدود  ۴.۳بوده است که یک درصد آن متعلق به بهرهوری است .اما
-2
سهم نیروی کار و سرمایه به گونهای بود که تزریق سرمایه که عمدتا
92
93
از -4
بزند .از سوی دیگر
95توانسته این رشد94اقتصادی را رقم
محل نفت بوده
ســهم نیروی کار تنها حدود سهدهم واحد درصد بوده که چشمگیر
-6
نیست ».به گفته طباطبایی ،رشد بهرهوری نیروی کار ایران در سال
-8
 -10منفی  8درصد بوده ،در ســال  93به  3.42درصد رســیده و در
،91
سال  95نیز عدد  8.59درصد را نشان داده است .ایجاد تناسب بین
نرخ رشد اقتصادی
نرخ بهره وری نیروی کار
میزان ساعت کاری و درآمد ،رفع تبعیضهایمحیط کاری ،تقویت
مدیریت ،تشویق کارکنان و مبارزه با فساد از جمله راهکارهای اصلی
برای افزایش بهرهوری نیروهاست.
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شــهـر
گزارش آیندهنگر از فضای حاكم بر عملهای زیبایی

تب زیبایی پایین آمده است؟

آیا کاهش میزان جراحی زیبایی نشاندهنده کاهش سطح رفاه است؟

چرا باید خواند:
جراحی زیبایی در
ایران طی سالهای
گذشته سیر نزولی
به خود گرفته است،
با این حال همچنان
افرادی هستند
كه خود را به تیغ
جراحان میسپارند.
شرایط حاكم بر این
جراحیها چطور
است؟

تیغ جراحان زیبایی مشتری كمتری پیدا كرده است؛ براساس
گزارش انجمن بینالمللی جراحی زیبایی پالستیك ،ایران در سال
 2013با حدود  175هزار عمل زیبایی در جایگاه هشتم دنیا قرار
داشت اما این آمار در سال  2017به  115هزار جراحی كاهش پیدا
كرد و ایران را تا رتبه بیستم پایین برد.
جراحی زیبایی ،در صدر آن عمل بینی در دهه  80رشد باالیی
در كشور داشت به نحوی كه رسانهها از آن با عنوان تب زیبایی یاد
میكردند .حاال اما میزان گرایش به این مسئله كاهش پیدا كرده
است .چندی پیش ،عضو هیئت مدیره انجمن جراحی پالستیک
ایران با بیان اینكه تب جراحی بینی در سالهای اخیر مختصری
كم شده است ،به افكارنیوز گفت« :تب جراحی بینی كم شده اما
درخواســت برای سایر عملهای زیبایی مانند جراحیهای فک و
صورت ،تزریقها ،جراحیهای لیفت و لیپوساکشن باال رفته است».
همچنین روزنامه خراســان به نقل از عضو هیئت علمی دانشگاه
علوم پزشكی نوشته بود در سالهای اخیر ،سن عملهای زیبایی
پایین آمده و افراد بین  18تا  30ســال ،بدون توجه به عوارض آن
خود را به تیغ جراحان میسپارند .البته در این بین برخی پزشكان
هم هستند كه تغییری در تعداد مراجعهكنندههای خود احساس
نكردهاند .یكی ا ز آنها به «آیندهنگر» میگوید« :من تغییر آنچنانی
در تعداد جراحیهایم حس نكردهام .بیشــترین عمل زیبایی كه
انجام میدهم مختص بینی اســت و افراد ،عمدتا زنان برای اینكه
چهرهشان زیباتر شود به مطب من مراجعه میكنند .بیشتر آنها از
قشر جوان هستند».
ناهید دانشجوســت و چند ماه پیش بینی خود را عمل كرده

است .میگوید« :دوست داشتم تغییر كنم .دوستانم را میدیدم كه
بینیشــان را جراحی كرده بودند و صورتشان زیباتر شده بود .من
هم دوست داشتم این حس را تجربه كنم برای همین با خانوادهام
مشــورت كردم و وقتی پذیرفتند ،عمل كردم .من از این تصمیم
راضیام ».او ادامه میدهد« :اگر کسی برای مشورت در این زمینه با
من حرف بزند میگویم اگر واقعا مطمئن است که با جراحی شرایط
بهتری پیدا میکند ،ایــن کار را انجام بدهد».نازنین اما از نتیجه
عمل خود راضی نیســت و درگیر عوارض بعد از آن شــده است.
میگوید« :چند سال پیش برای اینکه چهرهام زیباتر شود ،حدود 2
میلیون تومان برای جراحی بینی دادم اما وقتی دوره درمانم تمام
شد به هیچ وجه از نتیجه راضی نبودم و احساس میکردم چهره ام
نه تنها تغییری نکرده بلکه بدتر هم شده است .ضمن اینکه دچار
عوارض تنفسی ناشی از جراحی هم شده بودم و کلی خرج کردم
تا درمان شــوم .مدت ها از ناراحتی احساس آدم های افسرده به
من دست داده بود طوری که به خودم میگفتم ایکاش اصال عمل
نمی کردم».
در ایران ،جراحی بینی بیشترین میزان عملهای زیبایی را دارد
و براساس برخی آمارها ،عدد  60درصد را نشان میدهد .ناهید 5
میلیون تومان هزینه جراحی خود كرده اســت اما رقم عملهای
زیبایی در مواردی به مرز  30میلیون تومان هم نزدیك میشــود.
برخی تحقیقات نشــان میدهد جراحی بینی از  5تا  16میلیون
تومان قیمت دارد .همچنین عمل لیفت توتال صورت شامل گردن،
صورت ،پیشانی و دور چشمها با دستكم  15و حداكثر  30میلیون
تومان هزینه در رده نخســت گرانتریــن جراحیهای زیبایی جا
خوش كرده است .البته عمل فك پایین ،فك باال و لیفت سینه و
پروتز هم به ترتیب  18 ،14و  15میلیون تومان برای مراجعهكننده
خرج برمیدارد.

4500000

JJباالترین میزان جراحی زیبایی در كدام كشورهاست؟
براساس گزارش انجمن بینالمللی جراحی پالستیك در سال
 ،2017امریكا با بیش از  4میلیون عمل جراحی در دنیا اول است.
پس از آن كشــورهای برزیل با  2.5میلیون و ژاپن و ایتالیا با یك
میلیــون جراحی قرار دارند .ایران نیــز با  151هزار عمل جراحی
در رتبه بیســتم است .روسیه ،هند ،ترکیه ،آلمان و فرانسه هم در
رتبههای ششــم تا دهم قرار گرفتهاند .محبوبترین جراحیهای
زیبایی به ترتیب افزایش حجم 15.8 ،درصد ،لیپوساکشــن14 ،
درصــد ،جراحی پلک 12.9 ،درصــد ،جراحی بینی 7.6 ،درصد و
ابدومینوپالستی (حذف چربی اضافی شــکم) 7.4 ،درصد از كل
جراحیهایزیباییاست .بیشترینتقاضاهمبرایعملهایجراحی
در بین زنان دیده میشــود به نحوی كه  86.2درصد کل عملها
در جهان یعنی  20.362.655میلیون عمل ،مربوط به آنهاســت.

 10کشور نخست دنیا از نظر عمل زیبایی ،براساس پژوهش انجمن بینالمللی جراحی پالستیک در ژوئن2017
(ایران در رتبه بیستم است).
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برخی تحقیقات نشان میدهد جراحی بینی از  5تا  16میلیون تومان قیمت دارد .همچنین عمل لیفت توتال صورت
شامل گردن ،صورت ،پیشانی و دور چشمها با دستكم  15و حداكثر  30میلیون تومان هزینه در رده نخست
گرانترین جراحیهای زیبایی جا خوش كرده است.

شایعترین عملها برای زنان به ترتیب لیپوساکشن ،بلفاروپالستی
(جراحی پلک) ،ابدومینوپالستی و ماستوپکسی است .همچنین
آمار جراحی زیبایی مردان 13.8 ،درصد یعنی  3.264.254است.
شایعترین عملها برای این قشر نیز بلفاروپالستی ،ژنیکوماستی
(بزرگی سینه مردان) ،رینوپالستی (جراحی بینی) ،لیپوساکشن و
كاشت مو است.
JJدرخواستهای عجیب برای جراحی
به گفته عضو انجمن جراحی پالستیك ایران ،جراحیهای زیبایی
در همه کشورها به گونهای انجام میشود که بسیار نامحسوس و
ظریف باشــد اما در کشور ما بیشتر به مد تبدیل شده است و در
حقیقت جراحی میکنند تا دیده شوند .عبدالجلیل کالنترهرمزی با
اشاره به عوارض جراحی بینی که شایعتر است ،میگوید« :مشکالت
تنفسی مهمترین عوارض جراحی بینی به حساب میآید .البته این
در حالتی است که جراح بدون توجه به استحکام غضروف و میزان
کوچکی بینی دست به جراحی بزند .کشیدن ابرو ،پوست صورت و
عملهای اینچنینی نیز ،به مهارت جراح و محل صحیح بریدن نیاز
دارد تا بتوان عمل موفقی داشت وگرنه بعد از مدتی محل بخیهها
کشیده میشود و حالت افتادگی پیدا میکند».
او ادامه میدهد« :گاهی تقاضاهایی میشنویم مثال میخواهند
چشــمها را گربهای کنند ،لبها را به شکل هنرپیشههای حاشیه
خلیج فارس دربیاورند ،کشــش صورت زودهنگام و در ســنین
پایین انجام دهند ،چالهــای روی گونه ایجاد کنند .این موارد از
تقاضاهای شایع اما غیراصولی است .اغلب ،افراد جراحی زیبایی را
به شکل معجزه میبینند ،فکر میکنند یک جراح زیبایی هرکاری
بخواهد میتواند انجام دهد ،در حالی که اینطور نیست .یک جراح
پالستیک ،دوره تناسب زیبایی را هم آموزش میبیند و میآموزد
که چطور بر اســاس استانداردها و در صورت لزوم ،نسوج سخت و
نرم را جابهجا کند .ما هنوز نتوانستهایم این ذهنیت را پاک کنیم که
جراحی زیبایی برای هر نقطه از بدن و به هر شکلی که خواستند،
امکانپذیر و صحیح نیست .باید این فرهنگ را در مردم ایجاد کرد
که هیچکس نمیتواند شــبیه شخص دیگری شود و اصال لزومی
برای این کار وجود ندارد .مخصوصا عملهای استخوانی و اسکلتی
صورت اصال آسان و بیعارضه نیست».
JJانگیزههای اصلی زیر تیغ
مجید ابهری ،استاد دانشگاه و متخصص علوم رفتاری هم با بیان
یهای
اینکه تحقیقات انجامشــده نشان میدهد  65درصد جراح 
زیبایی غیرضروری اســت به ســامت نیوز گفته بــود« :از نگاه
رفتاری توهم “خودزشــتپنداری” و نقش دوســتان در یادآوری
نیاز جراحی عوامل اصلی مراجعه برای جراحی زیبایی اســت90 .
درصد عملهای انجامشــده هم مربوط به جراحی بینی اســت و
بقیه ،جراحیهای نقاط مختلف بدن است ».ابهری ادامه داده است:
«امروز در کشــور ما جراحی بینی یک امتیاز اجتماعی محسوب
میشــود و در میان زنان و مردان تقریبا به اندازه مساوی رسیده
است .از نگاه زیباییشناسی اعضای صورت هرکس دقیقا در زوایای
طبیعی و مناســب با کل ترکیب وی قرار گرفته؛ فقط در مواردی
که بر اساس بیماری یا سانحه نقص یا ناهنجاری عضوی پدید آید
میتوان اینگونه جراحیها را توصیه کرد .در غیر این صورت توهم

خودزشتپنداری باعث بروز ناهنجاریهای رفتاری دیگری قبل و
بعد از جراحی خواهد شد که سادهترین آنها افسردگی و اختالالت
خانوادگی است».
البته تعداد آنهایی كه خود را به تیغ جراحان زیبایی سپردهاند
و از این اتفاق راضی هستند كم نیست .دلیل برخی از آنها مسائل
پزشكی و انگیزه تعدادی دیگر زیبایی چهره بوده است .هرچه باشد،
تب جراحی در سالهای اخیر در كشور پایین آمده است و روندها
نیز از ادامه این سیر نزولی حكایت دارد.
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اصل
ریودوژانیرو
کرده است .سائوپائولو و
1000000
سالمت محسوب میشوند که خدمات متنوعی را در اختیار آنها
500000
یدهند.
قرار م 
2500000
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ویزیتم حدود  200هزار تومان شد اما منشی گفت دستگاه پوز ندارد .به بقیه بیمارانی هم كه در صف
بودند گفت قبل از اینكه نوبتتان بشود ،بروید از عابربانك سر خیابان پول بگیرید تا معطل نشوید! گفتم
مگر میشود مطب دستگاه پوز نداشته باشد؟ منشی هم گفت داشتیم ،خراب شده!

شــهـر

گزارش آیندهنگر از فرار مالیاتی  800میلیارد تومانی پزشكان

ویزیتهای یواشكی!
صدای دســتفروش مترو از انتهای واگن میآید« :المپهای نشكن
فقط  10تومن ...هركســی ام پول نقد همراش نبود ،دستگاه پوز دارم»...
احمد مســافر همین واگن اســت؛ با تعجب به دستفروش نگاه میكند
كه پالستیك بزرگ سبزرنگ را از میان جمعیت عبور میدهد .میگوید:
«من چند دقیقه پیش در مطب یكی از پزشــكان مشهور ویزیت شدم اما
چون دســتگاه كارتخوان نداشتند ،مجبور شدم برای گرفتن پول نقد به
عابربانك سر خیابان بروم و چند دقیقه منتظر بمانم تا نوبتم شود ».صدای
دستفروش هنوز بلند است« :اگه هركسی پول نقد نداشت ،دستگاه پوز
دارم »...احمد ادامه میدهد« :مگر میشــود در مطب دكتر دســتگاه پوز
نباشد؟ ویزیت من حدود  120هزار تومان شد ،این روزها كمتر كسی پول
نقد همراه خود دارد .چرا نباید دستگاه پوز داشته باشند؟» جواب احمد در
دو كلمه خالصه میشود :فرار مالیاتی.
مالیات ،یک نوع هزینه اجتماعی مشــارکتی است که شهروندان بابت
انجام وظایف دولتها پرداخت میکننــد .در ایران به دلیل وجود ذخایر
عظیــم نفت و گاز و درآمدهای ناشــی از آن ،نظام مالیاتی آنچنان مورد
توجه قرار نگرفته به نحوی كه ســاالنه بین  13تا  30هزار میلیارد تومان
فرار مالیاتی انجام میشود .سیدكامل تقوینژاد ،معاون وزیر امور اقتصادی
و دارایی چندی پیش گفته بود :حدود  40درصد تولید ناخالص کشــور
از مالیات معاف اســت و در حال حاضر حدود  50درصد بودجه جاری از
محل مالیاتها تامین میشــود .این در حالی است كه به دلیل مشكالت
ساختاری ،سهم بودجه ایران از مالیات 28 ،تا  30درصد است كه در مقایسه
با كشــورهای پیشرفته دنیا ،اختالف معناداری دارد .آمارها نشان میدهد
 80درصد درآمد این دولتها از طریق مالیات به دست میآید ».تقوینژاد
با اشاره به فرار مالیاتی ساالنه  13تا  30هزار میلیارد تومانی ،گفته است:
«بهجز کارمندان که دریافتی آنان شفاف است در بقیه موارد فرار مالیاتی
وجود دارد .تخمین زده میشــود که مالیات پزشکان  800میلیارد تومان

چرا باید خواند:
تا به حال دیدهاید
یك مطب دستگاه پوز
نداشته باشد؟ دلیل
آن در فرار مالیاتی
چندصدمیلیاردی
پزشكان نهفته است.

مالیات پزشکان
حدود 800
میلیارد تومان
در سال است اما
اکنون (سال )96
این قشر 200
میلیارد تومان
مالیات پرداخت
میكند .در مجموع
هم ساالنه در
کشور بین 13تا
 30هزار میلیارد
تومان فرار مالیاتی
انجام میشود

مالیات در كدام كشورها از همه بیشتر است؟ (براساس گزارش سازمان ملل متحد)2017،
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در سال باشد اما اکنون (ســال  )96این قشر  200میلیارد تومان مالیات
پرداخت میكند».
احمد هنوز در واگن نشسته است .حداقل سه بار دستفروش را دیده
كه با دستگاه پو َزش ،تمام واگنها را یكییكی گشته است .بهغیر از احمد،
افراد دیگری هم هستند كه از نبود دستگاه كارتخوان در مطب دكترها
تعجب كردهاند .یكی از آنها زهرا است .میگوید« :چند وقت پیش به مطب
دكتری رفته بودم .ویزیتم حدود  200هزار تومان شــد اما منشــی گفت
دســتگاه پوز ندارد .به بقیه بیمارانی هم كــه در صف بودند گفت قبل از
اینكه نوبتتان بشــود ،بروید از عابربانك سر خیابان پول بگیرید تا معطل
نشوید! گفتم مگر میشود مطب دســتگاه پوز نداشته باشد؟ منشی هم
گفت داشتیم ،خراب شده!» نداشتن دستگاه پوز برای این است كه میزان
دقیق درآمد پزشك مشخص نشــود و به این طریق مالیات كاهش پیدا
كند .البته راههای دیگری هم برای دور زدن مالیات استفاده میشود .برخی
كارشناسان میگویند تعدادی از پزشکان دستگاههای کارتخوان خود را به
نام منشیهایشان گرفتهاند تا بتوانند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی
کنند اما تراکنشهای مشکوک به حساب منشیها باعث پیگیری سازمان
امور مالیاتی میشود .غالمحسین دوانی ،عضو انجمن حسابداران خبره به
روزنامه شهروند گفته است« :برخی از منشیهای مطبها در روز میلیونها
تومان از طریق دســتگاههای کارتخوان تراکنش مالی داشتند! البته این
اتفاق در سایر رستههای شغلی مانند بازار آهنفروشان یا رستورانها هم
رخ میدهد و تعداد باالیی از دســتگاههای كارتخوان به نام شاگردها یا
باربرهاســت .مدتی قبل با حساب بانکیای مواجه شدیم که به نام منشی
یک مطب بود و میلیاردها تومان پول داشــت .بعد از پیگیریها مشخص
شد پزشک حســابی را به اسم منشیاش افتتاح کرده و مبالغ دریافتی از
بیمارانش را به این حساب واریز میکرده است تا درآمد واقعی خود را کتمان
و مالیات کمتری پرداخت کند».
وضعیت در كشورهای دنیا ،خصوصا توسعهیافته اما كامال متفاوت است.
گزارش جهانی سازمان ملل متحد در سال  2017نشان میدهد شادترین
مردم جهان در کشــورهایی زندگی میکننــد که باالترین نرخ مالیات بر
درآمد را دارند؛ باالترین میزان رضایتمندی از زندگی و شادی در جهان در
كشورهای نروژ ،دانمارک ،ایسلند ،سوئیس ،فنالند ،هلند ،کانادا ،نیوزیلند،
استرالیا و سوئد رقم میخورد كه در بین آنها سوئد با  57.1درصد ،بیشترین
نرخ مالیات بر درآمد دنیا را دارد .همچنین دانمارك و فنالند در این زمینه
نرخهای باالی  50درصد را ثبت كردهاند .شهروندان این كشورها در ازای
پرداختهای ســنگین مالیاتی ،خدمات قابل توجهی همچون تحصیالت
رایگان ،مراقبتهای بهداشتی رایگان و رفاه اجتماعی باال دریافت میكنند.
آمارهای وزارت اقتصاد نشان میدهد از سال  91به این سو ،درآمد مالیاتی
دولت از  39هزار میلیارد تومان در سال به  103هزار میلیارد تومان در سال
 95افزایش یافت .به عبارت دیگر درآمدهای مالیاتی دولت در سال  94برای
اولین بار در نیم قرن گذشته از درآمدهای نفتیاش بیشتر شد .ادامه همین
سیاست در بودجه سال  97هم دیده شده است و پیشبینی شده حدود ۱۲۸
هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در این سال تحقق پیدا كند.

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

صنعتیمحروم
ِ

استان مرکزی نرخ مشارکت باالیی دارد ،اما محیطزیستش در خطر است
اراک را میتوان اولین شــهر مدرن ایران دانست که در
دوران قاجاریه بنا و بهسرعت به قطب تجارت و بازرگانی
ساعد یزدانجو
کشور تبدیل شــد .در روزهایی که اوج حکومت قاجار
دبیر بخش ایرانزمین
و رونق کسبوکار در اراک بود ،بیش از پنجاه کمپانی
خارجی در اراک شعبه داشتند و تجارت به حرفه اصلی اقتصاد این خطه تبدیل شده
بود .اما بهتدریج با سیاستگذاریهای صنعتی بلندمدت و کالن ،اراک از شهری با چهره
تجاری به شهری صنعتی تبدیل شد .در سال  ،95باالترین نرخ مشارکت اقتصادی و در
سال گذشته با نرخ بیکاری  7.4کمترین نرخ بیکاری کل کشور را به خود اختصاص داد.
استان مرکزی رتبه پنجم را از لحاظ ارزش افزوده صنعتی ،رتبه ششم را در زمینه اشتغال
صنعتی و جایگاه پنجم را در شاخص توسعهیافتگی صنعت دارد .اما به گفته برخی از
منتقدان ،این دستاوردها دارای مشکالتی نیز بوده است .شاید بتوان گفت بزرگترین
قربانی توسعه صنعتی استان مرکزی ،محیطزیست آن است .بهویژه شهر اراک که از قضا
صنعتیترین شهر استان نیز هست ،از مشکالت بزرگ زیستمحیطی رنج میبرد؛ در
این شهر که تنوع زیستی بسیاری نیز دارد ،آلودگی هوا ،آب ،خاک ،مدیریت نامطلوب و
پسماندها از جمله خطراتی هستند که محیطزیست را تهدید میکنند.

JJکشاورزی و گل
استان مرکزی استانی اســت که تقریبا در مرکز ایران قرار دارد و بزرگترین شهر
و مرکز آن اراک اســت .با اینکه اراک را میتوان شهری دانست که در دوران قاجار بنا
شده اما استان مرکزی ریشه در دوران مادها و هزاران سال پیش دارد .در گذشتههای
دور جزو منطقهای بود که «عراق» نامیده میشد که با تسلط اعراب به «عراق عجم»
تغییر نام داد .این اســتان پایتخت صنعتی ایران شناخته میشود .استان مرکزی در
حدود  1.8درصد از مساحت کشور را شامل میشود و دارای  12شهرستان است32 .
تشکل و انجمن و اتحادیه صنعتی در این استان وجود دارد و بسیاری از کارخانههای
مهم صنعتی کشور در آن واقع است .میتوان گفت استان مرکزی قطب ماشینآالت
صنعتی ایران است.
شاید کمتر بتوان استان مرکزی را استانی دارای کشاورزی قوی در نظر گرفت؛ حدود 19
درصد استان اراضی کشاورزی است و بیش از نیمی از مساحت آن را مرتع تشکیل میدهد.
با این حال ،رونق برخی از محصوالت کشاورزی در این استان چندان کم نیست .محصوالت
کشاورزی استان شامل گندم ،جو ،آفتابگردان ،حبوبات ،پنبه ،چغندرقند ،گوجه فرنگی،
پیاز ،انگور ،خشکبار ،سبزیجات ،انار ،طالبی ،هلو ،پسته ،بادام و گردو میشود .اما آنچه که

ایرانزمـین

استان مرکزی به
دلیل قرارگرفتن در
محل تالقی رشته
کوههای البرز و
زاگرس ،خاستگاه
انواع مواد معدنی
فلزی و غیرفلزی
است .از مهمترین
مواد معدنی استان
میتوان به آهن،
مس ،سرب و روی،
طال ،سنگهای
تزیینیونما
بهویژه تراورتن،
سولفات سدیم،
مصالحساختمانی
و خاکهای
صنعتی اشاره کرد

رسته کشاورزی و زراعت استان مرکزی را از دیگر استانهای کشور متمایز
میکند ،کاشت گل و گیاه در آن و وجود شهر محالت در این استان است.
طبق آخرین آماری که مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان محالت به
خبرگزاری صداوسیما داده اســت ،بیش از  ۶۰۰میلیون انواع گل و گیاه
زینتی در  ۹ماه اول سال گذشته در محالت تولید و روانه بازارهای داخلی و
خارجی شد .از این تعداد ۴۵۰ ،میلیون گلهای فصلی و نشایی ۹۵ ،میلیون
لهای شــاخ هبریده ۷۵ ،میلیون درخت و درختچه زینتی و  ۲۱میلیون
گ 
گلهای آپارتمانی بوده است .تولیدات گل و گیاه زینتی در محالت امسال
در فضای باز و گلخانه به وسعت  ۹۰۰هکتار انجام میشود.
حدود  ۳۰درصد از مردم محالت در صنعت گل اشتغال دارند و به گفته
کارشناسان گل و گیاه در استان مرکزی ،دانش فنی تولید گل محالت در
دنیا بینظیر است .محالت از ویژگیهای منحصربهفردی از جمله قرارگرفتن
در مرکز جغرافیایی و جمعیتی کشــور ،ارتفاع یک هزار و  ۷۵۰متری از
سطح دریا ،احاطه دشت به وسیله کوههای بلند ،شیب رو به جنوب منطقه
و بافت خاک مناسب برای پرورش انواع گل برخوردار است .سابقه گلکاری
در محالت بیش از  ۷۰سال است و در این شهرستان  ۵۵هزار نفری ،افزون
بر سه هزار نفر به صورت رسمی در قالب  ۷۰۰واحد تولید و پرورش گل و
گیاهان زینتی مشغول به کار هستند.
بهطورکلی ،سطح زیر کشــت گل و گیاهان زینتی در استان مرکزی
 ۹۹۰هکتار اســت که حدود  ۹۰درصد آن متعلق به شهرستان محالت
است .محالت بیشترین سطح زیر کشت و پرورش انواع گل و گیاه زینتی
را در کشور دارد و  ۱۸درصد از سطح زیر کشت کشور ۱۲ ،درصد از تولید
گل شاخهبریده ۸۰ ،درصد تولید گلهای فصلی نشایی ۲۱ ،درصد از تولید
درخت و درختچههای زینتی و  ۱۴درصد از گیاهان آپارتمانی کشــور در
محالت انجام میشود .تولید  ۳۵۰گونه مختلف گیاهان زینتی ،آپارتمانی
و فضای سبز ،محالت را به یکی از قطبهای پرورش و تجارت گل و گیاه
ایران تبدیل کرده است.
افزون بر اینها ،کشاورزی بهصورت محصوالت باغی و زراعی نیز یکی از
مهمترین و توانمندترین بخشهای اقتصادی استان است که نقش بسزایی
در تأمین نیازها و امنیت غذایی مردم استان و کشور دارد .کل اراضی قابل
کشــت استان بیش از  855هزار هکتار اســت که در حال حاضر ،حدود
 670هزار هکتار آن مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .میزان تولیدات بخش
کشــاورزی اســتان مرکزی ،بیش از  8.2میلیون تن در سال ،شامل 9.1

میلیون تن محصوالت زراعی ،حدود  480هزار تن محصوالت باغی و 470
هزار تن محصوالت دامی است .این استان در زمینه انار با تولید  150هزار
تن محصول در سال رتبه دوم ،در پسته با تولید هشت هزار تن رتبه ششم
و در کشمش با تولید هشت هزار و  600تن ،رتبه نهم کشور را دارد.
این استان همچنین با تولید حدود  53هزار تن گوشت قرمز 54 ،هزار
تن گوشــت سفید و  324هزار تن شیر و  348هزار تن تخممرغ عالوه بر
تأمین نیاز استان ،به ترتیب رتبه پنجم ،دهم  ،دوازدهم و هشتم را در کشور
دارا است و میتواند این محصوالت را به استانهای دیگر نیز ارسال کند.
JJرتبه ممتاز صنعتی
استان مرکزی یکی از قطبهای مهم اقتصادی و تولیدی کشور است.
تولید ناخالص داخلی این استان در سال  1392بدون احتساب نفت ،معادل
 18.4هزار میلیارد تومان بود و با سرانه تولید ناخالص داخلی معادل 14.7
میلیون تومان در جایگاه هفتم کشور قرار دارد .سهم بخش صنعت و معدن
این استان از تولید ناخالص داخلی آن  36درصد ،بخش کشاورزی بیش از
 13درصد و بخش خدمات نیز حدود  51درصد اســت .رشد اقتصادی در
استان  7.35درصد و نرخ بیکاری نیز حدود  7درصد است که در هر دو نرخ،
وضعیت مطلوبی نسبت به میانگین کشوری دارد.
سابقه شکلگیری صنعت در اســتان مرکزی به حدود  50سال قبل
بازمیگردد؛ کارخانهجاتی همچون ماشینســازی اراک ،آلومینیومسازی،
هپکو ،واگن پارس ،آذرآب ،کمباینســازی و غیره از جمله پرسابقهترین
واحدهای صنعتی اســتان مرکزی است .برخی از بزرگترین و مهمترین
واحدهای تولیدی کشــور از جمله پاالیشــگاه نفت امــام خمینی (ره)،
پتروشیمی شازند ،کارخانهجات سیمان و دیگر نامهای معتبر در صنعت
کشور در این استان مستقر هستند و در حال حاضر به علت وجود بیش از
دو هزار و  900واحد صنعتی ،استان از منظر شاخص توسعهیافتگی صنعتی
در جایگاه چهارم کشور قرار دارد.
صنایع فلزی ،ماشینســازی و ســاخت تجهیزات ،مواد و محصوالت
شــیمیایی ،برق و الکترونیک ،تجهیزات پاالیشگاهی ،نیروگاهی و نفت و
گاز ،خودرو و نیــرو محرکه و صنایع کانی غیرفلزی ،مهمترین گرایشها
و زمینههای فعالیت واحدهای صنعتی اســتان مرکزی هستند .این تنوع
باعث شده است که اســتان مرکزی از نظر تنوع صنعتی دارای رتبه اول
کشوری باشد .این استان در تولید برخی از محصوالت صنعتی از جمله انواع
شمش و بیلت آلومینیوم ،انواع شیشه و محصوالت شیشهای ،عایق رطوبتی،
الیاف مصنوعی ،انواع لوله ،پروفیل و مقاطع صنعتی فوالدی و آلومینیومی،
محصوالت پتروشیمی ،ســیمان ،سنگهای ســاختمانی فرآوریشده،
ماشــینآالت راهسازی و کشاورزی و انواع واگن و لوکوموتیو دارای جایگاه
ویژهای در کشور است.
امکانات رشــد صنعتی در استان مرکزی مهیا است و به همین دلیل
توانسته است چنین رشدی در تولید ناخالص داخلی و صنعتیشدن پیدا
کند .وجود شهر صنعتی بزرگ کاوه 21 ،شهرک صنعتی دولتی و خصوصی،
 16ناحیه صنعتی و  9قطب صنعتی برخوردار از امکانات زیرســاختی ،در
کنار مناطق ویژه اقتصادی ساوه و زرندیه و همچنین گمرکات اراک ،ساوه و
زرندیه ،موجب شده است تا این استان از نظر تأمین زیرساختهای موردنیاز
برای استقرار و شکلگیری صنعت از موقعیت ممتازی در کشور بهرهمند
شود.
JJیک استان صادراتمحور
با اینکه پتروشیمی شازند باعث شده است استان مرکزی از نظر تولیدات
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سابقه گلکاری در محالت بیش از  ۷۰سال است و در این شهرستان  ۵۵هزار نفری،
افزون بر سه هزار نفر به صورت رسمی در قالب  ۷۰۰واحد تولید و پرورش گل و
گیاهان زینتی مشغول به کار هستند.

نفتی رتبه باالیی در ایران داشــته باشد ،اما تولیدات و صادرات غیرنفتی
نیز در این استان وضعیت مطلوبی دارد .استان مرکزی در زمینه صادرات
غیرنفتی طی برنامه پنجم توسعه تا حدود  5میلیارد دالر رشد کرد و از این
مقدار ،بیش از  90درصد صادرات به صادرات محصوالت صنعتی اختصاص
داشــت .مقصد صادرات صورتگرفته از استان بیش از  48کشور است که
از مهمترین آنها میتوان به ترکیه ،عراق ،افغانستان ،ترکمنستان ،پاکستان،
امارات متحده عربی ،سوریه ،بلژیک و ایتالیا اشاره کرد .مهمترین کاالهای
صادراتی استان شامل فرآوردههای پتروشیمی ،شمش آلومینیوم ،شیشه و
مصنوعات مرتبط ،مواد شوینده ،انواع لوله و پروفیل ،الیاف مصنوعی ،انواع
روغنهای صنعتی ،پسته ،گل و ماهیان زینتی و خدمات فنی و مهندسی
اســت .میتوان با این وضعیت ،بهخوبی مدعی شد که استان مرکزی یک
استان قوی با تولید صنعتی صادراتی به شمار میرود.
طبق آمار رسمی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی ،سال
گذشته بیش از یک میلیارد دالر محصوالت استان مرکزی به خارج از کشور
صادر شد که نسبت به سال  95افزایش  14درصدی را نشان میدهد .وزن
کاالهای صادراتی اســتان بیش از یک میلیون و  500هزار تن بوده است
که این کاالها به  78کشور صادر شده و عمده کشورهای مقصد صادراتی
کاالهای استان به ترتیب افغانستان ،ترکیه ،عراق ،ترکمنستان و پاکستان
بوده اســت .متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی استان مرکزی در سال
ت تجاری به
 96در حدود  700دالر بوده است .در سال گذشته  ،چهار هیئ 
خارج از کشــور اعزام و هشت مورد پذیرش هیئتهای خارجی در استان
صورت گرفته اســت .مسئوالن پیشبینی کردهاند که در سال  97میزان
صادرات محصوالت اســتان مرکزی به خارج از کشــور به رقم یک و نیم
میلیارد دالر برسد.
JJمعادن متنوع
استان مرکزی به دلیل قرارگرفتن در محل تالقی رشته کوههای البرز و
زاگرس ،خاستگاه انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی است .از مهمترین مواد
معدنی استان میتوان به آهن ،مس ،سرب و روی ،طال ،سنگهای تزیینی
و نما بهویژه تراورتن ،سولفات سدیم ،مصالح ساختمانی و خاکهای صنعتی
اشاره کرد .میزان ذخایر معدنی قطعی شناساییشده در این استان بالغ بر
هزار و  292میلیون تن و ظرفیت استخراج مواد معدنی در قالب  456معدن
فعال بیش از  23میلیون تن در سال است.
استان مرکزی در بخش معدن با استخراج  60درصد تراورتن کل تولید
کشور رتبه نخست تولید تراورتن ،رتبه نخست تولید سولفات سدیم با 70
درصد کل تولید کشور ،رتبه سوم در زمینه تولید سرب و روی با ظرفیت
ســالیانه بیش از 200هزار تن ،رتبه هشتم در تعداد معادن ،رتبه یازدهم
تولید مواد معدنی ،رتبه یازدهم ایجاد اشتغال و رتبه چهاردهم ذخایر مواد
معدنی را دارا است.
JJپتروشیمی شازند
استان مرکزی طی دو دهه گذشته چهرهای صنعتیتر به خود گرفته
و با راهاندازی طرحهای صنعت نفت و پتروشــیمی به یکی از بزرگترین
مراکز صنایع استراتژیک کشور تبدیل شده است .این طرح در سال 1363
به تصویب رسید و پس از طی مراحل طراحی ،مهندسی و نصب ،فاز اول
آن در ســال  1372در مــدار تولید قرار گرفــت .در ادامه كار برای بهبود
مستمر و تولید بیشتر و متنوعتر ،واحدهای دیگر مجتمع تكمیل و واحد
اتوكسیالت بهعنوان آخرین واحد مجتمع در سال  82راهاندازی شد و در
مدار تولید قرار گرفت .از ســال  1379همزمان با تکمیل واحدها ،طرح و

توســعه مجتمع با هدف افزایش ظرفیت واحدها به تصویب رسید که فاز
اول آن در مهرماه سال  1384و عملیات اجرایی فاز دوم در تابستان سال
 1386به انجام رسید.
این پتروشیمی که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت پلیمری
و مواد شیمیایی کشور است ،فرصتهای کاری بسیاری برای جوانان ایجاد
کرده و  ۴هزار نیرو به صورت مستقیم در این واحد مشغول به کار هستند.
تولیدات پتروشیمی شازند بالغ بر  ۵۰میلیون تن در سال است که عالوه بر
تامین بازار داخلی بیش از  ۳۰۰میلیون دالر در سال صادرات دارد.
JJسرمایهگذاری خارجی
از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون بیش از  40مورد سرمایهگذاری خارجی
در استان مرکزی انجام شده و عمده این سرمایهگذاریها را سرمایهگذاران
اروپایی انجام دادهاند .در ســالهای گذشــته ،در حوزه انرژیهای پاک و
بهرهگیری از انرژی خورشــیدی نیز این استان در حال رایزنی برای جذب
چند سرمایهگذار خارجی برای سرمایهگذاری در استان بود.
استان مرکزی در طول نیمقرن اخیر ،همواره مقصد سرمایهگذاریهای

هر سال تعداد
زیادی گردشگر
داخلی و خارجی
به این استان
میآیند تا ضمن
استفاده از مواهب
طبیعی ،از نزدیک با
آدابورسوم عشایر
این منطقه از کشور
آشنا شوند

هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و
کشاورزی اراک
منوچهر توسطی

حمیدرضا مهدوینیا

رئیس

مجید ایزدی

خزانهدار

بهنام نیکفر

نماینده در اتاق ایران

محمدرضا منصوریان

نایبرئیس اول

حامد امینی مصلحآبادی
نایبرئیس دوم

حیدر پیمانفر

نماینده در اتاق ایران

ناصر بیگی

نماینده در اتاق ایران

محمدرضا جعفری

علیرضا آقاخانی

محمود آقابیگلویی

محمدعلی عباسی

محمدرضا محمدی

محمد مصطفوی

منشی

بهروز محمدی
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ایرانزمـین

شاید بتوان گفت
بزرگترین قربانی
توسعهصنعتی
استان مرکزی،
محیطزیست آن
است .بهویژه شهر
اراک که از قضا
صنعتیترینشهر
استان نیز هست،
از مشکالت بزرگ
زیستمحیطی
رنج میبرد؛ در
این شهر که تنوع
زیستیبسیاری
نیز دارد ،آلودگی
هوا ،آب ،خاک،
مدیریت نامطلوب و
پسماندهاازجمله
خطراتیهستند
که محیطزیست را
تهدیدمیکنند

979
میلیون دالر
سرمایهگذاری
خارجی در استان
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بــزرگ خارجی نیز بوده اســت .وجــود فرصتها و مزیتهــای فراوان
سرمایهگذاری موجب شــده است تا استان مرکزی به یکی از موفقترین
اســتانها در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی تبدیل شود .با توجه به
وجود بیش از  2هزار و  700واحد تولیدی و صنعتی در اســتان مرکزی،
بهرهمندی از صنایع مادر و حلقههای واســط کلیدی در تولید کشــور،
سرمایهگذاری در طرحهای صنعتی استان باال بوده است ،بهطوریکه این
استان همواره در رده ممتازترین استانها در جذب سرمایهگذاری صنعتی
است.
از مزیتهایی که سرمایهگذاران خارجی را برای سرمایهگذاری به این
استان جذب میکند ،در بخش صنعت اســتان میتوان به نزدیک بودن
به پایتخت ،وجود ظرفیتهای مکانی مناسب از لحاظ وجود شهرکهای
صنعتی در استان ،برخورداری از موقعیت خاص جغرافیایی و قرارگیری در
کریدور حملونقل بینالمللی ،وجود صنایع بزرگ و مادر ،تجربه نیم قرن
توســعه صنعتی ،وجود منابع و ذخایر معدنی نظیر سنگ آهن ،سولفات
سدیم و انواع سنگ ،وجود ظرفیت ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی ،وجود
نیروی کار متخصص ،وجود خوشه صنایع ریلی و انجمنهای تخصصی در
استان ،قرارگیری در مسیر خطوط اصلی انتقال و تامین انرژی و پایینبودن
نسبی خطر زلزله در استان اشاره کرد.
بر اســاس مجوزهای ســرمایهگذاری خارجی صادرشــده توسط
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی تاکنون  43ســرمایهگذار خارجی از
کشورهای آلمان ،ترکیه ،سوئیس ،ایتالیا ،افغانستان ،هلند ،کشورهای
عربی حاشیه خلیج فارس ،انگلســتان و ایرانیان مقیم خارج کشور با
مجموع سرمایهگذاری  978میلیون دالر در استان جذب شدهاند که
 300میلیــون دالر آن در بخش صنعت جذب و به کار گرفته شــده
اســت .به گزارش ایرنا ،دونرخیبودن ارز در نظام پولی کشــور ،برخی
تبعات تحریمها بهخصوص تحریمهای اعمالشده به شبکه بانکی در
نقل و انتقاالت خارجی ،ممانعت امریکا از فعالیت شرکتهای خارجی
در اقتصــاد ایران ،تنگناها در بــازار تولید و فروش محصوالت به علت
رکود جاری در اقتصاد کشور و وجود کاغذبازی اداری و طوالنی شدن
امور متقاضیان سرمایهگذاری خارجی در برخی دستگاههای اجرایی،
از جمله مشــکالت موجود بر سر راه سرمایهگذاری در استان مرکزی
است .همچنین مشکل تامین زیرساختهای موردنیاز سرمایهگذاران
بهخصوص در شهرستانهای کمترتوسعهیافته به دلیل کمبود بودجه،
کمبود شــدید منابع آب اســتان و نبود امکان تامیــن آب مورد نیاز
بخشهای تولیدی در ســطح مطلوب و نیز رانتی و غیررقابتی بودن
برخی زمینههای جذاب تولیدی در کشور ،از دیگر مشکالت بر سر راه
سرمایهگذاری در استان مرکزی است.
با این حال ،از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون  41سرمایهگذار خارجی
با حجم ســرمایهگذاری حدود  979میلیون دالر در این استان جذب
شدهاند که  11سرمایهگذار با حجم سرمایهگذاری  391میلیون دالر در
چهار سال اخیر بودهاند 298 .میلیون دالر از مجموع سرمایهگذاریهای
خارجی در اســتان مرکزی محقق شده اســت .این سرمایهگذاریها
منابعی را شامل میشود که هیئتهای سرمایهگذاری برای حضور در
ت سرمایهگذاری
طرحها به اســتان وارد کردهاند و پرونده آن در هیئ 
خارجی تصویب شده و سرمایهگذاری جذبشده آن دسته از منابعی
است که سرمایه و ماشینآالت متقاضی برای اجرای طرحها به استان
وارد شده است 21 .سرمایهگذار جذبشده در استان مرکزی از آسیا،
 17ســرمایهگذار از اروپا و سه سرمایهگذار نیز از ایرانیان مقیم خارج
کشــور بودهاند .از میزان کل سرمایهگذاریهای محققشده در استان
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مرکزی ،دو سرمایهگذاری در شهرستان آشتیان 10 ،مورد در اراک ،سه
مورد در زرندیه ،یک سرمایهگذاری در دلیجان 20 ،مورد در ساوه ،چهار
مورد در محالت و یک سرمایهگذاری در شهرستان شازند بوده است9 .
سرمایهگذاری خارجی استان در زمینه صنایع شیمیایی ،سه مورد در
زمینه صنایع ساختمان ،چهار مورد در زمینه صنایع الکترونیکی ،چهار
ســرمایهگذاری در صنایع غذایی ،سه مورد در حوزه خودروسازی ،سه
مورد در زمینه محصوالت فلزی ،سه مورد در صنعت نساجی ،دو مورد
در حوزه بازیافت ضایعات ،چهار سرمایهگذاری در محصوالت غیرفلزی،
یک مورد فلزات اساسی ،یک مورد در زمینه محصوالت کشاورزی ،یک
سرمایهگذاری در زمینه معادن ،یک مورد در زمینه برق و یک مورد نیز
در زمینه صنایع سلولزی بوده است.
JJمحیطزیست در خطر
وقتی درباره محیطزیست بهخطرافتاده استان مرکزی صحبت میشود،
بیشتر شهر اراک به ذهن متبادر میشود ،اما ماجرا این است که در استان
مرکزی ،بهجز شــهر اراک شــهرهای دیگری نیز هســتند که با تخریب
محیطزیست مواجهاند .هوای آلوده از مهمترین مشکالت زیستمحیطی
اســتان مرکزی است؛ حجم زیادی از آالیندههای شــهر اراک به ناوگان
فرســوده حمل و نقــل عمومی و تردد خودروها بــا موتورهای دیزلی در
کمربندیها مربوط است .از سوی دیگر ،کارخانههای صنعتی مثل ایرالکو
نیز در آلودگی هوای شــهر نقش بزرگی دارند .معضل دیگر محیطزیست
اســتان مرکزی ،پسماندهای شهری و بیمارستانی است که جاهایی برای
دفع آنها در نظر گرفته شــده اما به اندازه کافی نیســت و دفع نامطلوب
این پســماندها برای شهرهای استان مشــکل ایجاد کرده است .موضوع
ایجاد فضای ســبز با هدف کاهش آالیندگی هوای اراک ،برنامه مدیریت
زیستبومی تاالب میقان ،طرح جامع کاهش آلودگی هوای کالنشهر اراک،
مشکالت زیستمحیطی معادن استان و مباحث صنایع بزرگ آالینده حریم
شــهرها ،از جمله مواردی است که در نشستهای مدیران محیطزیست
استان با منتقدان یا سیاستگذاران مطرح میشود اما در عمل ،همچنان
استان مرکزی از مشکالت زیستمحیطی حاد آسیب میبیند.
JJاتاق تجارت عراق عجم
در سال  ،1309قانون اتاقهای تجارت در  5فصل و  35ماده به تصویب
رســید .به موجب ماده اول این قانون ،تاسیس اتاقهای تجارت در مراکز
تجاری مهم مملکتی ،بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد
ملی و با تاســیس اتاق تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی بر حســب
تقاضای محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت ،واقع میشد.
با توجه به موقعيت جغرافيايي و همچنين توليد فرشهاي نفيس و ديگر
محصوالت شهر اراك و نياز بازرگانان ،در اين شهر نیز در سال  1310اولین
اتاق تجارت تحت عنوان اتاق تجارت عراق عجم ايجاد شد .این اتاق در سال
 1314بــا ادغام اتاقهای تجارت در اتاقهای صنایع و معادن ،عنوان اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران را گرفت و تا سال  1353به كار خود ادامه
داد .آخرین اصالحیه و الحاقیه و آییننامههای اتاق در آذرماه سال 1374
تصویب شد و اتاق بازرگاني اراک در سال  1375با نام اتاق بازرگاني و صنايع
و معادن اراك و با توجه به تبصره يك ماده  4قانون تأسيس اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن ایران ،تشکیل شد .اكنون اتاق بازرگاني اراك با مجموع
 1500عضو اعم از حقيقي و حقوقي ،خدمات مورد نياز اعضا را ارائه ميدهد
و توانسته است فعاليتهاي داخلي و خارجي خود را به صورت چشمگيري
افزايش دهد.

 .......................خصوصیسازی .......................
[ این صفحهها تجربه کشورهای مختلف جهان در زمینه خصوصیسازی را مرور میکند] .

واگذاری بهسبک کمونیستی

آلمان شرقی اولین کشوری بود که اقتصاد تمامدولتی را خصوصی کرد
یکی از اصلیترین نکتههــا در تحول اقتصادی آلمان
متیندختوالینژاد
شرقی ،خصوصیسازی بود .در جمهوری دموکراتیک
آلمــان ،مطابق با اعتقاد سوسیالیســتی ،تقریبا هیچ
دبیر بخش خصوصیسازی
مالکیت خصوصی یا وســیله تولید وجود نداشت .بین
لهای  ۱۹۴۵الی  ،۱۹۴۹جمهوری شوروی حکم میکند که نیروهای آلمان شرقی
ســا 
بخش مهمی از صنعت را ملی کنند و بیشــتر زمینهای متعلق به اشــرافیت سابق را
جمعآوری کنند .بعدها جمهوری دموکراتیک آلمان نیز این مسیر را ادامه داد و با ملی
شــدن شرکتهای کوچک در سال  ،۱۹۷۲تقریبا  ۱۰۰درصد از سرمایه تولیدی دولتی
بود .شرکتها به عنوان شرکتهای دولتی مانند ( )Volkseigener Betrieb، VEBیا
به عنوان ترکیب بزرگ  (Kombinate) conglomeratesتوسط ادغامهای مختلف
ایجاد شدند.
JJخصوصیسازی ،راهحل اجتنابناپذیر
در ســال  ،۱۹۹۰در کشــور اجماع اینگونه بود که شــکل امــوال باید تغییر کند.

اقتصاددانهای مدرســه حقوق مالکیت ،مدتها قبل معتقد بودند که شــکل حقوق
مالکیت در شرکتهای دولتی کشورهای سوسیالیستی ،بیانگر عدم کارآیی اقتصادهای
برنامهریزیشده است .به همین ترتیب تنها خصوصیسازی راهحل این شرایط بود.
اما روش خصوصیســازی همچنان نامشخص بود .تجارب غرب با خصوصیسازی با
تعداد کم ،شاید صد شرکت دولتی که از اوایل سال  ۱۹۸۰آغاز شد ،اینگونه بود که دوره
بازسازی بسیار طوالنی را قبل از فروش در بازار سرمایه تحمل میکردند ،سپس در بازار
سرمایه عرضه میشدند .اما این کار در شرایط جمهوری دموکراتیک آلمان قابل اجرا نبود،
زیرا پیششرطها در اینجا پذیرفته نشده بود.
همچنین مشکل دیگر ادعای صاحبان سابق بود که مالکیت را در گذشته به صورت
اجباری تحویل داده بودند .آلمان متحدشده ،میخواست عدالت را برای اموال آنها فراهم
کند .راهحل دیگر برای جبران ضررهای مالی صاحبان ســابق ،پرداخت غرامت بود که
این نیز کشــور را با بحران مالی روبهرو میکرد .امــا ،در واقع ،بازپرداخت ضررهای این
صاحبان تنها در خصوصیسازی شرکتها قابل اجرا بود .تقریبا  ۹۰درصد بازپرداختها
مورد اعتراض قرار گرفت و اغلب مانع مســدود شدن سرمایهگذاری برای درازمدت شد.

خصوصیسازی
بنابراین ،در سال  ،1991پارلمان آلمان قانون «حذف مانع» را به تصویب رساند که اولویت
سرمایهگذاری در برابر شــرکتهای مصادرهشده در گذشته باعث جبران خسارتهای
گذشته میشود.
JJرفع موانع
در اول مارس  ،۱۹۹۰آخرین دولت سوسیالیستی ،جمهوری دموکرات آلمان نخستین
قانون به نام سازمان  Treuhandرا تصویب کرد .این قانون برای کمک به خصوصیسازی
آلمان شرقی بوده است .ترویهند به عنوان یک هلدینگ شرکتهای دولتی تشکیل شد
که به طور خصوصی مدیریت میشد .از طریق این نهاد ،سوسیالیستها امیدوار بودند که
اموالی از مالهای مصادرهشده را به عنوان اموال دولتی حفظ کنند و همچنین به اعضای
حزب و مدیران اجازه داد که شرکتهای دارایی خود را از بین ببرند و سرمایه آن را تهی
کنند .در مارس  ۱۹۹۰تروی هند مشــغول تبدیل دارایی دولت به شرکتهای سهامی
و ســازمانهای با مسئولیت محدود شد ،سپس مسئولیت تجزیه شرکتهای دولتی به
واحدهای کوچکتر را به قصد ایجاد اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد بر عهده گرفت .ترویهند
انشتالت ( )THAهدایتکننده تدریجی اقتصاد دموکراتیک آلمان به درون یک اقتصاد بازار
بود .در واقع این نهاد که بزرگترین موسسه واگذاری سهام شرکتهای دولتی در جهان
بود ،بهعنوان سازمان خصوصیسازی شروع به کار کرد و توانست به مقدار قابلتوجهی از
اهداف اقتصادی آلمان متحد جامه عمل بپوشاند.
در جوالی  ،۱۹۹۰نخســتین و آخرین مجلس آزاد آلمان بود که قانون ترویهند را
تغییر داد .از آن زمان ،این هلدینگ مسئول بازسازی برای بازار رقابتی و خصوصیسازی
یهایش بود.
دارای 
JJوظیفه جدید
ترویهند وظیفه داشــت که به خصوصیســازی بپردازد و باید ساختار اقتصاد را با
مقتضیات بازار ســازگار میکرد .محدود کــردن دامنه فعالیت اقتصادی دولت از طریق
خصوصیســازی ،افزایش زمینه رقابت بین شــرکتها ،مدرنیزه کردن ماشینآالت و
تجهیزات ،حفظ اشــتغال و افزایش سرمایهگذاری مولد از جمله وظایفی بود که قانون
برای سازمان تروی هند تعیین کرد .سازمان مذکور برای انجام بهتر امور اقدام به استخدام
کارشناســان خبره در طول روند خصوصیســازی کرد .ایــن نهاد همچنین تعداد کل
شرکتها را فهرست و اقدام به جمعآوری اطالعات مربوط به آنها کرد.
در واقع ،ترویهند به بزرگترین شرکت در جهان تبدیل شد :حدود  ۸هزار شرکت،
ت ترکیبشده ،با حداقل  ۴۰هزار دستگا ه جداگانه ،تحت نظارت ترویهند
 120شــرک 
بودند و به یک شرکت متحد تبدیل شدند .ترویهند پرداختهای اعتباری خود را برای
با هم ولی جدا از هم؛ آمارهای اقتصادی آلمان شرقی و غربی
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مدتزمان طوالنی تضمین کرد .عالوه بر این ،حدود چهار میلیون هکتار زمین ،نیمی از آن
زمینهای کشاورزی و نیمی از آن جنگل ،باید توسط ترویهند خصوصی میشد .در عین
حال تمام بنگاهها از سوی ترویهند از بدهیهای خود پاک شدند و بسته به نوع فعالیت،
سرمایه دریافت کردند .این شرکتها با تضمین ترویهند از بانکها تسهیالت دریافت
میکردند .این اعتبارات صرف هزینههای جاری ،دستمزدها ،انرژی و ...میشد تا بنگاهها
بتوانند به حیات خود ادامه دهند .ترویهند بنگاهها را با توجه به چشمانداز اقتصادی آینده،
جایگاه آنها در محیط اقتصاد کالن ،جنبههای زیرســاختی و همچنین جوانب بسیاری
طبقهبندی کرد .به این ترتیب مشخص شد چه بنگاههایی نیازمند تجدید ساختار و بعد
خصوصیسازی هستند و چه بنگاههایی باید منحل شوند.
خصوصیسازی «کوچک» کسب و کارهای خردهفروشی ،سینما ،رستورانها و هتلها،
صنایع کوچک و شرکتهای خدماتی نسبتا آسان بود .ترویهند به شرکتها اجازه داد که
مدیریت یا اعتباری از شرکت را به فروش برساند.
JJباالترین پیشنهاد همیشه بهترین نیست
با این حال خصوصیسازی اموال صنعتی جمهوری آلمان بسیار پیچیدهتر بود .تنها
تعداد کمی از شرکتهایی که پایههای تجاری جامع داشتند ،مانند ایستگاههای گاز ،سریع
خریداری شدند .اما اکثر شرکتها مانند شرکتهای فناوری با فوران کارکنان روبهرو شده
بودند و بازار خود را زمان فروپاشی شوروی ،در آلمان شرقی از دست دادند.
به همین ترتیب توقعی که از ترویهند وجود داشت که شرکتها را سریعا به سوددهی
برســاند ،برآورده نشــد .ترویهند در واگذاریهای خود به دنبال کســب درآمد نبود.
درآمدهای حاصلشده طی سه سال تنها  ۲۸درصد هزینههای انجامشده بود و بیشترین
رقم هزینهها مربوط به تجدید ساختار شرکتها بود .اما تالشهای ترویهند تحت رهبری
دولت برای بازســازی هزاران شــرکت و ایجاد رقابت میان آنها قبل از فروش ،کار نکرد.
ترویهند به جای انتخاب ســرمایهگذار با باالترین قیمت پیشنهادی برای یک شرکت،
سعی کرد تا شرکتها را به سرمایهگذاران باتجربه بدهد تا به موفقیت دست یابند و این
سرمایهگذاران خود را به باالترین سطح تضمین سرمایهگذاری و اشتغال متعهد کنند.
ترویهند در پنج ســال حضورش ،از ســال  1990تا  ،1994حدود  ۲۰هزار شرکت
خصوصی با حدود  210میلیارد دالر از سرمایهگذاری تضمینشده و حدود  1.5میلیون
کار تضمینشده ایجاد کرد .با یارانههای دولتی کالن که گاهی اوقات با انتقادهایی روبهرو
شــد که با ســاز و کارهای صنعتی قانونی اتحادیه اروپا در تولید فوالد مطابقت ندارند،
کارخانههای کشتیرانی و صنایع شیمیایی توانستند زنده بمانند.
JJمتعادلسازی
در آخر ،فروش به سرمایهگذاران مستقل با کوپنهای خصوصیسازی ،در
کشورهای مرکزی و شرق اروپا موفقیتآمیز بود .روشهای خصوصیسازی
در آلمان ،فروش به مدیران و کارکنان در راســتای تقویت قشر متوسط نیز
به شدت تاثیرگذار بود .هیچ کشوری تا آن روز به طور کامل خصوصیسازی
نکرده بود .تا آن روز کشورها فقط از طریق سرمایهگذاران باتجربه میتوانستند
جریان سرمایه و مدیریت دانش را برای بقای شرکتها تضمین کنند.
این روند به شركتهای آلمان غربی نیز سرایت کرد ،در آلمان غربی نیز
سرمایهگذاری مستقیم از طریق افراد مستقل توسط موانع فرهنگی ،زبان یا
قانونی معمول برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی محدود نمیشد .البته
برخی دیگر معتقدند فرآیند خصوصیسازی در آلمان شرقی را باید متفاوت از
کشورهای دیگر به ویژه کشورهای سوسیالیستی دانست و شاید درصد قابل
توجهی از موفقیت این کشــور را باید به نرخهای تورم پایین ،برخورداری از
مجموعه قوانین و مقررات اقتصادی پیشرفته آلمان غربی ،دسترسی به منابع
انسانی و دانش فنی سرمایهگذاران در آلمان غربی ،برخورداری از یک سیستم
تامین اجتماعی گسترده و توانا ،بازسازی صنایع ،تجدید ساختار شرکتها و
1991
غیره مرتبط کرد.

خصوصیسازی ،همانطور که در بحثها مطرح شده است ،یک گزاره اقتصادی روشن و مطلق نیست .در
عوض گستره وسیعی از فعالیتهای مختلف را پوشش میدهد که انتقال کاال و خدمات از دولت و عموم به
بخش خصوصی را شامل میشود.

آیا خصوصیسازی در راه منافع عمومی است؟

برخی از کارشناسان معتقدند خصوصیسازی یک اشتباه بزرگ اقتصادی است
در دهههــای قبل از  ،1980دولتهای سراســر جهان گســتره
فعالیتهای خود را افزایش دادند و وظایف مختلفی را که بخش
خصوصی پیش از آن انجام مــیداد به عهده گرفتند .در امریکا،
دولت فدرال بزرگراهها و ســدها را راهاندازی کرد ،تحقیقات انجام
داد ،قدرتهای نظارتی خود را در طول فعالیتها افزایش داد ،و به
دولتهای محلی وظایفی از آموزش و پرورش تا تاسیس جادهها
را داد .در اروپای غربی و امریکای التین ،شــرکتهای دولتی ،کل
صنایع ،بانکها و سیستمهای بهداشتی را ملی کردند و رژیمهای
کمونیستی در اروپای شرقی تالش کردند تا بخش خصوصی را به
طور کامل از بین ببرند.
سپس در دهه  ،1980بخش دولتی شروع به گسترش زیادی
در بسیاری از نقاط جهان کرد .به همین ترتیب ،در امریکا ،دولت
ریگان دستورالعملهای جدیدی صادر کرد« :فقط یک جا نایستید،
چیزی را لغو کنید ».اصول «لغو کردن» مدیریتهای دولتی برای
تبدیل آن به خصوصی آغاز شــد .بر اســاس گفتههای حامیان
خصوصیســازی ،تغییر از مدیریت عمومی به بخش خصوصی،
چنان خوب است که موجب بهبود قابل توجهی خواهد شد :افزایش
کارایی و کیفیت فعالیتهای باقیمانده برای دولت ،کاهش مالیات
و کاهش حجم دولت .آنها معتقدند که در کارهایی که خصوصی
میشوند ،رفتار سودآور مدیران جدید ،مدیران بخش خصوصی به
کاهش هزینهها و توجه بیشتر به رضایت مشتری منجر خواهد شد.
هواداران خصوصی کــردن ،که احزاب دموکرات مســیحی،
سوسیال مسیحی ،لیبرال آزاد و جناح راست سوسیال دموکرات
هســتند ،بر این عقیدهاند که نسل فعلی حق ندارد زندگی مرفه
خویش را به هزینه نســل آینده  -یعنی از وام که پرداخت آن به
عهده نسل آینده باشد  -تأمین کنند .بنابراین تأمین کسر بودجه از
راه وام ،به معنای تأمین رفاه نسل فعلی به هزینه نسل آینده بوده
و باید تــوازن بودجه را از راههای دیگر تأمین کرد و چون جامعه
توانایی تحمل افزایش مالیات و عوارض و درآمد دیگری نیز ندارد،
راهحل را در خصوصی کردن ،یعنی فروش اموال دولتی میدانند.
از سوی دیگر اقتصاددانان مخالف خصوصی کردن که جناحهای
میانی و چپ سوسیال دموکراتها و سایر گروههای سیاسی میانهرو
و چپگرا نیز با آنها همعقیدهاند ،خصوصی کردن را اشتباه بزرگ
اقتصادی میدانند و معتقدند که فروش اموال دولتی گرچه موقتا
کسر بودجه را جبران میکند اما پیامدهایی دارد که برای کشور
و نسل آینده زیانبخشتر است .به همین ترتیب درست است که
رفــاه فعلی را نباید به بهای وامی که پرداخت آن به عهده نســل
آینده است تأمین کرد ،اما تأمین آن از راه فروش اموال نسل آینده،
نادرســتتر است .اموال دولتی فقط متعلق به نسل فعلی نیست،
متعلق به نسل و نسلهای آینده نیز هست و همانطور که نسل
فعلی آن را از نسل پیش ارث برده است باید آن را به نسل آینده
انتقال دهد.

JJآغاز خصوصیسازی
این اعتقاد تــازه در ارتباط با خصوصیســازی ،در دهه 1990
گسترش یافت .در سراسر جهان ،دولتها به مدیران خصوصی کنترل
همه چیز را از برق تا خدمات زندان ،و از راهآهن تا آموزش و پرورش
را دادند .به نحوی که در اواخر دهه  ،1980فروش شرکتهای دولتی
در سراســر جهان به بیش از  185میلیارد دالر رسید و بدون هیچ
نشانهای از کاهش ســرعت این مسیر ادامه پیدا کرد .تنها در سال
 ،1990دولتهــای جهان  25میلیارد دالر از شــرکتهای دولتی
فروختند و همچنین بین کشورها رقابتی آغاز شد تا ببینند که چه
کسی میتواند حق خصوصیســازی را ادا کند .بزرگترین فروش
شرکت در بریتانیا رخ داد ،جایی که سرمایهگذاران برای  12شرکت
برق منطقهای بیش از  10میلیارد دالر پرداخت کردند .همچنین،
نیوزیلند بیش از  7شرکت دولتی ،از جمله شرکت مخابراتی دولتی
و دفتر چاپ را با قیمت بیش از  3میلیارد دالر فروخت .کشورهای
در حال توسعه سریع در حال حرکت به سمت افزایش صندوقهای
خصوصیســازی ،گاهی اوقات به عنوان یــک موضوع ایدئولوژیک
سیاســی و اقتصادی و گاهی تنها بــرای افزایش درآمد به فعالیت
خصوصیســازی نگاه میکردند .برای مثــال ،آرژانتین یک برنامه
خصوصیســازی بزرگ را راهاندازی کرد که شــامل فروش انحصار
تلفنی ،شرکت هواپیمایی ملی و شرکت پتروشیمی به ارزش بیش از
 2.1میلیارد دالر بود .تالشهای دولت مکزیک برای کاهش اندازه و
هزینه عملیات بخش دولتی درآمد  2.4میلیارد دالری را موجب شد.
JJبزرگترین خصوصیسازی جهان
در دهه آینده ،خصوصیســازی در قالب برنامههای اقتصادی
کشورهای تازه آزادشــده در اروپای شرقی نیز انجام خواهد شد.
چکسلواکی ،مجارستان و لهستان همه متعهد به خصوصیسازیاند
و در حال طی کردن فرایند قانونی آن هستند .بزرگترین تغییری

جان بی .گودمن
گری و .الومن
نویسنده و تحلیلگر اقتصادی
هاروارد بیزینس ریویو

مزایاییمانند
حذف کارکنان
غیرضروری،
فعالیتهای
سودمند و بهبود
در انگیزههای
مدیران برای به
حداکثر رساندن
ارزش سهام باعث
بهبود کارایی
خصوصیسازی
شد

جلسه هیئت رئیسه سازمان خصوصیسازی تروی هند
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در اواخر دهه
 ،1980فروش
شرکتهای دولتی
در سراسر جهان
به بیش از 185
میلیارد دالر رسید و
بدون هیچ نشانهای
از کاهش سرعت
این مسیر ادامه پیدا
کرد .تنها در سال
 ،1990دولتهای
جهان 25میلیارد
دالر از شرکتهای
دولتیفروختند

بزرگترین خصوصیسازی
که تا به امروز رخ داده در
جمهوری دموکراتیک آلمان
است .تنها در سال ۱۹۹۰
تروی هند ،اداره عمومی که
توسط دولت آلمان با وظیفه
خصوصیسازی تاسیس شده
بود ،بیش از  300شرکت را
به ارزش حدود  1.3میلیارد
دالر به فروش رساند
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که تا به امروز رخ داده در جمهوری دموکراتیک آلمان است .تنها
در سال  ۱۹۹۰تروی هند ،اداره عمومی که توسط دولت آلمان با
وظیفه خصوصیسازی تاسیس شده بود ،بیش از  300شرکت را با
ارزش حدود  1.3میلیارد دالر به فروش رساند .این آژانس همچنان
بیش از  ۵هزار شرکت دارد که به دنبال خریدار برای آنها هستند.
پس از شیوع خصوصیسازی در سراسر جهان ،خصوصیسازی
نیــز در امریک ا تغییر جایگاه داد و از دولــت فدرال به دولتهای
محلی انتقال یافت .در حــال حاضر بیش از  11ایالت از امکانات
خصوصی اصالحشــده اســتفاده میکنند و در بخشهای دیگر
برنامههای خصوصی را راه میاندازند .در سطح محلی ،جوامع به
اپراتورهای خصوصی برای راهاندازی دستگاه خودرو خود ،مدیریت
امکانات ورزشی ،تفریحی و خدمات حمل و نقل مراجعه میکنند.
در چند سال گذشــته ،دولتهای ملی و محلی ،بیشتر و بیشتر
خصوصیسازی را راهی برای تعادل بودجه خود میدانند ،در حالی
که حداقل سطح قابل تحمل خدمات را نیز حفظ کردهاند.
موجــی از ادغامها که جامعه تجاری امریــکا را در اواخر دهه
 1980تکان داد ،یک نمایش جدی بود که نشان دهند مالکیتهای
خصوصی به اندازه کافی میتوانند به طور پیوسته در بهترین حالت
برای منافع سهامداران عمل کنند .افزایش شدید در ارزش سهام
ناشــی از خریدها ،نتیجه بازار در بهبود کارایی ،خدمات مشتری
و اثربخشــی مدیریت عمومی بود .مزایایی مانند حذف کارکنان
غیرضروری،فعالیتهایسودمندوبهبوددرانگیزههایمدیرانبرای
به حداکثر رساندن ارزش سهام باعث بهبود کارایی خصوصیسازی
شد .به عبارت دیگر ،دستاوردهای بخشهای خصوصی در گذشته
از بخشهای دولتی انتظار میرفت که نتوانستند به درستی آن را
محقق سازند .درسی که از خصوصیسازی گرفته شد این است که
پاسخگویی مدیریتی به منافع عمومی ،موضوعی است که بیش از
نوع مالکیت مورد توجه قرار میگیرد.
JJسه نکته برای بهبود خصوصیسازی
بــا تمرکز بحث بر تاثیر خصوصیســازی بر کنترل مدیریت،
موضــوع را دور از منطق ایدئولوژیک خصوصی در مقابل عمومی
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به سمت رفتار عملگرایانهتر و پاسخگویی سوق میدهد .جوانب
مثبت و منفی خصوصیســازی میتواند بر اساس استانداردهای
مدیریت خوب -صرفنظر از مالکیت -سنجیده شود.
 .1مدیرانی که نه عمومی و نه خصوصی هستند ،همیشه به نفع
سهامداران خود عمل خواهند کرد .خصوصیسازی تنها زمانی موثر
خواهد بود که مدیران خصوصی انگیزهای برای عمل به پشــتوانه
منافع عمومی داشته باشــند که کارایی داشته باشد و مدیران را
محدود نکند.
 .2ســود و منافع عمومی زمانی که خدمات یا دارایی خصوصی
در یک بازار رقابتی قرار میگیرد ،بهتر میشود .شرکتهای دیگر
برای رقابت با رفتار مدیریتی بقیه ،شرایط و مدیریت خود را بهبود
یدهند.
م 
 .3هنگامی که این شــرایط مطابقت نداشته باشد ،دخالت دولت
ادامــه پیدا خواهد کرد .انتقال ســاده مالکیت از بخش دولتی به
خصوصی ،لزوما باعث کاهش هزینه و یا افزایش کیفیت خدمات
نمی شود.
JJجنجال خصوصیسازی
خصوصیســازی ،همانطور که در بحثها مطرح شده است،
یک گزاره اقتصادی روشــن و مطلق نیســت .در عوض گستره
وسیعی از فعالیتهای مختلف را پوشش میدهد که انتقال کاال
و خدمات از دولت و عموم به بخش خصوصی را شــامل میشود.
به عنوان مثال ،خصوصیسازی یعنی فروش داراییهای عمومی به
صاحبان خصوصی ،توقف ساده برنامههای دولتی ،انتقال خدماتی
که قبال توسط سازمانهای دولتی به تولیدکنندگان ارائه میشد
به بخش خصوصی و ورود تولیدکنندگان خصوصی به بازارهایی
که قبال انحصارات عمومی بودند .خصوصیسازی همچنین معانی
مختلفی در نقاط مختلف جهان دارد که در آن هر دو مبانی اقتصاد
و اهداف خصوصیسازی ممکن است متفاوت باشد .رایموند ورنون،
تحلیلگر خصوصیسازی در کتاب «وعدههای خصوصیسازی»
به تمامی مدلهای خصوصیســازی در جهان اشاره کرده است.
تهای
با توجه به آمار و ارقام ورنون ،در اواخر دهه  ،1980شــرک 
دولتی در افریقا ،آســیا ،امریکای التیــن و اروپای غربی ،به طور
متوسط به میزان  10درصد از تولید ناخالص داخلی را دربر گرفته
بودند که این آمار در در فرانسه ،ایتالیا ،نیوزیلند و دیگر نقاط بیشتر
بوده اســت .در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،شرکتهای
دولتی با کمبود بودجه قابل توجهی مواجه بودند و مسئولیت تقریبا
نصف بدهی داخلی کشور را به عهده داشتند.
در بســیاری از موارد ،ورنون میگوید خصوصیسازی در این
کشــورها صرفا به دلیل وضعیت مالی بخش دولتی بوده اســت.
همانطور که شــرایط در اوایل دهه  1980بدتر شــد و بازارهای
اعتباری به میزان قابل توجهی کاهش یافت ،این دولتها از فروش
داراییهای عمومی برای جمعآوری پول نقد اســتفاده کردند .اما
امروزه هم دولت و هم حاکمیت کامال به این موضوع واقف هستند
که تنها راه توسعه اقتصاد ،گشــودن بالهای بخش خصوصی و
چابکسازی دولت اســت؛ اما این برای رسیدن به توسعه پایدار
کافی نیست و باید برنامه خصوصیسازی و چابکسازی دولت بهتر
و واقعیتر از گذشته انجام شود.
*این مقاله در سال  ۱۹۹۱نوشته شده است

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

فراز و فرود تجارت با عمان

سرمایهگذاری در اقتصاد پسانفتی

تالش عمان برای کاهش سهم نفت در اقتصادش فرصتهای تازهای پیشروی سرمایهگذاران خارجی قرار داده است
کاوه شجاعی

1

عمان را بهتر بشناسیم

پادشــاهی عمان یکی از کشورهای منطقه خلیج
دبیر بخش همسایهها
فارس است که همسایه آبی و دوست دیپلماتیک ایران
به شمار میرود .عمان در قسمت شرقی شبهجزیره عربستان واقع شده و با امارات متحده
عربی ،عربستان سعودی و یمن مرز زمینی دارد .عمان یکی از کمجمعیتترین کشورها در
منطقه به شمار میرود و در مقایسه با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس ،تولید ناخالص
یرسد.
داخلی پایینتری دارد .نرخ بیکاری نیز در این کشور به  ۱۷درصد م 
عمان در مســیر تجارت اقیانوس هند قرار دارد و مناســبات پرفراز و نشیبی نیز با
قدرتهای خارجی مثل پرتغال و بریتانیا داشته است.
 JJسیاست عمان
در اواخر قرن هیجدهم ،ســلطنت نوپای عمان در مسقط اولین معاهده دوستی را با
بریتانیا به امضا رســاند .به تدریج ،وابستگی عمان به مشاوران سیاسی و نظامی بریتانیا
افزایش پیدا کرد؛ هرچند که هیچوقت به مستعمره بریتانیا تبدیل نشد.
در ســال  ،۱۹۷۰قابوس بن سعید السعید پدرش را از قدرت ساقط کرد و از آن پس
خودش سلطان عمان بوده و جانشینی نیز برای خود تعیین نکرده است .برنامه گسترده
مدرنیزاسیون او کشور را به روی جهان خارج باز کرد و مناسبات عمان با کشورهای غربی
نیز همچنان نزدیک باقی مانده است .سیاست خارجی مستقل و میانهروی عمان بر مبنای

حفظ مناسبات خوب با همسایگان و اجتناب از مداخالت بوده است.
در ســال  ۲۰۱۱و در شــرایطی که تب بهار عربی همهجا را فراگرفته بود ،گروهی
از مردم عمان نیز خواهان فرصتهای شــغلی بهتر و مزایای اقتصادی شدند و سلطان
قابوس در همین راســتا اصالحات اقتصادی و سیاسی را به اجرا درآورد که از جمله آنها
میتوان به ارائه قدرت قانونی به مجلسالشورای عمان و نیز افزایش مزایای بیکاری و ایجاد
برنامههای اشتغال جدید در این کشور اشاره کرد .حتی در سال  ۲۰۱۷مقرر شد که دولت
 ۲۵هزار فرصت شغلی جدید در بخشهای عمومی و خصوصی برای مردم عمان ایجاد
کند .همچنین کمکردن قدرت حکومت مرکزی و ارائه فرصت بیشتر به شهروندان برای
مشارکت در اداره امور در سطح ملی مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
JJاقتصاد عمان
عمان به شدت به منابع نفت وابسته است که  ۸۴درصد از درآمدهای دولت را تشکیل
دادهاند .در سال  ،۲۰۱۶کاهش قیمت نفت باعث شد عمان با کسری بودجه  ۱۱.۵میلیارد
دالری مواجه شود که شامل  ۱۹درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور میشد .یک
سال بعد ،دولت موفق شد با کاهش یارانههای سوخت ،میزان کسری بودجه را نیز کاهش
دهد .قرار بر این است که یارانههای برق و گاز مایع نیز کاهش پیدا کنند.
عمان در سالهای اخیر از تکنیکهای جدید در بازیابی نفت استفاده کرده تا درآمد
بیشــتری کســب کند .اما این کشور در عین حال یک برنامه توســعهای دارد که روی
تنوعبخشی به اقتصاد ،صنعتیشدن و خصوصیسازی استوار است و هدفش این است که

همسایهها
سهم نفت در تولید ناخالص داخلی این کشور را از  ۴۶درصد کنونی به  ۳۰درصد تا سال
 ۲۰۲۰برساند .بخشهای گردشگری ،معدن ،شیالت ،تولید و صنایع مبتنی بر گاز از جمله
مهمترین اجزای تشکیلدهنده استراتژی تنوعبخشی دولت هستند.
دولت عمان یک منطقه اقتصادی ویژه نیز در دقم ایجاد کرده و هدف از آن تبدیل این
منطقه به یک مرکز قدرت تجاری است؛ به نحوی که گذار عمان به سمت اقتصاد متنوعتر
بتواند در شرایط آسانتری انجام بگیرد.
اما عمان در عین حال با موانعی مانند بوروکراسی و محدودیتهای قانونی بر سر راه
جذب سرمایهگذاری مواجه است .همچنین دولت یارانههایی به برخی شرکتهای دولتی
میدهد که بخش خصوصی را تضعیف میکند.
JJآینده عمان
اگر عمان برنامه تنوعبخشــی به اقتصاد را با قــدرت دنبال کند ،فعالیتهای بخش
غیرنفتی ساالنه در فاصله زمانی تا  ۲۰۲۰به میزان  ۴.۳درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
برنامه عمان این است که فعالیتهای نفتی را در این بازه زمانی تنها به میزان ساالنه 0.2
درصــد افزایش دهد و تمرکز خود را روی فعالیتهای غیرنفتی قرار دهد .عمان امیدوار
است که از این طریق ،موقعیت رقابتی بهتری در بازارهای جهانی به دست بیاورد.
مارکوس چنویکس تحلیلگر منا در شرکت مشاوره اقتصادی تیاس لومبارد در لندن
معتقد است که آموزش بخش مهمی از معادالت آینده اقتصاد عمان را تشکیل میدهد،
زیرا بسیاری از شهروندان این کشور از دانش تکنیکی الزم برای راهاندازی صنایع جدید
محروماند« :عمان پتانسیل باالیی برای تنوعبخشی به اقتصاد خود دارد که شاید بسیار
باالتر از پتانسیل همسایگان این کشور باشد .این مسئله به خصوص از بابت منابع طبیعی
که عمان در اختیار دارد و نیز پتانسیل صنایع شیالت و گردشگری آن حایز اهمیت است.
اما تمرکز روی حوزههایی مثل تولید ممکن است دشوار باشد زیرا عمان هیچ سابقه قابل
توجهی در این حوزه ندارد».
درواقع مسئله این نیست که عمان چه تعداد فرصت شغلی میتواند برای شهروندانش
ایجاد کند؛ مسئله این است که شغلهای ایجادشده تا چه حد میتوانند برای محلیها
موثر واقع شوند و نیز سیستم آموزشی این کشور تا چه حد میتواند در آموزش شهروندان
برای فعالیت در بازار شغلی این کشور نقش ایفا کند و در عین حال به ترغیب برای ایجاد
کسب و کار در بخش خصوصی بینجامد.
واقعیت این اســت که از نیم قرن پیش که ســلطان قابوس در عمــان قدرت را به
دســت گرفت ،از درآمدهای نفتی عمان برای ساخت مدرسه ،جاده ،بیمارستان و سایر
زیرســاختهای اساسی استفاده شده اســت اما در راه آموزش شهروندان هنوز کارهای
زیادی برای آینده باقی مانده است.
یک حوزه مهم دیگر حال و آینده در اقتصاد عمان ،بخش گردشــگری است .سلیم
آدای المماری ،رئیس بخش توسعه گردشگری عمان معتقد است که برنامه دولت برای
جذب گسترده گردشگران به این کشور در آینده کشور نقش مهمی دارد و برنامه عمان
این است که تا سال  ۲۰۲۰ساالنه  ۲.۷میلیون گردشگر جذب کند .این در حالی است
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که تعداد گردشگران جذبشده به عمان در سال  ۲۰۱۵حدود  ۱.۹میلیون نفر بود .تعداد
مقصدهای گردشگری در عمان نیز میتواند به راحتی در آینده افزایش پیدا کند.
به صورت کلی ،اطالعات منتشرشده در آوریل امسال نشانههای مثبتی را در خصوص
اقتصاد عمان به همراه داشته است .با وجود آنکه نرخ رشد چندان در این اقتصاد باال نرفته
است ،میتوان به نتیجهبخشی برنامههای تنوع اقتصادی و نیز افزایش دوباره قیمت نفت
و تاثیر آنها روی اقتصاد عمان امید بست .همچنین افزایش تقاضای منطقهای باعث شده
که صادرات غیرنفتی عمان در فاصله ژانویه تا اکتبر ســال گذشته به میزان  ۲۵درصد
افزایش پیدا کند و درآمد ناشی از صنایع پاالیشی نیز افزایش یافته است .به صورت کلی
بخش هیدروکربن عمان وضعیت بهتری را نسبت به گذشته تجربه میکند چون تولید
در میدان گازی خزان نیز از ماه سپتامبر سال گذشته آغاز شده است .پیشبینی میشود
که با افزایش تولید گاز از این میدان ،رشد اقتصادی عمان نیز تقویت شود .با وجود این،
نرخ رشد اقتصادی عمان در سال  ۲۰۱۸به میزان  ۲.۹درصد و در سال  ۲۰۱۹به میزان
یشود.
شبینی م 
 ۲.۷درصد پی 
JJمعضالت آینده
به رغم پیشرفتهای اقتصاد عمان ،موقعیت مالی این کشور هنوز موجب نگرانی است.
مثال موسســه مودیز رتبه اعتباری عمان را در ماه مــارس کاهش داد و دلیل آن را نیز
وضعیت ضعیف معیارهای مالی و عدم وجود فضای تغییر در آنها ذکر کرد .استاندارد اند
پورز نیز عمان را به درجه غیرمناسب برای سرمایهگذاری تقلیل داده و وضعیت این کشور
در رتبهبندی فیچ نیز همینطور است .همچنین صندوق بینالمللی پول به عمان هشدار
داده که برای قرار دادن اقتصادش در راه مناسب و درست باید حتما اصالحات اساسی را
به اجرا درآورد .مثال برنامه معرفی مالیاتهای جدید میتواند کسری بودجه عمان را ظرف
دو سال به کمتر از چهار درصد از تولید ناخالص داخلی برساند .اما صندوق بینالمللی پول
معتقد است که این ممکن است صرفا یک وضعیت موقتی باشد و در صورت کاهش قیمت
نفت و بروز مشکل در ادای سود وامهای گرفتهشده توسط عمان ،شرایط میتواند کامال
تغییر کند .در آن صورت ،کسری بودجه عمان نیز ممکن است تا سال  ۲۰۲۳به  ۷درصد
از تولید ناخالص داخلی برســد و دولت باید برنامههای تطبیقی مالی گستردهای  -مثل
کاهش هزینههای دولت و افزایش مالیاتها -را به اجرا درآورد.
اما یکی از دغدغههای دولت عمان در خصوص اجرای اصالحات این است که هراس
از اعتراضات مردمی نسبت به برنامههای ریاضتی وجود دارد .صندوق بینالمللی پول نیز
این هراس دولت را به رسمیت شناخته و تاکید دارد که دولت باید ابتدا حمایت از اقشار
آســیبپذیر را در نظر داشته باشــد و تحلیل اجتماعی گستردهای را در خصوص تاثیر
احتمالی اصالحات انجام دهد.
آهستگی حرکت مســقط در انجام اصالحات مالیاتی در شــرایطی بوده که برخی
همســایگان عمان در این زمینه حرکت سریعتری داشتهاند .مثال عربستان سعودی و
امارات متحده عربی هردو مالیات بر ارزش افزوده را در ماه ژانویه گذشته به اجرا درآوردند.
آنها همچنین روی نوشیدنیهای قنددار و تنباکو مالیات بستند .عمان نیز قرار است در
اواخر سال  ۲۰۱۸مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا درآورد.
نکته مثبت در مورد عمان این است که بخش بانکی این کشور سالم و سرحال است و
دولت نیز ذخایری دارد که میتواند به آنها اطمینان داشته باشد .این ذخایر پولی به اندازه
ذخایری که همسایگان عمان دارند نیست اما در نوع خود قابل توجه است.
با وجود تمام نشــانههای مثبت توسعهای که در عمان مشاهده میشود ،اقتصاد این
کشور یکی از پنج اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال افریقا بوده که سال گذشته عملکرد
خوبی نداشته و کوچکشدن اقتصاد در آن رخ داده است .این منطقه به صورت کلی با
معضل عقبماندن از نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته ،اقتصادهای بازارهای نوظهور و حتی
برخی از اقتصادهای در حال توســعه نیز مواجه است .بنا بر اطالعات گزارش چشمانداز
اقتصادی جهان که توســط صندوق بینالمللی پول منتشر میشود ،بازده اقتصادی در
منطقه خاورمیانه و شــمال افریقا سال گذشــته  ۲.۲درصد افزایش یافت؛ در حالی که
متوسط این نرخ در سطح جهانی  ۳.۸درصد بود.

