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ســرمقـالـه
تسوزی
فرص 
و عدم تصمیمگیری بهموقع
امروز تمام اقتصاد ایران روی خاکستر
تصمیمات گرفتهنشــده و اقدامات
بهسرانجامنرســیده ،نشست هاست.
چشم دوختن به فضای بینالمللی
هم بــه دردی جدید بدل شــده تا
شــاید از رهگذر توافــق و تفاهم با
امریکا اثراتی حاصل شود که دردهای
مسعود خوانساری
اقتصاد ایــران را مانند کیمیا درمان
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
کنــد .ولی همانطور کــه اکثریت
و رئیس اتاق تهران
اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی دلسوز
کشور تایید میکنند ،درمان درد ما
نه در بیرون مرزها ،که دقیقا نزد مدیران کشــور است .خروجی نیز
زمانی حاصل میشــود که دست از محافظهکاری در عمل برداریم و
سیاست «گفتاردرمانی» را برای همیشه کنار بگذاریم.
شاید با قطعیت بتوان ادعا کرد که اولین مشکل دولت یازدهم و
دوازدهم «کمتر شــنیدن» است .اتاق تهران طی چند سال گذشته
به گواه بررسیهای رسمی حداقل  53مرتبه در مورد یکسانسازی
نــرخ ارز و جهش ناگهانی آن 37 ،بار در مورد شــفافیت و مبارزه با
فســاد ،و  45مورد درباره بهبود فضای کسبوکار به دولت راهکار و
نظر ارائه دادهاست .حتی در حوزه زیربخشهایی مانند ممنوعیت ثبت
ســفارش واردات خودروهای خارجی به دولت و وزارت صنعت نامه
رسمی زدهشد که اگر در همان زمان به هشدار بخشخصوصی توجه
میشد ،حواشی بعدی پیش نمیآمد .در مورد حوزههایی مانند صنعت
فوالد حداقل  4نظر کارشناسی و درباره صنعت سیمان حداقل  7نظر
فنی ارائه شــد که متاسفانه در کمتر مواردی دولت به این توصیهها
عمل کرد .صنایع دارویی ،پتروشیمی و ...هم بخش دیگری از لیست
ش خصوصی را تشــکیل میدهند .اما دولت در
بلندباالی نظرات بخ 
شــرایطی به این موضوعات کمتوجهی میکرد و میکند که قانون
بهبود فضای کسبوکار به صراحت اشاره به مشورت دولت پیش از هر
ی است که خروجی
ش خصوصی دارد ،ولی جای نگران 
تصمیم با بخ 
سالهای گذشته تنها تحقق کمتر از  30درصدی احکام قانون بهبود
فضای کسبوکار بود ه و نادیده گرفتن مطلق اصل مشورت با صاحبان
بوکار بود هاست.
کس 
جالب اینکه بالفاصله بعد از تصمیمات در فرودین ،اتاق بازرگانی
طی نامهای ،از ریاستجمهوری خواستار اصالح آن شد که اوال قیمت
 4200تومانی غیرکارشناسی است ،ثانیا دولت امکان پاسخگویی به
تمام نیازهای با ارز  4200تومانی را ندارد و عمال تقاضای ارز را افزایش
میدهد .همچنین قاچــاق اعالم کردن خرید و فروش ،به باال رفتن

امکان فســاد دامن خواهد زد .در همین زمان درخواست شد که ارز
با سوبسید فقط به کاالهای اساسی ،حساس و داروها اختصاص یابد
که در بازار قابل کنترل و ردیابی اســت و سایر کاالها میتوانند از ارز
صادراتی استفاده كنند که باعث تقویت صادرات و تعادل در بازار ارز
میشــود .اما متاسفانه در برابر این درخواست و پیشنهاد منطقی با
پاسخ منفی مواجه شدیم.
عمال بعد از دو ماه بیش از  27میلیارد تقاضای ارزی حاصل شــد
و جالب اینکه همان کاالهایي که با ارز  4200تومانی به کشــور وارد
شد ،در بازار به قیمتهای باالتری به فروش رفت .پس از آن صادرات
کاهش یافت ،خیلی از مواد اولیه کارخانهجات معطلاند ،رانت و فساد
برای تعدادی از شرکتهای خاص حاصل شده و در نهایت منجر به
صدور بخشنامههای جدیدی شدهاست.
بازار ارز ثانویه اگرچه تا اندازهای از التهاب بازار کاسته اما کماکان
بســیاری از نیازها بالتکلیف مانده اســت .همین فرایند را در مورد
پیشفروش سکه هم که عمال بدون کارشناسی الزم به انجام رسید،
میتوان دید.
بحران اقتصاد ایران نقدینگی است .روزانه یک هزار میلیارد تومان
به رقم نقدینگی اضافه میشــود .پرداخت  35هزار میلیارد تومان به
صندوقهای مالی و اعتباری منحل شــده ،بیانضباطی مالی دولت،
پرداخت یارانه نقدی به آحاد مردم ،بحران نظام بانکی ،کسری بودجه
دولت ،متعادل نکردن ســاالنه قیمتهای حاملهای انرژی و ارز ،و
رکود حاکم براقتصاد همگی عوامل موثری در جهت رشــد بیمهار
نرخ نقدینگی به حســاب میآیند .بر این اساس تا پایان سال جاری
باید شاهد رشد تورم و تعمیق بیشتر برخی از بحرانهای پیش روی
هم باشیم.
امروز دولت نیاز به گفتوگو با مردم دارد .شهروندان باید آگاه شوند
که اصالحات اقتصادی با دردهای مقطعی همراه اســت ولی نتیجه
بلندمدت خواهد داشــت .بخشخصوصی با وجود تمام نارساییها
در کنار دولت آماده حرکت در مســیر اصالحات است .اینکه امروز
رفتارهای دولت شفاف شده ،قدم در مسیر تازه گذاشته و به شکست
سیاستهای قبلی پیبرده ،میتواند سرآغاز حرکتهای معقول بعدی
باشد .هنوز هم جای اصالح ،بهبود و امید به آینده وجود دارد.
واقعیت به اندازهای که گاهی مدیران دولتی تصور میکنند پیچیده
نیست .صاحبان کسبوکار فضایی را میخواهند که در آن به نقطه
ب سودهای آنی ،استفاده از
بازدهی بهینه برســند .آنها به دنبال کس 
بینظمی بازار و ...نیســتند .شاید عدهای باشند که از این دریای گل
آلود برای خودشان ماهیهای بزرگ صید کنند ولی آنها را نباید بخش
خصوصی مولد و طرفدار شفافیت قلمداد کرد.
ِ
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اعالنـاتم 
چ ه

اقتصاد

ایران
میآورد؟

فوران بال

ایران به
دلیل وابستگی باال به
نفت در خطر از دست
تولید ناخالص
داخلی قرار گرفته است

دادن روند مثبت رشد

صنعت نفت ایران در
آستانه ورود به دورهای
جدید از حیات سیاسی
میپذیرد و بر سیاست
خود قرار گرفته است.
نیز چیره میشود ،این
بار در فاصله کوتاهی از
صنعتی که از سیاست تاثیر
خواهد شد .اقتصاد ایران
تحریمزدایی بار دیگر با
که از  110سال پیش
تا
به نفت آغشته شده ،طی دو سال گذشته تهدیدهای امریکا پنجه در پنجه
خاطرات تلخ نیمه نخست
موفق به
دهه  90را به فراموشی
ثبت رشد مثبت شده بود
سپرده باشد .هرچند برای
سوی نهادهای بینالمللی
سال پیش رو نیز رشد
پیشبینی شده است اما
اقتصادی باالی صفر از
مخاطرات نفتی برای
اقتصاد نفتزده در راه است.

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

جایبخش

غایب بزرگ

عکس :رضا معطریان

سردبیر

احتماال این موضوع در اقتصاد ایران خیلی بیمعناست
ولی در ســطح تراز اول جهانی اقتصاد ،مدیران درگیر
مفاهیم پچیدهای شــدهاند که آنهــا را میان توجه به
اصول آموزش نیروهای کار برمبنای آموزهای «حکمت
شرقی» ،هنرهای رزمی با اســتفاده از روش مدیریت
ژاپنی و یا شیوه جدید رفتار مدیریتی برآمده از ادبیات
زبانی تازه سرگردان کردهاســت .بنگاهداری در جهان
رفتاری در میانه روانشناســی و اقتصاد است .مدیران
اروپایی و امریکایی به تازگی شــیفته روشهای شرقی
شــدند و کتاب «درجستوجوی برتری» که به همین
مفاهیم میپردازد ،دستبهدست بین آنها میچرخد .در
این کتاب یک مثال ساده و باورنکردنی وجود دارد« :در
این کتاب ،ماجرای یکی از کارکنان ژاپنی تعریف شده
بود که در خیابان به یک هونــدای خراب برمیخورد.
همانجا میایســتد و مشــغول تعمیر خودرو میشود.
دلیل؟ او طاقت دیدن هوندای معیوب را ندارد ».اینکه
اقتصاد ایران امروز شــبیه به کشــورهای توسعهیافته
نیســت ،تنها به کارگران و کارمنــدان باز نمیگردند،
کارآفرینهــا هم باید چیزهایی بیاموزند یا اگر فرصتی
شد کتابی را بخوانند.
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

اصطالحاتــی ماننــد «مســئولیت اجتماعی» و
«مســئولیت اجتماعی شــرکتها» گرچه در ادبیات
اقتصادی و اجتماعی جهان ریشــهای طوالنی ندارند و
چیزی حدود سه دهه است که به صورت امروزی شکل
گرفتهاند ولی نگاه بنگاههای اقتصادی به موضوع وظیفه
شناســی اجتماعی و کمک به جامعــه در بخشهای
مختلف ریشهای بسیار طوالنیتر دارد؛ اتفاقی که اصوال
با عنوان «امور خیریه» از آنها یاد میشــود و اتفاقا در
کشــور ما هم دهه هاســت که کارآفرینان قدیمی و
ســنتی دستی در آن دارند .برای مثال در این شماره و
در بخش کارآفرین به معرفی خانواده تاجر و کارآفرین
نمــازی میپردازیم که در شــهر شــیراز فعالیتهای
اقتصادی گســتردهای را انجام دادهاند ولی در کنار آن
در امور خیریه از ســاخت بیمارستان مشهور نمازی تا
راه اندازی سیســتم لوله کشــی آب در دهه  30نقش
مهمــی را ایفا کردهاند .خانــواده کارآفرینی که اگرچه
آثاری از فعالیتهای اقتصادی آنها دیگر در شیراز باقی
نماینده اســت ولی همچنان مردم برخی از نقاط شهر
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را با مکانهایی که آنها برای استفاده عمومی ساختهاند
میشناسند .در ایران اگرچه موضوع مسئولیت اجتماعی
شرکتها تازه رایج شده است ولی به معنی واقعی کلمه
بسیاری از فعاالن اقتصادی سالیان طوالنی است که به
مسئولیت اجتماعی شرکتی عمل میکنند و همیشه
بخشی از درآمد بنگاه اقتصادیشــان را به امور خیریه
اختصاصمیدهند.
سعید ارکانزاده یزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه

در بخــش کتاب ضمیمه این شــماره ،خالصهای را از
کتابی میخوانید درباره میلیاردرهای خیرخواه .یعنی
کارآفرینان و مدیرانی که هرروز بیش از دیروز به کارهای
خیریه عالقهمند میشوند و تالش میکنند بخشی از
وقت و درآمد خود را به کارهای نیک اختصاص دهند.
نویسنده کتاب از یک «جامعه مدیرعاملها» صحبت
میکند که ســتارههای کســبوکار را دور هم جمع
میکند و عمال فضای آن جمع طوری اســت که همه
ترغیب میشوند در کمک به خیریهها و اختصاصدادن
پولهایشــان به اهداف خوب و پسندیده ،از هم پیشی
بگیرند .اما نویسنده کتاب میگوید اهداف دیگری هم
ممکن است پشت سر کمکهای بیلگیتس یا بخشیدن
ثروت مارک زاکربرگ وجود داشته باشد.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

امــروزه وجه خاصی از تجربه حیاتی ،تجربه زمان و
مکان ،نفس و دیگران ،تجربه امکانات و خطرات زندگی
وجــود دارد که مردان و زنان سراســر جهــان در آن
شریکاند .همه در بهرهمندی از شبکههای اجتماعی،
از ابعاد مدرنیته ،از نعمت و نقمت این بهرهمندی باهم
شــریکاند .مردم با کمک این ابزارها ،رسانهها ،یا بهتر
بگوییم رســانههای نوین تمامی مرزهای جغرافیایی،
قومی ،طبقاتی ،ملی ،دینی و ایدئولوژیکی را درمینوردند
و در وصــف آن میگویند .ابزاری کــه گویی در عصر
جهانی شدن مدرنیته کل بشــر را وحدت میبخشد.
اما این وحدتی تناقضآمیز اســت و معماوار .وحدتی
مبتنی بر تفرقه که همه را در گرداب فروپاشی و تجدید
حیات دوباره میاندازد .راســتیها را روا میشمرد و به
پستوهای قدرت و سیاست میرود تا ابعاد تازهای را به
روی جامعه کشف کند .از سویی خود در ایجاد ابهامها،
شایعات ،دروغ و تناقض به ابزار قدرقدرتی بدل گشته
است .در این وضعیت است که شاید اسطوره نوستالژیک

خصوصیدرتصمیمگیری
هایمهمخالیاست

تصمیمهای مهم پشــت
درهای بسته گرفته
که
میشود .این خصلت
اعتقادی به مشورت
دولتمردان ایران است
ندارند .برخی از فعاالن
در
اقتصادی بر این باورند
ایران خود را عقل کل
که سیاستگذاران
میدانند و از این رو
سرنوشــت فعاالن
مشورت با آنها تغییر می
بخش خصوصی را بدون
دهند .در واقع بخش
خصوصی غایب بزرگ
دولت است .آنچه بر
جلسات تصمیمگیری
سرنوشت صادرات گذشته
و آنچه در ممنوعیت
شاهد بودیم ،مبین
واردات برخی از کاالها
این موضوع است .این
روز خوبی
روزها نه صادرکنندگان
دارند و نه واردکنندگانی
بخش خصوصی حال و
که چند ماه از ثبت
صبح می
سفارش
شنوند
که
هایشان
نه
تنها
گذشته و یک روز
واردات کاالهایشان
باطل شده است.
ممنوع شده ،بلکه ثبت
سفارشهایشان نیز
فارغ از آنکه این روزها
مدیریت منابع ارزی یک
تصمیمگیریهای
یک
ضرورت
شبه
ای
است،
می
آیا
چنین
تواند چاره کار باشد؟

و دلتنگی برای بهشــت گمشده ماقبل مدرن احساس
شود .اما جامعه به عقب برنمیگردد و در کنار درد مزمن
«دروغ» و «شایعه» با «جعل اخبار» روبهرو خواهیم بود.
اخباری که اینبار شیوع آن نه سینه به سینه ،بلکه چون
طاعونی است که همه را دربر میگیرد .در بخش توسعه
به بررســی ابعاد «اخبار جعلی» یــا «»fake news
پرداخته شده است .این بخش با توجه به ابعاد گسترده
آن از نگاه علوم ارتباطات ،علم اقتصاد کالسیک و اقتصاد
رفتاری ،جامعهشناســی و قانون بررســی شده است.
خواندن این پرونده به شما توصیه میشود .همچنین در
بخش آکادمی موضوعات متعددی از زیرمجموعههای
توســعه مورد بررسی قرار گرفته اســت :رابطه صلح و
توسعه ،امید و ناامیدی در جامعه ،دیپلماسی اقتصاد در
عصر جدید برجام ،مالیات و سیاستگذاری برای آن و
فقر کــودکان و ابعاد آن .با ما در خواندن ایندو پرونده
همراه باشید ،نقد کنید و پیشنهاد دهید.
کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

شاید باورش برای ما سخت باشد اما اقتصادهای پیشرفته
دنیا این روزها فــاز ابتدایی «انقالب رباتها» را تجربه
میکنند .رباتها باالخره از داستانهای علمی تخیلی
و آزمایشــگاههای تحقیقی بیرون آمدهاند و به سرعت
جایگزین کارگران میشوند :همین امروز فقط در شهر
تولیدوی اوهایو نزدیک بــه  ۲۵۰۰ربات در کارخانهها
مشغول به کارند و از دید گروهی از اقتصاددانان احساس
ناامنی از ورود آنها یکی از عوامل اصلی پیروزی ترامپ
بوده اســت .درآیندهپژوهی این شماره گزارشی ویژه
داریم از این روند .دو مطلب هم درمورد انرژیهای پاک
آینده داریم .اولی میگوید هرکشــوری که انرژیهای
تجدیدپذیر را جدی نگیرد ،ضربه اقتصادی ســختی
خواهد خورد و دومی نشــان میدهد که اتوبوس برقی
در آینده شهرهایمان حتی از خودروی برقی هم مهمتر
خواهد بود.
محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

اقتصاد ايران پس از دو ســال آرامش سياسي بار ديگر
براي تحمل هزينههاي سياسي آماده ميشود .بار ديگر
صداي زنجيرهايي كه پس از اجراي برجام از پاي اقتصاد
ايران باز شده بود به گوش ميرسد .قرار بود اقتصاد ديگر
هزينه سياست را ندهد ،حتي نوبت به اين رسيده بود
كه سياســت و ديپلماسي در راه اقتصاد هزينه بدهند،
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بهراد مهرجو
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خبرهای دروغ چقدر

در هر شماره به مرور

کاستیهای
اقتصاد استان اردبیل

به من دروغ نگو

زنبوردار پای دامنههای کوه
ساعد یزدانجو
سبالن از کاسبی کساد خود
می
گوید و اینکه کمترین
خدمات اقتصادی هم برای او
مهیا
دبیربخشایرانزمین
نیست .میگوید« :حتی به
ما دستگاه کارتخوان
ســیار
هم نمیدهند .من توی
پایین کــوه
مغازه خودم در روستای
کارتخوان دارم اما برای
گرفتن کارتخوان ســیار
نمیکنند ».سه
بانکها با ما همکاری
قوطی عسل میفروشد
کیلویی  30هزار تومان.
دامنه کوه
زنبوردارهای زیادی در
سبالن تا وقتی که از سمت
در
مشگینشهر جاده بپیچد و
دامنههای بکر کوهستان
برسد به آبگرم شابیل،
پراکندهاند .هرکدام چند ده
کندو
دارند
و
بازاری که برای
تالش
میکنند در
آنها نیز کســاد شده،
روزگار را بگذرانند .آنها
بخش خصوصی
بخشی از فعاالن اقتصادی
خرد در اســتان اردبیل
به حساب میآیند اما
منحصر به زنبورداری نیست.
همه کسبوکار اردبیل

سال
 1862بود که فئودور
داستایفسکی ،نویسنده
بر
مشهور روس در لندن
زبان آورد« :بینظمی
این جمله معروف را
آشکاری که در حقیقت حد
بورژوازی سخن
اعالی نظم بورژوازی
است» .و ما نه در نقد
خواهیم گفت و نه در مدح
یک بار دیگر
مدرنیته و در وصف
شما را به اندیشیدن،
تکنولوژی .فقط میخواهیم
دوباره اندیشیدن و
مدرن،
عمل فراخوان دهیم.
سیلی بنیانکن جاری
گویی از پی صنعت
شده بر روح و روان
است
جامعه که در شدت و
پیلافکن .دروغ ،جعل
گستردگی چون بهمنی
واقعیت همان سیل
است.
و بهمن است که به
دردی کهن که عمری به
سمت جامعه روان شده
طول تاریخ دارد و در
میشود .باید در
عصر رسانههای نوین
مقابل چنین دردی
به قدرت نور تکثیر
استوار ،استوار ایستاد و با
دروغ نگو!» این
صدایی
فراخوانی
بلند
به
فریاد
زد:
«به من
اندیشیدن دوباره است.

«آینده
نگر»محورگفتمانبخ

شخصوصیرابررسیمیکند

اخ

بورسباوجو
درکودچگونهرشدمیکند؟

تالل
در دماسنج اقتصاد
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اما با خروج امريــكا از برجام ،اقتصاد زرههايش را براي
پوشــيدن آماده كرده است .ملموسترين ضربات قرار
اســت به بزرگترين صنعت ايران اصابت كند .تحريم
صادرات نفت خام بزرگترين تهديد از سوی امریکا در
دوره تحريمهاي جديد است .صنعتي كه پس از برجام
موفق به بازيابي ســهم خود از بازار جهاني شده بود بار
ديگر بايد كمربندهايش را محكم كند .بررسي جايگاه
صنعت نفت ايران و اثرپذيري آن از سياســت در فصل
«آينده ما» مورد توجه قرار گرفته است .صنعتي كه از
زمان تولد تا امروز كه 110سالگياش را جشن ميگيرد،
دائما روي مدار سياســت گام برداشته است و حاال در
انتظار تجربهاي تازه قرار دارد.
بمانجان ندیمی

دبیر بخش راهبرد و روایت

شما به عنوان فعال اقتصادی چه گفتمانی را برای
بخش خصوصی میپسندید؟ در این شماره به واسطه
گفتوگو با یک اقتصاددان و دو نایبرئیس اتاق ایران،
چرایی نبود گفتمان واحد در بخش خصوصی را بررسی
کردهایم .عالوه بر ایــن پرونده دیگری را نیز به غیبت
بخش خصوصی در تصمیمگیریهای مهم اختصاص
دادهایم .این موضوع نیز به بهانه ممنوعیت واردات 1339
قلم کاال در این شماره گنجانده شده است.
زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

اگر که انواع میلیاردرهایی که میشناسید در همان
حوزههای معمول بورس ،انرژی ،تکنولوژی ،پوشاک و...
هستند بد نیست که این شــماره پیش از هر چیز به
سراغ اولین مطلب بخش کارآفرین بروید و ببینید برتیل
هالت چگونه توانست ثروتش را بر اساس آموزش زبان
و تلفیق آن با گردشگری پایه بگذارد .در بخش تجربه
هم پیشنهاد اصلی به خوانندگان زن نشریه است .مطلب
«از سد خودتان بگذرید» توصیههایی است به زنانی که
دلشان میخواهد در سطوح باالی مدیریتی جا داشته
باشند .برای رسیدن به این جایگاه اول باید از خودتان
شروع کنید.
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

در این شماره گزارشهایی در مورد وضعیت اقتصادی
ایــران بعد از وضع تحریمهای اقتصادی تازه منتشــر

شاخص کل
بورس اوراق بهادار در
سال  97از کانال 100
تمام اتفاقات
هزار واحد گذشت و
ناگوار اقتصادی در یک
رکوردی تاریخی را بر جای
در
سال اخیر خوب است
گذاشت .در ظاهر حال
شرایطی که شرکت
اما یک سوال بزرگ
تاالر شیشه ای با وجود
های مختلف ایرانی با
وجود دارد؟ مگر بورس
انواع و اقسام مشکالت
محل خرید و فروش
دست و پنجه نرم می
سهم شرکتها نیست؟
کنند ،چطور قیمت
سهام آنها رشد میکند؟

آیا

است

شکستنطلسمنفتی

کشورهای
خاورمیانه میتوانند

پای خود را از دنیای

مصائب می
چرامدیرعام لهایشرکتهای لیاردرهای خیرخواه

نفتی فراتر بگذارند؟

با هر بار باال
و پایین رفتن قیمت
که
نفت ،با هر اتفاقی که در
امنیت این تجارت را زیر
بازار جهانی نفت افتاده
سوال ببرد ،اقتصاد
یا جنگ و درگیری
میشود.
شعار خروج از اقتصاد تکمحصولی کشورهایی که وابستگی کامل
به نفت دارند زیر و رو
چیزی است
آشنا بوده
که برای کشورهای
اما هنوز هم گامهای
خاورمیانه از زمان دور
جدی در این راستا
برداشته نشدهاست.

 Jجاذبه آبگرم تابستانی
اردبیل
شــهری است که روی
دشــت اردبیل در ارتفاع
دریا واقع
حدود  1500متری از سطح
شــده و قدمتش به دوران
اشکانیان میرسد .اما آنچه
برجسته می
اردبیل را از نظر تاریخی
کند ،سلسله صفویه است.
شهر اردبیل زادگاه و محل
اردبیلی است که
دفن شیخ صفیالدین
نوادگان او سلسله صفویه
را تشکیل دادند .پیش از
چیزی شبیه
صفویها حکومت ایران
ملوکالطوایفی بود اما
تثبیت حکومت صفویه به
یکدست و مقتدر داد و اسباب
ایران حکومتی مرکزی و
پیشرفت آن را ایجاد کرد .در
اردبیل ،میتوان
مجموعه شیخ صفی در مرکز
بقعه شیخ و نیز ابنیهای
را که در زمان صفویان
همچنان مشاهده کرد .شهر
در حوالی آن ساخته شد
اردبیل
از
اطراف
باغرو
محدود به کوهستان
های ساواالن (سبالن)،
(تالش) و بزغوش است که
این عوامل طبیعی سبب
از سردترین شهرهای
محصورشدن آن شده است و
ایران محسوب میشود
که
جاذبه
های
طبیعی زیادی دارد .با اینکه

بزرگبهستارههایکم
ککنندهبهخیریههاتب

داستانموفقیت
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تضادمنافعدربخش
خصوصیطبیعیاستوازا
آز
ینرونبایدانتظارداشتکه
ادسازیاقتصاد،شفافیتاقت
صادی،خروجدولتازتصدیگریومبارزه گفتماندراینبخشواحدبا
غیبتصدایواحددرب
باران
شد.اینروزهابخشخصوص
خشخصوصینمی
توفسادمتمرکزشدهاست.
یبراهدافواالییهمچون
تواندبهمنزلهناتوانیاینب
خصوصیواقعیبرا
اهدافیکههرگروهباهرمنا
یحضوردررقابتسالمهمیشهحاضراست .خشباشد.چراکههرجامیدا 
فعیخواهانآنهستند.اما
نداربودهتوانست
بهش
رطیکهسیاستگذار،بهواسطهسیاست هعملکردقابلقبولیداشته
باشد.بنابراینبخش
گذاریاشتباهای
نفرصتراازبیننبرد.

کشور میپردازد] .

گردشگری پررونق در ا
کمبود صنایع بزرگ یکی از ستانی با طبیعت بکر

به
توسعه ضربه میزند؟

صدای واحد

وضعیت
اقتصادی استانهای

 ..............کـتاب ض

ـمیـمه .......................

آیا رسیدن به موفقیت
یک داستان است؟ اصال
میشود؟ اگر شما
تعریف موفقیت چیست؟ و
هم به دنبال پاسخ این
داستان موفقیت افراد از چه
سواالت میگردید باید
حرکت در مسیر
نقطهای شروع میشود؟
بیش از اینکه در قصه
آن حتما از ذهن خود
آیا افراد موفق همگی
و داستان آدمها موفق
او شروع میشود؛ هنوز
است و این مسیر
داستانشان از یک نقطه آغاز
کنکاش کنید از ذهن
برای موفقیت و رسیدن
به جز خواست درونی
خودتان همه چیز را کلید
به آن مثل بسیاری از
و تالش بیرونی محقق
این موضوع
بزنید .موفقیت هر فردی و
نخواهد شد .شاید یکی از خوبیهای داستان چیزهای دیگر مانند یادگیری
است؛ اتفاقی که باعث می
زبان خارجی و ...قرص
های
شود هیچگاه داستانهای
موفقیت
خاصی وارد بازار نشده
موفقیت تکراری نشوند و به افراد تلنگر می موفقیت تنوع بسیار زیاد قصه
شما از کجا شروع می
های آن است که نشان
شود؟ یا دوست دارید از
زند که شما
دهنده تفاوت نگاهها به
چه نقطهای شروع شود؟
هم میتوانید داستان
موفقیت خودتان را کلید
بزنید .راستی داستان

شده است .عملکرد اقتصادی کشور بعد از وضع تحریم
نفتی و آینده صنعت خودرو در نتیجه این التهابها از
گزارشهایی است که میتوانید در این شماره بخوانید.
از طرف دیگر گزارشی در مورد شاخص ریسک اعتباری
ایران تهیه شده است که نشان از بهبود شاخص ریسک
ایران دارد.
نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

نگاهی به تیترهای خبری اخیر به خوبی نشان میدهد
که چطور دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا اقتصاد
جهان را به خطر انداختهاست .تمام جهان جنگ تجاری
را بزرگترین بالی اقتصاد جهانی میدانند .حتی خود
دونالد ترامپ هم چنین نظری دارد که جنگ تجاری به
نفع هیچکس نخواهد بود با این حال دست از دامن زدن
به این جنگ نمیکشد .پرسشی که پیش میآید این
است که جنگ تجاری بزرگ میان کشورها چه عواقبی
برای امریکا و کشــورهایی با اقتصادهای بزرگ دارد و
چه عواقبی برای کشورهایی با اقتصادهای کوچکتر؟
اکونومیست اخیرا ً در گزارشهای مختلف سعی دارد به
بررسی ابعاد مختلف این مسئله بپردازد و پاسخی برای
این پرسشها پیش روی مخاطب بگذارد.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

یادتان هســت در ســال  91قیمت هر دستگاه
خودروی پراید به بیش از  20میلیون تومان رســیده
بود؟ یادتان هســت که هر کیلو پســته ایرانی در آن
زمان  60هزار تومان قیمتگذاری شــد و حتی یکی
از مسئوالن گفت مردم پســته نخرند تا ارزان شود؟
به خاطر دارید که بازار مســکن در ابتدای دهه  90با
وجود رکود به افزایش قیمت رســید و یادتان هست
که ســکه به یک میلیون و  500هزار تومان رسید و
دولت حراج سکه راه انداخت اما اثر نکرد؟ پاسخ شما
به این سواالت مثبت است؟ اگر پاسختان مثبت است
به یاد دارید که در بلبشــوی بازار ارز و سکه و خودرو
و مسکن در همان سال  ،91شاخص کل بورس اوراق
بهــادار تهران رکورد زد و کانــال  30هزار واحد را رد
کرد؟ فکر میکنید رشد شاخص کل بورس با وجود
تعطیلی بنگاههای صنعتی ،افزایش نرخ ارز و همه آنچه
در سال  91گذشت ،نقطه امیدوارکنندهای بوده است؟
حاال توجه شما را به شــرایط کنونی جلب میکنم.
میدانید که نرخ ارز در بازار غیررسمی از  8هزار تومان

هم بیشتر است؟ میدانید که قیمت سکه رکورد زد
و خودش را به بــاالی دو میلیون و  500هزار تومان
هم کشاند؟ خبر دارید خودرو چقدر گران شده است؟
میدانید مسکن به رشــد قیمت بیش از  40درصد
رسیده است؟ پاسخ شما به این سواالت مثبت است؟
حاال میدانید که شــاخص کل بورس اوراق بهادار تا
کانال  100هزار واحد ارتفاع گرفته و آنجا با وجود همه
مشکالت ریز و درشت اقتصادی دارد جشن میگیرد؟
به نظر شما رشد شاخص کل بورس در شرایط فعلی
اقتصاد یک نقطه امیدوارکننده است؟ نگاه این شماره
تالش میکند به این سوال پاسخ دهد.
صوفیا نصرالهی

دبیر بخش گیشه

درباره تلویزیونهای تعاملی در ایران زیاد صحبت
نشده در حالی که سوژه بسیار جذابی است .به خصوص
در کشــور ما که تلویزیون در انحصار صدا و سیماست
تلویزیونهای تعاملی میتوانند خوراک بیشتری برای
ســرگرمی فراهم کنند و رقابت را میان رســانههای
مختلف به جریان بیندازند .به صفحه آخر پرونده حتما
نگاهی بیندازید که از ضریــب نفوذ تلویزیون تعاملی
در کشــورهای مختلف جهان حــرف زدهایم و اینکه
مثال کشور پیشــرفته و کوچک و مرفهی مثل ایسلند
تا چه حد تحتتاثیر این تکنولوژی قرار گرفته است و
چطور کشورهای پیشرفته آسیای شرقی هم سراغش
رفتهاند .در گفتوگو با محمد بزرگی ،مدیرعامل تیوا هم
میتوانید نکات جالبی را درباره شــرایط تلویزیونهای
تعاملی در ایران متوجه بشوید.
یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

آیا ایرانیه ا آدمهای خیری هستند؟ شاید باور عمومی
ها ساالنه بخش مناسبی از درآمد یا
این باشد که ایرانی 
زمان خود را صرف کار خیر میکنند اما آمارها برعکس
این تصور را نشــان میدهد .در این شماره گزارشی از
میزان کمکهای ایرانیه ا به نیازمندان نوشــتهایم که
نشان میدهد کمتر از 3دهم درصد از درآمد ساالنهشان
را شــامل میشــود .در گزارش دوم به موضوع انتشار
لیست شرکتهایی که ارز دولتی به آنها تخصیص داده
شده اســت پرداختهایم و حسابکردهایم کاالها با چه
دالری در حال خرید و فروش است .پایانبندی بخش
شهر این شماره هم به ارتباط معنادار فقر و تصمیمات
نادرست اشاره دارد.
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اعالنـات
خیز بخش خصوصی برای اصالح روابط با اروپا
تیرماه اتاق بازرگانی تهران میزبان معاون اول رئیسجمهور ،وزیر امور خارجه و  100سفیر و
رایزن بازرگانی کشورهای خارجی بود .در این جلسه مسعود خوانساری ،اسحاق جهانگیری
و محمدجواد ظریف درباره تحریم و آینده اقتصادی کشور صحبت کردند .خوانساری در
قبل اقتصاد ایران
ابتدای جلسه گفت :بعد از نوسانها و تالطمات اقتصادی چند سال ِ
که عمدتا ناشی از فشار تحریمهای یکجانبه بود ،با روی کار آمدن دولت جدید در سال
 ،1392ثبات و آرامش نسبی به اقتصاد بازگشت .امضای سند تاریخی برجام باعث شد تا
فعاالن اقتصادی خارجی بهویژه از کشورهای اروپایی در قالب هيئتهای تجاری متعدد به
ایران سفر كنند و جریان سرمایهگذاری بنگاههای بزرگ خارجی به سمت بخشهای دولتی
یا شبهدولتی ایران سرازیر شود .به نتیجه رسیدن چندین قرارداد بزرگ در حوزههای نفت
و گاز ،خودرو ،پتروشیمی و خرید هواپیما از شرکتهای بزرگ در دستور کار قرار گرفت ،اما
شرکتهای کوچک و متوسط خارجی بهدلیل عدم حمایتهای الزم بانکی -مالی و نیز فقدان
شناخت دقیق از موقعیت و پتانسیلهای اقتصاد ایران ،آنگونه که باید مشارکت جدی
نداشتند و سهم چندانی را نیز از ظرفیتهای اقتصادی ایران به خود اختصاص ندادند.
در ادامه نشست ،محمدجواد ظریف صحبتهایش را با این موضوع شروع کرد که
روال نامتعارف امريكا به عادت تبديل شده است .او ادامه داد :شرکای خارجی ایران
این واقعیت را درک کردهاند که بازاری مطمئنتر ،امنتر و سالمتر از جمهوریاسالمی
ایران برای حضور فعال اقتصادی وجود ندارد .ممکن است به دلیل فشارهای خارجی،
تحوالتکوچکی در این بازار در شکل منفیاش رخ دهد اما این تحوالت همواره ناپایدار
بوده است .آنچه در روابط اقتصادی ایران خود را همواره پایدار نشان داده است
توان بخش خصوصی ایران به عنوان نمایندهواقعی مردم ایران در حوزه تجارت برای
پیشبرد وظایف خودشان بوده است .او ادامه داد :ما جلسات خوبی با کارشناسان
اتحادیه ،کارشناسان دو کشور روسیه و چین که همکاران بسیار نزدیک ما هم در
حوزه اقتصادی ،هم حوزههای سیاسی و امنیتی هستند ،داشتیم .این همکاری به
عنوان دو شریک مهم ایران ادامه پیدا خواهد کرد .آنها بر این همکاریها تاکید و تعهد

کردند که در حوزههای مورد نظر ما که شامل حوزه بانک ،فروش نفت به حد کنونی،
تجارت ،روابط بیمه ،روابط کشتیرانی ،روابط حمل و نقل هوایی ،سرمایهگذاری و به
ویژه حضور بخش خصوصیاست ،اقدامات الزم را انجام دهند.
اسحاق جهانگیری ،معاون رئیسجمهوری نيز گفت :دولت خود را برای شرایط جدید
آماده کرده است .از سوی دیگر از اعضای برجام اتحادیه اروپا ،جمهوری خلق چین
و روسیه انتظار داریم پایبندیشان را به تعهدات برجامی در عمل نشان دهند.
امریکاییها به صراحت اعالم کردند که از نوامبر خرید نفت از ایران صفر ميشود.
اینها خیالهای واهی است که امریکاييها در سر دارند و فکر ميکنند ميتوانند
فروش نفت ایران را متوقف کنند .این در حالی است که هم دنیا نیازمند نفت
ایران است و هم ما قادر به در پیش گرفتن روشهایی هستیم که نفتمان را صادر
کنیم.ایران در این شرایط با کمک بخش خصوصی همکار و شریک خود در خارج باید
راهکارهایی را پیدا کند که دراین مقطع زمانی اقتصاد کشور را به خوبی اداره کنیم .

 1397/03/29سیونهمین نشست هيئت نمایندگان اتاق تهران برگزار شد
مشکالت ارزی ،تحریم بانکی و موانعی که پیش روی توسعه قرار دارد
اعضای هيئت نمایندگان اتاق تهران در
در چهلمین نشست هيئت نمایندگان اتاق تهران چه گذشت؟ 1397/04/26
نشست خردادماه خود با توجه به مشکالت
بخش خصوصی واقعی به دنبال ارز سوبسیدی نیست
اقتصاد کشور مسائل متعددی از جمله
چهلمین جلسه هيئت نمایندگان اتاق تهران با
سیاستهای ارزی ،تحریم بانکی و موانع
حضور اعضا ،سخنرانی محمد عادلی ،رئیسکل
توسعه در ایران را مورد بحث و بررسی
اسبق بانک مرکزی و احمد عزیزی ،کارشناس
قرار دادند .در نشست نمایندگان بخش
ارشد بانکی برگزار شد .عادلی در این جلسه به
خصوصی ،چهرههایی چون فرهاد نیلی،
مسايل و صادرات گاز و قیمت ارز اشاره کرد و
اقتصاددان و نماینده ایران در بانک جهانی
عزیزی هم مسائل بانکی را با هيئت نمایندگان
و محمد فاضلی ،استادیار دانشگاه شهید بهشتی نیز به صورت غیرحضوری و حضوری
در میان گذاشت .در ابتدای این جلسه مسعود
سخنرانی داشتند و نظرات و ایدههای خود را با حاضران در این نشست به اشتراک
خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :از
گذاشتند .در آغاز این نشست ،مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :به
دولت درخواست ميکنم تا نظرات بخش خصوصی را بیشتر مورد توجه قرار دهند .همانطور
نظر میرسد همان مشکالت تکراری و مسبوق به سابقه ،کماکان وجود دارد .بالتکلیفی
که در صحبتهای مقام معظم رهبری و رئیسجمهور دیده ميشود ،تاکید بر این است که در
در بحث تولید ،صادرات ،محیط کسب و کار و ...همچنان پابرجا است .این مشکالت
این دوره باتوجه به فشارها و تحریمهای خارجی بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد .البته
عمدتا ریشههای داخلی دارد و تحت تاثیر فشارهای خارجی هم قرار میگیرد .دولت باید
اگرچه این بحثها در گفتار مطرح ميشود و مورد تاکید قرار ميگیرد ولی در عمل مسئوالنی
زودتر برای کاهش بار این مشکالت تدبیری بیندیشد .همانطور که بارها ،فعاالن بخش
که باید آنها را اجرایی کنند کمتر به این موضوع توجه ميکنند .محمدحسین عادلی در مورد
خصوصی و کارشناسان اعالم کردهاند قسمت اعظم این مشکالت به دلیل ساختار داخلی
اقدامات ارزی بانک مرکزی در دوره خود گفت« :زمانی که به بانک مرکزی آمدم  ۱۲نرخ متفاوت
اقتصاد کشور است .در ادامه این نشست فرهاد نیلی ،اقتصاددان و نماینده ایران در
ارز داشتیم که ما توانستیم با آرامش ،آنها را به دو نرخ برسانیم .اما شرایط اجازه تکنرخی
بانک جهانی ،از طریق یک پیام ویدئویی که در نشست هيئت نمایندگان اتاق تهران پخش
کردن ارز را نداد و نتوانستیم ارز را تکنرخی کنیم».
شد ،به مسئله تحریم بانکی و راهکارهای آن پرداخت .همچنین در این جلسه ،محمد
فاضلی ،جامعهشناس و عضو هيئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ،دالیل جامعهشناختی
عدم پیشرفت اصالحات در ایران را با اعضای پارلمان بخش خصوصی در میان گذاشت و
 1397/04/02راهکارهایی برای توفیق اصالحات به آنان پیشنهاد داد.
بازار مقصر افزایش قیمتها نیست
چهل و ششمین نشست نمایندگان دولت و بخش خصوصی در استان تهران با گالیه دولتمردان از افزایش قیمتها در بازار ،به محلی برای نقد سیاستهای ارزی دولت تبدیل
شد .در این جلسه موضوعات متفاوتی از جمله بررسی قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت .با این حال بحث چالشی و جدی این نشست حول مسئله ارز،
افزایش قیمتها و نگرانی بخش خصوصی از آینده فضای کسبوکار بود .در آغاز نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ،محمدحسین مقیمی ،استاندار تهران با
اشاره به تغییر قیمتها در بازار ارز کشور و تصمیمات و اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در این بازار ،خاطرنشان کرد که نوسانات نرخ ارز نباید قیمتها را در بازار سایر کاالهای
مصرفی به طور غیراصولی و غیرمنطقی افزایش دهد.
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تحلیلگران
مهاجرت :مرکل میخندد و مهاجران میآیند

چین :درهای اقتصاد باز میشود

اروپــا از بحران مهاجرت رنج نمیبرد .آنچه به این منطقه
آسیب میرساند ،بحران انسانی است .رهبران اروپایی همه
مثل هم فکر نمیکنند .در نگاه بســیاری از آنها مهاجران
جزو انســانها به شمار نمیآیند .آنها تنها در آمار و ارقام
میآیند .برخی از آنها هم شارالتانهایی هستند که تنها
برای ایجاد آشــوب سیاسی قدم به اروپا میگذارند! اما در
حالیکه خیلیها تصور میکنند تعداد مهاجران در اروپا
اون جونز
در حال افزایش است ،واقعیت این نیست .بررسیها نشان
میدهد در سالهای اخیر تعداد مهاجران به اروپا کاهش
تحلیلگر گاردین
یافتهاســت .این روزها مرکل سیاست متفاوتی را در قبال
مهاجران در پیش گرفتهاست .من معتقدم در بحران سال  ،2015تمامی مقامات اروپایی مسئول
بودند .آنها با بدبختی مواجه نشدهبودند؛ واقعیت این بود که مسئله مهاجرت را با بدبختی مدیریت
کنند و این عامل بروز بحران بود.

چین اخیرا ً اعالم کرده که درهای بخش عمدهای از اقتصادش
را به روی ســرمایهگذاران خارجی باز کردهاست .دولت این
کشور به دنبال برداشــتن محدودیتها برای صنایع است.
البته برخی از این تغییرات در گذشته نیز اعالم شدهبود .برای
مثال بسیاری از تغییرات در زمینه خودرو و امور مالی ایجاد
شده و محدودیتها در این بخشها برداشته شدهاست .اما
اکنون اقدامات جدیدی قرار است صورت بگیرد .این اقدامات
جترو مولن
چین نشان میدهد که این کشور از اقتصاد بسته به سمت
آزادســازی اقتصادی حرکت میکند و ســعی دارد فضای
تحلیلگر سیانانمانی
اقتصادی را قدری بازتر کند .چنیــن اقداماتی از نگاه اکثر
تحلیلگران مثبت ارزیابی میشود .اتاق بازرگانی چین نیز به دنبال همین آزادیها است و اکنون
میتواند از تغییرات جدید بهره ببرد .حاال درها به روی شرکتها و سرمایهگذاران خارجی باز شده و
آنها میتوانند با چشمبادامیها در بخشهای مختلف صنعتی همکاری کنند.

تسال :هشت سال سرمایهگذاری ،چقدر سود؟

یشوند
ایران :گزینهها کم م 

هشت سال پیش بود که شرکت تسال سهام خود را
به فروش گذاشت .سرمایهگذاریِ یکهزار دالری در
آن زمان در این شــرکت ،معادل 14هزار دالر امروز
است .هشت سال پیش اقدام تسال در نگاه بسیاری
از ســرمایهگذاران بسیار تأثیرگذار بود .در  29ژوئن
 2010قیمت هر سهم این شرکت 19دالر بود .این
روزها قیمت هر سهم این شرکت برابر با 349.93دالر
اندی کرسیز
اســت .باالترین قیمت هر سهم تســا مربوط به
18سپتامبر  2017است که به رقم 385دالر در ازای
بیزنساینسایدر
هر سهم رسید .این شرکت باال و پایینهای بسیاری
را پشت سر گذاشته تا به ارزش امروزیاش رسیده اما همین حاال هم نسبت به سال
گذشــته با ریزش ارزش سهام مواجه است که دالیل متعددی دارد .اینکه اگر کسی
هشــت سال پیش در این شرکت هزار دالر سرمایهگذاری میکرد اکنون چقدر سود
داشت نشان میدهد که وضعیت این شرکت تا به امروز به چه صورت بودهاست.

موقعیت ایران در اوپک نســبت به همیشه پیچیدهتر
شدهاست .این کشور این روزها تحت فشار امریکا قرار
دارد .امریکا قرار اســت دوباره ایران را تحریم کند و در
ادامه دوستان و دشمنان این کشور را نیز با خود همراه
کردهاست .واشنگتن به هرکسی که قدرتش را داشته
دستور داده دیگر نفت ایران را خریداری نکند .به همین
خاطر است که ایران با کمبود گزینهها در این زمینه
آنتونی دیپائوال
مواجه شدهاست .فشارهای امریکا باعث میشود ایران
گزینههای بسیار کمی برای تجارت نفتی داشتهباشد.
تحلیلگربلومبرگ
بسیاری از کشورها که در گذشته با خیال راحت از ایران
نفت خریداری میکردند اکنون احتمال دارد به خاطر تهدیدهای امریکا عقب بکشند .این
مسئله میتواند موقعیت ایران را پیچیدهتر کند .چین یکی از بزرگترین مشتریان ایران
است که ایران به آن تکیه زیادی دارد .اکنون به نظر میرسد این کشور نیز دیگر قابل تکیه
نباشد .به هر حال گزینهها برای خریداری نفت ایران کاهش یافتهاست.

تجارت جهانی :ترامپ چ هکار میکند؟

والاستریت :قدم بزرگ نایک برای سرمایهگذاران

شایدکمترکسیبداندکهدونالدترامپتحصیلکردهدانشگاه
پرینستون است .او خودش هم به ندرت درباره تحصیالتش
حرف میزند در حالیکه در دانشگاه صاحبنامی تحصیل
کردهاســت .بهعالوه این دانشگاه در زمینه علم اقتصاد نیز
شهره است .واقعیت این اســت که ترامپ در این دانشگاه
موقعیت خوبی نداشت و به همین خاطر اکنون از آن نامی
نمیبرد .اما نیازی نیست کسی بداند که او دانشجوی خوبی
مایکل دانتونیو
نبوده تا به این درک برســد کــه او اطالعاتش درباره علم
اقتصاد بســیار کم است .کافی است نگاهی به رفتارهای او
تحلیلگر سیانان
بیندازید .او در مسئله تجارت عملکرد بسیار ضعیفی دارد و
با جنگ تعرفهها نهتنها اقتصاد امریکا بلکه اقتصاد جهان را به خطر انداختهاست .او به تجارت آزاد
حمله کرده و راه را برای تجارت آزادانه بستهاســت .کشوری که اقتصادش بر پایه آزادی بنا شده
ناگهان به سمت بسته شدن قدم برمیدارد .همه اینها نیز اقدامات ترامپ است.

آخرین روزهای ژوئن بود که ناگهان ارزش ســهام
شرکت نایک افزایش یافت و همراه با خود روز خوبی
را برای والاستریتیها رقم زد .والاستریت به لطف
شرکت نایک ،به رشد باالیی در سهام دست پیدا کرد
و از این طریق بود که بازار سهام تکان بزرگی خورد.
البته این فقط شرکت نایک نبود که به والاستریت
کمک کرد ،بانکهای گلدمنساکس ،مورگان استنلی
ایمی کارن دنیل
و استیتاستریت نیز در مسیر بهبود قدم برداشتند و
به همین خاطر کمک کردند که والاستریتیها نفس
تحلیلگر رویترز
راحتی بکشند .به صورت کلی تحلیلها نشان میداد
که سرمایهگذاران به خاطر اقدامات ترامپ به صورت مکرر با مشکل روبهرو هستند و
از سرمایهگذاری میترسند .اما بهبود در ارزش برخی سهام نظیر همین نایک نشان
میدهد که هنوز هم میتوان به آینده سرمایهگذاری امید داشت.
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اعداد ماه
اعالنـات
توليد در همه بخشهاي اقتصادي افزايش يافت

ارزش افزوده بخش نفت بهسختي باالي صفر قرار گرفت

بانك مركزي نرخ رشد اقتصاد در سال  1396را محاسبه و اعالم كرد كه بر اساس
آن مهمترين شــاخص اقتصادي كشور بر روي  3.7درصد ايستاده است .نرخ رشد در
ســال  1395به ركورد  12.5درصد رسيده بود كه مرهون جهش  61درصدي ارزش
افزوده بخش نفت بود .با تخليه اثر نفت از رشــد اقتصادي ،اين شــاخص به نرخ 3.7
درصد رسيد .تمامي  4بخش اصلي اقتصاد كه از سوي بانك مركزي مورد بررسي قرار
ميگيرد در سال  96با رشد مثبت مواجه شدهاند .بخش كشاورزي با رشد  3.2درصدي
همراه بوده است و گروه صنايع و معادن رشد  5.1درصدي را تجربه كرده است .گروه
خدمات در سال  96رشد  4.4درصدي داشته است و گروه نفت رشد  0.9درصدي را
از سر گذرانده است.

گروه نفت در آمارهاي رشــد اقتصادي سال  96با رشد  0.9درصدي مواجه شده
است كه فاصله  60.7درصدي با نرخ رشد در سال  95دارد .در سال  95پس از رهايي
از تحريمهاي اقتصادي ،رويدادي اســتثنايي در افزايش توليد و صادرات نفت رخ داد.
صادرات نفت خام از فصل چهارم ســال  94با افزايش مواجه شد و به دوبرابر پيش از
برجام رسيد .به همين دليل در آمارهاي ســال  1395رشد  61.6درصدي براي اين
بخش محاسبه شد .طبيعي بود كه در ســال  96تكرار اين روند ممكن نيست .سال
گذشته گروه نفت در فصل ســوم و چهارم با رشد منفي مواجه شده بود اما عملكرد
مثبت اين بخش در دو فصل ابتدايي سال موجب شد در نهايت رشد باالي صفر براي
اين بخش ثبت شود.

درصد ميزان افزايش توليد ناخالص
داخلي در سال  96به قيمت ثابت سال  90كه حاصل افزايش
توليد در همه بخشهاي اصلي اقتصاد است

درصد افول ارزش افزوده بخش نفت در
سال 96نسبت به سال 95كه به واسطه توقف رشد توليد
نفت رقم خورده است

رشد اقتصاد در مدار مثبت

3.7

سقوطنفتي

60.7

سهم صنعت از تسهیالت بانكي افزايش يافت

ركوردداران دريافت وام

آمارهای بانک مرکزی از تسهیالت پرداختی شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد که در دو ماه ابتدایی امسال  21هزار و
 244میلیارد تومان تسهیالت به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که سهم این بخش را در میان  5بخش اقتصادی به باالی  30درصد رسانده
است .طی سالهای گذشته سهم صنعت و معدن از تسهیالت بانکی تا  28درصد تنزل کرده بود اما فعاالن تولید در این بخشها انتظار دارند سهم
 32درصدی از تسهیالت بانکی داشته باشند چرا که پیش از این ،چنین سهمی از تسهیالت بانکی برای صنعت و معدن محقق شده بود .این میزان
تســهیالت در بخش صنعت و معدن در قالب  24هزار و  671فقره پرداخت شده است و در میان بخشهای اقتصادی تنها بخش خدمات سهم
بیشتری نسبت به بخش صنعت از تسهیالت بانکی داشته است .بخش خدمات با دریافت  28هزار میلیارد تومان در دو ماه باالترین دریافتی را از
شبکه بانکی داشته است.

30.8
سهم صنعت و
درصد

معدن

از تسهیالت
بانکی در دو ماه ابتدایی
امسال به
رسید

30.8
درصد

سرانه توليد گوشت در  10سال گذشته تنزل كرد

استان كرمانشاه باالترين تورم را دارد

گزارش مركز آمار ايران از توليد مواد پروتئيني در ســال  95نشــان ميدهد كه توليد
گوشت قرمز به ازاي هر نفر از  12كيلوگرم در سال  1385به  10كيلوگرم در سال 1395
رسيده است .ميزان توليد گوشت قرمز كشور در سال  ،١٣٩٥نسبت به  ،١٣٨٥حدود يك
درصد كاهش ،ميزان توليد شــير كشور در سال  ،١٣٩٥نسبت به سال  ٢٥ ،١٣٨٥درصد
افزايش ،ميزان توليد گوشت مرغ در سال  ،١٣٩٥نسبت به سال  ٥٢ ،١٣٨٥درصد افزايش
و ميزان توليد تخممرغ در سال  ،١٣٩٥نسبت به سال  ٣٩ ،١٣٨٥درصد افزايش يافته است.
به طور متوسط در سال  ،١٣٨٥براي هر ايراني ١٢ ،كيلو گوشت قرمز ١١٠ ،كيلو شير١٩ ،
كيلو گوشت مرغ و  ١٠كيلو تخممرغ توليد شده است كه در سال  ،١٣٩٥به  ١٠كيلو گوشت
قرمز ١٢١ ،كيلو شير ٢٦ ،كيلو گوشت مرغ و  ١٢كيلو تخممرغ رسيده است.

گزارش مركز آمار ايران از نرخ تورم به تفكيك استانهاي كشور نشان ميدهد كه استان
كرمانشاه باالترين نرخ تورم ساالنه را در ميان استانهاي كشور دارد .نرخ تورم در خردادماه
طبق روايت مركز آمار به  8.2درصد رســيده است اما كرمانشاه با نرخ  11.2درصدي در
اين بخش ركورددار است .كهگيلويه و بويراحمد با نرخ تورم  5.9درصد در ميان استانهاي
كشور كمترين تورم را دارد .بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ايالم با 13.9
درصد اســت و کمترین آن مربوط به اســتان اردبیل با  6.9درصد ثبت شده است .یعنی
خانوارهای ســاکن استان ايالم به طور متوسط  3.7درصد بیشتر از میانگین کل کشور و
خانوارهای ســاکن استان اردبیل به طور متوسط  3.3درصد کمتر از میانگین کل کشور
نسبت به خرداد  1396برای خرید یک مجموعه كاال و خدمات یکسان هزینه کردهاند.

كاهش توليد پروتئينها

2
قرمز

10

كيلوگرممتوسط توليد گوشت

به ازاي هر نفر در سال 95نسبت به 85معادل 2
كيلوگرم كاهش يافت
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نهاي تورم
تري 

11.1

درصد نرخ تورم در استان
كرمانشاهباالترين نرخ در ميان استانهاي
كشوراست

سكه در باالترين سطح بازدهي قرار دارد

بازار سرمايه تابستان را با رشد آغاز كرد

بازار ســكه در ســال جاري از جذابترين بازارها براي
ســرمايهگذاري بوده است .طي  3ماه و نيم ابتدايي امسال
قيمت سكه  140درصد رشد كرده است كه نشانميدهد
سرمايهگذاران در اين بازار طي  105روز سود قابل توجهي
را به دست آوردهاند .به خصوص اينكه در ابتداي سال بانك
مركزي با پيشفروش ســكه با قيمتهاي پايين ،فرصت
مناسبي براي خريداران فراهم كرد .سكههاي شش ماهه با
قيمت يك ميليون و  400هزار تومان پيشفروش شده و با
ِ
قيمت خريد فروخته شود.
ورود به بازار ميتواند به دوبرابر
چراكه در نيمه تيرماه قيمت سكه امامي به  2ميليون و 883
هزار تومان رسيد .در ابتداي امسال سكه امامي يك ميليون
و  200هزار تومان قيمت داشت .سايت اتحاديه طال ارزش
ذاتي سكه امامي را در نيمه تير  2ميليون و  303هزار تومان
اعالم كرده است.

بازار سرمايه از ابتداي امسال تا نيمه خردادماه تحوالت
خاصي را ســپري نكرد اما پس از آن توانســت در مسير
رشــد قرار گيرد و به ركوردي جديد برسد 27 .خردادماه
شــاخص بورس از خط مقاومت  100هزار واحد عبور كرد
و جهــش تازهاي را رقم زد .پس از آن روند صعودي بورس
ادامه يافت تا اينكه شاخص كل در  4تير به قله  115هزار
واحد رســيد .پس از آن رشد شاخص متوقف شد و اندكي
عقبنشيني را تجربه كرد .شاخص بورس در نيمه تيرماه بر
روي  112هزار واحد قرار گرفت و بازدهي بازار سرمايه طي
 3ماه و نيم ابتدايي سال به  16.6درصد رسید .اين ميزان
بازدهي در دوره زماني كوتاه هرچند در مقايسه با نرخ تورم
و سپردهگذاري بانكي ،رقم مطلوبي به حساب ميآيد اما در
دورهاي كه بازارهاي طال ،ارز و مسكن با رشدهاي قابل توجه
مواجه شدهاند ،نميتوان بازدهي بورس را مناسب دانست.

جذابترين بازار

140

درصد

بازدهي بازار سكه
ابتداي سال تا نيمه تيرماه97

از

در آرزوي پرواز

16.6

درصد

بازدهي بازار سرمايه
ابتداي سال تا نيمه تيرماه97

از

بازار ارز با فاصله از نرخهاي رسمي پيش ميرود

طالي سياه حول  80دالر نوسان ميكند

بازار ارز دهه سوم فروردينماه وارد شرايط جديدي شد.
خريد و فروش دالر ممنوع شــد و معامالت ارز به نيازهاي
رســمي منوط شد .بر اين اساس معامالت اسكناس ارز در
بازار جنبه زيرزميني پيدا كرد .قيمت بازار آزاد حذف نشد
اما نيازهاي ارزي كه فراتر از بخشنامههاي بانك مركزي بود،
در بازار زيرزميني تامين شد .نرخها در اين بازار با آنچه بانك
مركزي به عنوان نرخ رســمي اعالم ميكند فاصله زيادي
دارد .پــس از حذف دالر از بازار آزاد ،پول واحد اروپا روزانه
در بازار معامله ميشود و قيمت ميخورد .بهاي يورو در بازار
آزاد به گونهاي صعود كرد كه در سوم تيرماه به قله  10هزار
تومان رسيد .پس از آن اندكي از ارزش آن كاسته شد و در
نيمه تير به  9هزار و  144تومان رســيد .بهاي هر يورو در
ابتداي سال  4هزار و  112تومان بود .با اين حساب بازدهي
اين بازار در دوره زماني  3ماه و نيم به  122درصد رسيد.

بازار نفــت در ماههاي اخير تحت تاثير تحوالت سياســي و
اقتصادي ايران به نوســان پرداخته است .تهديدهاي ترامپ براي
خروج از برجام موجب شــد تا تحليلگران نفتي از خطر كاهش
عرضه نفت در بازارهاي جهاني خبر دهند و اين موضوع به افزايش
قيمتها در اين بازار انجاميد .بهاي نفت خام برنت تا پيش از جدي
شدن تهديدهاي ترامپ حول  65دالر در هر بشكه نوسان ميكرد
اما در اوايل سال شمســي جاري قيمت آن به  69دالر رسيد .با
خروج امريكا از برجام بهاي نفت به مسير صعودي خود ادامه داد
و در دوم خردادماه به قله  80دالر رســيد .نشست اوپك نيز در
اين فاصله زماني برگزار شد و توافقي در زمينه افزايش توليد اين
سازمان صورت نگرفت ،بنابراین همچنان بازار در خطر از دست
دادن نفت ايران قرار دارد .قيمت نفت در نيمه تيرماه به  77دالر
رســيد و ميزان افزايش قيمت نفت خام در سه ماه و نيم ابتدايي
سال به  11.5درصد رسيد.

يكهتازي پول اروپا

122

درصد بازدهي بازار
ارز بر مبناي رشد بهاي يورو در
 3ماه و نيم ابتدايي سال

بازار نفت تحت تاثير برجام

11.5
قيمت نفت برنت

درصد ميزان افزايش
درياي شمال
در سه ماه و نيم ابتدايي سال 97

بيتكوين
با افت ارزش مواجه شد

ركود در بازار ارز
ديجيتال
بازار ارزهاي ديجيتال در سالهاي
اخير داغ شــده و مشــتريان فراواني
پيدا كرده اســت .در ايران نيز با وجود
تاييد نشــدن این ارز توســط بانك
مركزي ،برخي بــه خريد و فروش آن
در ســايتهاي خارجــي ميپردازند.
بيتكوين به عنوان مشــهورترين ارز
ديجيتال طي يك ســال گذشته پس
از رسيدن به اوج ،با افت قيمت مواجه
شده اســت .در ابتداي سال  97بهاي
هر بيتكوين معــادل  8هزار و 500
دالر بود كه در ميانههاي ارديبهشــت
تا  9هــزار و  854دالر پيش رفت اما
بار ديگر اين ارز ديجيتال با افت ارزش
مواجه شد تا اينكه در نيمه تيرماه بهاي
آن به  6هزار و  591دالر رسيد .با اين
حساب افت ارزش آن در سه ماه و نيم
ابتدايي ســال شمســي جاري به 23
درصد رسيده است.

23
افت ارزش

درصد

بيتكوين

در بازار
ارزهاي ديجيتال طي سه
ماه و نيم ابتدايي 97
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعداد ماه

ارز
بازار
ها
سازمان

بانک جهانی خبر داد

صندوق بینالمللی پول بررسی کرد

کمک به اردنیها برای اصالح
امور مالی

خطرات سایبری برای بخش
مالی چقدر است؟

بانک جهانی به صورت متناوب 500میلیون دالر به کشور
اردن کمک مالی کرده تا این کشور برخی اصالحات را در
دستور کار خودش قرار بدهد .این اصالحات قرار است توسط
دولت انجام شود .در ماههای اخیر اعتراضاتی به اردن صورت
گرفتــه برای مثال مردم به خاطر افزایش مالیات به دولت
اعتراض کردهاند .بانک جهانی هدف از این کمکهای مالی
را پایان دادن به تنشها در این کشور اعالم کردهاست .این
در واقع پیش از اینکه کمکی مالی باشد ،کمکی اجتماعی به
شمار میآید که در عینحال به افزایش رشد اقتصادی نیز
کمک میکند .اردن برای چندین دهه به کشورهای عربی
که متحدان امریکا بودند تکیه داشت اما اکنون سعی دارد
طعم استقالل را بچشد .البته این استقالل به این سادگی
هم به دست نمیآید و هزینههایی خواهد داشت.

دنیای مجازی همراه با خوبیهای خودش ،بدیهایی هم دارد.
ریســکها و خطرات سایبری برای نظام مالی بسیار زیاد است.
بررسیهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد دنیای سایبری
میتواند تهدیدی جدی برای نظام مالی جهانی باشــد .میزان
کالهبرداریها و سرقتهای مجازی یا سایبری در چند مدت اخیر
افزایش بسیار زیادی داشتهاست و این تا حدود زیادی نگرانکننده
است .افرادی که میتوانند از دنیای سایبر سوءاستفاده کنند این
امکان را دارند که به راحتی میلیاردها دالر به دست بیاورند .این
به خودیِ خود خطری بزرگ برای نظام مالی جهان محســوب
میشود .حملههای سایبری که اخیرا ًصورت گرفته تقریباً همگی
موفقیتآمیز بوده و در آخرین نمونه سارقان موفق شدهاند بیش
از 500میلیون دالر از این طریق به دست بیاورند .این یعنی باید
توجه بیشتری به این بخش صورت گیرد.

500

میلیون دالر وام

بانک جهانی به کشور اردن برای

اصالحات مالی

بانک جهانی گزارش داد

500

میلیون دالر رقمی که اخیراً
و از
به
سرقت رفتهاست

به صورت سایبری
طریق ارزهای مجازی

صندوق بینالمللی پول موافقت کرد

وضعیت زنان و فقر چگونه است؟

آرژانتین تنها نمیماند

چندی پیش اطالعاتی منتشر شد که ادعا میکرد 70درصد
از مردم فقیر جهان را زنان تشــکیل میدهند .اما این یک
خبر جعلی بود .البته که زنان تعداد زیادی از فقرای جهان را
تشکیل میدهند اما 70درصد از آنها را تشکیل نمیدهند.
بررسیها نشان میدهد در بدترین حالت 50درصد از فقرای
جهان را زنان تشکیل میدهند نه 70درصد .اما نکتهای که
در این بین نباید نادیده گرفت این است که فقر به هر حال
وجود دارد .یعنی ،اینکه چنین درصد باالیی را زنان تشکیل
بودن وضعیت نیست .به هر حال فقر
نمیدهند نشانه خوب ِ
وجود دارد و باید ریشهکن شود .البته این مسئله در مورد
فقر مفرط گفته میشــود .این روزها آمار و حقایق بسیار
دستکاری میشــوند اما گاهی میتوان با منطق ساده نیز
دریافت که بســیاری از این آمار جعلی هستند و واقعیت
ندارند.

روز بیســتم ژوئن بود که صندوق بینالمللی پول خبر داد
قرار است در طرحی 50میلیارد دالری در کنار آرژانتین قرار
بگیرد تا این کشور بتواند در یک بازه زمانی سهساله اقتصادش
را اصــاح و احیا کند .بخش اول کمکها حدود 15میلیارد
دالر خواهد بود که به عنوان بودجه حمایتی به این کشــور
اختصاص داده خواهد شــد .مابقــی این پول نیز که معادل
35میلیارد دالر است قرار است به مرور زمان در اختیار این
کشور قرار بگیرد .مقامات کشور آرژانتین نیز اعالم کردهاند که
این پول را به برنامههای مشخصی اختصاص خواهند داد و
صندوق بینالمللی پول را در جریان تمامی موارد قرار خواهند
داد .برنامه اقتصادی این کشور برای بهبود فضای کسبوکار
است و قرار اســت اعتماد را دوباره به میان سرمایهگذاران و
اهالی کسبوکار در این کشور بازگرداند تا آرژانتین بار دیگر
به یکی از موفقترین اقتصادهای نوظهور تبدیل شود.

70

درصد از فقرای جهان
را افرادی بهغیر از زنان تشکیل
میدهندامااینبهمعناینبودفقر
نیست

12
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میلیارد دالر
کمک صندوق بینالمللی
در یک بازه زمانی سهساله
خواهد بود

آرژانتین

پول به

بانک جهانی گزارش داد

مراکش تاریخسازی
یکند
م 
مراکــش در حال ســاخت یکــی از
بزرگتریننیروگاههایانرژیخورشیدی
در جهان است .این نیروگاه خورشیدی
قرار است بخش اعظم برق را برای این
کشــور تولید کند .جالب اینجاست که
این نیروگاه خورشــیدی جدید حتی
وقتی خورشید نتابد نیز میتواند انرژی
مورد نیــاز را جذب کند .به این ترتیب
تکیه مراکش به سوختهای فسیلی تا
میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد
کــرد .این اتفاق تاریخی قرار اســت به
زودی در این کشور رخ بدهد .مرحله اول
این پروژه به زودی به پایان میرسد .در
این مرحله برق مورد نیاز برای دستکم
یک میلیون مراکشی فراهم خواهد شد.
آنها میتوانند بــرق اضافی نیز تولید و
آن را به اروپــا صادر کنند .این نیروگاه
در دل صحرایــی در مراکش قرار دارد.
تا سال  2020این نیروگاه خورشیدی
یتواند 2گیگاوات برق تولید کند .این
م 
اتفاق نهفقط در مراکش بلکه در جهان،
تاریخساز خواهد بود.

2

گیگاوات انرژی
خورشیدیتا
سال  2020در نیروگاه

خورشیدی
مراکشتولید
خواهد شد

آمار به دست آمده از فدرال رزرو امریکا نشان میدهد تورم در این کشور در ماه می متوقف شدهاست .نرخ
تورم در این کشور نقشی حیاتی در بازارهای جهانی دارد چرا که روی نرخ بهره اثر میگذارد و به دنبال آن
میتواند تأثیراتی مهم روی بازارهای جهانی برجای بگذارد.

رسانهها
سیانانمانی خبر داد

بلومبرگ بررسی کرد

تنشهای چین و امریکا به شرکت شارپ رسید

چرا گلدمنساکس به خاورمیانه وام میدهد؟

بیثباتی در بازار به اوج خود رسیدهاست .بخش اصلی این ماجرا نیز به تنش اقتصادی
میان چین و امریکا مربوط میشــود .طی هفتههای گذشته بازارهای جهانی مدام با
بیثباتــی مواجه بودهاند .هرچه تنش میان چین و امریکا تشــدید میشــود ،میزان
بیثباتیها نیز بیشــتر میشود .هردو کشور تعرفههای جدیدی را در دستور کار خود
قرار دادهاند و با این اقدامات ،بازارهای جهانی را به سخره گرفتهاند .این تعرفههای چند
میلیارد دالری میتواند به بسیاری از شرکتها آسیب بزند و وضعیت آنها را تغییر بدهد.
یکی از این شرکتها ،شارپ است که قراردادی به ارزش 1.8میلیارد دالر را بابت همین
تنشهای اقتصادی فسخ کردهاست .شارپ زمانی شرکتی بزرگ در عرصه خودش بود
اما حاال وضعیت تغییر کردهاست.

کاد پارکر تا سال  2016حتی اسم بانک گلدمنساکس را هم نشنیدهبود؛ اما همان
سال نامهای از این بانک دریافت کرد که در آن پیشنهاد برای وام مطرح شدهبود.
او که در حوزه نفت فعالیت میکند در آن دوران شدیدا ً به این وام احتیاج داشت.
وقتی اطمینان حاصل کرد که این بانک کام ً
ال معتبر است وامی 15هزار دالری
دریافت کرد .گلدمنساکس مدتی است که تمرکز خود را روی خاورمیانه گذاشته
و به اهالی کسبوکار در منطقه خاورمیانه وام میدهد .دلیلش هم درآمد کالنی
اســت که از این طریق کسب میکند .این وامها از طریق سیستم بانکی آنالین
منتقل میشود .این بانک از همین طریق موفق شده به درآمد بسیار زیادی دست
پیدا کند.

1.8

میلیارد دالر ارزش قرارداد شرکت شارپ
آن را فسخ کرد

که

13

میلیارددالرپیشبینیارزش
وامهایگلدمنساکستا سه سال آینده

رویترز خبر داد

جنگ کاناداییها با امریکا
چندی پیش امریکا با کانادا سرشاخ شد و تعرفههایی برای فوالد و آلومینیوم قرار داد .کانادا هم این اقدامات را بدون واکنش نگذاشت و سریع تالفی
کرد .اما مهمترین واکنش کاناداییها کمک 2میلیارد دالریِ این کشــور به کارگران و صنایعی بود که در جریان تعرفهگذاریهای ترامپ آسیب
دیدهاند .این بسته حمایتی نهتنها به افراد آسیبدیده در این ماجرا کمک میکند بلکه به نوعی دهانکجی به تصمیم ترامپ نیز به شمار میآید و در
نتیجه تنها یک حرکت اقتصادی نیست بلکه حرکتی کام ً
ال سیاسی به شمار میآید .این همان جنگ تجاری است که دونالد ترامپ با دولت جدیدش
در میان افراد به راه انداختهاست .مقامات دولت کانادا اعالم کردهاند که در این ماجرا کوتاه نمیآیند .آنها تأکید کردهاند که عقبنشینی نمیکنند و
با این کمک 2میلیارد دالری به وضوح نشان دادهاند که قرار نیست عقب بکشند.

سیانانمانی تحلیل کرد

2

میلیارد دالر کمک
به افرادی
که در

کانادا
ماجرای
تعرفهگذاری
ترامپآسیب
دیدهاند

بلومبرگ بررسی کرد

سرمایهگذاران هراس دارند

زنان امریکایی در سال  2017بیشتر کار کردند

پایگاه خبری -تحلیلی سیانانمانی هر روز شاخصی را بررسی میکند که شاخص ترس و
ریسکپذیری نام دارد .این شاخص نشان میدهد که سرمایهگذاران در چه وضعیت هیجانی
برای جاری کردن سرمایه خود در بازار قرار دارند .هرگاه این شاخص رقمی نزدیک به صفر را
نشان بدهد وضعیت قرمز است و سرمایهگذاران ریسک نمیکنند؛ آنها میترسند .هرگاه این
شاخص رقمی نزدیک به  100را نشان بدهد یعنی سرمایهگذاران ریسک میکنند و چراغ
سرمایهگذاری سبز خواهد بود .گاهی نیز وضعیت در میانه و در نتیجه خنثی است .در روز
پایانی ماه ژوئن این شاخص عدد  36را نشان میداد که به معنای وضعیت ترس بود .دلیل
آن نیز جنگ تجاری ترامپ است که بازار سرمایهگذاری را ناآرام کردهاست .سرمایهگذاران از
این اتفاقات ترسیدهاند و در نتیجه تا جای ممکن ریسک نمیکنند.

زنهای امریکایی بیش از هر زمانی مشغول به کار هستند .بررسیهای بلومبرگ نشان
میدهد زنان در امریکا در سال  2017بیش از هر زمانی ،ساعت کاری پر کردهاند .یعنی
آنها از ســال  2003تا سال  2017بیشترین رکورد برای ساعت کاری را در سال 2017
شکســتهاند .این آمار مربوط به زنان 15سال به باال میشود و پیشرفت خوبی را نشان
میدهد .البته بهرغم این افزایش ســاعت کاری باز هم مردان امریکایی روزانه 49دقیقه
بیش از زنان در این کشور کار میکنند .البته تفاوتهایی نیز در زمینه کارهای پارهوقت
و تماموقت وجود دارد که نقشــی تعیینکننده در این زمینه ایفا میکند .زنان بیشتر
در کارهای پارهوقت افزایش ســاعت کاری داشتهاند در حالیکه مردان بیشتر کارهای
تماموقت دارند و افزایش ساعت کاریِ آنها نیز مربوط به همین کارهای تماموقت میشود.

39

واحد؛ شاخص ترس و ریسکپذیری

سیانانمانی در آخرین روز ماه ژوئن که نشان میدهد

سرمایهگذاران هراس دارند

49

دقیقه ساعت کاری مردان
از زنان است در حالیکه زنان بیش از هر زمانی
کارمیکنند

در روز بیش
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شاخص
اعالنـات

45.8
درصد
میزان افزایش
متوسطقیمت
مسکن در تهران در
خرداد  97نسبت به
خرداد 96

22.1

درصد
میزان کاهش
معامالت مسکن در
تهران طی خرداد
 97نسبت به ماه
قبل از آن

2.76
درصد
کاهش واردات در
سه ماه ابتدایی
سال جاری

15.5
درصد
افزایش صادرات
غیرنفتی ایران در
سه ماه ابتدایی
سال جاری

14

بازار مسکن با افزایش  45درصدی قیمت در تهران مواجه شده است

مسکن در مدار صعود

آمارهای رسمی از معامالت مسکن در شهر تهران نشان میدهد که در بهار امسال بازدهی بخش مسکن  36.8درصد نسبت به بهار سال گذشته
بوده است .در این مدت  5.2درصد به معامالت اضافه شده است .روند صعودی معامالت مسکن از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد و در اواخر سال به
اوج رسید .در سال جاری نیز رشد قیمتها در تهران ادامه پیدا کرد در حالی که میزان معامالت مسکن رشد چندانی نداشت .در ماه سوم سال میزان
معامالت مسکن کاهش یافته اما رشد قیمت نسبت به خرداد سال گذشته باالی  45درصد بوده است.
وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران -بانک مرکزی
مقطعزمانی
خرداد 96

اردیبهشت97

درصدتغییر
خرداد 97

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

متوسط قیمت هر متر مربع (میلیون تومان)

4.46

5.97

6.51

8.9

45.8

تعداد معامالت (واحد مسكونی)

15362

19107

14886

-22.1

-3.1

عملکرد معامالت مسکن در شهر تهران در بهار  1395تا بهار  -1397بانک مرکزی
درصدتغییر

سه ماه نخست
1395

1396

1397

1396

1397

متوسط قیمت هر متر مربع (میلیون تومان)

4.41

4.38

6

4.8

36.8

تعداد معامالت (واحد مسكونی)

36755

37120

39039

1

5.2

تراز تجاری در بهار امسال مثبت است ،اما احتماال در تابستان معادله دیگری رقم بخورد

واردات سرعت گرفت

آمار گمرک ایران از تجارت خارجی در بهار امسال نشان میدهد که تراز تجاری به میزان  365میلیون دالر مثبت است .بر اساس این آمارها در
خردادماه واردات از صادرات پیشی گرفته که با ادامه این روند احتماال تراز تجاری در پایان تیرماه منفی خواهد شد .مجموع صادرات در بهار امسال 11
میلیارد و  618میلیون دالر بوده است و مجموع واردات در این دوره  11میلیارد و  253میلیون دالر برآورد شده است.
عمدهترین کشورهای خریدار کاالهای ایران در بهار  / 97درصد

عمدهترین صادرکنندگان کاال به ایران در بهار / 97درصد

چین % 26

چین % 19.3
سایر
%33.9
امارات
%18.2
عراق
% 15.2
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کره
% 6.4
افغانستان
% 6.7

سایر
%42.9
امارات
%15
کره
ترکیه
 % 15.2آلمان
% 4.8
%5

تورم ماهانه و نقطه به نقطه نشاندهنده افزایش تورم در ماههای آینده هستند

تورم در مسیر دورقمی

بانک مرکزی نرخ تورم  12ماه منتهی به خرداد  97را  9.4درصد محاسبه کرده و همچنان از تورم تکرقمی خبر میدهد .جزئیات آمار نشان میدهد
که تورم ماهانه در این ماه نسبت به اردیبهشت  4.3درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد نسبت به خرداد سال قبل  13.7درصد برآورد شده
است .ایندو شاخص خبر از دورقمی شدن تورم در ماههای آتی میدهند.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف  -خرداد 97

گروههای اصلی

تغییر خرداد نسبت به اردیبهشت 97

خوراكیها و آشامیدنیها

تغییر خرداد  97نسبت به خرداد 96

8.8

16.8

دخانیات

5.4

28.7

پوشاك و كفش

2.7

9.8

مسكن ،آب ،برق و گاز و سایر سوختها

1.4

10.1

اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

3.3

16.4

بهداشت و درمان

2.7

10.9

حمل و نقل

6.7

17.6

ارتباطات

4

10.1

تفریح و امور فرهنگی

3.7

24.2

تحصیل

0.2

13.7

رستوران و هتل

0.7

12

كاالها و خدمات متفرقه

3.4

20.5

16.1

درصد
نرخ تورم نقطه به
نقطه بخش کاال در
خرداد 97نسبت
به خرداد 96

11.5

درصد
نرخ تورم نقطه به
نقطه خدمات در
خرداد 97نسبت
به خرداد 96

هزینه تمامشده تولید در ماه سوم سال سرعت بیشتری در مسیر صعود پیدا کرده است

تورم تولید میتازد

نرخ تورم تولیدکننده در  12ماه منتهی به خرداد  97معادل  12درصد محاسبه شد .نرخ تورم ماهانه در این بخش طی خردادماه  2.2درصد بوده
است و نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد  97نسبت به خرداد  96معادل  16.9درصد برآورد شده است .تورم ماهانه و نقطه به نقطه نشاندهنده مسیر
رو به رشد این شاخص پیشنگر است .نرخ تورم تولید در فاصله زمانی مشخصی بر روی تورم مصرفکننده اثر میگذراد چرا که افزایش هزینه ها یتولید
به رشد قیمت تمام شده کاالها و در نهایت افزایش نرخ آن در بازار میانجامد .در میان بخش های تولیدی ،تورم بخش ساخت که نشاندهنده افزایش
هزینه های بخش صنعت است ،رشد باالتری نسبت به سایر گروهها داشته است .این گروه شامل بخش بزرگی از تولید کشور میشود.

5.1

درصد
تورم ماهانه تولید
در بخش خدمات در
خرداد 97

جزئیات نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخشهای مختلف تولید در خرداد 97
گروههای اصلی تولید

درصد تغییر نسبت به
ماه قبل

ماه مشابه سال قبل

کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری

0.2

11.9

ساخت (صنعت)

1.3

21.2

حمل و نقل و انبارداری

7.9

15.1

هتل و رستوران

1.2

12.5

اطالعات و ارتباطات

0.3

2.1

آموزش

0.4

13.8

بهداشت و مددکاری اجتماعی

2.9

11.3

سایر فعالیتهای خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی

1.9

16.9

13.5
درصد
تورم نقطه به
نقطه تولید در
بخش خدمات در
خرداد 97نسبت
به خرداد 96

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوچهار ،مرداد 1397

15

قاب ماه

مشکل شما این است که بیش از اندازه به وقایع جاری توجه میکنید.
نیویورکر

اقتصاد امریکا

دست بجنبانید! تا موقع ناهار ده تا خبر جعلی میخواهم.
نیویورکر

شرکتی سنگین
مالیات
ِ

میشل رامیرز برنده جایزه پولیتزر

بیکاری
بعدی!

تری بوردر از Go Comics

میشل رامیرز برنده جایزه پولیتزر
خدای من! نقطههایی که
عادت داشتم دهه هشتاد
بخورمشون!

آینده ما خیلی
روشن است.

آنها فقط نور رباتهای جایگزین
شغل هستند...
آمر ،کارتونیست اتریشی

استیو برین از سندیکای کارتونیستها

16
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نیویورکر

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

[  5ایده بزرگ  .1اقتصاد و سیاســت ]

بازاری از جنس بینظمی

موسی غنینژاد معتقد است توهم توطئه منجر به عقبماندگی بازار در ایران شدهاست
بازار نظم دارد؟ این پرسشی است که شاید بیشترین کژتابیها
نسیم بنایی
را در مورد دکتر موســی غنینژاد ،و البته در سطحی باالتر،
در مــورد فردریش فون هایک برانگیــزد .پیش از اینکه وارد
دبیربخشایدهها
توضیح اجمالی «نظم بازار» از دید غنینژاد شــویم یک بار و
برای همیشه تکلیف دو جمله را باید روشن کنیم :بازار نظم ندارد ،بلکه نظم است .به عبارت بهتر
«نظم» چیزی داشتنی نیست بلکه چیزی است بودنی .زمانی که این مسئله را شفاف کردیم دیگر
نباید در پس ذهنمان ناآرامیها و نوسانات بازار را به عنوان دالیلی مبنی بر «بینظمی بازار» بگیریم،
زیرا در این حالت غنینژاد پاسخ سادهای به ما خواهد داد :نوسانات بازار یا ذیل منطق خود بازار قرار
میگیرند که سازوکار اصلیاش همان عرضه و تقاضا است ،یا توسط نهادهایی غیربازاری مانند دولت
به آن تحمیل شدهاند که این یعنی عیب از دولت است .این نظم پایه بسیار سادهای دارد .هر فرد،
آزاد زاده میشــود و بر اساس همین آزادی واجد مسئولیت هم هست .زمانی که بر اساس آزادی
انتخاب کردیم ،مسئول انتخابهایمان هم هستیم و بسیاری از این انتخابها مربوط به سازوکارهای
اقتصادی جامعه میشوند .بنابراین جامعه از نگاه بازاری موسی غنینژاد مجموعهای از افراد مسئول
است و هیچگونه تعهد و برنامه جمعی  -از جمله تشکیل دولت -نباید اخاللی در این رویه مسئولیت
و آزادی ایجاد کند .اینکه بازار یک نظم است و از ابتدای تکاپوی بشر برای امرار معاش حضور داشته
تا به امروز نکتهای بزرگ در خود دارد .غنینژاد برخالف بســیاری دیگر افراد بازار را یک سیستم
نمیداند که طی چند قرن اخیر و با پدید آمدن سرمایهداری ایجاد شده باشد .بازار یک نظم است
که در طول تاریخ خود را محقق میکند و هر روز بیشتر از دیروز به وقوع میپیوندد .این نوع نگاه
که بین موسی غنینژاد و اعاظم نظری آن در سطح جهانی  -یعنی همان فون هایک-
مشترک است دیدگاهی بسیار نزدیک به الهیات است .در الهیات یک نظم الهی
وجود دارد که خود را از طرق مختلف در جهان جاری و ساری میکند و یک
متأله تنها وظیفهاش غبارزدایی از چهره نظم الهی این جهان است .اقتصاددان
ن کار را میکند .دست روی بخشهایی از واقعیت میگذارد و
بازاری هم همی 
میگوید نظم بازار اینجا مخدوش و آنجا شکوفا شد.
JJنه به ملیگرایی
موســی غنینژاد طی چندین سخنرانی و مقاله همواره
مخالفت خود را با ملیگرایی و به طور مشخص ملیگرایی
ایرانی و جنبش ملی شــدن صنعت نفت نشان دادهاست.
از نظــر او آخرین تعریفی که از پدیــده ملت در جهان به
وجود آمده مربوط به دوران مدرن اســت و اینکه افرادی
ادعا میکنند که مثال ملت ایران  2000سال تاریخ دارد،
محصول بدفهمی تعاریف بوده و بیشتر خندهدار است تا
جدی .غنینژاد ســال  1391در یک سخنرانی در موسسه
مطالعات سیاسی اقتصادی «پرسش» ،خطی از مفهوم ملت
در زمانهای قدیم را ترســیم کرد که بنا بر آن در کشــورهای
اروپایی ملت به نژاد برمیگشــته و در کشوری مثل ایران به
مذهب و هردوی اینها هم مفاهیمی غیرسیاسی بودهاند .از نظر

او فاجعه زمانی آغاز شده که جنبش ادبی رمانتیسم مفهوم
موسی غنینژاد
ملت در معنای سیاسی آن را در مقابل فردیت روشنفکری
علم کرد و سیاســت را به جای عقالنیت به دست احساس
موسی غنینژاد در سال1330
سپرد .به نظر غنینژاد مفهوم پیچیدهای چون «ملت» زمانی
درشهرتبریزمتولدشد.پیش
که به «ملیگرایی» تبدیل شــود ،تازه آغاز فاجعه است .در
از انقالب به دانشگاه تهران رفت
و در آنجا موفق به اخذ مدرک
این حالت آن آزادی و مســئولیت فردی که پیشتر از آن
کارشناسی در رشته حسابداری شد.
صحبت شده بود زیر سوال میرود و چیز موهومی به اسم
در همین سالها بود که با عالقه به
جامعه و ملت اساس سیاست میشود .ملت مفهومی است
اقتصاد تحصیالت خود را در کشور
که به نظر او از دوران ناصری در ایران پا گرفته و پس از آن
فرانسهومشهورتریندانشگاهاین
کشور یعنی سوربن ادامه داد .بنابر
در دوران پهلوی اول آن شکل غلط از ملیگرایی هم در ایران
گفتههای خودش در این سالها با
به وجود آمده که در دوران مصدق و پهلوی دوم و جمهوری
مارکس احساس همنظری داشت
اسالمی هم تداوم داشته است .در بین همین نظرات اوست
امابامطالعاتبیشتربهسمت
که جنجالی بر سر پوپولیست خواندن محمد مصدق ایجاد
اقتصاد آزاد گرایش پیدا کرد و نهایتا
شد .غنینژاد ،مصدق را پوپولیستی میداند که محکمترین
با اخذ مدرک کارشناسی ارشد و
دکتری در اقتصاد توسعه از دانشگاه
گام را در راســتای دولتی کردن اقتصاد در ایران برداشــته
سوربن فار غالتحصیل شد .او که
اســت .غنینژاد ملیگرایی را مسبب اصلی بیگانههراسی
درمعرفتشناسیاقتصادیهم
میداند و ادعا میکند که به همین خاطر همیشــه شکلی
تخصص دارد در دانشگاههایی نظیر
از «توهم توطئه» و «دخالــت اجنبی» و چیزهایی از این
صنعتیشریفودانشگاهصنعت
نفت تدریس کرده است.
دست در باورهای سیاسی ایرانیان وجود داشته و این باعث
عقب ماندن بازار در ایران میشود .به نظر او در جهان امروز
که مرزهای تجاری و حتی سیاســی رو به کمرنگتر شدن
میرود و تبادل سادهتر میشود ،این شکل از بیگانههراسی عامل اصلی عقب ماندن نظم بازار در
ایران است و نگذاشته این نظم به خوبی به وقوع بپیوندد.

کتابشناسی
[تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر

نشر :مرکز
سال1377 :

موســی غنینژاد در این کتاب به ریشههای سنتی و
جمعگرایانه تفکر و فرهنگ ایرانی پرداخته که به زعم او
از ســال  1320به بعد با اندیشههای جدید غربی در هم
آمیخته و محصولش چیزی نیست مگر نوعی تجددطلبی معکوس .غنینژاد این دوران را
عامل اصلی تبدیل جهانبینیهای علمی به ایدئولوژی در ایران م یداند .او در بخش اول کتاب
به نحوه خاص نزدیکی ایرانیان به افکار غربی میپردازد و آن را ناقص م یداند و در بخش دوم
هم به دنبال دالیل توسعهنیافتگی اقتصاد ایران میرود و در نهایت اینطور نتیجه میگیرد
که دولت میتواند در واردات تکنولوژیک پایهای و زیرساختی توسع ه نقشی حامیگونه
داشته باشد ،اما حتی همان زمان هم نباید به صورت مستقیم وارد معامله و تجارت شود.

اگر ثبت و ضبط روشمند اطالعات وجود نداشته باشد ،آنگاه
با تصمیمگیری غیرعلمی و غیرروشمند روبهرو میشویم .اگر
ندانیم کجا را اشتباه و کجا را درست آمدهایم قطعا در بلندمدت
شکست خواهیم خورد.

ایـدههـا
[  6ایــده بزرگ  .2اقتصاد و دقت زبانی ]

واژه غریب «اُفته»

حسین عبدهتبریزی دقت در زبان و روش را به علم اقتصاد ایران آورد
حسین عبده تبریزی
حسینعبدهتبریزیدر
شهریورماه 1330در شهر
تهران متولد شد .او موفق شد
در سالهای ابتدایی دهه 50دو
مدرککارشناسیبگیرد؛یکی
در رشته مدیریت بازرگانی از
مدرسه عالی بازرگانی تهران،
و دیگری در رشته مترجمی
زبان انگلیسی از دانشگاه عالمه
طباطبایییاهمانمدرسه
عالیترجمهسابق.کارشناسی
ارشد خود را بالفاصله در رشته
مدیریت بازرگانی از مرکز
مطالعاتمدیریتایرانگرفت
و برای ادامه تحصیل در مقطع
دکتری به انگلستان رفت و در
رشته امور مالی و بانکداری از
مدرسهعالیبازرگانیمنچستر
دکتری گرفت .از سمتهای
مهم او میتوان به مشاور
مدیریت و تامین مالی وزارت راه
و شهرسازی و دبیرکل سازمان
کارگزاران بورس اوراق بهادار
تهران اشاره کرد.

حسین عبده تبریزی ،دکترای علوم اقتصادی و اقتصاددان ایرانی
روشی را در مدیریت مالی پیشنهاد و تدقیق کرد که نامش را گذاشته
بود «اُفتهکاوی» .میتوان این واژه را مفروض گرفت و روش پیشنهادی
او را مورد بررسی قرار داد اما بحثی که خود عبده تبریزی در مورد ریشه
کلمه افته مطرح میکند هم حائز اهمیت است و هم تصویری از رویکرد
او به مسائل را نشان میدهد ،بهویژه زمانی که به قول خودش به افته
ایرانی نیاز داشته باشیم .بحث درباره ایده عبده تبریزی را باید با توضیح
موجز کلمه افته آغاز کرد.
عبــد ه تبریزی افته را معادل کلمه  caseقرار میدهد و بعد از آن
با ارجاع به فرهنگ لغت وبستر ،تعریف آن را اینچنین ارائه میکند:
«مجموعه معینی از اوضاع و شــرایط اســت ...وضعیتی ویژه از یک
شــخص ،شیء یا کنش خاص .اوضاع و وضعیتی که نیاز به بررسی و
اخذ تصمیم دارد ...آنچه واقعا وجود دارد یا به وقوع میپیوندد :وضعیت
موجود ...و نیز مجموعه شواهدی که به نتیجه یا قضاوتی میانجامد...
مجموعه اوضاعی که مسئلهای را تشکیل میدهد :موضوعی برای بذل
توجه یا تصمیمگیری».
هر بنگاه اقتصادی باید بتواند افتههایی مشــخص در دوره زمانی
خاص داشته باشد .مخاطب متخصص باید بتواند با نگاهی به مجموعه
افتههای یک بنگاه وضعیت آن را در دورهای مشــخص ارزیابی کند.
بنابراین هر بنگاه اقتصادی باید به بخش مالی خود یک «افتهنویس»
اختصاص دهد تا این افتهنویس بتواند برخی نقاط ثقل یا محورهای
مهم اطالعات و جریان آنها در آن بنگاه را ثبت کند.
مشــکل مدیریت مالی در عرصه عمل از همینجا آغاز میشود.
افتههای نوشتهشده باید در اختیار «افتهکاو» قرار بگیرند تا بتوانند در

کتابشناسی
[فرهنگ اصطالحات مالی و سرمایهگذاری

مؤلفان :حسین عبده تبریزی ،غالمرضا نظربلند ،عبداهلل کوثری
نشر :فرهنگ معاصر
سال1390 :

ترجمه و فهم کلمات به ظاهر ســاده و خنثای اقتصادی بسیار
حیاتیتر از آن چیزی اســت که در نگاه اول به نظر میرسد .این
اهمیت زمانی آشکار شد که افرادی چون دکتر محمد مالجو و
دکتر یوسف اباذری برای ترجمه کلمه  entrepreneurعبارت «کاسبکار» را پیشنهاد
کردنــد در صورتی که پیــش از آن عبارت «کارآفرین» جاافتاده بــود .هردو گروه هم
دیگری را محکوم به ترجم ه غیرمنصفانه و ایدئولوژیک میکرد .زمانی که این اختالفات
و ســوابقش در طول تاریخ معاصر ایران را مرور میکنیم به اهمیت ترجمه دقیق و در
عین حال ملموس کلمات به ظاهر معصوم اقتصادی بیشتر پی خواهیم برد و این کاری
است که مؤلفان کتاب «فرهنگ اصطالحات مالی و سرمایهگذاری» در نظر داشتهاند.
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تصمیمگیری اســتفاده شوند ،اما اگر ثبت و ضبط روشمند اطالعات
وجود نداشــته باشد ،آنگاه با تصمیمگیری غیرعلمی و غیرروشمند
روبهرو میشویم .اگر ندانیم کجا را اشتباه و کجا را درست آمدهایم قطعا
در بلندمدت شکست خواهیم خورد.
در ایران هنوز هم شاید ثبت روشمند اطالعات مالی و فرمدهی به
آنها به درستی باب نشده باشد و همین امر است که اهمیت این موضوع
را برای عبده تبریزی دوچندان میکند .در ابتدای امر باید درکی روشن
و شفاف از مواد خام خود داشته باشیم تا در صورت وارد کردن الگوهای
خارجی و نیاز به استفاده از آنها بتوانیم موفق عمل کنیم.
JJدولت ،بازار ارز و تحریمها
عبد ه تبریزی هم مانند بسیاری اقتصاددانان این عقیده را دارد که
بازار ارز باید واحد شود و ارز تکنرخی داشته باشیم .منتها بر سر حاصل
شدن چنین چیزی دو مشکل بزرگ میبیند .در زمستان سال  94او
در مصاحبهای مفصل با خبرگزاری فارس این دو مشــکل را نام برد:
تحریمها و انحصار دولتی.
دلیل اصلی اینکه تحریمها مانع ایجاد بازار واحدی برای ارز شــده
بودند این بود که منابع درآمد ارزی کشور در آن دوران بسیار متنوع و
پرنوسان بودند و هریک نرخ تنزیل مختلفی داشتند .به عبارت بهتر آن
شکل قبلی وجود نداشت که به یک بازار بینالمللی نفت و محصوالت
نفتی فروخته و به جایش ارزی منسجم وارد کشور شود ،بلکه برعکس،
بسیاری از خریداران کاال به ایران تحویل میدادند یا ارزی متفاوت از
دیگری در ازای خرید محصوالت نفتی به کشــور پرداخت میکردند.
دکتر عبــد ه تبریزی در همان مصاحبه اعالم کرد که با رفع شــدن
تحریمها میتوان به یک نقطه آغاز امیدوار بود .آغاز حرکت به سمت
بازار ارز تکنرخی.
همانطور که میبینید عبارت «بازار ارز تکنرخی» از ســه کلمه
تشکیل شــده که اتفاقا اولین آنها یعنی «بازار» بیش از بقیه شک و
شــبهه دارد .عبده تبریزی ادعا میکند که  50درصد از ارز ایران در
اختیار دولت اســت و  50درصد دیگر در دست گروههای شبهدولتی
که عموما در زمینه تجارت محصوالت نفتی و پتروشیمیایی فعالیت
میکنند .به نظر او اصوال شرایطی که در آن یک عامل بیش از 50
درصد از چیزی را در اختیار داشته باشد نمیتواند منجر
به بازاری یکدست در معنای سالم شود .حتی اگر هم
ارز تکنرخی شود به دلیل سالم نبودن شرایط ،این
امکان وجود خواهد داشت که معامالت سودجویانه
ارزی در کشور ادامه پیدا کند .به هر صورت پیشنهاد
کوتاهمدت او برای پایین نگه داشتن نرخ ارز و حرکت
همزمان به ســمت ارز تکنرخــی  -البته در
شرایطی که تحریمی وجود ندارد-
این اســت که «برای حفظ نرخ
تورم پایین ،و با توجه به اینکه
سیســتم بانکی با بحران و
ازهمپاشیدگی مواجه شده
و مشکالت عدیدهای پیدا
کرده ،بانک مرکزی مجبور
خواهد شــد نرخ ســود
بانکی را با شدت بیشتری
کاهش دهد».

به نظر هایک یک دولت دیکتاتور لیبرال بهتر از دولت دموکراتی است که فردیت را زیر سوال میبرد .مثال بارز
این تمایز از نظر او در کشور شیلی وجود دارد :پینوشه یک دیکتاتور لیبرال بود اما آلنده دولتی توتالیتر داشت که
حتی اگر دموکرات هم بود به درد نمیخورد.

[  6ایــده بزرگ .3اقتصاد و مداخله ]

مسئلهبرنامهریزی

فردریش فونهایک ،اقتصاددانی که نظراتی غیراقتصادی داشت
فردریــش فونهایک بــازار را از جنس نظمــی خودانگیخته و
خودسامانبخش میدانست .نظم خودانگیخته به زبان ساده بسط یک
منطق در واقعیت است که بدون برنامهریزی خاصی توسط افراد وقوع
پیدا میکند .به عنوان مثالی ساده به پیشرفت و تغییرات زبان فارسی
طی سدههای متوالی نگاهی بیندازید .آیا کسی در سده دهم هجری
برنامهریزی کرده بود که زبان فارسی پس از چهارصد سال به وضعیت
امروزیاش درآید؟ پاســخ خیر است .مدافعان مفهومی تحت عنوان
«نظم خودانگیخته زبانی» چنین ادعا میکنند که گرچه استفاده و
تاثیر یک شاعر و نویســنده با یک آدم معمولی بسیار فرق دارد ،اما
نمیتوان گفت که هیچیک از آنها برنامه داشتهاند که زبان فارسی را به
وضعیت امروزیاش برسانند .هر فرد در حیطه فردی خود عملی انجام
میدهــد و این عمل ورای آگاهی و پیشبینی او در کنار باقی اعمال
فردی و تاریخی به نتیجهای میرسد.
هایــک همین نگاه را در زمینه اقتصــاد و بهویژه بحث مربوط به
قیمتگذاری دارد .به نظر او نظام تعیین قیمت آزاد چیزی نیست که
انسانها به صورت آگاهانه اختراع کرده باشند ،بلکه نظمی خودانگیخته
است که «نتیجه عمل انسان است ،و نه طرح و برنامه انسان ».از نظر
او انســان دارای یک دانش ضمنی است .دانش ضمنی یعنی دانشی
که داریم ،اما وقوف نداریم که آن را از کجا کســب کردهایم و انتقال
دادنش هم برایمان بسیار دشوار است .به عبارت بهتر دانش ضمنی
دانشی غیرآموزشی است .هایک اینطور ادعا میکند که قیمتها برای
انسان سیگنال میفرستند و این قیمتها تنها راهیاند که از خالل آنها
افراد میتوانند دانش ضمنی خود را به دیگری منتقل کنند .در نگاه او
هرگونه اخالل در این نظم  -از طریق برنامهریزی و تعیین غیربازاری
قیمتها -موجب ضعیف شدن بازار و از بین رفتن آزادی میشود.
نظم خودانگیخته و خودســامانبخش که پیش از هایک بیشتر
در زمینههای طبیعی مورد استفاده قرار میگرفت ،امروزه هم دوباره
در محل تولدش مورد استفاده قرار میگیرد .زیستبومهای طبیعی
محیطهایی هستند که به دلیل درهمکنش پیچیده و درونی خود و
اینکه دارای عناصر و جزئیات بسیاریاند ،قابل مدیریت مستقیم انسانی
نیستند و به زبان ساده تا حدی باید به حال خود رها شوند .نگاه هایک
به نظم و نحوه ارتباط اجزای آن به یکدیگر امروزه در سیاستگذاری
درباره زیستبومها بسیار پرکاربرد است.
JJدیکتاتوری
یک تفکیک برای هایک بســیار مهم اســت؛ تفکیک بین دولت
«توتالیتر» و «مقتدر» .دولت توتالیتر نامطبوع اســت که قصد دارد
«تمام جامعه را سازماندهی کند تا به یک هدف اجتماعی مشخص
برســد» ،اما دولت مقتدر دولتی است که تمام تالشش را در راستای
تحقق لیبرالیسم و فردگرایی میگذارد .اساس لیبرالیسم و فردگرایی

 و حتی تمــدن -از دید هایک مالکیتخصوصی و حمایت از آن است.
این تقســیمبندی بالفاصله منجر به
تفکیکی دیگر میشود :تفکیک بین یک
دولت لیبرال و یک دولــت دموکرات .در
این بین ارجحیت با لیبرالیســم اســت و
نه دموکراســی .به نظر هایک یک دولت
دیکتاتور لیبرال بهتر از دولت دموکراتی است که فردیت را زیر سوال
میبرد .مثال بارز این تمایز از نظر او در کشــور شــیلی وجود دارد:
پینوشه یک دیکتاتور لیبرال بود اما آلنده دولتی توتالیتر داشت که
حتی اگر دموکرات هم بود به درد نمیخورد.
البته که نمیتوان هایک را مدافع دیکتاتوری دانســت و زمانی که
درباره حمایتش از حکومت پینوشه از او سوال پرسیدند گفت« :هنوز
حتی یک نفر را پیدا نکــردهام که بگوید آزادی فردی تحت حکومت
پینوشــه کمتر از آلنده بوده است .گرچه در شرایط خاص کنونی تنها
امیدی که داریم به همین شکل از حکومت است ،احتمال موفقیت آن
بسیار پایین است .در این امید قطعیتی وجود ندارد چون همواره وابسته
به اراده یــک فردیم ،و افراد کمی وجود دارند که بتوان به آنها اعتماد
کرد .اما اگر در این لحظه خاص تنها همین فرصت را داشتهباشــیم،
باید همین راهحل را هم در پیش بگیریم و امیدوار باشیم که حکومت
دیکتاتوری به مرور زمان به سمت یک دموکراسی محدود حرکت کند».
در جایی دیگر هم که درباره شیلی و پینوشه از او سوال پرسیدند گفته
بود« :من کامال مخالف دیکتاتوری هستم .اما یک حکومت دیکتاتوری
شاید نظامی ضروری برای یک دوران گذار باشد .شخصا یک دیکتاتوری
لیبرال را ترجیح میدهم به حکومتی دموکراتیک که عاری از لیبرالیسم
باشــد ...فکر میکنم در شــیلی دوران گذار از حکومت دیکتاتوری به
لیبرال را شاهد خواهیم بود».

فردریش فونهایک
هایک در هشتم ماه می1899
در شهر وین امپراتوری اتریش-
مجارستان به دنیا آمد .در سنین
نوجوانی عازم جبهه جنگ شد و
در گردان توپخانه به مرز ایتالیا
رفت که بجنگد .پس از جنگ
تحصیالتش را در دانشگاه وین
تکمیل کرد و پس از آن توسط
لودویگ فون میزس استخدام
شد تا روی جزئیات اقتصادی
معاهدهسنتژرمنتحقیق
کند .اقتصاددانی که بعدها ادعا
میکردبسیارتحتتاثیرافکار
فلسفی فامیل دورشان ،لودویگ
ویتگنشتاین،بودهسالهایسال
دردانشگاههایینظیرمدرسه
اقتصادیلندن،دانشگاهشیکاگو
و دانشگاه فرایبورگ تدریس
کرد و در سال  1974به طور
مشترک با گونار میردال ،موفق
به دریافت نوبل اقتصاد شد .او دو
هفته پیش از تولد93سالگیاش
در شهر فرایبورگ درگذشت.

کتابشناسی
[گناهمرگبار

سال1988 :

کتابی که هنوز دقیق معلوم نیســت چقدرش را هایک نوشته و در زمان بیماری
چقدرش توسط ویلیام وارن بارتلی که وظیفه جمعآوری مطالب را داشت نوشته شده.
هایک در این کتاب دلیل پیشرفت تمدن را اهمیت مالکیت خصوصی در سنتهای
اجتماعی قدیمی میداند .این تاکید بر روی مالکیت خصوصی منجر به توسعه تجارت و
نهایتا نظام سرمایهداری امروز شده که در آن نظم بازار گسترش بیشتری یافته است .به
نظر او اقتصادهای سوسیالیستی و دولتی محکوم به تباهیاند زیرا میخواهند در اقتصاد برنامهریزی مرکزی کنند
و تاثیر دانش ضمنی را نادیده میگیرند.
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مردم به طور کلی به «توهم پول» دچارند .توهم پول یعنی اینکه نمیتوانند فراتر از پول ،یعنی جنسی را که با آن پول میتوان خرید
ببینند .به زبان سادهتر افرادی که «توهم پولی» حاد دارند ،عموما چنین ترجیحی میدهند« :اگر درآمد من  2درصد کاهش یابد خیلی
بد است ،اما اگر  2درصد افزایش یابد ولی تورم 4درصدی وجود داشته باشد ،آنقدرها هم بد نیست».

ایـدههـا

[  6ایــده بزرگ  .4اقتصاد و بازار مالی ]

اقتصاد پولی

اروینگ فیشر ،دانشمندی که زود رفت و دیر آمد
اروینگ فیشر
اروینگ فیشر در 27فوریه
 1867در روستای ساجرتیز
نیویورک به دنیا آمد .اندکی
پیش از ورودش به دانشگاه پدر
خود را از دست داد و از آن به
بعدمسئولیتسرپرستیمادرو
برادرش را از طریق تدریس به
عهده گرفت .در سال 1888از
دانشگاهییلبامدرکلیسانس
فار غالتحصیل شد و سه سال
بعد ،از همین دانشگاه دکترای
اقتصاد گرفت .مدرک دکترای
او اولین مدرکی بود که دانشگاه
ییل در رشته اقتصاد ارائه کرد.
نوشتههای او از همان پایاننامه
دکتریاش آغاز میشوند که
در سال 1892تحت عنوان
«پژوهشهای ریاضیاتی در
نظریه ارزش و قیمتها» چاپ
شد .او سرانجام در 29آوریل
 1947در همان شهر نیویورک
و زمانی که 80سال سن داشت،
درگذشت.