عمان پتانسیل باالیی برای تنوعبخشی به اقتصاد خود دارد که شاید بسیار باالتر از پتانسیل همسایگان این کشور باشد .این مسئله به خصوص از بابت منابع
طبیعی که عمان در اختیار دارد و نیز پتانسیل صنایع شیالت و گردشگری آن حایز اهمیت است .اما تمرکز روی حوزههایی مثل تولید ممکن است دشوار باشد
زیرا عمان هیچ سابقه قابل توجهی در این حوزه ندارد.

عمان از لحاظ سیاسی نیز موقعیتی دارد که چندان آسان به شمار نمیرود .این کشور
همواره سعی کرده که موضع دیپلماتیک مستقلی را برای خود حفظ کند .بر همین مبنا،
سلطان قابوس با همسایگانی چون ایران ،عربستان سعودی و قطر که در موارد مختلف
با یکدیگر اختالف دارند و حتی با امریکا نیز مناسبات خود را حفظ کرده است .با وجود
این ،هر تغییر شدیدی در چشمانداز سیاسی منطقه میتواند به آسانی اقتصاد عمان را نیز
تحت تاثیر قرار بدهد .مثال اگر تحریم دوبارهای بر ایران تحمیل شود ،چشمانداز فعالیت
بنادر عمان و نیز برنامه خط لوله دریایی گاز که ایران ،عمان و هند را به هم وصل خواهد
کرد دچار مشکل میشود.
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آیا تجارت با عمان دشوار است؟

در تازهترین رتبهبندی بانک جهانی ،عمان به لحاظ آسانی بازرگانی و راهاندازی کسب
و کار در رده  ۷۱از  ۱۹۰قرار دارد.
رتبه عمان به لحاظ آسانی کسب و کار و بازرگانی در میان ۱۹۰کشور جهان
۳۱

راهانداختن کسب و کار

۵۴

ثبت ملک

۶۱

گرفتن مجوز برق

۶۷

اجرایی کردن قراردادها

۶۰

گرفتن مجوز ساخت

۷۲

بازرگانی با خارج از مرزها

۱۲۴

حمایت از سرمایهگذاران اقلیت

۹۸

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

۱۱

پرداخت مالیات

 ۱۳۳گرفتن وام

۳

فرصتهای سرمایهگذاری در عمان

در کدام حوزهها سرمایهگذاری کنیم؟
ت بازرگانی امریکا در گزارشی در مورد سرمایهگذاری در عمان نوشته است :عمان
وزار 
ثبات ،امنیت و فضای ســرمایهگذاری قابلپیشبینیای به سرمایهگذاران خارجی ارائه
میدهد .دسترسی به سرمایه ،سیستم خدمات درمانی و مدارس خوب ،دسترسی آسان
به بازارهای جهانی از طریق شبکه زیرساختی مدرن درجهیک و تعهد به حقوق مالکیت
معنوی جزو خصوصیات مثبت عمان هســتند .نیروی کار در عمان آموزشدیده و اکثرا
دوزبانه (عربی و انگلیسی) است .موقعیت استراتژیک عمان در تنگه هرمز دسترسی این
کشور به بازارهای آسیا ،افریقا و خاورمیانه را تضمین میکند.
در عمان میتوانید هم سرمایهگذاری سنگین انجام دهید و هم کسبوکار کوچک راه
بیندازید ،اما این دو شکل سرمایهگذاری در حوزههای متفاوتی جواب میدهند.
JJسرمایهگذاری اساسی در عمان
طبق آخرین برنامه پنج ساله این کشور ،دولت عمان به دنبال جذب سرمایهگذاری
خصوصی در این بخشهاســت )۱ :راهآهــن )۲ ،بنادر )۳ ،معــادن )۴ ،حمل و نقل و
لجســتیک )۵ ،گردشگری و  )۶شیالت .ســرمایهگذاران در این بخشها ممکن است
مشمول معافیتهای مالیاتی بشوند.
JJسرمایهگذاری سبک در عمان
اگر به دنبال راهانداختن کسبوکار کوچک ( )small businessدر عمان هستید این
حوزهها پرسودتر و کمریسکتر به نظر میرسند:
 .۱کشــاورزی (غالت) :غالت یکی از مهمترین و محبوبترین محصوالت کشاورزی در

عمان اســت .اگر شریک عمانی داشته باشید خرید زمین کشاورزی در این کشور آسان
و ارزان است.
 .۲تولید ســبزیجات :یک محصول کلیدی دیگر در عمان سبزیجات است .اینجا با
یک چالش کوچک روبهرویید و آن روبهراه کردن سیســتم آبرســانی است .بازار برای
ســبزیجات در عمان بزرگ است و اگرچه عمان صادرکننده نیست اما عمانیها تمام
سبزیجات تولیدی در کشورشان را مصرف میکنند.
 .۳توریسم :دولت عمان هر کاری میکند تا توریستها را به این کشور بکشاند .اگر کسب
و کار مرتبط با گردشگری در عمان راه بیندازید کاری آیندهدار را انتخاب کردهاید.
.۴ترابری :عمان به شــدت به واردات وابسته است .به همین خاطر ورود به بخش حمل
و نقل بارها و محمولهها از بنادر به انبارها کاری پرسود است که رکود به خود نمیبیند.
 .۵عطرفروشــی :یک کار ساده اما پرسود دیگر در عمان راه انداختن عطرفروشی است.
تنها کاری که باید بکنید اجاره مغازه در منطقهای پرجمعیت و پرکردن آن از عطرهای
سطح باالست.
 .۶فروشــگاه لوازم خانگی و الکترونیکی :این هم بازار رو به رشدی در عمان است .اگر
بتوانید محصوالت را خودتان وارد کنید اوضاعتان بهتر خواهد شد.
 .۷پمپبنزین با سوپرمارکت :اگر بتوانید با شریک عمانی اجازهاش را بگیرید راهانداختن
پمپبنزین و سوپرمارکت در کنار آن کار پرسودی است .یک گزینه دیگر در این حوزه
راهانداختن کسبوکار پرکردن سیلندر گاز منازل است.
 .۸شرکت خدمات تاسیسات :وظیفه شرکت شــما نگهــداری و تمیزکردن تاسیسات
ساختمانها ،همچنین مدیریت و رفع مشکل سیستمهای الکتریسته و آب آنهاست .با کار
در این حوزه در عمان همیشه مشتری خواهید داشت.
 .۹راهانداختن ارزانفروشی بزرگ :اگر بتوانید در فروشگاهی بزرگ ،مواد غذایی و لوازم
خانگی را با تخفیف عرضه کنید اوضاعتان در عمان خوب خواهد بود .هرچه تعداد برندها
و تنوع محصوالت باالتر باشد تعداد مشتریان بیشتر خواهد بود.

4

چالشهای سرمایهگذاری در عمان

ت بازرگانی امریکا در توصیه به تجار امریکایی نوشته است :تعدادی از محدودیتها
وزار 
هم روی سرمایهگذاری و بازرگانی در عمان تاثیر میگذارد .جمعیت عمان نسبتا کم است
و بهجز پایتخت بازار مصرفی پرارزشی وجود ندارد .عمان در این حوزه دو رقیب قدرتمند
دارد که اوضاعش را سختتر کرده :اولی دوبی است که مرکز تجارت بینالمللی در منطقه
به حساب میآید و دومی عربستان سعودی که در بخش صنعت خوب عمل میکند.
به عالوه وجود برخــی موانع بوروکراتیک در قطر راه را برای شــرکتهای خارجی
سختتر کرده است .در حوزه گرفتن ویزا برای کارکنان خارجی ،بهخصوص زنان ،شاهد
سختگیریهایی هستیم .شرکتهای مشاورهای در حوزههای تخصصی به سختی مجوز
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همسایهها
ثبت میگیرند و خارجیها نمیتوانند خارج از مناطقی محدود صاحب ملک شوند .تمایز
میان بخش عمومی و خصوصی در عمان کامال تعریف نشده و این در حوزههایی باعث
بروز تضاد منافع میشود .روند تصمیمگیری در دولت آنچنان شفاف نیست و گروهی از
خانوادههای نزدیک به حکومت از امتیازهای ویژه برخوردار هستند.

5

تراز تجاری عمان

6

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

در سال  ۲۰۱۶مازاد تراز تجاری عمان  ۴۳۹میلیون دالر بود( .یعنی صادرات خالصش
بیشتر از وارداتش بوده است ).اگر این را با دو دهه پیش مقایسه کنیم میبینیم که مازاد
ت اصلیاش کاهش بهای نفت است .در
تراز تجاری عمان دچار کاهش شده است که عل 
سال  ۱۹۹۵این رقم  ۸۸۵میلیون دالر بود.

عمان پنجاه و سومین صادرکننده بزرگ دنیاست .مهمترین صادرات عمان در سال
 ۲۰۱۶نفت خام ،گاز ،سنگ آهن و آلومینیوم و مهمترین وارداتش خودرو ،سوخت و طال
بوده است.
مهمترین صادرات عمان در سال ( ۲۰۱۶به ترتیب ارزش به دالر)
عمان در ســال  ۲۰۱۶حدود  ۲۴.۵میلیارد دالر کاال به نقاط مختلف دنیا صادر کرد که
نسبت به سال  ۲۰۱۲حدود  ۵۳.۱درصد کاهش نشان میدهد .میزان کاهش صادرات از
 ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۵هم  ۲۳.۴درصد بوده است.
۱

سوختهای معدنی از جمله نفت خام

 ۱۵.۵میلیارد دالر ( ۶۳.۴درصد کل صادرات)

۲

وسایل نقلیه

 ۲.۴میلیارد دالر ( ۹.۹درصد)

۳

مواد شیمیایی آلی

 ۸۸۷.۳میلیون دالر ( ۳.۶درصد)

۴

آلومینیوم

 ۶۱۷.۵میلیون دالر ( ۲.۵درصد)

۵

کود

 ۵۰۳.۲میلیون دالر ( ۲.۱درصد)

۶

آهن و فوالد

 ۴۴۳.۶میلیون دالر ( ۱.۸درصد)

۷

تجهیزات الکترونیک

 ۳۹۱.۴میلیون دالر ( ۱.۶درصد)

۸

مواد پالستیکی

 ۳۷۸.۷میلیون دالر ( ۱.۵درصد)

۹

ماشینآالت

 ۳۶۰.۶میلیون دالر ( ۱.۴درصد)

۱۰

محصوالت آهنی و فوالدی

 ۳۰۴.۵میلیون دالر ( ۱.۲درصد)
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مهمترین واردات عمان در سال ( ۲۰۱۶به ترتیب ارزش به دالر)
در سال  ۲۰۱۶عمان  ۲۳.۳میلیارد دالر کاال از نقاط مختلف دنیا وارد کرد که نسبت به
سال  ۲۰۱۲حدود  ۱۷.۳درصد کاهش نشان میدهد و نسبت به سال  ۲۰۱۵هم کاهشی
 ۱۹.۸درصدی دارد.
۱

ماشینآالت

 ۳.۱میلیارد دالر ( ۱۳.۴درصد کل واردات)

۲

وسایل نقلیه

 ۲.۶میلیارد دالر ( ۱۱.۲درصد)

۳

سوخت

 ۲میلیارد دالر ( ۸.۷درصد)

۴

تجهیزات الکترونیک

 ۱.۷میلیارد دالر ( ۷.۴درصد)

۵

محصوالت آهنی و فوالدی

 ۱.۲میلیون دالر ( ۵.۱درصد)

۶

فلزات و سنگهای قیمتی

 ۹۴۰.۴میلیون دالر ( ۴درصد)

۷

آهن و فوالد

 ۹۳۸.۶میلیون دالر ( ۴درصد)

۸

پالستیک

 ۷۰۷.۱میلیون دالر ( ۳درصد)

۹

لبنیات ،تخممرغ و عسل

 ۵۹۰.۱میلیون دالر ( ۲.۵درصد)

۱۰

نمک ،سولفور ،سنگ و سیمان

 ۴۹۴.۸میلیون دالر ( ۲.۱درصد)

7

شرکای تجاری عمان

(به ترتیب ارزش صادرات /واردات به دالر)
واردکنندهها
طبق برآورد سایت دانشگاه امآیتی در سال  ۲۰۱۶کشورهای چین ،امارات متحده عربی ،هند،
امریکا و عراق بیشترین واردات را از عمان داشتهاند:
۱

هلند

 ۵۱درصد کل صادرات عمان ( ۱۰.۷میلیارد دالر)

۲

امارات

 ۸.۷درصد ( ۱.۴میلیارد دالر)

۳

هند

 ۴.۴درصد ( ۹۲۴میلیون دالر)

۴

امریکا

 ۳.۹درصد ( ۸۱۲میلیون دالر)

۵

عراق

 ۳.۶درصد ( ۷۵۹میلیون دالر)

۶

عربستان سعودی

 ۳.۴درصد ( ۷۱۰میلیون دالر)

۷

ژاپن

 ۲.۹درصد ( ۶۰۸میلیون دالر)

۸

کره جنوبی

 ۲.۷درصد ( ۵۶۰میلیون دالر)

۹

یمن

 ۲.۵درصد ( ۵۱۸میلیون دالر)

۱۰

پاکستان

 ۱.۶درصد ( ۳۳۱میلیون دالر)

صادرکنندهها
مهمترین کشــورهای صادرکننده به عمان در ســال  ۲۰۱۶کشــورهای امارات ،چین ،هند،
عربستان و امریکا بودند:
۱

امارات

 ۵۱درصد کل واردات عمان ( ۱۰.۵میلیارد دالر)

۲

چین

 ۵.۵درصد ( ۱.۱۳میلیارد دالر)

۳

هند

 ۵.۴درصد ( ۱.۱۲میلیارد دالر)

۴

عربستان سعودی

 ۳.۹درصد ( ۸۱۳میلیون دالر)

۵

امریکا

 ۳.۷درصد ( ۷۶۷میلیون دالر)

۶

ایران

 ۳.۱درصد ( ۶۴۲میلیون دالر)

۷

ژاپن

 ۲.۶درصد ( ۵۰۶میلیون دالر)

۸

سنگاپور

 ۱.۷درصد ( ۳۵۶میلیون دالر)

۹

انگلیس

 ۱.۷درصد ( ۳۴۲میلیون دالر)

۱۰

بلژیک

 ۱.۷درصد ( ۳۴۰میلیون 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] .

گزارش «آیندهنگر» از کارخانهای که در هیاهوی شهر گم شده است

کارخانه از پشت شیشه

از پشت شیشــه لبخندی به پهنای صورت گِردش به
ولی خلیلی
مردی که چهره خود را به شیشه نزدیک کرده میزند و
با پارچهای که در دست دارد ،دستش را تمیز میکند و
دبیر بخش کارخانه
گوشی زردرنگ بزرگ را که روی گوشها و بخشیهایی
از گیجگاهش را پوشــانده کمیباالتر میبرد و پشت دستگاهی که حاال چند قدمیاز
آن فاصله گرفته مینشیند .خودش را کمیروی صندلی فلزی جابهجا میکند تا راحت
باشد و دکمه قرمز کنار دستش را فشار میدهد؛ ناگهان غلتکی که روبهرویش جا گرفته
به حرکت درمیآید و قوطیهای پالســتیکی مشکی کوچک نوشابه که چند دقیقهای
هست به صف منتظر ایستادهاند ،یک به یک از جلوی چشمان او و نگاه خیره مرد جوان
از پشت شیشه در لحظهای عبور میکنند .قوطیهای نوشابه همچون بالرینهایی حرفهای
روی ســن ،در یک ثانیه به دور نوار باریک قرمز رنگی که برند کارخانه روی آن با رنگ
سفید نقش بسته به رقص و چرخش درمیآیند و بعد یکی میشوند .نوشابهها که حاال
دیگر مارک کارخانه هم روی آنها چسبیده است روی غلتک تاب میخورند و از جلوی
شیشــه و چشمان کنجکاوی که رد آنها را از پشت شیشه گرفتهاند ،فاصله میگیرند و

دیدنشان سخت میشــود ،قوطیهایی که میروند تا در بستهبندیها جا خوش کنند.
کارگر پشت دستگاه که از پشت شیشه دوباره متوجه نگاه خیره رهگذر میشود ،دوباره به
او لبخند میزند و این بار دستی هم تکان میدهد ،حرکتی که باعث میشود مرد جوان
هم دســتانش را به نشانه سالم یا احترام به شیشه خاکگرفته بچسباند .اما از پس این
نگاهها و لبخندها تنها دو ،سه متر آنطرفتر ،هیاهوی شهر در جریان است؛ با صدای بوق
ماشــینها ،گردش و ترمز چرخ خودروها روی آسفالت ،صدای رهگذرانی که با یکدیگر
صحبت میکنند و از پشت شیشه رد میشوند و رانندگانی که مسافران را به «مستقیم»
و رسیدن به «انقالب» دعوت میکنند...
کمیآنسوتر از قلب پایتخت در یکی از شلوغترین خیابانهای تهران یعنی آزادی،
کارخانهای با فاصله چندمتری از خیابان بیش از  60سال است که جا خوش کرده؛ کارخانه
نوشابهســازی زمزم که مدیرانش برای جلب توجه مشتریان دیوارهای رو به خیابانش را
شیشهای انتخاب کردند تا هر روز هزاران رهگذری که از کنار آن عبور میکنند ،نگاهی از
روی عالقه یا حس کنجکاوی به داخل کارخانه هم داشته باشند و حداقل برای لحظهای
هم که شده چشمشان به بخشهای مختلف این کارخانه ،نوشابههایی که روی خط تولید

کارخانه
میشوند و کارگرانی که مشغول به کار هستند ،بیفتد .به گفته یکی از کارگران کارخانه
هر روز چند رهگذری هم هســتند که با دیدن خط تولید نوشــابه برای چند دقیقه به
شیشههای بزرگ نزدیک میشوند ،مکثی میکنند و نگاهشان را به دستگاهها ،کارکردن
آنها و قوطیهای نوشــابهای که پر میشوند ،متمرکز میکنند .نگاههایی از روی عالقه
یا حس کنجکاوی که معموال با لبخنــد کارگران و عکسالعملهای مثبت آنها روبهرو
میشــود .شیشــههای چندمتری که تمام عرض کارخانه را پوشاندهاند و با فاصله چند
قدم از پشت آنها همه دستگاهها و خطوط تولید چیده شدهاند ،به هر عابری این اجازه را
میدهند که مانند یک فیلم زنده و یک دستگاه ایکس ری داخل کارخانه نوشابهسازی
زمزم را ببیند و در جریان کار خطوط مختلف تولید این کارخانه قرار بگیرد .البته عابران
و رهگذران برای نزدیک شدن به شیشهها یا باید از کنار پرچین شمشادهای جایگرفته
جلوی شیشهها یا سکوی سیمانی عبور کنند تا بتوانند درست پشت شیشهها قرار بگیرند.
اگر شــما عالقه چندانی به نگاه کردن دقیق به داخل کارخانه نداشته باشید و به عنوان
یک رهگذر برای حدود یک دقیقه از جلوی کارخانه رد شوید ،از داخل فضای عابر پیاده
و کنار خیابان تنها چیزهایی که میبینید سایه خودتان ،رهگذران دیگر ،ماشینها و کمی
دورتر هم دستگاههای فلزی بزرگ است؛ در این حالت کمتر ممکن است شانس دیدن
رقص نوشابههای مشکی و رنگی را روی خطوط داشته باشید .برای این کار باید حتما به
شیشهها نزدیک شوید ،مردمک چشمانتان را کمیگردتر کنید و حتی دستانتان را کنار
چشمها قرار دهید تا نور اطراف محدود شود؛ آنچه حاال از پشت شیشههای خاکگرفته و
پر از لکههایی که به نوعی شبیه هم هستند ،میبینید ،دستگاهها و لولههای پیچ در پیچ
فلزی ،تانکرهای اســتیل بزرگ ،خطوط تولید ،جنب و جوش کار و پر شدن قوطیهای
پالستیکی خالی با نوشابههاست .اگرچه مدیران قدیمیکارخانه برای جلب توجه رهگذران
به جای دیوار از شیشههای سفید استفاده کردهاند اما لکههای بسیار رو و پشت شیشهها
که نشان میدهد انگار سالهاســت رد دستمال یا شیشهپاککنی را به خود ندیدهاند،
تماشای داخل را برای نگاه عالقهمندان به داخل کارخانه سخت کردهاند تا جایی که باید
صورت را آنقدر به شیشــهها نزدیک کنند که برای لحظهای متوجه خاکی شدن نوک

کارگران کارخانه نوشابه سازی زمزم در دهه  60در حال استریل کردن شیشه ها و پر کردن
نوشابه در شیشه.

یشوند.
یهایشانم 
بین 
ی سختی برای دیدن خطوط تولید کارخانه نوشابهسازی بد هم نباشد
البته شاید کم 
و همهچیز را برای نگاههای کنجکاو جذابتر هم بکند .شــما با گام برداشتن به سمت
شیشــههای کارخانه نوشابهســازی زمزم و فاصله گرفتن از پیادهرو خیابان آزادی برای
لحظاتی انگار از شــلوغی و غوغای شهر کنده میشــوید و با نزدیک کردن صورتتان به
شیشهها و خیره کردن مردمک چشمانتان به آنسویشان برای لحظهای میتوانید حس
نگاه کردن به داخل یک جعبه شهرفرنگ را داشته باشید« :شهر ،شهرفرنگه از همه رنگه،
خوب تماشا کن ،بایست و سیاحت کن ...اینجا رو که میبینی کارخونهس ،فضای اون از
این سر تا اون سرش پر از کارگر و دستگاهه ،بیا و تماشا کن .این آدمیکه با لباس آبی
میبینی سرکارگره که دائم توی کارخونه چرخ میزنه .این قوطیهایی هم که میبینی
نوشابهس ،سوغات فرنگستونه ،شیرین و گازداره اما نه گازی که اتول میده ،بلکم گازی که

 64سال کارخانه نوشابهسازی
به نوشــابه عالقه دارید؟ آیا با همسر و خانواده سر خوردن نوشابه چالش دارید؟ با
محدودیت خوردن نوشــابه از سوی پزشک مواجه شدهاید و حاال در دوراهی خوردن
یا نخوردن نوشــیدنی مورد عالقهتان قرار گرفتهاید؟ این سواالت تنها در زندگی شما
وجود ندارد ،بلکه هزاران نفر دیگر هم هستند که سالیان بسیاری است با چالش شما
زندگی میکنند و دست به گریباناند؛ مشکالت دوستداران
نوشابه ،چالشی است که رسیدگی به آن به این راحتیها پایان
نمییابد .نوشابه ،این نوشیدنی محبوب میلیونها ایرانی البته
چندین سال بعد از تولید جهانی و به صورت واردات محدود
به ایران رسید ،اما شاید تاریخ اصلی نوشابهخور شدن ایرانیها
را باید همزمان با دورانی دانست که نخستین کارخانه تولید
نوشابه در ایران در سال  1333از سوی حبیباهلل ثابت پاسال
راهاندازی شــد؛ او کارخانه پپســیکوال را با تجهیزات کامال
خارجی و تحت لیسانس پپسیکوالی بینالمللی در خیابان
آزادی فعلی ،تقاطع جیحون راهاندازی کرد؛ همین کارخانهای
که حاال زمزم نام گرفته اســت .حبیباهلل ثابت پاسال کسی
اســت که دو ســال بعد از تاســیس کارخانه نوشابهسازی،
تلویزیون خصوصی را نیز در ایران راهاندازی کرد؛ کســی که
البته این اواخر نامش نه به دلیل راهاندازی نخستین تلویزیون
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ایران و کارخانه نوشابهسازی ،بلکه به دلیل خانه تاریخی  11هزار متریای که از او در
خیابان جردن باقی مانده اســت و چند سالی است بر سر تخریب یا عدم تخریب آن
حاشیههای بسیاری شــکل گرفته است ،سر زبانها افتاده .حبیباهلل ثابت پاسال در
ماههای ابتدایی کار کارخانه نوشابهسازی پپسیکوال دستور داده بود تا بخش مهمیاز
محصول کارخانه را رایگان و حتی با جایزه بین مردم توزیع
کنند تا مشتریها جذب شوند؛ شاید شیشهای کردنبخش
مهمیاز دیوار کارخانه نوشابهســازی در خیابان آزادی هم
در آن زمان براســاس همین هدف شکل گرفته باشد .البته
باپیروزی انقالب اسالمیدر نهایت باتوجه به روابط گسترده
ثابت پاســال با دربار و شــاه ،تمام اموال او از جمله کارخانه
نوشابهســازی مصادره شــد .بعد از انقالب اداره کارخانه به
دست بنیاد مستضعفان افتاد و نام محصول مجموعه هم از
پپسیکوال به زمزم تغییر پیدا کرد.اما بهجز پپسیکوال ،دو
کارخانه دیگری که دو ،ســه سال بعد از آن راهاندازی شدند
و نقشی اساسی در نوشــابهخور کردن مردم ایران داشتند،
کارخانههای کوکاکوال و ساســان بودند؛ کارخانه کوکاکوال
محصول پرفروش کوال را در ایران تولید کرد و کارخانه ساسان
هم نوشابه کانادادرای یا همان نوشابه پرتقالی را وارد بازار کرد.

دیوارهای بزرگ شیشهای سرتاسری کارخانه زمزم در کنار خیابان آزادی که بخشی از آنها تا خیابان جیحون هم کشیده شدهاند به هر
رهگذری این امکان را میدهند که اگر حوصله داشته باشد ،یک بازدید تقریبا کامل از خطوط تولید این کارخانه نوشابهسازی از ابتدا تا انتها
داشته باشد و با مراحل کار تا حدود زیادی آشنا شود و سر از کار این کارخانه دربیاورد.

تو قوطیش و شیشهش حبس شده »...اما حتما با چسباندن صورتتان به شیشه و تماشای
کارخانه بیشتر از چند دقیقه در ذهنتان به این داستانها و تصویرها خیره نخواهید ماند
زیرا صدای بوق ناگهانی یک خودرو یا دعوای یک راننده تاکســی با مســافرش و یا یک
ترمز تیز ناگهانی ماشینی شما را از این فکر و خیالهای سینمایی خارج و به کف خیابان
یکند.
پرتاب م 
JJدل و روده یک کارخانه از سر تا ته
دیوارهای بزرگ شیشهای سرتاسری کارخانه زمزم در کنار خیابان آزادی که بخشی از
آنها تا خیابان جیحون هم کشیده شدهاند به هر رهگذری این امکان را میدهند که اگر
حوصله داشته باشد ،یک بازدید تقریبا کامل از خطوط تولید این کارخانه نوشابهسازی از
ابتدا تا انتها داشته باشد و با مراحل کار تا حدود زیادی آشنا شود و سر از کار این کارخانه
دربیاورد .اگــر این بار گذرتان به خیابان آزادی و ابتدای خیابان جیحون افتاد و فرصت
حدود  15تا  20دقیقهای داشتید ،پیشنهاد ما این است که یک بازدید کامل از کارخانه
زمزم البته از پشت شیشههایش داشته باشید .اگرچه که د ِر اصلی و بزرگ کارخانه درست
روبهروی خیابان آزادی باز میشود و حیاط بزرگ مجموعه پشت آن جای گرفته اما در
این کارخانه همهچیز از داخل خیابان جیحون شروع میشود .کافی است از خیابان آزادی
گردشی به داخل خیابان جیحون داشته باشید و از کنار تاکسیهای پرشماری که با هر
تالشی میخواهند شما را متقاعد به سوار شدن کنند ،عبور کنید تا به د ِر نردهای برسید
که پشت آن محل بارگیری و تخلیه مواد اولیه کارخانه (در پشتی) است .در داخل حیاط
کوچک این بخش و در کنار دو تانکر بزرگ فلزی و ورودی سولههای بخش تولید ،یک
کامیون ایستاده که بارش کیسههای بزرگ سفیدرنگی است که کارگران به سختی در
حال تخلیه آنها و بردنشان به داخل انبار هستند .اما برای شروع تور بازدید از کارخانه البته
از پشت شیشه باید از کنار نردههای د ِر پشتی چند قدم جلوتر بروید و به شمشادهایی که
کنار پیادهرو قد کشیدهاند نزدیک شوید تا از پشت شیشههای دودی اتاقی را ببینید که
پر از کمدهای باریک فلزی است؛ اینجا اتاق تعویض لباس کارگران است؛ اگر صبح زود

کمی آنسوتر از شیشهها ،دستگاه بزرگ دایرهایشکلی دیده میشود که بطریهای
پالستیکی خالی روی آن آویزان و در کسری از ثانیه پر از نوشابه میشوند.

و همزمان با ورود کارگران یا تغییر شیفتها به کارخانه سر بزنید این اتاق را پر از مردانی
میبینید که مشغول تعویض و پوشیدن لباسهای کارگریشان هستند؛ شیشههای این
بخش از عمد دودی شدهاند تا به راحتی چشم رهگذران به داخل این اتاق نیفتد؛ البته
به نظر میرسد که در گذشته این فضا برای تعویض لباس مورد استفاده قرار نمیگرفته
و با تغییر کاربری به اتاق تعویض لباس تبدیل شده است زیرا د ِر آهنی رو به خیابان دارد
که جوش زنگزدهای از بیرون آن را کامال قفل کرده است .وسط اتاق تعویض لباس میز
فلزی نیز دیده میشود که مردی پشت آن تکه زده و دفتری روبهرویش باز است .با عبور
از جلوی شیشههای دودی اتاق لباس و رد کردن یک دیوار حائل به اتاق بسیار کوچکی
میرسیم که چند دستگاه بشکهشکل فلزی در گوشه آن جا خوش کردهاند .شیشههای
این بخش هم دودی هستند و به نظر میرسد که این دستگاهها یا خراباند یا در حال
کارنیستند.

چشمهای خیره به پشت شیشه
خیابان آزادی یکی از شلوغ ترین خیابانهای پایتخت است و تقاطع آن با جیحون
یکی از شلوغ ترین نقاط این خیابان بلند محسوب میشود؛ جایی که کارخانه قدیمی
نوشابهسازی پپسیکوال با بیش از  6دهه فعالیت که حاال حدود  40سال است زمزم
نام گرفته در آن ســاخته و راهاندازی شده است .با توجه به شلوغی خیابان آزادی از
یک طرف و قرار گرفتن ساختمان شهرداری در کنار کارخانه زمزم هر روز صدها و
شاید هزاران نفر از کنار دیوارهای شیشهای این کارخانه عبور میکنند و نگاهشان را
برای لحظهای هم که شده از داخل پیادهرو به سمت خطوط تولید و سالنهای کار
میچرخانند؛ نگاهی که با ایستادن چنددقیقهای در گوشه پیادهرو به خوبی متوجه
آن میشوید .حتی بسیاری از افرادی که از کنار دیوارهای شیشهای عبور میکنند اگر
همراهی داشته باشند ،برای لحظهای به او از این کارخانه میگویند« :نوشابهسازیهها»،
«کارخونه زمزم»« ،اینجا نوشابه زمزم رو درست میکننها» و ...اینها تنها چند جمله
رایجی است که اگر دقایقی در آنجا بایستید از زبان رهگذران به گوشتان میرسد .اما
نکته جالبی هم در این میان وجود دارد و آن این اســت که تعدادی انگشتشمار از
عابران پیاده با دیدن دیوارهای شیشهای کارخانه نوشابهسازی برای لحظاتی و دقایقی
کنجکاو میشوند که به سمت شیشهها بروند و به داخل نگاهی بیندازند .مثال برای
حدود دو ساعت ( 9تا  11صبح) در یک روز شلوغ هفته (چهارشنبه) تعداد افرادی
که با کنجکاوی به سمت شیشهها برای تماشا رفتند ،تنها یک پسر جوان حدود ،23
 24ساله بود .کسی که میگوید دیدن داخل کارخانه او را یاد کودکیاش میاندازد؛

زمانی که اولین بار با پدرش از این نقطه شــهر عبور کردند و او داخل این کارخانه
را از پشت شیشه به او نشان داد .او با لبخند میگوید هربار که از این نقطه خیابان
آزادی عبور کند اگر فرصت و زمان داشته باشد ،برای لحظهای هم که شده ،نگاهی
به داخل میاندازد.
یکی از کارگران کارخانه در پاســخ به اینکه معموال روزانه چند نفر با کنجکاوی
به سمت شیشههای کارخانه برای تماشا میآیند ،آن را خیلی متغیر میداند ولی به
صورت میانگین آنها را  8 ،7تا  10نفر اعالم میکند .او میگوید کارخانه زمزم در این
نقطه شهر یک تصویر نوستالژیک و آشنا برای خیلیها دارد و بسیاری از عابران پیاده
در طول این سالهای عمر کارخانه داخل مجموعه را تماشا کردهاند .او معتقد است از
هر  10نفری که از جلوی کارخانه عبور میکنند حداقل  8نفرشان میدانند که اینجا
کارخانه نوشابهسازی است .یکی از رهگذران که بدون نگاه کردن به داخل کارخانه از
پیادهرو و کنار دیوار شیشهای عبور میکند ،در پاسخ به اینکه آیا اصال کنجکاو نشده
است داخل کارخانه را ببیند ،میگوید« :قبال چندباری این کار را انجام دادهام و حاال
هم عجله دارم و باید ســریع بروم ».تماشای داخل سالنها و خطوط تولید کارخانه
نوشابهسازی اگرچه میتواند برای هر عابر پیادهای جذاب باشد ،اما این هم واقعیت
است که شلوغی زندگی و کار زمان را از عابران پیادهای که از کنار دیوارهای شیشهای
کارخانه نوشابهسازی عبور میکنند گرفته و برای چند ثانیه هم فرصت تماشای پشت
شیشهها را به آنها نمیدهد.
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برای لحظهای میتوانید حس نگاه کردن به داخل یک جعبه شهرفرنگ را داشته باشید« :شهر ،شهرفرنگه از همه رنگه ،خوب تماشا کن،
بایست و سیاحت کن ...اینجا رو که میبینی کارخونهس ،فضای اون از این سر تا اون سرش پر از کارگر و دستگاهه ،بیا و تماشا کن .این
آدمیکه با لباس آبی میبینی سرکارگره که دائم توی کارخونه چرخ میزنه .این قوطیهایی هم که میبینی نوشابهس ،سوغات فرنگستونه،
شیرین و گازداره اما نه گازی که اتول میده ،بلکم گازی که تو قوطیش و شیشهش حبس شده»...

JJاز نوشابه خانواده تا خط خوابیده
با عبور از کنار شیشــههای این اتاق حــاال تقریبا به تقاطع خیابان جیحون و آزادی
رسیدهاید ،جایی که پر از ماشینها و تاکسیهایی است که دائم فریاد میزنند مستقیم
و مســافرانی که منتظر پر شــدن خودروها و حرکتشان هستند؛ باید با یک گردش در
پیادهرو از کنار دیوار شیشهای و سنگی این بخش کارخانه وارد خیابان آزادی شوید؛ در
واقع خطوط اصلی تولید کارخانه نوشابهسازی زمزم از همین بخش آغاز میشوند و اتفاقا
اصلیترین خط تولید هم با توجه به تکاپویی که از پشت شیشهها دیده میشود از همین
بخــش کلید میخورد .خطوط تولید کارخانه زمزم با توجه به نقطه قرارگیری د ِر بزرگ
کارخانه به دو بخش شرقی و غربی تقسیم میشوند و حاال شما در ابتدای بخش شرقی
قرار دارید ،جایی که با عبور از پشت باغچه کوچک جلوی آن و در کنار شیشه قرار گرفتن
میتوانید متوجه شوید که مربوط به خط تولید نوشابههای خانواده است .کمی آنسوتر از
شیشهها ،دستگاه بزرگ دایرهایشکلی دیده میشود که قوطیهای پالستیکی خالی 1.5
لیتری روی چنگکهای آن آویزان میشوند و بعد لولهای روی دهانه آنها قرار میگیرد و
قوطیها را با فشار در کسری از ثانیه پر از نوشابه میکند .تقریبا از پشت شیشه با توجه به
سرعت باالی دستگاه امکان تماشای لحظه پر شدن نوشابهها را از دست میدهید و آنچه
به خوبی دیده میشود ،حبابهای کفی است که در نزدیکی دهانه قوطی شکل میگیرد
و حتی برخی مواقع از دهانه قوطیها هم بیرون میزند و روی کف سالن میریزد .خط
نوشابههای ریختهشده را از پشت شیشه هم میتوانید دنبال کنید .بعد از تماشای پر شدن
نوشابهها اگر چشمانتان با خط تولید همراه شود و حرکت کند در بخش بعد بسته شدن
در قوطی نوشابهها را هم میتوانید ببینید .اما از این مرحله به بعد دستگاهها به گونهای در
سالن جای گرفتهاند که برچسب خوردن و بستهبندی نهایی از پشت شیشه قابل تماشا
نیست .همچنین اگر کمیبادقتتر از پشت شیشه به نقاط انتهایی این سالن تولید نگاه
کنید ،میتوانید در کنار لولههایی که مثل مار بخشهای زیادی را پوشاندهاند ،مخازنی
را ببینید که احتماال ترکیبات نوشابه در آنها شکل میگیرند .همچنین نکته دیگری که
حتما توجه شما را جلب میکند این است که روی خط کارگران زیادی را نمیبینید زیرا
بخش زیادی از کار تولید به صورت مکانیزه صورت میگیرد و شما بیش از انگشتان دو
دســت کارگرانی را نمیبینید که در نزدیکی شیشه مشغول به کار باشند .البته معموال
در کارخانههای مواد غذایی بخش زیادی از کارگران هم در بخش بستهبندی که انتهای
خطوط است کار میکنند که از پشت شیشههای این بخش دیده نمیشوند.
پس از دیدن بخش شرقی کارخانه از پشت شیشه و خط تولید نوشابههای خانواده ،حاال با
قدم زدن از کنار خیابان آزادی و نگاه کردن به حرکت سریع ماشینها و عابران پیاده و عبور از
کنار د ِر اصلی کارخانه که روی سردر آن نوشته شده است « :کارخانه زمزم تهران سال تاسیس
 »1333در کنار دیوار شیشهای آخرین نقطه خط تولید نوشابههای قوطی کوچک را میبینید.
البته برای دیدن این بخش از کارخانه باید از چند پله باال بروید و روی سکویی قرار بگیرید که
در کنار پیادهرو قرار گرفته است .باغبان کارخانه که در حال آب دادن به باغچه است و به گفته
خودش بیش از  10سال است که در این کارخانه کار میکند ،میگوید هر روز افرادی هستند
که معموال با عالقه و کنجکاوی پشت شیشهها میروند و داخل سالن را تماشا میکنند؛ البته
این کارخانه نوشابهسازی آنقدر معروف هست و این خیابان پررفت و آمد که خیلیها هم از
قبل داخل سالنها را رفتهاند و حاال فقط با نگاهی سرسری از کنار کارخانه عبور میکنند؛ اما
خب شده خیلیها بعد از دیدن سالن از پشت شیشه به د ِر نگهبانی مراجعه کردهاند که داخل
سالنها را ببینند ولی خب امکانش وجود ندارد.
وقتی از سکوی کنار خیابان باال میروید باز انگار از پیادهرو و خیابان شلوغ آزادی کنده
میشــوید و در نقطهای خاص قرار میگیرد .از پشت این شیشهها چیزی که به سختی و
بعد از عبور نگاهتان از لکهها و خاک دیده میشــود ،انتهای خط تولید نوشابههای قوطی
کوچک است؛ نقطهای که دیگر نوشابهها پر شده و برچسب کارخانه را خورده و حاال میرود
که بستهبندی شود .از پشت شیشه حدود  5کارگر به چشم میخورد اما چیزی که بیش
از هرچیزی توجه شــما را در لحظه میتواند به خود جذب کند ،دختربچههای مدرسهای
هستند که با روپوشهای صورتی و مقنعههای سفید ،به صف شدهاند و گوشهای از سالن
را پوشاندهاند و با حرکت یکی از کارگران که انگار مراحل کار را برای آنها توضیح میدهد،
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تعدادی ار کودکان تهرانی در دهه  40مشغول دیدن خط تولید کارخانه پپسی کوال (زمزم) از
پشت شیشه.

در بین خطوط تولید و دستگاهها پیچ و تاب میخورند .از پشت شیشه صورتهای کودکانه
این دانشآموزان و هیجانی که از دیدن قوطیهای نوشــابه میتواند روی صورتشان نقش
بسته باشد ،دیده نمیشود اما از باال و پایین پریدنهایشان میتوان متوجه شادیشان شد.
با حرکت از کنار این بخش سالن ،چشمتان به پارچه آبیرنگی میافتد که دو بخش را
از هم جدا کرده است و آنسویش خط تولید دیگری جای گرفته که خوابیده است .سالن
ِ
تاریک تاریک اســت و برای دیدن داخل آن حاال مجبور هستید که
هیچ نوری ندارد و
صورتتان را بیشتر به شیشه نزدیک کنید .تنها چیزهایی که اینجا دیده میشوند ،دستگاهها
و خطوط تولید و غلتکهایی هســتند که کار نمیکننــد و حتی رنگ کمیتیره پیدا
کردهاند .به نظر میرسد که این بخش قدیمیکارخانه باشد و مدتی است که دیگر تعطیل
شده است .حتی در گوشههای این سالن هم میتوان کیسههای مواد اولیهای را دید که
روی هم چیده شدهاند و این خود تایید بیشتری دارد بر تعطیل بودن این بخش کارخانه.
حاال دیگر تقریبا با قدم زدن و دائم نگاه کردن به داخل سالن کارخانه به انتهای خط تولید
رســیدهاید و دیوار آبیرنگی را میبینید که با کاشیهای ریز روی آن را تزیین کردهاند و یک
موجسوار که در حال نوشیدن نوشابه است و باالی آن نوشته شده زمزم ،روی آن نقش بسته
است .برای لحظهای شیشه کدر سالن کارخانه به رنگ صورتی درمیآید و دانشآموزانی که چند
دقیقه پیش در میانه سالن دیده میشدند حاال به انتهای بخش تولید نوشابههای قوطی کوچک
رســیدهاند و ردیف در کنار هم به شکلی ایستادهاند که بخش زیادی از شیشه را پوشاندهاند.
برخالف همه دختران دانشآموزی که چشــم به خط تولید و حرکت تند قوطیهای نوشابه
روی غلتک دوختهاند یکی از آنها پشت به کارخانه با کنجکاوی صورت کوچکش را زیر مقنعه
سهگوششده به شیشه نزدیک کرده و به هیاهوی شهر نگاه میکند؛ به عابرانی که بیتفاوت از
زیر شیشه و کارخانه عبور میکنند ،ماشینهایی که از خیابان آزادی میگذرند و...

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

فوالد،گرفتاربحرانآب
صنایع فوالدسازی ایران به  9میلیارد یورو سرمایهگذاری نیاز دارند
فوالد یکی از استراتژیکترین صنایع در جهان محسوب میشود
که با گردش چرخهای آن بســیاری از صنایع دیگر همچون
ساعد یزدانجو
خودروسازی ،صنایع فلزی ،مسکن ،پروژههای عمرانی و غیره
دبیر بخش تشکلها
نیز به حرکت درخواهند آمد .ایران در سالهای گذشته گرچه
در این صنعت رشد بسیاری را تجربه کرده است ولی بحران آب و خشکسالی ،جانمایی نادرست
بســیاری از واحدهای فوالدسازی ،نامتوازنبودن چرخه کامل این صنعت در کشور ،عدم جذب
ســرمایه مناسب خارجی برای کاملکردن چرخه و مشکالت ریز و درشت دیگر ،توسعه و رشد
صنعت فوالد در کشور را با مشکالت زیادی مواجه کرده است.
امروزه يكي از اساسيترين پايههاي اقتصادی کشورهاي جهان را صنايع آهن و فوالد تشكيل
میدهند ،بهطوري که توليد و مصرف فوالد يكي از شــاخصهاي اصلي توسعهيافتگي کشورها
به شــمار ميآيد .افزايش مصرف فوالد ،افزايش توليد و رقابتيشــدن بازار را به همراه داشته و
توليدکنندگان را بر آن داشت تا با افزايش بهرهوري و بهکارگيري امكانات موجود ،سهم بيشتري
از بازار جهاني را به خود اختصاص دهند .فوالدسازی در ایران یکی از صنایع استراتژیک کشور به
شمار میرود که سرمایهگذاری بسیاری زیادی را میطلبد و مقامات هر استان بسیار عالقهمند
هســتند که با احداث یک کارخانه فوالد در حوزه استحفاظی خود ،این نماد توسعه صنعتی را
داشــته باشند و در مسیر صنعتیشــدن پیش بروند .همین رقابت شدید ،باعث شده است که

مطالعات اصولی برای تاسیس کارخانههای فوالدسازی بهخوبی انجام نشود و سرمایه بسیاری به
این ترتیب ،هدر رود.
JJرسیدن به چشمانداز ناممکن است
ايران در سال  ،1395با توليد  18.5و  17.3ميليون تن فوالد خام و آهن اسفنجي بهترتيب
در رتبه چهاردهم و دوم توليدکنندگان جهاني اين دو محصول قرار گرفت .درحاليکه ظرفيت
واحدهاي فوالدســازي و آهنسازي کشور در سال گذشته به ترتيب  29.8و  24.5ميليون تن
گزارش شده است .بر اساس طرح جامع فوالد کشور ايران بايد در سال  1404که سال چشمانداز
بیستساله است ،به ظرفيت توليد  55ميليون تن فوالد دست يابد .براي رسیدن به این هدف،
ظرفيت استخراج معادن سنگ آهن و واحدهاي کنسانترهسازي ،گندلهسازي و احياي مستقيم
کشــور بايد تا ســال  1404به ترتيب به  80 ، 86 ، 168و  52ميليون تن در سال برسد .اما بر
اساس مجوزهاي صادرشده از وزارت صنعت ،معدن و تجارت و همچنين روند پروژههاي در دست
اجرا و بروز کاستيهاي چشمگير در این بخشها ،رسيدن به اين چشمانداز ناممكن خواهد بود.
ايران با داشــتن بيــش از  3.1ميليارد تن ذخاير قطعي و بيــش از  4.6ميليارد تن ذخاير
زمينشناسي ســنگ آهن ،با  2.1و  11ميليارد تن ذخاير قطعي و زمينشناسي زغالسنگ و
همچنين بهعنوان رتبه دوم جهان در ذخاير گاز طبيعي ،مزاياي نسبي چشمگيري در صنعت

تشکلها
آهن و فوالد دارد .از طرف ديگر ،ســابقه پنجاهساله اين صنعت در کشور،
وجود نيروهاي متخصص بومي در صنعت توليد فوالد ،مصرف روزافزون اين
محصول در کشور و همچنين وجود بازار داخلي و منطقهاي مناسب ،فرصت
خوبی را براي پيشرفت در اين عرصه فراهم کرده است.
با اين حال ،براساس آمار سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني
ايران (ايميدرو) ،ظرفيت توليد فوالد خام ايران در سالهای گذشته بالغ بر
 29ميليون تن بوده است که نشــاندهنده ضريب بهرهوري  62درصدي
واحدهاي فوالدسازي کشور است .سهم توليدکنندههاي دولتي و خصوصي
در تملک واحدهاي فوالدسازي به ترتيب  78و  22درصد است.
يتوان
براساس ظرفيتهاي نصبشده کنوني (تا پايان سال  ،)1395م 
دريافت صنعت فوالد در حلقه گندلهسازي و کنسانترهسازي بهترتيب با 5.7
ميليون تن کمبود ظرفيت و  3.7ميليون تن مازاد ظرفيت مواجه است .از
اين رو ،لزوم توسعه واحدهاي گندلهسازي کامال مشخص بوده است .در بهار
 ،1396واحد گندلهسازي سنگان در استان خراسان رضوي با ظرفيت پنج
ميليون تن وارد مرحله تست گرم شد .بر اساس پيشبينيها ،از سال آينده و
با راهاندازي چند واحد گندلهسازي در کشور ،حلقه کنسانترهسازي به عنوان
گلوگاه زنجيره توليد فوالد ظرفیتهای خود را در کشور نشان خواهد داد.

اولویت
سرمایهگذاری
در صنعت فوالد،
مربوط به بخش
فناوریهای روز
این صنعت است
که بهرهوری را
افزایش خواهد
داد و در پی آن ،با
ورود سرمایههای
خارجی به کشور
عالوه بر رونق
تولید ،اشتغال و
صادرات ،ضامن
ثبات و آرامش
کشور هم به
همراهش خواهد
آمد

JJسرمایهگذاری نامطمئن
با اینکه صنعت فوالد در برخی شــاخهها دارای مازاد ظرفیت اســت و
برنامهریزیهای صورتگرفته تالش کردهاند کمبود تولید را در بخشهای
دیگر نیز جبران کنند ،اما يكي از بزرگترين چالشهاي پيش روي تحقق
اهداف سند چشــمانداز  1404در صنعت فوالد ،تأمين سرمايه مورد نياز
براي تكميل و بهرهبرداري طرحها اســت .ميزان ســرمايهگذاري موردنياز
براي تكميل طرحها در بخش کنسانترهســازي ،گندلهسازي ،آهنسازي و
فوالدســازي به ترتيب حدود  1.7 ،1.3 ،2و  3.8میلیارد یورو و در مجموع
حدود  9.1میلیارد یورو برآورد شــده اســت .بنابراين يكي از بزرگترين
مشكالت پيش روي صنعت فوالد کشــور براي دستيابي به اهداف سند
چش مانداز  ،1404نبود برنامه مدون براي تخصيص منابع مالي به واحدهاي
در دستاحداث است .از طرف ديگر ،وجود تحريمهای رسمی و غیررسمی
بينالمللي عليه ايران و عدم تمايل سرمايهگذاران بينالمللي به ورود نيز از
تولید سالیانه فوالد خام ایران از سال  1385تا 1395
(میلیون تن)
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ديگر مشكالت پيش روي اين صنعت به شمار ميرود.
یکی از راههای جبران کمبود ســرمایه داخلی ،جذب ســرمایهگذاری
خارجی برای صنعت فوالد اســت .با اینکه گفته شــده است خود صنایع
فوالدســازی نیازمند حدود  9میلیارد یورو سرمایهگذاری هستند ،اما باید
گفت بخشی از ســرمایهگذاریها نیز باید به مصرف زیرساختهایی مثل
حملونقل ،تهیه آب و برق برســد .بنابراین به گفته سید رضا شهرستانی،
عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران که با ایرنا گفتوگو کرده
است ،صنعت فوالد ایران نیاز به حدود  20میلیارد دالر سرمایهگذاری دارد.
به گفته شهرســتانی ،دستیابی به ظرفیت  ۵۵میلیون تنی فوالد در افق
 ۱۴۰۴نیازمند سرمایهگذاری  ۲۰میلیارد دالری است که حدود  ۱۵میلیارد
دالر آن در زیرساخت و حمل و نقل باید صرف شود.
به گفته کارشناسان ،اولویت سرمایهگذاری در صنعت فوالد ،مربوط به
بخش فناوریهای روز این صنعت است که بهرهوری را افزایش خواهد داد
و در پی آن ،با ورود ســرمایههای خارجی به کشــور عالوه بر رونق تولید،
اشتغال و صادرات ،ضامن ثبات و آرامش کشور هم به همراهش خواهد آمد.
بر اساس سند برنامه ششم توسعه کشور ( )۱۳۹۶-۱۴۰۰میبایست ساالنه
حدود  ۴۳میلیارد دالر ســرمایه از منابع خارجی در قالب فاینانس (تامین
مالی) ،ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی و قراردادهای مشارکتی صورت
میگرفت .دســتیابی به صادرات حدود ۵۰درصدی تولید فوالد کشور در
افق چشمانداز ،با بهرهگیری از سرمایهگذاری خارجی امکانپذیر خواهد شد
و انعقاد قرارداد جذب سرمایهگذاری خارجی باید در قالب بازی برد  -برد به
اجرا گذاشته شود تا منافع دو طرف را تضمین کند .پیشبینی شده است که
در سال  ،۱۴۰۴ایران با ظرفیت  ۵۵میلیون تنی فوالد ،امکان صادرات ۱۵
تا  ۲۰میلیون تن از این محصول را داشته باشد .اما برعکس ،طی سالهای
 ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۵میزان جذب سرمایهگذاری خارجی روند کاهشی به خود
گرفت؛ به عبارت دیگر ،اوج ســرمایهگذاری خارجی برای فوالد در این بازه
زمانی در سال  ۲۰۱۲بود که  4.7میلیارد دالر جذب شد اما در سال 2013
به  3.1میلیارد دالر و در سال  2014به  2.1میلیارد دالر کاهش پیدا کرد.
در سال  2015نیز جذب ســرمایهگذاری خارجی برای صنعت فوالد 2.5
میلیارد دالر بود.
JJرقیب قدرتمند چینی
فوالدســازی ایران در شــرایطی باید فعالیت خــود را ادامه دهد که با
رقیب قدرتمندی به نام کشــور چین و فوالدسازان آن مواجه است .چین
قسمت اعظم فوالد جهان را تولید میکند ،بهطوریکه فوالدسازان کشور
امریکا را که بهطور سنتی در این بازار دست باال را داشتند ،به زانو درآورده
اســت .کارشناسان پیشبینی میکنند که تولید فوالد جهان در آینده در
دســتان اهالی این صنعت در دو کشور چین و هند باشد .در این وضعیت،
تولیدکنندگان ایرانی فوالد با افزایش هزینههای انرژی ،دســتمزد و مواد
روبهرو هستند ،مالیات بر ارزش افزوده بهطور غیرمستقیم هزینههای تولید را
افزایش میدهد و امکان تعدیل نیروی کار برای اغلب واحدهای ایرانی وجود
ندارد .مکانیابی کارخانههای فوالد مناسب نبوده و بوروکراسی دولتی هنوز
بر آنها حاکم است .با این تفاصیل ،کارخانههای فوالد ایران قادر به رقابت با
فوالدســازان چینی نخواهند بود و عدم حمایت از آنها توسط دولت باعث
توقف آنها خواهد شد.
با این حال ،به گفته مسئوالن شرکت ملی فوالد ایران ،تراز تجاری فوالد
خام ایران طی دو سال اخیر مثبت بوده است که حکایت از رشد صادرات در
این بخش دارد .رقابت در صادرات فوالد بســیار باال است و صادرات منطقه
مزیت نســبی نزدیکبودن به بازارهای هدف را دارد .در حال حاضر ،فوالد

فعاالن صنعت فوالد ،با دفاع از این صنعت قدیمی در ایران ،میگویند که برخی از صنایع حوزه فوالد که تبعات
محیطزیستی زیادی داشتهاند ،باید دوباره جانمایی شوند و در صورت اصالح روندها ،فناوریها و مکان جغرافیایی آنها،
صنعت فوالد همچنان میتواند با قدرت به توسعه صنعتی ایران کمک کند.

ایران به اروپا و کشورهای منطقه صادر میشود و شرکت ملی فوالد میگوید
که کیفیت فوالد ایران مطابق با استانداردهای اروپا و امریکا است .در میان
کشورهای تولیدکننده ،ایران با  18.5میلیون تن تولید در مقام چهاردهم
جهان قرار دارد ،اما ایران تنها دو میلیون تن صادرات فوالد دارد که نیمی از
آن به اتحادیه اروپا صورت گرفته است .عالوه بر اینکه در سالهای گذشته
چین بازارهای صادراتی ایران را تحت فشار گذاشته است ،اتحادیه اروپا نیز
در مقاطعی (اواخر سال  )95مدعی شده است که ایران با ارزانفروشی فوالد
در بازارهای جهانی دست به دامپینگ زده است .اما برخی از کارشناسان بازار
معتقدند که اروپا بهقصد با طرح این ادعا ،تالش میکند که تولیدکنندگان
خودش را سرپا نگه دارد؛ صادرات فوالد ایران طی سالهای  2013تا 2016
حدود هشت برابر افزایش یافته است و به همین دلیل ،واردات فوالد از ایران
به تهدیدی برای شرکتهای فوالدسازی اروپایی تبدیل شده است .در سال
 95صادرات فوالد ایران به اروپا به بیش از یک میلیون تن در سال رسید و
ایران با  1.9میلیون تن پس از چین و هند به سومین تأمینکننده بزرگ
فوالد اروپا تبدیل شد.
با اینکه رسیدن به افق چشمانداز برای تولید  55میلیون تن فوالد تقریبا
غیرممکن اســت اما برای نزدیکترشــدن به این هدف نیز باید سالی 10
میلیون تن به تولید فوالد کشور اضافه شود .بنابراین در سناریوهای ممکن
برای توســعه صنعت فوالد ،نیاز به صادرات این محصوالت کامال احساس
میشــود .محاسبات نشان میدهد که صادرات کشــور در سال  ۱۴۰۴در
حاالت مختلف باید بین  ۱۰تا  ۱۵میلیون تن باشــد .در چنین شرایطی،
رعایت اصول رقابت حکم میکند که شــرکتهای فوالدســاز ایرانی برای
حضور در بازارهای جهانی ،افزایش قدرت رقابتی خود را در دو بخش کنترل
بهای تمامشــده و کاهش قیمت فروش در پیش گیرند و پرواضح است که
برای نیل به این هدف و افزایش ســهم از بازارهای جهانی ،مجبور به ارائه
تخفیفاتی نیز خواهند شــد .مضاف بر این ،شرایط رقابت برای فوالدسازان
ایرانی در قیاس با صادرکنندگان چینی چندان عادالنه نیست و دولت چین
ساالنه  ۱۵درصد بهای فروش را به صادرکنندگان خود یارانه اعطا میکند و
همین امر باعث فشار به صادرکنندگان ایرانی شده است .از دیگر سو ،کسب
سهم بازار زمانبر است و نمیتوان در دورهای کوتاه به آن رسید .به همین
دلیل ،برخی تولیدکنندگان حتی در شرایط رکود فعلی نیز مجبور هستند
با کاهش قیمت فروش محصوالت ،سهم بازار را برای خود حفظ کنند تا در
سالهای رونق ،در فروش محصوالت خود ناکام نباشند.
JJعوارض زیستمحیطی
فوالد یکی از صنایع بســیار آببر اســت و اقلیم ایران که نیمهخشک
بوده و اکنون در خشکســالی عمیق به سر میبرد ،چندان یارای تحمل
صنایع فوالد را در مناطقی که به درســتی جانمایی نشدهاند ندارد .مشکل
پسماندهای کارخانههای فوالد نیز از جمله مواردی است که کارخانههای
مجاور شــهرهای بزرگ را با دشواری مواجه کرده است .با توجه به اهميت
بسيار زياد دسترسي به آب براي تحقق اهداف تدوينشده در سند  1404و
همچنين بحران خشكسالي کشور و نبود امكان تأمين بيشتر آب از ذخاير
زيرزميني ،راهكارهايي مثل تصفيه پساب تصفيهخانه شهرها ،استفاده مجدد
از پسابهاي صنعتي و همچنين سرمايهگذاري بيشتر در حوزه شيرينسازي
آب دريا ،ميتواند ســبب حل مشــكالت پيرامون آب شود .بيتوجهي به
موقعيت جغرافيايي براي احداث طرحهاي جديد در طول زنجيره توليد فوالد
ممكن اســت آثاری سوء بر توجيهپذيري واحدهاي فوالدی و همچنين بر
اکوسيستم منطقه داشته باشد .این روزها در بسیاری از محافل تصمیمگیری
صنعتی در ایران ،اینطور مطرح میشــود که صنعت فوالد در کشور دیگر

الزم نیســت و تبعات کمآبی و محیطزیستی آن باعث خواهد شد که این
صنعت از فهرست صنایع مادر و استراتژیک کنار گذاشته شود .اما فعاالن
صنعــت فوالد ،با دفاع از این صنعت قدیمی در ایران ،میگویند که برخی
از صنایع حوزه فوالد که تبعات محیطزیستی زیادی داشتهاند ،باید دوباره
جانمایی شوند و در صورت اصالح روندها ،فناوریها و مکان جغرافیایی آنها،
صنعت فوالد همچنان میتواند با قدرت به توسعه صنعتی ایران کمک کند.
JJانجمنی برای بدنه فوالد ایران
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در سال  1380با حضور  20شرکت
تولیدکننده فوالد و طبق مــاده  131کانون کارفرمایی و کارگری و تحت
عنوان انجمن صنفی تولیدکنندگان فوالد ایران در وزارت کار و امور اجتماعی
و به منظور ســاماندهي فرايند توليد فوالد كشــور و حفظ توازن و نظم و
فراهمكردن امكان بهرهبرداري بيشتر از سرمايهگذاري و توليد و همچنين
استفاده و انتقال تجربيات علمي و عملي دستاندركاران و بهنگامکردن آن
براي نيل به اهداف قانوني توسعه در اينگونه موارد و دفاع از منافع مشروع
اعضا ،به ثبت رسید .در سال  1385نیز با تغییر مصوبه مجمع عضویت این
انجمن از وزارت کار به اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران تغییر یافت .طبق
اساسنامه این انجمن ،بخشی از مهمترین اهداف آن عبارتاند از تالش براي
ساماندهي توليد و بهبود كيفيت خدماتدهي به اعضا ،بازاريابي مستمر با
كسب اطالعات مربوط به عرضه و تقاضا ،قيمت ،بازارهاي مصرف و توليد براي
عرضه به اعضا با بهرهگيري از آخرين رهيافتهاي جهاني برای نيل به اهداف
قانوني توسعه صنعتي ،ايجاد ارتباط با بانكها و سازمانهاي اعتباري كشور
و همچنين سازمانهاي مالي و پولي بينالمللي در قالب قوانين جمهوري
اسالمي ايران و فراهمسازي زمينه تسهيالت مالي برای توسعه فعاليتهاي
اعضا ،فعاليت براي جذب و مشاركت اشخاص واجد شرايط جهت عضويت در
انجمن ،تالش براي توليد و ارتقاي كيفيت كاالهاي موضوع فعاليت انجمن،
كمك به تحقق هدفهاي كمي و كيفيت تعيينشده براي توليدات موضوع
فعاليت انجمن ،ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به اعضا ،تشويق و حمايت
از سرمايهگذاري در آن بخش از توليد كه زمينه افزايش توليد و صادرات را
فراهم ميكند و نیز جلوگيري از انجام رقابتهاي ناسالم.
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تشکلها

آب ،زیتون را میبرد

کشاورزان زیتونکار بعد از دو دهه همچنان با مشکالت زیرساختی مواجهاند
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زیتون یکی از محصوالت استراتژیک کشاورزی ایران است که در
صورت توسعه میتواند ارزآوری و درآمدزایی و نیز اشتغالزایی زیادی
تهای وزارت
برای کشــور داشته باشــد .از اوایل دهه  1370سیاس 
جهاد کشاورزی در جهت صنعتیسازی محصول زیتون و مشتقات
آن حرکت کرد و با وقفهای که در دولتهای نهم و دهم در این زمینه
ایجاد شد ،این سیاستها مطابق برنامه پیش نرفت.
اکنون سطح زیر کشــت زیتون در کشور  105هزار هکتار است
ت پراکنده در باغها،
که از این میزان 20 ،هزار هکتار به صورت کشــ 
شــهرها و معابر و  85هزار هکتار آن ،به صورت باغهای سامانیافته
مشخص شده است .تنها نزدیک به  35هزار هکتار این باغها در سه
اســتان قزوین ،گیالن و زنجان قرار دارند .براساس آمار وزارت جهاد
کشاورزی ،در ســال  ،96حدود  70تا  80هزار تن زیتون از باغهای
سراسر کشور استحصال شده است که البته باید گفت سال گذشته
به دلیل آفت مگس سفید خسارت زیادی به محصوالت زیتون کشور
وارد شــد و این صنعت را تحت فشار سنگینی قرار داد .دولت نیز به
دلیل جلوگیری از همین آفت واردات زیتون را ممنوع کرد اما قاچاق
کار خودش را میکند و واردات غیرقانونی همچنان ادامه دارد .به گفته
رئیس شورای زیتون ،ساالنه حدود چهار تا پنج هزار تن زیتون قاچاق
به کشور وارد میشود.
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سرانه مصرف دانه زیتون در کشور ،طبق آمار رسمی حدود 185
گرم و  2.5برابر ســرانه مصرف زیتون کنســروی در جهان است ،اما
سرانه مصرف روغن زیتون در سال  ،96معادل  135گرم بوده است که
این میزان در مقایسه با سرانه مصرف دنیا رقم بسیار ناچیزی است .باید
گفت که در برخی کشورهای مدیترانهای اروپایی ،سرانه مصرف روغن
زیتون تا سالی  15کیلوگرم نیز بالغ میشود اما باید گفت در کشورهای
مدیترانهای بهطورکلی مصرف روغن زیتون باالست و نمیتوان مصرف
آنجا را با ایران مقایسه کرد .اما حتی در صورت مقایسه نشدن مصرف
زیتون ایران با کشــورهایی مثل ایتالیا ،اسپانیا و یونان نیز باید گفت
مصرف روغن زیتون در ایران بسیار پایین است.
JJمشکل برندسازی
یکی از مشــکالت بزرگ صنعت زیتون در ایران این اســت که
تولیدکنندگان داخلی نتوانســتهاند تاکنون برند مناسبی برای این
محصول ایجاد کنند .برندسازی یکی از نکتههای مهم کسبوکار در
هر حوزهای است و در صنعت زیتون ،تولیدکنندگان باید با برندسازی
موفق با برندهای ایتالیایی و اسپانیایی رقابت کنند .اما از سال 1372
که صنعت زیتون در ایران مرحله جدیدی از شکوفایی صنعتی خود را
آغاز کرد ،این برندسازی رخ نداده است.

جایگاه زیتون در میان کشورهای تولیدکننده زیتون به دلیل نداشتن یک برند مشخص ،بسیار نازل است .دولت هم هیچ
برنامهای برای برندسازی زیتون در نظر ندارد .درحالیکه با توجه به استراتژیک بودن این محصول و ارتباط مستقیم آن با
سالمت جامعه ،صنعت زیتون نیازمند برنامهریزی دقیق و هدفدار است.

ســال گذشته از سوی شــورای ملی زیتون پیشنهادی مبنیبر
شناسنامهدارکردن فعاالن صنعت زیتون اعم از تولیدکنندگان نهال،
باغداران و غیره به وزارت جهاد کشــاورزی ارائه شد اما تاکنون اقدام
عملی از ســوی این وزارتخانه صورت نگرفته است .رئیس شورای
ملی زیتون یکی از ضعفهای مهم صنعت زیتون در کشــور را عدم
برندســازی میداند و میگوید« :زیتون ایــران ،در دنیا با نام زیتون
خوشطعم ایرانی شــناخته میشود و از نظر طعم و مزه بهترین نوع
زیتون است ،اما جایگاه این محصول در میان کشورهای تولیدکننده
زیتون به دلیل نداشــتن یک برند مشخص ،بسیار نازل است .دولت
هم هیچ برنامهای برای برندسازی زیتون در نظر ندارد .درحالیکه با
توجه به استراتژیک بودن این محصول و ارتباط مستقیم آن با سالمت
جامعه ،صنعت زیتون نیازمند برنامهریزی دقیق و هدفدار است».
مهدی عباســی ،رئیس شــورای ملی زیتــون ،میگوید« :عدم
برندسازی از جمله دالیل موفق نبودن رویکرد تولید محصوالت جانبی
از زیتون در کشــور اســت .کاالی خوب و بد با برندسازی تشخیص
داده خواهدشد .ما نمیتوانیم فراوردههای جانبی زیتون را تولید کنیم
چراکه بهصورت دقیق برندسازی را انجام ندادهایم ».عباسی به فارس
میگوید« :فعالیت در هر حوزهای بهصــورت برند نیاز به زمان دارد
و بــه مرور زمان این مهم امکانپذیر خواهد شــد ».به گفته او ،یکی
از مشــکالتی که ضربه بزرگی به برندسازی زیتون وارد آورده ،قاچاق
بوده است.
JJموانع توسعه اصولی
طی دو دههای که توسعه صنعتی زیتون جدی گرفته شده ،مصرف
سرانه روغن زیتون در کشور از  20گرم به  140گرم و سطح زیر کشت
این محصول از  5هزار و  620هکتار به بیش از  100هزار هکتار رسیده
اســت .همچنین تولید روغن زیتون در کشور از  750تن به باالی 5
هزار تن رسیده است .هماکنون بیش از  30واحد روغنکشی زیتون در
 16استان کشور فعالیت میکنند .با اینکه  26استان کشور زیتونخیز
است اما استانهای گیالن ،زنجان ،قزوین ،گلستان ،فارس ،سمنان و
کرمانشاه جزو استانهای مطرح در تولید زیتون هستند.
یکی از مشکالت بخش زیتون کشور ،پایینبودن بهرهوری در هکتار
در بیشــتر گونههای گیاهی است که زیتون را نیز شامل میشود ،تا
حــدی که طبق آمار و ارقام از هر هکتــار درخت زیتون  2تن میوه
برداشــت میشود .اما اگر تالش برای تحقیقات به خوبی انجام شود،
باغداران زیتون بهخوبی میتوانند بازده خود را باال ببرند .دو سال پیش
یکی از این باغــداران نمونه ،فعالیتهایش را برای خبرگزاری فارس
تشریح کرده بود؛ علی کشاورز هدایت ،باغدار نمونه در منطق ه طارم
ســفالی استان قزوین ،با بهرهگیری از تحقیقات نوین توانسته است
عالوه بر افزایش سطح زیر کشت ،برداشت از هر هکتار را از  2تن به
 10تن در باغهای سنتی و  19.5تن در باغهای متراکم زیتون برساند.
او در مورد علت افزایش بهرهوری باغهای زیتون خود میگوید که از
سال  89حدود  70هکتار به عنوان کشت متراکم و گونه جدیدی که با
خاکهای منطقه سازگاری داشته باشد ،با هدف روغنگیری از کشور
ایتالیا در این منطقه کشت کرده است.
او فقط  100میلیون تومان برای تحقیقات آب و خاک این منطقه
هزینه کرده اســت که البته همه کشاورزان امکان چنین هزینهای را
ندارند و دسترسی به تسهیالت نیز چندان آسان نیست .تحقیقات به
گروه او نشان داد که خاک زمینهایش در برخی موارد دچار کمبود

فسفر یا روی یا موارد شــبیه به آن است .بنابراین با استفاده از مواد
مغذی و کودهای مناســب برای خاک مناسب ،سعی کردند خاک را
اصالح کنند و با اســتفاده از آبیاری قطرهای بهرهوری را نیز افزایش
دادند .به گفته این باغدار نمونه کشوری ،علیرغم آنکه اکثر کشاورزان
از کمبود آب گالیه دارند ،با بهرهگیری از آبهای سطحی و چاه مجاز
در ثانیه  75لیتر آب در دســترس دارد که  6ماه از سال با آب مازاد
مواجه میشــود .این در حالی است که اکثر باغداران به دلیل پایین
بودن عملکرد در هکتار و برداشت دو تن محصول زیتون از هر هکتار
با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم میکنند .عالوه بر خود محصول،
اشتغالزایی صنعت روغنکشی و کنسروسازی زیتون در کنار باغات
نیز بسیار مفید و ســودآور است .به گفته کشاورز هدایتی« ،اگر این
صنعت و تولید محصول زیتون را رونق دهیم ،به ازای هر هکتار برای
یک نفر اشــتغالزایی میشود چون برداشــت ماشینی زیتون برای
کنسروسازی مناسب نیست و برداشت زیتون سالم برای کنسرو در
همهجای دنیا دستی انجام میشود».
باغهای این کشــاورز نمونه در طارم واقع است .طارم به مرکزیت
ســیردان در  135کیلومتری قزوین واقع شده و دومین تولیدکننده
زیتون کشــور به شــمار میرود که کیفیت و نوع آن زبانزد خاص و
عام اســت .این منطقه به دلیل ارتفاع باال از سطح دریا و همچنین
آب و هوای مدیترانهای ،در گستره ایرانزمین به عنوان قطب زیتون
و سرزمین طالی سبز شناخته میشود .اکنون بیشتر تولیدات زیتون
طارم بهصورت تازهخوری مصرف میشود اما صنایع تبدیلی کوچک و
خانگی این بخش در حال تبدیلشدن به کارگاههای صنعتی هستند.
کمک به توسعه ارقام روغنی به روش کشت متراکم با اجرای سامانه
آبیاری قطرهای از بزرگترین کمکهای دولتی است که میتوان به
کشــاورزان زیتونکار این منطقه ارائه کرد .به گفته مقامات دولتی،
این ارقام از نهالهای وارداتی تامین شده که میتوان با همین روش،
یکهزار قطعه نهال را در پنج هکتار کشت کرد و عملکرد آن را بیش
از دو برابر باغهای سنتی افزایش داد .دولت در نظر دارد با بهرهوری از
اراضی شیبدار و کاشت این نهالها ،طارم سفلی را به قطب اول تولید
زیتون در کشور تبدیل کند که در مرحله اول پنج هزار هکتار از اراضی
شــیبدار باالی  250متر از سطح دریا مشمول این طرح هستند و
ساالنه بیش از  300تا  500هکتار توسعه باغهای زیتون در سال ،در
برنامه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گنجانده شده است 9 .هزار
و  150هکتار باغ زیتون در طارم سفالی شهرستان قزوین وجود دارد
که بیش از شش هزار هکتار آن بارور است که پیشبینی میشود 20
هزار تن محصول از آن برداشت شود.
با این حال ،کمبود آب بزرگترین مشــکل کشاورزان زیتون کار
استان قزوین است و نبود امکانات انتقال آب از رودخانههای شاهرود
و قزل اوزن و همچنین سد منجیل ،مشکالتی را ایجاد کرده است .به
همین دلیل ،نهادهای دولتی برای توسعه سامانههای آبیاری قطرهای
در باغهــای زیتون منطقه تالش میکنند و تعهــد کردهاند که 85
درصد هزینه طرحهای آبیاری نوین از طریق تســهیالت تامین شود
و همچنین دولت  50درصد هزینه ایجاد باغهای جدید و تهیه نهال
را به صورت تسهیالت در اختیار کشاورزان قرار دهد .با ایجاد بازارچه
بین راهی در کنار اتوبان قزوین  -رشت تا سال  ،1400حدود  500نفر
از افراد محلی به کار گمارده میشوند که طرح آن امید تازهای در دل
مردم منطقه ایجاد کرده است .طارم سفلی دارای  153روستا است و
جمعیتی بالغ بر  25هزار نفر در آن زندگی میکنند .در این منطقه
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میکنند

 52روستای فصلی نیز وجود دارند که معموال در پاییز و زمستان خالی
از سکنه میشوند.
JJدورنمای تاریک آب
دولت تصمیم گرفته اســت که برای حمایــت از تولید زیتون در
ایران ،ســطح زیر کشت این محصول را افزایش دهد .اما مسئله اینجا
است که به دلیل دورنمای تاریک آب در کشور و احتمال ادامه داشتن
خشکســالی در سالهای آینده ،وقتی که آب نباشد نهتنها نمیتوان
ســطح زیر کشت زیتون را افزایش داد بلکه همین سطح فعلی را نیز
بهسختی میتوان حفظ کرد .با اینکه زیتون گیاهی است که کمتر از
بسیاری درختان بارده به آب نیاز دارد اما خشکسالی باعث شده همین
میزان آب نیز با کمبود مواجه باشد .در برخی استانها مانند فارس و
زنجان ،کمبود آب مسئله اصلی زیتونکاران است و بیشترین آسیب
زیتون از خشکسالی است؛ در استان فارس حدود دو هزار هکتار باغها
بهطور کامل خشک شده است و در استانهایی مانند سمنان و گلستان
ســرمازدگی مشکل اصلی باغداران زیتون است .دلیل اصلی همه این
مشکالت سبقت اجرا از تحقیقات در بخش زیتونکاری است به دلیل
اینکه ابتدا باید تحقیق انجام میشــد تا مشخص شود که آیا استانی
قابلیت کشت زیتون را دارد یا خیر و حتی اگر این ظرفیت وجود داشت،
چه میزان آب برای این کار نیاز بوده و چه ارقامی باید کشت میشده
است .اما به دلیل کمبود مطالعه و تحقیق درباره اینکه چه ارقامی در
چه اقلیمی کاشته شــود ،صنعت زیتون ایران بیش از گذشته ضربه
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عضو هیئتمدیره

بازرس علیالبدل
هیئتمدیره

خورده است .شناسنامهدارکردن صنعت زیتون میتواند یکی از راههای
جلوگیری از هدررفت منابع در این زمینه باشد.
یکی دیگر از مشــکالتی که صنعت فراوری زیتون ایران دارد ،کمبود
تجهیزات و امکانات برای دفع پسماندها و نیز ماشینآالت برای تصفیه
فراوردهها اســت .به گفته کارشناسان حوزه زیتون ،هنوز مشکل پساب
فرآوری زیتون برطرف نشــده است و عملیات مدیریت پساب زیتون از
طریق جداسازی و تهنشینی از نظر زیستمحیطی مورد قبول نیست و
باید تصفیه شود تا به چرخه بازگردد .در حال حاضر ،تصفیهخانه زیتون
در کشور وجود ندارد و باید با برندسازی و هویتبخشی به صنعت زیتون
استانها این تصفیهخانهها ایجاد شود.
JJپیشنهاد شناسنامهدارکردن صنعت
شورای ملی زیتون برای اینکه توسعه کشت زیتون و صنایع مرتبط
با آن بهصورت اصولی و مطالعهشــده پیش برود ،پیشــنهاد کرده است
که صنعت زیتون در ایران شناســنامهدار شود .در طرحی که این شورا
ارائه کرده ،با ساماندهی تمام مراحل تولید زیتون ،ایران میتواند در حد
کشــورهای توسعهیافته در این محصول دارای شناسنامه باشد .به دلیل
اینکه در بخشهای مختلف کشت و فرآوری زیتون آمار دقیق در کشور
وجود ندارد ،شناســنامهدارکردن فعاالن زیتون از باغدار تا صنعتگر این
حوزه ،میتواند یکی از راهکارهایی باشــد که آمارهای دقیق را به دست
مــیآورد و با این آمار ،میتوان بهطور واقعی برنامهریزیها را صورت داد.
ردیابی میزان کشت ،ارقام مختلف کشتشده ،نوع بیماریهای درختان
و محصول ،نوع آبیاری ســنتی یا نوین ،نوع خسارتهای وارده و میزان
بهرهمندی و بهرهبرداری از حمایتهای دولت ،از جمله مواردی است که با
شناسنامهدارکردن فعاالن زیتون کشور قابل ردیابی است.
بر اساس برخی آمارها بین  ۳۰تا  ۴۰درصد باغهای زیتون کشور تحت
آبیاری نوین اســت و کسب آمارهای دقیق نیازمند بررسیهای دقیقتر
برای رونق بیشتر صنعت زیتون کشور است.
JJیک تشکل جوان
شورای ملی زیتون ایران در قالب یک تشکل ملی با همکاری فعاالن
صنعت زیتون در ســال  1387تاســیس شــد و هماکنــون با اجماع
تشکلهای استانی زیتون ،بهصورت غیرسیاسی ،غیرانتفاعی و غیردولتی
مشــغول به فعالیت است .اهداف شورای ملی زیتون ایران بهطورکلی در
سه بخش ساماندهی تولید ،ساماندهی تجارت و ساماندهی مصرف زیتون
کشــور تقسیم میشود .اهم اهداف شورا عبارتاند از پیریزی یک نظام
جامع زیتون و فعالیتهای مرتبط ،حمایت از بهبود فضای کسب و کار،
دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضای شورا ،اشاعه فرهنگ مصرف
زیتون ،روغن زیتون و مشتقات آن ،تصویب سیاستهای حمایتگرانه از
تولید داخلی زیتون کشــور ،پاسخگویی به مشــکالت و نارساییها در
چارچوب قوانین موضوعه کشور ،تعامل با مقامات دولتی و مجلس شورای
اســامی جهت بهبود عملکرد شــورا ،برگزاری دورههای آموزشی برای
دســتاندرکاران زیتون با هدف افزایش کیفیت و مرغوبیت محصوالت
زیتون تولید داخلی کشور ،جلوگیری از هرگونه رقابت ناسالم که به زیان
دستاندرکاران زیتون کشور و کاهش مرغوبیت محصوالت زیتون داخلی
منجر شود ،تدوین و انتشار نشریات علمی و صنعتی و تشکیل کنفرانسها
و ســمینارهای علمی و عملی و نیز فراهمکردن امکان استفاده و انتقال
تجربیات علمی و عملی دستاندرکاران زیتون کشور و بهنگامساختن آن
با صنعت زیتون جهان.

 ...........................کــارآفـریـن ...........................
کارآفرینانجهانی
برخی از آدمها هستند که متعلق به یک محله ،شهر و حتی کشور نیستند ،برخی افراد هستند که بیشترین از اینکه به خودشان و حتی آدمها
فکر کنند به نجات زمین ،به عنوان محل زندگی بیش از  7میلیارد نفر فکر میکنند و حتما هایده شیرزادی یکی از آن هاست ،زن کارآفرینی که
به او عنوان مادر زمین را هم دادهاند .او به همراه شوهر آلمانیاش بدون چشم داشت مالی سال هاست که با راه اندازی نخستین کارخانه بازیافت
زباله در کرمانشاه که نخستین نیز در کشور بوده است ،عالوه بر اشتغال جوانانی زیادی در این استان مرزی به حفظ محیط زیست این منطقه و
کاهش تولید ساالنه  700هزار تن گازهای گلخانهای هم کمک کردهاند .در این شماره از مجله آینده نگر در بخش کارآفرینی به سرگذشت هایده
شیرزادی و نگاه ویژه او به زندگی پرداختهایم .همچنین در کنار زندگی این کارآفرین به معرفی افرادی همچون برادران امیری بنیانگذاران استارت
آپ زرین پال ،غالمعلی بازرگان از کارآفرینان قدیمی و تعدادی از کارآفرینان خارجی خواهیم پرداخت.

کارآفرین

کارآفرین دوستدار زمین

نگاهی به زندگی هایده شیرزادی
زن کارآفرینی که نخستین مرکز بازیافت را
در ایران راهاندازی کرد

شیرزادی
میگوید« :به
نتیجه رسیدن کار
اصال آسان نبود.
یادم هست فقط
برای اینکه یک وام
بگیرم مجبور شدم
در مدت  6ماه 81
بار از کرمانشاه به
تهران سفر کنم».
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«این شعر فردوسی که میگوید“ :توانا بود هرکه دانا بود” سرمشق
همه صفحههای کتابهای درسی دوران مدرسه ما بود و همین بیت
هم شــعار راه و مسیر زندگی من شد؛ همیشــه در کودکی با خودم
میگفتم ،وقتی بزرگ شــدم باید درس بخوانم ،دبیرســتان بروم و
پیشرفت کنم؛ حاال با چه رویایی؟ در شهر ما اصال امکاناتی نبود ولی
من قدرت هدایت کردن را در خودم کشف کردم و به مرور زمان دیدم
که میتوانم تغییر ایجاد کنم و خانوادهام هم من را باور کردند ».هایده
شیرزادی را خیلیها به عنوان مادر زمین یا کارآفرین دوستدار زمین
میشناســند؛ بانویی که حاال در آستانه  60سالگی است و نخستین
فردی لقب گرفته است که در ایران ایده راهاندازی یک مرکز بازیافت
زباله را در شهر کرمانشاه اجرایی کرد .او در کنار این اقدام مهم محیط
زیستی که ساالنه جلوی تولید  700هزار تن گاز گلخانهای را میگیرد،
هر سال بیش از  60هزار تن کود تولید میکند ،بخشی از برق کارخانه
ســیمان کرمانشاه را تامین میکند و البته برای  240نفر نیز اشتغال
ایجاد کرده اســت .بانوی کارآفرینی که در ســال  1383برنده جایزه
ملی محیط زیست شد و در سال  1385به عنوان کارآفرین برتر ملی
انتخاب شد.
هایده شیرزادی  17خرداد  1337در یک خانواده متوسط کشاورز
در شهر کوچک گیالنغرب در استان کرمانشاه متولد شد .خانوادهاش
پرجمعیت بودند و او  2برادر و  7خواهر داشت و خودش فرزند هشتم
خانواده بود .خودش در یکی از مصاحبههایش با نشریه محلی کرمانشاه
گفته خانــوادهاش از کودکی متوجه عالقه و اســتعدادش در درس
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خواندن میشوند و برای اینکه بتواند به مدرسه برود برایش شناسنامه
گتر
میگیرند .البته به قول آن دوره «ســهجلد»ش را  3ســال بزر 
میگیرند تا زودتر بتواند به ســن قانونی برای ازدواج برسد« .وقتي به
گذشته برميگردم ميبينم كالس اول ابتدايي خيلي كوچك بودم و
ششم ابتدايي را كه تمام كردم هنوز كودك بودم .پدرم اهل مطالعه بود،
جامعه اما محدوديتهاي بسياري داشت .گيالنغرب حتي جاده يا يك
خيابان آسفالت نداشت .خانوادهها گرچه پسرهايشان را براي تحصيل
به خارج از گيالنغرب ،جاهايي مثل اســامآباد غرب ،قصرشيرين يا
كرمانشاه ميفرســتادند اما برايشان جا نيفتاده بود كه دخترانشان را
هم بفرستند .پدرم آبونه چندين روزنامه بود .هميشه كتاب و روزنامه
در دسترســم بود و مطالعه ميكردم و برای همین با دنياي خارج از
گيالنغرب هم آشنا بودم».
هایده شــیرزادی از کودکی روحیهای مقاوم و مبارزهطلب داشته
اســت و همین موضوع هم باعث رشد او در زندگیاش شده است .او
در یکی از سخنرانیهایش میگوید که گيالنغرب در يک محيط کامال
بنبست قرار داشت و امکان ادامه تحصیل برای دختران بعد از دوران
ابتدایی را نداشت و دختران در نهایت راه خانهداری را پیش میگرفتند
اما او به این راه عالقهای نداشــت و دوســت داشت که درس بخواند.
«وقتي كالس ششم ابتدايي را به پايان رساندم تقريبا 10سال داشتم.
نميتوانستم بپذيرم كه بهخاطر نبود امكانات ،محكوم به ترك تحصيل
شــوم .اين موضوع خيلي اذيتم ميكرد .اگر آرشيو روزنامه اطالعات
مهر يا شهريور  47را ورق بزنيد اين خبر را ميبينيد كه دختربچهاي
در سفر اســتاندار وقت به گيالنغرب ،عدهاي را جمع و با خود همراه
كرده و جلوي اســتاندار را ميگيرد و از نبود امكانات تحصيلي گاليه
ميكند و مدرســه ميخواهد؛ آن دختربچه من بودم .درخواستها و
نام ههايم 3سال بعد پاسخ گرفت و منجر به احداث مدرسه راهنمايي
شد اما من در اين مدت آرام ننشستم و بهصورت متفرقه تا كالس نهم
درس خواندم .سال اول به اسالمآباد غرب ميرفتم و امتحان ميدادم و
سالهاي بعد در كرمانشاه .بعد از آن ،باز هم مشكل رفتن به دبيرستان
را داشتم».
هایده شیرزادی با پشــتکار و البته حمایت خانواده با پایان دوران
راهنمایی به صورت متفرقه دوران دبیرستان را هم پشت سر گذاشت
و در نهایــت دیپلم حرفه و فن برای معلمی را دریافت کرد و حتی دو
سال هم معلم راهنمایی بود ولی بعد تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل
به خارج از کشور برود .او در سخنرانیای که در انجمن زنان کارآفرین
داشته است درباره آن سالها میگوید« :تصميم گرفتم عازم خارج از
کشور شــوم و در رشته کشاورزی تحصيل کنم .در سال  1364رفتم
آلمــان ،ابتدا زبان آلمانی را ياد گرفتم و چون مدرک دیپلمم در ايران
برای ادامه تحصيل در آلمان مورد قبول قرار نگرفت در يک دبيرستان
آلمانــی ثبتنام کردم و مجدد ديپلم گرفتم و بعد هم با اين هدف که
وقتی به ايران برگشتم بتوانم تجربههایم را در بخش کشاورزی نوين به
کار ببرم در رشته مهندسی کشاورزی بینالمللی تحصيل کردم .دانشگاه
کاســل که در آن تحصیل میکردم پيشرو علم کشاورزی ارگانيک و
انرژیهای نو بود .حتی اولين دانشــکده محيط زيست آلمان در اين
دانشگاه شروع به کار کرده بود و طرح تفکيک پسماندهای آلی زبالهها
و بيوكمپوست هم برای اولين بار در جهان زير نظر استادان این دانشگاه
انجام گرفته بود .من در این دانشــگاه بود که با موضوع بازیافت زباله و
نقش آن در حفظ محیط زیســت آشنا شدم و بعد هم با خود تصميم
گرفتم پس از اتمام تحصيلم برای ایران کاری در این حوزه انجام بدهم».

با کسب موافقت شهرداری برای تاسیس شرکت بازیافت کرمانشاه ،هایده شیرزادی موضوع را با همسرش در میان گذاشت و از او به صورت غیرمستقیم خواست که برای
ك روز به او گفتم يكي از ما دوتا بايد از كارش دست بكشد ،گفت كه من از كارم دست ميكشم چون در آلمان خيليها هستند كه بتوانند كار من را
زندگی به ایران بیاید« .ي 
انجام دهند اما كار و هدف تو كه برايش خيلي زحمت كشيدهاي ،باارزشتر و مهمتر است.

او در سال  1371توانست مدرک خود را در رشته کشاورزی دریافت
کند .البته مسیر بسیار ســختی را در طول چند سالی که در آلمان
زندگی کرد پشــت سر گذاشت زیرا در کنار تحصیل همیشه مجبور
بود سخت کار کند .او یک سال پس از حضور در آلمان توانست اجازه
کار بگیرد .خودش گفته که تامین مخارج زندگی و اجاره خانه برایش
بسیار دشوار بوده است .او در طول سالهای تحصیل در آلمان کارهای
مختلفی را انجام داد؛ مدتی در بخش فروش و پرداخت یک رستوران
مشغول کار بود .در سالها و دورههایی در بخشهای مختلف دانشگاه
کار کرد و در تعطیالت هم معمــوال در کارخانههایی مانند فولکس
واگن مشغول به کار میشد زیرا کارخانهها برای پر کردن جالی خالی
کارگرانشان که به تعطیالت میرفتند از دانشجویان جویای کار استفاده
میکردند .هایده شیرزادی گفته است که در بسیاری از کارخانههای
صنعتی آلمان مدتی کار کرده و البته تجربههای بســیاری به دست
آورده است.
با اخذ مدرک کشــاورزی هایده شــیرزادی که بسیار امیدوار بود
تا بتواند از آموختههایش در ایران اســتفاده کند ،راهی کشــور شد و
پیشنهاد راهاندازی مرکز بازیافت و تولید بيوكمپوست را به مسئوالن
وقت شهرداری کرمانشاه ارائه داد اما با استقبال روبهرو نشد .اتفاقی که
شاید برای خیلیها یک شکست بزرگ در زندگی میتوانست محسوب
شــود ولی برای او جرقهای برای شروع دوباره بود .هایده شیرزادی که
همسر آلمانیاش در آلمان مانده بود ،دوباره تصمیم گرفت به این کشور
برگردد و تحصیالتش را ادامه دهد تا شاید با گرفتن مدارک عالیتر و
تجربه بیشتر بتواند به ایران بازگردد و مسئوالن را برای راهاندازی مرکز
بازیافت قانع کند .در مصاحبهای با یکی از نشریات محلی درباره این
دوره زندگی اش گفته« :وقتي در قانع كردن مســئوالن موفق نشدم
بهخودم گفتم كه اطالعات و دانشم برای رسيدن به هدفي كه داشتم
كم بوده اســت ،بنابراين به آلمان برگشتم تا تحصيالتم را در مقطع
باالتري در رشته محيطزيست و مديريت پسماند ادامه بدهم .اين بار
مصممتر از قبل بودم .موضوع را با همسرم در ميان گذاشتم و ثبتنام
كردم .يكسال بعد ،يكروز همسرم بهعنوان مهمان آمد سر كالس ما
و خيلي از اين رشته خوشش آمد .گفت من هم ميخواهم اين رشته
را بخوانم و شــروع كرد .آن موقع  8سال بود كه در رشته كشاورزی
مشغول انجام كارهاي مشاوره بود و يك پارك انرژيهاي پاك داشت.
ادموند توانايي و اســتعداد خيلي زيادي دارد .خيلي زود موفق شــد
خــودش را به ترمهاي باالتر برســاند .باانگيزه با هم درس خوانديم و
پاياننامههايمان را هم با هم انجام ميداديم .در طول تحصيل در رشته
اكولوژی (محيطزيست) متوجه شدم روشهايي كه كشورهاي اروپايي
براي بيوكمپوست دارند براي كشوری مثل ايران بسيار پرهزينه است،
موضوعي كه مدتها فكرم را بهخود مشغول ساخته بود تا اينكه از يكي
از استادان مجرب دانشــگاه در اينباره پرسیدم و او پيشنهاد داد كه
همين طرح را موضوع تحقيق پاياننامه و تز دكتری قرار دهم و راهي
برای اجرای طرح در کشورهای در حال توسعه مانند ايران ،پیدا کنم».
او چنــد ماهی را به بازدید و تحقیق در طرحهای مختلف بازیافت
که اجرا شــده بود ،پرداخت و تمرکز اصلــیاش را روی اجرای طرح
بازیافت در شهر کرمانشاه ،شــرایط و پتانسیلهای آن گذاشت و در
نهایــت پایاننامهاش را ارائه داد و از آن دفاع کرد و توانســت مدرک
دکتری خود را در رشــته اكولوژی دریافت کند .او بعد از اخذ مدرک
دکتری دوباره تصمیم گرفت که به ایران برگردد و پیشنهادش برای
راهاندازی مرکز بازیافت زباله در کرمانشاه را با شهردار جدیدی که روی

کار آمــده بود ،مطرح کند .او طــرح کاملش را تهیه کرد و به محض
اینکه به ایران و شهرکرمانشــاه رسید با دفتر شهردار تماس گرفت و
وقت مالقات خواســت که با استقبال شهردار هم روبهرو شد و همان
روز وقت مالقات گذاشته شد و شهردار هم در نهایت از طرح استقبال
کرد و ایده تاسیس شرکت بازیافت را با همکاری شهرداری ارائه داد .با
کسب موافقت شهرداری برای تاسیس شرکت بازیافت کرمانشاه هایده
شــیرزادی موضوع را با همســرش در میان گذاشت و از او به صورت
ك روز به او گفتم
غیرمستقیم خواست که برای زندگی به ایران بیاید« .ي 
يكي از ما دوتا بايد از كارش دست بكشد ،گفت كه من از كارم دست
ميكشــم چون در آلمان خيليها هستند كه بتوانند كار من را انجام
دهند اما كار و هدف تو كه برايش خيلي زحمت كشيدهاي ،باارزشتر
و مهمتر است .همسرم يك متخصص است و سالهاست كه به ايران
آمــده .نه از جايي حقوق ميگيريم و نه ريالي بابت انجام كار بازیافت
به جيبمان ميرود .همسر من از يك خانواده اصيل آلماني است .آنها
مزرع ه ای دارند كه  7نسل است در آن زندگي و كار ميكنند و درآمد
حاصل از آن مزرعه و پارك انرژی را که در آلمان راهاندازی کرده صرف
يكنيم».
هزينههای زندگي م 
با اســتقرار هایده شیرزادی و همســر آلمانیاش (ادموند لمپگز )
در کرمانشــاه آنها کارهای الزم برای تاسیس شرکت بازیافت و تولید
کمپوست را کلید زدند .آنها برای گرفتن نتیجه بهتر تقسیم کار کردند،
هایده شیرزادی تحقیقات الزم را شروع کرد و طراحی سایت و کارهای
فنی و انتخاب تکنولوژی را هم همسرش برعهده گرفت و در نهایت در
سال  1380طرح به بهرهبرداری رسید .البته شروع کار و جذب سرمایه
برای او و همســرش سختیهای بسیاری به همراه داشت .خودش در
یک مصاحبه ویدئویی که روی سایت آپارات قرار گرفته میگوید« :این
کار اصال آسان نبود یادم هست فقط برای اینکه یک وام بگیرم مجبور
شــدم در مدت  6ماه  81بار از کرمانشاه به تهران سفر کنم ».هایده
شیرزادی معتقد است بزرگترین سرمایه او در راهاندازی مرکز بازیافت
کرمانشاه علم و دانش و تالش و پشتکارش بوده است .او میگوید که
محيط زيست تنها کااليی اســت که نه وارداتی است و نه صادراتی،
محيط زيســت را در محل و منطقه بايد ساخت و معتقد است برای
رسیدن به موفقیت شعار «خواستن ،توانستن است» هميشه همراه
او بوده.

هایده شیرزادی
از کودکی
روحیهای مقاوم
و مبارزهطلب
داشته است و
همین موضوع هم
باعث رشد او در
زندگیاش شده
است
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کارآفرین

برادراني با كيف پول اكترونيكي

بنیانگذاران استارتآپ زرین پال چگونه کار را شروع کردند؟

همیشه وقتی خودم میخواستم خرید اینترنتی انجام بدهم به اين فكر
میكــردم كه از کجا معلوم كااليي را كه خريدهام و پولش را پرداخت
كردهام تحويل بدهند .آن زمان خريد و فروش اينترنتي خيلي گسترده
نبود و اصال پليس فتا و قضات هم به موضوع خريدهاي آنالين و تجارت
الكترونيك ورود پيدا نكرده بودند و خيلي نســبت به كالهبرداريهای
اينترنتي آشنايي نداشتند و همين هم باعث شده بود كه عمدتا ريسك
پرداختهای اينترنتي خيلي زياد باشد؛ بنابراين باتوجه به اين شرايط ما
به فكر راهاندازي درگاه پرداخت افتاديم؛ و نقش واسطه را در پرداختها
بازي كرديم يعني به خريدار اعتماد و اجازه میدهيم كه اگر  3تا  4روز
بعد از خريد آنالين و پرداخت از طريق زرين پال ،محصول به او تحويل
نشد ،فرمي پر كند و اگر فروشنده جواب درستي به او نداد اصل پولش را
به او برگشت میزنيم .در اصل ما یک سری از ریسکها را در خریدهای
اینترنتی هم برای خریدار و هم برای فروشنده کاهش میدهیم و باعث
ایجاد اعتماد بیشتر در فضای خرید آنالین میشویم».

اعتمادمشتری
در گذر زمان به
وجود میآید ،اصال
نباید انتظار داشته
باشید که در لحظه
یا همین فردای
شروع کار همه به
شما جذب شوند
بلکه گذشت زمان
و عملکرد شما
مهمترینچیز
است
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«كيف پولهای الكترونيكــي»« ،درگاههای مالي» و «فینتک یا
فناوری مالی با اســتفاده از فناوريهای نوين» اصطالحهایی هستند
كه با گسترش تجارت الكترونيك و خريدهای اينترنتي در كشور حاال
به كليدواژههایی پركاربرد تبديل شــدهاند؛ كليدواژههایی كه اگر اهل
خريدهاي اينترنتي باشــيد حتما تاكنون بارها به صورت عملي هم از
آن استفاده كردهايد .استفاده از درگاههای مالي براي افزايش اعتماد در
فضاي مجازي اگرچه بيش از يك دهه است كه در جهان مرسوم شده
اما در ايران كمي بيش از  5سال عمر دارد و نخستين شركتي كه در
اين زمينه فعال شــد زرين پال است؛ شركتي استارتآپي كه برادران
اميري (علي و مصطفي) آن را راهاندازي كردند .برادراني كه متولد اواخر
دهه  60هستند و حاال با  29سال سن به عنوان كارآفريناني شناخته
میشــوند كه در مسيري سخت گام برداشتهاند زيرا بايد با درگاههای
پرداخت آنالين بانكها رقابت كنند.
JJنمونه ایرانی پیپال
برادران اميري اســتارتآپ زرين پال را در ســال  1389راهاندازي
كردنــد ،زماني كه از كارهايي كه پيــش از آن انجام داده بودند نااميد
شده بودند و به دنبال اين بودند كه با استفاده از خالقيتهايشان كاري
جديد راهاندازي كنند و خدماتي را ارائه بدهند كه با وجود نياز خودشان
و ديگران كســي تا آن زمان سراغش نرفته است .مصطفي اميري در
گفتوگويي تصويري كه در ســايت آپارات منتشر شده است ،درباره
شــروع به كار زرين پال میگويد« :ما زرین پال را در عید ســال 89
شروع کردیم براساس نیازی که وجود داشت؛ من و علی یک 12 ،10
روزی بــود كه بیکار بودیم و دنبال ايدهاي براي راهاندازي كاري جديد
میگشتيم و به این فکر میکردیم که چطور میتوانیم یکی از نیازهای
خودمان را حداقل برطرف کنیم و اينگونه بود كه زرين پال كليد خورد.
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JJبرادران اميري چگونه در مسير قرار گرفتند؟
در زندگي برادران اميري پدرشان نقشي اساسي داشته است .پدري
كه در دانشــگاه كويت در رشته كامپیوتر تحصيل كرده است و باعث
شده كه آنها از كودكي كار با كامپیوتر را ياد بگيرند و در نهايت مسير
زندگيشــان را هم در همين حوزه انتخاب كنند .مصطفي اميري در
يكي از برنامههای اســتارتآپ ویکند درباره دوران کودکی و نقش آن
در موفقیتهایشان میگوید« :از همان دوران کودکی و نوجوانی با کار
با کامپیوتر آشنا شدیم .پدرم در شرکتی کار میکرد که در حوزه تامین
و فروش قطعات یدکی فعالیت میکرد و گاهی تابستانها که مدرسه
نمیرفتیم من و علی را به محل کارش میبرد؛ یادم هست پشت میز
مینشســتیم با کیبورد کامپیوتر پدرم کار میکردیم و حتی در عالم
بچگی با کاغذ چیزهایی درســت میکردیم شــبیه چک و آنها را به
بچههای همکاران پدرم میدادیم ».اما این عالقه به کامپیوتر کمکم به
صورت جدیتری از عالم کودکی بر زندگی برادران امیری سایه انداخت
و در نهایت حتی باعث شد که آنها شغلی هم در همین زمینه انتخاب
کنند و یکی از آنها (مصطفی) در رشته کامپیوتر تحصیل کند« .تقریبا
از همان زمان که اینترنت وارد ایران شد ما در خانه با صدای قیژقیژ به
اینترنت وصل میشدیم و ساعتها در وب گشت میزدیم و همین زمان
هم بود که کمکم با ویندوز و ...آشنا شدیم .همچنین با سروکله زدن با
سایتهای مختلف و نگاه و آموزش از روی دست معدود آدمهایی که
فعال بودند ،طراحی ســایت را یاد گرفتیم و شروع کردیم به سفارش
گرفتن .پدرم از کار لوازم یدکی مهاجرت کرده بود به دنیای کامپیوتر،
مدیر فروش یک شرکت کامپیوتری شده بود و آن شرکت دنبال کسی
میگشت که سایتش را طراحی و راهاندازی کند .من و علی دستمان را
بردیم باال و گفتیم ما هستیم».
طراحی ســایت این شــرکت برادران امیری به خصوص مصطفی
امیری را چند ســال به صورت ویژه درگیر کار طراحی سایت کرد .او

علی امیری :چیزی که در به نتیجه رسیدن این کار و هرکاری مهم است پشتکار داشتن است وگرنه به نظرم اولین بودن زرین پال حتی در ایران
هم چندان مهم نبوده چون شما ممکن است نخستین باشید ولی رقیبتان بیاید و از شما جلو بزند و کار را توسعه دهد .آن موقع است که او میشود
بزرگترین؛ در آن شرایط یک عنوان جدید به وجود آمده است :بزرگترین یا بهترین که آن بسیار مهمتر است و دیگر اولین بودن اصال اهمیتی ندارد.

که دانشجوی کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی بود در سال 1385
کار را بــه صورت جدی کلید زد و تصمیم گرفت اولین کســب و کار
واقعی خودش را راهاندازی کند .مصطفی امیری در یکی از مصاحبههای
تصویریاش گفته« :با یکی از دوســتانم در آریاشهر زیرزمینی اجاره
کردیم .هرکس گوشهای از آن کارهای شرکت خودش را انجام میداد.
کار ما طراحی سایت بود .ســال اول دانشگاه بودم ،در دانشگاه شهید
بهشتی علوم کامپیوتر میخواندم .اوضاع خوب پیش میرفت؛ سایت
باشــگاه پرسپولیس دست ما بود و کلی ســایت شرکتهای بزرگ و
کوچک دیگر .سه سال کار کردیم و بزرگترین دلخوشیمان این بود
که مدام سفارش میگرفتیم و کار بود .البته کار بود اما پول آنچنان که
باید نه .مشتریها کار را که تحویل میگرفتند ،یک لبخند تحویل ما
میدادند و میرفتند و پشت سرشان را هم نگاه نمیکردند ،ما هم راهو
رسم پول گرفتن از مشتری را بلد نبودیم .اهل اینکه کسی را تحت فشار
بگذاریم نبودیم .یادم میآید پرســپولیس که به تیمهای مقابلش گل
میزد و برنده میشد پدرم به شوخی میگفت« :پاشید برین پولتون رو
بگیرین ،االن وضعشون خوبه!»
مصطفی تقريبا سه سال به اين كار اشتغال داشت و علی هم بعضی
وقتها کمکش میکرد ،ولي وصول نشدن خيلي از طلبها باعث شد
آنها به اين نتيجه برسند كه ادامه دادن راه طراحی سایت فايده ندارد.
مصطفی خودش در يكي از فيلمهای معرفی زرین پال گفته اســت:
«اسفند سال  ۸۸بود ،حقوق همه بچهها را پرداخت کردم و از شرکت
زدم بیرون ،فقط دویست هزار تومان برای خودم مانده بود .حقوق پایه
هریک از بچههایی که با ما کار میکردند چهارصد هزار تومان بود اما
برای من که بنیانگذار و همهکاره آن شرکت بودم فقط دویست هزار
تومان ته جیبم مانده بود و این یعنی یک جای کار میلنگید».
تعطیالت نوروزی سال  89را باید عید سرنوشتسازی برای برادران
امیری دانســت .از یک طرف مصطفی تصمیم قاطع برای بستن دفتر
کارش گرفته بود و از طرف دیگر علی تازه از سربازی برگشته بود و به
دنبــال راهاندازی کاری جدی و البته متفاوت بود .علی در گفتوگویی
که از او و برادرش در ســایت آپارات منتشر شده است ،میگوید« :من
که تازه ســربازیام تمام شده بود ،به مصطفی میگفتم که این کارها
(طراحی سایت) فایده ندارد و ما باید دنبال کاری باشیم و سرویسها و
خدماتی را ارائه کنیم که در حال حاضر وجود ندارد ،اتفاقا آن زمان یک
طبقه خانه ما هم خالی بود و پدرم همیشه میگفت که چرا پول اجاره
میدهید؛ دفتر کارتان را بیاورید همین جا؛ خالصه مصطفی دفتر کارش
در آریاشهر را تعطیل کرد و ما هم در آن تعطیالت که بیکار بودیم فکر
راهاندازی زرین پال به ذهنمان افتاد».
اما ایده زرین پال را برادران امیری از یک درگاه پرداخت خارجی به
نام پی پال برداشتهاند و در ایران به نوعی باتوجه به شرایط و ویژگیهای
مالی و ...اجرایی و کپی کردهاند؛ اتفاقی که باعث شــده است هروقت
درباره بکر بودن ایده زرین پال از برادران امیری سوال شود ،خیلی راحت
بگویند که فکر شکلگیری زرین پال متفاوت نبوده است و آنچه در کار
آنها تفاوت ایجاد کرده پیگیری اســت .علی امیری در پاسخ به اینکه
آیا ایده زرین پال خاص بوده اســت ،در یکی از برنامههای استارتآپ
ویکند ،میگوید« :ایده ،ایده خاصی نبوده است ،ایدهای بوده که در جای
دیگری از دنیا وجود داشــته و ما از روی آن کپی کردهایم و باتوجه به
نیاز داخل آن را اجرا کردهایم ،پس به خاطر همین نمیتوانم بگویم که
ایده بکری بوده است .ولی نکته مهم پیگیری و چسبیدن به کار است.
چیزی که در به نتیجه رسیدن این کار و هر کاری مهم است پشتکار

آیا برادران در کار دچار اختالف نظر میشوند؟
در پاســخ به این سوال که آیا مصطفی و علی امیری در اداره استارتآپ زرین پال و مدیریت
شرکتشان دچار اختالف نظر و دیدگاه میشوند؟ هردو خیلی صریح در تمام گفتوگوهایشان پاسخ
میدهند که بله اما بعد از این جواب روشن میگویند که خیلی زود با هم کنار میآیند و نکته جالب
هم این است که هریک تصور میکنند اوست که کوتاه میآید و از کودکی هم چنین بوده است .در
یکی از فیلمهایی که از گفتوگویی با آنها در آپارات منتشر شده وقتی با این سوال مواجه میشوند
که آیا دچار اختالف نظر میشوند؟ مصطفی امیری میگوید« :ما به عنوان دو برادر اختالف نظر با
هم در کار داریم و اختالف نظر در کار پیش میآید ولی خب باتوجه به اینکه شرایط همدیگر را درک
میکنیم و از کودکی هم کنار هم بودهایم و از بچگی باهم بازی میکردیم خیلی زود همهچیز را حل
میکنیم( .باخنده) حتی خیلی از بچههای شرکت وقتی میبینند ما درباره موضوعی بحث میکنیم
اهمیت چندانی نمیدهند؛ چون میدانند که چند دقیقه بعد دوباره با هم کنار میآییم ».علی امیری
حرف برادرش را قطع میکند و میگوید« :من همیشه کنار میآیم!» و بعد مصطفی امیری با خنده
میگوید« :از کودکی این من بودهام که همیشه کنار آمدهام!» و دو برادر با هم میخندند.

داشــتن است وگرنه به نظرم اولین بودن زرین پال حتی در ایران هم
چندان مهم نبوده چون شما ممکن است نخستین باشید ولی رقیبتان
بیاید و از شــما جلو بزند و کار را توســعه دهد .آن موقع است که او
میشود بزرگترین؛ در آن شرایط یک عنوان جدید به وجود آمده است:
بزرگترین یا بهترین که آن بسیار مهمتر است و دیگر اولین بودن اصال
اهمیتی ندارد ».البته او معتقد است که برای به نتیجه رسیدن هر کاری
و جذب مشتری و اعتماد افراد باید زمان را هم در نظر داشت« .اعتماد
مشتری در گذر زمان به وجود میآید .اصال نباید انتظار داشته باشید
که در لحظه یا همین فردای شروع کار همه به شما جذب شوند بلکه
گذشت زمان و عملکرد شما مهمترین چیزی است که باعث میشود
افراد به کار و خدماتی که ارائه میدهید اعتماد کنند».
همچنین در همین زمینه مصطفی امیری معتقد است مهمترین
چیز در کارآفرینی و زمان شــروع یک کار جدید این اســت که افراد
تکلیفشان را با خودشان روشن کرده باشند« .شروع هر کاری و پیشبرد
آن صبر و حوصله میخواهد .ممکن اســت کاری خیلی زود به نتیجه
برسد و کار دیگری هم زمان بیشتری نیاز داشته باشد .دیدهام برخی از
افراد وقتی میخواهند ایدهای را شروع کنند در کنار کارهای دیگرشان،
میگویند کار را کلید بزنیم و آن را بگذاریم گوشهای تا اگر جدیتر شد
آن را ادامه دهیم؛ درحالی که من معتقدم هیچ ایده و کاری بدون اینکه
تمرکز اصلی شما روی آن باشد جدی نخواهد شد و این غیرممکن است
آن کار بدون تمرکز جواب بدهد».

من و علی یک
 12 ،10روزی بود
كه بیکار بودیم
و دنبال ايدهاي
براي راهاندازي
كاري جديد
میگشتيم و به این
فکر میکردیم که
چطور میتوانیم
یکی از نیازهای
خودمان را حداقل
برطرف کنیم و
اينگونه بود كه
زرين پال كليد
خورد
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کارآفرین

بازرگانی که پسرش نخستوزیر شد
نگاهی به زندگی عباسقلی بازرگان

در کنار واحدهای
تجاری و صنعتی
یکی از مهمترین
واحدهایی که در
آن زمان عباسقلی
بازرگان برای
خدماترسانی به
مردم راهاندازی
کرد ،کشتارگاه
یا قصابخانه
تهران در منطقه
نازیآباد بود
که از اولین
کشتارگاههای
بهداشتی تهران
و ایران محسوب
میشود
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به دلیل مهارت بسیار در بازرگانی و تجارت و البته اعتبار بسیاری
که نزد بازاریان و بازرگانان داشــت ،فامیلی «بازرگان» را برای خود و
خانوادهاش انتخاب کرد .او یکی از تجار مهم کشــور در دوران قاجار
تا اوایل پهلوی دوم بود که با همکاری افرادی سرشناســی همچون
سید ابوالحسن طالقانی (پدر آیتاهلل طالقانی) برخی از فعالیتهای
دینی و اجتماعی را مانند تأسیس مدارس جامعه تعلیمات اسالمی
در ایران پایهگذاری کرد .اما در کنار کار و تجارت ،عباسقلی بازرگان
به تربیت فرزندان اهمیت ویژهای میداد و همین نکته هم باعث شد
ی در تاریخ معاصر کشــور
که او فرزندی را تربیت کند که نقش مهم 
دارد؛ مهدی بازرگان ،نخستین نخستوزیر ایران بعد از پیروزی انقالب.
عباسقلی بازرگان در نیمههای دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار
در تبریز به دنیا آمد .او پس از مدتی تحصیل در مکتبخانه شــغل
پــدرش یعنی تجارت را دنبال کرد و کمکم توانســت اعتبار فراوانی
برای خود در کسب و کار به وجود آورد .او را مردی باهوش ،زیرک و
تاجری خودساخته دانستهاند .پیش از اینکه مجلس شورای ملی در
اوایل حکومت رضاشاه ،قانون لغو القاب و عناوین را تصویب کند ،میرزا
عباسقلی تبریزی به تجارتی ،اسالمبولچی (به دلیل فعالیت کاری در
استامبول ترکیه) و آقاتبریزی مشهور بود و بعد که قانون تصویب شد و
سجل گرفتن واجب ،او نام خانوادگی بازرگان را انتخاب کرد .عباسقلی
بازرگان به زبان عربی آشنا بود و در خواندن قرآن و گلستان سعدی
توانا و بر مکاتبات تجاری مسلط بود و همین باعث شده بود که بسیاری
از بازاریان لقب میرزا را به او بدهند.
فعالیتهای اقتصادی عباســقلی بازرگان محدود به رشته و حوزه
خاصی نبود ،او در زمینه تجارت ،کشاورزی و صنعت و حتی در توسعه
کشــور هم نقشهایی را بازی کرد تا جایی که در توسعه خطوط تلفن
به همدان ،کرمانشاه و مازندران فعالیت کرد .در دوران ناصری بیش از
 80ســال از اینکه تهران پایتخت و مرکز اصلی تجارت کشور شده بود
میگذشت و عباسقلی بازرگان هم که به فکر پیشرفت کار و توسعه بود،
تصمیم گرفت به تهران بیاید .اتفاقی که سرنوشت زندگی او را به کلی
تغییر داد و در ســال  1265یعنی زمانی که  18ساله بود ،افتاد .پس از
مدت کوتاهی او حتی مادر ،برادران و خواهرانش را هم به تهران منتقل
کرد .ورود به تهران و کار در بازار باعث شــد که کمکم وضع اقتصادی
خانواده بازرگان رونق بگیرد و درآمد عباســقلی افزایش یافت .البته او
تالش بسیاری در کار و زندگی میکرد و به دلیل شرایط اقتصادی کشور
کارهای مختلفی را ( گاهی حتی همزمان) انجام میداد .فعالیتهایی
در حوزه تجارت ،خرید و فروش امالک ،اجارهداری ،ســهامداری و ...که
هرکدام در مقطعی رونق میگرفتند و عباسقلی باتوجه به هوش فراوانش
در کسب و کار سریع موضوع را درک میکرد و مشغول آن کار میشد.
او حدود  10صبح به بازار میرفت ،ناهارش را هم آنجا میخورد و قبل
از غروب هم به منزل برمیگشت .آن زمان بسیاری از صرافیها و فعاالن
بازار و فرشفروشها آذربایجانی ،اصفهانی و کاشــانی بودند و تجارت
خارجی کشور هم بیشتر دست اصفهانیها ،آذربایجانیها و یزدیها بود.
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در این میان بیشــتر آذربایجانیها در تهران فعالیت داشتند .عباسقلی
بازرگان در تهران با همشهریاش میرزا عباسعلی (که با آمدن شناسنامه
عطایی نام گرفت) شریک شد .آنان عالوه بر بنکداری و معامالت داخلی
به کار واردات و صادرات و داد و ستد با اروپا نیز میپرداختند .عباسقلی
حجرهای در بازار تهران (سرداالن ملک) داشت .مغازهای در راسته بازار
دایر کرد که فروش باالیی داشت .عباسقلی بازرگان عالوه بر کار در داخل
کشور ،به همراه شــریکش دفتر تجاری در استانبول تاسیس کرد که
شریکش به همراه پسر عباسقلی آن را اداره میکردند .در آن زمان ترکیه
و روسیه پل ارتباطی ایران با اروپا بودند و برخی از ایرانیان برای کسب
و کار ،تجارت ،تحصیل و ...به این دو کشور میرفتند .در دفتر استانبول
آنها محصوالتی مانند فرش ،خشکبار و ...را صادر و قماش ،فاستونی و
چینیآالت به ایران وارد میکردند.
بازرگان با رشــد وضعیت اقتصادی به ملکداری روی آورد؛ خرید
زمینهای کشاورزی در ورامین و شهریار و حتی کشت و زراعت از دیگر
ی از مایحتاج زندگیشان
فعالیتهای اقتصادی او بود که بخش مهم 
یکرد .زمینهای کشاورزی بازرگان
را هم به صورت سالیانه تامین م 
در مناطق خوشآب و هوایی قرار داشت که در تابستان به روستاهای
ییالقی پر از گردشگر تبدیل میشد .عالوه بر منطقه ورامین بازرگان
زمینها و امالکی هم در منطقه شمیران و شمال تهران خریداری کرد
که با گسترش شهر ارزش بسیاری پیدا کردند تا جایی که بازرگان با
فروش یکی از قطعات آن (در خیابان ولیعصر) در زمان رضاشاه یکی
از قرضهای بزرگ خود را پس داد.
JJکارخانه صابونپزی
یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی عباسقلی بازرگان راهاندازی
کارخانه صابونپزی بود .او تمام تجهیزات الزم برای تاسیس کارخانه
صابونپــزی را از بلژیک خرید و کارخانهای اطراف خیابان قزوین در
تهران تاســیس کرد .این مجموعه صنعتی انواع صابون دستشویی
یکرد .رئیس بلژیکی کارخانه عالقه ای به
و لباسشــویی را تولید م 
آموزش کارگران ایرانی نداشــت اما یکی از کارگران ساده با زیرکی
توانســته بود کار را از او یاد بگیرد .با شروع جنگ جهانی مانند همه
بخشهای اقتصادی وضعیت کارخانه صابونپزی هم خراب شد ،رئیس
بلژیکی کارخانه و ایران را ترک کرد و به دلیل مشکالت فنی ،نیروی
انسانی ،تامین مواد اولیه و نبود سیستم حمل و نقل بارها و تولیدات،
کارخانه دیگر نتوانست به کار خود ادامه دهد و در نهایت تعطیل شد
و نقطهای منفی در کارنامه عباسقلی بازرگان شکل گرفت .ساختمان
کارخانه صابونپزی بعد از تعطیلی به محل تفریح بچهها تبدیل شد و
در نهایت هم کارخانه در سال  1315از سوی ارامنه خریداری شد و
برای روغنکشی و کبریتسازی مورد استفاده قرار گرفت.
JJقصابخانهای در تهران
در کنار واحدهای تجاری و صنعتی یکی از مهمترین واحدهایی

عباسقلی بازرگان در تهران با همشهریاش میرزا عباسعلی (که با آمدن شناسنامه عطایی نام گرفت) شریک شد .آنان عالوه بر بنکداری و معامالت داخلی به کار واردات و
صادرات و داد و ستد با اروپا نیز میپرداختند .عباسقلی حجرهای در بازار تهران (سرداالن ملک) داشت .مغازهای در راسته بازار دایر کرد که فروش باالیی داشت .عباسقلی
یکردند.
بازرگان عالوه بر کار در داخل کشور ،به همراه شریکش دفتر تجاری در استانبول تاسیس کرد که شریکش به همراه پسر عباسقلی آن را اداره م 

که در آن زمان عباســقلی بــازرگان برای خدماترســانی به مردم
راهاندازی کرد ،کشتارگاه یا قصابخانه تهران در منطقه نازیآباد بود
که از اولین کشتارگاههای بهداشتی تهران و ایران محسوب میشود.
او این قصابخانه را با کمک ربیع تبریزی تاسیس کرد؛ آنها به دستور
شهرداری پس از معاینه فنی گوســفندان سرشان را میبریدند و با
گاری در سطح شهر و مراکز اصلی خرید توزیع میکردند .مدیریت این
کشتارگاه یا همان قصابخانه با عباسقلی بازرگان بود.
البته در کنار روزهای خوشــی و توســعه کسب و کار ،عباسقلی
بازرگان دورانهای سختی را هم پشت سر گذاشت که مهمترین آنها
در زمان جنگ جهانی اول و بروز انقالب در شــوروی بود که موجب
ناامنی و مصادره اموال تجار ایرانی در روســیه شد ،بسیاری از تجار
ایرانی که با روسیه داد و ستد داشتند در این دوران ورشکست شدند.
در همین زمان مبلغ  600هزار تومان از کاالهای عباسقلی بازرگان و
شریکش در راه روســیه از بین رفت؛ ضر و زیان بسیار بسیار زیادی
که بازرگان تا پایان عمرش هم نتوانســت آن را جبران کند .عالوه بر
این بر اثر آفت کشــاورزی ،در آن سالها بخش مهمی از محصوالت
کشاورزیاش را هم از دست داد.

در این تقسیمبندی نواحی همدان ،مالیر و تویسرکان برای راهاندازی
خطوط ســهم بازرگان شد .او هم پســر دومش اسماعیل را مسئول
راهاندازی خط تلفن کرد .در آن سالها تعداد مشترکان تلفن در شهر
همدان تنها  150نفر بود که بیشترشان از یهودیان و روسای ادارات
دولتی بودند .او همچنین مدتی بعد خط مازندران را به مدت  19سال
اجاره کرد و متعهد شــد که امکان ایجاد ارتباط داخلی در شهرهای
مازندران و تهران را برقرار کند .اما نبود سرمایه الزم باعث شد که در
میانه کار با مشکل مواجه شود .از همین رو با پسر بزرگ معینالتجار
بوشهری شریک شد .عباســقلی بازرگان سرپرستی کار در تهران را
برعهده گرفت .او فرزندش اسماعیل را که فارغالتحصیل دارالفنون بود
به بابل فرستاد .خانواده بازرگان در نهایت موفق شدند که خط تلفن
تهران  -بابل را دایر کنند .البته اتصال خطوط تلفن تهران -مازندران
یک مشکل اساســی داشت و آن عدم پرداخت هزینه تلفن از سوی
مسئوالن مستغالت رضاشاه بود که در نهایت باعث شد تا بازرگان بعد
از تحمل زیان ،تقاضای فسخ قرارداد را ارائه دهد .در اواخر سال 1308
دولت ســهام شــرکت تلفن را خریداری کرد و به این ترتیب وزارت
پست ،تلگراف و تلفن تشکیل شد.

JJامتیاز تلفن
باتوجه به ضررهای مالی سنگین عباسقلی بازرگان تالش کرد به
نوعی عقبافتادگی بســیار شدید خود را جبران کند و در این میان
کسب بخشی از امتیاز تلفن مهمترین اقدام بود .در آن دوران تعدادی
از بازرگانان از جمله عباســقلی بازرگان و شریکش امتیاز تلفن را از
معیرالممالک (واردکننده تلفن به ایران) خریداری و شرکت تلفن را
تاســیس کردند .در شرکت تلفن  60درصد سهام متعلق به بازرگان
و شــریکش بود و بازرگان به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.
امتیاز تلفن تا سال  1305به آنها تعلق داشت و برای مدت  10سال
قابل تمدید بود .شرکت در سالهای آخر برای بهرهبرداری از خطوط
تلفن در شــهرهای بزرگ امتیاز آن را به سهامداران خود اجاره داد.

JJکمک به نیازمندان و تاسیس مراکز خیریه
در کنار فعالیتهای تجاری ،صنعتی و اقتصادی عباسقلی بازرگان
دست به خیر گستردهای داشت و حتی در دورانی که زیانهای مالی
گســتردهای کرد ،فعالیتهای اجتماعی خــود را متوقف نکرد .او با
ی که در بازار داشت همیشه برای نیازمندان
استفاده از اعتبار و احترام 
یکرد .در زمان قحطی ایران (اواسط جنگ جهانی
کمک جمعآوری م 
اول) به همــراه تعدادی از تجار خانهای برای تامین غذای نیازمندان
ایجاد کرد و پس از شــهریور  20به کمک تعدادی از خیرین بازاری
ی بازاریان را تاسیس کرد .هدف این جامعه کمک مالی
جامعه اسالم 
برای ساخت مدرسه ،درمانگاه ،مسجد و رسیدگی به نیازمندان بود.
به روایت یداهلل سحابی از اعضای دولت موقت بعد از انقالب ،به دلیل
نبود معلمان مذهبی شایسته ،آموزش دینی در مدارس رضایتبخش
ی را قانع کرد که تربیت معلمان
نبود ،برای همین سحابی جامعه اسالم 
دینی و رفتن آنان به کالسها باعث خواهد شــد تا کیفیت آموزش
ی باال برود.
عموم 
عباسقلی بازرگان از مشروطهخواهانی بود که با حاج محمدحسین
امینالضرب (از کارآفرینان برجسته دوران قاجار و بنیانگذاران مجلس
ی و همکاری داشت .او از طرف
وکالی تجار) دوســتی بسیار صمیم 
آذربایجانیهای پایتخت ،کاندیدای مجلس شورای ملی شد ولی رأی
کافی نیاورد .همچنین با بزرگان دیگری مانند مدرس و حاج شــیخ
عبدالکریم حائری بنیانگذار حوزه علمیه قم ارتباط و دوستی داشت.
عالوه بر اینها عباسقلی بازرگان در ملی شدن صنعت نفت هم سهم
یکرد.
داشــت و بازاریان را به دفاع از جبهه ملی و مصدق تشویق م 
مهدی بازرگان درباره رابطه پدرش با مصدق گفته است« :دکتر مصدق
با پدرم آشــنا بود ،زیرا در هنگامه ملی کردن نفت ،پدرم در موافقت
مراجع و علمای قم با ملی شــدن نفــت و همچنین یاری گرفتن از
بازاریان در دفاع از نهضت ملی ،نقش بسزایی داشت ».او در کنار امور
اجتماعی به خانواده و تربیت فرزندانش هم اهمیت ویژهای میداد و
یکرد تا آنها از کودکی با علوم
برای آنها زمان میگذاشــت و تالش م 
دینی و البته مدرن آشنا شوند و هیچوقت هم اجبار در دین و ...را جایز
نمیدانست.

او تمام تجهیزات
الزم برای
تاسیس کارخانه
صابونپزی را
از بلژیک خرید
و کارخانهای
اطراف خیابان
قزوین در تهران
تاسیس کرد .این
مجموعهصنعتی
انواع صابون
دستشویی و
لباسشویی را
تولید میکرد
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کارآفرین
كن فیشر ،میلیاردر امریکایی در مورد مدیریت ،سرمایهگذاری و ثروت میگوید:

ثروت تجمع پول نیست
زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟

كن فیشر موسس
و رئیس شركت
سرمایهگذاریفیشر
است ،یك شركت
مشاورهسرمایهگذاری
كه بیش از  100میلیارد
دالر دارایی مشتریان
حقیقی و حقوقی را
مدیریت میكند .كن
فیشر با  4.12میلیارد
دالر دارایی در رتبه
 489فهرست بلومبرگ
قرار دارد.

كن فیشر سال  1950در كالیفرنیا متولد شد .پدرش
فیلیپ فیشر نویســنده یكی از نخســتین كتابها در
حوزه ســرمایهگذاری بود كه در همان زمان در فهرست
پرفروشهای فهرســت نیویورك تایمز قرار گرفت .فیشر
بزرگ که از رشته کسبوکار فارغالتحصیل شده بود کارش
را به عنوان تحلیلگر داده در بانکی در سانفرانسیســکو
آغاز کرد و بعدا رو به بازار سهام آورد و بعد توانست شرکت
مدیریت مالی خودش را تاسیس کند .فرزندش شاید در
ســنین نوجوانی بیشتر به درختان و جنگلها عالقهمند
بود اما در نهایت ســر از همان مسیری درآورد که پدرش
پیموده بود .کن در ســنین كودكی و نوجوانی به تاریخ و
جنگلداری عالقهمند بود و به دانشــگاه ایالتی هامبولد
رفت تا در حوزه درختان ســرخچوب (از تیره ســرویان)
تحصیل كند .او عاقبت در ســال  1972با مدرك اقتصاد
فارغالتحصیلشد.
فیشر شركت مشاوره ســرمایهگذاریاش را در سال  1979تاسیس
كرد و مانند پدرش وارد حوزه انتشار كتابهای حوزه سرمایهگذاری هم
شد .كتاب «سهامهای فوقالعاده» در سال  1984منتشر شد ،كتابی كه
به بحث تحلیل سرمایهگذاری میپردازد .شركت سرمایهگذاری فیشر به
بیش از  35هزار نفر و  150موسسه مشاوره میدهد .در طول سالهای
گذشــته این شركت تبدیل به یكی از بزرگترین نهادهای مستقل دنیا
در حوزه مدیریت مالی شده است و شعبات شركتش در امریکا ،بریتانیا
و اروپا مشغول فعالیت هستند .فیشر نویسنده  11كتاب است و  6اثر او
جزو كتابهای پرفروش در امریکا شدهاند .یکی از مشهورترین کتابهای
او با نام «تنها ســه پرسشی که اهمیت دارند» در پایان بخش کارآفرین
معرفی شده است.
موفقیت فیشــر در حوزه بــورس ،ســرمایهگذاری و مدیریت مالی
سبب شده كه او به عنوان مشاور و نویسنده كتابهای این حوزه بسیار
شناختهشده باشــد .او در مصاحبههای تلویزیونی و مطبوعاتی بسیاری
حاضر شــده .آنچه در ادامه میآید برداشــت و ترجمه خالصهای از دو
مصاحبه او با نشــریه فوربز و  Inc.اســت .او از دهه  80از ستوننویسان
ثابت نشریه فوربز اســت .در خالصه این گفتوگوها میتوان بخشی از
نظرات او را در مورد شیوه سرمایهگذاری ،مدیریت و نگاه به ثروت دریافت؛
كســی كه معتقد است« :بیشتر آدمها با روی هم انباشتن پول ثروتمند

نمیشوند .ثروت هنگفت معموال با دنبال كردن رویاهایی كه برایش شور و
اشتیاق دارند به دست میآید .حاال ممكن است این اشتیاق راهاندازی یك
كسبوكار باشد یا تبدیل شدن به یك ستاره موسیقی راك یا هنرپیشگی.
اغلب میلیاردرها در راه هدفشان گام برداشتهاند و همچنان از همان هدف
یگیرند».
انگیزهم 
ایدههای شما چگونه شــكل میگیرند؟ رصد چه عواملی در
تصمیم شما برای سرمایهگذاری اهمیت دارند؟

شیوه مدیریت ما از باال به پایین است و معنایش این است كه ما كار
را از پیشبینی در ردههای باالی اقتصادی ،سیاسی و رویكرد بازار شروع
میكنیم .اینها عوامل تاثیرگذار اولیه بر روی ســود كوتاهمدت هستند.
عوامل تاثیرگذار اقتصادی هم شامل پارامترهایی مانند منحنی فروش،
رشد تولید ناخالص ملی ،رشد نقدینگی یا تورم است .در قلمروی سیاست
مالیات ،حقوق مالكیت ،اصالحات ســاختاری ،سیاست تجاری و سایر
عواملی از این دســت بیشترین احتمال را بر تاثیرگذاری روی شركتها
و كسبوكارهای مقیم در هر جغرافیا دارند .رویكرد بازار را هم میتوان با
معیارهایی مانند عملكرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترك ،ارزیابیها،
پوشش رسانهای ،اعتماد مصرفكننده و یا پیشبینیهای سرمایهگذاران
حرفهای سنجید .عاله بر اینها ما عمق درك مثبت یا منفی سرمایهگذاران
از محركهای اقتصادی و سیاسی را در نظر میگیریم.

از دانشگاه ایالتی هامبولد
فارغالتحصیلشد.

كن فیشر در سانفرانسیسكو در
كالیفرنیا به دنیا آمد.

1958
1950
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1979
1972

«سهامهای مشترك و سودهای غیرمشترك» ،كتاب
پدرش (فیل فیشر) در حوزه سرمایهگذاری منتشر شد.
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شركت سرمایهگذاری فیشر را تاسیس كرد.

فیشر شركت مشاوره سرمایهگذاریاش را در سال  1979تاسیس كرد و مانند پدرش وارد حوزه انتشار كتابهای حوزه سرمایهگذاری هم شد.
كتاب «سهامهای فوقالعاده» در سال  1984منتشر شد ،كتابی كه به بحث تحلیل سرمایهگذاری میپرداخت .شركت سرمایهگذاری فیشر به بیش از
 35هزار نفر و  150موسسه مشاوره میدهد.

ممكن است روند ســرمایهگذاری و فلسفهتان را برای فروش
توضیحدهید؟

محركها و عواملی كه در جواب ســوال قبل توضیــح دادم بر روی
بخشها و كشورها تاثیرات مختلفی میگذارند .ما تاثیر احتمالی بر روی
هر بخش و هر كشور را در طول  12تا  18ماه آینده میسنجیم و بعد بار
سرمایهگذاریمان را كم یا زیاد میكنیم .از این نقطه به بعد با توجه به وزن
سرمایهمان در هر بخش یا هر كشور به دنبال شركتهایی میگردیم كه
بهترین معرف برای آنچه مورد عالقه ماست به شمار میروند و از چندین
راه آنها را تحت نظر میگیریم .اول تعیین میزان نقدینگی و بدهیهای آنها
است ،راه دیگر ارزیابی و تعیین مبلغ سرمایه است .سوم اینكه به دنبال
پایههای اساسی این شركتها میگردیم از جمله موارد استراتژیك مانند
ساختار هزینه ،تكنولوژی برتر یا قدرت برند ،ریسكهای عملیاتی ،خطرات
محیط زیستی و...
ما زمانی دست به فروش یك سهام میزنیم كه دیگر معرف قابل قبولی
برای سیستمی كه تعریف كردهایم نباشد یا برعكس ،به چنان موفقیت و
شــهرتی رسیده باشد كه از آنچه ما به دنبالش هستیم باالتر رفته باشد.
در مــواردی هم همانطور كه گفتم اگر تصمیم بگیریم وزن حضورمان
را در یك بخش یا كشــور كاهش دهیم ،دست به فروش هلدینگها و
شركتهایی میزنیم كه كمترین ارتباط را با ویژگیهای مد نظر ما داشته
باشند.
بهترین شیوه برای سنجش كیفیت مدیریت چیست؟

كتاب پدرم با نام «سهام مشترك و سود نامشترك» كه در سال 1958
پرفروشترین شد ،راهنماییهای بسیاری برای این سوال دارد و من توصیه
میكنم عالقهمندان این كتاب را بخوانند .یكی از سواالت محبوب او در
این كتاب این است كه از خود بپرسیم« :چهكاری داریم انجام میدهیم
كه رقبایمان هنوز سراغش نرفتهاند؟» با اینكه من تفاوتهای بسیاری با
پدرم دارم ،ارزیابی یك شركت از دیدگاه نوآوری همچنان به نظرم یكی از
بهترین راهها برای درك احتمال موفقیت بلندمدت آن است.

در راه هدفشان گام برداشتهاند و همچنان از همان هدف انگیزه میگیرند.
آنها میدانند كه اگر به دنبال عالقهتان بروید ،پول خودش به ســویتان
میآید .پس از ثروتمند شــدن ،از جایی به بعد دیگر كار بیشــتری كه
بخواهید انجام دهید و هنوز قادر به انجامش نباشید به ذهنتان نمیرسد .از
اینجا به بعد موضوع زمان بیشتر مطرح میشود ،زمانی كه باعث میشود از
زندگی لذت ببرید .پول البته ذهن شما را رها میكند .با تمام دردسرهایی
كــه ثروت در پی دارد ،میتوانید قدرت فكــر و تخیلتان را باالتر ببرید.
میتوانید خالقیت بیشتری به خرج دهید چون محدودیتی كه سایر آدمها
دارند شــامل حال شما نمیشود .چرا؟ چون میتوانید .بعد میتوانید به
این ســوالها فكر كنید :اگر بخشی از ثروتم را اهدا كنم این مشكل حل
میشــود؟ اگر سعی كنم می توانم فالن چیز را (هر چیزی كه فكرش را
بكنید) خلق كنم؟ چه میشود اگر دست به كاری غیرقابل تصور بزنم؟
(چون اگر بخواهید در عرصههای زیادی میتوانید وارد شــوید ).البته در
واقعیت به دنبال پاسخ بسیاری از این پرسشها نمیروید اما اینها سواالتی
اســت كه مرتب در ذهنتان تكرار میشود چون از یك نقطه به بعد تنها
محدودیتی كه ممكن است پیشرو داشته باشید ،خودتان هستید.
بسیاری از كارآفرینانی كه به دیگران در مورد خالقیت و رسیدن
به هدف توصیه میكنند در مورد نســلهای بعدی خود این نگرانی
را دارند كه صرفا تبدیل به مصرفكننده شــوند .این نگرانی چقدر
موضوعیت دارد؟

فرزندان ثروتمندان خودساخته پیش از اینكه والدینشان به ثروت برسند
و با همان ارزش هایی كه آموختهاند رشد میكنند و این ارزشها در آنها
نهادینه میشــود .پس ثروت آثار منفی بر روی این ارزشها نمیگذارد اما
نوههایتان در محیطی رشد میكنند كه هیچ نشانی از زندگی شما پیش از
رسیدن به ثروت در آن نیست .برای این نسل راه سادهتر این است كه این
ثروت را محض سرگرمی و خوشگذرانی صرف كنند تا رسیدن به آن اهداف
و شور و اشتیاقی كه قبال به آن اشاره كردم.