کتابشناسی

اروینگ فیشــر اقتصاددانی اســت که هم
شومپتر ،هم فریدمن و هم توبین او را «بزرگترین
اقتصاددان تاریخ امریکا» میدانند .فیشر که در
طول عمرش در مباحث زیادی نظیر سرمایه و
نرخ بهره و اقتصــاد پولی کار کرده بود این نظر
را داشــت که مردم به طور کلی به «توهم پول»
دچارند .توهم پول یعنی اینکه نمیتوانند فراتر از
پول ،یعنی جنسی را که با آن پول میتوان خرید،
ببینند .به زبان سادهتر افرادی که «توهم پولی»
حاد دارند ،عموما چنین ترجیحی میدهند« :اگر
درآمد من  2درصد کاهش یابد خیلی بد است،
اما اگر  2درصد افزایش یابد ولی تورم 4درصدی
وجود داشته باشد ،آنقدرها هم بد نیست ».به
نظر فیشر در یک دنیای ایدهآل تغییرات سطح
قیمت هیچ تاثیری بر تولید و اشــتغال نخواهد
داشــت در حالیکه در دنیای واقعی که مردمش توهم پولی دارند ،تورم
و رکود ضررهایی شدید به همراه خواهد داشت.
فیشر طی  40سال همین نظرش را در مورد چیزی که خودش «رقص
دالر» مینامید نشان داد و چندین طرح برای «پایدارسازی» پول یا همان
پایدارســازی سطح قیمت ارائه داد .او یکی از اولین اقتصاددانانی بود که
دادههای اقتصاد کالن را که شــامل حجم پول ،نرخ بهره و سطح قیمت
میشد ،مورد تحلیل و آزمون آماری قرار داد .در اواخر دهه  20تکنیکی را
ارائه داد که بعدتر تحت نام «وقفههای توزیعشده» شناخته شد.
مطالعات فیشر در زمینه اقتصاد پولی بیش از دیگر زمینههای مورد
ن دلیل بود که رقیبی
تحقیق او به سطوح انتزاعی میپرداخت و به همی 
جدی برای او در اروپا پدید آورد .کنوت ویکســل اقتصاددانی ســوئدی
بود که نقطه آغازین تحلیلش را بر نرخهای بهره یک سیســتم تغییرات
کمی
در یک اقتصاد واقعی قرار داد؛ این در حالی بود که فیشــر نظریه ّ
پولــش را با قیمتهــای بلندمدت توضیح میداد .گرچــه هردوی این
[ وهم پول

سال چاپ1928 :

اگر به سال چاپ کتاب دقت کنید میبینید که اندکی پیش از آغاز بحران بزرگ را
نشان میدهد .در آن زمان فدرال رزرو به تازگی پا گرفته بود و بسیاری امیدوار بودند که
با کنترل تورم بتوان فراز و فرودهای شدید دورهای را کنترل کرد .فیشر در این کتاب
سعی دارد به دیگران بفهماند که دالر چیزی ثابت نیست و اگر کسی چنین فرضی کند
با خطر روبهرو خواهد شد .کتاب تورم و کاهش قیمت را بسیار ساده و روشن توضیح
میدهد و در همینجاست که فیشر بر روی اهمیت شاخص قیمت دست میگذارد.
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اقتصاددانها از نظریاتشان این نتیجه را گرفتند
که سیاستگذاریهای پولی هر دولت ،در قلب
بحــران اقتصادی قرار دارد ،اختالف نظرشــان
چیزی نبود که در دوران حیاتشــان حل شده
باشد و اتفاقا نیم قرن بعد تبدیل به جدلی جدید
بین سیاستگذاران کینزی و پولگرا شد.
JJکاهش قیمت بدهی
فیشــر پس از ســقوط بازار بورس در سال
 ،1929کــه بحران بــزرگ را در پی داشــت،
نظریهای را برای بحرانهای اقتصادی توسعه داد
که نامش بدهی-رکود بود .این نظریه بحران را
به حباب اعتباری مربوط میکرد .زمانی که یک
اقتصاد در حالت صعودی قرار داشته باشد ،عوامل
اقتصادی که به دنبال ســود بســیار باال بودند،
بدهی خود را باال میبرند تا بتوانند ســود بیشتری به دست بیاورند .این
موضوع زمانی که حباب اعتباری بترکد ،تاثیرات بســیار بدی بر اقتصاد
خواهد گذاشت :سقوط سطح قیمت داراییها ،کاهش شدید ثروت خالص
کسبوکارهای مختلف که منجر به ورشکستگی بسیاری از آنها میشود،
ســقوط ســود ،افت خروجی و تجارت و اشتغال ،بدبینی و از بین رفتن
اعتماد به بازار ،احتکار پول ،کاهش نرخ بهره اسمی و افزایش نرخ بهرهای
که با تورم تنظیم شده و. ...
فیشر میگوید در همین دوران که بدهکاران با فروختن داراییها سعی
در از بین بردن بدهی اسمی خود دارند ،کاهش قیمتی که پدید میآید
مانع از کاهش بار حقیقی بدهی میشود .در این زمان با اینکه بازپرداخت
بدهی باعث کاهش حجم پولی میشود که بدهکاریم ،از آنجایی که ارزش
واقعی دالر رو ب ه افزایش است ،این فرایند به اندازه کافی سرعت ندارد.
پیش از اینکه در ســال  1929بازار بورس سقوط کند ،فیشر نگاهی
خوشبینانه به وضعیت داشت .نظر او این بود که قیمت اوراق دائما رو به
رشد خواهند بود و در حال حاضر تنها لرزههایی خفیف را تجربه میکنند
و هنوز خیلی زمان باقی مانده تا به اوج خود برسند .این اظهارنظرها تنها 9
روز پیش از سقوط بازار بورس صورت گرفت .سقوطی که باعث شد فیشر
حجم زیادی از ثروت شخصی خود و اعتبار آکادمیکش را از دست بدهد و
به همین خاطر ،نظر او درباره بدهیها و بحرانهای اقتصادی خیلی جدی
گرفته نشده و میدان را به اقتصاد کینزی واگذار کرد .با همه اینها پس از
رکود اواخر دهه اول قرن بیست و یکم اقبال به سمت نظرات او بیشتر شد.
استیو کین رکود سال  2008را با استفاده از بسطی که هایمن مینسکی
بر روی نظریه کاهش قیمت بدهی فیشر ایجاد کرده بود ،پیشبینی کرد
و امروزه این نظریه ،اصلیترین نظریهای اســت که نام فیشر با آن پیوند
خوردهاست.

بنابر منحنی فیلیپس تورم باال ،موجب باال رفتن سریعتر دستمزدها میشود و از طریق فریب دادن
نیروهای بیکار آنها را به این فکر میاندازد که حقوقها افزایش پیدا کرده و این درحالی است که این
افزایش به صورت اسمی است و باید تورم را از آن کسر کنیم.

[  6ایــده بزرگ  .5اقتصاد و آگاهی ]

مخالف تمامقد کینز

رابرت لوکاس ،اقتصاددانی که تاثیر آگاهی مردم بر معادالت بیروح ریاضی را نادیده نگرفت

رابرت امرسون لوکاس جونیور اقتصاددانی است
که در سال  1995موفق به دریافت جایزه نوبل شد.
دلیــل اصلی دریافت این جایزه کاری بود که او در
بسط و استفاده از نظریه «توقع عقالنی» کرد .توقع
عقالنی یک فرض مربوط به اقتصادسنجی بوده و
در پژوهش درباره آن ،لوکاس متوجه شد که افراد
بر اســاس تجاربی که از گذشته و پیشبینیهایی
که از آینــده دارند ،تصمیماتی اقتصــادی اتخاذ
میکنند که این تصمیمــات به نوبه خود باعث از
بین رفتن تاثیراتی میشــود که دولتها توقع آنها
را از سیاســتهای مالیاتی و پولی خود داشتهاند.
این نظریه لوکاس که در اواســط دهه  70میالدی
و پس از بحران ســاختاری در سرمایهداری غربی،
توجه بســیاری را به خود جلب کرده بود در تضاد
کامل با نظر جان مینارد کینز در اقتصاد کالن بود و
کارایی دخالت دولت در مبادالت داخلی را زیر سوال میبرد .تا پیش از لوکاس
فرض بر این بود که منحنی فیلیپس نشــان میدهد که حکومت با افزایش
تورم میتواند موجب کاهش نرخ بیکاری شود .بنابر منحنی فیلیپس تورم باال،
موجب باال رفتن سریعت ِر دستمزدها میشود و از طریق فریب دادن نیروهای
بیکار آنها را به این فکر میاندازد که حقوقها افزایش پیدا کرده ،این درحالی
اســت که این افزایش به صورت اسمی بوده و باید تورم را از آن کسر کنیم.
نیروهای بیکاری هم که با رشــد حقوقها در بازار کار روبهرو هستند تمایل
بیشتری برای استخدام شدن پیدا میکنند و به این ترتیب نرخ بیکاری افت
میکند .لوکاس اینگونه استدالل میکرد که کارگران را نمیتوان چندین و
چندبار فریب داد و در نهایت باال بردن تورم نمیتواند منجر به افت بیکاری
شود .اینجا ،جایی است که او از «بیتاثیری سیاستگذاری» سخن گفته که
بنابر آن اگر مردم دارای «توقعی عقالنی» باشند ،این نوع سیاستگذاریهای
دولتی برای مداخله بیش از اینکه موجب بهبود وضعیت اقتصاد شود ،در این
سیســتم «نویز» ایجاد میکند .در مدل توقع عقالنی که توسط جان ماث
ایجاد شد ،فرض بر این بود که توقعات عاملهای اقتصادی شاید غلط باشند،
اما به طور میانگین و در طوالنیمدت درست هستند .به عبارت بهتر گرچه
آینده را نمیتوان کامل پیشبینی کرد اما نمیتوان چنین هم فرض کرد که
توقعات عوامل اقتصادی به صورت سیستماتیک غلط هستند .همین مدل و
پیشفرضها بود که بعدا توسط لوکاس در اقتصاد کالن هم استفاده شد و به
اوج اهمیت خود رسید.
«JJنقد لوکاس»
نقد لوکاس برخالف ظاهرش آرای افرادی نیست که به او نقد داشتهاند،
بلکــه بر عکس نظریهای از خود او برای نقد عملکرد اقتصاد کالن در جهان
است .همانطور که گفته شــد لوکاس در اواسط دهه  70بنیادهای نظریه

اقتصاد کالن را که کینزی بود به چالش کشــید و
ادعــا کرد که مدل اقتصاد کالن باید به عنوان یک
مدل «تجمیع»شده از مدلهای اقتصاد خرد ساخته
شود .لوکاس که میدانست «تجمیع» چیزی نیست
که به لحاظ نظری در یک مدل مشخص قابل اجرا
باشــد ،یک نظریه انتقادی را ایجاد کرد که پیکان
هدفش سیاستگذاریهای اقتصادی بود و نامش
را هم گذاشــت «نقد لــوکاس» .طبق این نظریه
روابطی که در اقتصاد به چشــم میخورند ،مانند
رابطــه بین تورم و بیکاری ،میتوانند در مواجهه با
سیاستگذاریهای اقتصادی تغییرکنند.
طبق «نقد لوکاس» پیشبینی کردن آثار یک
تغییر در سیاســتگذاریهای اقتصادی ،آن هم با
تکیه بر صرفا روابط مشاهدهشده در دادههای تاریخی
که «به شدت تجمیع شده و دور هم چیده شدهاند»
عملی سادهلوحانه است .این نقد هدف خود را بر روی قواعد تصمیمگیری در
مدلهای کینزی  -مثال «تابع مصرف» -قرار داد و ادعا کرد که این قواعد را
نمیتوان «ساختاری» در نظر گرفت؛ زیرا «ساختاری» یعنی چیزی ثابت در
برابر تغییراتی که در متغیرهای سیاستگذاریهای اقتصادی دولتی وجود
دارد .لوکاس که با این اثرش به منتقد سرسخت مدلهای پیشبینیکننده
اقتصاد کالن ســنتی تبدیل شده بود ،دیگر به روشنی میتوانست ادعا کند
که رابطه بین متغیرهای تجمیعشده که در دادههای اقتصاد کالن مشاهده
میشوند ،با تغییر سیاستهای اقتصاد کالن تغییر میکنند و در نتیجه ثبات
الزم را برای تحلیل ســاختاری ندارند .این استدالل به صورت ضمنی بیانگر
این بود کــه مدلهایی که مبنای خرد دارند برای پیشبینی تاثیر تغییرات
سیاستگذاری مناســبترند زیرا بنابر فرض تغییرات سیاستگذاریهای
اقتصاد کالن الیه زیرین اقتصاد کالن را که همان ساختار خرد باشد ،تغییر
نمیدهد .این ادعای لوکاس در کنار ادعای بسیاری افراد دیگر نظیر میلتون
فریدمن باعث یک پارادایم شیفت و انقالب در اقتصاد کالن شد و چیزی تحت
عنوان «بنیادهای خُ رد» پیش روی تاریخ اقتصاد قرار داد.

رابرت لوکاس
لوکاس در سپتامبر 1937در
یاکیمایواشنگتنبهدنیاآمد
و در22سالگی از دانشگاه
شیکاگو در رشته تاریخ مدرک
کارشناسی خود را گرفت .زمانی
که در سال 1959دانشجوی
دانشگاه برکلی بود به دلیل
مشکالتمالیمجبورشدبه
دانشگاه شیکاگو بازگردد و در
سال 64دکتری خود را در رشته
اقتصاد با این پایاننامه اخذ کرد:
«جابهجایی کار و سرمایه در
بخش تولیدی ایاالت متحده:
 .»1958-1929لوکاس که
نظریاتشتاجاییبهاقتصاد
مارکسیستینزدیکاستچنین
باور داشت که اقتصاد عامل
اصلی محرکه تاریخ است .او که
در سال 95نوبل اقتصاد گرفت
در سالهای اخیر در دانشگاه
شیکاگومشغولبهتدریس
بودهاست.

کتابشناسی
[درسگفتارهایی درباره رشد اقتصادی

سال2002 :

این کتاب مجموعهای از نوشتهها و سخنرانیهای لوکاس است که توسط
خودش جمعآوری شــده .فصول مختلف این کتاب در ابتدای راه خود به این
مسئله میپردازند که چگونه میتوان در اقتصاد رشد پایدار داشت و اینکه چرا
رشد در کشورهای مختلف در قرن بیستم متفاوت بود و اینکه انقالب صنعتی
چگونه باعث جهش رشد اقتصادی شد.
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روایت اقتصاددانان

جمالتی که اقتصاد را تکان داد

هـا
ایـدههها
اید

آدام اسمیت

ریچارد تیلر
من کامال طرفدار این هستم که مسائل مالی مربوط به خانوارها را از
اول در مدرسه به بچهها یاد بدهیم و این کار را در سن هرچه پایینتر
شروع کنیم .در مورد آموزش در دبیرستان هم به نظرم یادگیری
مفهوم بهره مرکب به اندازه یادگرفتن مثلثات یا حفظ کردن اسم مرکز
ایالتهای امریکا اهمیت دارد.
زندگینامه
ریچارد تیلر اقتصاددان امریکایی در سال  ۱۹۴۵در نیوجرسی متولد شده است .او دکترای
خود را از دانشگاه راچستر دریافت کرده و در همین دانشگاه و نیز در دانشگاههای کورنل،
بریتیشکلمبیا و شیکاگو بوت تدریس کرده است.
موفقیتها
تیلر در ســال  ۲۰۱۷به دلیل پژوهشهایش در خصوص علم اقتصاد رفتاری به صورت
مشترک برنده جایزه نوبل اقتصاد شد .کتاب او با عنوان «بدرفتاری :علم اقتصاد رفتاری»
که در سال  ۲۰۱۵منتشر شد با استقبال زیادی مواجه شد و نشان میدهد که مردم لزوما
مطابق با نظریههای اقتصادی رفتار نمیکنند.

انگوس دیتون
شک دارم که اگر دونالد ترامپ آدم دیگری بود،اینقدر راضی و
خوشحال از کار درمیآمد .اما ترامپ همواره دارد به دیگران میگوید که
چه زندگی بینظیری دارد و چه کارهای بزرگی انجام داده است و همیشه
هم درنهایت موضوع به درآمد او برمیگردد .اصوال هم همین است.
اگر از مردم بپرسید که زندگیشان چطور است ،به صورت کلی دارند به
درآمدشان اشاره میکنند.
زندگینامه
انگوس دیتون اقتصاددان و نویســنده انگلیسی -امریکایی است که در سال  ۱۹۴۵در
ادینبورگ اسکاتلند متولد شد .او دکترایش را از دانشگاه کمبریج دریافت کرده است و
اکنون استاد افتخاری اقتصاد و امور بینالملل در موسسه وودرو ویلسون و استاد اقتصاد
در دانشگاه پرینستون است.
موفقیتها
پژوهشهای دیتون بیشتر روی فقر ،نابرابری ،رفاه و توسعه اقتصادی متمرکز است .او در
سال  ۲۰۱۵جایزه نوبل اقتصاد را بابت تحلیلهایش درباره مصرف ،فقر ،رفاه و نحوه واکنش
مردم کشورهای فقیر به تحوالت اقتصادی دریافت کرد.
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تالش یکسان ،دائمی و بیاختالل هر انسان برای آنکه وضعیت خودش
را بهتر کند – یعنی همان اصلی که غنای عمومی و ملی و حتی خصوصی از
آن نشات میگیرد -اغلب آنقدر قدرتمند هست که متضمن پیشرفت
طبیعی و بهبود همهچیز باشد؛ و این به رغم زیادهرویهای دولت و
ایرادهای بزرگ در مدیریت و اداره امور حاصل میشود.
زندگینامه
آدام اسمیت در حدود سال  ۱۷۲۳میالدی (تاریخ نامشخص) در اسکاتلند متولد شد .او
در چهاردهسالگی تحصیل در دانشگاه گالسکو را شروع کرد و بعد هم به تحصیل در کالج
بالیول در دانشــگاه آکسفورد ادامه داد .اسمیت سالهای زیادی را به تدریس اقتصاد و
تالیف کتاب در حوزههای اقتصاد و فلسفه گذراند.
موفقیتها
آدام اسمیت به عنوان پدر تجارت آزاد مدرن و نیز تدوینکننده اصلی مفهوم تولید ناخالص
داخلی شناخته میشود .مهمترین اثر او «ثروت ملل» است که به توسعه صنعتی در اروپا
میپردازد .اما کتاب «نظریه عواطف اخالقی» او نیز شــهرت زیادی دارد .اقتصاددانان از
نظریات اسمیت برای تدوین نظریه کالسیک اقتصادی بهره بردهاند.

کریستین الگارد
اگر زنان در نسبت مشابهی با مردان ،شاغل میبودند سطح تولید
ناخالص داخلی در کشوری مثل هند به اندازه  ۲۷درصد باال میرفت .اما
این موضوع حتی باعث میشد تولید ناخالص داخلی در ژاپن به اندازه
 ۹درصد و در امریکا نیز به اندازه  ۵درصد زیادتر شود .این دیگر فقط
یک مسئله اخالقی نیست ،حتی بحث فلسفی هم نیست ،بلکه از لحاظ
اقتصادی درست است.
زندگینامه
کریستین الگارد در سال  ۱۹۵۶در پاریس متولد شده است و ریاست صندوق بینالمللی
پول را از جوالی سال  ۲۰۱۱تاکنون و در دو دوره پیاپی به عهده داشته است .او اولین زنی
است که به این پست رسید .الگارد در دانشگاههای مریلند امریکا و نیز در پاریس درس
خوانده و برای شرکت حقوق بینالملل بیکر و مکنزی در شیکاگو کار کرده است.
موفقیتها
الگارد پیش از ریاست صندوق بینالمللی پول در زمانهای مختلف در فرانسه وزیر امور
اقتصادی ،وزیر امور مالی و اشتغال ،و نیز وزیر کشاورزی و شیالت بوده است .او در سال
 ۲۰۱۴از سوی مجله فوربز به عنوان پنجمین زن قدرتمند دنیا معرفی شد و در سال ۲۰۱۷
نیز رتبه هشتم را در فهرست صد زن قدرتمند جهان در فوربز به خود اختصاص داد.

انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها،
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی ،فقط در آمریکا باعث مرگ ساالنه  58هزار نفر میشود .بنابراین
رسوایی تقلب «فولکس واگن» در آزمایشهای آلودگی هوا

میلتون فریدمن
فقط بحران -چه واقعی و چه ظاهری -است که میتواند باعث ایجاد
تغییر واقعی شود .وقتی بحران رخ میدهد ،باید ایدههایی را که از
قبل وجود داشتهاند بگیریم و بر اساس آنها اقدام کنیم .این چیزی
است که به نظر من میتواند عملکرد اصلی ما را تشکیل دهد :اینکه
آلترناتیوهایی برای سیاستهای موجود پیدا کنیم و آنقدر آنها را زنده
و در دسترس نگه داریم تا اینکه امر سیاسی غیرممکن به امر سیاسی
اجتنابناپذیر بدل شود.
زندگینامه
میلتون فریدمن اقتصاددانی امریکایی بود که در سال  ۱۹۱۲در سانفرانسیسکو متولد
شد و در سال  ۲۰۰۶درگذشت .او دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد
و سالها نیز به تدریس در دانشگاه شیکاگو مشغول بود و نظریههای مختلفی درباب
بازار آزاد تدوین کرد.
موفقیتها
فریدمن که بیشتر از هر چیز به اعتقاد شدیدش به سرمایهداری بازار آزاد شهرت دارد،
در سال  ۱۹۷۶جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد .او نظریههای زیادی در خصوص بازار
آزاد و اقتصاد کالن ارائه داد که با دیدگاههای اقتصاددانان کینزی در تناقض بود.

جوآن رابینسون
پیشرفت اصوال آهسته است چون به شدت اینرسی فکری وجود دارد.
گاهی موضوعات مشکلداری وجود دارند که هیچ روش توافقشدهای
برای نشاندادن خطاهایشان وجود ندارد و وقتی اینطور میشود،
دکترینهای مربوط به آن عمری طوالنی پیدا میکنند .یک استاد
دانشگاه همان چیزی را که قبال یاد گرفته تدریس میکند .دانشجوی او
هم با احترام برای استادش ،به شدت در مقابل منتقدان او سینه سپر
میکند؛ تنها به همین علت که رابطه استاد و شاگردی بین آنها وجود
داشته است.
زندگینامه
جوآن رابینسون اقتصاددانی انگلیسی در سال  ۱۹۰۳شد و در سال  ۱۹۸۳درگذشت.
رابینســون در دانشگاه کمبریج تحصیل کرد و در همان دانشگاه و نیز در کینگز کالج
درس میداد .او در عین حال اولین زنی بود که به صورت افتخاری عضو ارشــد کینگز
کالج انگلیس شد.
موفقیتها
رابینســون به توسعه نظریه اقتصادی کینزی شهرت دارد .او در سال  ۱۹۳۳با انتشار
کتاب «اقتصاد رقابــت ناقص» توجه زیادی را به خود جلب کــرد و در دهههای بعد
کتابهایی نیز نوشت که ایدههایی از اقتصاد مارکسیستی و نیز اقتصاد چین در دوران
مائو را در خود داشتند.

جیمز جی .هکمن
بیشترین بازگشت سرمایه در برنامههای توسعه دوران کودکی بچههای
خانوادههای محروم تنها در شرایطی رخ میدهد که سرمایهگذاری را
هرچه زودتر  -از تولد تا پنج سالگی -شروع کرده باشید .سن سه یا
چهارسالگی دیگر دیر است چون اصوال مهارت ،مهارت میآورد و این کار
به شکلی تکمیلشونده و پویا انجام میپذیرد و بنابراین نباید آن را
عقب انداخت .برای رسیدن به بهترین بازدهی و تاثیر ،باید تالشها را
روی اولین سالهای زندگی کودکان محروم متمرکز کنیم.
زندگینامه
جیمز جی .هکمن اقتصاددانی امریکایی است که در سال  ۱۹۴۴در شیکاگو متولد شده
است .او مدرک تحصیل در رشته ریاضیات را از کالج کلرادو و مدرک دکترای خود را از
دانشگاه پرینستون دریافت کرده است .او پیشتر به دولت باراک اوباما مشاوره میداد.
موفقیتها
جیمز هکمن در ســال  ۲۰۰۰جایزه نوبل اقتصاد را بابت روش موسوم به اصالح هکمن
دریافت کرد .او به دلیل تحقیقاتش روی اقتصاد کار ،به خصوص درباب تاثیر اقتصادی
برنامههای مهارتآموزی زودهنگام به کودکان محروم ،نابرابری و توسعه انسانی شهرت
زیادی دارد.

آلن گرینسپن
فساد ،اختالس ،تقلب ،اینها همگی ویژگیهایی هستند که در همهجا
دیده میشوند .چه بخواهیم و چه نخواهیم ،متاسفانه ماهیت انسان
با همین ویژگیها کار میکند .کاری که اقتصادهای موفق توانستهاند
انجام بدهند این است که این ویژگیها را در پایینترین سطح ممکن
نگه دارند .اصوال هیچوقت کسی موفق نشده که کل اینها را از میان
بردارد.

زندگینامه
آلن گرینسپن اقتصاددانی امریکایی است که در ســال  ۱۹۲۶متولد شده است و در
دانشگاههای نیویورک و کلمبیا درس خوانده است .او در سالهای  ۱۹۸۷تا  ۲۰۰۶ریاست
فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) را به عهده داشت و دارنده یکی از طوالنیترین سوابق
در مدیریت اقتصادی در دولت امریکاست.
موفقیتها
آلن گرینسپن از حامیان سرسخت سرمایهداری لسهفر و بهرهرساندن به خود است .او
در دوران ریاستجمهوری جرالد فورد و به عنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی او
سیاستهایی را دنبال کرد که باعث کاهش نرخ تورم امریکا از  ۱۱درصد به  ۶.۵درصد
شد .در عین حال منتقدان او میگویند سیاستهای دهههای بعد او یکی از عوامل بروز
بحران مالی سال  ۲۰۰۸بوده است.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوچهار ،مرداد 1397

23

روایت کارآفرینان

جمالتی که شما را کارآفرین میکند

هـا
ایـدههها
اید

آمانیکو اورتگا
موفقیت در کسبوکارتان بستگی به این دارد که ایدهای ارائه دهید که
تازهترین کاالها و خدمات را با قیمت پایین عرضه کند .برای این کار باید فرمولی
برای کاهش هزینهها داشته باشید یعنی یک کسبوکار کامل که در آن تولید،
توزیع و فروش به صورت بکپارچه انجام شود.
وقتی که راهی را شروع کردید دیگر نمیتوانید در مسیر برای خودتان محدودیت
قایل شوید .همیشه این مشتری است که باید مدل کسبوکار شما را مشخص
کند .همیشه سعی کنید مشتری را با آخرین مدل و تکنولوژی ،بهترین طراحی و
خدماترسانی بیرقیب اغوا کنید.

لری پیج
میخواهید به صورت خالصه بداید که چطور میشود دنیا را تغییر داد؟ همیشه
روی چیزی کار کنید که بیش از اندازه هیجانانگیز است.
بسیاری از شرکتها هستند که در بلندمدت به موفقیت نمیرسند .آنها اساسا کجای راه
را اشتباه میروند؟ معموال از آینده غافل میشوند .من سعی دارم که روی آینده تمرکز
کنم :آینده قرار است چگونه باشد؟ چطور میتوانیم به آینده شکل بدهیم؟ و چطور
میتوانیم شرکت را به گونهای سازماندهی کنیم که به سمت آن آینده پیش برود؟
اگر قرار بود که بزرگترین محرک ما در کار پول باشد باید سالها قبل شرکت را
میفروختیم و االن روی ساحل لم میدادیم.

زندگینامه
آمانیکو اورتگا مالک عمده سهام شرکت ایندیتکس است ،بزرگترین خردهفروشی پوشاک دنیا و
شــرکت مادر تولیدکننده برند زارا .او در سال  1936در اسپانیا به دنیا آمد .از  13سالگی به عنوان
پادوی یک مغازه لباسفروشی آغاز به کار کرد .اورتگا نخستین شعبه فروشگاه زارا را در سال 1975
تاسیس کرد و حال ثروتی معادل  74.3میلیارد دالر دارد.
موفقیتها
اورتگای  82ساله یک جمله معروف دارد« :تا روزی که زندهام کار میکنم ».او که در شرایط سخت
اسپانیا در زمان جنگهای داخلی این کشور بزرگ شد ،از همان نوجوانی با حضور در بازار کسبوکار
توانست رفتهرفته با پیچ و خمهای کار آشنا شود .بعد از ازدواجش با روزاریو مِرو راه و روش دوخت
لباسهای زنانه را آموخت و با اینکه تحصیالت عالی نداشت توانست با تمرکز بر روی بازار پوشاک
و تولیدات مد روزی که نسبت به بسیاری از برندهای دیگر کیفیت و قیمت مناسبتری داشتند به
شهرت و موفقیت برسد.

برنارد آرنو

لری پیچ مدیرعامل شرکت آلفابت است ،هلدینگی که گوگل در زیرمجموعه آن قرار دارد .او سال
 1973در میشیگان امریکا به دنیا آمد .پس از تحصیل در رشته علوم کامپیوتر دانشگاه میشیگان،
برای دوره دکترا به دانشگاه استنفورد رفت و آنجا با سرگی برین آشنا شد .این دو نفر روی موتور
جستوجوگری کار کردند که حاال همه دنیا آن را با نام گوگل میشناسند .ثروت لری پیج حاال به
 55.4میلیارد دالر میرسد.
موفقیتها
لری پیج یکی از چهرههای معروفی اســت که در جوانی به ثروت و شهرت بیش از اندازه رسیدند.
حضور کسانی مانند او بود که به تکنولوژیهای جدید در امریکا پر و بال داد و نام سیلیکون ولی را
بر سر زبانها انداخت .لری پیج از جمله مدیران نسل جوان امریکا به شمار میرفت که حتی محیط
کار را هم دگرگون کردند و فضاهای تفریحی ،گپ و گفت و بازی را برای زنده نگه داشتن خالقیت و
انرژی کارمندان به شرکت افزودند.

جک ما

من تمام مدت با خالقیت سروکار دارم .بخش جالب کار برایم این است که این خالقیت
را تبدیل به واقعیت کسبوکار در سراسر جهان کنم .برای توفیق در این کار باید با
نوآوران و طراحان در ارتباط باشید و البته سعی کنید به ایدههایشان زندگی ببخشید.
من آدم عجولی هستم اما خودم را کنترل میکنم .به نظرم در حوزه کار مهمترین نکته این
است که موقعیت خودتان را در بلندمدت ارزیابی کنید و زیادی عجول نباشید.
وقتی مدیریت لوئی ویتون را در دست گرفتم همه میگفتند «این شرکت همین
حاال هم شرکت بزرگی است ،دیگر بیشتر از این چه کار قرار است بکنی؟» از آن زمان
تاکنون موفقیت را چند برابر کردهایم.
زندگینامه
برنارد آرنو ثروتمندترین مرد فرانسه اســت و رئیس شرکت پوشاک و کاالهای لوکس LVMH
(شرکت مادر لوئی ویتون) که در سال  2017درآمدش به  42.6میلیارد دالر رسید .آرنو سال 1949
در شمال فرانسه به دنیا آمد .پس از گرفتن مدرک مهندسی به شرکت پدرش پیوست که در حوزه
امالک فعال بود .او از سال  1984وارد حوزه کاالهای لوکس شد و حاال ثروتی بالغ بر  72.1میلیارد
دالر دارد.
موفقیتها
یکی از اساســیترین تصمیمات آرنو هنگام ورودش به حوزه تجارت کاالهای لوکس این بود که
شرکت در آستانه ورشکستگی کریستین دیور را خرید و تمام قسمتهایش را جداگانه به فروش
رساند و پس از آن از درآمدی که به دست آمد سهام عمده  LVMHرا از آن خود کرد و بعد به سراغ
برندهای دیگری مانند فندی ،تگ و بولگاری رفت.
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زندگینامه
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به من میگویند جک دیوانه .به نظرم دیوانگی چیز خوبی است .ما دیوانهایم اما
احمق نیستیم.
به جوانها اعتماد کنید ،به خالقیت این نسل اعتماد کنید .آنها میسازند
و هر روز شکل خالقیت را تغییر میدهند .تمام مشتریان هم شبیه هم
هستند :چیزهای تازه میخواهند ،چیزهای ارزان میخواهند ،چیزهای تازه خوب
میخواهند ،چیزهای منحصر به فرد میخواهند .اگر بتوانیم اینها را تولید کنیم
همه به سمتمان میآیند.
باید از رقبایتان درس بگیرید اما هیچوقت از آنها کپی نکنید .کپی کردن مرگ
کسبوکار است .من وقتی خودم هستم میتوانم خوشحال باشم و نتایج خوبی بگیرم.
زندگینامه
جک ما موسس و رئیس شرکت علیبابا است ،بزرگترین شرکت تجارت الکترونیک در چین .او در
سال  1964به دنیا آمد و از  12سالگی به صورت خودآموز زبان انگلیسی را فراگرفت .همین دانستن
زبان انگلیسی باعث شد که بعدتر به عنوان مترجم تاجران امریکایی مشغول به کار شود .او علیبابا
را در سال  1999تاسیس کرد و حاال ثروتش به  43.4میلیارد دالر میرسد.
موفقیتها
جک ما در مورد شکستهای جوانیاش گفته« :در چین امتحانی هست که جوانها برای ورود به
دانشگاه باید در آن شرکت کنند .من سه بار در این امتحان شکست خوردم .من شکستهای زیادی
را تجربه کردهام .یک بار برای استخدام در پلیس رفتم که گفتند به درد کار نمیخورم ،حتی برای
استخدام در فستفود کیافسی هم مصاحبه دادم 24 ،نفر در این مصحبه شرکت کردند و  23نفر
قبول شدند ،همه جز من ».موفقیت بزرگ او این بود که هرگز ناامید شد.

انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها،
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی ،فقط در آمریکا باعث مرگ ساالنه  58هزار نفر میشود .بنابراین
رسوایی تقلب «فولکس واگن» در آزمایشهای آلودگی هوا

موكش آمبانی

استیو بالمر
مهمترین امتیاز تكنولوزی اطالعات این است كه مردم را توانمند میكند تا كاری
را كه میخواهند انجام دهند .به مردم اجازه میدهد خالق باشند ،مولد باشند
و چیزهایی را بیاموزند كه قبال نمیتوانستند و برای همین است كه این حوزه با
پتانسیلهای بسیار سروكار دارد.
ممكن است ما آگاه باشیم كه جهان به چه سویی میرود اما این باور ما ممكن
است به خطا برود مگر اینكه با مشتریها در ارتباط باشیم .البته هیچچیز نمیتواند
جای نوآوری را بگیرد اما نوآوری هم نمیتواند جایگزین ارتباط با مشتری باشد.
شركت ما باید شركتی باشد كه اول از هرچیز به كاركنانش قدرت و توانمندی
بدهد.
زندگینامه
استیو بالمر مدیرعامل سابق مایكروسافت است و بزرگترین سهامدار حقیقی این شركت .او سال
 1956در شهر دیترویت در امریكا متولد شد .از كودكی به ریاضیات عالقه داشت .بالمر دوره دانشگاه
را در هاروارد گذراند و در دو رشــته ریاضیات و اقتصاد تحصیل كرد ،در همین دانشگاه بود كه با
بیل گیتس آشنا شد .بالمر در سال  1980به تشویق بیل گیتس دانشگاه را رها كرد و به تیم گوگل
پیوست .ثروت او اكنون به  37.7میلیارد دالر میرسد.
موفقیتها
استیو بالمر پس از استعفای بیل گیتس از جایگاه مدیرعاملی شركت مایكروسافت جانشین او شد و
از زمان آغاز مدیریت او درآمد این شركت سه برابر شد .مایكروسافت البته در بسیاری از حوزهها از
اپل و گوگل عقب ماند اما خود بالمر این روشنبینی را داشت كه  4درصد از سهام توئیتر را بخرد و
سود زیادی از این محل نصیب او شد.

فیل نایت

نمیگویم كه باید كلمه جاهطلبی را از واژهنامه كارآفرینی حذف كرد اما جاهطلبی هم
باید واقعبینانه باشد .باید حواسمان باشد كه هركاری را نمیتوانیم انجام دهیم.
به یاد داشته باشید كه هیچ موفقیتی یكشبه به دست نمیآید .باید خودتان
را وقف كار كنید و تنها روی كار تمركز كنید .هیچچیز نمیتواند جای سختكوشی
را بگیرد.
من اشتیاق به كار و كارآفرینی را در سنین كودكی از پدرم آموختم .وقتی كه
دبیرستانی بودم ساعتهای بسیاری از روزهای تعطیل را همراه او در محل كارش
میگذراندم .او البته به زندگی شخصی و درسیام كاری نداشت و من یاد گرفتم
كه باید روی خودم حساب كنم.
زندگینامه
موكش آمبانی مدیر صنایع ریالینس است ،بزرگترین مجتمع تصفیه نفت در دنیا .این ثروتمند
هندی در ســال  1957به دنیا آمد .در اواخر دهه  70به امریكا رفت و در رشته كسبوكار دانشگاه
استنفورد تحصیل كرد و بعد از بازگشت به هند در شركت پدرش یعنی صنایع ریالینس مشغول به
كار شد .او در حال حاضر  39.5میلیارد دالر ثروت دارد.
موفقیتها
آمبانی از  24سالگی كار برای شركت پدریاش را آغاز كرد و هرچند در زمره ثروتمندانی به شمار
میرود كه ثروتش را به ارث برده است اما با شروع كار در شركت توانست یك تصمیم بسیار مهم
بگیرد و با ادغام ریالینس با شركتهای مختلفی از جمله نساجی ،پلیاستر و پتروشیمی آن را در
سراسر جهان گسترش دهد .او بعدتر به سراغ حوزه ارتباطات رفت و حاال صاحب یكی از بزرگترین
شركتهای ارتباطات و مخابرات هند محسوب میشود.

خورخه پائولو لمان

هر کارآفرینی باید خودش را برای روزهای تیره و تار زیادی آماده کند ،باید از
صمیم قلب کاری را که انجام میدهد دوست داشته باشد .این دوست داشتن
تبدیل به دلیل محکمی برای رسیدن به موفقیت میشود.
بین کار و زندگی همیشه یک درگیری هست که نمیتوان تغییرش داد ،جنگی
همیشگی میان آسایش و آشوب که در هیچکدام نمیتوان موفق شد اما هردو را
میتوان به نحو تاثیرگذاری مدیریت کرد .اینکه چگونه در این مسیر پیش برویم
کلید موفقیت است.
آدم اول باید خودش را درست بشناسد و بعد از آن میتواند بجنگد و پیش
برود.
زندگینامه
فیل نایت موسس و سهامدار عمده شرکت نایک است ،بزرگترین تولیدکننده کفش و لباس ورزشی
در دنیا .او در سال  1938در پورتلند امریکا به دنیا آمد .تحصیالتش را در دانشگاه استنفورد و در
رشته کسبوکار گذراند و بعد از آن به مدت یک سال دنیا را گشت .سال  1964نایت یک شرکت
تولید کفش ورزشی تاسیس کرد که در سال  1972به نایک تغییر نام داد .ثروت او در حال حاضر به
 31.8میلیارد دالر میرسد.
موفقیتها
شرکت نایک بیش از هزار و  100شعبه در سراسر دنیا دارد و درآمدش در سال به  34میلیارد دالر
میرسد .خود نایت میگوید یکی از دالیل موفقیت او این بود که فرهنگ دویدن در امریکا داشت
اوج میگرفت و او تا قبل آن توانسته بود تبدیل به یک برند شود .قرارداد با ستارگان دنیای ورزش
مانند مایکل جوردن این موفقیت را تضمین کرد.

رویاهای کوچک هم همانقدر انرژی از شما میگیرند که رویاهای بزرگ ،پس
رویاهای بزرگ در سر بپرورانید.
آن سه سالی که در دانشگاه هاروارد گذراندم و زندگی کردن با آدمهایی
فوقالعاده به من آموخت که نهتنها باید بدانم که چگونه باید شریک انتخاب
کنم بلکه انتخاب شرکای عالی مهارتی است که میتوانید یاد بگیرید .اگر وقتتان
را با آدمهای درجهیک بگذرانید میفهمید که چگونه از میانشان دست به
انتخاب بزنید.
در زندگی روزمره یاد میگیرید که چگونه کارهایتان را با بیاخالقی پیش ببرید
اما در بلندمدت همیشه اخالق است که شما را به نتیجه میرساند.
زندگینامه
خورخه پائولو لمان ،ســرمایهگذار و ثروتمندترین شــهروند برزیل اســت .او در سال  1939در
ریودوژانیرو در برزیل به دنیا آمد و تحصیالت دانشگاهیاش را در امریکا و دانشکده اقتصاد دانشگاه
هاروارد طی کرد .سال  1971او و شرکایش یک دفتر خدمات سرمایهگذاری تاسیس کردند که بعدتر
تبدیل به بانک شد .او حاال یکی از سهامداران شرکت مالک برگر کینگ هم به شمار میرود .لیمان
در حال حاضر  27.2میلیارد دالر ثروت دارد.
موفقیتها
لمان یکی از میلیاردرهایی اســت که به صورت حرفهای ورزشکار بوده و فکر میکند که یکی از
دالیل پذیرفته شــدنش در دانشگاه هاروارد هم مهارتش در بازی تنیس بوده است .او در یکی از
معروفترین مسابقات تنیس یعنی ویمبلدون هم سابقه حضور داشته .او حاال شهروند سوئیسی-
برزیلی است و از بزرگترین خیرین حوزه آموزش به شمار میرود.
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کارآفرینی ایرانی

آیا کارآفرینان ایرانی الهامبخش هستند؟

هـا
ایـدههها
اید

عباس موسوی رهپیما
من از زمان شروع كار در مجموعه فومن شیمی همیشه توسعه كار،
تولید محصوالت جدید و افزایش تولید را در دستور داشتهام و معتقدم
هیچوقت برای آنچه كه میتوانستی بشوی دیر نیست .سه نكته در
زندگی هست كه هیچوقت نباید فراموش كرد :اول عشق به زندگی و
زن و خانواده است؛ دوم صداقت در كار و زندگی؛ و سوم هم گذشت.
اگر اینها در زندگی باشد همهچیز خوب خواهد بود.
زندگینامه
عباس موسوی رهپیما متولد سال  1317در شهر فومن است .پدرش تاجر پارچه بود او
از کودکی کارش را در تجارتخانه پدرش شــروع کرد و در کنار تحصیل پارچه خرید و
فروش میکرد .او با گرفتن دیپلم وارد دانشگاه شد و در رشته شیمی نفت در سال 1341
فارغالتحصیل شد و در همین رشته نیز شروع به کار کرد و تحوالت مهمی را در کشور
رقم زد.
موفقیتها
نخستین کار تخصصی او تولید گریس بود و بعد از آن در سال  1355در شهرک صنعتی
رشت به فکر راهاندازی کارخانه فومن شیمی برای تولید ضدیخ ،روغن ترمز و ...افتاد که
آن زمان در کشور تولید نمیشد .کارخانه فومن شیمی همچنان یکی از کارخانههای برتر
تولید محصوالت شیمیایی در کشور است و هماکنون انواع محصوالت شیمیایی خانگی
مانند حشرهکشها (با مارک تارومار) ،ژل سر ،اسپری خوشبوکننده و ...را تولید میکند.
کارخانه فومن شیمی در سال  1390پاالیشگاه تولید قیر نیز راهاندازی کرد.

هاله حامدیفر
مهمترین چیزی كه جوانها این روزها باید با آن بجنگند جو ناامیدی است،
چون كه به هرحال ناامیدی برای ما بیمســئولیتی میآورد و تنبل میشــویم؛
به آدم غصهدار و افسردهای تبدیل میشویم كه خیلی سختی نمیكشد و تنها
سختیاش این است كه غصه میخورد .در حالی كه باید باور داشته باشیم
خیلی كارها میتوانیم انجام دهیم و به هر حال تغییر و تحول در هر كشــوری از
یك جایی شروع میشــود .قشر جوان ما پتانسیلهای باالیی دارند و میتوانند
موفقیت را برای كشور رقم بزنند .باید بپذیریم در محیطی كار میكنیم كه خیلی
چیزها فراهم نیست ولی ما باید بجنگیم و جلو برویم.
زندگینامه
هاله حامدیفر متولد  1351در تهران اســت و در خانوادهای تحصیلکرده بزرگ شد.
او در ســال  1374از رشته داروسازی دانشــگاه تهران فارغالتحصیل شد و در یکی از
داروخانههای جنوب تهران مشغول کار شد ولی خیلی زود مسیر آینده خود را با حضور در
مجموعه انستیتو پاستور ایران و شرکت در پروژه انتقال تکنولوژی در حوزه بیوتکنولوژی
از کوبا و سفر 9ماهه به این کشور تغییر داد.
موفقیتها
حضور در پروژه تولید واکسن لیشمانیا (سالک) که از پروژههای نمونه سازمان بهداشت جهانی بود و
راهاندازی واحد تضمین کیفیت در انستیتو پاستور ایران از جمله موفقیتهای هاله حامدیفر در دهه
 70بود .او ســال  1380به شرکت سیناژن رفت و پس از مدتی مدیرعامل این شرکت دارویی شد .او با
همکاری گروهی از متخصصان در این مجموعه دارویی توانست تحوالت عمدهای در صنعت دارویی
کشور رقم بزند و تولید داروهایی مانند اینترفرون بتا را که برای درمان  MSاست ،در کشور شروع کند.
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تبســم لطیفی
همیشه دلم میخواسته کسب و کار خودم را داشته باشم ،چون فکر
میکنم در این حالت اثرگذاریام بیشتر است .در واقع با کسب و کار
جدید چیزی را خلق میکنیم که قبال وجود نداشته ،ولی تا زمانی که
کارمند باشیم ،همیشه دیگرانی هستند که اگر ما نباشیم وظیفه ما را
شاید حتی خیلی بهتر از ما انجام بدهند.

زندگینامه
تبســم لطیفی که دانشآموخته لیســانس مهندســی برق و فوق لیسانس  MBAاز
دانشگاه شریف است در سال  1364در خرمآباد مرکز استان لرستان متولد شد .او عالقه
بسیاری به کارهای خالقانه داشت و به دنبال آن بود تا استارتآپی نوین در ایران راهاندازی
کند .جرقه این موضوع در کارگاه عملی یکی از کالسهای فوق لیسانس  MBAبرای او
زده شد ،جایی که ایدهاش مورد استقبال استاد و همکالسیهایش قرار گرفت و بعد از آن
به دنبال اجرای این ایده رفت.
موفقیتها
در اسفند سال  1391تبسم لطیفی به فکر راهاندازی سایت مامانپز افتاد و در سال 1393
این استارتآپ رسما کار خود را شروع کرد .نکته مهــم در راهاندازی ســایت مامانپز
خالقیت ویــژه لطیفی و دوستانش در اســتفاده از زنان خانهدار ،اشتغال خانگی ،تنوع
افراد آشپز و راهاندازی ســایتی ویژه برای فروش غذاست.

علیاصغر حاجیبابا
پیشنهادم به جوانانی كه میخواهند كار را شروع كنند این است كه
ابتكار عمل داشته باشند .جوانان هر كاری میخواهند بكنند اول
مطالعه باید داشته باشند و در رشتهای كه تخصص دارند ،وارد شوند؛
پراكندهكاری فایدهای نخواهد داشت .همیشه میگویند همهكاره
هیچكاره است .دوم به تنهایی عمل نكنند و با كمك دوستانشان كار را
شروع كنند .بدون همكاری و كار تیمی نمیتوانند كاری را پیش ببرند .با
جمعآوری سرمایههای كوچك میتوان واحدهای عظیم و بزرگ راهاندازی
كرد.
زندگینامه
علیاصغر حاجیبابا متولد  ۱۳۱۰است و حاال بیش از  ۸۶ســــال سن دارد .او تا ســال
 ۱۳۴۲به شغل آهنفروشی مشغول بود و بعد تصمیم گرفت وارد صنعت شود و با توجه به
شناختی كه از فلزات داشت زمینه ذوب فلزات را انتخاب كرد و اولین كارخانه ریختهگری
ماشینی را راهاندازی كرد.
موفقیتها
حاجیبابا ســــال  ۱۳۴۵مجموعه پارس متال را راهاندازی کرد .همچنین سال ۱۳۵۰
شركت سوفاژكار را تاسیس كرد كه همچنان مشغول تولید قطعات صنعتی و فلزی برای
صنایع مختلف است .عالوه بر اینها در این  ۵۰سال کار واحدهای دیگری نیز راهاندازی
كرد كه تعدادی از آنها همچنان فعال هســتند و به طور كلی در حال حاضر در همه این
مجموعههای صنعتی حدود  ۲۵۰۰نفر به صورت مستقیم مشغول كار هستند.

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

کودکان فقیر؛ توسعه خیالی

عکس :رضا معطریان

لزوم توجه به مفهوم فقر کودکان در سیاستگذاری اجتماعی کشور

بـهـانـه

چند درصد از جمعیت کودک در کشور درگیر فقر هستند؟ به نظر میرسد بررسی این موضوع و ابعاد آن باتوجه به نقش سرنوشتساز کودکان به عنوان سرمایههای آتی هر جامعه،
دارای اهمیت ویژهای است .در این مقاله سعی شده است به ابعاد این موضوع پرداخته شود .در ادامه مقاله میتوانید پاسخ این پرسش را بیابید.

آزاده داوودی
پژوهشگر اقتصادی

چرا باید خواند:
جامعه با انواع متعدد
آسیبها درگیر است؛
فقر کودکان یکی از آن
آسیبهایی است که باید
مورد توجه سیاستگذار
قرار گیرد .خواندن این
مقالهبه شماتوصیه
میشود.

فقر كودك ،عليرغم اینکه در تبیین مفهوم فقر و ابعاد آن مطالعات گستردهای
انجام گرفته اســت ،موضوعي نسبتا جدید اســت که نظر به نقش سرنوشتساز
کودکان به عنوان ســرمایههای آتی هر جامعه ،توجه به این مقوله دارای اهمیت
ویژهای اســت و نیازمند بررس ی بسیاری اســت .در این راستا باید در نظر داشت،
فقر کودک یک پدیده تکبعدی نیست که فقط با تکیه بر درآمد خانوار بتوان آن
را اندازهگیری کرد .به نوعي موضوع ارزشــي و چندبعدي است و در معنای عام به
فقر انسانهای زیر  18سال از منابع مادی ،معنوی و عاطفی الزم برای زنده ماندن
و پیشرفت کردن داللت دارد .براي ارائه ابعاد مختلف این مفهوم تعاريف جامع و
كاملی در مطالعات بینالمللی صورت پذیرفته است .خالصهاي از مهمترين تعريفها
در مورد فقر كودك به شرح ذیل است:
مركز تحقيق و سياستگذاري فقر كودك ()2000؛ این مرکز فقر کودک
 1را رشد كودك بدون دسترسي داشتن به انواع مختلفي از منابع كه براي
بهزيستي و بالفعل کردن پتاسیلهای کودک الزم است ،م یداند .چهار منبعی را كه
كودكان فقير از آن محروماند معاش كافي ،فرصتهايي براي توسعه انسانی ،ساختار
مناسب خانواده و جامعه براي حمايت و پرورش كودك و وجود فرصت بيان میکند.
يونيسف ()2005؛ در تعریفی بیان میکند ،كودكاني كه در فقر زندگي
 2ميکنند ،بچههايي هستند كه از منابع مادي ،معنوي و عاطفي الزم براي
زنده ماندن ،توسعه يافتن و پيشــرفت كردن محروماند ،از حقوق خودشان لذت

نميبرند ،از ظرفيتهايشــان به طور كامل استفاده نميكنند و مثل بقيه اعضاي
جامعه در اجتماع مشاركت نميكنند .بنابراین در این تعريف فقر كودكان بر اساس
حقوق آنها در نظر گرفته میشود و اجزاي فقر كودك صرفا مادي و تابعي از اقتصاد
و جغرافيا در نظر گرفته نمیشود.
موسسه دموكراسي افريقاي جنوبي ()2000؛ فقر كودك را بر حسب چهار
 3دسته از محروميتها شامل درآمد ناكافي (و فرصت ناكافي براي كسب
درآمد) ،كمبود فرصتهاي توسعه انساني ،عدم امنيت اقتصادي و فيزيكی و احساس
عدم قدرت تعریف میکند و فقر کودک را به مثابه محرومیتهای مختلف قلمداد
یکند.
م 
آژانش توسعه بينالمللی كانادا ()2004؛ عدم توانايي در رسيدن كامل
یداند و در این تعريف
 4كودكان به ظرفيتهايشان را معني فقر كودك م 
بر مفهوم حقوق انساني تاکید دارد.
دفتر نمایندگان ارشــد حقوق انسانی ()2002؛ تعریف فقر کودک را بر
 5مبنای حقوق انســانی در زمینــه تغذیه کافی ،جلوگیری از شــیوع
بیماریهای اجتنابناپذیر و جلوگیری از مرگهای زودهنگام ،داشــتن سرپناه و
داشتن آموزشهای اولیه و توانایی حضور در اجتماع بدون محدودیتهای تحمیلی
و  ...بیان کرده است.
بنابرايــن با توجه به مطالعات انجامشــده و تعاریف متعدد و ابعاد گســترده

آکــادمـی

يونيسفمعتقد
است كودكاني
كه در فقر زندگي
ميکنند،بچههايي
هستند كه از منابع
مادي ،معنوي و
عاطفي الزم براي
زنده ماندن ،توسعه
يافتنوپيشرفت
كردن محروماند،
از حقوق خودشان
لذت نميبرند ،از
ظرفيتهايشانبه
طور كامل استفاده
نميكنندومثل
بقيهاعضاي
جامعه در اجتماع
مشاركتنميكنند

درخصوص اندازهگیری فقــر کودک و تعيين راهكارهایي جهت رفع آن توجه به
نقض حقوق كودك به جاي تمركز صرف بر درآمد سرانه خانوارها مشترك بوده و
شاخص چندبعدي همواره مدنظر است.
براساس مطالعات صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد يونيسف56 ،
درصد از كودكان كشــورهاي در حال توسعه شديدا از يك يا چند محروميت رنج
ميبرند .كودكان روستا در مقايسه با كودكان شهرها سطوح باالتري از محروميت
را تجربه ميكنند .همچنين دختران در مقايسه با پسرها در معرض بيشتر خطر
فقر هستند .شدت محروميت از سرپناه و تسهيالت بهداشتي ،مشكالتي هستند كه
بيشترين محروميت كودكان را شامل میشود.
علی رغم اهمیت موضوع ،در حال حاضر در كشــورهاي در حال توسعه هنوز
آمارهاي اوليه در مورد محروميت كودكان جمعآوري نشــده است .بنابراين انجام
مطالعاتي از اين نوع و با تعريف دقيق فقر كودك در کشورهای در حال توسعه از
جمله ايران ،به منظور كســب اطالعات حداقلي درباره ميزان و شدت فقر كودك
و اتخاذ تدابیری در جهت رفع این معضل میبایســت در صدر سیاستهای رفاه
اجتماعی کشور قرار گيرد ،تا بنابر آن امكان مقايسه بينالمللي فراهم شود و برای
چالشهای پیشرو تدابیر مناسبی اخذ شود.
آنچه در زمينه محاسبه فقر کودک در ایران میبایست در نظر گرفته شود آن
اســت که رویکرد فقر چندبعدي باید مدنظر باشــد و از توجه صرف به فقر مادي
اجتناب شود .از این رو در زمینه بررسی فقر کودکان تعامل و همکاری وزارتخانهها
و ســازمانهای مســئول و مرتبط مانند وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی ،وزارت
آموزش و پرورش ،ســازمان بهزستی کشور ،وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشکی و کمیته امداد امام (ره) و ...الزامی است.
درباره فقر کودک در ایران میتوان مولفههایی به شرح ذیل را در نظر داشت:
توجهبهفقردرآمدیوساختارخانوادهکودکان:رویکرد پولی معمولترین
 1روش برای شناســایی و اندازهگیری فقر اســت .در مبحث فقر کودک
رویکرد درآمد ســرانه افراد خانوار محاسبه و کودکانی که کمتر از درآمد سرانهای
درآمدی داشته باشند ،کودک فقیر محسوب میشوند و این بخش کمی کردن فقر
کودکان است .همچنین ساختار خانوار بر میزان فقر کودکان بسیار تاثیرگذار است
به عنوان مثال بررسی تأثیر متغیرهایی مانند باال بودن سن سرپرست خانوار ،تک
سرپرستی (باالخص سرپرست زن خانوار) ،وجود ناامنی غذایی ،وجود فرد معلول و
معتاد در خانوار ،تحصیالت پایین خانواده ،عدم اشتغال سرپرست خانوار و سکونت
در محلههای فقیرنشین از جمله عواملی است که باعث بروز فقر کودکان میشود و
آن را تشدید میکند .در صورتی که در طراحی و اجرا سیاستهای رفاهی به درستی
به این مقولهها توجه شود از ورود کودکان به دایره فقر میتوان جلوگیری کرد.
در نظر گرفتن حقوق انسانی کودکان :با مشخص شدن حقوق کودکان،
 2معیارهای اندازهگیری فقر کودکان براساس حقوق انسانی قابل تشخیص
و تدوین است .براساس قوانین بینالمللی حقوق بشر ،فقر کودک جوانب مختلف
زندگی کودکان از جمله دسترســی به خدمات اولیه ،دسترســی به مراقبتهای

نکتههایی که باید بدانید
[فقر کودک را باید رشد كودك بدون دسترسي داشتن به انواع مختلفي از منابع كه براي
بهزيستي و بالفعل کردن پتاسیلهای کودک الزم است ،دانست.
[چهار منابعي كه كودكان فقير از آن محروماند عبارتاند از :معاش كافي ،فرصتهايي براي
توسعه انسانی ،ساختار مناسب خانواده و جامعه براي حمايت و پرورش كودك و وجود فرصت کافی.
[برای تعيين راهكارهاي جهت رفع فقر کودک ،توجه به نقض حقوق كودك به جاي تمركز صرف
بر درآمد سرانه خانوارها مشترك بوده و شاخص چندبعدي همواره مدنظر است.
[آنچه در زمينه محاسبه فقر کودک در ایران میبایست در نظر گرفته شود آن است که رویکرد
فقر چندبعدي باید مدنظر باشد و از توجه صرف به فقر مادي اجتناب شود.
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بهداشــتی اولیه ،مراقبت از کودکان و پرورش آنها ،جلوگیری سوءتغذیه کودکان،
سواد خواندن ،نوشتن و حساب ،ممانعت و ساماندهی کار کودک و سرمایه اجتماعی
در میان جامعه را در بر میگیرد .در این زمینه یکی از مهمترین چالشهای کودکان
در ایران که بهرهمندی از امکانات آموزشی و بهداشتی را از کودکان سلب میکند و
منجر به عدم استیفای حق کودکان در کشور میشود عدم صدور شناسنامه برای
کودکان با مادر ایرانی است .درخواست اصالح قانون مدنی جهت شناسنام هدار شدن
کودکان با مادر ایرانی تا حدودی باعث رفع مشکالت کودکان بسیاری خواهد شد.
یکی از نکات مهمی که در زمینه کودکان باید در نظر گرفت از بین بردن ناامنی
غذایی و سوءتغذیه در کودکان است .از آنجای ی که ناامنی غذایی کاهش تواناییهای
جسمی و ذهنی فرد و کاهش توان کسب درآمد را درپی دارد و کاهش درآمد خود
دلیل فقر در خانوادههاســت .این چرخه در هر مرحلهای با حمایتهای اجتماعی
میتواند شکسته و از انتقال آن به نسل بعد جلوگیری شود .همچنین باید در نظر
داشت ،براساس مطالعات بینالمللی سرمایهگذاری در حوزه آموزش پیشدبستانی
و دبستان از تاثیرگذارترین عوامل در پیشگیری از فقر کودکان است .برنامههایی که
برای رشــد و تکامل یکپارچه کودکان به اجرا درمیآیند ،مهمترین راهبرد برای
پیشگیری از فقر کودکان به شمار میروند و مؤثرترین راه متوقف کردن چرخه فقر
محسوبمیشوند.
بازنگری به قوانین مرتبط با ازدواج کودکان :ازدواج زودهنگام از علل ایجاد
 3فقر است به گونهای که هرســاله تعداد زیادی از دختران و پسران زیر
هجده ســال ازدواج میکننــد .ازدواج کــودکان عواقبی چــون کودکبیوگی،
کوالدی را به همراه دارد که با فقر کودک ارتباط مستقیم
کودکسرپرستی و کود 
دارد .آسیبهای جسمی ،روانی ،اجتماعی و اقتصادی از پیامدهای ازدواج زودهنگام
است .تجدیدنظر در قوانین فعلی ازدواج و افزایش حداقل سن ازدواج ،بسترسازی
فرهنگی ،اجتماعی و تحصیلی ،الزامی شدن ثبت موالید و ازدواج و کمک گرفتن از
جوامع محلی ازجمله راهکارهایی اســت که میتواند برای کاهش ازدواج کودکان
مورد توجه قرار گیرد.
تدوین برنامههایی در جهت جلوگیری از ورود کودکان به بازار کار و

 4توانمندسازی کودکان کار :یکی از محورهای سیاستهای کنترل و
مهار آسیبهای اجتماعی میبایست حمایت از کودکان کار باشد که بهدلیل
فقر اقتصادی و همچنین فقر فرهنگی حاکم بر بنیان خانواده ،مجبور به کار
میشــوند ،لذا باید از ورود آنها به دنیای اشتغال جلوگیری کرد .وجود یک
بــازوی حمایتی قابلاطمینــان و برنامهریزی دقیق برای توانمندســازی
خانوادههای نیازمند و کودکانی که در این گونه خانوادهها زندگی میکنند،
میتواند در کنترل و کاهش معضالت اجتماعی تاثیر چشمگیری داشته باشد.
از ســویی در حال حاضر تعداد زیادی از کودکان در کشور مشغول به کار
هستند و مشــکالتی مانند عدم آموزش مهارتها ،قرار گرفتن در معرض
معضالتی مانند اعتیاد و کودکآزاری و ...باعث میشود که آیندهای جز فقر
نداشته باشند و شرایط نابسامان کنونی آنان به آینده و دروه بزرگسالی تسری
پیدا میکند .از این رو ایجاد زمینههای الزم در جهت توانمندسازی کودکان
یکی از مهمترین سیاســتهایی اســت که میتواند به خــروج از تله فقر
یرسان باشد.
یار 
بنابراین در مجموع میتوان بیان داشت ،با توجه به آنکه محرومیت کودکان به
ندرت در طراحی و اجرای سیاستگذاری اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و
این بیتوجهی به حقوق کودکان باعث محرومیت کودکان در حال حاضر شده و
این امر باعث تعمیم این وضعیت به دوران بزرگسالی نیز میشود ،بنابراین میتوان
با رفع محرومیتها و توجه به کودکان امروز که آینده این کشــور هستند مسیر
توسعه آتی کشور را هموار کرد .از این رو ضروری است حقوق کودکان محروم در
سیاستگذاری کالن کشور مورد توجه قرار گیرد تا منافع آن با داشتن جامعه سالم
در آیندهای نزدیک نصیب تمام آحاد جامعه شود.

دالیل واقعى براى افزایش قیمت دالر وجود دارد از جمله رشد باور نکردنى نقدینگى در
دولت قبلى و دولت موجود ،وشرایط بینالمللى نامناسب و اتخاذ سیاستهاى اقتصادى
جوال نگه داشتن اقتصاد.
ناساز و غفلت از سیاستهاى الزم براى ٌ

آیا قیمت ارز حباب است؟
براى مسائل واقعى باید راهحلهاى واقعى بیابیم

منظور از حباب قیمت دارایىها این است که بعضا قیمت یک دارایى
خواه ســهام یا کاال یا امالک با سرعتى رشد مىکند که فراتر از عرف و
تاریخچه آن دارایى است و با قواعد بنیادى اقتصادى قابل توجیه نیست.
برخى موارد تاریخى مشهور حباب قیمت دارایىها را مرور مى کنیم؛
شرکت مى سى سی پى فرانسه .از اواخر قرن هفدهم و اوایل
 1قرن هجدهم دولت فرانسه با مشکالت مالى عمیقى روبهرو بود.
یک اسکاتلندى مبتکر به نام «جان ال» به شاه پیشنهاد کرد که بانکى
ایجاد کند و براى اولین بار در فرانســه پول کاغذى ایجاد و به دولت وام
بدهد .پشــتوانه این بانک نیز زمینهاى لوییزیانا مستعمره فرانسه در
آمریکاى شمالى باشد که در اختیار یک شرکت که جان ال ایجاد کرد قرار
گیرد .از طریق این شرکت در لوییزیانا سرمایهگذارى و فعالیت اقتصادى
انجام و از محل عواید آن سود سهام شرکت پرداخت شود .شاه پذیرفت و
جان ال سهام شرکت «مىسىسىپى» را منتشر و بخشى از عواید را به
شاه پرداخت و مردم نیز براى خرید سهام هجوم بردند و قیمت سهام به
شدت افزایش یافت .در آن زمان کل جمعیت اروپاییان در لوییزیانا ٨٠٠
نفر بود و چون تردید در مورد این که اصوال ســرمایهگذارى در لوییزیانا
انجامى شود ،ایجاد شد قیمت سهام با رکود روبهرو شد .با اجازه شاه حدود
هشــتصد نفر زندانى آزاد شدند با این قول که قبول کنند با بدنامهای
پاریس ازدواج کرده و به لوییزیانا بروند .البته چون هم زندانیان هم بدنامها
قصد فرار داشتند هر مرد را به همسر جدید زنجیر کرده و به طرف بندر
گاه بردند و روانه کردند .یکى دو مورد نمایش دیگر از این نوع که صف
کارگران را با بیل کلنگ به طرف بندر روانه مى کرد سبب شد که قیمت
سهام مرتب باال برود و او نیز نسخه هاى جدید سهام چاپ و منتشر کند
و از آن طرف به پشتوانه این سهامهاى تقلبى توسط بانکش هم پول چاپ
کند .خالصه این حباب قیمت درســال  ١٧٢٠ترکید و قیمت ســهام
شرکت مىسىســىپی به صفر تنزل یافت .اسکناسهاى بانک او هم
بىارزش و اقتصاد فرانســه و دولت نیز دچــار رکود و بحران دامنهدار و
طوالنىمدت شد .جان ال متوارى شد ودیگر در فرانسه دیده نشد .لوییزیانا
در سال  ١٨٠٣توسط ناپلئون به آمریکا به قیمت  ١5میلیون دالر (حدود
 ٣٢٠میلیون دالر امروز) فروخته شد .
حباب پیاز الله در هلند .در قرن هفدهم تب پرورش الله در
 2هلند باال گرفت و پرورشدهندگان گل توجه زیادى به این گیاه
کــه از ایران و از طریق ترکیه اخیرا به هلند رســیده بود نشــان دادند.
بورسبــازى در پیاز الله به نحوى باال گرفت که قیمت آن در مدت بین
سالهای  ١6٣٧-١6٣4بیست برابر شد و هر کسى سعى مىکرد از طریق
معامله در این بازار ســود سرشارى به جیب بزند .این حباب هم در سال
 ١6٣٧ترکید و قیمت پیاز الله  ٩٩درصد تنزل کرد .متعاقب آن هم رکود
اقتصادى طوالنى در هلند بروز کرد.
حباب قیمت سهام و ملک در ژاپن .در دهه  ١٩٨٠قیمت
 3سهام و خصوصا قیمت ملک در ژاپن به شدت افزایش یافت به
نحوى که قیمت ملک در مناطق تجارى توکیو بر حسب سانتىمتر مربع
چند میلیون ین تعیین مىشــد .این افزایش بهحدى بود که زمین کاخ

امپراتور به ارزشى بیش از تمام امالک کالیفرنیا ارزیابى مىشد .این حباب
هم در سال  ١٩٩٠ترکید و رکود شدیدى را در اقتصاد ژاپن ایجاد کرد که
به همین مناســبت ژاپنىها دهه  ٢٠٠٠-١٩٩٠را دهه از دســت رفته
نا مگذارى کرد هاند.
حباب دات کام .سهام شرکتهاى جدید نرمافزارى و اینترنتى
 4جدید نیز در دهه  ١٩٩٠از رشد بسیار باالیى برخوردار بودند و
شاخص ســهام آنها از  5٠٠به  5٠٠٠رسید .این حباب در سال ٢٠٠٠
ترکید و سهام مربوط  ٨٠درصد قیمت خود را از دست دادند.
حباب قیمت مســکن و امالک در آمریکا .بین سالهاى
 ١٩٩6 5تا  ٢٠٠6قیمت امالک در آمریکا دو برابر شد .این حباب
هم در سال  ٢٠٠٩ترکید و به طور متوسط امالک یکسوم ارزش خود را
از دست دادند ،و با مشکالتى که این پدیده در بازار مالى ایجاد کرد ،رکودى
در اقتصاد آمریکا حادث شد حدود هشت سال به طول انجامید.
آیا مىتوان گفت که قیمت ارز در ایران یک حباب اســت؟ پاسخ هم
منفى است .زیرا متأسفانه دالیل واقعى براى این امر وجود دارد از جمله رشد
باور نکردنى نقدینگى در دولت قبلى و دولت موجود ،وشرایط بینالمللى
نامناسب و اتخاذ سیاستهاى اقتصادى ناساز و غفلت از سیاستهاى الزم
براى ج ٌوال نگه داشتن اقتصاد .در تمام موارد حباب که ذکر شد و صدها
مثال و مورد تاریخى دیگر این حبابها در نقطهاى مىترکند .کسانى که
مدعى این موضع هستند ،آیا خود به حقایق واقف هستند و صرفا براى
آرام کردن جو جامعه چنین مىگویند؟ در جهان امروز این شیوه کار گر
نمىافتد .آیا تحتتأثیر مشاورین خود چنین مىگویند؟ در این صورت
بهتر است این نظرات و مستندات مربوطه را در حلقه وسیعترى مطرح و
به چالش بگذارند تا از غافلگیر شدن اجتناب کنند.
شایسته است براى مسائل واقعى راهحلهاى واقعى بیابیم .تشکیل
بازار ارز اولین گام براى ســازماندهى این بخش از اقتصاد است ،و با این
که حدود چهل سال با این موضوع مخالفت شده اگر چهل سال دیگر هم
همین شیوهها ادامه یابد به جز بزرگتر و صعبتر شدن ابعاد مشکالت
نتایجى نمىتوان انتظار داشت.

محمد طبیبیان
اقتصاددان

تشکیل بازار ارز
اولین گام براى
سازماندهى این
بخش از اقتصاد
است ،و با این که
حدود چهل سال
با این موضوع
مخالفتشده
اگر چهل سال
دیگر هم همین
شیوهها ادامه یابد
به جز بزرگتر
و صعبتر شدن
ابعاد مشکالت
نتایجىنمىتوان
انتظار داشت

این جدول ارقام نقدینگى و نرخ دالر را بین نیمه اول  ١٣٩6و  ١٣6٠مقایســه مىکند ارقام نقدینگى تا ســالهایى که
رســما منتشر شده ازمنابع رسمى اســت براى سالهاى اخیر از اطالعاتى است که مسئوالن و صاحب نظران در جراید
منتقــل کردهاند .براى ماه هاى آخربرآورد اینجانب اســت .اگر رقمهاى موجود قیمــت دالر حدود  8هزار تومان را به
حســاب بیاورید قیمت دالر از ســال  6٠حدود  ٨٠٠برابر شده حجم نقدینگى بیش از  ٢٩٠٠برابر واقعا جاى نگرانى و
توجه صد چندان است.
نرخ دالر

نقدینگی

سال

100

5236

1360

36440

12533900

1395

364

2394
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1396

404
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آکــادمـی

چابهار در میانه بیم و امید
بندر چابهار و آينده آن در تحوالت منطقهاي

بـهـانـه

با خروج امریکا از برجام و خروج برخی از ســرمايهگذاران خارجي از ايران و لغو قراردادهاي ســرمایهگذاری ،موضع هندوستان درباره بندر چابهار چه خواهد بود؟ در این مقاله بهرام
امیراحمدیان ،تحلیلگر مسائل قفقاز و آسیایمیانه سعی کرده به این پرسش پاسخ دهد.

چابهار بندري ،در جنوبشرقي ايران در استان سيستان
و بلوچستان ،تنها بندر اقيانوسي ايران است .اين بندر
برخالف بنادر ايراني واقع در خليجفارس كه در تنگناي
استراتژيك تنگه هرمز و در يك منطقه شكننده واقع
شــدهاند ،از فضاي بهتري برخوردار اســت .زيرا فاصله
بين اين بندر تا تنگه هرمز در سوي غرب حدود 800
كيلومتر به جهان اقيانوسي اقيانوس هند نزديكتر است.
دكتر بهرام اميراحمديان
افغانستان در همسايگي شرق ايران يك كشور محصور
استاد دانشگاه ،تحلیلگر مسائل
در خشكی است كه براي ارتباط با جهان خارج و آبهاي
قفقاز و آسیایمیانه
آزاد نياز به گذر از قلمرو كشوري ثالث دارد .در اين راستا
پاكستان در جنوب افغانستان و ايران در شرق ،اين كشور
چرا باید خواند:
میخواهید درباره
را به آبهاي آزاد متصل ميسازند .از گذشتههاي دور
آینده توافق سهجانبه
افغانستان با بهرهگيري از قلمرو پاكستان از بندر كراچي
ایران ،هندوستان و
در حــوزه اقيانوس هند با جهان خــارج ارتباط برقرار
افغانستان درمورد
ميكرد .تحوالت سياسي افغانستان بهويژه رويداد طالبان
چابهار بدانید؟
و تيرگي روابط افغانســتان با پاكستان ،افغانستان را به
خواندن این مقاله به
سوي بهرهگيري بيشتر از قلمرو ايران سوق داده است.
شماپیشنهادمیشود.
براساس تقسيم كار بينالمللي در افغانستان ،در ميان
چند كشور غربي از جمله امريكا ،انگلستان و آلمان كه
در قالب نيروهاي ائتالف بينالملل پس از سقوط طالبان از سال  2001در افغاستان حضور
دارند و با اين كشور قراراد همكاریهاي استراتژيك امضا كردهاند ،هندوستان نيز در بين
كشورهاي منطقه با افغانستان قرارداد همكاري استراتژيك به امضا رسانده است .اكنون
هندوستان كمك به بازسازي و پيشرفت صلح در افغانستان را بر عهده خود ميداند .براي
هندوستان جهت ارتباط با افغانستان يك مسير از طريق گذر از قلمرو پاكستان موجود
است ،ولي چون دو كشور پاكستان و هندوستان هميشه در حال منازعه با يكديگر هستند،
هندوســتان نميخواهد با گذر از راههاي ارتباطي پاكستان با افغانستان ارتباط تجاري،
اقتصادي برقرار كند .هند از سالهاي آغازين دهه نخست  2000عالقهمندي خود را به
همكاري با ايران براي ارتباط تجاري و اقتصادي با افغانستان اعالم كرده است .هندوستان
ميتواند با برقراري ارتباط دريايي تا خليجفارس و دسترسي به بنادر ايران از جمله شهيد
رجایي با افغانستان از طريق جاده ارتباط برقرار كند كه سالهاست اين مسير فعال است.
ولي براي هندوستان دسترسي به چابهار يعني كوتاهشدن مسير پيمايش دريايي و كاهش
هزينه و زمان براي ارتباط با افغانستان.
ايران براي توسعه محور شرق ،توسعه و عمران منطقه كمتر توسعهيافته و تا حدودي
توسعهنيافته شرقي خود در اســتانهاي سيستانوبلوچستان و خراسانجنوبي و براي
برقراري امنيت و اشتغال در محور شرق نياز به ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و اتصال بندر
چابهار (در جن وبشرقيترين نقطه كشور) به زاهدان (در ميانه راه محور شرق) و از آنجا
به سوي شرق (به افغانستان) و بهسوي شمال تا مرز تركمنستان در نقطه مرزي سرخس
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دارد .بنابراين سه عامل عالقه (هرسه كشور عالقهمند به همكاري هستند) ،موقعيت (بندر
چابهار در ايران) و همكاري (براي توسعه منطقه) سه كشور را گرد هم آورده تا سرانجام
موافقتنامه سهجانبه ايران -هندوستان -افغانستان به امضا برسد كه زيربناي حقوقي و
قانوني براي سرمايهگذاري و بهرهبرداري از بندر چابهار و راههاي ارتباطي را فراهم سازند.
نقش همكاريهاي منطقهاي در ايجاد صلح و ثبات و امنيت ،بيش از تسليحات ميتواند از
طرق ايجاد زيرساختهاي اقتصادي ،روابط بازرگاني ،ايجاد اشتغال و توسعه صورت گيرد.
JJموارد مربوط به موافقتنامه سهجانبه ايران ،هندوستان و افغانستان
موافقتنامه مذكور مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده است كه به زبانهاي فارسي،
دري ،پشتو ،هندي و انگليسي فيمابين كشورهاي جمهوري اسالمي ايران ،هندوستان و
افغانستان منعقد شد.
ايران به عنوان كشور امین اســناد و محل استقرار دبیرخانه دائمی اين موافقتنامه
تعيين شده است.
معاون حملونقل وزارت راه و شهرســازي و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي به
عنوان عضو ايراني شوراي هماهنگي( )Coordination Councilاين موافقتنامه تعيين
شده است.
اين موافقتنامه براي الحاق هر كشــوري مفتوح اســت ،منوط به اينكه كشور امين
اسناد و دبيرخانه را به طور مكتوب از قصد خود آگاه کند و اين الحاق مورد توافق تمامي
طرفهاي موسس واقع شود.
JJاهداف موافقتنامه
ايجاد داالن حملونقل قابل اعتماد جهت حملونقل و ترانزيت كاال و مسافر از طريق
بندر چابهار بين ايران ،هند و افغانستان
افزايش اثربخشــي داالن حملونقل با هدف بهينهسازي هزينههاي حملونقل و
ترانزيتبينالمللي
جذب كاالي ترانزيتي و مســافر ســاير كشــورها از طريق داالنهاي حملونقل و
ترانزيتبينالمللي
تسهيل دسترسي به بازارهاي بینالمللی با استفاده از حملونقل زميني ،دريايي و
هوايي از طريق بندر چابهار
تامين امنيت سفر و اجراي استانداردهاي بینالمللی ايمني حملونقل و ترانزيت كاال و
مسافر و حفاظت محيط زيست ميان طرفهاي متعاهد
سادهسازي ،هماهنگي و استانداردسازي تشريفات حاكم بر حملونقل بینالمللی و
ترانزيت كاال و مسافر طبق كنوانسيونها و موافقتنامههاي بینالمللی كه طرفهاي متعهد
عضو آن هستند.
JJدیدگاه هندوستان نسبت به موافقتنامه سهجانبه چابهار
هندوستان به عنوان شریک استراتژیک افغانستان برای کمک به همپیمان خود نیاز

هندوستان به عنوان شریک استراتژیک افغانستان برای کمک به همپیمان خود نیاز به ارتباط زمینی با این کشور دارد .به سبب
تیرگی روابط هند با پاکستان و دشواریها و مقررات دست و پاگیر اعمالشده توسط پاکستان ،هندوستان با مذاکراتی با ایران راه
ارتباطی چابهار را برای ارتباط با افغانستان انتخاب کرده است.

به ارتباط زمینی با این کشور دارد .به سبب تیرگی روابط هند با پاکستان و دشواریها
و مقررات دست و پاگیر اعمالشده توسط پاکستان ،هندوستان با مذاکراتی با ایران راه
ارتباطی چابهار را برای ارتباط با افغانستان انتخاب کرده است.
موافقتنامه چابهار مسیری از هندوستان به سوی افغانستان و آسیای میانه ميگشاید
و باعث بينیازی هندوستان از پاکستان و کنارزدن آن میشود.
روسای جمهور قرقیزستان و ترکمنستان در جریان سفر خود به دهلي قول استفاده و
ورود به بندر چابهار را دادند.
وجود این موافقتنامه دلیل و انگیزه مضاعفي برای سرعت بخشیدن و فعالیت بیشتر
هند در پروژه طرح توسعه بندر چابهار شده است.
JJدیدگاه چین نسبت به چابهار
پروژه کریدور اقتصادي چین -پاکســتان ( )CPECبخشي از طرح بزرگتری به نام
«یك کمربند -یك جاده» ( )OBORبه حساب ميآید.
چین از اتصال و ارتباط درون منطقهای و همچنین از موافقتنامه ســهجانبه چابهار
استقبالمیکند.
هرگونه بهبود و توسعه در زیرساختهای منطقه به طور خودکار باعث تقویت ابتكار
يك كمربند ،يك راه ) (OBORچين ميشود.
هدف غایي موافقتنامه چابهار تجارت ترانزیتي به مقصد آســیای میانه و افغانستان
است .این مسیر نه جایگزین مسیر ترانزیتي چین از پاکستان و نه جایگزین سرمایهگذاری
چین در پاکستان است.
هنديها كه از ســال  2003تمايل به ســرمایهگذاری  100ميليون دالري در بندر
چابهار داشتهاند ،به سبب تحريمهاي كمرشكن شوراي امنيت سازمان ملل نميتوانستند
و نميخواستند كه در ايران سرمايهگذاري كنند .زيرا تحت تحريمهاي اعمالشده از سوي
سازمان ملل با موانعي روبهرو ميشدند ،هرچند هنديها در خريد نفت ايران و نپرداختن
وجوه آن به سبب ساختار حقوقي معامله با يك كشور تحت تحريم امكان انتقال پولي
هم نداشتند .هنديها از سال  2013به بعد و پس از امضاي برجام توانستند دوباره امكان
فعاليت در سرمايهگذاري را در راستاي منافع ملی خود بدانند .بهرهبرداري از فاز نخست
بندر چابهار با موفقیت توسط روساي سه كشور ايران و افغانستان و هندوستان در ميانه
سال  2017انجام شد و نخستين محموله صادراتي گندم هندوستان به ميزان  110هزار
تن از چابهار به افغانستان با موفقيت (هرچند به سبب نبود تجربه كافي با اندكی ناكارآمدي
روبهرو شد) انجام گرفت.
اكنون پس از خروج امريكا از برجام دوباره سرمایهگذاری خارجي و همكاري كشورهاي
ديگر با ايران در هالهاي از ابهام و بين بيم و اميد قرار گرفته اســت .پرسشــي كه پيش
ميآيد اين است كه اگرچه هندوستان از كشورهاي دوست ايران است ،آيا در اين شرايط
همكاريهاي خود را در چارچوب موافقتنامه ســهجانبه در چابهار ادامه خواهد داد؟ در
فضاي كنوني که برخي از ســرمايهگذاران خارجي در حال ترك ايران و لغو قراردادهاي
سرمایهگذاری و همكاري با ايران در بخش صنعت و نفت هستند ،موضع هندوستان چه
خواهد بود؟
هندیها مدتی اســت برای مشارکت در توسعه بندر چابهار پا پیش گذاشته و برای
سرمایهگذاری در تامین تجهیزات بندری ،قراردادی  ۸۵میلیون دالری با سازمان بنادر
و دریانوردی ایران منعقد کردهاند .بر اساس اعالم سازمان بنادر و دریانوردی ،این قرارداد
سرمایهگذاری با دوره بهرهبرداری  ۱۰سال و با تعهد حمل بارهای ترانزیتی و ترانشیپی
به امضای مسئوالن دو کشور رسیده است .به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
ايران ،هندیها در قرارداد توســعه و تامین تجهیزات در قالب فاینانس ،در مجموع ۲۳۵
میلیون دالر در بندر چابهار سرمایهگذاری میکنند.
افغانستان نیز تمایل زیادی به بهرهبرداری از فرصت سرمایهگذاری در بندر چابهار دارد.
افغانستانیها معتقدند با فعال شدن بندر چابهار ،پاکستان دیگر نمیتواند از بندر کراچی
بهعنوان اهرم فشار سیاسی علیه افغانستان استفاده کند .از سوی دیگر اگر پاکستان بعد از
فعال شدن چابهار از کراچی بهعنوان ابزاری برای فشار علیه افغانستان استفاده کند ،کابل

میتواند راه ترانزیت پاکستان به آسیای میانه را برای فشار متقابل بهکار گیرد.
تا پیش از توسعه چابهار ،پاکستان به افغانستان و هندوستان اجازه نمیداد برای انتقال
کاالهای خود از بندري در مرز پاکســتان و هندوستان استفاده کنند و تالش میکرد با
همکاری چین ،انحصار بازار افغانســتان و آسیای میانه را برای کاالهای خود در اختیار
داشته باشد اما با توسعه بندر چابهار ،اوضاع به نفع هندیها پیش خواهد رفت؛ بهویژه با
توجه به اینکه تجارت از مسیر چابهار نسبت به بندر گواتر ،مسیر تجارت را برای بازرگانان
یکند.
افغانستانی ۷۰۰کیلومتر کوتاهتر م 
JJكريدور راه الجورد
افغانستان مدتهاست به دنبال يافتن راه ترانزيتي ديگري (بهجز پاكستان و ايران) براي
تجارت و روابط تجاري با جهان خارج و آبهاي آزاد اســت .اين مسير از طريق پايتخت
افغانستان به سوي شمال به قلمرو تركمنستان و از آنجا با حركت به سوي غرب از قلمرو
تركمنستان تا ساحل شرقي درياي خزر تا بندر تركمنباشي ميرسد .در بندر تركمنباشي
با بهرهگيري از كشتيهاي رو-رو كاميون يا قطار به داخل شنار میرود و سپس از طريق
درياي خزر به بندر باكو در شرق جمهوري آذربايجان ميرود .در بندر بتكو كاميون يا قطار
با گذر از قلمرو اين كشور به قلمرو جمهوري گرجستان و از آنجا با تبعيت از مسير تراسيكا
به درياي سياه و اروپا متصل ميشود يا از طريق راهآهن باكو -تفليس -قارص به راهآهن
سراسري تركيه و از آنجا به راهآهن اروپا متصل ميشود.
JJكريدور اقتصادي چين  -پاكستان
مسير ديگر براي افغانستان كريدور اقتصادي چين  -پاكستان ( )CPECاست كه
منطقه غرب چين را به بندر گوادر در درياي عرب متصل ميسازد كه اين بندر در 120
كيلومتري بندر چابهار واقع است .در اواخر سال  2017وزير خارجه چين وزراي خارجه
پاكستان و افغانستان را به پكن دعوت كرد تا در راستاي امكان بهبود روابط افغانستان
و پاكســتان تحت رهبري چين ،افغانستان را تشويق به پيوستن و بهرهگيري از اين
كريدور کند .بندر گوادر بزرگترين بندر منطقه است كه در جنوب كريدور اقتصادي
قرار دارد و در چارچوب كريدور اقتصادي چين  -پاكستان با سرمایهگذاری عظيم چين
ساخته ميشود كه به حضور اقتصادي و نظامي و استراتژيك در اين منطقه حساس
امــكان میدهد .هدف چين از حضور در اين منطقه براي رويارويي با هند و امريكا و
در راستاي ابتكار يك كمربند  -يك راه براي مقابله با تهديدات امریکا در درياي چين

نکتههایی که باید بدانید
[نقش همكاريهاي منطقهاي در ايجاد صلح و ثبات و امنيت ،بيش از
تسليحات ميتواند از طرق ايجاد زيرساختهاي اقتصادي ،روابط بازرگاني،
ايجاد اشتغال و توسعه صورت گيرد.
[چین از اتصال و ارتباط درون منطقهای و همچنین از موافقتنامه
س هجانبه چابهار استقبال میکند .هرگونه بهبود و توسعه در
زیرساختهای منطقه بهطور خودکار باعث تقویت ابتكار «يك كمربند-
يك راه» چين ميشود.
[گوادر بندر دروازهاي پاكستان و هاب منطقهاي در كالس جهاني است.
برخالف بندر چابهار ،بندر گوادر با توجه به ويژگيهاي طبيعي ،قابليت
تبديل به بندر كالس جهاني را ندارد .بندر گوادر ميتواند در آينده به عنوان
هاب منطقه ايفاي نقش كند.
[ايران با نگاهي توسعهگرا و براي تغيير چهره شرق ايران بهويژه استان
سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي باید پروژه چابهار را به يك پروژه
ملي توسعهاي و سرمایهگذاری تبديل کند و سرمايهگذاران ملي را به اين
جهت سوق دهد.
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آکــادمـی
جنوبي است .همكاري چين با پاكستان در اين منطقه اهداف مشتركي را دنبال میكند.
اكنون هم در هندوســتان و هم در افغانستان و در نهايت در چين نسبت به تحوالت
منطقه و بازيهاي گوناگون براي كسب منافع حداكثري تالش میكنند .افغانستان با
وجودي كه به همكاري با ايران در چارچوب موافقتنامه سهجانبه چابهار پايبندي خود
را اظهار میدارد ،ولي همكاري با چين و پاكستان در كريدور اقتصادي آنها و بندر گوادر
را هم در نظر دارد و نشان میدهد كه هنوز هم تمام تخممرغهاي خود را نميخواهد
در سبد ايران بگذارد.
پاكستان بازي موذيانهاي را براي چابهار تدارك ديده است و در اين ميان با توجه به
شرايط سياسي منطقه و براي رويارويي با هند (كه هم خود و هم چين با حضور آن در
چابهار خشنود نيستند) پيشنهاد اتصال چابهار و گوادر را مطرح ميكند .در اين ميان با
استفاده از بودجه و سرمایهگذاری عظيم چين در گوادر و نحوه قرارداد اين بندر و اجاره آن
به چين معلوم ميشود كه پاكستان حاكميت اين بخش از كشور خود را براي مدتهاي
طوالني به چين اجاره داده است و چين تصميمگير نهايي در اين منطقه است .طبيعي
اســت كه همكاري ايران با پاكستان در اتصال ريلي بندر چابهار به بندر گوادر ،موجب
پيدايش فضاي رقابتي بين چين و پاكستان با هند خواهد شد و احتمال خروج هند از
چابهار يا پديد آمدن فضايي سياسي و استراتژيك در منطقه فراهم خواهد شد .با وجود
اينكه راههاي ارتباطي زميني و ريلي ايران با پاكســتان (در نقاط مرزي زميني به ويژه
ميرجاوه-زاهدان) بســيار نامساعد و نيازمند سرمایهگذاری از سوي پاكستان است ،اين
كشور در راستاي حذف هند و براي خوشايند چين میخواهد با اتصال بندر گوادر (كه
در فاز نهايي تا  450ميليون تن ظرفيت خواهد داشت) با بندر چابهار (كه در فاز نهايي
 85ميليون تن ظرفيت خواهد داشــت) موجب وابستگي بندر چابهار به گوادر و حذف
استقالل آن و جلوگيري از تبديل شدن چابهار به هاب شود .پاكستان در تاريخ همسايگي
با كشورهاي هممرز خود يعني هندوستان ،ايران و افغانستان نشان داده است كه كشوري
بيثبات است و داراي ثبات و امنيت داخلي نيست و نبايد به آن اطمينان داشت .از اين
رو پاسخ منفي به پاكســتان براي اتصال زميني (ريلي يا جادهاي به مسافت حدود 12
كيلومتر كه اكنون ارتباط وجود ندارد) و تشــويق پاكستان به سرمایهگذاری در ببود و
مرمت زيرساخت راهآهن كويته -ميرجاوه و اتصال ريلي بهتر با ايران در قالب راهآهن اكو
میتواند اين كشور را به آزمون عالقهمند به همكاريهاي اقتصادي و درستيآزمايي عمل
رهنمون شود.
JJکریدور اقتصادی چین-پاکستان
اين كريدور در راســتاي اهداف چين براي ايجاد ارتباط بين غرب چين با جنوب با
آبهاي آزاد درياي عرب در حوزه اقيانوس هند و در كنار ديگر رشتههاي مرواريد شامل
بنادري در حوزه اقيانوس هند از ميانمار ،بنگالدش ،ســريالنكا و گوادر اســت كه براي
خنثيسازي درگيريهاي امریکا در درياي جنوبي چين و تنگه ماالكاست كه ميتواند
موجب تاخير در واردات انرژي و صادرات محصوالت چين به بازارهاي جهاني باشد.
دیدگاه نوازشریف ،نخستوزیر پاکستان درباره این پروژه:
«این یک بازی بزرگ برای تغییرات در راستای شکوفایی اقتصادی پاکستان و سلطه بر
افغانستان و محاصره هندوستان خواهد بود».
JJمشخصات كلي پروژه کدام است؟
کیلومتر فیبر نوری راولپندی را با سینکیانگ مرتبط خواهد کرد؛ بزرگراه خونجراب
 گــوادر  2400کیلومتر؛ جاده اتومبیلرو کراچی -الهور به طول  1060کیلومتر؛ جادهارتباطی کراچی  -الهور  1240کیلومتر که در سال  2015به بهرهبرداری باید میرسید
هنوز بهرهبرداری نشــده و برخی از شــاخههای فرعی آن بین سالهای 2020-2018
تکمیل خواهد شد؛ کریدور چین  -پاکستان  18میلیارد دالر صرف کریدور کاشغر  -گوادر
خواهد کرد .مطالعات امکانســنجی آن در سال  2016یایان یافته است .جاده ،راهآهن،
خطوط لوله انتقال نفت سینکیانگ را به گوادر متصل خواهد کرد.
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JJبندر گوادر
بندر عمیق گوادر در ایالت بلوچستان پاکستان و در ساحل دریای عرب قرار گرفته است.
طرح تاسیس این بندر عمیق نخستین بار در سال  ۱۹۵۴میالدی ( ۱۳۳۲شمسی) مطرح شد،
یعنی زمانی که مالکیت این بندر در اختیار پادشاهی عمان بود .فاصله گوادر از بندر کراچی به
عنوان بزرگترین شهر تجاری پاکستان  ۵۳۳کیلومتر و فاصله آن از مرز ایران نیز  ۱۲۰کیلومتر
است .همچنین فاصله دریایی بندر گوادر از سواحل کشور عمان حدود  ۳۸۰کیلومتر برآورد شده
است .بندر گوادر نهایتا با کمک امریکا به عنوان میانجی مذاکرات میان دولتهای پاکستان و
عمان پس از  ۲۰۰سال حاکمیت پادشاهی عمان بر این بندر و با پرداخت  ۳میلیون دالر بهای
خرید آن از سوی پاکستان به عمان در تاریخ  ۸دسامبر  ۱۹۵۸به اسالمآباد فروخته شد و به طور
رسمی به عنوان بخشی از خاک پاکستان اعالم شد (بندر گوادر ،دولن بیزینس ،آوریل .)۲۰۰۸
JJقابليتهاچیست؟
رسيدن به ظرفيت تخلیه و بارگیری  400ميليون تن بار در سال 2045؛ عمق5.14 :
متر؛ كشتيها تا وزن  300هزار تن.
JJعملكرد کدام است؟
500هــزار تن ســال 2016؛ پيشبيني عملكرد در ســال  ،2017يك ميليون تن؛
دسترسي به كشورهاي منطقه؛ نزديكترين بندر آبهاي آزاد به كشورهاي آسياي مرکزی
و افغانســتان؛ برقراري امكان دور زدن افغانستان جهت ايجاد تجارت پاكستان و آسياي
ميانه از طريق مرزهاي چين با تاجيكستان ،قرقيزستان و قزاقستان.
JJنقش گوادر در آينده
 -1گوادر بندر دروازهاي پاكستان و هاب منطقهاي در كالس جهاني است.
رقابت با بنادر امارات از طريق تقويت اتصاالت و ارتباطات با كشورهاي محصور در خشکی
حاشیه درياي خزر؛ داراي پتانسيل جهت تبديل به هاب منطقه و بندر ترنشيپمنت؛ قادر به
ارائه خدمات به بزرگترين كشتيهاي جهان و تانكرهاي عظيم نفتي؛ تبديل گوادر به هاب
منطق هاي  20كشــور از سريالنكا تا عراق؛ مانيتورينگ چين بر جريان انرژي خليج فارس و
تحركات دريايي هند؛ ايجاد خط ترانزيتي تركيه ،ايران ،پاكستان ،چين درصورت اتصال چابهار
به گوادر و اتمام پروژه درحال ساخت زاهدان  -چابهار؛ عليرغم مطالب منتشره ،بندر گوادر
صرفا مسيري است براي صادرات و واردات غرب كشور؛ چين به دنبال اتصال به كشورهاي
آسياي ميانه نیست ،از اين منظر رقابتي با بندرچابهار و كريدور شمال -جنوب ندارد.
 -2برخالف بندر چابهار ،بندر گوادر با توجه به ويژگيهاي طبيعي ،قابليت تبديل به بندر
كالس جهاني را ندارد.
 - 3بندر گوادر ميتواند در آينده به عنوان هاب منطقه ايفاي نقش كند.
با توجه به شرايط سياستهاي توسعه بندر چابهار ،رقيب اين بندر محسوب نمیشود.
 - 4در صورت ايجاد پسكرانه مشترك (چين ،تركيه ،آسياي ميانه ،افغانستان) ميان دو
بندر ،اين دو بندر رقيب محسوب میشوند.
اكنون ضروري به نظر ميرسد كه ايران با نگاهي توسعهگرا و براي تغيير چهره شرق
ايران بهويژه استان سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي پروژه چابهار را به يك پروژه
ملي توســعهاي و سرمایهگذاری تبديل کند و سرمايهگذاران ملي را به اين جهت سوق
دهد .در دوره جنگهاي ايران و عراق و با درگيريهاي جنگي در خليج فارس معروف به
جنگ نفتكشها ،ايران بايد خود را از تنگناي خليج فارس رهايي بخشد و پايانههاي نفتي
صادراتي خود را به چابهار منتقل كند (موردي كه در دوره جنگ بدان تاكيد میشد و پس
از جنگ به فراموشي سپرده شد) .ايجاد بانكرينگ در چابهار ،برقراري خطوط كشتيراني
بين بندري در طول  2040كيلومتر ساحل ايران در جنوب و توجه به برنامه اسكان 150
هزار نفر در ساحل مكران (مورد تاكيد رهبري جمهوري اسالمي ايران در سال ،)1396
از هر نظر توجه به چابهار را براي توسعه ملي و منطقهاي و ارتباطي با آسياي مركزي و
تعميق روابط با هندوستان ضروري ميسازد.

اصطالح «صلح مثبت» توسط جان گالتونگ ،پدر مطالعات صلح ،ابداع شد .از نظر او «صلح منفی»
به معنای نبود خشونت ،درگیری و جنگ است .برقراری آتشبس نمونهای از ایجاد صلح منفی
است ،ولی این صلح همواره در معرض فروپاشی است.

کدام صلح :مثبت یا منفی؟
توسعه ماندگار در سایه صلح مثبت

بـهـانـه

از توسعه بسیار پرسیده و گفتهایم و درباره الزام آن شنیدهایم .شاید یک پیشنیاز اساسی برای تحقق آن ،صلح باشد .وجود صلح برای دستیابی به توسعه ،امری ضروری است؛
صلحی مثبت که در آن گفتوگو جای آتشبس و اسلحه را گرفته است .به این بهانه در این مقاله از صلح و ارتباط آن با توسعه گفتهایم.

از دیرباز بین متفکران سیاسی در خصوص «واقعیت سیاست»
و «امر سیاسی» اختالف نظر وجود داشته است .در حالیکه
واقعگرایانی مانند نیکولو ماکیاولی و کارل اشــمیت قلمروی
سیاســی را قلمــروی منازعه و جنگ در نظــر میگرفتند،
اندیشــمندانی ،از جمله اندیشمندان لیبرال ،اصل را بر صلح
گذاشتهاند .از دیدگاه این اندیشمندان ،میتوان و باید شرایطی
برای تحقق صلح فراهم آورد و وضعیت عادی و مطلوب ،یعنی
علی مرشدیزاد
صلح ،را تحقق بخشید .چه با گروه نخست همعقیده باشیم
انجمن
عضو هیئتمدیره
و چه حق را به گروه دوم بدهیم ،در این امر تردیدی نیســت
مطالعات صلح ایران
که برای دستیابی به توسعه ،وجود صلح امری ضروری است.
چرا باید خواند:
در واقع تحقق صلح هنگامی اهمیت دارد که با مفهومی
مند
ه
عالق
اگرهمچنان
دیگر نیز پیوند یابد و آن امنیت است .بهبیاندیگر ،دولتهای
مباحث
هستیدکه
امــروزی نیاز به صلح دارند تا بتوانند امنیت به وجود آورند و
پیگیری
توسعه را
نیاز به امنیت دارند تا بتوانند توســعه ،رفاه و اقتصاد پررونق
درباره
هربار
کنید و
ایجاد کنند .در اینجا وضعیتی پارادوکسیکال تحقق مییابد.
توسعه
از
وجهی
صلح برای امنیت و توســعه ضروری است .درعینحال برای
بخوانید ،خواندن
داشتن صلحی همراه با امنیت ،باید صلح مسلح به وجود آورد
به
توسعه
مقاله صلح و
و درنتیجه همواره دچار رقابت تسلیحاتی هستیم که به صلح
شود.
ی
م
شما توصیه
برســیم و همین رقابت تسلیحاتی نشانههایی از تهدید را به
کشورهای دیگر مخابره میکند.
دولتهای ماقبل مدرن وظیفهای با عنوان توسعهبخشــی بــرای خود قایل نبودند .درنتیجه
حیات خود را در جنگهایی ،گاه طوالنیمدت ،تعریف میکردند .این جنگها میتوانســتند در
کنار کشورگشایی ،غنایم و ثروتهای بهدســتآمده ،اعتباری نیز برای کشور پیروز و فاتح به بار
آورند .برای دولتهای امروزی وضعیت بهگونهای دیگر است .این دولتها نیاز دارند دست به توسعه
بزنند و فاصله توسعهیافتگی خود را با جهان پیرامون کاهش دهند .نیاز دارند اقتصاد را در وضعیتی
متعادل و تراز اقتصادی را در وضعیتی مثبت نگاه دارند .نیاز دارند و در واقع موظفاند برای مردم و
شهروندان خود رفاه ایجاد کنند .دستیابی به این اهداف نیازمند فراغت بالی است که تنها در حالت
صلح تحقق مییابد.
پرسشی که مطرح میشود این است که صلح به چه معناست؟ در اینجا به دو تعریف کلی از
صلح میرسیم که در واقع متمایزکننده صلح منفی از صلح مثبت است .اصطالح صلح مثبت توسط
جان گالتونگ ،پدر مطالعات صلح ،ابداع شد .از نظر وی صلح منفی به معنای نبود خشونت ،درگیری
و جنگ است .برقراری آتشبس نمونهای از ایجاد صلح منفی است ،ولی این صلح همواره در معرض
فروپاشــی اســت .درنتیجه دولتها همواره دچار نگرانی در خصوص فروپاشی این صلح شکننده
هستند .فرق است بین دولتی که در وضعیت صلح به سر میبرد و اندکی احتمال بروز جنگ میدهد
با دولتی که همواره سایه شمشیر داموکلس جنگ را بر سر خود احساس میکند .وضعیت مطلوب
آن است که این احساس اندک باشد .تحقق این احساس به میزان زیادی به شکلگیری سیاستها،
روابط و نهادهای صلحطلب بســتگی دارد .صلح مثبت هنگامی تحقق مییابد که روابط انســانی

بهگونهای ســازنده برقرار باشد ،نهادها و نظامهایی در مسیر برقراری صلح به وجود آیند ،و روابط
انسانی آمیخته با عدالت باشد .دولتی که بخواهد در مسیر صلح مثبت قدم بردارد باید بتواند روابط
خود با شهروندان خویش و رابطه اجزای درونی نظام سیاسی خود را بر اساس عدالت بنا کند ،و روابط
خود با دیگر کشورها را نیز بهگونهای سامان بخشد که نشانههای منازعه و جنگطلبی از خود بروز
ندهد .باید بتواند این تصویر را از خود ارائه دهد که من در عین قدرتمندی تمایلی به خشونت ندارم.
البته باید توجه داشــت که صلح به معنای از میان رفتن مطلق منازعه نیســت .روابط انسانی
استعداد بروز رقابت ،اختالف و منازعه را دارد و دولتها باید آمادگی دفاع از خود در زمان بروز جنگ
را داشته باشند ،ولی صلح مثبت میتواند میزان بروز منازعه را کاهش دهد و به دیگر کشورها این
اطمینان را بدهد که این کشور شروعکننده جنگ نیست.
در این حالت میتوان بودجههای نظامی را به مسیری درست آورد و با برنامهریزی توسعهای در
مسیر رفاه و آسایش شهروندان و در جهت تحقق اقتصادی پویا و پیشرو به جریان انداخت .رقابت
تسلیحاتی چه در سطح منطقهای و چه در سطح جهانی قدم گذاشتن در مسیری است که کشور
را به تباهی میبرد .دولتها در رقابت با هم ،سرمایههای خود را در چاه پرناشدنی خرید و ساخت
تسلیحات میریزند و با هر اقدام خود ،طرف مقابل را به تجهیز هرچه بیشتر تشویق میکنند .تنها
حدی که برای این رقابت میتوان در نظر گرفت ،از بین رفتن کامل منابع اقتصادی یکی از طرفین
یا هردوی آنها و فروپاشی است ،سرنوشتی که در مورد اتحاد شوروی اتفاق افتاد و میتواند بهصورت
آینه عبرت پیش روی همه نســلها باشد .نگاهی به کشورهای جهان ،بهویژه کشورهایی که طی
چند دهه اخیر به توسعه دستیافتهاند ،نشان میدهد که این کشورها دارای سیاستمدارانی خردمند
بودهاند که با کاهش بحرانهای غیرضروری و اطمینان به نبود اراده خشونتطلبی ،این توسعه را به
وجود آوردهاند .تحقق صلح مثبت نیازمند میزانی از خیرخواهی ،باور به انسانیت ،و باور به راهحلهای
سیاسی بهجای نظامی است .پیشنیاز باور به این امر این است که انسانها میتوانند با گفتوگو ،و
نه اسلحه ،مشکل خود را حل کنند.

نکتههایی که باید بدانید
[برای دستیابی به توسعه ،وجود صلح امری ضروری است .تحقق صلح
هنگامی اهمیت دارد که با مفهوم امنیت پیوند یابد.
[دولتهای ماقبل مدرن وظیفهای با عنوان توسعهبخشی برای خود قایل
نبودند .درنتیجه حیات خود را در جنگهایی گاه طوالنیمدت ،تعریف
میکردند.
[دولتهای امروزی نیاز دارند دست به توسعه بزنند و فاصله توسعهیافتگی
خود را با جهان پیرامون کاهش دهند .دستیابی به این اهداف نیازمند فراغت
بالی است که تنها در حالت صلح تحقق مییابد.
[صلح مثبت هنگامی تحقق مییابد که روابط انسانی بهگونهای سازنده
برقرار باشد ،نهادها و نظامهایی در مسیر برقراری صلح به وجود آیند ،و
روابط انسانی آمیخته با عدالت باشد.
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آکــادمـی

سیاستگذار چه ابزاری در اختیار دارد؟
نقش مالیات در مدیریت چرخ ه تجاری

بـهـانـه

یکی از اهداف سیاستگذار مدیریت چرخههای تجاری است .اینکه در دورههای رونق و رکود برای بهبود اقتصاد چه باید کرد و ابزارها کدام است .این بهانهای است برای نوشتن این مقاله
که در آن عنوان شده سیاستگذار میتواند با استفاده از سیاستهای پولی و مالی بر چرخههای تجاری اثر بگذارد.