بیشتر آدمها با
روی هم انباشتن
پول ثروتمند
نمیشوند .ثروت
هنگفتمعموال
با دنبال كردن
رویاهایی كه
برایش شور و
اشتیاق دارند به
دست میآید .حاال
ممكن است این
اشتیاق راهاندازی
یك كسبوكار
باشد یا تبدیل
شدن به یك ستاره
موسیقی راك
یاهنرپیشگی.
اغلبمیلیاردرها
در راه هدفشان
گام برداشتهاند و
همچنان از همان
هدف انگیزه
میگیرند

شما قبل از استخدام مدیران با آنها مصاحبه میکنید؟ دنبال چه
ویژگیهاییمیگردید؟

نه .در دوره رسانههای جدید ،هر مدیر ارشد اگر حتی به خوبی نیمی
از آنچه ادعا میکند باشد قاعدتا این توانایی را هم دارد که مصاحبهکننده
را به نتایجی که خودش میخواهد برساند .اطالعات حاال خیلی ساده به
دســت میآیند ،قبال الزم بود که ویژگیهــا و اطالعات افراد را از طریق
روابطی که با آنها و دیگران دارید به دست آورید اما در این زمانه هرچه را
الزم باشد بدانید به راحتی میتوانید به صورت آنالین پیدا کنید.
اصلیترین دلیل خلق ثروت چیست؟

بیشتر آدمها با روی هم انباشتن پول ثروتمند نمیشوند .ثروت هنگفت
معموال با دنبال كردن رویاهایی كه برایش شور و اشتیاق دارند به دست
میآید .حاال ممكن اســت این اشتیاق راهاندازی یك كسبوكار باشد یا
تبدیل شدن به یك ستاره موسیقی راك یا هنرپیشگی .اغلب میلیاردرها

نوشتن ستون ثابتش در نشریه
فوربز  30ساله شد.

اولین كتابش را با عنوان «سهامهای فوقالعاده» منتشر و
نوشتن ستون ثابت برای نشریه فوربز را آغاز كرد.

2007
1984

2016
2014

كتاب «تنها سه پرسشی که اهمیت
دارند» نوشته كن فیشر منتشر شد.

از سمتش به عنوان مدیر اجرایی شركت
سرمایهگذاری فیشر كناره گرفت.
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گنج زی ِر زمین

هارولد هم ،از فقر پنبه تا ثروت نفت
سنگین در ســرش بپروراند و در اوقات آزادش کتابهای زمینشناسی
بخواند .خودش میگوید« :در تصوراتم به این فکر میکردم که هرکسی
میتواند به این ثروت پنهان زیرزمینی دست پیدا کند و بعد دیگر همهاش
مال خودت بود ».او یک ماشــین حمل میعانات خرید تا به شرکتهای
نفتی خدمات دهد و در سال  1971اولین چاهش را در آلفالفا حفر کرد،
در منطقهای که پیشتر از سوی شرکت بزرگ رویال داچ شل رها شده
بود .دومین چاهی که زد به نفت رســید و اینگونه بود که کار شــرکت
نفتی شِ ــلی دین آغاز شد .نامی که از روی اسم دو فرزند اولش (از میان
 5فرزند) برگزیده بود.

او کیست؟

هارولد هَم رئیس
شرکتکنتینانتال
ریسورسز است،
بزرگترین
استخراجکنندهدر
حوزه نفتی باکن* و
بزرگترینتولیدکننده
نفت منطقه .این شرکت
ساالنه  90میلیون بشکه
نفت و گاز طبیعی تولید
میکند .هارولد هم با
 19.1میلیارد دالر ثروت
در رده  49فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

هارولد هم یکی از بزرگترین نامها در دنیای سرمایهداران نفتی است.
کســی که زندگیاش از آغاز به فقر تنه میزد و حاال به لطف منابع نفت
و گاز به چنان ثروتی رسیده که نامش را در رده  50ثروتمند اول جهان
در فهرست بلومبرگ به ثبت برســاند .نشریه فوربز نگاهی داشته است
بــه زندگی پرماجرای هم .بخشهایی از مقاله این مجله را در این بخش
میخوانید.
کوچکترین بچه از میان سیزده فرزند خانوادة هم در شهر لگزینگتون
در ایالت اوکالهمای امریکا به دنیا آمد ،شــغل خانوادگیشان کشاورزی
بود .او در خانهای رشــد کرد که از لولهکشی و برق محروم بود و خودش
هم گاهی حتی کفش برای پوشیدن نداشت .به سن مدرسه که رسید از
همان ابتدا گهگاه به جای رفتن به کالس درس پیش پدرش میرفت تا
در جمعآوری محصول پنبه به او کمک کند.
هم در  17سالگی خانه را ترک کرد و در شهر ا ِیند دوره دبیرستان را
به پایان رساند .همانجا بود که در یکی از ایستگاههای توقف ماشینهای
سنگین شغلی پیدا کرد؛ پر کردن باک گاز خودروها و پنچرگیری .شمال
غربی ایالت اوکالهما ،بازار کسبوکارهای مربوط به نفت و گاز رونق داشت
و همین باعث شــد که او رویاهای بزرگتری از آن جایگاه ماشینهای

JJروزگار اوج
اما چرخش ایام و بیثباتی قیمت نفت بعدتر روی خوش به او نشــان

اولین شرکتش را با نام شرکت نفتی شلی
دین در همان ایالت به ثبت رساند.

هارولد هم در بخش روستایی در
ایالت اوکالهما به دنیا آمد

1963
1945

134

JJچاه از پی چاه
مانند بســیاری از حفاران ایالت اوکالهما ،هم نیز در دهه  80میالدی
کارش را به سمت استخراج گاز طبیعی تغییر داد .اما در سالهای نخست
دهه  90به این نتیجه رسید که قانون فدرالی که شرکتهای انتقال گاز را
مجبور میکرد تا ظرفیتهای انتقالشان را در اختیار تمامی شرکتها بگذارند
ســبب از راه رسیدن موج ارزانی گاز میشود .دو سال تمام با نقشهبرداری
مناطق متفاوت در جستوجوی نفت بود تا پشتش به منبع دیگری غیر
از گاز گرم باشد ،جستوجوی او بیشتر در مناطق همسایه ادامه داشت و
سرانجام به یک منبع نفتی باارزش رسید :یک دهانه شهابسنگی (حفرهای
که بر اثر برخورد شهابسنگ ایجاد شــده است) که زیر صدها متر الیه
رسوبی پنهان شده بود و در  33کیلومتری ا ِیند قرار داشت .منبعی با 17
میلیون بشکه نفت .هم پس از مدتی به سراغ کوههای راکی رفت ،جایی که
به منابع افقی نفتی رسید و مدتها وقت گذاشت تا بتواند مسیرهای باریکی
به ســوی این منابع باز کند .سال  1995شرکت شلی دین به کنتینانتال
ریسورسز تغییر نام داد .همان موقع شرکت برلینگتون شروع به حفاری در
منطقهای به نام سیدار هیلز در داکوتای شمالی کرد .بعد معلوم شد که این
منطقه سیزدهمین منبع بزرگ نفتی در خشکی است و بازی برای شرکت
کنتینانتال هم عوض شــد .هم برای پشتیبانی مالی شرکتش تن به بازار
ســهام نداد (این شرکت تا سال  2007سهامی عام نشد) ،در عوض 150
میلیون دالر برگه اوراق قرضه منتشر کرد .اما قیمت نفت ناگهان سقوط کرد
و شرکت در سال  1988نزدیک به  18میلیون دالر از دست داد.

پس از دبیرستان مشغول کار در ایستگا ه ماشینهای سنگین در شهر ا ِیند
(اوکالهما) شد .کارش پر کردن مخزن گاز ماشینها و پنچرگیری بود.
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با خرید سهمی از حوزه نفتی میلیستون کار
شرکتش را از مرزهای ایالت اوکالهما فراتر برد.

1985
1993

1967
بخشی از شرکت پترو لوئیس و  500چاه نفتی
این شرکت را خرید .بزرگترین خریدی که
تاکنون انجام داده بود.

کوچکترین بچه از میان سیزده فرزند خانواده هم در شهر لگزینگتون در ایالت اوکالهمای امریکا به دنیا آمد .شغل خانوادگیشان کشاورزی بود .او
در خانهای رشد کرد که از لولهکشی و برق محروم بود و خودش هم گاهی حتی کفش برای پوشیدن نداشت .به سن مدرسه که رسید از همان ابتدا
گهگاه به جای رفتن به کالس درس پیش پدرش میرفت تا در جمعآوری محصول پنبه به او کمک کند.

طالق میلیارد دالری

*حوزه نفتی باکن ( )Bakkenدر حوزه ویلینستون شامل داکوتای
شمالی ،مونتانای شرقی ،بخش شمالی داکوتای جنوبی و دو ایالت
مانیتوبا و ساسکاچوان در کانادا است.

میزان برداشت شرکت کنتینانتال تا سال2018
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 %44.7باکن (داکوتالی شمالی)
 %12.6استاک
شرکت کنتینانتال که حاال
ساالنه  90میلیون بشکه
نفت و گاز استخراج میکند،
حدود  1.3میلیارد بشکه
ذخیره نفت و گاز ثابتشده
دارد که اکثر آنها در حوزه
نفتی باکن قرار دارند

 %0.3سایر منابع
 %3.1باکن (مونتانا)
 %2.4رِ د ریور

شرکت کنتینانتال  300هزار هکتار زمین در
حوزه باکن در داکوتای شمالی خرید.

هم از همسرش سو آن جدا شد و در جریان
طالق حدود  1میلیارد دالر به او واگذار کرد.

2007
2003

شرکت شلی دین به کنتینانتال
ریسورسز تغییر نام داد

2012

سهم شرکت کنتینانتال از هریک از منابع نفتی

 %36.9اسکوپ

1995

میلیون بشکه

دادند .سال  2001قیمت نفت رو به افزایش گذاشت و همین موضوع هم
را نجات داد .سال  2003کنتینانتال چند مشاور امالک استخدام کرد که
کشاورزان را تشویق کنند تا  100هزار هکتار از زمینهایشان در منطقه
مونتانا باکن در اِلم کولی را در قبال  7میلیون دالر به این شــرکت اجاره
دهند .با حفاری  3کیلومتر به صــورت عمودی و  3کیلومتر به صورت
افقی و با استفاده از فشار آب برای حفاری افقی ،او توانست به استخراج 7
هزار و  200بشکه نفت از  83چاه الم کولی دست پیدا کند .او  400هزار
هکتار زمین دیگر هم در داکوتای شمالی اجاره کرد و کارش را ادامه داد.
هارولد هم یکی از اولین صاحبان شرکت نفتی بود که پتانسیل موجود در
این منطقه را درک کرد و یکی از نخستین کسانی که با استفاده از روش
حفاری افقی به اســتخراج نفت پرداخت .حاال شرکت کنتینانتال با یک
میلیون هکتار زمین ،بزرگترین اجارهدار منطقه باکن است .او میگوید که
حوزه نفتی باکنکه تا مونتانا ،داکوتای جنوبی و کانادا امتداد دارد ،ظرفیتی
معادل  24میلیارد بشکه نفت.
این اولین بودنها البته در طول زمان هزینهبر هم بوده اســت .زمانی
که موضوع برداشت حوزه نفتی باکن مطرح شد اوضاع چندان هم خوب
پیش نرفت .کنتینانتال و سایر شرکتها که سعی داشتند موفقیتهای
قبلی خود را در این حوزه تکرار کنند به مشکل برخوردند؛ از میان  52چاه
اولیهای که حفر شد تنها  9چاه توجیه اقتصادی داشتند .سرمایهگذاران
چنــدان تحت تاثیر این نتایج قرار نگرفته بودند و برای همین ،هم برای
ورود شرکتش به بازار بورس نیویورک در سال  2007دچار مشکل شد.
عاقبت قیمت عرضه سهامش را به  15دالر برای هر سهم رساند تا توانست
این مشــکل را حل کند .این شرکت که حاال ساالنه  90میلیون بشکه
نفت و گاز استخراج میکند ،حدود  1.3میلیارد بشکه ذخیره نفت و گاز
ثابتشده دارد که اکثر آنها در حوزه نفتی باکن قرار دارند.
حاال شرکت کنتینانتال بر روی حوزههای نفتی که اکتشاف کرده بود
در حال بهرهبرداری اســت .سه دارایی اصلی این شرکت حوزه باکن در
داکوتای شمالی و مونتانا ،استاک و اسکوپ در اوکالهما هستند.

ســال  2012اسم هارولد هم که اغلب تالش دارد از شهرت و رسانهها فاصله بگیرد ،به خاطر
ماجرای جداییاش از همســرش ســو آن بر سر زبانها افتاد .رســانههای بزرگی مانند رویترز و
سیانبیســی جریان این طالق را پوشش میدادند ،این طالق و میزان ثروتی که باید به همسر
هم میرسید ممکن بود ارزش سهام شرکت کنتینانتال را تحت تاثیر خود قرار دهد .سیانبیسی
در این مورد نوشت« :طالق معموال موضوعی خصوصی است مگر اینکه پای یک میلیاردر و سهام
عمومی شــرکتش در میان باشد ».شرکت کنتینانتال پس از درز خبر به رسانهها مجبور شد به
صورت رسمی اعالم کند« :پرونده جدایی هارولد هم در دادگاهی در اوکالهما در جریان است .این
موضوع خصوصی تاکنون و از این پس قرار نبوده و نیســت که تاثیری بر روی کسبوکار شرکت
و عملیاتهای اجرایی داشته باشد ».ســال  2014هارولد هم از سوی دادگاه موظف به پرداخت
مبلغی نزدیک به یک میلیارد دالر به همسر سابقش شد .با اینکه این مبلغ توانست سو آن را تبدیل
به یکی از ثروتمندترین زنان امریکا کند اما بسیار کمتر از مبلغی بود که وکالیش در دادخواست
طالق مطرح کرده بودند .هارولد هم برای پرداخت یک میلیارد دالر نیازی نداشت بخشی از سهام
شرکتش را واگذار کند.

2014
هارولد هم شرکتش را وارد بازار بورس کرد و
اولین سهام شرکت را در عرضه عمومی فروخت.
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برجها باال میروند

حسین سجوانی ،مشهورترین چهره ساختوساز در دوبی

او کیست؟

حسینسجوانی
موسس و رئیس شرکت
امالک داماک است.
یک شرکت ساخت و
ساز و فعال در حوزه
امالک که در سراسر
خاورمیانه فعالیت دارد
و در دوبی مستقر
است .حسین سجوانی
با  4.29میلیارد دالر
ثروت در رده 456
فهرست بلومبرگ قرار
دارد.

حسین سجوانی مالک  72.2درصد از سهام شرکتی است که در
سال  2002بنیان گذاشت ،شرکت داماک که حاال چند سالی است
در بازار پررونق ساخت و ســاز در دوبی برای خودش اسم و رسمی
دارد .داماک سال  7.2 ،2016میلیارد درهم ( 1.9میلیارد دالر) درآمد
داشت .ســجوانی یکی از ثروتمندترین شهروندان امارات است و در
مصاحبهای که با روزنامه فایننشال تایمز داشته بخشی از زندگی و
کسبوکارش را توضیح داده است .مطلب زیر ترجمه بخشهایی از
گزارش -گفتوگویی است که این نشریه در خصوص حسین سجوانی
به چاپ رسانده.
سجوانی در یک خانواده طبقه متوسط در دوبی به دنیا آمد .پدرش
ساعتهای طوالنی در مغازهاش مشغول فروش ساعت و تیشرت و
خودکار و ســایر کاالهای چینی بود و مادرش هم جنسهایی را که
وارد میکردند خانه به خانه به زنان محله میفروخت .ســجوانی در
مورد دوران کودکیاش در دوبی (که هنوز تبدیل به قطب کسبوکار
نشــده بود) ،میگوید« :عادت داشــتم به قصههایی کــه در مورد
شکستها و موفقیتهای آدمها میگفتند گوش کنم ،به هرچیزی که
یک کارآفرین در طول زندگیاش ممکن است با آنها برخورد کند».
او پیش از اینکه برای تحصیالت دانشگاهی راهی دانشگاه واشنگتن
شــود و کشورش را به مقصد امریکا ترک کند ،در امارات کار فروش

آپارتمانهای با مالکیت زمانی ( )timeshare apartmentsرا آغاز
کرده بود .پس از پایان تحصیل و بازگشت به کشورش خیلی زود از
کار در بخش عمومی کناره گرفت تا وارد جهان کسبوکار خودش
شود.
سجوانی با استفاده از سودی که از کار فروش آپارتمانها به دست
آورده بود ،یک شرکت کیترینگ در ابوظبی تاسیس کرد .او کارش
را در حاشیه خلیج فارس توسعه داد و تبدیل به بزرگترین شرکت
کیترینگ در منطقه شــد و بعد به ارائه خدمات به ارتش امریکا در
جریان هردو جنگ عراق پرداخت .شــرکت او در طول درگیریها
در بوسنی ،سومالی و افغانســتان هم ارتش امریکا را همراهی کرد.
شرکتی که سجوانی تاسیس کرده بود خارج از دنیای درگیریها از
خدماترسانی به کارگران بینالمللی که در صنعت نفت و گاز منطقه
مشــغول کار بودند هم ســود برد .او در دوره حباب داتکام (حباب
اقتصادی که در فاصله سالهای  ۱۹۹۵تا  ۲۰۰۰به وجود آمد و طی
آن بازارهای بورس سهام کشورهای صنعتی دنیا شاهد رشد سریع
ارزش مالیشان بودند .حبابی که از رشد بخش اینترنت و شاخههای
مرتبط با آن ناشی میشد) بخش قابل توجهی از سودش را در اختیار
خرید سهام شرکتهای اینترنتی ارائهدهنده خدمات ایمیل و دامنه
مانند  mail.comو جونو قرار داد .برخی میگویند که او پس از این
دوره به بازار امالک روی آورد تا ضرر سهمگینی را که دیده بود جبران
کند اما خود سجوانی میگوید که از آن دوران تقریبا بدون سود و زیان
گذر کرده است.
JJحباب اقتصادی
پس از ســقوط عظیم دوره دات کام ،دوبی در سال  2001با باز
کردن درهای خود به روی متقاضیان خرید امالک در مناطق خاص،
فتیله موفقیت انفجاریاش را روشن کرد .سجوانی میگوید« :من یک
موقعیت بزرگ را تشخیص دادم ،تغییری که در بازار به وجود آمده
بود».
بــا فروش یک قطعه زمین بزرگ و بــاارزش (که حاال خودش از
آن به عنوان شجاعانهترین تصمیمش یاد میکند) توانست دو قطعه
زمین دیگر در محدوده بارن بخرد ،منطقهای که حال با گذشت بیش
از یک دهه تبدیل به یکی از پرهوادارترین مناطق مسکونی شده است،
منطقهای که برج مارینای دوبی در آن واقع شده.

حسین سجوانی در دوبی و در یك
خانواده طبقه متوسط متولد شد.

شركت كیترینگ  Draiehرا در
ابوظبی تاسیس كرد.

1981
1953
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1992
1982

با مدرك كارشناسی اقتصاد از دانشگاه واشنگتن
در سیاتل فارغالتحصیل شد.
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شركت توایالیت اینوست را كه بعدتر
تبدیل به پایههای شركت داماك شد
تاسیس كرد.

سال  2002سجوانی شرکت توسعه امالک داماک را تاسیس کرد .بازار امالک به خاطر تسهیالت ارزان و رشد شدید قیمت نفت
حسابی داغ شده بود و در این حال و هوا ،داماک دهها پروژه را در دوبی و سراسر خاورمیانه کلید زد .سجوانی به ترفندهای
بازاریابیاش مانند اهدای ماشینهای لوکس یا بخت برنده شدن یک جزیره خصوصی پس از هر خرید ،مشهور بود .

سال  2002سجوانی شرکت توسعه امالک داماک را تاسیس کرد.
بازار امالک به خاطر تسهیالت ارزان و رشد شدید قیمت نفت حسابی
داغ شــده بود و در این حال و هوا ،دامــاک دهها پروژه را در دوبی و
سراسر خاورمیانه کلید زد .سجوانی به ترفندهای بازاریابیاش مانند
اهدای ماشینهای لوکس یا بخت برنده شدن یک جزیره خصوصی
پس از هر خرید ،مشهور بود.
اما تا ســال  2006تحویل امالکی که پولهایشان دریافت شده
بود از برنامه عقب افتاده بود ،اشــتباهی که او آن را به گردن برنامه
ریزان ارشد شهری در تحویل کار میاندازد .بعد همراه با آغاز بحران
اقتصادی جهانی در ســال  2008نوبت به ترکیدن حباب اقتصادی
رسید« :برای تعطیالت در لندن بودم که دیدم قیمتها دارند مدام
پایین میآینــد .برای همین با تیم مدیریتیام صحبت کردم و یک
برنامه عمل چیدیم .میدانستیم که طوفان سخت و سهمگینی در راه
است و در نتیجه تمامی مخارج اضافی را حذف کردیم».
داماك تعداد كارمندانش را به شــدت كم كرد و با  275میلیون
دالر ســپردهای كه داشت وارد مذاكره با پیمانكاران شد و مشتریان
پروژههایی را كه كنسل شده بودند به سمت خرید ساختمانهایی
هدایت كرد كه قرار بود تكمیل شــوند .شــركت ســالها درگیر
پروندههای حقوقی بود« :انگار ســاختمانی آتش گرفته باشد؛ همه
میخواستند از محل فرار كنند».
ســجوانی میگوید كه داماك سرانجام در  90درصد پروندهها به
پیروزی رسید .در آن زمان شركت به خاطر دست و پا زدن در میان
بحرانهای اولیهاش نام چندان خوشــی نداشت اما حاال داماك را به
عنوان شركتی میشناسند كه پروندههای مشتریان را خیلی زود حل
و فصل میكند.
JJداماك بزرگ
وقتی كه جریان ساخت و ساز از سر گرفته شد ،به نظر میرسید
جرثقیلهای داماك تنها جرثقیلهای فعال در افق شهر دوبی هستند،
كاسبی سایر شركتها كساد بود .شایعاتی مطرح شد كه داماك برای
جستن از وضعیتی كه گریبان سایر معدود شركتهای خصوصی را
گرفته بود ،مخفیانه از دولت ایران و یا سرمایهگذاران ایرانی كمكهای
مالی دریافت میكند .شایعهای كه او صددرصد آن را رد كرده است:
«خیلیها شایعه میسازند ،كسانی كه چشم دیدن رقابت در بخش
خصوصی را ندارند».
او البته هدف برخی مجادالت دیگر هم بوده است .از جمله یك
محكومیت جنایی به خاطر معامله زمین با رژیم ساقطشده حسنی
مبــارك در دوران انقالب مصر در ســال  .2011ســجوانی همراه
با ســایر ســرمایهگذاران خارجی ،این اختالفات را پس از دو سال
مذاكره حل و فصل كرد .ســال  2013داماك از طریق فروش اوراق
قرضه  Global Depository Receiptsدر بازار بورس لندن 348

میلیون دالر ســرمایه جذب كرد .یك سال بعد شركت از بازار لندن
به بازار اقتصادی دوبی تغییر محل داد .داماك تاكنون  15هزار واحد
مســكونی در امارات ،قطر ،عربستان سعودی ،لبنان و اردن ساخته
است .در طول این سالها حسین سجوانی و شركتش توانستهاند با
نامهای سرشناسی در پروژههای مختلف همكاری و شراكت كنند از
جمله برندهای فندی و ورساچی ،شركت فیلمسازی پاراموند پیكچرز،
تایگرز وودز و البته دونالد ترامپ.

سجوانی« :عادت داشتم
به قصههایی که در مورد
شکستها و موفقیتهای
آدمها میگفتند گوش کنم،
به هر چیزی که یک کارآفرین
در طول زندگیاش ممکن
است با آنها برخورد کند».

ما آینده را میبینیم
حسین سجوانی در مصاحبه با نشریه البوابه در مورد گذر از بحران و دالیل موفقیت شركتش توضیح
داده است .او كه در حال حاضر هم شراكت گستردهای با شركتها و سرمایهگذاران سرشناس دارد،
عالقه دارد كه بیش از پیش از بازار آماده خارج از دوبی هم بهره ببرد و داماك را در سایر كشورها
محك بزند .بخشی از جملههای او به نقل از این مصاحبه در زیر آمده است:
یكی از نكات كلیدی كه سبب میشود من و شركتم بسیار متفاوت باشیم و البته به موفقیتمان
هم كمك شایانی كرد ،توانایی ما برای دیدن تغییرات و واكنش سریع و مناسب به آنها است .ما
میتوانیم واقعیتهای بازار و زندگی را به خوبی ببینیم و با آنها كنار بیاییم.
پس از بحران سال  2008از میان تمامی شركتهایی كه كارشان خوابیده بود تنها ما نجات پیدا
كردیم چرا كه بحران را در مراحل اولیهاش تشخیص دادیم و فورا برای ترمیم امور وارد عمل شدیم.
ســال  2012هم در همان چهارماهه اول ســال متوجه تغییرات بازار شدیم .چون به خصوص
پس از سال  2011و بهار عربی هجوم مردم به سمت بازار در حال شكلگیری بود و برای همین
تصمیم شجاعانهای گرفتیم و دو زیرمجموعه داماك هیلز و آكویا اكسیژن (شركتهای ویالسازی
و ساختمانهای سبز) را تاسیس كردیم .این اقدام به نوعی پیشبینی آینده بود و گرفتن تصمیم
درست باعث شد تا كارمان را در مرحلهای باالتر ادامه دهیم.
در طول دو ســال اخیر به این نتیجه رسیدهایم كه باید خارج از دوبی هم وارد عمل شویم و با
استفاده از بنیانی كه در اینجا داریم ،برندمان و جریان سرمایه و تیم مدیریتیمان ،در خارج از كشور
هم داماك را توسعه دهیم.

شركت داماك ،بزرگترین شركت ساخت و ساز
و توسعه امالك بخش خصوصی را بنیان گذاشت.

داماك سهامش را در بازار
اقتصادی دوبی عرضه كرد.

2008
2015

2002
پس از آغاز بحران مالی در دوبی ،صدها نفر از
كارمندان شركتش را تعدیل كرد.
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کارآفرین

ثروت کاغذی در عصر دیجیتال

ای پنج نسلِ خاندان باوئر
نگاهی به کار رسانه ِ

او کیست؟

ایوان باوئر ،دختر
هاینزباوئر،پنجمین
نسل از مالکان شرکت
رسانههای باوئر است،
بزرگترینشرکت
انتشاراتخصوصی
در اروپا .باوئر با 4.06
میلیارد دالر ثروت
در رده  491فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

هاینز باوئر اختالف اساسی
میان سیستم فروش نشریه
در آلمان ،بریتانیا و استرالیا
را با امریکا نادیده گرفت .در
آن کشورها بیشترین درآمد
از فروش روی دکه تامین
میشد و در امریکا اصل بر
اشتراک ارزانقیمت نشریات
بود که میتوانست پایه
درآمد نشریات را تضمین
و به این وسیله آگهی هم
جذب کند .باوئر این اختالف
را نادیده گرفت و تبدیل به
بزرگترین ناشر نشریات روی
دکهها شد

گروه رسانهای باوئر ،بزرگترین شرکت نشر مجالت در اروپا است.
یکی از شرکتهای کلیدی نشر در استرالیا ،بریتانیا ،نیوزیلند ،لهستان
و امریکا .این گروه رســانهای که نامش تا سالیان دراز چندان به گوش
شهروندان همه کشــورهایی که از آنها نام برده شد آشنا هم نبود در
واقع مالک  600مجله در بیست کشور است و بیش از  11هزار کارمند
دارد ،به این ارقام البته باید  400پایگاه اینترنتی خبری و  100ایستگاه
رادیویی و تلویزیونی را هم افزود .حاال این قلمروی رســانهای به دست
پنجمین نســل از خاندان باوئر رسیده است؛ ایوان باوئر از سال 2010
تاکنــون هدایت این گروه رســانهای را بر عهــده دارد .در دنیایی که
روزنامهها و مطبوعات با رقابت سرسختانه دنیای اینترنت مواجه شدهاند
و بسیاری از روزنامههای بزرگ با مشکالت فراوان مالی دست و پنجه
نرم میکنند ،خاندان باوئر همچنان به هسته اولیه کارشان یعنی چاپ
و کاغذ باور دارند و از طریق چاپ مجالت گوناگون که اغلب موضوعاتی
عامهپسند دارند بازارشان را با قدرت حفظ کردهاند .سال  2016گروه
رسانهای باوئر  2.2میلیارد یورو ( 2.5میلیارد دالر) درآمد داشت.
JJماجرا با چاپ کارت ویزیت شروع شد
ســال  1875لودولف باوئر که تازه  23ساله شده بود یک چاپخانه
در شــهر هامبورگ آلمان تاسیس کرد تا کارت ویزیت چاپ کند .در
کنار این کار ســفارشهای مختلفی هم میپذیرفت 10 .سال بعدتر
لودولف و پسرش هاینریش که کارشان رونق گرفته بود به سراغ انتشار
یک روزنامه تبلیغاتی رفتند به نام «راتنبرگرسورتر زیتونگ» .بعدا کار
انتشار نشریه برایش جدیتر شد و رفتهرفته به انتشار یک مجله به نام
«راندفانک کریتیک» رسید ،موفقیت راندفانک چشمگیر بود و خیلی
زود توانست به فروش  500هزار نسخه در هفته برسد .از اینجا به بعد
دیگر کار انتشار نشریه به صورت رسمی تبدیل به کسب و کار خانوادگی
باوئرها شد.
پــس از جنگ جهانی دوم باوئر خیلــی زود تبدیل به بزرگترین
تولیدکننده مجالت آلمان شــد .مجله هفتگی و مصور کوئیک سال
 1948کارش را آغاز کرد و مجله هورن و سیهن که حاال در نزدیک به
یک میلیون نسخه به چاپ میرسد از راه رسید .از اینجا به بعد نوبت به
نسل بعدی خانواده رسید که کار را در دست بگیرد .سال  1961هاینز
 22ساله مدیر اجرایی گروه رسانهای باوئر شد .هاینز از ابتدا با حوزه نشر
آشنایی پیدا کرده بود و در دانشگاه در رشته کسبوکار تحصیل کرد.

لودولف باوئر کسب و کارش را با تاسیس یک
چاپخانه در شهر هامبورگ آلمان آغاز کرد.

همه چیز برای مدیریت او حتی در سنین جوانی حاضر و مهیا بود .او با
خواستههای بازار آشنایی داشت و همین شد که در دهه  70میالدی
این موسسه ،اولین مجالت ویژه زنان را با نامهای تینا و ب ِال منتشر کرد.
تینا در حال حاضر  450هزار نســخه تیراژ دارد .پس از مدیریت باوئر
جوان چاپ نشریات تمامرنگی مورد توجه ویژه قرار گرفت.
JJمجلههای هفتگی ،مجلههای جهانی
ســال  1981وقتی که به نظر میرســید قله دیگری برای فتح در
آلمان نمانده اســت ،هاینز باوئر قصد فتح جهان را کرد و اول از همه
به ســراغ امریکا رفت .جامعه رســانهایهای نیویــورک از اینکه باوئر
حاشیه نیوجرســی و محلی به دور از مطبوعات پرزرق و برق منهتن
را برای استقرار شرکتش انتخاب کرده بود ،خوششان نیامد .وقتی که
او اولین محصول شــرکتش را منتشر کرد هم دیگر هیچ روی خوشی
نشان ندادند .اولین محصول یک هفتهنامه به نام جهان زنان بود که در

هاینز باوئر ،پدر ایوان کار شرکت را به آنسوی مرزهای آلمان
گسترش داد و مجله جهان زنان را در امریکا به چاپ رساند.

1977
1875
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1981
ایوان باوئر ،پنجمین نسل از
باوئرها در آلمان متولد شد.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادودو ،خرداد 1397

1990

شرکت باوئر سرمایهگذاری را روی
محصوالت اینترنتیاش آغاز کرد.

سال  1875لودولف باوئر که تازه  23ساله شده بود یک چاپخانه در شهر هامبورگ آلمان تاسیس کرد تا کارت ویزیت چاپ کند.
در کنار این کار سفارشهای مختلفی هم میپذیرفت 10 .سال بعدتر لودولف و پسرش هاینریش که کارشان رونق گرفته بود به
سراغ انتشار یک روزنامه تبلیغاتی رفتند به نام «راتنبرگرسورتر زیتونگ».

سوپرمارکتها عرضه میشد .مجله در همان سال  81به صورت محلی
و دو سال بعد در سراسر امریکا توزیع میشد .در عرض  10سال تیراژ
همین مجله سوپرمارکتی به  1.5میلیون نسخه رسید و درآمدی بالغ
بر  15میلیون دالر را نصیب شرکت میکرد .باوئر اختالف اساسی میان
سیستم فروش نشــریه در آلمان ،بریتانیا و استرالیا را با امریکا نادیده
گرفت .در آن کشورها بیشترین درآمد از فروش روی دکه تامین میشد
و در امریکا اصل بر اشتراک ارزانقیمت نشریات بود که میتوانست پایه
درآمد نشــریات را تضمین و به این وسیله آگهی هم جذب کند .باوئر
این اختالف را نادیده گرفت و تبدیل به بزرگترین ناشر نشریات روی
دکهها شد.
البته این ســر نترس داشــتن در دنیای کســبوکار همیشــه
هــم ســودآور از آب درنمیآمد .ســال  1989باوئر مجلــه دیگری با
نام  First for Womenرا که بعدتر به نام فِرســت شناخته شد به
چاپ رساند .در عرض دو سال انتشار این مجله  60میلیون دالر زیان
به شرکت وارد شد .یکی از مفسران دنیای رسانه مجله فرست را نمونه
انتقال ایدههای مطبوعات خارجی به داخل امریکا توصیف کرد ،انتقالی
که میتواند بســیار مشکل باشد .مجله نجات پیدا کرد اما رشد نکرد.
و البته با وجود فراز و نشــیبها امروز بیش از  1.5میلیون نســخه از
آن به فروش میرسد .باوئر خیلی زود توانست قابلیتهای موجود در
سریالهای تلویزیونی عامهپسند را کشف کند .تا سال  2004او صاحب
دو مجله مختص ستارههای تلویزیونی شده بود مجله تاچ و الیف اند
استایل به ترتیب در سال  2002و  2004شروع به کار کردند.
فعالیتهای شــاخه بینالمللی گروه رسانهای باوئر کمکم به سراغ
دنیایی فراتر از چاپ رفت و وارد حوزه رادیو شد ،این شرکت در آلمان
هم ایستگاههای رادیویی داشت و حاال نوبت به دیگر کشورها رسیده
بود .سال  2007بروکر افام ،زنجیره ایستگاههای رادیویی در لهستان به
این گروه رسانهای افزوده شد.
گروه رسانهای باوئر در دهه  90میالدی پا به عصر دیجیتال گذاشت
و زیرساخت عرضه نســخه آنالین و سایتهای اینترنتی مجالتش را
فراهم کرد .سال  2000مجله هیت چاپ بریتانیا همزمان با انتشارش
صاحب وبسایتی شد که خوانندگان میتوانستند مطالب مجله را بر
روی آن بخوانند .سه مجله دیگر در سال  2009به دنیای وب پیوستند
و جریان حضور در اینترنت مجالت این شــرکت از همان زمان ادامه
داشته است .در عین حال بخش دیجیتال سهم چندانی از کسبوکار
باوئرها ندارد و به عنوان مثال در سال  2013تنها  4درصد درآمد شرکت
از این طریق بود.
JJنسل پنجم :به چاپ ایمان داریم
ایوان باوئر دختر هاینز ســال  1977در آلمان متولد شد و از همان
زمان تولد وارث امپراتوری رســانهای قلمداد میشد که پدر جدش در
قرن نوزدهم بنیان گذاشته بود .او در دانشگاه بامبرگ در ایالت باواریای

آلمان زبانشناســی خواند و پیش از اینکه به کســبوکار خانوادگی
بپیوندد مدتی را در یک شــرکت انتشاراتی دیگر کارآموزی کرد و بعد
در ســال  2005به تیم پدرش ملحق شــد .هاینز باوئر در آخرین ماه
سال  85 ،2010درصد از سهام شرکت و عنوان مدیرعاملی باوئر را به
دخترش منتقل کرد .ایوان از زمانی که به مدیریت این گروه رسانهای
رسیده است فعالیتهای بینالمللی شرکت را از قبل هم پیشتر برده .او
در سال  2012گروه مجالت  ACPرا با مبلغ  500میلیون دالر خرید
و به زیرمجموعه باوئر افزود .گروه باوئر حاال مالکیت بیش از  60مجله
را در سراسر استرالیا در اختیار دارد که در مجموع تیراژ ساالنهشان به
 67میلیون نسخه میرسد .پس از خرید بزرگ ایوان در استرالیا بود که
در آن سوی کره زمین هم مردم متوجه شدند چنین سلطنت بزرگ
رسانهای هم وجود دارد.
در عصری که صحبت از کسادی بازار رسانههای چاپی ،روزنامهها و
مجلهها است ،نسل پنجم خاندان باوئر میگوید که همچنان اعتقادشان
را به چاپ حفظ کردهاند .او پس از خرید گروه مجالت استرالیایی گفت:
« ACPبا استراتژی توسعه کسب و کار ما در عرصه بینالملل همخوانی
دارد .ما به چاپ ایمان داریم و نام  ACPبرندی قدرتمند در استرالیا و
نیوزیلند است و زیرساختی دارد که میتوان به راحتی توسعه آن را به
دنیای دیجیتال هم کشــاند .ما عاشق رسانههای چاپی هستیم .چاپ
هسته اصلی کســبوکار ما است .ما مجلههای پرهوادار و پراحساسی
منتشر میکنیم که هر هفته میلیونها خواننده در دنیا دارند .مجلههای
خوب همیشه خواننده خواهند داشت».
ســایر اعضای خاندان باوئر در زیر ســایه نام ایوان قرار گرفتهاند.
خواهرانش ،میریا ،نیکوال و ساســکیا هریک مالــک  5درصد از گروه
رســانهای خانوادگی هستند و پدرشان هاینز همچنان ریاست هیئت
مدیره را بر عهده دارد.

هاینز باوئر  85درصد از سهام و عنوان مدیرعاملی شرکت
را به دخترش ایوان واگذار کرد.

نسل پنجم خاندان
باوئر میگوید
کههمچنان
اعتقادشان را
به چاپ حفظ
کردهاند .او پس
از خرید گروه
مجالتاسترالیایی
گفت« :ما عاشق
رسانههای چاپی
هستیم.چاپ
هستهاصلی
کسبوکار ما است.
مامجلههای
پرهوادار و
پراحساسی
منتشرمیکنیمکه
هرهفتهمیلیونها
خواننده در دنیا
دارند .مجلههای
خوبهمیشه
خواننده خواهند
داشت».

گروه رسانهای باوئر تبدیل به بزرگترین مالک
ایستگاههای رادیویی در اروپا شد.

2012
2015

2010
ایوان گروه رسانهای ACP
در استرالیا را با قیمت 500
میلیون دالر خرید.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادودو ،خرداد 1397

139

کارآفرین

این صفحه در آیندهنگر از این پس به معرفی کتابهایی
میپردازد که کارآفرینان نوشتهاند

از خودتان بپرسید

نگاه كن فیشر به کسبو کار
این کتاب توضیح میدهد که اطالعات برای
صاحب کسب وکار چقدر مهم است

تنها سه پرسشی كه
اهمیت دارند

كن فیشر كه در همین شماره نگاهی به زندگی و كارش از زبان خودش انداختیم اگر
نه بیشتر از نقشش در حوزه سرمایهگذاری ،حتما به همان اندازه به خاطر نوشتن كتاب در
مورد كسبوكار و بازار شهرت دارد« .تنها سه پرسشی كه اهمیت دارند» یكی از كتابهای
اوست كه در فهرست پرفروشهای نیویوركتایمز هم قرار گرفته است .او در این كتاب
به سرمایهگذاران میآموزد كه خرد سنتی مربوط به سرمایهگذاری را به پرسش بكشند و
باورهای عمومی در حوزه بازار را زیر سوال ببرند و البته مهمتر از همه اینها با خودشان وارد
چالش شوند .او در این كتاب همچنان از این اصل دفاع میكند كه راه رسیدن به موفقیت
در كسبوكار آگاهی داشتن از نكات و اطالعاتی است كه دیگران از آنها بیخبر هستند.
اغلب سرمایهگذاران میدانند كه رسیدن به موفقیت مداوم از طریق دانستن چیزهایی
كه دیگران نمیدانند میسر میشود .با وجود این ،بسیاری از آنها فكر میكنند به آنچه

دیگران نمیدانند دسترســی ندارند و یا نمیتوانند دسترســی داشته باشند و بنابراین
همچنان با اتكا به عقل متعارف دست به قمار در بازار میزنند .در این كتاب كن فیشر
اسطورههای متداول در بازار و یا همان عقل متعارف را كه اساس تصمیمگیری بسیاری از
سرمایهگذاران است زیر سوال میبرد و روشی را معرفی میكند كه با كمك آن میتوانند
اطالعات ناشناخته یا دستكم گرفتهشده را كشف كنند ،اطالعاتی كه میتواند اساس
حضور آنها در بازار سرمایه باشد .این روش به سادگی و پس از پاسخ دادن به سه سوال
اصلی به دست میآید:
چه باورهایی را پذیرفتهاید كه در واقع اشتباه هستند؟
ی است؟
به عمق چه مسائلی میتوانید دست پیدا كنید كه از نظر دیگران دركنشدن 
مغز من چه ترفندی به کار میبرد تا نتوانم درست ببینم؟

كن فیشر

لذت نمیبرید انجام ندهید
نگاه ریچارد برانسون به کسبو کار
این کتاب شرحی بر نگاه شوخطبعانه در حوزه
کسبوکار است

راه و رسم ویرجین

ریچارد برانسون ،سرمایهدار معروف بریتانیایی و موسس شركتهای خوشهای ویرجین
را ،كه در انواع و اقسام كسبوكارها سرمایهگذاری و فعالیت دارد ،كمتر كسی هست كه
پرشــورش شهرت دارد و بخشی از این شخصیت و
نشاند .او به شخصیت نامتعارف و
َ
رســیدن به امپراتوری عظیمی را كه بنا كرده است در قالب چند كتاب درآورده است.
كتاب «راه و رســم ویرجین :همه آنچه درمورد رهبری میدانم» یكی از پرفروشترین
كتابهای اوست .برانسون در این چهل سالی كه مشغول بنا كردن و گسترش قلمرویش
در دنیای ســرمایه بوده ،هرگز از چالشهای عجیب و غریبی كه بسیاری از چهرههایی
مانند او از آنها دوری گزیدهاند ،رویگردان نبوده اســت .او دست به رقابتهای عجیبی
با غولهای بزرگ زده است ،با خطوط هوایی بریتیش ایرویز جنگید و برد ،با كوكاكوال
جنگید و باخت.
حاال در این كتاب او به خوانندگان این اجازه را میدهد كه نگاهی به پشت پرده
نحوه عجیب مدیریتی او بیندازند و ببینند كه خوشگذراندن ،خانواده و اشــتیاق،
نكاتی كلیدی برای بنا كردن زنجیرهای انسانی است كه حاال در سراسر دنیا حضور
دارد و آن را با نام شــركت ویرجین میشناسند .این زاویه دید منحصربهفرد حاصل
تجربیات كسی است كه در 16سالگی ترك تحصیل كرد ،دچار خوانشپریشی (نقص

مهارت خواندن) بود و در عین حال هرگز برای كسی غیر از خودش كار نكرد .او شاید
به خاطر تفكر خارج از چهارچوبش معروف باشــد اما او در این كتاب میگوید« :اگر
اجازه ندهید كســی دور شما چهارچوب بكشد دیگر الزم نیست هیچوقت خارج از
چهارچوب فكر كنید».
برانسون در بخشی از كتاب نوشته است« :از همان سن 16سالگی كه اولین كارم را
در قالب یك نشــریه دانشآموزی ارائه دادم تا سالها بعد كه شركت بزرگ ویرجین را
تاسیس كردم ،همیشه از یك فلسفه اصلی پیروی كردم :اگر یك پروژه یا موقعیت كاری
تازه مرا به هیجان نیاورد و روحیه كارآفرینی و خالقیتم را به شور درنیاورد ،حس می كنم
كه این حوزهای نیست كه بتوانم در آن تغییری به وجود آورم و در كنارش به من خوش
بگذرد .در این لحظه ترجیح میدهم كه راه خودم را ادامه دهم و سراغ كاری بروم كه مرا
به هیجان میآورد .همین فلسفه در مورد نوشتن كتاب هم صادق است .اگر از نوشتن
كتابی لذت نبرم ،بخت اینكه دیگران از خواندنش لذت ببرند بسیار كم است .این یك
اصل كلی است ،اگر كاری را كه میكنید دوست نداشته باشید و در كنار كسانی انجامش
دهید كه دوستشان ندارید شانس اینكه به موفقیت برسید در برابر با كاری كه برایش
هیجان دارید بسیار ناچیز است».
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ریچارد برانسون

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

رسم شنیدن

 6عادت مدیریتی آمانیكو اورتگا ،مالك زارا
در مقایسه با برترین و بهترین كسبوكارهای سیلیكون ولی ،یكی از ثروتمندترین مردان دنیا ،داراییاش را به طریقی سنتیتر و روشمندتر به دست آورده
است .آمانیكو اورتگا ،موسس شركت ایندیتكس است كه به عنوان شركت مادر برند زارا شناخته میشود و بیش از  7هزار فروشگاه در  91نقطه از جهان
زهرا چوپانکاره
دارد .نتیجه اینكه او صاحب بیش از  46میلیارد دالر ثروت است .اما با وجود نحوه كسب وكارش كه به نسبت حوزه تكنولوژی در امریکا از شیوهای سنتیتر
دبیر بخش تجربه
و مشخصتر پیروی میكند ،روش مدیریت او به هیچ عنوان شباهتی با آنچه از یك مدیر انتظار داریم ندارد .در این مطلب برخی از غافلگیركنندهترین
عادات كاری او آمده است ،عادتهایی كه هرچند موفقیت حرفه شما را تضمین نمیكنند اما بد نیست اگر از آنها نكاتی را بیاموزید .نكاتی كه در مقال ه نشریه ایندیپندنت به آنها اشاره
شده و ترجمه آن را در این بخش میخوانید.
بر اســاس گفتههای كســانی كه اورتگا را خوب میشناســند ،او
هیچوقت دفتر شــخصی یا میز و كامپیوتر نداشته است و ترجیح
میداده كه جلســات كاریاش را به صورت ایســتاده و در یكی از
اتاقهای طراحی لباس برگزار كند.
او به عنوان آدمی سرســخت شناخته میشود .یكی از همكاران و
شركای او با سابقه  31سال آشنایی با اورتگا میگوید كه او دوست
دارد كه با گروههای كوچك وارد بحثهای سفت و سخت شود.
در حالی كه بیشتر شركتها امورشان را از طریق ایمیل سامان
میدهنــد و به بحث میگذارند ،اورتگا ارتباطات شــفاهی و
گفتوگوی رودررو را ترجیح میدهد.
او كارهای اداری را به شخص دیگری واگذار میكند كه بدون
شك یكی از آزاردهندهترین بخشهای هر حرفهای است ،و
اورتگا در جایگاهی قرار دارد كه میتواند هرگونه كار اداری
و كاغذبازی را به همكارانش ارجاع دهد.
در زمانهای كه بسیاری از ما زمان بیشتری
را صرف گفتن میكنیم تا شنیدن،
اورتگا یك اســتثنا محســوب
میشود .او همیشه اطمینان حاصل میكند
كه به حرف طرف مقابل خوب گوش داده
است .او همچنین به درونگرایی شهرت
ی در مجامع عمومی
دارد و تن به سخنران 
نمیدهد.
اورتگا سعی میكند از
دید عموم كنارهگیری
كنــد و برای همین
ســایر مدیران بلندپایه شــركت
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ایندیتكس فرصت بیشتری دارند تا خودی نشان دهند.
اورتگا عالقه خاصی دارد كه كسب وكارش را موضوعی شخصی بداند و آن را
نزدیك به خانه و محل شروع كار نگه دارد ،عاملی كه مشخص شد نقشی حیاتی
در موفقیت تجارت او داشــته است :برخالف برندهای بزرگ و اغلب گرانی
كه تولیداتشان را در آسیا انجام میدهند 55 ،درصد از محصوالت
زارا در اســپانیا ،پرتغال و مراكش تولید میشود .نزدیك بودن
محل تولید به فروشــگاههای زارا ایــن امكان را میدهد كه
بخش محصوالت جدید این برند هفتهای دو بار تازه شــود
كه ركوردی بسیار باالتر از خیلی فروشگاههای دیگر است.
سال  2001سال مهمی برای شركت ایندیتكس بود.
شركت  26درصد از ســهامش را در بورس واگذار كرد و
با اقبال بسیار باالیی روبهرو شد ،پس از حضور در بورس،
كارشناســان ارزش این شركت را  8میلیارد دالر (در سال
 )2001تعیین كردند .اورتگا از همان زمان تبدیل به یكی
از ثروتمندترین شــهروندان اسپانیا شد .از همان
زمان تاكنون ارزش سهام شركت در بورس
 10برابر شده اســت و این برند را از
تمامی رقبا پیش انداخته .ثروت
شخصی اورتگا هر سال حدود
یك میلیارد یورو افزوده میشود
و بنابراین اگر ثروت را مقیاس
موفقیت میدانید شاید بد
نباشد اگر برای یك گام
هم كه شده پا جای پای
او بگذارید.

تجـربــه

نیمه پنهان تجارت

 6درس روانشناسی رفتاری برای صاحبان كسبوكار

حاال دیگر زمانی نیست كه بتوان نقش روانشناسی را در موفقیت كسبوكارها كتمان كرد .شناخت
ویژگیهای كاركنان ،مدیران ،مشتریان و ...میتواند تبدیل شود به عاملی كلیدی در موفقیت و شكست
تجارت .نشریه كارآفرین ( )entrepreneurدر مطلبی به توصیف روانشناسی رفتاری پرداخته است
و توضیح داده كه از این شاخه از روانشناسی چگونه میتوان برای بهبود كسبوكار استفاده كرد .آنچه
میخوانید ترجمه همین مطلب است.
طبق تعریف انجمن روانشناسی امریکا ،روانشناسی رفتاری «رویکردی علمی است که مطالعه
روانشناسی را به رفتارهای قابل سنجش و قابل مشاهده محدود میکند ».اگر شما هم واحد روانشناسی
گذرانده باشید احتماال نامهای معروف رفتارشناسانی مانند اسکینر ،واتسون و پائولوف را به خاطر میآورید.
شاید این حوزه به نظر صاحبان کسبوکار کامال بیربط بیاید اما در واقع از روانشناسی رفتاری درسهای
بسیاری میتوان آموخت .چرا؟ شاید هیچکس جواب این پرسش را بهتر از دارِن کاپالن ،مدیرعامل شرکت
تحلیل داده  HiQنداند که میگوید« :وقتی رفتارهای انسانی را درک کنید ،احتمال موفقیت کسبوکارتان
را باال میبرید 6 ».راه عملی کردن این موضوع را در این بخش میخوانید.

بر اساس گفته
دکتر رابرت
سیالدینی در
کتاب «تاثیر:
روانشناسی
ترغیب» اگر شما
کاری برای فردی
انجام دهید،
احتمال زیادی
هست که او لطف
شما را جبران کند.
این کنشهای
متقابلمیتواند
در تجارت به کار
گرفته شود

 6JJنیاز انسانی را بشناسید
بر اساس گفتههای نویسنده معروف تونی رابینز «در پی هرگونه
احساسی که هستید و هر انگیزهای را که دنبال میکنید (چه بنا
کردن یک کسبوکار باشــد ،چه ازدواج و تشکیل خانواده و چه
جهانگردی) ،آرمانشهر شما هرکجا که هست ،باید بدانید شش
نیاز اولیه و جهانشمول وجود دارد که پایه تمامی رفتارهای انسانی
است ».این شش نیاز مشترک چه هستند؟
اطمینان /آسایش :اطمینان از اینکه رنج نبرید و به لذت برسید.
عدم اطمینان /تنوع :نیاز به ناشــناختهها ،تغییر و انگیزههای
جدید
اهمیت :حس منحصربهفرد بودن ،اهمیت داشتن ویژه و مورد
نیاز بودن
عشق /ارتباط :حس نزدیکی یا یکی شدن با کسی یا چیزی
رشد :افزایش ظرفیتها ،تواناییها و فهم امور
مشارکت :حس تمرکز بر روی کمک کردن ،بخشیدن و حمایت
دیگران
آنگونه که رابینز میگوید «فهم این نیازها میتواند به شما در
خلق الگوهای جدیدی کمک کند که به تحقق پایدار خواستههایتان
یانجامد».
م 
JJشخصی کردن آدمها را خوشحال میکند
نشریه روانشناسی کاربردی مطالعه بسیار جالبی را در مورد
شخصی کردن منتشر میکرد که دو عامل پیشخدمت و آبنبات
در آن بررسی شده بودند .نام این تحقیق «شیرین کردن :استفاده

142

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادودو ،خرداد 1397

از آبنبات برای افزایش انعام در رستورانها» بود .برای این پژوهش
سه گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند:
گروه اول پیشخدمتهایی بودند که همراه صورتحســاب
آبنبات میدادند بدون اینکه حرف دیگری بزنند .این کار میزان
انعام دادن را  3درصد افزایش داد.
گــروه دوم پیشخدمتهایی بودند کــه آبنباتها را جدا از
صورتحساب به مشتریانی که پشت میز بودند تعارف میکردند.
این گروه  14درصد انعام بیشتر دریافت کردند.
گــروه آخر پیشخدمتهایــی بودند که صورت حســاب و
آبنباتها را پیش روی مشــتریان میگذاشتند و به فاصله کمی
دوباره با آبنباتهای بیشــتر بازمیگشتند تا مشتری بداند که
اگر بخواهد میتواند آبنبات بیشــتری بردارد .انعام این دسته از
پیشخدمتها  23درصد بیشتر بود.
یکی از پژوهشگران این مطالعه موردی گفت« :محققان به این
نتیجه رسیدند که جنبه “شخصی کردن” بود که سبب شد انعامها
افزایش پیدا کنند ،حتی اگر پیشخدمت این روش را بر روی سایر
مشتریها هم پیاده میکرد».
JJجوری با دیگران رفتار کنید که...
شما هم احتماال یاد این قانون طالیی افتادید« :جوری با دیگران
رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند ».آیا این اندرز به درد
کسبوکار شما هم میخورد؟ بدون شک.
بر اســاس گفته دکتر رابرت ســیالدینی در کتــاب «تاثیر:
روانشناســی ترغیب» اگر شــما کاری برای فردی انجام دهید،
احتمــال زیادی هســت که او لطف شــما را جبــران کند .این
کنشهای متقابل میتواند در تجارت به کار گرفته شــود ،نمونه
کوچکش اهدای لیوان قهوهخوری با برند شرکت شما به دیگران
است .حتی گفتن «متشکرم» میتواند راه کوچک اما مهمی برای
ساختن اجتماعی از حامیان وفادار باشد.
JJتجربهای جدید ارائه دهید
همیشه به یاد داشته باشید که مردم نیاز به ناشناختهها دارند.
در واقع دانشــمندان مدتها است که این گزاره را تایید کردهاند.
به گفته دکتر امراح دوزل عضو موسسه عصبشناسی « UCLدر
میان دانشمندان این یک اصل شناختهشده است که ناحیه مغز
میانی سطوح مختلف انگیزش و توانایی ما را برای پیشبینی پاداش
احتمالی تعیین میکند ،عملی که توسط آزاد شدن دوپامین در لُب
پیشانی و لُب گیجگاهی مغز انجام میشود .حاال ما دریافتهایم که
تجربههای جدید این بخش از مغز را فعال میکنند».

انسانها در طول تاریخ برای هم قصه گفتهاند ،گاهی از طریق نقاشی روی دیوار غارها ،گاهی از طریق نمایشنامههای شکسپیر و گاهی
هم از فیلمهای هالیوودی .همانطور که پیتر گِبر ،کارآفرین و تهیهکننده سینما میگوید« :دیگر معلوم شده است که قصهها انتخابی
نیستند ،حیاتی هستند .نیاز ما به آنها ماهیت تجربه ادراکی ما را منعکس میکند و قصهگویی در مغز ما تعبیه شده است».

این نکته علمی به خوبی مشخص میکند که چرا مردم با اینکه
گوشی آیفون سالم و قابل قبول دارند ،باز هم هربار در صف معطل
میمانند و صدها دالر خرج میکنند تا گوشی جدید این برند را
بخرند .آنها مشتاق جدیدترین تغییرات و تجربه نو هستند.
JJهمیشه به آنچه میخواهید نمیرسید
ســال  1975ســه پژوهشــگر به نامهای ورچل ،لی و ادول
میخواستند بدانند افراد چگونه به کلوچههای موجود در دو ظرف
کامال شبیه به هم امتیاز میدهند .یک ظرف حاوی  10کلوچه بود
و ته ظرف دیگر فقط دو کلوچه مانده بود.
طبیعی اســت که بر اســاس یکی از اصول اولیه روانشناسی
به نام عرضه و تقاضا ،شــرکتکنندگان در این آزمایش به سمت
ظرفی که تقریبا خالی شده بود کشیده شدند .همین قانون و تجربه
را میتوانید در دنیای کســبوکار ببینید؛ درست مثل اوایل کار
فیسبوک ،روزگاری که این شبکه اجتماعی تنها برای دانشجویان
بود و همین موضوع خیلی سریع فیسبوک را جذاب کرد و بر سر
زبانها انداخت چون دسترسی به آن محدودیت داشت.
JJقصه بگویید
انسانها در طول تاریخ برای هم قصه گفتهاند ،گاهی از طریق
نقاشی روی دیوار غارها ،گاهی از طریق نمایشنامههای شکسپیر و
گاهی هم از فیلمهای هالیوودی .همانطور که پیتر گِبر ،کارآفرین
و تهیهکننده سینما میگوید« :دیگر معلوم شده است که قصهها
انتخابی نیستند ،حیاتی هستند .نیاز ما به آنها ماهیت تجربه ادراکی
ما را منعکس میکند و قصهگویی در مغز ما تعبیه شده است».
داستانها نهتنها ما را به دنیای دیگری میبرند بلکه قدرت فعال
کردن آن بخشهایی از مغز را دارند که با حواس ما مانند بینایی،
شنوایی ،چشــایی و بویایی در ارتباطاند .قصهها بخش احساسی
مغز را فعال میکنند ،همان بخشی که میتواند در تصمیم ما برای
خرید کردن موثر باشد.

روانشناسی تیم شما
رابرت ای كلی ،روانشناس نظریهای در مورد پیروان دارد و آنها را به چند دسته تقسیم میكند.
اگر شما رئیس یا مدیر یك شركت یا بخشی از یك كسبوكار هستید پیروان در واقع به معنای
كاركنان و همتیمیهای شماست .به عنوان كسی كه مسئولیت كار را در دست دارید میتوانید با
این راهنمایی و دستهبندی متوجه شوید كه چه تیپ افرادی با شما كار میكنند و بعد می توانید
توانمندیهای آنان را با این شناخت مناسب تقویت كنید.
تاییدكننده :این تیپ شخصیتی همان افراد «بلهگو» هستند .این افراد همیشه با مدیران موافقت
میكنند تا جایی كه حتی ممكن است به عملكردشان در كار ضربه بخورد .آنها افرادی وابسته و فعال
هستند و بیچون و چرا از مدیر و پروژههایی كه دارند دفاع میكنند.
منفعل :در این تیپ شخصیتی ،افراد تنها كاری را كه مستقیما به آنها گفته شود انجام میدهند،
نه بیشتر .آنها وابسته و منفعل هستند و نمیشود روی آنها نام متعهد یا مشتاق گذاشت .این افراد
ترجیح میدهند از دیگران پیروی كنند.
بیگانه :این تیپ شخصیتی شامل كسانی میشود كه در ظاهر با آنچه در جریان است موافقت
میكنند اما در دلشان ناراحت و منتقد هستند .این افراد مستقل و منفعل هستند و بنابراین تعهد
چندانی به رهبر گروه ،گروه و پروژهها ندارند.
سرمشق :این تیپ شخصیتی از پیروان ،بازیكنانی فعال هستند كه اغلب در انجام وظایف و حل
مشكالت دست به ابتكار عمل میزنند .آنها مستقل و فعال هستند و میدانند چگونه در حین كار
تیمی نقش سازندهای ایفا كنند .اینها كسانی هستند كه میتوان رویشان حساب كرد .این دسته
بهترین نوع پیروانی هســتند كه یك مدیر و رهبر میتواند داشته باشد .مدیر باید انواع تیپهای
شخصیتی كاركنان را در زیرمجموعه چنین كاركنانی جمع كند و از او یك سرمشق بسازد.
عملگرا :هدف اصلی این تیپ شــخصیتی از پیروان ،جان سالم به در بردن است .این افراد به
صورت بالقوه نه مستقل هستند ،نه وابسته ،نه فعال و نه منفعل .آنها عموما در پسزمینه یك كار یا
پروژه حضور فیزیكی دارند و گاهگاهی هم كاری انجام میدهند.
اگر بتوانید تیپ شــخصیتی و نحوه كاركــرد اعضای تیمتان را شناســایی كنید ،میتوانید
در زیرمجموعهتان انســجام بیشــتری ایجاد كنید و در عین حال این امكان را برای كارمندانتان
فراهم كنید كه بر اساس ظرفیتها و تواناییهایشان عمل كنند .تهیه پروندهها یا شناسنامههای
روانشناختی برای افراد هر تیم میتواند ابزار موثری برای رسیدن به این هدف باشد.
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تجـربــه
نگاه فایننشال تایمز به ورشكستگی نامهای مطرح دنیای كسبوكار

وقتی شرکتهای بزرگ
شکست میخورند باید نگران شویم؟

شكوفایی
شركتهای
كوچكتر در
سایهشكست
شركتهای
بزرگ یكی از
«رازهای مخوف»
كارآفرینی در
مناطقی است كه
استارتآپها در
آنجا بازار گرمی
دارند ،از دانمارك
گرفته تا كلرادوی
امریکا
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تا قبل از اینكه بحران اقتصادی ســال  2007دنیا را فراگیرد و
به خصوص امریکای شــمالی و کشــورهای اتحادیه اروپا را درگیر
كند ،داخل مرزهای این كشورها تبدیل شده بود به محل ظهور و
شكوفایی شركتهای بزرگ حوزه تكنولوژی ،خردهفروشی و بانكی و
مالی .نامهای بزرگی یك به یك سر میكشیدند و با صدها و هزاران
كارمند و منابع مالی به نظر تمامنشدنی در پی فتح جهان كسبوكار
بودند .اما بحران اقتصادی مثل طوفانی بود كه مشــخص میكرد
وقتی دریا متالطم میشــود ،چهكســی میتواند خودش را از شر
موجها به ساحل سالمت برساند و چهكسی در بحران غرقه میشود.
سقوط یك به یك شركتهای بزرگی كه تا آن زمان برای خودشان
كر و فری داشتند سبب شد تا ترس از آینده دامن كسبوكارهای
بسیاری را بگیرد .این ترس پس از مدتی جای خودش را به ثبات داد
و البته میزان رقابت میان شركتهای حوزههای مختلف را افزایش
داد ،اتفاقی كه به خصوص در حوزه تكنولوژی بسیار برجسته بود.
دور دوم ســقوط شركتها و نامهای بزرگ آغاز شد .برندهایی كه
نتوانستند آینده را به روشنی رقبای خود بگیرند كمكم تبدیل به
تاریخ شدند .نوكیا كه روزی امپراتور بیمثال تولید گوشیهای همراه
بود و حتی صدای زنگ تماســش هم برای همه آشنا بود ناگهان
در برابر سامســونگ و اپل بازی را باخت و حاال دیگر نامی از آن در
میان نیست.
رســانههایی که در حوزه کارآفرینی و استارتآپها هم دستی
دارند ،پُرند از مطالب گوناگــون در مورد درسهایی که میتوان از
تجربه شکست شــرکتهای بزرگ گرفت یا سراغ ریشهیابی علت
ظهور و افول غولهای بزرگ حوزه کسبوکار میروند .در برخی از
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شرکتها جلساتی در مورد شکست خوردن برگزار میشود و این
موضــوع جایی را در گفتوگوهای مدیران و تیمهای فعال بر روی
پروژههای مختلف باز میکند .تمامی این تالشها حاصل عصری
اســت که ورشکستگیها و حذف شــدنها و از نفس افتادنهای
بسیاری را به خود دیده است و کسانی که وارد بازی میشوند سعی
دارند نکاتی را ببینند که به نظرشان مدیران و شرکتهای پیش از
آنها قادر به دیدنشان نبودهاند .اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را ببینیم،
میشود گفت که ترس از شکست خودش تبدیل به محرکی برای
خالقیت و نوآوری شده است.
این تغییر و تحولها كه به دالیل مختلف رخ دادند سبب شدند
تا موضوع پابرجا نبودن شركتهای بزرگ تبدیل به دغدغهای جدی
در حوزه كسبوكار شود .اما آیا تمامی این افولها و شكستها الزاما
خبر بدی برای بازار كار به شمار میرود؟ جاناتان مولز ،روزنامهنگار
حوزه اقتصاد و كســبوكار در مطلبی به این ســوال كه خودش
مطرح كرده پاســخ داده است« :وقتی شرکتهای بزرگ شکست
میخورند باید نگران شویم؟» مولز از منظر رابطه شركتهای بزرگ
و شركتهای كوچك و البته استارتآپها به این ماجرا نگاه میكند.
آنچه در این بخش میخوانید ترجمه مقاله او در فایننشــال تایمز
است.
JJورشکستگان بزرگ
«وقتی شــرکتهای بزرگ شکســت میخورند باید نگران
شویم؟» ممکن است این ســوال عجیب به نظر برسد اما به هر
حال اخبار مشــکالت برندهایی که زمانی برای خودشان خدایی
میکردند از ســال  2008به بعد مرتب به گوش میرسد ،اخبار
شکستهای مربوط به شرکتهایی مانند بلکبری (تولیدكننده
گوشیهای تلفن همراه) ،تسکو (شركت خردهفروشی زنجیرهای در
بریتانیا) و اچاموی (شركت تولید و عرضه حوزه سرگرمی) .با همه
اینها من در این مورد توضیح میدهم که شکست کسبوکارهای
بزرگ برای کســبوکارهای کوچک موضوع مهمی است ،به دو
دلیل عمده:
اولین نکته اینکه شــرکتهای کوچک معموال برای قراردادها،
فضای فروش و حتی رشــد اقتصادی وابســته به برادران بزرگتر
(شرکتهای بزرگ) خود هستند .برای همین آنچه بر سر آنها میآید
دیگران را تحت تاثیر قرار میدهد.
دوم اینکه اخیرا تفاوت معناداری میان عملکرد اکثر شرکتهای
کوچک در مقایسه با برخی شرکتهای بزرگ به چشم میخورد و
دلیل این موضوع را میتوان در این مطلب پیدا کرد.
وقتی شــرکتهای بزرگ فرو میافتند به ســرخط خبرهای

بسیاری از کارمندان سابق بلکبری و بیکارشدگان پس از بحران ،راهحل را در میان اجتماع كسبوكارهای كوچك یافتهاند .یا خودشان دست به
تاسیس شركتهای تازه زدهاند یا به استخدام شركتهای كوچكی درآمدهاند كه به سرعت در حال رشد هستند .شركتهایی كه خود امید دارند
روزی پا جای پای بلكبری بگذارند و البته از اشتباهاتش درس بگیرند.

رسانهها چنگ میزنند و با وجود این ،نگران سرنوشتی هستند كه
پیش از آنها دامن نامهای بزرگی مانند وولورث (سوپرماركتهای
زنجیرهای) ،كومِت (فروشگاههای زنجیرهای فروش لوازم الكترونیك)
و بالك باستر (فروشگاههای زنجیرهای خرید و اجاره فیلم) را گرفته
است .با وجود هیاهوی افت و خیز این برندها ،عملكرد فروشگاههای
كوچكتر معموال نادیده میماند.
یكی از دالیلی كه ما باید نگران كســبوكارهای بزرگ باشیم
این است كه به نظر میرسد آنها واقعا عملكرد ضعیفتری نسبت
به كسبوكارهای كوچكمقیاس دارند( .سال  )2013یك آژانس
رتبهبندی اعتبار در بریتانیا به این نكته اشــاره كرد كه میزان كلی
ورشكســتگی و افول شركتها در حال كاهش است و با این حال
شمار شركتهای بزرگی كه با شكست مواجه میشوند در حال رشد
است .عددی كه در هنگام تهیه این گزارش ،از  0.08به  0.15درصد
رسیده بود ،یعنی حدود دو برابر.
ماكس فِرث ،مدیر شركت خدمات اطالعاتی اكسپرین (كه آمار
میزان افول و ظهور شركتها را در بریتانیا به ثبت رساند) میگوید:
«كاهش یكچهارمی نرخ ورشكستگی شركتها خبر خوبی است
اما این واقعیت كه میزان ورشكستگی شركتها رشد قابل توجهی
داشته است نشان میدهد كه هنوز از خطر نجستهایم .به خصوص
كه شكست شركتهای بزرگ میتواند زنجیره تامین منابع برای
شركتهای كوچكتر را مختل كند».
JJشکستهایمثبت
تا اینجا اوضاع ناامیدكننده اســت اما به ضعفهای شركتهای
بزرگ میتوان از زاویه دیگری هم نگاه كرد :چنین شكســتی امر
مثبتی است .این نكتهای است كه دنیل آیزنبرگ ،استاد دانشكده
كســبوكار دانشگاه كلمبیا و نویســنده كتاب قابل تاملی درباره
ماهیت كارآفرینان موفق به آن اشــاره دارد .نام كتاب او «بیارزش،
غیرممكن و احمقانه» اســت .آیزنبرگ در مقالهای كه برای نشریه
هاروارد بیزینس ریویو نوشت اشــاره كرده است كه فنالند امروز،
شاهد رشد فعالیتهای اســتارتآپها است و بخشی از این رشد
به خاطر شركت نوكیا است ،تا اینجای كار شركت عظیم این كشور
(به خاطر مشكالت بهوجودآمده) در حال نابودی دهها هزار شغل با
كیفیت باال بوده است.
ماجرای مشــابهی هم در واترلو اتفاق افتاد .شهری كه قلب به
اصطالح مثلث تكنولوژی در این كشور به شمار میرود .شهری كه
یادآور سقوط ناپلئون ،یكی از قدرتمندترین سردمداران فرانسه است
حاال به دلیل مشكالتی كه قهرمان محلیاش در عرصه كسب وكار
به وجود آورده شــناخته میشود :شركت بلكبری .تعدیل نیرو در
این شركت (كه در كمتر از یك دهه محصوالتش از مرحله همهگیر
شدن تا مرحله منسوخ شدن ســقوط كرد) به این معنا است كه
هزاران نفر از كاركنــان ماهر بلكبری حاال با نگرانی به دنبال كار
میگردند تا بتوانند از پس مخارج زندگی برآیند.
بســیاری از کارمندان ســابق بلکبری و بیکارشدگان پس از
بحران ،راهحل را در میان اجتماع كسبوكارهای كوچك یافتهاند .یا
خودشان دست به تاسیس شركتهای تازه زدهاند و یا به استخدام
شركتهای كوچكی درآمدهاند كه به سرعت در حال رشد هستند.
شركتهایی كه خود امید دارند روزی پا جای پای بلكبری بگذارند
و البته از اشتباهاتش درس بگیرند.

JJبرخاستن از میان خاکستر شرکتهای بزرگ
آیزنبرگ میگوید كه شكوفایی شركتهای كوچكتر در سایه
شكست شــركتهای بزرگ یكی از «رازهای مخوف» كارآفرینی
در مناطقی اســت كه اســتارتآپها در آنجا بازار گرمی دارند ،از
دانمارك گرفته تا كلرادوی امریکا .او البته اضافه میكند كه شكست
شركتهای كوچك تنها عامل كمككننده به شركتهای كوچك
نیست ،كاهشها و تعدیلها در بخش دولتی هم میتواند آثار جانبی
مشابهی داشته باشد.
آگوست سال  1987زیر فشار سرسختانه دولت امریکا ،اسرائیل
ناگهان برنامه «الوی فایتر» را كنسل كرد؛ برنامه دفاعی مهمی كه
قرار بود پاســخ اسرائیل به اف 16و معادل برنامه امریکا برای پیاده
كردن انسان بر روی كره ماه باشد .این تعطیلی سبب از دست رفتن
 1500تا  3000فرصت شــغلی شد .به فاصله كمی پس از كنسل
شدن برنامه الوی تعداد استارتآپهای اسرائیل افزایش چشمگیری
پیدا كرد .ریشهكن شدن یك برنامه مهم دولتی الزاما تنها مورد موثر
در این حوزه نیست.
داســتانها و تجربههایی از این دست میتواند قوت قلبی باشد
برای آنهایی كه در لندن و نیویورك مشغول كسبوكار هستند .اینها
همان نقاطی هستند كه بحران بانكی سبب شد هزاران نفر بانكدار،
وكیل و متخصص آیتی دربهدر به دنبال كاری تازه بگردند .از دل
خاكستر شركت لیمان برادرز (چهارمین بانك بزرگ سرمایهگذاری
در امریکا كه در پی بحران مالی این كشــور در سال  2008اعالم
ورشكستگی كرد) و تجربه نزدیك به مرگ ( RBSبانك سلطنتی
اســكاتلند) و بانك بریتانیایی لویدز ،حاال شاهد شكوفایی اجتماع
استارتآپها از شوردیچ در بریتانیا گرفته تا منهتن در امریکا هستیم.
الزم نیســت حتما اقتصاددان باشــید تا ببینید چرا شكست
شركتهای بزرگ میتواند به نفع شركتهای كوچك باشد .كافی
است از داروین بپرسید! (اشاره به نظریه تكامل داروین) دفعه بعدی
كه میشنوید یك شركت بزرگ با خطر ورشكستگی روبهرو شده
است ،در ذهن داشته باشید كه تراژدی این شركت ممكن است پایه
شكوفایی استارتآپ یك میلیارد دالری بعدی باشد.

از دل خاكستر
شركتلیمان
برادرز (چهارمین
بانك بزرگ
سرمایهگذاری
در امریکا كه در
پی بحران مالی
این كشور در
سال  2008اعالم
ورشكستگی كرد)
و تجربه نزدیك
به مرگ RBS
(بانكسلطنتی
اسكاتلند) و
بانكبریتانیایی
لویدز حاال شاهد
شكوفاییاجتماع
استارتآپها
از شوردیچ در
بریتانیاگرفتهتا
منهتن در امریکا
هستیم
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تجـربــه

دو روی سكه

شكستها و موفقیتهای استیو بالمر ،مدیرعامل سابق مایكروسافت
«آموختن از اشتباهات دیگران از آموختن از موفقیتهایشان مهمتر است چرا كه باعث میشود شما لزوما همان تجربیات تلخ را تكرار نكنید ».نویسنده مقالهای درباره موفقیتها و
شكستهای استیو بالمر ،مدیرعامل سابق مایكروسافت معتقد است كه برای موفقیت در كار مدیریت باید هر دو روی سكه را دید .آنچه در این بخش میخوانید ترجمه بخشهایی از مقاله
نشریه الكترونیكی  CIOاست كه به برخی از ضعف و قوتهای بالمر اشاره كرده است.