مدیریت چرخههای تجاری یا به عبارت دیگر هموارسازی دو رههای رونق
و رکود از اهداف سیاستگذار است .چرخههای تجاری به بروز نااطمینانی
میانجامد و هزینههای تطبیقی را به فعاالن اقتصادی تحمیل میکند .از
این رو در صورتی که بتوان شدت و زمان چرخهها را کوتاه کرد ،میتوان به
بهبود شرایط اقتصادی کمک کرد .سیاستگذار با استفاده از سیاستهای
پولی و مالی میتواند بر چرخههای تجاری اثر بگذارد .سیاست پولی موضوع
این مقاله نیســت ،اما یکی از مهمترین انواع آن ،نرخ پایه اعطای اعتبار به
بانکهای تجاری توســط بانک مرکزی است که بر نرخ بهره بازار و عرضه
پول اثر میگذارد .سیاستهای مالی با استفاده از ابزارهای بودجهای طراحی
میشوند و لذا دو دسته کلی دارند .سیاستهای هزینهای و درآمدی.
در شرایط رکودی دولت میتواند با افزایش هزینهها ،به تحریک تقاضا
کمک کند .از طرف دیگر دولت میتواند با بازگرداندن بخشی از مالیاتها،
درآمد قابل تصرف آحاد اقتصادی را افزایش دهد و تقاضا را تحریک کند.
باتوجه به سرعت عمل و سهولت تغییر نرخ پایه اعطای اعتبار ،سیاست
پولی سیاســتی کمهزینه در مدیریت چرخه تجاری به حساب میآید .اما
در شرایطی ممکن است این سیاست کارایی الزم را نداشته باشد .مث ً
ال در
بحران مالی جهانی  ۲۰۰۹-۲۰۰۷عم ً
ال نرخ پایه به مرز پایین خود (صفر)
نزدیک شد و امکان افزایش عرضه پول از طریق کاهش نرخ پایه گرفته شد.
در این شرایط ممکن است سیاستگذار بخواهد از سیاستهای مالی برای
کنترل چرخه استفاده کند .البته این سوال که کدام دسته از سیاستها به
صورت موثرتری به تحریک تقاضا و خروج از رکود میانجامد ،جوابی ساده
ندارد .در عمل بسیاری از کشورهای پیشرفته ترکیبی از سیاستهای پولی و
مالی را استفاده میکنند .در این مقاله نقش سیاست مالیاتی به عنوان یکی
از انواع سیاستهای مالی برای مدیریت چرخههای تجاری بررسی میشود.
سیاستهای مالی اثربخش در مدیریت چرخههای تجاری سه ویژگی

محمد وصال
استاد اقتصاد دانشگاه
صنعتیشریف

چرا باید خواند:
مالیات و نوع تاثیرگذاری
آن بر رونق اقتصاد از
مسائلی است که در این
مقاله سعی شده به آن
پاسخ داده شود .خواندن
این مقاله به عالقهمندان
توصیه میشود.

شکل -۱سهم سیاستهای محرک مالی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه
%46.5

%43.5

کشورهای توسعه یافته

%37.2

کشورهای در حال توسعه

%14.9

سایر هزینهها

34

% 34.1

هزینههای
زیرساختی

%0.2

سیاستهای
بازار کار
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%6.8

%10.8

پرداختهای
انتقالی به
افراد کم
درآمد

%3
کاهش مالیات
منبع]2[ :

اساسی را باید داشته باشند .اول ،باید بتوانند به سرعت اجرا شوند .تاخیرهای
زیادی در فرایند سیاســتگذاری وجود دارد .مشاهده شرایط اقتصادی در
ســطح کالن معموالً با تاخیر همراه است .تایید آنکه واقعاً اقتصاد به رکود
رفته اســت نیز ممکن است چند فصل به طول بینجامد .طراحی و اجرای
سیاســت مقابله با رکود نیز نیازمند صرف زمان است .این تاخیرها ممکن
است به عدم تناسب کامل سیاست اجرا شده با شرایط اقتصاد منجر شود.
مث ً
ال سیاست تحریککننده تقاضا در شرایطی که اقتصاد از رکود خارج شده
است ،اجرا شود .برخی از سیاستهای مالیاتی میتوانند با سرعت باالیی اجرا
شوند .برای مثال دولت امریکا در چند مورد رکود اخیر ،اقدام به بازپرداخت
مالیاتهای دریافتشــده از مردم کرده است .یعنی مبلغی را مستقیماً به
حســاب افراد واریز کرده است .تحقیقات جذابی که در این زمینه صورت
گرفته نشان میدهد که عمده این بازپرداخت مالیاتی در یک بازه نسبتاً کوتاه
توسط دریافتکنندگان مصرف میشود (برای نمونه [.)]1
دومین ویژگی سیاستهای مالی اثربخش در مدیریت چرخه ،هدفمندی
است .هدفگیری آحاد اقتصادی که بیشترین واکنش را به سیاست محرک
دارند یکی از اصول اولیه طراحی این سیاستهاست .برای مثال فرض کنید
بازپرداخت مالیات به افراد ثروتمند انجام شود .احتماالً به جای مصرف ،این
بازپرداخت صرف پسانداز (مصرف آینده) میشود و در نتیجه اثر چندانی
در افزایش تقاضای دوره فعلی نخواهد داشــت .در حالی که اگر بازپرداخت
مالیات به افراد کمدرآمد ،که احتماالً از قیود دسترسی به اعتبار یا وجه نقد
رنج میبرند ،انجام شود ،اثر بیشتری روی مصرف دوره فعلی خواهد داشت.
نهایتاً ویژگی سومی که باعث افزایش اثربخشی سیاستهای مدیریت
چرخه میشــود ،موقتی بودن آنهاست .ماهیت چرخههای اقتصادی گذرا
بودن آنهاست .پس سیاستی که در یک دوره برای تحریک تقاضا و خروج از
رکود طراحی میشود باید پس از خروج از رکود منقضی شود.
پروژههای عمرانی به دلیل زمانبر بودن در طراحی و اجرا عم ً
ال نقش زیادی
در مدیریت چرخه تجاری نمیتوانند ایفا کنند .ا ّما در مقابل کاهش مالیاتها
یا پرداختهای انتقالی به افراد میتوانند با ســرعت بیشتر ،با هدفگیری
دقیقتر و به صورت موقتی اجرا شــوند .شکل  ۱ترکیب محرکهای مالی
اجراشده در منتخبی از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را در پاسخ به
بحران مالی  ۲۰۰۹-۲۰۰۷نشان میدهد .بر این اساس مشاهده میشود که
سهم مالیاتها و پرداختهای انتقالی در کشورهای پیشرفته به مراتب بیشتر
از کشورهای در حال توسعه است .در حالی که پروژههای عمرانی (زیرساخت)
در کشورهای در حال توسعه بیشتر به عنوان محرک استفاده شده است .این
مطلب برخالف منطق ترسیمشده در باال به نظر میرسد .یک توجیه برای این
الگو توانایی کشورهای در حال توسعه برای اخذ مالیات است .در شرایطی که
مالیات چندانی از شهروندان اخذ نمیشود ،آزادی عمل چندانی برای کاهش

آخرین ابزار مالیاتی که در شرایط رکودی میتواند به آحاد اقتصادی کمک کند ،مالیات بر سود
شرکتهاست .مالیات بر سود شرکتها در یک نظام مالیاتستانی بهینه سهم اندکی از درآمدهای
مالیاتی را به دست میدهد .اما در ایران سهم این مالیات قابل توجه است.

نرخ رشد درآمد مالیاتی حقیقی

مالیاتها وجود ندارد .عالوه بر این در شرایط رکودی معموالً درآمدهای دولت
کاهش مییابد و توانایی دولت در کاهش مالیاتها به امکان افزایش بدهی
دولت (استقراض در بازار) برمیگردد .توجیه دیگر این مطلب به میزان توجه
به رأیدهندگان مربوط است .در کشورهای پیشرفته ،یک سیاستمدار خوب
با بازپرداخت مالیاتها در شرایط دشوار اقتصادی خود را حامی مردم نشان
میدهد .در حالیکه شاید در کشــورهای در حال توسعه انجام پروژههای
پرطمطراق برای کسب آرای مردم موثرتر باشد.
ظرفیت پایین مالیاتســتانی دولت در ایران ،دامنه تاثیر سیاستهای
مالیاتی برای مدیریت چرخه را محدود میکند .به عالوه از آنجاکه معموالً
دورههای رکود در اقتصاد ایران در اثر افت درآمدهای نفتی حاصل میشوند،
کاهش درآمد دولت را نیز با شــدت بیشتری در پی دارند .لذا در کشور ما
نیاز به درآمد مالیاتی در دوران رکود بیشــتر میشود .شکل  ۲ارتباط بین
نرخ رشد درآمد مالیاتی حقیقی (اصالحشده برای تورم) و نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی حقیقی را نشان میدهد .بر این اساس مشاهده میشود که
رابطه نزدیکی بین این دو متغیر برقرار است .در واقع به نظرمیرسد ،میزان
مالیاتســتانی در ایران از ثبات نسبی برخوردار است .بدین معنی که نرخ
ثابتی از تولید به عنوان مالیات اخذ شده است و در دوران رکود و رونق عم ً
ال
درآمدهای مالیاتی با تولید به صورت تقریباً یک به یک جابهجا میشود.
طبعاً افزایش ظرفیت مالیاتستانی در آینده میتواند کارایی استفاده از
آن را در مدیریت چرخه افزایش دهد ،اما در شرایط فعلی نیز میتوان نقشی
برای ابزارهای موجود مالیاتی درنظر گرفت .به طور مشخص ،دو ابزار مالیات
بر حقوق و مالیات بر ارزش افزوده ،ابزارهای جذابی برای تحریک هدفمند
و موقتی تقاضا به نظر میرسند .معاف کردن کارکنان از پرداخت مالیات بر
حقوق در شرایط رکود میتواند به افزایش دریافتی کارکنان بنگاه بینجامد.
البته وجود آستانه معافیت باال (در سال  ۱۳۹۷ماهانه  2.3میلیون تومان)
باعث کاهش کارایی این سیاســت میشود .به عبارت دقیقتر دولت ایران
عم ً
ال مالیات چندانی بر حقوق کارکنــان نمیگیرد که بخواهد با آن ابزار
به تحریک تقاضا بپردازد .از نظر هدفگیری نیز میتوان مالیات بر حقوق
بنگاههای خرد را بخشــید یا از آستانه حقوقی به پایین قسمتی از مالیات
پرداختی را مسترد کرد .باید دقت داشت که این سیاست به عنوان معافیت
یا بازپرداخت شناخته میشود ،لذا موقتی است .همانطور که در باال ذکر
شد در امریکا استرداد مالیات بر درآمد به عنوان ابزار متداولی برای تحریک
تقاضا در رکود استفاده میشود.
مالیات بر ارزش افزوده ،با توجه به آنکه مالیات بر مصرف است ،درصورتی
که به صورت موقت کاهش یابد میتواند به تحریک موقتی تقاضا بینجامد.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما هماکنون  ۹درصد است و بر کمتر
از نیمی از هزینههای مصرفی خانوارها تعلق میگیرد .تغییر نرخ مالیات بر
ارزش افزوده میتواند فورا ً انجام شــود و دولت میتواند اعالم کند که برای
زمانی محدود (مث ً
ال یک سال) این نرخ را به  ۷درصد کاهش میدهد .این
کاهــش نرخ در اقالم مصرفی بزرگ (مثل خودرو یا لوازم خانگی) میتواند
قابل توجه باشــد و به تحریک موقتی تقاضا منجر شــود .در بحران مالی
 ۲۰۰۹-۲۰۰۷تعدادی از کشــورها از جمله انگلستان کاهش نرخ مالیات
بر ارزش افزوده در بازه زمانی محدود از پیش تعیینشدهای را اجرا کردند.
البته نرخهای موجود در این کشورها باالتر و پوشش مالیات بر ارزش افزوده
گستردهتر بود .اما مطالعات انجامشده حاکی از پاسخ سریع فروشندگان و
مصرفکنندگان به این تاخیر نرخ است .در خصوص ایران مطلبی که جلب
توجه میکند این است که اگر در شرایط مناسب نرخ و پوشش مالیات بر
ارزش افزوده گسترش مییافت ،در شرایط رکود دولت میتوانست به صورت
موثرتری از این ابزار استفاده کند.

شکل  -۲ارتباط مالیاتها و رشد اقتصادی در سالهای  1351تا 1393

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی

آخرین ابزار مالیاتی که در شــرایط رکودی میتواند به آحاد اقتصادی
کمک کند ،مالیات بر سود شرکتهاست .مالیات بر سود شرکتها در یک
نظام مالیاتســتانی بهینه ســهم اندکی از درآمدهای مالیاتی را به دست
میدهد .اما در ایران سهم این مالیات قابل توجه است .لذا حتی میتوان به
کاهش دایمی نرخ مالیات بر سود شرکتها در ایران به عنوان یک سیاست
مشــوق تولید فکر کرد .در شرایط دشواری اقتصادی ،قسطبندی مالیات،
بخشــودگی قســمتی از مالیات و یا اعطای اعتبار مالیاتی برای بنگاههای
مقــروض میتوانند به عنوان ابزارهایی برای کمک به بنگاههای در معرض
تعطیلی درنظر گرفته شوند.
در جمعبندی باید گفت که سیاستهای مالی و مالیاتی میتوانند نقش
موثری در مدیریت چرخههای تجاری داشــته باشند .اما ضروری است که
ظرفیت مناسب مالیاتستانی پیش از رکود ایجاد شده باشد .برای مثال باید
مالیات بر درآمد به صورت موثری وجود داشته باشد تا تخفیف یا استرداد
قســمتی از مالیات واکنش قابل توجه آحاد اقتصادی را داشته باشد .البته
در هر حال ،وجود یک قاعده مالی برای بودجه دولت ضروری اســت تا از
ایجاد بیش از حد بدهی و در نتیجه تورم جلوگیری شود ،چون به هر حال
سیاستهای محرک مالی باعث افزایش هزینهها و کاهش درآمدهای دولت
و تشدید عدم توازن بودجه میشوند.
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نکتههایی که باید بدانید
[در صورتی که بتوان شدت و زمان چرخهها را کوتاه کرد ،میتوان به بهبود شرایط اقتصادی
کمک کرد .سیاستگذار با استفاده از سیاستهای پولی و مالی میتواند بر چرخههای تجاری
اثر بگذارد.
[سیاستهای مالی و مالیاتی میتوانند نقش موثری در مدیریت چرخههای تجاری داشته
تستانی پیش از رکود ایجاد شده باشد.
باشند .اما ضروری است که ظرفیت مناسب مالیا 
[مالیات بر ارزش افزوده ،با توجه به آنکه مالیات بر مصرف است ،درصورتی که به صورت
موقت کاهش یابد میتواند به تحریک موقتی تقاضا بینجامد .دولت میتواند اعالم کند که برای
زمانی محدود (مث ً
ال یک سال) این نرخ را از  9درصد به  ۷درصد کاهش میدهد.
[پروژههای عمرانی نقش زیادی در مدیریت چرخه تجاری نمیتوانند ایفا کنند .اما در مقابل
تها یا پرداختهای انتقالی به افراد میتوانند با سرعت بیشتر ،با هدفگیری
کاهش مالیا 
دقیقتر و به صورت موقتی اجرا شوند.
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آکــادمـی

فکر کردن به امید ،به وقت ناامیدی

نازدودنی مفهوم امید
تأمالتی مقدماتی بر دشواریهای
ِ

بـهـانـه

وقتی از امید حرف میزنیم پای چه مفاهیم دیگری به میان میآید؟ چگونه میتوان از امید در جامعه سخن گفت و ارتباط این مفهوم با مفاهیم دیگر چیست؟ یا رابطه امید با زمان ،شکیبایی،
آفرینش و امر جمعی چیست؟ در این مقاله این ارتباط تبیین شده است.

حسام سالمت
دانشجوی دکترای
جامعهشناسی

چرا باید خواند:
اگر همچنان عالقهمند به
مفاهیمجامعهشناختی
هستیدومیخواهید
درباره جامعه ایران و
پیوند آن با مفهوم امید
بدانید ،خواندن این مقاله
به شما توصیه میشود.

کار امید در
وضعیتبیامکانی
خلقِ خو ِد امکان
است .امید اغلب
میباید کاری
بیش از این انجام
دهد .میباید خو ِد
امکانها را درست
در میانه انسدادها
و بنبستها
بیافریند
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این حقیقت ظاهرا ً نباید آنقدرها مناقشــهانگیز باشــد که همه دورهها،
جهانبینیها ،ادیان ،ایدئولوژیها و فرهنگها به یک اندازه به امید فکر نکردهاند.
در برخی از آنها امید مفهومی محوری است و در برخی دیگر ،تصوری است محو
یا کمرنگ .اگر از این مقدمه آغاز کنیم آنوقت باید اعتراف کرد که امید چیزی
«بیش از» حالتی ذهنی و یا وضعیتی روانشناختی است که بتوان آن را به نوع
انسان ،فارغ از اینکه در کدام موقعیت تاریخی و در کدام زیست جهان فرهنگی
روزگار میگذراند ،نسبت داد .تا جایی که به سنتهای ایرانی مربوط میشود،
امید اغلب رنگ و بوی قسمی چشمانتظاری یا توکل منفعالنه داشته است ،اگر
اص ًال بتوان ردپایی از «مفهو ِم» امید را در این ســنتها سراغ گرفت .این البته
ربط مستقیمی به حالت امیدوارانهزیستن «ما» در متن برخی از تجارب فردی
یا جمعیمان ندارد .هر سوژه فردی یا جمعیای میتواند به اتکای گشودگیها
یا انســدادهای تاریخیای که در زندگیاش از سر میگذراند امیدوار یا ناامید
شــود .این اما لزوماً ارتباطی به این ندارد که «مفهو ِم» امید را میشناسد یا به
آن فکر کرده است یا به اعتبار فرهنگ یا سنت یا هرچیزی از این دست با امید
ورزیدن آشناست.
چنین ســوژهای عم ًال در امید یا در ناامیدی زندگی میکند ،بیآنکه آن
را مفهومپردازی کرده باشــد .محض نمونه ،امید یا رجا در سنتهای اسالمی،
از فلســفه و عرفان تا کالم و فقه ،مفهومی اســت حاشیهای و کمتوش و توان
که هیچگاه شرح و بسط مفهومی چشمگیری پیدا نکرده است .در یهودیت و
مسیحیت اما مفهوم امید یکی از پایهایترین مفاهیم ،اگرنه پایهایترین مفهوم،
است که یهودیبودن یا مسیحیبودن منهای آن پاک بیمعناست .همین وارسی
مفهومی امید را میتوان در قبال دیگر ایدئولوژیها و ســنتها نیز پی گرفت.
مث ًال پرسید که سوسیالیسم یا لیبرالیسم تا چه پایه و با چه جدیتی به امید فکر
کردهاند و امید در هستیشناسی اجتماعی یا فلسفه تاریخ آنان چه جایگاهی
دارد .در اینجا اما از مسیر دیگری به امید فکر خواهیم کرد .بیایید بپرسیم وقتی
از امید حرف میزنیم پای چه مفاهیم دیگری به میان میآید؟ به تعبیر دیگر،
برای فکرکردن به امید به چــه مفاهیم دیگری باید فکر کنیم؟ اجازه بدهید
گامبهگام پیش برویم:
JJآینده
امید اساساً معطوف به آینده است .همینکه به آینده خود یا به آینده جهان
میاندیشیم ،بهبیاندیگر ،همینکه آینده برای ما به هر دلیلی مسئله میشود
پای بیم یا امید هم به میان میآید .آنجایی که آینده بذر خطرها و دلنگرانیها
را درون خود دارد چیزی چون بیم پا میگیرد و آنجایی که به نظر میرســد
آینده آبستن گشایشها و ظفریابیهاست امید مجال ظهور و بروز پیدا میکند.
به تعبیر دیگر ،ما آینده را در کسوت بیم یا امید تجربه میکنیم و خود این هم
آشکارا در گرو تعیننایافتگی آینده است ،اینکه آینده همواره خود را در هالهای
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از ابهام و تیرگی به ما ارزانی میکند و در هیچ دورهای نمیتوان اطمینان داشت
که آینده چگونه خواهد بود .با این وصف ،آینده در هر شرایطی با «شاید»هایی
سروکار دارد که از امکانها و بالقوگیهای همین اکنون مایه میگیرند و درست
به دلیل همین تعیننایافتگی یا ،به تعبیر بهتر« ،نه هنوز تعینیافتگی» (not
 )yet determinationاست که مولد بیمها و امیدهاست.
JJزمان(مندی)
به امید نمیتوان اندیشید مگر اینکه تصور خاصی از زمان در کار باشد .این
تصور نمیتواند زمان را همچون پیوستاری بیوقفه بفهمد که همچون خطی
مســتقیم از آغاز تا انجام جهان کِش آمده و تنها چیزی که در آن تمایز ایجاد
میکند پارهای «نقاط عطف» اســت که آنها نیز درنهایت چیزی نیستند جز
ت از پیش مقررش را پیش
شتابدهندههایی که سیر ضروری تاریخ بهجانب غای ِ
میاندازند .تنها آن فهمی از زمان به امید مجال خودنمایی میدهد که بتواند
به گسستهای زمان فکر کند و خو ِد زمانمندی را برحسب چندگانگیهای
قیاسناپذیرش بفهمد .در اینجا دیگر با زمانی یکدســت که اســتمرار دارد و
«منطق»ی واحد بر تمامیت لحظههایش حکمفرماســت طرف نیستیم .فهم
کرونولوژیــک ( )chronologicاز زمــان آن را بهتوالی طبیعی لحظهها فرو
درونی
میکاهد ،به آرایش ضروری و منظم آنات و دقایق برحسب یک منطق
ِ
قدرقدرت که پیشاپیش امکان هر شکلی از تخطی ،انحراف ،گسست و خروج را
منتفی کرده است .زمان اما میتواند بشکند ،از درون شکاف بردارد و پیوستارش
ت ََرک بخورد .در اینجا با قسمی تغییر مسیر سروکار داریم ،با قسمی جابهجایی
در مرزها و مختصاتِ وضعیت به اتکای گسست در خو ِد زمان .این یعنی زمان
گاهشمارانه (کرونولوژیک) آبستن بزنگاهها یا کایروس()kairosهایی است که
بهمثابه لحظههای بحرانی و انقالبی ،پیوستار زمان را از درون منفجر میکنند و
راه را برای آیندهای که قرار است در کسوت «امر نو» از راه برسد ،میگشایند.
امید به همین بزنگاهها امید میبندد.
JJشکیبایی؟
آیا آنچنانکه «عقل ســلیم» ( )common senseتصور میکند میان
امیدواری و صبور بودن یا شــکیبایی نسبتی هست؟ در اینجا پیش از هرچیز
باید به معنای شکیبایی اندیشید .آن که صبور است و شکیبایی پیشه میکند
مصائب و مشــکالت امروز را به امید حل و رفعشان در آیندهای که قرار است
روزی از راه برسد تاب میآورد و تحمل میکند .در شکیبایی قسمی بیکنشی
قبال آنچه اکنون با آن دستبهگریبانیم در کار است ،قسمی رها کردن امور
در ِ
به دست سرنوشت به تصور اینکه «سرانجام همهچیز درست خواهد شد» ،انگار
تقدیر جهان چنان است که بهخودیخود گره از کارهای فروبسته باز کند .به
این معنا ،شکیبایی اساساً با توکل گرهخورده است .توکل ،در اینجا ،چنگ زدن

یب َ َرد و در کسوت یک «ما»ی
امید جمعی امیدی که کارش را به اتکای یک بیناسوبژکتیویته پیش م 
نوظهور یا یک «مردمِ» تازهن َ َفس ظاهر میشود ،سر آن دارد تا به اتکای نیروهای خالقانه یک تخیل
جمعی خودِ آینده را متفاوت کند.

به قدرت یک نیروی متعالی است که آخراالمر کارها را رتقوفتق خواهد کرد و
توکل یک
اجازه نخواهد داد جهان آنچنانکه هست باقی بماند .با این تفاصیلِ ،
ســوژه صبور ،خود ،قسمی انفعال است که مداخله در اکنون را به حال تعلیق
درمیآورد و گرهگشــاییها را به آیندهای نامعلوم حواله میدهد و همه اینها را
نیز درنهایت از یک «دیگری بزرگ»  -خدا ،حاکم ،دولت ،پدر ،دست سرنوشت،
فرمان «شکیبا باشید» و «صبر پیشه کنید» عموماً
تاریخ  -انتظار دارد .ازاینروِ ،
خطاب فرادســتانه قدرتهاست برای مسئلهزدایی از اکنون ،قسمی دعوت یا
اجبار ایدئولوژیک به سرکردن با آنچه هست ،نوعی فضیلت ساختن از تحمل
رنج و تاب آوردن نکبت که جز به اتکای ترســیم خیالی آیندهای که بیوقفه
به تعویق میافتد و اساســاً قرار نیست از راه برسد ،ممکن نخواهد شد .با این
فعالی
تفاصیل ،اگر امید قسمی اشتیاق بهپیش انداختن آینده از مجرای بیش ِ
مداخلهگرانه بهقصد جابهجایی مختصات اکنون باشد آنوقت شکیبایی در واقع
امید را تضعیف میکند و جانش را میگیرد.
JJامکان
وقتی از امکان حرف میزنیم همزمان ،به ناگزیر ،به دو مفهوم همبسته آن
نیز میباید فکر کنیم :ضرورت و امتناع .جایی که با ضرورتها ســروکار داریم
یا با قوانین طرفیم ،چه قوانین منطق ،چه قوانین طبیعت و چه قوانین جامعه
که خود در زندگی اجتماعی وضع کردهایم ،دیگر از امید نمیتوان سخن گفت.
قلمرو ضرورت و قانون ،به ترتیب ،ســاحت «به حتم چنین میشود» و عرصه
«باید و نبایدها» است .امید ،در اینجا ،مجالی برای عرضاندام ندارد .بااینهمه
شاید بتوان نشان داد که ضرورتها و قانونها  -چه در طبیعت ،چه در جامعه،
(در منطق چطور؟)  -آنقدرها که فکر میکنیم بالتردید و ناگزیر نیستند و آن
حتمیتی را که علم ادعایش را میکند ،ندارند .در این صورت آیا امیدوار بودن
مستلزم اتخاذ رویکردی ضدعلمی ،یا دستکم ،غیرعلمی خواهد بود ،رویکردی
که دعاوی علم را که عموماً از ضرورتها و قوانین حرف میزنند چندان جدی
نگیرد و در عوض ،دل به معجزهها ببندد؟ ولی امیدی که دلبســته معجزهها
باشــد از قلمرو کنش انسانی خارج میشود ،به این دلیل ساده که انسانها در
رخدادن یا ندادن معجزهها موضوعیتی ندارند .از این حیث ،معجزهها ،اگر اص ًال
رخ دهند ،به «شانس کور» میمانند .از طرف دیگر ،آنجا که با امتناعها طرفیم
نیز فضایی برای امید نمیماند .در اینجا نیز همچون ســاحت ضرورت ،با سه
شکل امتناع سروکار داریم :امتناع منطقی ،امتناع طبیعی ،و امتناع اجتماعی.
حتمیت امتناع اما در جامعه آنقدر نیرومند نیست که در طبیعت ،و در طبیعت
آنقدر نیرومند نیســت که در منطق .با این اوصاف بر سر خو ِد اینکه چهچیز
بهراستی ممتنع است ،همچون بر سر اینکه چهچیز بهواقع ضروری است ،کمتر
یا بیشتر قسمی مناقشه آشتیناپذیر در جریان است .به زبان سادهتر ،ضرورت
و امتناع ،هردو ،بهواسطه مناقشهپذیریشان «بعضاً» به امکان بدل میشوند یا
دستکم اینکه میتوانند خود را بهمثابه ممکن جا بیندازند :آنچه به نظر ضروری
میرسید میتواند ممکن شود و آنچه به نظر پاک ممتنع میآمد میتواند شکل
و شمایل امری ممکن به خود بگیرد .اما موضوعی که اساساً ،از همان آغاز ،ممکن
است چه؟ به تعبیر دیگر ،شرط ممکن بودن یکچیز ،هرچه میخواهد باشد،
چیست؟ احتماالً چیزی از این دست که نسبت به بودن یا نبودن خود یا شدن
یا نشدن خود بیتفاوت باشد یا همانقدر بتواند باشد که بتواند نباشد یا همانقدر
بتواند بشود که بتواند نشود .بنابراین امکان مستلزم قسمی گشودگی آغازین
است ،قسمی توانایی یا بالقوگی که شدن /نشدن یا فعلیت یافتن /نیافتنش در
گرو نیرو ،مداخله یا سوژهای غیر از خودش باشد .دانه بلوط (مثال موردعالقه
هگل) بالقوه یک درخت بلوط است .یعنی امکا ِن درختِ بلوطشدن را در خود
دارد اما از حیث منطقی به همان اندازه نیز میتواند درخت بلوط نشود .ضرورتی
در کار نیست که برحسب آن امکان یا بالقوگی دانه بلوط به حتم فعلیت پیدا

کند و ضرورتاً با درخت بلوطی تنومند طرف شویم .شدن یا نشدن آن مشروط
به دســتی است که دانه بلوط را بکارد یا بادی که آن را در زمینی حاصلخیز
فرود آورد و خیلی «شرایط» دیگر که نسبت به دانه بلوط و امکانهای آن بیرونی
است .با این وصف ،امکان قسمی در -میان ایستادگی است .امید دقیقاً آنجایی
میتواند پا بگیرد که با امکانها سروکار داشته باشیم .امید همان نیرویی است که
امکانهای یک وضعیت را به کرانههای فعلیتیابی و شکوفاییاش سوق میدهد.
JJآفرینش
اما مگر فکرکردن به امید ،و نهفقط فکرکردن به امید که خو ِد امید ورزیدن،
کنش درخو ِر «اعصار تاریک» نیســت ،همان دورانهایی که انگار راهها
همان ِ
به بنبســت رسیدهاند و دیوارها قد کشیدهاند و امکانها به انسداد خوردهاند؟
آیا درست در چنین زمانهای نیســت که بارقههای امید از دل تاریکی سوسو
میزنند؟ با این اوصاف نســبت امکان و امید چه میشود؟ اگر امکانی در کار
نباشد و سایه «واقعیت محتوم» سنگینتر از آن باشد که بتوان کنارش زد ،آیا
امید به یک توهم بدل نمیشود ،به قسمی دلخوشی ،تزئین یا ،بدتر از همه،
نیافتنی خو ِد واقعیت؟ کار امید
«درمان» خوشخیاالنه زخمهای التیام
قسمی
ِ
ِ
خلق خو ِد امکان است .مسئله این نیست که امکانها آنجا
امکانی
ی
ب
وضعیت
در
ِ
هستند و انتظار میکشند که فعلیت بیابند و کار سوژه امیدوار ،به این اعتبار،
صرفاً این است که بسته به «تحلیل مشخص از موقعیت مشخص» امکانهای
تاریخی آن موقعیت را تشخیص دهد و بر آنها سرمایهگذاری کند .امید اغلب
میباید کاری بیش از این انجام دهد .میباید خو ِد امکانها را درست در میانه
انسدادها و بنبستها بیافریند.

امید جمعی از راه
همبستگی«من
و تو» در هیئت
یک «ما مردم»
ساخته میشود.
امید ،در اینجا ،به
چیزی چون یک
رویای مشترک
بدل میشود که
نیروهایتکین
سوژههای پیش
از این پراکنده را
بسیجمیکندتا
به اتکای برپایی
یک سوژه جمعی،
ساختن آینده را
در دل همین اکنون
آغاز کند

JJسوژه جمعی
اگر امید در ادیان ابراهیمی مشــخصاً بر «وعده» و «فیض» استوار است،
مفهوم غیردینی امید به مفهوم «ســوژه» اتکا دارد .اما سوژه در اینجا چیزی
بیــش از فردیتی آزاد اســت که به اعتبار ســوداها و آرزوهای خود به تحقق
چیزی در آینده امید میبندد .در امید فردی مسئله صرفاً این است که آینده
برای «من» متفاوت باشــد یا «من» در آینده به چیزی متفاوت از آنچه اینک
هستم تبدیلشده باشــم .امید جمعی اما ،امیدی که کارش را به اتکای یک
یب َ َرد و در کسوت یک «ما»ی نوظهور یا یک «مرد ِم»
بیناسوبژکتیویته پیش م 
تاز هنَفَس ظاهر میشــود ،سر آن دارد تا به اتکای نیروهای خالقانه یک تخیل
جمعی خو ِد آینده را متفاوت کند .ازاینرو ،امید جمعی از راه همبستگی «من
و تو» در هیئت یک «ما مردم» ( )we the peopleســاخته میشود .امید،
در اینجا ،به چیزی چون یک رویای مشترک بدل میشود که نیروهای تکین
ســوژههای پیش از این پراکنده را بسیج میکند تا به اتکای برپایی یک سوژه
جمعی ،ساختن آینده را در دل همین اکنون آغاز کند.

نکتههایی که باید بدانید
[هر سوژه فردی یا جمعیای میتواند به اتکای گشودگیها یا انسدادهای تاریخیای که
در زندگیاش از سر میگذراند امیدوار یا ناامید شود .این اما لزوم ًا ارتباطی به این ندارد که
«مفهوم» امید را میشناسد.
ِ
[در امید فردی مسئله این است که آینده برای «من» متفاوت باشد یا «من» در آینده به
چیزی متفاوت از آنچه اینک هستم تبدیلشده باشم.
فعالی مداخلهگرانه بهقصد
ش
[ اگر امید قسمی اشتیاق بهپیش انداختن آینده از مجرای بی 
ِ
جابهجایی مختصات اکنون باشد آنوقت شکیبایی در واقع امید را تضعیف میکند و جانش را
میگیرد.
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آکــادمـی

تصمیم بزرگ اینستاگرام
تحول در مدل کسبوکار با تکنولوژی نوین

بـهـانـه

اینستاگرام مسیری را از متنمحوری به سمت تصویرمحوری طی کرده است؛ تغییر بهموقع .این تغییر سبک باعث تحول در سبک زندگی مردم شده است .اما نتیجه این تحول در حوزه
ش روی میگوید.
کسبوکارها چه خواهد بود؟ خواندن این مقاله به شما درباره راه پی 

امیر ناظمی
عضوهیئتعلمیمرکز
تحقیقاتسیاستعلمی

چرا باید خواند:
اگر به تحوالت حوزه
شبکههای اجتماعی و
رسانههای نوین عالقه
دارید و این تحول را در
کسب و کار خود جویا
هستید ،خواندن این
مقالهبهشماپیشنهاد
میشود.

تکنولــوژی هم رفتار ما را تغییر میدهد و هم خودش از
تغییر رفتار ما تغییر میکند .از همین بابت است که برخی
آن را ویژگی «تو در تویی» فناوری میدانند .اینســتاگرام
هم منجر به تغییراتی جدی در شــیوه زیستن و تعامل ما
شده است و هم خودش نمیتواند از تغییر رفتار کاربرانش
در امان باشد.
اینســتاگرام با شــاخههایش امروز تبدیل بــه یکی از
رسانههای واقعی جهان ما شده است .این شبکه اجتماعی
بهواســطه بهرهمندیاش از ترکیب متن و تصویر توانست
تغییری جدی از پســتگذاریهای متنمحور به ســمت
پســتگذاریهای تصویرمحور باشــد .اینســتاگرام جهان
نوشتهای را به ســمت جهان تصویری از زندگی و افکار ما
هدایــت کرد .در حقیقت اینســتاگرام از این واقعیت بهره
برد که تلفنهای هوشمند بهواسطه دوربینهایشان هریک
بــه تولیدکننده تصاویــری واقعی از زندگی تبدیل شــده
بودند .ســیر تحوالت در پســتهایی که افراد در صفحات
اینستاگرامشان منتشر میکنند نشان میدهد ابتدا تصاویر
پستها ،تصاویری انتخابی از اینترنت بودند و بهمرور زمان
این تصاویر توســط خود افراد گرفته میشد و تصاویری از
زندگی واقعی افراد بود.
به دلیل همین تصویرمحوری بود که اینستاگرام بیش از
سایر شبکههای اجتماعی به زندگی خصوصی افراد مربوط
میشد .بهعنوانمثال پستهایی که در فیسبوک گذاشته
میشــد دارای فاصله با فرد نویســنده بود ولی پستهای
اینســتاگرامی بخشی از زندگی خود فرد بود .در فیسبوک

نکتههایی که باید بدانید
[ اینستاگرام هم منجر به تغییراتی جدی در شیوه زیستن و تعامل ما شده است و هم خودش
نمیتواند از تغییر رفتار کاربرانش در امان باشد.
[ اینستاگرام خوب یاد گرفته است که «برای توسعهیافتن گاه باید در اصول بنیادی خود نیز
بازاندیشی کرد» .اینستاگرام با این تصمیم عم ً
ال وارد حوزهای فراتر از  UGCشد.
[شرکتهای نوپایی که در حوزه اینستاگرام فعال هستند ،از همین امروز نیاز به بازاندیشی
جدی در مدل کسبوکار خود خواهند داشت.
[ رشد سریع گوشیهای هوشمند و پس از آن تبلتها و لپتاپها ،کل «سبک زندگی» را از
یکسو و جنبههای خاصی از رفتار را از سوی دیگر تغییر داده است.
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صاحب صفحه میان خود و مخاطبان فاصلهگذاری میکرد
ولی در اینستاگرام سعی داشت بخشهایی از زندگی واقعی
خود را با سایر کاربران به اشتراک بگذارد .تعدد عکسهایی
که افراد از غذاها یا محیط کارشان یا حتی مهمانیها و تولدها
میگذاشتند ،تبدیل به همان چیزی شد که «اینستاگرام»
را نه بهعنوان یک شبکه اجتماعی ،بلکه بهعنوان یک شیوه
خاص از پست گذاشتن و به اشتراکگذاری شکل میداد.
تمامــی این دالیل بود که فیسبــوک نهایتاً این رقیب
اجتماعیاش را خریداری و تملک کرد .در این تملک نه نام
این شــبکه تغییر کرد و نه در فیسبوک ادغام شد؛ بلکه با
نام پیشین خودش و با همان شیوه ادامه یافت و رشد کرد.
اینســتاگرام اما در نســخه جدیدش یکی از مهمترین
تغییــرات را ارائه داده اســت .در این نســخه که در هفته
گذشــته برای کاربران عادی نیز رونمایی شد ،در حقیقت
 IGTVیک گزینه فناوری جدید بود .گزینهای که امکان به
اشتراکگذاری فیلمهای طوالنی را امکانپذیر کرده است.
این تغییر در اینســتاگرام درست مانند آن است که روزی
توئیتر اعالم کند که از فردا کاربرانش میتوانند یک کتاب
را نیز به اشتراک بگذارند! در حقیقت ویژگی کلیدی توئیتر
همین تعداد کم کاراکترش بود .توئیتر یعنی رســانهای که
میدانیم هر خبر آن در کوتاهتر از  ۳۰ثانیه خوانده میشود.
درست مثل اینســتاگرامی که میدانســتیم با فیلمهایی
روبهرو هســتیم که حداکثر  ۱.۵دقیقه وقت میگیرد و هر
پستاش نیز تعداد کاراکترهای مجازش نصف تلگرام است!
JJچرا اینستاگرام چنین تغییری داد؟
رشــد سریع گوشیهای هوشمند و پس از آن تبلتها و
لپتاپها ،کل «ســبک زندگی» را از یکسو و جنبههای
خاصی از رفتار را از ســوی دیگر تغییر داده است .نخستین
تغییر زمانی هشــداردهنده بود که در یک تحقیق گسترده
که توسط شرکت اریکسون با همکاری اپراتورها انجام شد،
مشخص شد نســل جوان زمان قابلتوجهی را به مشاهده
فیلــم از طریق موبایل اختصاص میدهد .در ســال ۲۰۱۵
این مطالعه نشان میداد که جوانان بین  ۱۶تا  ۱۹سال در
حدود  ۷۰درصد از فیلمهایی که مشاهده میکنند ،از طریق
ابزارهای شخصی مانند گوشــی موبایل ،تبلت و کامپیوتر
شخصی است .زمانی اهمیت این مطالعه مشخص میشود

اینستاگرام جهان نوشتهای را به سمت جهان تصویری از زندگی و افکار ما هدایت کرد .در
حقیقت اینستاگرام از این واقعیت بهره برد که تلفنهای هوشمند بهواسطه دوربینهایشان
هریک به تولیدکننده تصاویری واقعی از زندگی تبدیل شده بودند.

که این شــاخص برای افراد  ۴۵ســاله به باالیی که اغلب
مدیران ،صاحبان و مالکان شبکههای تلویزیونی نیز هستند،
کام ً
ال معکوس بود و خود آنان در حدود  ۳۰درصد از فیلمها
را به چنین شیوهای مشاهده میکردند( .نمودار مقابل)
در فضای مجازی دو دســته از سامانههای مختلف برای
پخش ویدئو وجود دارند:

گوشی هوشمند

تبلت

202
273

ســامانه اشــتراکگذاری ویدئویــی (:)UGC

شناختهشــدهترین برند در این حوزه  YouTubeاست .در
این ســامانه هر فردی اقدام به تولید و به اشتراک گذاردن
ویدئوی خود میکند .بهاینترتیب در این سامانهها هر کاربر
با انبوهــی از ویدئوهای مختلف آماتوری تا حرفهای روبهرو
یشود.
م 
ســامانههای پخــش ویدئویی تقاضاپایــه (:)VOD

شناختهشــدهترین برند در این حوزه  Netflixاســت .در
این ســامانهها فیلمهای ســینمایی یا مستندی که توسط
تولیدکنندههای عمدتاً حرفهای تولیدشدهاند ،برای فروش
و پخش بر روی سامانه قرار داده میشوند.
در این مطالعه مشاهده شد که اگرچه الگوی رفتار برای
دیدن فیلمهای ویدئویی حرفهای که اغلب در ســامانههای
تقاضاپایه ( )VODوجود دارند ،متفاوت است ،اما این تفاوت
در سامانههای به اشتراکگذاری در حال از بین رفتن است.
بهعبارتدیگر کاربرانی که ویدئوهای آماتوری و به اشتراک
گذاردهشــده را مشــاهده میکنند ،تفاوتی میان موبایل یا
تبلت قایل نیستند .تقریباً کاربران تبلت سایتی مانن د �You
 Tubeبرابر با کاربران موبایلی این سایت هستند.
اما شــاید مهمترین دلیل روند جهانی در خصوص زمان
ویدئوهای مشاهدهشــده در موبایل در سالهای اخیر بود.
درحالیکه در ســالهای گذشــته کاربران موبایل عمدتاً
ویدئوهایی با زمان کوتاه را مشاهده میکردند ،در سالهای
اخیر به سمت ویدئوهای طوالنیمدتتر روی آوردهاند .مث ً
ال
در سال  ۲۰۱۶کاربران موبایلی  ۵۵درصد از ویدئوهایی که
مشــاهده میکردند کمتر از  ۵دقیقه بود ،درحالیکه تنها
 ۲۹درصــد از ویدئوها بیــش از  ۲۰دقیقه بودند .این روند
در سال  ۲۰۱۸بهگونهای تغییریافته است که ویدئوهایی با
زمان بیش از  ۲۰دقیقه ،که توسط کاربران موبایل مشاهده
میشود ۵۴ ،درصد از کل ویدئوها را شامل میشود( .تصویر
روبهرو)
بهعبارتدیگر ما امروز با کاربران موبایلی روبهرو هستیم
که عادت به دیدن فیلمهای طوالنــی بر روی موبایلهای
خود دارند .شاید آن نسل  ۱۶تا  ۱۹سال گذشته که امروزه
به ســن  ۱۹تا  ۲۲رســیدهاند و نســلی که جایگزین آنها
شــدهاند ،سریعتر از آنچه فکر میکردیم ،وابسته به موبایل
شــده است .آنها دیگر بهندرت به سراغ تلویزیون میروند و
برایشان سینما تنها یک آیین دورهمی است .آنها به سینما
نمیروند تا فیلم ببینند ،آنها به ســینما میروند تا دور هم
خوش بگذرانند! برای آنها تلویزیون همان حکم رادیو را دارد
برای نسل ما میانسالها!
اینستاگرام تصمیم شجاعانهاش را گرفت .به نظر میرسد
انتخاب اینســتاگرام ســخت بود و در تقابل با راهبردهای

بزرگترین سایت به
اشتراکگذاری ویدئو
()UGC

252

588

بزرگترین سامانه پخش
ویدئو تقاضا پایه
()VOD

چرا اینستاگرام ویدئوهای طوالنی را به ویژگیهایش افزود؟
میزان مشاهده ویدئو در گوشیهای هوشمند (درصد از کل زمان مشاهده)

%54

%55

سه ماه نخست 2018
سه ماه نخست 2016

%38
%29
%16
%9
ویدئوهای با زمان بلند
(بیش از  20دقیقه)

ویدئوهای با زمان متوسط
( 5تا  20دقیقه)

ویدئوهای با زمان کوتاه
( 0تا  5دقیقه)

گذشتهاش است ،اما ضروری اســت .اینستاگرام خوب یاد
گرفته است که «برای توسعهیافتن گاه باید در اصول بنیادی
خود نیز بازاندیشــی کرد» .اینستاگرام با این تصمیم عم ً
ال
وارد حوزهای فراتر از  UGCشــد .اینستاگرام در سالهای
آینده تبدیل به یکی از اصلیترین منابع به اشتراکگذاری
ویدئو خواهد شد و شــاید این بزرگترین چالش برای هر
کسبوکاری باشد که دوست داشت وارد حوزه پخش صوت
و تصویر ( )Streamingشــود .شرکتهای نوپایی که در
این حوزه فعال هســتند ،از همین امروز نیاز به بازاندیشی
جدی در مدل کسبوکار خود خواهند داشت.
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آکــادمـی

پیشنویس طرحی برای شناخت فرصتها

راهکارهایی برای دیپلماسی اقتصادی ایران

بـهـانـه

با خروج امریکا از برجام به نظر میرسد باید نقشه دیپلماسی اقتصادی کشور تغییر کند .این خروج بر حجم سرمایهگذاری و ورود ارز خارجی ،تجارت آزادانه کاال و خدمات ،فروش نفت و
میعانات گازی و در کل اقتصاد ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت .به این بهانه از فرصتهای متعدد در پیش روی اقتصاد ایران سوال شده است.

احسان شمس
مدرس دانشگاه

چرا باید خواند:
اگر میخواهید بدانید که
بادیپلماسیاقتصادی
چه فرصتی پیش روی
اقتصاد ایران گذاشته
میشود و این فرصتها
در کدام قسمت جهان
است ،خواندن این مقاله
به شما پیشنهاد میشود.

چینهمیشه
سعی دارد که از
سیاستتقابل
با ایاالتمتحده
خودداری
کند .بنابراین
در مواجهه با
تحریمها چندان
نمیتوان به چین
تکیه کرد؛ هرچند
باید فعاالنه بر
بازار گردشگری
چین اثرگذار بود
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در عصر کنونی هیچ کشــوری نمیتواند مرزهای خود را به روی
جهان ببندد و خود را از ارتباط سیاسی یا اقتصادی با دیگر کشورها
مستغنی بداند .کره شمالی هم که بستهترین کشورهاست ،حداقل با
چین و روسیه در ســختترین دوره تحریمها ،ارتباط داشته و دارد.
طبیعتاً هر کشــوری نیز ذاتاً موظف است حداکثر تالش خود را در
عرصه بینالمللی برای دستیابی به بیشترین منافع موجود و ممکن
بکند .در تجارت بینالمللی دولتها ،با استفاده ابزاری از دیپلماسی،
در این راه قدم برمیدارند .اما تفاوت عمدهای که دیپلماسی اقتصادی
با تجارت بینالمللی دارد ،این است که دیپلماسی اقتصادی ،زاده یک
نقشــه راه کلی و طوالنیمدت اســت که در آن عالوه بر مالحظات
اقتصادی ،راهبردیهای سیاســی و رگههایی از فرهنگ و ایدئولوژی
نیز دیده میشــود .دیپلماسی اقتصادی ایران پس از انقالب اسالمی
همیشه درختی بوده که طوفانهای حوادث بر آن وزیده و در برخی
موارد بهسالمت از آن جسته و در برخی موارد آسیبهای جدی دیده
اســت .طوفانها و حوادثی مانند جنگ تحمیلی ،دادگاه میکونوس،
تحریمهای ایاالتمتحده در قالب قانون داماتو و تحریمهای هستهای؛
که همگی حیات اقتصادی این کشــور را نشانه گرفته است .آخرین
حادثه نیز خروج ایاالتمتحده از برنامه جامع اقدام مشــترک است.
این خروج نقشه راه دیپلماسی اقتصادی ایران را عوض خواهد کرد و
یقیناً بر حجم سرمایهگذاری و ورود ارز خارجی ،تجارت آزادانه کاال و
خدمات ،فروش نفت و میعانات گازی و در کل اقتصاد ایران تأثیر منفی
خواهد گذاشت .اما چه راهبرد کلی را میتوان در مقابله با این حادثه
جدید قرار داد تا این بحران به یک فرصت اقتصاد بینالمللی تبدیل
شود؟ در پاسخ باید ابتدا نقاط ضعف اقتصاد را که بیشترین آسیب را از
این وضعیت خواهند خورد ،بازخوانی کرد .پس از آن انواع دیپلماسی
اقتصادی را بررسی کرد و نهایتاً به کنکاش در شرکای مهم تجاری و
عرصههای مهم بینالمللی پرداخت؛ تا از این رهگذر بتوان نقشه راهی
در این رابطه تهیه کرد.
JJنقاط ضعف تجارت بینالمللی ایران و راههای برونرفت
از آن
ارز یا بهتر بگوییم دالر و افت شدید ریال ایران در مقابل آن ،یکی
از دغدغههای همیشگی بوده است .تالش دولت نیز برای جایگزینی
دالر با ســایر ارزها و حتی مبادله با ارز ملی برخی از کشورها مانند
روپیه هند ،نتیجه برعکس داشــته اســت .وجود ارز ،دست دولت را
برای تنظیم و دخالت در بازار بهعنوان یک بازیگر قوی باز میگذارد
و عدم آن بازار همه کاالها را به آشــفتگی میکشاند .در تحریمهایی
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که بهموجب برجام برداشته شدند ،دو موضوع به شدت نگرانکننده
بود :اول تحریم نفت بهعنوان یکی از منابع اصلی ورود ارز به کشور و
دیگری تحریم بانک مرکزی و بهتبع آن بسته شدن سوئیفت .حال به
نظر میرسد ایندو ،دوباره میتوانند بازار ارز و بهتبع آن کل اقتصاد را
به تالطم بکشانند .در مقابله باید در برابر خریداران موجود نفت بهویژه
چین و هندوســتان ،به شدت فعال بود و آنان را به حفظ خرید خود
ترغیب کرد .اخیرا ً قراردادهای خوبی جهت سواپ نفت از کشورهای
حوزه دریای کاسپین به خلیجفارس منعقد شده و همین امکان برای
انتقال نفت کرکوک عراق وجود دارد .همچنین از ســایر قراردادهای
خدمات نفتی که به شدت برای کشور ارزآور بوده و عالوه بر آن سبب
ادامه تولید نفت خواهند بود ،بایدکمک جســت .به عالوه نقش ویژه
اوپک را نباید به فراموشی سپرد .عربستان و امارات آماده جایگزینی
نفت ایراناند و با توجه به ظرفیت باالی تولید خود ،بهراحتی از عهده
آن برخواهند آمد .در اوپک باید از تنشهای غیرضروری و سیاســی
خودداری کــرد .در کنار همه اینها موقعیت خاص جغرافیایی ایران
میتواند بهعنوان پلی میان ســه قاره تلقی شود و روی ترانزیت کاال
بهعنوان صنعتی که تحریمها اثر مســتقیمی در آن ندارد و بهشدت
ارزآور است ،سرمایهگذاری جدی کرد .توسعه بنادر ،فرودگاهها و راه و
راهآهن میتوانند سبب توزیع ثروت در کشور باشند.
موضوع اشتغال و بیکاری یکی از مشکالت همیشگی کشور بوده،
که دولت در آن مقصر اصلی اســت .بهجای پرداخت یارانه که مانند
موریانه در حال خوردن پایههای اقتصاد این کشــور است ،دولت با
سرمایهگذاری عمرانی در کشور ،ماهانه چندین هزار شغل میتوانست
ایجاد کند .آیا در همین بازه زمانی که یارانهها پرداختشدهاند ،مشکل
بیکاری از کشور رخت نمیبست؟ کدام اقتصاد ،ورود مستقیم نقدینگی
بدون پشــتوانه تولید ،به بازار ملتهب ناشی از تحریم را پذیرفته که
ما در همین راســتا گام برمیداریم؟ نتیجه ایــن اقدامات :بیکاری،
کاهش انگیزههای فردی ،کاهش نقشآفرینی اجتماعی ،سرخوردگی،
افسردگی ،فقر و النهایه جرم خواهد بود .مبارزه با بیکاری برای ما از
دو طریق ممکن است .توسعه صنعتی که بهسختی به دست میآید و
نیاز به زیرساختهایی قوی دارد .برای این منظور باید به تقویت طبقه
تکنوکرات پرداخت و از دخالتهای بیمورد دولت در اقتصاد خودداری
کرد .دانشمندان و طبقه نخبه باید با حمایت دولت بتوانند در کشور
تردد داشــته باشند و از تهمت جاسوســی نهراسند .دیگری توسعه
گردشــگری داخلی و خارجی و ایجاد جریان مالی در کشــور است.
مشهور است که ورود هر گردشگر خارجی میتواند بهصورت مستقیم
یا غیرمستقیم ،برای سه ایرانی اشتغال ایجاد کند .صنعتیسازی کشور

تفاوت عمدهای که دیپلماسی اقتصادی با تجارت بینالمللی دارد ،این است که دیپلماسی اقتصادی زاده یک
نقشه راه کلی و طوالنیمدت است که در آن عالوه بر مالحظات اقتصادی ،راهبردیهای سیاسی و رگههایی
از فرهنگ و ایدئولوژی نیز دیده میشود.

سخت و طاقتفرسا بوده و هرلحظه تحریمها میتواند به آن آسیب
جدی وارد کند .اما توسعه گردشگری عالوه بر ایجاد اشتغال ،توسعه
فرهنگی کشور را به دنبال دارد.
JJاستفاده از انواع دیپلماسی اقتصادی
 - 1امنیتی و سیاسی :در این دیپلماسی اولویتهای امنیتی کشور
مناط اعتباربخشی و نقشه راه دیپلماسی کشــور خواهد بود .اما در
دنیای امروز این اصول اولیه اقتصاد و تجارت بینالمللی هستند که
دیپلماسی امنیتی را تعریف میکنند .از همین جهت از چین یا اروپا
نباید انتظار داشت که ایاالتمتحده را رها کنند ،همانطور که تاکنون
نکرد هاند.
 -2دیپلماسی عمومی :مخاطب این نوع از دیپلماسی افکار عمومی
جامعه جهانی اســت .اما آیا مــا در این عرصه موفق به جلب اعتماد
عمومی تجار بینالمللی و شرکتهای فراملی شدهایم؟ آمارها در این
رابطه روشن است و ما نیاز به فعالیت بیشتر در این حوزه و تعامل با
اتاقهای بازرگانی کشورها داریم.
 -3دیپلماسی طرفینی :در این رابطه وضعیت دیپلماسی ما بهتر
بوده ،اما همچنان با نگاهی به شرکای تجاری فعلی و عرصههای تجاری
بالقوه موجود ،مشخص میشــود که دارای نقشه راهبردی نیستیم.
اینکه بدون توجه به نیازهای موجود و آتی ،اقدام به برقراری روابطی
کنیم که بعدا ً توســط دالرهای سعودی خریداری شود ،صرفاً اتالف
منابع کشور است.
JJشرکا و طرفهای تجاری تأثیرگذار
 - 1چین

چین اکنون بزرگترین شریک تجاری ایران است .چین برای تداوم
رشد اقتصادی خود نیازمند منابع انرژی خاورمیانه است و البته ایران
مؤثرترین کشور در این حوزه بوده که دارای منابع گسترده نفت و گاز
است .عالوه بر این افغانستان و ایران بر شاهراه رویای توسعه چین و
دسترسی به نقطه اتصال زمینی افریقا ،آسیا و اروپا قرار گرفتهاند .از
همین جهت امنیت و ثبات این دو برای چین پراهمیت است .عالوه بر
این چین کشوری با بیش از یک میلیارد جمعیت و اقتصادی شکوفا،
کشوری مستعد برای گردشگری بینالمللی است .بهبیاندیگر به ازای
هر شش انسان ،یک نفر چینی است که خود گویای پتانسیل عظیم
بازار توریسم چین است .در مقابل اما چین همیشه سعی دارد که از
سیاست تقابل با ایاالتمتحده خودداری کند .بنابراین در مواجهه با
تحریمها چندان نمیتوان به چین تکیه کرد؛ هرچند باید فعاالنه بر
بازار گردشگری چین اثرگذار بود.

 -2اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا مشتری یکسوم نفت ایران است و در بحث توسعه
میادین نفتی و گازی و همچنین صنایع ســبک و ســنگین مانند
خودروسازی ،یکی از شــرکای مهم تجاری ایران محسوب میشود.
عالوه بر این اروپا دارای جمعیت حدود یکمیلیاردنفری اســت که
ایران را بهعنوان مقصد گردشگری ،گزینه مناسبی میدانند .اما وزنه
تجاری اروپا با ایاالتمتحده حدودا ً  60برابر سنگینتر است و بسیار
غیرمنطقی است که از اروپا انتظار داشت در جنگ تجاری آتی ،طرف
ایران را بگیرد (همانطور که دکتر ظریف بر آن تأکید داشت) .از طرف
دیگر اقتصاد اروپا مبنی بر بازار آزاد بوده و کشورهای اروپایی نمیتوانند
شرکتها را وادار به تجارت با ایران کنند.

 -3خاورمیانه

خاورمیانه خانه ایران تلقی شــده و بازارهای مناسبی در اختیار
ایران قرار داده که متأسفانه از آنان غافل بودهایم .از سوآپ نفت و گاز
گرفته تا ترانزیت کاال ،از استفاده از آسمان بهعنوان کریدور تا شکست
حصر قطر ،و بازارهای آماده عراق و افغانستان باالخص برای کاالهای
ســاختمانی ما .عالوه بر این ما مجبور به همکاری در اوپک هستیم.
امری که از نامه جدید وزیر نفت به دبیرکل اماراتی اوپک برنمیآید.
بنابراین بهجای کمک به حصر کردســتان باید فعاالنه در بازارهای
موجود دخالت کرد و فرصتهای مختلفی به وجود آورد.
 -4افریقا

در شرایط فعلی افریقا را نمیتوان بازار مناسبی برای ایران دانست.
چراکه ورود به اقتصاد افریقا نیازمند سرمایهگذاری طوالنیمدت است
که اکنون امکان آن برای ایران وجــود ندارد .بازار افریقا میتواند در
آینده برای ایران پربار باشد.
 -5روسیه

روسها دارای کرســی دائم در شــورای امنیت و همچنین یکی
از بزرگترین تولیدکنندگان نفت دنیا هســتند که میتواند تأثیری
چشمگیر بر بازار انرژی داشته باشد .اما روسها شریکی قابل پیشبینی
نیستند .آنان در قطعنامه یمن علیه ایران از حق وتو استفاده کردند ،اما
چندی بعد از ایران خواستند تا از سوریه خارج شود .از سوی دیگر آنان
از هر زمان دیگری به اسرائیل نزدیکتر شدهاند .ازلحاظ تاریخی نیز
نمیتوان از روسیه بهعنوان شریکی راهبردی نام برد و بر آن تکیه کرد.
 -6ایاالتمتحده

بزرگترین کشور مشکلساز برای اقتصاد ایران ایاالتمتحده است
که متأسفانه اکنون از دالرهای سعودی نیز در این راستا بهرهمند شده
است .در مقابل ایران نیز دارای طبقه نخبه در خاک ایاالتمتحده است
که میتوانند البی تأثیرگذاری باشند.

بزرگترین کشور
مشکلساز برای
اقتصاد ایران
ایاالتمتحده
است که متأسفانه
اکنون از دالرهای
سعودی نیز در
این راستا بهرهمند
شده است .در
مقابل ایران نیز
دارای طبقه
نخبه در خاک
ایاالتمتحده است
که میتوانند البی
تأثیرگذاری باشند

 -7امریکای التین

منطقهای که معموالً از آن غافلیم ،ولی قابلاتکاترین بازار اقتصادی
را برای ما دارد .تولید ناخالص باالی منطقه ،وجود قراردادهای بازار آزاد
منطقهای متنوع که اکثرا ً ایاالتمتحده نیز عضو آنهاست ،سابقه مثبت
سیاسی و اقتصادی ایران در آن منطقه ،وجود جمعیت باال و نزدیکی به
ایاالتمتحده ازجمله امتیازات غیرقابلچشمپوشی است.

نکتههایی که باید بدانید
[ورود به اقتصاد افریقا نیازمند سرمایهگذاری طوالنیمدت است که اکنون امکان آن برای
ایران وجود ندارد .بازار افریقا میتواند در آینده برای ایران پربار باشد.
[خاورمیانه خانه ایران تلقی شده و بازارهای مناسبی در اختیار ایران قرار داده که متأسفانه
از آنها غافل بودهایم .از سوآپ نفت و گاز گرفته تا ترانزیت کاال ،از استفاده از آسمان بهعنوان
کریدور تا شکست حصر قطر ،و بازارهای آماده عراق و افغانستان باالخص برای کاالهای
ساختمانیما.
[مخاطب دیپلماسی عمومی ،افکار عمومی جامعه جهانی است .اما آیا ما در این عرصه موفق
به جلب اعتماد عمومی تجار بینالمللی و شرکتهای فراملی شدهایم؟ ما نیاز به فعالیت بیشتر
در این حوزه و تعامل با اتاقهای بازرگانی کشورها داریم.
[در دیپلماسی طرفینی وضعیت ما بهتر بوده ،اما همچنان با نگاهی به شرکای تجاری فعلی و
عرصههای تجاری بالقوه موجود ،مشخص میشود که دارای نقشه راهبردی نیستیم.
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آکــادمـی

اقتصاد روی جاده

سهم بخش حملونقل در اقتصاد ایران چقدر است؟

بـهـانـه

بخش حمل و نقل بهعنوان یکی بخشهای اقتصادی چه سهمی در رشد اقتصادی کشور دارد؟ پرسشی بنیادی که سعی شده در این مقاله به آن پاسخ داده شود .بخش حمل و نقل بهعنوان
یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی میتواند سهم مستقیمی در ایجاد ارزشافزوده و اشتغال برعهده گیرد .در ادامه این مقاله ابعاد آن شرح داده شده است.

حمید آذرمند
پژوهشگر اقتصادی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
وضعیت و سهم بخش
حمل و نقل در رشد
اقتصادی بدانید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.
در مقاله با آمار و ارقام
اهمیت این حوزه به شما
نشان داده میشود.

عالوه بر تقاضای
داخلی ،زمینه
مناسبی برای
صادرات خدمات
حمل و نقل وجود
دارد که حتی در
شرایط تحریم
امکان ایجاد
درآمدهای ارزی را
برای کشور فراهم
میکند
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بخش حمل و نقل یکی از بخشهای اقتصادی مهمی است که میتواند
سهم تعیینکنندهای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد و
حتی بهعنوان یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی نقش ایفا کند .اهمیت بخش
حمل و نقل در اقتصاد ،بسیار بیش از سهم مستقیمی است که این بخش در
ایجاد ارزشافزوده و اشتغال برعهده دارد .بخش حمل و نقل از یک سو همانند
هر فعالیت اقتصادی دیگر ،ارزشافزوده و اشتغال ایجاد میکند و از سوی دیگر
این بخش یکی از اصلیترین زیرساختهای اقتصادی را برای سایر فعالیتها
فراهم میکند؛ به طوری که فعالیتهای مختلف اقتصادی وابستگی جدی به
زیرساختهای حمل و نقل دارند .بدون توسعه زیرساختهای حمل و نقل،
امکان توسعه سایر فعالیتهای اقتصادی وجود ندارد و ضعف زیرساختهای
این بخش میتواند یکی از تنگناهای اصلی توسعه سایر بخشها و محدودکننده
رشد اقتصادی باشد .عالوهبر آن ،توسعه زیرساختهای حمل و نقل میتواند از
طریق ایجاد تقاضا برای صنایع مختلف به ویژه نهادههایی مانند فلزات اساسی
و کانیهای غیرفلزی موجب رونق سایر صنایع و فعالیتهای اقتصادی شود.
بخش حمــل و نقل در اقتصاد ایران با تقاضــای پایدار و باثباتی مواجه
است که سرمایهگذاریهای بلندمدت را توجیهپذیر میکند .عالوه بر تقاضای
داخلی ،زمینه مناسبی برای صادرات خدمات حمل و نقل وجود دارد که حتی
در شرایط تحریم امکان ایجاد درآمدهای ارزی را برای کشور فراهم میکند.
در ایــران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص کشــور ،بخش حمل و نقل از
مزیت ویژهای برخوردار است .با توسعه زیرساختهای مناسب حمل و نقل،
میتوان سهم عمدهای از بازار بزرگ ترانزیت کاال ،انرژی و مسافر را در منطقه
غرب آسیا به دست آورد .در سالهای گذشته کشورهایی مانند امارات و قطر
توانستند با استفاده از مزیتهای جغرافیایی ،بخشحمل و نقل هوایی و دریایی
را به یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی تبدیل کنند.
JJتصویری آماری از بخش حملونقل
به لحاظ کالن ،بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران سهم قابل توجهی دارد
به طوری که میانگین دهساله ارزش افزوده بخش حمل و نقل از تولید ناخالص
داخلی بیش از  8درصد بوده است.
از مجموع ارزش افزوده ایجادشده توسط بخش حمل و نقل ،در یک دوره
دهساله به طور میانگین حدود  9درصد سهم دولت و حدود  91درصد سهم
بخش خصوصی بوده است.
بین زیربخشهای مختلف حمل و نقل ،بیشترین سهم مربوط به حمل و
نقل زمینی (شامل ریلی و جادهای) است .به طور میانگین ،سهم حمل و نقل
زمینی از کل ارزش افزوده بخش حمل و نقل برابر با  87درصد ،سهم حمل و
نقل دریایی  8درصد و سهم حمل و نقل هوایی  5درصد است.
به لحاظ سرمایهگذاری ،بخش حمل و نقل همواره سهم قابل توجهی از
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کل سرمایهگذاریهای اقتصاد را به خود اختصاص داده است .این سهم حتی
در مقاطعی مانند ســالهای  1378تا  1385بیش از  15درصد بوده است.
البته الزم به ذکر اســت که این نســبت از سال  1391به بعد به طور نسبی
کاهش یافته است.
از نظر سهم بخش حمل و نقل در رشد اقتصادی ،معموالً در اغلب دورهها،
بخش حمل و نقل سهم معنیداری در رشد اقتصادی کشور داشته است.
JJچالشها و تنگناها
اگرچه توســعه زیرســاختهای حمل و نقل در اقتصاد ایران همواره از
اولویتهای سرمایهگذاری در کشــور بوده است با این حال مطالعات نشان
میدهد بخش حمل و نقل با وجود ســرمایهگذاریهای گســترده ،هنوز با
کاستیها و تنگناهای بسیار مواجه است.
بخش حمل و نقل جادهای ایران ،با ضعف زیرســاختها به ویژه پوشش
ناکافی شبکه بزرگراهها مواجه است .با وجود رشد قابل توجه شبکه حملونقل
جادهای در کشــور ،شبکه آزادراهها و بزرگراههای کشور هنوز به اندازه کافی
گسترش نیافته است .بر اساس آمار وزارت راه ،طول شبکه آزادراههای کشور
در پایان ســال  1394برابر با  2401کیلومتــر و مجموع طول بزرگراههای
کشور برابر با  15462کیلومتر بوده است .اگر نسبت طول خطوط بزرگراهها و
آزادراههای ایران را به مساحت کشور درنظر بگیریم و با سایر کشورها مقایسه
کنیم ،نهتنها در مقایســه با کشورهای اروپایی ،که حتی در مقایسه با برخی
کشورهای منطقه نیز این نسبت در سطح بسیار پایینتری قرار دارد .عالوه
بر ضعف در زیرساختها ،ناوگان عمومی جادهای با مسئله فرسودگی و عمر
باال نیز مواجه است .براساس گزارش وزارت راه ،متوسط عمر ناوگان عمومی
باری جادهای کشور بیش از  16سال و متوسط عمر ناوگان عمومی مسافری
جادهای  14سال است .اگرچه متوسط عمر ناوگان در سالهای اخیر بهبود
یافته است ولی همچنان در مقایسه با استانداردهای جهانی وضعیت مناسبی
ندارد .در مورد تعداد تصادفات جادهای نیز ،اگرچه در ســالهای اخیر تعداد
کشتهشــدگان تصادفات کاهش یافته است ولی در مقابل تعداد مجروحان
افزایش معنیداری نســبت به سالهای گذشــته داشته است .حمل و نقل
جادهای کشور ،به لحاظ مدل کسب و کار ،ساختاری غیرشرکتی دارد .بخش
عمدهای از ناوگان باری و مسافری جادهای متعلق به مالکان خودراننده است.
مسئله ساختار غیرشرکتی موجب کاهش کارایی ناوگان و کاهش توان تامین
مالی و نوسازی این بخش شده است.
در مورد حمل و نقل ریلی نیز باید گفت توسعه زیرساختهای ریلی در
ایران به لحاظ کاهش هزینه تمامشــده و ســایر مزایایی که دارد از اهمیت
ویژه برخوردار است .جغرافیای ایران به گونهای است که قطبهای صنعتی
کشور مانند تهران ،مشهد ،تبریز و اراک از بنادر کشور فاصله بسیاری دارند.

با توسعه زیرساختهای مناسب حمل و نقل ،میتوان سهم عمدهای از بازار بزرگ ترانزیت کاال ،انرژی و مسافر را در
منطقه غرب آسیا به دست آورد .در سالهای گذشته کشورهایی مانند امارات و قطر توانستند با استفاده از مزیتهای
جغرافیایی ،بخشحمل و نقل هوایی و دریایی را به یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی تبدیل کنند .

همینطور بخش عمدهای از مناطق معدنخیز کشور نیز در مناطق مرکزی
و شرقی کشور با فاصلهای دور از بنادر و مراکز صنعتی کشور قرار دارند .این
مسئله توسعه حمل و نقل ریلی را توجیهپذیر میکند .توسعه زیرساختهای
حمل و نقل ریلی منجر به کاهش هزینه تولید و افزایش توان رقابتپذیری
بنگاههای اقتصادی و افزایش کارایی در اقتصاد ملی میشود .با وجود مزایای
حمــل و نقل ریلی ،همچنان محدودیت زیرســاختهای حملونقل ریلی،
یک تنگنای رشد اقتصادی و تنگنایی برای توسعه صادرات کشور محسوب
میشود و فاصله قابل توجهی بین زیرساختهای حملونقل ریلی کشور با
سایر کشورها وجود دارد .بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد ،رتبه ایران به
لحاظ پوشش حملونقل ریلی بین کشورهای جهان رتبه  68است .عالوه بر
آن ،به لحاظ میزان حمل بار برحسب وزن و مسافت نیز فاصله بسیاری میان
ایران و بسیاری از کشورها وجود دارد .میزان حمل بار با ناوگان ریلی در کشور
روســیه  92برابر ،در چین  80برابر و در هند  27برابر ایران و در کشورهای
اوکراین و قزاقستان در حدود هشت برابر ایران است.
مسئله فرســودگی ناوگان در بخش حمل و نقل ریلی نیز وجود دارد و
ناوگان حملونقل ریلی کشور دچار فرسودگی است .میانگین عمر واگنهای
باری کشور به حدود  23سال و واگنهای مسافری به  29سال رسیده است.
یکی دیگر از زیرساختهای اصلی حمل و نقل کشور ،بنادر کشور است.
بنادر ایران باوجود تعدد ،ظرفیت پایینی دارند .مجموع ظرفیت اسمی بنادر
ایران بر اساس آمارهای بینالمللی معادل  3.2میلیون کانتینر است که البته
برخی گزارشهای داخلی ایــن ظرفیت را تا پنج میلیون کانتینر نیز اعالم
کردهاند .به لحاظ عملکرد ،مجموع تخلیه و بارگیری بنادر کشــور در سال
 ، 1395معادل  2.7میلیون کانتینر بوده است .به عنوان مقایسه ،ظرفیت اسمی
بنادر مهم جهان از جمله در کشورهای چین ،سنگاپور و کره به ترتیب برابر با
 35 ،182و  24میلیون کانتینر است .در منطقه غرب آسیا ،بیشترین ظرفیت
بنادر متعلق به بنادر امارات ،مصر و ترکیه به ترتیب با ظرفیت اسمی 8.8 ،21
و  7.6میلیون کانتینر است .از مجموع  17بندر موجود در ایران 12 ،بندر در
حال حاضر فعال اســت .بزرگترین بندر ایران ،بندر شهید رجایی است که
عملکرد آن در سال  ،1395حدود 2.3میلیون کانتینر بوده است .این در حالی
است که بندر شانگهای با  37میلیون و بندر سنگاپور با  31میلیون کانتینر
مقام برتر را در جهان دارند .در منطقه غرب آسیا ،بندر دوبی با ظرفیت اسمی
 16میلیون و بندر جده با ظرفیت  4.2میلیون کانتینر در رتبه باالتر قرار دارند.
عالوه بر ظرفیت بنادر کشور ،ظرفیت ناوگان کشتیرانی کشور نیز در مقایسه
با چین و سنگاپور و کره و حتی امارات در رتبه بسیار پایینتری قرار دارد.
توســعه زیرساختهای حملونقل عمومی با تنگناها و موانع متعددی
مواجه اســت که یکی از عمدهترین آنها ،مســئله تامیــن مالی طرحهای
زیرســاختی است .با توجه به ابعاد گســترده نیازهای زیرساختی از جمله
حملونقل ریلی ،بنادر ،بزرگراهها ،حملونقل هوایی و انواع خدمات وابسته
به آنها ،نحوه تامین مالی این طرحها بسیار حایز اهمیت است .مسئله اول
آن اســت که توسعه همزمان زیرساختها ،منحصرا ً با تکیه بر بودجههای
عمرانی دولت ممکن نیســت و از سوی دیگر با توجه به موانع و تنگناهای
ناشــی از تشدید تحریمهای خارجی ،تا مدتی امکان جذب منابع خارجی
محدود خواهد شد .بنابراین،مسئله تامین مالی طرحهای زیرساختی از جمله
چالشهای مهم در سالهای آینده خواهد بود.
JJجمعبندی و توصیه
توســعه بخش حمل و نقل از جهات مختلف بــرای اقتصاد ایران حایز
اهمیت اســت .اول آنکه سهم مستقیم این بخش میتواند در تولید ناخالص
داخلی و اشتغال تعیینکننده باشد .خدمات حمل و نقل قابلیت رشد سریع

دارد و میتواند یکی از بخشهای پربازده و ســودآور اقتصاد باشد .دوم آنکه
بخش حمل و نقل ،یکی از اصلیترین زیرساختهای اقتصاد است و تمامی
فعالیتهای اقتصادی به نوعی وابسته به این بخش هستند .هرگونه ضعف و
کاستی در زیرساختهای حمل ونقل میتواند تنگنای رشد سایر بخشهای
اقتصادی باشد .سوم آنکه ،طرحهای زیرساختی در بخش حمل و نقل ،طی
دوره احداث ،تقاضای عمدهای برای نهادههایی مانند فلزات اساسی ،کانیهای
غیرفلــزی ،محصوالت معدنی و نیروی کار ایجاد میکند .بنابراین توســعه
طرحهای زیرســاختی در بخش حمل و نقل میتواند محرک طیف وسیعی
از فعالیتهای اقتصادی باشد .چهارم آنکه ،بخش حمل و نقل ظرفیت بسیار
باالیی برای صادرات حمل و نقل و درآمدزایی از محل ترانزیت کاال و مسافر
دارد و میتواند سهم بسیار عمدهای در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد.
با وجود اهمیت و نقش مهم بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران ،این بخش
با چالشهای مهمی مانند ظرفیت ناکافی خطوط ریلی ،پوشش ناکافی شبکه
بزرگراهی ،ساختار غیرشرکتی حمل و نقل جادهای ،فرسودگی ناوگان حمل و
نقل عمومی ،ظرفیت پایین بنادر ،مشکالت تامین مالی طرحهای بزرگ حمل
و نقل و کاهش سهم اعتبارات عمرانی مواجه است.
توسعه زیرساختهای حمل و نقل پیش از هر مسئلهای نیازمند تامین
مالی است که در این زمینه الزم است بخش خصوصی سهم محوری داشته
باشــد .دولت میتواند با اهرم کردن منابع بودجهای ،زمینه جذب مشارکت
بخش خصوصی را در طرحهای بزرگ زیرساختی فراهم کند .با وجود آنکه در
شرایط تحریم ،جذب منابع خارجی با دشواری مواجه خواهد شد با این حال
با توجه به سودآوری و بازده باالی این بخش ،شاید بتوان مسیرهایی را برای
جذب منابع خارجی برای طرحهای بزرگ این بخش یافت .در سایر کشورها،
مســئله تامین مالی پروژههای حملونقل از طریق تشکیل کنسرسیومهای
بزرگ بینالمللی با مشارکت بانکها و شرکتها و تا حدی هم بخش دولتی،
حل شده است .در ایران نیز الزم است در طرحهای بزرگ حملونقل ،ترکیبی
از انواع روشهای مشــارکت بین بخــش خصوصی ،دولت ،بخش خارجی و
سیستم بانکی به کار گرفته شود.
در نهایت آنکه ،راهبردهای توســعه زیرســاختهای حملونقل حداقل
نیازمند چهار مرحله اصلی است .مرحله اول ،طراحی یک شبکه حملونقل
کارا و یکپارچه ،مرحله دوم ســرمایهگذاری در ایجاد زیرساختهایی مانند
خطوط ریلی ،ایستگاههای قطار ،بنادر بزرگمقیاس ،انبارها ،شبکه بزرگراهها
و نظایر آن ،مرحله سوم تجهیز ناوگان حملونقل و نوسازی ناوگان فرسوده
حملونقل کشور و مرحله چهارم شامل بهرهبرداری و مدیریت بهینه شبکه
حملونقل کشور است.

توسعه
زیرساختهای
حمل و نقل پیش
از هر مسئلهای
نیازمندتامینمالی
است که در این
زمینه الزم است
بخشخصوصی
سهم محوری
داشته باشد .دولت
هم میتواند با
اهرم کردن منابع
بودجهای ،زمینه
جذب مشارکت
بخشخصوصی
را در طرحهای
بزرگ زیرساختی
فراهم کند

نکتههایی که باید بدانید
شافزوده و اشتغال ایجاد
[بخش حمل و نقل از یک سو همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر ،ارز 
میکند و از سوی دیگر این بخش یکی از اصلیترین زیرساختهای اقتصادی را برای سایر
فعالیتهافراهممیکند.
[بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران با تقاضای پایدار و باثباتی مواجه است که
سرمای هگذاریهایبلندمدتراتوجیهپذیرمیکند.
[از مجموع ارزش افزوده ایجادشده توسط بخش حمل و نقل ،در یک دوره دهساله به طور
میانگین حدود  9درصد سهم دولت و حدود  91درصد سهم بخش خصوصی بوده است.
[مجموع ظرفیت اسمی بنادر ایران بر اساس آمارهای بینالمللی معادل  3.2میلیون کانتینر
است که البته برخی گزارشهای داخلی این ظرفیت را تا پنج میلیون کانتینر نیز اعالم کردهاند.
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آکــادمـی

فضاهای جدید آزادی ،خطوط جدید اتحاد

*

حق به شهر در سطح نهادی و برنامهریزی

بـهـانـه

در ادامه مجموعه مقاله حق به شهر ،چرایی و چگونگی آن ،نحوه سیاستگذاری برای آن ،باید به این پرسش پاسخ داد :ساحت نهادی و برنامهای در حق شهر کدام است؟ در این مقاله سعی
شده به این پرسش پاسخ داده شود.

محمدکریم آسایش
پژوهشگر و کنشگر شهری

چرا باید خواند:
در سلسه مقاله حق به
شهر سعی شدهچیستی،
چرایی ،الزام و چگونگی
نهادسازی برای این
حق تبیین شود .در این
مقاله ادامه این مباحث را
پیگیریکنید.

حق به شهر برنامه
سیاسی است نه
برنامه فنی ،پس
باید در حوزه
عمومی دائم بحث
شود
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پس از مرور کلی مفهوم «حق به شــهر» ،نقشه راه آن و ابعاد
جنبشــی آن در وجوه اجتماعی و فردی ،اکنون نوبت به ساحت
نهادی و برنامهای آن رسیده است .ساحتهای نهادی و برنامهای
(در وجه برنامهریزانه و طراحانه) اموری تجربی و اکتشافی هستند و
آنچه مطرح میشود بخشی رهیافت راهنما و بخشی نیز ایدههایی
برای الهامگیری است .مسئله نهاد و برنامه در امر حق به شهر را باید
بهمثابه یک چارچوب سیاســی جدید فهمید .از اینرو ابتدا از این
چارچوب سیاسی بحث شروع میشود و بخش اصلی جستار بر آن
متمرکز میشود .در عرصه سیاست ،پنج گونه سیاستورزی وجود
دارد .سیاست سقراطی ،سیاســت افالطونی ،سیاست ارسطویی،
سیاست رواقی ،سیاست اسپارتاکوسی.
سیاست سقراطی سیاست نقد قدرت است ،سیاست افالطونی
سیاست ترسیم و ترویج آرمانشهری از قدرت یا نظم نوین است،
سیاست ارسطویی سیاست تنظیم و تعدیل در قدرت است ،سیاست
رواقی سیاست تغییر فرهنگ قدرت و تجربه متفاوت از قدرت است
و سیاست اسپارتاکوسی سیاست مبارزه باقدرت است.
در «حق به شــهر :چرا و چگونه؟» ،گفتیم که «حق به شــهر
یک دادخواســت و یک فریاد است» و از سویی «اصالحاتی که به
اصالحگری محدود نشود» و «برنامهای سیاسی برای تحول شهری»
اســت که «با چارچوب و امکانات جامعه متداول تعریفنشــده یا
تختهبند یک “واقعگرایی” نشده باشد ،هرچند که مبنایش بررسی
واقعیات باشــد» و «حق به شهر تغییر خودمان نیز هست ،تغییر
رابطهمان با جامعه ،طبیعــت ،فناوری» ،به همین معنا چارچوب
سیاسی حق به شهر چارچوبی تلفیقی از سیاستورزی است .زیرا هم
دادخواست و فریاد سقراطی و اسپارتاکوسی را دارد ،هم اصالحگری
ارســطویی و هم برنامهای که از قالب محدودیت «واقعگرایی» فرا
رود و آرمانشهری و افالطونی باشد و دگرگونی اجتماعی فرهنگی
را نیز در بر دارد و رواقی اســت .این عنصر برســازندگی رواقی در
نهادسازی و برنامه حق به شهر دارای اهمیت ویژه است ،زیرا حق به
شهر ،نه حقی خاص که حقی عام است که جامعه را شامل میشود
و مشارکت و تجربه کنش است که آن را در فرایند شکل میدهد.
بنمایه سیاست جدید هم همین عنصر برسازندگی است ،به تعبیر
آنتونیو نگری و فلیکس گتاری در «فضاهای جدید آزادی ،خطوط
جدید اتحاد»« :بهجای اتحادهای سیاسی جدید میتوانیم بگوییم:
تعاون مولد نوین ،همواره به همان نقطه واحد بازمیگردی .یعنی
تولید :تولید کاالهای مفید ،تولید ارتباط ،تولید همبســتگیهای
جدید ،تولید جهانهای زیباییشناختی ،تولید رهایی .میخواهیم به
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سرچشمه امید بازگردیم ،یعنی به «بودن -برای» و قصدیت جمعی،
یعنی حرکت به ســمت کنش بهجای «بودن علیه» و اینگونه در
برابر تکیهکالمهای عقیم کینهتوزانه ایمن شویم».
در این چارچوب سیاســی جدید ،با انتزاعات ذهنی سر و کار
نداریــم ،بلکه به زندگی عالقهمندیم ،در این چارچوب اســت که
بدن اجتماعی نیز اهمیت سیاســی مییابد و پیوند شادی با عقل
ابزاری واجد اهمیت میشود .وجه کارناوالی حق به شهر در همین
معناست .تنانگی ،لحظه و اهمیت زیسته.
برای همین عنصر مولد در نهادســازی دارای اهمیت اســت.
اتحادیه ،تعاونی ،بنگاههای خرد ،اســتارتآپها ،خبرنامه محلی،
تضمین جمعی ،صندوقهای همیــاری ،بانک زمان ،بازارچههای
محلی ،کوچههای هنر ،خردهپاتوقهــا ،آموزشهای بدیل و ...که
انواعی از تولید را در بر دارند ،تولید کاال ،تولید دانش ،تولید ارتباط،
تولید سازمان و ...در برنامه و نهادسازی اصولی دارای اهمیتاند که
ناشی از خصلت چندساحتی ،عامیت ،فرایندی و مولد بودن حق به
شهر هستند ،این اصول عبارتاند از:
پیوندهای گذشــته و آینده :اینکه چگونه میتوان سنت را به
تجدد ،تجربه را به نــوآوری ،دانش بومی را به دانش آکادمیک ،و
مسیرهای طیشده را به مسیرهای آتی پیوند زد.
ترتیبات معکوس :مراحل حرکت خطی و برنامه از پیش ثابتی
نیست ،این نیازهاست که ترتیبات را معین میکند.
پیش رفتن با جمع :در فرایندهای نهادی و برنامهای ،شــیوه و
ســرعت حرکت را باید بتوان با اجتماع هدف پیش برد و فراموش
نکرد« :معلم نیز خود نیاز به یادگیری دارد» .این یک اصل نهادی
مهم اســت .به تعبیر آنتونیو نگری و فلیکس گتاری در «فضاهای
جدید آزادی ،خطوط جدید اتحــاد»« :نوآوری حقوقی ضرورتاً از
خالل نهادیسازی جنبش واقعی رخ میدهد ،تنها هنجار حقوقی
قابل قبول تصویر -حرکت امر واقعی است؛ این هنجار به بیان دیگر
با “مرحلههای عدالت” مرتبط است که در گروههای مردم و از سوی
خودشان حک و ثبت میشود».
تحریک کنش همگانی :نهادســازی لزوماً مســتقیم نیســت
بلکه تحریک و بسترســازی برای آن اهمیــت دارد ،نظیر تجربه
تحریک تضمین جمعی وام در دومینیکن برای تشــکیل اتحادیه
سهچرخهداران.
اهمیت زمان :کنش اجتماعی و فعالیت در نهادها بستگی مهمی
به زمان دارد ،ازاینرو اصولی چون «آزادســازی زمان افراد» برای
فعالیت« ،بهینهسازی زمان کنشگری» و «اشتراک زمان» و واجد

سیاست سقراطی سیاست نقد قدرت است ،سیاست افالطونی سیاست ترسیم و ترویج آرمانشهری از قدرت یا نظم
نوین است ،سیاست ارسطویی سیاست تنظیم و تعدیل در قدرت است ،سیاست رواقی سیاست تغییر فرهنگ قدرت و
تجربه متفاوت از قدرت است و سیاست اسپارتاکوسی سیاست مبارزه با قدرت است.

اعتبارسازی آن الزم اســت تا مورد توجه واقع شود ،وگرنه کنش
نخبهگرایانه و محدود به اقشار مرفه یا غیرفعال اقتصادی میشود.
اصل وابستگی به مسیر :نهادها اصولی یکسان دارند چون ریشه
آنها انسان است ،حق به شهر افریقایی و آسیایی و اروپایی و امریکای
التینی با هم فرق ندارند اما اینها در زمینههای مختلف رخ میدهند
و این زمینهها در مورد ساز و کارهای نهادی تعین ایجاد میکنند.
زمینههای فرهنگی ،اقتصادی ،نظام حکمرانی و...
درهمتنیدگی نهادی و مطالباتی خودآیین :حق به شهر حقوقی
است چندوجهی در حوزه سبک زندگی ،رابطه با طبیعت ،رابطه با
فناوری ،حکمرانی ،چیدمان فضا ،دسترسی و استفاده از فضا .این
چندوجهی بودن نیروهای متنوع اجتماعی را درگیر مسئله میکند
و همچنین جامعه جنبشهای متفاوتــی را درون خود دارد .این
نیروهــا هم باید به لحاظ مطالباتی در هم تنیده شــوند و هم به
لحاظ سازمانی اما این درهمتنیدگی نه دستوری و نه ذاتگرایانه
میتواند باشد (مث ً
ال حول اقتصاد یا الزاماً حول یک طبقه)؛ و درواقع
از طریق «الگوی نموداری» بهجای «الگوی فرماندهی» .الگویی که
چنان که گفته شد وابسته به مسیر است ،ثابت نیست و فرایندی
است ،گونهای «فضای ریمانی» که بینهایت چیدمان ایجاد میکند
و گونهای «دگرگونــی نانوا» که در آن با الیههایی دائماً متغیر در
چیدمانهایــی جدید مواجهیم .فضایی که حاصــل بقای انرژی
اجتماعی و دگرگونی شکل آن است ،چونان ققنوس که از خاکستر
برمیخیزد.
حق به شهر یک جنبش آلترناتیو است پس  informalityدر
آن مهم است و چهبسا بسیار مهمتر از نهادهای رسمی .البته بستر
مشارکت در ایران نیمهباز -نیمهبسته است ولذا هم باید هابرماسی
بود (نهادهای گفتوگو و میانجی رســمی) و هم آرنتی -لوفوری
(نهادهای برسازندگی و تعامل غیررسمی) .چنان که در «شهر چابک
در برابر شهر فربه» گفته شد ،مسئله بنیادین اقتصاد سیاسی شهر
در ایران ،رانت است .گذر از نظام رانت الزمه استراتژی سهگانهای
است که نهادسازی و برنامه حق به شهر نیازمند توجه به آن است:
افزایش هزینههای رانت ،انسداد مجاری رانت و کارآمدسازی رانت.
در شــرایط فعلی ما با رانتجوییای مواجه هستیم که هزینهاش
پایین است ،از مجراهای قانونی حتی بهره میبرد و به بدترین شکلی
ناکارآمد است (نمونه واضحش تخریبی است که رانت در خیابان
اللهزار انجام داده است).
عنصر برسازندگی حق به شهر ایجاب میکند که فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی مولد محلهای و شهری ،و هزینههای مبادالتی
آنها کاهش یابد .این نیازمند تقویت ابعاد ســرمایههای اجتماعی،
انسانی ،نمادین ،کاهش توازیها و کاالزدایی از فضا است .حق به
شهر برنامه سیاسی است نه برنامه فنی ،پس باید در حوزه عمومی
دائم بحث شود .محله و همسایگی را باید تقویت کرد و به تعبیری
خانههایمــان را قبله یکدیگر قرار دهیــم ،چون واحد پایه حق به
شهر ،محله و همسایگی است .در راستای تقویت نهادی و برنامهای
محالت برای نقشه راه حق به شهر میتوان پیشنهادهایی در ابعاد
نهادی/حقوقی/سیاسی ،اجتماعی ،فضایی و اقتصادی داشت.
JJبعد نهادی
تشکیل یا تقویت هســتههای محلهای یک نقطه آغاز مهم
نهادی است .خبرنامه محلی بهمثابه یک چسب سازمانی اهمیت

دارد و هستههای محلی باید بتوانند کارکردهای موضوعی داشته
باشند (دیدهبان محیط زیست ،دیدهبان میراث فرهنگی ،دیدهبان
امنیت اجتماعی و ،)...پیوند هستههای محلی گام دوم است و گام
سوم پیوند آنها با نظام حکمروایی شهر .در نهایت این روند منتج
به بودجهریزی مشارکتی خواهد شد.
JJبعد اجتماعی
ترویج شهروند -خبرنگار و آموزش روزنامهنگاری تحقیقی در
محالت ،برگزاری نمایشــگاه مشارکت محلی ،تشویق بازیهای
گروهی ،و راهاندازی کمپینهای شــهروندی همگی بخشــی از
فرایند برساخت شهروند و شهر میتوانند باشند .این شهروندی را
میتوان فعال نیز ساخت .راهحلهای مردمی دریافت و شیوههای
ارائه راهحل در عمل فراگیری شود (تئاتر شورایی ،کارگاه بحث
متمرکز ،دیوار سفید و.)...
JJبعد فضایی
شکل دادن به خرده پاتوقها که میتواند به سادگی با تغییر
در چیدمان در فضا حاصل شــود ،هم امکانی است برای تعامل
و هم گشــایش فضایی و هم تجربه برسازندگی .خدمات مدوالر
(سیار) راهی هستند تا بتوان جاماندگان مشارکت یا به حاشیه
راندهشدگان در محله را جذب کرد و آنها را توانا ساخت.
JJبعد اقتصادی
جذب سرمایههای محلی موجود یا خارجشده برای فعالیتهای
محلی ،تعریف فعالیت اقتصادی منتج از رابطه مهارتها و امکانات
و نیازها ،کارآفرینی محلهای و پیوند ایده ،ســرمایه و نیروی کار،
راهاندازی صندوق توســعه محلی و صنــدوق همیاری محلی
(جهت اعتبارات خرد) ،راهاندازی بازارچههای محلی و حمایت از
مشاعل خانگی و کارگاههای محلی و همافزایی آنها نیز اقداماتی
هستند که با جذب مشارکت اقتصادی ،توانمندسازی اجتماعی
و اقتصادی ،و ایجاد منفعت برای مشارکت ،دموکراسی محلی را
تقویت میکنند.

عنصربرسازندگی
حق به شهر
ایجاب میکند
کهفعالیتهای
اقتصادی و
اجتماعیمولد
محلهای و شهری،
و هزینههای
مبادالتی آنها
کاهش یابد .این
نیازمندتقویت
ابعاد سرمایههای
اجتماعی ،انسانی،
نمادین ،کاهش
توازیها ،و
کاالزدایی از فضا
است

* برگرفته از عنوان کتابی از آنتونیو نگری و فلیکس گتاری

نکتههایی که باید بدانید
[ مسئله نهاد و برنامه در امر حق به شهر را باید بهمثابه یک چارچوب سیاسی جدید فهمید.
در عرصه سیاست ،پنج گونه سیاستورزی وجود دارد .سیاست سقراطی ،سیاست افالطونی،
سیاست ارسطویی ،سیاست رواقی ،سیاست اسپارتاکوسی.
[در برنامه و نهادسازی اصولی دارای اهمیتاند که ناشی از خصلت چندساحتی ،عامیت،
فرایندی و مولد بودن حق به شهر هستند.
[نهادسازی لزوم ًا مستقیم نیست بلکه تحریک و بسترسازی برای آن اهمیت دارد ،نظیر
تجربه تحریک تضمین جمعی وام در دومینیکن برای تشکیل اتحادیه سهچرخهداران.
[ عنصر برسازندگی حق به شهر ایجاب میکند که فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی مولد
محلهای و شهری ،و هزینههای مبادالتی آنها کاهش یابد .این نیازمند تقویت ابعاد سرمایههای
اجتماعی ،انسانی ،نمادین ،کاهش توازیها ،و کاالزدایی از فضا است.
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آکــادمـی

خیر یا شر

سیاست خارجی چگونه به توسعه میاندیشد؟

بـهـانـه

دیپلماسی ابزاری است که مدام میخواهد کارگشایی کند؛ او راهحل کار خود را در لبخند و گفتوگو میداند .اما در برخی از کشورهای در حال توسعه و برخی از نظامهای سیاسی نظامیان
هم به حضور در سیاست خارجی عالقه نشان میدهند .در این مقاله به فرصتها و تهدیدهای این حضور اشاره شده است.

غالمرضا حداد
عضوهیئتعلمی
دانشگاه عالمه طباطبایی

چرا باید خواند:
توسعه فقط رشد
باالی اقتصادی نیست؛
توسعه وجوه متعددی
دارد که یکی از آنها
میتواند اقتصاد باشد.
اگر عالقهمند هستید از
ارتباط ساختار قدرت با
توسعه بدانید ،خواندن
این مقاله به شما توصیه
میشود.

46

لطیفهای فرنگی میگوید« :اگر یک نظامی در پاســخ به درخواست شما
گفت بله یعنی بله ،اگر گفت نه یعنی نه و اگر گفت شاید ،یعنی نظامی نیست.
اگر یک دیپلمات در پاسخ به درخواست شما گفت بله یعنی شاید ،اگر گفت
شاید یعنی نه ،و اگر گفت نه ،یعنی دیپلمات نیست .و اگر یک خانم در پاسخ
به درخواست شما گفت شاید یعنی بله ،اگر گفت نه یعنی شاید و اگر گفت
بله یعنی خانم نیست ».شوخی این لطیفه مانند تمامی لطیفهها در بخش
پایانیاش نهفته است اما من متوجه دو بخش اول آن هستم .نظامیان برای
جنگیدن تربیت میشوند و دیپلماتها برای نجنگیدن .به همین سبب اگر
هدف ،به ســرانجام نرسیدن مذاکراتی باشد ،نظامیان را در آن به نمایندگی
دیپلماتیک میگمارند .ادبیات سیاست خارجی و دیپلماسی سرشار است از
توصیهها و تجویزها اندر نکوهش مداخله نظامیان در سیاست خارجی .هانس
مورگنتا ،پدر رئالیســم در روابط بینالملل پارهگفتارهایی صریح در چنین
پرهیزی بیان داشته است .او معتقد است سیاست خارجی ارباب قدرت نظامی
است نه برده آن؛ و سیاست خارجی و دیپلماسی میبایست بهدور از جنگاوری
باشد و دیپلمات ،همواره مترصد مصالحه .از همین روست که دیپلماسی ابزاری
است که کارکردهایش تعطیلیبردار نیست و در همه زمانها و بهموازات سایر
ابزارها حتی در خالل جنگ نیز کارگشاست.
اما در قاموس نظامیان ،مصالحه با مفاهیمی مانند سازش ،عقبنشینی
و ترس همنشــین است که همگی بوی شکست میدهند؛ درحالیکه معنا
و هویت یک نظامی با پیروزی قوام مییابد؛ آن شــکل از پیروزی که الجرم
با شکست دشمن همراه است چراکه در این منطق ،پیروزی یا برد همزمان
من و دشمنم ،شبیه به همزمانی روشنایی و تاریکی یک محال عقلی است.
در هستیشناسی ثنوی نظامیان ،جهان به دو جبهه متخاصم خیر و شر ،یا
ممیز و شفاف است
دوست و دشمن تقسیمشده است .مرز میان این دو جبهه ّ
و وجود دشمن در کانون شر است که به «خود» در کانون خیر معنا میدهد.
اما یک دیپلمات نگاهش در میانه دو طیف سیاهوسفید ،متوجه گسترهای از
خاکستریهاســت؛ او خود را از پیش در جایگاه خیر نمیبیند بلکه خیر را
در دستاورد خویش جستوجو میکند .از منظر یک دیپلمات ،دیپلماتهای
سایر دولتها نه خیلی دوستاند نه خیلی دشمن؛ آنها همه شبیه هم و شبیه
خودشهستند.
آنها نمایندگان حافظ منافع دولتهای متبوعشــان هستند نه سربازان
وطن در یک جبهه نبرد .به همین سبب آنها حتی در شرایطی که دولتهای
متبوعشــان در حال جنگ هســتند نیز میتوانند دور یک میز بنشینند و
متمدنانه به هم لبخند بزنند و از مسیر این همنشینی ،در خصوص رفع علل
جنگ و کشــتار به توافق و مصالحه برسند .بنابراین از منظر یک دیپلمات،
دشمنان ذاتاً ظرفیت تبدیلشدن به دوستان را دارا هستند و بالعکس.
مورگنتا معتقد است برای نیل به مصالحه ،دیپلمات باید آمادگی داشته
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باشد از منافع کوچک به هدف دستاوردهای بزرگ بگذرد .در دیپلماسی خط
قرمزی وجود ندارد و همهچیز قابل بدهبســتان است .خطوط قرمز یا منافع
حیاتی در ذهن دیپلمات جای دارند نه بر زبانش؛ چراکه مادامکه خطوط قرمز
در ذهنش محبوس است مایه انعطاف خواهد بود اما آنگا ه که بر زبانش آمد
قفس او بدل میشود.
به ِ
وقتی طرف مذاکره از خط قرمزهای شما مطلع باشد آنگاه میتواند شما
را وادار کند برای حفظ حیثیتی که به خطوط قرمزتان گرهزدهاید همهچیزتان
را بدهید؛ بهعبارتدیگر بســیار بیشتر از آنچه مقرونبهصرفه است بپردازید.
اما منطق نظامیان منطق همهیاهیچ است؛ آنها برای مصالحه تربیتنشدهاند
و هستیشــان مملــو از خطوط قرمز اســت؛ آنها بنابر فلســفه وجودی و
کارکردهایشــان ،آمــوزش میبینند که حتی برای «یــک وجب از خاک»
جانفشانی کنند .اما با وجود این استداللهای متعارف ،چرا و چگونه نظامیان
به مداخله در سیاســت و سیاست خارجی میل پیدا میکنند؟ این پرسشی
است که حول تئوریزه کردن پاسخ آن ،ادبیات قابلتوجهی در علم سیاست
تولیدشده است .برای مداخله نظامیان در سیاست چهار سطح مختلف در نظر
گرفتهشده است :نفوذ در دستگاه حکومتی ،تهدید و فشار به حکومت ،دخالت
مستقیم و تغییر حکومت ،و نهایتاً تصرف مناصب حکومتی .بسته به میزان
نهادمندی زندگی سیاسی ،توسعه «فرهنگ سیاسی» و گسترش نهادهای
مدنی در یک جامعه ،میزان متفاوتی از مداخله نظامیان قابلتصور است.
در ســطوح باالی توســعهیافتگی ،مداخله نظامیان نامشروع تلقی شده
و بهدشواری حتی میتواند در ســطح نفوذ مطرح باشد .در وجود نهادهای
مدنی و سطح باالی توسعهیافتگی فرهنگی ،همواره مداخله نظامیان حتی
در ضعف نهادمندی زندگی سیاسی با مقاومتهایی اجتماعی روبهرو خواهد
بود؛ اما در سطوح پایین توسعهیافتگی ،مداخله نظامیان متداول یا به دلیل
موقعیت انحصاری در ســازمانیافتگی ،اجتنابناپذیر میشــود .دولتی که
مستقیم یا غیرمستقیم توسط نظامیان اداره شود دولتی خواهد بود که در آن
متخصصان مدیریت بحران و خشونت ،پستهای کلیدی را اشغال کردهاند و
ِ
به راهحلهای خشونتآمیز در حل چالشهای داخلی و خارجی تمایل زیادی
نشــان میدهند .شکلگیری چنین دولتی میتواند حاصل عوامل مختلفی
ازجمله انقالب ،جنگ بلندمدت ،تهدید نظامی ،ســاختار اقتدارگرا ،و فقدان
یا ضعف جامعه مدنی باشد.
البته مداخله یا حضور نظامیان در سیاست بهویژه برای برخی کشورهای
توسعهنیافته تماماً بیدستاورد نبوده است .برخی از اقتصادهای موفق در شرق
آســیا یا امریکای التین ،مولود شــکلگیری دولتهای توسعهگرای نظامی
بودهاند؛ آنهایی که به دولتهای اقتدارگرای بوروکراتیک معروف شــدهاند و
توانســتهاند گذار به سمت توسعه اقتصادی را با مشت آهنین در عرصههای
سیاسی و فرهنگی تضمین و کمهزینه کنند .اما این قبیل دولتهای توسعهگرا

مورگنتا ،پدر رئالیسم در روابط بینالملل معتقد است سیاست خارجی
ارباب قدرت نظامی است نه برده آن؛ سیاست خارجی و دیپلماسی
میبایست به دور از جنگاوری باشد و دیپلمات ،همواره مترصد مصالحه.

به ویژگیهایی در نظامیان خود مدیون هســتند کــه در میان تمامی انواع
نظامیان مشابه و مشترک نیست.
شهای بینالمللی
میتوان ارتشها را به سه دسته کلی تقسیم کرد -1 :ارت 
که به هیچ دولتی وابســتگی مستقیم ندارند و توسط نهادهای فراملی اداره
میشوند؛ مانند نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد -2 .ارتشهای ملی
که نیروی نظامی رسمی تمامی دولتها محسوب میشوند و موجودیتشان به
تداوم وجودی دولت متبوعشان وابسته است و نه رژیم سیاسی یا سیاستمداران
مشخص؛ بهعبارتدیگر مادامکه یک دولت -ملت موجودیتی سیاسی دارد
وجود ارتش ملی برای آن به رسمیت شناخته میشود و با تغییر رژیم یا تغییر
شهای
سازماندهی حکومتی موجودیت آن ارتش خدشهپذیر نیست -3.ارت 
مزدور که حیات ،فلســفه وجودی و کارکردهایشــان با رژیمهای سیاسی،
جریانهای سیاسی و یا نخبگان سیاسی خاص گرهخورده است.
فلسفه وجودی ارتشهای ملی با ایدئولوژی ناسیونالیسم پیوندی وثیق دارد
و ارتشهای ملی مدرن را مولود شــکلی از ناسیونالیسم میدانند که در پس
انقالب فرانسه متولدشد و در ارتش فرانسه در زمان ناپلئون تجلی یافت .در
این چارچوب هویت یک نظامی با عناصر اصلی دولت یعنی ملت ،سرزمین و
حاکمیت ملی معنا مییابد .نظامی در یک ارتش ملی« ،خود» را فدایی ملت و
سرزمینش میداند و این مفاهیم ،مقدسات وی محسوب میشوند .ایدئولوژی
ناسیونالیسم ،چارچوب شناختی وی را از محاسبات نفع شخصی خودپرستانه
کمابیش به دور نگاه میدارد و از همین رو نظامیان در ارتشهای ملی بسیار
کمتر از سایر اقشار ،آلوده به فساد میشوند.
بنابراین آنجا که به قدرت سیاســی میرســند ظرفیــت آن را دارند تا
ِ
کوچک توسعهگرایی تشکیل دهند که بیشترین بهرهوری از منابع
دولتهای
را برای نیل به پیشرفت به کار گیرند؛ اگرچه در حوزههای سیاسی و فرهنگی،
هم بر اســاس چارچوب شناختی و هم بنا بر اقتضائاتِ دکترینهای توسعه
اقتصادی ،ضد توسعه و سرکوبگرانه عمل میکنند .اما در ارتشهای مزدور،
ایدئولوژیهایی غیر ناسیونالیستی ،وفاداریهای سازمانی را قوام میبخشند.
بهواسطه ماهیت کا ِر نظامیان ،که نیازمند انگیزشی برای جانفشانی است،
ایدئولــوژی عنصری حیاتی اســت که نبودش با مزد قابل جبران نیســت؛
ایدئولوژیهایی که وفاداری و وابستگی فرد نظامی به رژیم سیاسی یا رهبران
سیاســی را تولید و تضمین کنند .ازآنجاکه ارتشهای مزدور در مقابل و یا
بهموازات ارتشهای ملی شکل میگیرند ،ایدئولوژی غیرناسیونالیستی بهنوعی
وجه ممیز هویتی و مبین فلسفه وجودی متفاوت آنها نیز هست.
ِ
ایدئولوژیک ارتشهای مزدور به رژیم سیاسی شرایطی فراهم
وابستگی
میآورد که حوزه عملشان بسیار گستردهتر از ارتشهای ملی تعریفشده و
محدود در مسائل نظامی نشود .آنان کمابیش در مسائل امنیتی ،اقتصادی،
فرهنگی ،سیاسی و البته سیاست خارجی ،خواه بهعنوان ابزار نخبگان سیاسی
و خواه به شکلی مستقل حضور فعاالنه مییابند و با اتکا به قوه قهریهای که در
اختیار دارند این حوزهها را در راستای اراده خود یا رژیم سیاسی متبوعشان
اشــغال ،کنترل و هدایت میکنند .تعهــدات ایدئولوژیک غیرملی ،تربیت و
آموزش غیرتخصصی (بالعکس آموزش در یک ارتش ملی که صرفاً آموزشی
زندگی
بینی ایثارگرانه و ســبک
ِ
نظامی نیســت بلکه پروراندن نوعی جهان ِ
ریاضتمندانه در سرباز است) ،و حضور در عرصههایی که دانش و تجربهای
ارتش مزدور
برای آن ندارد ،شــرایطی را فراهم میآورد که نظامیان در یک ِ
ظرفیتهای باالیی در میل به فساد بیابند.
آنان تمامی ظرفیتهای موجود در عرصههای امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی،
سیاسی و سیاست خارجی را در راستای تثبیت و تقویت جایگاه خود بسیج
میکنند و همچنین نگاه ستیزهجویانه و تقابلی را بهتمامی این عرصهها تسری
میدهند .آنها همواره تالش میکنند وجو ِد دشمن را در داخل و خارج و در

تمامی حوزهها برجستهسازی کنند تا گسترش حضور و نفوذ خود را توجیه
کنند .بهعبارتدیگر آنها عرصههای اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی را جبهههای
نبردی تصویر میکنند که به هدف مقابله با دشمن باید در آنها حضور فعاالنه
داشته باشند .یا اینکه اگر در تجربه زیسته ارتشهای مزدور ،حضور در جنگی
واقعی یافت شود ،آنها تفسیر و معنابخشی به آن در حافظه جمعی را به انحصار
خود درمیآورند تا با تکیهبر میراثی فرهنگی که از آن برمیســازند ،وجود و
حضور پررنگ خود را بدیهینمایی کنند.
نظامی
بنابراین نمیتوان حتــی آن حداقل دســتاوردها در دولتهای
ِ
توســعهگرا را که با به قدرت رســیدن فرماندهان ارتشهای ملی در برخی
کشورهای درحالتوسعه شکلگرفتهاند از ارتشهای مزدور در عرصه سیاسی
انتظار داشت.
شکلگیری دولتِ توسعهگرا حاصل اجماع فرماندهان عالیرتبه نظامی
حول این تصمیم اســت که برای نیل به توســعه ملی میبایســت امنیت
و ثبات داخلی را با تکی ه بر مشــت آهنین تضمین کــرد تا با جلبِ اعتماد
و جذب ســرمایههای بینالمللی ،مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی را
هموار کرد؛ بنابراین رفتار سیاســت خارجی دولتهای توسعهگرای نظامی،
اتفاقاً مصالحهجویانه و تعاملگرا بوده اســت .اما ارتشهای مزدور در عرصه
سیاست داخلی و خارجی متکی بر دگرسازی و برجستهسازی دشمن هستند
تا وجود و تداوم حضور فســادآلوده خود را توجیه کنند .آنها عموماً عامل یا
محرک سیاست خارجی تهاجمی هســتند؛ آنجا که خود کارگزار سیاست
خارجی هستند ،گفتمان سخت و امنیتی را غالب میکنند و آنجا که دستگاه
دیپلماسی مستقل از آنهاست بازیهای تعاملگرایانه یا مصالحهجویانه آنان را
با ارسال سیگنالهای تهاجمی به هم میزنند و از اولویتِ وحدتِ صدای ملی
در نظم معنایی دیپلماتها سوءاستفاده میکنند و بهنوعی سیاست خارجی
را به گروگان میگیرند.
ارتشهای مزدور نسبت به ارتشهای ملی ،به دالیل فوقالذکر همواره میل
بیشتری به مداخله در سیاست دارند و در ضعفِ نهادمندیهای سیاسی ،در
مسیر تشکیل دولتهای پادگانی قرار میگیرند .در چنین وضعیتی ،گسست
میان علم سیاست و عمل سیاسی نمود برجستهای مییابد؛ چراکه علیرغم
تمامی تجویزها و نکوهشهای علمای سیاســی در ذ ِّم مداخله نظامیان در
سیاست ،آنان خود را صالحترین و محقترین مردمان در حکومتگری مییابند.
در چنین وضعیتی ،در جهانی که در آ ن همه کشورها برای خود یک ارتش
دارند ،آنان به ارتشهایی تبدیل میشوند که برای خود یک کشور دارند.