JJكار را كامل انجام دهید یا اصال سراغش نروید
پیش از اینكه بالمر به عنوان مدیرعامل مایكروسافت مشغول به فعالیت شود ،ویدئوی
ناخوشایندی از او منتشر شده بود كه به «پسر میمونی» معروف شده بود .ویدئو مربوط به
زمانی بود كه او در جمع تیم فروش مایكروسافت حاضر شد تا به عنوان سخنران انگیزشی
برایشان حرف بزند( .ویدئو او را نشان میداد كه همراه موسیقی ،روی سن جست و خیز
میكرد و فریاد میكشید ).او در این سخنرانی به كاركنان مایكروسافت گفت كه روی یك
چیز تمركز كنند :توسعه نرمافزار.
این شــیوه به هیچ عنوان در میان سخنرانان انگیزشــی غیرمعمول نیست .از این
سخنرانان انتظار میرود كه پرشور و پرتحرك باشند .به عالوه آنطور كه در آینده معلوم
شد آنچه او در مورد اهمیت توسعه نرمافزار گفت یك پیشبینی مهم بود چون موضوعی
كه گوگل و اپل را در رقابت با مایكروسافت جلو انداخت و منجر به شكلگیری اندروید
و  IOSشد همین بود .اما جمعیت به جای تشویق نحوه اجرای بالمر و آیندهنگریاش او
شورش را از دست داد .او در فضای
را مســخره كرد .بالمر این موضوع را به دل گرفت و َ
خصوصی این شور را به صورت پرت كردن اشیا و دادوبیداد نشان میداد.
JJخالصه بگویید
بسیاری از مردم حرفی را كه باید در دو جمله بگویند در دو صفحه میزنند .اما بالمر
از این دسته نیست؛ او در سه كلمه حرفی را میزند كه دیگران نمیتوانند .صراحتش این
اجازه را به او میدهد كه آدمهای بیشــتری را تحت تاثیر قرار دهد .وقتی یك شركت
بزرگ را اداره میكنید یا با رسانهها حرف میزنید ،پرگویی در بهترین حالت هم
سبب اتالف وقت و ناشنیده ماندن نكتههای شما میشود ،شنوندگان سراغ
فكرهای خودشان میروند و نتیجه شاید شنیدن حرفی باشد كه شما
اصال قصد گفتنش را نداشتهاید .بالمر همیشه الگوی ایجاز بوده است و
این موضوع همیشه به نفعش بوده.
JJعددها اهمیت دارند
بالمر اهل عدد و رقم بود .در جهانی كه كارها بیشتر و بیشتر از قبل
به دست تحلیلگران اداره میشود ،این توانایی در آینده حتی از آنچه
در زمان اداره مایكروســافت وجود داشت هم ارزش
بیشتری پیدا خواهد كرد .عددها شما را وادار
میكنند كه به دادههای قابل اندازهگیری
نگاه كنید و در پی یافتن اطالعات محكم
و دقیق باشــید و در ضمن همواره با
موضوعاتی چالش داشته باشید كه
واقعا اهمیت دارند.

146

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادودو ،خرداد 1397

تمركز بالمر بر عددها شاید كمی بیش از اندازه بود .با این حال اگر در نظر بگیریم كه
این عددها موفقیت و شكست شما را تعریف میكنند ،زمینه قدرتمند و عالقه داشتن
به فهم اعداد همان چیزی است كه مدیران موفق و مدیران شكستخورده را از هم جدا
یكند.
م 
JJآدمها را بر اساس وفاداری انتخاب كنید نه صالحیت
این یكی از اشتباهاتی است كه بالمر مرتكب شد .پیشنهاد من این نیست كه سراغ
گزینههای بیصالحیت بروید ،نكته اصلی این است كه افراد وفاداری را كه میتوانند كار
تیمی كنند به افراد قابلی كه خودمحور هســتند و با دیگران رابطه درستی نمیگیرند،
ترجیح دهید.
عواملی كه شــركت را از كار انداخت و بسیاری از بزرگترین خطاهای مایكروسافت
را رقم زد ،حاصل ناتوانی افراد بســیار قابل در كار مشــترك با همكارانشان بود .شاید
بخشــی از تقصیر به گردن رتبهبندیهای اداری باشد كه كارمندان را در برابر هم قرار
میدهد اما بخش زیادی از آنچه در مایكروسافت اتفاق افتاد به گردن افراد باهوشی بود
كه میتوانستند به خوبی دیگران را به بازی گیرند .نتیجه نهایی تعداد زیادی آدم قابل
و باهوش بود كه از پشــت به دیگران خنجر میزدند .این مهارتی نیســت كه بخواهید
مجال بال و پر گرفتنش را بدهید ،به خصوص اگر در موقعیتی باشید كه احتمال خنجر
خوردنتان از پشت زیادتر از بقیه باشد.
JJمدیر مغازه قبلی نباشید
بالمر این نكته را هرچند كمی دیر ،در انتهای كار فهمید .تا آخرین مرحله
بازســازی سازمانی مایكروســافت ،بالمر عمال در حال اداره «شركت بیل
گیتس» بود بدون اینكه مهارتهای منحصربه فرد او را داشته باشد .در
سوی دیگر استیو جابز بود كه اپل را تبدیل به شركتی كرد كه میتوانست
ادارهاش كند.
به عنوان مدیر جدید شــما دو گزینه پیش رو دارید :مهارتهایتان
را با آنچه مورد نیاز ســازمان اســت تطابق دهید یا سازمان را بر اساس
مهارتهایتان تغییر دهید .بالمر متخصص نرمافزار نیست و با توجه به اینكه
مایكروسافت حول یك متخصص نرمافزار شكل گرفته بود تا همین
اندازهای هم كه موفقیت كســب كرد باید به مهارتش
آفرین گفت .بالمر هرگز نمیتوانســت خودش را
تا ســطح بیل گیتس باال بكشد اما رفتهرفته
تغییراتی را در مایكروســافت پدید آورد كه
تواناییهــای منحصربهفرد خودش را بهتر
منعكس كند.
بخش زیادی از آنچه در مایكروسافت
اتفاق افتاد به گردن افراد باهوشی
بود كه میتوانستند به خوبی دیگران
را به بازی گیرند .نتیجه نهایی تعداد
زیادی آدم قابل و باهوش بود كه از
پشت به دیگران خنجر میزدند

 ...........................آیندهپژوهی ...........................

دوپینگ اقتصادی جواب نداد
انتخابات زودهنگام در ترکیهچه ربطی به اقتصاد دارد ؟

آیندهپژوهی
[ آینده فناوری ]

خانهتکانی در یوتیوب :درسی برای آیندگان
خودکشی نجفی اقدم آخرین شاهد آشفتگی کسبوکاری بود که باید خود را جمعوجور کند
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تحلیلگر کسبوکار
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از تلویزیون سنتی
پیشرو بود
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سوزان ُویچیتسکی ،مدیرعامل «یوتیوب» ،در یک جلسه در طبقه
دوم دفتر مرکزی شــرکتش در ســن برونو در کالیفرنیا بود که صدای
اولین شلیک را شنید؛ از بیرون میآمد؛ چند شلیک دیگر هم دنبالش
آمد .برخی از کارکنان او برای خروج از ساختمان میدویدند؛ دیگران به
اتاقهای کنفرانس پناه بردند .آنهایی که در حال خوردن ناهار در پاسیوی
بیرونی بودند ،به زیر میز رفتند.
پلیس سن برونو روز بعد در  4آوریل در یک نشست خبری تایید کرد
که شلیککننده مظنون زنی 39ساله به نام نسیم نجفی اقدم بوده است
که یک شخصیت اسرارآمیز در رسانههای اجتماعی از سن دیگو به شمار
میرفته اســت .او تنها زندگی میکرده و کانال پرمخاطبی در یوتیوب
داشته که ویدئوهایی درباره گیاهخواری ،بدنسازی و حقوق حیوانات در
آن میگذاشته است .طبق گفته پلیس ،او از یوتیوب بهشدت عصبانی
بوده چون میگفته که این شــرکت در سطح بینالمللی دسترسی به
ویدئوهــای او را محدود میکرده و بهاینترتیب ،مانع کســب درآمد او
میشده استُ .ویچیتسکی بعد از این ماجرا در توئیتی نوشت« :ما دور
هم جمع خواهیم شد و در قالب یک خانواده زخمهایمان ترمیم خواهد
شد».
این حادثه از این لحاظ که چطور زندگی روزمره امریکایی اینطور
افسردهکننده است ،تراژیک و ناراحتکننده بود .هشداری نیز بود برای
گســترش خیلی زیاد یوتیوب که طی ســال گذشته ،از یک بحران به
بحرانی دیگر پرتاب میشد .درحالیکه دونالد ترامپ به طریقی یا از یک
طریق دیگر ،فیسبوک و توئیتر را در تیتر رســانهها نگه داشته است -
البته به شکلی نامطلوب  -یوتیوب در حال نبرد با محدود کردن تبعات
سیاهترین اتفاق جامعه خالق وسیع و غیرمتمرکز خود بوده است.
از یک نظر ،اتفاقات در حال بدترشدن است؛ «پیو دای پای» ،کمدین
سوئدی که یکی از محبوبترین شخصیتها در یوتیوب است ،در این
شبکه فیلمی در حمایت از نازیها گذاشت .روزنامه تایمز لندن گزارش
داد که بســیاری از برندهای رســانههای جریان اصلی ناخواسته مورد
اســتفاده تبلیغات افراطیها و افراد مشکلدار قرار میگیرند .بمبگذار
منچستر گفته بود که از یک فیلم در یوتیوب یاد گرفته بوده چطور بمب
بسازد .یک سلسله از تحقیقات نشان داد که الگوریتمهای این شرکت
ویدئوهای نامناسب را در دسترس کودکان قرار میدهد .بعد از چندین
حادثه تیراندازی ،افراد حامی تئوری توطئه به سوی یوتیوب روانه شدند
و مدعی بودند که ویدئوهای این شبکه درباره کنترل اسلحه در امریکا
باعث این کشتارها شده است .والدین کودکانی که در حادثه تیراندازی
مدرسه ابتدایی سندی هوک کشته شدند ،از این شرکت شکایت کردهاند
که کودک تیرانداز از ویدئوهایی که در آن دیده الهام گرفته است.
یوتیوب سالها جلوی بازاریابها به این مینازید که نگاه اقتصاد آزادش
به سازندگان ویدئو ویژگی این شبکه اجتماعی است ،نه نقطهضعف آن.
این شــرکت در ایجاد یک شکل از ســرگرمی جمعی دموکراتیکتر،
متنوعتر و اصیلتر از تلویزیون سنتی پیشرو بود و استداللش این بود
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که به دلیل وابستهنبودن به تهیهکنندگان ،مدیران شبکههای تلویزیونی
یا نهادهای نظارتی ،توانسته است این کار را بکند .به لشگر سازندگانی
ویدئو در یوتیوب که باالی سر اینترنت پرواز میکنند ،کمترین راهنمایی
یا دیدگاه ارائه شــده است .رشتههای درهمتنیده حوادث بد برای این
شبکه ،بهسختی میتواند تا حدی رشد کند که  1.5میلیارد کاربرش در
ماه از آن روی برگردانند.
سازندگان ویدئو و آگهیدهندگان شاید از سیاستهای تحریریهای
ناقص و روابط عمومی و اطالعرســانی تاسفبار یوتیوب ناراضی باشند،
اما تعداد شــبکههای مشابه معدودی هستند که بتوانند به این میزان
مخاطب در میان جوانان دســت پیدا کنند .در نتیجه ،سال بد ،آشفته
و هولناک یوتیوب به احتمال زیاد برای شرکت مادر آن ،گوگل ،سالی
بهشدت سودآور بوده است.
یوتیوب با فاصله زیاد ،بهتر از دیگر شبکههای مشابه ویدئو قادر بوده
اســت از تکانهای سیاســی پرهیز کند که این امر ،تا حدی به خاطر
این است که سیاســتمداران و بددهنهای رسانهای خیلی آن را نگاه
نمیکنند .انحرافات این وبسایت تازهتر از فیسبوک است ،یک شبکه
اجتماعی که بهطور فعال به ستاد ترامپ کمک کرد تا آگهیهای هدفمند
به کاربران بفرستد .همچنین مشکالتش تازهتر از توئیتر است ،بزرگترین
پلتفرم مورد استفاده رئیسجمهور امریکا به دلیل اینکه یوتیوب شبیه
به یک شبکه اجتماعی نیســت ،تشخیص اینکه چطور هولناکترین
ویدئوهایش پخش میشــود دشوار اســت .در پاییز گذشته ،وقتی که
فیسبوک ،توئیتر و گوگل وکالی خود را به جای مدیران عامل فرستادند
تا درباره دخالتهای روسیه در انتخابات امریکا ،در کنگره شهادت دهند،
گروه گوگل مرتبا تاکید میکرد که یوتیوب و دیگر داراییهایش واقعا
شبکه اجتماعی نیستند و بنابراین نمیتوانند مورد سوءاستفاده مهاجمان
اینترنتی ،رباتها و تبلیغاتچیها قرار بگیرند.
با این حال ،یوتیوب بســیار شبیه به فیسبوک و توئیتر ،برای رشد
خود بسیار بیشتر از سالمت اولویت قایل است .هنری فرید که مشاور
ارشد پروژه «اکستریمیست کانتر» است و روی شرکتهای اینترنتیای
مطالعه میکند که فیلمهای پورنوگرافی یا پیامهای تروریستی منتشر
میکنند ،میگوید در میان شرکتهایی که با آنها کار میکند« ،گوگل
کمتر از همه پذیرا اســت» .او میگوید« :یوتیوب با هر بدبیاری کامال
شــوکهکننده عمل میکند .یوتیوب مثل یک کازینو توی السوگاس
است که میگوید :اوه ،ما باور نمیکنیم مردم  36ساعت در یک کازینو
وقت بگذرانند .انگار اینطوری طراحی شده است».
اما گوگل یا یوتیوب مسائل را اینطوری نگاه نمیکنند .یوتیوب طی
یک سال گذشته ،بیشترین تغییرات را نسبت به روزهای اول خود داشته
است .تالش کرده ویدئوهای نامناسب را از ویدئوهای مناسب جدا کند
و همچنین آگهیها را از فیلمهای غیرتبلیغاتی متمایز کند .اما از نظر
داده ،چه این شــبکه اشتراکگذاری ویدئو و چه شرکت مادر آن ،هنوز
با این مسئله دســت و پنجه نرم میکنند که چطور باید برنامهریزی

مدیران یوتیوب اغلب از این استعاره استفاده میکردند که این شرکت مثل یک شهرستان
کوچک است که بسیار بزرگ شده و بهسرعت رشد کرده است اما نظام شهرداری آن
نتوانسته است همپای این رشد جلو بیاید.

کننــد تا اوضاع انبوه دادههایی که در اختیار دارند بهتر شــود .همین
اواخر ،یوتیوب قبول کرد که گزارشگران مجله بلومبرگ بیزینسویک
به درون آن راه بیابند و با یک دوجین از کسانی که در آنجا کار میکنند
مصاحبه کنند .این مصاحبهها توانست زوایای درونی این شرکت را آشکار
سازد و همچنین بسیاری از کســانی که درباره مسائل حساس داخل
شرکت صحبت کردند ،خواستند نامشان منتشر نشود .در مجموع ،این
مصاحبهها نشــان داد که هنوز این شرکت در حال کلنجاررفتن برای
رسیدن به یک نقطه توازن بین آزادی بیان مشارکتکنندگان در تولید
محتوا با نیاز جامعه به حفاظت از خود است .رابرت کینکل ،مدیر بخش
کســبوکار یوتیوب ،میگوید« :کل جهان کمتر ثبات دارد و بیشــتر
قطبیشده است .به همین دلیل ،مسئولیت ما هم بسیار بیشتر است».
در مصاحبههایی که مدیران یوتیوب در مجتمع مرکزی خود در سن
برونو داشــتند ،اغلب از این استعاره استفاده میکردند که یوتیوب یک
شهرستان کوچک است که بســیار بزرگ شده و بهسرعت رشد کرده
است اما نظام شهرداری آن نتوانسته است همپای این رشد جلو بیاید.
کینکل میگوید« :برای اینکه ما از یک شهرستان کوچک تبدیل به یک
شهر شویم ،نیاز به زیرساختهای مناسب داریم .این کاری است که ما
ساختن آن را شروع کردهایم».
اما کمترین زیرســاخت ،به گفته هانتــر واک که مدیر گروه تولید
یوتیوب از ســال  2007تا  2011بوده ،این است که این شرکت دست
به انتخابهای آگاهانه بزند .وقتی که بازارها در سال  2008بر اثر بحران
مالی جهانی سقوط کردند ،گوگل بودجه یوتیوب را کم کرد و کارکنان
وادار شدند تالش برای امن نگه داشتن جامعه کاربران این شرکت را کنار
بگذارند؛ کارهایی مثل گشتزدن در بخش کامنتهای نامناسب یوتیوب.
واک میگوید« :از نظر من ،این گناه اصلی یوتیوب بود ».خود شــرکت
یوتیوب نیز در یک ایمیل به ما اعالم کرده اســت که «اعتماد و امنیت
همیشه باید اولویت اول باشد 10 .سال پیش این مسئله برای ما صدق
میکرد و هنوز هم درست است».
طی دو ســال میزان ویدئوهایی که روی یوتیوب گذاشته میشد
دو برابر شــده است .تا سال  ،2010هر دقیقه  24ساعت ویدئو روی
یوتیوب بارگذاری میشــد که امروزه به  450ســاعت در هر دقیقه
رسیده است .ناگهان این شرکت به یک سیستم بهتر نیاز پیدا کرد تا
به بینندگانش کمک کند چیزهایی را که میخواهند ببینند راحتتر
پیدا کنند.
در سال  ،2010یوتیوب یک برنامهنویس فرانسوی را استخدام کرد
و او خیلی زود شروع کرد به نوشتن الگوریتمهایی که بتوانند بینندگان
را خیلی بهتر با ویدئوهایی که آنها را بیننده وبســایت نگه میدارد،
مطابقت دهند .ســرانجام ،مهندسان یوتیوب یک فرمول ساده و برنده
پیــدا کردند :وقتی بیننده یک ویدئو را تمام میکند ،فورا یک ویدئوی
دیگر به او پیشنهاد میشود که عنوانی مشابه با ویدئوی قبلی دارد و از
نظر حساسیت ،سطح حساسیتی برابر با آن را دارا است .برنامهنویسان
یاد گرفتند که میتواند با ظاهر ســاختن ویدئوهایی که نشان دادهاند
میتوانند مخاطب را بیننده وبســایت نگه دارنــد ،میتوانند میزان
درگیری کاربران با وبســایت را باال ببرنــد و به این ترتیب ،به اهداف
آگهیدهندگان دست پیدا کنند.
اما با گذشت زمان ،مدیران و برنامهنویسان یوتیوب دریافتند که برای
رسیدن به هدف بیشترین درگیری بینندگان ،معموال ویدئوهای بیارزش
و آشغال یا مسائل مشکلدار مثل ویدئوهای گروههای حامی تروریسم
یا منکران هولوکاســت ،در باالترین اولویت پیشنهاددادن به مخاطبان

یوتیوب طی یک سال گذشته ،بیشترین تغییرات را نسبت به روزهای اول
خود داشته است .تالش کرده ویدئوهای نامناسب را از ویدئوهای مناسب
جدا کند و همچنین آگهیها را از فیلمهای غیرتبلیغاتی متمایز کند .اما از
نظر داده ،چه این شبکه اشتراکگذاری ویدئو و چه شرکت مادر آن ،هنوز
با این مسئله دست و پنجه نرم میکنند که چطور باید برنامهریزی کنند تا
اوضاع انبوه دادههایی که در اختیار دارند بهتر شود

قرار میگیرند .اگر شما از یک موضوع خوشتان بیاید ،یوتیوب مدام یک
ویدئوی دیگر در اینباره و ویدئوی دیگر و باز هم ویدئوهای دیگری به
شما نشان میدهد؛ مثل یک موش که از یک خوراکی خوشش میآید و
آنقدر از آن میخورد که دیگر توان خوردن بیشتر ندارد .بنابراین شما در
یک حباب محتواهای فیلترشده گیر میافتید که فقط محتواهای مشابه
را به شما عرضه میکند و راهی هم ندارید که از آن فرار کنید.
با اینکه یوتیوب ســریع رشــد کرده بود اما آگهیدهندگان تا سال
 2010با نگرانی به آن نگاه میکردند و درآمدش از طریق آگهی افزایش
نیافت .اما از آن ســال که کینکل از نتفلیکس به یوتیوب آمد ،اوضاع
تغییر کرد و درآمدها بهشــدت افزایش پیدا کرد .او سازندگان آماتور را
تقسیمبندی کرد و با آنها همکاری و تالش کرد در برنامهسازی به آنها
کمک کند .اما ماجرا اینجا است که آینده این شرکت نمیتواند در این
مسیر پیش برود .یوتیوب نیاز دارد که اینهمه ویدئوی بیارزش را که
روی هم تلنبار کرده نظم و ســامان دهد و این کار را باید سریع انجام
دهد تا مانند سال گذشته گرفتاریهای بیشتری برای خود درست نکند.
این کاری اســت که هر شــرکتی در این عرصه برای بقا در آینده باید
انجام دهد.

سازندگان ویدئو
و آگهیدهندگان
شاید از
سیاستهای
تحریریهای ناقص
یوتیوب ناراضی
باشند ،اما تعداد
شبکههایمشابه
معدودیهستند
که بتوانند به این
میزان مخاطب در
میان جوانان دست
پیداکنند
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با اینکه میزان فروش ساعتهای سوئیسی در کل جهان کاهش
یافته ،این صنعت بیکار ننشسته و تالش میکند که در دوران جدید
خود را از گزند انقراض حفظ کند.

آیندهپژوهی
[ آینده صنعت ساعت سازی ]

آینده مبهم صنعت ساعتسازی سوئیس

جوانها دیگر عالقه چندانی به خرید ساعتهای سنتی ندارند
پدرتان ممکن بود که یک ساعت سوئیسی بخرد اما امکان
ندارد شما این کار را بکنید .شما در طول زندگیتان از تلفن
متیو دالتون
همراه برای پیبردن به زمان اســتفاده میکنید و به جای
گزارشگر صنایع لوکس
اینکه پول بدهید تا یک ســاعت سوئیســی بخرید ،بیشتر
دوست دارید این پول را صرف فرارکردن از کار و رفتن برای
ل
منبع   والاستریت ژورنا 
تعطیالت به کاســتاریکا بکنید تا عکس مستند به آن سفر
چرا باید خواند:
را در اینســتاگرامتان بگذارید .ژان کلود بی ِور که مدیرعامل
صنایع و حوزههای
یک شرکت سازنده ساعت در سوئیس است ،میخواهد این
کسبوکار در طول
نگرش را تغییر بدهد .او که برای شرکت ساخت لوازم لوکس
زمانتغییرمیکنند
«هنسی لویی ویتون» کار میکند ،میبیند که جوانترها از
و قرار گرفتن آینده
صنعت او که عمری به طول قرنها دارد گریزان هستند .یکی
برخی کارها مثل
از ماموریتهای او این اســت که عالقه جوانها را به ساعت
ساعتسازی در
جلب کند ،قبل از اینکه خیلی دیر شده باشد .بیور میگوید:
سوئیس در ابهام،
«این اولین بار است که افراد جوان ساعت نمیخرند .زمان
نمونه خوبی برای این
همه جا هست .چرا باید آنها چیزی را بخرند و دور مچشان
دگرگونیها است.
ببندنــد که همه جا میتواننــد آن را پیدا کنند؟» مدیران
صنعت ساعتســازی در سرتاسر سوئیس با سؤالی مشابه
درگیر هستند .آنها چطور میتوانند مشتریان جوان را متقاعد کنند که یک ساعت که با اجزای
مکانیکی کار میکند و قیمتی به اندازه یک اتومبیل دارد ،به آنها ربط پیدا میکند؟ و در همین
زمان ،تولیدکنندگان سنتی ساعت شاهد ظهور شرکتهایی مثل «اپل» و دیگر شرکتهای حوزه
فناوری هستند که بازار را با تولید ابزارهای فناوری که دور مچ بسته میشوند و قابلیتهایی بسیار
باالتر از ساعتهای مکانیکی دارند ،به هم میریزند .مصائبی که صنعت ساعتسازی سوئیس
با آن مواجه شده ،از سال  2015که فروش این صنعت بهشدت کاهش یافت ،زیادتر شده است.
مشتریان چینی که برای دو دهه باعث رونق کسبوکار ساعت شده بودند ،میزان خرجکردن خود
را در این زمینه کاهش دادهاند .میزان فروش در غرب نیز به همین ترتیب است .بین سالهای
 2014تا  ،2016میزان صادرات جهانی ساعتهای سوئیس  13درصد کاهش یافته است .در سال
گذشته ،میزان صادرات  2.7درصد افزایش یافت اما هنوز مشکالت در بخش کاالهای لوکس خود

را در ساعتهای سوئیس نیز نشان میدهد.
این کاهش در فروش باعث شد که ساعتسازان سوئیسی صدها کارگر را اخراج کنند و هزاران
ســاعت برگشتی از فروشگاهها داشته باشند که فروش نرفتهاند و جواهرات آن را باید بردارند و
قطعات فلزی آن را ذوب کنند .آنتونیو کالکه ،مدیرعامل یکی دیگر از شرکتهای سازنده ساعت
در سوئیس میگوید« :این فقط یک بحران نیست .ما باید در مدل کسبوکار موجود تجدیدنظر
کنیم».
اما شرکتی که بیور مدیرعامل آن است ،در سالهای اخیر توانسته به رکورد فروش  3.8میلیارد
یورویی دست پیدا کند که به معنی  10درصد افزایش فروش طی سه سال اخیر است .حتی در
ســال  2016که سختترین سال برای ساعتسازان سوئیسی بود ،فروش این شرکت  5درصد
افزایش داشت .رمز موفقیت این مدیرعامل این بود که توانسته دوباره با جوانها ارتباط برقرار کند.
او میگوید که فرهنگ جوانهای امروزی گاهی او را سردرگم میکند اما توانسته بهتدریج نیازهای
جوانها را بشناسد و صنعت ساعتسازی خود را با آنها سازگار کند .خودش میگوید« :اگر شما با
کسی که زبان التین میداند ،التینی صحبت نکنید ،حرفتان را نخواهد فهمید».
او توانســته از طراحان ُمد استفاده کند تا ســاعتهایی مطابق سلیقه جوانها تولید کند.
همچنین اولین ساعت هوشمند سوئیسی را روانه بازار کرده است .او از استعاره زبان التین برای
مشتریان جوان استفاده میکند و میگوید که در دهه  1960کلیسای کاتولیک به جای اینکه
روی زبان التین تعصب داشته باشد ،اجازه داد در کلیساهایش از زبانهای دیگر هم استفاده شود
و بنابراین توانسته به بقای خود ادامه دهد .در صنعت ساعتسازی سوئیس نیز همین امر صادق
اســت و ساعتسازان بهتدریج باید به سمت حوزههایی حرکت کنند که جوانها به آن حوزهها
عالقه دارند و با این کار ،کل صنعت حفظ شود .برای مثال ،همین شرکت یک ساعت در مدل
«جی-زد» درســت کرده اســت که هر کدام  17هزار و  900دالر قیمت دارد و مدلهایی که با
طالی زرد درست شدهاند تا  33هزار و  900دالر قیمتشان افزایش مییابد .دلیل موفقیت این
ساعت این بوده است که پشت آن شفاف است و پیچیدگی موتور مکانیکی این ساعت برای کسی
که از آن استفاده میکند کامال به چشم میآید .چنین ابتکاراتی است که میتوان جوانها را به
سوی ساعتهای سوئیسی جذب کند و آنها را همچنان مشتری این بازار نگه دارد .بنابراین باید
گفت با اینکه میزان فروش ساعتهای سوئیسی در کل جهان کاهش یافته ،این صنعت بیکار
ننشسته و تالش میکند که در دوران جدید خود را از گزند انقراض حفظ کند.
صادرات ساعت سوئیس

 20میلیارد فرانک سوئیس

بقیه جهان:
 13.59میلیارد
فرانک سوئیس

کاهش در فروش باعث شد که ساعتسازان سوئیسی صدها کارگر را اخراج کنند و هزاران
ساعت برگشتی از فروشگاهها داشته باشند که فروش نرفتهاند و جواهرات آن را باید بردارند
و قطعات فلزی آن را ذوب کنند.
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اگر شرکتهای کوچک و متوسط از ارزهای رمزنگاریشده در نظام پرداختهای خود
استفاده کنند ،بهطور بالقوه قادر خواهند بود هزینههای انتقال پول خود را کاهش دهند و
زنجیره عرضه خود را در میان فروشندگان جهانی با انتقالهای بینمرزی بهبود بخشند.

[ آینده پول ]

آینده نظام بانکی در تسخیر پول رمزنگاریشده

پول دیجیتال نقلوانتقال پول را در جهان با انقالب مواجه خواهد ساخت
وقتی انجام تراکنشهای مالی پولهای رمزنگاریشده ،بههمپیوسته و بدون
وقفه در دسترس همگان قرار بگیرند و عموم به آنها اعتماد کنند ،میزان استفاده
عمومی از این فرایندها افزایش خواهد یافت و خیلی از راههای امور مالی کوتاهتر
خواهند شد .در این وضعیت ،پول نقد ،خطوط اعتباری و بانکی کامال نزد مردم
بالاستفاده خواهند ماند چون این فرایندها نیازمند منتظرماندن در طول زمانی
نامعلوم اســت و بدتر از آن ،باعث میشود که اندوختههای مالی از نظر ارزش
کاهش پیدا کنند و صاحبان دارایی خسارت ببینند .اما با پولهای رمزنگاریشده
میتوان ســرعت انتقال را باال برد و همچنین میزان هزینــه را کاهش داد و
ی بینمرزی را ایمنتر از گذشــته انجام داد .ارز رمزنگاریشده
انتقالهای حت 
از یک سیستم بانکی استفاده میکند از این لحاظ که این سیستم بتواند فرایند
انتقال پول را قابلتوجیه و پیشــرفته بکند و کل تراکنش را تضمین کند .با
افزایش سرعت استفاده از فناوری بالک چین که ستون فقرات رمزنگاری است،
کل نظام بانکی جهانی تسهیل خواهد شد .اساسا ،رمزنگاری باعث قطعشدن
دست واســطهها میشود ،کسانی که به اشتباه نقشی به آنها سپرده شده که
در عرصهای گستردهتر ،وجودشان ضروری نیست .جهان رمزنگاری که تحت
نظارت جایی نیست ،یکی از قدرتمندترین فرایندهای عصر دیجیتال است و
برای پردازش پرداختها ،سیستم بهتری است .در این حال ،گفته میشود که
سه روش رمزنگاری به دموکراتیککردن فراکنشهای جهانی کمک میکند.
JJاستفاده از نرمافزار
این نوع واحد پولی رمزگذاریشــده یک شــکل دیجیتال از واحد پولی
اســت و سخت نیســت که این مفهوم را مرتبط با چیزی بدانیم که جلوی
چشم مشتری جعل میشود .اما مسئله این نیست .پول رمزنگاریشده یکی
از ســختترین واحدهای پولی از نظر تقلب در ویژگیهای امنیتی آن است.
هرکســی میتواند هنگام تجارت با آن احســاس راحتی کند چون به لطف
قدرت بالکچینهایی که آن را میسازند ،از دستکاری و تقلب مصون است.
عالوه بر این ،کسبوکارها باید احساس قدرتیافتن بکنند وقتی از واحد
پولی رمزنگاریشده استفاده میکنند ،چون تضمین اساسیای وجود دارد که
پول میتواند برگردد ،بهخصوص اگر برای تراکنشها و تولید واحد پولی از یک
نرمافزار مورد اعتماد بهصورت درستی استفاده شده باشد .یک نکته دیگر هم
هست که باید توجه کرد :بانکها نمیتوانند در محیط ارزهای رمزنگاریشده
به کارآمدی نرمافزارهایی کار کنند که تبادالت پولی بزرگ را انجام میدهند،
بهویژه در تبادالت بینمرزی .این نرمافزار است که میتواند فرایند رمزنگاری
تراکنشها را انجام دهد و آنها را در دفاتر حسابداری ثبت کند و از فرایند تولید
بالکچینها حفاظت کند؛ درســت برعکس فرایندهای داخلی بانکها و به
همین دلیل است که ممکن است زمان بیشتر برای آنها صرف شود.
JJتولید پول در ابعاد جهانی
چرا فرایند فرستادن پول به سرتاسر جهان آسان نیست؟ این پول شما است،
درست است؟ چرا فرستادن امن پول ،روزها یا حتی هفتهها طول میکشد؟ آیا
شما نباید قادر باشید به طور دلخواه پول را منتقل کنید و مطمئن باشید که

بدون پرداختن هزینههای سنگین انتقال در این روش ،فرایند جابهجایی پول
انجام میشود؟ این سؤاالت آ ن چیزهایی است که تب پول رمزنگاریشده به
وجود آورده است .وقتی ارز رمزنگاریشده منتقل میشود ،برخی از فرایندها
میتوانند اساسا این روند را تسریع کنند و یک تراکنش پیوستهتر ایجاد کنند.
برای یک نفر ،انتقال ارز رمزنگاریشده میتواند اغلب بسیار سریعتر از انتقال
پول فیزیکی انجام شــود .ارز رمزنگاریشده همچنین میتواند با هزینههای
پایینتر فرایند پرداخت همراه باشد و فناوری بالکچین پشت سر آن ،اجازه
میدهد واسطهها حذف شوند و تراکنشها آسانتر و امنتر شوند.
JJپرداختهای سراسری
در عین اینکه افزایش سرعت یک نقلوانتقال ممکن است گردش سراسری
پول را در اقتصاد جهانی افزایش دهد ،تاثیری روی رشد تولید ناخالص داخلی
ندارد .هنوز ،یک نظام جهانی که بتواند تراکنشها را انجام دهد ،میتواند نقشی
حیاتی در کسبوکار روز به روز امور مالی بازی کند .اگر شرکتهای کوچک
و متوسط از ارزهای رمزنگاریشده در نظام پرداختهای خود استفاده کنند،
بهطــور بالقوه قادر خواهند بود هزینههای انتقال پول خود را کاهش دهند و
زنجیره عرضه خود را در میان فروشــندگان جهانی با انتقالهای بینمرزی
بهبود بخشند .به تجربه خود من ،پولهای رمزنگاریشده این قابلیت را دارند
که اقتصاد را بهطور موثر و بهطور مولد رشد دهند ،بدون اینکه فرایند پرداخت
را به تاخیر اندازند .تاکید روی یک نظام پرداخت که غیرقابلفســاد ساخته
شــده باشد ،در قرن بیستویکم امری اساسی است چراکه هر چیزی بهطور
پیوسته ساخته میشود و دقایق برای پیشرفت آنها بسیار اهمیت دارد .استفاده
از مفهوم ارز رمزگذاریشده برای تراکنشها میتواند اقتصادها را تشویق کند
و یک دومینوی تاثیرگذار روی رشد اقتصادی ایجاد کند .دومینویی که ابتدا
سرعت تراکنشها را باال میبرد ،آنها را امن میسازد و سپس همین جزئیات
روی ســرعت کل اقتصادی و امور پولی اثــر میگذارد و در نهایت ،تحرکت
اقتصادی را بسیار افزایش میدهد.

کریل رادچنکو
گزارشگر اقتصادی

ک
منبع   نیوزوی 

چرا باید خواند:
رمزنگاریدیجیتالی
یکی از مشخصههای
عصر امروز است و
اینکه چه تاثیری بر
جنبههایمختلف
بانکداری میگذارد،
برای فعاالن اقتصادی
و امور مالی میتواند
خواندنی باشد.
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آیندهپژوهی
[ آینده تجارت بینالملل ]

تجارت آینده جهان تحت تاثیر جنگ سویا

چین سعی میکند ترامپ را از نقطهای بزند که آسیبپذیر است
پاتی والدمیر /تام هنکاک
گزارشگران اقتصادی

منبع   فایننشال تایم ز

چرا باید خواند:
امریکا و چین روی
هم ،سهم باالیی از
تولید ناخالص داخلی
جهان را میسازند و
اگر تنشی بین آنها
به وجود بیاید ،همه
اقتصاد جهان را در
همه نقاط تحت تاثیر
قرار میدهد.

یک اختالل عمده
در صادرات
دانههای سویا
میتواند بیش
از  20درصد
مشاغل در ناحیه
میسیسیپی
کانتی در میسوری
را نابود کند؛
ناحیهای که در
انتخابات امسال
مجلسسنا،
رقابتتنگاتنگی
بین نامزدهای دو
حزب وجود دارد

بیل ویکز ،کشاورزی که در یک تکه باریک زمین در کمربند مزارع سویای
ایلینویز کشاورزی میکند و جایی کار میکند که یک ساعت و نیم تا شیکاگو
فاصله دارد ،میگوید« :من به سرتاسر مزرعهام نگاه میکنم و میدانم که یک
ردیف از هر سه ردیف این سویاها به چین میرود .و بسیاری از مزارع خانوادگی
اطرافش در کندال کانتی ،طی یک دهه گذشــته سهم زیادی برای چین و
افزایش مصرف گوشت در این کشور باز کردهاند؛ گوشتی که خوراک دام آن
از دانههای سویا تامین میشود و چین باید آن را از دیگر نقاط جهان بخرد و
وارد کند ».ویکز 63ساله که سطح زیر کشت سویای خود را بر اساس تقاضای
گوشت دو برابر کرده است ،میگوید« :پانزده سال پیش ما اصال یک دانه سویا
هم به چین نمیفرستادیم».
حــاال این مزارع بــه کانون جنگ تجاری قریبالوقــوع بین بزرگترین
اقتصادهای جهان تبدیل شــده است ،بعد از اینکه امریکا و چین یکدیگر را
به اعمال میلیاردها دالر تعرفه وارداتی برای یکدیگر تهدید کردند .اگر امریکا
و چین یکدیگر را به جنگ تجاری تهدید کنند ،ســویا ،غلهای که استفاده
گستردهای دارد ،به یکی از زمینههای اصلی مجادله تبدیل خواهد شد.
درحالیکه امریکا ،چین را متهم میکند که حق مولف محصوالت او را زیر
پا گذشته تا تعرفههای خود را توجیه کند ،پکن در حال تالش است تا یک
حائل بین دونالد ترامپ ،رئیسجمهور امریکا ،و حامیان او در نواحی روستایی
قرار دهد؛ حامیانی که او امسال به آنها برای انتخابات میاندورهای و نیز برای
انتخاب مجدد در انتخابات سال  ،2020نیاز دارد.
امریکا و چین هنوز در مرحله مســابقه بوکس ســایهها هستند؛ انتظار
نمیرود که تعرفههای واقعی تا چند هفته دیگر اعمال شوند .اما طی چند هفته
اخیر ،دعواها بهسرعت باال گرفته است .بعد از اینکه کابینه ترامپ برنامههایی
را برای بستن تعرفه روی نزدیک به  1300کاالی وارداتی از چین اعالم کرد،
پکن چند ساعت بعد به آن واکنش نشان داد و  25درصد تعرفه روی دانههای
سویای امریکایی و دیگر کاالها اعمال میکند.
از آن زمان تاکنون ،امریکا پیامهای گیجکنندهای برای چین فرستاده است.
از طرفی ،مشاور تازه اقتصادی دولت اعالم کرده است که راه برای مذاکره در
این باب باز اســت و باید بحث زیادی در اینباره صورت بگیرد .با این حال،
چند ساعت بعد ،ترامپ چین را تهدید کرد که تعرفههایی را برای کاالهایش

جنگ تجاری چین با امریکا ممکن است نرخ تورم را در این کشور افزایش
دهد و موجب نارضایتیهای سیاسی شود.
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اعمال خواهد کرد که ارزش آنها  100میلیارد دالر بیشتر از تعرفههای سابق
خواهد شد.
با اینکه هر دو دولت از شدتگرفتن لفظ دولتمردان خود خشنود هستند،
موازنه قوا در این زمینه آزمایشی برای اراده سیاسی دو طرف نیز هست .روی
کاغذ ،پکن بیشتر در معرض جنگ تجاری قرار دارد چون اتکای آن به واردات
از امریکا بیشتر از اتکای اقتصادی امریکا به ارسال کاال به چین است .همچنین
ترامپ ممکن است امیدوار باشد که از کشیدن خطوط پررنگ بین امریکا و
چین ،از نظر سیاسی نفع کسب کند.
با این حال ،پکن معتقد است که کابینه ترامپ تحت فشار سنگین از جانب
کشاورزان و دیگر گروههای البی برای خاموشکردن جنگ تجاری قرار خواهد
گرفت ،بهخصوص در ســال انتخابات .با در نظر گرفتن اینکه نزدیک به 56
درصد از صادرات  22میلیارد دالری دانههای ســویای چین در سال گذشته
به امریکا تعلق داشــته ،میتوان گفت که چین با فاصله زیادی بزرگترین
بازار خارجی برای دانههای سویای امریکا است .وابستگی متقابل اقتصادی دو
کشور به این معنا است که بسیاری از تولیدکنندگان امریکایی به سهم چینی
صادرات خود ،متکی هستند.
ایوان مدیروس ،مدیر ســابق کاخ سفید در امور آسیا که اکنون در گروه
اوراسیا است ،میگوید« :پکن معتقد است که میتواند درد بیشتری را نسبت
به امریکا تحمل کند ».به گفته او ،فهرســت تعرفههای این کشــور شامل
هدفگیری کالن برخی از قولوقرارهای اصلی ترامپ است.
کندال کانتی در ایلینویز یکی از نواحی کشاورزی امریکا است که بهشدت
تحت تاثیر جنگ سویا بین چین و امریکا قرار خواهد گرفت .در این منطقه،
جمهوریخواهان خیلی راحت از دموکراتها بردند اما مسئله اینجاست که
دموکراتها نیز میتوانند در صورت نارضایتی کشاورزان از سیاستهای ترامپ،
رأیهای ضد جمهوریخواهان را با خود همراه کنند و به موفقیتهایی دست
پیدا کنند .در این میان ،دانههای سویا و تجارت آن بین امریکا و چین نقش
مهمی بازی میکنند چون زندگی بسیاری از مردم منطقه وابسته به صادرات
سویا است.
کمربند سویا در امریکا در غرب میانه از ایلینویز تا مینهسوتا و نبراسکا و نیز
پایین دره رود میسیسیپی تا آرکانزاس گسترده است .مردم این منطقه در
انتخابات  2016بهشدت از ترامپ حمایت کردند و به همان اندازه ایالتهای
حیاتی تاثیرگذار مثل یووا در پیروزی او نقش داشــتند .طبق اعالم موسسه
پترسون در واشنگتن ،یک اختالل عمده در صادرات دانههای سویا میتواند
بیش از  20درصد مشــاغل در ناحیه میسیســیپی کانتی در میسوری را
نابود کند؛ ناحیهای که در انتخابات امسال مجلس سنا ،رقابت تنگاتنگی بین
نامزدهای دو حزب وجود دارد.
بن ساسه ،ســناتور جمهوریخواه از ایالت نبراسکا ،میگوید« :ترامپ با
قراردادن کشــاورزی امریکا روی آتش در حال تهدیدکردن آن است .اجازه
بدهید کامال به مصاف با رفتار بد چینیها برویم اما با یک برنامه که به جای
ما ،آنها را تنبیه کند ».ویک ِز کشاورز میگوید وقتی که چین طرح جدید خود
را درباره تعرفه سویا اعالم کرد ،قیمت دانههای سویا از  40سنت در هر واحد

پکن دارای گزینههای معدودی برای واردات سویا است .امریکا ،برزیل و آرژانتین حدود  90درصد تولید
دانههای سویای جهان را تشکیل میدهند و عمده صادرات آرژانتین دانههایی است که مطلوب پکن نیست .چین
اساسا میتواند فقط بین برزیل و امریکا دست به انتخاب بزند.

وضعیت واردات دانههای سویای امریکایی در چین

چین بزرگترین واردکننده دانههای سویا در جهان است ...
واردات دانههای سویا (میلیون تن)2016/2017 ،

 ...و برای  40درصد این صادرات به امریکا وابسته است
تامینکنندگان دانههای سویای چین (میلیون تن)
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ســقوط کرد« .برای یک کشــاورز معمولی با حدود  500جریب زمین ،این
سقوط قیمت به معنی کاهش  12هزار دالری در عرض  10دقیقه است؛ این
اتفاق میتواند خانمانبرانداز باشد».
با این حــال ،عالیم خیلی کمی وجود دارد که کشــاورزان از ترامپ رو
برگردانند .ویکز میگوید« :فکر نمیکنم هیچکس هنوز به آن نقطه رسیده
باشــد ».رئیس حزب جمهوریخواه در منطقه کندال کانتی ،جیمز مارتر،
میگوید تهدید تعرفهها فقط یک دســتاویز است« :من فکر میکنم ترامپ
در حال استفاده از یک چماق بزرگ بهعنوان ابزاری برای چانهزنی است».
باب اســتیوارت ،یک کشــاورز ایلینویزی دیگر ،به اتفاقات هفتهای که
تعرفههای جدید چین اعالم شــد نگاه میکنــد و میگوید« :خانواده من از
دهه  1860اینجا زندگی میکنند .این کار باعث نمیشود ما از این کسبوکار
بیرون بیاییم ».با اینکه عملیات کشاورزی خانوادگی او احتماال  200هزار دالر
به دلیل اعالم تعرفههای جدید خسارت بخورند ،این زارع هنوز برنامه دارد که
دانههای سویا را در مزارع خود طبق روال عادی کشت کند .به گفته او ،به دلیل
شدت تقاضا ،آنها فرض میکنند که اصال این خبرها را نشنیدهاند.
استیوارت شک دارد که تعرفههای واردات سویا به آینده انتخاباتی ترامپ
صدمه بزند .کشاورزان سویا البی قدرتمندی دارند «اما از نظر قدرت رأیدهی،
ما خیلی قوی نیستیم :اینجا تعداد کشاورزان خیلی کمی باقی ماندهاند».
اگر آنچه در حال رخدادن است یک جنگ تجاری باشد ،دولت چین نیز
با در نظر گرفتن نقش بیهمتایی که دانههای ســویا در اقتصاد این کشور
دارد ،ممکن است تحت فشار سیاسی قرار بگیرد .رشد شدید تجارت دانههای
سویا در دو دهه گذشته ،حکایت بزرگشدن بسیار زیاد طبقه متوسط چین
نیز هست.
ســه دهه افزایش درآمدها میزان سرانه مصرف گوشت چین را به بیش
از دو برابــر افزایش داده و این رقم از اوایل دهه  1980از  20کیلوگرم به 50
کیلوگرم رســیده است .گوشت خوک در چین محبوبترین گوشت است و
تعداد دامهای مربوط به آن که در ســال کشتار میشوند ،طی دوره مشابه از
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 400میلیون به  700میلیون رأس رسیده است.
ژائو گوئیفانگ  87ساله ،به یاد میآورد که  40سال پیش که او در منطقه
روستایی سیچوان بزرگ میشد ،گوشت خوراکی کمیاب بود .او میگوید« :ما
یک یا دو بار در سال گوشت میخوردیم .دامها علف میخوردند ،برای همین
آنها را یک سال نگه میداشتیم».
چین با اتکا به دامدارانی که در حیاط خلوت خود دام نگه میدارند و زمانی
ســهم عمده بازار را در اختیار خود داشتند ،نمیتواند پاسخگوی این میزان
تقاضای افزایشیافته دانههای سویا باشد .در عوض ،چین ایجاد دامداریهای
بزرگی را تشویق کرده است که گروههای عظیم کسبوکار کشاورزی در آنها
دخالت دارند و دانههای پر از پروتئین سویا را که برای خوراک دام یک ماده
ایدهآل است تهیه میکنند.
تولید دانههای سویا در خود چین تنها  4درصد تامین این غله در سطح
جهان را شامل میشود که فقط برای پوششدادن نیاز  6هفته مصرف خودش
کافی است .در نتیجه ،واردات دانههای سویا در چین ،از نیم میلیون تن در 20
سال پیش به  96میلیون تن در سال گذشته افزایش یافته است .این میزان
واردات حدود یکسوم عرضه دانههای سویای جهان را شامل میشود.
پکن همچنین دارای گزینههای معدودی برای واردات سویا است .امریکا،
برزیل و آرژانتین حدود  90درصد تولید دانههای ســویای جهان را تشکیل
میدهند و عمده صادرات آرژانتین دانههایی اســت که مطلوب پکن نیست.
تحلیلگران موسسه اوراق بهادار گوئوتای جونان اخیرا در یادداشتی گفتهاند
که چین اساسا میتواند فقط بین برزیل و امریکا دست به انتخاب بزند .حاال
چین در حال تالش است که واردات خود را از برزیل افزایش دهد اما مسئله
اینجا است که این واردات بر اساس یک تقویم ساالنه انجام میشود و در برخی
از اوقات سال ،برزیل نمیتواند پاسخگوی نیاز سویای چین باشد .بنابراین نیاز
اســت که گزینه امریکا از دست نرود .به عالوه ،جنگ تجاری چین با امریکا
ممکن اســت نرخ تورم را در این کشور افزایش دهد و موجب نارضایتیهای
سیاسی شود.
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چین در حال تالش
است که واردات
خود را از برزیل
افزایش دهد اما
مسئلهاینجااست
که این واردات بر
اساس یک تقویم
ساالنه انجام
میشود و در برخی
از اوقات سال،
برزیل نمیتواند
پاسخگوی نیاز
سویای چین باشد
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آیندهپژوهی
خودروهای دایملر در
نمایشگاه شانگهای

[ آینده خودرو ]

چین میخواهد شما را سوار کند

آیا انحصار امریکا ،آلمان و ژاپن بر صنعت خودرو دنیا شکسته میشود؟
ک
منبع بیزینس وی 

چرا باید خواند:
شرکتهای
خودروسازی
چینی قصد دارند با
تکیهبرتکنولوژی
خودروهای بیراننده،
بازار خودروی جهان
را در آینده در دست
بگیرند.بخوانیدتا
ببینید آنها چطور در
این راه پیش میروند.
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در یک روز بهاری در آمســتردام ،مهمانی بزرگی به مناسبت آغاز
فعالیت شــرکت چینی لینکاندکو در اروپا برگزار شــد .اما ماجرای
حضور این شرکت در اروپا خیلی جدیتر از این حرفها است .برای
اولین بار ،یک برند خودروی چینی در غرب اروپا تولید خواهد شد تا در
همانجا هم به فروش برسد .هدف بعدی این است که همین خودرو
راهش را به بازار امریکا نیز باز کند.
این برنامه بزرگی است که لی شوفو میلیاردر چینی در ذهن دارد.
او هلدینگ ژجیانگ گیلی را که در دهه  ۱۹۸۰یک برند یخچالسازی
معمولی در چین بود به شــدت متحول کــرده و آن را به قدرتی در
عرصه خودروســازی بدل کرده که حاال گروه خــودرو ولوو ،لوتوس
(ســازنده انگلیسی خودرو اسپرت) و سازنده تاکسیهای سیاه لندن
را زیر چتر خود دارد .شرکت او در عین حال صاحب بیشترین سهام
در دایملر ایجی -مالک مرسدسبنز -نیز هســت .درواقع لی دارد
اهداف بلندپروازانه چین برای تبدیلشــدن به قدرت پیشرو صنعت
خودروسازی (در کنار امریکا ،آلمان و ژاپن) را با سرعت و شدت زیادی
واقعی گیلی ،این
شدن
پیش میبرد .لی معتقد است که برای جهانی ِ
ِ
شرکت باید کامال از مرزهای چین فراتر رفته باشد.
حداقل چهار خودروســاز مطرح چینی  -شرکت گیلی در کنار
ســه استارتآپ به نامهای اساف موتورز ،نیو و بیتون -در نظر دارند
که از ســال آینده میالدی خودروهای خــود را در بازار امریکا نیز به
فروش برسانند .همزمان ،شــرکت بیآیدی که حمایت وارن بافت
را نیز پشــت خود دارد در حال ساخت اتوبوسهای برقی برای ایالت
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کالیفرنیای امریکاست؛ شرکت بایدو که
به نوعی گوگل چین به شــمار میرود
وارد همکاری با شــرکت مایکروسافت
شده؛ شرکت انویدیا در زمینه تکنولوژی
خودروی بیراننده مشغول فعالیت است و
توسیمپل که مقرش در پکن است نیز به
آزمایش تجهیزات عظیم حمل و نقل در
آریزونای امریکا مشغول است.
صنعــت خودروســازی چین عمال
در حال خیزش به جلو اســت و این در
حالی است که پکن در ماه آوریل اعالم
کرد بخشــی از قوانین مربوط به حضور
خودروســازان خارجی در این کشور را
تغییــر میدهد .پیشتر ،سیاســتی به
مدت دو دهه در چین دنبال میشد که
خودروســاز خارجی را وادار به شراکت
با خودروســاز محلی میکــرد و اجازه
در اختیار گرفتن ســهمی بیش از ۵۰
درصد را به آن نمیداد و خودرو نیز باید
در خاک چین تولید میشــد .تغییر در
این قوانین شــاید به برخی شرکتهای
خودروســازی خارجی از جمله فولکس
واگن و فــورد موتور انرژی خوبی تزریق
کند و باعث شود که آنها سهم بیشــتری از بزرگترین بازار خودرو
دنیــا را در اختیار بگیرند .همچنین امکانش به وجود خواهد آمد که
شرکت تسال کارخانه تولیدی خودش را در آنجا تاسیس کند .مجموعه
این شرایط باعث خواهد شد خودروسازان چینی برای حفظ و تقویت
فــروش خودروهای خود ،به صورت جدی به عرضه آنها در بازارهای
خارجی فکر کنند و روی آن متمرکز شوند.
آنا ماری بایسدن ،رئیس بخش پژوهش خودرو بیامآی در لندن در
خصوص وضعیت خودروسازان چینی میگوید« :موقعیت آنها بسیار
بهتر از هر زمان دیگری اســت .آنها فرصت زیادی برای همکاری با
تولیدکنندگان خارجی داشتهاند و در این زمینه به بلوغ رسیدهاند».
چین پیشتر هم حرکت مشابهی را در یک حوزه دیگر انجام داده
بود .با تغییر تلفنهای همراه از گوشــی تاشو به اسمارتفون بزرگ،
شرکتهای چینی با تمام قدرت وارد عمل شدند .چین در این عرصه
توانست رقبای قدری مثل فنالند ،سوئد ،امریکا ،ژاپن و آلمان را پشت
سر بگذارد و خودش بر صنعت گوشیهای هوشمند غلبه پیدا کند.
آمار ســال گذشته نشان میدهد که از میان پنج سازنده اول گوشی
تلفن هوشمند در جهان ،سه شرکت چینی هستند.
اما شــرایط در صنعت خودروسازی کامال متفاوت است .چین در
عرصه تکنولوژی خودروهای برقی پیشرفت خوبی داشته اما به صورت
کلی در صنعت خودروســازی راه درازی را پیش روی خود میبیند؛
بــه خصوص با توجه به اینکه برندهای برتر خودروســازی جهان از
حامیان بسیار وفاداری هم برخوردارند و اصوال اطمینان به خودرو برای

شرکتهای خودروسازی غربی تقریبا یک قرن عرصه را در اختیار خود داشتند و علت
اصلی آن هم تکنولوژی موتورهای احتراق داخلی بود .حاال موتورهای الکتریک عمال
تهدیدی علیه وضعیت قبلی به شمار میآیند.

رانندگان اهمیت زیادی دارد.
داگ بتز ،قائممقام عملیات خودروسازی جهانی در شرکت جی.دی
پاور در این خصوص میگوید« :خودروسازان چینی میخواهند بیایند،
اما سوال این است که آنها قرار است چه خلئی را پر کنند؟ چه دلیلی
وجود دارد که مشتریان سایر برندهای خودروسازی به خرید برندهای
چینی خودرو نیز روی بیاورند؟»
باب لوتز ،رئیس سابق و بازنشسته جنرال موتورز معتقد است که
خودروهای چینی احتماال قصد خواهند داشت که با مدلهای ژاپنی
و کرهای رقابت کنند« :بازار امریکا دارد به خودروهای آسیایی توجه
نشان میدهد اما برندهای چینی عمال نمیتوانند در سطوح خیلی
باال رقابت کنند و خودروهای ژاپنی و کرهای را پشت سر بگذارند .در
نتیجه ،آنها احتماال قادر خواهند بود سهمی از بازار سایر خودروهای
آسیایی را به خود اختصاص بدهند».
اما همه اینها به این معنی نیســت که راه حرکت خودروســازان
چینی به سمت بازارهای غربی غیرقابل گذر است .چند دهه پیش،
شرکت معروف هیوندای موتور کره جنوبی به خاطر ساخت موتورهای
شــکننده و بدنه زنگزننده خودروهایش در غــرب مورد انتقاد قرار
داشــت .اما حاال به عنوان یکی از پنج خودروساز برتر جهان شناخته
میشود و  ۱.۳میلیون دستگاه خودرو را سال گذشته فقط در امریکا
به فروش رســانده اســت .هیوندای همچنین در ایالتهای آالباما و
جورجیای امریکا کارخانه دارد .با توجه به همین اوصاف اســت که
ماتیاس مولر مدیرعامل سابق فولکسواگن میگوید رقبای چینی در
عرصه خودروسازی را باید جدی گرفت.
چینیهــا در عین حال در حال خرید کارخانههای تولید قطعات
خودرو و ســاخت باتری برای ناوگان خودروهای الکتریک جهان هم
هستند و این حوزه را جدی گرفتهاند .شرکتهای چینی در پنج سال
اخیر حداقل  ۳۱میلیارد دالر در قراردادهای خارجی خرج کردهاند و
سهام زیادی در کارخانههای تولید خودرو و قطعات خودرو به دست
آوردهاند .یکی از مهمترین خریداران چینی در این عرصه ،همان شرکت
لی است که تقریبا  ۱۳میلیارد دالر برای خرید سهام در شرکت دایملر
و نیز در بخش کامیونسازی شرکت ولوو خرج کرده است .هلدینگ
تنسنت نیز که بزرگترین شرکت اینترنت در آسیا است ۱.۸ ،میلیارد
دالر خرج کرد تا پنج درصد از سهام شرکت تسال را بخرد.
چین در عین حال میخواهد از این موضوع اطمینان حاصل کند
که از بخشهای مهم و امروزی صنعت خودروسازی  -مثل برنامهریزی
اتوماتیک و عملکرد الکتریک -عقب نمیماند .شرکت بایدو  -مالک
بزرگترین موتور جستوجوی چین -اخیرا اعالم کرد که قصد دارد
ظرف سه سال آینده سرمایهگذاری  ۱.۵میلیارد دالری در صد پروژه
مربوط به خودروهای بیراننده داشته باشد.
لی ژنیو ،قائممقام بخش رانندگی هوشمند در پژوهشهای شرکت
بایدو در این خصوص میگوید« :ما از طریق این شراکتها فرصتهایی
را به دست آوردهایم تا در بازار خودروهای بیراننده امریکا رقابت کنیم.
اگر برنامههای توسعهای خوبی داشته باشیم ما هم امکان موفقیت در
این عرصه را خواهیم داشت».
بخش دیگری از حضور پررنگ چین در عرصه خودروســازی به
برنامه دولت این کشور برای آوردن  ۳۰میلیون خودروی بیراننده به
خیابانهای چین در ظرف یک دهه آینده مربوط میشود .این برنامه
گسترده باعث شده که ساخت چیپها و قطعات چنین خودروهایی به
شدت مورد توجه قرار بگیرد و استارتآپهای مختلفی در این عرصه

مشغول فعالیت شوند .از جمله آنها میتوان به هورایزن روبوتیکز اشاره
کرد که مغز پشت چنین خودروهایی را طراحی میکند و میسازد.
همچنین شــرکت ســیایتیال که باتری خودروهای الکتریک را
تولید میکند ،برنامه دارد که یک کارخانه  ۱.۳میلیارد دالری بسازد
که ظرفیت الزم برای ســبقتگرفتن از تولید تسال را داشته باشد و
تامینکنندگان باتری برای شــرکتهای جنرال موتورز و نیســان و
آئودی را نیز پشت سر بگذارد .این باعث خواهد شد که سیایتیال
به بزرگترین تولیدکننده باتریهای لیتیوم-یونی تبدیل شود .شرکت
ســیایتیال که مقرش در نینگده است ،قصد دارد ده درصد سهام
خود به ارزش  ۲۰میلیارد دالر را بفروشد و از بخشی از آن برای ساخت
کارخانههای باتری جدید استفاده کند.
دولت چین نیز در همین میان به این نتیجه رسیده که خودروهای
الکتریک بهترین شــانس برای کنترلداشتن بر بازار تکنولوژیهای
نوظهور در عرصه خودرو و حمل و نقل هستند .پکن به خصوص به
این موضوع توجه نشان میدهد چون آلودگی شدید هوا در شهرهای
بزرگ چین و نیز وابســتگی شدید چین به خرید نفت از کشورهای
دیگر دارد فشــار زیادی بر این کشور وارد میکند و دولتمردان چین
ترجیح میدهند این فضا را تغییر دهند.
چین در سال  ۲۰۱۵امریکا را پشت سر گذاشت و به بزرگترین
بازار خودرو دنیا تبدیل شد .در نمایشگاه اخیر خودرو در چین که در
اواخر ماه آوریل برگزار شــد ۱۷۴ ،خودرو که با انرژیهای جدید کار
میکردند به نمایش گذاشته شدند .این خودروها شامل خودروهای
الکتریک ،خودروهای دوگانهسوز و خودروهای پیل سوختی میشدند
و  ۱۲۴مدل از آنها را شرکتهای چینی طراحی کرده بودند .مایکل
دان ،رئیس شــرکت مشــاوره دان اتومیتو در هنگکنگ نیز در این
خصوص میگوید« :چین قصدش این است که در صنعت خودروی
الکتریک پیشرو باشد و بر آن غلبه پیدا کند».
این در حالی است که شرکتهای خودروسازی غربی تقریبا یک
قــرن در این عرصه حکومت کردهاند و علت اصلی آن هم موتورهای
احتــراق داخلی بود .حاال موتورهــای الکتریک عمال تهدیدی علیه
وضعیت قبلی هستند و ممکن است شرکتهای خودروسازی غربی
را از آن مزیت قبلی محروم کنند .به اعتقاد هو شــینگدونگ ،استاد
اقتصاد در انستیتو تکنولوژی پکن ،چین و سایر کشورهای جهان حاال
در عرصه خودروهای الکتریک دارند از یک نقطه کار خود را شــروع
میکنند و رقابتشان هم بر همین اساس شکل خواهد گرفت.

شرکتهای
چینی در پنج
سال اخیر حداقل
 ۳۱میلیارد دالر
در قراردادهای
خارجی خرج
کردهاند و
سهام زیادی در
کارخانههای
تولید خودرو و
قطعات خودرو به
دست آوردهاند

لی شوفو ،میلیاردر چینی و غول عرصه خودرو
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آیندهپژوهی
[ آینده ترکیه ]

دوپینگ اقتصادی جواب نداد
انتخابات زودهنگام در ترکیهچه ربطی به اقتصاد دارد ؟

چرا باید خواند:
انتخابات در ترکیه
زودتر از موعد برگزار
میشود چون دولت
از نارضایتی مردم
از اوضاع اقتصادی
نگران است .بخوانید تا
ببینید دولت اردوغان
چطور میخواهد
اوضاع را در کنترل
خود نگه دارد.

تورم در ترکیه حاال باالی ۱۰
درصد است و این در حالی
است که هزینههای تولید در
ترکیه حتی از این هم بیشتر
افزایش یافتهاند .درواقع
کاهش ارزش لیر باعث شده
که مواد وارداتی الزم برای
تولید نیز گرانتر شوند
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از نظــر بســیاری از دولتهــا ،بهتریــن زمان بــرای برگزاری
انتخابات زمانی اســت که رشد اقتصادی باال باشد :تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان هردو از شــرایط موجود راضی باشــند و در عرصه
اقتصادی فعالیت کنند و به آینده امید داشــته باشند .در ترکیه اما
اوضاع به شکل دیگری پیش رفته است.
در پانزده ســالی که حزب عدالت و توسعه در ترکیه بر سر قدرت
بوده ،معموال اوضاع اقتصادی و زمان رأیگیری با تناسب همراه هم
بودهاند .رأیدهنــدگان از اوضاع اقتصادی راضی بودهاند و به همین
جهت حزب عدالت و توســعه را در رأس قدرت نگه داشتهاند .این بار
اما میزان رشد اقتصادی ترکیه (که در سال  ۲۰۱۷بالغ بر  ۷.۴درصد
بود و حاال رو به سقوط گذاشته) به دردسری برای دولت بدل شده و
وضعیت انتخابات را حساس کرده است.
دولــت ترکیه اخیرا اعالم کرد که انتخابات ریاســت جمهوری و
مجلس که قرار بود در ســوم نوامبر  ۲۰۱۹برگزار شوند ،در  ۲۴ژوئن
پیش رو -حدود یک ماه و نیم دیگر -برگزار خواهند شد .علت برگزاری
این انتخابات زودهنگام از چشم هیچکس پنهان نمانده است :دولت
میداند که اگر زمان بگذرد و اوضاع اقتصادی بدتر شود ،رأیدهندگان
از حزب حاکم روی برخواهند گرداند .به همین جهت است که حزب
عدالت و توسعه میخواهد هیچ زمانی را برای برگزاری انتخابات تلف
نکند.
اصوال در آغاز ســال جاری میالدی اینطور به نظر میرسید که
اوضاع اقتصادی بد نیست و اگر انتخاباتی هم برگزار شود ،به نفع دولت
تمام خواهد شــد .درواقع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هردو از
شرایط راضی بودند .اما در چند ماهی که از آغاز سال گذشته ،وضعیت
تغییر کرده است .مصرفکنندگان و ناظران اقتصادی دیگر به بهبود
وضعیت تورم و نرخ بیکاری خوشبین نیســتند .نتیجه این شده که
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ســرمایهگذاران نیز اعتماد خود را از دست دادهاند و از سرمایهگذاری
خودداری کردهاند.
در همین ماه مارس اخیر ،مودیز رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داد
و وضعیت این کشــور را شکننده توصیف کرد .در عین حال ،فضای
مالی جهانی نیز به خاطر سیاستهای دولت ترامپ در امریکا چندان
به سود اقتصادهای نوظهور مثل ترکیه حرکت نکرده است و مجموعه
این عوامل ،باعث شده که ارزش لیر ترکیه کمتر و کمتر شود .درواقع
درست در همان زمانی که نرخ رشد اقتصاد ترکیه در سال  ۲۰۱۷به
میزان  ۷.۴درصد اعالم شد ،لیر به پایینترین سطح خود در برابر دالر
رسید (هر دالر برابر با چهار لیر شد) و این مسئله از لحاظ روانی تاثیر
خوبی روی بازار ترکیه نداشت.
درواقع در چهار ماه اول ســال جاری میــادی ،لیر  ۷.۵درصد از
ارزش خود را در برابر دالر از دست داد .برای شرکتهای خصوصی که
در حال حاضر کسری تبادل ارزی برابر با  ۲۱۱میلیارد دالر دارند ،هر
کاهشی در ارزش لیر میتواند به معنی بدهیهای بیشتر باشد .از سوی
دیگر ،مردم ترکیه که از سقوط لیر خسته شدهاند داراییهای خود را به
دالر تبدیل میکنند تا جلوی کاهش ارزش آن را بگیرند و این مسئله
نیز اوضاع را پیچیدهتر میکند.
سوالی که اینجا مطرح میشــود این است که با توجه به چنین
اوصافی ،رشد اقتصادی سال گذشته ترکیه چطور حاصل شده است.
این رشد عمال با مشــوقهای عظیم دولتی به دست آمده که حتی
میتوان نام آنها را دوپینگ هم گذاشت .در ورزشکارانی که دوپینگ
کردهاند ،ناهنجاریهایی رخ میدهد که پنهانکردنشان سخت است.
در اقتصادی که دوپینگ کرده نیز وضع به همین منوال اســت .این
نشانهها حاال در اقتصاد دوپینگی ترکیه خود را به نمایش گذاشتهاند و
افق آینده اقتصاد این کشور را مبهم کردهاند.
تورم در ترکیه حاال باالی  ۱۰درصد اســت و این در حالی است
که هزینههای تولید در ترکیه حتی از این هم بیشتر افزایش یافتهاند.
درواقع کاهش ارزش لیر باعث شده که مواد وارداتی الزم برای تولید نیز
گرانتر شوند .جالب اینجاست که مهمت سینسک معاون نخستوزیر
ترکیه که بر اقتصاد نیز نظارت دارد گفته که دولت انتظار نداشــته
چنین کاهش شدیدی در ارزش لیر رخ دهد .افزایش تورم و کاهش
ارزش لیر در شرایطی رخ داده که دستمزدها به تناسب این اوضاع باال
نرفتهاند و اوضاع به ضرر  ۱۹میلیون کارگر در ترکیه تمام شده است.
ارائه وامهای گسترده یکی از کارهایی بود که دولت برای تشویق
رشــد اقتصادی انجــام داد و حتی نظر منفی بخــش بانکی در این
خصوص هم نتوانست جلوی دولت را بگیرد .نتیجه این شد که حاال
بخش بانکی از ارائه وامهای بیشتر سر بازمیزند و به بازپرداخت درست
وامهای قبلی هم امیدی نمیرود .در عین حال ،وقتی بانک مرکزی
تالش کرد نرخ بهره را باال ببرد تا وضعیت لیر بهتر شود ،با مخالفت

رشد دوپینگی اقتصاد ترکیه که دولت بسیار به آن امید بسته بود ،نتوانسته اعتماد اقتصادی الزم را
به وجود بیاورد و همزمان ،احزاب مخالف هم در برابر حزب عدالت و توسعه متحد شدهاند و
اردوغان را بیشتر نسبت به آینده نگران کردهاند.

شدید رجب طیب اردوغان مواجه شد و این کار هم انجام نشد.
درواقع اردوغان در این خصوص موضع مشــترکی با شرکتهایی
داشت که بازار داخلی را هدف قرار میدهند؛ به خصوص شرکتهای
حوزه ساخت و ساز .او تصور میکرد که با حمایت از چنین شرکتهایی
و تمرکز روی بازار داخلی میتواند خود را به سالمت تا انتخابات نوامبر
سال  ۲۰۱۹پیش ببرد .اما ظاهرا اینطور نشد.
افزایش ناکافی نرخ بهره در برابر تورم باعث شد هجوم برای تبدیل
لیر به ارز خارجی تداوم یابد و تعادل اقتصادی بیشــتر به هم بخورد.
درواقع در  ۲۵آوریل که بانک مرکزی ترکیه در خصوص نرخ بهره وارد
عمل شد ،دیگر برای اصالح اوضاع دیر شده بود.
تبدیل پول به طال هم بخش دیگری از روش تدافعی برای حفظ
ارزش لیرهای مردم بوده است .آمار نشان میدهد که تقاضا برای طال
در سهماهه اول ســال جاری میالدی در ترکیه  ۳۴درصد نسبت به
مدت مشابه سال پیش افزایش یافت چون مردم میخواستند سرمایه
خود را در برابر سقوط لیر و تورم دورقمی حفظ کنند .در مجموع در
سه ماهه اول ســال جاری میالدی  ۹۶۵میلیون دالر طال در ترکیه
خریده شد و ضعف لیر باعث شد که قیمت طال در داخل ترکیه نیز در
ماه مارس به باالترین حد خود برسد.
در همین میان ،نرخ تورم در ترکیه یازده درصدی شــد و مردم از
این بابت نارضایتی زیادی دارند .ناظران خارجی حتی معتقدند که نرخ
تورم میتواند از این هم باالتر برود و اوضاع را در آینده پیچیدهتر کند.
کاهش رتبه اعتباری ترکیه توســط استاندارد اند پورز و نیز تصمیم
دولت این کشور به ارائه بسته تشویقی  ۶میلیارد دالری برای مدیریت
بدهیها و اصالحات اجتماعی نیز این فرض را در بین مردم و ناظران
تقویت کرده که قرار نیســت اوضاع اقتصادی به این زودیها درست
شود.
مشکل دیگر اقتصاد ترکیه این بوده و هست که وضعیت اضطراری
در این کشور تداوم پیدا کرده است .بخش صنعت و کسب و کار ترکیه
دائما در این خصوص گله دارد و وضعیت اضطراری را عامل فراریدادن
سرمایههای خارجی از این کشور میداند اما تاکنون در خاتمهبخشیدن
به آن موفقیتی کســب نکرده است .این مسئله به وضوح روی آینده
اقتصاد ترکیه سایه افکنده است.
به صورت خالصه ،رشــد دوپینگی اقتصاد ترکیه که دولت بسیار
به آن امید بســته بود ،نتوانســته اعتماد اقتصادی الزم را به وجود
بیاورد .در همین میان ،مســائل سیاسی نیز به شدت حزب عدالت و
توسعه را نسبت به آینده حضورش در قدرت نگران کرده است .یکی
از بزرگترین دردسرهای حزب حاکم در حال حاضر ،حزب تازهوارد
ایی (خوب) اســت که رهبریاش را مرال اسکنر به عهده دارد .هدف
این حزب این است که به قدرت اصلی در فضای میانهرو به راست در
ترکیه تبدیل شــود و رأیدهندگان را از رأیدادن به حزب عدالت و
توســعه و نیز حزب اقدام ملیگرایی بازدارد .در عین حال ،همکاری
گروههای اپوزیسیون در مقابل حزب عدالت و توسعه نیز ظاهرا وارد
مرحلهای جدی شده و تهدیدی علیه بقای حزب حاکم بر سر قدرت
به شمار میرود.
مجموعه این شــرایط باعث شــده که اضطراریبودن برگزاری
انتخابات بیشتر به چشم بیاید و بحث اقتصاد نیز در آن بسیار پررنگ
باشد .حتی چهرههایی مثل عبداهلل گل رئیسجمهور سابق ترکیه (که
به شکلی ناموفق به عنوان نامزد ریاست جمهوری در مقابل اردوغان
نیز ظاهر شــد) این نظر را مطرح کردهاند که دشواریهای اقتصادی

پیچیدهای پیش روی ترکیه است و لزوم برگزاری انتخابات زودهنگام
از همین جهت احســاس میشود .گل اخیرا گفته که ترکیه هم در
عرصه داخلی و هم خارجی با دشواریهایی روبهروست و به رغم نیاز
این کشور به صلح و وحدت ،فضای چندقطبی و نگرانی در آن به وجود
آمده است .به اعتقاد او ،مشکالت اقتصادی در ترکیه به سطحی جدی
رسیده است؛ آن هم در حالی که کشور برای بقای خود با چالشهایی
روبهروست.
از این ســخنان و نیز تصمیم دولت اردوغان به برگزاری انتخابات
زودهنگام میتــوان اینطور برداشــت کرد که رشــدی که دولت
میخواست با دوپینگ اقتصادی مشاهده کند ،رخ نداده است .بنابراین،
آینــده کشــور آنطور که حــزب عدالت و
توسعه میخواست شکل نگرفته است .حاال
این حزب مجبور است برای آنکه نارضایتی
عمومی زمینش نزند ،زودتر انتخابات را برگزار
کند چون بیم آن میرود که با وخامت اوضاع
اقتصادی ،موضع احزاب اپوزیســیون علیه
اردوغان و یارانش به شدت تقویت شود.
این در حالی است که ناظران بینالمللی
نیــز پیشبینی کردهاند کــه اقتصاد ترکیه
امسال رشدی  ۴.۱درصدی داشته باشد که با
رشد  ۷.۴درصدی سال  ۲۰۱۷قابل مقایسه نیست .حتی دولت ترکیه
هم پیشبینی کرده بود که رشد اقتصادی امسال این کشور  ۵.۵درصد
باشد اما به نظر نمیرسد که این هدف محقق شده باشد.
با تمام این اوصاف ،حاال دولت اردوغان در توجیه تصمیم خود در
برگزاری انتخابات زودهنگام گفته که اگر قرار باشد انتخابات در موعد
مقررش (نوامبر سال  )۲۰۱۹برگزار شود ،فضای بیاطمینانی در کشور
تداوم پیدا خواهد کرد و همچنان باعث دلسردی سرمایهگذاران خواهد
بود .مهمت سینسک معاون نخستوزیر ترکیه که این دیدگاه را مطرح
کرده ،درواقع دارد به این نکته اذعان میکند که رشد باالی اقتصادی
ترکیه در سال گذشته نتوانسته اعتماد الزم را برای سرمایهگذاران در
خصوص آینده اقتصاد این کشور ایجاد کند .اینکه در آینده و پس از
برگزاری انتخابات زودهنگام چه شرایطی بر اقتصاد ترکیه حاکم خواهد
شد ،مســئلهای است که به شدت به تصمیم سیاسی رأیدهندگان
وابسته است.