دیپلماتنگاهش
در میانه دو طیف
سیاهوسفید،
متوجه
گسترهای از
خاکستریهاست؛
او خود را از
پیش در جایگاه
خیرنمیبیند
بلکه خیر را در
دستاورد خویش
جستوجو
میکند .از منظر
یک دیپلمات،
دیپلماتهای سایر
دولتها نه خیلی
دوستاند نه خیلی
دشمن؛ آنها همه
شبیه هم و شبیه
خودشهستند

نکتههایی که باید بدانید
[دیپلماسی ابزاری است که کارکردهایش تعطیلیبردار نیست و در همه زمانها و بهموازات
سایر ابزارها حتی در خالل جنگ نیز کارگشاست.
[در دیپلماسی خط قرمزی وجود ندارد و همهچیز قابل بدهبستان است .خطوط قرمز یا
منافعی حیاتی در ذهن دیپلمات جای دارند نه بر زبانش؛ مادامکه خطوط قرمز در ذهنش
قفس او بدل میشود.
محبوس است مایه انعطاف خواهد بود اما آنگا ه که بر زبانش آمد به ِ
[برخی از اقتصادهای موفق در شرق آسیا یا امریکای التین ،مولود شکلگیری دولتهای
توسعهگرای نظامی بودهاند؛ آنهایی که به دولتهای اقتدارگرای بوروکراتیک معروف شدهاند و
توانستهاند گذار به سمت توسعه اقتصادی را با مشت آهنین در عرصههای سیاسی و فرهنگی
تضمین و کمهزینه کنند.
ِ
دولت توسع هگرا حاصل اجماع فرماندهان عالیرتبه نظامی حول این تصمیم
[شکلگیری
است که برای نیل به توسعه ملی میبایست امنیت و ثبات داخلی را با تکی ه بر مشت آهنین
جلب اعتماد و جذب سرمایههای بینالمللی ،مسیر صنعتی شدن و توسعه
تضمین کرد تا با ِ
اقتصادی را هموار کرد.
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آکــادمـی

نهتنها دکترین امنیت ملی هر کشوری ،بلکه اساس هر برنامه توسعهای ناظر بر حفظ موجودیت ملی و تمامیت ارضی است .دستیابی
به این اهداف ،مستلزم ثبات و همبستگی ملی است و در گرو یکپارچگی اقوام ،مشارکت فعال زنان در سرنوشت سیاسی و اجتماعی
جامعه ،برخورداری گروههای سیاسی و عقیدتی از حق حیات و فعالیت آزادانه و تعامل و سازگاری اکثریت با اقلیتها است.

جایگاه توسعه کجاست؟

حاکمیت ملت ،بنیان توسعه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

بـهـانـه

جایگاه توسعه در قانون اساسی ایران کجاست؟ با این پرسش مهدی معتمدیمهر در مقاله پیشرو نوشته است که اگرچه به صراحت در قانون اساسی از توسعه اسمی برده نشده
ولی شــاخصهای توسعه همهجانبه و پایدار اعم از زیرساختهای توسعه سیاسی ،اقتصادی و انسانی به دفعات و در اصول متعددی از این قانون متبلور است .ادامه پاسخ به این
پرسش را در مقاله پیشرو بخوانید.

اگرچه واژه «توسعه» در قانون اساسی جمهوری
 1اســامی ایران بهطور خاص قید نشده است ،اما
شاخصهایتوسعههمهجانبهوپایداراعماززیرساختهای
توسعه سیاسی ،اقتصادی و انسانی به دفعات و در اصول
متعددی از این قانون متبلور است .اصل  43قانون اساسی
بسیار صریح ،شاخصهای توسعه را با اهداف راهبردی زیر
مدنظر قرار داده و اقتصاد ایران را بر این اســاس اســتوار
مهدی معتمدیمهر
میداند :تامین نیازهای اساســی مانند مسکن ،خوراک،
ایران
تحلیلگر مسائل اجتماعی
پوشــاک ،آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل
خانواده ،تامین شــرایط و امکانات کار برای همه ،تنظیم
چرا باید خواند:
برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شهروندان از فرصت
اگر میخواهید درباره
کافی برای خودســازی معنوی ،سیاســی و اجتماعی و
رابطه دموکراسی،
شــرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار
ثبات سیاسی،
برخوردار باشند ،تاکید بر افزایش تولید ،منع اسراف و تبذیر
حاکمیت ملی و توسعه
و...
اقصادی بدانید،
در ســایر اصول قانون اساســی جمهــوری ایران که
خواندن این مقاله به
متمرکز بر کرامت انسانی و تحقق حقوق و حاکمیت ملت
شما توصیه میشود.
است مانند فصول سوم و پنجم نیز میتوان شاخصهای
ساختاری توسعه انسانی و سیاســی را به عنوان راهبرد
اساسی نظام سیاسی کشور که مبتنی بر آرمانها و اهداف انقالب اسالمی  1357ترسیم شده
است ،مالحظه کرد .ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضایل اخالقی ،مبارزه با کلیه مظاهر
فساد ،باال بردن سطح آگاهیهای عمومی ،آموزش و پرورش رایگان ،محو هرگونه استبداد و
خودکامگی و انحصارطلبی ،تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت
عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش از جمله الزامات
حاکمیت و نظام جمهوری اسالمی ایران است که به موجب اصل سوم قانون اساسی یادشده
به رسمیت شناخته شده است.
چکیده کالم آنکه «توسعه ایران» یک وعده انتخاباتی یا جهتگیری سیاسی و جناحی
نیست ،بلکه الزامی بنیادین و کارکرد اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران است که در قانون
اساسی ما مورد تاکید قرار گرفته است .هر گروه یا جریان سیاسی که ساختار قدرت سیاسی
در ایران را به دســت داشته باشد ،اعم از اصالحطلب یا محافظهکار موظف و ملزم به تدوین
برنامهها و سیاستگذاریهایی در راستای دستیابی به توسعه همهجانبه و پایدار است.
نهتنها دکترین امنیت ملی هر کشوری ،بلکه اساس هر برنامه توسعهای ناظر بر حفظ
 2موجودیت ملی و تمامیت ارضی اســت .دســتیابی به این اهداف ،مستلزم ثبات و
همبستگی ملی بوده و در گرو یکپارچگی اقوام ،مشارکت فعال زنان در سرنوشت سیاسی و
اجتماعی جامعه ،برخورداری گروههای سیاســی و عقیدتی از حق حیات و فعالیت آزادانه و
تعامل و سازگاری اکثریت با اقلیتها است .بدیهی است که تا آزادیهای سیاسی شهروندان و
حقوق اساســی ملت تامین نشود ،انتظار همبستگی ملی و تحقق حمایت فراگیر از مفهوم
48
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«حکومت مرکزی» ،واقعبینانه نخواهد بود .امروزه ،توسعه سیاسی و نهادینه شدن دموکراسی،
پیشنیاز بیبدیل و اجتنابناپذیر حفظ استقالل و تمامیت ارضی است .تجربه تاریخ جهان
گواهی میدهد که بدون تحقق حاکمیت ملت (دموکراســی و حقوق بشــر) ،دستیابی به
حاکمیت ملی پایدار (اســتقالل) اساساً امکانپذیر نیست .استقالل منهای آزادی شاید در
مراحلی صورت عینی پیدا کند اما بیتردید پایدار و مستدام نخواهد ماند .رابطهای الزامی میان
رعایت حقوق و حاکمیت ملت با امنیت و تمامیت ارضی هر کشوری وجود دارد.
دادههای علوم جامعهشناختی به ما میگویند که توسعه سیاسی و اقتصادی ،فرع بر
 3توسعه انسانی است و توسعه انســانی هم بدون برخورداری از حقوق و آزادیهای
ی از یک سو با گسترش موقعیتهای رشد مادی و
سیاســی به دست نمیآید .توسعه انسان 
معنوی شهروندان و فراگیر ساختن زیرساختهایی در حوزههای آموزش ،سالمت ،سیاست و
فرهنگ مرتبط است و از سوی دیگر به میزان بهرهگیری از سرمایههای اجتماعی هر جامعه
بازمیگردد و متناسب با انباشت سرمایههای اجتماعی پدید میآید.
در جامعهای مانند ایران که برخی جامعهشناسان سیاسی از آن به «جامعه کوتاهمدت»
تعبیر میکنند و نهادهای اجتماعی دیرپا نیستند ،در جامعهای مانند ایران که سرمایههای
ف و بدنامی قرار داشتهاند و از
ملی آن از گذشته تاکنون همواره در معرض دسیسهها و حذ 
بوذرجمهر گرفته تا امیرکبیر و مصدق و بازرگان و خاتمی بنا بر سنت دیرینه نخبهکشی با
حصر و حبس و محدودیت و تبعید و ترور شخصیت و حتی حذف فیزیکی روبهرو بودهاند ،در
جامعهای که «آزادی» دشمنانی فراتر از حاکمان مستبد دارد و دشمنی با آزادی از پایگاهی
پیش روی توسعه ،جدیتر و
اجتماعی در میان تودههای ســنتگرا برخوردار است ،موانع ِ
ریشهدارتر از آن است که فکر کنیم به محض نوشتن یک برنامه توسعه میتوانیم آن را اجرا و
به اهداف توسعه دست پیدا کنیم.
تمام کسانی که این روزها دغدغه عدالت و توان اقتصادی مردم را دارند و خواهان
 4بهبود وضعیت اشتغال و تولید هستند ،میدانند که تا آزادیهای سیاسی و اصول
راجع به حاکمیت ملت پذیرفته و نهادینه نشود ،حرکت به سوی توسعه مقدور نخواهد بود.
مبالغهآمیز نیست اگر بگوییم که امروزه نهتنها «آزادی» از نان شب واجبتر است ،بلکه رونق
گرفتن سفره مردم منوط به تحقق حقوق اساسی است .تمرکز صرف بر توسعه اقتصادی نهتنها
اثری واقعی در بهبود اقتصادی ندارد بلکه در غیاب آزادیهای اساســی و نهادهای مردمی
مستقل ،تکیه صرف بر بهبود اقتصادی میتواند زمینههای فروپاشی سیاسی و به مخاطره
افتادن امنیت عمومی را فراهم کند.
اقتصاد ایران بدون تعامل با جامعه جهانی بهبود پیدا نمیکند .اقتصاد ما برای بقا نیاز به
جذب سرمایه خارجی دارد .نهتنها بخش خصوصی و یا دولتی ،بلکه نهادهای بزرگ اقتصادی
مانند خاتماالنبیا هم از این قاعده مســتثنا نیستند و اگر نتوانند در حوزه پروژههای اقتصاد
جهانی حضور یابند ،با خطر نابودی و اضمحالل درگیر خواهند شد .حضور در جامعه جهانی،
نیازمند پذیرش تعهدات بینالمللی و استانداردهای سیاسی است .دموکراسی و حقوق بشر،
افزون بر آنکه آرمانی سیاسی است ،شاخصی برای ثبات ارزیابی میشود« .سرمایه» از بیثباتی
و ناامنی گریزان است .از همین رو ،ویژگی ساختاری و محور اساسی برنامه توسعه ایران ،تحقق
حاکمیت ملت و تامین آزادیهای سیاسی و حقوق ملت است.
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فوران بال

آینده
نگر بررسی میکند:
فروش و
قیمت نفت چه بالیی بر

سر
اقتصاد ایران میآورد؟

فوران بال

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی باال به نفت در خطر از دست دادن روند مثبت رشد
تولید ناخالص داخلی قرار گرفته است
صنعت نفت ایران در آستانه ورود به دورهای جدید از حیات سیاسی خود قرار گرفته است .صنعتی که از سیاست تاثیر
میپذیرد و بر سیاست نیز چیره میشود ،این بار در فاصله کوتاهی از تحریمزدایی بار دیگر با تهدیدهای امریکا پنجه در پنجه
خواهد شد .اقتصاد ایران که از  110سال پیش به نفت آغشته شده ،طی دو سال گذشته موفق به ثبت رشد مثبت شده بود
تا خاطرات تلخ نیمه نخست دهه  90را به فراموشی سپرده باشد .هرچند برای سال پیش رو نیز رشد اقتصادی باالی صفر از
سوی نهادهای بینالمللی پیشبینی شده است اما مخاطرات نفتی برای اقتصاد نفتزده در راه است.

عکس :رضا معطریان

تیرت یک

سیاسیترینصنعت

نفت در اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد و با تحریمهایجدید چه سرنوشتی خواهد داشت؟
«امریکاییها مدعی شدهاند که میخواهند بهطور کامل جلوی
صادرات نفت ایران را بگیرند ،آنها معنی این حرف را نمیفهمند،
چراکه اصال معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت
منطقه صادر شود ،اگر شما توانستید ،این کار را بکنید تا نتیجهاش
را ببینید».
حسن روحانی در اولین سفر اروپایی خود پس از خروج امریکا
از برجام ،تحریمکنندگان صادرات نفت ایران را با ادبیاتی تندتر از
همیشه تهدید کرد تا عدهای این اظهارات را تهدید به بستن تنگه
هرمــز بدانند و برخی از آن به عنوان قدرتنمایی منطقهای ایران
علیه عربســتان یاد کنند .تحلیلهای سیاسی و امنیتی سخنان
رئیسجمهور ایران طی هفتههای اخیر با واکنشهای متفاوتی از
سوی کشــورهای منطقه و جهان مواجه شده است اما کنشگران
اقتصادی برداشــت دیگری از سخنان حســن روحانی داشتهاند.
اهمیت حفظ ســهم ایران در بازار نفت برای دولتمردانی که خود
این موفقیت را به دســت آوردهاند ،به قدری است که حاضرند از
تهدیدهای سیاسی و امنیتی به نفع آن بهره ببرند.
صادرات نفت خام ایران پس از اجرای برجام بار دیگر از ســال
 1395به سطح پیش از تحریمها بازگشت و دولت دوست ندارد این
دستاورد بزرگ را به سادگی از دست بدهد .با خروج امریکا از برجام
بار دیگر صادرات نفت خــام ایران مورد تهدید قرار گرفته و برگ
جدیدی از تاریخ صنعت نفت ایران در آستانه ورق خوردن است.

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

چرا باید خواند:
صنعت نفت در ایران
باالترین سهم را
در تولید ناخالص
داخلی دارد .صنعتی
که باالی  20درصد از
اقتصاد ایران را پوشش
میدهد ،با سیاست
عجین شده و در دوره
جدیدی از حیات خود
قرار گرفته است.

تولید نفت ایران (میلیون بشکه در روز) منبع :اوپک
عنوان

فصل 1

فصل 2

فصل 3

فصل 4

سال 2016

3.09

3.539

3.646

3.741

سال 2017

3.796

3.793

3.833

3.820

درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل

22.6

7.2

5.1

2.1

وضعیت تولید و صادرات نفت (هزار بشکه در روز)  -بانک مرکزی

50

رشد صادرات

صادرات

رشد تولید

تولید

زمان

-9.8

1900

3.1

3732

1391

-11.3

1685

-6.7

3481

1392

-14.8

1435

-12

3063

1393

9.7

1574

5.5

3231

1394

41.3

2224

16.4

3761

1395

-3.2

2291

-0.8

3836
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این اولین بار نبود که صنعت مادر در ایران به محور رویدادهای
سیاســی تبدیل شــده اســت 110 .ســال از روزی کــه اولین
قطرههای نفت در ایران جوشــید سپری شده و این ماده معدنی
در تمامی این سالها نقشی استثنایی در تاریخ اقتصاد و سیاست
کشور ایفا کرده است .ردپای طالی سیاه در مقاطع مهمی از تاریخ
سیاست ایران باقی مانده و میتوان اهمیت این صنعت بزرگ را فراتر
از سطح مناسبات اقتصادی تحلیل کرد.
از آن روز که مظفرالدینشاه امضای خود را پای قرارنامچهای نهاد
که امتیاز بهرهبرداری از نفت ایران را به ویلیام نا ْکس دارسی اعطا
میکرد تا زمانی که مصدق فریاد ملیگرایی ســر داد ،تا دهههای
پس از آن که محمدرضا پهلوی درآمدهای سرشار نفتی را به بودجه
سرازیر کرد و در مقاطعی که تحریمها در زمان جنگ و دورههای
پس از آن ســراغ صادرات طالی سیاه آمد ،سرنوشت بسیاری از
تحوالت سیاسی به این ماده زیرزمینی وابسته بوده است.
این بار در نیمه دوم دهه  90و اواخر ســده چهاردهم شمسی،
صنعت نفت ایران در آســتانه تهدیدی جدید قرار گرفته و این بار
دولتمردان تصمیم گرفتهاند از سیاست برای اقتصاد هزینه کنند.
شاید به همین دلیل باشد که رئیسجمهور ایران کشورهای منطقه
را تهدید به ایجاد مانع بر سر راه صادرات نفت کرد.
JJتهدید برنامه دوگانه وزارت نفت
اقتصاد ایران هرچند ســودای عدم وابستگی به نفت را در سر
دارد اما کاهش ســهم نفت از بودجههای جاری هم نمیتواند حق
ایران را برای حضور در بازار جهانی نفت منتفی سازد .افزایش سهم
صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از  6سال گذشته در برنامه
بودجههای ســنواتی قرار گرفته است اما استفاده از حداکثر توان
صادراتی صنعت نفت را نمیتوان نادیــده گرفت .از این رو وزارت
نفت ایران پس از اجرای برجام و رفع تحریمهای اقتصادی دو برنامه
کلی را در دستور کار قرار داد .در اولین برنامه که در فاصله شش ماه
پس از اجرای برجام عملی شد ،افزایش تولید نفت به میزان پیش از
تحریمها و به دست آوردن بازارهای صادراتی به میزانی که قبل از
تحریمهای هستهای در اختیار ایران بود به اولویت اصلی وزارت نفت
بدل شد .این برنامه با موفقیت پیش رفت و بسیاری از تحلیلگران
نفتی از آن به عنوان شاهکار وزارت نفت یاد کردند .برنامه دوم اما بر
افزایش توان تولیدی کشور با استفاده از اکتشافات جدید و تقویت
چاههای موجود استوار شد .در این راه نظام قراردادهای نفتی کشور
تغییــر کرد و وزارت نفت به جذاب کــردن قراردادها برای حضور
شرکتهای خارجی در بخش توسعه صنعت نفت پرداخت .نظام
قراردادهای جدید البته با حواشی زیادی از سوی جناح رقیب دولت

این بار دولتمردان تصمیم گرفتهاند از سیاست برای اقتصاد هزینه کنند.
شاید به همین دلیل باشد که رئیسجمهور ایران کشورهای منطقه را تهدید
به ایجاد مانع بر سر راه صادرات نفت کرد.

مواجه شد و بعد از برخی تغییرات و پس از فوت وقت ،نهایی شد.
با وجود این ،قراردادهای جدید نفتی از راه رسید که مهمترین آن
با تشــکیل کنسرسیومی از سوی توتال ،شرکت ملی نفت ایران و
یک شرکت چینی ،وارد فاز عملیاتی شد .قراردادها و تفاهمنامههای
دیگری نیز به امضا رسید تا چشــمانداز مثبتی در جهت توسعه
بزرگترین صنعت ایران ایجاد شود.
دو برنامهای که وزارت نفت برای صادرات بیشتر و توسعه صنعت
نفت به اجرا گذاشت حاال با تهدیدی جدی از سوی امریکا مواجه
شــده است .خروج امریکا از برجام و تالش برای منصرف ساختن
مشتریان نفتی ایران موجب شده تا احتمال کاهش صادرات نفت
در ماههای آتی افزایــش یابد .حتی تضمین اروپاییها برای ادامه
خرید نفت از ایران نیز نمیتواند خیال ایران را راحت کند چرا که
کشورهای مهمی در آسیا خریدار نفت ایران هستند .چین ،ژاپن،
کــره جنوبی و هند به عنوان خریداران بزرگ نفت ایران با تهدید
امریکا در این زمینه مواجه هستند و معلوم نیست عربستان و روسیه
با تامین نیازهای نفتی این کشورها به عملیاتی شدن کاهش خرید
آنها از ایران کمک کنند.
برنامه دوم نیز با خروج شرکتهای بزرگ از ایران به محاق رفته
است .توتال بالفاصله پس از اعالم تحریمهای امریکا ،فعالیتهای
خود را در ایران تعلیق کرد و حتی شــرکتهای نفتی روسی نیز
چنین رویکردی را در پیش گرفتند .وزارت نفت اعالم کرده است
که شرکتهای چینی را جایگزین غربیها خواهد کرد تا عملیات
توسعه میادین نفتی متوقف نشود اما به نظر میرسد که تحریمهای
امریکا شرایط را برای توسعه صنعت نفت ایران دشوار سازد.
بزرگترین صنعت ایران که وابستگی اقتصاد به آن فراتر از یک
صنعت است ،با تهدیدی بزرگ مواجه شده است.
JJبزرگی یک صنعت
پنجم خرداد  1287شمسی كه مته حفاری به الیه نفتی برخورد
كرد و خاك مسجدســلیمان را به رنگ سیاه درآورد ،كسی گمان
نمیبرد كه بزرگترین صنعت ایران از عمق  360متری زمین پا به
حیات گذاشته است.
 110ســال پیش اولین قطرههای نفت در ایران پس از  7سال
واكاوی و در حالی كه شــركت ماریوت به نمایندگی از دارسی از
اكتشاف نفت ناامید شده بود ،به جوش آمد و پایههای اصلیترین
صنعت ایران شــکل گرفــت .صنعتی که قــرن دوم حیات خود
را میگذراند ،دورههای پرهیاهویی را از ســر گذرانده که هرکدام
ســرفصلهای بزرگی از تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران را رقم زده
است .ملی شدن صنعت نفت در سال  1329مهمترین رویدادی بود
که صنعت نفت و اقتصاد ایران تجربه کرد اما قبل و پس از تغییر
سرنوشت طالی سیاه نیز روزگار پرتالطمی بر این صنعت گذشت.
دو ســال و چند ماه بیشتر از آخرین دستاندازی كه صنعت نفت
ایران پشــت سر گذاشته ،نمیگذرد كه بار دیگر زمزمه تحری م به
یرسد.
گوش م 
سرنوشت صنعتی كه بار اصلی اقتصاد ایران را به دوش میكشد
با سیاســت گره خورده است .برخی نیز از پررنگ بودن سهم این
صنعت در گردش چرخ اقتصاد به عنوان نقطهضعف اقتصاد ایران
یاد میكنند و معتقدند كه وجود این صنعت موجب دورماندن سایر
صنایع ایران از توسعه شده است.
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تحریمهای اقتصادی که ســخت ترین آن اوایل دهه  90سد
راه صادرات و تولید نفت ایران قرار گرفته بود ،اواخر ســال  94از
میان برداشته شد و بار دیگر سطح تولید نفت ایران به آنچه پیش
از تحریمها تجربه کرده بود ،رســید .اما بار دیگر با خروج امریكا از
برجام ،سایه تحریم بر سر این صنعت سنگینی كرده است.

53

سهم خام
تولید نفت
نفت از تولید ناخالص ملی
درصد
JJ -9
از منابع دولت
بزرگترین صنعت ایران با بیشترین اثرگذاری بر تولید ناخالص
گذشته" به
نفت "اوپک
صادرکننده
آمارهای ارائه شده از میزان تولید نفتخام در این قسمت ،برگرفته
سال
سازمان کشورهای در 24
سایتمهای
لغوازتحری
داخلی ،اولین صنعت ایــران نام گرفت که پس از
Monthly
Oil
Market
Report
Reports
Publication
/http://www.opec.org
از بخش نفت
تولید ملی پرداخت .در
نقــش خود در افزایش
آدرس :اقتصادی به ایفای
تامین شده است
میباشد.شــرایطی که صنایع ایران پس از اجــرای برجام در انتظار فراهم

شدن سایر شــرایط بانکی و جذب ســرمایهگذاری خارجی قرار

پیشمنتشر میگردد و غالباً در گزارش هر ماه ،آمار
(اوپک)
کشورهای
سازمان
گرفتند،ماهانه
این آمار بهطور
نفترا در
صادرکنندهتولید
مسیر افزایش
بالفاصله
سایتایران
صنعتدرنفت

منابع ثانویه )1تهیه شده از گزارشهای ماهانه بازار
موجود
آخرین
افزایشکند.
تغییر می
شده و
گزارشات قبل
اساساز لغو
های(برپیش
آمار ماه
نفت از
تولید
برای
تجدیدنظرریزی
گرفت .برنامه

شــده بود که در فاصله چند روز پس از
گونه
هایمها به
تحری
انجاماست.
میای2018
آوریل و
نفت در ماه
اجرای برجام ،رکورد صادرات  7میلیون بشکه نفت در یک روز به
روز ()tb/d
زمستاندر
هزار بشکه
خام-
صادراتنفت
تولیدو ماهانه
سال
همان
نفت از
ثبت رسید .آثار افزایش تولید
شد ،خود را در
Octمها عملیاتی
 94که لغو تحری
ناخالص داخلیFeb
Decتولید Jan
Nov
2018
2018
2017
2017
2017
کشور نشان داد.
 1395رشد3,810
که در سال3,816
3,822
3,815مرکزی 3,820
ایران
نشــان میدهد
آمارهای بانک
 32,274درصد32,086
32,299
32,097نفت 32,330
 1394به 61.6
نســبت به ســال
اوپکافزوده بخش
ارزش

Mar
2018
3,813

31,918

Apr
2018
3,823

31,930

* آمار ماههای مارس و آوریل جدید و آمار ماههای ژانویه و فوریه تجدیدنظر شده است.

در روز)
روز)،بشکه
ایراندر(هزار
ماهانه
ماهانهنفت
تولید نفت خام تولید
Oct 2017- Apr
2018
بشکه
خام(هزار
ایران
3825
3820
3815
3810
3805
3800

Source: OPEC
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Secondary sources

1

تیرت یک
رســید .این رشد باال موجب شد تا بخش نفت سهم  9.8درصدی
از رشد  12.5درصدی اقتصاد به دوش بکشد .با این حساب سایر
بخشهای اقتصاد در این سال مجموعا  2.7درصد از رشد اقتصاد
سهم داشتهاند .صنعت نفت در سال  95توانست در اقدامی کمسابقه
در فاصله زمانی شــشماهه به میزان یک میلیون بشکه به تولید
و صادرات نفت ایران اضافه کند .طبیعی بود که با رســیدن تولید
نفت ایران به سقف  3.8میلیون بشکه که پیش از تحریمها نیز قرار
داشــت ،دیگر رشد تولید در سال  1396ادامه پیدا نکند .در سال
 1396میزان تولید نفت ایران نسبت به سال گذشته افزایش نیافت
اما میتوان امیدوار بود در نیمه دوم ســال به دلیل تقویت قیمت
نفت ،ارزش افزوده حاصل از صادرات طالی سیاه افزایش یابد و بار
دیگر این بخش تاثیر مثبتی در رشد اقتصادی داشته باشد.
آمارهــای بانک مرکزی از میزان تولیــد ناخالص داخلی ایران

6

میلیون بشکه
رکورد تولید روزانه
نفت ایران که قبل
از سال  57به ثبت
رسیده است

در ســال  1395نیز نشان میدهد که در این سال مجموع تولید
ناخالص داخلی کشور به  669هزار و  110میلیارد تومان به قیمت
ثابت سال  1390رسیده است .در این سال تولید ناخالص داخلی
در بخــش نفت به  152هزار و  447میلیارد تومان به قیمت ثابت
سال  1390رسید که نشاندهنده ســهم  22.7درصدی نفت از
اقتصاد ایران در سال  1395است .طبق گفته مسعود نیلی دستیار
اقتصادی رئیسجمهور ،سهم بخش نفت از تولید ناخالص ملی ایران
هرگز کمتر از  10درصد نبوده است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران ،در نیمه اول سال  96ارزش تولید
ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال  ١٣٩٠به رقم  382هزار و 249
میلیارد تومان رسید .این رقم بدون احتساب نفت  305هزار و 722
میلیارد تومان بوده اســت .بنابراین آمار ارزش تولید نفت در نیمه
اول ســال  1396معادل  76هزار و  527میلیارد تومان به قیمت
سال  1390برآورد شده است که نشان از سهم  20درصدی نفت
از تولید ناخالص داخلی کشور دارد .این آمار نشان میدهد که عمال
یکپنجم اقتصاد ایران به صنعت نفت اختصاص دارد.
سهم باالی نفت در تولید ناخالص داخلی ایران شرایطی را فراهم
آورده اســت که با کوچکترین تغییر در میزان ارزش افزوده این
بخش ،رشد اقتصاد تحت تاثیر قرار میگیرد .در سالهای ابتدایی
دهه  90که تحریمهای نفتی علیه ایران شدت گرفت ،کاهش تولید
نفت از اصلیترین دالیل افول رشــد اقتصاد ایران به زیر صفر بود.
در این ســالها ،افت تولید نفت از دو جهت بر رشد اقتصاد تاثیر
منفی گذاشت .یکی کاهش تولید در این بخش که به دلیل سهم
باال از تولید ناخالص داخلی ،این شاخص را متاثر میکرد و دیگری
بــه دلیل افت درآمدهای ارزی حاصــل از فروش نفت که به عدم
تحــرک بخشهای عمرانی و کاهش تولید ناخالص داخلی در آن
بخشها منجر شده بود.
در این سالها هرگاه بخش نفت به محاسبات نرخ رشد اقتصادی
اضافه میشــد ،این شاخص افت بیشــتری را تجربه میکرد .اوج

(درصد)(درصد)
20182018
آوریل
نفتدرخام
اوپک در
عضو
سهم
آوریلدرسال
تولیدخام
تولید نفت
اوپک ،در
کشورهایعضو
سهم کشورهای

200

میلیارد دالر
نیاز صنعت نفت ایران
به سرمایهگذاری

Source: OPEC

* محاسبات گرد آورنده

قیمت نفت سنگین ایران از سال  1980تاسال 2017

106.11
109.06
105.73
96.18

91.49

76.74

48.8
39.89
51.71

60.62

34.49
31.57
28.73
27.22
26.18
25.56
13.04
16.57
12.85
15.54
19.91
16.33
16.72
14.08
14.56
16.26
18.49
18
11.45
16.93
26.02
21.67
23.09
26.34
33.06
47.99
59.27
67.06
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در سال  1395مجموع تولید ناخالص داخلی کشور به  669هزار و  110میلیارد تومان به قیمت ثابت سال  1390رسیده است .در
این سال تولید ناخالص داخلی در بخش نفت به  152هزار و  447میلیارد تومان به قیمت ثابت سال  1390رسید که نشاندهنده
سهم  22.7درصدی نفت از اقتصاد ایران در سال  1395است.

این اتفاق در ســال  1391رخ داد که در کنار بخش نفت ،ســایر
بخشهای اقتصاد نیز با کاهش تولید مواجه شدند و شاخص تولید
ناخالص داخلی کشور به وضعیت نازل منفی  6.8درصد رسید .در
سال  1392با شکلگیری توافق ژنو ،نفت ایران از تحریم بیشتر در
امان ماند و میزان صادرات نفت خام در ســطح یکمیلیون بشکه
حفظ شد و دیگر کاهش تولید و صادرات تجربه نشد.
بر این اســاس در سالهای  1392و  1393کاهش تولید نفت
اتفاق نیفتاد و در پایان سال  1394نیز با نهایی شدن توافق هستهای
و لغو تحریمها ،مسیر افزایش تولید برای نفت خام باز شد .طالی
سیاه از سهماهه پایانی سال  1394با افزایش تولید مواجه شد .بانک
مرکزی میانگین صادرات نفت خام کشور در زمستان  1394را یک
میلیون و  787هزار بشکه در روز اعالم کرد که رشد  14.4درصدی
را پشت سر گذاشته است .در همین مدت میانگین تولید نفت ایران
رقم سه میلیون و  231هزار بشکه در روز بوده و رشد  5.5درصدی
را نسبت به سال قبل از آن ثبت کرده است.
در طول  24سال گذشته حدود  53درصد منابع دولت از صنعت
نفت تامین شده که دولت آن را در بخشهای مختلف هزینه کرده
است .درآمد نفتی کشور حاصل میزان تولید و قیمت در بازارهای
جهانی است .مســعود نیلی میگوید از آنجا که تولید نفت ایران
در ســالهای مختلف بین  3.5تا  4.5میلیون بشکه ثابت مانده،
درآمدهای نفتی ایران از نوسانات قیمت ،تاثیر زیادی گرفته است.
دستیار اقتصادی رئیسجمهوری معتقد است :با وجود اینکه نفت
سهم اصلی را در سرمایهگذاری بخشهای مختلف داشته اما سهم
خود بخش نفت از سرمایهگذاری بسیار پایین بوده است.
JJپای نفت در اقتصاد ایران
نعمت و نقمت نفت در تمامی سالهای گذشته ،موضوع بحث
و مطالعه اقتصاددانان بوده اســت .این را که آیا اقتصاد ایران بدون
نفت سرنوشت بهتری داشت یا روزگار دشوارتری را تجربه میکرد
نمیتوان به صراحت و دقت بیان کرد اما این را که سرنوشت توسعه
اقتصاد ایران به نفت گره خورده است نمیتوان انکار کرد .بسیاری
از کشورهایی که از این موهبت طبیعی برخوردار نیستند ،درآمد
ملی خود را بر صنایع دیگر استوار کردهاند اما اقتصاد ایران نتوانسته
پای خود را از نفت بیرون بکشد .حکایت برخی کشورهای اروپایی
صاحب نفت که تمامی منابع حاصــل از نفت را ذخیره میکنند
و هرگــز بودجههای خود را آلوده به این ماده زیرزمینی نکردهاند،
دائما به عنوان حســرت اقتصاد ایران یاد میشود .برخی معتقدند
که تنها راه توســعه اقتصادی ایران ،کنار گذشتن نفت و تکیه بر
توانمندیهای صنعتی اســت .آنها نفت را نقمــت اقتصاد ایران
میدانند که باعث عذاب آن شــده است .عدهای دیگر اما معتقدند
مســیر توســعه اقتصاد ایران از نفت میگــذرد و باید این نعمت
خدادادی را در مسیر توسعه کشور به کار گرفت.
محمدعلی موحد نویسنده کتاب «خواب آشفته نفت» که در 4
جلد به روایت تاریخ  117ساله نفت در ایران پرداخته است ،اینگونه
جایگاه صنعت نفت در ایران را تصویر کرده است« :قرن بیستم برای
ما با امتیازنامه دارسی (سال  )1901آغاز شد و حوادث و ماجراهای
بعدی ،خواه و ناخواه ،مستقیم یا غیرمستقیم ،در دود و تف نفت و
گاهی در آتش آن فروپیچید ...سرنوشت ما هنوز سخت با نفت گره
خورده است ».در این کتاب به اهمیت نفت در جهان اینچنین نگاه

بشکه در روز)
(هزاراوپک
اوپکماهانه
نفت خام
تولید نفت خامتولید
(هزار روز)-
بشکه در
ماهانه
Oct 2017- Apr 2018
32500
32400
32300
32200
32100
32000
31900
31800
31700
31600
31500

Source: OPEC

شده است« :مفهومی که نفت برای ما در زندگی امروزه دارد برای

در برای
اوپک،نفت
وابسته به
در منابع
سایر
نفت و
گذشــتگان
آوریل سال ( 2018هزار بشکه در روز)
انرژیعضو
کشورهای
خام
نداشت.نفت
میزان تولید

جهانی که ما در آن نفس میکشیم در حکم خون است برای تن
آدمی که با قطع آن قلب از تپش میافتد و زندگی به سر میرسد.
وابستگی دنیای معاصر ما به نفت همان وابستگی حیوان زنده است
به خون .اگر نفت متوقف شود همه اتومبیلها ،کامیونها و قطارها

* کشور گابن که عضویتش در سال  1995پایان یافته بود ،از جون  2016مجددا به سازمان اوپک ملحق شده است.
** در گزارشهای ماهانه بازار نفت اوپک از ابتدای سال  ،2017آمار تولید نفت خام اندونزی در بین کشورهای عضو اوپک به
دلیل لغو عضویت این کشور در اوپک ،حذف شده است.
*** کشور گینه استوایی از می  2017به سازمان اوپک ملحق شده است.

مقدار صادرات نفت به ازای هر درصد رشد اقتصادی (میلیارد دالر به ازای هر درصد رشد)
دولت

میزان صادرات نفت و گاز (به قیمت ثابت سال  )2010به ازای هر درصد رشد اقتصادی

پنجم

4.18

ششم

8.24 28

هفتم

6.25

هشتم

4.90

نهم

17.87

دهم

67.17

یازدهم

13.99
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تیرت یک

11.97

از حرکت بازمیایستند ،هواپیماها روی زمین میخکوب میشوند،
روز)-
در بشکه
(هزار
اوپک
وسایل2017
2018و - Apr
Octزندگی امروزی
ضروری
یمانند
دریاهادرفروم
یها
تولید نفت خام ماهانهکشت
چون روشنایی ،آسانسور و شوفاژ در نبود برق و سایر منابع انرژی
وابسته به نفت به یک مشت سیم ،چوب و فل ِز آشغال و بیمصرف
تبدیل و فعالیتهای اقتصادی یکسره متوقف میشوند».
دالر
موحد در مورد اهمیت نفت در جهان به همگامی توســعه این
پایینترین قیمت نفت
صنعت با توسعه صنعت اتومبیل و هواپیما اشاره میکند« :اختراع
در طول تاریخ که
اتومبیل  5سال پیش از تاریخ امتیازنامه دارسی اتفاق افتاد .صنعت
سال  1998به ثبت
نفت پدیده تازهای اســت و توسعه آن با توسعه صنعت اتومبیل و
رسید
هواپیما همگام بوده است .نخستین میدان نفتی خاورمیانه د ر ماه
مه ســال ( 1908خرداد  )1287در ایران شناسایی شد .نخستین
هواپیما در ســال  )1290(1911به ایران آورده شــد و نخستین
محموله نفت ایران در  )1291( 1912به اروپا فرســتاده شد .این
صنعت نوپا با شــتابی شگفتانگیز پر و بال گسترد و زغال را ،که
منبع عمده انرژی بــرای صنعت جدید بود ،کنار زد و به زیر و بم
است:
OPECآمده
زندگی انسانها راه جست ».در بخش دیگری از این اثر
Source:
«وابستگی شدید زندگی امروزی به نفت ،سبب میشود که جهان
بشکه در روز)
2018
اوپک ،در
عضو
کشورهای
خام در
تولیدنفت
میزان تولید
(هزاردر روز)
بشکه
سال(هزار
آوریل2018
آوریل سال
اوپک ،در
عضو
درکشورهای
نفت خام

اوپکاست.
ملحق شده
سازمانبهاوپک
مجددا
جوناز2016
یافته بود،
1995
که عضویتش
گابن که
کشور گابن
ملحق شده است.
سازمان
2016بهمجددا
جوالی
یافتهازبود،
پایانپایان
1995
سالسال
در در
عضویتش
**کشور
** در گزارشهای ماهانه بازار نفت اوپک از ابتدای سال  ،2017آمار تولید نفت خام اندونزی در بین کشورهای عضو اوپک به
دلیل لغو عضویت این کشور در اوپک ،حذف شده است.
قیمت ثابت سال 1390
ارزش افزوده گروه نفت به
*** کشور گینه استوایی از می  2017به سازمان اوپک ملحق شده است.
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و جهانیان خواه و ناخواه نسبت به موضوع نفت حساس باشند .آنها
که در طلســم فقر و درماندگی گرفتارند و آرزوی رسیدن به قافله
بختیاران و کامکاران را در سر میپرورانند ناگزیر به نفت میاندیشند
و آنها که بختیار و کامکارند حفظ موقعیت و ادامه شکوفایی حیات
خود را در گرو نفت میدانند و چنین است که امنیت جهان صنعتی
با نفت گره میخورد و مالحظات سیاسی و نظامی در صحنه نفت
از همه عوامل و عناصر دیگر برجســتهتر و پررنگتر میشود ».به
اعتقاد موحد ،وجود منابع نفتی در خاورمیانه سبب شده است که
قدرتهای بزرگ جهان عالقه شدیدی به این منطقه پیدا کنند.
JJنفسی که به نفت وابسته است
محمدعلی موحد که به تالیف آثار ادبی و تاریخی شهره است
و در کوران کودتای  28مرداد کارمند شــرکت نفت بوده در شرح
دیدگاهش در کتاب «خواب آشفته نفت» میگوید« :از تاریخی که
قراردادهای نفتی بســته میشود تا زمانی که برای نفت (با همان
قیمت ،ســهولت ،وفور و )...جایگزین پیدا میشود ،جهان صنعتی
امنیت خود را وابسته به این انرژی میداند؛ هرچند که در ابتدا و در
زمان امضای قرارداد ،هیچکس ،نه ما که قرارداد را امضا میکردیم
و نه آنها که بابت نفت پول میدادند ،نمیدانستیم که نفت چنین
قدرتی دارد .در ابتدا همه ،به ارزشهای مادی و پولی که از نفت به
دست میآمد ،فکر میکردند اما بعدها نفت ،موجودیت پیدا کرد و
حتی نفس کشیدن آدمها هم به این انرژی وابسته شد».
این تاریخنگار در مورد اهمیت نفت در معادالت سیاسی ایران
میگوید« :داستان توسعه ایران از روزی آغاز میشود که دولت برای
پرداخت حقوق کارمندانش پول نداشت ،در همین گیر و دار ،انقالب
اکتبر به وقوع پیوست و پرداخت پول قزاقها را انگلیسها برعهده
گرفتند و بعد هم کودتا شــد در حالی که اگر قرارداد  1919امضا
میشد ،کودتا رخ نمیداد و شاه هم بر سر کار نمیآمد .اساسا کودتا
شد برای اینکه این قرارداد بسته شود».
او معتقد است« :اگرچه وابستگی ما به نفت هر روز باید کمتر
از دیروز شود اما اقتصاد بدون نفت برای ما غیرممکن است ،حتی
در دوره مصدق هم غیرممکن بود و هیچکس این موضوع را جدی
نگرفت».
JJتاریخ قیمت نفت
قیمت نفت طی بیش از ســه دهه گذشــته فراز و فرودهای
بســیاری داشته است؛ به طوری که در سال  1998به پایینترین
ســطح یعنی  11.97دالر رسیده است .پس از نفت  11دالر و 97
سنتی سال  ،1998پایینترین قیمت نفت مربوط به سال 1988
بوده که نرخ آن به بشــکهای  13دالر و  26ســنت رسید .بر این
اساس طی سالهای گذشته باالترین قیمت مربوط به سال 2012
میالدی بوده که هر بشکه نفت سبک ایران با قیمتی معادل 109
دالر و  79سنت معامله شده است .همچنین متوسط قیمت نفت
ایران در ســال  2013برابر با  105دالر و  73ســنت در هر بشکه
اعالم شده است که نسبت به سال قبل از آن سه دالر و  33سنت
کاهش داشــته است .پس از این دوره ،قیمت نفت افول كرد و در
ژانویه  2016تا محدوده  28دالر در هر بشــكه سقوط كرد و پس
از آن بــا تقویت بازار ،بهای نفــت در می  2018به  78دالر در هر
بشكه رسید.

طی سالهای گذشته باالترین قیمت مربوط به سال  2012میالدی بوده که هر بشکه نفت سبک ایران با قیمتی معادل 109
دالر و  79سنت معامله شده است .همچنین متوسط قیمت نفت ایران در سال  2013برابر با  105دالر و  73سنت در هر
بشکه اعالم شده است.

جای نفت را به گاز و فرآوردهها بدهیم

نفت خام شناسنامه دارد و با آنالیز ترکیبات آن بهراحتی مشخص میشود متعلق به چه کشوری است
اما فرآوردههای نفتی قابلردیابی نیستند

صنعت نفت ایران در سالهای اخیر فرار و نشیب زیادی را تجربه
کــرد و گرچه در اوایل دهه  90تحت تأثیر تحریمها صادرات نفت
خام کشور تا حوالی یکمیلیون بشکه در روز کاهش یافت اما پیرو
توافق هستهای و باز شــدن راه حضور دوباره ایران در بازار جهانی
نفت ،تالشها برای احیای ســهم ایران از سبد نفتی اوپک به ثمر
نشســت و سهم نفت از رشد اقتصادی کشور در سال  95به باالی
 67درصد رسید .در ادامه بهواسطه اینکه دیگر صادرات نفت ایران
قادر نبود بیش از آنچه در ســال  95تجربه شــده بود ،رشد کند،
این بخش در رشــد اقتصادی سال  96فاقد اثرگذاری مثبت بود و
حتی درصد کمی نیز آثار منفی بر جای گذاشت .در سال جاری اما،
آنگونه که سخنگوی دولت و مسئوالن مربوطه در وزارت نفت نیز
گفتهاند ،درآمد کشور از محل صادرات نفت رشد کرده است چراکه
هم صادرات نفت ایــران اندکی افزایش یافته و هم قیمت جهانی
نفــت از حدود  30دالر در ماههای اولیه پس از برجام به حدود 70
تا  80دالر رسیده است .در این وضعیت پیشبینی میشود مجموع
درآمدهای ناشــی از صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در سال جاری
به  100میلیارد دالر برســد که حدود  60درصد آن از محل نفت
خواهد بود .بر این اساس به نظر میرسد با وجود تخلیه شدن رشد
بخش نفت در رشــد اقتصادی ،باز هم امسال درآمدهای نفتی در
رشد اقتصادی حرفی برای گفتن داشته باشند و کشور نیز از محل
درآمدهای ارزی وضعیت مساعدی داشته باشد.
البته از سوی دیگر موضوع تحریمهای امریکا مطرح میشود و
اینکــه دونالد ترامپ ،رئیسجمهور امریکا اصرار دارد صادرات نفت
ایران به صفر برسد .در این مورد باید توجه داشت که خواستههای
ترامپ و تهدیدهایش فع ً
ال در حد حرف است و ازآنجاییکه امریکا
رأسا مشتری نفت ایران نیست ،در حال حاضر فقط توانسته مشتریان
ت فشار بگذارد که در این وضعیت نیز مشتریان نفت
نفت ما را تح 
ایران در تالش هســتند راههایی برای مصون ماندن از تحریمهای
امریکا و مستثنا شــدن از آن پیدا کنند .بر این اساس فع ً
ال باید تا
رسیدن ماه نوامبر منتظر بمانیم تا اثرگذاری این تهدیدها بر رفتار
خریداران نفت ما مشخص شود؛ هرچند بعید به نظر میرسد که در
صورت کارا بودن تحریمهای جدید امریکا ،وضعیت ایران مانند دور
قبل تحریمها با فشار همهجانبه روبهرو شود.
در دوره قبلــی تحریمها بهواســطه بازخورد جهانــی رفتار و
دیپلماســی دولت وقت ،امریکا توانسته بود موافقت اغلب کشورها
برای اعمال فشار به ایران را جلب کند درحالیکه در شرایط فعلی،
امریکا بهتنهایی علیه ایران شمشیر بسته و دیگر کشورها نهتنها از
او تبعیت نکردهاند ،بلکه بهواسطه سیاستهای یکجانبه ترامپ در
حوزه تجــارت ،بهنوعی در مقابل امریکا قرار گرفتهاند .در حقیقت
اعالم جنگ تجاری از سوی امریکا علیه اروپا ،چین ،کانادا ،مکزیک،
روسیه و دیگر کشــورهای عضو تجارت جهانی ،امریکا را در چند
جبهه مختلف درگیر کرده اســت و به نظر میرسد اگر کشورهای

مقابل امریکا با یکدیگر همپیمان و متحد شوند کاری از ایاالتمتحده
برنیاید که ثمره آن کمک میکند ایران نسبت به سال  90در جایگاه
بسیار بهتری قرار گیرد.
از منظــری دیگر ،اگر امریــکا بتواند به هر طریقی کشــور یا
کشورهایی را که مشتری نفت ایران هستند ،راضی کند بهواسطه
تحریمها از ایران نفت نخرند نکته اول این است که آیا آن کشورها
میتوانند خأل ناشی از قطع خرید نفت از ایران را جایگزین کنند یا
نه؟ چراکه ایران در صورت اعمال تحریمها فقط از فروش نفت منع
میشود اما خریداران مجبورند جایگزینهای مطمئن و پایداری برای
نفت ایران پیدا کنند که این مســئله ،در شرایطی که ظرفیتهای
تولید نفت جهان محدود شده ،سخت است و بعید به نظر میرسد
و شاید بهصورت نسبی موفق شوند اما جایگزینی کامل نفت ایران
میسر نخواهد بود.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این اســت که ما با
تحریم مواجه باشــیم یا نه ،همواره باید بــه دنبال یافتن بازارهای
جدید باشیم و در کنار آن تالش کنیم بهجای نفت خام فروشی ،به
بازارهای فروش فرآورده راه پیدا کنیم و نفت خام را پس از تبدیل
بــه فرآورده ،صادر کنیم .در این صورت عالوه بر اینکه ارزشافزوده
بیشــتری نصیب کشور میشــود ،بازارهای مطمئنتر ،بزرگتر و
کمخطرتر نیز خواهیم داشت که اثرپذیری آنها از تحریمها بهشدت
از نفت خام کمتر است.
این یکی از کارهای کلیدی است که تاکنون درباره آن کوتاهی
شده و به پیشرفت قابلانتظار نرسیدهایم اما در شرایط فعلی بهواسطه
اینکه ریسک تحریمها روی فرآوردهها بسیار کمتر از بازار نفت است
باید آن را در دســتور کار قرار دهیم؛ چراکه نفت خام شناســنامه
دارد و با آنالیز ترکیبات آن بهراحتی مشخص میشود متعلق به چه
کشوری است اما فرآوردههای نفتی قابلردیابی نیستند و فروش و
بازیابی آنها در شرایط تحریم بسیار آسانتر است.
از سوی دیگر ،ما چه تحریم باشیم چه بدون مشکل بتوانیم نفت
خام خود را بفروشیم ،باید سیاستگذاری در حوزه صادرات انرژی را
به سمت حوزه گاز سوق دهیم و سهم گاز از تأمین نیازهای داخلی و
درآمدهای ارزی کشور را پررنگتر کنیم چراکه هم ذخایر گازی ایران
بسیار بیشتر از ذخایر نفت است ،هم با تحوالتی که در این صنعت
رخ داده ،امکان تهیه فرآوردههای استراتژیک مانند بنزین ،گازوئیل و
سوخت جت از گاز نیز با تکنولوژی  GTLوجود دارد .در این وضعیت
ازآنجاییکه توجه به گاز در جهان در حال تقویت است ،ایران نیز باید
استراتژی خود را در حوزه نفت توسعه دهد .این در حالی است که
فع ً
ال حوزه گاز در تشکیالت وزارت نفت کشورمان در حد یک معاونت
و شرکت محدود شده و برخورد ما با سیاستگذاری این بخش نشان
میدهد که ما هنوز اهمیت گاز را درک نکردهایم .بر این اساس ،در
شرایط فعلی که امریکا به دنبال محدودسازی بازار نفت خام ایران
است ،ما باید به تغییر نگرش در حوزه انرژی تن دهیم.

محمدعلی خطیبی
نماینده سابق ایران در اوپک

3.7

میلیون بشکه
میزان تولید نفت خام
ایران

24

دالر
پایینترین
قیمت نفت در
سالهایاخیر
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تیرت یک

کجای بازار ایستادهایم؟

ایران در فهرست بزرگترین تولیدکنندگان نفت دنیا چه جایگاهی دارد؟
ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در سازمان کشورهای
صادرکننده نفت است و به همین دلیل است که در ماههای اخیر و بعد
از تهدید امریکا به تحریم نفتی ایران ،در مورد احتمال افزایش قیمت
نفت در بازار جهانی گزارشهای زیادی ارائه شده است .اما بررسیهای
انجامشده توسط مرکز مطالعاتی  focuseconomicsنشان میدهد
ســرمایهگذاریهای سالهای اخیر در امریکا موجب شد تا این کشور
به بزرگترین تولیدکننده نفت دنیا تبدیل شــود درحالیکه پیشتر
بزرگترین مصرفکننده و واردکننده نفت بود .این کشور برای تامین
نیاز انرژی کشورش روزانه میلیونها بشکه نفت از عربستان وارد میکرد
ولی طی ســالهای اخیر به تدریج واردات خود را از امریکا تنزل داد تا
اینکه به یک کشور مستقل نفتی تبدیل شد .در این شرایط امریکا نهتنها
میتوانــد نفت مورد نیاز خود را تامین کند ،بلکه میتواند در آیندهای
نهچندان دور بازیگری بسیار اثرگذار در بازار صادرات نفت دنیا باشد.

منبع atkearney

چرا باید خواند:
نفت یکی از مهمترین
منابع انرژی است و
تخیز
کشورهاینف 
بخش زیادی از درآمد
خود را از فروش نفت
خامتامینمیکنند
بههمیندلیل
گترین
شناسایی بزر 
تولیدکنندگاننفتو
نرخ رشد اقتصادی این
کشورها اهمیت زیادی
دارد.

JJایران ،ششمین تولیدکننده نفت دنیا
بررســی آمارهای بزرگترین تولیدکنندگان نفت در دنیا نشــان
میدهد ایران ششمین کشور بزرگ تولیدکننده نفت در دنیا است که
در سال  ۲۰۱۷میالدی روزانه  ۳.۸میلیون بشکه نفت تولید کرده است.
در نتیجه رشد صادرات نفت ایران در سال  ۲۰۱۷بود که ارزش تولید
ناخالص داخلی هم رشــد کرد و کشور توانست از فشارهای مالی خود
بکاهد .ولی با تشدید فشارهای اقتصادی ترامپ علیه ایران در ماههای
ی سال  ۲۰۱۸و در
اخیر ،خروج امریکا از توافق هســتهای در روز  ۸م 
نهایت بازگشت تحریمهای اقتصادی و نفتی و مالی علیه ایران و مهمتر
از آن تحریم شرکتهایی که با ایران کار میکنند ،به نظر میرسد درآمد
نفتی ایران در ســال آتی کاهش خواهد یافت .در ماه گذشــته امریکا
تالش کرده است تا خریداران نفت ایران را متقاعد کند تا از خرید نفت
ایران امتناع کنند .برخی از کشورها خواستار معافیت از این طرح امریکا
شدند و برخی دیگر به این خواسته پاسخ مثبت دادند .ولی نتیجه این
بزرگترین تولیدکنندگان نفت در سال

(۲۰۱۷میلیون بشکه در روز)
میلیوندر سال
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تالشها و رایزنیها اگر رساندن صادرات نفت ایران به مرز صفر نباشد ،به
حداقل رساندن صادرات نفت ایران و درآمد کشور از فروش نفت خواهد
بود .این مسئله برای کشور نفتخیزی مانند ایران که نفت تامینکننده
بزرگترین بخش از درآمد صادراتی کشور و بیشترین بخش از بودجه
دولت است ،بســیار اهمیت دارد و میتواند بحرانزا باشد .اما باید در
نظر داشت که ایران پیشتر هم تجربه مشابهی داشته است و با وجود
اینکه در آن زمان با مشــکالت مالی زیادی روبهرو شد ولی با ابزارها و
سیاستهای مختلف توانست فشار اقتصادی را کمتر کند و از زیر بار
مشکالتش برهد .حال باید دید این بار ایران برای کاهش فشارهای مالی
از چه سیاستی استفاده خواهد کرد.
امــا فارغ از بحرانی که به دلیل تحریم نفتی ایران در بازار نفت دنیا
ایجاد خواهد شد و گفته میشــود در ابتدای امر زمینهساز اوجگیری
قیمت نفت تا مرز  ۹۰دالر میشــود ،این ســوال مهم وجود دارد که
کدامیک از کشورهای دنیا در فهرست تولیدکنندگان بزرگ قرار دارند و
کدامیک پتانسیل افزایش حجم تولید را دارند؟ آیا کشورهای نفتخیز
میتوانند با افزایش تولید نفــت اثر حذف نفت ایران از بازار جهانی را
خنثیکنند؟
JJبزرگترین تولیدکنندگان نفت دنیا
در فضای کنونی حاکم بر اقتصاد دنیا که هنوز نفت ارزشمندترین
منبع انرژی شناخته میشود و قیمت آن هرساله در بازار بیشتر میشود،
این سوال پیش میآید که اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در سال
 ۲۰۱۸با چه نرخی رشــد خواهد کرد؟ آیا هنوز هم بین میزان تولید
نفت خام در دنیا و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت ارتباط
مستقیمی وجود دارد یا خیر؟
در سال  ۲۰۱۷امریکا رکورد تولید بالغ بر  ۱۴میلیون بشکه در روز
را شکست .در این سال بود که گزارشها از بینیازی امریکا به واردات
نفت برای تامین نیاز داخلی حکایت میکرد و حتی از بازاریابی امریکا
برای آغاز صادرات نفت به دیگر کشــورها سخن به میان آمد .در این
سال امریکا روزانه  ۱۴.۲میلیون بشکه نفت تولید کرد و با توجه به اینکه
دولت کنونی محدودیتهای قبلی برای شرکتهای نفتی را کاهش داده
است ،انتظار میرود توان تولید این کشور تا انتهای سال جاری رشد کند
و به بالغ بر  ۱۵میلیون بشکه در هر روز برسد.
دولت ترامپ بعــد از روی کار آمدن ،اعــام کرد محدودیتهای
وضعشــده در دولت قبلی برای شــرکتهای فعال در حوزه کشف و
حفاری نفتی به بهانه حفاظت از محیط زیســت ،غیرضروری است .او
هزینههای اجرای پروژههای نفتی را تقلیل داد و نرخ مالیات شرکتهای
نفتی را به حداقل میزان ممکن رسانید .در نتیجه این سیاست بود که
از سال  ۲۰۱۷تاکنون سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعت نفت در
امریکا رشــد کرده است و توان تولید نفت در این کشور روند افزایشی
پیدا کرده است.
در این سال روسیه دومین تولیدکننده بزرگ نفت بود .این کشور

در سال گذشته ،امریکا روزانه  ۱۴.۲میلیون بشکه نفت تولید کرد و با توجه به اینکه دولت
کنونی محدودیتهای قبلی برای شرکتهای نفتی را کاهش داده است ،انتظار میرود توان
تولید این کشور تا انتهای سال جاری رشد کند و به بالغ بر  ۱۵میلیون بشکه در روز برسد.

که به دلیل دارا بودن حجم زیادی از ذخایر گاز طبیعی همواره یکی از
اثرگذارترین کشورها در بازار گاز شناخته شده است ،در سال قبل روزانه
 ۱۱.۳۳میلیون بشکه نفت تولید کرد .حجم تولید این کشور از عربستان
که بزرگترین تولیدکننده اوپک است بیشتر بود و به همین دلیل است
که این کشور با اوپک در سیاست کاهش تولید به منظور مقابله با کاهش
قیمت نفت در بازار توانســت زمینه را برای افزایش قیمت نفت فراهم
کند .حجم باالی نفت و گاز موجود در روســیه این کشور را به یکی از
مهمترین کشورها در سطح بینالملل تبدیل کرده است.

نرخ رشد اقتصادی در سال (۲۰۱۸درصد)
نرخ رشد اقتصادی در سال (۲۰۱۸درصد)
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JJعربستان ،سومین تولیدکننده نفت دنیا
در سال گذشته عربستان توانســت عنوان سومین تولیدکننده
بزرگ نفت را از آن خود کند و  ۹.۹۶میلیون بشــکه نفت در هر روز
تولید کند .در نتیجه حجم باالی تولید نفت در عربســتان است که
انتظار میرود رشد کنونی قیمت نفت زمینهساز حمایت زیاد از اقتصاد
این کشــور و از بین رفتن کســری بودجه عربستان شود .اما جالب
اســت بدانید کانادا ،چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در دنیا است.
این کشور در سال قبل روزانه ۴.۸۰میلیون بشکه نفت تولید کرد و
بخش زیادی از منابع مالی مورد نیاز این کشور از فروش نفت تامین
شد .البته اقتصاد کانادا را نمیتوان اقتصاد وابسته به نفت ارزیابی کرد
زیرا این کشور دارای درآمد زیادی از صنعت توریسم و دیگر صنایع
زیرساختی است .عراق پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت در دنیا است
و با وجود تمامی بحرانهای اقتصادی و امنیتی که در این کشــور
وجود دارد و مانع از جذب سرمایههای خارجی در پروژههای اکتشافی
و اســتخراجی نفت میشود ،روزانه  ۴.۴۲میلیون بشکه نفت در این
کشور تولید شد .ایران در سال گذشته روزانه  ۳.۸میلیون بشکه نفت
تولید کرد و توانست رتبه ششمین تولیدکننده بزرگ نفت را از آن
خــود کند .در نتیجه این تولید باالی نفت در ایران و افزایش قیمت
نفت در بازار جهانی ایران توانست در سال  ۲۰۱۷رشد باالی اقتصادی
را تجربه کند و انتظار میرود در سال جاری هم اقتصاد این کشور با
نرخ  ۴.۲درصد رشد کند .در سال  ۲۰۱۹هم اقتصاد ایران با نرخ بالغ
بر  ۳درصد رشد خواهد کرد البته اگر فروش نفت ایران مختل شود
و هزینه فعالیتهای اقتصادی در کشــور افزایش یابد ،ایران نخواهد
توانست این رشد را شاهد باشد.
کشــورهای چین و امــارات و برزیل از نظر میــزان تولید نفت در
جایگاههای بعد از ایران قرار داشتند .چین در این سال  ۳.۷۷میلیون
بشــکه نفت در روز ،امارات  ۲.۹۳میلیون بشکه در روز و برزیل ۲.۸۹
میلیون بشکه نفت در روز تولید کرد .کویت ،ونزوئال و نروژ از نظر حجم
تولید روزانه نفت در سال  ۲۰۱۷جایگاه دهم تا دوازدهم دنیا را داشتند.

است که در این سال رشد باالیی را شاهد خواهد بود .نرخ رشد اقتصادی
ایران در سال  ۲۰۱۸برابر با  ۴.۲درصد پیشبینی شده است .البته تحریم
اقتصادی غرب علیه ایران در این محاسبه در نظر گرفته نشده است زیرا
اگر این تحریمها اجرایی شــود و امریکا بتواند صادرات نفت ایران را به
صفر برساند ،بدون شک اقتصاد این کشور با شوکها و بحرانهای مالی
روبهرو خواهد شد .اما اگر ایران بتواند با مذاکره و دیپلماسی این معضل
را برطرف کند ،اقتصادش رشد را شاهد خواهد بود.
در ســال  ۲۰۱۸اقتصاد کشور روســیه با نرخ  ۱.۸درصد و اقتصاد
نروژ با نرخ  ۲.۱درصد رشــد خواهد کرد در حالی که کشورهای کانادا
و امریکا به ترتیب خواهند توانست نرخ رشد اقتصادی  ۲.۲درصدی و
 ۲.۶درصدی را تجربه کنند .در میان تمامی کشــورهای تولیدکننده،
کشورهای امریکای شــمالی عملکرد بهتری خواهند داشت زیرا این
کشــورها در سالهای اخیر با استفاده از ابزارهای مالی و پولی از رکود
اقتصادی رهیدهاند و هماکنون هم به مدد فروش نفت با قیمت بالغ بر
 ۷۰دالر توانستهاند سرمایه زیادی به دست آورند که با سرمایهگذاری
آنها در بخشهای مختلف اقتصادی فرصتهای شغلی زیاد و رونق را
برای کشورشان به ارمغان آوردند.
در پایــان باید گفت بــا وجود اینکه کشــورهای نفتخیز دنیا از
متنوعســازی اقتصادی و کاهش وابستگی اقتصادی به نفت صحبت
میکنند ولی واقعیت این است که هنوز برای تامین نیازهای جاری به
نفت وابستهاند و صنعت نفت اهمیت زیادی در اقتصادشان دارد.

 JJرشد  ۴.۲درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸
اما در نتیجه رشــد قیمت نفت در بازار جهانی و حجم باالی تولید
این منبع انرژی است که اغلب کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت در
سال  ۲۰۱۸خواهند توانست رشد باالی اقتصادی را تجربه کنند .طبق
مطالعات انجامشده توسط موسسه  ،focuseconomicsبدون در نظر
گرفتن ونزوئال که در ســالهای اخیر با بحــران اقتصادی روبهرو بوده
است و این بحران هنوز ادامه دارد ،عربستانسعودی کمترین نرخ رشد
اقتصادی را در سال  ۲۰۱۸تجربه میکند و باالترین نرخ رشد به چین
تعلق دارد .در ســال  ۲۰۱۸اقتصاد کشور عربستان با نرخ  ۱.۶درصد و
اقتصاد چین با نرخ  ۶.۵درصد رشد میکند .ایران یکی از کشورهایی

JJونزوئال ،اقتصاد بحرانزده
در سال  ۲۰۱۸کشور ونزوئال نهتنها رشد اقتصادی را تجربه نخواهد
کرد بلکه با نرخ  ۶.۷درصد منقبض میشود .این کشور در سالهای اخیر
با چالشهای زیادی روبهرو بوده است و هماکنون یکی از بحرانزدهترین
کشورهای نفتخیز دنیا است .نرخ رشد اقتصادی کشورهای کویت و
امارات متحده عربی در سال جاری میالدی به ترتیب برابر با  ۲.۳درصد
و  ۲.۸درصد پیشبینی شده است .این کشورها در میان کشورهایی قرار
دارند که به دلیل ثبات نسبی اقتصادی میتوانند هرساله با نرخ  ۲تا ۳
درصد رشدکنند و اگر به هر دلیلی قیمت نفت در بازار جهانی افزایش
یابد ،نرخ رشد اقتصادی آنها هم افزایش پیدا میکند.
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در سال ۲۰۱۸
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تیرت یک

تحریم نفتی اما کمجانتر از دوره قبل

اثرات اقتصادی تحریم سال  ۲۰۱۸روی اقتصاد ایران کمتر از قبل است؟
منبع بیزینس مانیتور

چرا باید خواند:
زمانبندی آغاز
تحریمهای نفتی و
بانکی علیه ایران ارائه
شده است .حال سوال
این است که تاثیر این
تحریمهای تازه روی
اقتصاد ایران چقدر
خواهد بود؟

بعد از خروج امریکا از توافق هســتهای در روز  ۸میسال ۲۰۱۸
میالدی ،گزارشهــای مختلفی در مــورد زمانبندی تحریمهای
تازه امریــکا علیه ایران به خصــوص تحریم نفتــی و بانکی ارائه
شد.تحریمهایی که در دروه قبلی بیشترین اثر منفی را روی اقتصاد
ایران بر جای گذاشت و افت ارزش پول ملی ،افزایش نرخ تورم و رکود
را در کشور به همراه آورد.
بارها بیان شد که تحریمهای اقتصادیای که دولت ترامپ وضع
خواهد کرد سختترین تحریمهای اعمالشده علیه ایران خواهد بود
و زمینــه را برای افزایش قیمت نفت در بازار فراهم میکند ولی در
مورد تاثیر این تحریمها روی اقتصاد ایران گزارشهای ضد و نقیضی
وجود دارد .باید در نظر داشــت برنامه تحریمی دوره جدید مشابه
تحریم سال  ۲۰۱۲است و تنها تفاوت در این است که در وضعیت
کنونی به دلیل سالهای طوالنی تحریم ،زیرساختهای اقتصادی
ایران ضعیفتر اســت و بخش تولیدی و صنعتی در کشور کارایی
چندانی ندارد ولی در سال  ۲۰۱۲هنوز شرایط اقتصادی ایران به این
مرحله نرسیده بود .از طرف دیگر در سال  ۲۰۱۲ایران توانسته بود
روزانه  ۷۰۰هزار بشکه نفت صادر کند ولی ترامپ در نظر دارد میزان
صادرات نفت ایران را در دوره تازه تحریم به صفر برساند .سیاستی که
غیرقابل اجرا به نظر میرسد.
 JJتاثیر تحریم روی اقتصاد ایران
در برخی از گزارشها عنوان شــد بعــد از وضع تحریمهای تازه
علیه ایران ،اقتصاد این کشور با مشکالت زیادی روبهرو میشود زیرا
اصلیترین درآمدش را که از فروش نفت حاصل میشــود ،از دست
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خواهد داد .ولی تحلیلگران اقتصادی بیزینس مانیتور این نظریه را
مردود میدانند و معتقدند شرایط ایران در این دوره از تحریمها به
سختی قبل نخواهد بود .بیزینس مانیتور نوشت :تاثیر تحریمهای
تازه اقتصادی علیه ایران روی اقتصاد این کشور کمتر از سال ۲۰۱۲
خواهد بود زیرا ایران تجربه تحریم قبلی را دارد و کشورهای آسیایی
به خصوص چین و هند به دلیل اختالفات زیادی که با امریکا دارند،
در مســیر اجرای این تحریمها کارشکنی خواهند کرد مگر اینکه
امتیازاتی از امریکا دریافت کنند.
در درجــه اول باید در نظر داشــت که مذاکرات بیــن ایران و
کشورهای اروپایی در جریان است و انتظار میرود امریکا هم ظرف
چنــد ماه آینده به این مذاکرات بپیونــدد .با وجود اینکه نمیتوان
نتیجه ایــن مذاکرات را پیشبینی کرد ولی اگــر این مذاکرات به
نتیجه مطلوب برسد یا اروپا بتواند راهی برای حمایت از ایران که به
توافق هستهای خود پایبند بود پیدا کند ،در آن صورت تاثیر منفی
تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران کمتر میشود.
JJرشد صادرات نفت ایران بعد از اجرایی شدن برجام
در جریــان تحریمهای نفتی تولید و صادرات نفت ایران کاهش
پیدا کرد و همین مسئله سبب شد تا منابع مالی بسیار کمی برای
دولت ایران وجود داشته باشد .بعد از اجرایی شدن توافق هستهای
و رفع شدن تحریم نفتی ،تولید و صادرات نفت ایران رشد کرد .در
سال  ،۲۰۱۷ایران به طور متوسط روزانه بالغ بر  ۲.۵میلیون بشکه
نفت و میعانات صادر کرد که نســبت به ســال قبل از آن افزایش
زیادی پیدا کرده بود .کشورهایی از قبیل چین و هند و کرهجنوبی

با توجه به اینکه اروپا رابطه اقتصادی ،بانکی و مالی بسیار گستردهای با امریکا دارد ،انتظار میرود خرید نفت خود از ایران
را متوقف کند .کشورهای فرانسه و ایتالیا و یونان که خریداران اروپایی نفت ایران هستند ،طبق زمانبندی امریکا و به تدریج
واردات نفت از ایران را کاهش میدهند و طبق درخواست امریکا به صفر میرسانند.

 ۵۹درصــد از کل صادرات نفت ایران را خریداری میکردند .در این
ســالها اروپا به تدریج اقدام به افزایش واردات نفت از ایران کرد تا
در کشورهای عرضهکننده نفت به این منطقه تنوع ایجاد کند ولی
به دلیل تهدیدهــای پیدرپی امریکا در مورد تحریم ایران و خروج
از توافق ،تالش کرد تا نفت مورد نیازش را از کشــورهای دیگر وارد
کنــد .به همین دلیل با وجود افزایــش واردات نفت اروپا از ایران از
سال  ۲۰۱۶تاکنون ،باز هم سهم اروپا در جذب نفت صادراتی ایران
چندان زیاد نبود و حذف این کشــورها از صادرات نفت ایران قابل
جبران است.
ایران در دو سالی که از برداشته شدن تحریمهای نفتی گذشت،
متوجه شد که باید به سمت کشورهای آسیایی و همسایه سوق پیدا
کند .به همین دلیل بود که مذاکرات زیادی با کشورهای همسایه در
آسیا انجام داد و توانست صادراتش را به این کشورها بیشتر کند و
از وابستگی اقتصادیاش به غرب بکاهد .در نتیجه این ابتکار عمل،
احتمال کمتر بودن تاثیر تحریمهای غرب علیه ایران بسیار زیاد است.
 JJآسیاییها ،اصلیترین خریداران نفت ایران
طبق گزارش منتشرشده توسط بیزینس مانیتور ،در سال ۲۰۱۷
چین بزرگترین وارد کننده نفت ایران بود .در این سال چین روزانه
بالغ بر  ۶۱۷هزار بشــکه نفت از ایران وارد کرد .هند بعد از چین در
جایگاه دوم قرار داشت .این کشور در سال قبل روزانه بیش از ۴۸۰
هزار بشکه نفت وارد کرد و کره جنوبی با وارد کردن بالغ بر  ۴۰۰هزار
بشکه نفت در هر روز توانست جایگاه سومین واردکننده نفت از ایران
را به خود اختصاص دهد.
ژاپن در ســال قبل روزانه بیش از  ۱۶۰هزار بشکه نفت از ایران
وارد کرد و ترکیه با وارد کردن  ۲۰۰هزار بشــکه در روز به یکی از
اصلیترین شــرکای نفتی ایران تبدیل شد .امارات هم در این سال
روزانه  ۱۰۰هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده بود .بررسی این آمارها
نشان میدهد کشورهای آسیایی به اضافه ترکیه در سال قبل روزانه
بالغ بر یک میلیون و  ۷۵۷هزار بشکه نفت از ایران وارد کردند و سهم
زیادی در کل صادرات نفت این کشــور دارند .در این سال واردات
نفت کشورهای ایتالیا و فرانسه که اصلیترین خریداران اروپایی نفت
ایران هســتند به ترتیب برابر با ۱۴۰هزار بشکه و  ۱۰۰هزار بشکه
در روز بود.
بنابراین با توجه به اینکه وابســتگی ایران به اروپا و غرب در بازار
انرژی بسیار کم است ،اگر بتواند به همکاری موثر خود با آسیاییها
ادامه دهد یا حداقل به دلیل همکاری مثبت و سازنده با این کشورها
مانع از کاهش بیشازحد صادرات نفت خود شود ،خواهد توانست از
فشار مالی ناشی از تحریمهای اقتصادی برهد یا این فشار را تقلیل
دهد.
JJتاثیر تحریمها روی قیمت نفت از کی نمایان میشود؟
از آنجا که قرار اســت تحریم نفتی علیه ایران از  ۴نوامبر ســال
 ۲۰۱۸اعمال شــود ،تــا آن زمان بهجز تاثیر روانی ناشــی از ارائه
زمانبندی تحریمهای تازه علیــه ایران و تالش امریکا برای همراه
کردن کشورهای بیشتر در این سیاست ،عامل دیگری را نمیتوان
روی قیمت نفت اثرگذار دانست.
بنابراین اثر تحریمهای نفتی ایران روی قیمت نفت در بازار جهانی
در فصل آخر سال جاری نمایان خواهد شد و رسیدن حداقل قیمت

آسیا ،اصلیترین مقصد صادرات نفت ایران
صادرات نفت و میعانات به کشورهای مختلف در سال ( ۲۰۱۷هزار بشکه در روز)
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نفت به مرز  ۹۰دالر در این زمان پیشبینی میشود .اگر تنش بین
ایران و غرب در این ســال افزایش پیدا کند ،احتمال بیشترشــدن
قیمت هر بشــکه نفت در بازار جهانی وجود خواهد داشت .در غیر
این صورت به دلیل حذف نفت ایران و احتمال جایگزین شدن نفت
امریکا و عربستان قیمت برای دورهای تا مرز  ۹۰دالر باقی میماند و
سپس به تدریج تا مرز  ۸۰دالر کاهش خواهد یافت .به نظر میرسد
تاثیر اصلی تحریمهای اقتصادی و نفتی ایران روی قیمت نفت در
دنیا در سال  ۲۰۱۹مشاهده شود و زمینه را برای رکود اقتصادی در
این سال فراهم کند.
حال ســوال این است که چه ســناریوهایی را میتوان محتمل
دانست؟ آیا اروپا در صورت عدم همراهی امریکا به همکاری با ایران
ادامه میدهد؟ آیا اروپا خرید نفت ایران را متوقف خواهد کرد؟
JJسناریوی اصلی ،امتناع اروپا از خرید نفت ایران
بــا توجه به اینکه اروپــا رابطه اقتصادی ،بانکی و مالی بســیار
گســتردهای با امریکا دارد ،انتظار میرود خرید نفت خود از ایران را
متوقف کند .کشورهای فرانسه و ایتالیا و یونان که خریداران اروپایی
نفت ایران هستند ،طبق زمانبندی امریکا و به تدریج واردات نفت از
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رشد تولید نفت ایران بعد از برداشته شدن تحریم نفتی
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ایران را کاهش میدهند و طبق درخواست امریکا به صفر میرسانند.
این کشــورها در مجموع روزانه  ۳۲۵هزار بشکه نفت از ایران وارد
میکنند .از طرف دیگر ژاپن که بعد از برداشــته شدن تحریمهای
نفتی علیه ایران در ســال  ،۲۰۱۶واردات خود را به ســطح قبل از
تحریمها بازنگرداند ،تالش میکند تا از تحریمهای تازه معاف شود.
این درخواســت از طرف کره جنوبی هم مطرح میشود ولی حتی
اگر بتوانند این معافیت را به دســت بیاورند باز هم واردات خود از
ایــران را  ۱۰تا  ۲۰درصد تقلیل خواهند داد .این تالشــی از طرف
دو کشــور آسیایی مذکور برای نشان دادن همراهی آنها با امریکا و
سیاستهای این کشور خواهد بود .بدون شک بزرگی اقتصاد امریکا
و اثرگذاری این کشور در تعامالت اقتصادی و تجاری و سیاسی دنیا
عامل مهمی است که موجب میشــود تا کشورها با سیاستهای
امریکا همراه شوند.
با وجود اینکه امریکا بارها اعالم کرد این بار خواســتار رساندن
صادرات نفت ایران به صفر اســت ولی اخبــاری در مورد موافقت
این کشور با معافیتهای موردی کشورهای خاص آسیایی شنیده
میشود .کشورهایی که کاهش زیادی در واردات نفت خود از ایران
ایجاد میکنند ولی آن را به صفر نمیرسانند .این سیاستی بود که در
سال  ۲۰۱۲هم اعمال شد.
از طرف دیگر ،در شــرایطی که بخــش زیادی از جامعه جهانی
مخالف سیاســتهای ترامپ هستند ،به نظر میرسد همراه شدن
کشورهای چین و هند و ترکیه با امریکا در تحریم نفتی ایران محقق
نشود .ما انتظار داریم بعد از اجرایی شدن تحریمهای نفتی علیه ایران
این ســه کشور یا در سطح قبلی یا در سطحی باالتر از سال ۲۰۱۷
نفت وارد کنند.
JJقدرت چانهزنی آسیاییها برای خرید نفت ایران بیشتر
میشود
در صورت تحریم نفتی ایران ،کشورهای چین و هند میتوانند
نفت را با قیمت بهتر و با شرایط مناسبتر خریداری کنند زیرا قدرت
باالتری برای مذاکره و چانهزنــی دارند .در نتیجه احتمال افزایش
واردات نفت ایران توســط این کشورها بسیار زیاد است همانطور
سناریوهای پیش روی صادرات نفت ایران
صادرات (هزار بشکه در روز)
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صادرات نفت ایران
در سال ۲۰۱۷

0

که در ماههای اولیه سال جاری هم این سیاست را اجرا کردند .مثال
چین که در سال گذشته به طور متوسط روزانه  ۶۱۷هزار بشکه نفت
از ایران وارد کرده بود در ماه مارس سال جاری واردات خود را از این
کشــور به مرز  ۷۲۶هزار بشکه در هر روز رسانید .بررسی عملکرد
این کشــورها نشان میدهد که نسبت به ســال  ،۲۰۱۲همراهی
کمتری با سیاستهای امریکا دارند به خصوص که بعد از روی کار
آمدن ترامپ ،اختالف و تنش آنها با امریکا افزایش یافته است .حتی
خرید نفت ایران به عنوان ابزاری برای قدرتنمایی در مقابل امریکا
و نادیده گرفتن خواستههای این کشور در صحنه بینالمللی از طرف
آسیاییها ،بسیار محتمل است.
تحت سناریوی پایه یعنی امتناع اروپاییها از واردات نفت ایران و
ثبات نسبی واردات آسیاییها ،صادرات نفت ایران  ۵۰۰هزار بشکه
در روز کاهش خواهد یافت و تحت سناریویی که کشورهای آسیایی
واردات خــود را  ۱۰درصد کاهش دهند و اروپا وارداتش را متوقف
کند ،صادرات نفت ایران  ۶۷۵هزار بشکه در روز تنزل پیدا میکند.
اما بــا توجه به ادامه مذاکرات ایران و غرب در مورد مســائل مورد
اختالف و نامشخص بودن نتیجه آن ،نمیتوان پیشبینی قابل قبولی
برای سال  ۲۰۱۹ارائه داد.
JJایران چه میکند؟
ایران یک کشور نفتخیز است که اقتصادی وابسته به نفت دارد.
این کشور برای تامین نیازهای جاری خود باید نفت را بفروشد و در
شرایط تحریم هم از ابزارها و سیاستهای مختلف برای فروش نفت
استفاده خواهد کرد.
پیشبینی میشود ایران برای فروش نفت و میعانات به خریداران
خارجی اقدام به ارائه تخفیفهای ویژه ،شرایط خاص برای معامله و
در نهایت ایجاد انگیــزه در خریداران بکند تا از این طریق صادرات
نفتش را به حداکثر میزان ممکن برســاند .ایران مشابه دوره قبل
تحریم ،فروش نفت از طریق عراق را افزایش میدهد.
سیاست دیگری که در این سالها استفاده خواهد شد ،افزایش
استفاده از نفت در بخش تولید نیروی ایران خواهد بود .ایران از نفت
استفاده میکند تا انرژی الکتریسیته بیشتری تولید کند و این انرژی
را بدون اینکه مشمول تحریمها باشد به دیگر کشورها صادر کند و
از آن درآمد کسب کند .ساخت انبارهای نفت نیز آغاز خواهد شد تا
ایران بتواند بخش زیادی از نفت تولیدی خود را انبار کند .همچنین
افزایش میزان فروش نفت در شرایط فعلی که هنوز تحریمها اعمال
نشــده است هم سیاست دیگری خواهد بود که ایران اجرا میکند.
سیاستی که میتواند حداکثر منابع مالی ممکن را برای کشور ایجاد
کند تا در دوره تحریم فشار کمتری متحمل شود .در راستای اجرای
این طرح ایران در آوریل سال جاری  ۲.۷میلیون بشکه نفت در هر
روز صادر کرد و ذخایر نفتی موجود در انبارها را مورد استفاده قرار
داد .با شــروع شدن تحریمها پر کردن انبارهای نفتی از سر گرفته
یشود.
م 
در نتیجه به دلیل اجماعی که در دنیا برای مخالفت با ترامپ وجود
دارد و به دلیل اینکه ایران تجربه تحریم قبلی و راهکارهای کاهش
تاثیر منفی آنها را در اختیار دارد ،انتظار میرود فشار اقتصادی حاصل
از این دوره تحریم روی اقتصاد ایران کمتر از قبل باشــد .بنابراین
پیگیرشدن غرب برای مذاکره با ایران و حصول نتیجه مطلوب یک
امر ضروری است.

ِ
«برابری جنسیتی در زمینه قوانین کار بیشتر به مشاغل زنان و درآم ِد مردان مربوط
سارا اقبال از بانک جهانی میگوید:
میشود ».کشورهایی هستند که برخی از مشاغل را برای زنان خطرناک میدانند و آنها را در فهرست مردانه قرار میدهند.
در برخی از کشورها نیز زنان از فعالیت در همه بخشها در زمان شبانه محروم هستند.

شکستنطلسم
پا گذاشتن فراتر از دنیای نفت

در کشــورهای حاشیه خلیج فارس تانکرها میآیند و میروند .نفت
خام و ســوختهای پاالیششدهای را جمعآوری میکنند که امروزه
بزرگترین مصرفکنندگانشان اقتصادهای آسیایی است .پر کردن
بشکهها از نفت خام و فروختنش عمده فعالیت اقتصادی کشورهای
حاشیه خلیج فارس را تشــکیل میداده و با پولش آسمانخراش و
مالهای تجاری بزرگ ســاختهاند و جیب مردمشان را پر کردهاند تا
صدایشان درنیاید .هربار که قیمت نفت پایین آمده شعارهایی برای
متنوع و چندوجهی کردن اقتصاد داده شده و باز با اوج گرفتن نفت
این شعارها فراموش شدهاند.
قیمت نفت نســبت به دو ســال پیش تقریبا رشد 100درصدی
داشــته به  80دالر به ازای هر بشــکه رســیده اما هنوز هم از 146
دالر یک دهه پیش بســیار پایینتر است .عربستان سعودی نیازمند
اســت که این قیمت به  87دالر برســد تا با فروش 5درصد از سهام
شرکت نفتی دولتی سعودی آرامکو به بیشترین درآمد برسد .صندوق
بینالمللی پول تخمین میزند که تا انتهای امسال عربستان سعودی
40درصد از ذخیره انبوه ارز خارجیاش را خرج خواهد کرد ،که بیش
از 700میلیارد دالر (96درصد تولید ناخالص داخلی) در سال 2014
ارزش داشتهاست.
عربستان سعودی هنوز هم بزرگترین ذخیره نفت جهان را دارد
و با اینکه کشورهایی نظیر ونزوئال یا ایران به دلیل تحریمها نمیتوانند
نفتشان را بفروشند ،قیمتها هرگز به اوجشان یعنی سالهای 2001
تا  2014نخواهد رسید .عالوه بر این واردکنندههای بزرگی نظیر چین
هم به سمت سوختی با کربن پایینتر حرکت میکنند و سرمایهگذاری
بر روی نفت شیل امریکا هر لحظه شدیدتر شده و همه این عوامل باید
تکیه عربستان به نفت خامش را کاهش دهد.
اســتیون رایت ،پژوهشگر اقتصادی در قطر ،میگوید که هرگونه
ن ماندن طوالنیمدت آن ممکن
فشــار مداومی بر قیمت نفت و پایی 
است کشورهای حاشیه خلیج فارس را مجبور به کنار گذاشتن پول
خود کند .این کشورها اگر پول خود را کنار بگذارند و برای مبادالت
به دالر روی بیاورند هم در تجارت خارجی مشکل پیدا میکنند هم
در بازار اوراق و قطعا اقتصادشان دچار یک شوک تورمی خواهد شد.
JJکشورهای منطقه چه میکنند؟
بحرین یکی از حســاسترین کشورها در این منطقه است .سال
گذشته کسری بودجه و بدهی عمومی این کشور به ترتیب 15درصد
و 90درصد از تولید ناخالص داخلی بود ه و ذخایر نهایتا پاسخگوی یک
ماه واردات این کشور باشند .این کشور به امید یافتن منبع جدید نفت
و یا کشورهای همسایهاش نشسته است.
صندق بینالمللی پول نگران این موضوع است که با باال رفتن قیمت
نفت ،این کشورها دیرتر به سراغ اصالح ساختار اقتصادی خود بروند.
البته هنوز هم نیاز به متنوع کردن این اقتصادها از بین نرفته .فروش
نفت در بین دولتهای این منطقه به طور میانگین 30درصد تولید

ناخالص داخلی و 80درصد درآمدهای دولتی را شامل میشود .حجم
بسیاری از خروجیهای غیرنفتی هم وابسته به درآمدهای مواد نفتی
است که سرمایه و دستمزدها و پروژههای زیادی را از سوی دولتها
به خود جذب میکنند .حجم زیادی از این پول از طریق واردات مواد
برای این شرکتها و اجناس مصرفی یا خرج در مسافرتهای خارجی
از این کشورها خارج میشوند.
با توجه به نرخ رشد باالی جمعیت ،تولید ناخالص داخلی به ازای
هر نفر در بیشتر کشورهای عضور  GCCچندین دهه است که یا ثابت
مانده و یا در حالت نزول است .گرچه قطریها در بین ثروتمندترین
مردم دنیا هســتند اما سعودیها در رتبه 40ام و در کنار پرتغال قرار
میگیرند .بهرهوری باال که سنگبنای رشد بلندمدت است به صورتی
راکد درآمده« .بیماری هلندی» عنوانی اســت که برای اقتصادهای
تکمحصولی استفاده میشود .در این اقتصادها از آنجایی که سود بر
روی همان محصول بسیار باال است ،سرمایهگذاری بر روی بخشهای
دیگر بســیار کم انجام میشود و نتیجهاش آسیبپذیر شدن اقتصاد
یک کشور است .مثال اقتصاد کشور تقریبا پیشرفتهای مثل استرالیا
به واسطه تمرکز بیش از حدش بر صنایع معدنی تا حدی دچار این
بیماری است و محققان و کارشناسان بسیاری برای شدت نیافتن آن
توصیههای زیادی به این کشور کردهاند .رضا شریف و فواد حسنوف
در مقالهای که صندوق بینالمللی پول در سال  2014منتشر کرد ادعا
کردند که دولتهای کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک «بیماری
هلندی» حاد رنج میبرند .در این بیماری شدید درآمدهای نفتی منجر
به کاهش فعالیت در بخش تجاری کشور میشود .این کشورها برای
اینکه توان تولیدی خود را نشان دهند ،باید مانند بسیاری کشورهای
جهــان مانند اندونــزی ،مکزیک و مالزی ،اقتصاد خــود را متنوع و
چندوجهی کنند.

منبع اکونومیست

چرا باید خواند:
با هر بار باال و پایین رفتن
قیمت نفت ،با هر اتفاقی
که در بازار جهانی نفت
افتاده یا جنگ و درگیری
که امنیت این تجارت را
زیر سوال ببرد ،اقتصاد
کشورهاییکهوابستگی
کامل به نفت دارند زیر و
رو میشود .شعار خروج
از اقتصاد تکمحصولی
چیزی است که برای
کشورهای خاورمیانه
از زمان دور آشنا بوده اما
هنوز هم گامهای جدی
در این راستا برداشته
نشدهاست.
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تیرت یک

جایگزین یا همراه

نگاهی به تالشها برای پاکسازی تولید برق به جای نفت

پیتر فرلی
متخصصمحیطزیست
در ایالت ویکتوریای کانادا

ت
منبعنیوساینتیس 

چرا باید خواند:
چارهای جز اینکه با
سوختهایفسیلی
وداع کنیم نداریم.
بخوانیدتاببینید
چطور در غیاب آنها
میتوانیم کل نیازهای
انرژی روزمره را تامین
کنیم.
62

ما باید در آینده خیلی نزدیک ،خودمان را از شر سوختهای
فسیلی خالص کنیم .علتش هم خیلی ساده است .خطر تغییرات
آب و هوایی آنقدر زیاد شــده که چــارهای نداریم جز آنکه تا
اواسط همین قرن ،میزان آزادســازی کربن را به صفر برسانیم
و این یعنی خداحافظی با ســوختهای فسیلی .کمتر آدم اهل
علمی ممکن اســت با چنین نکتهای مخالفت داشته باشد؛ اما
درعین حال هنوز دانشمندان نتوانستهاند یکصدا به بقیه مردم
اعالم کنند که دقیقا بهترین راه برای خالصی از ســوختهای
فسیلی چیســت .مثال بحث شکافت هستهای مطرح بوده چون
انــرژی زیادی از آن حاصل میشــود؛ اما این کار بســیار گران
درمیآید و در عین حال مناقشهبرانگیز است .دستیابی به انرژی
ناشــی از فیوژن یا همجوشی هستهای نیز همچنان یک رویای
دستنیافتنی است .در همین حال ،انرژیهای تجدیدپذیر هنوز
آنقدر قابل اطمینان نیستند که بتوانند تمام نیازهای انرژی ما
را برطرف کنند.
واقعیت این اســت کــه تکنولوژیهای انــرژی پاک در یک
دهه اخیر مورد بحث زیادی قرار داشــتهاند .مثال کارشناســان
امور انرژی این پرســش را مورد بحث قرار دادهاند که آیا منابع
تجدیدپذیر میتوانند صددرصد نیازهای انرژی ما را تامین کنند؟
و اصوال چطور باید این کار را به سرانجام برسانیم؟
دان کامن پژوهشگر امور انرژی در دانشگاه برکلی کالیفرنیا
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در این خصوص میگوید« :امکانش هســت کــه اصال نتوانیم
تغییر به سمت انرژیهای تجدیدپذیر را به درستی انجام دهیم.
امــا راهی که باید طی کنیم و موانعی که پیش رویمان اســت
حــاال وضوح زیادی دارند ».انقــاب انرژیهای تجدیدپذیر در
ســالهای اخیر به لطف کاهش قیمت سوخت با سرعت پیش
رفته اســت .در عین حال هرچه قیمت انرژیهای پاک ارزانتر
شود ،تعداد موارد نصب و استفاده از آنها باال خواهد رفت .جهان
در سالهای اخیر به اســتفاده از انرژی خورشیدی برای تولید
برق توجه زیادی نشان داده و مثال چین در این زمینه به شدت
پیشرو بوده است.
همچنیــن در ایالت کالیفرنیای امریــکا که پنجمین اقتصاد
بزرگ دنیاست ،انرژیهای تجدیدپذیر به تامینکننده یکسوم
از برق مورد نیاز در این ایالت تبدیل شــدهاند و تا قبل از ســال
 ،۲۰۳۰قرار اســت که این رقم حتــی از پنجاه درصد نیز فراتر
برود .همچنیــن آلمان هدفش را بر این قــرار داده که حداقل
 ۸۰درصــد از انرژی مورد نیاز خود را تا ســال  ۲۰۵۰از منابع
تجدیدپذیر تامین کند .حتی کشــورهای دارنده نفت و گاز نیز
دارند اهداف بلندپروازانــهای را در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر
تعیین میکنند .مثال امارات متحده عربی برنامهاش این اســت
که  ۴۴درصد از انرژی مورد نیاز خود را تا ســال  ۲۰۵۰از منابع
تجدیدپذیر تامین کند .همه این اهداف و برنامهها واقعا جالباند

هنوز دانشمندان نتوانستهاند یکصدا به بقیه مردم
اعالم کنند که دقیقا بهترین راه برای خالصی از
سوختهای فسیلی چیست.

JJما میخواهیم فقط تجدیدپذیر باشیم
در ســال  ،۲۰۱۵مارک جیکوبســن از دانشــگاه استنفورد
برنامهای را منتشــر کرد برای آنکه امریکا تا سال  ۲۰۵۰تنها از
منابع بادی،خورشــیدی و آبی برای تولید انرژی استفاده کند؛
آن هم نهفقط برای تولید بــرق بلکه برای تامین تمام نیازهای
انرژی کشور .او و همکارانش محاسبه کردند که برای تحقق این
هدف ،باید ظرف  ۳۵سال آینده ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر
در امریکا  ۲۵برابر شــود .آنها حتی محاســباتی نیز ارائه دادند
که نشــان میداد برای تامین تمام انرژی مورد نیاز  ۱۳۹کشور
دیگر جهان در آینده به چه میزان منابع تجدیدپذیر نیاز اســت.
اما برخی از صاحبنظران کامال این محاســبات را قبول نکردند.
واقعیت این اســت که ایده تامین صددرصد انــرژی مورد نیاز
کشورها از منابع تجدیدپذیر ،ریســک زیادی را در خود نهفته
دارد .این منابع و به خصوص باد و خورشید به هیچ عنوان قابل
پیشبینی نیستند و ممکن است در هر زمانی از سال ،دسترسی
به آنها سخت شود و این مسئله حتی از یک سال به سال دیگر
هــم تغییر میکنــد .در عین حال درســت در زمانی که تقاضا
برای این انرژیها باالســت ممکن اســت عرضه آنها باال نباشد
و این مســئله دردسرساز است .این دردسرها را شاید بتوان در
درازمدت مدیریت کرد .اما اگر قرار باشــد منابع تجدیدپذیر به
تامینکننده  ۷۰تا  ۸۰درصد از انرژی مورد نیاز ما تبدیل شوند،

خورشیدی
بادی

تولید برق در آلمان (به گیگاوات)

اما کافی نیســتند .مقابله با تغییرات اقلیمی به چیزی بیشتر از
این حرفها نیاز دارد .یکی از مهمترین مواردی که باید در آینده
حتمــا تغییر کند ،تحول در خدماتی اســت که در حال حاضر
به شــدت به سوختهای فسیلی وابســتهاند؛ از حمل و نقل و
گرمایش گرفته تا صنایع سنگین .آنطور که آژانس بینالمللی
انرژی میگوید ،برقیکردن هرچه که ســوخت فسیلی مصرف
میکند بیش از هرچیز دیگر اهمیت دارد .درواقع اگر کشورهای
جهان میخواهند هدف پایینآوردن دمای زمین و رساندن آن
به دو درجه کمتر از دوران پیشــاصنعتی را محقق کنند ،حتما
باید روی همین مســئله متمرکز شوند .اما تحقق این هدف کار
آسانی نیست و خیلی از کشورها نیز تازه در این راه پا گذاشتهاند.
اما حتی اگر فقط برخی از صنایع وابسته به سوختهای فسیلی
به سمت استفاده از برق به جای این سوختها سوق داده شوند،
باز هم تغییر واضحی مشــاهده خواهد شد .در حال حاضر ،دنیا
فقط یکچهارم از برق خود را از منابع تجدیدپذیر تامین میکند
و طبق تخمینهای کارشناسان برق ،نسل انرژیهای تجدیدپذیر
در اروپا باید تا سال  ۲۰۵۰چهار برابر شود.
حرکت به ســمت چنین تحولی چالشهای اقتصادی زیادی
را ایجاد میکنــد .هزینه نصب مولدهای انرژیهای تجدیدپذیر
چند برابر تجهیزات مولد انرژی از طریق ســوختهای فسیلی
است .همچنین اگر صنعت ســوختهای فسیلی از میان برود،
بســیاری از مشاغل این حوزه نیز از بین خواهند رفت و این نیز
چالش بزرگی در راه تغییر مسیر از سوختهای فسیلی به سمت
انرژیهای تجدیدپذیر است .اما درنهایت ،انرژیهای تجدیدپذیر
از لحــاظ اقتصادی کامال بهصرفهاند و در عین حال قطعا جلوی
فجایع زیستمحیطی را که به شدت به رشد اقتصادی دنیا لطمه
خواهند زد میگیرند.

نمودار نیروی منقطع
خورشید و باد منابع نیروی برق تجدیدپذیر هستند اما تغییرات زیادی را تجربه میکنند.
در این نمودار انرژی باد و خورشید در آلمان به وضوح دیده میشود.

زمان روز (در تاریخ  ۳۰دسامبر )2017

زمان روز (در تاریخ  ۳۰ژوئن )2017

چالشهای مربوط به فراز و نشیب عرضه آنها بسیار جدی خواهد
شد .این مسئله توسط الگویی به اثبات رسیده که توسط شرکت
برق هاوایی تدوین شــده بود (هاوایی تنها ایالت امریکاست که
هدفش را تامین صددرصدی انرژی موردنیاز خود از طریق منابع
تجدیدپذیر  -آن هم تا سال  -۲۰۵۰قرار داده است) .اما مقامات
خود شرکت برق هاوایی هم به وضوح به این نکته اشاره دارند که
برای تامین چنین هدفی باید هم دنبال منابع پاک و هم منابع
نسبتا پاک بود .اشــاره آنها به رآکتورهای هستهای و مولدهای
زغال ســنگی و گازی است که دیاکسید کربن تولیدی خود را
دوباره جذب میکنند .اما ساختن چنین تجهیزاتی بسیار سخت
و گران است .در مورد رآکتورهای هستهای حتی وضع بدتر است
چون معموال افکار عمومی در کشــورهای غربی به ساخت آنها
روی خوشی نشان نمیدهند.
مجموعه این شــرایط باعث
شــده کــه تعــداد فزایندهای
از شــرکتهای حــوزه انرژی
چارهای جز آن نداشــته باشند
که اســتفاده صددرصــدی از
انرژیهــای تجدیدپذیر را مورد
توجه قرار بدهند .ارنستو سیوررا
مدیر ارشــد بخش نوآوری در
غــول گاز و انــرژی اِن ِل معتقد
اســت که آیندهای برای انرژیهای غیرتجدیدپذیر وجود ندارد.
بودن تامین
اصوال به نظر میرسد که همه در مورد چالشبرانگیز
ِ
انرژی از طریق منابع تجدیدپذیر توافق دارند .اما چطور باید خود
را به آنجا برسانیم؟

24.5
درصد
از تولید برق جهانی
در سال  ۲۰۱۶از
منابعتجدیدپذیر
تامینشد
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تیرت یک
یک راه بــرای مواجهه با فــراز و نشــیبهای روزانه منابع
انرژیهای تجدیدپذیر این است که راههای هوشمندانهای برای
ذخیــره مازاد آنها پیدا کنیم .باتریهای موســوم به باتریهای
سوپرشارژ از جمله آنچه که اخیرا به عنوان باتری لیتیوم -یونی
تسال در جیمزتاون استرالیا نصب شده ،واضحترین گزینه در این
خصوص هســتند .این باتری که ظرفیتی به اندازه  ۱۰۰مگاوات
دارد در حال حاضر قویترین باتری جهان است و میتواند برق
الزم برای  ۳۰هزار منزل را به مدت یک ساعت تامین کند .این

انرژیهای
تجدیدپذیر
میتوانند
جلویفجایع
زیستمحیطیرا
که به شدت به رشد
اقتصادی دنیا لطمه
خواهند زد بگیرند

باشگاه موفقهای عرصه انرژی
کشــورهای زیادی در جهان به دنبال این هســتند که انرژی پاک تولید کنند اما کشورهای
معدودی موفق شــدهاند که واقعا درصد قابل توجهی از نیروی مورد نیــاز خود را از انرژیهای
تجدیدپذیر تامین کنند .مثال کاستاریکا و نروژ موفقیت خود را مدیون عرضه دائمی نیروی آب
بودهاند چون کوهها و باران دائمی در این کشــورها همواره تامین منابع آب آنها را تضمین کرده
است .یا ایسلند که آتشفشانهای زیادی دارد هم از نیروی آب و هم از انرژی گرمایش زمین بهره
میبرد .اما پیشروترین کشورها در این عرصه لزوما از موهبتهای جغرافیایی بهرهمند نبودهاند .بلکه
فاکتورهای فرهنگی و سیاســی مختلف باعث شده که آنها در عرصه انتقال انرژی پیشرفتهای
زیادی کنند .مثال دانمارک کشوری است که سهم نیروی بادی در تامین انرژی مورد نیاز خود را
از  ۵درصد در سال  ۱۹۹۰به بیش از  ۴۰درصد در حال حاضر رسانده است و قصد دارد تا سال
 ۲۰۳۵این درصد را کامال باالتر هم ببرد و تمام انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تامین
کند .بنجامین ساووکول اســتاد دانشگاه ساسکس در توضیح رویکرد دانمارک در این خصوص
میگوید« :اضطراریبودن وضعیت تغییرات اقلیمی از مدتها قبل به مسئلهای مورد قبول همگان
در دانمارک بدل شده و رویکردهای وحدتبخشی در سیاستگذاری حوزه انرژی توسط دانمارک
دنبال شده و به همین دلیل است که این کشور در درازمدت موفقیت قابل توجهی در استفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر پیدا کرده است».
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باتری تسال درواقع برای استفاده در جنوب استرالیا ساخته شد
چــون در این منطقه قطعیهای برق زیادی رخ داده بود .چنین
باتریهایی با وجود آنکه بســیار موثر و کارآمدند بســیار گران
هم هســتند .آنها در موارد زیادی میتوانند تقاضاهای موجود را
مرتفع کنند اما هزینه باالیشان هنوز مشکل بزرگی است.
JJاز آب تا انرژی
واقعیت این است که بشر هنوز دستگاهی با قیمت معقول که
قــادر به حفظ و نگهداری انرژی تجدیدپذیر چندماهه باشــد در
اختیار نــدارد؛ اما برخی راهکارهای نوآورانــه در این راه در حال
آزمایششــدن هســتند .یکی از تکنولوژیهای مطمئن ذخیره
انرژی ،نیروی آبی اســت .ذخایر آبی درواقع ذخایر عظیم باران و
برف آبشده هســتند که وقتی تقاضا وجود داشته باشد میتوان
آنها را روانه توربینهای تولید انرژی کرد .نیروگاههای آبی پیشرفته
در عیــن حال میتوانند انرژی مازاد را با بازگرداندن آب در جهت
عکس و بازتولیــد انرژی از طریق توربینهــا حفظ کنند .بخش
زیادی از ذخایر برق جهانی توسط این تکنولوژی انجام شده و راه
پیشرفت بیشتر هم در آن وجود دارد.
تعجبی ندارد کــه این تکنولوژی در نقاط دیگری از جهان نیز
دوباره مورد توجه قرار گرفته اســت .مثال چین در یک دهه اخیر
توانســته ظرفیت برق آبی خود را دو برابر کند و قصد دارد که به
زودی آن را باز هم باالتر ببرد .پیشرفتهای تکنولوژیک نیز باعث
شده که مناطقی از جهان که جغرافیای مناسبی برای ذخیره آب
و تولید برق از آن نداشــتند هم بتوانند وارد عرصه شــوند .مثال
اســترالیا در حال بررسی طرحی اســت که با استفاده از آبهای
خلیج اسپنســر و انتقال آن به محل ذخیره آب ،سطح آب در آن
ذخیرهگاه را به میزان  ۲۶۰متــر باال میبرد و راه تامین انرژی از
آن را هموار میکند.
اما اســتفاده از نیروی آب برای ذخیره انــرژی ،با دغدغههای
زیســتمحیطی دیگری درآمیخته میشود که مسئله را پیچیده
میکنند .مثال بخش زیادی از آبی که توربینهای محرک انرژی را
حرکت میدهد ،باید اکوسیستم رودخانهها را نیز حفظ کند ،نقش
خود را در آبیاری محصوالت کشــاورزی ایفا کند و عطش شهرها
و ســاکنان آنها را نیز برطرف کند .برقــراری تعادل بین آنها کار
آسانی نیست .شاید امیدبخشترین آلترناتیو ممکن این باشد که
تکنیکهایی به کار گرفته شوند که برق مازاد را به هیدروژن ،متان
و غیره تبدیل کنند .اینها ســوختهایی هستند که برخالف برق
میتوان در سطح بسیار گسترده ذخیرهشان کرد .همچنین آنچه
یجی ( )PowerToGasخوانده میشــود ،در این عرصه
که پیت 
حرفی برای گفتن دارد .پیتیجی یعنی که ابتدا با استفاده از برق،
هیدروژن
آب را به هیدروژن و اکســیژن تبدیلکنند و سپس گاز
ِ
پرانــرژی به عنوان انــرژی پاک و به عنوان ســوخت خودروها و
کامیونها و یا برای اســتفادههای صنعتی به کار برود .همچنین
بخش محدودی از هیدروژن را میتوان فشرده کرد و به شبکههای
خطوط لوله گاز و ســایر ذخیرهگاههــای عظیم تغذی ه کرد و بعد
در زمانی که تقاضا باال باشــد ،میتــوان آن را برای دلیوری آماده
کرد .هیدروژن حتی میتواند با دیاکسید کربن تحت واکنش قرار
بگیرد تا متــان تجدیدپذیر تولید کند .این متان میتواند به کلی
جای گاز طبیعی فسیلی را بگیرد.