در چهار ماه اول سال جاری
میالدی ،لیر  ۷.۵درصد از
ارزش خود را در برابر دالر
از دست داد و این مسئله
باعث شد مردم به روشهای
دفاع از پولشان  -مثل خرید
ارز و طال -سوق داده شوند

دولت ترکیه میداند که اگر
زمان بگذرد و اوضاع اقتصادی
بدتر شود ،رأیدهندگان از
حزب حاکم روی برخواهند
گرداند .به همین جهت است
که حزب عدالت و توسعه
میخواهد هیچ زمانی را برای
برگزاری انتخابات تلف نکند.
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آیندهپژوهی
[ آینده بازیافت ]

زباله الکترونیک ،معدن طالی جدید

عدم بازیافت موبایلها و دوربینها دنیا را از ثروت بزرگی محروم میکند

پتانسیل بازیافت وسایل
الکترونیک آنقدر باالست
که کارشناسان به صورت
نمادین از آنها به عنوان
معادن طال نام میبرند

ج
منبع ور 

چرا باید خواند:
وسایل الکترونیک ما
منبع عظیمی از فلزات
ارزشمندمختلف
هستند؛ البته در
صورتی که بازیافت
شوند .بخوانید تا
ببینیداینصنعتچه
مزایا و اهمیتی برای
آینده ما دارد.
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خانوارهــا در نقاط مختلــف دنیا هر روز زباله زیــادی تولید میکنند و
هیچکس زباله غذایی یا زباله پالســتیکی و کارتنی را تا ابد در خانهاش نگه
نمیدارد .اما زبالههای الکترونیک ممکن است دههها در انباری یا کشوهای
خانه خاک بخورند .وضعیت این زبالهها کامال با بقیه متفاوت است .زبالههای
الکترونیک  -مثل موبایل کهنه یا دوربین شکسته یا کامپیوتر قدیمی -عمال
گجتهایی هستند که نگهداریشان در خانه دشوار نیست .واقعیت این است
که بخشهای زیادی از همین وسایل را میتوان از طریق بازیافت به چرخه
اقتصادی برگرداند و با این ترتیب ،از صرفشــدن منابع طبیعی جدید برای
ساخت گجتهای جدید جلوگیری کرد .این بحثی است که در حال حاضر
در سراسر دنیا و به خصوص در اروپا و امریکا مورد توجه قرار دارد .به خصوص
پتانسیل بازیافت گوشیهای موبایل آنقدر باالست که کارشناسان به صورت
نمادین از آنها به عنوان معادن طال نام میبرند.
اما زبالههای الکترونیکی که دربارهشان حرف میزنیم دقیقا چه هستند؟ آیا
فقط درباره تلفن و باتری حرف میزنیم؟ اصوال چه سودی از بازیافت زبالههای
الکترونیک میتواند نصیب ما شود؟
درواقع بهترین تعریفی که میتوان از زباله الکترونیک ارائه داد این است :هر
وسیله الکترونیکی که داشتهایم و کار میکرده و به برق وصل میشود و باتری
دارد .این تعریف میتواند حتی پنلهای خورشیدی را نیز شامل شود .تخمین
زده شــده که در هر خانوادهای بالغ بر هشتاد وسیله وجود دارد که میتواند
به تدریج زباله الکترونیک تلقی شود .یک علت اینکه افراد به گجتهای خود
به عنوان زبالههای الکترونیک نگاه نمیکنند این است که آنها به گوشیهای
موبایل و دوربینها و لپتاپهای خود وابستگی عاطفی نیز پیدا میکنند و
دوســت ندارند آنها را دور بریزند .در چنین شرایطی ،مواد زیادی که قاعدتا
میتوانستند وارد چرخه بازیافت بشوند از آن بازمیمانند .در گزارشی که اخیرا
در نشریه علوم و تکنولوژی زیستمحیطی منتشر شد ،پژوهشگران استدالل
کردهاند که استخراج و بازیابی مواد از وسایل الکترونیک قدیمی میتواند توجیه
مالی زیادی در مقایسه با استخراج مواد جدید از زمین داشته باشد .به همین
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دلیل است که نام این روند جدید را «معدنکاری شهری» گذاشتهاند.
اکثر موادی که از زبالههای الکترونیک به دست میآیند ،فلزاتی مثل آهن،
مس و آلومینیوم و نیز پالستیک هستند و ممکن است در موارد کمیابتری
مــوادی مثل طال ،نقره ،پاالدیوم و ایریدیوم نیز به دســت بیاید .حتی مواد
خاصتری که در صنعت وســایل الکترونیک به کار میروند  -مثل لیتیوم و
کبالت -نیز ممکن است از طریق بازیافت زبالههای الکترونیک به دست بیایند.
به صورت اصولی ،فلزات از ارزش برخوردارند و همواره میتوان آنها را بازیافت
کرد .در مورد پالســتیک ،این مسئله فرق دارد چون پالستیک در هر نوبت
بازیافت ممکن است مشخصات مکانیکی مختلفی پیدا کند.
اما مثــا طال را در نظر بگیرید .طال اصوال در طبیعــت وجود دارد و به
صورت متوسط ،در هر تن از موادی که از زمین استخراج میشود تنها حدود
 0.5گرم طال یافت میشود .البته در برخی مناطق ،این درصد میتواند باالتر
باشد و به پنج یا شش گرم برسد .اگر مورد یک گوشی تلفن را در نظر بگیریم،
میزان قابل توجهی از طال یافت نخواهد شد اما مثال در یک تن گوشی موبایل
میتوان حدود  ۳۵۰گرم طال اســتخراج کرد .این مثالی اســت که میتواند
توضیح دهد چرا مسئله معدنکاری شهری از اهمیت برخوردار است.
در کشورهای اروپایی مسئله بازیافت وسایل الکترونیک متفاوت است چون
در این کشورها ،سازنده وسیله الکترونیک هزینه جمعآوری و بازیافت زبالههای
الکترونیک مربوط به محصول خود را برعهده میگیرد و میتوانید لپتاپ خود
را به فروشگاه یا تولیدکنندهای که فروشنده اولیه بوده و یا به مراکز خاصی در
شهرداریها بازگردانید .این کار را خیلی راحت میکند.
به صورت اصولی ،بازیافت صنعتی متعلق به آینده است و مزایای اجتماعی
و اقتصادی زیادی دارد .این صنعت میتواند فرصتهای شغلی زیادی تولید
کند و در عین حال به محافظت از محیط زیست و نیز عدم نابودی منابع کمک
میکند .در عین حال برای آنکه قادر به انجام کار بازیافت به صورت دســتی
باشــید ،نیازی به مدرک مهندسی نیست و فقط الزم است که برای این کار
آموزش مناســب را دیده باشید .مثال در بازیافت لپتاپ ،باید احتیاط زیادی
در باب مانیتور به خرج داد چون در مانیتور چراغهای پشتی وجود دارند که
نباید بشکنند و به جیوه آلوده شوند .اما وسایل الکترونیک دیگر مثل کیبورد،
مودم و پرینتر را میتوان به خوبی جدا کرد .معموال شــرکتهای مختلفی
بخشهای مختلف زبالههای الکترونیک را به منظور بازیافت تحویل میگیرند.
روندی که در این راســتا برای بازیابی فلزات ارزشمند دنبال میشود ،از قبل
توســط تیم مهندسی پیشبینی و طراحی شــده است .حتی مثال در اروپا،
بازیابی فلزات ارزشمند در صفحات السیدی به شکل خودکار انجام میشود
و دائما تکنولوژیهای پیشرفته جدیدی برای استفاده در روند بازیافت طراحی
میشود .به صورت کلی ،در سالهای اخیر توجه به وسایل کهنه الکترونیک
آنقدر باال بوده که مثال شــرکت اپل رباتی به نام دیزی را معرفی کرده که
آیفونهای قدیمــی را باز میکند و برخی از مواد آنهــا را بازیافت میکند.
همچنین یک کارخانه در کره جنوبی مشغول فعالیت است که فلزات ارزشمند
ی خودروها استخراج میکند .همین پیشرفتها نشان میدهند که
را از باتر 
آینده وسایل الکترونیک ما با گذشته تفاوت زیادی خواهد داشت.

تا سال  ،۲۰۱۰مکزیک ،اندونزی ،کره جنوبی و ترکیه هریک به اندازه یک درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را
به خود اختصاص دادند و حاال که هشت سال از آن زمان میگذرد ،این کشورها هنوز شانس آن را دارند که بین
 ۲تا  ۳درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص بدهند.

[ آینده اقتصاد جهان ]

یازده یار آینده

گروه یازده بعدی چه جایگاهی در اقتصاد جهان به خود اختصاص میدهد؟

در سال  ،۲۰۰۵من و همکارانم در گلدمن ساکز فهرستی از گروه
یازده تدوین کردیم :یازده کشور که پتانسیل تبدیل شدن به اقتصادهای
مهمی در آینده را داشتند .مثال ویتنام یکی از همین کشورها بود .ما
اسم این کشورها را گروه یازده بعدی گذاشتیم .امروزه رشد اقتصادی
ویتنام از چین هم باالتر است و تولید ناخالص داخلی آن به میزان ۷.۴
درصد رشد کرده است .همچنین بنا بر پیشبینیهای بانک جهانی،
ویتنام در کنار کامبوج و الئوس در آینده نیز سطح نسبتا مشابهی از
رشد را حفظ خواهند کرد.
گروه یازده به اندازه کشورهای بریک (برزیل ،روسیه ،هند و چین
که اقتصادهای نوظهور جهان هستند و روی آینده اقتصاد جهان تاثیر
زیادی میگذارند) معروفیت ندارد اما واقعیت این است که کشورهای
گروه یازده عمال پرجمعیتترین و باپتانسیلترین اقتصادهای آینده
دنیا را پس از کشورهای بریک تشکیل میدهند.
از نظر من و همکارانم در گلدمن ســاکز ،کشورهای گروه یازده از
این قرارند :کره جنوبی ،مکزیک ،اندونزی ،ترکیه ،ایران ،مصر ،نیجریه،
فیلیپین ،پاکســتان ،بنگالدش و ویتنام .این کشورها شرایط بسیار
متنوع اقتصادی و اجتماعی دارند و ســطح ثروت نیز در آنها بسیار
متفاوت اســت .به عنوان مثال ،مردم کره جنوبی از اســتانداردی از
زندگی برخوردارند که میتواند قابل مقایسه با کشورهای اتحادیه اروپا
باشد .این مسئله وضعیت خاصی را برای کره جنوبی ایجاد میکند.
از نظر ما برخی از پرجمعیتترین کشــورهای دنیا مثل اتیوپی و
کنگو در آن زمان شرایطش را نداشتند که در فهرست کشورهای گروه
یازده قرار بگیرند .در عین حال ،مسئله ثروت در هریک از کشورهای
مورد نظر ما با دیگری متفاوت بود .مثال ســطح ثروت در کشورهایی
مثل مکزیک و ترکیه باالســت اما به اندازه کره جنوبی نیست .ولی
همچنان این دو کشور از برخی کشــورهای دیگر گروه یازده کامال
ثروتمندتر هستند .همچنین کشورهایی مثل فیلیپین و ویتنام که در
فهرست گروه یازده قرار گرفتهاند از سال  ۲۰۰۵به بعد به شدت رشد
را تجربه کردهاند و جایگاهشان تثبیت شده است .اما مثال این وضع در
مورد کشوری مثل مصر و اقتصاد آن صادق نبوده است.
به صورت کلی ،گروه یازده جمعیتی بالغ بر  ۱.۵میلیارد نفر را در
خود جا داده اســت و تولید ناخالص داخلی فعلی آن نیز حدود ۶.۵
تریلیون دالر اســت .به عبارت دیگر ،در شرایطی که جمعیت گروه
یازده تنها اندکی باالتر از چین و هند است ،اقتصاد آن دو برابر هند و
نصف چین است.
این تفاوتها نشان میدهد که چرا عناوین دیگری از دل گروه یازده
بیرون آمد .مثال گروه مینت (شامل مکزیک ،اندونزی ،نیجریه و ترکیه)
و میست (شامل مکزیک ،اندونزی ،کره جنوبی و ترکیه) .این کشورها
در برخی موارد از سایر کشورهای مطرحشده تحت عنوان گروه یازده
پیشی گرفتند .مثال تا سال  ،۲۰۱۰مکزیک ،اندونزی ،کره جنوبی و
ترکیه هریک به اندازه یک درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به

خود اختصاص دادند و حاال که هشت سال از آن زمان میگذرد ،این
کشورها هنوز شانس آن را دارند که بین  ۲تا  ۳درصد از تولید ناخالص
داخلــی جهان را به خود اختصاص بدهند .البته هیچیک از آنها قادر
نخواهند بود بزرگی اقتصاد خود را همپای کشــورهای بریک کنند.
تنها اســتثنا میتواند کره جنوبی باشد که قادر است اقتصاد خود را
به اندازه اقتصاد روسیه برساند؛ آن هم به این دلیل که اقتصاد روسیه
کوچک شده است.
در میان هفت کشور دیگر گروه یازده ،به نظر میرسد که پتانسیل
اقتصادهای نیجریه ،ویتنام و ایران در آینده بیشــتر از بقیه باشد .اما
همین اقتصادها نیز با موانع زیادی برای تبدیلشــدن به اقتصاد یک
تریلیون دالری مواجهاند و نمیتوانند به تشکیلدهنده  ۲تا  ۳درصد از
تولید ناخالص داخلی جهان تبدیل شوند.
کارشناســان اقتصاد و سرمایهگذاری که افق آینده این اقتصادها
را بررسی میکنند باید به این نکته توجه داشته باشند که کل بلوک
کشورهای گروه یازده تا اینجای دهه کنونی میالدی حدود  ۴.۵درصد
رشد نشــان دادهاند و در دهه قبلی هم رشد چهار درصدی داشتند.
درواقع گروه یازده دارد سهم مهمی را در اقتصاد جهانی بازی میکند؛
هرچند که سهم اقتصادهایی مثل چین و هند خیلی باالتر است.
من هم مثل چهرههای دیگری مثل استیون پینکر استاد دانشگاه
هاروارد و هانس راسلینگ فیزیکدان فقید معتقدم که جهان امروزی
جای زیادی برای خوشبینی باقی گذاشته است و نشانههای مثبتی در
خصوص رشد اقتصاد جهان دیده میشود و موضوع کشورهای گروه
یازده را نیز باید از همین جهت مهم قلمداد کرد .نقاط مختلف دنیا با
سرعت در حال پیشرفتاند و گروه یازده نیز هم.

جیم اونیل
رئیس سابق مدیریت داراییها
در گلدمن ساکز و استاد
افتخاری دانشکده اقتصاد
دانشگاهمنچستر

منبع آبزرو ر

چرا باید خواند:
کشورهای گروه
یازده به اندازه بریک
یا اقتصادهای
نوظهور معروف
نیستندامامیتوانند
باپتانسیلترینو
پرجمعیتترین
اقتصادهای آینده
باشند .بخوانید تا
ببینید ایران و بقیه
اعضای گروه چطور
از آن سر درآوردهاند.

کارگران شیالت در اندونزی
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آیندهپژوهی
[ آینده آسیا ]

حاکم اقتصادی آسیای جنوب شرقی کیست؟
نگاهی به حال و آینده سرمایهگذاری خارجی در اقتصادهای آسهآن

منبعفایننشالتایم ز

چرا باید خواند:
کشورهایمنطقه
آسیای جنوب شرقی
به سرمایهگذاری
کشورهای آسیایی
دیگر وابستگی دارند.
بخوانیدتاببینید
کدام کشور در این راه
موفقتر بوده.

کشورهای ثروتمندتر مثل
تایلند و مالزی بیشترین
درصد سرمایهگذاری از خارج
از کشورهای آسهآن را به
خود جذب کردهاند .مثال در
تایلند ،بیش از پنجاه درصد
از سرمایههای خارجی از ژاپن
و امریکا میآیند

از نظر بســیاری از ناظرانی که اقتصاد کشورهای منطقه آسیای جنوب
شرقی را دنبال میکنند ،این روزها فقط باید از یک کشور به عنوان شریک
اقتصادی همه آســهآن نام برد و آن هم چین است .برخی از دولتها در این
منطقه و نیز در خارج از منطقه از این بابت ابراز نگرانی میکنند و میگویند
این شــرایط روی جهتگیری و آینده آســیای جنوب شرقی تاثیر غیرقابل
کنترلی خواهد داشــت .اما تحقیقی که توسط فایننشال تایمز روی مسئله
تجارت ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و گردشگری در کشورهای آسهآن
انجام شده ،چیز دیگری را نشان میدهد :اینکه به رغم نفوذ فزاینده و غیرقابل
انکار چین ،برخی کشــورهای دیگر از جمله ژاپن و کره جنوبی نیز بازیگران
مهمی در این عرصه باقی ماندهاند و تجارت بین آنها با کشــورهای آسهآن با
قدرت جریان دارد.
نقش فزاینده چین در اقتصادهای منطقه در شرایطی رخ داده که مسائلی
مانند حضور نظامی این کشور در دریای چین جنوبی و نیز نفوذ این کشور در
مالزی و کشورهای دیگر منطقه حساسیتهایی را برای رقبای چین به وجود
آورده و همه را نســبت به نقش چین در آینده منطقه آسیای جنوب شرقی
کنجکاو کرده اســت .تیتیان پونگسودیراک ،استاد علوم سیاسی در دانشگاه
چوالالنگکورن بانکوک در این خصوص میگوید« :ژاپن ،کره جنوبی یا حتی
بازیگرانی مثل اتحادیه اروپا همواره در منطقه آســیای جنوب شرقی حضور
داشته و خواهند داشت؛ اما چین در سالهای اخیر سرمایهگذاری خود را در
منطقه به وضوح افزایش داده است و ظرف یک دهه آینده ،این سرمایهگذاری
بیشتر هم خواهد شد».
اما چین در این راه یک رقیب قدر دارد :ژاپن که همچنان ســرمایهگذار
بزرگی در منطقه آسیای جنوب شرقی است .بیش از  ۲۰درصد از سرمایهای
که در هفت سال اخیر در این منطقه به پروژههای گرینفیلد (پروژههایی که
از صفر آغاز شدهاند) اختصاص یافته ،از ژاپن نشئت گرفتهاند .هفت سال پیش

گردشگران چینی در تایلند
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(در ســال  )۲۰۱۰این رقم برابر با  ۱۴درصد بود اما تا امســال ،شش درصد
افزایش نشان داد و به بیست درصد رسید.
ســرمایهگذاری مستقیم خارجی چین در آســیای جنوب شرقی نیز با
سرعت در حال افزایش است و در همین بازه زمانی ۷ ،درصد افزایش نشان
داده .اما هنوز هم چین تنها  ۱۴درصد از کل سرمایهگذاری خارجی در منطقه
را تشکیل میدهد.
در همین میان ،کشورهای ثروتمندتر مثل تایلند و مالزی بیشترین درصد
سرمایهگذاری از خارج از کشورهای آسهآن را به خود جذب کردهاند .مثال در
تایلند ،بیش از پنجاه درصد از سرمایههای خارجی از ژاپن و امریکا میآیند.
چین بیشتر از ژاپن و امریکا در اقتصادهای فقیرتر منطقه آسیای جنوب شرقی
سرمایهگذاری کرده است اما سهم آن در مقایسه با میزان سرمایهگذاری کلی
کشورهای دیگر در منطقه هنوز پایین است .باید دید این سهم در آینده چه
تغییری خواهد کرد.
فارغ از چین ،کشورهای آسهآن اکثرا در حال تجارت با یکدیگر نیز هستند.
با وجود این ،تجارت حوزهای است که نفود فزاینده چین در آن را میتوان به
راحتی تشخیص داد .در سال  ،۲۰۰۰چین در عرصه واردات به منطقه آسیای
جنوب شرقی اهمیت کمتری نسبت به ژاپن یا امریکا یا اتحادیه اروپا داشت .اما
حاال چین بیش از  ۲۰درصد ارزش تمام کاالهای وارداتی به منطقه را به خود
اختصاص داده است( .این رقم در سال  ۲۰۰۰تنها  ۵درصد بود ).با این اوصاف،
چین حاال به بزرگترین منبع واردات منطقه تبدیل شده و حجم کاالهایی که
چین به کشورهای آسهآن صادر میکند بیش از دو برابر ژاپن است.
با وجود این ،حجم صادرات کشورهای منطقه به چین ،تنها برابر با نیمی
از تجارتی است که کشورهای آسیای جنوب شرقی با یکدیگر دارند .این حجم
ظرف  ۲۰سال گذشته باثبات باقی مانده است؛ هرچند که به نظر میرسد در
آینده این تعادل تغییر کند .از سوی دیگر ،رشد صادرات کشورهای آسهآن به
چین بیشتر شامل مواد خام بوده است .اما تجارت بین خود کشورهای آسهآن
متنوعتر است و شامل غذا و نوشیدنی ،سوخت و مواد شیمیایی میشود.
در همین میان ،چین در زمینه اعزام گردشگر نیز در اقتصاد کشورهای
آســهآن نقش مهمی ایفا کرده است .مثال توریستهای چینی که در سال
 ۲۰۱۶به تایلند ســفر کردند ۲۷ ،درصد از کل گردشگران در این کشور را
تشــکیل میدادند و این رقم در مقایسه با سال  ۲۰۱۲افزایش سه برابری را
نشــان میدهد .این مسئله در افزایش شدید تعداد پروازهای خطوط هوایی
مثل ایرآسیا از چین به مقصد شهرهای جنوب شرقی آسیا نیز دیده میشود.
با این اوصاف ،اختالف نظر در مورد حاکم اقتصادی آینده آسیای جنوب
ن هستند
شرقی همچنان به قوت خود باقی میماند .آنها که به نفوذ چین بدبی 
میگویند این کشور به هر قیمتی ســعی خواهد کرد در منطقه آسهآن به
حضور گسترده ادامه دهد .اما ناظران دیگر معتقدند که چین در نقاط دیگر
دنیا هم منافع زیادی را دنبال میکند و بنابراین احتمالش هســت که ژاپن
همچنان بتواند در منطقه آسهآن به نفوذ خود در عرصه اقتصادی ادامه دهد.
هرچه باشد آینده آسهآن به همین قدرتهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای
آنها وابسته خواهد بود.

تقاضا برای چمدان هوشمندی که قادر به تشخیص
مسیر حرکت صاحبش باشد و تعادل خود را در مسیر
حفظ کند بسیار باالست.

[ آینده سفر ]

چمدانی که
خودش دنبال شما میآید
چمدان هوشمند در فرودگاهها

قرار اســت سفر یک تجربه خوشــایند و حتی لوکس برای برخی مسافران باشد؛ اما
واقعیت این اســت که حرکت با بار و چمدان همواره دردسرهای زیادی برای مسافر به
همراه دارد .اخیرا اما شرکتهای مختلف روی توسعه تکنولوژیهایی متمرکز شدهاند که
میتواند این تجربه را آسانتر کند.
مثال شــرکت چینی ناینتیفان یک چمدان هوشــمند عرضه کــرده که به منظور
دنبالکردن صاحبش طراحی شده .طراح این چمدان ،کالرک وو است که تنها  ۲۸سال
دارد .چمدان هوشمندی که او طراحی کرده ،عمال مثل یک سگ وفادار دنبال صاحبش
حرکت میکند و حتی میتوان با کنترل از راه دور ،مســیر آن را تغییر نیز داد .شرکت
ناینتیفان در این راستا با شرکت سگوی (که پیشتر اسکوترهای معروف دوچرخی را به
بازار فرســتاده بود) همکاری کرده تا یک سیستم منطبق با جاذبه برای حرکت چمدان
هوشمند تدوین شود .درواقع این سیستم به چمدان کمک میکند که تعادل خود را در
حال حرکت روی دو چرخ حفظ کند؛ درست مثل همان اسکوترهای مشهور .این در حالی
است که در تالشهای پیشین برای ساخت چمدان هوشمند ،تعادل چمدان باید از طریق
تعداد چرخهای بیشتری مثل چهار تا شش چرخ تامین میشد.
چمدان هوشمند ناینتیفان ۲۰ ،اینچ )پنجاه سانتیمتر) ارتفاع دارد و میتواند وزنی ۵۰
پوندی ( ۲۲و نیم کیلوگرمی) را حمل کند.
در چمدان هوشمند فعلی ،باید از کنترل از راه دور استفاده کرد اما شرکت ناینتیفان
میگوید در آینده این کنترل را به یک دســتبند یا گیرهای روی کیف کولهپشتی بدل
خواهد کرد که استفاده از آن را کاربرپسندتر خواهد کرد .این چمدان را میتوان با استفاده
از تلفن هوشمند نیز کنترل کرد .همچنین در چمدان هوشمند فعلی ،قفلی وجود دارد که
تنها با اثر انگشت مالک آن باز میشود.
چمدان هوشمند شرکت ناینتیفان در نوامبر همین سال جاری میالدی به معرض
فروش گذاشته میشود و هنوز قیمت دقیق آن مشخص نیست؛ اما گفته میشود که این
چمدان حدود  ۵۰۰دالر برای مشتریان آب خواهد خورد.
خبرنگار مجله ورج که توانســته این چمدان را امتحان کند ،بخشی از مزایا و معایب
تکنولوژی جدید چمدان هوشــمند را ذکر کرده است .یکی از این معضالت ،ضعف این
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چرا باید خواند:
دردسرهای کشاندن
چمدان در خیابان و
فرودگاه خیلی زود
با استفاده از چمدان
هوشمندمرتفع
خواهد شد .بخوانید
تا با ویژگیهای آن
آشنا شوید.

چمدان در گذر از موانع اســت .مثال اگر این چمدان به چمدان دیگری برخورد کند ،در
تشخیص راه مناسب برای عبور از این مانع ضعف دارد و مسافر باید برای گذراندن چمدان
از این مانع وارد عمل شود .همچنین در فاصلههای طوالنی ممکن است ارتباط کنترل
از راه دور مســافر با چمدان قطع شود .اما نکته مثبت در موردش این است که چمدان
هوشــمند طوری طراحی شده که اگر کسی ناگهان آن را در مسیر بلند کند ،هشداری
از طریق کنترل از راه دور به دســت صاحب چمدان میرسد و او قادر خواهد بود که رد
چمدان خود را دنبال کند .این مسئله باعث میشود که احتمال سرقت چمدان به صفر
برسد.
به گفته خبرنگاری که این چمدان هوشمند را آزمایش کرده ،مدل شرکت ناینتیفان
درواقع مثل یک سگ وفادار اما تربیتنشده رفتار میکند؛ یعنی هنوز آن هوشمندی الزم
را برای آنکه به همراه وفادار مسافر تبدیل شود ندارد اما به اصطالح ،پتانسیل یادگیری
در آن بسیار باالست.
بر اســاس قوانین برخی خطهای هوایی و فرودگاههای دنیا  -به خصوص در امریکا-
چنین چمدانهایی باید باتری قابل جدا شدن داشته باشند تا از لحاظ امنیتی مشکلی به
وجود نیاید .یعنی باتری از چمدان جدا میشود تا به صورت کیف دستی از سیستمهای
امنیتی عبور کند .این مسئله در مورد چمدان هوشمند ناینتیفان نیز صدق میکند.
این اولین باری نیست که چمدان هوشمند توسط شرکتی طراحی و به بازار فرستاده
میشود .یک مدل دیگر به نام چمدان کوواروبوت پیشتر به بازار آمده بود که حسگرهای
داخلیاش باعث میشــدند چمدان در حال حرکت به چیزی برخورد نکند یا به زمین
نیفتد .همچنین شرکت فوروارد ایکس چمدان هوشمندی را به بازار فرستاده که ملغمهای
از تکنولوژیهای تشــخیص چهره و تشخیص بدن را به کار میگیرد تا حرکت کند .اما
هیچیک از این چمدانهای هوشــمند تاکنون آنقدر خوب نبودهاند که به گجت سال
تبدیل شــوند .این در حالی است که تقاضا برای چمدان هوشمند به خصوص در میان
مسافرانی که به پروازهای لوکس و راحتی سفر اهمیت زیادی میدهند ،بسیار باالست و
بنابراین اگر در آینده نزدیک محصولی با ویژگیهای خوب به بازار بیاید ،استقبال زیادی
از آن صورت خواهد گرفت.
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آیندهپژوهی
[ آینده سالمت ]

رباتها مشغول جراحیاند

جراحی از راه دور ،مشاوره با ربات و عینک هوشمند بهزودی زندگی بیماران را متحول میکند

منبع وایر د

چرا باید خواند:
هوش مصنوعی در
آینده نزدیک میتواند
قابلیتهایجسمانی
انسان را افزایش
دهد و بیماران را از
دردسرهای مرتبط
با تشخیص و درمان
بیماری رها کند.
بخوانیدتاببینیداین
تحول چقدر زندگانی
ما را متحول خواهد
کرد.

توانایی شنوایی و گفتاری
فردی که از گجت مجهز به
هوش مصنوعی استفاده
میکند ،میتواند کامال
باالتر باشد و او با تکیه
بر الگوریتمها قادر به
پیشبردن بهتر مکالمات
خواهد بود.

این روزها بخش سالمت و درمان در جهان دارد تحوالت عظیمی
را تجربه میکند .پیشرفتهای جدید در حوزه پژوهش پزشکی باعث
شده تکنیکهایی مثل ژندرمانی از فرضیه به واقعیت روزمره تبدیل
شــوند و حتی انجام عمل جراحی توســط رباتها نیز دارد افق علم
پزشکی را متحول میکند .تکنولوژیهای موجود در عرصه پزشکی
با ســرعت نور در حال توسعهاند و هرروز ابزارها و روندهای جدیدی
پدیدار میشوند که به شکل رادیکالی پتانسیلهای آینده پزشکی را
به پیش میبرند.
کارشناسان حوزه تکنولوژی و پزشکی حاال به وضوح میگویند که
رویکرد باال به پایین در تشخیص و درمان بیماریها در آینده نزدیک
کنار گذاشته خواهد شد و روشهای تصمیمگیری شخصیتری در
این خصوص جایگزین آنها خواهد شد .مثال گروه مشخصی از بیماران
که دغدغه مشترکی در زمینه سالمتیشان دارند میتوانند اطالعات
خاصــی را در خصوص وضعیت خود با هم به اشــتراک بگذارند تا
تشخیصها و درمانهای مشترکی نیز برای آنها پیدا شود .در چنین
شرایطی است که دیتا (دادهها) اهمیت زیادی پیدا میکند.
دیتا در عین حال در مرکز یک روند مهم دیگر نیز قرار دارد :هوش
مصنوعی .محققان در حوزه هوش مصنوعی اخیرا الگوریتمهایی را با
استفاده از دادههای پزشکی خاص نوشته و توسعه دادهاند که میتواند
برای تشخیص نشانههای سرطان در تصاویر پزشکی با موفقیت عمل
کند .برخی از شــرکتها در عین حال قصد دارند از هوش مصنوعی
برای یافتن داروهای جدید یا استفادههای جدید از داروهای موجود
برای درمان بیماریهای مختلف استفاده کنند.

جراحی توسط دکتر ربات
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جوها آنجاال یکی از روسای مرکز خدمات درمانی ایمیای جی.پی.
مورگان معتقد است که هوش مصنوعی یکی از مهمترین روندهای
شکلدهنده آینده پزشکی و سالمت اســت .او میگوید« :ما درباره
راهحلهای موثر مبتنی بر هوش مصنوعی تحقیقات زیادی کردهایم و
میخواهیم نوآوریها را در این عرصه با سرعت بیشتری پیش ببریم.
این مسئله هم در مورد زنجیره پیشرفت درمانها و هم در خصوص
نحوه ارائه درمانها در حوزه خدمات بهداشت و درمان اهمیت دارد.
فشارهای مختلف  -مثل سالمند شــدن جمعیت کشور -که نظام
بهداشــت و درمان را دچار دشــواریهای زیــاد میکنند ،در آینده
دستخوش تغییر خواهند شد زیرا نظام بهداشت و درمان با استفاده
از هوش مصنوعی و تکنولوژیهای پیشرفته کامال کارآمدتر خواهد
شــد .هوش مصنوعی حتی میتواند نحوه تعامل بیماران و پزشکان
را نیز تغییر دهد .مثال رباتها میتوانند با چت مســتقیم با بیماران،
پاسخهای سریع و کارآمدی را در خصوص مسائل پزشکی در اختیار
آنها بگذارند».
یکی از اپلیکیشنهایی که در این حوزه به شکل موفقیتآمیزی
عمل کرده ،بابیلونهلث اســت که در بریتانیا ساخته شده و از سوی
مقامات رسمی به عنوان جایگزینی برای مشاوره پزشکی غیر اورژانسی
به رسمیت شناخته شده است .یک سخنگوی بابیلونهلث در این
ت پزشکی با ربات که با استفاده از تکنیکهای
خصوص میگوید« :چ 
پیشــرفته پــردازش زبانی صــورت میگیرد ،از یک ســو میتواند
پیچیدگیهای علم پزشکی را درک و بر اساس آن عمل کند و از سوی
دیگر ،قادر به آن است که پیچیدگی و خاصبودن دغدغههای بیماران
و نحوه ابراز آنها را نیز به خوبی پردازش و رمزگشایی کند».
بیماران میتوانند یک چت را در این اپ آغاز کنند و نشــانههای
احتمالی بیماری خود را در آن توصیف کنند .در چنین شرایطی ربات
طرف مقابل آنها میتواند وضعیت بیماری و نشانهها را ارزیابی کند و
توصیه پزشکی درست را ارائه دهد یا بیمار را برای گرفتن پاسخهای
دقیقتر و حرفهایتر به متخصصان پزشکی ارجاع دهد.
بابیلونهلث در عین حال دارد روندهای تکنولوژیک دیگری را نیز
مورد بررســی قرار میدهد که یکی از آنها دستگاههای پوشیدنی و
حملکردنی توســط بیمار است .مثال اخیرا یک امکان جدید به اپ
بابیلونهلث اضافه شد که با یک ردیاب قابل حمل روی بدن بیمار کار
میکند .این ردیاب میتواند اطالعات فیزیولوژیکی و وضعیت جسمی
کاربر خود را ثبت و آن را با کمک تکنولوژی هوش مصنوعی تحلیل
کند و به این نتیجه برسد که بیماری یا وضعیت جسمی خاصی در
انتظار فرد مورد نظر هست یا نه.
مقامات شرکت بابیلونهلث میگویند یکی از مهمترین تحوالتی
که در این راســتا موفق به انجامش شدهاند این است که دسترسی
دقیقتر و ســریعتر به اطالعات بالینی بیمار را برای پزشکان فراهم

مسئله تعامل انسانی پزشک و بیمار و جای خالی آن در مناسبات بیمار با
ربات یا اپ یکی از نکاتی است که در خصوص استفاده از هوش مصنوعی
در امور پزشکی آینده مطرح است.

کنند و از این طریق ،راه تشخیص موثرتر و کاملتر مشکالت جسمانی
را هموار کنند.
مسئله تعامل انسانی پزشک و بیمار و جای خالی آن در مناسبات
بیمار با ربات یا اپ یکی از نکاتی است که در خصوص استفاده از هوش
مصنوعی در امور پزشکی آینده مطرح است و ناظران بدبین ممکن
است آن را جزو نکات منفی استفاده از هوش مصنوعی عنوان کنند.
اما حامیان این رویکرد میگویند با افزایش دقت و سرعت در تشخیص
بیماریها با اســتفاده از هوش مصنوعی ،بیمار عمال به شدت سود
میکند چون از یک سو هزینههای غیرضروری زیادی حذف میشوند
و از ســوی دیگر ،بیمار میتواند مطمئن باشد که پزشک متخصص
مورد نظر او فرصت و اطالعات کافی برای تشخیص و درمان مشکل
احتمالی او را در اختیار دارد.
مسئله استفاده از گجتها برای ثبت اطالعات فیزیولوژیک کاربر و
استفاده از هوش مصنوعی میتواند کامال فراتر از پیشبینی معضالت
جسمانی احتمالی کاربر هم برود .در چنین شرایطی ،گجتهای مجهز
به هوش مصنوعی به ابزاری برای بهبود زندگی بیمار بدل میشوند.
مثال یک شرکت مستقر در نیوجرسی به نام چشم سوم توانسته عینک
هوشــمندی را طراحی کند که واقعیت افزوده را با هوش مصنوعی
ترکیب میکند و قادر است زندگی بیماران مبتال به آلزایمر را به شدت
تغییر دهد.
نیک چروکوری موســس شرکت چشم ســوم در این خصوص
میگوید« :تکنولوژی عینک هوشــمند چشم ســوم به بیمار اجازه
میدهد که وقتی فرضا به یکی از اعضای خانواده نگاه میکند ،چهره
او را تشخیص دهد .همچنین برچسبی حاوی اطالعات مربوط به آن
عضو از خانواده از طریق عینک هوشــمند پیش چشم فرد مبتال به
آلزایمر نشان داده میشود .این وضعیت به شدت به بیمار آلزایمری که
عمال آن فرد خانواده را نمیشناسد ،کمک میرساند و حتی میتواند
افراد مبتال به اختالالت بینایی را نیز یاری کند .درواقع هوش مصنوعی
بــه بیمار توضیح خواهد داد که دارد به چهچیزی نگاه میکند ».این
تکنولوژی در آینده قرار است یک قابلیت دیگر هم داشته باشد :اینکه
پزشــک از راه دور به محل جراحــی روی بدن بیمار نگاه کند و کار
جراحی با ارائه دستور از راه دور پزشک به دستگاههای مجهز در محل
انجام بگیرد.
چنین پیشــرفتهایی لزوما به این معنی نیســت که ما از رفتن
پیش دکتر عمومی در زمانی که بیمار شدهایم بازخواهیم ماند .قرار
نیســت همهچیز ناگهان تغییر کند؛ اما به هر حال پیشــرفتهای
عظیمی دارد در عرصه پزشــکی رخ میدهــد که معاینه و درمان را
سادهتر خواهد کرد .آنجاال در این خصوص میگوید« :تکنولوژی باعث
خواهد شــد که دفعات مراجعه بیمار به بیمارستان و نیز جراحی در
محل بیمارستان کاهش پیدا کند .اما همواره نیاز به زیرساختهای
فیزیکی در بیمارستان وجود خواهد داشت و دلیلش هم واضح است:
همــواره وضعیتی برای بیماران وجود خواهد داشــت که به مداخله
فیزیکی مستقیم در یک نهاد درمانی مثل بیمارستان نیاز داشته باشد.
بیمارستانها در آینده کوچکتر و هوشمندتر خواهند شد اما از روند
درمان حذف نخواهند شد».
بــه عالوه ،وقتی درباره افزایــش تواناییها صحبت میکنیم باید
مسئله گجتهای نصبشونده روی بدن بیمار را جدی تلقی کنیم.
علوم مربوط به بیونیک (بازسازی مکانیکی اندام بدن) که قبال فقط در
داستانهای علمی-تخیلی کاربرد داشت ،حاال با پیشرفتهای حوزه

الگوسازی کامپیوتر و نیز هوش مصنوعی دارد گامهای بلندی به جلو
برمیدارد .آنچه که ما امروزه به عنوان پروســتتیک (اندام مصنوعی)
میشناسیم خیلی زود جای خود را به اندامهای مصنوعی پیشرفته
مجهز به هوش مصنوعی خواهد داد و قادر خواهد بود از تواناییهای
طبیعی اندامهایی مثل دســت و پا در انســان فراتر برود .همچنین
توانایی شنوایی و گفتاری فردی که از گجت مجهز به تکنولوژی هوش
مصنوعی استفاده میکند میتواند کامال باالتر از فرد معمولی باشد.
مثال او میتواند با استفاده از الگوریتمهای تشخیص صدا ،مکالمات را با
سرعت و دقت بهتری پیش ببرد.
اکثر تالشها در عرصه بیونیک  -از جمله پژوهشهای گســترده
بخش بیونیک در انستیتو تکنولوژی ماساچوست -عموما متمرکز بر
درمان معلولیت یا سایر وضعیتهای پزشکی بوده است اما در عین حال
همین تکنولوژیها را میتوان در آینده نزدیک برای بهتر کردن عملکرد
بدن انسان و فرارفتن از ویژگیهای زیستشناسی آن به کار گرفت.
خوان انریکز ،مدیر ارشــد شرکت اکســل ونچر در این خصوص
میگوید« :وقتی فرد معلول با استفاده از تکنولوژیهای جدید بتواند
در پارالمپیک رکوردی بهتر از ورزشــکاران معمول در المپیک بزند،
اهمیت این تکنولوژیهای مبتنی بر هوش مصنوعی آشکارتر خواهد
شد .در چنان شرایطی ،احتماال مردم عادی ترجیح خواهند داد از این
امکان برای بهبود عملکرد فیزیکی بدن خود استفاده کنند».
با این اوصاف ،آیا میتوان گفت که تحقق پزشکی رباتی و مبتنی
بر هوش مصنوعی خیلی به ما نزدیک شده است؟ واقعیت این است
کــه هنوز چالشهای زیادی در این راه وجود دارد .واضح اســت که
چالش تامین بودجه در این زمینه به شدت مطرح است .مثال در اروپا
بودجــهای که بخش خصوصی میتواند به پژوهشهای حوزه هوش
مصنوعی اختصاص دهد ،محدود است و بخش عمومی نیز راه تامین
مالی را برای انجام این پژوهشها هموار نکرده است .به همین جهت
است که چنین پژوهشها در کشوری مثل چین به خوبی پیش رفته
اســت؛ چون بودجه الزم به صورت عمومی در چنین پژوهشهایی
فراهم است و سرعت پیشرفت در این راه نیز باالست .هر کشوری که
در این راه از همین حاال سرمایهگذاری بیشتری کند ،آینده پزشکی
مدرن را بیشتر به خود نزدیک خواهد دید.

تا سال ۲۰۵۰
طبقه تازهای از
مردم احتماال ظهور
خواهند کرد :طبقه
بیاستفاده .افرادی
کهنهفقطبیکارند،که
اصال نمیتوان شغلی
برایشان یافت .این
افراد باید روز خود
را چطور بگذرانند تا
دیوانه نشوند؟

دست بیونیک
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آیندهپژوهی

[ ویژه :شهر آینده ]

سفر به شهرهای آینده

شهر خودروهای بدون راننده چه فرقی با شهرهای کنونی دارد؟

برایاحساسكردنروحیکشهرنبایددنبالمجسمههایاموزههایشباشید،بایدبهخیابانبروید.نبضزندگیشهریدرفضاهایمشترکآنمیزند.درطولسدهاخیر،خودروهای
شخصی بر این فضا مسلط شدهاند و خیابانها و محیط دور و بر را شکل میدهند .راهها عریض و مستقیماند تا سفر سریع امکانپذیر باشد .چهارراهها تحت نظارت قرار دارند تا از
افرادی کهحواسشانبهماشینهانیستمحافظتشود .کسبوکارهانزدیکفضاهایبازقرارگرفتهاندتامشتریانراحتترماشینهایشانراپارک کنند.بخشهایمهمیازشهرها
اصالمناسبافرادپیادهنیست.اماحاال که کمکمماشینهاشروعبهراندنخودشانمیکنند،میشودپیشبینی کرد کهاینروندتغییرمیکند.برنامهریزانشهرهایآیندهشهرها
راجوردیگریخواهندساخت.اینشهرهامملوازبزرگراههاومیانبرهاییاست کهنهبرایماشینها ،کهبرایآدمهاطراحیشدهاند.شهرهایآیندهممکناستاینشکلیباشند:

منبع مجله وایرد

چرا باید خواند:
اگر میخواهید بدانید
خودروهای بدون
راننده چطور قیافه
شهرها را به کل عوض
میکنند این گزارش را
بخوانید.

1

شاهراه

۲

فضای سبز

3

آشیانه و کندو

خیابان اصلی در شهرهای آینده وجود خواهد داشت
تــا ترامواها و اتوبوسهای بدون راننده بتوانند افراد را
بهسرعت به مقصدشان برسانند ،اما به تعداد زیادی از این شاهراهها
نیاز نخواهیم داشــت .تکنولوژی خودروهای خــودکار هیچوقت
بینقص نخواهد شد ،به همین خاطر محدودکردن خیابانهایی که
در آن ماشینها میتوانند سریع بروند میتواند آمار تصادفات را پایین
بیاورد.

حتی مقدار کمی رنگ ســبز  -یک درخت این طرف
خیابان ،یک پارکلت آن طرف  -میتواند سالمت روانی
شهروندان را بهبود ببخشد .خبر خوش اینکه در شهرهای آینده چون
تعداد خودروهای شخصی پایین میآید جای بیشتری برای طبیعت
خواهد بود .در شــهرهای آینده آب بیشتری در شهر جریان خواهد
داشت و پیادهها در کنار رودها احساس بهتری خواهند داشت.

در آینده
پهپادهای
خیابانی
خریدهای کوچک
سوپرمارکتی را به
خانهها میرسانند
و پهپادهای پرنده
سفارشهای
بزرگتر را حمل
میکنند
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شهری را تصور کنید که در آن خودروها کنار خیابان
پــارک نمیکنند و خبــری از پارکینگهای عظیم
چندطبقه نیست .البته پارکینگها کامال از بین نخواهند رفت .از
طرفی در ســاعاتی از روز مردم کمتر به تاکسی نیاز دارند و فعال
بودن این تاکسیها در ساعتهای خلوت هزینه زیادی روی دوش
شرکت تاکسیرانی میگذارد .اینجا آشیانهها وارد معادله میشوند.
در نقاط مختلف شــهر محلهای توقف خواهیم داشت که در آن
تاکسیهای بدون استفاده برای ساعاتی آرام میگیرند« .کندو»های
بزرگتری هم خواهیم داشت که تاکسیها را برای شارژ و تعمیر به
یفرستیم.
آنجا م 
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4

مالیات بر صندلی خالی

5

ایستگا ه تاکسی

وقتی شــهرداریها نمیتوانند از پارکینگها و جریمه
رانندههــای خاطی پــول دربیاورند باید بــه راههای
تازهای برای تامین بودجه فکر شــود .یکی از این راهها مالیات بستن
بر صندلیهای خالی در خودروهای شخصی بدون راننده است .این
مالیات به طور خودکار به صورت دقیقهای حســاب میشود و باعث
روانتر شدن ترافیک خواهد شد.

در جادهها و خیابانهایی که برای تاکســیهای بدون
راننده طراحی شده ،نیاز نیست افراد در خیابان منتظر
تاکســی باشند .ایستگاهها برای سوار و پیادهشدن به وفور در سراسر
شهر پخش شده و به این ترتیب شکل تاکسی گرفتن افراد متحول
خواهد شــد .احتماال ایستگاه تاکسی شبیه ایستگاه اتوبوس یا مترو
خواهد بود.

6

پایان منطقهبندی

قوانین محدود ارتفاع ساختمانها با این هدف به وجود
آمــده بودند تا جلوی ترافیک و کمبود پارکینگ را در
مناطق خاص بگیرند .در شــهر بدون راننده دیگر مشکل ترافیک و
نگیران هتر
پارکینگ وجود ندارد و قوانین منطقهبندی ( )Zoningآسا 
خواهند بود.

7

شهر بدون عالمت

عالمتها و دوربینهای بررســی سرعت مجاز ،چراغ
قرمــز ،عالمت گردش به چپ ممنــوع .اینها تزئینات
شــهرهایی هســتند که برای رانندگان نیازمند و پراشتباه طراحی
شدهاند .در دنیای خودروهای بدون راننده ،ماشینها قوانین را بلدند

حتی مقدار کمی رنگ سبز  -مثل یک درخت  -میتواند سالمت روانی
شهروندان را بهبود ببخشد .در شهرهای آینده با پایین آمدن تعداد خودروها جای
بیشتری برای طبیعت خواهد بود.

و از آن تخطی نمیکنند .احتماال تنها تابلویی که مورد نیازتان خواهد
بود تابلوی زمان تقریبی ورود خودروهای عمومی است.

8

مراکز تماس

9

خیابانهای آرام فرعی

خودروهــای بدون راننده مصون از خطا نیســتند .در
صورتــی که خودرو از کنترل خارج شــد و در آن گیر
کردید یا موانع پیشبینیناشدهای مثل تعمیرات و بازسازی جاده باعث
شــد به دردسر بیفتید ،انسانها در مراکز تماس  -احتماال رانندگان
سابق تاکسیهای اوبر  -آمادهاند که کنترل خودرو را در دست بگیرند
و شما را از ترافیک یا مشکالت دیگر نجات دهند.

خبابانهای فرعی در شــهرهای آینده اول به انسانها
ســرویس میدهنــد و بعد بــه خودروهــا .آنها دور
رســتورانها ،مغازهها و مدارس پیچ خواهند خورد .در این خیابانها
همه جا دارند :خودروهای بدون راننده ،دوچرخهسوارها ،اسکیتبازها و
عابران پیاده .دیگر میتوانید بدون نگرانی وسط خیابان فرعی راه بروید
و تصادف نکنید.

10

خودروهای چندکاره

خودروهای بزرگ بــدون راننده در زمانهای مختلف
عملکردهای مختلف خواهند داشت :صبحها بچهها را
به مدرسه میرسانند ،در طول روز خریدهای خانه را تحویل میدهند،
بعدازظهرها بچهها را از مدرســه برمیگردانند و آخر شب میهمانان
جشن تولد در فالن کافه را به خانه برمیگردانند.

۱۱

ساختمانهای البیدار

وقتــی خودرو را در پارکینــگ خانه پارک نمیکنید،
هیچکس از طریق گاراژ وارد خانه نمیشود و اینجاست
که البیهــا رونق میگیرند .ورودی ســاختمانها  -از مجتمعهای
مسکونی گرفته تا ادارات  -بزرگتر ،دلبازتر و پیچیدهتر خواهند شد.

12

پهپاد پستچی

پهپادهای خیابانی نامهها را پخش میکنند یا خریدهای
کوچک سوپرمارکتی را به خانهها میرسانند .پهپادهای
پرنده سفارشهاي بزرگتر را حمل میکنند .پهپادها با پایان شیفت
کاریشان به آشیانه برمیگردند که یک ون بدون راننده است.
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[ ویژه :شهر آینده ]

چین چطور اولین شهر هوشمندش را میسازد؟

شیانگان ،اولین شهر کامال هوشمند جهان ،وظایف غیرپایتختی پکن را برعهده خواهد گرفت

چرا باید خواند:
اگر میخواهید با
تازهترینتکنیکهای
شهرسازیچینی
وهمچنینآینده
شهرهایهوشمند
آشنا شوید این گزارش را
بخوانید.

چین ساخت شهری هوشمند را آغاز کرده که محدودیتهای دیگر
کالنشــهرهایش را ندارد .کالنشهرهایی که در آن ساختمانها اجازه
ندارند از حدی بلندتر باشند و این باعث شده به تعداد بیشتری ساختمان
نیاز باشد و شهرها روز به روز شلوغ و شلوغتر شوند .اما در این شهر جدید
اوضاع فرق میکند :ساختمانها بسیار بلندند و هفتاد درصد سرزمین نو
پوشیده از گیاهان و آب خواهد بود ،و مردم ،در هرکجای شهر که باشند
فقط با چند دقیقه پیادهروی به نزدیکترین پارک میرسند.
دانشگاههای مهم ،بیمارستانها ،مقر شرکتهای بزرگ ،بنیادهاي
مالی و نهادهــای دولتی که در حال حاضر در پکن قرار دارند در طول
ســالهای آینده در این شهر شعبه میزنند .غولهای اینترنتی چین،
علیبابا و بایدو هم اعالم کردهاند که در شهر جدید دفتر باز میکنند و
آن را به مرکزی برای تحقیق و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته تبدیل
میکنند« .منطقه جدید شیانگان» در  ۱۰۰کیلومتری جنوب غربی
پکن در حال تاســیس است .در نقشه راه این شهر که  ۲۱آوریل از آن
پردهبرداری شد ،آمده است که این شهر قرار است به «الگویی در تاریخ
توسعه انسانی» تبدیل شود.
JJروح چینی ،شهرسازی فوقمدرن
محل ساخت شهر سه منطقه شیونگشیان ،آنشین و رونگچنگ در
استان هبی را دربر میگیرد .نقشه راه ۱۰فصلی این شهر توسعه آن را تا
سال  ۲۰۳۵و بعد از آن تا اواسط قرن  ۲۱پیشبینی کرده است.
تا ســال  ۲۰۳۵شیانگان به شهری اساسا مدرن تبدیل میشود که
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سبز ،هوشمند و قابل زندگی است .قرار است این شهر تا اواسط قرن ۲۱
به بخش مهمی از سهگانه شهری پکن ،تیانجین و هبی تبدیلشود و
عمال وظایف غیرپایتختی پکن را برعهده خواهد گرفت.
شیانگان را به شیوههای سنتی توسعه شهری نخواهند ساخت .یعنی
قرار نیست اول مرکز را بسازند و بعد شهر را از آن توسعه دهند .شیانگان
پنچ گروه شهری مجزا خواهد داشت تا از تمرکز شدید منابع و جمعیت
در یک منطقه مرکزی جلوگیری شود.
لی شیائوجیانگ ،رئیس سابق آکادمی طراحی و برنامهریزی شهری
چین درباره این رویکرد میگوید« :مشکل بسیاری از شهرها این است
که مناطق مختلف عملکردهای مجزا دارند و این باعث جدایی مناطق
مسکونی و کاری میشود .در نهایت شهروندان مجبور خواهند شد هر
روز مسیرهایی طوالنی را به سمت محل کار خود طی کنند .اما شیانگان
شهر فوالد و سیمان نخواهد بود».
طبق برنامهریزیها قرار نیست جمعیت شهر از  ۵میلیون نفر بیشتر
شــود و حداکثر تراکم جمعیتی هم  ۱۰هزار نفر در هر کیلومتر مربع
خواهد بود .به گفته لی «قرار است دریاچه بایانگدیان مرکز اکولوژیکی
شهر باشد ،این یعنی شیانگان از حدی بزرگتر نخواهد شد .در شیانگان
گروههای شــهری خواهیم داشت و هرکدام از این گروهها مثل شهری
کوچک جمعیت  ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار نفري خواهند داشت».
طراحی و برنامهریزی برای شیانگان برای چینیها چالشی بزرگ بوده،
چرا که قرار است سبک چینی معماری و شهرسازی را با پیشرفتهترین
تکنولوژیها ترکیب کنند .آنچه ماجرا را پیچیدهتر میکند این است که
ف کافی
شهر باید طوری ساخته شود که برای توسعه در آینده هم انعطا 
داشته باشد.
هر پنج مرکز شهری دور منطقه شروع شیانگان احداث خواهند شد.
منطقه شروع در زمینی بین آنشین و رونگچنگ خواهد بود و دانشگاهها،
بیمارستانها و دیگر نهادهای پکن در اینجا مستقر خواهند شد .در این
منطقه ســایتهای تاریخی و پارکهایی وجود دارند که قرار است از
آنها در حفظ روح چینی شهر استفاده شود .سایتهای تاریخی تحت
حفاظت قرار خواهند گرفت و پارکهای باستانشناســی و موزهها در
کنار آنها حضور خواهند داشت .قرار نیست روستایی در نزدیکی محل
ساخت شهر خراب شود و روستاییان خانه و زندگیشان را رها نخواهند
کرد .زیربنای ساخت مناطق شهری حدود  ۵۳۰کیلومتر مربع خواهد
بود .حدود  ۱۰درصد زمین در این شهر به طور دائمی به عنوان زمین
کشاورزی تحت حفاظت قرار خواهد گرفت .اصوال قرار نیست در بیشتر
از  ۳۰درصد زمینهای شهر ساختمان ساخته شود.
JJشهر هوشمند ،شهر سبز
حفاظت از محیط زیســت جزو اولویتهای اصلی شیانگان است.
کارخانههایی که آلودهکننده هوا یا هدردهنده انرژی شــناخته شوند

تمام ساختمانها ،جادهها ،پلها ،پارکینگها ،حتی سطلهای زباله و دریچههای فاضالب
اين شهر به شبکه هوشمند متصل خواهند بود .هرکدام از آنها شمارهای مشخص خواهد
داشت و در صورت ایراد به سرعت شناسایی خواهد شد.

تعطیل و از شــهر جدید اخراج خواهند شــد .در سال  ۲۰۱۷بیش از
 ۹۸۵۰کارخانه در منطقه بســته شدند و  ۲۲۴۰شرکت دیگر مجبور
شدند شیوه کار خود را تغییر دهند.
قرار است پوشش جنگلی منطقه از  ۱۱درصد به  ۴۰درصد برسد و
دریاچه بایانگدیان پس از ترمیم اکولوژیکی به پارک ملی تبدیل شود.
قرار اســت در ساخت شهر از لوازم ،مصالح و تکنیکهای پیشرفته
حافظ محیط زیســت و مصرف بهینه انرژی استفاده شود ۹۰ .درصد
سفرهای مردم با حمل و نقل سبز انجام خواهد شد که کمترین ضرر را
برای محیط زیست دارد.
با آنکه شیانگان هنوز در حال ساخت است دولت تضمین کرده که
در آینده شاهد افزایش شدید قیمت خانهها نخواهیم بود .توسعه شهر
به شدت تحت کنترل است و مکانیســمی بلندمدت طراحی شده تا
جلوی خرید و فروش ساختمانهای شیانگان با هدف کسب سود گرفته
شود .شهر هوشمند کسب و کارهای هوشمند میطلبد .دولت چین
تصمیم گرفته در شیانگان صنایع مدرن و پیشرفته را مستقر کند که در
حوزههای ارتباطات و اطالعات ،بیوتکنولوژی ،مواد نو ،خدمات مدرن و
کشاورزی سبز خواهند بود.
توسعه زیرساختهای هوشمند شــهر به زودی آغاز میشود ،نهاد
مدیریتی هوشمند شهر و همچنین سیســتم مدیریت دیتا به زودی
به راه خواهد افتاد .تمام ساختمانها ،جادهها ،پلها ،پارکینگها ،حتی
سطلهای زباله و دریچههای فاضالب به شبکه هوشمند متصل خواهند
بود .هرکدام از آنها شمارهای مشخص خواهد داشت و در صورت ایراد به
سرعت شناسایی خواهد شد.
کاشــت گیاهان شهر جدید هم هوشمند خواهد بود .هر نهال یک

برچســب آلومینیومی خواهد داشت که روی آن کد  QRوجود دارد و
نژاد ،موقعیت و دیگر اطالعات ضروری در آن ذخیره شده است.
تا پایان سال  ۲۰۱۷نوزده شرکت تکنولوژیک مهم از جمله علیبابا
و بایدو با شهر شیانگان قرارداد همکاری امضا کردهاند .بایدو اعالم کرده
که تکنولوژی هوش مصنوعیاش را در طراحی و توسعه منطقه به کار
خواهد برد.
یک شــبکه حمل و نقلی سریع و با راندمان باال هم در شیانگان در
حال ساخت است .پس از تکمیل این شبکه ،فاصله شیانگان با فرودگاه
در دست احداث در منطقه داشینگ پکن به کمک قطارهای پرسرعت
به  ۲۰دقیقه خواهد رسید .با این قطار تا خود پکن  ۳۰دقیقه راه خواهد
بود و تا شیجیاژوانگ ،پایتخت هبی فقط یک ساعت فاصله خواهد بود.
شــیانگان مرکز منطقه آزاد تجاری اســتان هبی هم خواهد بود تا
محدودیتها روی ســرمایهگذاری خارجی یا حذف شود یا به حداقل
برســد .دولت چین اعالم کرده که قصد دارد در این حوزه با کشورهای
دیگر وارد مذاکره شــود .وانگ دونگفنگ ،رئیس حزب کمونیست در
منطقه هبی چندی پیش به خبرگزاری شــینهوا گفت« :شیانگان در
توسعه سطح باالی شهری الگوی دیگر شهرهای آینده چین خواهد بود
و این یکی از ماموریتهای اصلی این شهر است».
ژانگ گویی ،مدیر بخش تحقیق مناطق شهری پکن ،تیانجین و هبی
در دانشگاه تکنولوژی هبی ،هم میگوید« :اهمیت شیانگان ورای برعهده
گرفتن بخشی از وظایف پکن است .بعد از انتشار نقشه راه شهر میشود
گفت این پاسخ چین به مشکلی جهانی است .اینکه چطور بتوانیم در
مناطق به شدت پرجمعیت توسعه شهری بهینه داشته باشیم .شیانگان
مدل چینی توسعه شهرهای آینده است».
شهر جدید شیانگان ،نقشه راه

اهداف کلی توسعه
تا سال ۲۰۳۵

تا اواسط قرن بیست و یکم

شهری مدرن که سبز ،هوشمند و قابل زندگ 
ی
با رقابتپذیری نسبتا باال و رابطه متوازن میان
انسانها و محیط زیست است

این شهر به بخش مهمی از سهگانه شهری پکن،
تیانجین و هبی تبدیل میشود و عمال وظایف
غیرپایتختی پکن را برعهده خواهد گرفت.

شکلبندی منطقه

صنایع اصلی

۵۳۰

کیلومتر مربع
کل زیربنای ساختمانها
کشاورزی
سبز

 ۶۰دقیقه

تا پکن و تیانجین

خدمات
مدرن

با ماشین

مواد نو

بیوتکنولوژی

 ۳۰دقیقه

تا پکن و تیانجین

اطالعات

تا فرودگاه جدید پکن

% ۷۰

نفر در هر کیلومتر مربع

شبکه حمل و نقل
 ۲۰دقیقه

۱۰۰۰۰

% 10

مزرعه دائمی

با قطار

تعطیلی شرکتهای
آلودهکننده و
هدردهنده انرژی
سختگیرانهترین
محدودیت برای
خودروهای آالینده محیط
زیست

گیاهان و آب

محافظت اکولوژیکی
افزایش پوشش جنگلی

%40

%11
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چطور جلوی تاثیر منفی سیاست را بر کسبوکارمان بگیریم؟

مدیریت ریسک سیاسی
در تجارت قرن ۲۱
تهدیدهای امروز پیچیدهترند
اما راه مقابله با آنها لزوما پیچیده نیست
کاندولیزا رایس
ایمی زیگارت
کاندولیزا رایس وزیر خارجه
سابق امریکا و استاد اقتصاد
سیاسی در دانشگاه استنفورد
است .ایمی زیگارت هم
در مرکز امنیت و همکاری
بینالمللی دانشگاه استنفورد
عضویت دارد.

ترجمه :کاوه شجاعی
دبیر بخش آیندهپژوهی

چرا باید خواند:
اگر در طول ماههای
اخیر تاثیر ویرانگر
ریسک سیاسی را بر
زندگی اقتصادیتان
احساس کردهاید این
مطلب را بخوانید.
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در سال  ،۲۰۱۰گابریال کوپرتویت گزارشی خواند که زندگیاش
را عوض کرد .در گزارش آمده بود که چطور یک نهنگ قاتل (orca
 )whaleدر جریان نمایشی در پارک آبی سیورلد ()SeaWorld
در اورالندو مربیاش را کشته است .کوپرتویت ،فیلمسازی که قبال
دوقلوهایش را به سیورلد سندیگو برده بود دو سال بعدی را صرف
ســاختن یک فیلم مستند تحقیقی با نام «ماهی سیاه» کرد و در
آن نشان داد که چطور پارکهای تفریحی به نهنگها و مربیانشان
صدمه میزنند .فیلم فقط  ۷۶هزار دالر هزینه برداشت اما به سرعت
در اینترنت محبوب شد و توجه سلبریتیها و گروههای مدافع حقوق
حیوانات را جلب کرد .فشار عمومی روی سیورلد به شدت باال رفت.
شرکتها ارتباطات مالیشان را با سیورلد قطع کردند ،سازمانهای
نظارتــی تحقیق روی ایمنی پارک را آغــاز کردند و قانونگذاران
طرحی را ارائه کردند که بر اســاس آن زاد و ولد این نهنگها در
اسارت ممنوع میشد .فقط هجد ه ماه پس از پخش عمومی «ماهی
سیاه» ،سهام ســیورلد  ۶۰درصد ارزش خود را از دست داده بود
و جیم انچیسن ،مدیرعاملش اعالم کرد که استعفا میدهد .سهام
سیورلد هنوز نتوانسته به دوران قبل از «ماهی سیاه» برگردد .همه
اینها به خاطر زنی بود که خبری را در مورد نهنگها خواند و تصمیم
گرفت در موردشان فیلمی ارزانقیمت بسازد.
تا همین اواخر ،ریسک سیاسی موضوعی نسبتا ساده برای تجار
به حســاب میآمد .اکثر مواقع ریسک سیاسی به معنای تصاحب
داراییهای خارجی توســط حاکمان برای پیشبرد سیاستهای
داخلیشــان بود ،مثل کاری که هوگو چاوز در ونزوئال کرد .امروز
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سیاســتهای مصادرهای کمتر از قبل دیده میشــوند و با آنکه
دولتهای ملی همچنان حکمرانان اصلی محیط تجاری هستند،
بخش زیادی از ریســکهای سیاســی درون و بیرون کشورها از
بازیگران دیگر نشئت میگیرد :آدمهای معمولی با تلفنهای همراه،
مقامات محلی که قوانین شهری را وضع میکنند ،تروریستهایی
که در شــهر بمب میگذارند ،مقامات سازمان ملل که تحریمها
را مدیریــت میکنند و افراد دیگر .اتفاقات در نقاط بســیار دور با
سرعتی باورنکردنی بر کسب و کارها در سراسر دنیا تاثیر میگذارند:
تظاهرات ضدچین در ویتنام باعث قحطی نوع خاصی از پوشاک در
امریکا میشود .جنگ داخلی در سوریه باعث ورود سیل پناهجویان
به اروپا و تنش در این قاره میشــود و صنعت توریســم را به لرزه
درمیآورد .کره شمالی علیه یک استودیوی فیلمسازی در امریکا
دست به حمله سایبری میزند و به آنها ضرر مالی جدی میرساند.
ما در دنیای تازهای از ریسک سیاسی زندگی میکنیم.
JJتعریف جدید برای ریسک سیاسی
برای شرکتها ،ریسک سیاسی در قرن بیست و یکم ،در اصل
این احتمال است که یک حرکت سیاسی تاثیری بزرگ بر کسب
و کارشان بگذارد  -چه مثبت و چه منفی .این تعریف رادیکالتر از
چیزی است که به نظر میرسد .ما از عبارت «اقدام سیاسی» و نه
«اقدام دولتی» استفاده کردیم تا نقش فزاینده ریسکسازها خارج
از پایتختها ،پادگانهای نظامی و مقر احزاب را نشان دهیم .این
روزها فعالیتهای سیاســی که بر کسب و کارها تاثیر میگذارند
تقریبا در همهجا رخ میدهند :درون خانهها ،در خیابانها ،در چت
رومها ،در خوابگاههای دانشــجویی و در کافهها .شرکتهایی که
میخواهند از رقبا جلو بیفتند نیاز دارند که تاثیر احتمالی چنین
بازیگران سیاسی متنوعی را مدیریت کنند.
اگر این ریســکهای سیاسی را به طور مجزا بررسی کنیم آنها
شــبیه وقایعی با احتمال بروز پایین به نظر میرســند .اگر شما
امریکایی باشید احتمال کشتهشدنتان توسط یک تروریست خارجی
یک به  ۴۵هزار است ،خیلی کمتر از احتمال مرگ بر اثر موج گرما
یا گیرکردن غذا در گلو .برخالف «ماهی ســیاه» اکثر مستندهای
فعاالن اجتماعی محبوبیت خیلی باالیی پیدا نمیکنند .اما ریسک
انباشته این احتماالت کوچک سیاسی چیز دیگری است .با آنکه
احتمال یک ریسک سیاسی مشخص در شهری خاص در روز آینده
ممکن است پایین باشــد ،احتمال اینکه یک ریسک سیاسی در
جایی در جهان در روزهای آینده بر کسب و کار شما تاثیر بگذارد
به طرز غافلگیرکنندهای باالست .حاال با اطمینان میتوان گفت در
دنیای کنونی احتمال گرفتار شدن شما و شرکتتان در یک بحران
سیاسی اصال پایین نیست.
خبر خوش اینکه با وجود اینکه ریسک سیاسی پیچیدهتر شده،
مدیریت موثر آن همچنان نسبتا ساده و مشخص است .سازمانها
اگر اصول بنیادی ریســک سیاسی را درســت متوجه شوند و راه
جمع و جور کردنش را بلد باشند میتوانند با دردسر کمتر به کار
خود ادامه بدهند .ما چهار مهارت شــرکتهایی را که توانستهاند
در مدیریت ریســک از بقیه پیشــی بگیرند شناسایی کردهایم و
ســوالهایی را طراحی کردهایم که میتواند به مدیران کمک کند
تا نقاط ضعفشان را در عصر بیثباتی فزاینده جهانی بهتر شناسایی
کنند.

JJنیروهای تازه پشت ریسک سیاسی
سه روند بزرگ در حال تغییر چشمانداز ریسک سیاسی هستند:
تغییرات دراماتیک در سیاست از زمان پایان جنگ سرد ،ابداعات در
حوزه زنجیره تأمین ( )Supply chainو انقالب تکنولوژیک.
سیاست
شــرکتها امروز در پیچیدهترین محیط سیاسی
بینالمللی در تاریخ مدرن فعالیت میکنند .در جریان
جنگ سرد ،رقابت بین دو ابرقدرت امریکا و اتحاد جماهیر شوروری
خطی نسبتا واضح میان دشمنان و متحدان میکشید .سیاستهای
بازرگانی و سیاستهای امنیتی هم به طور کامل مشخص بودند .جهان
به طور کلی میان بازارهای کاپیتالیستی غربی و اقتصادهای دستوری
بالک شوروی تقسیم شده بود .پیمانهای کنترل سالح شورویها را
در بر میگرفت اما آنها در مذکرات تجارت جهانی جایی نداشتند .اما
چشمانداز امروز به شدت شلوغتر و مبهمتر است :پر از کشورهای در
حال ظهور ،کشورهای در حال افول ،کشورهای ورشکسته ،کشورهای
ســرکش و بازیگران غیردولتی مثل گروههای تروریستی و مجرمان
سایبری .و امنیت دیگر فقط به امنیت محدود نمیشود .موضوعات
اقتصاد بینالمللی اکثر اوقات ارتباط تنگاتنگی با سیاستهای امنیتی
و سیاست دارند.

1

زنجیره تامین
کارآمدی فزاینده زنجیرههای تامین در دنیای کنونی
باعث بهبود خارقالعاده وضعیت شرکتها شده و آنها
حاال واقعا مشتریان جهانی دارند .حاال حتی شرکتهای خیلی کوچک
هم میتوانند از مزایای هزینههای پایین ارسال محمولهها ،دادن حقوق
پایین به کارمندان خارج از کشور و مدیریت بهتر انبارها سود ببرند.
اما انقالب در زنجیره تامین بخش تاریکی هم دارد :وقتی شرکتها با
بازارهای دوردست در ارتباط هستند هرگونه مشکل و اختالل در این
کشورها به آنها صدمه میزند .مثال در سال  ۲۰۱۴وقتی چین تصمیم
گرفت دکل حفاری نفتیاش را در آبهای مورد مناقشــه با ویتنام
نصب کند ،تظاهرات ضدچینی ویتنام را فراگرفت .تامینکنندگان Li
 ،& Fungیکی از بزرگترین تولیدکنندگان پوشاک اسباببازی در
جهان مجبور شدند کارخانههایشان را در ویتنام برای یک هفته تعطیل
کنند .این به کاهش ارسال لباس و اسباببازی به امریکا منجر شد و
بازار را به هم ریخت .آنچه که مناقشهای منطقهای در آبهای جنوب
شرق آسیا به نظر میرسید باعث خالی شدن قفسهها در فروشگاههای
امریکایی شد.

2

تکنولوژی
شبکههای اجتماعی ،تلفنهای همراه و اینترنت در
حال تحول محیط سیاســی قرن  ۲۱هستند .در حال
حاضر  ۴۸درصد جهان آنالین اســت .انتظار میرود تا سال ۲۰۲۰
تعداد افراد موبایلدار از افرادی که به آب آشــامیدنی یا الکتریسیته
دسترسی دارند بیشتر شود .تکنولوژی به طرز خیرهکنندهای هزینه
اقدام مشترک عمومی را پایین میآورد و به افراد همفکر اجازه میدهد
که راحتتر یکدیگر را پیدا کنند و با هم دســت به کاری بزنند .در
چنین دنیای متصلی ،حتی رهگــذران  -و نه افراد دخیل در ماجرا
 -میتوانند از وقایع فیلم بگیرند و باعث جنجال شــوند .در  ۹آوریل

3

5

شوک بینالمللی که جهان تجارت را تکان داد

ما به طور متناوب شاهد حوادث عمدهای هستیم که عمال روی همه در صحنه اقتصاد جهانی
تاثیر میگذارد .اصوال این «شوکهای برونزاد» قابل پیشبینی نیستند .اما موسساتی که در
حوزه مدیریت ریسک سیاسی تجربه دارند میتوانند از تاثیر آنها بکاهند .از زمان پایان جنگ
ســرد جهان شاهد  ۵شوک بزرگ بوده که بر دنیای سیاست و به تبع آن دنیای تجارت تاثیر
جدی گذاشته است.