یک راه برای مواجهه با فراز و نشیبهای روزانه منابع
انرژیهای تجدیدپذیر این است که راههای هوشمندانهای
برای ذخیره مازاد آنها پیدا کنیم.

JJذخیره نامحدود میخواهیم
جهان پر از میدانهای فعال گازی است ،اما پتانسیل ذخیره آنها
محدود است .چیزی مثل پیتیجی نیز فعال یک تکنولوژی نوظهور
است و برخی کارشناسان هم دید مثبتی به آن ندارند و میگویند
الکتروالیزرهــای هیدروژن  -یعنی دســتگاههایی که از برق برای
شــکافت آب استفاده میکنند -خودشــان از لحاظ مصرف انرژی
ی هم گرانتر درمیآیند.
مقرون به صرفه نیســتند و گاهی از باتر 
بــودن چنین گزینههایی بــرای ذخیره درازمدت
مقرونبه صرفه
ِ
انرژی حاال مورد بحث زیــادی قرار دارد .کن دراگون که مدیریت
موسسه مشــاوره انرژی فلینک در پورتلند در ایالت اورگان امریکا
را به عهده دارد میگوید مشــکل اینجاست که وقتی میزان انرژی
مــازاد باال میرود ،هزینه باتری برای حفظ آن هم به شــدت زیاد
میشــود؛ یعنی باید دو براب ِر انرژی مورد نظر را صرف باتری برای
ذخیره همان انرژی کرد .این در حالی است که الکتروالیزرها چنین
مشــکلی ندارند و تنها باید همان تجهیزات را به اندازه دو برابر به
کار انداخــت .در نتیجه به گفته دراگون ،زمانی فراخواهد رســید
که اســتفاده از الکتروالیزرها ارزان و فراگیر خواهد شــد .یک راه
دیگر این اســت که مشکل جغرافیا و محدودیتهای تامین انرژی
خورشــیدی یا بادی در آن از میان برداشته شود .این بدان معنی
است که انرژی به صورت شراکتی در میان مناطق مختلف ذخیره و
استفاده شود .یعنی اگر در یک فصل در یک منطقه مشخص انرژی
خورشــیدی وجود ندارد ،آن منطقه بتواند از انرژی ذخیرهشــده
مشترک با مناطق دیگر استفاده کند .باالخره همواره جایی هست
که در آن باد در حال وزیدن باشد یا خورشید در حال تابیدن انرژی
تولید کند .صاحبنظران معتقدند که با این روش ،میتوان انرژی را
به شکلی بسیار موثر ذخیره کرد.
تکنولوژی الزم برای آن هم موجود است :جریان مستقیم با ولتاژ
باال (اچویدیسی) که با مقاومت کمتری در خطوط مواجه میشود
و میتواند بدون اتالف بزرگ نیــرو ،آن را هزاران کیلومتر منتقل
کند .این ســوپرمدارها را میتوان در صورت چراغسبز نشاندادن
شــرکتهای بزرگ ســاخت .و البته چین دارد از قبل همین کار
را میکند .چین مجموعهای از خطوط عظیم را ســاخته تا عطش
نیروی ابرشهرهای ساحلیاش رابرطرف کند .امسال انتظار میرود
که شــرکت مدار دولتی چین تکنولوژی جدیدی را به بازار عرضه
کند :یک خط  ۳۳۲۴کیلومتری که قابلیت انتقال  ۱۲گیگاوات نیرو
را دارد  -یعنی به اندازه نصف مصرف متوسط اسپانیا .این تکنولوژی
با ولتاژ باال درواقع پیشزمینه همان ســوپرمدار بینالمللی اســت
که میتواند انرژی تجدیدپذیر را به شــکل ارزان و فراوان به نقاط
مختلف بفرستد .در چنان شرایطی ،مثال انرژی خورشیدی از افریقا
میتواند در زمستان به خانههای اروپا برق بفرستد.
امــا تحقق چنین هدفــی منوط به این اســت که چالشهای
ژئوپلیتیک و فرهنگی زیادی پشــت ســر گذاشته شوند .کشورها
باید تمایل داشته باشــند که به انرژی وارداتی اعتماد کنند .برای
کشــورهایی که میخواهند از وابســتگی به نفت و گاز وارداتی از
کشــورهای دیگر رها شــوند ،این نوع انرژی وارداتی ممکن است
به چالش جدیدی بدل شــود .مثال یکی از موارد در عرصه انتقال
انرژی که در ســالهای اخیر الینحل باقی مانده ،خطوط لوله گاز
نورد اســتریم از روسیه به آلمان بوده که به دلیل وجود اختالفات
مختلف به تاخیر افتاده است .مناقشات ژئوپلیتیک مشابهی ممکن

مدیریت اوج و افت
مدیریــت اوج و افت عرضه انرژیهای تجدیدپذیر مثل باد و خورشــید و تبدیل آن به برق،
مسئلهای است که نیاز به تدابیر زیادی دارد .یکی از راهکارها ،توسل به استراتژی مدیریت تقاضا
است :یعنی راضیکردن مشتریان به محدودکردن استفاده از برق در ساعات اوج مصرف .مثال در
انگلیس ،مشوقهایی به صاحبان کســب و کار داده میشود تا استفاده از برق را در این ساعات
خاص کمتر کنند .اما اخیرا این روش پیچیدهتر هم شده چون از تکنیکهای یادگیری ماشینی
نیز در آن اســتفاده میشود .لیندسی اندرســون از دانشگاه کورنل در نیویورک در این خصوص
میگوید« :مصرفکننده از بسیاری از این تدابیر پیشرفته خبردار نمیشود اما واقعیت این است که
گردانندگان امور میتوانند با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته کاری کنند که فشار کمتری روی
مدارها بیاید .این راه در آینده هم جای کار زیادی خواهد داشت و بیشتر توسعه خواهد یافت».

است بحث مدار برق جهانی را نیز دچار مشکل کند.
با تمام این اوصاف ،پرســش اصلی این نیست که آیا میتوانیم
صددرصد انــرژی تجدیدپذیر مورد نیاز خود را تامین بکنیم یا نه.
پرســش اصلی این اســت که آیا قادر خواهیم بــود این کار را به
موقع انجام دهیم یا نه .واقعیت این اســت که دور شــدن ســریع
از ســوختهای فســیلی ،نصب تجهیزات الزم بــرای انرژیهای
تجدیدپذیر و ســرمایهگذاری برای نــوآوری در عرصه انرژیهای
جدید باید هدف همه کشورها باشد .فرصت زیادی برای خالصی از
شر سوختهای فسیلی برای ما باقی نمانده است.
میزان تولید انرژی پاک تا نیمه قرن حاضر

2050

2055

گیگاوات

190

300

2017

537

گیگاوات

690

36

219
111
171

زیستی
آبی

71

درصد
ازمتخصصان
انرژی که در سال
 ۲۰۱۷در یک
نظرسنجیشرکت
کردند اتفاق نظر
داشتند که تامین
تمام نیروی برق از
منابعتجدیدپذیر
امکانپذیر است

خورشیدی
بادی

875
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تیرت یک

قیمت سربهسری نفت برای ایران ۶۵ :دالر
اوپکیها نیاز به فروش نفت با قیمت باالتر دارند؟

چرا باید خواند:
تعیینقیمت
سربهسری نفت یکی
از مسائل مهم در
خاورمیانه است زیرا
نفت اصلیترین و
مهمترین منبع درآمد
کشورهای این منطقه
است.

ایران بعد از
عربستانبه
باالترینقیمت
نفت برای داشتن
بودجهای متوازن
نیاز دارد .قیمت
سربهسری
نفت برای ایران
در سال ۲۰۱۸
معادل  ۶۸.۱دالر
پیشبینیشده
است در حالی که
قیمتسربهسری
برای سال ۲۰۱۷
برابر با  ۶۷.۴دالر
بود .یعنی در سال
 ۲۰۱۷قیمت
سربهسری نفت
برای ایران بالغ
بر  ۱۴دالر بیش
از متوسط قیمت
نفت در بازار بود و
در سال جاری هم
از متوسط قیمت
نفت در سه ماه
اول امسال  ۴دالر
بیشتراست
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در گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول قیمت سربهســری نفت
برای عربستان  ۸دالر بیشتر از سال قبل بود و این گزارش نشان داد
که اقتصاد این کشور هنوز وابستگی زیادی به درآمد نفت دارد .اما این
کشور رکورددار قیمت سربهسری نفت در اوپک نیست.
ســایت اویل پرایس با استناد به گزارش صندوق بینالمللی پول
نوشت :میزان بدهی ناخالص دولتی در بحرین در سال  ۲۰۱۹به مرز
 ۱۰۲درصد تولید ناخالص داخلی میرســد در حالی که هماکنون
معادل  ۹۴درصد تولید ناخالص داخلی اســت .در این شرایط قیمت
سربهسری نفت برای بحرین در سال  ۲۰۱۸برابر با  ۱۱۳دالر خواهد
بود که بعد از لیبی در جایگاه دوم اوپک قرار دارد .قیمت سربهسری
نفت برای کشــور لیبی در ســال جاری برابر با  ۱۳۲دالر اعالم شده
است .قیمت سربهسری نفت برای کشور بحرین در سال آینده میالدی
برابر با  ۱۱۰.۶دالر برآورد شده است ولی مسئله اصلی این است که
پیشبینی نمیشود تا انتهای دهه جاری قیمت نفت به مرز  ۱۰۰دالر
برسد و این یعنی ادامه بحران و مشکالت مالی برای اقتصادهایی که
وابستگی زیادی به این منبع انرژی دارند.
JJاقتصاد عربستان نیازمند نفت  ۸۸دالری است
از طرف دیگر بســیاری از برآوردها حکایــت از احتمال افزایش
قیمــت نفــت دارد .در درجه اول وضعیت توافق هســتهای ایران و
سنگاندازیهای دولت امریکا باعث شــده است تا احتمال افزایش
قیمت نفت وجود داشته باشد و در درجه دوم شرایط اقتصادی بازار
نفت زمینه را برای این مســئله فراهم کرده است .در سالهایی که
قیمت نفــت در بازار پایین بود ســرمایهگذاری در حوزههای نفتی،
سرمایهگذاری در اکتشــاف نفت و استخراج آن به حداقل رسید .به
همین دلیل بازار نفت در آینده با مشکل کمبود عرضه روبهرو خواهد
شد .از طرف دیگر بازســازی نسبی اقتصاد جهانی باعث میشود تا
تقاضا برای نفت و فرآوردههای نفتی رشــد کنــد و این عدم توازن
زمینهســاز رشد قیمت خواهد شد .اما این مسئله یک روی سکه در
بازار نفت اســت .در روی دیگر سکه با تمایل عربستان برای افزایش
قیمت نفت روبهرو هســتیم .این کشور برای تامین منابع مالی مورد
نیازش در اجرای امور اقتصادی و اهداف سیاسی نیاز به فروش نفت با
قیمت باالتر دارد .هر زمانی که از مقامات عربستان سعودی در مجامع
بینالمللی سوال میشود که چه قیمتی برای نفت از نظر آنها مناسب
است یا اقتصاد عربستان با کدام قیمت نفت میتواند در تعادل باشد،
پاسخ آنها یکسان است .مقامات بزرگترین صادرکننده نفت اوپک در
پاســخ به این سوال میگویند که برای آنها فرقی نمیکند قیمت در
چه سطحی باشد زیرا منابع مالی دیگری برای کشور در اختیار دارند.
اما تحلیلگران بازار انرژی بر این باورند که هنوز اقتصاد عربستان
وابستگی زیادی به نفت دارد و حتی با وجود تالشهای سالهای اخیر
برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی ،هنوز موفقیت زیادی در
این زمینه حاصل نشده است.
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تایید این نظریه را میتوان در گزارش اخیر صندوق هم مشاهده
کرد .گزارشی که قیمت سربهسری نفت برای کشورهای مختلف را
تعیین میکرد .بر طبق این گزارش ،کشور عربستان نیاز دارد تا نفت
را با قیمت  ۸۸دالر امریکا به فروش برساند تا بتواند هزینههای کشور
را تامین کند .این در حالی اســت که متوســط قیمت نفت در بازار
جهانی در ماههای اخیر بالغ بر  ۷۰دالر بوده است که باالترین قیمت از
سال  ۲۰۱۴تاکنون است ولی تا مبلغ مورد نیاز عربستان فاصله بسیار
زیادی دارد .متوسط قیمت هر بشکه نفت اوپک در سه ماه اول سال
جاری میالدی  ۶۴دالر امریکا است.
صندوق بینالمللی پول در این مورد نوشت :در سال گذشته اقتصاد
عربستان با نرخ  ۰.۵درصد منقبض شد ولی هزینههای دولتی کاهش
نیافت .با رشــد هزینههای دولتی و افزایش کسری بودجه ،متوسط
قیمت هر بشکه نفتی که برای داشتن شرایط متعادل اقتصادی مورد
نیاز است هم افزایش یافته است.
بلومبرگ در گزارش اخیر خود نوشت که اخیرا نشانههایی از تمایل
عربستان برای افزایش قیمت نفت مشاهده شده است .عدم افزایش
حجم تولید نفت در کشــورهای اوپک تالشی است که اعضای این
سازمان به رهبری عربستان برای حصول نتیجه مطلوب خود بعنی
افزایش قیمت نفت در بازار انجام میدهند.
 JJقیمت سربهسری نفت برای کشورهای مختلف چقدر
است؟
صندوق بینالمللی پول در این گزارش اعالم کرد قیمت سربهسری
نفت در عربســتان بیش از دیگر کشــورهای عضو اوپک است زیرا
وابستگی اقتصاد این کشور به نفت بیش از دیگر کشورها است .قیمت
سربهسری نفت برای عربستان در سال  ۲۰۱۷برابر با  ۸۲.۶دالر اعالم
شده بود در حالی که در سال  ۲۰۱۸قیمت سربهسری بالغ بر ۸۷.۹
دالر خواهد بود.
ایران بعد از عربســتان به باالترین قیمت نفت برای داشــتن بودجه
ای متوازن نیاز دارد .قیمت سربهســری نفت برای ایران در ســال ۲۰۱۸
معادل ۶۸.۱دالر پیشبینی شده است در حالی که قیمت سربهسری برای
سال  ۲۰۱۷برابر با  ۶۷.۴دالر بود .یعنی در سال  ۲۰۱۷قیمت سربهسری
نفت برای ایران بالغ بر  ۱۴دالر بیش از متوسط قیمت نفت در بازار بود و در
سال جاری هم از متوسط قیمت نفت در سه ماه اول امسال  ۴دالر بیشتر
اســت .قیمت سربهسری نفت برای امارات در سال  ۲۰۱۸برابر با  ۷۱.۵و
برای قطر برابر با  ۴۷.۱دالر خواهد بود و کشــورهای عراق و کویت برای
داشتن بودجهای متوازن نیاز دارند که به ترتیب هر بشکه نفت را با قیمت
 ۵۴دالر و  ۴۸.۱دالر به فروش برســانند .بنابراین بزرگترین صادرکننده
اوپک برای داشــتن بودجهای متوازن به باالترین قیمت نفت نیاز دارد و
مطالعات صندوق بینالمللی نفت نشان میدهد که تالشهای این کشور
برای ایجاد تنوع در اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت و درآمد نفتی تاکنون
ثمری نداشته است.

 ................................روایـت ................................

جایبخشخصوصیدرتصمیمگیریهایمهمخالیاست

غایب بزرگ

عکس :رضا معطریان

تصمیمهای مهم پشــت درهای بسته گرفته میشود .این خصلت دولتمردان ایران است
که اعتقادی به مشورت ندارند .برخی از فعاالن اقتصادی بر این باورند که سیاستگذاران
در ایران خود را عقل کل میدانند و از این رو سرنوشــت فعاالن بخش خصوصی را بدون
مشورت با آنها تغییر میدهند .در واقع بخش خصوصی غایب بزرگ جلسات تصمیمگیری
دولت است .آنچه بر سرنوشت صادرات گذشته و آنچه در ممنوعیت واردات برخی از کاالها
شاهد بودیم ،مبین این موضوع است .این روزها نه صادرکنندگان بخش خصوصی حال و
روز خوبی دارند و نه واردکنندگانی که چند ماه از ثبت سفارشهایشان گذشته و یک روز
صبح میشنوند که نهتنها واردات کاالهایشان ممنوع شده ،بلکه ثبت سفارشهایشان نیز
باطل شده است .فارغ از آنکه این روزها مدیریت منابع ارزی یک ضرورت است ،آیا چنین
تصمیمگیریهای یکشبهای میتواند چاره کار باشد؟

روایت
درگفتوگو با محسن جاللپور مطرح شد

سورپرایزهای دنبالهدار

تصمیمات مهم در غیاب بخش خصوصی گرفته میشود

سیاستگذاری
ضربتی!

چرا دولت از بخش خصوصی نظرخواهی نمیکند؟
غافلگیری فعــاالن بخش خصوصی تمامی نــدارد .یک روز
بمانجان ندیمی
صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزشان به کشور ،بالتکلیف و
سرگردان میشوند و یک روز برای واردکنندگان ممنوعیتهای
دبیر بخش روایت
جدید اعالم میشود .این غافلگیری هم حکایت امروز و دیروز
نیســت .سالهاست به همین منوال گذشته و برای فعاالن بخش خصوصی هر دم از این باغ
بری رسیده است.
داســتان خودمختاری سیاستگذاران کشــور در تصمیمگیریهایی که مستقیما فعاالن
اقتصادی بخش خصوصی را نشانه میرود ،نه در این دولت و نه در دولتهای گذشته تغییری
نکرده است .هرکجا که دولتها به وجود بخش خصوصی احساس نیاز کنند ،کمی متمایل به
این بخش میشوند و گاه وعدههایشان هم از حد شعار خارج نمیشود .این احساس نیاز میتواند
در راستای سیاستهای پوپولیستی تعریف شود یا حتی میتواند در زمانی اتفاق بیفتد که دست
دولتها از همهجا کوتاه میشود .مشابه آن هم شرایط تحریم است .هنگامی که پول نفت کفاف
نمیدهد ،صادرات غیرنفتی مهم جلوه میکند .هر مقام مسئولی از هر تریبونی سعی میکند
به بخش خصوصی انگیزه دهد تا فعالیت خود را با جدیت بیشــتری ادامه دهد .اما زمانی که
هم نفت را خوب میفروشند و هم قیمت آن باب طبع دولت است ،بخش خصوصی به حاشیه
رانده میشود و دیگر خبری از انگیزه دادن به فعاالن اقتصادی نیست .جان کالم اینکه اینبار
هم تصمیم دیگری از سوی دولتمردان بخش خصوصی را سورپرایز کرد .در تصمیم یکشبه
و پشت درهای بسته ،واردات  1339قلم کاال ممنوع شد .مهمترین کاالیی که در این لیست
قرار گرفت ،خودرو بود که اتفاقا چند ماه پیش ،مجددا اجازه ورود گرفته بود .اینبار هم مجددا
تصمیم اخذشده ،بدون مشورت با فعاالن این حوزه بود .این در حالی است که بر اساس ماده
 2و  3قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ،دولت موظف است برای تصمیمگیریهایی از
این دست ،با بخش خصوصی وارد مشورت شود .اما گویا سیاستگذاران سالهاست پنبه در
گوش کردهاند و هیچ صدایی را جز صدای خودشان نمیشنوند .هرگاه تصمیمات اینچنینی از
سوی دولتمردان اخذ میشود ،بدون پشتوانه مطالعاتی است و تبعات تصمیم مورد بررسی قرار
نمیگیرد .در خصوص مسئله بازچرخانی ارز حاصل از صادرات نیز بخشنامه اولیه چنان مبهم و
غیرعملیاتی بود که هر روز بخش خصوصی از تریبونهای مختلف ،خواهان اصالح سیاستهای
جدید ارزی شــد .عالوه بر این دولت با تعیین نرخ رسمی ارز ،در بازار واردات نیز داخل شد و
اینبار راه جدیدی را برای ورود کاال به کشور در پیش گرفت .راهی که به دلیل شفاف نبودن
مکانیزم ،با اما و اگرهای زیادی روبهرو شد.
غیرشفاف بودن بازگردانی ارز حاصل از صادرات کاالهای با پایه غیرنفتی موجب شد دولتمردان
با بخشنامههای مختلف این سیاســت را تغییر دهند اما هنوز هم صادرکنندگان این کاالها
انگیزهای برای صادرات ندارند .چراکه همچنان روند تاییدشده از سوی دولت ،مورد قبول فعاالن
اقتصادی نیست .از سوی دیگر سیاستگذاران به منظور مدیریت منابع ارزی و شرایط اقتصادی
جدیدی که با خروج امریکا از برجام رقم خورده ،واردات کاال را نیز گروهبندی کردند و لیست
ســیاهی از کاالها تهیه و ورود آنها را به کشــور ممنوع کردند .کارشناســان بر این باورند که
ممنوعیت و محدودیت ورود هر کاالیی ،نهتنها بازار را متشنج میکند ،بلکه موجب میشود تا
رانت و فساد گریبان اقتصاد را بگیرد .همانطور که با اعالم لیست دریافتکنندگان ارز رسمی،
مشخص شد که دالر  4200تومانی به کجا رفته و برای خرید چه کاالهایی مصرف شده است.
آیا دولت هنوز هم نمیخواهد ببیند و بشنود؟
68
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تصمیمگیریهای یکشبه سیاستگذاران در بخشهای مختلف اقتصادی
موجب شد بار دیگر به سراغ محسن جاللپور ،رئیس سابق اتاق ایران برویم و
نظر او را در مورد به حاشیه راندن بخش خصوصی در سیاستگذاریها جویا
شــویم .او نیز مانند هر فعال اقتصادی معتقد است این شیوه رفتار دولتها،
تاثیر جدی بر فعالیتهای بخش خصوصی گذاشته است .به گفته جاللپور
یکند.
یگیرد و بعد از آن در مورد تصمیمش نظرخواهی م 
دولت اول تصمیم م 
همین امر هم موجب میشود تا بخش خصوصی سردرگم شود .او به تاریخچه
جایگاه بخش خصوصی در دولتهای مختلف میپردازد و اعتقاد دارد هرچند
در دولت اصالحات بخش خصوصی وضعیت مطلوبتری را تجربه کرد اما به
طور کلی ،این بخش همیشه در حاشیه بوده است .جاللپور بر این باور است که
مجموعه تصمیمات اقتصادی خلقالساعه و تغییرپذیر و تغییر در تصمیمات،
بازار را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد و فعاالن اقتصادی و مردم را بی اعتماد
یکند .هم فعال اقتصادی نمیتواند خود را با شرایط وفق دهد و نمیتواند
م 
تصمیم درستی برای فعالیت خود بگیرد و هم مردم دچار سردرگمی میشوند.
به همین بهانه نیز در مورد ممنوعیت واردات برخی از کاالها که در ماه گذشته
از سوی سیاستگذار اعالم شد از او پرسیدیم و او نیز چنین گفت« :اینکه ما در
جنگ اقتصادی ،ضربتی ،سریع و بدون هماهنگی و متوازن کردن تصمیمات
و تاثیرگذاری آن در بازار ،سیاستگذاری و ابالغ کنیم ،ضرر آن بیش از طی
شــدن روال منطقي تصمیمگیری است .در این تصمیم خاص برای واردات
هم عجله شــد و هم در بازار و هم بین مردم ،مسائل و مشکالت و توقعات و
انتظاراتی را به وجود آورد» .جاللپور گریزی هم به مسئله و مصائب صادرات
میزند که به واسطه بخشنامههای مختلف دچار مشکل شده است .در ادامه
مشروح این گفتوگو را میخوانید.
دولت بارها از تریبونهای مختلف اعالم کرده که از مشاوره بخش
خصوصی در تصمیمات خود استفاده میکند .این موضوع در قانون هم
آمده و دولت بر اســاس قانون موظف است این کار را انجام دهد .اما این
ادعای دولت همیشه در حد شعار مانده است .به نظر میرسد که فعاالن
اقتصادی از تصمیمات اقتصادی دولت رضایت ندارند .نظر شــما در این
مورد چیست؟ عملکرد دولت را در اینباره چطور ارزیابی میکنید؟

گفته میشود در زمان ناصرالدینشاه ،وزیری بود که اول ،در خیابان جار
یپرســید آیا این کار خوب است
میزد که فالن کار انجام میشــود و بعد م 
یا بد .امروز هم به این رفتار دچار شــدهایم .امروز هم اول تصمیمی گرفته و
یکنند و تغییرش میدهند .این
اعالم میشود و بعد در مورد آن نظرخواهی م 
روال ســردرگم و مبهمی است .همین االن بعد از اينهمه مصوبه وتغييرات،
من به عنوان صادرکننده شرایط روشنی برای صادرات متصور نیستم .البته
این ســوال شما کلی اســت و باید آن را به بخشهای مختلف تقسیم کرد.
دولتها در طول  40سال گذشته شرایط مختلفی داشتند .گاهی کامال بخش
خصوصی را کنار زدند و گاهی مشورت با بخش خصوصی را جدی گرفتند.

یکی از ابزارهای محدودیت تعرفه است .یکی از محدودیتها ،تخصیص نیافتن ارز به کاالهای خاص است .این کارها بهتر از ممنوع کردن ورود کاال به کشور
است .اگر فکر میکنیم ممنوعیتهایی باید اتفاق بیفتد ،باید در یک برنامه و بسته کامل و با دیدن تمام زوایای آن ،بررسی کمبودهای داخل کشور و هزینههایی که
به مردم تحمیل میشود و جانشین کردن ملزومات زندگی مردم ،این اتفاق بیفتد.

گاهی هم بخش خصوصی به عنوان بخشــی تشریفاتی شکل گرفته است.
بنابراین مجموعا نمیتوان یک نوع پاسخ داد .اما به طور کلی در طول  40سال
گذشته و به طور میانگین ،هرچند در زمانهایی اهمیت بیشتری به بخش
خصوصی داده شده است ،اما به طور کلی ،بخش خصوصی همیشه در حاشیه
بوده و تصمیمات دولت و حاکمیت تاثیر جدی روی این بخش گذاشته است.
حتی هزینه این تاثیر به هیچ عنوان پرداخت نشــده است .به دلیل اینکه در
طول این  40ســال احساس نیازی به بخش خصوصی نشده و این بخش در
مرحله چندم کار بوده است و حاکمیت با داشتن منابع نفتی و پولهایی که
بدون هیچگونه زحمتی در اختیارشان بوده ،همیشه فعاالن اقتصادی و بخش
خصوصي را به صورت فعاالن درجهدو و ســه دیدهاند .اما گاهی که وضعیت
نفت و شرایط کشور ایجاب کرده که توجه به بخش خصوصی جلب شود ،تا
اندازهای این رویکرد تغییر کرده است .در مجموع باید بگویم که در  40سال
بعد از انقالب و البته دهه  50يعني پیش از انقالب هم ،توجه چندانی به بخش
خصوصی نشده است.
رویکرد دولتهای مختلف در خصوص ارتباط موثر با بخش خصوصی
چه بود؟ در کدام دولت بخش خصوصی نقش پررنگتری داشت؟

در سالهای بعد از انقالب به ویژه در زمان جنگ که بخش خصوصی در
میدان نبود و به عنوان بیگانه به آن نگاه میشد و حتی در بسیاری از موارد به
صورت نامحرم دیده میشد ،اقتصاد ما دولتی شد .بعدها در دوره اول ریاست
جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی اندک توجهی به بخش خصوصی شد.
در دولت دوم ایشــان هم توجه بیشتری نسبت به قبل به این بخش شد .اما
در ســالهای دولت دوم آقای هاشمی ،همزمان با دوربرگردان طرح تعديل
اقتصادی ،بخش خصوصی به حاشــیه جدی رفت .هزینههای زیادی را هم
پرداخت کرد .اما در دو دولت آقای خاتمی ،به ویژه دولت دوم ایشان ،نسبت
به این  40سال ،بیشترین توجه به بخش خصوصی را شاهد بودیم .هرچند
در روزهای آخر دولت آقای خاتمی ،که ایشان به اتاق ایران آمدند  -آن زمان
رئیس اتاق ایران ،آقای خاموشی بودند و من در آن جلسه حضور داشتم -آقای
یکنم که شاید یکی
خاتمی گفتند که من خیلی دیر به اینجا رسیدم و فکر م 
از اشتباهاتی که در دولت ما اتفاق افتاد ارتباط کم ما با اتاق به عنوان بخش
خصوصی بود .اما با اینهمه هم وزرای آقای خاتمی و هم شخص ایشان ،بیشتر
از بقیه دولتها به بخش خصوصی اهمیت دادند .بعد از آن دولت احمدینژاد
روی کار آمد .میتوانم بگویم که دولت اول آقای احمدینژاد بخش خصوصی
را مزاحم میدانســت و این بخش تا اندازه زیادی نامحرم بود .در ســال ،85
آقای رئوفینژاد که استاندار وقت کرمان بود ،هیچ اعتنایی به بخش خصوصی
نداشــت و ما ماهها طول کشید که از ایشان وقت مالقات بگیریم .دولت دوم
ایشان هم هیچ راهکار و رویکردی نداشت و هم بخش خصوصی و هم مردم،
چندان جایگاهی در آن دولت نداشتند .در دولت اول آقای روحانی ما خیلی
امیدوار بودیم .به ویژه با رفتن آقای نهاوندیان به دولت و اولین حکم ایشان و
انتخاب وزرایی که چندین سال در بخش خصوصی فعال بودند ،امیدواری ما
زیاد بود .اما هرچند که آقای روحانی کتاب قانون بهبود فضای کسب و کار را
به عنوان یکی از اصلیترین مواردی که در زمان ریاستجمهوریشان پیگیری
میکنند ،عنوان کرد ،متاسفانه ما نتوانستیم آن ارتباط موثر را برقرار کنیم.
شــاید دلیل این بود که ما در اوج تحریمها بودیم .شاید درخشانترین دوره
ارتباط بین دولت و بخش خصوصی در این پنج سال اخیر و یا حتی راحت
تر بگویم ،بعد از دولت آقای خاتمی ،بعد از تصویب برجام بود .بر حسب اتفاق
هــم آن دوره من رئیس اتاق بودم .اگر آن ارتباط همانطور پیش میرفت و
همان شرایطی که پایهگذاری کردیم ،جلو میرفت ،حتما امروز رابطه بخش
خصوصی با دولت بهتر بود .اما بعد از آن دوره به دلیل تغییر رویکرد دولت،
تغییر ارتباطات و ارتباط بخش خصوصی با دولت و حاکمیت و حتی با تغییر

دفتر ریاســتجمهوری ،این ارتباط به سردی گرایید و به نظر میآید ارتباط
دولتها با بخش خصوصی در طول این ســالها ،هیــچگاه در اوج نبوده و
در بیشــتر موارد ارتباط سردی داشتند .امروز هم متاسفانه بخش خصوصی
در سیاســتگذاری و تصمیمگیری هیچکدام از تصمیمات دولت به ویژه در
ســهماهه اخیر ،تا جایی که من اطالع دارم ،نقشــی نداشته و همه معترض
هستند که حتی تعرفهها ،قیمت ارز ،بازار اول ،بازار دوم ،ممنوعیتها و سایر
تصمیمات اقتصادی بدون اطالع و هماهنگی با بخش خصوصی بوده و اتاق در
این تصمیمات نقشی نداشته است.
شاهد بودیم که در هفتههای اخیر دولت تصمیمی درمورد ممنوعیت
واردات برخی از کاالها گرفت .برخی فعاالن اقتصادی بر این باور هستند
که با توجه به هزینهای که این تصمیم برای واردات دارد و هزینه روانی
زیادی که به بازار تحمیل مي شود نباید بدون مشورت بخش خصوصی
این کار انجام میشد .اتخاذ چنین تصمیماتی تا چه اندازه میتواند در بازار
تاثیرگذارباشد؟

این سوال را باید از دو دیدگاه پاسخ داد .یک ،مجموعه تصمیمات اقتصادی
خلقالساعه و تغییرپذیر و تغییر در تصمیمات ،بازار را به شدت تحت تاثیر قرار
یکند .هم فعال اقتصادی
میدهــد و فعاالن اقتصادی و مردم را بیاعتماد م 
نمیتواند خود را با شرایط وفق دهد و نمیتواند تصمیم درستی برای فعالیت
خود بگیرد و هم مردم دچار سردرگمی میشوند .دو ،در مورد این مثال خاص
کــه بیان کردید ،من میپذیرم که بــا توجه به گفته آقای جهانگیری ما در
یک جنگ هستیم و شرایط خود را باید با جنگ وفق دهیم .اما اینکه ما در
جنگ اقتصادی ،ضربتی ،سریع و بدون هماهنگی و متوازن کردن تصمیمات
و تاثیرگذاری آن در بازار ،سیاستگذاری و ابالغ کنیم ،ضرر آن بیش از طی
شــدن روال منطقي تصمیمگیری است .در این تصمیم خاص برای واردات
هم عجله شــد و هم در بازار و هم بین مردم ،مسائل و مشکالت و توقعات و
انتظاراتی را به وجود آورد .به نظرم اگر در این مورد هم یک بسته پیشنهادی

دولتهادر
ایران خودشان
را قادر و دانای
مطلقمیدانند
و تصورشان اين
است كه به جز
آنها هیچکس قادر
نیستکهمسائل
را جلو ببرد و
تصمیمبگیرد.
شرایط رانت و
فسادی که به وجود
میآید و خواسته
یا ناخواسته در
تصمیماتدولتها
دیکته میشود ،نيز
بيتاثيرنیست

نکتههایی که باید بدانید
[تصمیمات سریع ،ابالغ آنها و بعد ترمیم آنها ،بیاعتمادی را در فضا به وجود میآورد.
[در بخشخصوصی تشکلها و نهادهای قوی که سیاستگذاری کالن را انجام دهند ،نداریم.
[برای کشوری مانند ایران با این حجم بزرگ اقتصاد ،بد است که تمام تشکلهای اتاق به سيصد
عدد هم نرسد.
[ممنوع کردن ورود کاال عمال قاچاق و ایجاد بازار سیاه و غیرشفاف را موجب میشود.
[برخی از کاالهای ممنوعشده بعد از برجام ،به طور انبوه توسط عده خاصی وارد کشور شده است.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوچهار ،مرداد 1397

69

روایت
کامل شامل محدودیتها و ممنوعیتها ارائه شود بهتر است .هرچند ضرر و
زیان ممنوعیتها بیشتر از محدودیتها است.

در قانون آورده شده که دولت تنها با ابزار تعرفه میتواند محدودیت
اعمال کند و ممنوعیت ورود کاال به کشور غیرقانونی است .درست است؟

قسمتقابل
توجهي از بخش
خصوصی در
سالهای گذشته
شریک رانتها
شده است و منافع
خودش را بخشی از
منافذفسادمیبیند
و متاسفانه در
برخی موارد ،لقمه
بزرگ هم به دهان
بخشخصوصی
گذاشته شده است.
بنابراین امروز تمام
بخشخصوصی
سالم و غیررانتجو
و مدافع منافع و
خیرکشورنیست

بله ،یکی از ابزارهای محدودیت تعرفه است .یکی از محدودیتها ،تخصیص
نیافتن ارز به کاالهای خاص است .این کارها بهتر از ممنوع کردن ورود کاال
به کشور اســت .ممنوع کردن عمال قاچاق و ایجاد بازار سیاه و غیرشفاف را
یکنیم
موجب میشود و شــرایط بحرانی را به وجود میآورد .اما اگر فکر م 
ممنوعیتهایــی باید اتفاق بیفتــد ،باید در یک برنامه و بســته کامل و با
دیدن تمام زوایای آن ،بررســی کمبودهای داخل کشور و هزینههایی که به
مردم تحمیل میشود و جانشــین کردن ملزومات زندگی مردم ،این اتفاق
بیفتد .آن زمان این محدودیتها قابل اجرا خواهد بود .من با ممنوعیتها و
محدودیتهای یکشبه مخالف هســتم .چراکه آثار ممنوعیتها هنوز هم
مشهود است .برخی از کاالهای ممنوعشده بعد از برجام ،به طور انبوه توسط
عده خاصی وارد کشور شده است.

در واقــع این ممنوعیتهابه نفع کســانی خواهد بود که به رانت
دسترسی دارند و این خود فساد ایجاد میکند.

بلــه ،دقیقا .در ماجرای ممنوعیت واردات خودرو این موضوع را به وضوع
میبینیم .در طول سی سال گذشته که مرتبا در جادهها آمد و رفت دارم ،تا
حاال حمل خودرو با این حجم باال را یکجا ندیده بودم .در دو ماه اردیبهشت و
خرداد ،بیشترین میزان حمل خودرو از بنادر جنوبی به داخل کشور را شاهد
بودیم .بالفاصله در تیرماه ممنوعیت واردات خودرو را شاهد بودیم .این عیان
اســت که برنامهریزی از قبل انجام شده و کسانی از رانت اطالعاتی برخوردار
بودند .این هم نوعی بیعدالتی است و باعث بیانگیزگی و نابسامانی در بازار
میشود.

چه دلیلی میتواند وجود داشته باشــد که دولت از فعاالن بخش
خصوصی نظرخواهی نکند؟ آن هم در مسائلی که به طور مستقیم با آنها
ارتباط دارد .چرا نباید آنهادر جریان تصمیمات باشند؟

به نظر من این موضوع دوطرفه اســت .از یک طرف دولت عالقهای ندارد
با نگاه بخش خصوصی آشنا شــود .زیرا دولتها در ایران خودشان را قادر و
دانای مطلق میدانند و تصورشــان اين اســت كه به جز آنها هیچکس قادر
نیست که مسائل را جلو ببرد و تصمیم بگیرد .شرایط رانت و فسادی که به
وجود میآید و خواسته یا ناخواسته در تصمیمات دولتها دیکته میشود ،نيز
بيتاثير نیســت .از طرف دیگر بخش خصوصی هم چندان همراهی الزم را
نمیکند .یکی از دالیل این است که قسمت قابل توجهي از بخش خصوصی
هم در سالهای گذشته شــریک این رانتها شده است و منافع خودش را
بخشی از منافذ فســاد میبیند و متاسفانه در برخی موارد ،لقمه بزرگ هم
به دهان بخش خصوصی گذاشــته شده اســت .بنابراین امروز تمام بخش

نکتههایی که باید بدانید
[در ممنوعیت واردات برخی کاال عجله شد و هم در بازار و هم بین مردم ،مشکالتی را به
وجود آورد.
[سیاستگذار برای صادرکنندگان به نوعی تحریم داخلی اعمال میکند.
[صادرکننده بالتکلیف است و نمیداند که ارز صادراتی را کجا میتواند استفاده و تبدیل کند.
[وقتی راهها در آنسوی مرزها را برای نقل و انتقال ارز به شدت بسته میبینیم ،در اینسو
باید راهها را باز کنیم.
[بخش خصوصی همیشه در حاشیه بوده و تصمیمات دولت و حاکمیت تاثیر جدی روی این
بخش گذاشته است.
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خصوصی ســالم و غیررانتجو و مدافع منافع و خیر کشور نیست .عالوه بر
این ،در بخش خصوصی تشکلها و نهادهای قوی که سیاستگذاری کالن را
انجام دهند ،نداریم .من به صراحت در زمانی که اتاق بودم گفتم که اتاق باید
تشکل تشکلها باشد .باید از عضومحوری خارج شود و به تشکلمحور تبدیل
شود .اتاق باید تشکلهای مختلف را تشکیل دهد .برای کشوری مانند ایران
با این حجم بزرگ اقتصاد ،بد است که تمام تشکلهای اتاق به سيصد عدد
هم نرســد .ما باید دهها و صدها برابر این عدد تشکل میداشتیم و الیههای
یگرفت تا مواضع از پایین به باال منتقل میشــد و
مختلف در آن شــکل م 
مصالح دیده میشــد و در نهایت به عنــوان صدای واحد بخش خصوصی از
تريبون اتاق ايران به مجموعه حکمرانی ارائه میشد .ضمن اینکه در اتاق هم
باید موضوع تشکلگرایی و ایجاد تشکلهای صنفی ،موضوعی و جغرافیایی و
ملی و فدراسیونها و کنفدراسیونها شکل تازهاي بگیرد و درمجموع صدای
واحدی از بخش خصوصی بلند شود .متاسفانه امروزه ،جای این صدای واحد
در کشور ،خالی است .به دلیل رانتجویی و رانتخواری و نبود صدای واحد و
نقصی که در حاکمیت هم وجود دارد ،دو طرف تمایلی به ایجاد ارتباط ندارند.

شما در حوزه صادرات فعال هستید و تصمیماتی که اخیرا در حوزه
صادرات هم گرفته شده بدون توجه به منافع بخش خصوصی بوده است.
در شرایطی که خود دولتیهامیگویند شرایط جنگی است ،آیا اعمال
محدودیتهاو ممنوعیتهابه نفع اقتصاد است؟

این تصمیمات ســریع ،ابالغ آنها و بعد ترمیم آنها ،بیاعتمادی را در فضا
به وجود میآورد و باعث تشــنج میشود .االن صادرکننده بالتکلیف است و
نمیداند که ارز صادراتی را کجا میتواند استفاده و تبدیل کند .ما در شرایطی
هســتیم که کوچکترین کارها و رفتار ارزی و نقــل و انتقال پولیمان ،زیر
ذرهبین اســت و ما نباید کاری کنیم که این فضا برای کسانی که ما را رصد
یکنند ،بازتر شود .از اینرو باید حتما مسیرهایی را برای مراودات باز بگذاریم.
م 
ما در دوره گذشته تحریم ،شبکه مویرگی برای خودمان ایجاد کرده بودیم .این
را هم در دوره جدید تحریم کامال بستهاند و با فضای جدیدی مواجه هستیم
و نمیتوانیم از تجربه گذشــته استفاده کنیم .ما امروز باید راههای جدید را
باز کنیم .راه جدید این نیســت که با محدودیتهایی که از نظر بینالمللی
ایجاد شده ،دولت هم اعالم کند که باید ارز را با شرایط جدیدي كه ما اعالم
ميكنيم وارد کنید.
این کار به نوعی خودتحریمی است؟

یکنیم .باید اجازه دهیم که صادرکننده
بله ،به نوعی تحریم داخلی اعمال م 
راههای جدیدی را پیدا کند و بر اساس بهترین راه و مسیر بتواند هماهنگیهای
الزم را برای انتقال ارز خود انجام دهد تا در چرخه اقتصادی قرار بگیرد .باید
این باور را در حاکمیت به وجود آورد که بخش خصوصی دلسوز کشور است،
یکند و از همه مهمتر ،امکان نگهداری ارز در خارج
شــرایط را خوب درک م 
کشــور را ندارد .زیرا اگر یک بار این کار را بکند ،امکان ارســال کاال و جنس
یکند که ارز را
نخواهد داشت و محدود میشــود .بنابراین شرایط ایجاب م 
منتقــل و در بازار تبدیل کند .باید اجازه دهیم راه این انتقال را خودش پیدا
کند .وقتی راهها در آنســوی مرزها را به شدت بسته میبینیم ،در این سو
راههــا را باز کنیم تا صادرکننده راه انتقال را پیدا کند .اگر این کار را نکنیم،
عمال صادرکننده بیانگیزه میشود .در این شرایط احساس وظیفه صادرکننده
کم میشود و سودآوری در مجموعه کارش را با این مشکالت دنبال نمیکند
و همه اینها باعث میشــود که صادرات کاهش پیدا کند .االن به شدت نیاز
است که صادرکننده را آزاد بگذاریم تا بتواند به راحتی و با حداقل امکانات فضا
را برای انتقــال ارز خود باز کند .البته من صددرصد موافقم که باید گزارش
این انتقال ارز به دولت و نهادهای مربوطه ارائه شود .باید فضا شفاف باشد .در
شفافیت آن ذرهای شک نیست .اما راهش را باید خود صادرکننده پیدا کند.

بخش خصوصی هم مانند همان ملت همیشه در صحنه هستند که تنها در شرایط خاص به یاد آنان میافتیم ،از آنان استمداد میکنیم و میخواهیم ریاضت
بکشند و خود را با شرایط تطبیق دهند تا انسجام ملی داشته باشند .به نظر میرسد که رئیسجمهور محترم هم تنها در شرایط خاصی به صورت واقعی به یاد
بخش خصوصی میافتند.

تعارف نداریم

ما دائما در حال خودتحریمی هستیم

در بحث حکمرانی خوب ،مفهومــی به نام گفتوگو وجود
دارد ،یعنی بر اساس حکمرانی خوب دولتها همیشه قایل به
مشورت و گفتوگو هستند .زمانی این مفهوم اتفاق میافتد
که حاکمیت اصل به رسمیت شناختن منافع و حق اظهارنظر
را پذیرفته باشد و صدای مردم یا بخش خصوصی به رسمیت
شناخته شود .یعنی باید ابتدا این باور و اعتقاد وجود داشته
باشد تا این گفتوگو شــکل بگیرد .حال آنکه شاهدیم ،به
حسین سالحورزی
صورت تاریخی در کشــور ما ،این اتفاق نیفتاده و دولتها و
حکومتها نهچندان توجهی به صدای مردم داشــتند و نه
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران
قاعدتا به بخش خصوصی به عنوان بخشی از مردم در حوزه
اقتصاد توجه نشــان دادند .روند تاریخی نشــان میدهد دولتها در ایران معموال به مشورت و
گفتوگو و شنیدن صدای بخش خصوصی تمایلی نشان ندادهاند .از نظر قانونی ،از سال  ،90بعد از
ابالغ سیاستهای اصل  44و متعاقب آن بعد از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار،
بستر قانونی این گفتوگو فراهم شد و تکلیف قانونی برای دولت و دستگاههای دولتی به وجود
آمد که بر اساس ماده  2و  3قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ،باید در مسائل حوزه کسب و
کار و اقتصاد حتما نظر تشکلها و بخش خصوصی اخذ شود .قانون تغییرات ناگهانی در رویههای
اقتصادی را منع کرده و به صراحت گفته است که حتما تصمیمات در زمان مناسب و پیش از
ابــاغ و تایید آن ،به اطالع بخش خصوصی برســد .در ابتدای دولت یازدهم و با قولی که آقای
روحانی به بخش خصوصی داد ،به نظر میرسید که دولت تدبیر و امید میخواهد این رویه را در
پیش بگیرد و گفتوگو با بخش خصوصی را باور دارد .اینطور به نظر میرسید که دولت دوازدهم
میخواهد بخش خصوصی را طرف مشورت قرار دهد .علیرغم اینکه در سخنرانیها و نشستها
روی این مسئله تاکید کردند ،اما واقعیت این است که در عمل و در بزنگاهها و موضوعات حساس و
تاثیرگذار ،نه مشورتی با بخش خصوصی شده و نه نظر این بخش اخذ و در تصمیمات اثر داده شده
است .اینطور نمایان است که همان مسئله تاریخی ،هنوز در دولتها از جمله دولت اخیر وجود
دارد ولذا گفتوگوی حاکمیت با بخش خصوصی هنوز حاصل نشده است .دلیل این امر این است
که متاسفانه در حاکمیت ما ،تصمیمگیران خودشان را عقل کل ،مرشد و معلم میدانند و فکر
میکنند که آنچه خودشان تصمیم میگیرند ،به خیر و صالح همه ملت ،به ویژه بخش خصوصی
است .بنابراین چندان به دنبال مشورت با مردم و بخش خصوصی نیستند.
در هفتهای که گذشت با ابالغ مصوبه دولت ،ورود برخی از اقالم به کشور ممنوع اعالم شد.
چنانچه از نظر قانونی این تصمیم مورد بررسی قرار گیرد ،در قانون به صراحت آمده که هرگونه
اعمال محدودیت و ممنوعیت واردات به جز از طریق تعرفهها غیرقانونی است و برای حمایت از
تولید داخل یا کنترل بازار دولت میتواند از طریق باال و پایین کردن تعرفهها ابزار کنترلی خود را
اعمال کند و روشهای دیگر نیز نهی شده است .اگر بخواهیم منطقی به مسئله نگاه کنیم ،تجربه
دنیا نشان داده است که ممنوعیتهای اینگونه در روابط دوجانبه و چندجانبه ،تاثیر منفی داشته
است .مگر اینکه مسئله امنیت ملی یا سالمت عمومی مطرح باشد .این موضوع بر روابط بینالملل
کشــور نیز تاثیر میگذارد .تصور کنید که بخش عمدهای از درآمد دولت از طیف گستردهای از
محصوالت و خدمات تامین میشــود و تمام کشورهایی که با ما در ارتباط هستند ،میخواهند
برای کاالی ما ممنوعیت ایجاد کنند .این خود نوعی تحریم است .به نظر میرسد که ممنوعیت
واردات به ویژه در طیف گستردهای که اعالم شده ،نوعی خودتحریمی است .اگر بخواهیم از منطق
بازار هم این تصمیم را بررسی کنیم ،درمییابیم که اینگونه محدودیتهای ناگهانی به جز تحمیل
شــوک به بازار و تاثیر منفی روی عرضه و تقاضا ،تاثیر دیگری نخواهد گذاشت .از طرفی ،با این
تصمیم ،نوعی رانت برای کسانی ایجاد میشود که در گذشته واردات گسترده این محصوالت را

انجام دادهاند .کســانی که ممکن است به اطالعات محرمانه در خصوص ایجاد این ممنوعیتها
دسترسی داشتهاند یا این کاالها را احتکار کرده باشند .همچنین ،در شرایطی که امکان تامین و
عرضه کافی محصوالت نباشد ،اعمال این محدودیتها غیرمنطقی است.
منطق حکم میکند ،در شرایطی که دولت میخواهد ممنوعیتی ایجاد کند و تصمیم بزرگی
بگیرد ،پیوســت عواقبسنجی برای آن تهیه شود .یعنی پیش از اعالم ممنوعیت ،اثرات آن در
بازار و زنجیره مرتبط با محصول بررســی شود .اما روال تاکنون بر این بوده که بررسی عمیق و
کارشناسی در خصوص تصمیمات اینچنینی صورت نمیگیرد .بخش خصوصی نیز به صورت
گسترده و ویژه مورد مشورت قرار نمیگیرد .منظور این نیست که اگر واردات محصولی ممنوع
شد به ذینفع و یا تشکل واردکننده آن کاال خبر بدهند .بله این گفته از این جهت است که باید
به صورت جامعتر ،اثرات محدودیتها را در زنجیرههای جانبی و صنایع پاییندستی و باالدستی
در نظر گرفت .این همان چیزی اســت که تا به امروز انجام نشــده است .بنابراین میبینیم که
تصمیمات در کشور به صورت آزمون و خطا است و در طول زمان تغییر میکند و این ما هستیم
که در دور تسلسل میافتیم.
به خاطر دارم که آقای رئیسجمهور در دوره اول انتخابات ریاســتجمهوری در ســال ،92
کتابچه آبیرنگ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در تبلیغات تلویزیونی خود باال گرفتند
و یکی از نقدهایی که به دولت قبل از خود وارد کردند این بود که این قانون که کف خواستههای
بخش خصوصی اســت ،اجرا نشده و به آن توجه نشده است و یکی از برنامههای دولت خود را
اجرای کامل آن معرفی کردند .با بررسی کارنامه دولت بعد از پنج سال ریاستجمهوری ایشان و
گزارش نظارتی مجلس ،درمییابیم ،حتی  50درصد این قانون اجرا نشده و خود مصداق بارزی از
عملکرد اقتصادی دولت است .ایشان در پنج سال گذشته چند دیدار با بخش خصوصی داشتند و
در اتاق با آنان گفتوگو کردند تا نظراتشان را بگیرند و از ظرفیتهای آنان استفاده کنند؟ عبارتی
را اخیرا آقای جاللپور به کار برده بودند با این مفهوم که نگاه دولت به بخش خصوصی مانند چرخ
پنجم خودرو است که تنها در صندوق عقب نگه میدارند .در مقام مقایسه ،بخش خصوصی هم
مانند همان ملت همیشه در صحنه هستند که تنها در شرایط خاص به یاد آنان میافتیم ،از آنان
استمداد میکنیم و میخواهیم ریاضت بکشند و خود را با شرایط تطبیق دهند تا انسجام ملی
داشته باشند .به نظر میرسد که رئیسجمهور محترم هم تنها در شرایط خاصی به صورت واقعی
به یاد بخش خصوصی میافتند .به نظرم اگر دولت میخواهد نوع تعامل و همکاری خود را با بخش
خصوصی به معنای واقعی نشان دهد باید اقدامات شفافتر ،عملیتر و عینیتری انجام دهد که از
مرحله تعارف فاصله داشته باشد.

نکتههایی که باید بدانید
[بر اساس حکمرانی خوب دولتها همیشه قایل به مشورت و گفتوگو
هستند.
[دولتها در ایران معموال به مشورت با صدای بخش خصوصی تمایلی
نشان ندادهاند.
[در شرایطی که دولت میخواهد ممنوعیتی ایجاد کند ،باید پیوست
بسنجی برای آن تهیه شود.
عواق 
[ممنوعیت واردات به ویژه در طیف گستردهای که اعالم شده ،نوعی
خودتحریمیاست.
[در حاکمیت ما ،تصمیمگیران خودشان را عقل کل ،مرشد و معلم میدانند.
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روایت

بازی دولت با بخش خصوصی

ممنوعیت واردات بیش از  1300نوع کاال بدون مشورت با فعاالن اقتصادی بود

تصمیمگیری پشــت درهای بســته بدون توجه به نظر
بخش خصوصی روایت تلخی اســت کــه از اواخر دولت
یازدهم شدت گرفت و دولت دوازدهم به صورت عادی و
دور از بخشنامههای نمادین ،عدم توجه به فعاالن بخش
خصوصــی را در برنامه کاری خود قــرار داده؛ روایتی که
ممنوعیتهای ناگهانی در برخی بخشهای اقتصادی را به
همراه داشته است .هرچند اقتصاد کشور به دلیل تالطمات
فرهاد احتشامزاد
سیاسی ایران با جهان در وضعیت مناسبی به سر نمیبرد و
به همین دلیل دولت تصمیم گرفته که با رویکرد دستوری
رئیس فدراسیون واردات
بر این تالطمات فائق شــود ،اما تجربه نشان داده است،
ممنوعیتهایی از این دست و رفتارهای دستوری در اقتصاد نمیتواند به بهتر شدن شرایط
اقتصادی کشور کمک کند.
اعالم دستوری ممنوعیت واردات بیش از  1300نوع کاال به کشور یکی از همین تصمیمات
یکشبه است که بدون اخذ نظر بخش خصوصی صورت گرفته است .در حالی ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی اعالم کرده با هدف صرفهجویی ارزی ،واردات کاالهای غیرضروری و دارای
مشابه داخلی به کشور ممنوع است که فعاالن اقتصادی در دو ماه گذشته طی جلسات متعدد
در حال یافتن راهحلهای متناسب برای نرخ ارز و شرایط کنونی اقتصاد کشور بودند.
از سوی دیگر در شرایطی دولت معتقد است که ممنوعیت واردات این تعداد کاال به کشور
موجب صرفهجویی ارزی میشــود که این اقالم در سال گذشته تنها  7درصد از کل کاالی
وارداتی به کشور را تشکیل دادهاند ،این موضوع نشاندهنده آن است که صرفهجویی ارزی
دولت به صورت کارشناسی صورت نگرفته است و این موضوع یک دلیل بیشتر ندارد و آن
بیتوجهی به نظر بخش خصوصی در تصمیمگیریهای مدیریتی کشور است .بر این اساس
این پرسش مطرح میشود که در تصمیمات کالن کشوری که تبعات بسیاری برای اقتصاد
کشور و مصرفکنندگان دارد آیا کسانی که اطالعات و تجربه بیشتری دارند باید حضور داشته
باشــند یا تصمیمگیرانی که تنها جوانب سیاسی مسائل را مدنظر دارند و سیاست را دروازه
اقتصاد میدانند؟ سوال مهمتر اینکه افرادی که کیفیت اطالعات بهتری دارند باید در چنین
تصمیمات مهمی دخالت داشته باشند یا اینکه فرمولهای سیاسی و دور از واقعیات دادههای
اقتصادیتعیینکنندهمحاسباتاقتصادیهستند؟
در شرایطی دولت تصمیمگیریهایی از این دست ،مستقل از کنشگران اقتصادی صورت
میدهد که دولتها وظیفه اصلی خود را که همان سیاســتگذاری بر مبنای علم و منطق
است ،در دهههای اخیر مورد غفلت قرار دادهاند ،این غفلت ناشی از میل برخی افراد به تداوم
یافتن موقعیتهایی اســت که در آن قرار دارند .آنها برای سرپوش گذاشتن بر سیاستهای
غلط ،چارهای جز مداخله و تحمیل نظرات خود نمیبینند و همین موضوع است که موجب
میشــود آییننامه و دستورالعملهای متعدد دولتی در شرایط کنونی اقتصاد کشور نتواند
اثربخش باشد .حال آنکه اگر آداب سیاستگذاری منطقی و اصولی از ابتدا رعایت شود نهتنها
اقتصاد کشور با مشکل مواجه نمیشود بلکه بازار نیز دستخوش تنشهای متعدد نمیشود.
دولت یک روز برای حمایت از کاالی داخلی در مقابل کاالی خارجی ،دیوار تعرفه را باال
میبرد و روز دیگر به منظور صرفهجویی ارزی ممنوعیت ورود کاال را رقم میزند ،در حالی که
هیچکدام از این تصمیمات نتوانسته موفقیتی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد .حال
آنکه دولتمردان به منظور مبارزه با قاچاق مقررات سختگیرانهای نیز وضع کردهاند با وجود این
نیز فرایندها آنگونه که مدنظر سیاستمداران است پیش نمیرود و همچنان شاهد افزایش
قاچاق کاال به کشور هستیم.
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شاید به عنوان مثالی زنده و بارز بهتر است تصمیم یکسانسازی نرخ ارز بر مبنای ۴۲۰۰۰
ریال در فروردینماه ســال جاری را نام ببریــم .اگرچه فعاالن بخش خصوصی با تجربیات
مکتسبه و درک کنش و واکنشهای بازار به خوبی عدم قابلیت اجرای آن و ضرورت تشکیل
بازار ارز موازی را از همان ابتدا اعالم کردند و با ترشــرویی و عصبانیت دولت و اتهام به عدم
درک کافی روبهرو شدند ،اما اکنون بعد از گذشت دو ماه از اتخاذ این تصمیم اشتباه و بروز
خسارات فراوان در منابع ارزی کشور و بروز رانتها و فسادهای مرتبط با این تصمیم ،شاهد
دســت برداشتن دولت از لجبازی و کنار گذاشتن حس برخورداری از عقل خدادادی ویژه و
اجرای تصمیم صحیح اقتصادی برای تشــکیل بازار موازی هستیم .خاطرنشان می کنم که
متاسفانه بخشی از ثمره خسارت ارزی وارده به منابع کشور و التهابات بازار امروز در سفره ملت
و عرصه فعاالن بخش خصوصیای نمایان شده است که از ابتدا در بروز این نتایج بیتقصیر
بودهاند.
اقتصــاد ایران از فقدان تصمیمگیریهای منطقی ،تجربی و علمی رنج میبرد از این رو
مجموعه سیاســتهایی که در اقتصاد ما تدوین شده است به خصوص در سالهای اخیر،
مجموعهای از تصمیمهای شخصی و بدون پشتوانه کارشناسی است که بیشتر این سیاستها
نیز محصول تصیمات افرادی با دانش علمی بسیار اندک بوده که اقتصاد کشور را دچار نوعی
هرج و مرج کرده است .این هرج و مرج نیز منجر به عدم قطعیتهایی شده که متأسفانه در
وضعیت اقتصاد کشور به وضوح دیده میشود .این همه در حالی است که شرط الزم برای آغاز
فعالیتهای اقتصادی توسط فعاالن بخش خصوصی ،برخورداری از حداقلهایی از نظر ثبات
و آرامش خصوصا در حوزه تصمیمات ملی است؛ آرامش و ثباتی که برقراری آن قطعا با ابالغ
چندین آییننامه و دستورالعمل مختلف و متناقض میسر نخواهد بود .این قبیل تصمیمات
از منظر یک کنشــگر اقتصادی داخلی و خارجی ،عدم قطعیت در سیاستها و رویکردهای
اقتصادی تلقی میشود و به هیچ وجه مایه دلخوشی نیست.
همه این موارد به این دلیل است که فعاالن اقتصادی بخش خصوصی به عنوان متخصصان
واقعی بازار ،در فرایندهای تصمیمسازی ،مشارکت داده نمیشوند و حتی به نظرات آنان نیز
توجهی نمیشود .تشکلها و انجمنهای تخصصی به هیچ عنوان حضور تعیینکنندهای در
تصمیمگیریها ندارند .این در حالی است که از منظر اقتصادی آنچه به عنوان تصمیم اتخاذ
میشود باید محصول کنش و واکنش و تاثیر و تاثراتی باشد که در الیههای مختلف جامعه رخ
میدهد .در حالی دولت معتقد است که سیاست ممنوعیت واردات برای کاالهای غیرضروری
یک بخــش جامعه را هدف قرار میدهد که اینچنین نیســت .در واقع تصمیماتی از این
جنس به جز مصرفکنندگان ،موجب بروز چالش در تداوم فعالیت فعاالن اقتصادی و مشاغل
ایجادشــده از سوی آنها میشود .موضوع مهم دیگر اینکه دولت باید مظهر اراده عمومی در
جامعه به نفع تمامی گروههای اجتماعی باشد .این را که تصور دولتمردان این است که واردات
بخشی از کاالها به کشور غیرضروری است باید براساس شناختمان از فضای جامعه صورت
دهیم و این مهم صورت نمیگیرد مگر اینکه شناخت درستی از بازار ،مصرفکنندگان کاالها،
شرایط ورود کاال و علیالخصوص ارتباطات واقعی بینالمللی منتجه از تحریمهای برجامی
ناشی از رفتار قلدرمآبانه امریکا داشته باشیم.
در صورتی که بخش خصوصی امکان حضور و نقشآفرینی در تصمیمات مهم را دارا باشد
و بتواند اولویتها و دغدغههای خود را در تصمیمات دولتی لحاظ کند قطعا موفقیت دولت
در اجرای برنامههایش از جمله صرفهجویی ارزی بهتر پیش خواهد رفت .از این زاویه به نظر
میرسد مشکل اصلی اقتصاد ایران را باید جایی فراتر و دورتر از حوزه اقتصاد جستوجو کرد؛
مشکل اصلی اقتصاد ایران در فرایند و شیوه تصمیمسازی و تصمیمگیریهای کالن است که
همه بخشها را با چالش جدی مواجه کرده است.

 ................................راهربد ................................
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صدای واحد

عکس :رضا معطریان

تضاد منافع در بخش خصوصی طبیعی است و از این رو نباید انتظار داشت که گفتمان در این بخش واحد باشد .این روزها بخش خصوصی بر اهداف واالیی همچون
آزادسازی اقتصاد ،شفافیت اقتصادی ،خروج دولت از تصدیگری و مبارزه با رانت و فساد متمرکز شده است .اهدافی که هر گروه با هر منافعی خواهان آن هستند .اما
غیبت صدای واحد در بخش خصوصی نمیتواند به منزله ناتوانی این بخش باشد .چراکه هرجا میداندار بوده توانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد .بنابراین بخش
خصوصی واقعی برای حضور در رقابت سالم همیشه حاضر است .به شرطی که سیاستگذار ،به واسطه سیاستگذاری اشتباه این فرصت را از بین نبرد.
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گفتمان بخش خصوصی چیست؟ آیا بخش خصوصی اصوال نیاز
به گفتمان واحد دارد؟ برخی از کارشناسان بر این باورند که نمیتوان
از بخش خصوصی انتظار داشــت که گفتمان واحدی داشته باشد.
چراکه در این بخش ،نهتنها فعالیتهای مختلفی انجام میشود که
لزوما منافع مشترکی ندارند .بلکه اغلب دارای تضاد نیز هستند .همین
تضاد منافع اســت که مانع ایجاد گفتمان واحد میشود .دراینباره
اتاقهای بازرگانــی در ایجاد تفاهم و توازن بین ذینفعان مختلف،
یکی از مهمترین نقشهای خود را ایفا میکنند .از این رو مسئولیت
ســنگینی بر عهده دارند .کارشناسان نیز بر این باورند که چنانچه
تضاد منافع در بخش خصوصی ناشی از سیاستگذاریهای اشتباه
و رانتی دولتها باشد ،میتواند نگرانکننده باشد .به این معنی که
سیاســتهای اشتباه ،منافع گروهی را به دنبال داشته باشد و گروه
دیگر نتواند به واســطه همین سیاست ،میدانداری کند .البته این
تضاد منافع نیز نافی توانایی بخش خصوصی نیست .اتفاقا هرگاه به
بخش خصوصی اعتماد شده و این بخش توانسته در عرصههای مهم
اقتصادی وارد شود ،نمایشی از توانمندیهای خود را به رخ دولتیها
کشانده است .در حال حاضر نیز در بخشهایی که هنوز دولتیها وارد
آن نشدهاند ،خصوصیها توانستهاند کارنامه درخشانی از خود بر جای
بگذارند .اما مشکل از آنجا شروع میشود که بعد از اجرایی شدن اصل
 44قانون اساسی  ،شــرکتهایی وارد عرصه اقتصاد شدهاند که نه
متعلق به دولت و نه خصوصی هستند .اینها شرکتهای شبهدولتی
یا به عبارتی دیگر خصولتی هســتند که این روزها راه رقابت را بر
بخش خصوصی بستهاند .گفتمان واحد بخش خصوصی طی سالها،
خصوصیسازی بود .اما نه به این شیوه؛ فریادهای آنها هم به جایی
نرسیده است .از این رو خصوصیسازی دیگر در گفتمان واحد بخش
خصوصی جایی ندارد .شاید این سوال متبادر به ذهن باشد که بخش
خصوصی با توجه به تضاد منافعی که دارد ،بهتر است در خصوص
چه مواردی اتفاق نظر داشته باشد؟ صدای واحدی که از سوی بخش
خصوصی به گوش میرســد ،باید چه محتوایی داشته باشد؟ امروز
آنچه فعاالن اقتصادی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم پشت هر
تریبونی مطالبه میکنند ،با مفاهیمی چون آزادســازی اقتصادی،
مقرراتزدایی ،مبارزه با فساد ،خروج دولت از تصدیگری و مواردی از
این دست سر و کار دارد .مفاهیمی کالن که هیچ فعال اقتصادیای
نمیتواند آن را برای رسیدن به اقتصادی سالم ،مطالبه نکند .شاید
رســیدن به این خواستهها به زودی میسر نباشد ،اما مطالبات آنها
میتواند آغاز یک عزم جدی برای رسیدن به نقطه مطلوب باشد .از
ســوی دیگر بخش خصوصی نیز باید آمادگی آن را داشته باشد که
پشت این مطالبات محکم بایستد و خود را نیز برای حرکت در این
مسیر آماده کند.
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اختاپوسهای
اقتصاد ایران
گفتمان بخش خصوصی
سازی نیست

خصوصی
پیش از بحث در خصوص گفتمان بخش
خصوصی ،باید تعریف واضح و روشنی از
آن ارائه و چارچوبهای آن معین شود .اگر
گفتمان به منزله خواسته عمومی فعاالن
اقتصادی ،اجتماعــی و  ...در نظر گرفته
شــود ،ضرورت یــادآوری اینکه در هیچ
صنف و حوزهای یک خواسته واحد وجود
پدرام سلطانی
ندارد ،ضروری است .زیرا طبیعتا هر صنف
در درون خــود ،از نوعــی تنوع برخوردار
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران
است .به طور مشخص در ارتباط با بخش
خصوصی ،از یک کاسب جزء تا واردکننده بزرگ ،از یک تولیدکننده کوچک تا
یــک کارخانهدار ،از یک گلخانهدار هزار متری تا یک باغدار و کشــاورز چند ده
هکتاری ،از یک معدنکار با کارگرانی که حتی با دست کار میکنند تا واحدهای
معدنی دارای صدها دستگاه و ماشینآالت استخراج معدن ،همگی زیر چتر بخش
خصوصی نامگذاری میشــوند و طبیعتا جنس خواستههای آنها نیز با یکدیگر
یکسان نیست .در عین حال شــاید بتوان وجوه مشترکی را با مقداری اغماض
و چشمپوشــی برای بخش خصوصی در نظر گرفت .میتوان به طور مشــخص
از آزادســازی ،مقرراتزدایی ،مبارزه با فساد ،خروج دولت از تصدیگری و امثال
آنها نام برد.
ی میدانند .در حالی
برخی افراد گفتمان بخش خصوصی را خصوصیســاز 
ی خواسته مقدم و اولویتدار بخش خصوصی
که در حال حاضر خصوصیســاز 
نیست .بخش خصوصی که به ادبیات این حوزه آشنایی دارد ،بر این باور است که
ی در کشور
اولویت اقتصاد ما ،آزادسازی است و آنچه که با عنوان خصوصیساز 
اتفاق افتاد ،اقتصاد کشور را از شرایط بد به شرایط بدتر کشاند .زیرا ،ابتدا آزادسازی
ی نبود .واگذاری بدون برنامه
انجام نشد و واگذاری واحدها به معنای خصوصیساز 
انجام گرفت و در آن رانت و فساد ایجاد شد و در نهایت منجر به بزرگتر شدن
بخش عمومی غیردولتی و بخش دولتی شــد .از این رو به اعتقاد نگارنده ،امروز
ی نمیتواند محرو خواستهها و گفتمان بخش خصوصی قرار گیرد.
خصوصیساز 
زیرا این یک برنامه شکستخورده در اقتصاد ایران است .برنامهای است که علیه
بخــش خصوصی و اقتصاد ایران کارکرد دارد .درون آن کانونهای قدرتی ایجاد
شده که اختاپوس اقتصاد ایران شدهاند.
هرچند شاید خواستههای بخش خصوصی در درون به ظاهر با یکدیگر یکسان
نباشد اما این ناهماهنگی در این بخش نمیتواند به منزله ناتوانی بخش خصوصی
باشد .هرچند بخش خصوصی ،به صورت آنی و کوتاهمدت ،توانایی جایگزینی با
دولــت در پروژههای عظیم را ندارد ،اما میتواند به تدریج این کار را انجام دهد.
به عبارتی دیگر توانمندی بخش خصوصی میتواند با گذشت زمان خود را نشان
دهد .چه در پروژههای بزرگ و چه در بخشهای مولد بزرگ .بخش خصوصی

بخش خصوصی حوزه وسیعی از مشاغل و فعاالن اقتصادی با منافع گوناگون و حتی در مواردی متضاد را در بر میگیرد .برای مدیریت تضاد منافع باید
ساز و کار وجود داشته باشد که اتفاقا در این دوره از اتاق ،یکی از موضوعاتی که برای نخستین بار وارد گفتمان داخلی اتاق بازرگانی شد و در برنامه
چهارساله آن قرار گرفت ،ایجاد ساز و کارهای مدیریت تضاد منافع در بخش خصوصی بود که میتوان برای آن نهادسازی کرد.

در ایران مصداق فردی است که تا مدتها تنها فرصت شنا کردن در یک حوض
را داشته و یکباره بخواهد در اقیانوسهای بزرگ شنا کند .مسلما این امر شدنی
نیست .باید مرحله به مرحله فرد را برای حضور در عرصههای عظیم آماده کرد.
بخش خصوصی ایران نیز این شرایط را دارد و توانمند شدن آن نیازمند زمان و
نقشه راه است .وقتی از خروج دولت از تصدیگری صحبت به میان میآید ،به این
معنی نیست که دولت یکشبه این کار را انجام دهد .نگاه خیالی به موضوع نداریم.
دولت نمیتواند یکشبه خود را از هر نوع تصدیگری خلع کند و متناظر با آن
بخش خصوصی همه آنها را به عهده بگیرد و با کیفیت مطلوبتری انجام دهد .اما
طبیعتا برای نیل به این هدف باید تعریف ،نقشه راه ،گامبندی و زمانبندی وجود
داشته باشد و دولت این کار را به آرامی انجام دهد .اکنون وضعیت بیسر و سامانی
حاکم است .دولت ،در ظاهر در جایی از تصدیگری خارج میشود و در جاهای
دیگری وارد تصدیگری میشــود یا آنجا را که خارج میشود به مجموعههایی
واگذار میکند که به نوعی وابسته به خودش هستند و تنها یک طبقه واسط در
این تصدیگری ایجاد خواهد شد و پیچیدگی را بیشتر میکند.
اما بخش خصوصی چارهای غیر از ورود به گود ندارد .اقتصاد کشــور هم
چارهای غیر از این ندارد .تحویل کارها به بخش خصوصی یک گزینه نیست.
این یک اجبار برای کشور است .پس باید این شرایط ایجاد شود .در ابتدا باید
تصدیگری تعریف و انواع آن در دولت و حاکمیت احصا شود .البته باید با اراده
و قاطعیت در این راه گام نهاد .تمام مســئوالن دولتی که از خصوصیسازی
صحبت میکنند ،در عمل به آن متعهد و وفادار نیســتند .حتی یک استثنا
را نمیتوان برای این موضوع نام برد .حتی یک فرد نیز در پانزده ســالی که
در اتاق بازرگانی فعالیت داشــتم و نماینده بخش خصوصــی بودم ،در اجرا
همعقیده با بخش خصوصی نبوده است .در سالهای گذشته مسئوالنی که در
رأس قدرت نبودند ،ابراز عقیده و اظهار موافقت میکردند .زمانی که به قدت
یو
بازمیگشتند ،همان رفتار پیشینیان را ادامه میدادند .باور خصوصیساز 
واگذاری تصدیگری دولت به بخش خصوصی در کشور وجود ندارد و در حد
شــعاری است که در حال لوث شدن است .وقتی پشت شعار انحراف و رفتار
متضاد باشد ،مانند زنگی گوشخراش انسان را آزار میدهد.
همانطور که بیان شــد ،بخش خصوصی حوزه وسیعی از مشاغل و فعاالن
اقتصــادی با منافع گوناگون و حتی در مواردی متضــاد را در بر میگیرد .برای
مدیریت تضاد منافع باید ســاز و کار وجود داشته باشد که اتفاقا در این دوره از
اتاق ،یکی از موضوعاتی که برای نخستین بار وارد گفتمان داخلی اتاق بازرگانی
شد و در برنامه چهارساله آن قرار گرفت ،ایجاد ساز و کارهای مدیریت تضاد منافع
در بخش خصوصی بود که میتوان برای آن نهادسازی کرد .میتوان فدراسیونی
از تشــکلهای اتاق بازرگانی ایجاد کرد که اعضای آن بر ســر مواردی که تضاد
منافع دارند با هم گفتوگو و توافق کنند .برای مثال میان تولیدکنندگان سنگ
آهن و تولیدکننده فوالد همواره تضاد منافع وجود دارد .راهکار این است که این
فعاالن اقتصادی بین خود نهادی ایجاد کنند و با هم به تفاهم برســند و نقطه
میانی را انتخاب کنند .طبیعی است ،جایی که تضاد منافع وجود دارد ،هیچگاه
دو طرف صددرصد راضی نمیشــوند .بنابراین باید به یک نقطه مرضیالطرفین
برسند .اتاق ،جای تشکیل این نهادها است و در کنار این نهادها میتوان چارچوب،
دستورالعمل و قواعدی را تعریف کرد که جایی که تضاد وجود دارد ،ابتدا نقطه
بهینه شناسایی شود و بعد آن را هدف قرار دهیم .شناختن نقطه بهینه یعنی،
بدانیم در چه موقعیتی بایستیم که منافع ملی بهینه شود و بیشترین میزان ارزش
افزوده ،اشتغال ،صیانت از منابع ،صیانت از محیط زیست و رشد اقتصادی کشور
را به همراه داشته باشد .اینها از پیچیدگیهایی برخوردار است که نیاز به کار و
مطالعه دارد و ما در کشور ،تجربه آن را نداریم .در این دوره هم به این روی آوردیم
که در کنار موارد گفتهشده ،استراتژی توسعه اقتصادی کشور را با بهرهگیری از
موسسات مشاوره بینالمللی تراز اول مطالعه کنیم و نهایتا به رشته تحریر درآوریم.

اما صراحتا بگویم که موفق نشدیم .زیرا نهادهای حاکمیتی ذینفع این موضوع،
ما را برحذر میدارند که از مشاور خارجی استفاده کنیم .بیگانههراسی که در تفکر
حاکمیتی ما وجود دارد نمیگذارد ما از تجربه دیگران اســتفاده کنیم .بنابراین،
کار یک سال و نیمهای که برای مطالعه و بررسی طی کردیم ،عقیم مانده است.
این جای تاسف دارد .تا زمانی که سندی نداشته باشیم ،نمیتوانیم نقاط بهینه را
شناسایی کنیم و به آن سمت حرکت کنیم.
ازسوی دیگر این روزها باب شده که بخش خصوصی را به دو بخش مولد و
غیرمولد تقسیم کنند .این اصطالحی است که شاید در کشور ما خیلی برجسته
شده است .در کشورهایی که اقتصاد چارچوب سالمی دارد ،رانت و بیثباتی در آنها
وجود ندارد و حضور دولت در اقتصاد زیاد نیست ،حساسیت در بخش خصوصی
دیده نمیشود .اما در کشور ما بخش خصوصی حساس شده است .زیرا گروهی
از بخش خصوصی که کارهای تولیدی ،بیشتر تولیدات کاال و نه خدمات ،انجام
میدهند ،بیشتر در معرض آسیب ناشی از قوانین و مقررات و بیثباتی اقتصاد و
محیط نامناسب کسب و کار قرار دارند .اما در مقابل ،بخشی از بخش خصوصی که
فعالیت بازرگانی و خدماتی انجام میدهند ،به ویژه بخشی که به صورت قانونگریز
فعالیت میکنند مانند آن دسته که مالیات نمیدهند ،کار زیرپلهای انجام میدهند
و شــفافیت ندارند و بیشتر تحت عنوان دالل در اقتصاد ما شناخته شدهاند ،به
عنوان بخش غیرمولد شناسایی میشوند و این فرصتطلبی در بخش مالیاتگریز
که رویکرد سیالیت در اقتصاد دارد و به سمت امتیاز و رانت میرود ،چهره بخش
خصوصی را مخدوش کرده و این خدشه را به بخش بازرگانی قانونمند و بخشی
که جزء تفکیکناپذیر اقتصاد است و سهم زیادی در اشتغال دارد هم ،تسری داده
است .بشخصه معتقدم که هرچقدر اقتصاد بتواند به سمت شفافیت بیشتر و درجه
بهبود باالتر محیط کسب و کار پیش برود ،این عناوین کمتر به چشم میخورد
و مورد استفاده قرار میگیرد .زمانی که رانت ایجاد نشود ،هرکس باید بر اساس
خالقیت و مدیریت خود فعالیت داشته باشد و سود کسب کند .زمانی که شفافیت
باال باشــد ،دیگر فرار مالیاتی و گرفتن امضای طالیی و پرداختهای فسادآمیز
محدود میشود و بنابراین فرصتطلبی در اقتصاد کاهش مییابد .لذا ،عمال شرایط
بد اقتصاد کشور و سایر بخشها که بر اقتصاد تاثیر میگذارد ،این مرزبندیها را
در بخش خصوصی زیاد و پررنگ کــرده و ناراحتی و بغض را در داخل خانواده
بخش خصوصی ایجاد کرده اســت .این وضعیت را در ســایر اقشــار کشور هم
میبینید .در حوزه هنر هم اگر ورود کنید ،برخی به نام هنرمندان رانتی و برخی
مردمی شناخته میشوند .در بخش فرهنگ نیز همینطور .این در حالی است که
هرچقدر به سمت حکمرانی خوب پیش رویم ،یکپارچگی در کشور بیشتر میشود
و سرمایه اجتماعی افزایش مییابد و به موازات آن ،جناحبندیها و مرزبندیهای
درون جامعه کاهش پیدا میکند .در مقابل ،هرچقدر از استانداردهای حکمرانی
خوب فاصه بگیریم و به عبارتی وضعیت عمومی کشور خوب نباشد و راهبردها
به سمت توسعه و رفاه عمومی نباشد ،این مسائل بیشتر نمود پیدا میکند.

هرچندشاید
خواستههایبخش
خصوصی در درون
به ظاهر با یکدیگر
یکسان نباشد اما
این ناهماهنگی در
این بخش نمیتواند
به منزله ناتوانی
بخشخصوصی
باشد .هرچند
بخشخصوصی،
به صورت آنی و
کوتاهمدت ،توانایی
جایگزینی با دولت
در پروژههای
عظیم را ندارد ،اما
میتواند به تدریج
این کار را انجام
دهد

نکتههایی که باید بدانید
ی خواسته مقدم و اولویتدار بخش خصوصی نیست.
[ در حال حاضر خصوصیساز 
ی و واگذاری تصدیگری دولت به بخش خصوصی در کشور وجود ندارد
[ باور خصوصیساز 
و در حد شعار است.
[در هیچ صنف و حوزهای یک خواسته واحد وجود ندارد ،زیرا طبیعتا هر صنف در درون
خود ،از نوعی تنوع برخوردار است.
[زمانی که شفافیت باال باشد ،فرار مالیاتی و گرفتن امضای طالیی و پرداختهای فسادآمیز
محدود میشود.
[ گروهی از بخش خصوصی که کارهای تولیدی انجام میدهند ،بیشتر در معرض آسیب قرار دارند.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوچهار ،مرداد 1397

75

راهربد

گفتمان بخش خصوصی از نگاه دکتر فرشاد فاطمی

خطر سیاستگذاری اشتباه
دکتر فرشاد فاطمی معتقد است رسیدن بخش خصوصی به گفتمان واحد انتظاری نابجاست .چراکه زیرمجموعههای این بخش منافع یکسانی را دنبال نمیکنند .اما نکتهای که از نگاه او
در اینباره میتواند خطرناک باشد ،عدم توافق و تفاهم بخش خصوصی ،ناشی از اشتباه در سیاستگذاری و ایجاد رانت است .بنابراین بیش از آنکه بخش خصوصی در اینباره نقشآفرین
باشد ،سیاستگذار است که موجب تعارض منافع در بخش خصوصی میشود .البته این اقتصاددان در عین حال اعتقاد دارد که نداشتن گفتمان واحد ،میتواند رقابتپذیری این بخش را
تحت تاثیر قرار دهد .ولی هنوز هم جای امیدواری وجود دارد که خصوصیها به تدریج بتوانند جای دولتیها را در اقتصاد بگیرند .البته فاطمی میگوید که همیشه هم رقابت بین بخش
خصوصی و دولتی ،مخرب و یکطرفه نیست .آنچه که مخرب است ،استفاده از فرصتهای ویژه برای محدود کردن رقابت است.

در سالهای گذشــته بخش خصوصی نقش پررنگتری در اقتصاد کشور
داشــته است .آیا در این برهه زمانی ،این بخش توانسته گفتمان واحدی داشته
باشد؟

این گفته که بخش خصوصی در این سالها تقویت شده ،درست است .اما رسیدن
بخش خصوصی به گفتمان واحد در تمام موارد ،ممکن است انتظار نادرستی باشد.
اینکه انتظار داشته باشید بخش خصوصی حرف و مطالبه واحدی داشته باشد ،درست
نیست .کســب و کارهای مختلف منافع متفاوتی دارند .برای مثال ،امروزه تعارض
تاکســیرانها با اسنپ و تپسی را شاهد هستیم .به نوعی هردو بخش خصوصیاند
ولی دچار تعارض منافع هستند .لزوما هم نیاز نیست که در این حوزه حرف یکسانی
بشنویم .فرض کنید اگر معادن سنگ آهن و شرکتهای فوالد خصوصی شوند ،منافع
متعارض با هم دارند .بنابراین دو نکته را در این باب میتوان متذکر شــد .اول اینکه
الزم نیست انتظار داشته باشیم همه بخش خصوصی در تمام موضوعات حرف واحدی
بزنند .دوم اینکه آنجایی این تعارض نگرانکننده میشود که عدم توافق و تفاهم بخش
خصوصی ،ناشی از اشتباه در سیاستگذاری و ایجاد رانت باشد .در اینجاست که باید
نگران باشیم .اگر سیاستی اتخاذ میکنیم که منجر به رانت میشود ،سیاست غلطی
است و بخش خصوصی به این دلیل دچار تعارض منافع میشود .برای مثال ،در بحث
سیاســتگذاری ارزی ،وقتی میخواهیم از تعیین قیمت ارز توسط بازار جلوگیری
کنیم و عمال به ســمت راههای دیگری برای تعیین قیمت ارز برویم ،صادرکننده و
وارد کننده ،منافع متعارض با هم پیدا میکنند .منافع متعارضی که قاعدتا نباید ایجاد
میشد ،اما به دلیل اشتباه در سیاستگذاری ،بروز کرده است .واردکننده عالقهمند

نکتههایی که باید بدانید
[همه افراد وقتی بر مسند مینشینند ،میگویند که میخواهیم بخش
خصوصی را توسعه دهیم.
[واژه مخرب نمیتواند با رقابت همراه باشد.
[توسعه دادن رقابت به هیچ عنوان ما را دچار مشکل نمیکند؛ به شرطی
که در فضای شفاف باشد.
[باید از تجربه دنیا یاد بگیریم .اما الگوبرداری یک به یک هم صحیح
نیست.
[احتماال در کسب و کارهای نوین اینترنتی بخش خصوصی پیشرو است.
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به پایین بودن قیمت ارز است و صادرکننده تمایل دارد قیمت ارز افزایش پیدا کند.
دقت کنیم که در یک بازار ارز که با عرضه و تقاضا کار میکند این منافع متعارض
فرصت بروز ندارند ،ولی در شرایطی که نرخ ارز ابزار سیاستگذاری میشود ،دو گروه
با منافع متعارض در جهت منافع خود تالش بر تاثیر بر سیاستگذار خواهند داشت.
اینجاست که تعارض منافع و نبود صدای واحد به اقتصاد ضرر میزند .این مشکل از
جایی به وجود میآید که سیاســتگذاری به خطا میرود و فرصت تعارض منافع را
به وجود میآوریم .بنابراین در برخی موارد این تعارض مانع از ایجاد صدای واحد در
بخش خصوصی میشــود .اجازه دهید مثال دیگری بزنم .وقتی برای کسب و کارها
موانع ورود ایجاد میکنیم و ادارات دولتی و اصناف را مرجعی برای اخذ مجوز معرفی
میکنیم ،کسانی که مجوز را در گذشته گرفتند و کسانی که در صف دریافت مجوز
هســتند ،دچار تعارض منافع میشــوند .در واقع موانع ورود و خروج به عنوان ابزار
سیاستگذاری معرفی شده است؛ اما در عمل از ایجاد صدای واحد در بخش خصوصی
جلوگیری شده اســت .ممکن است گروههایی که در گذشته در یک حوزه فعالیت
داشتند ،به دلیل وجود تشکلهای صنفی ،صدای بلندتری از عالقهمندان برای ورود
به آن کسب و کار پیدا کنند.
با این گفته شما ،نداشتن گفتمان واحد در بخش خصوصی به رقابتپذیری
آنها ضربه وارد نمیکند؟

مســلما ضربه وارد میکند .در دو مثالی که در پرســش قبل بیان کردم ،تاثیر
در رقابتپذیری بدیهی اســت .رقابتپذیری ما در ســطح بینالملل جایی تعریف
میشــود که بتوانیم هزینههای تولید را کاهش دهیم .اگر موانع ورود ایجاد شود یا
سیاستگذاری ارزی غلط اعمال شود ،ممکن است مجبور به دخالت در جای دیگری
چون تعرفه باشیم و این مسلما ما را دچار مشکل خواهد کرد .ما باید امیدوار باشیم که
بخش خصوصی ،آنقدر بالغ و دوراندیش شود که بخواهد سیاستگذاری غلط اصالح
شود و آن را به عنوان مطالبه بیان کند .اما چنین رویکردی نیاز به بلوغ دارد .یعنی
بخش خصوصی باید بتواند منافع بلندمدت خود را به منافع کوتاهمدت ترجیح دهد.
باید همه اطمینان حاصل کنند که در اقتصادی که رانت توزیع نمیشود ،در بلندمدت
وضع همه بهتر از حال است و همه کسانی که میخواهند سخت کار و تالش کنند،
وضعیت بهتری خواهند داشت .این نیاز به اجماع و تالش دارد و بخش خصوصی باید
به این اطمینان برسد که اجماع در این جنبهها برایش مفید است.
در حال حاضر قدرت رقابت بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی چگونه
است؟ آیا این قدرت  بیشتر شده یا کمتر؟

به نظر من این ویژگی در صنایع مختلف ،شرایط متفاوتی دارد و یکسان نیست.

آیا صنایعی هست که بخش خصوصی در رقابت با دولت در آن مورد پیشرو

بخش خصوصی میتواند جایگزین دولت شود .اما اینکه این فرایند چقدر با سرعت و به سادگی انجام شود ،جای
سوال و تامل دارد .بخش خصوصی به واسطه اینکه سابقه ساختار سنتی بازار و مالکیت خصوصی را داشته ،با همین
روال جا افتاده است .در این سالها هم تجربه نشان داده که اگر امکان بروز و ظهور داشته باشد ،خوب کار میکند.

بلندمدت فعاالن این بخش را به صورت دستهجمعی پیگیری کند .همچنین باید ساز
و کاری ایجاد شود که بتوان شرکتهای شبهدولتی را به خوبی کنترل کرد .امروزه
بخشی از مشکل اقتصاد ،مراکزی هستند که نه خصوصیاند و نه دولتی .باید بتوانیم
تکلیف آنها را تا حد زیادی روشن کنیم و این کار مشکل است .این شرکتها ،هرجا
که شرایط برای بخش خصوصی بهتر باشد ،خود را خصوصی میدانند و هرجا دولت
منافع دارد ،میگویند دولتی هستیم .این شرکتها حاصل خصوصیسازیهای اشتباه
هستند .ما باید بتوانیم این مسئله را حل کنیم .حل این مسئله بخشی از بهبود فضای
کســب و کار است .این مسئله تنها مشکل کشور ما نیست .همه کشورهایی که از
یک ساختار متمرکز به سمت خصوصیسازی رفتند ،در مقاطعی دچار این مشکالت
شدهاند .ما باید با استفاده از تجربه دنیا و یادگیری از تجربه خودمان این مسائل را حل
کنیم .بخشی از راهحل مسئله خارج از فضای اقتصاد است.
اما به نظر میرسد دولتها در ایران از تجربه کشورهای دیگر به عنوان الگو
اســتفاده نمیکنند .شاید آنها مطالعه میکنند ،اما در عمل میبینیم که الگوی
موفقی را دنبال نمیکنند .نظر شما در این مورد چیست؟

باید از تجربه دنیا یاد بگیریم .اما الگوبرداری یک به یک هم صحیح نیست.
یعنی نیاز است این تجارب بومیسازی شود؟

بله ،ما باید تالش کنیم از تجربه دنیا بیاموزیم .اما لزوما به این معنا نیست که تمام
کارهای آنها را تکرار کنیم .برخی از ما متاسفانه نگاهمان صفر و صدی است .یا فکر
میکنیم نباید به دنیا نگاه کنیم و یا فکر میکنیم هرآنچه که آنان انجام دادند باید
تکرار کنیم .در حالی که منظور از استفاده از تجربه دیگران ،چیزی میانه این دو است.
ما باید بتوانیم از تجربههای دنیا یاد بگیریم .مهمتر این است که مراوده ما با کارشناسان
دنیا افزایش پیدا کند.
امروزه اصطالحات بخش خصوصی مولد و بخش خصوصی غیرمولد بسیار
به گوش میرسد .این در حالی است که هردو بخش خصوصی هستند؛ اما برخی
معتقدند که ایندو با هم تضاد منافع دارند و از طرفی بخش خصوصی غیرمولد هم
بار منفی دارد .ایندو بخش چه تفاوتی با هم دارند؟ آیا واقعا تضاد منافع دارند؟

باشد؟

به نظر من هســت .احتماال در کسب و کارهای نوین اینترنتی بخش خصوصی
پیشرو باشد.
شاید به این دلیل است که دولت به این کسب و کارها ورود نکرده است.

بلــه .به دلیل عــدم ورود دولت ،بخش خصوصی در این بخشها اقبال داشــته
اســت .باید توجه داشته باشید که وقتی از بخش خصوصی نام میبریم ،بخشهای
عمومی غیردولتی را شــامل نمیشود .عمال در کسب و کارهایی که نیاز به نوآوری
و چابکی دارد ،بخش خصوصی پیشــرو بوده است .اما در برخی از صنایع دیگر که
نقش بخشهای عمومی شبهدولتی زیاد است ،حضور ،بروز و فعالیت بخش خصوصی
مشکل است و ممکن است نتواند رقابت کند.
شما فکر میکنید بخش خصوصی توانایی آن را دارد که جایگزین دولت در
پروژههای بزرگ شود؟

بخش خصوصی میتواند جایگزین دولت شود .اما اینکه این فرآیند چقدر با سرعت
و به ســادگی انجام شود ،جای سوال و تامل دارد .بخش خصوصی به واسطه اینکه
سابقه ساختار سنتی بازار و مالکیت خصوصی را داشته ،با همین روال جا افتاده است.
در این ســالها هم تجربه نشان داده که اگر امکان بروز و ظهور داشته باشد ،خوب
کار میکند .اما اینکه ما چه زمان به نقطه مطلوب میرسیم ،باید بگویم واقعیت این
است که نیاز است در دولت همتی وجود داشته باشد که فضای کسب و کار را بهبود
دهد و از آن سو بخش خصوصی باید بتواند در داخل خود تفاهم ایجاد کند که منافع

من به تقسیم بخش خصوصی به مولد و غیرمولد قایل نیستم .واقعیت این است
که هرکدام از ما وقتی میزانی ســرمایه و نیروی کار داریم و یا میتوانیم نیروی کار
دیگران را استخدام کنیم ،تالش میکنیم که با امکانات موجود ،حداکثر منفعت را
کسب کنیم .گاهی سیاستگذار فکر میکند بهتر است برخی بخشها ،منابع تولید
بیشتری جذب و توسعه بیشتری پیدا کند و نام آن را مولد میگذارد و بخشهایی را
که دوست ندارد رشد کند غیرمولد مینامد .زیرا توسعه در یک بخش ممکن است
در توسعه سایر بخشها سرریز داشته باشد .به همین خاطر تصمیم میگیرد بخشی
که اثر ســرریز دارد ،توسعه پیدا کند .اگر ما بخواهیم این کار را انجام دهیم ،باید با
سیاستگذاری به افراد انگیزه دهیم .با موعظه کردن نمیتوان این مسئله را حل کرد.
من نوعی نمیتوانم به افراد بگویم ســکهای را که قیمت آن دو و نیم میلیون تومان
پیشبینی میشــود یک میلیون و چهارصد میفروشم ،اما شما این را نخرید .شما
باید در اقتصاد گرایش به تولید داشته باشید .وقتی دوره سهماهه را برای پیشفروش
سکه اعالم میکنید ،موعظه مردم برای استفاده نکردن از این فرصت غیرمنطقی و
ناکارآمد اســت و نتیجهبخش نیست .اگر احساس میکنید ،رشد یک صنعت برای
اقتصاد مفیدتر است ،باید تالش کنید که آنجا انگیزه به وجود آورید .این انگیزه ممکن
است معافیت مالیاتی باشــد یا معافیت تعرفهای یا هر ابزار اقتصادی دیگری .بعضا
مشکل ما این است که فرصتها را در جای اشتباهی ایجاد میکنیم و بعد میگوییم
که سرمایه به سمت بخش غیرمولد رفت .به نظر من بخشی از این مشکل به دلیل
ایجاد فرصتهای اشتباه توسط سیاستگذار است .حتی ممکن است که فرصتها به
دلیل شرایط بهینه ایجاد شوند .اما تالش میکنیم نگذاریم فرصتها در جایی ایجاد
شوند و با سیاستهای تعرفهای آن را توسعه میدهیم .برای مثال تصمیم میگیریم
یت ِک سرمایهگذاری بیشتری انجام شود .پس برای کسی که بتواند
که در صنعت ها 
یت ِک صادرات داشــته باشد جایزه صادراتی میگذاریم .البته الزم است
در بخش ها 
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راهربد
تاکید کنم که دخالت بیش از اندازه دولت هم در اقتصاد عمال اثر خود را از دســت
خواهد داد و باعث سردرگمی و رانتجویی فعاالن اقتصادی میشود .دقت کنیم که
افراد یادگیری دارند و اگر ببینند دخالتهای دولت به صورت مدام دارد منافع ایجاد
میکند (فارغ از مفید بودن یا غیرمفید بودن آن دخالت) تالش خواهند کرد بر دخالت
بعدی دولت در جهت منافع خود تاثیر بگذارند.
به نظر شــما در حال حاضر رقابت بین بخــش خصوصی و دولتی در همه
بخشها ،مخرب است یا خیر؟

نه لزوما .ممکن است بعضی جاها سازنده باشد .اما نکته این است که واژه مخرب
نمیتواند با رقابت همراه باشد .اگر رقابت درست انجام بگیرد ،هیچگاه مخرب نیست.
آنچه که مخرب اســت ،استفاده از فرصتهای ویژه برای محدود کردن رقابت است.
یعنی من در صنعتی کار میکنم و مجوز گرفتن در آن صنعت را برای ســایر افراد
سخت میکنم .این تالش مخرب برای محدود کردن رقابت است .این ممکن است
بین دو بخش خصوصــی و دولتی هم اتفاق بیفتد و در اقتصاد هم اثر مخرب دارد.
واقعیت این است که عمال اقدامی در جهت محدود کردن رقابت است .توسعه دادن
رقابت به هیچ عنوان ما را دچار مشکل نمیکند .به شرطی که در فضای شفاف باشد.
مانند بازی فوتبال است .اگر بازیکنان بدون داور بازی کنند ،ممکن است خطا کنند
و به هم آسیب برسانند .در این شرایط به بازی فوتبال رقابت نمیگوییم .در واقع این
عدم توجه به قاعده و قانون است .وقتی داور تالش میکند قواعد و قوانین به درستی
اجرا شود ،رقابت ایجاد میشود و مطمئنیم که طرف برنده بر اساس قوانین و تالش
بیشتر به این جایگاه رسیده است.
با توجه به اینکه بیشترین انحصار در اقتصاد ایران در اختیار دولتیها است،
آیا عزمی برای تغییر انحصار بخشهای دولتی به بخش خصوصی وجود دارد؟

در واقع همه افراد وقتی بر مســند مینشینند ،میگویند که میخواهیم بخش
خصوصی را توسعه دهیم .اگر به نتیجه نگاه کنیم ،نتیجه کار آنقدر که باید مطلوب
نبوده است .البته میتوانســت از این بدتر هم باشد .یعنی نباید تمام دستاوردهای
مثبتی را که داشتیم منفی ببینیم .اما به هر حال آنقدر که امکان داشت ،خوب انجام
نشد .به همین دلیل هنوز دچار انحصار هستیم و کارهای ناکرده زیادی داریم .بیان
راهکار در یک جمله بســیار دشوار است .مسیرمان ساده و یکدست نیست .مشکل
اساسی این است که در این مسیر منافع گروههایی به خطر میافتد و رقابت کردن با
آنها بسیار سخت است .عزم سیاسی الزم داریم که بتوانیم این مسائل را حل کنیم .در
عین حال میتوان راهحلهایی پیدا کرد که تعداد بیشتری از آحاد مردم برنده باشند.
در این راهحلها همراه کردن مردم با خود ســادهتر است .باید به این موضوع توجه
کرد .باید هدفمان دستیابی به حداکثر کارایی باشد .تجربه نشان داده است که بخش
دولتی در دستیابی به کارایی حداکثری دچار مشکل است ،پس محدود کردن دولت،
یک هدف محسوب میشود.

نکتههایی که باید بدانید
تپذیری ما در سطح بینالملل جایی تعریف میشود که بتوانیم
[رقاب 
هزینههای تولید را کاهش دهیم.
[بخش خصوصی باید آنقدر بالغ و دوراندیش شود که بخواهد
سیاستگذاری غلط اصالح شود.
[رسیدن بخش خصوصی به گفتمان واحد در تمام موارد ،ممکن است
انتظار نادرستی باشد.
[بخش خصوصی باید بتواند منافع بلندمدت خود را به منافع کوتاهمدت
ترجیح دهد.
[استفاده از فرصتهای ویژه برای محدود کردن رقابت ،مخرب است.
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ضعف در رابطه حاکمیت

درون بخش خصوصی گفتمان واحد وجود دارد

درون بخــش خصوصی گفتمــان واحد وجــود دارد .وقتی
شــرایط سخت میشود ،بخش خصوصی نیز از این گفتمان
بازمیماند؛ زیرا هرکس سعی میکند زندگی خود را اداره کند
و این همکاری و گفتمان جمعی کمتر اتفاق میافتد .در این
بین ،نقش اتاق بازرگانی بســیار مهم است؛ زیرا میتواند این
گفتمان را شکل دهد .هم تشکلها در این اتاق عضو هستند
و در این گفتمان حضور دارند و هم درون اتاق کمیسیونها
محمدرضا انصاری
و هیئت نماینــدگان .بنابراین در نهادهای مختلف اتاق و در
ارکان مختلف آن ،این گفتمان شــکل میگیرد .اتاق در این
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران
گفتمانســازی کم و بیش موفق بوده است .اتاق بازرگانی در
گفتمــان درونی خود موفق بوده؛ اما بحث مهمتر این اســت که حاکمیت از طریق اتاق با بخش
خصوصی گفتمان داشته باشد .متاسفانه در این مورد ضعف زیادی دیده میشود .دولت بدون حضور
اتاق تصمیمات خود را میگیرد و حتی ابالغ میکند .درحالی که میتواند این گفتمان را داشته باشد
و تصمیماتش به مراتب صحیحتر ،بهتر و موفقتر از امروز باشد .اما این کار را نمیکند .این گفتمان
چیزی است که ما کم داریم و باید ایجاد شود .طبیعتا وقتی بستر رشد و توسعه کشور فراهم نیست،
بخش خصوصی ما هم ضعیف میشود .بخش خصوصی ما به لحاظ استعدادهای فردی فوقالعاده
است ،ولی به لحاظ استعدادهای سازمانی ،همکاری و نقش خود در کل اقتصاد ،ضعیف است .اما اینها
مواردی است که میتواند درست شود .زیرا پایه آنها استعدادهای فنی است که در بخش خصوصی
موجود است .ظرفیتهای انسانی ،سواد ،انگیزه و کار استعدادهای فنی است که در ایران فراوان وجود
دارد .متخصصان ایرانی در بسیاری از کشورهای دنیا به خوبی فعالیت میکنند اما زمینه فعالیت آنها
در ایران فراهم نیست .بخش خصوصی استعداد و پتانسیل حضور فعالتر در اقتصاد را دارد و میتواند
امروز در مراودات خارجی و زمینههایی که در بازار اروپا فراهم شده ،فعالیت کند .سنگ بنای این
پتانسیل استعداد منفرد مردم ما است .ما مردم بسیار مستعد و جوانان بسیار باهوش و متخصصی
داریم .برای مثال در رشتههای مهندسی ،مقام چهارم تعداد مهندسان در دنیا را دارا هستیم .یعنی
جوانان و مردم کشور ما جایگاه ویژهای در دنیا دارند و این زمینه پتانسیل و استعداد بخش خصوصی
را ایجاد میکند .اما این افراد باید در بنگاههای اقتصادی مدیریت و سازماندهی شوند .با این کار،
این استعدادهای بالقوه ،عملیاتی و بالفعل میشوند .امروزه بخش خصوصی توانمند به صورت منفرد
و هشتاد میلیونی وجود دارد اما باید شرکتهای بخش خصوصی هم توانمند شوند .به این منظور
نیاز است بستر توانمند شدن بخش خصوصی فراهم شود .به اعتقاد نگارنده امروزه این بستر فراهم
نیست .زیرا اقتصاد ایران به دولتی شدن گرایش دارد .در حال حاضر بخش بزرگی از اقتصاد ،دولتی
است .در حالی که میتواند در اختیار بخش خصوصی باشد .این مانع از رشد پتانسیلها میشود.
دولت در حوزه تصدیگری اقتصاد حضور بسیار پررنگی دارد .با این کار ،هم بار خود را سنگین کرده
و نمیتواند به وظیفه خود ،یعنی مدیریت برسد و هم سهم بخش خصوصی را گرفته و با راندمان و
بهرهوری پایین کار میکند .ما گرفتار این موضوع هستیم .بنگاههای بخش خصوصی ایران ،استعداد
خود را در کشور و در دنیا نشان دادهاند .شرکتهای ایرانی در عرصه فنی و مهندسی بسیار موفق
هســتند .نزدیک به هفتصد ضمانتنامه برای فعالیت شرکتهای بخش خصوصی در کشورهای
خارجی صادر کردیم .هیچیک از ضمانتنامههای ما در این مدت ضبط نشد .این شرکتها فعالیت
خوب و باکیفیتی داشتند ،مبارزه کردند و توانستند در کشورهای مقصد بمانند و فعالیت داشته
باشــند .شرکتهای ایرانی بسیار خوشنام هستند .کاالهای ایرانی نیز همینطور است و میتواند
ظرفیتی بیشــتر از وضع موجود را در صادرات نشان دهد .امروزه حدود  20میلیارد دالر صادرات
غیرنفتی واقعی بخش خصوصی داریم .به تناسب کشورهایی مانند مالزی که با  30میلیون جمعیت
 260میلیارد دالر صادرات دارد ،این رقم میتواند  600میلیون دالر باشد.

بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که آنچه امروز در اقتصاد ایران ،خود را نشان داده،
حاصل یک پروسه و سوءمدیریت چنددههای بوده است؛ به این معنا که در تمام این دوران،
ارکان حاکمیت به این موضوع توجه نداشته است.