1

حمالتیازدهمسپتامبر

2

بحران مالی جهانی ۲۰۰۸

حمالت یازدهم سپتامبر  ۲۰۰۱بزرگترین این شوکها به حساب میآید و به دنیا
نشان داد که امریکا نهفقط از طرف قدرتهای بزرگ ،که از سمت مناطق ضعیف و
پرآشوب هم میتواند تهدید شود .از زمان معاهده وستفالیا در  ۱۶۸۴که آغاز سیستم دولت مدرن
به حســاب میآید قدرتهای بزرگ اصوال روی خطرات ناشی از دیگر قدرتهای بزرگ تمرکز
داشتند .یازدهم سپتامبر این را تغییر داد.
این بحران دومین شــوک پس از جنگ سرد را به تجارت جهان وارد کرد و باعث
شد دولتها بیشتر در اقتصاد دخالت کنند ،قوانین تجاری سفت و سختتر شود و
در بعضی مناطق سیاست ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند .این باعث شد مردم بیشتر از گذشته
بفهمند که چطور اقتصاد جهانی روی رفاه شخصیشان تاثیر میگذارد و به ظهور پوپولیستها
کمک کرد .وقتی شما خانهتان را به خاطر سیستم مالی جهانی از دست میدهید ،اقتصاد بینالملل
برایتان مسئلهای شخصی میشود.

3

بهار عربی

4

چین و روسیه جدید

بهار عربی و ناآرامیهای گســترده پس از آن در خاورمیانه فشار را روی دولتها و
کسبوکارها در منطقه باال برد و این تردید را به وجود آورد که آیا سیستم کنونی
مرزها و دولتهای منطقه قابل دوام است یا نه( .کشورهای فرانسه ،انگلیس و ایتالیا پس از فروپاشی
امپراتوری عثمانی مرزهای کنونی کشورهای عربستان ،یمن ،ترکیه ،عراق ،سوریه و کشورهای
عرب حاشیه خلیج فارس را تعیین کردند و در اصل به طور مصنوعی کشور به وجود آوردند ).جنگ
داخلی سوریه به این پیچیدگی افزود و میلیونها آواره را روانه کشورهای همسایه کرد .تاثیر بحران
پناهجویان به اروپا هم سرایت کرد و این حس را به وجود آورد که اتحادیه اروپا دیگر نمیتواند از
مرزهایش و شهروندانش در برابر خطرات خاورمیانه حفاظت کند.

5

شوک چهارم مربوط به چین و روسیه است که رهبرانشان پرجرئتتر از قبل عمل
میکنند و در برابر امریکا مثل سابق کوتاه نمیآیند.

بازگشت پوپولیسم و انزواطلبی

بومیگرایی ،پوپولیســم و انزواطلبی در سراســر جهان در حــال قدرتگیریاند.
جهانیشدن میلیونها نفر را از فقر بیرون کشیده و میلیونها نفر دیگر را ثروتمندتر
کرده است .با این حال میلیونها نفر هم در این جریان بازنده شدهاند ،آنهایی که مهارت کافی برای
رقابت در اقتصاد مدرن نداشتند .رأی مردم انگلیس به برگزیت و انتخاب دونالد ترامپ به ریاست
جمهوری امریکا از نشانههای این روند است.

 ۲۰۱۷شرکت یونایتد ایرالینز که بیش از تعداد صندلیهای پروازی
به کنتاکی بلیت فروخته بود تصمیم گرفت چهار نفر از مسافرانش را
از پــرواز جا بگذارد و بــه آنها در پرواز بعدی بلیت بدهد .یکی از آنها
دیوید دائو این را نپذیرفت و مسئوالن پرواز به خشونت متوسل شدند.
مسافران فیلم این واقعه را در توئیتر و فیسبوک پخش کردند .دو روز
بعد سهام یونایتد  ۲۲۵میلیون دالر افت کرد و تحلیلگران نسبت به
موفقیت این خط هوایی در ورود به بازار چین ابراز تردید کردند چون
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آیندهپژوهی
در شبکههای اجتماعی این تئوری مطرح شد که دائو به خاطر آسیایی
بودنش مورد تبعیض قرار گرفته بود.
JJچارچوبی برای مدیریت ریسک سیاسی
چطور شــرکتها میتوانند در چنین محیطی بهترین مدیریت
ریسک سیاسی را داشته باشند؟ بعضی از آنها مشاور استخدام میکنند
تا در صورت لزوم به آنها در تحلیل شرایط کمک کند و پیشنهادهایی
بــرای برونرفت از بحران ارائه دهد .بقیــه عموما به نیروهای درون
شــرکت تکیه میکنند .در هردو صورت شما برای مدیریت موثرتر
شــرکتتان و تصمیمگیری بهتر  -و کمریســکتر  -نیاز دارید که تا
حدی با مسئله ریسک سیاسی آشنا باشید .ما چارچوبی برای درک و
واکنش به ریسک سیاسی طراحی کردهایم که هم آنقدر کلی است
که اکثر شرکتها در اکثر موقعیتها میتوانند از آن استفاده کنند و
هم میتواند جزئی باشد و به شرکت اجازه اقدام دقیق بدهد.
این چارچــوب روی چهار مهارت تمرکز دارد :درک ریســکها،
تحلیل ریســکها ،مالیمکردن ریســکهایی که کامال قابل حذف
نیستند و باالخره واکنش موثر به ریسکها و یادگیری از این روند.
در هر قدم از این چارچوب ،ســه سوال راهنما وجود دارد که افراد
موثر در سازمان باید بتوانند پاسخ مناسب برای آن پیدا کنند.

انواع ریسک سیاسی
در جدول زیر انواع ریســک سیاســی را آوردهایم که شرکتها در قرن  ۲۱با آن روبهرو هستند .همانطور که میبینید
تعریف ما از ریسک سیاسی محدود به اقدامات مقامات دولتی نیست و اثر اقدامات سیاسی طیف گستردهای از افراد و
گروهها را در نظر گرفتهایم .در این جدول گرمایش زمین و ریســکهای کامال اقتصادی را کنار گذاشــتهایم .گرمشدن
زمین یک چالش بزرگ جهانی است اما ما آن را تشدیدکننده ریسکهای دیگر در نظر گرفتهایم نه یک ریسک مجزا.
گرمشــدن زمین میتواند باعث اقدامات سیاسی شود :از حرکتهای اعتراضی مردم ،تا تصویب قوانین جدید ،تا جنگ
داخلی یا جنگ بر سر منابع یا آب .یعنی گرمشدن زمین میتواند به انواع ریسکهایی که در اینجا جمع کردهایم منجر
شــود یا آنها را تشدید کند .ما ریسکهای اقتصادی را هم از لیســت کنار گذاشتیم (ریسکهایی مثل تورم ،بازار کار،
وضعیت نرخ رشد کشور) چون اکثر شرکتها به طور منظم آنها را مورد بررسی قرار میدهند.
ژئوپلیتیک
مناقشه درونی

ناآرامی اجتماعی ،خشونت قومی ،مهاجرت ،ملیگرایی،
جداییطلبی ،فدرالیسم ،جنگ داخلی ،کودتا و انقالب

قوانین ،مقررات و سیاستها

تغییرات در قوانین مالکیت خارجیها ،مالیات ،مقررات
محیطزیستی و قوانین ملی

بیتوجهی به قراردادها

دولتها بدعهدی میکنند ،مثل مصادره امالک و
شرکتها یا تغییر ناگهانی نرخ بهره به دالیل سیاسی

فساد

مالیاتبندی تبعیضآمیز و رشوهخواری سیستماتیک

فشار برونمرزی

تحریمهای چندجانبه و پیگرد قضایی سران کشورها

دستکاری در منابع طبیعی

تغییرات در سیستم عرضه انرژی و دیگر مواد کمیاب
معدنی با اهداف سیاسی

فعالیت اجتماعی

اتفاقات یا ایدههایی که به سرعت در شبکههای فراگیر
میشوند ،آسانشدن اقدام مشترک توسط کاربران

تروریسم

تهدیدهای سیاسی یا خشونت علیه افراد یا مکانها

حمالت سایبری
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جنگهای بین دولتی ،دگرگونی در موازنه قدرت،
تحریمهای چندجانبه اقتصادی و مداخله نظامی

سرقت یا نابودی مالکیت معنوی؛ خرابکاری؛ اخاذی؛
اختالل شدید در ساز و کار شرکتها ،صنایع ،دولتها
و جوامع
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JJقدم اول :درک

اشتهای شرکت من برای ریسک سیاسی چقدر باالست؟

شــرکتها ،مثل افراد ،به شیوههای متفاوتی در معرض ریسک قرار
میگیرند و به اصطالح اشتهایشان برای ریسک با یکدیگر متفاوت است.
این به تعداد سرمایهگذاریهای بزرگشان در نقاط مختلف دنیا ،به وجود
سرمایهگذاریهای جایگزین در صورت تغییر شرایط و همچنین میزان
دیدهشــدن آنها توسط مشتریان بستگی دارد .مثال شرکتهای نفت و
گاز اصوال ســرمایهگذاریهای بلندمدتی در کشورهای دوردست انجام
میدهند که دموکراســی غربی در آنها پا نگرفته و احتمال ناآرامیهای
اجتماعی باالست .ضمنا سرمایههای کلیدی این شرکتها در این کشورها
به آسانی قابل جابهجایی نیست .به همین دالیل شرکتهای نفت و گاز
ی را بهتر از بقیه تحمل میکنند .در
عموما بیثباتیهای بزرگ سیاســ 
عوض شرکتهایی که با مشتریان معمولی طرف هستند مثل پارکهای
تفریحــی و هتلهای زنجیــرهای به طور خــاص در برابر پایین آمدن
وجههشان آسیبپذیرند و اشتهایشان برای ریسک پایینتر است.
آیا در شرکت ما در مورد آسیبپذیری از ریسک درک مشترکی
وجود دارد؟

بهترین شــرکتها اصوال از این نکته مطمئنانــد که همه افراد در
ت مدیره تا نمایندگان فروش  -به مسئله
شرکتشــان  -از اعضای هیئ 
ریسک سیاسی اهمیت میدهند و آن را میفهمند .این باعث میشود
افراد در تصمیمگیریها آیندهنگری بیشتری داشته باشد .البته قرار نیست
موضع همه در برابر ریسک یکسان باشد.
چطور میتوانیم نقاط کورمان را کاهش دهیم؟

پایین آوردن تعداد نقاط کور نیازمند تخیل است .یک سرمایهگذار
بزرگ یک بار به ما گفت« :بزرگترین اشــتباه این است که فکر کنیم
آینده شــبیه حاال خواهد بود .تقریبا هیچوقت اینطوری نیست ».او در
شــرکتش همه دستیارانش را آموزش داده که این سوال ساده را بارها و
بارها از خودشان بپرسند« :نکند داریم اشتباه میکنیم؟»
JJقدم دوم :تحلیل

چطور میتوانیم به اطالعات خوبی در مورد این ریسک سیاسی
دست پیدا کنیم؟

این بدیهی به نظر میرســد اما باید دنبال اطالعات خوب باشید تا
به دستش آورید .شرکتها بعضی اوقات این را فراموش میکنند .وقتی
جک ولش مدیرعامل اسطورهای جنرال الکتریک در سال  ۲۰۰۱تالش
کرد شرکت هانیول اینترنشــنال را تصاحب کند و وزارت دادگستری
امریکا با این ادغام موافقت کرد ،او فکر میکرد اتحادیه اروپا هم به سرعت
چراغ سبز نشان خواهد داد .ولش اشتباه میکرد .نظر قانونگذاران اروپایی

یک فیزیکدان زمانی گفته بود تحلیل واقعی موقعی انجام میشود که تالش میکنیم خودمان را
فریب ندهیم .یک راه مفید برای شروع تحلیل ریسک سیاسی این است که بفهمیم کدام سرمایهمان
از بقیه ارزشمندتر است و کدام از بقیه آسیبپذیرتر.

درباره سیاستهای ضدانحصار شبیه امریکاییها نیست .اروپاییها پیش از
این هیچگاه جلوی ادغام شرکتهای امریکایی را نگرفته بودند اما میشد
از رفتارهای اخیرشان در برابر ادغام بوئینگ و مکدانل داگالس متوجه
شد که اینبار ماجرا فرق میکرد .ولش آنچنان به دنبال این ادغام بود
که فراموش کرده بود نظر وکالی ضدانحصار اروپایی در بروکسل را جویا
شود .وقتی مشخص شد که اروپا با ادغام مخالفت خواهد کرد ولش اعالم
کرد« :فکر میکردم آنقدر پیر شدهام که دیگر شگفتزده نمیشوم!»
چطور میتوانیم مطمئن باشــیم که تحلیلمان سختگیرانه و
موشکافانهاست؟

ریچارد فینمن ،یکی از بزرگترین فیزیکدانان دنیا زمانی گفته بود
تحلیل واقعی موقعی انجام میشود که تالش میکنیم خودمان را فریب
ندهیم .یک راه مفید برای شــروع تحلیل ریسک سیاسی این است که
بفهمیم کدامیک از سرمایههایمان بیشتر از بقیه ارزشمند است و کدام
بیشتر از بقیه آسیبپذیر .نقاط مشترک این دو لیست نشاندهنده نقاطی
است که بیشترین ریسک سیاســی را دارند .فیلم «ماهی سیاه» برای
ســیورلد گران تمام شد چون نهنگهای قاتل جزو ارزشمند برند این
شرکت بودند.
وقتی متوجه شدید در کدام نقطه آسیبپذیرترید حاال سعی میکنید
بیثباتی احتمالی در صورت بروز ریسک را پیشبینی کنید و برای آن
برنامه داشته باشید .مثال شرکت  FedExمدل موثری در مدیریت ریسک
دارد .این شــرکت یک بار گفته بود« :ما شاید نتوانیم آنچه را که باعث
اعتصاب بعدی رانندههای کامیون در اروپا بشــود پیشبینی کنیم اما
میدانیم که تاخیرهای زمینی باالخره اتفاق خواهد افتاد و وقتی چنین
چیزی رخ بدهد ما با نقشههای جایگزین آماده نشستهایم».
چطور می توانیم تحلیل ریسک سیاسی را با تصمیمات تجاری
ادغام کنیم؟

نتایج یک تحقیق جهانی موسسه مکنزی در سال  ۲۰۱۶نشان داد
که فقط یکچهارم مدیران شرکتها تحلیل ریسک را در پروسه رسمی
تصمیمگیریهای خود وارد کردهاند .شما به سادگی باید همه مدیران
خود را مجبور کنید که موقع دفاع از برنامهها و سرمایهگذاریهای تازه
خود ،تحلیل ریسک سیاسی مربوط با آن را برایتان توضیح دهند.
JJقدم سوم :مالیم کردن

چطــور میتوانیم میزان قرار گرفتن در معرض این ریســک
سیاسی را پایین بیاوریم؟

در این حوزه سه استراتژی به کارتان میآید .اول ،همه تخممرغها -
سرمایههای حیاتیتان  -را در یک سبد نگذارید .دوم ،در زنجیره تأمینتان
ظرفیت کاهش یا افزایش سریع کار را قرار بدهید .و سوم اینکه با دیگر
شرکتهای حاضر در صنعتتان همکاری کنید تا برآورد بهتری از ریسک
ش روی صنعت داشته باشید.
پی 
آیا ما سیســتم و تیم خوبی برای هشدار بموقع و اقدام سریع
تشکیلدادهایم؟

شما باید پروتکلهایی آماده داشته باشید تا در صورت بروز وضعیتی
خاص ،شــرکتتان به طور اتوماتیک دست به واکنش بزند .شرکتهای
ســطح باال در حوزه مدیریت ریسک سیاســی جهانی اصوال واحدهای
ارزیابی تهدیدات دارند که شامل تیمی از ماموران سابق امنیتی و نظامی
است و به طور دائمی تحوالت سیاسی را دنبال میکنند.
اگر اتفاق بدی افتاد چطور میتوانیم خسارت را محدود کنیم؟

مدیران حتی قبل از وقوع بحران قدمهایی برداشتهاند که خسارات

سوالهای کلیدی برای مدیریت ریسک سیاسی
مدیریت موثر ریسک نیازمند چهار مهارت کلیدی است :درک ریسکها ،تحلیل ریسکها ،مالیم کردن
ش نشان دادن به بحرانها .در هر بخش سه سوال میتواند به فهم ماجرا و نقاط
ریسکها و باالخره واکن 
ضعف شرکت بیشتر کمک کند:
درک ریسک

مالیم کردن ریسک

تحلیل ریسک

واکنش

اشتهای شرکت من برای
این ریسک سیاسی چقدر
باالست؟

چطور میتوانیم میزان
چطور میتوانیم به اطالعات
قرار گرفتن در معرض این
خوبی در مورد این ریسک
ریسک سیاسی را پایین
سیاسی دست پیدا کنیم؟
بیاوریم؟

آیا متوجهیم که بعضی
اوقات فقط خوششانسی
آوردهایم و مدیریتمان
ناکارآمد بوده است؟

آیا در شرکت ما در مورد
آسیبپذیری در برابر
ریسک درک مشترکی
وجود دارد؟

چطور میتوانیممطمئن
باشیم که تحلیلمان
سختگیرانه و موشکافانه
است؟

آیا ما سیستم و تیم خوبی
را برای هشدار بموقع
و اقدام سریع تشکیل
داد هایم؟

آیا به بحران به طور موثر
واکنش نشان میدهیم؟

چطور میتوانیم نقاط
کورمان را کاهش دهیم؟

چطور میتوانیم تحلیل
ریسک سیاسی را با
تصمیمات تجاری ادغام
کنیم؟

اگر اتفاق بدی رخ داد
چطور میتوانیم خسارت را
محدود کنیم؟

آیا در حال توسعه ساز و
کارهایی هستیم که باعث
یادگیری مستمر ما از
بحرانها و اتفاقات بشود؟

احتمالــی را کاهش میدهــد .رابطه خوب با ســهامداران یکی از این
راههاســت که در زمان بحران به کارتان خواهد آمد .بهسازی این رابطه
سالها زمان میبرد .شما باید رابطه خوبی با افراد داشته باشید تا بتوانید
در صورت لزوم از آنها کمک بگیرید.
JJقدم چهارم :واکنش

آیا متوجهیم که بعضی اوقات فقط خوششانسی آوردهایم و
مدیریتمان ناکارآمد بوده است؟

همه میخواهند از شکست درس بگیرند اما آنقدر باهوش هستیم
که از خوششانسیهایمان هم درس بگیریم؟ تراژدی انفجار فضاپیمای
چلنجر دقیقا به خاطر بیتوجهی مدیران ناسا به این موضوع رخ داد.
آیا به بحران به طور موثر واکنش نشان میدهیم؟

مدیریت موثر بحران را عموما میتوان به پنج قدم تقسیم کرد :برآورد
موقعیت ،فعالکردن تیم واکنش ،رهبریکــردن بدون فراموشکردن
ارزشهای اصلی شرکت ،تعریف کردن داستانتان برای مخاطبان اصلی و
باالخره تالش برای خرابتر نکردن اوضاع.
اصوال در هر بحــران با چندین گروه مخاطب طرفیم :مشــتریان،
سرمایهگذاران ،روزنامهنگاران ،فعاالن اجتماعی ،مقامات سیاسی ،پلیس
و قــوه قضاییه .هرکدام از اینها میتوانند بر دیگری تاثیر بگذارند و باید
حواستان باشد که واکنش شما  -و داستانی که برایشان تعریف میکنید
 چه تاثیری روی آنها میگذارد.آیا در حال توسعه ســازوکارهایی هستیم که باعث یادگیری
مستمر ما از بحرانها و اتفاقات بشود؟

بهترین سیســتمهای واکنش دارای حلقه فیدبک (feedback
 )loopsهستند که باعث میشود حتی قبل از وقوع فاجعه ،تیم در
حال یادگیری از وقایع باشد و پس از وقوع بحران واکنش بهتری نشان
دهد .یکی از بهترین نمونههای چنین سیستمی در تیمهای فوتبال
وجود دارد و در آن مربیان سطح باال به طور منظم و سیستماتیک در
حال بررسی و یادگیری چگونگی برد و باختهای خودشان و تیمهای
رقیب هستند.
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آیندهپژوهی
[ آینده کار ]

کارمند یکروزه نیازمندیم

کارفرماها چطور دنبال نیروی کار بسیار موقت میگردند؟
س
منبعلسآنجل 

چرا باید خواند:
بخوانیدتاببینید
آینده شغلهای موقتی
و فریلنس چقدر با
انتظارات نسلهای قبل
از شغل ثابت و درآمد
ثابت فرق میکند.

اپ اسنگورک و برخی
پلتفرمهای دیگر عمال
شیفتهای کاریاي را که در
فروشگاهها یا رستورانها
و هتلها خالی ماندهاند و
کارفرما به دنبال پر کردن
آنهاست ،به آسانی در اختیار
نیروی متقاضی کار میگذارند
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بخشی از نیروی کار جوان امروزی دیگر مثل کارمندان سابق ،دنبال
شغل ثابت و تماموقت نیستند .بخشی از کارفرماهای امروزی هم دیگر
دنبال استخدام نیروی کار ثابت و تماموقت نیستند .حاال حتی استخدام
نیروی کار به مدت یک روز هم در دنیا مد شده است.
آرون اســتالینگز  ۲۵ساله یکی از افرادی است که ظرف یک سال
گذشته به دفعات در رستورانهای مختلف امریکایی کار گرفته و تقریبا
هر هفته  ۵۰ســاعت کار کرده است .رستورانها همیشه برنامههای
ناگهانی ولی موقتی پیش رو دارند که به نیروی کار موقتی نیاز دارد؛
مثل جمعکردن میزها یا آمادهکــردن مواد غذایی .حاال یک اپ وارد
میدان شده تا کارفرمایان و کارکنانی را که دنبال استخدامهای موقتی
و حتی یکروزه هستند به هم متصل کند و آرون و جوانان زیادی دارند
از همین راه کار پیدا میکنند.
اپ اسنگورک و برخی پلتفرمهای دیگر عمال شیفتهای کاری
را که در فروشگاهها یا رستورانها و هتلها خالی ماندهاند و کارفرما به
دنبال پر کردن آنهاست ،به آسانی در اختیار نیروی کار میگذارند .حتی
برندهایی مثل پیتزافروشــی پاپا جانز هم از این روش برای پر کردن
شیفتهای خالی خود استفاده کردهاند .بنا بر آمار موجود ،اسنگورک
 ۲.۱میلیون کاربر فعال دارد .روش کار از این قرار است :متقاضی کار
ابتدا ثبتنام میکند و سپس از طریق اسنگورک در مصاحبه اسکایپی
با کارفرما حاضر میشود و سابقه کار او هم بررسی میشود .اگر متقاضی
مورد قبول کارفرما باشد میتواند به صورت آنالین در شیفتهای خالی
شرکت کارفرما دنبال گزینه مناسب خودش بگردد .میزان دستمزد این
نیروی کار غیرمتعارف هم بین ساعتی  ۱۰تا  ۱۵دالر در نوسان است.
این نوع کارهای موقتی دردسرهای خودش را هم دارد؛ مثال اینکه
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از بیمه درمانی خبری نیســت و عمال کارکنان موقتی را در وضعیت
بیدفاعی از لحاظ حقوق کاری نیز قرار میدهد؛ مثال اینکه آنها حق
تشکیل صنف ندارند و در مقابل خشونت یا مسائل احتمالی دیگر در
محیط کار هم حق و حقوقی ندارند .اما آرون اســتالینگز و بسیاری
از جوانان دیگر میگویند این شــیوه کار با سبک زندگی آنها تطابق
بیشتری دارد و واقعیت جدیدی را به نمایش میگذارد :اینکه خیلیها
امروزه انعطافپذیر بودن زمان کار را به ثبات آن شغل ترجیح میدهند.
در عین حال ،کارفرماها با نیروی کار موقت رفتار بهتری نســبت به
نیروی کار ثابت دارند چون اصوال خواهان کمشدن مسئولیتهای خود
نسبت به نیروی کار ثابت هستند و به پذیرش نیروی غیرثابت تمایل
بیشــتری دارند .از ســوی دیگر ،کارفرما و نیروی کار هردو در اپ به
یکدیگر امتیاز میدهند و به همین دلیل رفتار بهتری با هم دارند.
یکی از معضالت شــغلهای موقتی این است که کابوس روز اول
کار همیشــه در حال تکرار است و زمان کافی برای آشنایی با محیط
کار یا مقتضیات آن وجود ندارد .اما در مقابل ،یک مزیت بزرگ چنین
مشــاغلی این است که کســی وادار به ماندن در شغلی که دوستش
ندارد نمیشود و خیلی سریع میتواند آن را تغییر دهد .در عین حال،
استرس کاری که زود تمام میشود نسبت به کار طوالنیمدت کامال
کمتر است.
با تمام این اوصاف ،این روزها فروشگاههای خردهفروشی ،رستورانها
و برخی شرکتها به استخدام نیروی کار بسیار موقتی (حتی یکروزه)
تمایل زیادی نشان میدهند .درست است که در امریکا نرخ بیکاری به
پایینترین سطح خود در هفده سال اخیر رسیده ،اما واقعیت این است
که بیکاریهای فصلی و افزایش تبعیض شغلی باعث نارضایتی نیروی
کار جوان در امریکاست و آنها را به جستوجو برای مشاغل آلترناتیو
ترغیب میکند .از جمله مشاغل آلترناتیو میتوان به مشاغل موجود در
اقتصاد دیجیتال اشاره کرد که در حال حاضر یکی از هر چهار امریکایی
از طریق آن پول درمیآورد.
آمار نشان میدهد که  ۸۵درصد از افرادی که در امریکا شغلهای
غیرمتعارف و موقتی دارند ،درآمد ماهانهشــان زیر  ۵۰۰دالر است و
دائم به دنبال گزینههای بیشتری برای کار موقتی هستند .اینجاست
که اهمیت اسنگورک و پلتفرمهای مشابه برای آنها روشن میشود.
در عین حال مثال آرون اســتالینگز اگر برای شستن ظرف در هتل یا
رستوران ،شیفتی را از طریق اسنگورک پر کند میتواند ساعتی ده
دالر درآمد کســب کند .این درآمد در مقایسه با نیروی ثابت کار در
همان رستوران یا هتل که باید ساعات طوالنی سر کار باشد ،بهصرفهتر
است.
کارشناسان بازار کار میگویند این نوع استخدامها در آینده نزدیک
در حوزههای تخصصی نیز بیشتر باب خواهد شد و مفهوم فریلنس از
این طریق گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد .آینده کار در این راستا
شاید تا حد زیادی وابسته به پلتفرمهای شغلی موقت باشد.

 ..........................اکونومیست ..........................

پرواز با اژدها

ایرالینهای چینی قدرت میگیرند

خطوط هواپیمایی اروپایی و امریکایی پشت سر هم ضربه میخورند .خطوط هواپیمایی عربی کم
بود حاال خطوط هواپیمایی چینی هم به ماجرا اضافه شدهاست .تا همین چند وقت پیش پروازهای
اتحاد و قطر بود حاال نوبت به پروازهای چشمبادامیها رسیدهاست .بررسیهای اکونومیست نشان
میدهد خطوط هواپیمایی چینی با کاهش هزینه و بهبود خدمات سعی دارند در این رقابت پیروز
میدان شوند و تاکنون نیز عملکرد خوب و قابل قبولی داشتهاند.

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

چطور شکاف را کمتر کنیم؟

خداحافظی با روزهای روشن؟

شکاف در پرداخت دستمزد میان زنان و مردان جزو مسائلی است که همیشه
مورد توجه قرار میگیرد .بررســیهای «آیندهنگر» از دادههای اکونومیست نشان
میدهد زنان همچنان به دنبال دســتمزدهای منصفانهتری هستند .این اتفاق در
صورتی رخ میدهد که اقتصاد یک کشــور به لحاظ شــفافیت وضعیت مطلوبی
داشتهباشد .این نمودار ُمشتی نمونه خروار است که وضعیت بریتانیا را به عنوان یکی
از پیشرفتهترین کشورهای جهان نشان میدهد.

زمانیکه فرانســویها امانوئل مکرون را به عنوان رئیسجمهوری خود انتخاب
کردند همه دنیا را به خود امیدوار کردند .آنها به جای اینکه به پوپولیســتها رأی
بدهند مکرون را انتخاب کردند تا دنیایی متفاوت را برایشان در فرانسه رقم بزند .اما
اکنون بعد از گذشــت حدود یک سال به نظر میرسد مردم اعتماد خود را به این
رئیسجمهوری از دست دادهاند و انتظار میرود اوضاع برای مکرون بحرانی شود.
باال و پایین

شکاف جنسیتی در پرداخت
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هواپیماهای چشمبادامی

گردباد چینی

بازاری نیست که چینیها به آن ورود پیدا نکنند و حاال نوبت به خطوط هواپیمایی
رسیدهاست .بررسیهای «آیندهنگر» از دادههای اکونومیست نشان میدهد تعداد
مســافرانی که با خطوط هواپیمایی چینی جابهجا شدهاند از سال  2010تا 2017
یعنی تنها به فاصله  7سال ،رشدی چشمگیر داشتهاست .چاینا سوترن ایرالین ،چاینا
ایسترن ایرالین ،ایر چاینا و هاینان ایرالین از جمله معروفترین خطوط هواپیمایی
چینی هستند که در این نمودار مورد بررسی قرار گرفتهاند.

چینیها در صنعت گردشگری طوفانی به پا کردهاند .توریستهای چشمبادامی
این روزها بخش مهمی از گردشــگران در جنوب شرق آسیا را تشکیل میدهند.
برررسیها نشان میدهد تعداد زیادی از گردشگران خارجی به کشورهای جنوب
شــرق آســیا هجوم آوردهاند که بخش زیادی از آنها را گردشگران چینی تشکیل
میدهند .زیباییهای این منطقه به تازگی مورد توجه توریستها قرار گرفته و به
همین خاطر با استقبال اساسی از سوی آنها همراه شدهاست .در این بین چینیها
بیش از ســایر توریستها از خود ذوق نشــان میدهند و به این مناطق مسافرت
یکنند.
م 

پروازهای غالب
خطوط هواپیمایی چینی ،تعداد مسافران جابهجاشده ،میلیون
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طالیهداران آدمکشی در جهان
قتل و آدمکشی یکی از پدیدههایی است که میتواند عالوه بر وضعیت جامعه ،وضعیت اقتصاد را نیز مختل کند .بررسیها نشان میدهد امریکای التین در زمینه قتل و آدمکشی،
و به صورت کلی در زمینه جرموجنایت در جهان پیشرو است .به همین خاطر است که زنگ هشدار در این منطقه به صدا درآمدهاست .این مسئله در امریکای التین به معضلی تبدیل
شده که توجه رسانههای جهانی را نیز به خود جلب کردهاست.
چشمانداز جرموجنایت

نرخ قتل و آدمکشی در ازای هر 100هزار نفر جمعیت

امریکا

100

کلمبیا

مکزیک

السالوادور

ونزوئال

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

16

10

17

2000 05

10

2000 05

17

10

2000 05

10

17

2000 05

17

10

2000 05

0

خط مقدم
تجارت به کاال2017 ،

مواد شیمیایی 0.7

کاالهایی که تعرفه بر آنها قرار گرفتهاست

فوالد و آلومینیوم 1.7
چاپگر 2.8
تلویزیون و نمایشگر 4.5

واردات امریکا از
چین2017 ،
506میلیارد دالر

لوازم برقی

26.9
تجهیزات پزشکی 6.4
خودرو 1.8

3.5

دانههای سویا

12.4

 1.3محصوالت غلهای

 1.7پروپان

هواپیمایی

16.3

پالستیک

 1.0پنبه

خودرو

10.6

صادرات امریکا
به چین2017 ،
130میلیارد دالر

 1.0سایر

2.1

مواد شیمیایی

زدی ضربتی
ضربتی نوش کن
جنگ تجاری میان امریکا
و چین باالخره شروع
شد .تعرفههایی که دونالد
ترامپرئیسجمهوری
امریکا تعیین کرد یکی از
مهمترین نمودهای جنگ
تجاری میان ایندو کشور
است .اما در این جنگ دقیقاً
چه اتفاقاتی رخ دادهاست؟
این نمودار به خوبی نشان
یدهد.
م 

دیگر تجهیزات حملونقل 1.0
سایر 0.4
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هند در ماه فوریه دوره مهمی را پشت سر گذاشت .برنامه بودجه این کشور منتشر شد و نشان داد که هزینه دفاع 62میلیارد دالر بودهاست یعنی حتی از
بریتانیا هم بیشتر هزینه صرف این امور کردهاست .تنها چین ،امریکا ،عربستان سعودی و روسیه تا این اندازه برای سربازهای خود دستودلباز هستند.
هند برای حدود یک دهه جزو مهمترین واردکنندگان تجهیزات نظامی و ارتشی بودهاست.

[ نیروی نظامی هند ]

فیل کاغذی

هند بیش از آنکه بهره ببرد برای نیروی نظامی و ارتشیاش هزینه میکند
سلطه بر اقیانوس هند است .این کشور دست خود را در زمینه برنامههای
هستهای در ســال  1998رو کرد .این کشور نیز موشکهای هستهای
خودش را آزمایش میکند و ســعی دارد موشکهای دوربُرد و قارهپیما
داشتهباشد و البته در این زمینه به اوج پیشرفت برسد .از زمانیکه نارندرا
مودی به نخستوزیریِ هند رسیده و حزب او قدرت را در هند به دست
گرفته یعنی از ســال  2014تاکنون ،شرایط پیچیدهتر نیز شدهاست و
هندیها بلندپروازیهای بیشــتری نیز از خود نشان دادهاند .آنها سعی
دارند چهرهای قدرتمند در این زمینه از خودشان نشان بدهند .این کشور
به هر اتفاقی که در مرز پاکستان رخ داده واکنش نشان داده و کارهایی
کرده که در دهههای اخیر بیسابقه یا دستکم کمسابقه بودهاست.

چرا باید خواند:
ارتش و نیروی نظامی
و دفاعی در هر کشوری
جزو الزامات آن کشور
است و مقامات دولتی به
آن توجه ویژه دارند .اما
گاهی هزینهها از نفعی
که میتواند داشتهباشد
بیشتر میشود ،این
اتفاق در مورد هند رخ
دادهاست .اما چگونه؟

هند در ماه فوریه دوره مهمی را پشت سر گذاشت .برنامه بودجه این
کشور منتشر شد و نشان داد که هزینه دفاع 62میلیارد دالر بودهاست
یعنی حتی از بریتانیا هم بیشــتر هزینه صرف این امور کردهاست .تنها
چین ،امریکا ،عربستان ســعودی و روسیه تا این اندازه برای سربازهای
خود دســتودلباز هســتند .هند برای حدود یک دهه جزو مهمترین
واردکنندگان تجهیزات نظامی و ارتشــی بودهاست .این کشور در حال
انسانی ارتشی و همچنین در زمینه کشتیها و
حاضر در زمینه نیروی
ِ
هواپیماهای جنگنده جزو پنج کشور نخست در جهان به شمار میآید.
هند در زمینه ارتش و نیروهای نظامی به نظر خیلی بلندپرواز میآید
و به همین خاطر انتظار میرود به مراتب باالتری نیز دســت پیدا کند.
دکترین این کشور نیز این است که در مقابل چین و پاکستان در مرزهای
زمینی مقابله و ایســتادگی کند و در مرزهای آبی نیز تا جای ممکن از
اقیانوس هند برای خودش محافظت کند .در واقع این کشــور به دنبال
خلع سالح
هزینه ارتش

62

میلیارد دالر
هزینه دفاع در
هند که از بریتانیا
بیشتر بودهاست
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JJنمایش قدرت
با وجود همه پیشرفتهایی که در هند صورت گرفته و همه اقدامهایی
که دولت هند برای قدرتنمایی در زمینه ارتش و نیروی نظامی داشته،
به نظر میرسد آنچه در نهایت به نمایش گذاشته چندان هم تأثیرگذار
نبودهاست .در واقع کمتر کشوری از سوی هند در این زمینه تحت تأثیر
قرار گرفتهاست .این اتفاق باعث شد برخی نیز در مجلس نسبت به این
قضیه واکنش نشان بدهند و انتقادات خود را به گوش دولتیها برسانند.
آنها از سرمایهگذاریهای کالنی میگویند که برای تجهیزات نظامی و
ارتشی صورت گرفته و در نهایت اتفاق خاصی نیز نیفتادهاست .این مسئله
باعث شــد در میان عموم مردم نیز در اینباره بحثهایی صورت بگیرد.
برخی از اصالحات ساختاری در این زمینه سخن گفتهاند و تأکید کردهاند
که هند باید رویه خود را در زمینه نیروهای نظامی و ارتشی اصالح کند.
بررسیها نشان میدهد علیرغم هزینههای کالنی که در زمینه ارتش
در هند صورت گرفته باز هم سربازهایی که کارآمد باشند و بتوانند بهموقع
واکنش نشــان بدهند وجود ندارند و این برای هندیها شکست بزرگی
محسوب میشود .یعنی هزینه کردهاند اما آموزشهای نظامی به درستی
انجام نشدهاســت .بهعالوه خریدهای تجهیزات نظامی و ارتشی نیز که
صورت گرفته چندان مطلوب نبوده و در نتیجه رضایت خاطر را به همراه
نداشته است .آنها وضعیت خود را با کشوری مانند چین مقایسه میکنند
و به همین خاطر ناامید میشوند.
برخی از تحلیلگران میگویند هند به جای اینکه هزینهها را صرف
امور حقیقی کند ،آنها را صرف اموری کرده که بیشــتر الکچری به نظر
میآید .سرمایهگذاریهای خارجی نیز در بخش ارتشی جای دفاع ندارد
و باید اصالح شود .برخی حتی نمیدانند چطور از مردان و زنان هندی
که به عنــوان ارتش در کنار هم قرار گرفتهاند باید در موقع مناســب
اســتفاده شــود .در واقع آنها صرفاً به هزینه و بار اضافی بر دوش دولت
تبدیل شدهاند .از اندازه ارتش هند گرفته تا کیفیت آن ،در حال حاضر
همه این موارد زیر سوال است .یعنی هند هرچه بیشتر روی این قضیه
سرمایهگذاری و هزینه کرده ،کمتر نتیجه گرفتهاست .اکنون وزارت دفاع
هند باید به عنوان نهادی مسئول نسبت به این پرسشها پاسخگو باشد
در غیر این صورت میتواند جرقه بحران را در این کشور روشن کند.

اعالمیهای در ماه مارس منتشر شد که در آن تعرفههای واردات فوالد و آلومینیوم به امریکا مورد بحث قرار گرفت و
جنجالهای فراوانی به پا شد .این جنجالها به قدری بود که برخی مقامات مسئول در خطر استعفا نیز قرار گرفتند .حاال
عدهای از تجارت با چین حمایت میکنند و عدهای جانب ترامپ را میگیرند.

[ تجارت چین -امریکا ]

فشار روی فشار

استراتژی تجارت دولت ترامپ خطرات زیادی به دنبال خواهد داشت

رئیسجمهوری امریکا ادعا میکند که چین را دوســت خود میداند .اما
این دوستی شبیه به دوستی خالهخرسه است که روی دستاندازهای بسیاری
میافتد .تجارت امریکا با چین به پایینترین میزان خود در تاریخ تجارت این
دو کشور رسیدهاست .دونالد ترامپ در اینباره سخنرانی کرده و گفته تجارت
با چین از کنترل خارج شدهاست .او در روز 22مارس سخنرانی عجیبی درباره
روابط تجاری با چین داشــت .او حتی از الفاظی استفاده کرده که میتواند
تنشهای شدیدی میان این دو کشور ایجاد کند .البته او بعد از این سخنرانی
آتشین ،از برنامههای مهمی در ارتباط با چین خبر دادهاست .از دعوای قضایی
نسبت به چین در سازمان تجارت جهانی گرفته تا محدودیت سرمایهگذاری
و تعرفهگذاریهای جدید همه از برنامههای احتمالی آقای ترامپ در زمینه
تجارت با چین است .اعالمیهای در ماه مارس منتشر شد که در آن تعرفههای
واردات فوالد و آلومینیوم به امریکا مورد بحث قرار گرفت و جنجالهای فراوانی
به پا شد .این جنجالها به قدری بود که برخی مقامات مسئول در خطر استعفا
نیز قرار گرفتند .حاال عدهای از تجارت با چین حمایت میکنند و عدهای جانب
ترامپ را میگیرند .از وکال گرفته تا فعاالن تجاری همه وارد میدان شدهاند و
درباره روابط تجاری امریکا و چین نظر میدهند .برخی حتی ماجرا را به سمت
ژاپن کشاندهاند و گفتهاند صادرات این کشور به امریکا باید محدود شود .در
این بین تحلیلگران نیز از خسارتهایی میگویند که این اتفاقات میتواند
برای اقتصاد امریکا به همراه داشتهباشد .برخی میگویند ممکن است ساالنه
50میلیارد دالر خســارت به امریکا وارد شود که همه اینها به خاطر تجارت
ناعادالنه با چین خواهد بود .به هر حال ترامپ اصرار دارد که امریکا در روابط
تجاری با چین به حق خود دست پیدا کند.
JJپیروزی ویرانگر
ترامپ اقداماتی در زمینه روابط تجاری با چین داشتهاست .او در روز 23
مارس از طرف دولت امریکا شکایتی را برای سازمان تجارت جهانی علیه چین
فرستاد .او ادعا کرد که چین بسیاری از قوانین را زیر پا گذاشته و بهویژه حق

مالکیت را پایمال کردهاست .برای مثال وقتی شرکتهای امریکایی میخواهند
با چینیها در ارتباط باشند باید فنون تکنولوژی را برمال کنند و چین این امر را
کام ًال حق خودش میداند .حاال این مسئله به پروندهای باز در سازمان تجارت
جهانی تبدیل شدهاست که رویه قانونیاش را طی میکند .البته حلوفصل این
پرونده ممکن است سالها طول بکشد .اگر امریکا در این پرونده پیروز شود،
چین احتماالً کلیه رویههای خود را تغییر خواهد داد .اتفاقاتی که میتواند رخ
بدهد کمتر از اتفاقاتی نیست که ممکن است میان امریکا و اروپا رخ بدهد و
به همان اندازه در اقتصاد جهان اثرگذاری خواهد داشــت .امریکا در صورت
پیروزی تعرفههایی را خواهد گذاشت که میتواند از سازمان تجارت جهانی
نیز تأییدیه آن را بگیرد .اینها امری عجیب و غریب خواهد بود .چنین اتفاقاتی
در تاریخ ســازمان تجارت جهانی کمنظیر است .گاهی حتی برخی اعضای
سازمان تجارت جهانی نیز با این تعرفهها مخالفت کردهاند چراکه عواقب آن
یدانند.
را م 
به هر حال ماجرای دعوای ســازمان تجارت جهانی تنها یکی از چندین
موردی است که آقای ترامپ قرار است دنبال کند .از آنجا که برخی امریکاییها
تصور میکنند چینیها با روابط خود در حال آســیب زدن به اقتصاد امریکا
هستند ،قضیه جدیتر پیش خواهد رفت و آنها معطل سازمان تجارت جهانی
نخواهند ماند .آنها سعی دارند این تهدید را برای همیشه از خود دور کنند و
این امر میتواند عواقب سنگینتری داشتهباشد .احتماالً یکی از کارهای جدی
که امریکا آن را پیگیری خواهد کرد این است که قوانین سختگیرانهتری برای
سرمایهگذاری میان دو کشور ایجاد خواهد کرد .هنوز نمیتوان درباره جزئیات
چنین چیزی نظر داد اما این یک امر کام ًال محتمل اســت .رئیسجمهوری
حتی میتواند روابط تجاری میان دو کشور را به طور کلی متوقف کند .روی
هم رفته به نظر میرسد امریکا و چین به مذاکراتی جدی بر سر روابط تجاری
خود نیاز دارند .آنها باید درباره بسیاری از مسائل به توافق برسند در غیر این
صورت جنگی تمامعیار میان آنها درخواهد گرفت که دامن اقتصاد جهان را
نیز خواهد گرفت.

چرا باید خواند:
روابط تجاری چین و
امریکا یکی از مهمترین
مسائل جهان است .از
زمانیکه دونالد ترامپ به
عنوان رئیسجمهوری
امریکا انتخاب شده این
روابط نیز در معرض
خطر قرار گرفتهاست.
اکنون وضعیت روابط
تجاری این دو کشور
چگونه است؟

50

میلیارد دالر
خسارت ساالنهای
که امریکاییها
تصور میکنند با
تجارت ناعادالنه
با چین به آنها وارد
میشود

تاتیتاتی

امریکا ،تجارت کاال با چین ،میلیارد دالر
صادرات

تعادل

واردات

ترامپ اقداماتی در زمینه روابط تجاری با چین داشتهاست .او در روز  23مارس از طرف دولت امریکا شکایتی را
برای سازمان تجارت جهانی علیه چین فرستاد .او ادعا کرد که چین بسیاری از قوانین را زیر پا گذاشته و بهویژه
حق مالکیت را پایمال کردهاست.
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مسافرانی که حق انتخاب داشتهاند اغلب از استفاده از خطوط هواپیمایی چینی اجتناب کردهاند .تأخیرها به امری طبیعی
در میان آنها تبدیل شدهاست .تصادفها به وفور رخ میدهد و غذا و خدمات نیز چنگی به دل نمیزند .اما مدتی است که
چشمبادامیها تالش کردهاند استانداردهای خود را بهبود ببخشند.

[ خطوط هواپیمایی ]

پرواز اژدها

پروازهای هواپیماییهای چینی میتواند برای همه مسافران در همه نقاط دنیا خوب باشد

چرا باید خواند:
چینیها در همه
بخشهای جهان نفوذ
کردهاند .کاالهای تولید
چشمبادامیها در
همه بازارهای جهانی
به چشم میخورد.
غولهای فناوری این
کشورنیزپیشرفت
زیادی کردهاند .حاال
نوبت به خطوط
هواپیمایی در این کشور
رسیدهاست.

550
میلیون
سفر هوایی در
چین در سال
 2017انجام
شدهاست
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خطــوط هواپیمایی امریکایی و اروپایی در چند دهه گذشــته متحمل
ضربههای سختی شدهاند؛ ضربهها یکی پس از دیگری بر سر آنها فرود میآید.
نخستین بار به خاطر هزینه پایین حملونقل آسیب دیدند .مسیرهایی طوالنی
را با قیمتی ارزان میرفتند .اخیرا ً که غولهای هواپیمایی در حوزه خلیجفارس
نظیر خطوط هواپیمایی امارات ،اتحاد و قطر مسافران را از چنگ آنها ربودهاند.
آنها با قیمتهایی منصفانهتر و خدماتی بهتر ،بازار را در اختیار گرفتهاند .اما
حاال بزرگترین تهدید بر ســر خطوط هواپیمایی امریکایی و اروپایی سایه
انداختهاست :خطوط هواپیمایی چینی! این میتواند ضربه آخر باشد و فضا
را به قدری رقابتی کند که خطوط هواپیمایی امریکایی و اروپایی به کلی از
میدان خارج شوند.
رتبه خطوط هواپیمایی چینی با ســرعتی باورنکردنی در جهان در حال
بهبود است .در سال  2007مسافران در چین 184میلیون سفر هوایی داشتند؛
سال گذشته این رقم به 550میلیون سفر رسیدهاست .یک گروه تجارتی با
عنوان آژانس بینالمللی حملونقل هوایی پیشبینی کرده چین در عرض پنج
سال بازار را از چنگ بزرگترین صاحب آن در جهان یعنی امریکا خواهد ربود.
برآوردها نشان میدهد طی دو دهه آینده ایرباس و بوئینگ به عنوان دو غول
خطوطهواپیماییچینی
حمل مسافران ،میلیون
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بزرگ تولیدکننده هواپیماهای مسافرتی از چین عقب میافتند و به عبارتی
چینیها بیش از آنها تولید خواهند داشت.
مسافرانی که حق انتخاب داشتهاند اغلب از استفاده از خطوط هواپیمایی
چینی اجتناب کردهاند .تأخیرها به امری طبیعی در میان آنها تبدیل شدهاست.
تصادفهــا به وفور رخ میدهد و غــذا و خدمات نیز چنگی به دل نمیزند.
اما مدتی است که چشمبادامیها تالش کردهاند استانداردهای خود را بهبود
ببخشند .به همین خاطر است که اکنون موفق شدهاند تعداد پروازهای خود
را افزایش بدهند .یک شرکت دادهرسانی طبق آمار نشان داده بین سالهای
 2011تا  2017تعداد مسافران بین چین و امریکا با خطوط هواپیمایی چینی
از 37درصد به 61درصد رسیدهاست.
اینکه در نبرد حمل مســافران از چین و به داخل چین ببازند یک طرف
قضیه اســت .طرف دیگر این است که مســئله به تهدیدی جدی در سطح
جهان تبدیل شدهاســت .خطوط هواپیمایی در خلی ج فارس موفق شدند با
روابط بینالمللی خود ،مسافرانی در سطح بینالمللی برای خود دستوپا کنند
و از این طریق در خاورمیانه و در بســیاری از کشورهای جهان حرف اول را
میزنند .اکنون نیز انتظار میرود خطوط هواپیمایی چینی از همین طریق
خودشان را به دنیایی وصل کنند که از طریق آن همه مسافران را در سطح
بینالمللی جذب کنند .در حال حاضر یکی از ارزانترین راهها برای رفتن از
لندن به استرالیا این است که مسافر از طریق ابوظبی اقدام کند .در این مسیر
باید از شــهرهای چینی نیز عبور کند و از همینجاست که میتوان انتظار
داشت سروکله خطوط هواپیمایی چینی نیز پیدا شود .یعنی آنها از این طریق
میتوانند ارتباط برقرار کنند.
JJتجارت نامنصفانه
البتــه این اتفاقاتی کــه در زمینه خطوط هواپیمایی چیــن رخ داده با
واکنشهایی نیز همراه بودهاست که اغلب چندان مطلوب و خوشایند نیست.
برای مثــال اروپاییها میگویند دولت به آنها کمک کــرده .همانطور که
دولتهای عربی به خطوط هواپیمایی خلیجفارس کمک کردهاند تا بتوانند
خودشــان را در ســطح جهان مطرح کنند .این حمایتهای دولتی از نگاه
آنها خوشایند نیســت و تهدیدی جدی محسوب میشود .روسای برخی از
این خطــوط هواپیمایی نظیر لوفتانزا ادعا میکنند که قربانی یک «تجارت
غیرمنصفانه» شدهاند .آنها حتی به دنبال تحریمهایی از سوی اتحادیه اروپا
در این زمینه هستند.
در حال حاضر جای هیچ تردیدی نیست که خطوط هواپیمایی چینی از
حمایت دولتیها برخوردارند .اما اینکه رقبا تا این حد خشمگین شدهباشند
قدری عجیب و نامعمول است .به هر حال تقریباً در همه نقاط دنیا خطوط
هواپیمایی با حمایت دولتها بنا شــدهاند .بررســیها نشان میدهد حتی
فرانســویها برای خطوط هواپیمایی خود هر سال یارانه 1.2میلیارد دالری
دریافت کردهاند .به همین خاطر است که تاکتیکهایی نظیر تحریم قدری
عجیب و حتی ناعادالنه به نظر میرسد .در هر صورت چینیها با هر سیاستی
موفق شدهاند خودشــان را در سطح جهان مطرح کنند و انتظار میرود در
آینده نیز این بازار بزرگ جهانی را در اختیار بگیرند.

چینیها مدتی است که با پدیده خشکسالی مواجه شدهاند و به همین خاطر به دنبال پروژههایی هستند تا بتوانند از این طریق آب آشامیدنی خود را
تأمین کنند .در چند مدت اخیر ،آب آشامیدنی مردم پکن مسیری هزار و 432کیلومتری را طی کرده و از این مسیر طوالنی به دست مردم رسیدهاست.
این آب از طریق لولههای آبی از مسیر طوالنی عبور میکند و 15روز بعد از حرکتش به مقصد خود که تأسیسات آبی پکن است ،میرسد.

[ کمبودآب ]

انتقالعظیم

بزرگترین پروژه زیرساختی جهان بیش از آنکه سود برساند ،ضرر میزند
چینیها مدتی است که با پدیده خشکسالی مواجه شدهاند و به
همین خاطر به دنبال پروژههایی هستند تا بتوانند از این طریق آب
آشــامیدنی خود را تأمین کنند .در چند مدت اخیر ،آب آشامیدنی
مردم پکن مسیری هزار و 432کیلومتری را طی کرده و از این مسیر
طوالنی به دست مردم رسیدهاست .این آب از طریق لولههای آبی از
مسیر طوالنی عبور میکند و 15روز بعد از حرکتش به مقصد خود که
تأسیسات آبی پکن است ،میرسد .دوسوم آب این شهر در حال حاضر
از همین طریق تأمین میشود و این مسیر را طی میکند.
این روزها شهر پکن در زمینه آب روی مرز حرکت میکند .هیچ
برف و بارانی بین  23اکتبر تا  17مارس بر سر پکنیها نباریدهاست.
این بزرگترین رکورد خشکســالی در تاریخ چین به شمار میآید.
البته این شهر تاکنون با معضلی در این مورد مواجه نشدهاست .در واقع
همیشه به قدر کافی از ذخایر آبی برخوردار بودهاست .اما آنها پروژهای
را شروع کردهاند که برآوردهای دولت نشان میدهد هزینه آن بیشتر
از فایدهاش اســت .بهعالوه هیچ تضمینی وجود ندارد این زیرساخت
بتواند چندان موثر واقع شود.
پروژهای که چینیها دنبال میکنند قرار اســت آب را از جنوب
شــمال این کشــور منتقل کند .بررسیها نشــان میدهد این
به
ِ
زیرساختی جهان تاکنون بودهاست .بهعالوه از طریق
گرانترین پروژه
ِ
آن قرار است بیشــترین حجم آب منتقل شود .اما اکنون طرفداران
محیطزیست میگویند این پروژه تهدیدی جدی برای محیطزیست
این کشور محسوب میشود .در واقع از نگاه آنها ،این پروژه راه درست
برای مقابله با کمبود آب نیست.
چهارپنجم از آبِ کشور چین در جنوب آن قرار دارد یعنی جایی
که نیمی از جمعیت این کشور در آن زندگی میکنند .اما در شمال
این کشور  11استان وجود دارند که ساالنه به کمتر از هزار متر مکعب
آب در ازای هر نفر دسترسی دارند .به لحاظ بینالمللی این وضعیت
نوعی وضعیت بحران و تنش آبی تلقی میشــود .هشت استان این
کشــور حتی به نیمی از این مقدار نیز دسترسی ندارند .نکته مهمتر
اینجاست که آنها بزرگترین استانهای کشور به شمار میآیند .این
استانها قرار است 45درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تامین
کنند .بهعالوه نیمی از برق کشور نیز در همین منطقه باید تولید شود.
پس بدون اغراق میتوان گفت آینــده چین به وضعیت آب در این
کشور بستگی دارد که ظاهرا ً بسیار بحرانی است.
JJوقتی حرف مائو ،پروژه شد!
سالها پیش یعنی در سال  1952بود که مائو تسهدونگ اینگونه
نتیجه گرفت« :جنوب آب زیادی در اختیار دارد ،شمال آب کمتری
دارد .در صورت امکان جنوب باید به شمال آب قرض بدهد ».اکنون
کل این
این جمله به پروژهای در دســت اجرا تبدیل شدهاست .اگر ِ
پروژه باالخره روزی اجرایی شود45 ،میلیارد متر مکعب آب در سال
مصرفی چین به
منتقل خواهد کرد .این در واقع تنها 7درصد از آب
ِ

شــمار میآید .به این ترتیب پروژهای که هزینهای کالن به خودش
اختصاص داده قرار است تنها 7درصد آب تأمین کند.
پروژه انتقال آب چین به عنوان یک پروژه زیرساختی از همان ابتدا
بحثبرانگیز بود و مخالفان زیادی داشت .اصوالً پروژههای انتقال آب
منشأ جدال میان کارشناسان میشوند اما این پروژه به قدری کالن
بود که از همان ابتدا همه را درگیر کرد .انتقادها در مورد پروژه چینی
به مقامات این کشــور بود که از آن دفاع میکردند و بودجه کالنی را
ن حاال هم
به آن اختصاص دادهبودند .برخی میگویند چین باید همی 
این پروژه را متوقف کند چرا که هزینه آن بیشــتر از فایدهاش است.
به هر حال تاکنون این پروژه مســیر خودش را طی کرده و هنوز هم
ادامه دارد .بعید به نظر میرسد مقامات دست از این پروژه بکشند.

چرا باید خواند:
آب نهفقط در ایران
بلکه در تمامی نقاط
دنیا بحرانی است که
همگی برای حل آن به
فکر چاره هستند .اما
گاهی چارهاندیشیها
خودشان به مشکالتی
بزرگ تبدیل میشوند.
نمونه آن نیز پروژه
زیرساختی در
زمینه آب در چین
است که این روزها
جنجالآفرین
شدهاست.

[ بارانهای مصنوعی ]

امیدهای دور و دراز
آیا ابرهای تبتی میتواند چین را از خشکسالی نجات بدهد؟

انتقال آب از جنوب چین به شــمال آن تنها پروژه عجیبوغریب و بلندپروازانهای نیست
که چینیها برای دست یافتن به آب دنبال میکنند .آنها طرحهای دیگری نیز برای مقابله با
خشکسالی دارند که به نظر بلندپروازانهتر میآید .حاال چینیها سعی دارند بزرگترین ابر تبتی
را به صورت مصنوعی ایجاد کنند و از طریق بارانهای مصنوعی خودشان را نجات بدهند .این
روزها چین بیش از هر زمان دیگری از تکنیک بارانهای مصنوعی بهره میگیرد .شرکتهای
بزرگی نیز وارد همین کســبوکار شدهاند .آنها سعی دارند سیستمها و روشهای مختلف را
امتحان کنند تا به هدف خود در این زمینه دســت پیدا کنند .آنها حتی موفق شــدهاند برف
مصنوعی نیز ایجاد کنند .به هر حال مطالعات نشان میدهد فاکتورهای زیادی باید دست به
دســت هم بدهند تا چنین پروژههایی عملی شوند .در این بین چین باید فکری هم به حال
آلودگی هوا بکند.
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شرکتهای بخش خصوصی در امریکا و اروپا اغلب مازاد اهداییهای خیریهها را خریداری میکنند و سپس آنها را به
کشورهای در حال توسعه صادر میکنند .در سال  2016کشورهای جنوب افریقا که در این زمینه جلودار بودند و به
عبارتی میزبان این صادرات بودند ناگهان از بازی کنار کشیدند .آنها گالیه و شکایت داشتند.

[ محافظهکاری در افریقا ]

جنگ تجاری جدید ترامپ

لباسهای دستدوم جرقه نزاع میان امریکا و روآندا را زد

چرا باید خواند:
دونالد ترامپ در
کشوری با اقتصاد آزاد
به ریاستجمهوری
ال خالف
رسیده اما کام ً
آن عمل میکند .او هر
روز به دنبال جنگ
تجاری با یک کشور
است .پس از جنگی که
با چین راه انداخته
اکنون به نظر میرسد
نوبت به کشورهای
افریقایی رسیدهاست.

18

میلیون دالر
مجموع واردات لباس
دستدوم روآندا در
سال 2016

180

معامله لباسهای دستدوم اغلب با یک هدیه شروع میشود :یک
لباس قدیمی یا دامنی که دیگر نیازی به آن نیســت ،یکی به دیگری
میدهد تا از آن اســتفاده کند .اما در همین مســیر ،صنعتی چندین
میلیارد دالری شکل میگیرد که مابین چند قاره دستبهدست میشود.
در نهایت به بازاری میرسد که نامش افریقاست .یعنی اغلب اوقات این
بازار همان کشورهای افریقا است .و حاال این بازار به یکی از جنگهای
تجاری دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا تبدیل شدهاست.
شرکتهای بخش خصوصی در امریکا و اروپا اغلب مازاد اهداییهای
خیریهها را خریداری میکنند و ســپس آنها را به کشورهای در حال
توسعه صادر میکنند .در سال  2016کشورهای جنوب افریقا که در
این زمینه جلودار بودند و به عبارتی میزبان این صادرات بودند ناگهان
از بازی کنار کشــیدند .آنها گالیه و شــکایت داشتند .میگفتند این
لباسهای ارزان به صنعت پوشــاک آنها آسیب جدی وارد کردهاست.
امریکا هم در مقابل مثل همیشــه تهدید به تحریم و کارهای مشابه
کــرد .در واقع امریکا اعالم کرد اگر افریقا به این وضعیت ادامه بدهد
تعرفههایــی را برای کاالهای شــرق افریقا در نظــر خواهد گرفت.
کشــورهای هدف نیز کنیا ،اوگاندا و تانزانیا بودند که میخواستند از
بازی کنار بکشند .در نهایت  29مارس بود که ترامپ اعالم کرد ظرف
 60روز دسترســی آزاد به زیرپوشها در روآندا را لغو خواهد کرد .این
تعلیق برای آنها گران تمام خواهد شد اما یک جنگ تجاری بزرگ در
افریقا محسوب میشود.
به لحاظ فنی ،روآندا هیچ حقی برای گالیه و شــکایت ندارد .این
افریقایی دیگر از دسترسی به بازار امریکا بهره
کشور نیز مانند  39کشور
ِ
میبرد و از آن به عنوان فرصتی برای رشد اقتصادی در میان کشورهای
افریقایی اســتفاده میکند .این قوانین از ســال  2000وضع شــده و
همچنان در جریان است .یکی از موارد در این زمینه ،این بود که موانع
کشورها برای دسترسی به کاالهای امریکایی برداشته میشد .اما روآندا
حرکتی خالف این را انجام دادهاست .این کشور به لباسهاس دستدوم
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روی آوردهاست .یعنی ممنوعیتهایی در این زمینه قرار دادهاست .این
مسئله هم باعث شکایت مقامات امریکایی شدهاست.
JJفقرا بیش از همه آسیب میبینند
پنجم بازار لباسهای دستدوم را تشکیل
شرق افریقا بیش از یک ِ
میدهد .روآندا تنها یک کشــور کوچک در این بازار بزرگ به شــمار
میآید .واقعیت این اســت که کنارهگیریِ روآندا از این ماجرا نه ضرر
زیادی برای امریکاییها خواهد داشــت و نه برای خو ِد روآنداییها .در
واقع این بازیِ آنها از این نگاه هزینه زیادی به دنبال نخواهد داشت .طبق
آمار رسمی ،مجموع واردات لباس دستدوم روآندا در سال  2016تنها
کل شرق
18میلیون دالر بودهاست .حاال این رقم را با 274میلیون دال ِر ِ
افریقا مقایسه کنید .قطعاً رقم کوچکی محسوب میشود .صادرات آن
نیز تنها 2میلیون دالر بوده که قطعاً رقم بسیار ناچیزی است.
کوچکی رقمها ،این قضیه یک الیه زیرین دارد که بسیار
اما با وجود
ِ
جدی است .کشــورهای افریقایی یک بار موفق شدند صنایع خود را
پشت موانع محافظهکارانه توسعه ببخشند .آنها از دهه  80میالدی با
میل خودشان بازارهایشان را باز کردند تا بتوانند از وامهای خارجی بهره
شدن این بازار مشروط به دریافت وامهای خارجی بود.
بگیرند .یعنی باز ِ
چهارپنجم مشاغل مربوط به منسوجات و پوشاک
غنا در همین ماجرا
ِ
خود را از دست داد .در کنیا نیز قیمت بزرگترین تولیدات پوشاک به
نصف رسید .بررسیهای دانشگاه تورنتو نشان میدهد واردات لباسهای
دستدوم باعث شد 40درص ِد صنعت پوشاک افریقا سقوط کند .این
اتفاق در فاصله ســالهای  1981تا  2000برای این کشــور رخ داد.
البته دادهها کمی مخدوش اســت اما میتوان به صورت کلی چنین
نتیجهگیری کرد که وضعیت به ضرر صنعت پوشاک در افریقا تمام شد.
اکنون تعرفهها هیچ کمکی به ماجرا نمیکند .چندین کشــور نیز
تاکنون روش ممنوعیت واردات را امتحان کردهاند .باز هم قاچاقچیها
به میدان میآیند و به صورت قاچاقی پوشاک را از مرز عبور میدهند.
آنها لباسها را چمدان چمدان وارد کشور میکنند .اکثر تولیدکنندگان
داخلی دیگر به سادگی به مواد اولیه برای تولید دسترسی پیدا نمیکنند
و در نهایت نیز همه این مسائل به باری بر دوش آنها تبدیل شدهاست .آنها
تمامی اعتبار خود را نیز از دست دادهاند .حتی بزرگترین کارخانههای
تولید پوشاک و منسوجات نیز در این شرایط زمین میخورند.
شکافی که در بازار روآندا ایجاد میشود احتماالً با واردات چینی پُر
پس این قضیه بربیایند .در این
خواهد شد .آنها به راحتی میتوانند از ِ
شرایط نخستین بازندگان ماجرا ،مصرفکنندگان هستند .آنها باید پول
بیشتری را بابت خرید لباس پرداخت کنند .طبق آمار دولتی 90درص ِد
پوشاک دســتدومی که وارد این کشورهای افریقایی میشود توسط
مردم فقیر خریداری میشــود .حاال که قیمتها افزایش پیدا میکند
آنها نخستین کسانی هستند که به صورت جدی آسیب خواهند دید .با
وجود همه اینها به نظر میرسد روآندا سرسختانه بر مواضع خود باقی
ماندهاست .این جنگ تجاری تازه شروع شدهاست.

چوب و زغال چوب در افریقا؛ زغال در شرق آسیا؛ چوب و کودهای حیوانی در جنوب آسیا؛ اینها سوخت مورد نیاز اکثر افراد در
این مناطق برای تهیه غذا است .این آتشها خیلی کوچک هستند اما بر اساس برآورد آژانس بینالمللی انرژی و همچنین بر اساس
مطالعاتی گروهی در پاریس5 ،درص ِد تقاضای جهانی در سال  2016برای انرژی همین منابع سوخترسانی بودهاند.

[ اجاق خانواده ]

آن نیمه دیگر چطور آشپزی میکند؟

سالهاست افراد َخیر تالش میکنند شیوه گرمایش غذا برای فقرا را تغییر بدهند؛ متأسفانه اص ً
ال موفق نبودهاند

تصور کنید در یکی از کوچکترین اتاقهای خانهتان تَلی از چوب و هیزم
جمع کرده و با آن آتش درســت کردهایــد .میتوانید درها را باز بگذارید تا
دود آن بیرون برود اما خبری از َفن نیســت تــا دودها را بیرون بدهد .این
آتش باید یک ســاعت روشن بماند .در ضمن روزی سه مرتبه باید این کار
را انجام بدهید.
این همان کاری است که فاتو نیدور انجام میدهد .او هر روز همینطور
زندگی میکند .آشــپزخانهاش با آجرهای گِلی و جدا از خانهاش ســاخته
شــده و ابعاد آن دو متر در دو متر اســت .او اغلب داخل همین اتاقک غذا
درست میکند چون بیرون باد میزود و آتش را خاموش میکند .این زن در
روستایی در سنگال زندگی میکند .اگر درباره سیستم تهویه هوا از او بپرسید
به سوراخی روی دیوار اشاره میکند به شکل مربع در ابعاد دهسانتیمتر .دیگر
زنان در این روستا هم برنج و گوشت و سایر اغذیه را به همین شکل میپزند.
آنها از چوبهایی استفاده میکنند که از جنگل جمعآوری میکنند.
چوب و زغال چوب در افریقا؛ زغال در شــرق آســیا؛ چوب و کودهای
حیوانی در جنوب آسیا؛ اینها سوخت مورد نیاز اکثر افراد در این مناطق برای
تهیه غذا است .این آتشها خیلی کوچک هستند اما بر اساس برآورد آژانس
بینالمللی انرژی و همچنین بر اساس مطالعاتی گروهی در پاریس5 ،درص ِد
تقاضای جهانی در سال  2016برای انرژی همین منابع سوخترسانی بودهاند.
توربینهای بادی و پنلهای خورشیدی رویهمرفته میزانی کمتر از این 5
درصد انرژی ایجاد میکنند ،حتی از نصفِ آن هم کمتر! قابل تأمل است.
بدترین تأثیر این آتشها بر سالمت انسانهاست .دود ناشی از آشپزخانهها
در جهان به یکی از مهلکترین مســائل در محیطزیســت تبدیل شده که
ســاالنه 2میلیون و 600هزار نفر را به کشتن میدهد .در جایی که چوب و
زغال چوب ســوزانده میشود ،جنگلها و درختان محو میشوند .برآوردها
نشــان میدهد افریقا  0.5درصد از جنگلهایش را ساالنه از دست میدهد.
این میزان نابودی بسیار زیاد و قابل توجه است .دود ناشی از این آتشها به
گرمایــش جهانی نیز کمک کرده و بهویــژه در برخی مناطق اثر خود را به
صورت جدی نشــان دادهاست .دود سیاهی که از این آتشها بلند میشود
بر اساس مطالعات صورتگرفته ،سومین عامل مهم تغییرات آبوهوایی و
افزایش دیاکســیدکربن در جهان به شمار میآید .بهعالوه متان را نیز وارد
جو زمین میکند.
JJدودی که به چشم همه خواهد رفت
دولتها و همچنین آژانسهای خیریهای سالهاست که تالش میکنند
مردم را وادار کنند از ســوختهای پاکتری نظیر گاز مایع استفاده کنند.
برخی نیز مردم را تشویق میکنند از برق استفاده کنند .اما به هر حال این
افراد فقیر به اجاق گاز نیز نیاز دارند.
پیشرفتها در این زمینه بســیار کم و آهسته بودهاست .از سال 2000
تاکنون شــمار افرادی کــه در فقر مفرط زندگی میکننــد از 1میلیارد و
700میلیون نفر به 600میلیون نفر سقوط کردهاست .این پیشرفت خوبی به
شمار میآید .با وجود این ،هنوز  2.5تا 2.8میلیارد نفر وجود دارند که اسیر
سوختهای کثیف هستند .بخشی از ماجرا به خاطر رشد جمعیت در افریقا

است .بررسیها نشان میدهد این ارقام با سرعت زیادی در حال افزایش است.
تالشها برای ترغیب مردم برای پخت به شیوهای دیگر اغلب با شکست
مواجه میشود .میزان پیشرفت در این زمینه در آسیا نسبت به آفریقا قدری
بهتر است اما باز هم جای تأمل دارد .آشپزی کردن روی آتشی که با چوب
و زغال ســاخته شده اص ً
ال چیز جذابی نیست .بهویژه اگر قرار باشد این کار
به صورت مستمر و روزانه انجام شود .بسیاری از زنان در روستاها همیشه از
بودن بیش از اندازه آشپزخانه خود گالیه دارند .دود ناشی از آن نیز آنها
گرم ِ
را آزار میدهد .مشکل تازه نیز یافتن چوبی برای آتش زدن است .مردی با ن ُه
بچه در روستایی در افریقا روزانه باید 4ساعت برای یافتن چون برای این کار
وقت بگذارد .این مشکالتی که اص ً
ال دیده نمیشوند در حقیقت معضلهای
کردن آن به فکر باشند .اگر
جهانی بزرگی هســتند که همه باید برای حل ِ
ِ
امروز همه فکری به حال این مشــکل نکنند فردا دود این آتشها به چشم
همه خواهد رفت.
دود و اشک

چرا باید خواند:
گاهی سادهترین
امور زندگی برای
مردم طبقه متوسط
و باالدست ،به
پیچیدهترین
معضلهای زندگی
برای افراد فقیر و
طبقه فرودست تبدیل
میشود .یکی از
نمونههای دور از ذهن
آن نیز طبخ و گرمایش
غذا است که برای افراد
فقیر معضلی بزرگ به
شمار میآید.

ِ
جمعیت بدون دسترسی به آشپزی پاک ،میلیارد
کل جمعیت
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تایلند بخش مهمی از اقتصاد خود را نیز به کمک گردشگری میچرخاند .تعداد توریستهای
خارجی در این کشور در سال  2017رشد 11.7درصدی داشته که به نوبه خود قابل تأمل
بودن ِ
ِ
حال اقتصاد تایلند میدهد.
است .همه اینها به سادگی خبر از خوب

[ بازارهای نوظهور ]

بارق های نو

ژاپن بعدی ،تایلند است
ِ

چرا باید خواند:
توسعه اقتصادی
ژاپن سالهاست
که مورد مطالعه
اقتصاددانهای
مختلف در سرتاسر
جهان قرار گرفته و در
بسیاری از کشورها
نیز مدل توسعه
اقتصادی این کشور
به عنوان الگو مورد
استفاده قرار میگیرد.
اکنون به نظر میرسد
ژاپن جدیدی در راه
است که نامش تایلند
است!