توسعه اقتصادی و بورژوازی ملی

بورژوازی ملی چطور در ایران راه توسعه اقتصادی را نشان داد؟
اقتصاد ایران برای خود داستانی دارد .گویا هیچگاه رنگ تغییر
و تحول پایدار را به خود ندیده است و همواره همانند یک کشتی
درگیر طوفان و موج دریا ،در تالطم بوده و مرتب باال و پایین آمده؛
اما هیچگاه به سرمنزل مقصود نرسیده است .شاید تنها بتوان در صد
سال گذشته ،تنها برهههای کوچکی از زمان را پیدا کرد که اقتصاد
ایران گام در مســیر توسعه واقعی برداشته و این توسعه را با یک
روند پایدار حداقل چندساله ادامه داده است .شاید بهترین دوران
را بتوان زمانی دانست که برخی کارآفرینان و سرمایهداران ایرانی
تصمیم میگیرند که فضای صنعتی را در اقتصاد ایران حاکم کنند و
کارخانهجات جدید و با تکنولوژی روز دنیا در ایران راهاندازی كنند.
ایران ناسیونال بیاید و ارج شکل گیرد؛ عالیخانیها بیایند و فضایی
اقتصادی -صنعتی را برای ایران رقم زنند که عالوه بر اینکه اقتصاد
کشور را وارد فضای صنعتی و نیمهصنعتی میکند ،شرایط را برای
رشد و توسعه مهیاتر کند.
بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که آنچه امروز در اقتصاد
ایران ،خود را نشــان داده ،حاصل یک پروســه و ســوءمدیریت
چنددههای بوده اســت؛ به این معنا که در تمام این دوران ،ارکان
حاکمیت به این موضوع توجه نداشته است که بدون یک استراتژی
میانمدت و بلندمدت و البته بر اساس دانش روز و تجربه کشورهای
مشــابه ایران ،نمیتوان به یک توسعه در حد استانداردهای قبول
رســيد ،پس این عدم توجه در عمل باعث شــده که در تمام این
دوران ،اقتصاد ایران به نحوی اداره شــود کــه گویا پلن و برنامه
مشــخصی برای اداره خود ندارد و باری به هر جهت پیش میرود.
همین طرز تفکر و شیوه رفتار باعث شده است که فرصت انجام یک
کار پیوسته ،با برنامه و منظم که پله به پله پیشرفت آن رصد شود،
از ایران گرفته شــود .اما اکنون بسیاری از کارشناسان ،عدم توجه
به یک بورژوازی ملــی و توجه به اقتصاد غیررانتی را عامل اصلی
عقبماندگی اقتصادی در ایران میدانند .همان موضوعی که شاید
منجر به جمع کردن همه نیروهای اقتصادی در یک جهت و توجه
به توسعه متوازن اقتصاد ایران میشده است.
البته دیدگاههــای متفاوتی در این حوزه وجــود دارد ،چراکه
به اعتقاد بسیاری از پژوهشــگران اقتصاد ایران ،بورژوازی ملی از
طرفی خواهان ملیکردن صنایع اســت و از طرف دیگر ،خواهان
قطع روابط با انحصارات نیســت؛ یعنی بهخاطر ترس از مبارزات
کارگران و کمونیســتها ،بورژوازی ملی مایل اســت با همکاری
اقتصادی با امپریالیســم به جلب حمایت سیاسی آنها از موقعیت
خــود همت گمــارد و از اینرو به ادامه همکاری با شــرکتهای
مختلط امپریالیستی خرسند است و از همکاری کامل با کشورهای
سوسیالیستی گریزان است.
در عین حال ،بورژوازی ملی از طرفی ب ه خاطر پوشش دادن ضعف
خود در مقابل تهدیدهای سرمایههای بزرگ و انحصارات ،مایل به
تقویت ســرمایههای دولتی است ،از طرف دیگر با گسترش آن به

خاطر خطر تعرض به کسب سودهای سرمایههای کمبنیه خصوصی
و از جمله خود بیمناک اســت .از اینرو مایل است که سرمایههای
دولتی را بهسمت ســرمایهگذاریهای کمسودده و دیربازده سوق
دهد .بورژوازی ملی از طرفی خواهــان اصالحات ارضی و محدود
كردن یا امحای مناسبات فئودالی است و از طرف دیگر ،از گسترش
خواســتهای دهقانان و جنبش دموکراتیک آنان در هراس است.
بورژوازی ملی از یک طرف خواهان شــرکت فعال سیاسی تودهها
در حمایت وی در مقابل امپریالیســم است و از طرف دیگر نگران
گسترش مواضع سیاسی و ارتقاي خواستهای اجتماعی آنان است.
محسن صفایی فراهانی ،کارشناس مسائل اقتصادی میگوید:
جامعه نوین ایران ،از سال  1300به بعد شکل گرفته است که اگر
بــه آن نگاه کنیم ،اقتصاد در آن مرحله به نوعی به صورت خیلی
دست و پاشکســته ،یک اقتصاد بورژوازی ملی را تجربه کرده که
به صورت ابتدایی ،شــروع به حرکت میکند و در دهههای  30و
 40با تالش در دوره نخستوزیری دکتر مصدق ،جدیتر میشود
و شرایط بعدی اقتصادی کشور به گونهای رقم خورد که با حضور
تکنوکراتهایی که میدانســتند بدون بورژوازی ملی امکان اینکه
رشــد اقتصادی باالیی بــه وجود آید منتفی اســت و با حمایت
گستردهای که انجام شد ،در دهه  42تا  52به طور متوسط ،رشد
اقتصادی کشــور به باالی  11درصد رسید و حتی در مواردی به
باالی  16درصد هم رسیده است.
او میافزاید :متاسفانه با اضافه شدن درآمدهای نفتی از سال ،53
بورژوازی ملی عمال به حاشیه رفت و مورد بیتوجهی قرار گرفت
و بعــد از انقالب نیز با مصادره امــوال آنها ،به طور کلی از صحنه
خارج شــدند! با خاتمه جنگ و شروع بازسازی و اسماً توسعه! به
جای توجه و رشد بورژوازی ملی ،بستری برای رشد بورژوازی رانتی
شکل گرفت.
البته صفایی فراهانی بــرای این دو مورد تفاوتهایی هم قايل
اســت ،به این معنا وی تفاوتهای ایندو را به شرحی میداند که
یکی به دنبال غارت کردن و دیگری به دنبال تولید ثروت ملی است؛
چرا این موضوع مورد بی توجهیقرار گرفت و هیچ سیاست جدیاي
در ارتباط با آن به وجود نیامد ،خود مقولهای است جداگانه.
صفایی فراهانی میگوید :نقطه نزول اقتصادی ،از ســال 1386
شــروع شده اســت و درآمدهای مردم کاهش یافت؛ در حالی که
بیشترین درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در آنها سالها بوده
و اوج آن ســال  89بوده که معادل  118میلیارد دالر فروش نفت
خام بوده است! که تا آن تاریخ اقتصاد ایران ،سابقه چنین درآمدهای
افسانهای را نداشته ولی چه سود که با توجه به سوءمدیریت گسترده
نهایتاً مضایق اقتصادی جدی برای مردم به دنبال داشت که هنوز
ادامه دارد! همه اینها بیانکننده این اســت که یک سیر طوالنی
روزمرگی بر مدیریت و تصمیمات کشــور حاکم بوده است ،آنچه
امروز میبینید حاصل بیتدبیری در تمامی دهههای اخیر است!

پوراندخت معتمد
روزنامهنگار
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کارشناسان ،عدم
توجه به یک
بورژوازی ملی و
توجه به اقتصاد
غیررانتی را عامل
اصلیعقبماندگی
اقتصادی در ایران
میدانند .همان
موضوعی که
شایدمنجربه
جمع کردن همه
نیروهای اقتصادی
در یک جهت و
توجه به توسعه
متوازن اقتصاد
ایران میشده است
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وی بر این باور اســت که امروز هم آنچه به این شــرایط دامن
میزند عالوه بر مشکالت ساختاری موجود ،جنگ روانی و اقدامات
درونی و بیرونی اســت .به هر حال بر اثر دشــمنی امریکا ،عوامل
منطقهای آن مثل اسرائیل ،عربستان و امارات البی گستردهای را به
وجود آوردهاند و از همه توان خود استفاده میکنند تا شرایط را از
آنچه هست بحرانیتر نشان دهند!
این موضوع زمانی بحرانیتر میشود که با بیتدبیریهایی که
دولت نهم در واگذاریهای اقتصادی داشت ،عمال به سمتی حرکت
کردیم که بخشهای اقتصادی کشــور مثل پاالیشــگاه ،نیروگاه،
پتروشــیمی ،بانکها و بیمهها به جای اینکه به فعاالن اقتصادی
پایبند به تولید واگذار شود تا باعث رشد اقتصادی شود ،به نهادهایی
واگذار شد که توان و برنامه الزم برای مدیریت مطلوب این حجم از
اقتصاد را نداشتند و برای اداره این حجم از اقتصاد تدبیر نداشتند.
و این بر نابســامانیهای قبلی افزوده شــد چراکه بیتدبیری آنها
برای کشور مشکلزا است .موضوع زمانی حادتر شد که دارندگان
این پتانسیلها ،مسائل اقتصادی و سیاسی را با هم درآمیختند و
رویکردهای سیاسی خود را بر عملکرد اقتصادی تاثیر دادند و شرایط
را به سمتی بردند که جنگ روانی بتواند به اوج خود برسد.
اما اگر بخواهیــم مروری به روند شــکلگیری بورژوازی ملی
در ایران داشــته باشیم ،سرنخ به سالهایی در پایان عصر پهلوی
برمیگردد که بــورژوازی جدید از یک گروه کوچک کارخانهدار و
تجار بینالمللی در نیمهی دهــه  ،1300به یک گروه اجتماعی-
اقتصادی مهم تبدیل شــد که شامل صدها تن از صاحبان صنایع
بزرگ ،بانکداران و صاحبان ســرمایههای مالی ،واردکنندگان و
صادرکنندگان ،پیمانکاران و مهندســان بــود .در واقع ،بورژوازی
صنعتی جدید بهطور عمده برخاسته از طبق ه تجار قدیمی بود که
بسیاری از تجار ثروتمند از مبارزات رضاخان در رسیدن به سلطنت
حمایت کردند و به ایفای نقش فعال خود طی سلطنت وی ادامه
دادند و بر تصمیمگیری و سیاستگذاریهای گوناگون اقتصادی
تأثیــر گذاردند .اعضای این گروه اجتماعی در ســال  1305اتاق
بازرگانی را تأسیس کردند.
پس شــاید بتوان گفت که آن زمان بورژوازی ایران ،دورهای از
رشــد مســتمر را تجربه کرد که از اواخر دههی  1330آغاز شده
بود .هنگامی که دولت ،وامهــای کمبهرهای بالغ بر  350میلیون
ریال (100میلیون دالر) در اختیار تعداد اندکی از رهبران تجاری و
صنعتی قرار داد .بعدها در ده ه  1340و  1350افزایش چشمگیر
درآمد نفتی منجر به انباشت بیشتر سرمایه در بخش خصوصی،
دســتکم به دو شیوه شد؛ نخست آنکه دولت با نرخهای مطلوب
بــه برگزیدگان تجاری وام اعطا میکرد و دوم آنکه تورم و افزایش
درآمدهای واقعی منجر به پیدایش سودهای بادآورده از طریق خرید
و فروش زمین و ساختمانسازی شد.
به عالوه ،تشــویقهای دولت به منظور جایگزینی محصوالت
داخلی به جای واردات موجب شــد که بسیاری از واردکنندگان
کاالهای صنعتی ،کارخانههایی در داخل کشور تأسیس کنند .همه
این عوامل منجر به افزایش سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه
در صنعت و ساختمانسازی شد که از  7520میلیون دالر در سال
 1338به  6/7میلیارد دالر در ســال  1356افزایش یافت .آنگونه
که حتی در آمارهای رسمی بهثبترسیده ،تعداد کارخانههای تا ده
نفر کارگر و بیشــتر به  540کارخانه در سال  1355با تقریباً 400
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هزار کارگر رسید که  96درصد آن در اختیار بخش خصوصی بود.
با این زمینه که بر آن آمار ،شــواهد و تحلیل از اسناد دیگری
نیز میتوان افزود ،بــورژوازی ایران در نیمه دهه  1350به عنوان
«طبقهای در خود» شکل گرفته یا از لحاظ تاریخی جایگاهی عینی
یافته بود؛ اگرچه هنوز تبدیل به «طبقهای برای خود» نشــده یا
آگاهی ذهنی از جایگاهش بهدســت نیاورده بود؛ یعنی آن گونه
که صاحبنظران این حوزه معتقد بودند ،بورژوازی جدید در ایران
«تاریخمند» بود ،اما «تاریخساز» نشده بود.
برای این امر شــاید بتوان دالیل گوناگونی را در نظر گرفت .در
واقع ،مروری بر تاریخ نشــان میدهد که رضاشاه و محمدرضاشاه
هردو قادر به مهار اقشار مسلط بودند و با وجود اینکه فرصتهایی
برای پیشــرفت و دســتاوردهای مادی برای افراد این طبقه مهیا
میساختند ،با این حال از ســازمان یافتن و درگیر شدن آنها در
فعالیتهای مستقل سیاسی ممانعت میکردند .به عبارت دیگر،
هردو پادشــاه بهطور معمول دســتیاران مطیــع و فرمانبردار و
انعطافپذیر را به جای سیاستمداران توانمند و صاحب رأی مستقل
بهکار میگماردند ،راهبردی که در بحرانهای داخلی و بینالمللی
برایشان گران تمام میشد.
بههر حال آمال سیاسی بورژوازی مدرن متحقق نشد ،چراکه
اعضای آن هیچگاه اجازهی تشکیل انجمنهای مستقل را نیافتند؛
عالوه بر آن بورژوازی صنعتی از پشتیبانی انتخاباتی تودهها بیبهره
ی زمیندار از آن
بود و از اینرو هرگز از امتیازات سیاسی که طبق ه 
برخوردار بود ،بهرهمند نشد .در چنین شرایطی ،کارفرمایان صنعتی
نیز مجبور بودند تا خود را با سیاستهای اجباری دولت وفق دهند.
این سیاستها بدون رضایت قبلی یا حتی آگاهی صاحبان صنایع
اعالم میشد و احساس ناتوانی و عدم اطمینان از موقعیتشان ،آنان
را از مسئولیتپذیری دور كرد و تمایل به بهدستآوردن بیشترین
سود در کمترین زمان را در آنها تقویت کرد.
شاه آمال سیاسی نخبگان دولتی و طبقهی سرمایهدار را تحقیر
میکرد؛ بنابراین تعهد ایدئولوژیک این گروهها به شــاه ضعیفتر
میشد و توان آنها برای جلب حمایت رژیم در بحرانهای سیاسی
محدود ميشــد .حتی احمد اشرف و علی بنوعزیزی نیز در کتاب
«طبقات اجتماعی :دولت و انقالب در ایران» به آن اشاره کردهاند.
در واقع رضاشــاه و محمدرضاشــاه دولتهایی را تشکیل داده
بودند که به سرمایهداران گردن نمیگذاشتند ،اما از سرمایه فرمان
میبردند؛ چرا که آنها در نهایــت مجبور بودند به وظايف انقالب
مغلوب مشروطه پاسخ گویند که خصلت بورژوایی داشت .هرچند
که این وظیفه را به شیوهی بناپارتی از باال ،مستقل از طبقات و حتی
با سرکوب آنها به انجام میرسانند.
در این میان ،دولتهایی فراطبقاتی یا با اســتقالل نســبی از
طبقات بــه دلیل ضعف عینی یا ذهنی آنها که دیکتاتوری مدرن
برپا میکنند ،خصلت «مردمزده» دارند و در نهایت کارگزار نظام
سرمایهداریاند ،هرچند که کارگزار سرمایهداران نیستند.
در واقع بورژوازی ایران درقرن بیستم ،همچون بورژوازی فرانسه
در قرن نوزدهم اعتقاد پیدا کــرده بود دفاع از منافع عمومیاش،
منافع خاص طبقاتیاش ،دفاع از قدرت سیاسیاش ،فقط مزاحم
اوســت و نمیگذارد که با خیال راحــت به مصالح خصوصیاش
بپردازد؛ از اینرو حاضر شــد که نیرویی مقاومتناپذیر را به همان
قدرت اجرایی که با وی مناسباتی خصمانه داشت بسپارد.

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

خبرهای دروغ چقدر به توسعه ضربه میزند؟

به من دروغ نگو

سال  1862بود که فئودور داستایفسکی ،نویسنده مشهور روس در لندن این جمله معروف را
بر زبان آورد« :بینظمی آشکاری که در حقیقت حد اعالی نظم بورژوازی است» .و ما نه در نقد
بورژوازی سخن خواهیم گفت و نه در مدح مدرنیته و در وصف تکنولوژی .فقط میخواهیم
ک بار دیگر شما را به اندیشیدن ،دوباره اندیشیدن و عمل فراخوان دهیم .گویی از پی صنعت
ی 
مدرن ،سیلی بنیانکن جاری شده بر روح و روان جامعه که در شدت و گستردگی چون بهمنی
است پیلافکن .دروغ ،جعل واقعیت همان سیل و بهمن است که به سمت جامعه روان شده
است .دردی کهن که عمری به طول تاریخ دارد و در عصر رسانههای نوین به قدرت نور تکثیر
میشود .باید در مقابل چنین دردی استوار ،استوار ایستاد و با صدایی بلند فریاد زد« :به من
دروغ نگو!» این فراخوانی به اندیشیدن دوباره است.

توسعه

کنیوز
مصائبفی 

شکل جدید دروغ ،شکل مدام دروغ
لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

چرا باید خواند:
«آیا فیک نیوز آینده و
حال امور را در دست
گرفته است؟ آینده
اقتصاد با فیکنیوز به
کجا منتهی میشود؟»
پرسشی بنیادی که
برای دریافت پاسخ
آن باید پرونده پیش
رو را بخوانید .در این
بخش به سوال شما از
بُعدجامعهشناختی،
تاریخی ،حقوقی و
اقتصادی پاسخ داده
شده است.

فیکنیوز با
هدفگيري
سياسي و نفع
شخصی است که
پرورانده میشود
و به جاي نقش
سازنده شبکههای
اجتماعی،نقش
مخرب آنها را
مينشاند .در این
میانهمهمترین
نکتهای که به
چشم میآید
انگارهسازیها از
طریق اخبار جعلی
و قطبیکردن
فضاهای رسانهای
است
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قبل از دو سال پیش اصطالح پرکاربردی نبود؛ اما امروز یکی از بزرگترین
تهدیدها برای دموکراسی ،برای نظم ،برای سیاستگذاری ،برای برنامهریزی و
برای انتخاب درست است .این اصطالح پرکابر ِد دوساله همان «»fake news
یا اخبار جعلی است که در سال  2017به عنوان «واژه سال» توسط واژهنامه
کالینز ( )Collins Dictionaryانتخاب شــده است .کاربرد این اصطالح با
انتخابات ریاســتجمهوری امریکا و دونالد ترامپ گره خورده است .مثال در
آســتانه انتخابات رياستجمهوري امريكا خبرهايي منتشر شد درباره اينكه
هيالري كلينتون» ،رقيب دموکرات ترامپ ،به داعش اسلحه فروخته يا اينكه
پاپ فرانسيس ،رهبر كاتوليكهاي جهان ،از ترامپ حمايت كرده است .همان
زمان بیش از نیمی از مردم امریکا این اخبار را پذیرفتند و هزاران بار این اخبار
در شبكهها و رسانههاي اجتماعي دست به دست شد .اما بعد از مدتی ،بعد از
تحقیق و بررسی ،نهادهای امنیتی امریکا اعالم کردند برخي منابع روسي در
پخش اخبار جعلي همزمان با انتخاب رياستجمهوري امريكا دست داشتهاند.
برای همین مارك زاكربرگ به كنگره فراخوانده شد تا توضيح دهد چرا شركت
مشاوره سياسي كمبريج آنالتيكا به اطالعات  50ميليون كاربر فيسبوك بدون
اجازه دست يافته است .بنيانگذار فيسبوك البته اذعان كرد كه بزرگترین
پشیمانی او غفلت درباره استفاده کاربران و شرکتهای روسیه برای تاثیر بر
رأیدهندگان امریکایی است .چون كمبريج آنالتيكا از این اطالعات برای تاثیر
بر مبارزات انتخاباتی سال  ۲۰۱۶به نفع دونالد ترامپ استفاده کرده است.
فیکنیوز اصطالحی جدید است که تاریخی به قدمت تاریخ اندیشه بشر
دارد و تــا ذهن و حافظه تاریخ یاری میکند در کنار هر حقیقتی ،جعل آن
وجود داشت و در کنار هر راستی ،دروغ میخواست همزیستی کند .در تاریخ
باســتان ،از خوردن سیب توسط آدم و وسوسه حوا گویند که با دروغ ،آدم را
وادار به خوردن میوه ممنوعه میکند و در آیین زرتشــتیان از «پندار نیک،
کردار نیک ،گفتار نیک» سخن به میان آمده است و شاید در پس این جمله
به پرهیز از دروغ و دروغپراکنی توصیه میشــود .در تاریخ غرب هم معروف
است که اکتاوین ،نخستین امپراتور روم ،در واپسین جنگ در جمهوری روم،
کارزاری از اخبار جعلی به راه انداخت تا بر مارکوس آنتونیوس پیروز شود .پس
از آن هم نامش را به آگوستوس تغییر داد و خود را چون شخصی خوشایند و
شاداب پرآوازه کرد که تا زمان پیری هم هنوز از این آوازه بهره میبرد .به تاریخ
معاصر که میرسیم ،میبینیم در تاریخ متأخر از فاشیسم و دستگاه تبلیغاتی
آلمان نازی تا اتحاد جماهیر شوروی با پروپاگاندا به حکومت گره خورده است
تا همهجا رنگ و بوی ایدئولوژی بر خود بگیرد و دســتگاه ارتباط جمعی در
اختیار قدرت قرار بگیرد.
همه این موارد نشان از این دارد که دروغ با پوشالی از حقیقت خود را آذین
داده تا بر شهر و مردمان آن سلطه یابد .اما در دوره جدید ،در دوره استیالی
شبکههای اجتماعی و رسانههای نوین ،شاید سرعت انتشار هر خبر راست و
دروغ به کمترین زمان ممکن برسد و در این میان چشمها و گوشها بیشتر
از همیشه آشنا به دیدن و شنیدن جعل هستند و گاه حساس و گاه بیاعتنا
به شنیدن آن .برای همین عدهای معتقدند فیکنیوز به تنش میان ملتها
انجامیده اســت؛ تنش در همه ابعاد زندگی بشــر و جامعه؛ از اقتصاد گرفته
تا فرهنگ در تیررس دروغ اســت و در این میان شاید تیر انتقام در برخی از
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کشورها به سمت و سوی شبکههای اجتماعی نشانه گرفته میشود و قبل از
درمان علت ،میخواهند معلول را از بین ببرند؛ نمونه آن فیلتر شدن تلگرام
در ایران است.
با آمدن اینترنت و با همهگیر شدن شبکههای اجتماعی توزیع اطالعات
هم آســان و هم ارزان شده و هم فیکنیوز تمام مرزهای جوامع و ساختارها
و ابعاد اجتماعی را درنوردیده است .در این میان کار به جایی رسیده که بعد
از پایان انتخابات  2016امریکا ،ترامپ در دهم ژانویه برندگان «جایزه فیک
نیوز» را -که بارها دربارهاش توئیت کرده بود  -اعالم کرد و با این کار حمله
به برخی از رسانههای اصلی در امریکا را تشدید کرد .او از طریق رسان ه مورد
عالقهاش توئیتر به ده رسانه نشان افتخار داد و کار رسانههایی چون سیانان،
ک تایمز را انتشار فیکنیوز خواند .ولی خود به نوشته
واشنگتنپست و نیویور 
روزنامه واشنگتنپست در  300روز اول ریاستجمهوری خود روزانه به طور
میانگین تقریبا  5.5بار دروغ گفته است.
اما فیکنیوز محدود به امریکا نیســت؛ نگاهی به اخبار منتشرشــده در
شبکههای اجتماعی داخلی نشان از گســتره دروغ و دروغپراکنی در کشور
دارد .اخباری که گاه با با انگیز ه تجاری منتشر میشود و گاه حزب و دولتی
برای کوبیدن رقیب از آن پشتیبانی میکنند؛ اخباری که گاه با طنز و هجو
آمیخته است و گاه جانبدارانه عنوان میشود .اما آنچه برای یک ژرفاندیش
مهم اســت اینکه «آیا فیک نیوز آینده و حال امور را در دست گرفته است؟
آینده اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و جامعه به کجا منتهی میشود؟»
آنچه بیشتر از همه خود را عریان به رخ میکشد این است که گاه فیکنیوز
با هدفگيري سياسي و نفع شــخصی است که پرورانده میشود و به جاي
نقش سازنده شبکههای اجتماعی ،نقش مخرب آنها را مينشاند .در این میانه
مهمترین نکتهای که به چشــم میآید انگارهسازیها از طریق اخبار جعلی
و قطبیکردن فضاهای رسانهای اســت .فضاهای قطبی ،افراطی و رادیکال
به انــواع خاصی از خبر ،تحلیل و افراد تأثیرگذار میدان میدهد .درحالیکه
نقش سازنده شبکههای اجتماعی و رسانهها ،ترغيب به مشارکت در فضاي
عمومي و گفتوگوی مدنی است و نقش مخرب آنها ايجاد فضاهاي بسته و
مهندسيشــده که نوعي «تور امنيتي» به وجود ميآورد و به هر فکر ،کنش
و کنشگري در بيرون آن انگ ميزند .در میان این تنشها و دوقطبیسازی،
جامعه دستخوش تغييرات پردامنهاي میشود :گرفتارشدن به «واگرايي» و
«گسســت» ،و تنها راه گریز از آن پذيرش رويکردهاي اصالحي است .اخبار
جعلی فقط اقتصاد و سیاست را نشانه نگرفته است ،کار آن نوعی تیشه زدن به
ریشه روزنامه و نهاد روزنامهنگاری هم هست و اعتماد مردم است که مستقیم
به مسلخ میرود .اما قدرت نهادهای روزنامهنگاری هم در ایران به دالیل متعدد
به چالش کشیده شده است؛ با وجود این ،چنین تحوالتی به این معنی نیست
که روزنامهنگاری درست ،کنترل اخبار یا اطالعات را از دست داده است .باید
با نهادسازی اعتبار رســانهها به آنها بازگردد تا بتوان راست و دروغ را از هم
تشــخیص داد و دربارهی هر خبری کمی شــکاک بود و از خود پرسید :آیا
این واقعاً اتفاق افتاده اســت؟ این شــک مقدس فراخوانی است برای دوباره
اندیشــیدن ،اندیشیدن و بعد عمل کردن و پاسخی که در نهایت بلند گفته
شود :به من دروغ نگو.

در دنیای امروز همهچیز به طور انبوه تولید میشود لذا تولید دروغ هم انبوه شده است و به این معنا نیست که در
گذشته دروغ و جعل وجود نداشته است .تنها به این دلیل که این مسئله در زمان ما انبوه و گسترده است مورد توجه
قرار گرفته است .در واقع شبکههای اجتماعی این طبیعت بشری را روشنتر از گذشته نشان میدهد.

[ نگاه جامعهشناس ]

جامعه ایرانی به طور ذاتی دروغگ و نیست

«دروغ با جامعه ایرانی چه میکند؟» مقصود فراستخواه دراینباره سخن میگوید
نه نگاه ذاتباورانه را قبول دارد و نه از بُعد اخالق فردی و نگاه روانشناختی میخواهد
راهحلی برای دوری از دروغ در اجتماع پیدا کند .مقصود فراســتخواه ،جامعهشناس به
فرصت گفتوگو و زبان مدنی میاندیشد .او معتقد است که نهادهای مدنی و اجتماعی
میتواند راه را برای شــفافیت باز کند و به عطش مردم به اطالعات پاسخ دهد .در این
صورت است که دروغگویی کمتر خود را نشان میدهد.
 منظور از اخبار جعلی ( )fake newsدر دوره جدید چیســت و چرا تا این اندازه مورد

توجه قرار گرفته است؟

فیک نیوز یا اخبار جعلی که گاهی از آن به ژورنالیسم زرد یا رسانههای زرد هم تعبیر میکنند ،در
حقیقت زردترین بخش زبان و فضای رسانهای ما است .اگر بخواهیم قدری عمیقتر و سختگیرانهتر
به موضوع نگاه کنیم در تمام اخبار ما تکههایی فیک یا جعلی وجود دارد ،در واقع عنصری از جعل
در زبان ما هست .زبان بشر از بنیاد کج است و کم و بیش زبان امری غرضآلود و خودسرانه است.
افرادی چون ریموند ویلیامز ،والنتین ولوشینف و ژان ژاک لسرکل را که در حوزه زبانشناسی کار
کردهاند ،ببینید .آنها مادیت زبان را مطرح میکنند و میگویند هر نظام داللتی یا نشانهای که زبان
هم یک نظام داللتی اســت ،یک نوع عمل مادی است ،به این معنا که برخالف آنچه فردینا ن دو
سوسور یا نوام چامسکی مطرح میکنند که یک جریان مسلط در زبان وجود دارد و زبان یک نظام

چرا باید خواند:
دروغ در کنار علل ظاهر
ریشه در منابع متعدد
قدرت ،ثروت ،منزلت
و حقیقت دارد .هر
جامعه با توجه به ابعاد
اجتماعیومشخصات
خود با آن درگیر است .در
این گفتوگو این ابعاد در
جامعه ایرانی تبیین شده
است .آن را بخوانید.

انتزاعی از قواعد است ،یعنی یک نظام ذاتی وجود دارد که ما
به آن زبان میگوییم ،آنها میگویند زبان آغشــته به مادیت
زندگی ما اســت ،زبان با مناسبات قدرت آمیخته است ،زبان
بازتابی اســت از کشاکش قدرت ،زبان یک امر تاریخی است،
جسممند است و زبان یک امر اجتماعی است .یعنی در متن
تعارض نیروها در میدان ،زبان شــکل میگیرد .زبان بازتابی
است از تعارض طبقات ،زبان بازتاب تضادهای اجتماعی است.
آنها میگویند انسان حیوان سیاسی است و از قضا ناطق هم
هست ،از این رو از نظر آنان انسان یک سوژه مادیتیافته است.
بنابراین زبان را باید در روابط قدرت دید.
چرا معتقدید که در زبان شکلی از جعل وجود دارد؟

وقتی من میگویم در تمام اخبار تکههایی از فیک وجود
دارد به این معنا است که به گفته این زبانشناسان ،زبان شکلی
از پراکســیس است ،یعنی احساسات و عقل معموال در زبان بازتاب پیدا میکند .زبان یک کردار
گفتمانی اســت که معطوف به قدرت است .بنابراین زبان خنثی وجود ندارد .هیچ زبانی بیطرف
نیست .برای مثال شــما میگویید زبانی وجود دارد که از حقوق مردم دفاع میکند ،در این زبان
حتما غرض و جانبداریهایی وجود دارد .آنها میگویند زبان دلبخواهی است .مثال چند روز قبل
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توسعه
در بزرگراه همت تابلویی دیدم که نشان میداد در امریکا بچه مهاجری از مادرش جدا شده است.
ما این مسئله را به یک نظام داللتی تبدیل کردیم که ببینید سیستم امریکا بچهها را از مادرانشان
جدا میکند در حالی که این نظام نشانهای را برای بچههایی که در کشور خودمان از مادر جدایشان
کردیم و برای مسائل و مشکالتی که در کشور وجود دارد به کار نمیبریم .بنابراین میبینید که ما
زبان را دلبخواهی به کار میگیریم .با بیان این مطالب پیرامون زبان به اینجا میرسیم که خبرهای
جعلی بازتابی است از کشاکش بر سر منابع.
کدام منبع؟

چهار منبع وجود دارد :منبع حقیقت ،منبع ثروت ،منبع منزلت و منبع قدرت .آیا حقیقت نزد
من است یا اینکه چهکسی منبع حقیقت است؟ یا ثروت آنطور که مارکس مطرح میکند یا منزلت
آنگونه که وبر مطرح میکند و قدرت آنچنان که میشل فوکو و دیگران بیان میکنند .پس زبان
چیزی است که همیشه در آن تنازع وجود دارد و ما همیشه میخواهیم با زبان به دیگران آسیب
بزنیم یا اینکه سودی به دست آوریم .بنابراین زبان به یک مکان تقلب ،جعل ،دروغ و سلطه تبدیل
شده است و با سپاهی از واژهها به دیگران میتازیم و غارت میکنیم.
نقش زبان مدنی در جلوگیری از جعل و دروغ چیست؟

بله! زبان مکان گفتوگو ،تفاهم ،استقالل ،منطق و مهربانی است .این همان اخالقی و قانونمند
شدن زبان اســت .به نظر من تمام کوششهایی که برای تعدیل و تصحیح زبان وجود دارد برای
کنترل این شر نهفته در زبان است .عجیب است که گویا یک معجزه در کائنات وجود دارد یا یک
استعداد و غریزه در سرشت بشر وجود دارد که از درون او برمیخیزد که بتواند شر نهفته در زبان
را کنترل کند .خبر جعلی یا فیک نیوز در واقع یکی از وجوه شرآلود زبان ما است که در قالب اخبار
زرد در جامعه ظهور میکند.
آیا مفهوم خبرهای جعلی به دوران استیالی شبکههای اجتماعی بازمیگردد و یا قبل از
این مفهوم برای بیان مقاصدی استفاده شده است؟

به گمان من این گونه نیســت .ریشه زبان بشر از دیرباز کج بوده است و ما به آسانی سخن به
راستی نمیگفتیم .اص ًال تاریخ ما تاریخ جعل است ،اما در شرایط امروزی همهچیز انبوه شده است.
در دنیای امروز همهچیز به طور انبوه تولید میشود لذا تولید دروغ هم انبوه شده است و به این معنا
نیست که در گذشته دروغ و جعل وجود نداشته است .تنها به این دلیل که این مسئله در زمان ما
انبوه و گسترده است مورد توجه قرار گرفته است .در واقع شبکههای اجتماعی این طبیعت بشری
را روشنتر از گذشته نشان میدهد.
جعل در تاریخ پیش از اسالم هم اتفاق افتاده است؛ ساسانیان تاریخ  500ساله اشکانیان را به
 200سال تبدیل کردهاند و تصویری بسیار منفی از این سلسله ارائه کردهاند .حتی بخش بزرگی از
تاریخ دوره اسالمی یا احادیث جعلی است .روایت وجود دارد که پیامبر (ص) بیان کردند که ای مردم
من زنده هستم اما جعل در حرفهایم فراوان شده و به طور مرتب از من نقل میشود .پس از اسالم
هم به مدت دو قرن کتابت ممنوع شد و تاریخ شفاهی سینه به سینه به آیندگان منتقل میشد و
همین مسئله سبب شد که جعل و تحریف ابعاد گستردهای پیدا کند و به تاریخ امروز ما تبدیل شد.
تمام این مسائل بازمیگردد به همان چهار منبعی که عرض کردم .در واقع افراد میخواهند حقیقتی
را تصرف کنند و به نام آن حقیقت بر اذهان تأثیر بگذارند.
 آیا اخبار جعلی با شایعات و دروغ تفاوت دارد؟


دروغ یک رفتار ساده است یعنی زمانی که ما یک واقعیت را مخدوش بیان میکنیم ،در حالی
که جعل ،ساختن دروغ است ،هدفمندتر و مغرضانهتر است .اگر بخواهیم به طور نسبتی بیان کنیم
میتوانم بگویم که درصد باالیی از جعلها با اهداف مشروع شکل میگیرد به این معنا که هرکسی
که جعل میکند بر اساس ایدئولوژی خودش توجیه و دالیلی دارد .در واقع در فرایند ساختن جعل،
هدف وسیله را توجیه میکند .مثال هدف میتواند بردن مردم به بهشت باشد یا خدمت به مردم
و قدرت .به طور کلی من گمان میکنم که اخبار جعلی یک وضعیت سیستماتیکتر دارد .یعنی
ساختن دروغ است ،ساختن شایعات است و از سطح یک رفتار ساده میانفردی فراتر میرود و در
یک مقیاس بزرگ اجتماعی پیگیری میشود.
آیا ذائقه جامعه ایران دروغپسند است؟

پاسخ من این است که نمیتوان ذاتباورانه گفت که جامعه ایرانی به طور ذاتی دروغگ و است
بلکه موقعیتهایی که جامعه ما در آن قرار گرفته است سبب شده که دروغ یا اخبار جعلی اشاعه پیدا
کند .به این معنا که در ایران زمینههایی وجود دارد که موجب ترویج دروغ و اخبار جعلی میشود.
84
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طبق مطالعاتی که من انجام دادهام دروغگویی یک ویژگی ذاتی و پیشینی در ایرانیان نیست بلکه
تاریخ آنان را وادار به این کار میکند .برای مثال یک مسئله در این مورد پراکندگی جمعیتی در
کشورمان است .واحههای دور از هم و جادههای پرحادثه و خطرناک سبب شده که ارتباط چهره
به چهره و اجتماع نزدیک به هم کم باشد .بنابراین یکی از مسائلی که زمینه جعل را فراهم کرده
دور بودن انســانها از هم بوده .یا به طور مثال استبداد و محدودیت برای بیان و گفتوگو یکی از
عوامل اشاعه دروغ بوده است .عوامل دیگری مثل ناامنی و منابع کمیاب هرکدام به گونهای به این
مسئله دامن زدهاند مثال کمبود منابع قدرت و ثروت باعث شده که محیط پرتعارضی بر سر منابع
ایجاد شــود .در حدی این مسائل زیاد بوده است که ما برای دروغ هم تبصرههایی ساختیم؛ دروغ
مصلحتآمیز به از راست فتنهانگیز .اما یک علت عمده فقدان شفافیت است .وقتی ما دسترسی به
اطالعات نداریم زمینه برای گسترش جعل فراهم میشود .در واقع ولع حریصانه مردم به فیک نیوز
یا اخبار جعلی حاصل احساس محرومیت نسبی از اطالعات است .مردم در مورد اطالعات احساس
حق میکنند ،میخواهند بدانند اما دسترسی به اطالعات هم ندارند و گمان میکنند همهچیز مات
و پشت پرده است.
در نتیجه این احســاس محرومیت از اطالعات منجر میشود به اینکه مردم گرایش حریصانه
نسبت به هر خبری چه درست و چه جعلی داشته باشند .ما در مباحث اطالعاتی مفهومی داریم
تحت عنوان «اقتصاد توجه» .بر اساس این مفهوم ما در دورهای هستیم که انفجار اطالعاتی وجود
دارد ،در چنین شــرایطی مسئله این است که مردم به چهچیزی توجه نشان دهند .در واقع مهم
اطالعات نیست بلکه آنچه اهمیت دارد توجه است .اما در جامعه ما این مسئله برعکس است .به
این دلیل که جامعه ما به لحاظ ساختارهای اطالعرسانی ،سیستمهای اجتماعی ،سیستم سیاسی و
ساختار حکمرانی به گونهای است که دسترسی به اطالعات وجود ندارد .در نتیجه در مردم حرص و
جوش زیادی نسبت به هر سره و ناسرهای وجود دارد و مصرف اطالعات فیک و جعلی باال رفته است.

مقابل مردم که نسبت به اطالعات عطش دارند و به آن دسترسی هم ندارند ،قدرتها
در
ِ
و دولتها هســتند که به منابع اطالعاتی دسترسی دارند؛ اینها با چه هدفی به دنبال اشاعه
جعلیاتهستند؟

چون گردش قانونمند قدرت وجود ندارد و بازی قدرت روی صحنه نیست ،تعارض ،کشاکش و
غارت ایجاد میشود و در نتیجه آن علیه رقیب اطالعات دروغ و جعلی مورد استفاده قرار میگیرد.
از طرفی دیگر به این دلیل که در کشور ما رسانههای آزاد و حرفهای که رکن چهارم قدرت هستند
وجود ندارند ،احزاب و جبهههای گوناگون قدرت از اخبار جعلی و دروغ برای مقابله با رقیب بهره
میگیرند .از طرفی دیگر به این دلیل که جریان آزاد و قانونمند اطالعات وجود ندارد و جامعه اشباع
نمیشود ،صاحبان قدرت نمیتوانند به راحتی و در مقابل دیدگان جامعه به بازی قدرت بپردازند .لذا
هرکسی که در موقعیت قدرت قرار دارد برای کنار زدن و محکوم کردن رقیب از اخبار جعلی استفاده
میکند و بولتنسازیها شروع میشود .همانطور که میبینید آبشخور سیستمهای تصمیمگیری،
سیاستگذاری و حکمرانی ما همین بولتنها است ،همین روابطعمومیهایی است که خبرهای
بستهبندیشده را میسازند که پر از جعل نسبت به حریفان و جامعه است ،در واقع در اینجا رانت
اطالعات شکل میگیرد .در نتیجه ما به جای رسانههای حرفهای و قانونمند با ادبیات و ژورنالیسم
زرد مواجه میشویم که در نهایت به مشکلی برای جامعه بدل میشود.

آنچه تا االن بیان شــد معطوف بود به جامعه ایران که در آن جریان آزاد اطالعات وجود
ندارد؛ اما در کشورهای توسعهیافتهای که در آنها رسانه آزاد و قانونمند وجود دارد هم اخبار زرد
و جعلی وجود دارد .این مسئله را چطور ارزیابی میکنید؟

در مورد کشورهای توسعهیافته ،نمونههای بسیار کوچکی در مقایسه با کشورهای توسعهنیافته
رخ میدهد که البته به چشم میآید و دیده میشود .یکی از ویژگیهای دموکراسی این است که
تمام عیوب آن دیده میشــود .بنابراین ســاختار باز اطالعات در دنیا سبب میشود که یک مورد
خبرســازی هرچند دیرهنگام اما دیده شود .جوامعی که چنین حالتی در آنها وجود ندارد سرشار
از نمونههای اینچنینی است .در واقع تفاوت این است که در جوامعی که سیستم آزاد مطبوعاتی
و رسانهای وجود دارد مسائل و موضوعات شفاف است ولذا اگر خبر جعلی و اطالعات دروغی هم
منتشر شود دیده میشود .باز هم برمیگردم به حرف نخست که زبان دلبخواهی است و تاریخ بشر
به شکل خطی از توحش به تمدن نیست و نمیتوانیم بگویم که جامعه امریکا توسعه پیدا کرده و
تمام شده است .از دل جوامع توسعهیافته هم مسائل تازه به وجود میآید اما در جامعه امریکا افکار

رسانهها باید منشورهای اخالقی داشته باشند و پیرامون دروغ در رسانه خود آنها هستند
که مسئولیت آن را بر عهده دارند و این مسئله نه با مداخله دولت و قدرت بلکه از طریق
سیستمهای ممیزی و مصونیتی که در خود حرفه وجود دارد باید اعمال شود.

عمومی در ســطح جامعه جهانی ( )global communityمیتواند این مسئله را کنترل کند و
پیرامون آن بحث میکند و آن را اصالح میکند.
افکار عمومی چگونه میتواند راست را از دروغ تشخیص دهد؟

به گمان من جامعه ما باید از حالت تودهای خارج شود .جامعه ما یا تودهوار بوده یا ذرهوار ،در
هردو حالت آنچه بر جامعه ما نفوذ میکند اخبار و اطالعات جعلی بوده است.
آلترناتیو این وضعیت چیست؟

آلترناتیو آن سازمانیابی مردم است .سازمانیابی مدنی ،سازمانیابی صنفی ،سازمانیابی محلی.
هرچه مردم از حالت توده فاصله بگیرند و حوزه عمومی شکل بگیرد این اخبار جعلی بیشتر دیده
خواهد شد ،همانگونه که در امریکا دیده میشود .من نمیخواهم بگویم که در آن کشورها چنین
مســائلی وجود ندارد ،اما در هر صورت مکانیزمی وجود دارد که تا حدی مصونیتزا است و باعث
میشود که جعل اخبار دیده شود .وقتی تجربههایی از دموکراسی وجود داشته باشد ،وقتی جریان
آزاد اطالعات وجود داشته باشد ،وقتی سیستم چندرسانهای در کشور وجود داشته باشد و جامعه
چندصدایی باشد ابعاد زندگی اجتماعی مردم ایمن میماند ،همانگونه که در اروپا ،امریکا ،روسیه
و کشورهای آسیایی که مقداری دموکراسی را تجربه کردهاند اینچنین است .به تصور من یکی از
مشکالت کشور ما همین توده بودن آن است .یک ازدحام که در آن غوغا است .در غوغا هر شایعهای
میتواند کارایی داشته باشد .اما جامعهای که سازمانیابی شده ،ایستگاههای تعامل ،فضای گفتوگو و
راستیآزمایی در آن وجود دارد میتواند با این مسائل عقالنی و درست برخورد بکند .من نمیخواهم
نگاه خوشبینی داشته باشم ،حرکت ما از توحش به تمدن نبوده است .همیشه در ما کاستیهایی
وجود داشته اما در هر صورت پیشرفتهای نسبی البته در مقایسه ملتها با هم و نه به شکل خطی
وجود داشته است .از دل راهحلهای ما مسائل تازه شکل میگیرد .مثال وقتی جریان آزاد اطالعات
شکل میگیرد ما در مورد اینکه باید اطالعات در دسترس همه باشد اندیشیدهایم اما در مورد شرایط
اخالقی و چگونگی انتشــار اطالعات چندان فکر نکردهایم که اگر اطالعات نادرست منتشر شود
مسئولیت آن با کدام نهاد یا چهکسی است .در اینجا ما به نهادهای اجتماعی و اخالقی و رعایت
اخالق در مورد انتشار اطالعات نیاز پیدا میکنیم .این مسئلهای است که در جامعه دموکراتیک دیده
میشود و ما قرنها با دروغ زندگی میکنیم ولی دیده نمیشود.

نظر شما درباره نهادهای اخالقی و حوزه اخالق فردی و سهم پیشگیرانه آنها در جلوگیری
از اخبار جعلی چیست؟

اخالق در یک سطح فردی وجود دارد که بازمیگردد به نهادهای تعلیم و تربیت مثل خانواده،
سیستم آموزش و پرورش ،نهادهای مدنی و اجتماعی که بتوانند در ارتباط با نهادینه کردن صداقت
و راستگویی فعالیت کنند .انسانها آزاد باشند که هر سخنی بگویند ولی یک احساس مسئولیت
درونی داشته باشند که درست سخن بگویند .اما به نظر من تقلیل مسئله به سطح روانشناختی
و اخالق فردی نمیتواند در مقیاس بزرگ اجتماعی کارساز باشد .در مقیاس اجتماعی باز به نظام
حرفهای مربوط اســت ،به این معنا که رســانهها باید منشورهای اخالقی داشته باشند و پیرامون
دروغ در رسانه خود آنها هستند که مسئولیت آن را بر عهده دارند و این مسئله نه با مداخله دولت
و قدرت بلکه از طریق سیســتمهای ممیزی و مصونیتی که در خود حرفه وجود دارد باید اعمال
شــود .در خود حرفه محکمههایی وجود داشته باشد برای بررســی راست و دروغ در مطبوعات،
رتبهبندی وجود داشته باشد ،سیستمهای اعتبارسنجی وجود داشته باشد که مشخص کند کدام
رسانه حرفهای است ،اعتبارش را از کجا یا از کدام سندیکا و اتحادیه دریافت کرده است .مجموعه
اینها سبب میشود که سپهر آگاهی ما نهادینه شود و در نتیجه آن شرایط و امکان برای راستگویی
بیشتر میشود .در مقابل هم زمینهها و شانس دروغگویی کم خواهد شد .باید شفافیت ایجاد کنیم.
مثال ارز  4200تومانی به چهکسانی تعلق گرفته است؟ چهکسانی خودرو و چهکسانی گوشی وارد
کردهاند؟ وقتی این اطالعات به طور شفاف به مردم ارائه شود ،طبعا نیاز مراجعه به جعلیات هم کم
میشود .اگر به جای رانتهای اطالعاتی گردش و جریان اطالعات را قانونمند کنیم ،دیگر فقط حق
دانستن در مردم ظهور پیدا نمیکند و آنها مجال مییابند که به دیگر حقوق خود هم توجه کنند.

تا چه حد این اخبار جعلی در سیاستگذاریها مورد استفاده قرار میگیرد یا بر آن تأثیر
میگذارد؟

دستورگذاری برای سیاســت در اتاقهای دربســته ،در کریدورها ،در محیطهای رانتی و در
البیگریهای بسته شکل میگیرد .در سیستمهای سیاستگذاری ،بولتنها و اخبار جعلی بیشترین
تأثیر را میگذارد .مثال در مورد مسئله ارز کسانی اطالع دارند که قرار است قیمت آن  4200تومان

شود و از این رانت استفاده میکنند ،مبادله میکنند و انواع و اقسام سودها را به دست میآورند.
در مقابل مردم از این داســتانها بیخبر هستند .اما اگر به جای این سیستم سیاستگذاری یک
الگوی جســتوجوی رضایتبخش و یک الگوی سیاستگذاری مبتنی برای گفتمان اجتماعی و
فضای عمومی شــکل بگیرد به این معنا که تمام مســائل ملی در سپهر عمومی مطرح شود و به
شکل رضایتبخشی پیرامون آنها گفتوگو شود و همه احساس کنند که سازمانهای حرفهای در
مورد یک مسئله کار میکنند ،دیدگاههای رقیب در رسانهها مطرح شود ،کارشناسان آزادانه نظرات
و انتقادات خود را مطرح کنند و در نهایت جامعه از روی آوردن به جعل و دروغ دور شــود ،وقتی
در مورد مسائل مختلف این جستوجوی رضایتبخش وجود داشته باشد ،این سیاست از عقالنیت
و خردورزی اجتماعی ما حاصل میشود .برای ما امکان گشودن دریچههای سیاستگذاری وجود
ندارد .اگر این امکان وجود داشــت که مســائل و چالشهای اجتماعی به موقع و در سطح فضای
عمومی مثل سازمانهای پژوهشی ،دانشگاهها ،مراکز مستقل علمی ،رسانهها و ...مطرح شود به قدر
کافی پیرامون آن گفتوگو شود و گفتوگو به اشباع برسد ،بسیاری از مسائلی که اکنون ما در کشور
با آنها مواجه هستیم وجود نداشت .سیاستهای عمومی باید در فضای عمومی مطرح شود چرا که
هزینههای این سیاستها را یک ملت و حتی شاید نسلهای بعدی میپردازند .البته منظور من از
حوزه عمومی یک حوزه عمومی است که در پشت آن نهادهای حرفهای و تخصصی وجود داشته
باشد .آنچه میگویم شعار نیست و تمام اینها قابلیت اجرایی شدن دارند .وقتی مسائل در فضای
عمومی مطرح شود در انجمنها ،اتحادیهها ،سندیکاها ،سازمانهای حرفهای و تخصصی مورد بحث
قرار میگیرد و هرکدام به قدر کافی منافع خود را در خصوص هر مسئله دنبال میکنند .در نتیجه
یک الگوی چندصدایی ،جامعهباز ،شفافیت ،گردش آزاد اطالعات و ...ایجاد میشود و در نهایت در
چنین شرایطی بولتنها نمیتوانند کارایی داشته باشند .در جامعه ما هم دروغ و هم جعل کارایی
دارد اما میشود جامعهای را تصور کرد که دروغ در آن کارایی ندارد.
با وجود رسانههای دولتی و انحصار رسانهای -اطالعاتی ،جامعه چگونه به آنها اقبال نشان
میدهد؟

انحصار اطالعات ،رانتهای اطالعاتی و یکجانبهگرایی به سرمایههای اجتماعی بسیار لطمه زده
است .اعتماد اجتماعی ،همدلی ،پیوند ،مشارکت و بهطور کلی سرمایههای اجتماعی رو به زوال رفته
است ،هزینه مبادالت باال رفته ،زندگی اجتماعی مخدوش شده است و در نتیجه جامعه آسیبپذیر
شده است .جامعهای که از درون پودر شده است و با هر خطر بیرون میتواند مضمحل شود و از بین
برود .ما مصونیتهای اجتماعی را از جامعه گرفتیم .اعتماد به خبر وجود ندارد ،اعتماد به یکدیگر
وجود ندارد و در نتیجه یک جامعه آنومیک و بیهنجار به وجود میآید .مردم یا به خارج از کشور
مهاجرت میکنند یا به درون خود ،پیوندهای اجتماعی سست میشود ،پرخاشگری بیشتر میشود
و مردم خیلی درازمدت فکر نمیکنند .تمام خطاها و اشتباهات ما روی هم انباشته شده و به موقع
درمان نشده است و ما متأسفانه به نقطهای رسیدیم که سیستم اجتماعیمان مختل و بیمار شده
است .هرچند که دیر شده اما راه روشن است و میتوان با استفاده از تجربههای تاریخیای که وجود
دارد قدمهایی برداشت.

نکتههایی که باید بدانید
[زبان مکان گفتوگو ،تفاهم ،استقالل ،منطق و مهربانی است .این همان اخالقی
و قانونمند شدن زبان است .کوششهایی که برای تعدیل و تصحیح زبان وجود دارد
برای کنترل شر نهفته در زبان است.
[ریشه زبان بشر از دیرباز کج بوده است و ما به آسانی سخن به راستی نمیگفتیم.
اص ً
ال تاریخ ما تاریخ جعل است ،اما در شرایط امروزی همهچیز انبوه شده است.
[دروغ یک رفتار ساده است یعنی زمانی که ما یک واقعیت را مخدوش بیان
میکنیم؛ در حالی که جعل ،ساختن دروغ است ،هدفمندتر و مغرضانهتر است.
[درصد باالیی از جعلها با اهداف مشروع شکل میگیرد به این معنا که
هرکسی که جعل میکند بر اساس ایدئولوژی خودش توجیه و دالیلی دارد.
[جامعه ما باید از حالت تود های خارج شود .جامعه ما یا تودهوار بوده یا ذرهوار،
در هردو حالت آنچه بر جامعه ما نفوذ میکند اخبار و اطالعات جعلی بوده است.
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توسعه
[ نگاه اقتصاددان ]

قانونگذار و سیاستگذار تحتتاثیر اخبار جعلیاند
حسن سبحانی در گفتوگو با «آیندهنگر» از آسیب خبر جعلی بر پیکره اقتصاد میگوید

وجود و دامنه خبر جعلی را رد نمیکند ،اما اخالق فردی را تنها یا شاید مهمترین ابزاری
میداند که میخواهد به جنگ  fake newsبرود .او به منافع فردی افراد که میرســد
شاید کمی بتواند دلیل توجه به خبر جعلی را بپذیرید .ولی از اینکه دولت و نمایندهها
تحتتاثیر این فضا هستند گله دارد .حسن سبحانی ،استادتمام اقتصاد دانشگاه تهران ،و
نماینده ادوار مجلس از نبود دانش سیاستگذاری و ابزار تشخیص خبر جعلی از واقعیت
در میان سیاستگذارها میگوید .او معتقد است باید سواد رسانهای مردم باال برود و دانش
سیاستگذارهاوقانونگذارها.

خبر جعلی چیســت و چرا تا این اندازه مورد توجه قرارگرفته است؛ هدف از ساختن و
پرداختن به این مسئله چیست؟

و در بخش مالی کار میکنند ،در روزگار ما خیلی زیاد انگیزه
چرا باید خواند:
دارند که از این مقوله استفاده کنند .برای مثال ،اینکه گفته
اخبار جعلی با اقتصاد
میشود در یک ماه گذشــته ارز نرخهای رو به باال را تجربه
چه میکند؟ چگونه
کرده است ،مالک و صحتوسقم این خبر کجاست؟ چراکه
سیاستگذاران این حوزه
امروز کام ً
ال این امکان وجود دارد که یک نفر با انتشار خبری
تحتتاثیراخبارجعلی
مبنی بر افزایش نرخ دالر در کانال یا شبکههای مجازی خود
قرار میگیرند؟ پاسخ
خود را در این مصاحبه اعــام کند که امروز دالر با این قیمت در بازار خریدوفروش
بخوانید .شد .کســانی هم که این خبر را دریافت میکنند نمیدانند
ال امروز بازاری وجود داشــته یا اص ً
که آیا اص ً
ال خریدوفروشی
صورت گرفته اســت یا نه؟ بنابراین این خبر میتواند کام ً
ال
جعلی باشد ،ولی به دلیل حساسیت اقتصاد ایران نسبت به ارز ،دیگران بهراحتی میتوانند این خبر
را منتشر کنند و حتی دولتها هم تحت تأثیر قرار میگیرند و تصمیمگیری میکنند .درحالیکه
این خبر میتواند غیرواقعی باشد؛ چون وقتی از بازار صحبت میکنیم باید عده زیادی از خریداران
و فروشندگان را دربر بگیرد و قابلیت راستیآزمایی داشته باشد ،اما در حال حاضر اینگونه نیست.

طبق تعریفی که در اقتصاد جدید از انســان و اهداف او وجود دارد ،منفعتطلبی شــخصی
بهعنوان یک عنصر مهم در نظر گرفته میشود .این منفعتطلبی شخصی حتی به حوزه دولتها
هم تسرییافته است ،به این معنا که تا  60 ،50سال پیش دولتها را دولتهای خیرخواه تلقی
میکردند ،ولی اکنون در ادبیات اقتصادی دولتها را هم بهعنوان یک شخصیت حقوقی بهمنزله
یک فرد تلقی میکنند و بیان میکنند :همانطور که افراد تالش میکنند منافع خود را به حداکثر
برسانند ،دولتها هم تالش دارند منافع خود را به حداکثر برسانند .بنابراین هم در حوزه فردی و
هم در حوزه جمعی ازجمله دولت مفروض گرفتهشده است که آنها برای تأمین اهداف خود راههایی
را جستوجو کنند .این راهها در دوران جدید میتواند در بستر شبکههای اجتماعی از کارآمدی
بیشتری در راستای نیل به هدف برخوردار شود ،اما بسته به حضور یا عدم حضور اخالق در افراد
یا شخصیتهای حقوقی ،درجه متفاوتی از صحت و صداقت در این اخبار وجود دارد .به گمان من
هدف همان جستوجوی منافع فردی ،چه حقیقی و چه حقوقی است .ازاینرو یک زمینه مناسب
فراهمشده است که با استفاده از آن ،این مسئله تجلی بیشتری پیداکرده است و به این دلیل که
کشف منابع آن تا حدودی هم مشکل است مورد استقبال واقعشده است.

شاید نشود یک مورد را به همه تعمیم داد ،اما گمان میکنم دولتها بسته به نوع نگاه و زاویه
دیدشان در بخشهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی یا ترکیبی از اینها از خبرهای جعلی استفاده
میکنند .در انتخابات بسیار دیدهشده است که اخبار غیرواقعی به کمک کسانی آمده که در قدرت
بودهاند و یا تالش میکردند به قدرت برسند .بهطور مشخص در مورد ما ظن غالب من این است
که چون یکی از منابع قابل اعتبار تأمین بودجههای دولتی فروش ارز ناشی از نفت است و ما به
دلیل رکودی که گرفتار آن هستیم و نمیتوانیم درآمد زیادی داشته باشیم که مالیاتش را بگیریم،
دولتها «صرفنظر از اینکه کدام دولت سر کار باشد» همواره انگیزه داشتهاند تحت عنوان اینکه
ارز ارزان است و یا در مقایسه با سایر کشورها برابری کم است ،نسبت به افزایش قیمت ارز اقدام
کنند و بعدا ً منافع حاصل از آن را مورداستفاده قرار دهند .به گمان من هر دولتی بسته به عالیق
خود از این اخبار استفاده کرده است.

به نظر نمیرسد که ساختن و تالش برای نشر خبر جعلی ویژگی دوران ما باشد .اما هماندازه،
هم حد انتشار و همدایره نفوذ خبری به صورتی که در دوره کنونی وجود دارد قابلمقایسه با دوره
گذشته نیست .در گذشته اگر کسی به تولید خبر میپرداخت الزم بود تمام اهتمام خود را بهکار
گیرد تا به مخاطب برسد و به دست آوردن اعتماد مخاطب بسیار هزینهبر بوده است .اما امروزه این
ی میگیرند .هرکس
مخاطبان هستند که با نشر خبرهایی که برایشان جالب است ،از رسانهها پیش 
هدفی را در انتشار خبر میبیند ،درواقع سربازان بیجیره و مواجب مبدعان اخبار جعلی هستند.
بنابراین از حیث وجود ،مسئله خبر جعلی مسئلهای جدید نیست ،اما ازنظر قلمرو و دامنه نفوذ
قابلمقایسه با دهههای گذشته نیست ،لذا پدیدهای جدید به نظر میرسد.

حدس من این اســت که چون خبرهای جعلی با یک فهم روانشناســی و هدفمند ساخته
و منتشــر میشود و به دلیل ماهیت جعلی بودن باید مقصودی را دنبال کند ،این مقصود حتماً
میتواند کوبیدن رقبا باشد .اما اینکه مراد این باشد که یک خبر فصیح و درست منتشرشده را تحت
تأثیر قرار بدهد و بتواند مشروعیتزدایی کند ،شاید بسته به جوامعی باشد که نوعی فرهنگ در آن
حاکم است و مردم متأثر از آن فرهنگ هستند .درهرصورت نمیشود کتمان کرد که رسانههایی که
خبرهای منتشره از آنها در گذر یک دوره زمانی ازنظر مردم مقرون به صحت بوده است تحت تأثیر
اخبار جعلی مشروعیت خبرشان از بین برود و اگر رسانهای گاهی خبر جعلی منتشر کند با استناد
به آن خبر و دیگر خبرهای جعلی مشروعیت خبرهای درست آ ن هم تحت تأثیر قرار میگیرد.

قاعدتاً کسانی که کاال یا خدمتی برای عرضه به مشتری دارند و میخواهند آن را مطلوب جلوه
بدهند ،میتوان گفت از کسانی هستند که انگیزهای بیشتری برای نفوذ کردن خبرهای جعلی دارند.
البته منظور من این نیست که تمام کسانی که از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی استفاده
میکنند ،اخبار جعلی منتشر میکنند .گذشته از آ ن کسانی که در اقتصاد سیاسی ذینفع هستند

من میخواهم بگویم که تصمیمگیرندگان در الیههای مختلف ،چه در دولت ،چه در مجلس و
چه در سایر قوا متأثر از فضای اخبار جعلی هستند .بهعنوانمثال ما هرچقدر بررسی میکنیم قیمت
کاالها و خدماتی که در اقتصاد  80میلیونی ایران وجود دارد تا این حد وابسته به نرخ ارز نیست و
انسان درمیماند که چطور دولتیها و مجلسیها نرخهایی را مدام مورد صحبت قرار میدهند به

آیا ساختن و پرداختن به خبرهای جعلی تنها به زمان کنونی مربوط است یا اینکه همیشه
وجود داشته است؟

با توجه به اینکه حوزه تخصصی شما اقتصاد است ،فکر میکنید خبرهای جعلی در این
حوزه بیشتر توسط چه کسانی ساختهوپرداخته میشوند؟
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خبرهای جعلی تا چه حد مورداستفاده دولتها و قدرتها قرار میگیرد؟

آیا دروغ یا شایعه ابزاری برای کوبیدن رقیب است یا بهنوعی مشروعیتزدایی از خود
خبر هم میتواند باشد؟ وجوه استفاده آن توسط قدرتها و دولتها چیست؟

به نظر شما در فضایی که اخبار جعلی بهطور مداوم منتشر میشود ،چقدر حوزه کالن
اقتصادی یا متغیرهای اقتصادی تحت تأثیر قرار میگیرند؟

افراد و دولتها برای تأمین اهداف خود راههایی را جست وجو کنند .این راهها در دوران جدید میتواند در بستر شبکههای
اجتماعی از کارآمدی بیشتری در راستای نیل به هدف برخوردار شود ،اما بسته به حضور یا عدم حضور اخالق در افراد یا
شخصیتهای حقوقی ،درجه متفاوتی از صحت و صداقت در این اخبار وجود دارد.

نیت کوبیدن و انتقاد از اوضاع اقتصادی که به اعتقاد من این نرخها بعضاً ساختگی هستند .بنابراین
بهتناوب دیده میشود که این اخبار جعلی سیاستگذار را تحت تأثیر قرار داده است؛ همانگونه که
دیدیم برای نرخ ارز جلساتی تشکیل شد ،پایه نرخ ارز تغییر داده شد .حس من این است که الاقل
در کشور ما مسئوالن اقتصادی خیلی تحت تأثیر این مسئله هستند.
آیا مسئوالن ابزاری برای پایش و شناخت در اختیار ندارند که پیش از سیاستگذاری و
برنامهریزی به شناخت درستی دست یابند؟

اینکه در حال حاضر تحت تأثیر قرار میگیرند به این معنا است که آن ابزار را در اختیار ندارند،
اما به این معنا نیست که ابزاری وجود نداشته باشد .بهطور عقالیی علم ،آگاهیها و دانستههای
عالمانهای که برای تصمیمگیری باید در اختیار سیاســتگذار باشد یا سیاستگذار امکان و فهم
استفاده از آنها را داشته باشد ،کمک میکند که وقتی مسئلهای در بودجه ،در برنامه و در قیمتها
پیش میآید ،بتواند تشخیص دهد که تا چه حد با واقعیتهای اقتصادی فاصله دارد یا تا چه حد
با آن منطبق است .به گمان من ازآنجاییکه بخش عمدهای از سیاستگذاران ما بر اساس عالیق و
وابستگیهای صرفاً سیاسی انتخاب میشوند ،دانش و معلومات متناسب با فهم شرایط اینچنینی
در اختیار ندارند لذا از این حیث تحت تأثیر قرار میگیرند .اما من میگویم ابزاری به نام آگاهی و
علم وجود دارد ،ولی با این شرط که سیاستگذار یا به آن مجهز باشد یا فهم لزوم استفاده ازنظر
کارشناســانی را که در این حوزه متخصص هستند داشته باشد .وقتی هردوی اینها غایب باشد
طبیعتاً آنها تحت تأثیر قرار میگیرند.
در حوزه دولت چگونه این مسئله را ارزیابی میکنید؟ چراکه دولت میتواند نهادهای
رگوالتوری و پژوهش در اختیار داشته باشد که این دانش را تولید کند.

بله ،همینگونه است ،اما در حقیقت یک شمشیر دولبه است به این معنا که ازیکطرف چون
امکان دسترسی بهنظام کارشناسی دارد میتواند به تدوینگری بپردازد ،اما از طرف دیگر رویکرد
کارشناسی در اختیار
و نگاه دولت و کارشناسانش هم مسئله مهمی است .بهعنوانمثال اگر نظام
ِ
دولت یا سازمانهای ستاد اقتصادی او بر آن باشند که آنچه در اقتصاد باید ساری و جاری باشد،
مبتنی بر اقتصاد آزاد باید باشــد ،باید توجه کنند که آنچه آموختهاند مبتنی بر بازار آزاد بوده نه
اقتصاد آزاد و بازار آزاد هم خود شرایطی دارد .یعنی بهعنوانمثال نمیشود گفت چون در کتابهای
درسی بیانشده که قیمتها را نظام عرضه و تقاضا تعیین میکند ،بنابراین در شرایط تحریم ایران
که امکان واردکردن پول هم داده نمیشود باید نرخ ارز را عرضه و تقاضا تعیین کند .ازاینرو بدیهی
است که اگر نظام کارشناسی نظام خبره و پختهای نباشد لبه دیگر شمشیر هم عمل میکند و اتفاقاً
آسیب بیشتری خواهد داشت .بنابراین من میگویم هم نظام کارشناسی الزم است و هم آن نظام
کارشناسی باید مقتضیات اقتصادی را که میخواهد در موردش اظهارنظر کند بهخوبی بشناسد و
صرفاً مقلد آنچه از جای دیگری خوانده است نباشد.
برداشت من از گفتههای شما این است که نظام اقتصادی ما بیش از آنکه از خبرهای جعلی
آسیب ببیند از نبود نظام کارشناسی و الگوی توسعه آسیب میبیند.

بله ،همینطور است .ما تأثیر اخبار جعلی را رد نمیکنیم اما سهم این اخبار در مقایسه با سهم
نظام کارشناسی خیلی کم است.
به نظر شما چه راهحلی برای جلوگیری از خسارتهای وارده به اقتصاد وجود دارد؟

راهحل کوتاهمدتی به ذهن من نمیرسد ،اما آنچه ازنظر فردی باور دارم اخالق است و این اخالق
هم باید بر بستر یک سواد رسانهای بنشیند تا مخاطب تحت تأثیر هر خبری که میخواند قرار
نگیرد و از تأثیر آن مصون بماند .البته اگر اخالق جاری باشد بهمراتب منابع انتشار اخبار جعلی هم
کمتر خواهد بود چراکه افراد هر خبری را منتشر نمیکنند و اگر هم منتشر کردند خوانندگانی که
هم اخالق دارند و هم از سواد رسانهای برخوردار هستند خود را ایمن میکنند .بنابراین اخالق یک
عامل مهم است .در جامعه ما اگر دین درست فهمیده شود چون حامی اخالق هم هست ،میتواند
این نقش را داشته باشد ،اما درمجموع جامعه تا حدود زیادی باید توسعه پیدا کند ،یک توسعه
اخالقمدار .من فکر میکنم جوامع توسعهیافته بهمراتب کمتر تحت تأثیر اخبار جعلی قرار میگیرد.
 به نظر میرسد که اخالق شخصی و نفعطلبی نوعی جمع اضداد است .آیا شما اینگونه
فکر نمیکنید؛ اص ً
ال چطور میشود اخالق فردی را در کنار ترجیح نفع شخص داشت؟

نکتهای که شما میفرمایید خیلی مهم است اما پاسخش هم مهم است و هم شاید متناسب
با این گفتوگو نباشد.
من در عرایضم گفتم که اخالق یکی از اضالع یا رئوس سهگانه ادیان توحیدی است .در

ادیان توحیدی منفعتطلبی جزو خصلتهای ذاتی انسان به رسمیت شناختهشده است.
اما درعینحال عدالت هم مورد توصیه اســت به ایــن معنا که هر فرد که منفعت خود را
به رسمیت میشناســد ،میداند دیگرانی هم که با او و در کنار او زندگی میکنند همین
خصلت منفعتطلبــی را دارند ،بنابراین برای اینکه نزاع بین منافع افراد که جداگانه آن را
دنبال میکنند ،نباشد باید به مفهومی برای عدالت تن بدهند .عدالت به این معنا که هرآنچه
برای خودم میخواهم دیگری هم برای خودش میخواهد .بنابراین در این جستوجو برای
منافع شــخصی اگر عدالت را که وجههای از اخالق در آن وجود دارد به رسمیت نشناسیم
نه منافع من تأمین میشود و نه منافع دیگران .میخواهم بگویم که در این بستر فکری در
کنار اصالت نفع اشخاص ،مفهوم اصالت نفع اجتماع هم به رسمیت شناخته میشود و افراد
تا آنجا میتوانند منافع خود را تأمین کنند که به منافع اجتماع لطمه وارد نکنند .حال اینکه
در جوامع دموکراتیک با استفاده از قانون این نفع اجتماعی را اعمال میکنند اما در جوامع
دینیمعتقدیم
که پیش از آنکه کار به قانون بکشد اخالق رفع تزاحم کند.

 بهجز اخالق چ ه ساز و کارهای اجتماعی و حقوقی ای میتواند هم بازدارنده شیوع اخبار

جعلی باشد و هم بازدارنده آسیبهای ناشی از تأثیر آن؟

به نظر میرســد جدا از اینکه افراد باید تحت آموزش قرار بگیرند که سواد رسانهای آنها برای
مصون ماندن از تأثیرات اخبار جعلی افزایش پیدا کند ،یک نظام قانونگذاری انعطافپذیر بازدارنده
هم باید باشد با این شرط که این نظام قانونگذاری باید فهم و آگاهی تحوالت بروز خبرهای جعلی
و آنچه را در این حوزه میگذرد داشته باشد تا بتواند در قوانین و مقررات اعمال کند .درهرصورت
وقتیکه از حوزه اخالق خارج میشــویم طبق تجربه بشر به قانون میرسیم ،اما این قوانین باید
بهروز باشد ،انعطافپذیر باشد و در حدی بازدارنده باشد که کسانی که در معرض قانون هستند
نتوانند اقدام به این کار کنند.

نکتههایی که باید بدانید
[به نظر نمیرسد که ساختن و تالش برای نشر خبر جعلی ویژگی دوران ما
باشد .اما هماندازه ،هم حد انتشار و همدایره نفوذ خبری به صورتی که در دوره
کنونی وجود دارد قابلمقایسه با دوره گذشته نیست.
[هرکس هدفی را در انتشار خبر میبیند ،درواقع سربازان بیجیره و مواجب
مبدعان اخبار جعلی هستند .مسئله خبر جعلی مسئلهای جدید نیست ،اما
ازنظر قلمرو و دامنه نفوذ قابلمقایسه با دهههای گذشته نیست.
[کسانی که کاال یا خدمتی برای عرضه به مشتری دارند و میخواهند آن
را مطلوب جلوه بدهند ،میتوان گفت از کسانی هستند که انگیزهای بیشتری
برای نفوذ کردن خبرهای جعلی دارند.
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توسعه
[ نگاه حقوقدان ]

قانون چه میگوید؟

جرم جعل و جایگاه آن در قانون مجازات عمومی

بهمن کشاورز
حقوقدان

چرا باید خواند:
اگر میخواهید بدانید
که قانون چه برخوردی
با اخبار جعلی و کسانی
که به هر دلیلی به این
اقدام دست میزنند دارد،
خواندن این مقاله به شما
توصیه میشود.

JJحکم جعل اخبار در قانون چیست؟
بهموجب ماده  734قانون مجــازات عمومی در تعزیرات که به بحث
جعل رایانهای پرداخته ،آمده است :هرکس بهطور غیرمجاز مرتکب اعمال
زیر شود ،جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از
بیست میلیون ( )20.000.000ریال تا یکصد میلیون ()100.000.000
ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد دادههای قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه
داده به آنها.
ب) تغییر دادهها یا عالیم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش
در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه
دادهها یا عالیم به آنها.
همچنین در ماده  735قانون مجازات عمومی در تعزیرات آمده است:
«هرکس با علم به مجعول بودن دادهها یا کارتها یا تراشهها از آنها استفاده
کند ،به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد».
بهموجب ماده  744از همان قانون ،هرکس بهوسیله سامانههای رایانهای
یا مخابراتی ،فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند
و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند ،بهنحویکه عرفاً
موجب هتک حیثیت او شود ،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای
نقدی از پنج میلیون ( )5.000.000ریال تا چهل میلیون ()40.000.000
ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد .چنانچه تغییر یا تحریف بهصورت
مستهجن باشد ،مرتکب به حداکثر هردو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
همچنین ماده  746قانون مقرر میدارد هرکس بهقصد اضرار به غیر
یا تشــویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بهوسیله سامانه رایانهای یا
مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان
مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت ،رأســاً یا بهعنوان نقلقول ،به شخص
حقیقی یا حقوقی بهطور صریح یا تلویحی نسبت دهد ،اعم از اینکه از طریق
یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود،
افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) ،به حبس از نود و یک روز تا دو

نکتههایی که باید بدانید
[ شاید عدم پیگیری افراد در این موارد و احیان ًا کثرت تعداد جرایم ارتکابی این بهانه را به
دست میدهند که درصدد حذف ابزار بهجای تعقیب و مجازات افراد برآیند.
[موارد ارتکاب جرم چه رایانهای و چه غیر آن بهگونهای است که مقامات قضایی عم ً
ال قادر
نیستند هر مورد را رأسا و شخص ًا پیگیری کنند .باید فرد یا اشخاص ذینفع خود در این مورد
اقدام به اعالم شکایت کنند تا تعقیب قضایی شود.
[آنچه مسلم است نمیتوان متوقع بود که جرایم مختلفی که به اشکال گوناگون ارتکاب
میشوند بدون شکایت یا پیگیری تعقیب و مجازات شوند .هرچند این جرایم احیان ًا موجب ضرر
ی شوند و از جرایم غیرقابل گذشت شناخته شوند.
عموم 
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ســال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( )5.000.000ریال تا چهل میلیون
( )40.000.000ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
مالحظه میشود استفاده از ابزار یارانه باعث نمیشود نص کیفری ،از
اعمال اینچنینی یعنی جعل و اشاعه مجعول چشمپوشی کند .ضمناً قانون
در ماده  747به بعد در موارد زیر برای اشخاص حقوق مسئولیت کیفری
قایل شده است .چنانچه جرایم رایانهای به نام شخص حقوقی و در راستای
منافع آن ارتکاب یابد ،شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانهای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانهای را صادر کند
و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شــخص حقوقی با اطالع مدیر یا در اثر عدم
نظارت وی مرتکب جرم رایانهای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانهای
صیافتهباشد.
اختصا 
تبصره  1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیمگیری
یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره  2ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد
بود و در صورت نبود شــرایط صدر ماده و عدم انتســاب جرم به شخص
خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.
درخصوص اینکه نسبت به جرایم رایانهای از این قبیل عم ً
ال واکنشی
نشــان داده میشــود ،آمار دقیقی الاقل بنده ندارم اما آنچه مسلم است
نمیتوان متوقع بود که جرایم مختلفی که به اشــکال گوناگون ارتکاب
میشــوند بدون شکایت یا پیگیری تعقیب و مجازات شوند .هرچند این
جرایم احیاناً موجب ضرر عمومیشوند و از جرایم غیرقابل گذشت شناخته
شوند .زیرا نسبت به موارد ارتکاب جرم چه رایانهای و چه غیر آن بهگونهای
ال قادر نیســتند هر مورد را رأسا و شخصاً
اســت که مقامات قضایی عم ً
پیگیری کنند .باید فرد یا اشخاص ذینفع خود در این مورد اقدام به اعالم
شکایت کنند تا تعقیب قضایی شود.
شــاید عدم پیگیری افراد در این مــوارد و احیاناً کثرت تعداد جرایم
ارتکابی این بهانه را به دســت میدهند که درصــدد حذف ابزار بهجای
تعقیب و مجازات افراد برآیند .به این معنا بهجای اینکه در پی شناسایی و
تعقیب و مجازات کسانی باشند که اخبار جعلی را از طریق فضای مجازی
منتشر میکنند و از همین طریق احیاناً منتشر اشاعه اکاذیب میشود و
یا احیاناً همچنان در قانون نیز آمده است اقدام به انتشار مطالبی میکنند
که نتیجه آن کالهبرداری و بردن مال غیره است ،درصدد از بین بردن ابزار
اطالعرسانی برآیند .مانند اینکه اگر مث ً
ال ،از اتومبیل برای آدمربایی یا برای
ترور یا برای حمل اموال مســروقه یا برای جابهجایی مواد مخدر استفاده
شــد و احیاناً این موارد از چند مورد فراتر رفت ما قایل به آن شــویم که
بهطورکلی استفاده از اتومبیل ممنوع شود تا کسی نتواند با استفاده از آن
مرتکب جرایم شود.

مسئوالن روابط عمومی در نهادهای سیاسی و اجرایی با رصد بموقع و اطالعرسانی
صحیح میتوانند از این آسیبهای فرضی و احتمالی جلوگیری کنند .در شرایط
بحران و زمان جنگ کارها دشوارتر است.

[ نگاه علم ارتباطات ]

با تشکلهای روزنامهنگاری به جنگ خبرهای جعلی بروید
گفتوگو با حسینعلی افخمی درباره فراگیرشدن پدیده «اخبار جعلی» در دنیای رسانهای امروز

ک نیوز» به موضوع بحثبرانگیز در عرصه
حدود دو ســال است که اخبار جعلی یا «فی 
رسانهای تبدیل شــده است .گاهی احزاب سیاسی و دولتها با همین اخبار جعلی ،در
انتخابات دیگر کشورها دخالت کردهاند یا بر رقیب خود پیروز شدهاند و گهگاه نیز اینطور
شنیده میشــود که دولتها با جعلیخواندن اخبار رسانههای ریشهدار ،میخواهند از
قدرت رسانهها بکاهند .حسینعلی افخمی استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی در
این زمینه پاسخ میدهد.

چقدر این خبرهای جعلی در
تعیین سیاست و خطمشی دولتها
یا جریانهای سیاسی مورد استفاده
قرار میگیرد و چگونه؟

محتوای نادرست ،جعلی (غیرواقعی) ،دستکاریشــده و دروغ که در قالب و ژانر خبر از
طریق رســانهها از جمله رســانههای جدید تولید و منتشر میشود .مورد توجه قرار گرفته
است چون میتواند فعالیتهای عادی یک سازمان ،جامعه یا کشور را مختل کند .ضمناً با
هدفهای جلب توجه ،افزایش تیراژ ،فروش ،سود بیشتر و گاه تخریب رقبا و ضربه زدن به
آنها دنبال میشود.

افکار عمومی و مردم در چنین فضایی چگونه میتوانند راســت و دروغ را از هم
تشخیصدهند؟

برای دفاع از افکار عمومی نسخه خاصی وجود ندارد .آزادی بیان و تضارب آرا روشهای
مناســبی برای تشخیص راست از دروغ اســت؛ اگر دولتها بتوانند از آنها پاسداری کنند و
حقیقت اولین قربانی نباشد.

افراد حرفهای که تعهدی به تشــکلهای حرفهای ندارند .یا سازمانها و نهادهای دولتی،
تجاری و رسانهای که میتوانند یا فکر میکنند که قدرتی فراتر از قانون داشته باشند ،عامالن
اصلی اخبار جعلی هستند .گاه ابزاری برای باجگیری است .گاه برای انحراف افکار عمومی و
آدرس غلط دادن است.

مســئوالن روابط عمومی در نهادهای سیاسی و اجرایی با رصد بموقع و اطالعرسانی صحیح
میتوانند از این آسیبهای فرضی و احتمالی جلوگیری کنند .در شرایط بحران و زمان جنگ کارها
دشوارتر است .تقویت پاسخگویی راه جلوگیری از بحرانهای ارتباطی است .هروقت دولتها رسانهها
را متهم میکنند ابتدا باید به صداقت آنها شک کرد ،بعد پرونده متهمان را بررسی کرد.

خبر جعلی به درازای عمر ارتباطات بشر قدمت دارد .هرچه سرعت انتشار آن بیشتر شده
به اهمیت آن افزوده شده است.

در حال حاضر بزرگترین مشکل رسانههای ایران وابستگی اقتصادی آنها به منابع ناشناس
یارانه دولتی و عدم شفافیت عملکرد مالی آنهاست که اعتماد عمومی را سلب کرده است .در
مرحله بعد فقدان احزاب قدرتمند و رسانههایی با هویت سیاسی مشخص است .هماکنون بار
اصلی مسئولیت ظاهرا ً بر دوش رسانههای دولتی و دولتپناه است که حاشیه امنیتی باالتری
دارند .فقر حاکم بر دستمزد حرفهای و وجود تلهها و بستههای تطمیعی ،سالمت حرفهای
روزنامهنگاران ،کارشناســان روابط عمومی و مبلغان را در فرایند تولید و توزیع و نشر اخبار
جعلی شکنندهتر کرده است .باید قدرت صنوف کارکنان ارتباطی کشور را افزایش داد.

منظور از اخبار جعلی (فیکنیوز) در دوره جدید چیست؟

خبرهای جعلی بیشــتر توسط چهکسانی ســاخته و پرداخته میشود و در چه
حوزههایی مورد توجه است؟

آیا مفهوم خبر جعلی به دوران استیالی شبکههای اجتماعی بازمیگردد و یا قبل از
آن هم از این مفهوم برای بیان مقاصدی استفاده میشده است؟

تفاوت اخبار جعلی با انواع شایعات چیست؟

گاه به یکدیگر شبیهاند .اما هر خبر جعلی نمیتواند به شایعه تبدیل شود.

در شرایط استیالی اخبار جعلی ،چقدر رسانههای اصلی تحت تأثیر قرار گرفتهاند و
یا برای راستیآزمایی خبر چه ابزارهایی را در دست دارند؟

حاکمیت قانون ،تقویت تشکلهای حرفهای روزنامهنگاران ،روابط عمومی ،و تبلیغات در
عرصه ملی برای همه رسانهها اعم از سنتی (تریبونها) ،چاپی ،رادیو -تلویزیونی و اینترنتی .تا
تشکل حرفهای نباشد نمیتوان از تعهد حرفهای صحبت کرد.

 در این شرایط آیا جریان اطالعات از دست رسانههای اصلی خارج شده  و در اختیار

روابطعمومیها قرار گرفته است؟

روابط عمومیها هم میتوانند عامل تولید خبرهای جعلی باشــند .در شــرایط فقدان
حاکمیت قانون یا سلطه زر و زور هم میتوانند با پاسخگویی بموقع و رصد کردن اخبار جعلی
و تصحیح و تکذیب آنها عاملی برای خنثی کردن اخبار جعلی باشند.
گفته میشود برخی از دولتها برای مشروعیتزدایی از رسانهها دست به چنین
کاری میزنند .آیا پژوهشی انجام شده که چه ساختارهایی چنین میکنند؟

معموالً قدرتها چه در قالب احزاب حاکم و چه در شــکل توتالیتر با رســانههای آزاد
مخالفاند .موارد مستندی در نوشتههای نوام چامسکی دیده میشود .قدرت فقط سیاسی
نیست.

تعداد و اندازه خبرهای جعلی مهم
نیست ،بلکه زمان و شدت آنها بیشتر
مهم است .گاه در شب رأیگیری یک
خبر جعلی منتشر میشود .اثرات این خبر میتواند سرنوشت یک کشور را تغییر دهد.

چقدر برنامهها و سیاستگذاریهای اصلی دولتها ،برنامهریزان و حتی قانونگذاران
با شیوع اخباری جعلی در فضا آسیبپذیر میشود؟

در الگوی رسانهای ایران با ساختار ضعیف و شکننده ،راستیآزمایی اخبار و محتوای
آن چگونه ممکن است؟

نکتههایی که باید بدانید
[ بزرگترین مشکل رسانههای ایران وابستگی اقتصادی آنها به منابع
ناشناس یارانه دولتی و عدم شفافیت عملکرد مالی آنهاست که اعتماد عمومی را
سلب کرده است.
[فقر حاکم بر دستمزد حرفهای و وجود تلهها و بستههای تطمیعی ،سالمت
حرفهای روزنام هنگاران ،کارشناسان روابط عمومی و مبلغان را در فرایند تولید و
توزیع و نشر اخبار جعلی شکنندهتر کرده است.
[خبر جعلی به درازای عمر ارتباطات بشر قدمت دارد .هرچه سرعت انتشار
آن بیشتر شده به اهمیت آن افزوده شده است.
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توسعه
[ نگاه جامعهشــناس تاریخی ]

دروغ ،تهدیدی برای همه

جامعه در کدام مسیر گام برمیدارد؟

اخبار جعلی ( )fake newsبه همه خبرهایی گفته
 1میشود که واقعیت ندارد اما برای جهت دادن به افکار
عمومی جامعه یا بخشی از اقشار جامعه بیان میشود .بیان و
انتشــار اخبار جامعه نیازمند شــرایط فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی است که در جامعه وجود داشته و دارد .وقتی شرایط
جامعه بهگونهای باشد که خبرهای جعلی خریدار دارد ،شنونده
میپذیرد یا بخشــی از آن را میپذیرد یا حتی برای شنیدن و
نصراهلل پورمحمدی املشی
جستوجو کردن آ ن وقت میگذارد در چنین شرایطی راویان
دانشیار و عضو هیئت علمی
و منتشــرکنندگان اخبار جعلی اقدام میکنند و جامعه را به
دانشگاه بینالمللی امام خمینی
ســمتی هدایت میکنند که با اهداف آنان هماهنگ اســت.
چرا باید خواند:
ســاختن خبر جعلی مانند هر اقدام دیگر برای دســتیابی یا
از
تاریخ رگههایی
رســیدن به اهدافی صورت میگیرد هیچ جملهای بیهدف
جامعه
دروغگویی
نیســت گاهی اهداف این اخبار جعلی آنی و زودرس است و
درباره
درسی
دارد و
گاهی نیز بلندمدت و روشمند خواهد بود .همچنین گاهی اخبار
مقاله
این
در
گویی.
ت
راس
جعلی برای رسیدن به اهداف سیاسی یا اجتماعی است یا برای
و
شناختی
ه
جامع
نگاهی
رسیدن به منافع اقتصادی .آنچه در این زمینه قابلتأمل است
تاریخی به دروغ و جعل
اینکه زمانی این اخبار رواج پیدا میکنند که اعتماد و اعتباری
خبر شده است .آن را
برای اخبار رسمی و معمول وجود ندارد یا ضعیف شده است .در
بخوانید.
چنین شــرایطی میتوانند با تولید و انتشــار اخبار جعلی به
کنشهای سیاسی و اقتصادی و ...جامعه جهت بدهند و آن را به مسیری هدایت کنند که دوست
دارند و با اهداف آنان سازگار است.
خبرهای جعلی توسط افرادی طرح میشود که اهداف شخصی یا گروهی را دنبال میکنند.
 2گاهی طراحان و منتشرکنندگان اخبار جعلی محفلهای غیررسمی میتوانند باشند و گاهی
این اخبار توسط احزاب و گروههایی مطرح میشوند که در رقابتهای سیاسی شکستخوردهاند و برای
اینکه بتوانند در مدیریت اجرایی جامعه اخالل ایجاد و رقیب را دچار بحران کنند اقدام به انتشار اخبار
جعلی میکنند .اگرچه اخبار جعلی سابقهای پیش از پیدایش و شروع فعالیت شبکههای اجتماعی دارد
اما با پیدا شدن شبکههای اجتماعی ،هم زمینههای آن بیشتر شده است هم از منظر تنوع و تکرار در
جامعه رو به ازدیاد است .به خاطر اینکه ابزار چنین کاری در اختیار همگان هست .دیگر پخش خبر
انحصاری نیست یا دولتی نیست .هرچند شبکههای دولتی و رسمی نیز گاهی خواسته یا ناخواسته در
دامن چنین اخباری گرفتار میشوند یا خود منشأ چنین خبرهای بیاساسی خواهند بود.
شایعه یعنی خبری که واقعیت ندارد .و وقتی فراگیر میشود یعنی شیوع یافته است .دروغ
 3میتواند فردی باشــد یا شخصی باشد اما شــایعه هم دروغ است و هم فراگیر است و از
محدوده یک فرد یا یک خانواده و یا یک اداره بیشــتر برد دارد .لذا تأثیر شــایعه نیز بیشتر است و
پیامدهای اجتماعی یک شایعه خیلی بیشتر از یک دروغ است اما اخبار جعلی هم از ویژگی دروغ
برخوردار است و هم کارکرد اجتماعی ،فرهنگی و ...شایعه را به همراه خواهد داشت .دروغگویی در
جامعه ایران رواج دارد ولی این معطوف به توده مردم ایران نیست بلکه ناشی از پیشینهای است که
گروهی با دروغ و اخبار جعلی افکار عمومی جامعه را جهت دادهاند و به اهداف خود رسیدهاند ولی
غافلاند از اینکه چنین رفتار اجتماعی در درازمدت مفید و مؤثر نخواهد بود .جامعه نتیجه کنش
اجتماعی افراد است و کنش جمعی افراد بر مبنای اخالق شکل میگیرد و هدایت میشود نه بر مبنای
دروغ و شایعه.
اخبار جعلی هم منشأ داخلی دارد و گاهی هم میتواند منشأ خارجی داشته باشد ولی در
 4چنین مواقعی شرایط داخلی برای پذیرش آنها باید فراهم باشد .بدون تردید با پیدا شدن
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شبکه اینترنتی ،ماهواره و شبکههای اجتماعی گوناگون دیگر کسی نمیتواند اخبار را انحصاری در
اختیار داشته باشد .وقتی رئیسجمهور جامعه بهعنوان باالترین مقام اجرایی کشور اعالم میکند همه
شما باید یک خبرنگار یا رسانه خبری باشید در پشت این جمله حقیقت بزرگی نهفته است و بیانگر
این واقعیت است که تلویزیون رسمی یا خبر را اعالم نمیکند و یا ناقص بیان میکند و یا دروغ اعالم
میکند .این وظیفه رسانه رسمی و ملی است که اعتماد و اعتبار مردم را جلب کند و نگذارد مردم به
رســانه ملی خود بیاعتماد شوند .رسانه ملی یعنی رسانهای که منافع ملی را دنبال کند نه منافع
گروهی را .در مراسمات مذهبی و یا ملی میبینیم در رسانه ملی حضور سخنرانان و مناظرهکنندگان
گروههای سیاسی شکستخورده در انتخابات بیشتر است و این یعنی بیتوجهی به افکار عمومی و در
ادبیــات انتقادی حتی میتوان گفت توهین به افکار عمومی . ...یا وقتی گاهی اخبار اول توســط
شبکههای اجتماعی و یا شبکههای ماهوارهای پخش میشود و بعد از چند روز یا چند ساعت توسط
رسانه ملی پخش میشود که خودبهخود زمینه را برای پخش و پذیرش اخبار جعلی بیشتر در جامعه
فراهم میکند.
ساختارهای نامتوازن اجتماعی ،که همواره با تحلیلهای پارادوکسی درصدد مجاب کردن
 5مردم هستند و فهم عمومی را نادیده میگیرند توده مردم را به سمت دروغ و اخبار جعلی
سوق میدهند .جامعهای که در آن مردم مبنای پذیرش و یا عدم پذیرش را استدالل عقلی میدانند
بدون دلیل و تحلیل اخبار را نمیپذیرد و یا کمتر میپذیرد و کمتر در دام این اطالعات نادرســت
گرفتار میشود .البته برای مثال تعدادی مقاله و آثار هست که در تحلیل اخبار جعلی باز به ترامپ
برمیگردند و به اقدامات او رفرنس میدهند درحالیکه ریشههای این اخبار و پذیرش آن را باید در
اقدامات و عملکرد داخلی جستوجو کرد.
به نظر میرسد هرچه جامعه از واکنشهای عاطفی و احساساتی فاصله بگیرد و به کنشها
 6و واکنشهای عقلی و منطقی رو آورد بهتر میتواند راست را از دروغ تفکیک کند .چراکه
در رفتار برخاسته از فهم و شعور اجتماعی ،فرصت و زمان بیشتری نیازمند است لذا در چنین شرایطی
بهاندازه کافی فرصت هست که شنونده خبر را از ابعاد مختلف موردمطالعه قرار دهد و درصد خطای
انسانی کاهش یابد .اگر بخواهیم چنین شرایطی را فراهم کنیم هم در آموزش و هم در برنامههای
تلویزیونی مردم را به صبر در گفتار و صبر در کردار ترغیب و تشویق کنیم.
اگر فضا برای انتشار اخبار جعلی تداوم یابد اساساً همه برنامههای دولت و همه کنشهای
 7فکری و فرهنگی روشنفکران با مشکل و حتی بحران روبهرو خواهد شد .و میزان مشکالت
بستگی دارد به میزان پذیرش اخبار جعلی در جامعه .اخبار جعلی تیغ دولبه است که برای همه ضرر
دارد چــه آنهایی که طرح میکنند و چه گروههایی که علیه آنها مطرح میشــود .چون اخالق و
ارزشهای انسانی و اجتماعی را از بین میبرد و اگر در سطح جهان مطرح شود باز جامعه جهانی را
با بحران روبهرو خواهد کرد لذا اخبار جعلی در هر سطحی باشد و در هر زمینهای باشد در بلندمدت
آسیبهای جدی به همراه خواهد داشت .هرچند گروههای سیاسی بتوانند در کوتاهمدت به اهداف
خود دست یابند .تنها راه رهایی از دروغ ،اخبار جعلی و شایعه ،شفافسازی در سیستم اطالعرسانی
کشور است .باید اخبار و اطالعات در کوتاهترین زمان ،راستترین شکل و درستترین روش ممکن
در اختیار مردم قرار گیرد .باید برای شعور شنیداری ،گفتاری و کرداری مردم احترام و اعتبار قایل
شویم و این فرصت را به جامعه بدهیم که خود بشنود ،درست فکر کند و منطقی اقدام کند .در نظام
اطالعرسانی و یا تبلیغی نباید خرافات ،اوهام و یا جمالت غیرمنطقی به کار برد .اگر فرایند آموزش،
تبلیغ و ترویج و اطالعرسانی در زمینههای مختلف بر مبنای استدالل و عقل باشد و روشمند صورت
بگیرد کمتر کجاندیشان خواهند توانست با اخبار جعلی افکار عمومی را مشوش کنند؛ اما اگر مبانی
استدالل و تحلیل در رسانه ملی الهامگرفته از خواب و رؤیا و خیاالت و احساسات و ...باشد همواره
افکار عمومی با اخبار جعلی و شــایعهپراکنی دچار بحران و تشــویش خواهد شــد و زمینه برای
دروغگویان و شایعهسازان فراهم خواهد بود.

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

بورس با وجود رکود چگونه رشد میکند؟

اختالل در دماسنج اقتصاد
عکس :رضا معطریان

شاخص کل بورس اوراق بهادار در سال  97از کانال  100هزار واحد گذشت و رکوردی تاریخی را بر جای گذاشت .در ظاهر حال تاالر شیشه ای با وجود
ها نیست؟
تمام اتفاقات ناگوار اقتصادی در یک سال اخیر خوب است اما یک سوال بزرگ وجود دارد؟ مگر بورس محل خرید و فروش سهم شرکت 
آنها رشد میکند؟
در شرایطی که شرکتهای مختلف ایرانی با انواع و اقسام مشکالت دست و پنجه نرم میکنند ،چطور قیمت سهام 

نگـاه

امیدوارترین در ایران

شاخص کل بورس به دلیل انتظار مثبت از آینده رشد میکند
در رفتن فنر نرخ ارز ،افزایش قیمت مســکن ،خودرو و دیگر کاالها،
تشدید فشــارهای بینالمللی ،و سرکشی نرخ سکه و طال اتفاقاتی است
که اقتصاد ایران با گوشــت و پوست آن را در سال  91تجربه کرده است.
نرخ انواع ارزهای خارجی در تابســتان ســال  90جابهجا شده بود اما در
ســال  91دالر نرخ  4هزار تومان را هم به نام خود ثبت کرد که در زمانه
خودش ،قیمت باالیی محسوب میشد .هرچند دالر در آن سال باالخره
در محــدوده  3هزار و  300تا  3هزار و  500تومان آرام گرفت اما جهش
نــرخ ارز و چندنرخی شــدن آن ارزش پول ملی را کم کرد و البته پیامد
تالطمهای ارزی به دیگر بازارها از جمله خودرو ،مسکن و حتی خشکبار
هم کشیده شد.
یکی از مهمترین گرانیه ا در ســال  91در بازار ســکه رخ داد .سکه
تمامبهــار آزادی طرح جدید در آن ســال رکورد زد و با نرخ بیش از یک
میلیون و  500هزار تومان به فروش رسید .دولت به عنوان تنظیمکننده
بازار ســکه قدم پیش گذاشت و تالش کرد با اجرای پیشفروش سکه از
التهاب بازار کم کند اما قیمتی که دولت برای ســکه پیشفروش در نظر
گرفت ،یعنی قیمت بیش از یک میلیــون و  200هزار تومان این پیام را
میرساند که حتی بانک مرکزی هم امیدی به کاهش قیمت سکه ندارد.
افزایش نــرخ ارز و قیمت طال در بازارهای جهانــی عالوه بر رگوالتوری
نامناســب دولت به کمک آمد و سکه تمامبهار آزادی با نرخی باال با سال
 91خداحافظی کرد.
بازار بههمریخته دیگر در دومین سال دهه  ،90بازار مسکن بود که با
وجود رکود ،به رشد قیمته ا رسید .به طور متوسط قیمت هر متر مربع
واحد مسکونی در شهر تهران در سال  ،91دو تا سه برابر شد .هرچند دولت
وقت تالش کرده بود با عرضه مسکن مهر ،به تقاضای همیشگی سرپناه
پاسخ دهد اما مشــکالت این طرح و ناتمام ماندن بخش عظیمی از آن،

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
بازار سرمایه را
دماسنجاقتصاد
میدانند .وضع اقتصاد
خوب نیست اما
دماسنج رشد را نشان
میدهد .دلیل این
تناقضچیست؟

دولت را ناکام گذاشت.
تنش اقتصادی دیگر در ســال  91در بازار خودرو رخ داد یعنی زمانی
که قیمت پراید به بیش از  20میلیون تومان رسید .این اتفاق غیرقابل باور
در ابتدای دهه  90با افزایش میزان واردات خودروهای لوکس همراه بود.
قیمت خودرو در بازار داخلی در پایان سال  91کمی کاهش یافت ،اما این
کاهش با فشار بر خودروسازانی همراه بود که از عدم حمایت دولت وقت
گله داشتند.
گرانی در سال  91همه بازارها را درگیر کرد .پسته ایرانی در این سال
با قیمت بیش از  60هزار تومان برای هر کیلو به فروش رســید و کار به
تحریم خرید پسته و آجیل کشــید .هرچند در سال  91دولتی با شعار
عدالت و مساوات اجتماعی فعالیت میکرد اما قیمت انواع خوراکیه ا هم
در سبد خانوار افزایش پیدا کرد .گرانی در آن سال حتی کاالهای اساسی
را هم درگیر کرد .میوههایی مثل موز با افزایش قیمت به فروش رسید و
مردم برنج ،مرغ و گوشت را گرانتر خریدند یا حتی در بعضی موارد این
اقالم کمیاب شــده بود .سال  91به زعم بعضی کارشناسان سالی بود که
اقتصاد ایران در آن موتور سوزاند چرا که شاخص تورم در آن سال به بیش
از  32درصد رسید.
ویرانی
در آن ســال این ســیل نقدینگی بود که وارد بازارها میشد و
ِ
گرانی را بر جای میگذاشت .نقدینگی در سال  91به  438هزار میلیارد
تومان رسید و نسبت به سال  30 ،90درصد رشد یافت .سال  91در اقتصاد
ایران سال ثبت رکوردهای باالی مختلف بود اما در بین تمام رکوردها ،این
رکورد بازار سرمایه بود که به نظر خداحافظی باشکوهی با سال موتورسوزی
اقتصاد ایران به نظر میرســید .در این بازار هــم حرف از افزایش بود اما
افزایش شاخص کل.
در کمال تعجب ،شاخص کل بازار سرمایهای که به زعم بعضی دماسنج

آمار شاخصهای بازار سرمایه در سال 96

شرح

قیمت

کل

بازار اول

بازار دوم

سال جاری

96.290

68.124.3

30.533.6 206.487.0

میانگین
میانگین ساده شاخص
 30شرکت موزون 50
قیمت (هم
 50شرکت
لتر
شرکت فعالتر فعا 
شناور آزاد بزرگ
وزن)

صنعت

مالی

86.081.8

4.292.7 103.136.5 119.175.8

4.036.3

214.336.4

12.854.7

شاخص کل
هم وزن
17.271.4

میزان تغییر
سال

19.060

13.664

40.116

3.707

19.981

12.690

18.411

1.195

1.001

57.041

478

1.549

درصد تغییر
سال

24.7

25.1

24.1

13.8

30.2

9.6

21.7

38.6

33.0

36.3

3.9

9.8

سال گذشته

77.230.0

54.460.0

26.826.4 166.371.4

66.100.4

84.725.1 131.865.6

3.097.9

3.034.8

157.295.0

12.376.8

15.722.8

ابتدای سال

77.230

54.460

26.826.4 166.371.0

66.100.4

84.725.1 131.865.0

3.097.9

3.034.8

157.295.0

12.376.8

15.722.8

میزان تغییر از
ابتدای سال

19.060

13.664

40.116

3.707

19.981

12.689

18.411

1.195

1.001

57.041

478

1.549

درصد تغییر از
ابتدای سال

25

25

24

14

30

9.6

22

39

33

36

92
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نقدینگی در سال  91به  438هزار میلیارد تومان رسید و نسبت به سال  30 ،90درصد رشد یافت .سال  91در اقتصاد
ایران سال ثبت رکوردهای باالی مختلف بود اما در بین تمام رکوردها ،این رکورد بازار سرمایه بود که به نظر خداحافظی
باشکوهی با سال موتورسوزی اقتصاد ایران به نظر میرسید.

اقتصاد ایران است ،در شرایطی که انواع و اقسام مشکالت تولید را درگیر
کــرده بود ،تا کانال  30هــزار واحد ارتفاع گرفت .این در حالی بود که به
گفته کارشناســان اقتصاد ایران در سالهای  91و  8 ،92درصد کوچک
شد چراکه در این ساله ا به رشد منفی رسیدیم که حتی در زمان جنگ
هم اتفاق نیفتاده بود .در ادامه در دیماه سال  ،92بورس تهران رکوردی
تاریخی را به ثبت رساند و به کانال  89هزار واحد رسید.
اکنون بیش از پنج سال از تجربه گرانی پراید و پسته میگذرد و مردم
ایــران دور تازهای از گرانیه ا را تجربه میکنند اما باز شــاخص کل بازار
ســرمایه رکورد زده و تا کانال  100هزار واحد ارتفاع گرفته است .بعضی
تحلیل ها می گوید نقدینگی ســرگردان در جامعه اقتصادی ایران از این
بازار به آن بازار می ریزد و شــاخص ها را تغییر می دهد اما در مورد بازار
سرمایه نمی توان اینقدر ساده نظر داد چراکه سرمایه گذاران غیرحرفه ای
که به راحتی در بازار سکه و ارز خرید و فروش می کنند با پیچیدگی های
بازار سرمایه آشنا نیستند .بازار سرمایه در حالی رشد می کند که گزارش
روشــنی از وضعیت تجارت و تولید شرکت های بزرگ و کوچک بورسی
منتشر نشده است.
JJبیدار کردن غول نقدینگی
مشابه آنچه در سال  91برای اقتصاد پیش آمد ،در سال  96رخ داده و
به سال  97هم سرایت کرده است .از همان ابتدای فعالیت دولت روحانی
و تشدید رکود اقتصادی ،خواســته جدی بسیاری از فعاالن اقتصادی از
دولت این بود که هرچه سریعتر نرخ سود سپردههای بانکی کاهش پیدا
کند .این خواسته البته بعد با توافق کارشناسینشده بانکه ا به اجرا درآمد
و در شــهریورماه سالی که گذشت به طور جدی با نظارت بانک مرکزی
دنبال شد.
به این ترتیب بیدار کردن غول نقدینگی بدون هیچ آمادگی کار دست
همه داد چراکه نقدینگی ســپردههای بانکی ،به سودای سودی بیش از
 15درصد روانه بازار ســکه و ارز شــد و آن را به تالطم کشید .صاحبان
ســرمایههای خرد به امید سود بیشتر وارد وادی سکه و ارز شدند و البته
تکههای دیگری مثل عدم تسهیل روابط مالی بینالمللی بانکهای ایرانی،
افزایش بدهی بانکه ا به بانک مرکزی ،احتمال خروج ترامپ از برجام در
سال گذشته و وقوع این اتفاق در سال جاری پازل را تکمیل کرد.
بحران افزایش نرخ انواع کاالهای خارجی در کنار کاهش میزان تولید و
افزایش قیمت کاالی ایرانی به دلیل مشکالتی که بیش از  10سال گریبان
صنایع را گرفته بود ،در چند ماه اخیر عمیقتر شده است اما در این بین
شــاخص کل بازار سرمایه رشد کرده است .اکنون سوال اینجاست که در
وضعیت کنونی اقتصاد و با وجود مشکالت ریز و درشت شرکتهای بزرگ
و کوچک ،چگونه ارزش سهام افزایش یافته و دماسنج اقتصاد ایران رونق
را نشان میدهد.
JJچرا بورس رشد میکند؟
از پاییز ســال گذشته بازار سرمایه به رشــد روی خوش نشان داد .تا
دیماه ســال  96بورس اوراق بهادار تهران به بازدهی  27درصدی رسید.
هرچند بورس در سال  95به بازدهی منفی رسیده بود اما سال  96سال
جبران کاستیهای گذشته بود .بررسی روند صنایع بورسی از ابتدای سال
 96تا دیماه همان سال نشان میداد که در میان  37صنعت مورد بررسی
معامالت  20صنعت رشد کرده اما معامالت  15صنعت افت کرده است .در
میان صنایع مختلف این پاالیشیه ا بودند که به بیشترین بازدهی رسیدند.
بازدهی پاالیشیه ا در سال گذشــته به بیش از  80درصد در بازار اوراق
بهادار رسیده بود و پس از آن ،فلزیه ا قرار داشتند که بازدهی بیش از 75

شاخص کل بورس در بهار 97
110000
105000
100000
95000
90000
85000

آمار کلی بورس در سال 96
درصد تغییر

از ابتدای سال  96تا پایان اسفندماه
همان سال

ارزش کل معامالت (میلیارد ریال) 638.540

1

634.120

حجم کل معامالت (میلیون سهم) 256.772

2

262.999

دفعات معامله

15.746.777

()1

15.563.922

روزهای فعالیت

242

0.4

241

شرح

سال 95

درصد را تجربه میکردند.
بعضی کارشناســان از این میگفتند که بورس به دلیل عدم اعتماد
سرمایهگذاران به بازارهای موازی از جمله دالر و سکه رونق گرفته است و
از سوی دیگر گزارشدهی شرکتهای بورسی براساس اصالح قوانین شکل
شفافتری به خود میگرفت و این مسئله خودبهخود به تقویت شاخص
کل بورس کمک میکرد.
نکته دیگر این بود که در ســال  95برای مدت طوالنی نماد بعضی
بانکه ا در بازار ســرمایه بنا به خواســت بانک مرکزی بسته مانده بود.
بانک مرکزی در سالی که ساماندهی وضعیت بانکه ا و موسسات مالی و
اعتباری را کلید زد ،از بانکه ا خواست تا گزارشهای شفاف ارائه کنند و
درصورتهای مالی ،مقررات جدید مورد نظر بانک مرکزی را اعمال کنند.
درواقع توقف نماده ا راهی برای فشار بیشتر بر بانکه ا برای قانونپذیرتر
شــدن بود اما به دلیــل مدتزمان طوالنی توقف نمــاد ،به بیاعتمادی
سهامداران و فعاالن بورسی منجر میشد .در سال گذشته سازمان بورس
در فرایند اصالحات قانونی داخلی تصمیم گرفت توقف طوالنیمدت نمادها
را تعطیل کند .اصالحاتی از این دست در کنار اقداماتی مثل کاهش نرخ
سود بانکی و البته افزایش نرخ ارز در تحلیله ا به عنوان عوامل موثر بر رونق
بازار سرمایه معرفی میشد.
خوشبینیه ا البته نســبت به رشد شاخص کل بورس در حالی ادامه
داشــت که این شاخص در سه فصل گذشته از سال  24 ،96درصد رشد
یافته بود .با وجود این ،بسیاری شاخص کل را معیار درستی برای تحلیل
واقعبینانه بورس در نظر نمیگرفتند و معتقد بودند باید به بازدهی شاخص
قیمت توجه کرد.
علی سنگینیان ،رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در

در وضعیت کنونی
اقتصاد و با وجود
مشکالت ریز و
درشت شرکتهای
بزرگ و کوچک،
ارزش سهام افزایش
یافته و دماسنج
اقتصاد ایران رونق
را نشان میدهد
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نگـاه

از عوامل
اقتصادیای که
در سال گذشته
بر رشد بورس اثر
گذاشته بود ،تنها
رشد نرخ ارز باقی
مانده است ،رشدی
که به افزایش ارزش
سهم شرکتهای
صادرکننده و
تقاضای سهام
آنها در بازار

سرمایهانجامید
و به رشد شاخص
دامن زد

گفتوگو با سایت خبری اتاق از این گفته بود که شاخص کل به نوعی در
تحلیل وضعیت واقعی بازار سرمایه گمراهکننده است چراکه بازده حاصل از
سود نقدی را هم در خود دارد اما شاخص قیمت که شاخص بهتری برای
بررسی وضعیت است در سه فصل گذشته از سال  96تنها  14درصد رشد
یافته که هرچند امیدوارکننده است اما معادل بازده حاصل از سپردهگذاری
در بانکهاست.
نکته دیگر اینکه تمام صنایعی که در بازار بورس سهامشان را به فروش
میرساندند با رشــد ارزش سهام یا افزایش حجم معامالت روبهرو نشده
بودند و در واقع بورس به یک رشــد بخشی رسیده بود .بازدهی در بورس
تهران بیشتر نصیب سرمایهگذارانی شده بود که سهام شرکتهای پاالیشی
و فوالدی و پتروشیمی را خریده بودند ،نه شرکتهای خودرویی یا بانکها.
شــاخص دیگری که نشــان میداد باید در مورد رشد شاخص کل بازار
ســرمایه با احتیاط بیشتری صحبت کرد ،شاخص مالی است که در سه
فصل گذشته از سال  96تنها  2درصد رشد کرده بود.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در اینباره گفت« :عدم
افزایش قابل توجه ارزش معامالت در بازار در مقایسه با دوران رونق عامل
دیگری است که نشــان میدهد باید با دقت بیشتری تحوالت بورس را
بررســی کرد .به عبارت دیگر میانگین معامالت به رغم معرفی ابزارهای
جدید و پذیرش شرکتهای بیشتر ،پایینتر از دوران رونق است .بر همین
اســاس میتوان ادعا کرد که رشد ایجادشده بیشتر از اینکه ناشی از یک
رونق درونزا در اقتصاد کشــور و بنیانهای مالی باشــد از رشد در چند
صنعت خاص و آن هم به دلیل رشد محصوالت کاالیی در بازارهای جهانی
و همچنین افزایش نرخ ارز ایجاد شده است و سرمایهگذاران باید نسبت به
تداوم آن مطمئن شوند».
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ســال  96را در کانال  96هزار

نکتههایی که باید بدانید
[اقتصاد ایران در سالهای  91و  8 ،92درصد کوچک شده است چراکه در این ساله ا به رشد
منفی رسیدیم که حتی در زمان جنگ هم اتفاق نیفتاده بود.
[بررسی روند صنایع بورسی از ابتدای سال  96تا دیماه همان سال نشان میداد که در میان
 37صنعت مورد بررسی معامالت  20صنعت رشد کرده اما معامالت  15صنعت افت کرده است.
[تمام صنایعی که در بازار بورس سهامشان را به فروش میرساندند با رشد ارزش سهام یا
افزایش حجم معامالت روبهرو نشده بودند و درواقع بورس به یک رشد بخشی رسیده است.
[از پاییز سال گذشته بازار سرمایه به رشد روی خوش نشان داد .تا دیماه سال  96بورس
اوراق بهادار تهران به بازدهی  27درصدی رسید.
[بحران افزایش نرخ انواع کاالهای خارجی در کنار کاهش میزان تولید و افزایش قیمت کاالی
ایرانی به دلیل مشکالتی که بیش از  10سال گریبان صنایع را گرفته بود ،در چند ماه اخیر
عمیقتر شده است اما در این بین شاخص کل بازار سرمایه رشد کرده است.
[رشد ایجادشده در بازار سرمایه بیشتر از اینکه ناشی از یک رونق درونزا در اقتصاد کشور
و بنیانهای مالی باشد از رشد در چند صنعت خاص و آن هم به دلیل رشد محصوالت کاالیی
در بازارهای جهانی و همچنین افزایش نرخ ارز ایجاد شده است و سرمایهگذاران باید نسبت به
تداوم آن مطمئن شوند.
[مشابه آنچه در سال  91برای اقتصاد پیش آمد ،در سال  96رخ داد و به سال  97هم سرایت
کرده است.
[اکنون بیش از پنج سال از تجربه گرانی پراید و پسته میگذرد و مردم ایران دور تازهای از
گرانیه ا را تجربه میکنند اما باز شاخص کل بازار سرمایه رکورد زده و تا کانال  100هزار واحد
ارتفاع گرفته است .چرا؟
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واحد به پایان رساند در حالی که  19هزار واحد رشد کرده بود و نسبت به
سال گذشته  24.7درصد تغییر را نشان میدهد .شاخص بازار اول هم در
سال  96نسبت به سال  13 ،95هزار واحد رشد کرده و  25درصد تغییر
را ثبت کرده بود.
اطالعات بازار بورس نشــان میدهد که شــاخص صنعت که سال
گذشــته را در کانال  66هزار به پایان رســانده بود با  30.2درصد تغییر
نسبت به سال گذشته در کانال  86هزار واحد به سال  97سالم کرد .در
سال  96درصد تغییر شاخص قیمت  13.8درصد و شاخص بازار دوم 24.1
درصد برآورد شده است .در بین تمام شاخصه ا اما درصد تغییر شاخص
مالی از همه کمتر است.
شاخص مالی که رقم  119هزار و  175واحد را در پایان سال  96ثبت
کرده ،نسبت به سال گذشــته  9.6درصد تغییر کرده است .میزان رشد
شاخص مالی نسبت به ســال گذشته  12هزار و  690واحد بوده است و
اما شاخص قیمت رقم  30هزار و  533واحد را در پایان سال  96به ثبت
رســانده و نسبت به سال  95در سال  13.8 ،96درصد بهبود یافته است.
بازار سرمایه سال  97را طالیی آغاز کرد و پیش از پایان سهماهه اول سال،
از کانال  100هزار واحد عبور کرد .حفظ شــاخص کل در ارتفاع بیش از
 100هزار واحد تا پایان فصل اول نیز ادامه پیدا کرد .از عوامل اقتصادیای
که در ســال گذشته بر رشد بورس اثر گذاشــته بود ،تنها رشد نرخ ارز
باقی مانده است ،رشدی که به افزایش ارزش سهم شرکتهای صادرکننده
و تقاضای سهام آنه ا در بازار سرمایه انجامید و به رشد شاخص دامن زد.
هرچند در گزارشهای روزانه نام شرکتهای بزرگی مثل فوالد مبارکه،
ملی مس ایران ،صنعتی و معدنی گلگهر ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس،
ســرمایهگذاری غدیر ،گسترش نفت و گاز پارسیان و پاالیش نفت تهران
دیده میشود که اثر خوبی بر شاخص کل گذاشتهاند ،اما نکته این است
که این اثرگذاری نه به واســطه افزایش تولید این شرکته ا بلکه ناشی از
افزایش قیمت سهام آنه ا به واسطه انتظارات از آینده است چرا که درآمد
شرکتهای پاالیشی و فلزی ارزی است و افزایش نرخ ارز به منزله افزایش
درآمد آینده این شرکتهاست .انتظار فعاالن از درآمد شرکتها برعکس
تمام اخبار اقتصادی منفی نیســت چرا که فکر میکند نرخ ارز دیگر به
وضعیت سابق بازنخواهد گشت .هرچند بازار سرمایه رونق را نشان میدهد
اما این نگرانی وجود دارد که بازار با عدم رونق درونی شرکته ا رنگ و لعاب
امروزش را از دست بدهد.
زمانی که تولید شرکته ا و صادرات آنه ا با مشکالت زیادی روبهروست،
ممکن است افزایش ارزش سهام آنه ا ادامه پیدا کند؟ آیا بازار تجربه سال
 91و  92را تکرار میکند؟ اتفاقات اقتصادی سال های  91و  ،92در سال
 96و  97تکرار میشود .گرانی انواع اقالم کاال ،بههم ریختگی بازار سکه و
افزایش نرخ ارز در سال  91با رشد شاخص کل در همان سال و ثبت رکورد
تاریخی برای شاخص کل بازار سرمایه در سال  92همراه بود .در سال 96
هم همه بازارها با تالطم روبهرو شد .نرخ سکه تمام بهار آزادی به بیش از
 2میلیون و  500تومان رسید و نرخ ارز در بازار غیررسمی تا  9هزار تومان
هم رسید هرچند دولت نرخ را  4هزار و 500تومان اعالم میکند .با وجود
حال آشفته بازارهای مختلف شاخص کل بازار سرمایه مثل سال  92می
تازد اما اکنون این ســوال وجود دارد که تکرار تجربه سالهای  91و 92
در سالهای  96و  97به رکود اقتصادی که ایران در سال  94تجربه کرد
میرســد؟ انتظار مثبت از درآمد شرکتهای صادرکننده فعال در بورس
که به رونق خرید و فروش ســهام منجر شده وضعیت مناسب تجاری و
تولیدی این شــرکتها را نوید میدهد یا کل اقتصاد باید خودش را برای
دوره رکودی دیگر آماده کند؟

درآمدهای انتظاری که در گذشته براساس ارز در بازار غیررسمی برای شرکتها تخمین زده میشد ،تعدیل شده و به
ارز با نرخ توافقی مرتب شده است .اینکه چه اتفاقی برای ارز مبنا بیفتد ،انتظار از درآمد این شرکتها را تغییر میدهد.
پیشبینی اینکه رشد بورس در آینده ادامه مییابد یا نه ،به موفقیت نرخ توافقی ارز و تداوم آن بستگی دارد.

رشد بورس بخشی است نه کلی
بورس متنوع همین است

رشــد اخیر بازار سرمایه یک رشد بخشی اســت و مربوط به دو صنعت
پتروشیمی و صنایع معدنی است .یکی از مزیتهای بازار سرمایه ایران نسبت
به بورسهای منطقهای ،تنوع آن است .طبیعی است زمانی که تنوع صنایع
در بازاری وجود داشــته باشد ،ریسکهای سیستماتیک در بازار بر بعضی از
شرکتها تاثیر منفی بگذارد و برای بعضی شرکتها اثر مثبت داشته باشد.
افزایش بهای ارز باعث افزایش ارز جایگزین ریال شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس و افزایش قدرت سودآوری شرکتهای صادراتی یا شرکتهایی شده که
مبنای فروش محصوالت آنها در داخل براساس قیمتهای جهانی است .بر این
اساس درآمد انتظاری از این شرکتها افزایش پیدا میکند .راهاندازی سامانه
نیما و توافقات احتمالی انجامشده و یا دستورالعملهایی مبنی بر الزام فروش
ارز شرکتهای فوالدی و پتروشیمی ،و فروش ارز در بازار ثانویه بر اساس نرخ
توافقی انتظارات را تغییر داده است .بر این اساس درآمدهای انتظاری که در
گذشــته براساس ارز در بازار غیررسمی برای شرکتها تخمین زده میشد،
تعدیل شده و به ارز با نرخ توافقی مرتب شده است .اینکه چه اتفاقی برای ارز
مبنا بیفتد ،انتظار از درآمد این شرکتها را تغییر میدهد .پیشبینی اینکه
رشــد بورس در آینده ادامه مییابد یا نه ،به موفقیت نرخ توافقی ارز و تداوم
آن بستگی دارد.
متغیرهای بسیار زیادی بر بازار سرمایه و تصمیمگیری در مورد آن موثر
است .مسائل بازار گاه بسیار پیچیده است در نتیجه برای تحلیل آن به حداقل
دانش و تجربه نیاز داریم .به همین دلیل همواره توصیه میکنیم کسانی که
دانش و تجربه کافی را ندارند ،برای سرمایهگذاری به طور مستقیم وارد بازار
سرمایه نشــوند و از طریق ابزارهای واسطه مثل صندوقهای سرمایهگذاری
یا دیگر نهادهای واســطهای که مجوز الزم را از سازمان بورس و اوراق بهادار
دارند ،وارد کار شوند .از سوی دیگر مردم نباید همه سرمایه یا پساندازشان
را درگیــر بورس کنند به ویژه پسانــدازی که برای مصرف ضروری زندگی
اختصاص دادهاند .توصیه سوم این اســت که هیچگاه سرمایهگذاری عادی
که دارای دانش و تجربه هم هســت ،از محل قــرض و دریافت اعتبار اقدام
به ســرمایهگذاری در بازار ســرمایه نکند و توصیه آخر این است که حتما
پسانداز خود را در تمام حوزههای امکانپذیر از جمله ســپردههای بانکی و
سایر داراییهای مالی و غیرمالی سرمایهگذاری کنند و بخشی از آن را به بازار
سرمایه اختصاص دهند .اگر سرمایهگذاران خرد این فرایند را رعایت کنند،
میتوانند از مزایای بازار ســرمایه ســود ببرند و البته باید دقت کرد که بازار
سرمایه ،مربوط به سرمایهگذاریهای بلندمدت است و ممکن است در آینده
منافع سرمایهگذاران را تامین نکند.
هر اقدامی که به شــفافیت بیشتر بازار سرمایه بینجامد و باعث افزایش
قدرت نقدشــوندگی بازار شود ،ریسک سرمایهگذاری را کم میکند .چنین
اقداماتی در توسعه بازار سرمایه موثر است .از جمله کارهای مهمی که در بازار
سرمایه انجام شده ،افزایش سرعت و میزان اطالعرسانی و کاهش دوره توقف
نماد شرکتهاست با این حال باید به این دقت کرد که در شرایط کنونی ،رشد
بازار سرمایه یک رشد بخشی است و تنها مربوط به آن دسته از صنایعی است
که افزایش بهای ارز درآمد انتظاری آنها یا ارزش ارز جایگزین با ریال آنها را
افزایش داده است.

در ادبیات اقتصادی هرچند از شــاخص بورس به عنوان دماســنج بازار
سرمایه یا اقتصاد کشور یاد میکنند اما این شاخص برای معیار سرمایهگذاری
شدن و تصمیم برای سرمایهگذاری قابلیت توصیه ندارد .هرچند طبیعی است
به عنوان مبنای پایهای برای قضاوت اولیه سرمایهگذاران مورد استفاده قرار
بگیرد .این امید وجود دارد که در آینده بازار سرمایه برای تامین سرمایه مورد
نیاز بخش خصوصی بیشتر مد نظر قرار بگیرد .قانون بازار اوراق بهادار مصوب
سال  83در مجلس شورای اسالمی ،تکلیف بخش خصوصی را برای استفاده
از ابزارهای بازار سرمایه در تامین مالی مشخص کرده است.
در این قانون ابزارهای بســیاری تعریف شده که میتواند به بهبود نظام
تامین مالی و حجم آن توسط بخش خصوصی کمک کند .به طور مشخص
در این قانون اشاره شده که از این پس شرکتهای بخش خصوصی میتوانند
از روشهای تامین مالی مبتنی بر بدهی و سرمایه از طریق بازار سرمایه اقدام
بکنند .بنابراین براســاس این قانون ابزارهای متنوعی در بازار سرمایه برای
نیازهای متنوع تامین مالی بنگاهها تامین شده است با این حال موانعی هم
وجود دارد .نزدیک به  13ســال از ابالغ قانون میگذرد اما بخش خصوصی
نتوانسته به خوبی از امکانات بازار سرمایه استفاده کند.
یکی از این موانع اصلی مسئله فرهنگسازی است .شرکتهای بخش
خصوصی فعال کشــور علیرغم گذشــت بیش از ده ســال از فراهم شدن
چنین فرصتی ،هنوز آگاهی الزم را ندارند و الزم است فرهنگسازی در این
زمینه توســط ارکان مختلف بازار سرمایه نظیر سازمان بورس اوراق بهادار و
شــرکتهای بورس و سایر نهادهای مالی که توانایی مالی این کار را دارند،
انجام شود.
مانع دوم نرخ تامین مالی از بازار ســرمایه و نبود شرکتهای رتبهبندی
است .در دنیا تامین مالی شرکتها براساس دو متغیر حجم و نرخ رتبه اعتباری
آنها انجام میشــود .متاسفانه به دلیل نبود موسسات رتبهبندی در کشور ما
در ســالهای گذشته همواره با انتشار با یک نرخ ثابت توسط دولت و بخش
خصوصی برای همه شرکتها روبهرو بودیم..

علی اسالمی بیگدلی
تحلیلگر بازار سرمایه

چرا باید خواند
چه شرکت های به
رشد شاخص کل بورس
کمک کرده اند ؟ پاسخ
شرکت های پاالیشی
و فلزی است اما این
شرکت ها چگونه به
کمک بازار سرمایه
آمده اند؟

نکتههایی که باید بدانید
[مسائل بازار گاه بسیار پیچیده است در نتیجه برای تحلیل آن به حداقل دانش و تجربه نیاز
داریم .به همین دلیل همواره توصیه میکنیم کسانی که دانش و تجربه کافی را ندارند ،برای
سرمایهگذاری به طور مستقیم وارد بازار سرمایه نشوند.
[در ادبیات اقتصادی هرچند از شاخص بورس به عنوان دماسنج بازار سرمایه یا اقتصاد کشور
یاد میکنند اما این شاخص برای معیار سرمایهگذاری شدن و تصمیم برای سرمایهگذاری
قابلیت توصیه ندارد.
[در دنیا تامین مالی شرکتها براساس دو متغیر حجم و نرخ رتبه اعتباری آنها انجام میشود.
متاسفانه به دلیل نبود موسسات رتبهبندی در کشور ما در سالهای گذشته همواره با انتشار با
یک نرخ ثابت توسط دولت و بخش خصوصی برای همه شرکتها روبهرو بودیم.
[هر اقدامی که به شفافیت بیشتر بازار سرمایه بینجامد و باعث افزایش قدرت نقدشوندگی
بازار شود ،ریسک سرمایهگذاری را کم میکند.
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نگـاه

شاخص کل از واقعیت فاصله دارد

یشود ،افزایش یافته است
ارزش داراییهایی که اوراق براساس آن منتشر م 

مصطفی امید قائمی
تحلیلگر بازار سرمایه

چرا باید خواند:
شاخص کل بازار
سرمایه میتواند
واقعیتهای اقتصاد
را منتقل کند؟ آیا
خریداران غیرحرفهای
میتوانند در بازار
سرمایهفعالیتکنند؟

این گمان وجود دارد که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تحت
تاثیر عدم اعالم ســود شرکتهای دولتی باال رفته باشد .موعد برگزاری
مجامع شــرکتها نزدیک اســت و اگر آنچه در مجامع اعالم میشود با
وضعیت شرکتها در گزارشهای فصلی و روزانه فاصله داشته باشد ،رشد
کنونی بورس تداوم پیدا نمیکند .در حال حاضر مجامع شرکتها در حال
برگزاری است و شرکتهایی که سابقا دولتی بوده و به طور عمده واگذار
شــدهاند ،نقش موثری در بازار سرمایه بازی میکنند .بحث اثرگذاری بر
رشد شاخص کل بازار سرمایه مربوط به و البته شامل شرکتهایی است
که محصوالت پایه و صادراتی تولید میکنند .در آمد این شرکتها به ارز
وابسته است و زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا کند ،ارزش سهام آنها هم
بیشتر میشود .از سوی دیگر قیمت جهانی محصوالت پتروشیمی هم
بیشــتر شده که به نوبه خود بر رونق خرید و فروش سهام این شرکتها
در بازار ســرمایه اثر گذاشته اســت .این دو عامل باعث شده سودآوری
این شــرکتها افزایش پیدا کند و زمانی که ســودآوری باال رود ،و البته
خوشبینی نســبت به بازارهای جهانی و وضعیــت محصوالت پایه در
بازارهای جهانی ادامه پیدا کند ،رشد هم ادامه پیدا میکند .در واقع قیمت
ارز وضعیت حال حاضر و آینده شــرکتهای صادراتی را سودآور متصور
میکند به همین دلیل سهام این شرکتها متقاضی دارد.
این دیدگاه بارها مطرح شده که بازار سرمایه دماسنج اقتصاد است اما
سوال اکنون این است که واقعا بازار سرمایه دماسنج اقتصاد ایران است؟
در شرایطی که بازار ارز ،طال و مسکن با افزایش قیمت مواجه شده و اوضاع
اقتصادی بههم ریخته آیا میتوان گفت رشــد شاخص کل یک عالمت
مثبت اســت؟ من به شما پیشنهاد میکنم بازارهای ارز ،مسکن و دیگر
بخشهای اقتصاد از جمله دیگر محصوالتی را که به مصرف مردم میرسد
بررســی کنید .خواهید دید که در تمام بازارها از جمله بازار محصوالت
مصرفی مردم افزایش قیمتی رخ داده و این افزایش قیمت حفظ شــده
است .ارزش داراییهایی که اوراق بهادار بر مبنای آن منتشر شده در یک
سال گذشته بیشتر شــده است و ما میتوانیم اثر این افزایش را در بازار
ببینیم .با توجه به افزایش قیمتی که در سطح عمومی به ویژه در مورد
کاالهای خاص در صنایع ایجاد شده ،افزایش ارزش داراییهای بورسی و
در ادامه افزایش قیمت ســهام و رشد شاخص کل منطقی است و حتی

نکتههایی که باید بدانید

[همیشه یک مجموعه سهم فروخته میشود و یک مجموعه سهم خریداری میشود در
نتیجه در کارشناسیها قیمت سهام شرکتهایی پایینتر و برای دیگران باالتر است.
[مردم با سپردهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری میتوانند به طور غیرمستقیم در بازار
سرمایه سهام بخرند و سرمایهگذاری کنند.
[شاخص کل تا حد زیادی وضعیت بازار را نشان میدهد اما با واقعیت فاصله دارد .شاید بهتر
باشد از شاخصهایی که مبتنی بر سهام شناور است برای تحلیل بازار استفاده کرد.
[بعید است که شرکتها در مجامع به سود مورد انتظار نرسند .من فکر میکنم حتی در
مواردی که خوشبینیهای زیادی شده هم واقعیتها فاصله کمی با انتظارات دارد.

96

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوچهار ،مرداد 1397

شاید بتوان گفت در بعضی موارد امکان افزایش بیشتر هم وجود دارد.
سوال مهم اکنون این است که وضعیت کنونی در بازار سرمایه ادامه
خواهد یافت یا خیر؟ معموال تحلیلهایی که کارشناسان از وضعیت بازار
سرمایه ارائه میدهند مبتنی بر گزارشهای سهماهه ،نهماهه و گزارشهای
ششماهه است که اصطالحا آن را گزارشهای فصلی مینامیم .گزارشهای
فصلی که در یک سال گذشته از وضعیت بازار سرمایه منتشر شده با در
نظر گرفتن افزایش داراییهایی که اوراق برمبنای آن منتشر میشود تهیه
شــده در نتیجه به نظر من بعید است که شرکتها در مجامع به سود
مورد انتظار نرسند .من فکر میکنم حتی در مواردی که خوشبینیهای
زیادی شده هم واقعیتها فاصله کمی با انتظارات دارد .به هرحال باید این
موضــوع را هم در نظر گرفت که در مورد بازار مالی بعضی از محصوالت
و سهامها بدبینیها و خوشبینیهایی وجود دارد .همیشه یک مجموعه
سهم فروخته میشود و یک مجموعه سهم خریداری میشود در نتیجه در
کارشناسیها قیمت سهام شرکتهایی پایینتر و برای دیگران باالتر است.
بعد از رشــد بازار سرمایه پس از کاهش نرخ سود بانکی این احتمال
مطرح شــد که ســرازیر شدن نقدینگی ســرگردان در دست صاحبان
ســرمایههای خرد به بازار ســرمایه به کمک آمده اســت در حالی که
مسئوالن بورس نســبت به ورود خریداران غیرحرفهای به بازار سرمایه
هشدار میدهند .نکته مهمی که باید در مورد حضور مردم عادی در بازار
ســرمایه به آن پرداخت بحث صندوقهای سرمایهگذاری است .مردم با
سپردهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری میتوانند به طور غیرمستقیم
در بازار سرمایه سهام بخرند و سرمایهگذاری کنند .صندوقهای سهامی
که نزد کارگزاران بورس است و شرکتهای سبدگردان مشاور هم خدمات
خوبی به خریداران غیرحرفــهای ارائه میکنند و مردم میتوانند از این
مسیر سرمایهشان را به نفع تولید در بازار سرمایه به کار اندازند .از سوی
دیگر این امید وجود دارد که بخش خصوصی و ســرمایهگذاران در بازار
سرمایه به درک متقابل از یکدیگر برسند و دیدگاهشان را به هم نزدیک
کنند .بخش خصوصی در موارد متعدد با ســهامداران شرکتهایش در
بازار سرمایه نامهربانی کرده و حقوقشان را رعایت نکرده و از این نظر در
مجموعههای نظارتی دچار مشکالتی شده است .به نظر من هرچند بازار
سرمایه میتواند نقش مهمی در پیشبرد منافع بخش خصوصی ایفا کند
اما الزم است این بخش شرایطی را فراهم کند که سهامداران به بنگاههای
صنعتی اعتماد کنند.
مسئله آخر؛ آیا شاخص کل معیار مناسبی برای تحلیل وضعیت بازار
است؟ به نظر من شاخص کل تا حد زیادی وضعیت بازار را نشان میدهد
اما با واقعیت فاصله دارد .شــاید بهتر باشد از شاخصهایی که مبتنی بر
سهام شناورند برای تحلیل بازار استفاده کرد چراکه واقعیتها را بهتر نشان
میدهند .شاخص کل از نظر قیمت کلی معیار مناسبی برای تصمیمگیری
است اما میتوان به معیارهای بهتری رسید و آنها را مبنای تحلیل وضعیت
قرار داد .برای رســیدن به این معیار به فعالیت شرکتهای رتبهبندی،
مشاور و سبدگردان نیاز داریم تا در مورد چنین معیاری که واقعیتهای
بازار را بهتر ببیند ،هماندیشی کنند.

شاخص کل صرفا میانگینی از روند کلی قیمت سهام در بازار را نشان
میدهد .بعضی از شرکتها رشد کردهاند و سهام بعضی شرکتها افت
میکند ،شاخص کل میانگین این پدیده را نشان میدهد.

بورس دماسنج اقتصاد ایران نیست
روند اصالح مقررات داخلی بورس باید ادامه پیدا کند

شــاخص بورس دماسنج اقتصاد ایران نیســت .ترکیب و وزن
شرکتهایی که سهام آنها در بورس در حال معامله است ،با یکدیگر
متفاوت است .درواقع تفاوت در صنایع ،شرکتها و متغیرهای کالن
اقتصادی به وضعیت متفاوت بورس دامن زده اســت .زمانی که ادعا
میکنیم بازار سرمایه آینه اقتصاد است باید به این نکته مهم توجه
کرد که شرکتهای فعال در بورس ،میزان تولید و فعالیت اقتصادی
آنها چند درصد از تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل میدهد؟ این
شرکتها چه سهمی از جیدیپی دارند؟ درواقع وضعیت بورس و این
شرکتها با متغیرهای کالن اقتصادی مطابقت ندارد.
شــاخص کل صرفا میانگینی از روند کلی قیمت سهام در بازار
را نشــان میدهد .بعضی از شــرکتها رشد کردهاند و سهام بعضی
شــرکتها افت میکند ،شــاخص کل میانگین این پدیده را نشان
میدهد .وقتی از میانگین حرف میزنیم به این معنی نیست که همه
رشد کرده باشند .نکته دیگر اینکه وزن شرکتهای اثرگذار بر شاخص
متفاوت اســت .شــرکتی را در بورس داریم که بسیار بزرگ است و
اثرگذاری آن به اندازه  50شرکت دیگر است .به طور حتم افت و خیز
ارزش ســهام چنین شرکتی اثر بیشتری بر شاخص برجای خواهد
گذاشت.
به نظر من رشد بازار سهام ناشی از اتفاقاتی است که در یک ماه
اخیر رخ داده اســت .بازدهی بازار سرمایه از ابتدای سال جاری صفر
بوده اما بهناگاه در یک ماه گذشته شاهد رشد قابل توجه شاخص کل
بودهایم .دلیل چیست؟ بیش از نیمی از ارزشهای بورس ما به صورت
مستقیم و غیرمستقیم وابسته به ارزش سهام شرکتهای اثرگذاری
است که به طور معمول تولیدکننده و صادرکننده مواد و محصوالت
خاماند .بســیاری از شرکتهای پتروشیمی ،نفتی و فلزی در بورس
سهامشان را عرضه کردهاند و با توجه به افزایش نرخ ارزی که در سال
گذشته در بازار ارز رخ داد ،درآمدهای صادراتی این شرکتها افزایش
پیدا کرد و این یعنی سودآوری بیشتر آنها و تمایل بیشتر متقاضیان
به خرید سهام و افزایش قیمت سهام.
اکنون سوال این اســت که چرا با وجود افزایش نرخ ارز در سال
گذشته این رشد در یک ماه اخیر در بازار سرمایه خود را نمایان کرد؟
پاسخ به این سوال را باید در تصورات فعاالن بازار سرمایه جست.
فعاالن بازار ســرمایه و بــورس تصور میکردند دولــت با مکانیزم
پیمانســپاری ارزی و سامانه نیما و چنین اقداماتی به شرکتهای
رسمی و بزرگ اجازه ندهد که دالر ناشی از صادرات را با نرخی بیش
از  4هزار و  200تومان به فروش برســانند .سه هفته پیش از رشد
شاخص کل فعاالن بازار سرمایه در چنین تصوری بودند ،تصوری که
بعد با توجه به تمایل دولت به فروش ارز ناشی از صادرات با گواهی
در بازار سرمایه و با نرخ آزاد ،و نرخ توافقی ارز در داخل سامانه نیما یا
خارج از آن ،ورق برگشت .درواقع زمانی که بازار احساس کرد نرخ ارز
حاصل از صادرات بیش از  4هزار و  200تومان اســت به آن واکنش
نشان داد و بازار رشد کرد .به نظر من رشد کنونی بازار سرمایه صرفا

ناشی از افزایش نرخ ارز است نه هیچ متغیر دیگری.
از ســوی دیگر گزارشهای فصلی نشان میدهد که شرکتهای
فعال در بورس وضعیت مناسبی دارند در نتیجه به نظر من ارزیابیها
به نفع آنها در جریان است .شرکتهای تولیدی ما در شرایط کنونی
مشــکل خاصی ندارند اما ریسک طبیعی که ممکن است معامالت
ســهام شرکتهای بزرگ تولیدکننده ایران را تحت تاثیر قرار دهد،
مسائل سیاسی و بینالمللی و تهدیدهای خارجی است .ممکن است
به واسطه تحریمهای احتمالی در آینده و پیامدهای ناشی از آن ،تولید
و فروش شرکتهای بزرگ تحت تاثیر قرار بگیرد و میزان صادرات آنها
کم شود اما در شرایط کنونی به نظر من نگرانی وجود ندارد.
مجامع شرکتها تا پایان تیرماه برگزار میشود و به نظر نمیرسد
گزارش مجامع فاصله آنچنانی با گزارشهای فصلی داشته باشد اما به
هرحال نمیتوان چند ماه دیگر را هم به درستی پیشبینی کرد .اینکه
وضعیت بازار سرمایه در ماههای آینده به چه صورت است ،بستگی
به شــدت تحریمها دارد و اینکه شرکتهای فعال در بورس بتوانند
از طریق راههایی اثرگذاری تحریمها بر فعالیتهایشان را کم کنند.
از دیگر نکات اثرگذار بر وضعیت بازار ســرمایه اقدامات سازمان
بورس به منظور اصالح وضعیت داخلی است که به اصالح نقدشوندگی
و تقویت بورس منجر شــده است .این اصالحات به اصطالح بازار را
روانتر کرده است و از جمله آن شیوههای اطالعرسانی شرکتهاست.
به نظر من روند اصالح درونی بازار ســرمایه میتواند بهتر از این هم
باشد .اصالح مقررات بورس باید به طور مداوم ادامه پیدا کند.

علیرضا کدیور
کارشناس بورس

چرا باید خواند:
نرخ ارز از سال گذشته
افزایش را آغاز کرد اما
رکورد تاریخی بازار
سرمایه در خردادماه
رخ داد .نقش دولت در
رشد بازار سرمایه چه
بود؟

نکتههایی که باید بدانید
[فعاالن بازار سرمایه و بورس تصور میکردند دولت با مکانیزم پیمانسپاری ارزی و سامانه
نیما و چنین اقداماتی به شرکتهای رسمی و بزرگ اجازه ندهد که دالر ناشی از صادرات را با
نرخی بیش از  4هزار و  200تومان به فروش برسانند.
[رشد بازار سهام ناشی از اتفاقاتی است که در یک ماه اخیر رخ داده است .بازدهی بازار
سرمایه از ابتدای سال جاری صفر بوده اما بهناگاه در یک ماه گذشته شاهد رشد قابل توجه
شاخص کل بودهایم.
[ممکن است به واسطه تحریمهای احتمالی در آینده و پیامدهای ناشی از آن ،تولید و فروش
شرکتهای بزرگ تحت تاثیر قرار بگیرد و میزان صادرات آنها کم شود.
[رشد کنونی بازار سرمایه صرفا ناشی از افزایش نرخ ارز است نه هیچ متغیر دیگری.
[بسیاری از شرکتهای پتروشیمی ،نفتی و فلزی در بورس سهامشان را عرضه کردهاند و
با توجه به افزایش نرخ ارزی که در سال گذشته در بازار ارز رخ داد ،درآمدهای صادراتی این
شرکتها افزایش پیدا کرد.
[شرکتهای فعال در بورس ،میزان تولید و فعالیت اقتصادی آنها چند درصد از تولید ناخالص
ملی کشور را تشکیل میدهد؟ این شرکتها چه سهمی از جیدیپی دارند؟
[گزارشهای فصلی نشان میدهد که شرکتهای فعال در بورس وضعیت مناسبی دارند در
نتیجه ارزیابیها به نفع آنها در جریان است.
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نگـاه

اشتباهات اقتصادی دولت شاخص را مختل کرد
خوشبینی نسبت به آینده بازار سرمایه

شاهین چراغی
کارشناس بازار سرمایه

چرا باید خواند:
رشد بازار سرمایه
ادامه پیدا می کند؟
تحریم ها چه اثری بر
شاخص کل بر جای
خواهد گذاشت؟ اگر
تهدید تحریم ها به
رشد درونزای اقتصاد
بینجامد ،اوضاع خیلی
بد نخواهد بود.

به نظر من تحریمها به نفع بازار سرمایه است و من آینده بازار سرمایه
را روشن میبینم .هرچند در ماه گذشته بازار سرمایه اُفت قابل توجهی را
در شاخص کل تجربه کرد اما روند رشد را ادامه میدهد .بورس از ناآرامی
بســیار میترسد و البته انتظار نســبت به تصمیماتی که دونالد ترامپ،
رئیسجمهور امریکا در آینده درباره وضع تحریمهای جدید علیه ایران
میگیرد هم کمی بورس را بیقرار کرده است.
در یکی از روزهای تیرماه بازار سرمایه افت سههزار واحدی را تجربه
کرد که میتوان آن ریزش را بیشتر به ناآرامیهای داخلی نسبت داد .از
سوی دیگر خبری مبنی بر تصویب بسته حمایتی از ایران از سوی اتحادیه
اروپا منتشر شد اما تکذیب شد و تکذیب این خبر شوک دیگری به بازار
سرمایه و عامل دیگری در شکلگیری انتظارات منفی نسبت به چگونگی
وضع تحریمها در آینده بود.
خبر دیگری که باعث اُفت شــاخص کل بازار سرمایه در تیرماه شد
مســئله کاهش حجم صادرات نفت ایران در بازارهای جهانی بود .انتظار
این را که باالخره عربستان سعودی با درخواستهای امریکا برای افزایش
تولید و عرضه نفت موافقت میکند و این مسئله بر صادرات نفت ایران اثر
میگذارد هم باید در بین دالیلی در نظر گرفت که شاخص کل را در اولین
ماه تابستان بیقرار کرد .هرچه به تعداد این تنشهای بینالمللی اضافه
شــود ،احتمال ریزش شاخص کل بورس در ماههای آینده بیشتر است.
به نظر من عوامل روانی نقش موثری در تداوم وضعیت فعلی بورس ایفا
میکنند و هرچه جنبه روانی مثبتتری بر وضعیت بینالمللی ایران حاکم
شود ،وضعیت بازار سرمایه هم بهتر میشود.
نکته دیگر اینکه ریسک بازار پول به شدت افزایش یافته است .کسانی

نکتههایی که باید بدانید

[بیتجربگی مسئوالن دولت کشور را به وضعیت امروز اقتصاد رسانده است و البته مسائل
سیاسی اثر نامطلوب این بیتجربگیها را تشدید کرده است.
[ریسک بازار پول به شدت افزایش یافته است .کسانی که سرمایهای در این بازار دارند
ترجیح میدهند از منابعشان خارج از شبکه بانکی استفاده کنند چراکه متاسفانه بسیاری از
بانکها وضعیت تراز خوبی ندارند.
[افزایش قیمت گاز و حاملهای انرژی و افزایش حقوق معادن بود که باعث شد مردم از
بازار سرمایه فرار کنند و سرمایهشان را به سیستم بانکی ببرند که قدرت زایش و خلق پول را
داشت.
[فکر میکنم تهدید تحریمها نوعی فرصت برای صنایع داخلی است که سهامشان را در
همین بازار سرمایه عرضه میکنند.
[شاخص کنونی بازار سرمایه لزوما دماسنج اقتصاد ایران نیست .نمیتوان شاخص کل را به
عنوان معیاری در نظر گرفت که میتواند به درستی وضعیت اقتصادی را منعکس کند .این
دماسنج قادر نیست دمای هوا را به خوبی گزارش دهد
[انتظار این را که باالخره عربستان سعودی با درخواستهای امریکا برای افزایش تولید و
عرضه نفت موافقت میکند و این مسئله بر صادرات نفت ایران اثر میگذارد هم باید در بین
دالیلی در نظر گرفت که شاخص کل را در اولین ماه تابستان بیقرار کرد.
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که سرمایهای در این بازار دارند ترجیح میدهند از منابعشان خارج از شبکه
بانکی استفاده کنند چرا که متاسفانه بسیاری از بانکها وضعیت تراز خوبی
ندارند .با توجه به وضعیت بانکها صاحبان سرمایه ترجیح میدهند به
سمت بازار سرمایه حرکت کنند .به نظر من اشتباهات دولت در سالهای
 92تا  96به بازار پول لطمه زد .یکی از این اشــتباهات ناشی از عملکرد
وزارت نفت و دیگری ناشی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت بود .اشتباه
اول افزایش قیمت گاز و حاملهای انرژی ،و اشتباه دوم ،افزایش حقوق
معادن بود که باعث شد مردم از بازار سرمایه فرار کنند و سرمایهشان را به
سیستم بانکی ببرند که قدرت زایش و خلق پول را داشت.
مردم با توجه به مشکالتی که در خرید سهام برایشان پیش آمد ،ترجیح
دادند سرمایهشان را سپرده کنند و در آسایش پول بگیرند .از سوی دیگر
بانکها هم مجبور به پرداخت سود قابل توجه به سپردههای مردم بودند
و این باعث شد توان تسهیالتدهی آنها به میزان زیادی کاهش پیدا کند
و نتوانند منابع مورد نیاز برای رشد صنعت کشور را فراهم کنند .متاسفانه
اکنون صنایع کشور خوابیده است .بیتجربگی مسئوالن دولت کشور را به
وضعیت امروز اقتصاد رسانده است و البته مسائل سیاسی اثر نامطلوب این
بیتجربگیها را تشدید کرده است .مسئله خروج امریکا از برجام یکی از
مسائل ماست اما نکته این است که اگر حتی روابط سیاسیمان را با دنیا
بهتر کنیم ،باز مسئله خلق و زایش پول در سیستم بانکی انکارناپذیر است.
سیل نقدینگی اکنون به عنوان معضلی در اقتصاد شناخته میشود و هرچه
عوامل روانی تشدید شود ،این سیل با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد
و قدرت شکننده بودن آن افزایش پیدا میکند.
نکتهای که باید در مورد بازار سرمایه و رشد اخیر آن در نظر گرفت این
است که شاخص کنونی بازار سرمایه لزوما دماسنج اقتصاد ایران نیست.
نمیتوان شــاخص کل را به عنوان معیــاری در نظر گرفت که میتواند
به درســتی وضعیت اقتصادی را منعکس کند .این دماسنج قادر نیست
دمای هوا را به خوبی گزارش دهد .شــرایط خاص بینالمللی تمام اعضا
و جوارح اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده اســت با این حال نمیتوان حکم
داد که لزوما با تشدید تحریمها وضعیت اقتصادی کشور و از جمله بازار
سرمایه افت میکند و به قهقرا میرود .برعکس من فکر میکنم تهدید
تحریمها نوعی فرصت برای صنایع داخلی است که سهامشان را در همین
بازار سرمایه عرضه میکنند .اگر تحریمها تشدید شود ،واردات بسیاری
از محصوالت صنعتی محدود میشود و این فرصتی برای صنایع داخلی
اســت که محصوالتشان را عرضه کنند و از رکود خارج شوند .گذشته از
این ،بحث خالص داراییها هم مطرح است به این معنا که هرچه ارزش
دالر افزایش پیدا کند خالص ارزش دارایی مردم بیشتر میشود ،بسیاری
از شرکتهای بورسی داراییمحورند.
این انتظار وجود دارد که با تشدید تحریمها سرمایههای خرد مردم
به کمک صنایع بیاید و از طریق بازار سرمایه به تامین مالی بنگاهها کمک
کند .نکته مهم اما حضور غیرمســتقیم سهامداران خرد در بازار سرمایه
اســت به این شــکل که با اتکا به صندوقهای سرمایهگذاری نه به طور
مستقیم در بورس سرمایهگذاری کنند.

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

آیا ایرانیها آدمهای خیری هستند؟

 27صدم درصد
سهم هر ایرانی از کار خیر
عکس :رضا معطریان

فکر میکنید اگر یک روز ،کلید صندوق صدقه محلهتان را به شما بدهند تا آن را
تخلیه کنید ،با چقدر سکه و اسکناس روبهرو میشوید؟ حدود  7میلیون و 322
هزار صندوق صدقه در کشور وجود دارد که در سال گذشته 300 ،میلیارد تومان
کمک مالی از آن به دست آمده اســت؛ این یعنی موجودی ساالنه هر صندوق،
بدون در نظر گرفتن محل قرارگیری آن ،حدود  41هزار تومان است؛ مبلغی که با
 88هزار تومان کمک ساالنه هر ایرانی در امور خیریه منطبق است؛ ایرانیها در
سالهای اخیر بیش از  3دقیقه از زمان روزانهشان را صرف کار خیر نکردهاند...

شــهـر

گزارش اکونومیست تایید کرد :بحرانهای مالی ،طبقه متوسط را محافظهکارتر کرد

مردم برای کار خیر پول ندارند

ایرانیها 27صدم درصد از درآمد ساالنه خود را به کار خیر اختصاص میدهند

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

چرا باید خواند:
آیا ایرانیها آدمهای
خیریهستند؟شاید
پاسخ اولیه به این
سوال با خوشبینی
همراه باشد و بگوییم
حتماجزوخیرترین
انسانهای روی
کرهزمینهستیم
اما آمارها خالف
این موضوع را نشان
میدهد؛ هر ایرانی در
روز حدود  2دقیقه کار
خیر انجام میدهد.

ایرانیها در سال
گذشته حدود
 2130میلیارد
تومان از طریق
صندوقهای
صدقات ،زکات،
طرح اکرام ایتام و
جشن عاطفهها و
نیکوکاریبهکمیته
امداد کمک مالی
کردهاند .این یعنی
سهم هر خانوار از
این کمکها ،حدود
 88هزار تومان
بوده است
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«نیمهشب است؛ سایه عابران پیاده ،چند ثانیه قبل از خودشان
از تاریکی بیرون میآید اما بالفاصله در روشنایی ویترین مغازههای
تعطیلشــده ،محو میشود .صدای قدمها تا چند ثانیه در گوش
آدم میپیچد و دوباره سکوت ،سهم خیابان میشود .سعید ،کنار
صندوق صدقات ایستاده اســت .یک گونی سفید روی دوشش
انداخته که نم پس داده و گله به گله ســیاه شده است .صورتش
تکیده شده و دندانهایش یکی در میان ریخته .کمی دور و بر را
میپاید اما هراس به دل راه نمیدهد .سیخ بلندی را از روزنه باریک
صندوق صدقات ،وارد میکند و پس از چند دقیقه کلنجار رفتن،
چند اسکناس  500تومانی مچالهشده را بیرون میکشد .ماشین
پلیــس با چراغهای خاموش از کنارش رد میشــود اما اعتنایی
نمیکند .چند اسکناس دیگر بیرون میکشد و پس از چند دقیقه،
در انتهای تاریک یک کوچه ،محو میشود».
شاید باور عمومی این باشد که مردم ایران ،شهروندان خیری
هستند و ســاالنه بخش قابل قبولی از درآمد خود را صرف امور
خیریه میکنند اما آمارها ،چه داخلی و چه خارجی ،نقطه مقابل
این باور را نشان میدهد؛ براساس یافتههای مرکز آمار در تابستان
 ،94هر فرد باالی  15ســال در مناطق شهری ،فقط  2دقیقه از
 24ســاعت زمان روزانه خود را صــرف فعالیتهای داوطلبانه و
خیریه میکند .این فعالیتها شامل ارائه خدمات به جامعه محلی
و کمک به خانوارهای دیگر اســت که در مــردان یک دقیقه و
در زنان  3دقیقه تخمین زده شــده است .آمارها نشان میدهد
فعالیتهای خیرخواهانه در رتبه آخر معیارهای مورد بررســی
برای تعییــن چگونگی گذران وقت در نقاط شــهری قرار دارد.
نزدیکترین معیار به این گونه فعالیتها ،مدتزمان صرفشــده
برای فعالیتهای آموزشی و فراگیری است که  14دقیقه برآورد
شده اســت .نکته قابل توجه ،کاهش یکدقیقهای فعالیتهای
خیرخواهانه شهروندان ایرانی در تابستان  94نسبت به زمستان
 93است .در این فصل ،سه دقیقه از  24ساعت ،صرف فعالیتهای
داوطلبانه شــده بود اما این آمار طی بهار و تابستان  ،94روی 2
دقیقه متوقف شده است .در واقع زمانی که ایرانیها برای کار خیر
کنار میگذارند ،طی  10سال اخیر از  3دقیقه تجاوز نکرده است.
مثال آمار بهار  88در این زمینه ،عدد  3دقیقه را نشان میدهد که
البته سهم مردان  4و سهم زنان  3دقیقه برآورد شده بود .براساس
یافتههای تابستان  ،94بیشترین وقت ایرانیها با  13ساعت و 12
دقیقه ،صرف نگهداری و مراقبت شــخصی میشود و بعد از آن
خانهداری با  3ساعت و  18دقیقه و کار و فعالیتهای شغلی با 2
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ساعت و  55دقیقه قرار دارد.
در کنــار این آمارها ،بررســی کمکهای مالــی ایرانیها به
موسسههای خیریه نیز از سهم کمتر از یکدرصدی فعالیتهای
خیرخواهانه از درآمد ساالنه هر خانوار شهری حکایت دارد .آمارها
میگوید  15هزار موسسه خیریه در کشور وجود دارد که فقط 3
هزار و 500تای آنها از سوی سازمان اوقاف ساماندهی شده است.
عدم شناســایی مناسب حدود  76درصد از این موسسهها باعث
شده تا میزان دقیق کمکهای مالی شهروندان به آنها هم مشخص
نباشد .در این بین ،موسسههای مشهوری مانند کهریزک و محک
وجود دارند که گردش مالیشان تقریبا معلوم است .مثال موسسه
خیریه کهریزک که نگهداری و آموزش معلوالن و ســالمندان را
دنبال میکند ،در سال  ،95حدود  78میلیارد تومان هزینه کرده
کــه  86درصد معادل  67میلیارد تومان آن از طریق کمکهای
مردمی به دســت آمده است .موسســه خیریه محک هم که در
راستای حمایت از کودکان مبتال به ســرطان گام برمیدارد در
سال  ،93حدود  120میلیارد تومان کمک مالی از طرف مردم به
دست آورده بود .اما این مبالغ در مقابل کمکهای مالی ایرانیها به
کمیته امداد که یکی از مهمترین نهادهای خیریه کشور محسوب
میشود ،ناچیز است.
براساس آمارهای کمیته امداد ،ایرانیها در سال گذشته حدود
 2130میلیارد تومان از طریق صندوقهای صدقات ،زکات ،طرح
اکرام ایتام و جشن عاطفهها و نیکوکاری به این نهاد کمک مالی
کردهاند .از طرفی طبق آخرین سرشماری سال  24 ،95میلیون
و  196هــزار و  35خانوار در ایران وجود دارد که با یک حســاب
سرانگشتی مشخص میشود سهم هر خانوار از کمک به کمیته
امداد در سال گذشته ،حدود  88هزار تومان بوده است .به گفته
مرکز آمار در ســال  ،95هر خانوار شــهری به طور متوسط 31
میلیون و  700هزار تومان در سال درآمد دارد که  88هزار تومان،
حدود  27صدم درصد از آن میشود؛ این یعنی هر خانوار ایرانی در
سال ،فقط حدود  3دهم درصد از درآمد خود را صرف کمکهای
مالی از طریق کمیته امداد میکند .البته به غیر از کمیته امداد،
 15هزار موسســه خیریه دیگر هم در کشــور وجود دارد که به
دلیل نامشــخص بودن مجموع کمکهای مردمی به همه آنها،
«سازندگی» معیار خود درباره ناچیز بودن فعالیتهای خیرخواهانه
شــهروندان را بر پایه همان کمکهای مالی به کمیته امداد ،به
عنوان مهمترین نهادهای خیریه کشور قرار داده است.
آمارهای جهانی نیز از سهم ناچیز ایرانیها در کار خیر حکایت

براساس آمارهای کمیته امداد در سال گذشته 300 ،میلیارد تومان کمک مالی از
طریق صندوقهای صدقات به دست آمده است؛ این یعنی موجودی ساالنه هر
صندوق ،بدون در نظر گرفتن محل قرارگیری آن ،حدود  41هزار تومان است.

دارد؛ شــاخصی به نام «شاخص جهانی بخشش» وجود دارد که
براساس آن برترین بخشندهها در دنیا معرفی میشوند .سه معیار
مهم در این شاخص تعریف شده است که براساس آن ،رتبهبندیها
انجام میشود« :آیا افراد در ماههای قبل از نظرسنجی ،پولی برای
کارهای خیریه اهدا کردهاند؟ زمانی را صرف نیازمندان کردهاند؟
یا به یک غریبه کمک کردهاند؟» آمارهای کتاب جهانی از اعداد
موسسه اکونومیست نشان میدهد پنج کشور برتر در این شاخص
به ترتیب میانمار ،امریکا ،استرالیا ،نیوزیلند و سریالنکا هستند .بر
این اساس 70 ،درصد جمعیت میانمار در سال  2015به نیازمندان
کمک کردهاند .میانمار ،در جنوب شرق آسیا ،از جمله کشورهای
کمتر توسعهیافته است که براساس آمارهای سازمان ملل در سال
 ،2015از بین  188کشور دنیا در رتبه 145ام از نظر توسعهیافتگی
قرار گرفت .این کشــور در سال  ،2016شاهد کشتار مسلمانان
روهینگیا به دست نظامیان دولت مرکزی هم بود .شاخص بخشش
برای امریکا  61درصد و برای استرالیا  60درصد است .حتی 44
درصد از جمعیت کشور اوگاندا که سالهاست از جنگ داخلی رنج
میبرد هم در کار خیر ســهیماند .این در حالی است که در بین
 27کشور نخســت این رتبهبندی ،نامی از ایران دیده نمیشود.
مقایسه این آمار با هزینه زندگی در کشورهای نخست هم معنادار
است؛ براســاس آمارهای اکونومیست ،هزینه زندگی در ایران به
نسبت کشورهای امریکا و استرالیا که در ردههای باالی کمک به
نیازمندان در دنیا قرار دارند ،به مراتب پایینتر است.
البته آمارهای کمیته امداد نشــان میدهد کمکهای مالی
ایرانیها طی ســالهای  94تا  96به کمیته امداد افزایش داشته
است .در ســال  1200 ،94میلیارد تومان از کمکهای مردمی
نصیب این نهاد شد که  275میلیارد تومان آن از محل صندوق
صدقات 230 ،میلیارد تومــان از راه زکات 350 ،میلیارد تومان
از محل طرح اکرام ایتام و مبلغ باقیمانده هم از طریق جشــن
عاطفهها و جشــن نیکوکاری به دست آمد .این آمار در سال 95
به هزار و  475میلیارد تومان رســید که  300میلیارد تومان آن
از طریــق صندوقهای خانگی ،صندوقهای نصــب در ادارات و
صندوقهای مســتقر در معابر شهری 270 ،میلیارد تومان از راه
زکات 404 ،میلیارد تومان از محل طرح اکرام ایتام و بقیه نیز از
طرق مختلف دیگر به دست آمد .مسئوالن پیشبینی کرده بودند
مشارکتهای مالی مردمی در ســال  96به هزار و  730میلیارد
تومان برسد اما آمار نهایی حدود  300میلیارد تومان بیشتر از این
مبلغ شد .به گفته رئیس کمیته امداد ،در سال  ،96مبلغ  2هزار
و  130میلیارد تومان کمکهای مردمی به این نهاد رسیده است
که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،افزایش  30درصدی داشت.
سهم صندوق صدقات از این مبلغ  300میلیارد تومان ،زکات 370
میلیارد تومان و طرح اکرام ایتام  550میلیارد تومان برآورد شده
است .در دو ماهه ابتدایی سال جاری هم ،حدود  51میلیارد و 600
میلیون تومان از طریق صندوق صدقات در اختیار کمیته امداد قرار
گرفته است .به گفته مسئوالن کمیته امداد ،این کمکهای مالی
در بحث محرومیتزدایی ،جمعآوری و در بین نیازمندان کشور
توزیع میشود .بخشی از مبالغ زکات نیز صرف هزینههای حمایتی
برای نیازمندان و بخشی صرف امور توسعه هر منطقه در ساخت
مسجد ،مدرسه و سایر اماکن عمومی شده است.
صندوقهای صدقات یکی از آسانترین راهها برای کمک مالی

ایرانیها وقتشان را چگونه میگذرانند؟
مردم ایران روزانه فقط  2دقیقه صرف فعالیتهای داوطلبانه و خیریه میکنند .یافتههای مرکز آمار نشان
میدهد در تابستان  ،94بیشترین زمان با  13ساعت و  39دقیقه ،صرف نگهداری و مراقبت شخصی شده و کار و
فعالیتهای شغلی با  2ساعت و  46دقیقه در رده سوم است.
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متوسط زمان سپری شده توسط جمعیت  15ساله
صدقه پرداختی در سال ( 94میلیارد تومان)

استانهای تهران ،اصفهان و خراسان رضوی ،رکورددار پرداخت صدقه در کل کشور بودند .البته این آمار متعلق
به سال  94است؛ زمانی که کمیته امداد تمام آمار مربوط به کمکهای مالی را با ذکر نام استانها و به تفکیک
انواع آن در سایت خود قرار میداد.
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شــهـر
گزارش «آیندهنگر» از لیست شرکتهاییکه ارز  4200تومانی دریافت کردهاند

نتر خرید هایم؟
چقدر گرا 

واردات با ارز  4200تومانی ،فروش با ارز  7هزار تومانی!
صبح دهم تیر  97اتفاقی نادر در اقتصاد کشور رخ داد؛ بانک مرکزی به دنبال
چرا باید خواند:
افزایش ناگهانی قیمت بسیاری از کاالها و هجوم انتقادها به سیاستهای اقت
چرا با وجود
صادی دولت ،اسامی شرکتهایی را که به آنها ارز  4200تومانی برای واردات
تخصیص ارز 4200
اختصاص پیدا کرده بود منتشــر کرد .قرار بود با تخصیص این ارز ،قیمت
تومانی به برخی
کاالهای وارداتی در بازار با تالطم آنچنانی همراه نشود اما خالف این اتفاق
شرکتهایواردک
رخ داد .درست همان شرایطی که در بازار تلفن همراه حاکم شده بود؛ یعنی
ننده،قیمتبیشتر
گوشی با دالر  4200تومانی وارد شد اما با دالر  7تا  8هزار تومانی به فروش
کاالها همچنان در
رســید .حتی تعدادی از واردکنندهها ،تلفنهای وارداتی را انبار کرده بودند
سیر صعودی مانده
تا در روزهای بعد ،با افزایش احتمالی قیمتها بفروشند .بررسیهای »آین
است؟ چه کاالهایی
دهنگر» نشان میدهد قیمت کاالهای وارداتی مانند لوازم خانگی (اتو ،اجاق
افزایش قیمت
گاز ،لباسشویی و ،)...کاغذ روزنامه ،محصوالت دامی (کنجاله ،ذرت ،جو و،)...
نامتناسب داشتند و
کدامها شرایط بهتری موبایل ،الســتیک ،گوشت (گاو یا گوساله) و ...در سه ماه اخیر با افزایش 2
تا  68درصدی همراه شــده است و به جای خرید و فروش متناسب با دالر
دارند؟
 4200تومانی ،با دالر  4500تا  7100تومانی در حال معامله است .لیست
منتشرشــده از سوی بانک مرکزی  1483ردیف دارد و نام برخی شرکتها
بیش از یک بار ،به واســطه واردات کاالهای مختلف ،تکرار شده است .لوازم خانگی که در چند ماه اخیر با
افزایش قیمت باالیی همراه بوده ،سهم زیادی در شرکتهای اعالمشده دارد .چند روز بعد از انتشار این لیست،
بانک مرکزی لیست شرکتهای واردکننده خودرو را هم منتشر کرد که پیش از این محل بحث و جدلها با
وزیر صنعت بود که انتشار نام شرکتهای وارداتی را «جنگ با بخش خصوصی» میدانست .در ادامه ،تعدادی
از کاالهای وارداتی که در لیست بانک مرکزی آمده مورد بررسی قرار گرفتهاند تا مشخص شود به چه قیمتی
باید فروخته شوند اما ما با چه قیمتی میخریم؟

پنجم تیرماه ،بیشتر مغازه دارهای بازار بزرگ تهران به دلیل آنچه
«افزایش قیمت ها» اعالم کردند ،مغازه های خود را بستند.

قیمت پرشتاب خودروهای خارجی
قرار بود قیمت خودروهای خارجی که از اواسط اردیبهشت امسال با افزایش ناگهانی
همراه شد و بعضا تا سقف  250میلیون تومان رشد کرد ،با تخصیص ارز دولتی فروکش
کند (رئیس انجمن واردکنندههای خودرو) اما این اتفاق نیفتاد چون اتفاق مشــابه
سایر کاالهایی که از ارز دولتی بهرهمند شدند اما قیمتشان در سیر صعودی ماند ،در
مورد خودرو هم روی داد .همچنین واردات غیرقانونی حدود  6400دستگاه خودروی
خارجی به کشور و خروج کامل  1900دستگاه آن از گمرک نیز در رشد قیمتها تاثیر
داشــت .دولت از ابتدای سال جاری تاکنون حدود  121میلیون یورو به  21شرکت
واردکننده خودرو ارز  4200تومانی پرداخت کرده اســت که در صدر این فهرست،
شرکت بازرگانی جهان نوین آریا با  30میلیون یورو قرار دارد .شرکت آرین موتور پویا
با  26میلیون یورو در جایگاه دوم و وزارت بهداشت با  18میلیون و  500هزار یورو در
رده سوم است که به گفته بانک مرکزی ،ارز برای تهیه آمبوالنس تخصیص داده شده
است .ساالر نمایشگاه خودروی خارجی دارد .او میگوید« :سقف افزایش قیمتها 250
میلیون تومان بود .مثال پورشه باکستر  900میلیون تومان قیمت داشت که شد یک
میلیارد و  .100بقیه خودروها هم به تناسب افزایش قیمت داشتند .مثال کیا اپتیما
 183میلیون تومان بود که شد  405میلیون تومان .هیوندا آی  20هم  114میلیون
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تومان بود که بعد از نوسانات دالر و جو روانی ناشی از نقض برجام توسط ترامپ ،حدود
 116میلیون تومان شد ».بررسی این اعداد نشان میدهد که قیمت هر دستگاه خودرو
بین  2تا  27درصد رشــد داشته اســت .بازار قطعات خودرو هم در اواسط خرداد با
تالطم روبهرو شد .برای نمونه الستیک خودروی سواری کرهای از  470هزار تومان به
 560هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد .البته تعدادی از الستیکها هم رشد چندانی
در قیمتهایشــان وجود نداشت .مثال یک مدل ،سه ماه پیش  380هزار تومان بوده
که حاال (پایان خرداد)  397هزار تومان شده است .براساس لیست بانک مرکزی29 ،
شرکت برای واردات الستیک سواری ارز دولتی دریافت کردهاند .بررسی نرخ بازار نشان
میدهد قیمت این نوع کاال بین  5تا  19درصد رشــد داشته و با دالر حدود 4500
تومانی در حال خرید و فروش است.
الستیک خودروی سواری

قیمت با دالر  4500تومانی 560 :هزار تومان
قیمت با دالر  4200تومانی 470 :هزار تومان

تهیه کاغذ روزنامه ،چالش روزانه رسانههای مکتوب است .قیمت آن در سه ماه اخیر با افزایش  30درصدی همراه شده به نحوی
که تعدادی از روزنامهها علت توقف انتشارشان را بحران کاغذ و ناتوانی در تهیه آن اعالم کردند .اوایل امسال ،قیمت هر کیلو کاغذ
روزنامه  3200تومان بود اما حاال (پایان خرداد) بین  4هزار تا  4500تومان شده است.

در دنیای کاغذ چه خبر است؟

مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد!

تهیه کاغذ روزنامه ،چالش روزانه رسانههای مکتوب است .قیمت آن در سه ماه
اخیر با افزایش  30درصدی همراه شده به نحوی که تعدادی از روزنامهها علت توقف
انتشارشان را بحران کاغذ و ناتوانی در تهیه آن اعالم کردند .در لیست منتشرشده
از سوی بانک مرکزی 202 ،شرکت برای واردات کاغذ روزنامه ،کاغذ گالسه و کاغذ
تحریر  ،A4ارز  4200تومانی دریافت کردهاند اما این اقدام مانع از کاهش قیمتها
نشــد .اوایل امسال ،قیمت هر کیلو کاغذ روزنامه  3200تومان بود اما حاال (پایان
خرداد) بین  4هزار تا  4500تومان شــده است .این یعنی حدود  31درصد در سه
ماه ،افزایش قیمت داشــته و با دالر  5هزار تومانی در حال معامله است .دو کاالی
«کاغذ تحریر  »A4و «کاغذ گالسه» هم شرایط مشابهی دارد .سه ماه پیش قیمت
هر بســته  500تایی کاغذ تحریر خوب 16 ،هزار تومان بود اما حاال (پایان خرداد)
 27هزار تومان شده .جنس معمولی هم  4هزار تومان بیشتر شده و  15هزار تومان
فروخته میشود .بنابراین هر بسته  500تایی از این کاال بین  33تا  68درصد افزایش
قیمت پیدا کرده و با دالر  5100تا  6400تومانی در حال خرید و فروش است .هر
کیلوگرم کاغذ گالسه هم با افزایش  2هزار تومانی به  5500تومان رسیده که یعنی
با ارز  6هزار تومانی معامله میشود.

ماجرا از اعتصاب موبایلفروشان پاساژ عالءالدین تهران در اعتراض به افزایش
ناگهانی قیمتها آغاز شد .آنها میگفتند قیمتها بین  200هزار تا یک میلیون
و  200هزار تومان افزایش پیــدا کرده و باعث رکود بازار و کاهش  50درصدی
مشتریها شده است .چند ساعت پس از این اعتراض ،وزیر ارتباطات در توئیت
خود پرده از ماجرای دیگری برداشت و تلویحا اعالم کرد به شرکتهای متعددی
برای واردات موبایل حدود  220میلیون یورو ارز تخصیص داده شده اما به دلیل
فروش موبایلها با ارز غیررسمی و انبارکردن بخشی از آن ،قیمتها سیر صعودی
داشته است .براساس لیست منتشرشده از سوی بانک مرکزی 39 ،شرکت برای
واردات موبایل ارز  4200تومانی گرفتهاند اما تاثیری در کاهش قیمتها نداشت
به نحوی که در سه ماه گذشته بیشتر موبایلها با رشد قیمت  30تا  60درصدی
مواجه بود .مثال سامســونگ مدل گرندپرایم  2018از  650هزار تومان به یک
میلیون و  100هزار تومان رسید .آیفون  64 ،8گیگ هم  4میلیون و  300هزار
تومان بود که حاال (پایان خرداد)  6میلیون و  700هزار تومان شــده است .این
قیمتها نشان میدهد گوشیهای تلفن همراه با دالر  5900تا  7100تومانی در
حال خرید و فروش است.

بسته  500تایی کاغذ تحریر

قیمت با دالر  6400تومانی :هر بسته  27هزار تومان
قیمت با دالر  4200تومانی 16 :هزار تومان

گوشی سامسونگ گرندپرایم

قیمت با دالر  7100تومانی :یک میلیون و  100هزار تومان
قیمت با دالر  4200تومانی 650 :هزار تومان

قیمت گوشت وارداتی چقدر شد؟

لوازم خانگی در تالطم

اقالم غذایی هم جزو لیســت منتشرشده است؛ برای نمونه  52شرکت برای واردات
گوشت یخزده گوساله ،ارز دولتی دریافت کردهاند .یکی از فروشندههای گوشت میگوید:
«قیمت هر کیلوگرم گوشــت یخزده گوساله در اوایل امسال بین  22تا  25هزار تومان
بود اما حاال (پایان خرداد)  28تا  32هزار تومان شــده اســت ».بررسی این اعداد نشان
میدهد این کاال در ســه ماه گذشــته حدود  21درصد افزایش قیمت داشته است .اگر
قرار بود با دالر  4200تومانی فروخته شــود ،نهایتا باید  26هزار تومان دست مشتری
میرسید اما حاال با دالر  4800تومانی به طور متوسط  30هزار تومان معامله میشود.
خرید گوشــت یخزده وارداتی با نوسان شــدید قیمت گوشت تولید داخل ارتباط دارد.
آخرین یافتههای بانک مرکزی نشان میدهد ،قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله در
هفتههای آخر فروردین امسال 42 ،هزار و  369تومان ،اردیبهشت  43هزار و  252تومان
و خرداد  46هزار تومان بوده است که یعنی قدرت خرید گوشت در بین شهروندان طی
سه ماه گذشته در مقایسه با یک سال پیش 27 ،درصد کاهش پیدا کرده است .هر خانوار
ایرانی در ســال  95به طور متوسط ماهانه  3.4کیلوگرم گوشت دام مصرف میکرد که
هزینه آن  101هزار و  173تومان تخمین زده شده است .این در حالی است که در سه
ماه گذشته ،با همین مبلغ میشد بین  2تا  2.5کیلوگرم گوشت (گاو یا گوساله) خرید.

براساس لیست منتشرشــده از ســوی بانک مرکزی 199 ،شرکت برای
واردات انواع لوازم خانگی ارز دریافت کردهاند .بیشترین شرکتها از نظر تعداد،
واردکنندههای آســیاب و مخلوطکن ( 23شرکت) ،چایساز و قهوهساز (20
شــرکت) و فر و اجاق گاز ( 17شرکت) هستند .آنها ارز دولتی  4200تومانی
دریافت کردهاند تا نرخ این ســه قلم کاال ،تحت تاثیر نوسانات ارزی با افزایش
آنچنانی همراه نباشد اما تحقیقات «آیندهنگر» نشان میدهد قیمت هر دستگاه
آســیاب و مخلوطکن پرمشتری خارجی در سه ماه اخیر بین  25تا  45هزار
تومان گرانتر شده است .افزایش  11تا  20درصدی قیمت این محصول نشان
میدهد هر دســتگاه از آن به جای دالر  4200تومانی با دالر  4650تا 5000
تومانی در حال خرید و فروش است .چایساز و قهوهساز نیز در سه ماه گذشته
با افزایش قیمت  25تا  51درصدی همراه بوده اســت که نشــان میدهد هر
دســتگاه از آن با دالر  5250تا  6300تومانی در حال معامله است .فر و اجاق
گاز هم شــرایط مشــابهی دارد .مثال برندهای آلمانی و کرهای با افزایش 50
درصدی قیمت به سه میلیون تومان رسیدهاند .این یعنی با دالر  5700تومانی
در حال معاملهاند.

گوشت گاو یا گوساله وارداتی

قیمت با دالر  4800تومانی :کیلویی  30هزار تومان
قیمت با دالر  4200تومانی 26 :هزار تومان

چایساز

قیمت با دالر  6300تومانی :هر دستگاه  318هزار تومان
قیمت با دالر  4200تومانی :هر دستگاه  210هزار تومان
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کمیابی ذهن شما را اشغال و دایره توجه شما را معطوف به فقدان بالفصل میکند .به جلسهای که
پنج دقیقه دیگر شروع میشود یا قبضهایی که باید تا فردا پرداخت شوند .همچنین چشمانداز
بلندمدت از پنجره خارج میشود.

شــهـر
چگونه درآمد پایین ،ضریب اشتباه را باال میبرد؟

فقرتصمیمگیری

چرا باید خواند:
آیاگرفتنتصمیمات
نادرست با سطح مالی
زندگی افراد ارتباط
دارد؟ اگر پاسخ مثبت
است ،چرا این اتفاق
میافتد؟

خانوارهای
دهکهای اول تا
سوم ،ساالنه فقط
 2تا 4ميليون
تومان صرف خورد
و خوراك خود
ميكنند؛ عددي كه
حتیچندميليون
تومان پايينتر از
ميانگينساالنه
هزينه يك خانوار
شهري براي اقالم
خوراكي و دخاني
( 6ميليون و 600
هزار تومان) است
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بیکاری و بزهکاری با هم ارتباط مســتقیم دارد؛ افزایش بزهکاری
باعث رشــد ناامنی در یک منطقه میشود و ســرمایهگذار را فراری
میدهد و بســترهای اشتغال را محدود میکند .رشد بیکاری نیز راه
را بــرای بزهکاری هموار میکند و بــه فقر دامن میزند .علی امیری
در ترجمه مقالهای از روتخر برگمان ،نویسنده مشهور هلندی درباره
ارتباط فقر با تصمیمات نادرست آورده است« :اِلدار شَ فیر ،روانشناس
دانشگاه پرینستون میگوید :همهچیز حول محور کمیابی میچرخد؛
کمیابی ذهن شما را اشــغال و دایره توجه شما را معطوف به فقدان
بالفصل میکند .به جلســهای که پنج دقیقه دیگر شروع میشود یا
قبضهایی که باید تا فردا پرداخت شوند؛ چشمانداز بلندمدت از پنجره
خارج میشود .کمیابی شما را تحلیل میبرد و تواناییتان را برای توجه
به سایر چیزهایی که برایتان مهم است کمتر میکند .این یعنی «پهنای
باند ذهنی»؛ در واقع پهنای باند بیشــتر مساوی است با فرزندپروری
بهتر ،سالمت بیشــتر ،کارمندان پربازدهتر و »...این اقتصاددان ادامه
میدهد« :افراد ،زمانیکه برداشتشان این است که چیزی کمیاب است،
رفتارشان فرق میکند .مهم نیست که چه باشد ،میخواهد زمان بسیار
کم ،پول ،رفاقت ،یا غذا باشــد؛ همه اینها به یک «ذهنیت کمیابی»
یاری میرساند و این مزایایی دارد .افرادی که درکی از کمیابی را تجربه
میکنند در مدیریت مشکالت کوتاهمدت خود خوب عمل میکنند.
افراد فقیر توانایی باورنکردنیای دارند  -در کوتاهمدت  -برای اینکه پول
بخور و نمیری دربیاورند ،همانطور که مدیرعامالنی که بیشازحد کار
کردهاند بهزور قراردادها را به سرانجام میرسانند .علیرغم همه اینها،
معایب «ذهنیت کمیابی» بر مزایای آن میچربد».
برخی کارشناسان اقتصادی ایران از جمله حسین راغفر معتقدند
 40میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنند و قادر به تامین نیازهای
ها همان اقشاری هستند که
استاندارد زندگیشان نیستند .این خانواده 
براساس یافتههای مرکز آمار ایران در سال  ،95در دهكهاي اول ،دوم
و سوم درآمدي جا خوش كردهاند و ساالنه بین  7.5تا  17.5میلیون
تومان درآمد دارنــد .در این بین تامین اقالم خوراکی کافی ،یکی از
دغدغههای اصلی این خانوادههاست و معموال جای برخی مواد غذایی
ها که
اساسی در سفرهشان خالی است .سرپرست یکی از این خانواده 
در تهران زندگی میکند میگوید« :من کارگرم و خانوادهای چهارنفره
دارم .تقریبا منبع درآمدی ما فقط خودم هســتم اما همسرم هم اگر
بتواند به عنوان نظافتچــی در خانههای مردم کار میکند .البته این
اتفاق خیلی کم رخ میدهد .حقوق ماهیانهام حدود  830هزار تومان
ها هم دو ،ســه ماه
اســت .بعضی اوقات ماهی یک بار و بعضی وقت 
یک بار گوشت میخوریم ».او ادامه میدهد« :برنج هم تقریبا همیشه
داریم (حدود  6.5کیلوگرم در هفته) .نان اگر بربری و سنگک بخریم،
هفتهای  14عدد و اگر تافتون باشد هفته ای  28عدد میخریم .لبنیات
هم شیر و ماست مصرف داریم اما پنیر هفتهای یک بسته  500گرمی
استفاده میکنیم .قند و شکر خیلی کم میخریم ،مثال قند هفتهای
 250گرم اما از نظر سبزیجات و میوه مشکلی نداریم و به اندازه کافی
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یکنیم».
تامینم 
آمارها نشان میدهد خانوارهای دهکهای اول تا سوم ،ساالنه فقط
 2تا  4ميليون تومان صــرف خورد و خوراك خود ميكنند؛ عددي
كه حتی چند ميليون تومان پايينتر از ميانگين ســاالنه هزينه يك
خانوار شــهري براي اقالم خوراكي و دخاني ( 6ميليون و  600هزار
تومان) است .اين مبلغ نسبت به دهک پنجم و ششم (قشر متوسط
با درآمد ســاالنه  24و  27میلیــون تومانی) حدود  6میلیون تومان
و در مقایســه با دهک دهم (ثروتمندان با درآمد ساالنه  86میلیون
تومانی) حدود  18میلیون تومان کمتر اســت .به این مجموعه باید
خانوارهای دهکهای دوم و سوم با درآمد ساالنه  13میلیون و 800
هزار و  17میلیون و  500هزار تومان را هم اضافه کرد .این خانوادهها
ساالنه حدود  4میلیون تومان هزینه سبد غذایی خود میکنند و در
بینشان کارکنان مشاغل مختلف از جمله کارمند شهرداری ،نظافتچی
و معلم مهد هم دیده میشود .البته یافتههای مرکز آمار نشان میدهد
کارگری بیشترین سهم در بین همه مشاغل دهکهای اول تا سوم را
دارد و به ترتیب  24.15 ،19.69و  17.2درصد از شاغالن این دهکها
را در بر میگیرد.
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،حداقل دستمزد سال  97را بر
مبنای تورم  9.6درصدی و هزینه ماهانه دو میلیون و  670هزار تومانی
خانوارهای شهری ،یک میلیون و  111هزار تومان تعیین کرده که با
افزایش  189هزار تومانی نسبت به سال قبل همراه بوده است با این
حال خانوارهای کمدرآمد به دلیل عدم افزایش محسوس درآمدشان و
کاهش نیافتن هزینهها ،پایین آمدن تورم را آنچنان احساس نکردهاند.
ضمن اینکه با توجه به هزینه ماهانه  780هزار تا  2میلیون تومانی این
ها باید گفت آنها زیر خط فقر (بر مبنای همان هزینه
قبیــل خانواده 
ماهانه خانوار شهری) محسوب میشوند .همچنین به گفته مرکز آمار،
آن دهکهای اول ،دوم و
بیشترین تورم ســاالنه در فروردین  ،97از ِ
سوم (تهیدستان و کارگران) با  8.5درصد بوده است که  0.4درصد از
تورم کل کشور هم بیشتر است.
خانوادههای تهیدست ســاالنه  121هزار تومان از درآمد خود را
صرف پوشــاک میکنند و سهم تفریح نیز در سبد خانوارشان ناچیز
اســت .آنها به دلیل درآمد ناچیز ،قادر به برنامهریزی کالن نیستند
به همین دلیل شرایطشان با دشواری تغییر میکند .همان مسئلهای
که شــفیر ،اقتصاددان به آن اشاره میکند و میگوید« :تصمیمهای
نادرستی که فقرا میگیرند ازآنروست که در زمینهای زندگی میکنند
که هرکس در آن قرار بگیرد ،تصمیمهای نادرست خواهد گرفت .اما
تمایزی کلیدی میان افرادی که زندگیهای شلوغ دارند و آنهایی که
در فقر به سر میبرند ،وجود دارد :نمیتوان از فقر مرخصی گرفت»...
براساس نوشته روتخر برگمان ،تحقیقات نشان میدهد محوکردن فقر
از امریکا به برنامه بزرگی احتیاج دارد .براساس محاسبات اقتصاددانی
بــه نام مت بروئینگ ۱۷۵ ،میلیارد دالر خرج دارد .اما فقر از این هم
گرانتر اســت .پژوهشی در ســال  ۲۰۱۳تخمین زد که هزینه فقر
کودکان حدود  ۵۰۰میلیارد دالر در ســال است .کودکانی که فقیر
بزرگ میشوند در نهایت  ۲سال کمتر آموزش میبینند ،ساالنه ۴۵۰
ی سهبرابر آنهایی
ساعت کمتر کار میکنند و خطر ابتالیشان به بیمار 
اســت که در خانوادههای مرفه بزرگ شدهاند .این شرایط شاید برای
ســایر کشورهای دنیا از جمله ایران ،تفاوتهای آمار و ارقامی داشته
باشــد اما در ماهیت ،مشابه اســت و نیاز به برنامهریزی مدون برای
کاهش فقر و افزایش درآمد خانوارها را گوشزد میکند.

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

گردشگری پررونق در استانی با طبیعت بکر
کمبود صنایع بزرگ یکی از کاستیهای اقتصاد استان اردبیل است
زنبوردار پای دامنههای کوه سبالن از کاسبی کساد خود
میگوید و اینکه کمترین خدمات اقتصادی هم برای او
ساعد یزدانجو
مهیا نیست .میگوید« :حتی به ما دستگاه کارتخوان
دبیر بخش ایرانزمین
ســیار هم نمیدهند .من توی مغازه خودم در روستای
پایین کــوه کارتخوان دارم اما برای گرفتن کارتخوان ســیار بانکها با ما همکاری
نمیکنند ».سه قوطی عسل میفروشد کیلویی  30هزار تومان .زنبوردارهای زیادی در
دامنه کوه سبالن تا وقتی که از سمت مشگینشهر جاده بپیچد و برسد به آبگرم شابیل،
در دامنههای بکر کوهستان پراکندهاند .هرکدام چند ده کندو دارند و تالش میکنند در
بازاری که برای آنها نیز کســاد شده ،روزگار را بگذرانند .آنها بخشی از فعاالن اقتصادی
بخش خصوصی خرد در اســتان اردبیل به حساب میآیند اما همه کسبوکار اردبیل
منحصر به زنبورداری نیست.

JJجاذبه آبگرم تابستانی
اردبیل شــهری است که روی دشــت اردبیل در ارتفاع حدود  1500متری از سطح
دریا واقع شــده و قدمتش به دوران اشکانیان میرسد .اما آنچه اردبیل را از نظر تاریخی
برجسته میکند ،سلسله صفویه است .شهر اردبیل زادگاه و محل دفن شیخ صفیالدین
اردبیلی است که نوادگان او سلسله صفویه را تشکیل دادند .پیش از صفویها حکومت ایران
چیزی شبیه ملوکالطوایفی بود اما تثبیت حکومت صفویه به ایران حکومتی مرکزی و
یکدست و مقتدر داد و اسباب پیشرفت آن را ایجاد کرد .در مجموعه شیخ صفی در مرکز
اردبیل ،میتوان بقعه شیخ و نیز ابنیهای را که در زمان صفویان در حوالی آن ساخته شد
همچنان مشاهده کرد .شهر اردبیل از اطراف محدود به کوهستانهای ساواالن (سبالن)،
باغرو (تالش) و بزغوش است که این عوامل طبیعی سبب محصورشدن آن شده است و
از سردترین شهرهای ایران محسوب میشود که جاذبههای طبیعی زیادی دارد .با اینکه

ایرانزمـین

اتاق بازرگانی
اردبیل اتاق
بازرگانی جوانی
است که قدمت آن
به بیش از دو دهه
پیش میرسد .سال
 1365تأسيس
اتاق بازرگاني از
طرف چند نفر
از بازرگانان و
صاحبانصنايع
و افرادی كه به
اهميت وجود اتاق
واقف بودند در
اردبیل درخواست
شد
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اردبیل در دوران صفویه بهعنوان مرکز مهم حکومت درآمده اما تاریخچه
آن به دوران پیش از اسالم نیز میرسد و آثار مسجد جمعه در مرکز این
شــهر یادگاری از دوران پیش از اســام است که بعدتر بارها مرمت و به
مســجد تبدیل شــد .منطقه اردبیل حداقل از هزاره ششم قبل از میالد
مسکونی بودهاست؛ براساس پژوهش ،سراسر منطقه از تپههای باستانی
پوشیده شد ه است و آثار باقیمانده در مناطقی مثل شهر باستانی یری نیز
موید این نکته هستند.
اما همه ویژگیهای اســتان اردبیل به شهر اردبیل منحصر نمیشود؛
جمعیت استان اردبیل بر اساس سرشــماریها در حدود یک میلیون و
 250هزار نفر اســت .اردبیل اولین استانی بود که بعد از انقالب بهصورت
استانی مستقل درآمد و در سال  1372از آذربایجان شرقی جدا شد .استان
اردبیل یکی از مناطق گردشــگری در ایران است .یکی از ویژگیهای این
استان آبوهوای مطبوع و خنک این منطقه در فصلهای بهار و تابستان
است .مجتمعهای آبگرم مشگینشهر و سرعین در  ۲۲کیلومتری غرب
شهر اردبیل یکی از مشهورترین مناطق گردشگری استان اردبیل است که
در فصلهای گرم  -بهخصوص تابستان  -میزبان دهها هزار نفر گردشگر از
اقصینقاط ایران و کشورهای خارجی است .سرعین با جمعیت نسبتا کم
ساکن در خود در مقایسه با سایر مناطق گردشگری ایران بیشترین تعداد
هتل و هتلآپارتمان را دارا است .در سرعین  ۸چشمه آبگرم معدنی وجود
دارد و عالوه بر این ،چشــمههای آب معدنی شابیل و فوتورسویی نیز در
الهرود قرار دارد و به غیر از این دو شهر نیز  ۱۲چشمه آب معدنی دیگر در
شهرهای دیگر استان از جمله گیوی ،نیر و مشگینشهر قرار گرفته است.
JJخطر نابودی جذابیت گردنه حیران
گردشــگری یکی از جاذبههای اصلی استان اردبیل به شمار میرود.
ایران کشوری گرم و نیمهخشک است و تابستانهای بسیار داغی دارد اما
اســتان اردبیل که روی ارتفاع واقع شده ،در تابستانها میزبان بسیاری از
گردشگرانی است که از هر جای گرمی فرار کردهاند و خود را به منطقهای
خنکتر رساندهاند .مسیرهای بسیار سرسبز و بکر و نیز آبگرمهای اردبیل
هر ســال مقصد گردشگران بسیار زیادی اســت .همچنین رودخانهها و
دریاچههای زیادی در این استان واقع شده است که مقصد گردشگری به
شــمار میرود .دریاچهای مثل شورابیل در داخل حریم شهر اردبیل واقع
شده و مدیریت آن برنامههای وسیعی برای توسعه آن و جذب گردشگران
دارد .دریاچه نئور نیز از دیگر دریاچههای طبیعی منطقه است که اخیرا
شرکتهای گردشگری زیادی گردشگران را به آنجا میبرند تا با تورهای
چندروزه پیادهروی ،آنها را به مناطقی مثل سوباتان برسانند.
مســیرهایی مثل اسالم به خلخال ،ماسال به خلخال ،دریاچه نئور به
ســوباتان و همچنین جنگلهای فندقلو از جاذبههایی هســتند که هر
تابستان بسیاری از مســافران را به خود جلب میکنند .ارتفاعات گردنه
حیران و مناظر فرحانگیز آن نیز جاذبهای اســت که مسافران را از گیالن
به استان اردبیل میکشاند .اما در سالهای اخیر به دلیل ویالسازیهای
بســیاری در حریم و منظر گردنه حیران ،دید این گردنه با آلودگیهای
بصری زیادی همراه شده و باید گفت که اگر ویالسازیها در این منطقه به
همین منوال پیش رود ،عمال گردنه حیران تا چند سال دیگر در قالب یک
قطب گردشگری نابود خواهد شد.
اما در کنار ویالســازیهای افراطی و هتلهــا و آپارتمانهایی که در
مناطقی مثل سرعین در استان اردبیل گسترش یافته است ،اقامتگاههای
محلی و خانههای بومگردی نیز در ســالهای اخیر سرمایهگذاران را به
خود جلب کرده اســت .در سالهای گذشــته روستای کزج در نزدیکی
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شهرستان خلخال بهعنوان روستای نمونه گردشگری برای سرمایهگذاری
روی اقامتگاههای بومگردی شناخته شد و  17خانه روستایی در این روستا
با حمایتهای استانی به خانههای بومگردی تبدیل شدند .به گفت مسئول
محلی این خانهها که متولد همین روستا است و با پایان دوره نظام وظیفه
به کزج برگشته تا مدیریت خانههای اقامتگاهها را برعهده بگیرد ،طی همین
مدت کوتاه در تابســتانها بومگردی گردشگران زیادی را به خود جذب
کرده و بسیاری از مسافران خارجی از کشورهایی مثل روسیه و فرانسه نیز
به این روستا آمدهاند تا در خانههای محلی اقامت و از هوای مطلوب دره
مشرف به رودخانه قزل اوزن تنفس کنند.
JJقطب دامپروری
استان اردبیل را میتوان بنا به ویژگیهای طبیعی آن ،یکی از قطبهای
مهم دامپروری و کشاورزی ایران دانست .بررسی آمار شاغالن در بخشهاي
عمده اقتصادي استان اردبيل نشان میدهد كه از كل شاغالن استان 40
درصد در بخش كشاورزي ،حدود  23درصد در بخش صنعت و حدود 37
درصد نیز در بخش خدمات به کار مشغول هستند .با این حال ،برخی از
اقتصاددانان این استان اعالم کردهاند که سهم خدمات در اقتصاد اردبیل
 53درصد اســت .به هر حال ،آمار نشــان میدهد که معاش غالب مردم
استان از فعالیتهای کشاورزی و خدماتی تامین میشود و صنعت نتوانسته
است جایگاه الزم خود را در این استان پیدا کند.
محصوالت عمده كشاورزي اســتان عبارتاند از گندم ،سيبزمينی،
جو ،ذرت ،دانههــاي روغنی ،چغندر قند و حبوبات 4 .درصد محصوالت
کشاورزی کشــور در استان اردبیل تولید میشــود و این استان در 12
محصول کشاورزی دارای رتبه اول کشوری است .اردبیل جزو استانهای
برتر در تولید انواع بذر چغندرقند و ذرت بذری اســت و هماکنون  ۸۰تا
صد درصد از تولیدات کل کشــور را در این حوزه به خود اختصاص داده
است .بیش از  ۴۰درصد از کل اراضی استان باغی و زراعی است .همچنین
دامهای این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی کوهستانی آن ،منشأ توليد
و عرضه گوشت و محصوالت لبنی و صنایع وابسته به چرم است .ساالنه
 87هزار تن دانههای روغنی  26 ،هزار تن حبوبات 30 ،هزار تن گوشــت
قرمز 42 ،هزار تن گوشــت سفید و  265هزار تن شیر در استان اردبیل
یشود.
تولید م 
عشایر نیز در استان اردبیل در موقع ییالق جمعیت زیادی را در نواحی
کوهستانی استان تشکیل میدهند که به دامداری مشغولاند .این روزها
که اوج تابستان است ،در دامنههای کوه سبالن چادرهای عشایری زیادی
دیده میشود که در جایجای کوهستان اتراق عشایری را نشان میدهند.
عشایر عالوه بر دامداری به صنایع دستی نیز مشغولاند و با آن بخشی از
زندگی خود را میگذرانند؛ صنایعی از جمله فرش ،گلیم ،جاجیم ،ورنی و
دیگر بافتههای عشایری.
JJژل رویال گرانقیمت
پرورش زنبور و توليد عســل مرغوب از دیگر فعالیتهایی است که در
همه شهرهای استان اردبیل رونق فراوان دارد و عسل را بهعنوان سوغات
اين استان به شهرتی ملی رسانده است .بنا به گزارش خبرآنالین ،در استان
اردبیل نزدیک به  340هزار کلنی زنبور عسل وجود دارد و میزان تولیدات
ساالنه عسل استان به  ۶هزار و  ۴تن میرسد .مصرف ساالنه استان اردبیل
نزدیک به یک هزار تن اســت و بقیه تولیدات این اســتان به استانها و
همچنین به کشورهای دیگر صادر میشود .سرانه مصرف محصوالت عسل
در کشور ایران باالتر از میانگین مصرف جهانی است .به عبارت دیگر ،سرانه

پرورش زنبور و توليد عسل مرغوب از فعالیتهایی است که در همه شهرهای استان اردبیل رونق فراوان دارد و عسل را
بهعنوان سوغات اين استان به شهرتی ملی رسانده است .در استان اردبیل نزدیک به  340هزار کلنی زنبور عسل وجود دارد و
میزان تولیدات ساالنه استان به  ۶هزار و  ۴تن میرسد.

مصرف در کشــور به  ۹۵۰گرم میرسد در حالی که مصرف جهانی ۲۵۰
گرم اســت .تا یک دهه قبل ،زنبورداری در استان اردبیل شغل محسوب
نمیشــد اما اکنون در نقش یک حرفه با اشتغالزایی مناسب در جامعه
کنونی شناخته میشود که زمینه اشتغال افراد زیادی را فراهم ساخته است.
در حال حاضر ،بیشتر سودآوری زنبورداری در استان اردبیل مربوط
به محصوالت جانبی کندوهای زنبور عســل مثل گرده گل ،ژل رویال
و بره موم اســت .این محصوالت هم مثل عســل در کندوهای عسل
وجود دارد اما هم خواصشان به مراتب بیشتر از عسل است و هم ارزش
ریالی آنها بسیار باالتر از عسل است اما برای جمعآوری آنها صبر ،دقت
و ظرافت بیشــتری در کار الزم اســت .ژل رویال یا ژل سلطنتی یک
ترشــح پروتئینی است که از غدد فک پایینی زنبور عسل کارگر خارج
میشود و تنها غذایی است که در طول عمر ملکه به او داده میشود و
همچنین همه الروهای کوچک در ســه روز اول پس از بیرون آمدن از
تخم با ژل رویال تغذیه میشوند .به گفته شرکتهای خریدار محصوالت
جانبی کندوهای عســل که با خبرگزاری صداوسیما صحبت کردهاند،
هر کیلوگرم ژل رویال  6تا  7.5میلیون تومان از زنبورداران خریداری و
بیشتر آن نیز صادر میشود.
بره موم هم از دیگر محصوالت جانبی کندوهای عســل است که
به عنوان ماده ضدعفونیکننده و عاملی مؤثر در پیشــگیری از ورود
و شــیوع بیماریها در کندو به شــمار میآید .برای تولید بره موم،
زنبور ابتدا تکههای صمغ تراوششــده از جوانه یا تنه برخی درختان
را بهوسیله پاهای عقب و قطعات دهانی جدا و سپس آنها را به کمک
بزاق دهان نمناک میکند و شکل حبهمانند به آن میدهد و در نهایت
به وســیله آروارهها و به کمک پاها حبهها را در داخل سبد گرده در
پاهای عقبی قرار میدهد و به کندو حمل میکند .هر کیلوگرم بره موم
 180تا  200هزار تومان از زنبورداران خریداری میشود.
از ســوی دیگر ،از کندوها گرده گل نیز میتوان به دست آورد که
یک ماده غذایی کامل اســت و عناصر بســیاری دارد که محصوالت
حیوانی دیگر ندارند .از هر منبع حیوانی دیگری پروتئین بیشــتری
دارد .آمینواسیدهای بیشتری نسبت به گوشت گوساله ،تخممرغ یا
پنیر با وزن مساوی دارد .حدود نیمی از پروتئین گرده گل به شکل
آمینواســیدهای آزاد است که آماده اســتفاده مستقیم توسط بدن
هستند .برای جمعآوری حدود یک قاشق چایخوری گرده گل ،یک
زنبور عسل به مدت روزانه هشت ساعت در طول یک ماه کار ،زحمت
میکشد .پودر گرده گل بیش از دو میلیون دانه گرده گل دارد و یک
قاشــق چایخوری آن حاوی بیش از دو میلیارد و نیم دانه گرده گل
است .هر کیلوگرم گرده گل نیز  120هزار تومان از کندوداران خریده
یشود.
م 
JJکمبود صنایع بزرگ
گشتوگذار در جادهها و طبیعت استان اردبیل بسیار لذتبخش
اســت اما یک نکته را هم به ناظران نشــان میدهد؛ این استان نیز
مانند برخی از اســتانهای غربی ایران همچون کردستان از کمبود
صنایــع بزرگ رنج میبرد .صنایع مانند حوزه کشــاورزی و خدمات
نتوانستهاند در این استان پیشرفت داشته باشند و چون به حمایتها
و ســرمایهگذاریهای کالن دولتی و ملی نیز وابستهاند ،باید منتظر
نشست و دید که دولتها و مقامات استانی چه زمانی میتوانند برای
صنعت این استان کاری بزرگ انجام دهند.
در اردیبهشتماه سال گذشته ،اتاق بازرگانی اردبیل میزگردی را

درباره چشــمانداز اقتصاد این استان با حضور دو اقتصاددان اردبیلی
برگزار کرد که در آن ،به وضعیت صنعتی استان نیز اشاره شد .در این
میزگرد ،عسگر سنگی ،استاد اقتصاد دانشگاههای اردبیل ،میگفت که
هرچند بهظاهر مزیت نسبی استان اردبیل را بخش کشاورزی معرفی
میکنند اما باید توجه داشته باشــیم که این مزیت نسبی امروز بر
محور خالقیت و تنوع و تکثر در بخش خدمات متمرکز شــده و ما
باید بیشترین سرمایهگذاری را در بخشهای صنایع تبدیلی و تکمیلی
بخش کشاورزی قرار دهیم.
عسگر سنگی میگفت« :ما نباید گرفتار توسعه کشاورزی آنهم
در نســل اول و یا دوم باشیم چراکه امروز دنیا به سمت توسعه نسل
چهارم تکنولوژیها حرکت میکند و در این راستا آنچه که مهم به نظر
میرسد توجه بیشتر به ورود تکنولوژیهای جدید و متنوع است .در
استان اردبیل ما برای اینکه بتوانیم به باالترین بهرهوری با فروش کاال
در بخشهای خدماتی ،کشاورزی و صنعتی روی بیاوریم ،ضرورت دارد
به تولید باکیفیت با هزینه کمتر اما مرغوبیت بیشتر توجه داشته باشیم
که سرمایهگذاری در این حوزه میتواند نتایج سودمندی را به همراه

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اردبیل

حسین پیرموذن
رئیس

حسن زرینقبا

منشی هیئترئیسه

بهروز پورسلیمان

نایبرئیس اول

عبدالرضا بیگناه

خزانهدار هیئترئیسه

علی عبداللهیان

نایبرئیس دوم

سید ناصر رییسی

لطیف محسنی

عیسی شاهی زارع

حسین وثوقی ایرانی

حسن عرشی

عباد قضایی

فرهاد صفری

کمال فتحی بیطرف

محمد حسین قبادی

مهدی وقار
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ایرانزمـین

محصوالت عمده
كشاورزي استان
عبارتاند از گندم،
سيبزمينی،جو،
ذرت ،دانههاي
روغنی ،چغندر
قند و حبوبات4.
درصد محصوالت
کشاورزی کشور
در استان اردبیل
تولید میشود
و این استان در
 12محصول
کشاورزی دارای
رتبه اول کشوری
است
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داشته باشد .علم اقتصاد بههیچوجه با اجبار و دستور سازگاری ندارد
بلکه تابع شرایط موجود است .ما بهراحتی میتوانیم مزیتهای نسبی
تولید خودمان را با توجه به شرایط اقلیمی خوب و بهموقع شناسایی و
ترسیم کنیم تا به اهداف موردنظر دست پیدا کنیم».
مهدی سید کاظمی که اقتصاددان دیگر اردبیلی حاضر در نشست
بود نیز به ارائه آماری از وضعیت صنعتی و اقتصادی این استان پرداخت.
به گفتــه او 53 ،درصد فعالیتها در حوزه اقتصادی مربوط به بخش
خدمات است .او میگفت« :آمارهای تحلیلی و وضعیت موجود نشان
میدهد که ســطح درآمد مردم در استان اردبیل از میانگین کشوری
و جهانی بسیار پایینتر است و ما برای اینکه بتوانیم اقتصاد ناهنجار
استان اردبیل را از وضعیت هشدار نجات دهیم ،باید روی حوزه خدمات
با سهم  53درصدی ،کشاورزی  30درصدی و صنعت و گردشگری در
ردههای بعدی سرمایهگذاریهای کالنی را انجام دهیم».
او همچنین با بیان اینکه بهرهوری در اقتصاد ملی و استانی بسیار
پایین است و این استان نتوانسته است از توان و ظرفیت تولیدی متنوع
بهره بگیرد ،میگفت« :درحالیکه باید از کمترین منابع بیشــترین
بهرهوری را داشته باشیم ،گرفتار آسیبها و دغدغههای مختلفی هستیم
بهطوریکه در تولید محصولی همچون سیبزمینی با مصرف بیشترین
آب ،تولید محصول با ارزش افزوده کمتر را شاهد هستیم .در مزیتهای
نسبی تولید در استان اردبیل ،ما باید به دنبال ایجاد مزیتهای جدیدی
باشــیم که این مزیتها میتواند به توانمندی خالقانه و بهرهگیری از
روشهای نوآورانه کمک کند .ضرورت دارد ما همچنان تمرکزمان را
بر تقویت مؤلفههای بهرهوری و گذر از مشکالت و آسیبهای موجود
مصروف کنیم .همچنان رکود اقتصادی و نامتعادل بودن عرضه و تقاضا،
اقتصاد کشور بهویژه در حوزه صنعت را آسیبپذیر کرده است .ما اگر
پنج درصد سرمایهگذاری را در دستور کار قرار دهیم ،کمتر از نُهدهم
درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت و باید بهتدریج موانع پیش رو را
در حوزه سرمایهگذاری شناسایی و برطرف کنیم تا امکان بهرهگیری
بیشتر از شرایط موجود فراهم آید .باید بیشترین توجه و تمرکزمان را
بر تقویت انگیزههای کسبوکار حوزه خدماتی و همچنین باال بردن
بهرهوری قرار دهیم .ما در استان اردبیل نقشه راهبردی تحول اقتصادی
نداریم و به همین خاطر دچار برخی از آسیبها شدهایم».
این دو اقتصاددان بیشتر درباره مشکالت و راهحلهای صنعت در
استان اردبیل صحبت میکردند اما آنچه تاکنون در عمل در این استان
رخ داده ،هماهنگ با ظرفیتهای این منطقه نبوده است .شاید سخنان
نماینده اردبیل در مجلس ،صدیف بدری ،که در گذشته شهردار اردبیل
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بوده و اکنون رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل است ،تصویری
از وضعیت صنعت و تولید را در این اســتان نشان دهد .او در مهرماه
سال گذشته در یک نشســت مطبوعاتی با اصحاب رسانه میگفت:
«بیکاری در اردبیل بیداد میکند و هیچ اشتغال جدیدی در این استان
انجام نشده و همه آمارسازیها در این زمینه غلط و اشتباه است .ما تا
زمانی که نتوانیم زیرساختهای مورد نیاز را در حوزه صنعت ،خدمات،
کشــاورزی و غیــره فراهم کنیم امکان ایجاد اشــتغال جدید فراهم
نمیشــود .بدون ایجاد این زیرساختها حرف زدن از اشتغال سخن
گزافی اســت که برخیها سعی کنند این موضوع را تکرار کنند .این
سوال همیشه برای ما مطرح است که چرا سبالن پارچه و یا ذوبآهن
به تعطیلی کشــیده شده و یا بسیاری از واحدهای تولیدی در استان
اردبیل در حال رکود اســت .به نظر میرسد دلیل این همه ضعف و
غفلتها در کشور سیاستزدگی و تعارفاتی است که ما به آن گرفتار
شدهایم .بیکاری در استان اردبیل بیداد میکند اما همچنان برخی از
مسئوالن با آمارسازی و ارائه اعداد و ارقام غلط و اشتباه سعی میکنند
به نوعی روی این مســئله سرپوش بگذارند .استان اردبیل در بیکاری
رتبه سوم کشور و در ایجاد اشتغال رتبه  29کشور را دارد که واقعا این
آمارها تاسفبرانگیز است».
به گفته بدری« ،در چهار سال اخیر هیچگونه اشتغال جدیدی رخ
نداده و اگر آماری نیز از اشتغال ارائه میشود بیشتر آمارهای اشتغال
گذشته اســت .واقعیتها را باید قبول کرد و به خوبی بستر و زمینه
اشتغال جدید را در قالب ایجاد مناطق آزاد تجاری ،راهآهن ،اتوبانها،
جادهها و سایر زیرســاختها فراهم کرد ».رئیس مجمع نمایندگان
استان اردبیل با بیان اینکه برخی از مدیران و حتی مقام عالی استان
زیر بار امضاها و صورت جلســههای قانونی نمیروند و حاضر نیستند
ریسکپذیری را در این بخش داشته باشند ،تصریح کرد« :باید مدیران
ما آنقدر ریســکپذیر باشند که در کنار ایجاد زیرساختها و جذب
ســرمایهگذاریها یک همت واقعی برای پیشبرد اهداف و برنامههای
عملیاتی داشته باشند».
طبق آماری که ایرنا گزارش کرده اســت ،در اســتان اردبیل 900
واحد تولیدی و صنعتی پروانه فعالیت گرفتهاند که از این تعداد 600
واحد فعال و نیمهفعال هستند .در سالهای گذشته حدود  240طرح
و واحد تولیدی راکد استان با استفاده از تسهیالت دولتی فعال شدند
اما همچنان ظرفیت زیادی در اردبیل برای ایجاد صنایع دستنخورده
باقی مانده است.
JJاتاقی با قدمتی بیش از دو دهه
اتاق بازرگانی اردبیل اتاق بازرگانی جوانی است که قدمت آن به بیش
از دو دهه پیش میرسد .سال  1365تأسيس اتاق بازرگاني از طرف چند
نفر از بازرگانان و صاحبان صنايع و افرادی كه به اهميت وجود اتاق واقف
بودند در اردبیل درخواســت شد اما انجام این کار تا سال  1371طول
کشید .در تیرماه سال  71در جلسهای که در محل اجارهای اتاق بازرگانی
در طبقه دوم بازار اسالمبول اردبيل تشکیل شده بود ،انتخابات هیئت
موسس اتاق بازرگانی با حضور مديران كل صنايع و بازرگاني و تعدادي
از تجار و صاحبان صنايع برگزار شد .چند روز بعد از این انتخابات ،اتاق
بازرگانی اردبیل با حضور فعاالن بخش خصوصی و مقامات دولتی افتتاح
شد .چند سال طول کشید تا انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اردبیل
انجام شود و در نهایت در اسفندماه  1374اولین هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی ،صنایع و معادن اردبیل انتخاب شدند.

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

چگونه سنگاپور ساخته شد؟
سنگاپور یکی از برندگان خصوصیسازی در دنیاست

فرزانه سالمی
خبرنگار بخش خصوصیسازی

چرا باید خواند:
سنگاپور با اجرای
سیاستهای
خصوصیسازی در
سه دهه اخیر توانست
اقتصاد موفق خود را
موفقتر کند .بخوانید تا
ببینید چطور این اتفاق
افتاد.

خصوصیسازی سیاستی درازمدت است که میتواند با ایجاد تحول در
ساختار اقتصاد کشور ،روی زندگی مردم عادی تاثیر زیادی بگذارد .یکی از
کشورهایی که تجربه خصوصیسازی را در دهههای اخیر با موفقیت اجرا
کرده سنگاپور است؛ کشوری که امروزه به عنوان یکی از پیشرفتهترین
اقتصادهای بازار آزاد دنیا شناخته میشود و از فضای اقتصادی عاری از
فساد و نیز تولید ناخالص داخلی باال بهره میبرد.
JJپیشزمینه خصوصیسازی در سنگاپور
تمرکز اســتراتژیک و ملی سنگاپور در دهههای مختلف دستخوش
تغییرات زیادی شده اســت .در سنگاپو ِر دهه  ۱۹۶۰ذهنیت بقا وجود
داشــت و در دهه  ۱۹۷۰ذهنیت متمرکز بر بهــرهوری .در دهه ۱۹۸۰

تمرکز روی توســعه و بازدهی مردمی و نیز سرمایهگذاریهای با ارزش
افزوده قرار گرفته بود؛ و در دهه  ۱۹۹۰نیز انتظارات و استقبال از تغییرات
دائمی مورد توجه قرار داشت .اصوال استراتژی کلی سنگاپور این بوده که
پوئنهای مثبت ناشی از موقعیت استراتژیک خود را با ایجاد تجهیزات
کالس باالی حمل و نقل و تولید تقویت کند و سپس همین رویکرد را
در عرصههای مالی و خدماتی نیز به کار ببرد .این کار با توسعه تجهیزات
پیچیده مخابراتی و فناوری اطالعات انجام گرفت تا مهارتهای نیروی کار
در این کشور به شکل دائمی توسعه پیدا کند و سرمایههای تکنولوژیکی
جهانی نیز جذب آن شود .درواقع سنگاپور سعی کرد که تکنولوژیهای
قبال امتحانپسداده را به کار بگیرد تا با ریسک کمتری مواجه باشد.
سنگاپور توانست در فاصله ســالهای  ۱۹۶۰تا اواسط دهه ۱۹۹۰

خصوصیسازی
به نرخ متوســط  8درصد رشــد اقتصادی دســت بیابــد .تجهیزات و
زیرساختهای ملی در این راه نقش مهمی را ایفا میکردند چون طبیعتا
کیفیت این زیرساختها و تجهیزات یکی از عوامل تعیینکننده توسعه
اقتصادی است .مثال توسعه تجهیزات مخابراتی یکی از مهمترین عواملی
بوده که در تصمیمگیریهای شــرکتهای چندملیتی برای حضور در
کشورهای مختلف نقش ایفا کرده است (برخی عوامل تعیینکننده دیگر،
وضعیت سیاسی و وجود نیروی کار ماهر بودهاند).
در اواســط دهه  ۱۹۹۰دولت سنگاپور به این نتیجه رسیده بود که
اقتصاد این کشــور آنقدر بلوغ یافته کــه بتواند بخش خصوصی را به
موتور اصلی محرک خود بدل کنــد .این آغاز راهی بود که به واگذاری
سهام شرکتهای مختلف وابسته به دولت سنگاپور منتهی شد .دامنه
فعالیت این شرکتها بسیار متنوع بود؛ از خطوط هوایی سنگاپور گرفته تا
شرکتهای کوچکتر .درعین حال قرار بر این بود که دولت بیش از نیمی
از ارزش ســهام خود در این شرکتها را حفظ کند .مثال سهام خطوط
هوایی ســنگاپور به معرض فروش گذاشته شد اما دولت کنترل نسبی
خود را بر آن حفظ کرد .همچنین قرار بر این شده بود که انحصار دولتی
در بخش مخابرات در چارچوب برنامهای دهساله شکسته شود و بخش
خصوصی نقش مهمی را در این حوزه برعهده بگیرد.

مهمترین
شرکتهایی
که در سنگاپور
خصوصیشدند
به حوزه حمل و
نقل ریلی ،برق،
مخابرات و اداره
بندرسنگاپور
مربوط میشدند
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JJخصوصیسازی در سنگاپور چگونه آغاز شد؟
برنامه خصوصیسازی ســنگاپور به صورت رسمی در مارس ۱۹۸۵
اعالم شد .کمیته واگذاری بخش عمومی در ژانویه  ۱۹۸۶تشکیل شد و
اولین گزارش خود را در فوریه سال بعد ارائه داد .این کمیته  ۹۹شرکت
دولتی را بررسی کرد و  ۱۵شرکت را در فهرست لیستینگ قرار داد۵۲ .
شرکت دولتی از سوی این کمیته برای خصوصیسازی عرضه نشدند و
علل مختلفی برای اتخاذ چنین تصمیمی مطرح بود :شــرکتهایی که
دولت خارجی در آن مشــارکت داشت ،شرکتهایی که در پروژه واحد
مشغول فعالیت بودند ،شرکتهایی که اهدافشان بیشتر اجتماعی بود
تا تجاری ،و شرکتهایی که سودده نبودند یا آیندهشان نامعلوم بود در
لیستینگقرارنمیگرفتند.
کمیته واگذاری بخش عمومی ســنگاپور یک برنامه دهساله را برای
اجرای خصوصیسازیهای پیشنهادی خود در نظر گرفت تا بازار بتواند
این ســهام را جذب کند .یک نکته مهم در مورد شــرکتهایی که در

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوچهار ،مرداد 1397

لیستینگ قرار گرفته بودند این بود که همگی سودآور بودند و فعالیتشان
به خوبی ادامه داشت .آمار نشان میدهد که در فاصله سالهای ۱۹۸۵
تا  ۱۶ ،۱۹۹۶شرکت دولتی یا وابسته به دولت جدید نیز وارد لیستینگ
شــدند و در  ۱۵شرکت نیز فروش درصد بیشتری از سهام مورد توجه
قرار گرفت.
JJعلل آغاز خصوصیسازی در سنگاپور
دولت سنگاپور به این نتیجه رسیده بود که الزم نیست همچنان در
همه فعالیتهای تجاری حضور داشته باشد و میتواند آنها را به بخش
خصوصی واگذار کند .در عین حال این هدف مطرح بود که روح تازهای
به بازار سهام سنگاپور دمیده شود.
از جنبهای دیگر ،خصوصیســازی برای سنگاپور به این معنی بود
که بار برخی از مسئولیتهای دردسرســاز میتواند از دوش دولت این
کشور برداشته شــود .رهبران جوان ســنگاپور ظاهرا تمایل زیادی به
خصوصیسازی نشان میدادند و معتقد بودند که میزان وابستگی مردم
سنگاپور به دولت به شکلی غیرمنطقی باالست و این انتظار پیش آمده
که دولت باید هر مشکلی را که به وجود میآید خودش حل کند .رهبران
جوان ســنگاپور میگفتند این دیدگاه باید تغییر کند و دولت از نقش
فراهمآورنده مســتقیم امکانات اجتماعی و کسب و کار خارج شود و به
جــای آن ،نقش ناظر و ادارهکننده را بر عهــده بگیرد .اما یک نکته در
این راســتا کامال روشن نبود و آن هم این بود که چطور میتوان میزان
مداخله دولت را در اداره این شرکتها تنظیم کرد؛ به خصوص با توجه
به اینکه ســهام بیشتر در شرکتهای واگذارشده همواره باید در اختیار
دولت میبود.
گفته میشود دولت سنگاپور همچنین قصد داشت که با فروش برخی
بنگاههای دولتی ،مدیریت ناکارآمد دولتی برخی از آنها را از صحنه خارج
کند؛ به خصوص به این جهت که برخی از این شرکتها تحت مداخالت
سیاسی قرار داشتند .اما صاحبنظران این نکته را جزو عوامل کماهمیتتر
در جریان خصوصیسازیها در سنگاپور قلمداد کردهاند و آن را محرک
خصوصیسازیندانست هاند.
JJشیوههای خصوصیسازی مالکیت در سنگاپور
خصوصیسازی در سنگاپور با تدوین قوانین مناسب آغاز شد .در اکثر
موارد ،خصوصیسازی به شکل کامل صورت نمیگرفت و دولت سنگاپور
همچنان به عنوان مالک سهام بیشتر باقی میماند .اما برخی شرکتهای
دولتی کوچکتر به شکل کامل نیز خصوصی شدند.
نکته دیگر این بود که تمایل به نگهداری مالکیت برخی شــرکتها
در دست دولت ســنگاپور نیز وجود داشت و این مسئله علل مختلفی
داشت .یکی از آنها نگرانی در خصوص نحوه اداره شرکت در دوران پس
از خصوصیسازی و عدم تمایل به همکاری با شرکای جدید بود .اما این
مسئله هم مطرح میشد که امکان دارد در صورت واگذاری سهام برخی
شــرکتهای بزرگ به بخش خصوصی ،قابلیت جذب سهام در بازار به
مشکل بربخورد .صاحبنظرانی که در سنگاپور با این استداللها مخالف
بودند میگفتند باید از تمایل دولت به حفظ کنترلش روی شرکتهای
بزرگ هراسید چون این مسئله باعث خواهد شد راه تصمیمگیریهای
آینده دشوار شود .در عین حال این بحث مطرح بود که در صورت تداوم
مالکیت دولت بر شرکتهای بزرگ ،احتمالش هست که این شرکتها
از افزایش قابلیت خود برای رقابت در ســطح جهانی عاجز بمانند و در
عین حال ،به کارآفرینی بخش خصوصی لطمه وارد شــود .در نهایت،

در اواسط دهه  ۱۹۹۰دولت سنگاپور به این نتیجه رسیده
بود که اقتصاد این کشور آنقدر بلوغ یافته که بتواند بخش
خصوصی را به موتور اصلی محرک خود بدل کند.

خصوصیسازی در سنگاپور در جنبههای مختلفی آغاز شد و ادامه یافت.
مهمترین شرکتهایی که در سنگاپور خصوصی شدند به حوزه حمل و
نقل ریلی ،برق ،مخابرات و اداره بندر سنگاپور مربوط میشدند.
JJخصوصیسازی بندر سنگاپور
معموال در مباحث مربوط به خصوصیســازی اداره بنادر جهان ،از
خصوصیسازی بندر ســنگاپور به عنوان یک نمونه موفق یاد میشود.
ســنگاپور حاال یکی از پررفتوآمدترین بنادر تجاری دنیاســت اما در
دهههای گذشــته در خصوص ظرفیت پذیرش بار از هنگکنگ عقب
ی شد و از آن پس توانست
مانده بود .این بندر در ســال  ۱۹۹۷خصوص 
سرعت و کیفیت خدمات خود را افزایش بدهد.
حتی در سال  ۱۹۹۸و در میانه بحران اقتصادی ،آمد و شد کشتیهای
باری در آن به میزان هفت درصد افزایش پیدا کرد و بندر ســنگاپور از
هنگکنگ پیشــی گرفت؛ هرچند که رقیب امروزیاش بیشــتر بندر
شانگهای است .بندر سنگاپور امروزه در مورد وزن بار جابهجاشده جزو
شلوغترین بنادر دنیاســت و در مورد مدیریت بارها در بندر به الگویی
جهانی تبدیل شده اســت .بندر سنگاپور در عین حال در اشتغالزایی
و درآمد ملی ســنگاپور نیز نقش مهمی ایفا میکنــد و در مواجهه با
بحرانهای اقتصادی مختلف نیز موفق ظاهر شده است .خصوصیسازی
این بندر یکی از تجربیات موفقیتآمیز در نوع خود بوده است.
JJخصوصیسازی مخابرات در سنگاپور
از اواسط دهه  ،۱۹۸۰دولت سنگاپور به فکر خصوصیکردن صنعت
مخابرات افتاد و شرکت تلهکامز سنگاپور در لیستینگ بازار بورس قرار
گرفت .در سال  ،۱۹۸۹تلهکامز تحوالت ساختاری زیادی را تجربه کرد
و نام آن به سینگتل (تلهکام سنگاپور) تبدیل شد .تحوالت ساختاری
ســینگتل در این جهت بود که جنبه تجاری و خدماترســانی آن به
مشتریان تقویت شود و اینگونه شد که سینگتل به یک شرکت بسیار
سودرسان سنگاپوری بدل شد و در نتیجه وقتی در سال  ۱۹۹۳عرضه
عمومی آن آغاز شد ،تقاضا برای خرید سهامش بسیار باال بود .سینگتل
در این راه به یکی از بزرگترین شــرکتهای سنگاپور تبدیل شد و به
سرمایهگذاری روی تجهیزات شبکهای و تکنولوژیهای جدید روی آورد.
JJخصوصیسازی برق در سنگاپور
خصوصیســازی برق در ســنگاپور یکی از جالبترین تحوالت در
خصوص آینده این کشــور بوده است .سنگاپور دارد به آخرین بخش از
خصوصیسازی بازار برق نزدیک میشود و  ۲۵شرکت به دنبال سهمی
از این بازار برای خود هســتند .این شــرکتها حاال خدمات جدیدتر و
گستردهتری به مشتریان ارائه میدهند چون عرصه رقابت برای تامین
برق به چیزی شبیه رقابت در عرصه خدمات تلفن همراه بدل شده است.
هرچه که این رقابتها بیشــتر شود ،احتمال آنکه مشتریان از آن بهره
بیشتری ببرند و مثال شاهد کاهش هزینهها باشند ،باالتر خواهد رفت.
آزادسازی بازار برق ســنگاپور از سال  ۲۰۰۱مورد توجه قرار گرفت
و از آن زمان ،گزینههای پیش روی مشــترکان برق باالتر رفته اســت.
در مرحله اول ،مشــتریانی که مصرفشــان باالی دو مگاوات بر ساعت
بود  -یعنی مشتریان صنعتی و تجاری -توانستند در خصوص شرکت
ارائهدهنده خدمات برق دســت به انتخاب بزنند اما در نیمه دوم ســال
جاری میالدی ،این انتخاب در اختیار خانوارهای معمولی نیز قرار خواهد
گرفت .این در حالی اســت که پیشتر ،انتخابی در این خصوص وجود

خصوصیسازی شرکتهای بزرگ دولتی در سنگاپور
نام شرکت

درصد مالکیت پیش از واگذاری

درصد مالکیت پس از واگذاری

سیا

 77درصد

 56.3درصد

گتل
سین 

 100درصد

 78.2درصد

نول

 62درصد

 32.6درصد

کپل کورپ

 58.5درصد

 31.7درصد

اسانپی کورپ

 100درصد

 49درصد

نداشت و برق توسط شرکت دولتی تامین میشد .وجود گزینه انتخاب
شــرکتهای خصوصی تامینکننده برق و رقابت بین آنها به این معنی
است که تالشهای دولت سنگاپور از سال  ۲۰۰۱برای کاهش هزینه برق
میتواند به نتیجه برسد.
JJدعوا بر سر خصوصیسازی حمل و نقل ریلی
سنگاپور یکی از کشورهایی اســت که پس از خصوصیسازیهای
گسترده در بخش حمل و نقل عمومی دچار دردسرهایی شده و مجبور
شــده انتقادات داخلی را به جان بخرد .علــت این انتقادات ،اختالل در
عملکرد شــرکت حمل و نقل سریع سنگاپور (امآرتی) است که یکی از
معروفترین موارد خصوصیسازی در سنگاپور به شمار میرود.
یکی از افرادی که بیشترین انتقادات را در این خصوص داشته ،کیشور
محبوبانی رئیس دانشکده سیاست عمومی لیکوانیوی سنگاپور بوده .او
معتقد است که شاید سنگاپور بیش از اندازه در راه واگذاری نظام حمل
و نقل عمومی به بخش خصوصی پیش رفته و بهتر اســت که دولت تا
حدی دوباره به این بخش بازگشت کند .محبوبانی معتقد است که یکی
از چالشهای بزرگ پیش روی ســنگاپور در آینده این است که قابلیت
تغییر برخی از تصمیمات قدیمی خود درباب خصوصیسازی را داشته
باشد و بحث سیستم حمل و نقل امآرتی نیز یکی از همین تصمیمات
است .اما نظرات او برای بسیاری از صاحبنظران حوزه خصوصیسازی
قابل قبول نبوده است .آنها میگویند خصوصیسازی افراطی قابل دفاع
نیست اما بازگشت دولت به حوزههایی که قبال خصوصی شدهاند نیز هیچ
مشکلی را حل نمیکند.
در این میان ،منتقدان عملکرد سیستم امآرتی و برخی از سیستمهای
حمل و نقل خصوصیشده دیگر میگویند اختالل دائمی در حمل و نقل
عمومی سنگاپور نشاندهنده آن است که شرکتهای خصوصی در جهت
سودآوری خود عمل کردهاند و منابع مالی الزم را برای تعمیر و نگهداری
تجهیــزات حمل و نقل اختصاص ندادهاند .آنها به تجربه هنگکنگ در
خصوصیسازی سیستم حمل و نقل اشاره دارند و میگویند هزینهای
که بخش خصوصی برای تعمیر و نگهداری سیستم حمل و نقل عمومی
هنگکنگ اختصاص داده کامال باالتر از هزینه مشابه در سنگاپور است و
همین نشان میدهد که چرا این سیستم در هنگکنگ جواب داده اما در
سنگاپور به ایجاد معضالت انجامیده است .صاحبنظرانی مثل والتر تسیرا
اقتصاددان دانشگاه اسآیام سنگاپور نیز در این خصوص میگویند عدم
الزام شرکتهای خصوصی به پاسخگویی در برابر انتقادات باعث میشود
که اختاللها در سیســتم حمل و نقل همچنان ادامه بیابند و ضرورتی
در حل و فصل آنها احســاس نشود .اما تسیرا در عین حال به این نکته
هم اشاره دارد که حتی اگر سیستم حمل و نقل مهمی مثل امآرتی در
اختیار دولت میبود ،باز هم دولت تمایلی نداشت که مسائل مربوط به

در مورد خطوط
ریلی ،شرکتها
معموالجاییبین
خصوصیسازی و
ملیسازی حرکت
میکنند و گاهی
حتی روش ترکیبی
به کار میرود
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خصوصیسازی
آن به شکل گسترده در عرصه عمومی مطرح باشد چون طرح دائمی آنها
ممکن است به سیاستگذاریهای حمل و نقل عمومی ضربه وارد کند.
این حوزه یکی از معدود حوزهها در تجربه خصوصیسازی سنگاپور است
که اما و اگرهایی را با خود به همراه آورده است.

عرصه رقابت
برای تامین برق در
سنگاپور به چیزی
شبیه رقابت در
عرصه خدمات
تلفن همراه بدل
شده است

112

JJامآرتی چرا و چه زمانی خصوصی شد؟
در دهههــای  ۱۹۹۰و  ۲۰۰۰کــه دولت ســنگاپور در حال انجام
خصوصیسازی در حوزههای مختلف بود ،بخش حمل و نقل ریلی نیز
به بخش خصوصی واگذار شد .در مورد امآرتی (قطار سریع) ،این توجیه
ارائه شــده بود که خصوصیســازی آن میتواند کمی مردم را از زیر بار
هزینههای ســنگین حمل و نقل بیرون بکشد .اما اختاللهایی که در
عملکرد این سیستم رخ داد ،منتقدان را به این نتیجه رساند که تحقق
اهداف کوتاهمدت به وضوح در اولویت فعالیت شرکت خصوصی اپراتور آن
قرار گرفته و این یعنی قربانیشدن اهداف درازمدت .منتقدان همچنین
میگفتند که تمرکز این شــرکت روی سودرســانی به سهامدارانش و
افزایش ارزشــش در بازار سهام به این معنی بوده که خدماترسانی در
درجه دوم اهمیت قرار گرفته و این مشکلساز است.
مشکل منتقدان سیستم خصوصیشــده حمل و نقل امآرتی در
سنگاپور این است که آلترناتیو مناسبی برای آن ندارند و نمیدانند که
اگر مالکیت آن دوباره به دولت برگردد ،شرایط تا چه حد بهتر خواهد
شد .باور عمومی اما بر این است که بهتر است دولت مالکیت فیزیکی
سیستم حمل و نقل را در اختیار داشته باشد و شرکتهای خصوصی
تحت قرارداد خود را به عملیاتیکردن آن واگذارد .در چنین شرایطی،
شرکتهای خصوصی نیز راه نوآوری بیشتر را پیش روی خود هموار
خواهند دید و حتی ممکن است هزینههای خدمات نیز کاهش بیابد.
مجموعه این شرایط میتواند در درازمدت به سود عموم نیز تمام شود
چون آنها خدمات موثر را بدون اختالل دریافت خواهند کرد.
البتــه در نقاط مختلف دنیا سیســتمهای پیچیــدهای در عرصه
قراردادهای حمل و نقل عمومی وجود دارد .مثال در مورد خطوط ریلی،
شرکتها معموال جایی بین خصوصیسازی و ملیسازی حرکت میکنند
و گاهی حتی روش ترکیبی به کار مــیرود .مثال در لندن ،نهاد اصلی
حمل و نقل کنترل خدمات متروی لندن را به دست دارد اما فعالیتهای
مختلفی را به بخش خصوصی واگذار میکند که مثال گرداندن خطوط
آهن روی زمین لندن از جمله آنهاســت .به هر حــال ،بحث در مورد
خصوصیسازی بخش حمل و نقل عمومی در سنگاپور یکی از مباحثی
است که همچنان باز مانده و نظرات زیادی در موردش مطرح میشود.
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JJدرسهای خصوصیسازی در سنگاپور
تجربه خصوصیسازی در سنگاپور نتایج عملی و تئوریک زیادی را
به همراه داشت .البته باید توجه داشت که سنگاپور به عنوان یک شهر-
کشور کوچک و کممنابع ،وضعیتی متفاوت از بسیاری از کشورهای
جهان داشــته اما تجربه آن در عرصه خصوصیسازی شاید بتواند به
سیاستگذاران کشورهای دیگر نیز کمک کند.
آمار سالهای گذشته نشان داده که عملکرد و سودآوری شرکتهای
دولتی یا وابسته به دولت در سنگاپور پس از خصوصیشدن بهبود پیدا
کرده و این مسئله باعث شده که دولت به تداوم راه خصوصیسازی با
توجه به وضعیت بازار تمایل نشان دهد.
اولین درس خصوصیسازی در ســنگاپور این بود که باید هدف
مشخصی از سیاستهای خصوصیسازی و آنچه که قرار است از آن
حاصل شــود وجود داشته باشد .مثال ســنگاپور سعی کرد با درنظر
گرفتــن موقعیت اقتصادی و تکنولوژیکی خود ،خصوصیســازی را
طوری انجام دهد که شرکتی مثل سینگتل برای چالشهای فنی
و رقابتی در سطح جهانی آماده شده باشد و بتواند در بازار سهام نیز
جنبش ایجاد کند .این در حالی است که در برخی کشورهای دیگر
جهان ،خصوصیسازی با توجه به دغدغههای مالی صورت میگیرد اما
سنگاپور در این زمینه هدف اصلی خود از خصوصیسازی را افزایش
بهرهوری قرار داده بود .مثال سینگتل تا پیش از خصوصیسازیاش
هم در حال بلعیدن منابع عمومی نبود و از تجهیزات باکیفیت و نیز
یبُرد.
قدرت رقابت جهانی بهره م 
دومین درس این بود که رویکرد خصوصیسازی باید بازتابدهنده
اهداف سیاستی دولت باشد .در مورد سنگاپور ،رویکرد برنامهریزیشده
و مرحلهداری وجود داشــت که حاکی از آزادسازی تدریجی اقتصاد
بود .مثال اینکه بازار تجهیزات مخابراتی در سال  ،۱۹۸۹بازار موبایل
در ســال  ۱۹۹۷و بازار خط ثابت تلفن در ســال  ۲۰۰۰آزاد شدند.
همچنین قوانین الزم در هر مرحله تدوین میشد تا تضمینکننده
کیفیت و خدمات باشد.
ســومین درس هم این بود که اگر خصوصیسازی در چارچوبی
کامال نهادینه و قانونی انجام شــود ،موفقیتآمیزتر خواهد بود .این
مسئله پیشتر توسط بانک جهانی نیز مورد تاکید قرار گرفته بود که
اگر خصوصیســازی در کشورهایی با تجارت آزاد و با فضای مناسب
سرمایهگذاری و با قوانین و نهادهای مناسب صورت بگیرد ،سود مالی
و اقتصادی بسیار بیشتری را به همراه خواهد آورد .در سنگاپور دقیقا
همین شرایط برقرار بود و نتیجه هم داد.

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

راه به سمت گرجستان باز است

کشور سرمایهگذاریهای آسان؟
چالشها و فرصتهای دادوستد با گرجستان
کاوه شجاعی
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گرجستان را بهتر بشناسیم

کشوری بین قفقاز و غرب
دبیر بخش همسایهها
گرجستان کشوری در همسایگی منطقهای
ایران و در میان کوههای قفقاز اســت .این کشور از شمال به روسیه ،از جنوب
شــرق به آذربایجان ،از جنوب به ارمنستان و ترکیه و از غرب به دریای سیاه
میرسد .گرجستان در زمانهای گذشته تحت غلبه امپراتوریهای ایرانی و
ترک بود اما در قرن نوزدهم به امپراتوری روسیه الحاق شد و بعد هم جزوی از
اتحاد جماهیر شوروی بود.
اقتصاد گرجستان ،اقتصاد بازار آزاد نوظهور است .در یک دهه اخیر ،اقتصاد
گرجستان با نرخ متوسط ساالنه پنج درصد رشد کرده و این به رغم معضالتی
مثل بحران مالی جهانی ســالهای  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸و نیز مناقشات با روسیه و
مشکالت اقتصادی منطقه قفقاز محقق شده است .البته تولید ناخالص داخلی

گرجستان پس از سقوط اتحاد شوروی سابق به شدت افت کرده بود اما در
اواسط دهه  ۲۰۰۰میالدی دوباره احیا شد چون اصالحات اقتصادی و سیاسی
در آن صورت گرفت و به تدریج در ســالهای بعد ،از اقتصاد گرجستان به
عنوان اقتصادی که انجام کسب و کار در آن آسان است یاد شد .گرجستان
همچنین موفق شد که در فاصله سالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۶فقر را در این کشور
به میزان  ۳۵درصد کاهش بدهد .البته بیکاری یکی از مشــکالت مزمن در
گرجستان از زمان استقالل این کشور در سال  ۱۹۹۱بوده است .نرخ بیکاری در
این کشور حدود  ۱۴درصد است و بسیاری از مشاغل در بخش غیررسمی قرار
دارند .تقریبا نیمی از جمعیت گرجستان در مناطق روستایی زندگی میکنند و
کشاورزی عمال راه تامین معاش این مردم به شمار میآید اما معضالت سیاسی
مختلف در دهههای اخیر روی بخش کشاورزی گرجستان تاثیر بدی گذاشته
است .مثال درگیریها در آبخازیا باعث شد تولید چای ،فندق و مرکبات که
مستقیما از این منطقه تامین میشد دچار اختالل شود.

همسایهها
JJتاریخچه اقتصادی
گرجســتان هم مثل سایر کشورهای جداشده از اتحاد جماهیر شوروی سابق ،دوران انحطاط
شدید اقتصادی را در دهه  ۱۹۹۰طی کرد .در این دوران ،نرخ تورم به شدت باال بود و کسری بودجه
کشــور کمرشکن شده بود چون فرار از مالیات به شدت باال بود .در سال  ۱۹۹۶و نیز در دهههای
بعدی ،گرجستان موفق شد کمکهای مالی از خارج نیز جذب کند .اما احیای اقتصاد گرجستان
به دلیل مناقشات جداییطلبانه در دو منطقه آبخازیا و اوستیای جنوبی همواره با معضالتی مواجه
بوده اســت .در عین حال ،مقاومت بخشهای مختلف اقتصاد گرجستان در برابر اصالحات نیز به
تداوم مشــکالت دامن زد ه است .البته در فاصله ســالهای  ۱۹۹۵تا  ۲۰۰۳که ادوارد شواردنادزه
رئیسجمهور گرجستان بر سر کار بود ،دولت این کشور در راه اصالحات اساسی بازار پیشرفتهایی
کرد .قیمتها و تجارت آزاد شــدند ،یک واحد پول مشــترک به نام الری معرفی شد و دولت به
شکل قابل توجهی کوچک شد .در اواخر دهه  ،۱۹۹۰بیش از ده هزار بنگاه کوچک اقتصادی عمال
خصوصی شده بودند .خصوصیسازی بنگاههای متوسط و بزرگ به کندی صورت گرفت اما ۱۲۰۰
شرکت متوسط و بزرگ در گرجستان به شرکتهای سهامی تبدیل شدند .قوانین و مقررات مربوط
به خصوصیســازی در گرجستان به این ترتیب باعث شد تعداد شرکتهایی که در کنترل دولت
هستند کاهش بیابند.
JJاقتصاد امروز گرجستان
در دهههای اخیر ،اقتصاد گرجستان رشد سریعی داشته چون اصالحات جامع روی جنبههای
مختلف زندگی در این کشور تاثیر گذاشته است .اصالحات اقتصادی به صورت مشخص روی توسعه
بخش خصوصی متمرکز بوده است .ایجاد یک فضای جذاب برای کسب و کار به جریان قابل توجه
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور منتهی شده و نرخ رشد اقتصادی را در گرجستان سرعت
بخشیده است .همچنین اصالحات و آزادسازی سیاستهای اقتصادی به خصوص در دهه گذشته
باعث شــد که این کشور به تنوعبخشی در اقتصاد برسد و حتی موفق شود در بازه زمانی ۲۰۰۴
تا  ۲۰۰۷ســاالنه ده درصد رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد و اقتصادش به صورت کلی به
اندازه  ۳۵درصد بزرگ شــود .درواقع مجموعه عوامل مختلفی باعث شدند که اقتصاد گرجستان
در برابر برخی شوکهای خارجی مثل بحران مالی بینالمللی کمر خم نکند .با وجود این ،اقتصاد
گرجستان در سالهای بعد با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی نیز مواجه بوده است .البته ثبات
مالی نسبی که در گرجستان مشاهده شده ،تا حدی ناشی از کمکهای مالی خارجی و به خصوص
کمکهای امریکا و نهادهای بینالمللی نیز بوده اســت .در عین حال ،حجم عظیم سرمایهگذاری
خارجی مســتقیم توانسته به عامل مهمی در رشد سریع اقتصادی گرجستان بدل شود .برخی از
سیاستهای گرجستان در باب سهولت سرمایهگذاری خارجی موفق عمل کرده که از جمله آنها
میتوان به کاهش مالیات ،کاهش دردســرهای مجوز و روندهای قانونی ،کاهش روندهای اداری،
استفاده از موقعیت جغرافیایی و گسترش زیرساختهای بخش حمل و نقل اشاره کرد که زمینه
خوبی برای راهاندازی کسب و کار در گرجستان فراهم میکنند.
JJتجارت
از سال  ۲۰۱۴به بعد ،گرجستان بخشی از منطقه آزاد تجاری اتحادیه اروپا بوده و این اتحادیه
همچنان بزرگترین شــریک اقتصادی گرجستان به شمار میآید .پس از معاهده تجاری با اروپا،
تجارت دوجانبه با اتحادیه اروپا افزایش یافت اما تجارت با کشــورهای مستقل مشترکالمنافع به
میزان  ۲۲درصد کاهش پیدا کرد .تا قبل از قرن بیستم ،گرجستان یک اقتصاد کامال کشاورزی به

شمار میآمد .این اقتصاد در قرن بیستم نیز به صورت سنتی حول گردشگری دریای سیاه ،کاشت
میو ه و مرکبات و چای و نیز اســتخراج منیزیم و مس میگشــته است اما بخش صنعتی بزرگ
گرجســتان امروزه بیشتر حول ماشینآالت ،مواد شیمیایی ،فلزات و منسوجات میگردد .از سال
 ۲۰۱۵تاکنون ،عمدهترین صادرات گرجستان عبارت بوده از سنگ مس ،آلیاژهای آهندار ،فندق،
دارو ،کودهای نیتروژنی ،نفت خام و آب معدنی .همچنین واردات عمده گرجستان عبارت بوده از
محصوالت نفتی ،وسایل نقلیه ،هیدروکربنها ،تلفنهای موبایل و سایر وسایل بیسیم ،گندم ،سیگار
و لولههای آهنی.
JJبخش مالی
بخش مالی گرجستان مثل بسیاری از کشورهای استقاللیافته از شوروی ،تحت غلبه بانکها
قرار دارد .تا سال  ۲۰۱۵حدود  ۲۱بانک تجاری در این کشور فعال بودهاند که پنج بانک از میان آنها
کنترل بیشترین داراییهای مالی را به دست داشتهاند .بخش بانکداری گرجستان با چالشهایی
نیز روبهروست؛ مثال اینکه بانکها در تامین هزینه اقتصاد واقعی و سرمایهگذاری در فعالیتهایی که
ثبات تجاری را به ارمغان میآورند نقشی بسیار محدود داشتهاند.
JJبخش انرژی
یکی از حقایقی که بعد از جدایی از اتحاد جماهیر شوروی ،گریبان کشورهای استقاللیافته را
گرفت این بود که آنها از دریافت سوخت یارانهای و انتقال آسان انرژی که در گذشته وجود داشت
محروم شدند .حتی اوضاع در گرجستان به گونهای بود که قطعی برق به وضعیتی آشنا بدل شده
بود .اما در ســالهای  ۱۹۹۸و  ۱۹۹۹اصالحات قانونی در این کشــور به تصویب رسید که راه را
برای توســعه بخش انرژی برق هموار کرد و نتیجه این سیاستها در دهههای بعد در گرجستان
مشاهده شد.
در سالهای اخیر ،گرجستان توانسته بخش برق خود را آزادتر و قابل دسترستر برای بازار
کند .این کشور ظرفیت هیدروالکتریکی (برقآبی) قابل توجهی دارد و این عاملی است که روی
سیاستهای تامین انرژی گرجستان نیز تاثیر گذاشته است .موقعیت جغرافیایی این کشور و
فراوانی منابع آبی آن باعث شده که گرجستان پتانسیل قابل توجهی برای گسترش حضورش
در بازار انرژی برقآبی در منطقه قفقاز داشته باشد .بر اساس تخمین وزارت انرژی گرجستان ،در
محدوده ارضی این کشور  ۲۶هزار رودخانه وجود دارد که  ۳۰۰رودخانه از میان آنها در زمینه
تولید انرژی نقش مهمی ایفا میکنند .پروژههای فعلی برای تولید انرژی از طریق نیروگاههای
هیدروالکتریک ارزشی برابر با  ۲.۴میلیارد دالر دارند .پروژههای برقآبی جدید نیز ظرفیتی باالی
 ۲۲هزار مگاوات دارند و بیش از  ۴۰میلیارد دالر هزینه برخواهند داشت که به صورت خصوصی
تامین خواهد شد .در صورت تحقق آنها ،گرجستان به دومین تولیدکننده انرژی هیدروالکتریک
در جهان بدل خواهد شد.
وابستگی گرجستان به انرژی هیدروالکتریک باعث شده که این کشور در برابر فراز و نشیبهای
مربوط به تغییرات آب و هوایی آســیبپذیر باشد .در صورت کمبود انرژی ناشی از تغییرات آب و
هوایی ،گرجستان وادار خواهد شد که برای تامین نیازهای فصلی انرژی خود به واردات انرژی روی
بیاورد؛ اما در عین حال امکان صادرات انرژی در فصلهای بهتر نیز وجود خواهد داشت .گرجستان
هنوز هم پتانســیل افزایش تولید انرژی برقآبی را دارد؛ به خصوص اگر در کنار ساخت تجهیزات
جدید ،به بازسازی تجهیزات قدیمی خود نیز بپردازد.
گرجستان در عین حال یک معضل بزرگ گذشته خود را که قطعی برق و اختالل در تامین گاز
بوده ،در سالهای اخیر تا حدی کنترل کرده است .یکی از راهکارهای گرجستان در این خصوص
این بوده که وابستگی خود را به روسیه برای تامین گاز کاهش بدهد و در مقابل ،گاز طبیعی را از
آذربایجان وارد کند .همچنین احداث خط لوله نفت تفلیس -جیحان ،خط لوله گاز قفقاز جنوبی
و نیز احداث راهآهن باکو -تفلیس -کارس بخشهایی از استراتژی گرجستان برای تثبیت موقعیت
استراتژیکش بین قفقاز و اروپا برای ترانزیت گاز ،نفت و کاالهای دیگر بوده است.
JJبخش گردشگری
گردشگری یکی از بخشهای اقتصاد گرجستان است که با سرعت زیادی در حال رشد
است و به خصوص روی اقتصادهای محلی تاثیر زیادی داشته است .این بخش در عین
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اقتصاد گرجستان پس از سقوط اتحاد شوروی سابق به شدت افت کرد اما در اواسط دهه  ۲۰۰۰میالدی با
انجام اصالحات اقتصادی و سیاسی دوباره احیا شد .حاال از اقتصاد گرجستان به عنوان اقتصادی که انجام
کسب و کار در آن آسان است یاد میشود.

حال پتانسیل توسعه بسیار بیشتری هم دارد .در سالهای اخیر ،تعداد گردشگرانی که به
گرجستان سفر کردهاند به شکل قابل توجهی افزایش یافته و این مسئله ،رشد بخشهای
مرتبط با گردشگری را نیز به دنبال داشته است .دولت گرجستان برای گسترش بخش
گردشگری به شدت در توسعه زیرساختهای حمل و نقل و زیرساختهای اصلی و نیز
بازسازی و توسعه مقاصد گردشگری سرمایهگذاری کرده و موفق شده سرمایهگذاری های
خصوصی زیادی را نیز جذب کند.
JJهمکاری با چین
قرارداد تجارت آزاد بین چین و گرجستان یکی از اولینها در نوع خود در منطقه بود
و از آغاز ســال  ۲۰۱۸اجرایی شد .همچنین چین سرمایهگذاریهای زیادی در بخش
خدمات مالی ،ساخت خطوط آهن و بنادر در گرجستان دارد و در چارچوب پروژه عظیم
راه ابریشم جدید نیز در گرجستان حضور دارد.

2

آیا تجارت با گرجستان آسان است؟

اصال! (ب ه خصوص برای غربیها) .در تازهترین رتبهبندی بانک جهانی ،گرجستان به
لحاظ آسانی بازرگانی و راهاندازی کسب و کار در رده نهم دنیا قرار دارد ،این یعنی برای
ورود به بازارهای این کشور دچار مشکل نخواهید شد.
رتبه گرجستان به لحاظ آسانی کسب و کار و بازرگانی در میان ۱۹۰کشور جهان
۴

راهانداختن کسب و کار

۴

ثبت ملک

۳۰

گرفتن مجوز برق

۷

اجرایی کردن قراردادها

۲۹

گرفتن مجوز ساخت

۶۲

بازرگانی با خارج از مرزها

۲

حمایت از سرمایهگذاران اقلیت

۵۷

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

۲۲

پرداخت مالیات

۱۲

گرفتن وام

3

فرصتهای سرمایهگذاری در گرجستان

در کدام حوزهها سرمایهگذاری کنیم؟

ت بازرگانی امریکا در گزارشی در مورد سرمایهگذاری در گرجستان نوشته است:
وزار 
گرجستان در میان کشورهای همسایهاش بازاری جذاب برای خارجیها به حساب میآید.
دولت تمرکزش را روی توسعه زیرساختها ،بخش انرژی ،گردشگری و کشاورزی گذاشته
و کمکهای خارجی فراوانی در این حوزهها دریافت کرده است .کاال ،تجهیزات و تخصص
در این حوزهها در طول سالهای آینده تقاضای باال خواهد داشت.
ساخت جاده ،زیرساختهای توزیع انرژی ،سیستمهای آبی ،هتل و فضای اداری در
سراسر گرجستان رو به گسترش است و این فرصتهای مناسبی را برای تولیدکنندگان
تجهیزات ساختمانی و خدمات مهندســی و معماری فراهم میکند .سرمایهگذاری در
زیرساختها در بودجه گرجستان جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.
از آنجا که قدرت خرید مردم گرجســتان تااندازهای محدود است ،مصرفکنندگان
عموما به خرید مواد غذایی فرآوریشده ،خودروهای دستدوم و لوازم یدکی تمایل نشان
میدهند .با توجه به پتانسیل باالی گرجستان در بخش کشاورزی ،در حوزههای صنعت
غذای فرآوریشده و تجهیزات کشاورزی فرصتهای مناسبی برای سرمایهگذاران وجود
دارد .رشد تجاری کنونی ،نیاز به نرمافزارها ،سیستمها و تکنولوژیهای اطالعاتی را افزایش
میدهد و در این حوزهها هم شاهد رشد خواهیم بود.

 JJسرمایهگذاری سبک در گرجستان
اگر به دنبال راهانداختن کســبوکار کوچک ( )small businessدر گرجســتان
هستید این حوزهها پرسودتر و کمریسکتر به نظر میرسند:
 -۱کافهداری :در ســال  ۲۰۱۷حدود  ۳.۵میلیون توریست خارجی از گرجستان دیدن
کردند .اگر بتوانید در نقطهای شلوغ مغازهای اجار ه کنید با سرمایهای اندک میتوانید کافه
راه بیندازید .این کسبوکار اصوال سود باالیی دارد.
 -۲مرغداری :کشاورزی یکی از مهمترین منابع درآمد ملی در گرجستان است .اگر بتوانید
در این کشور مرغداری راه بیندازید میتوانید نیاز هتلها و رستورانهای اطرافتان را به
مرغ و تخممرغ برطرف کنید .مرغداری هم جزو کسبوکارهای پرسود در گرجستان به
حساب میآید.
 -۳خدمات مشاوره توریسم :اگر بتوانید در این حوزه آموزش ببینید و مجوزهای الزم را
کسب کنید گرجستان کشور مناسبی برای خدمات توریسم به حساب میآید.
 -۴خانه سالمندان :گرجســتان در این حوزه دچــار کمبود است .اگر به عنوان پرستار
آموزش دی د ه باشید ،میتوانید مجوز راهاندازی خانه سالمندان دریافت کنید.
 -۵رستوران :اگر در این حوزه تجربه دارید میتوانید وارد این کسبوکار شوید .مهمترین
نکته قبل از پیداکردن آشپز خوب ،اجازه محل مناسب و در نقطهای شلوغ است.
 -۶داروخانه :این کسبوکار در هر نقطهای از جهان میتواند دوام بیاورد .اگر داروسازی
خواندهاید و مجوز کار دارید میتوانید در گرجستان داروخانه و فروشگاه لوازم بهداشتی
راه بیندازید .دولت نظارت سفتوســختی روی این بخش دارد اما سود باالیی نصیبتان
خواهد شد.
 -۷دفتر خدمات حقوقی :گرجستان در این حوزه پرسود دچار کمبود است.
 -۸خشکشویی :با هزینه و اســترس پایین میتوانید در گرجستان خشکشویی راه
بیندازید .رمز موفقیت در این حوزه تبلیغات و بازاریابی است.
 -۹بازار میوه :اگر دنبال کاری پرســود هســتید که نیاز به مهارت تکنیکی پایین دارد
میتوانید به راهانداختن بازار میوه تازه فکر کنید .پیدا کردن تامینکننده مطمئن میوه و
اجاره نقطه استراتژیک مهمترین بخش کار خواهد بود.
 -۱۰ساختوساز :صنعت ساختمانسازی رشد خوبی را در گرجستان تجربه میکند .اگر
بتوانید به عنوان پیمانکار ساختمانســازی را در این کشور آغاز کنید  -یا مشاور امالک
شوید  -درآمد باالیی خواهید داشت.

4

چالشهای سرمایهگذاری در گرجستان

ت بازرگانی امریکا در توصیه به تجار امریکایی نوشته است :دولت گرجستان به طور
وزار 
مداوم در حال پایینآوردن موانع برای سرمایهگذاران خارجی است .دولت اکثر تعرفههای
گمرکی را به صفر رسانده و بقیه  -بسته به جنس  ۵ -یا  ۱۲درصد هستند .البته اکثر
کاالی وارداتی شامل  ۱۸درصد مالیات بر ارزش افزوده میشوند و روی بعضی محصوالت
مثل تنباکو یا خودرو مالیات غیرمستقیم وجود دارد .مالیات بر درآمد در گرجستان ۲۰
درصد است و مالیات بر سود شرکتی  ۱۵درصد.
بعضی شــرکتها در گرجســتان از کمبود استقالل دســتگاه غذایی ،روند ضعیف
تصمیمگیری در سطح شهری ،قوانین ناکافی ضد انحصار و ضعف در حفاظت از مالکیت
معنوی شکایت دارند .دولت گرجستان با هدف حمایت از کسبوکارها و سرمایهگذاری در
حال اصالحات در سیستم قضاییاش است.
اکثر مذاکرات تجاری به زبان گرجی انجام میشود ،قوانین و مقررات هم به همین زبان
چاپ شده و محصوالت باید برچسب گرجی داشته باشند .با این حال تعداد زیادی از تجار
گرجی که با کسبوکارهای خارجی در تماساند به انگلیسی صحبت میکنند.

5

تراز تجاری گرجستان

کسری تراز تجاری گرجستان در سال  ۲۰۱۶حدود  ۴.۹۷میلیارد دالر بود( .صادرات
خالصش کمتر از وارداتش بوده است ).با نگاهی به نمودار میبینیم که کسری تراز تجاری
گرجستان در طول دو دهه اخیر  -و با بهبود رابطه با غرب  -به شدت رو به افزایش بوده
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همسایهها
است( .در سال  ۱۹۹۵این رقم فقط  ۲۲۱میلیون دالر بود).

7

شرکای تجاریگرجستان

(به ترتیب ارزش صادرات/واردات به دالر)

واردکنندهها
در سال  ۲۰۱۷کشورهای روسیه ،ترکیه ،چین ،بلغارستان و ارمنستان بیشترین واردات
را از گرجستان داشتند:

6

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

میزان تجارت خارجی گرجستان در ســال  ۲۰۱۷حدود  ۱۰.۷میلیارد دالر بود که
نسبت به سال  ۲۰۱۶حدود  ۱۳درصد رشد نشان میدهد.
مهمترین صادرات گرجستان در سال ( ۲۰۱۷به ترتیب ارزش به دالر)
گرجستان در ســال  ۲۰۱۷حدود  ۲.۳میلیارد دالر کاال به نقاط مختلف دنیا صادر کرد.
این رقم نسبت به سال  ۲۰۱۳حدود  ۲۰درصد کاهش و نسبت به سال  ۲۰۱۶حدود ۹.۷
درصد افزایش نشان میدهد .در سال  ۲۰۱۷حدود  ۵۱.۱درصد صادرات گرجستان روانه
کشورهای اروپایی و  ۴۱.۶درصد روانه آسیا شده است.
۱

سنگ مس

 ۳۷۹میلیون دالر ( ۳۲درصد رشد ساالنه)

۲

آلیاژهای آهن

 ۲۸۵میلیون دالر ( ۸۵درصد رشد)

۳

اتومبیل

۴

دارو

۱

روسیه

 15.9درصد کل صادرات گرجستان ( ۳۶۸میلیون دالر)

۲

ترکیه

 8.7درصد ( ۲۰۲میلیون دالر)

۳

چین

 8.3درصد ( ۱۹۲میلیون دالر)

۴

بلغارستان

 7.5درصد ( ۱۷۳میلیون دالر)

۵

ارمنستان

 ۶.۶درصد ( ۱۵۳میلیون دالر)

۶

جمهوری آذربایجان

 5.4درصد ( ۱۲۴میلیون دالر)

۷

امریکا

 5.2درصد ( ۱۲۰میلیون دالر)

۸

اوکراین

 3.9درصد ( ۹۱میلیون دالر)

۹

رومانی

 3.8درصد ( ۸۹میلیون دالر)

۱۰

ایتالیا

 2.8درصد ( ۶۶میلیون دالر)

11

سوئد

 2.6درصد ( ۶۰میلیون دالر)

12

اسپانیا

 2.5درصد ( ۵۹میلیون دالر)

13

ازبکستان

 2.5درصد ( ۵۹میلیون دالر)

14

ایران

 2.5درصد ( ۵۸میلیون دالر)

صادرکنندهها
در سال  ۲۰۱۷کشورهای ایرلند ،ترکیه ،آذربایجان و روسیه بیشترین کسری تراز تجاری
را به گرجستان وارد کردند یعنی صادراتشان به گرجستان بیشتر از وارداتشان بود:

 ۱۹۷میلیون دالر ( ۲۹درصد رشد)

۱

ایرلند

 ۱.۲میلیارد دالر (کسری تجاری برای گرجستان)

 ۱۲۷میلیون دالر ( ۳۷درصد رشد)

۲

ترکیه

 ۹۹۹میلیون دالر

۵

آب معدنی

 ۸۷میلیون دالر ( ۱۹درصد رشد)

۳

جمهوری آذربایجان

 ۶۳۱میلیون دالر

۶

آجیل و گردو

 ۷۴میلیون دالر ( ۵۵درصد رشد)

۴

روسیه

 ۴۵۵میلیون دالر

۷

کود نیتروژنی

 ۷۱میلیون دالر ( ۱۹درصد رشد)

۵

چین

 ۴۵۲میلیون دالر

۸

طال

 ۶۴میلیون دالر ( ۱۶درصد)

۶

اوکراین

 ۳۲۵میلیون دالر

۷

آلمان

 ۲۸۱میلیون دالر

۸

ایتالیا

 ۱۲۷میلیون دالر

۹

رومانی

 ۱۰۹میلیون دالر

۱۰

امارات

 ۱۰۸میلیون دالر

مهمترین واردات گرجستان در سال ( ۲۰۱۷به ترتیب ارزش به دالر)
در سال  ۲۰۱۷گرجستان  ۷.۹میلیارد دالر کاال وارد کرد که نسبت به سال قبل رشدی
 ۹.۴درصدی نشان میدهد.
۱

نفت (بنزین ،گازوئیل ،سوخت
جت و)...

 ۶۹۶میلیون دالر ( ۸.۷درصد کل واردات)

۲

اتومبیل

 ۴۷۴میلیون دالر ( ۶درصد)

۳

گاز طبیعی

 ۳۵۰میلیون دالر ( ۴.۴درصد)

۴

دارو

 ۳۴۶میلیون دالر ( ۴.۳درصد)

۵

مس

 ۳۳۸میلیون دالر ( ۴.۲درصد)

۶

تلفن همراه

 ۲۰۴میلیون دالر ( ۲.۶درصد)

۷

سیگار

 ۱۰۲میلیون دالر ( ۱.۳درصد)

۸

گندم

 ۹۸میلیون دالر ( ۱.۲درصد)

۹

کامپیوتر

 ۹۶میلیون دالر ( ۱.۲درصد)

۱۰

کامیون

 ۷۲میلیون دالر ( ۰.۹درصد)
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 ...........................کــارآفـریـن ...........................

داستانموفقیت
آیا رسیدن به موفقیت یک داستان است؟ اصال تعریف موفقیت چیست؟ و داستان موفقیت افراد از چه نقطهای شروع میشود؟ آیا افراد موفق همگی داستانشان از یک نقطه آغاز
میشود؟ اگر شما هم به دنبال پاسخ این سواالت میگردید باید بیش از اینکه در قصه و داستان آدمها موفق کنکاش کنید از ذهن خودتان همه چیز را کلید بزنید .موفقیت هر فردی و
حرکت در مسیر آن حتما از ذهن خود او شروع میشود؛ هنوز برای موفقیت و رسیدن به آن مثل بسیاری از چیزهای دیگر مانند یادگیری زبان خارجی و ...قرص خاصی وارد بازار نشده
است و این مسیر به جز خواست درونی و تالش بیرونی محقق نخواهد شد .شاید یکی از خوبیهای داستانهای موفقیت تنوع بسیار زیاد قصههای آن است که نشان دهنده تفاوت نگاهها به
این موضوع است؛ اتفاقی که باعث میشود هیچگاه داستانهای موفقیت تکراری نشوند و به افراد تلنگر میزند که شما هم میتوانید داستان موفقیت خودتان را کلید بزنید .راستی داستان
موفقیت شما از کجا شروع میشود؟ یا دوست دارید از چه نقطهای شروع شود؟

کارآفرین

خانواده تاجر و خ ّیر

نگاهی به زندگی خانواده کارآفرین نمازی

محمدحسن
نمازی با استفاده
از کشتیهای خود
از بنادر چین و
هنگکنگ و برمه
برنج ،گندم و جو
به بنادر جنوبی
ایران وارد کرد و
سهمی مهم در
کاهش کمبودهای
غذایی و کمک
به مردم مناطق
جنوبیکشور
داشت

«بیمارستان نمازی»« ،خیابان نمازی»« ،میدان نمازی» و به صورت
کلــی نام «نمازی» برای خیلی از شــیرازیه ا  و تقریبا میتوان گفت
مسافران شهر حافظ و سعدی آشنا است؛ خیابانی که به باغ تاریخی ارم
و مراکز تفریحی این شهر گره خورده است .اما نکته مهم این است که
خیلی از شیرازیه ا و غیرشیرازیه ا دلیل این نامگذاری را نمیدانند و
خیر گره خورده است،
از پیشینه آن که به خانوادهای کارآفرین و البته ّ
چندان اطالعی ندارند .خانوادهای که بیمارستان نمازی شیراز را ساخت
و زمینهای اطراف آن را وقف هزینه برای بیمارســتان کرد و حاال این
مرکز درمانی به یکی از قطبهای مهم کشور به خصوص در جنوب ایران
و حتی کشــورهای اطرف خلیج فارس تبدیل شده است؛ بیمارستانی
که خیلیه ا برای پیوند اعضا به آن مراجعه میکنند .اما خانواده نمازی
یگردد و در چه
از کجا شــروع کردند و پیشینه آنه ا به چه زمانی بازم 
زمینههایی کسب و کار داشتند؟
بزرگان خاندان نمازی دو برادر به نامهای محمدحسن و محمدحسین
بودند که این سرمایهگذاریها نخست از سوی آنان صورت گرفت .اگرچه
این دو برادر به ترتیب در سالهای  1310و 1326دار فانی را وداع گفتند،
اما فرزندانشان به خوبی راه آنه ا را ادامه و کسب و کار پدرانشان را توسعه
دادند .محمد نمازی فرزند محمدحسن ،پس از سالها سکونت و تجارت
در امریکا ،به ایران بازگشت و مدتی مشاور وزیر شد و مهدی نمازی فرزند
محمدحسین هم نقش جدیتری در سیاست بازی کرد و چندین دوره
بدون وقفه نماینده مجلس شورای ملی و عضو مجلس سنا بود .البته با
وجود اینکه خانواده نمازی در سیاست حضور داشت اما شهرت اصلی
یگردد که از
این خانواده و اعتبار آنه ا به فعالیتهای اقتصادیشان بازم 
زمان برادران نمازی شــروع شد و در دوران فرزندانشان ادامه پیدا کرد.
تجارت با کشتی ،راهاندازی کمپانی کشتیرانی (شبهجزیره و شرق) و
حضور در صنعت بانکداری و راه اندازی بانک «انگلیس و ایران» و بانک
«هنگکنگ» از مهمترین فعالیتهای این خانواده است.
نسل اول این خانواده از اواخر دوره قاجار کسب و کار خود را با تجارت
از هنگکنگ شروع کرد .سرزمینی که در آن زمان همچون امروز شهرت
جهانی نداشت ولی برادران نمازی خیلی خوب آن را شناسایی کردند.
در آن ساله ا همه فعاالن اقتصادی فرنگ و غرب را مقصد اصلی تجارت
میدانســتند ولی برادران نمازی به شرق رفتند آن هم در سال 1914
میالدی و پیش از جنگ جهانی اول .محمدحســن نمازی از شیراز به
هنگکنگ ســفر کرد و با کمک برادرش به مدت  10سال به تجارت
انواع کاال پرداخت .او بعد از اینکه کارش رونق گرفت چند کشتی خرید و
فعالیت تجاری خود را بین هنگکنگ و بنادر جنوبی ایران ،بصره ،بمبئی
و برعکس توسعه داد .در آن زمان که هنوز تجارت تریاک ممنوع نبود،
خانواده نمازی به این کار نیز مشغول بودند.
JJجنگ جهانی و کمک خانواده نمازی به مردم
همزمان با جنگ جهانی اول ،مردم بوشهر و دشتستان در حال مبارزه
با نظامیان انگلیس بودند و در آن شرایط منطقه فارس که از خلیج فارس
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(بوشهر) تا شیراز و ...را شامل میشد ،دچار کمبود مواد غذایی بود .در
این زمان به دلیل فشار و محدودیت انگلیسیه ا امکان ورود کاال و مواد
غذایی از هندوستان که زیرمجموعه انگلستان بود ،هم وجود نداشت و
مردم با مشکالت زیاد و قحطی روبهرو بودند اما محمدحسن نمازی با
استفاده از کشتیهای خود از بنادر چین و هنگکنگ و برمه برنج ،گندم
و جو به بنادر جنوبی ایران وارد کرد و سهمی مهم در کاهش کمبودهای
غذایی و کمک به مردم مناطق جنوبی کشور داشت .حتی بخشی از مح
مولههای کشتی از سوی انگلیسیه ا تصرف شد و محمدحسن نمازی
مقداری از ســرمایهاش را در این راه از دســت داد .او در سال  1305و
تقریبا همزمان با شروع سلطنت پهلوی به ایران برگشت و در سال 1310
هم در شیراز درگذشت.
اما با مرگ پدر ،این فرزندش محمد نمازی بود که راه او را ادامه داد
و البته قدمهای بزرگی هم در زمینه کارهای خیریه برداشــت .محمد
نمازی در شــیراز به دنیا آمد ولی با پدر بــه هنگکنگ رفت و دوران
کودکی را در این منطقه گذراند .او با بازگشــت پدر به شیراز سالهای
نوجوانی را در شــیراز و جوانی را در تهران سپری کرد و بعد برای ادامه
تحصیل به امریکا رفت .مهدی نمازی که در کودکی و نوجوانی شاهد
فعالیتهای تجاری پدر بــود ،اولین فعالیتهای اقتصادی را در امریکا
کلید زد و دو دهه در این کشــور و بعد هم مدتی در ژاپن فعال بود تا
اینکه به ایران بازگشت .سفر او بعد از جنگ جهانی دوم و سه سال پس
از اشغال کشور توسط متفقین بود .او آن زمان مالک چند کشتی تجاری
بود که از ســوی انگلستان مصادره شده بود و تالشهایی حقوقی برای

نسل اول این خانواده از اواخر دوره قاجار کسب و کار خود را با تجارت از هنگکنگ شروع کرد .سرزمینی که در آن زمان همچون امروز
شهرت جهانی نداشت ولی برادران نمازی خیلی خوب آن را شناسایی کردند .در آن ساله ا همه فعاالن اقتصادی فرنگ و غرب را مقصد اصلی
تجارت میدانستند ولی برادران نمازی به شرق رفتند آن هم در سال  1914میالدی و پیش از جنگ جهانی اول.

بازپسگیری آنها انجام داد ولی در نهایت موفق نشد .محمد نمازی در
سال  1344مدتی به عنوان وزیر مشاور در کابینه حسین عالء انتخاب
شد و با همکاری چند وزارتخانه دیگر به بررسی وضعیت بحرانی صنعت
نساجی در آن دوره پرداخت و توانست راهحلهایی را پیشنهاد کند.
JJلولهکشی آب و ساخت بیمارستان
مهدی نمازی همزمان با فعالیتهای اقتصادی به صورت گســترده
در مسائل خیریه و مسئولیتهای اجتماعی هم حضوری جدی داشت.
او نــوآوری در این زمینه را در امریکا آموخته بود و همین شــد که در
سال  1326بخش قابل توجهی از هزینه لولهکشی شهر شیراز و ساخت
بیمارستانی را که هماکنون نمازی نام دارد پرداخت کرد .البته مهدی
نمازی در ابتدا قصد داشت همه هزینههای بیمارستان را پرداخت کند
ولی باتوجه به اینکه بسیاری از مشکالت و بیماریهای مردم به دلیل
نبود آب ســالم اتفاق میافتاد ،تصمیم گرفت که لولهکشــی آب را در
اولویت کار خیریه قرار دهد .مهدی نمازی شــرکتی با عنوان بنگاه آب
شــیراز تاسیس کرد تا شهرداری با اســتفاده از آن دو رشته آب قنات
را تصفیه کند و از طریق لوله در اختیار ساکنان شهر قرار دهد .مهدی
نمازی برای مطالعه و طرح عملیات لولهکشــی آب شــیراز همچنین
قراردادی با شرکت الکساندر گیب تنظیم کرد .از آنجایی که آب قنات
کفــاف مصرف مردم شــهر را نمیداد ،او هزینه حفــر  10چاه ،ایجاد
تصفیهخانه ،دستگاه تلمبهزنی و ایجاد کارخانه برق برای تامین انرژی
تلمبهخانه را پرداخت کرد .در سال  1327لولههای اصلی ،نصب شد و
در سال بعد ،ساختمان تصفیهخانه و کارخانه برق احداث شد و سرانجام
این طرح پس از  5سال در شهریور سال  1329به نتیجه رسید .در آغاز
کار ،مناطق جنوبی شهر از تامین مخارج لولهکشی ،ناتوان بودند از این
رو شیر عمومی نصب شد .مهدی نمازی در نظر داشت درآمد آبرسانی
را وقف بیمارســتان کند اما به دلیل اینکه آببها با موافقت شهرداری،
بسیار اندک تعیین شد ،مخارج ضروری آن را به سختی تامین میکرد.
پیشبینی مهدی نمازی در وقفنامه ،آن بود که دوازده درصد از ســود
این سرمایهگذاری و چهار درصد از استهالک سرمایه لولهکشی به سایر
فعالیتهای خیریه اختصاص یابد .اما از آنجا که درآمد از فروش آب کم
بود ،مهدی نمازی تصمیم گرفت کل سیستم لولهکشی را وقف کند و
در نهایت شرکت سهامی آب منحل شد .اما در کنار لولهکشی آب قدم
مهم دیگری که او برداشت تاسیس بیمارستان نمازی در اواسط دهه 20
خورشــیدی در شیراز بود .برای انجام این کار ،یکی از بهترین باغهای
شیراز به نام باغ کفشگر را خرید و ساختمانی در آنجا تاسیس کرد .برای
استفاده از آخرین تحقیقات و تکنولوژی پزشکی آن را به نام بنیاد ایران
در نیویورک به ثبت رساند و تعدادی از امریکاییان ایراندوست و خیر را
به عنوان هیئت امنا به عضویت این انجمن درآورد .ساختمان بیمارستان،
آموزشگاه پرســتاری ،منازل مسکونی پزشکان و  9پالک زمین به نام
بیمارستان نمازی وقف شد .آنچه به عنوان حق درمان گرفته میشد،
صرف بیماران نیازمند دیگر میشد ،زیرا آنه ا از پرداخت هزینه درمان
معاف بودند .نظارت بر این موقوفه بر عهده هیئت مدیره موسسه خیریه
بنیاد ایران بود .این بیمارســتان در سال  1332به منظور ارائه خدمات
اورژانس ،داخلی ،قلب ،اطفال ،نوزادان ،جراحی و اعصاب تاسیس شد و
در  7خرداد  1334شروع به کار کرد .مهدی نمازی در سال  1350قصد
داشت با اضافه کردن سه بلوک به شکل تی انگلیسی ساختمان قدیم
بیمارستان را توسعه دهد ،اما پس از انجام کارهای مقدماتی و شروع به
کار در سال  1351در  75سالگی درگذشت .البته در سال  1367تعداد

 9بلوک به  5بلوک قبلی بیمارستان اضافه شد .این مجموعه همچنان
به عنوان یکی از مهمترین مراکز درمانی کشور شناخته میشود که از
مهدی نمازی و خانواده اش به یادگار باقی مانده است.
JJواردات بیوک و صنعت نساجی
اما به جز محمد نمازی ،مهدی نمازی پسرعموی او هم فعالیتهای
گســترده تجاری و خیریه داشت .او بعد از تحصیل مقدماتی همچون
پدرش محمدحســین نمازی و عمویش که در هنگکنگ کار تجاری
انجام مــیداد ،وارد کار تجارت شــد .البته او همچون پســرعمویش
محمد راهی کشورهای دیگر نشــد و تصمیم گرفت به تهران بیاید و
تجارتخانهاش را به پایتخت منتقل کند .صادرات کتیرا از ایران به اروپا
و امریکا بخشــی از فعالیتهای او بود .همچنین او اقدام به وارد کردن
ماشین ســواری بیوک میکرد و در صنعت نساجی هم سرمایهگذاری
داشت و سهامدار چند کارخانه نساجی بود .مهدی نمازی همچنین به
سیاست عالقه داشت و باتوجه به شهرت خانوادگی وارد مجلس شد و
از دوره نهم تا چهاردهم به مدت شــش دوره نماینده مردم شــیراز در
مجلس بود .عالوه بر این او که دو دوره رأی اول شــهرش را به دســت
آورد نماینده مجلس ســنا نیز بود .او با خود عهد کرده بود که همیشه
بخشی از درآمدهایش از فعالیتهای اقتصادی را صرف امور خیریه کند.
جالبتریــن نکته در مورد خانواده نمازی که در نســل اول و دوم این
خانواده دیده میشــود ،تولید ثروت در خارج از کشــور و انتقال آن به
داخل کشور ،سرمایهگذاری در صنایع و در نهایت هزینه کردن درآمدها
در امور خیریه اســت؛ این نکته به خوبی نشان میدهد که این خانواده
مفهوم آنچه را که امروز در ادبیات اقتصادی مسئولیت اجتماعی خوانده
میشود  50سال پیش به خوبی درک کرده بود.

جالبتریننکته
در مورد خانواده
نمازی که در
نسل اول و دوم
این خانواده دیده
میشود ،تولید
ثروت در خارج از
کشور و انتقال آن
به داخل کشور،
سرمایهگذاری در
صنایع و در نهایت
هزینه کردن در
آمدها در امور
خیریه است

 60سالگی بیمارستان نمازی
شصتمین سالگرد تأسیس بیمارستان نمازی شیراز سال  1393با حضور وزیر بهداشت حسن
قاضیزاده هاشمی برگزار شــد .در این مراسم از تمبر یادبود مرحوم نمازی ،اوراق وقف مشارکت
جمعی و لوگوی بنیاد خیریه بیمارستان نمازی شیراز رونمایی شد .در بیمارستان نمازی ماهیانه
 ۱۲۰۰عمل جراحی صورت میپذیرد و روزانه  ۲۰۰نفر در اورژانس پذیرش میشوند .عمل کبد و
پانکراس در ایران ،تنها در این بیمارستان انجام میشود و این بیمارستان در این خصوص جزو ده
بیمارستان برتر در سطح جهان است.
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کارآفرین

چرخ زندگی که ایستاد
نگاهی به زندگی سید صادق سبزواری
بنیانگذار کاچیران که در 92سالگی درگذشت

در واقع تاسیس
کارخانهجات
تولید چرخ
خیاطی ایران-
کاچیران به سال
 1359بازمیگردد
ولی کارخانه تا
سال  1370عمال
راهاندازی نشد

 40روز از درگذشــت حاج سید صادق سبزواری ،روحانی کارآفرین که
بســیاری او را به عنوان پایهگذار صنعت تولید چرخ خیاطی میشناسند،
سپری شــد .کارآفرینی که در سال  1305در شــهر اهواز به دنیا آمد و از
همان کودکی هم با کســب و کار و خرید و فروش چرخ خیاطی آشنا شد،
زیرا پدرش نمایندگی فروش چرخهای خیاطی هسکوارنا را در اختیار داشت
که یکی از برندهای مشــهور و شناختهشده چرخ خیاطی در آن زمان بود.
خانواده صادق سبزواری مذهبی بودند و همین شد که در سال  1314و به
دلیل اجرای قانون کشف حجاب از سوی رضاشاه و در زمانی که سید صادق
حدود  10ســال داشــت به عراق مهاجرت کردند .زندگی در عراق و وجود
حوزههای علمیه مشــهور باعث شد که سید صادق جذب دروس مقدماتی
مذهبی شود ،البته او همچنان پدرش را در کار و کاسبی همراهی میکرد.
در آن زمان پدرش باتوجه به تجربهای که در ایران داشــت به امر فروش و
تعمیرات ماشــینآالت دوخت مشغول شد و توانست برای خودش شهرتی
دســت و پا کند .پدر سید صادق سبزواری همزمان با تحصیل فرزندش در
مدارس مذهبی ،عالقه بسیاری داشــت که او دنبالهرو خودش باشد و کار
فروش و تعمیرات ماشــینآالت دوخت را یاد بگیرد .سید صادق سبزواری
از جوانی و باتوجه به سن باالی پدر مسئولیت خانواده را برعهده گرفت .اما
زندگی خانواده سبزواری در عراق ادامه پیدا نکرد و روی خوش به خود نگرفت
زیرا با روی کار آمدن حزب بعث و صدام حسین شرایط زندگی و کار برای آنها
سخت شد و به همین دلیل هم تصمیم گرفتند به ایران بازگردند و همهچیز
را از اول شروع کنند .سید صادق سبزواری دوباره مغازه فروش چرخ خیاطی
راهاندازی کرد و در مدت  10ســال توانست دوباره میزان فروشش را از 24
دستگاه در سال به  24هزار دستگاه برساند و به بزرگترین فروشنده چرخ
خیاطی در ایران تبدیل شود.
JJفکر تولید
ســید صادق ســبزواری باوجود اینکه یکی از فروشندگان اصلی چرخ
خیاطی در بازار ایران بود و نمایندگی شرکتهای مهم را در اختیار داشت،
به خصوص برندهای اروپایی و ژاپنی ،اما همیشه به یک نقطه فکر میکرد
و آن تولید چرخ خیاطی در داخل کشور بود .در آن دوران استفاده از چرخ
خیاطی در خانهها بسیار رایج بود و سید صادق سبزواری به این فکر میکرد
که چرا باید چرخ خیاطی را که تکنولوژی خیلی پیشرفتهای هم ندارد وارد
کنیم .همین ذهنیت بود که باعث شد او در سالهای کاریاش چندباری در
این جهت گام بردارد و تالش کند تا شرایط را برای تولید چرخ خیاطی فراهم
کند .او اولین گام در این جهت را ســال  1342برداشت اما همهچیز در حد
مقدمات باقی ماند و به نتیجه نرســید .البته سید صادق سبزواری ،روحانی
کارآفرین دلسرد نشد و با پیروزی انقالب بار دیگر و این بار به همراه جمعی
از فعــاالن این صنعت به فکر راهانــدازی واحد صنعتی تولید چرخ خیاطی
در ایران افتاد .او جلســهای تشکیل داد و بهجز خودش افراد دیگری مانند
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سید محمد هاشمی ،احمد ورشوچی ،علیاکبر منزوی ،عباس منزوی ،جعفر
منزوی ،حسین میرپنهان ،بهمن قائد امینی و محمد محسنی را دعوت کرد.
این هسته اولیه درواقع هیئت موسسان نخستین واحد تولید چرخ خیاطی
در ایران بودند .آنها در جلسه تصمیم گرفتند که شرکت کاچیران را تاسیس
کنند اما رسیدن به این خواسته به همین سادگیها نبود؛ کشور درگیر جنگ
شد و عمال اجرای این تصمیم بیش از یک دهه طول کشید.
در واقع تاسیس کارخانهجات تولید چرخ خیاطی ایران -کاچیران به سال
 1359بازمیگردد ولی کارخانه تا ســال  1370عمال راهاندازی نشد .اهداف
اصلی هیئت موسس کارخانه کاچیران تولید چرخ خیاطی و گلدوزی برقی
خانگی و صادرات آن به کشورهای دیگر بود .افراد حاضر در هیئت موسس
کارخانه همچون سید صادق سبزواری همگی غیردولتی بودند .در اوایل دهه
 60ســید صادق ســبزواری به همراه دیگران زمینی را در شهرک صنعتی
البرز قزوین خریداری کردند و احداث کارخانه شروع شد .صادق سبزواری به
منظور دریافت تکنولوژی بهروز برای تولید چرخ خیاطی قراردادی با کمپانی
فاف آلمان امضا کرد و به تدریج با احداث ســاختمانها و ســالنها تا سال
 ،1370ماشینآالت و تجهیزات هم از آلمان وارد کشور و در کارخانه نصب
شــد .کارخانهای که در سال  1370با حضور وزیر صنایع سنگین وقت و با
بهرهبرداری از خطوط مونتاژ و ساخت دو مدل چرخ خیاطی افتتاح شد .البته
تکمیل پروژه کارخانه کاچیران و نصب تمام خطوط تولیدی پیشبینیشده
در آن زمان ،سال  1374به پایان رسید.
حاج سید صادق ســبزواری در خاطرات خود درباره راهاندازی کارخانه
میگوید« :از دوران كودكی و در كنار پدر كه واردكننده و توزیعكننده چرخ
خیاطی بود ،بسیاری چیزها درباره این صنعت آموختم و از همان كودكی این
فكر را در سر میپروراندم كه بتوانم سرانجام روزی یك كارخانه چرخ خیاطی
در میهن خود راهاندازی كنم .وقتی كه پس از ســالیان طوالنی این فكر را
مطرح كردم ،برای همكاران ،مقامات ذیربط اداری و حتی تولیدكنندگان
خارجی امری محال و نشــدنی تلقی میشد ،اما همزمان با انقالب اسالمی
ایران نخستین طلیعههای تأســیس این كارخانه درخشید و سرانجام این
رویداد بزرگ در ســال  1358اتفاق افتاد و به سرعت با شكلگیری قانونی
شــركت و انتخاب محل كارخانه و خرید تكنولوژی و سفارش ماشینآالت،
بهرهبرداری از كارخانه آغاز شد .كار را در ابتدا با پانصد میلیون ریال سرمایه
اولیه و  40نفر مهندس ،تكنیسین و كارگر و كارمند آغاز كردیم».

از زمان اختراع اولین دستگاه دوخت که توسط توماس سنت انگلیسی در سال  1790انجام گرفت ،ماشینهای دوخت به شدت از نظر
کارایی و بهرهوری در صنعت پوشاک بهبود یافتهاند .اولین چرخ خیاطی در ایران هم توسط مظفرالدینشاه از سفر فرنگ آورده شد
هرچند سالها طول کشید تا این اختراع جدید جای دوخت و دوز به روش سنتی را در ایران گرفت و فراگیر شد.

JJتولید چرخ خیاطی ملی
در دهه  70و  80ســید صادق سبزواری ،بنیانگذار کارخانه کاچیران،
رئیس هیئت مدیره کارخانه بود و ســید محمد هاشمی که تحصیلکرده
انگلســتان و عضو هیئت موســس و مدیره بود ،به عنوان اولین مدیرعامل
کارخانــه فعالیتمیکرد .باتوجه به اینکه محصوالت کاچیران در آن زمان
هیچگونه نام و آوازهای نداشــت و انواع چرخ خیاطیهــایخارجی بازار را
در اختیار داشــتند ،برندسازی و تجاریسازی محصوالت کاچیران اهمیت
فوقالعادهای داشت که سیدمحمد هاشمی در این حوزه فعالیت گستردهای
را انجام داده است .همچنین با تالش او که تا سال  1382مدیرعامل کاچیران
 Dتولید شد.در
بود ،برای اولین بار چرخ خیاطی ملی با نام نیوالیف  5000
دهه  70کارخانه کاچیران بیشــتر اقدام به مونتاژ میکرد ولی سید صادق
سبزواری به دنبال تولید و خودکفایی بود؛ اتفاقی که طی یک برنامه فشرده
در ایــن کارخانه رقم خورد تا جایی که در حال حاضر  85درصد تجهیزات
مورد استفاده در چرخ خیاطیهای کاچیران از سوی صنعتگران ایران تولید
میشود و این یعنی اشتغال پایدار .همچنین حاج سید صادق سبزواری به
کمک محمد هاشمی به دنبال تنوع تولید در این کارخانه بودند و همین شد
که با شرکت ژانومه ژاپن هم در سال  1377قرارداد دریافت تکنولوژی امضا
کردند و توانستند در این مجموعه محصوالت جدیدی هم تولید کنند که
نخستین آن را «یاسمین» نامگذاری کردند.
در حال حاضر  ۲۱مدل چرخ خیاطی نیوالیف ،یاسمین و ...با کیفیت باال
و کارایی بسیار متنوع و در رقابت با برندهای خارجی و البته قیمت پایینتر
از آنها در کارخانه کاچیران تولید میشود .با برنامهریزیهایی که انجام شده
تا چند ســال آینده تعداد مدلهای چرخ های تولیدی این کارخانه به ۲۵
مدل خواهد رسید .استقبال مصرفکنندگان طی سالهای اخیر موجب شده
تا محصوالت این شــرکت بیش از  ۹۰درصد بازار مصرف داخلی را به خود
اختصاص دهد .با توجه به خدمات گسترده پس از فروش ،ضمانتنامههای
دوســاله و آموزش رایگان همچنین تامین قطعات یدکی فراوان محصوالت
این شرکت مورد توجه خریداران قرار گرفته است .ظرفیت تولید این کارخانه
که تنها کارخانه تولید چرخ خیاطــی در خاورمیانه و مجهز به مدرنترین
ماشــینآالت و آخرین تکنولوژی است ،ســاالنه یکصد هزار دستگاه چرخ
خیاطی در یک نوبت و شیفت است که تا سیصد هزار دستگاه در سال قابل
افزایش اســت .یکی از مهمترین اهداف راهاندازی این کارخانه از سوی سید
صادق ســبزواری که خود و پدرش زمانی واردکننده و فروشــنده برندهای
مشهور چرخ خیاطی بودند ،صادرات چرخ خیاطیهای تولید ایران به سراسر
جهــان بود .به همین دلیل از ســال  1376در این مجموعه صنعتی واحد
صادرات راهاندازی شد و تیمی مسئول شدند تا با تحقیق و بازاریابی امکان
صــادرات چرخ خیاطیهای تولیــدی را فراهم کنند تا جایی که هماکنون
محصوالت کاچیران به بیش از  35کشــور جهــان در تمامی قارهها صادر
میشود .احداث خط مونتاژ محصوالت کاچیران در آلمان و با مشارکت یک
شرکت آلمانی ،با نام تجاری گریتزنر ( )Gritznerزمینه بسیار مساعدی را
جهت صادرات محصوالت این مجموعه به بسیاری از کشورها فراهم کرده
است .مهمترین کشــورها و بازارهایی که محصوالت کاچیران به آنها صادر
میشود ،شامل انگلستان ،ایتالیا ،فنالند ،کویت ،امارات متحده ،کشورهای
آسیای میانه و ...است.
سید محمد میرسجادی نسل سوم خانواده صادقی و نوه حاج سید صادق
سبزواری که هماکنون مدیرعامل کارخانهجات چرخ خیاطی ایران -کاچیران
اســت ،میگوید« :در کل مجموعه شرکت  ۵۰۰کارگر به صورت مستقیم
مشغولاند که در ردههای مختلف قرار گرفتهاند و کار میکنند .همچنین به
استناد آمار میتوانم ثابت کنم از محل فعالیت کاچیران حداقل  ۱۰هزار نفر

به صورت غیرمستقیم مشغول کار هستند ،چراکه برای تولید چرخ خیاطی
به قطعات زیادی نیاز داریم و طیف وســیعی از قطعهسازان ما را در این راه
همراهی میکنند تا بتوانیم محصول مورد نظر را به تولید برســانیم و روانه
بازار کنیم».
JJمشکالت اصلی صنعت تولید چرخ خیاطی
مدیرعامل کارخانه کاچیران درباره مشکالتی که این واحد صنعتی درگیر
آن است ،در مصاحبهای گفته« :ما تولیدکنندگان امروز به جایی رسیدهایم که
از دولت میخواهیم کاری به کارمان نداشته باشد و اجازه دهد به برنامهریزی
برای تولید ،عرضه و صادرات محصوالتمان بپردازیم ،اما متأسفانه رفتارهایی
دیده میشود که جز دلسردی برای تولیدکننده چیز دیگری باقی نمیگذارد.
به عنوان مثال بازار داخلی امروز سرشار از کاالهایی شده که به صورت قاچاق
سازمانیافته وارد کشور میشــوند .گمان نکنید این کاالها را چند کولبر،
شــبانه و با اسلحه وارد کشــور کردهاند .این کاالها در روز روشن از مبادی
رســمیوارد کشور شدهاند .امروز در حالیکه ما بهترین چرخ خیاطی دنیا
را به تولید میرســانیم و در مطرحترین بازارهای خارجی عرضه میکنیم،
میبینیم که در بازار ،انبوهی از برندهای مختلف چرخ خیاطی وجود دارند
که به اســم چرخ خیاطی صنعتی با تعرفه بسیار پایین وارد کشور شدهاند.
قاچاق فقط این نیســت که شما کاالیی را مخفیانه وارد کشور کنید ،بلکه
دور زدن و سوءاستفاده از قانون برای ورود برخی کاالها نیز قاچاق محسوب
میشــود ».او میگوید« :به نظرم بهتر است سیاستگذار در ابتدا خود را به
جای تولیدکننده بگذارد (که هیچوقت این اتفاق نمیافتد) و ببیند او در چه
فضایی اقدام به تولید کاالی خود میکند .یک تولیدکننده بنگاه متوســط
مجبور اســت ماهانه حقوق و مالیات صدها کارگر را به موقع بپردازد ،حق
بیمه آنان را پرداخت کند ،انواع مالیاتها از جمله مالیات بر ارزش افزوده را
بپردازد ،تسهیالت بانکی را با سود باال دریافت کند و در نهایت کاالی خود
را در فضایــی عرضه کند که ثبات در اقتصاد و تصمیمگیریها وجود ندارد.
در چنین شرایطی برخی تولیدکنندگان مجبور به حفظ خطوط تولید خود
هستند و با توجه به فضای موجود نه قادر به سرمایهگذاریهای بیشترند و
نه مایلاند کسبوکارشان را توسعه دهند .سیاستگذاران اقتصادی کشور
گاه در برخی تحلیلهای اقتصادی عنوان میکنند که بازار باید رقابتی باشد
و در بازار رقابتی محصوالت عرضه شود .ایکاش این اتفاق بیفتد ،اما پرسش
اینجاست که آیا فقط با برداشتن تعرفهها و باز گذاشتن درهای واردات ،بازار
رقابتی شکل میگیرد؟ طبیعتاً به دلیل برخی سیاستگذاریهای دولتی،
تولیدکنندگان امروز دچار برخی مشــکالت در بازاریابی ،فروش و صادرات
شدهاند .تا زمانی که اصالحات ساختاری در اقتصاد ایران اتفاق نیفتد ،هرگونه
اقدامیمنجر به تعطیلی کارخانهها و ورود کاال به قیمت بسیار باال و کیفیت
پایین خواهد شد».

احداث خط
مونتاژ محصوالت
کاچیران در آلمان
و با مشارکت یک
شرکت آلمانی،
با نام تجاری
گریتزنر زمینه
بسیارمساعدی
را جهت صادرات
محصوالت
اینمجموعه
به بسیاری از
کشورها فراهم
کرده است.
مهمترینکشورها
و بازارهایی
که محصوالت
کاچیران به
آنها صادر
میشود ،شامل
انگلستان،ایتالیا،
فنالند ،کویت،
امارات متحده،
کشورهای آسیای
میانه و ...است
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کارآفرین

جعبه موفقیت تو کجاست؟

نگاهی به زندگی بنیانگذار فروشگاه خرید اینترنتی بامیلو

او معتقد است
هرکسیباید
جعبهموفقیتش
را پیدا کند و باید
دنبال آن برود.
او میگوید:
«متاسفانه افرادی
هستندکهحتی
جعبه خود را پیدا
میکنند ولی دنبال
آن نمیروند چون
جرئتنمیکنند».
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«داستان من از اینجا شروع میشود؛  17ساله بودم که فیلم “والاستریت”،
با بازی مایکل داگالس ،خیلی در من تاثیر گذاشــت .در این فیلم او خیلی
خوشتیپ بود و هر روز صبح میرفت ســر کارش که خرید و فروش سهام
بود .اطرافش پر از مانیتور و تلفن بود و دائم کار پراسترسی را انجام میداد و
بسته به نمودارهای سیاه و قرمز که نشاندهنده باال و پایین رفتن بازار بود،
خرید و فروش میکرد .این فیلم حس خوبی به من میداد و درباره آدمی بود
که به دنبال موفقیت بود .بعد از  5بار دیدن این فیلم تصمیم گرفتم صحنه
فیلم را به اتاق خودم بیاورم که با برادرم شریک بودم و اتفاقا هم آوردم .با تمام
پساندازی که از کودکی داشتم و پو ل کارهایی که کرده بودم این کار را انجام
دادم 5 .تا مانیتور خریدم و یک خط تلفن و شروع کردم به خرید و فروش
سهام .هر صبح بلند میشدم و دائم چشمم به بورسهای مختلف جهان بود،
فرانکفورت ،نیویورک ،توکیو و ...در  5هفته  10تا کتاب اقتصادی خواندم و
تالش کردم تا از سهام سر دربیاورم ولی در نهایت به همه فامیل ،دوستان و
خانواده شــوک وارد کردم زیرا در  5هفته همهچیز را به باد دادم و  30هزار
یورو پوچ شد .نتیجه تلخ بود ولی تجربهای که داشتم خیلی جالب بود و حس
خوب و ناشناختهای برایم داشت ،آنقدر که تصمیم گرفتم بعد از دانشگاه در
این زمینه کار کنم و همین هم شد؛ بعد از فارغالتحصیل شدن جذب بانک
در لندن شدم و حاال با پول بانک و نه خودم شروع به کار کردم و پیشرفت».
اینها را رامتین منزهیان ،مرد جوانی میگوید که فارســی را با تهلهجه
صحبت میکند و برای بیان موفقیتهایش به تداکس تهران آمده اســت و
رو به چندهزار نفر که در تاالر وحدت حضور دارند ،قصه زندگیاش را مرور
میکند .فعال اقتصادیای که بزرگشده و تحصیلکرده خارج از کشور است
ولی در نهایت برای راهاندازی کســب و کار ایران را انتخاب کرده است .البته
پای او را یک اتفاق تلخ به ایران باز کرد ولی بعد تصمیم گرفت برای هدف
کاریاش به ایران بازگردد« .هر روز مثل فعالهای سهام از صبح زود و بعد از
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بیدار شدن از خواب روی موبایلم خبرها را نگاه میکردم ولی آن روز خبری
تلخ بود که من را جذب کرد .هزاران نفر خانهشــان را از دست داده بودند و
دهها نفر جانشان را؛ در ورزقان در نزدیکی تبریز زلزله آمده بود .من تا آن زمان
 26سال بود که ایران نبودم ،مادر و پدرم در کودکی به آلمان مهاجرت کرده
بودند ،ولــی آن  8صبح و در زمان خریدن قهوه حس کردم باید به ورزقان
بروم .بین  5هزار نفر زلزلهزده ،کمکهای مختلف مردمی پخش کردیم .من
از آن سفر پر از تجربه و سوال برگشتم و بعد چند ایده در تجارت الکترونیک
به ذهنم رسید و در نهایت احساس کردم که باید به ایران بیایم».
رامتین منزهیان بنیانگذار و مدیرعامل فروشگاه اینترنتی «بامیلو» است
که در ســال  1393-1392در حوزه تجارت الکترونیک کار خود را شــروع
کرد ،زمانی که دیجیکاال (مهمترین فروشــگاه خرید اینترنتی در ایران) در
اوج رشد و توسعه قرار داشت ولی این موضوع برای منزهیان مانع حضور در
بازار نشــد .شجاعتی که باعث شده است حاال با گذشت حدود  4سال20 ،
درصد سهم بازار فروش اینترنتی در کشور را در اختیار داشته باشد و بامیلو
جزو  20سایت پربازدیدکننده ایران محسوب شود .البته منزهیان به دلیل
تحصیالت مرتبط مالی بیگدار به آب نمیزند و با حســاب و کتاب پیش
میرود .او که دکترای امور مالی از دانشگاه کلن آلمان دارد ،هدف از تأسیس
این بازار اینترنتی در ایران را برقراری ارتباطات بین فروشــندگان از جمله
خردهفروشــان و عمدهفروشان و مشتریان و فراهم کردن گزینههای بیشتر
خرید برای مشتریان اعالم کرده است .او معتقد است« :بامیلو در حقیقت از
الگوی فروشگاه استفاده نکرده ،بلکه نقش تلفیقکننده بازار را ایفا میکند .اگر
بازرگانان بخواهند محصوالت خود را وارد ایران کنند نیز میتوانند از طریق
سکوی بامیلو وارد ایران شوند».
الگوی فعالیت این بازار تجارت اینترنتی در واقع شبیه جینگ دونگ چین
است؛ فروشــگاهی که کار خود را با فروش البسه کلید زد و اصال به دنبال
رقابــت غیرضروری با رقبای خود از جملــه دیجیکاال نبود .اکنون بیش از
 2000فروشــنده در بامیلو فعالیت میکنند و بیش از  200هزار نوع کاال از
طریق بامیلو به فروش میرسد .منزهیان کار را با حدود  ۱۰نفر شروع کرد
ولی خیلی زود تعداد نیروها را به  50نفر رساند و حاال بیش از  ۳۰۰نفر در
بامیلو کار میکنند که همگی جوان هستند و میانگین سنی آنها حدود ۲۵
سال است .عالوه بر این حدود  3هزار فروشنده با بامیلو ارتباط دارند و بیش
از  ۱۰۰هزار کاال در بامیلو عرضه میشود .بامیلو اپلیکیشن موبایل فعالی هم
دارد که حدود  ۳۰درصد از سفارشها از طریق این اپلیکیشن ثبت میشود.
او در گفتوگــو با خبرنــگار رادیو بینالمللی چین دربــاره مهمترین
چالشهای کار در حوزه تجارت الکترونیک در ایران گفت« :مقررات و قوانین
مربوط به تجارت الکترونیک در ایران تدوین نشده و ما نمیدانیم چه کارهایی
درست و چه کارهایی اشتباه است .همچنین برای فعالیت شرکت بامیلو باید
مجوزهای بسیاری کسب کنیم».
JJدر مسیر موفقیت هستم ولی موفق نیستم
اما اعتمادسازی برای مشتریان از خریدی که انجام میدهند ،حرف اصلی
را در بامیلو میزند ،اقدامی که باعث شده اکنون بامیلو بیش از یک میلیون

الگوی فعالیت این بازار تجارت اینترنتی در واقع شبیه جینگ دونگ چین است؛ فروشگاهی که کار خود را با
فروش البسه کلید زد و اصال به دنبال رقابت غیرضروری با رقبای خود از جمله دیجیکاال نبود .اکنون بیش از
 2000فروشنده در بامیلو فعالیت میکنند و بیش از  200هزار نوع کاال از طریق بامیلو به فروش میرسد.

عضو ثبتنامشده داشته باشد .بنیانگذار این سایت خرید میگوید« :بامیلو در
روند فروش یک مرحله کنترل و نظارت را اضافه کرد .با توجه به آنکه بامیلو
تنها در مرحله اولیه توسعه قرار دارد ،معتقدیم تمامی فروشندگان اینترنتی
قبل از تحویل کاالهای خود به خریداران باید اول آنها را به بامیلو بفرستند و
بامیلو نظارت بر کیفیت و بستهبندی کاال را بر عهده میگیرد .هدف از این
اقدام کاهش زیان برای مصرفکنندگان است .البته در آینده ما به فروشندگان
مورد تأیید و قابل اعتماد اجازه خواهیم داد که به طور مستقیم کاالهای خود
را به مصرفکنندگان بفروشند».
JJجعبهموفقیت
منزهیان معتقد است هرکسی باید جعبه موفقیتش را پیدا کند و باید
دنبال آن برود .او میگوید« :متاســفانه افرادی هستند که حتی جعبه خود
را پیدا میکنند ولی دنبــال آن نمیروند چون جرئت نمیکنند ».رامتین
منزهیان در مراسم تداکس تهران خاطرهای از تجربه شخصی خود تعریف
کرد« :چند ســال پیش من به یک خانواده از دوستانم هدیهای دادم؛ شام
خوردن در رســتوران “داینینگ این د دارک” (غذاخوری تیره و تاریک)؛ در
این رستوران نوری وجود ندارد و ممکن است در زمان غذا خوردن ،غذا روی
لباستان بریزد یا با چنگال به دستتان آسیب بزنید اما خب تجربهای جدید
اســت؛ من رزرو این رستوران را به دوستم و همسرش دادم و با دو رویکرد
متفاوت روبهرو شدم ،رفتن به این رستوران تجربه متفاوت و ناشناختهای بود،
اما در نهایت دوستم از آن ترس داشت و فکر میکرد که چرا آن را تجربه کند
و در مقابل ،همسرش فکر میکرد که تجربه ناشناخته باید جالب باشد .این
تجربه به خوبی به من نشان داد که افراد در لحظه باوجود اینکه ممکن است
عاشق یکدیگر باشند ولی تصمیمهای متفاوت میگیرند .سه سال پیش که به
ایران آمدم ( )2014و شروع کردم به اجرای ایدهام برای راهاندازی یک شرکت
اینترنتی با بیش از  500نفر مصاحبه کردم و در نهایت  50نفر را استخدام
کــردم؛ افرادی که خیلی از آنها نه تجربه داشــتند و نه حتی مارکتینگ را
میشناختند ولی امیدوار بودند .من آن زمان و در هنگام مصاحبهها متوجه
شــدم دو گروه افراد وجود دارند؛ گروهی در زمان مصاحبه دائم میپرسند:
چقدر پول میدهید؟ جایگاه شــغلی من چیست؟ دفتر کارم کجاست؟ و...
ولی در مقابل گروهی هم بودند که به دنبال تجربه کار متفاوت بودند و تجربه
کردند .به اعتقاد من تفاوت این دو گروه در امید اســت .افرادی که امیدوار
هستند ،حس خوبی دارند ،ترس از تجربه ناشناخته ندارند و به ماجراجویی
فکر میکنند و به دنبال آن هستند که تا آخر هر کاری پیش بروند».
البته نکته مهمی درباره تفاوت روش کار بامیلو با دیجیکاال و دیگر رقبای
آن وجود دارد که به «الگوی مارکت پلیس» ( )market placeبازمیگردد
زیرا این شرکت از قبل کاالیی خریداری و انبار نمیکند تا مشتری برای آن
پیدا شود ،بلکه نقش واسطه را برای رساندن کاال به مشتری بازی میکند.
«مارکت پلیس بهترین روش برای تجارت الکترونیک اســت .اگر قرار باشد
همه کاالها خریداری و انبار شــوند ،چطور میتوان فروشگاه را بزرگ کرد و
تنوع کاال ایجاد کرد؟ در حال حاضر بیش از  ۸۰درصد از کاالهای بامیلو بر
اساس مدل مارکتپلیس تأمین میشود .بامیلو یک انبار  ۱۰هزار متری دارد
و عالوه بر آن چند مرکز تقسیم کاال نیز در مناطق مختلف شهر در نظر گرفته
شده است که وظیفه دریافت کاال از سوی فروشنده و ارسال کاال به مشتریان
را بر عهده دارند .ما هرروز با بیش از  ۴۰۰فروشند ه در ارتباط هستیم تا کاالها
را به انبار بامیلو منتقل کنیم و به دست مشتری برسانیم .این اکوسیستم این
امکان را به بامیلو میدهد تا با تأمینکنندگان بیشتری در تماس باشد .در
اصل انبار بامیلو بخشی از انبار تأمینکنندگان کاال است».
منزهیان گفته هدفش کسب ســهم  50درصدی از بازار فروش آنالین

اســت و در این مســیر به دنبال ایجاد بازاری رقابتی است« .قصد داریم با
افزایش تعداد فروشندهها تنوع و تعداد کاالها را بیشتر کنیم .ممکن است یک
کاال توسط سه فروشنده در بامیلو عرضه شود ،هرکدام با شرایط خاص ارسال
یا گارانتی متفاوت تا کاربران بتوانند بر اســاس نیاز و عالقه خود از هرکدام
از فروشــندگان کاال خریداری کنند .ایجــاد تنوع در کاالها کمک میکند
تا مشــتریان ســر زدن به بامیلو را جزئی از عادتهای روزمره خود بدانند.
همچنین بخش مهمی که در بامیلو در حال گسترش بوده ،شخصیسازی
صفحات بر اساس سلیقه کاربران است .ما میخواهیم کاربران وقتی صفحه
اول سایت را باز میکنند محصوالتی را ببینند که مطابق با سلیق ه آنها است.
در حال حاضر تقریبا همه فروشگاههای آنالین ،تعویض و بازگشت کاال را برای
 ۷روز میپذیرند اما بامیلو برای  ۳۰روز بازگشت کاال را تضمین میکند و البته
قصد داریم این مدت را نیز افزایش دهیم».
رامتین منزهیان بعد از نزدیک  5سال حضور در ایران میگوید« :روزی
که آمدم ایران ،فارسی بلد نبودم اما حاال حرف میزنم و مینویسم .روزی که
کار را میخواســتم شروع کنم و به تولیدکنندگان پوشاک فروش آنالین را
پیشنهاد میدادم من را مسخره میکردند و میگفتند که خل هستم اما حاال
میبینیم که چقدر خرید آنالین لباس وجود دارد و ...من در این سالها بسیار
تجربه کردم و آموختم .من فهمیدم که هر جعبه که ســمبل زندگی است،
هم فرصت است و هم استرس و این ما هستیم که تصمیم میگیریم جعبه
خودمان چهچیزی باشد».

منزهیانگفته
هدفشکسب
سهم  50درصدی
از بازار فروش
آنالین است و در
این مسیر به دنبال
ایجاد بازاری
رقابتی است

کمپین خرید در جمعه سیاه
فروشــگاه اینترنتی بامیلو مبدأ جمعه سیاه در ایران و همزمان با تمام دنیا است .اگرچه هنوز
مشکالتی در برگزاری حراج سال (بلک فرایدی) وجود دارد و در سالهای گذشته اعتراضهایی به
خدماتی که به مشتریان داده میشود ،وجود داشته است اما این حرکت به صورت خرید اینترنتی
در ایران هم شــکل گرفته اســت و افراد در یک روز سال میتوانند با قیمت بسیار پایینتر خرید
کنند؛ اتفاقی که بسیاری از مشتریان را به خریدهای اینترنتی تشویق میکند .منزهیان میگوید:
«حراجمعــه! من عالقهمندم این مدل از فروش را ،هم در بخش آنالین و هم آفالین معرفی کنم.
اینکه یک روز در سال مردم بتوانند خوب خرید کنند و فروشندگان بتوانند خوب بفروشند .برای
همین هم سعی کردیم نامی انتخاب کنیم که نزدیک به مفهوم حراج جهانی روز جمعه باشد ».در
سال اول که بامیلو این کار را شروع کرد موفق شد  60هزار کاال بفروشد و فروشندههای بامیلو 15
برابر میانگین یک روز عادی فروش داشتند.
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کارآفرین
برتیل هالت با آموزش زبان میلیاردر شد

ثروت کلمات
زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

آهنا کیستند؟
برتیل هالت موسس
شرکت  EFاست ،یک
شرکت خصوصی که
خدماتمسافرتی،
تحصیالتیو
زبانآموزی ارائه
میدهد و بیش از 580
مدرسه و دفتر در 116
کشور دنیا دارد .او با
 7.74میلیارد دالر
ثروت در جایگاه 189
فهرست بلومبرگ قرار
دارد.

از همان زمان هنری فورد و اندرو كارنگی (بنیانگذار شــرکت
فوالد کارنگــی) در اواخر قرن نوزدهم میالدی تــا زمان ریچارد
برانسون ،بیل گیتس ،اســتیو جابز و مارك زاكربرگ در زمان ما،
حضور كسانی كه درس و دانشگاه را نیمهتمام رها كرده بودند در
فهرست ثروتمندترین افراد دنیا اصال مسئله عجیب و نادری نبوده
اســت .و البته تعجبی هم نمیكنیم وقتی بسیاری از آنها پس از
رسیدن به ثروت بخشی از آن را وقف دانشگاهها و تاسیس بنیادهای
آموزشی میكنند .اما این داستان کسی است که یک تفاوت عمده
با ســایر ثروتمندان فهرست بلومبرگ دارد .بسیاری از ثروتمندان
آشنا و ناآشنای این فهرست ثروتشان را از طریق حوزههایی بسیار
متعارف به دست آوردهاند :سرمایهگذاری و بانکداری ،تکنولوژی،
نفت و انرژی ،پوشــاک ،امالک ،معــدن ،دارو و ...اما برتیل هالت
سوئدی کسی است که به دنبال چیزی رفت که خودش به سختی
توانسته بود آن را به دست آورد :آموزش .میلیاردر شدن بر اساس
ایده آموزش زبان شاید به نظر ناممکن بیاید اما هالت توانست به این
ناممکن جامه واقعیت بپوشاند و البته در گذر زمان تبدیل شود به
غولی که بسیاری از موسسات آموزشی و گردشگری تالش کردند تا
از راهی که رفته است سرمشق بگیرند .هالت البته همچنان از همه
جلوتر است و به نظر نمیرسد امپراتوری عظیمی که او بر اساس
آموزش زبان انگلیســی به سوئدیها بنا کرد به این راحتی رقیبی

پیدا کند .کودک دیرآموزی که در نوجوانیاش امیدی به آیندهاش
نمیرفت تصمیم نداشت تسلیم باورهای دیگران شود.
JJدیرآموز
برتیل هالت در ســال  1941در استکهلم (سوئد) به دنیا آمد و
آغاز ظهورش به عنــوان یکی از ثروتمندان صاحبنام را با تمرکز
ویژه بر حوزه آموزش به دست آورد .جالب اینجاست که آموختن
سختترین کاری بود که خودش در زمان کودکی انجام داده بود.
او از کودکی مبتال به خوانشپریشــی یا همان دیسلکسیا بود که
خواندن و نوشــتن را برایش دشوار میکرد .او در بچگی از خودش
ناامید شده بود به خصوص که ناتوانیاش در یادگیری زبان انگلیسی
کامال آشکار بود.
باور همه این بود که فرد کمسوادی مانند او قرار نیست به موفقیت
چندانی در زندگی دست پیدا کند و برای همین وقتی که با گذشت
یک سال از دوره دبیرســتان ترک تحصیل کرد اطرافیانش چندان
تعجب نکردند .اما برتیل نوجوان قرار نبود وقتش را به بطالت بگذراند.
هالت کارش را با پادویی برای یک بانک ســوئدی آغاز کرد و از قضا
اینقــدر کارش را خوب انجام میداد که کارفرمایش او را برای کار به
لندن فرستاد .هنوز شش ماه از کار و زندگیاش در این شهر نگذشته
بود که متوجه شد میتواند انگلیسی را بسیار سلیس و روان صحبت
کند .او کلمهها و عبارتهــا را در جریان تعامالت روزانهاش با مردم
آموختــه بود ،بدون اینکه برای آموختــن الی کتابی را باز کرده و یا
دورهای گذرانده باشد.
زندگی در لندن سبب شد او بفهمد که تجربه زندگی واقعی در یک
کشور خارجی و با فرهنگی متفاوت فرصت فوقالعادهای است برای
آموخت بدون دردسر .اما چند سالی زمان الزم بود تا بفهمد که چگونه
میتواند این موضوع را تبدیل به هسته اصلی یک کسبوکار کند.
JJغوطهوری فرهنگی از منظر کسبوکار
هالت به ســوئد بازگشت و به مرور دوران دبیرستان را به پایان
رســاند و وارد دانشــگاه لوند شــد اما باز هم با گذشت یک سال
درسش را رها کرد .این بار دیگر به کلی با سیستم آموزش عمومی
خداحافظی کرد و فهمید که قصد دارد با زندگیاش چه کند .او در
زیرزمین خوابگاهش در دانشگاه لوند اولین طرح کسبوکارش را

برتیل هالت

یک شرکت مسافرتی را در مکزیک خرید و اولین
دفترش را در امریکای التین را افتتاح کرد.

برتیل هالت در شهر
استکهلم به دنیا آمد.

1965
1941

124

1988
1979

شرکت مسافرتی آموزشیاش را به کمک چند تن
از دوستانش در دانشگاه لوند تاسیس کرد.
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 EFبه عنوان مدرسه رسمی آموزش زبان
المپیک سئول انتخاب شد.

آموختن سختترین کاری بود که خود هالت در زمان کودکی انجام داده بود .او از کودکی مبتال به
خوانشپریشی یا همان دیسلکسیا بود که خواندن و نوشتن را برایش دشوار میکرد .او در بچگی از
خودش ناامید شده بود به خصوص که ناتوانیاش در یادگیری زبان انگلیسی کامال آشکار بود.

نوشــت :برای سوئدیهای جوانی که دوست داشتند انگلیسی یاد
بگیرند سفرهای آموزشی به انگلستان ترتیب میداد.
ســال  1965بود ،زمانی که ســفر به خاطر آموزش زبان برای
ســوئدیها چندان هم بیگانه نبود اما در آن زمان زبان فرانســه
بیشترین هوادار را در میان زبانهای خارجی در این کشور داشت.
کارآفرین جوان که خودش زبان انگلیســی را آموخته بود معتقد
بود که آموختن انگلیسی پتانسیل بیشتری برای کسبوکار دارد.
برای همین بود که تمام پساندازش (یعنی  5هزار کرون ســوئد
که در دهه  60معادل  700دالر میشــد) را برای راهاندازی ایاف
اجوکیشن فرســت ( )EFسرمایهگذاری کرد ،شرکتی که در ابتدا
عمال یک برگزارکننده تور بود.
مشتریهای شرکت نه توریستهایی که از پس هزینه سفر برای
خوشگذرانی برمیآمدند بلکه جوانان دانشجویی بودند که تقریبا
آهی در بساط نداشتند .به جای برنامهریزی معمول برای گذراندن
تعطیالت ،هالت به مشتریانش پیشنهاد تور «غوطهوری فرهنگی»
میداد و هدف از این تور کسب مهارتهای زبانی بود( .غوطهوری
فرهنگی یا  cultural immersionمفهومی آموزشی است که در
آن آموزش از طریق تعامل با فرهنگهای دیگر و مشخص کردن
روشهای آموزش بر اســاس فرهگ جدید شکل میگیرد ).برای
اینکه هزین ه این تورها تا حد امکان پایین نگه داشته شود ،میلیاردر
آینده ســوئدی اصراری بر ارائه تســهیالت رفاهی برای مشتریان
نداشــت و در عوض بر منابع کممصرف متکی بود .به عنوان مثال
اساتیدی را استخدام میکرد که میخواستند در تعطیالت تابستانی
درآمد اضافهای برای خودشان دست و پا کنند و سالنهای کلیسا
را به عنــوان کالس درس اجاره میکرد و اگر گزینه ارزانتری در
دسترس نبود کالسهای آموزشی را در اتوبوس برگزار میکرد .اگر
هم تمام ظرفیت یکی از تورها پر نمیشد اغلب دو گروه را در یک
اتوبوسمیگنجاند.
با همه اینها تا وقتی که سیستم آموزشی خارج از کالس درس به
خوبی پیش میرفت تعداد کمی از مشتریان بودند که به این شرایط
اعتراضی داشته باشند .دو سال پس از آغاز به کار  EFهالت از تمامی
اروپا مشتری جذب کرده بود .سال  1971او ساکن آلمان شد و یک
سال بعد هم دفترش در ژاپن را افتتاح کرد .تا سال  1983او کار اعزام
امریکاییها را هم به سفرهای زبانآموزی به پاریس و رم آغاز کرد.

تا سال  1974کسب و کار
شرکت شنل تحلیل رفته بود و
تنها خط تولید عطر و فروشگاه
مدی که کوکو راهاندازی کرده
بود به فعالیت خود ادامه
میدادند .همان زمان آلن ،پسر
بزرگ ژاک ،پسر  25سالهای که
چندان با کوکو شنل آشنا نبود،
از این وضع به ستوه آمد و
خانواده را راضی کرد تا مدیریت
را به او بسپارند

دارد که در  500دفتر و مدرســه مستر در  54کشور دنیا مشغول
به کار هستند.
دنیا دارد به ســمت اقتصاد دانش حرکت میکند و تحصیالت
تبدیل به کسبوکاری بزرگ شده است اما هنوز هم اغلب رقبای
 EFدر مرحله دوم نســبت به او قرار دارند .این شــرکت پیش از
برگزاری مســابقات المپیــک  2016ریو برای یــک میلیون نفر
دورههای زبانآموزی برگزار کرد ،کاری که پیش از آن هم در المپیک
 2014سوچی 2008 ،پکن و  1988سئول انجام داده بود .از سال
 2010تاکنون واحد آنالین شرکت  EFبه نام انگلیش تاون خدمات
آموزش زبان انگلیسی را برای بیشتر از  15میلیون کاربر اینترنت
مهیا کرده است.
هرچند آموزش زبان انگلیســی همچنان هسته اصلی کار این
شــرکت را تشکیل میدهد اما بخشــی از  EFپانزده زیرمجموعه
آموزشی دیگر است که از میان آنها میتوان به مدرسه بینالمللی
کسبوکار هالت اشــاره کرد که هفت پردیس در پنج کشور دنیا
دارد .آزمایشگاه آموزشی  EFمستقر در شانگهای هم یک موسسه
تحقیقاتی است که بر روی آینده آموزش تمرکز دارد و ساالنه جدول
میزان تسلط به زبان انگلیسی را منتشر میکند که معتبرترین منبع
برای مطالعه میزان مهارتهای زبان انگلیسی در کشورهای مختلف
به شمار میرود .در ردهبندی این موسسه معموال سوئد در مکان اول
قرار دارد و پس از آن دانمارک ،هلند ،فنالند و نروژ قرار میگیرند.
ســال  2008هالت بازنشستگیش را از شــرکت اعالم کرد و
پس از او پســرش فیلیپ مدیریت کار را بر عهده گرفت .از ســال
 ،2013الکس هالت هم به برادرش پیوست تا مدیریت کسبوکار
خانوادگیشان را به صورت مشترک ادامه دهند.

JJنیم قرن موفقیت کارآفرینانه
ســال  50 EF 2015ســالگی موفقیتــش در کارآفرینــی را
جشــن گرفت .یکی از افتخارات هالت این است که هرگز پولی از
سرمایهگذاران دیگر قبول نکرد ،کارش را به عنوان یک استارتآپ
از زیرزمین شــروع کرد و آن را به جایگاه یک شــرکت خدمات
آموزشی جهانی رســاند .حاال این شرکت حدود  37هزار کارمند

شرکت  EFبا همکاری اپل مدرسه آموزش
آنالین زبان (انگلیش تاون) را طراحی