بیست سال پیش تایلند یکی از داغترین نقاط بازارهای نوظهور بود .در آن
زمان چشم همه را به خود خیره کردهبود .اما مشکالتی برای این کشور پیش
آمد ،ارز این کشــور در برابر دالر دچار مشکالت جدی شد و همه اینها برای
تایلند معضلهایی ساخت .به دنبال این مشکالت بود که تورم به 10درصد
نزدیک شد و بانک تایلند تمام تالش خود را به کار بست تا اقتصاد این کشور
بررسی وضعیت
را نجات بدهد .اقتصاددانها در سرتاسر نقاط دنیا شروع به
ِ
این کشــور کردند .در نهایت نیز دو اقتصاددان از دانشــگاه کالیفرنیا به این
نتیجه رسیدند که تایلند در خطر محض قرار دارد و بعد از آنهمه رشد خوب
اقتصادی که تجربه کرده اکنون در دست بحران اقتصادی گرفتار شدهاست.
تعداد کمی از اقتصادهای نوظهوری که در گذشته میدرخشیدند امروز
میتوانند هنوز دوام بیاورند .برای مثال ترکیه به زحمت ســر خود را باالی
آب نگه داشــته تا خفه نشود .این کشــور با تورم دورقمی دستوپنجه نرم
میکند و لیر به عنوان ارز رسمی این کشور به شکل نگرانکنندهای در حال
سقوط است .اما حاال تایلند دیگر یکی از آن کشورهایی نیست که وضعیتی
نگرانکننده و اســفناک دارد .تایلند قصهاش فرق کردهاست .سرمایهگذاری
بخش خصوصی تنها در سال گذشته رشد 1.7درصدی را در این کشور تجربه
کردهاست .این شاید مهمترین عاملی است که اقتصاد این کشور را نجات داده
اما عوامل دیگری هم وجود دارند که دســت به دست هم داده و تایلند را از
بحران اقتصادی نجات دادهاند .تایلند در برخی موارد نظیر اوراق قرضه حتی
از امریکا هم وضعیت بهتری دارد .تورم یک بار دیگر در این کشــور به امری
نگرانکننده تبدیل شــده اما نه به این خاطر که بسیار باالست ،بلکه به این
خاطر که به شکلی باورنکردنی پایین است .طبق آمار رسمی که منتشر شده
قیمت مصرفکننده در ماه مارس تنها 0.8درصد افزایش یافتهاســت .طبق
اهداف بانک مرکزی تایلند ،تورم در 13ماه در محدوده  1تا 4درصد بود هاست.
تورم مرکزی به جز خوراک خام و انرژی ،در ســه سال گذشته تنها 1درصد
رشد داشت هاست.
JJشبیه به سرزمین ساموراییها
برخی افراد که اقتصاد این روزهای تایلند را مشاهده میکنند میگویند این
مثل ژاپن است .حتی تغییرات جمعیتی نیز در این کشور مشابه ژاپن است .به
نظر میرسد که این کشور نیز مانند ساموراییها به تورم صفر درصد خواهد
رسید .این مسئله روی نرخ بهره بانکی نیز اثر خواهد گذاشت .بررسیها نشان
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میدهد تایلند تا ســال  2022نخستین کشور در حال توسعهای خواهد بود
که به یک جامعه «پیر» تبدیل خواهد شد .در آن زمان 14درصد از جمعیت
این کشور باالی 65سال خواهند بود .افزایش سن در تایلند حتی از چین هم
شدن جمعیت در تایلند
بیشتر اســت .اما ارقام خاکستری که نشان از پیر ِ
دارد به هیچعنوان دلیلی برای افول اقتصاد تایلند نشدهاست .شاید هر کشور
دیگــری بود اکنون در وضعیت اضطراری قرار میگرفت و برای اقتصاد خود
احســاس خطر میکرد اما تایلند چنین احساسی نمیکند .این کشور روی
زیرساختهای خود کار کرده و بسیاری از بخشها را ماشینی کردهاست .در
واقع بخشی که نیاز به نیروی کار داشتهباشد حتی اگر نیروی کارش پیر هم
شدهباشد باز هم ماشینی هست که آن کار را انجام بدهد .به این ترتیب تایلند
هیچ نگرانی از بابت نیروی کار ندارد.
تایلند بخش مهمی از اقتصاد خود را نیز به کمک گردشگری میچرخاند.
تعداد توریستهای خارجی در این کشور در سال  2017رشد 11.7درصدی
داشــته که به نوبه خود قابل تأمل است .همه اینها به سادگی خبر از خوب
حال اقتصاد تایلند میدهد .این کشور هر روز به شهرت بیشتری دست
بودن ِ
ِ
پیدا میکند و هر روز بیش از گذشته میدرخشد .به همین خاطر است که
تایلند میتواند ژاپن دیگری باشد؛ سرزمینی مانند سرزمین آفتاب تابان.
خبرهای تازه

تایلند ،هزینه مصرفکننده

درصد تغییر نسبت به سال گذشته
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دولت جدید در آلمان بحث خانه و وطن را به صورت کام ً
ال جدی در دستور کار خود
قرار دادهاست .آنها حتی وزارتخانهای به این منظور تشکیل دادهاند .این جامعه هر روز
بازتر و در نتیجه بیشتر دچار پراکندگی میشود.

[ هویت ]

آلمانیهای جدید

این روزها «آلمانی» معانی متفاوتی دارد و آلمان دیگر سرزمین مادری خو ِد آلمانیها نیست

«خانه جایی است که در آن مردم مثل ما حرف میزنند»؛ این جملهای
است که از دور در یکی از منطقههای آلمان به چشم میخورد .البته واژهای
که به آلمانی به عنوان خانه نوشــته شده  Heimatاست که میتواند معانی
متعددی بدهد :چشمانداز ،آیین ،رسوم ،هویت ،خانه ،خانواده و عادت .در واقع
این واژه ذاتاً با واژههای متعددی گره خوردهاست .این روزها که تعدد و تکثر در
آلمان زیاد شده این واژه نیز بیشتر از هر زمانی به گوش میرسد .بحث وطن به
یکی از داغترین مباحث سیاسی در میان افراد تبدیل شدهاست.
دولــت جدید در آلمان بحث خانه و وطــن را به صورت کام ًال جدی در
دستور کار خود قرار دادهاست .آنها حتی وزارتخانهای به این منظور تشکیل
دادهاند .این جامعه هر روز بازتر و در نتیجه بیشتر دچار پراکندگی میشود.
به همین خاطر اســت که به سنتهای پیشین خود نظیر همین شعارهای
میهنپرســتانه روی آوردهاست .بزرگترین اتفاقی که در سالهای گذشته
امان مهاجران و پناهجویان اســت که در
در آلمان رخ داده همین هجو ِم بی ِ
مقیاس وسیعی صورت گرفتهاســت .البته آلمان نسبت به سایر فرهنگها
چندان مهاجردوست و مهاجرپذیر نبودهاست .ایتالیاییها و ترکها با عنوان
کارگر مهمان به این کشور میرفتند و تعداد آنها نیز کام ًال محدود بود .البته
همیشه تالش میشد آنها را با جامعه آلمان یکپارچه کنند تا این جامعه دچار
شکاف نشود.

چرا باید خواند:
این روزها کمتر
کسی است که به فکر
مهاجرت نباشد.
مشکالت اقتصادی
از یکسو ،تنشها و
جنگهایسیاسی
از سوی دیگر افراد را
وادار کرده به پدیده
مهاجرتفکرکنند.
یکی از مهمترین
مقاصد مهاجران
و پناهجویان آلمان
است چرا که به آنها
پناه میدهد اما چه
به روز هویت آلمان
آمدهاست؟

رســانه در این کشــور اصالت عراقی دارند .آلمان هر روز بیش از گذشته به
کشوری مملو از مهاجر تبدیل میشود.
این اتفاق به صورت تدریجی رخ دادهاست .شاید نخستین مواجهه آلمانها
با پدیده مهاجرت به معنای واقعی از دهه 50میالدی شــکل گرفت .در آن
زمان امریکاییها به این کشور هجوم آوردند .بومیهای قدیمیتر میگویند
این نخستین مواجهه آنها با افرادی با رنگ پوستهای متفاوت بود .در دهه
60میالدی کارگران ترک به این کشور یورش بردند .به این ترتیب همه اتفاقات
به صورت کام ًال تدریجی رخ داد .حاال چادرها برای اقامت غیرآلمانیهایی که
قرار است در خاک این کشور اقامت کنند ،افراشته شدهاست .این مسئله تا مرز
بحران پیش رفته و اکنون آلمانیها به تکاپو افتادهاند .ناگفته نماند که آلمانیها
در عملیات یکپارچهسازیِ مهاجران نسبتاً عملکرد خوبی داشتهاند .بررسیها
نشان میدهد 51درصد از پناهجویان در آلمان در کالسهای یکپارچهسازی و
آموزش زبان شرکت میکنند .این در حالی است که در سوئد تنها 34درصد و
در یونان تنها 11درصد در این برنامهها شرکت میکنند .حاال آنها سعی دارند
«فرهنگ خوشآمدید» را در میان خود رواج بدهند.
خوشامدگویی به مهاجران در زبان ساده است اما در عمل پیچیدگیهای
بســیاری دارد .یکی از مهمترین مســائل در ارتباط با این پناهجویان ،بحث
اشتغال است .آنها به کار نیاز دارند .این نیز جزو برنامههایی است که در آلمان
دنبال میشــود .البته تاکنون ظاهرا ً اوضاع در این کشــور خوب پیش رفته؛
دستکم به قدری خوب بوده که متقاضیان برای مهاجرت به آلمان افزایش
یافتهاست .یکی از پناهجویان در آلمان میگوید« :آلمان بسیار ساکت و آرام
است ».همین آرامش آنها را به سوی خود جلب کردهاست .اکنون تنها پرسش
بزرگ این اســت که آیا آلمانیها میتوانند هویت خود را در این آشفتهبازار
حفظ کنند؟ طبعاً باید بیشترین تالش را به خرج بدهند تا آلمان همان خانه
خودشان باقی بماند.

JJهویت ازدسترفته
اما آن آلمان قدیم حاال هویت خودش را به کلی از دست داده و تغییرات
بزرگی را تجربه کردهاســت .تا سال  1990در تیم فوتبال آلمان تنها نامهای
آلمانی وجود داشت اما در جام قهرمانی اروپا در سال  2016اسمهای خارجی
بسیاری به گوش میرسید .در سیاست نیز سهم نمایندگان مجلس که مهاجر
هستند از سال  2009تا کنون سهبرابر شدهاست .دو تن از بزرگترین صاحبان

شهروندان جهانی؛ آلمان
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اکثر مدیرعاملهای شرکتها از افزایش قیمت سهام شرکت خود لذت میبرند .اما قضیه در مورد ماتیاس مولر مدیرعامل فولکسواگن
قدری متفاوت بود؛ او وقتی افزایش ارزش 4.5درصدی را در دهم آوریل در شرکت خود مشاهده کرد رفتار متفاوتی داشت .به نظر میرسید
سرمایهگذاران به شایعهها واکنش نشان دادهاند و این قدری نگرانکننده بود.

[ فولکسواگن ]

دستهای جدید پشت فرمان

جابهجایی نامنتظره رئیس فولکسواگن خبر از زلزلهای بزرگ میدهد

30

میلیارد دالر
جریمهشرکت
فولکسواگن بابت
رسوایی انتشار کربن

184

JJروزهای سخت مولر
کاری کــه مولر در این ســالها انجام میداد واقعاً کار ســخت و
طاقتفرسایی بود .امروز فولکسواگن به همان شکل مالیای بازگشته
که قبل از بحران و رســواییاش در میانه سال  2015داشت .ارزش
سرمایه این شرکت در بازار نیز به حدود 85میلیارد یورو (105میلیارد
دالر) رسیدهاســت .ارزش سهام این شرکت نیز از همتایانش پیشی
گرفتهاست .سال گذشته سود این شرکت دو برابر شد و رکورد فروش
آن به 10.7میلیون خودرو رسید.
ســرمایهگذاران این روزها خیلی متوقع شدهاند .به هر حال این
جابهجایی هم جزو توقعهایی بود که آنها داشــتند .مشابه این اتفاق
قب ً
ال در شــرکت بیامو نیز رخ دادهاست .حاال مدیرعامل جدید برای
اینکه بتواند خودش را در موقعیتش حفظ کند و در عینحال آسیبی
به شهرتش وارد نشود باید تمام تالشش را به خرج بدهد تا هزینهها را
پایین نگه دارد .او باید تالش کند از رباتهای کمهزینه استفاده کند
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ماتیاس مولر مدیرعامل فولکسواگن

چرا باید خواند:
فولکسواگن یکی
از بزرگترین
شرکتهای
خودروسازی در
جهان است .این شرکت
آلمانی زمانی غول
خودروسازی در جهان
بود اما یک رسوایی
در زمینه انتشار کربن
آن را به خاک سیاه
نشاند .اکنون به نظر
میرسد تحوالتی
در این شرکت رخ
دادهاست.

اکثر مدیرعاملهای شرکتها از افزایش قیمت سهام شرکت خود
لذت میبرند .اما قضیه در مورد ماتیاس مولر مدیرعامل فولکسواگن
قــدری متفاوت بود؛ او وقتی افزایــش ارزش 4.5درصدی را در دهم
آوریل در شــرکت خود مشــاهده کرد رفتار متفاوتی داشت .به نظر
میرسید سرمایهگذاران به شایعهها واکنش نشان دادهاند و این قدری
نگرانکننده بود .او مجبور شــد بعد از سه سال از یکی از سه شرکت
برتر خودروسازیِ جهان خداحافظی کند.
مولر64ساله قطعاًاز استقبال سرمایهگذاران بابت شایعه خداحافظی
او از فولکسواگن لذت نبردهاست .او طبق قرارداد باید تا سال 2020
بر صندلی مدیرعاملی شــرکت فولکسواگن تکیه میزد .اما به نظر
میرسد اوضاع داخل این شرکت به قدری بحرانی شده که او را وادار به
خروج از آن کردهاست .او مجبور شده به خاطر اختالفات داخل شرکت
از آن خداحافظی کند .همه بحرانها هم از همان زمانی شروع شد که
فولکسواگن بابت انتشار کربن در میان خودروسازان رسوا شد .برای
نظارهگ ِر بیرونی این قضیهها چندان قابل تأمل نیستند .اما برای آنها که
داخل ماجرا قرار دارند این مسائل اهمیت بسیار زیادی دارد .اعضای
رفتن خودش خوشحال بوده
هیئت مدیره نیز اعالم کردهاند که او از ِ
و با رضایت کامل رفتهاست .در واقع او از اینهمه لرزه بر اندام شرکت
خسته شدهبود .انگیزههای هیئتمدیره در زمینه خداحافظی مولر
از مدیرعاملی شرکت فولکسواگن میتواند متفاوت باشد .نخستین
انگیزه میتواند این باشد که به هر حال یک چهره جدید میتواند برای
پیشبرد اهداف شرکت موثرتر باشد .مولر سالها بود که به عنوان رئیس
در این شرکت فعالیت میکرد .اما از سال سپتامبر  2015نتوانستهبود
کار خاصی از پیش ببرد .او حتی بعد از بحران و رسوایی مربوط به این
شرکت ،با کاهش شدید فروش خودروهای بنزینی مواجه شد .برخی
دائمی او در امریکا روانه زندان شدند و جریمهای
از کارکنان و نیروهای
ِ
30میلیارد دالری نیز وبال گردن شرکت شد.

و قراردادهایی را منعقد کند که بیشــترین نفع را به همراه دارد .این
مسئلهای است که قب ً
ال شرکت بابت آن بدنام شدهاست.
چالشهایی که فولکسواگن به عنوان یک شرکت خودروسازی
با آنها مواجه است ،بیشمارند .به هر حال فولکسواگن جز چند برند
خاص نیازی نیســت غول خاصی را از میدان به در کند .اما مسئله از
دست رفتن تعداد زیادی شــغل در این کشور به عنوان یک بحران
جدی وجود دارد .این یعنی کوچکســازی شــرکت که مسئلهای
مهم به شــمار میآید .به هر حال این شرکت باید آینده خودروهای
خود را به کلی تغییر بدهــد .مولر تمام تالش خود را میکرد که به
سهامداران انگیزه بدهد .شاید الزم باشد مهندسها هم در این زمینه
اقدام کنند .اقدامات زیادی باید در دســتور کار قرار بگیرد تا بتوان به
آینده فولکسواگن به عنوان یک شرکت خودروسازی امیدوار شد.
پولسازی مولری
ِ
ارزش سهام
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دکترین خشم و ترس

ظهور ترامپ نگرانی از پوپولیسم را که ریشه فاشیسم است ،شدت میبخشد

فاشیسم :یک هشدار

فاشیسم :یک هشدار

مادلین آلبرایت
ناشر :هارپر کالینز
2018

دربارهنویسنده
مادلین آلبرایت در دوران بیل کلینتون وزیر خارجه بود
و کسی بود که یکبار بابت کودتای  28مرداد از ایرانیان
عذرخواهی کرد .او بعد از جنگ جهانی دوم با خانوادهاش
از چکسلواکی به امریکا رفت .مادلین در دانشگاه کلمبیا
رشته دکتری را با تزی درباره بهار پراگ اخذ کرد .او زیر
نظر برژینسکی در شورای امنیت ملی کار کرد و بعدتر
دیپلمات و استاد تاریخ شد.
هیچ جنبش سیاسیای نمیتواند بدون حمایت عمومی
رونق بگیرد اما فاشیسم به همان اندازهای که متکی به
ثروت و قدرت است ،متکی به زنان و مردان در خیابان
هست؛ کسانی که چیزهای خیلی زیادی برای ازدستدادن
دارند و کسانی که اصال هیچ چیزی ندارند

دکترین خشم و ترس
ظهور ترامپ نگرانی از پوپولیسم را که ریشه فاشیسم است ،شدت میبخشد
مترجم :ساعد یزدانجو

روزی که فاشیستها برای اولین بار مسیر زندگی مرا تغییر دادند ،من حتی
هنر راهرفتن را هم بلد نبودم .تاریخ  15مارس  1939بود .مبارزان ســپاه طوفانی
آلمان وارد محل تولد من در چکسلواکی شدند ،آدولف هیتلر را تا قصر پراگ
اسکورت کردند و اروپا را تا آستانه جنگ جهانی دوم کشاندند .من و والدینم
بعد از ده روز پنهانشدن ،به لندن گریختیم .در آنجا ما به تبعیدیانی از سرتاسر
اروپا پیوستیم و با اضطراب نظارهگر نبرد سخت گروه محور بودیم تا تمام شود.
وقتی بعد از شــش سال سخت ،نازیها تسلیم شدند ،ما با امیدهای زیادی به
خانه بازگشــتیم و مشتاق بودیم تا زندگی جدیدی را در سرزمینی آزاد بسازیم.
پدر من کارش را در امور خارجه چکســلواکی ادامــه داد و تا زمانی کوتاه،
همهچیز خوب بود .ســپس در ســال  ،1948کشورمان به کنترل کمونیستها
درآمد .دموکراســی تعطیل شد و دوباره خانوادهام وادار به تبعید شدند .ما وارد
امریکا شدیم ،جایی که زیر نگاههای نگران ،به عنوان مهاجر خوشامد شنیدیم.
والدینم برای محافظت از مــن و خواهرم ،کاتی ،و برادرم ،جان ،و برای اینکه
زندگی ما تا جای ممکن طبیعی به نظر برســد ،چیزی را به ما نگفتند که یک
دهه بعدتر آن را دریافتیم :پدربزرگ و مادربزرگمان و تعداد زیادی از عمهها و
خالهها و داییها و عموهایمان و بچههای آنها در میان میلیونها یهودیای بودند
ِ
نهایت کا ِر فاشیسم ،هولوکاست ،مردند.
که در
وقتی که من به امریکا آمــدم بدون هیچ هدفی بیش از اینکه یک نوجوان
امریکایی نوعی باشم ،یازده سالم بود .لهجه اروپاییام را ترک کردم ،کتابهای
کمیک بسیاری خواندم ،گوشهایم را به رادیوی ترانزیستوری میچسباندم و در
میان آدامسهایی که باد میشــد گیر افتادم .هرکاری میکردم تا با آن سازگار
186
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شــوم اما نمیتوانستم از دانســتن آن فرار کنم که در زمانه ما ،حتی تصمیماتی
خیلی پیشپاافتاده میتواند تعیینکننده تفاوت بین مرگ و زندگی باشد .با ورود
به دبیرستان شروع کردم به رفتن به یک باشگاه امور بینالملل ،نام رئیسجمهور
خــودم را میآوردم و درباره هرچیزی بحث میکردم ،از توتوئیســم تا مفهوم
«ساتیاگراها»ی گاندی («نیرویی که از آمیزش حقیقت و عشق متولد میشود»).
والدینم گرامی میداشتند آزادیهایی را که ما در کشوری که با آن اخت شده
بودیم پیدا میکردیم .پدرم بهسرعت خود را در نقش یک استاد در دانشگاه دنور
تثبیت کرد ،کتابهایی درباره رنج استبداد نوشت و نگران بود که امریکاییها
بســیار به آزادی عادت کردهاند  -بنابراین او مینوشت «خیلی خیلی آزاد»  -و
اینکه آنها ممکن اســت دموکراسی را امری در نظر بگیرند که همیشه وجود
داشــته اســت .بعد از اینکه من خانوادهای برای خودم درست کردم ،مادرم هر
چهارم ژوئیه (روز استقالل امریکا) به من تلفن میزد تا مطمئن شود که نوههایش
در حال خواندن سرودهای وطنپرستانه هستند و در مراسم رژه شرکت کردهاند.
این تمایل در میان بســیاری افراد در امریکا وجود دارد که سالهای بعد از
جنــگ جهانی دوم را بزرگ جلوه دهند و زمانی را تصور کنند که آســمان
بیآالیش و آبی بود و هرکسی موافق بود که امریکا بزرگ است و هر خانواده
یک نانآور قابلاتکا و آخرین لوازم منزل را داشت و بچههایی که در باالترین
حد میانگین بودند و چشمانداز زیبایی از زندگی وجود داشت .در واقع ،جنگ
ســرد دورانی بود که اضطراب در آن به پایان نرســید و سایه سیاه فاشیسم به
یک نوع ابر دیگری باالی ســر ادامه پیدا کرد .در سالهای نوجوانیام ،به دلیل
آزمایشهــای اتمی ،ردی از عناصر رادیواکتیو در دندانهای کودکان پیدا شــد

کتاب ضمیمه

که پنجاه برابر بیشــتر از سطح طبیعی بود .در عمل ،هر شهر یک سامانه دفاع
شهری داشت که حاوی پناهگاههایی بود که کانالهای سبزیجات کنسروشده،
تختههای بازی مونوپولی و ســیگار در آنها نگه میداشتند .بچههای شهرهای
بزرگ دارای پالکهای فلزی بودند که نامهایشان روی آنها حک شده بود تا
اگر بدترین اتفاقها برایشان رخ داد قابلشناسایی باشند.
من با بزرگتر شــدن ،پا جای پای پدرم گذاشــتم و استاد دانشگاه شدم .در
این میان ،عالقه من مطالعه روی اروپای شــرقی بود که کشورهای آنجا تحت
مدارهای خورشــید توتالیتاریســم قرار گرفته بودند و بهطور گسترده اینطور
تصور میشد که هیچچیز جالبتوجهی در آنجا اتفاق نمیافتد و تغییر مهمی رخ
نمیدهد .رویای بهشت کارگران مارکس به یک کابوس ار ِولی تبدیل شده بود؛
همرنگی با جماعت در باالترین حد بود ،خبرچینها به هر بلوکی از ساختمانها
چشــم دوخته بودند ،کل کشورها زیر دستگاههای شنود بود و دولتها اصرار
داشتند که ماست سیاه است و خورشید توی شب میدرخشد.
ســپس وقتی تغییر شروع شد ،با ســرعت زیادی آمد که خیرهکننده بود .در
ژوئن ســال  ،1989تقاضاهای یکدههای کارگران و الهامگرفتن از یک پاپ،
باعث شــد که حکومت دموکراتیک در لهستان مستقر شود .اکتبر همان سال،
مجارستان به یک جمهوری دموکراتیک تبدیل شــد و در اوایل نوامبر دیوار
برلین فروریخت .در این روزهای معجزهآسا ،تلویزیونهای ما هر روز صبح خبر
از رویدادهایی میدادند که مدتها بود غیرممکن به نظر میرســید .من هنوز
میتوانم لحظات خیرهکنندهای را تصویر کنم از انقالب مخملین چکســلواکی
موطنم که چنین نامیده میشــد چون بدون شکستن سرهای زیاد یا شلیکهای
گسترده ،به وجود آمد و به ثمر نشست .مصادف با یک بعدازظهر سرد اواخر
نوامبر بود .در میدان تاریخی وینسسالس پراگ ،یک جمعیت  300هزار نفری
خوشــحال سروصدای جرینگجرینگ کلیدها را درمیآوردند تا زنگ پایان
حکومت کمونیستها را بزنند .روی یک بالکن رو به جمعیت ،واسالو هاول
یک دلیل ،خیلی روشــن ،دونالد ترامپ اســت .اگر ما به فاشیسم بهعنوان
ایستاد که یک نمایشنامهنویس مخالف
یک آتش زیر خاکستر نگاه کنیم ،رفتن
بود و تا شــش ماه قبلتر در زندان بود و
ترامپ به کاخ ســفید مثل این است که
پنج هفته پیش از آن ،به ریاستجمهوری
دوباره به این خاکســتر بدمیم و آتش را
چکسلواکی آزاد رسیده بود.
شعلهور کنیم.
در این لحظه ،من در میان بســیاری
برای طبقه سیاســی در واشــنگتن-
از کســانی بودم که احساس میکردند
جمهوریخواهان ،دموکراتها و احزاب
دموکراسی در حال گذراندن جدیترین
مســتقل  -انتخــاب ترامپ بــه قدری
آزمایشهای خود اســت .شــوروی که
شــگفتآور بود که انگار ما یک فیلم
زمانی عظیم به نظر میرســید ،به دلیل
صامت کمدی را نگاه کنیم که کمدین
ضعف اقتصادی و فرسودگی ایدئولوژیک
در آن کالهش را بــاال میاندازد و بعد
آن را به گوشش آویزان میکند و با آن
شــکننده شــده بود و مثل یک گلدان
من در میان بسیاری از کسانی بودم که احساس میکردند دموکراسی در حال
نظر
به
عظیم
زمانی
که
شوروی
است.
خود
های
ش
آزمای
ترین
ی
جد
گذراندن
ژانگولربازیهای مختلف انجام میدهد.
که روی زمین ســنگی بیفتد شکست و
میرسید ،به دلیل ضعف اقتصادی و فرسودگی ایدئولوژیک شکننده شده بود و
امریکا قبال هم روســای جمهور دارای
اوکراین ،قفقاز ،کشــورهای بالتیک و
مثل یک گلدان که روی زمین سنگی بیفتد شکست و اوکراین ،قفقاز ،کشورهای
بالتیک و آسیای میانه آزاد شدند .مسابقه تسلیحات اتمی بدون اینکه به کاری
نقص داشته است؛ در واقع ،ما هرگز هیچ
آسیای میانه آزاد شدند .مسابقه تسلیحات
بیاید فروکش کرد .در شرق ،کره جنوبی ،فیلیپین و اندونزی دیکتاتوریهای طوالنی
که
دیگر
زندانی
یک
–
ماندال
نلسون
آزادشدن
افریقا،
در
گذاشتند.
کنار
را
خود
نوع رئیسجمهور دیگری نداشتهایم اما
اتمی بدون اینکه به کاری بیاید فروکش
رئیسجمهور شد – امید به یک مقاومت منطقهای را به ثمر نشاند
کرد .در شــرق ،کره جنوبــی ،فیلیپین
مسئله اینجا است که ما مدیر اجراییای

و اندونزی دیکتاتوریهای طوالنی خود را کنار گذاشــتند .در افریقا ،آزادشدن
نلسون ماندال  -یک زندانی دیگر که رئیسجمهور شد -امید به یک مقاومت
منطقهای را به ثمر نشاند .در سرتاسر کره زمین ،کشورها برچسب دموکراسی
را به خود زدند تا جایی که تعداد دموکراســیها از  35کشور به بیش از 100
کشور افزایش یافت.
در ژانویه  ،1991جرج دابلیو بوش به کنگره گفت که «پایان جنگ ســرد
یک پیروزی برای تمام بشــریت بود ...و رهبری امریکا ابزاری بود برای اینکه
آن پیروزی را ممکن سازد ».هاول اضافه کرد در سرتاسر اقیانوس اطلس« ،اروپا
تالش میکند انواع جدیدی از نظم را از طریق فرایند همبستگی ایجاد کند ...یک
اروپا که در آن ،هیچ فرد قدرتمندتری قادر نخواهد بود فرد کمتر قدرتمندی را
ســرکوب کند و در آن ،دیگر امکان نخواهد داشت که مجادالت با زور حل
شود».
امــروز بیــش از ربع قرن بعدتر ،ما باید بپرســیم که چــه اتفاقی برای آن
چشــمانداز روحیهبخش افتاده است؛ چرا به نظر میرســد به جای اینکه آن
چشمانداز روشنتر شود ،در حال محوشــدن است؟ چرا ،همان طور که خانه
آزادی اعالم کرده ،دموکراسی اکنون «تحت هجوم و تهدید است»؟ چرا بسیاری
از افــراد در موقعیتی از قدرت قرار دارنــد که در پی کاهش اعتماد عمومی به
انتخابات ،دادگاهها ،رســانهها و  -با زیر سؤال بردن آینده زمین -کاهش علم
هستند؟ چرا اجازه داده شده است چنین شکاف خطرناکی بین فقیر و غنی ،بین
شــهری و روستایی و بین کسانی که دارای تحصیالت عالی هستند با آنهایی که
چنین تحصیالتی ندارند ،در حال افزایش باشد؟ چرا امریکا  -بهطور موقت -از
مســئولیت خود شــانه خالی میکند؟ و چرا مدتها بعد ،در قرن بیستویکم
دوباره در حال صحبتکردن از فاشیسم هستیم؟
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آنچه ترامپ را از هر رئیسجمهور دیگر از دوران ســیاه هاردینگ ،کولیج و
هم در دوران مدرن نداشــتهایم که حرفها و حرکاتش اینهمه با ایدهآلهای
هوور جدا میکند ،اســتنباط او اســت از اینکه چطور منابع امریکا به بهترین
دموکراتیک در تضاد باشد.
صورت تامین میشود .او به جهان به شکل یک میدان جنگ نگاه میکند که در
دونالد ترامپ از اولین گامهایش در مبارزات انتخاباتی و درســت وقتی که
آن ،هر کشور میخواهد بر دیگری مسلط شود؛ جایی که کشورها مثل دالالن
وارد اتاق بیضیشــکل کاخ سفید شد ،خیلی بد درباره نهادها و اصولی صحبت
معامالت ملکی با هم رقابت میکنند تا رقبای یکدیگر را نابود کنند و تا حدی
کرد که بنیاد یک حکومت باز را تشکیل میدهند .طی یک فرایند ،او بهطور
که میتوانند از یک معامله پول بیشتری به جیب بزنند.
سیســتماتیک گفتمان سیاســی در امریکا را کوچک کرد ،نشان داد که اصال
با در نظر گرفتن این تجربه زیسته ،هر کسی میتواند ببیند که چطور ترامپ
ارزشی برای واقعیتها قایل نیست ،به روسای جمهور پیش از خود تهمت زد،
ممکن است به راه پیش رو فکر کند؛ البته موارد موثقی وجود دارد در دیپلماسی
رقبای سیاسی خود را تهدید به زندانیکردن کرد ،به روزنامهنگاران رسانههای
و تجارت بینالمللی که تمایز مشخصی بین بازنده و برنده مشاهده میشود .با این
جریــان اصلی لقب «دشــمنان مردم امریکا» داد ،اعمــال احمقانه را در فرایند
حال ،دستکم از پایان جنگ جهانی دوم ،امریکا از این دیدگاه حمایت کرده
یکپارچه الکترال انتخابات گسترش داد ،اقتصاد ملیگرا و سیاستهای تجاری
است که پیروزی خیلی راحتتر با فعالیتهای همکارانه بین کشورهای مختلف
را با ســوءتفاهم مواجه کرد ،مهاجران و کشــورهایی را که مهاجران از آنجا
به دست میآید ،تا اینکه یک کشور بهتنهایی بخواهد دست به عمل بزند.
میآیند ترساند و یک تفکر بیگانههراس را نسبت به پیروان یکی از مهمترین
افراد نسل فرانکلین روزولت و هری ترومن استدالل میکردند که کشورها
ادیان جهان پرورش داد.
با ارتقای مشــترک خود در زمینه امنیت ،رفــاه و آزادی میتوانند به بهترین
بــرای مقامــات خارجی کــه گرایشهــای تمامیتخواهانــه دارند ،این
وضعیت خود دست پیدا کنند .برای نمونه ،طرح مارشال در سال  1947بر پایه
جوشوخروشها بوی خوشــی دارد .ترامپ به جای درگیر شــدن با نیروهای
ب ه رسمیت شناختن این دیدگاه گذاشته شد که اقتصاد امریکا دچار رکود خواهد
ضددموکراتیک ،با آنها راحت است و رفتار نرم خود را با آنها توجیه میکند.
شد بدون اینکه بازارهای اروپا قادر باشند چیزهایی را بخرند که کشاورزان و
من در بســیاری از سفرهایم در تمام اوقات سؤاالت یکســان را میشنوم :اگر
رئیسجمهور امریکا همیشه به رسانهها دروغ بگوید ،چطور میتوان والدیمیر
تولیدکنندگان امریکایی برای فروش دارند .این امر به این معنا اســت که راهی
پوتین را مالمت کرد که چنیــن کاری میکند؟ اگر ترامپ اصرار میکند که
که بتواند امریکا را در اولویت اول قرار دهد ،به شرکای اروپایی (و آسیایی) ما
کمک خواهد کرد تا اقتصادهای پویای خود را دوباره بســازند و توسعه دهند.
قضات بیطرف نیستند و به نظام جزایی امریکا میگوید یک «چیز خندهدار»،
نگاه مشابهی منجر به برنامه اصل چهار ترومن شد که امریکا در آن میخواست
با چه چیزی میتــوان یک رهبر تمامیتخواه مثل دوترته در فیلیپین را برای
به کشــورهای امریکای التین ،افریقا و خاورمیانه کمــک فنی کند .میتوان
سوءاســتفاده از نظام قضایی خود نقد کرد؟ اگر ترامپ مخالفان سیاسی خود را
شــیوههای برخورد کنونی را با آنچه قبال انجام میشــد و ذکرش رفت ،مورد
به دلیل اینکه برای حرفهایش کف و ســوت نزدهاند به خیانت متهم میکند،
مقایســه و مداقه قرار داد .تمام روسای جمهور ،از روزولت تا اوباما در پی این
چطور امریکا میتواند با زندانیکردن کسان دیگر به همین دلیل در کشورهای
بودند که به متحدانشان کمک کنند تا از خود دفاع کنند و درگیر دفاع اشتراکی
دیگر ،مخالفت کند؟ اگر نگاه رئیسجمهور یکی از قویترین کشورهای جهان
بــه زندگی اینطور باشــد کــه در آن
در برابر خطرات مشترک شوند .ما این
کار را برای رضای خود انجام نمیدهیم
ســگها همدیگر را میخورند و هیچ
بلکه به این دلیل به آن مبادرت میورزیم
کشوری نمیتواند به سودی برسد مگر
که یاد گرفتهایم راه ســختی اســت که
اینکه یک کشور دیگر خسارت ببیند،
مشــکالت بیرونی ما را بــه مخاطره
پــس چطور میتوان پرچــم همیاری و
مشارکت بینالمللی را باال برد وقتی که
نیندازد ،اگر بتوان قبل از اینکه خیلی دیر
قابلتعاملترین مسائل بهجز به این طریق
شود حلش کرد.
کار راهبــری بینالمللــی از آن نوع
حل نمیشود؟
ســمتها نیســت که هیچ وقت پایان
رهبران ملــی این وظیفه را دارند که
نپذیرد .خطرات قدیمی بهندرت کامال
بهترین منافع را برای کشور خود کسب
رفع میشــوند و خطــرات جدید مرتبا
کنند؛ این یک حقیقت بدیهی است .وقتی
برای یک نوجوان سرکش ،لغت «فاشیسم» ممکن است برای هر محدودیتی به کار
نارضایتی
که
افرادی
برای
کنند.
ی
م
اعمال
همراه
تلفن
مورد
در
والدینش
که
رود
رخ مینمایانند .دست و پنجه نرم کردن
که ترامپ از «امریکا را در اولویت قرار
روزمره خود را بیرون میریزند ،این لغت یک میلیون مصداق دارد :معلمانی که
اثرگذار با آنها هرگز مســئله زر و زور
بده» صحبــت میکند ،یک چیز بدیهی
فاشیست خوانده میشوند و به همین ترتیب ،حامیان حقوق زنان ،شوونیستها
(متعصبان میهنپرست افراطی) ،ورزشکاران یوگا ،پلیس ،کسانی که رژیم غذایی
را بیان میکند .هیچ سیاستمدار جدیای
صرف نبوده اســت .کشــورها و مردم
دارند ،کارمندها ،وبالگنویسها ،دوچرخهسواران ،ویراستاران کتاب ،افرادی که
برای
خطر
ی
ب
های
ی
بند
ه
بست
سازندگان
و
اند
ه
کرد
ترک
را
سیگار
است
کوتاهی
مدت
نگفته اســت که امریکا را در اولویت
باید نیروهای خود را روی هم بگذارند
کودکان
و ایــن بهطور طبیعی اتفــاق نمیافتد .با
دوم قرار میدهد .مســئله هدف نیست.
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کتاب ضمیمه

آنهــا بود روی زانو گذاشــته بودند .این
اینکه امریکا بسیاری از مشکالت را در
سؤاالت سختتر از آنی بود که ممکن
تاریخ پرحادثه خود درست کرده است،
بود به نظر برســد چون توافقی کامل یا
توانایی بسیج دیگران را حفظ کرده است
تعریفی خشــنودکننده درباره آن وجود
چراکه توانسته هدایت به سمت جهتی
را که بیشــتر افراد خواهان آن بودهاند
نداشت و بنابراین نویسندگان دانشگاهی
یک اقیانوس جوهر مصرف کردهاند تا
 به ســمت آزادی ،عدالت و صلح  -بهتالش کنند به این تعریف برسند .به نظر
سرانجام برساند .اکنون این مسئله مقابل
میرسد که هرگاه برخی از متخصصان
ما است که آیا امریکا میتواند به نمایش
این حوزه فریاد زدهاند که «هورا! یافتم!»
این برند راهبری جهانی ادامه دهد تحت
و مدعی شــ دهاند که به یک اجماعنظر
لوای یــک رئیسجمهور کــه اینطور
رسیدهاند ،همکاران ناراحت آنها موافق
ظاهر شــده که وزنی بــرای همکاری
وقتی که من به امریکا آمدم بدون هیچ هدفی بیش از اینکه یک نوجوان امریکایی
نوعی باشم ،یازده سالم بود .لهجه اروپاییام را ترک کردم ،کتابهای کمیک
با آن تعریف نبودهاند.
بینالمللی یا ارزشهای دموکراتیک قایل
بسیاری خواندم ،گوشهایم را به رادیوی ترانزیستوری میچسباندم و در میان
افتادم
گیر
شد
ی
م
باد
که
هایی
س
آدام
دانشــجویان من با وجود پیچیدگی
نیست .پاسخ این پرسش مهم است چون
وقتی جای این همکاری یا ارزشها خالی
موضوع ،مشــتاق بودند کــه این کار را
امتحان کنند .آنها از زمینه این کار شروع کردند و ویژگیهای آن را به خاطر
میشود ،فاشیسم در آن خأل مینشیند.
سپردند و با هم یاری کردند تا لغت فاشیسم را تعریف کنند .یک نفر این تعریف
را پیشنهاد کرد :طرز تفکر «ما علیه آنها» .یکی دیگر گفت :ملیگرا ،اقتدارگرا،
در گذشــتهای نه چندان دور ،وقتی که من به یک دوست گفتم روی یک
ضددموکراتیک .ســومی روی جنبه خشن تاکید کرد .چهارمی که به این فکر
کتاب جدید کار میکنم ،او پرســید« :درباره چیست؟» من گفتم« :فاشیسم» .او
میکرد که چرا فاشیسم تقریبا همیشه وابسته به جناح راست به حساب میآید،
کمی گیج نگاه کرد و پرسید« :ف ِشن؟» (در انگلیسی به معنی ُمد) .دوست من کمتر
استدالل میکرد« :استالین به اندازه هیتلر فاشیست بود».
از آنچه به نظرم رســید اشتباه کرده بود چون فاشیسم مسلما به امری ُمد روز
با این حال ،یکی دیگر به این نکته اشــاره کرد که فاشیسم اغلب مربوط به
تبدیل شده است و مثل یک درخت مو که دور چیزی میپیچد ،راه خود را به
مکالمات اجتماعی و سیاسی باز کرده است .با کسی مخالفید؟ او را یک فاشیست
کســانی است که بخشی از یک گروه قومی یا نژادی خاص هستند ،کسانی که
تحت فشار اقتصادی هستند و کسانی که احساس میکنند نعماتی که باید شامل
بنامید و بنابراین خود را از زحمت اینکه از استداللتان با واقعیتها دفاع کنید
حالشــان میشده از آنها دریغ شده اســت .این دانشجو میگفت« :نه اینکه آنها
خالص شوید .در سال  ،2016لغت «فاشیسم» بیشتر از هر لغت انگلیسی دیگر
چقدر دارند بلکه اینکه آنها چقدر باید داشــته باشــند و چیزهایی که از آنها
در دیکشنری آنالین مریام  -وبستر جستوجو شده بود ،به جز لغت «سوررئال»
میترسند ».به دلیل ترس است که غنای احساسی فاشیسم میتواند در تمام طبقات
که ناگهان بعد از انتخابات نوامبر آن سال تجربه شد.
اجتماعی گســترش یابد .هیچ جنبش سیاسیای نمیتواند بدون حمایت عمومی
برای یک نوجوان سرکش ،لغت «فاشیسم» ممکن است برای هر محدودیتی
رونق بگیرد اما فاشیســم به همان اندازهای که متکی به ثروت و قدرت است،
به کار رود کــه والدینش در مورد تلفن همراه اعمال میکنند .برای افرادی که
متکی به زنان و مردان در خیابان هم هست؛ کسانی که چیزهای خیلی زیادی
نارضایتــی روزمره خود را بیرون میریزند ،این لغت یک میلیون مصداق دارد:
برای ازدستدادن دارند و کسانی که اصال هیچ چیزی ندارند.
معلمانی که فاشیست خوانده میشوند و به همین ترتیب ،حامیان حقوق زنان،
این بینش ما را وادار کرده است این طور فکر کنیم که فاشیسم احتماال باید
شوونیستها (متعصبان میهنپرست افراطی) ،ورزشکاران یوگا ،پلیس ،کسانی
کمتر از اینکه یک ایدئولوژی سیاسی باشد ،روشی برای بهدستگرفتن قدرت و
که رژیم غذایی دارند ،کارمندها ،وبالگنویسها ،دوچرخهسواران ،ویراستاران
نگهداشتن آن باشد .برای مثال ،ایتالیا در دهه  1920شامل کسانی بود که خود را
کتاب ،افرادی که مدت کوتاهی اســت ســیگار را ترک کردهاند و سازندگان
فاشیستهای جناج چپ توصیف میکردند (کسانی که حامی یک دیکتاتوری
بســتهبندیهای بیخطر برای کودکان .اگر به درنظرگرفتن این بازتاب بیش از
سلبمالکیتشــدگان بودند) و نیز کسانی که خود را در جناح راست تعریف
اندازه توجه نشان دهید ،خیلی زود ممکن است احساس کنید برچست فاشیست
میکردند (کسانی که در پی استدالل یک دولت گروهگرا بودند) و نیز افراد در
به شما میخورد ،یا هر برچسب دیگری که از اطالقشدن آن احساس نارضایتی
میانه (آنهایی که به دنبال بازگشت پادشاهی مطلق بودند) .حزب سوسیالیست
به شما دست میدهد.
پس فاشیسم واقعی چیست و چطور کسی که به آن مبادرت میکند شناخته
ملی آلمان (نازی) در اصل ،حول فهرســتی از مطالبات گرد هم آمده بودند که
به نفع ضدسامیها ،ضدمهاجرها و ضدسرمایهدارها کارها را تدارک میدید اما
میشــود؟ من این سؤاالت را در کالس تحصیالت تکمیلی خود که در دانشگاه
همچنین حامی کمکهزینه باال به افراد مسن ،فرصتهای آموزشی باالتر برای
جرجتاون درس میدادم مطرح کردم؛ برای دهها دانشــجو که در حلقه اطراف
فقرا ،پایاندادن به کار کودکان و مراقبتهای بهداشتی بهبودیافته برای مادران
من در اتاق نشــیمن من نشسته بودند و بشــقابهای کاغذیای را که الزانیا در
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دلیل این اســت که ما امروز اینهمه نگران باشیم ».بیشتر ما
بود .نازیها نژادپرست بودند و در ذهن خود بهطور همزمان
به انقالب فناوری در درجه اول در قالب روشی فکر کردهایم
اصالحطلب نیز بودند.
جنگ سرد دورانی
که جلوی پای مردمی است که در مسیرهای مختلفی در حال
اگر خــود نگرانی فاشیســم کمتر درباره سیاســتهای
بود که اضطراب
زندگی کردن هســتند و آنها را بــه یکدیگر متصل میکند،
مشخصی باشــد و بیشــتر درباره یافتن راهی به سوی قدرت
در آن به پایان
سایه
و
نرسید
ایدههای تجاری آنها را به هم وصل میکند و درک مشتاقانه از
باشد ،آن وقت چه باید درباره تاکتیکهای راهبری فاشیسم
سیاهفاشیسمبه
این را که چرا مردان و زنان دست به کارهای خاصی میزنند
گفت؟ دانشــجویان من به این مسئله اشاره کردند که روسای
یک نوع ابر دیگری
افزایش میدهد .به عبارت دیگر ،میزان پذیرش واقعیت را نزد
فاشیستی که ما بهتر از دیگران به یاد میآوریم ،کاریزماتیک
باالی سر ادامه پیدا
ما افزایش میدهد .این امر هنوز هم صادق اســت اما حاال ما
بودهانــد .هریک از فاشیســتهایی که قدرت را به دســت
کرد .در سالهای
به
ام،
ی
نوجوان
دربارهاش مطمئن نیستیم .اینجا یک زاویه نگاه «برادر بزرگ»
گرفته اســت ،فارغ از اینکه از چه روشهایی استفاده کرده،
دلیل آزمایشهای
(شــخصیت رئیس همه در رمان « »1984جرج ارول) وجود
یک اتصال احساســی با جمعیت مردم برقرار کرده و چهره
اتمی ،ردی از
دارد ،به دلیل کوهی از اطالعــات که در حال بارگذاری در
مرکزی یک دارودســته را به همه متصل کرده و احساسات
عناصر رادیواکتیو
رسانههای اجتماعی است .اگر یک آگهیدهنده بتواند از این
عمیق و اغلب ناراحتکنندهای را از عمق به سطح آورده است.
در دندانهای
شد
پیدا
کودکان
اطالعات استفاده کند تا یک مشتری را بر اساس عالیق شخصی
برخالف یک پادشاهی یا یک دیکتاتوری نظامی که از باال
که پنجاه برابر
خود هدف قرار دهد ،چه چیزی میتواند یک فاشیست را از
به جامعه نگاه میکند ،فاشیســم انرژیهای مردان و زنانی را
بیشتراز سطح
انجام کاری مشــابه این بازبدارد؟ یکی از دانشجویان گفت:
تجمیــع میکند که ناراحت و مأیوس هســتند به دلیل یک
طبیعی بود .در
جنگ شکستخورده ،یک شغل ازدسترفته ،یک خاطره
«فرض کنید که من در تظاهراتی مثــل تظاهرات روز زنان
عمل ،هر شهر یک
شهری
دفاع
سامانه
شــرکت میکنم و یک عکس را روی رسانههای اجتماعی
تحقیرشدن یا احســاس اینکه کشورشان در سراشیبی سقوط
داشت که حاوی
میگذارم .اســم من توی یک فهرســت اضافه میشود و آن
قرار گرفته اســت .هرچقدر که زمینههای این سرخوردگی
پناهگاههایی
فهرست میتواند از هرجایی سر درآورد .چطور ما میتوانیم از
ت راحتتر است که با جلوی
بیشتر باشد ،برای سران فاشیس 
بود که کانالهای
خود در برابر این اتفاق حفاظت کنیم؟»
چشم قراردادن چشمانداز این ناراحتی و احیای آن و با اشاره
سبزیجات
کنسروشده،
حتی مسئله آسیبزنندهتر این اســت که این تواناییهای
به آنچه از مردم گرفته شده ،پیروانی برای خود جمع کنند.
تختههای بازی
فناوری در دست رژیمهای سرکوبگر و عمال آنها قرار بگیرد
ایــن مبلغان عرفــی ،مثــل گردآورنــدگان جنبشهای
مونوپولی و
بــرای اینکه عقاید خود را از طریق وبســایتهای تقلبی و
خوشایندتر ،از تمایالت تقریبا همگانی انسان بهره میگیرند
سیگار در آنها نگه
کاربران ساختگی فیسبوک گســترش بدهند .فراتر از این،
تا از آنها به عنوان بخشی از یک خواسته معنادار استفاده کنند.
میداشتند
فناوری ساختن اتاقهای دربستهای را برای سازمانهای افراطی
بااستعدادترین کســانی که از آنها پیروی میکنند ،این دوق و
امکانپذیر ســاخته است تا حرفهای خود را در آن بزنند و
قریحه را دارند که مناظری چشــمگیر و شگفتانگیز برای
صداهایی از بیرون نیاید تا این حرفها را نفی کند .بنابراین آنها
دیگران بهوجود بیاورند  -درست مثل یک ارکستر بزرگ
میتوانند با ساختن اتاقهای دربسته به کمک فناری و رسانههای نو ،از نظریات
که دور هم جمع میشوند و سازها و صداهای بلند و تشویقها مردم را به هیجان
خائنانه ،روایتهای غلط و دیدگاههای بیاعتنا به مذهب و نژاد پشتیبانی کنند.
میآورد  -و این صحنههای چشــمگیر برای وفاداران به جنبشهای فاشیستی از
اولین قانون فریبکاری این است :تقریبا هر جمله ،مطلب یا اتهامی که به اندازه
سوی فاشیســتها بهعنوان پاداش عضویت آنها در یک باشگاه ارائه میشود و
کافی تکرار شــده باشد ،میتواند قابلپذیرش به نظر برسد .اینترنت باید متحد
اغلب چیزهای پیشپاافتاده و مسخرهای هستند اما جذابیت دارند .فاشیستها
آزادی و دروازهای برای دانش باشد؛ در برخی موارد ،اینطور نیست.
برای ایجاد اشــتیاق مایلاند عصبی ،نظامیمسلک و  -اگر شرایط اجازه دهد -
رابرت پکستون مورخ ،یکی از کتابهایش را با تاکید روی این مسئله شروع
توسعهطلب باشند .آنها برای مطمئنساختن آینده خود ،مدارس را به سمینارهایی
کرده است« :فاشیسم نوآوری سیاسی بزرگ قرن بیستم بود و نیز منشأ بسیاری از
برای معتقدان واقعی تبدیل میکنند ،شور و شوق دارند برای تولید «مردان جدید»
دردهای آن ».با گذشت سالها ،او و دیگر محققان فهرستی از بسیاری از الزامات
و «زنان جدید»ی که اطاعت میکنند بدون اینکه ســؤال یا تأمل کنند .و همان
فاشیســم و عواملی که آن را دگرگون میکنند تهیه کردهاند .کالس من در آن
طور که یکی از دانشــجویان من مشاهده کرده بود« ،یک فاشیست که به نفع
روز ،وقتی که به انتهای خود نزدیک میشــد ،در جســتوجوی صورتبندی
او رأی داده شــده که کار خود را در یک اداره شروع کند ،مدعی خواهد بود
فهرستی از همین الزامات برای فاشیسم بود که قابلمقایسه با فهرستهای دیگر
مشروعیتی دارد که دیگران ندارند».
باشد.
بعد از باالرفتن از نردبان قدرت ،چه اتفاقاتی خواهد افتاد :یک فاشیســت
چطور به اقتدار خود استحکام میبخشد؟ در اینجا ،صدای چندین دانشجو بلند
بیشتر دانشجوها موافق بودند که فاشیســم یک شکل افراطی از حکومت
اقتدارگرا است .شهروندان باید دقیقا همان کاری را بکنند که سرانشان میگویند
شــد« :با کنترلکردن اطالعات ».یک دانشجوی دیگر اضافه کرد« :و این یک
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عقاید و دیدگاهها و هیچ تضمینی هم نیست که بهبود یابد .متفکران تاثیرگذار،
باید انجام دهند ،نه بیشــتر و نه کمتر .دکترین این رژیمها به ملیگرایی افراطی
از نیچه تا فروید ،الزامات یک جهان را برمیشمردند که بهنظر از لنگرگاههای
و متعصبانه مربوط است .این رژیمها همچنین قرارداد اجتماعی سنتی را وارونه
سنتی خود رها شده بود .اعضای انجمن طرفدار حقوق زنان در انگلستان یک فکر
میکنند .به جای اینکه شــهروندان قدرت کشور را در دست داشته باشند تا از
انقالبــی را مطرح کردند که میگفت زنان نیز حقوقی دارند .رهبران افکار در
حقوق خود حفاظت کنند ،قدرت نزد ســران است و مردم حقی ندارند .تحت
سیاست و هنر آشکارا درباره امکان بهترشدن گونه انسان از طریق جفتگیری
حکومت فاشیسم ،ماموریت شــهروندان خدمتکردن است و کار حکومت
انتخابی صحبت میکردند.
حکمرانیکردن.
در این میان ،ابداعات خیرهکنندهای مثل برق ،تلفن ،کالسکههای بدون اسب
وقتی کســی از این موضوع صحبت میکند ،اغلب نوعی ســردرگمی درباره
و کشتی بخار ،جهان را کوچک کرد و همچنین ابداعاتی نظیر اینها ،میلیونها
تفــاوت بین فاشیســم و برخی مفاهیم مرتبــط با اقتدارگرایــی ،دیکتاتوری،
کشاورز و صنعتگر ماهر را بیکار کرد .در هر جایی ،مردم در حال حرکت از
خودکامگی ،اســتبداد ،حکومت فردی و غیره به میان میآید .من در مقام یک
خانوادههای روستایی پرجمعیت به سوی شهرها بودند و میلیونها اروپایی خود
دانشگاهی ممکن اســت تالش کنم در این دام بیفتم اما در نقش یک دیپلمات
را از حصارها باال میکشیدند و به سوی اقیانوسها رهسپار میشدند.
سابق ،اساسا به اعمال توجه میکنم ،نه به برچسبها .از نظر من ،یک فاشیست
برای بسیاری از کسانی که باقی مانده بودند ،تعهداتی که از دوران روشنگری
کسی است که توسط یک کشــور یا یک گروه باقدرت شناختهشده است و
و انقالبهای فرانسه و امریکا به جا مانده بود ،پوچ و بیارزش بود .تعداد زیادی
مدعی است که از جانب آنها صحبت میکند ،توجهی به حقوق دیگران ندارد
از مردم نمیتوانســتند کار پیدا کنند؛ آنهایی که میتوانستند مورد استثمار قرار
و مایل است از هر طریق ممکن که الزم باشد  -حتی خشونت  -بهره بگیرد تا
میگرفتند یا بعدتر در بازی شطرنج و میدان رزم جنگ جهانی دوم قربانی شدند.
به اهداف خود برسد .در این مفهوم ،فاشیست ممکن است مستبد باشد اما مستبد
با بیاعتباری حکومت فردی یا حکمرانی یک گروه معدود ،با زیرســؤالرفتن
نیازی ندارد که فاشیست باشد.
معنویات و فروپاشی ســاختارهای سیاسی قدیمی مثل امپراتوریهای عثمانی و
تفاوت اغلب ممکن است در کسی دیده شود که مورد اعتماد اسلحهها است.
اتریشی  -مجارستانی ،جنگ شروع شــد و جنبشهای فاشیستی رشد کردند.
در اروپای قرن هفدهم ،وقتی که گروه حاکم کاتولیک با گروه حاکم پروتستان
کسانی مثل وودرو ویلسون در امریکا تالش کردند که ایدهآلگرایی دموکراتیک
نبرد را شــروع کرد ،آنها بر سر نوشتههای مذهبی با هم میجنگیدند اما توافق
را پیش ببرند اما این دکترین شکست خورد .او مدعی بود که هر فردی حق دارد
کرده بودند که بین هواداران خود اســلحه پخــش نکنند و فکر میکردند این
کار مطمئنتر از وارد جنگ شدن با ارتش مسلح است .دیکتاتورهای مدرن نیز
حاکمیت مطلق خود را بر زندگی خود داشته باشد اما در دوران پس از جنگ
تمایل دارند نسبت به شهروندان خود محتاط باشند و برای همین است که گارد
جهانی اول ،به جز چند کشور کوچک اروپایی ،این اتفاق رخ نداد.
همه این داســتانها را میتوان حکایت کرد که چطور فاشیسم در ایتالیا و آلمان
وفاداران و دیگر واحدهای نظارتی نخبگان را برای کســب اطمینان از امنیت
ظهور کرد و پیش رفت و شکست خورد .در همه این جنبشها ،میتوان عوامگرایی و
شخصی خود ایجاد میکنند .با این حال ،یک فاشیست از جمعیت مردم انتظار
پوپولیسم را دید .پوپولیسم در امریکا از سال  1890با تاسیس حزب مردم جدی شد و
دارد که هوای او را داشــته باشــند .جایی که پادشاهان تالش میکنند مردم را
سرکوب کنند ،فاشیستها آنها را باال میبرند ،با این هدف که وقتی نبرد شروع
تاکنون ،بارها ظهور کرده و دوباره به اعماق رفته است .شاید آخرین نمونه پوپولیسم
میشود ،سربازان پیاده آنها انگیزه داشته
را بتوان در پیــروزی انتخاباتی ترامپ در
سال  2016دید .گزارش دیدهبان حقوق بشر
باشند و آنها باشند که شلیک را شروع
میکنند.
در ســال  2017نسبت به ظهور خطرناک
پوپولیســم در جهان هشدار داد .پوپولیسم
گونههای مختلف داردو میتوان والدیمیر
فاشیســم در اوایل قرن بیستم ظهور
پوتیــن را هم در ســطح جهانی یک نوع
کرد ،زمانی که شوروحال روشنفکری و
ملیگرایی احیاشده با هم پیوند خوردند
پوپولیســت در نظر گرفت .دونالد ترامپ
و موجــب نارضایتــی گســتردهای از
یک پوپولیســت اســت با سبک زندگی
شکست نمایندگی پارلمانی در حرکت
میلیاردرها و متفاوت از دیگران .در اروپا
نیز دولتهای راستگرا پوپولیستهایی
همپای انقالب صنعتی شدند .در دهههای
را بر سر کار نشانده که میتوانند ظاهری
پیش از آن ،محققانی مثل توماس مالتوس،
در گذشتهای نه چندان دور ،وقتی که من به یک دوست گفتم روی یک کتاب جدید
کار میکنم ،او پرسید« :درباره چیست؟» من گفتم« :فاشیسم» .او کمی گیج
و خصوصیاتی متفاوت داشــته باشــند اما
هربرت اسپنسر ،چارلز داروین و دوست
«فشن؟» (در انگلیسی به معنی ُمد) .دوست من کمتر از آنچه
نگاه کرد و پرسید:
ِ
داروین ،فرانسیس گالتون ،این ایده را تبلیغ
در اصــول با هم مشــترک هســتند .این
به نظرم رسید اشتباه کرده بود چون فاشیسم مسلما به امری ُمد روز تبدیل شده
است و مثل یک درخت مو که دور چیزی میپیچد ،راه خود را به مکالمات اجتماعی و
پوپولیســتها بــرای آینده دموکراســی
میکردند که زندگی یک نبرد دائمی بر
سیاسی باز کرده است
میتوانند خطرناک باشند.
سر ســازگاری است ،با جای کمی برای
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کتابخانه
کـتابخانه
نه به کتاب نخواندن

آیا نمایشگاه بینالمللی کتاب فرصتی است برای معرفی کتابهای ناشناخته؟!

شعار «نه به کتاب نخواندن» در حالی برای سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران انتخاب شد که باید این مطلب را در نظر داشته باشیم که مردم ما تا حدودی کتاب
میخوانند اما کتاب خوب نمیخوانند .به گفته سخنگوی سی و یکمین نمایشگاه کتاب ،اگر به کتابهایی که مردم میخوانند یا به دیگران معرفی میکنند ،دقت
پروانه شفاعی
ها کتاب میخوانند ولی همگی فقط یک تعداد کتاب خاص میخوانند؛ مانند «بیشعوری»« ،قلعه حیوانات»« ،بوف کور»« ،لطف ًا گوسفند
کنیم میبینیم که خیلی 
خبرنگار
نباشید»« ،دو قرن سکوت» و ...این کتابها به خاطر بحثهایی که پیرامونشان میگذرد معروف شدهاند و مورد اقبال عمومی قرار گرفتهاند .تعدادی از کتابها هم
به خاطر ممنوعیت فروش یا غیرمجاز بودن و یا سانسور شدن بخشی از کتاب مورد توجه قرار گرفتهاند .البته که خواندن این کتابها مشکلی نیست و بسیار هم عالی است اما تنها خواندن یک
تعداد از کتابهای مشخص ،سطح معلومات را باال نمیبرد .شاید کسی که اص ً
ال کتاب نمیخواند به راحتی بگوید من کتاب نمیخوانم اما کسی که تنها این مدل کتابها را بخواند نزد خود فکر کند
ها و موضوعات متفاوت و متنوع
همهچیز را میداند؛ و سطح مطالعاتیاش در همین حد باقی میماند .و اما حاال نمایشگاه کتاب شاید فرصت خوبی باشد برای آشنایی بیشتر با کتابهایی در زمینه 
که میتوانند معلومات وسیعی از جنبههای مختلف زندگی و دانش و آموزههای مهم به ما ارائه دهند؛ کتابهای ارزشمندی که کمتر دیده شدهاند .در این بخش سعی داریم بیشتر ،کتابهایی را که
در سی و یکمین نمایشگاه کتاب به افراد کتابخوان ارائه شده است به شما معرفی کنیم.

بازاریابی دهان به دهان

اندی سرنوویتز
مترجمان:
نوشا صفاهانی ،مهرداد فروزنده
انتشارات :آموخته

JJکاری کنید مردم بهرایگان برای شما تبلیغ کنند
بازاریابی دهان به دهان نوعی از بازاریابی است که طی سالهای اخیر شدیدا ً مورد توجه
دستاندرکاران بازاریابی و تبلیغات در دنیا قرار گرفته است .شاید یکی از دالیل اصلی این
امر ،افزایش بیش از حد رسانههای رایج تبلیغاتی و به تبع آن کاهش چشمگیر اعتبار آنها
باشــد؛ برای نمونه پیامهای بازرگانی تلویزیونی و رادیویی که ســعی میکنند توجه ما را
در میانــه برنامه مورد عالقهمان بربایند و به خود معطوف کنند .کتاب «بازاریابی دهان به
دهان» این مفاهیم را به صورت کامل توضیح میدهد .منظور از گفتوگوی دهان به دهان،
گپوگفتهایی است که هر روز با دوستانمان درباره مسائل مختلف داریم .درباره آب و هوا،
درباره درس و آینده یا درباره ایده جالب یک کسب و کار یا محصول خاص .بازاریابی دهان به
دهان همانطور که از اسمش پیداست ،به بخش بیزینسی گفتوگوهای ما مربوط میشود.
در واقع این نوع بازاریابی از آنجایی شروع میشود که ما میخواهیم بر صحبتهای مردم
درباره شرکت ،سازمان ،برند یا محصولمان تأثیر مثبت بگذاریم .شایان ذکر است که عنوان
دوم کتاب یعنی «کاری کنید تا مردم بهرایگان برای شما تبلیغ کنند» عنوانی جذاب است
که ماهیت بازاریابی دهان به دهان را به سادگی توضیح داده است .فقط باید به این نکته
توجه داشت که این نوع بازاریابی به سرعت فروش شما را افزایش نمیدهد .بلکه به مرور
زمان و در بلندمدت برای شما مشتریان دائمی به ارمغان میآورد .در این کتاب مفید آمده
است بازاریابی در هر عصری باید مطابق با نیازها و فناوریهای آن عصر صورت بگیرد .با این
حال روش خاصی برای بازاریابی وجود دارد که در هر زمان و هر کشوری برای کسب و کار
در هر عرصهای مؤثر بوده و هست و خواهد بود .روشی که کمهزینهترین مورد ممکن است
و در عین حال میتواند بیشترین و بهترین نتایج ممکن را دارا باشد .بازاریابی دهان به دهان
یکی از بهترین روشه ا و یا شاید مؤثرترین روش بازاریابی در عصر حاضر است.
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به سازِ دلم

پروانه شفاعی
انتشارات :شادان

JJقضاوت ممنوع
رمان حاضر که به صورت ویژه در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شد در مورد
تفاوت نسله ا میگوید .اینکه دیگر همهچیز مثل قدیم نیست که در اصطالح عامیانه میگفتند:
«مادر را ببین و دختر را بگیر» .شاید اگر بخواهند این ضربالمثل را اصالح و امروزیاش کنند
باید بگویند« :سری به شبکههای اجتماعیاش بزن ،بعد نیمنگاهی هم به خانوادهاش بینداز ،حاال
میتوانی بگویی کمی از او را شــناختهام» .در هر حال قصد و هدف این کتاب این است که از
تفاوت بهوجودآمده در میان افراد حتی در یک خانواده بگوید و اینکه اگر قبله ا هم این اختالف
وجود داشت ،هیچگاه به اندازه امروز نبوده است .قصه این کتاب در مورد یک محله قدیمی به
نام فخر در تهران اســت .با آدمهایی متفاوت اما یکدل و همراه ...البته تا زمانی که در شــرایط
سخت قضاوت قرار نگرفتهاند .از یک جایی از داستان به خاطر اتفاقهایی که برای قهرمان قصه
و خانوادهاش میافتد ،همانجا شــروع قضاوتهای ناعادالنه مردم است .چند جوان این محله
خوان
قدیمی نذر دارند هرساله مراسم شبیهخوانی تعزیه را در حسینیه محل برگزار کنند .عباس ِ
محله فخر ،محمدحسین ضرغام است .کسی که ناخواسته وارد رابطه عاشقانهای میشود که در
نهایت تصمیمی که برای زندگی و آیندهاش میگیرد ،همه به ویژه خانوادهاش را در بهت و حیرت
فرومیبرد .ناشــر انتشارات شادان ،بهمن رحیمی ،در یادداشتی که در مقدمه این کتاب آورده
است ،میگوید« :کتاب حاضر بر مبنای سیاق و قلم نویسندهای نوشته شده است که توجه او به
نکات سنتی در جامعه و خانوادههای ما قابل توجه و تأمل است .قصه او حرفش را در البهالی
کلمات میزند بدون آنکه دچار شعارهای اخالقی شود و به شکلی غیرمستقیم خوانندهاش را به
آن هدفی که میخواهد سوق میدهد .این نکتهای است مثبت که حتماً خواننده حرفهای نیز به
آن توجه میکند و تفاوت آن را با آثاری پر از حرفهای شعارگونه متوجه میشود .پس همراه این
کتاب شویم و از قصهای که لطافتهای داستانی را به همراه دارد لذت ببریم».

نظریه طبقه مرفه

تورستن وبلن
مترجم :فرهنگ ارشاد
انتشارات :تهران

JJمعیارهای رفتار انسان
«نظریه طبقه مرفه» نخستین کتاب تورستن وبلن است که در بسیاری از معیارهای رفتار انسان
به چالش کشــیده میشود .او با طنزی ویرانگر ،توخالی بودن معیارهای سلیقه ،آموزش ،لباس و
فرهنگ طبقه مرفه را افشا میکند .به گفته وبلن ،طبقه مرفه معیارهایی را میپروراند که هر فردی
در هر سطحی از جامعه ،به گونهای وادار به رعایت آن میشود .نشانه بارز عضویت در طبقه مرفه،
پرهیز از مشقت کار تولیدی و دست یافتن به مصرف تظاهری است .وبلن با نگاهی نقادانه به سراسر
جامعه نظر میاندازد .آماج اصلی نقد او اثبات توخالی بودن فلسفه سرمایهداری و استفاده نادرست از
ثروت است .مصرف تظاهری که ابتکار شخصی وبلن است ،از دید انتقادی او ،معیار اعتبار در جامعه
مرفه شناخته میشود .در مطالب این کتاب این عناوین سامان یافته است :چشم و همچشمی مالی،
تظاهر به تنآسایی ،مصرف تظاهری ،معیارهای مالی در زندگی ،معیارهای مالی ذوق و سلیقه ،لباس
به عنوان نمادی از فرهنگ توانگری و ...دکتر فرهنگ ارشاد گفته است« :این نخستین کتاب وبلن
است که باعث شهرت او نیز شد .چرا که بیشتر ابعاد فکری وی را مطرح میکند ».مترجم کتاب
«نظریه طبقه مرفه» نویسنده را تحت تأثیر تکاملگرایان و مردمشناسان اولیه دانسته و افزوده است:
«نگاه نقادانه وبلن باعث شده است که نتوان هیچ اسمی را به وی نسبت داد .او پیرو هیچ سبک و
مکتبی نیست؛ که این به دلیل شیوه نقادانه او در جامعهشناسی است».

هنر شفاف اندیشیدن

رولف دوبلی
مترجمان :عادل فردوسیپور ،بهزاد
توکلی ،علی شهروز
انتشارات :چشمه

JJشناخت عمیق
کتاب «هنر شــفاف اندیشیدن» توسط نویسنده مطرح سوئیسی رولف دوبلی نوشته
شــده است و عادل فردوسیپور یکی از مترجمان کتاب در مقدمه بر ترجمه فارسی این
کتاب میگوید« :تصور کنید در زمین هیچ خطایی اتفاق نمیافتاد .آن وقت واژهای به نام
پنالتی ،اخطار و اخراج هم معنا نداشت .اشکه ا و لبخندها محو میشدند و زیبایی فوتبال
هم رنگ میباخت .آدمه ا شبیه رباتهای برنامهریزیشده بودند که وظیفهشان بردن بدون
کوچکترین اشتباه بود ».نویسنده این کتاب یک رماننویس و کارآفرین است و این کتاب
صرفاً حاصل سالها یادداشتبرداری او در زمینه خطاهای ذهنی است که برای خود نوشته
بود .رولف دوبلی به خاطر نوشتن این کتاب بسیار معروف شد و این اثر از او به سرعت به
صدر جدول کتابهای پرفروش آلمان راه یافت و به زبانهای متعددی ترجمه شده است.
همه ما در طول روز در حال تصمیمگیری ،فکر کردن ،مقایسه کردن و ...هستیم .یعنی
کارهایی که توسط ذهن انجام میشود .اما آیا از روی عقل و منطق تصمیم میگیریم؟ آیا
منطقی انتخاب میکنیم؟ این کتاب شامل مواردی است که تحت عنوان خطاهای ذهن
شناخته میشود .در واقع ما در طول فرآیندهای مختلف ذهنی از جمله تصمیم گرفتن،
انتخاب کردن و ...دچار خطاهایی میشویم که بعضاً حتی چیزی از آنه ا نمیدانیم .این کتاب
در  99بخش کوتاه تکتک خطاهایی را که ذهن به شکل غیرعمدی و ناخودآگاه مرتکب
میشود بررسی میکند .در بخشی از این کتاب میخوانیم« :خطاهای شناختی چنان در
وجود ما رخنه کردهاند که نمیتوانیم به طور کامل از شرشان خالص شویم .خاموش کردن
آنها نیازمند ارادهای فوق بشری است .همه خطاهای شناختی مهلک نیستند».

قرن بیستم؛ ایدئولوژیهای خشونت
ارنست نولته
مترجم :مهدی تدینی
انتشارات :ققنوس

JJایدئولوژی خشونت
کتاب «قرن بیستم» به دیدگاه ایدئولوژیهای خشونتطلب یا آماده خشونت میپردازد ،یعنی
بیش از همه ایدئولوژی ناســیونال سوسیالیســم .انتخاب این چشمانداز به هیچ عنوان رویکردی
نامعمول نیســت .بلکه برعکس باید اذعان کرد که نگاه تاریخنگاران وقتی به موضوع قرن بیستم
میپردازند ،اتفاقاً بر همین مسئله متمرکز میشود .وجه تمایز اصلی این مطالعه با مطالعات قدیمیتر
در اینباره در این نکته نهفته است که دوران توتالیتاریسم به شکل بلشویکی یا فاشیستی آن در این
حد فاصل به اتمام رسیده است .نویسنده این کتاب میگوید« :هرگز قصد ندارم به تاریخ جهان در
قرن بیستم با این هدف بپردازم که هم “خطوط کالن” تاریخ را شناسایی و هم تا این حد امکان
به بیشــترین رخدادها و واقعیتهای آن اشــاره کنم و در صورت نیاز با توجه به میزان اهمیت به
تحلیلشان هم بپردازم .زیرا در این صورت نیاز است با دقت فراوان به سراغ منابع علمی رفت و به
خصوص باید مباحث مهم رایج میان تاریخنگاران را به طور مفصل شرح داد .چنین چیزی صدها
صفحه به درازا میکشد و متخصصان پرشماری به سادگی درخواهند یافت که نویسنده در هریک از
حوزههای مورد بحث ،آنگونه که باید از بهروزترین سطح پژوهشی برخوردار نیست ».کتاب «قرن
بیستم» ایدئولوژی خشونت است که اساس نوشتههای آن درسگفتارهایی است که نولته در دهه
 1990برای مخاطبان دانشگاهی و غیردانشگاهی در شهر رم ارائه کرده است.

لب بر تیغ

حسین سناپور
انتشارات :چشمه

JJتقابل و کنش رفتار آدمها
رمان «لب بر تیغ» دارای  24فصل اســت ،مبتنی بر کنش شخصیته ا و تیپهایی که گروه
ی هرکدام،
گروهاند و دایرهوار حول محور آنها میچرخیم و پس از خواندن رفتارها و عکسالعملها 
به گروه بعدی میرسیم .تالفی آدمهای هر گروه به تدریج آشکار میشود و در پایان کتاب ،آنهایی
که باید رودررو با هم درگیر و مواجه شوند ،به جان هم میافتند .رمان از زبان راوی دانای کل تعریف
میشود و در این بین خود را موظف میداند که بیشتر با دقت در کنش آدمها ،قصه بگوید .گاهی با
بیان مستقیم گفتوگوها و گاهی با توصیف رفتار و بیان غیرمستقیم گفتوگوها ،شکل داستانگویی
را از فرم ســنتی به فرمی مدرن تغییر میدهد .این کار باعث میشود تا خواننده صرفاً با خواندن
گفتوگوهای مطول دچار مالل و سردرگمی نشود .رمان «لب بر تیغ» نهتنها از مؤلفههای ادبی،
بلکه از ویژگیهای یک متن سینمایی هم برخوردار است .شرح و بسط وقایع و خصوصیات آدمها
بصری است و به راحتی قابل تصور است و دیدن هر فصل رمان ،مشابه یک فیلمنامه ساختارمند
سکانسبندی شده و تقطیع و برشه ا هم همانند سکانسه ا و پالنهای سینمایی ،نوشته شده و
به جریان داستان سرعت میبخشد و تأثیرگذار است .در مجموع این رمان حسین سناپور هم در
شکل پرداخت و هم در محتوا دارای ترکیب منسجمی است و فرم اثر به خوبی توانسته مضامینی را
که پیش از این بارها تکرار شده در قالبی نو به خوانندگان عرضه کند و به مدد آن است که خواننده
از خواندن کتاب بهدور از احســاس تضرر ،توأمان لذت میبرد و سرگرم میشود .در بخشی از این
کتاب میخوانیم« :وقتی مشت امیرکله از وسط دستهای او رد شد و به دماغش کوبیده شد ،دیگر
چشمه ا و دهانش بسته شد .سرش سنگین شد و چیزی نمیفهمید اما همینقدر حواسش بود
که دستهایش را چلیپا روی صورتش نگه دارد و سعی کند بچرخد و پشت به آن گوریل کند».
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اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻀﺎداران

ﺑﺎزﺑﯿﻨﻰ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪى ﺷﺪه
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎى ﻓﺮوش

اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮداﺷﺖ

ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﭼﮏ ﻫﺎى واﮔﺬار ﺷﺪه
و دﺳﺘﻪ ﭼﮏﻫﺎ
اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﻰ

درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﻮاع ﺣﺴﺎب ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ
و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ

اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﭘﺎﯾﺎ

اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ داﺧﻠﻰ
اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﺳﺎﺗﻨﺎ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺎمﮐﻮﺗﺎه

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎص ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ

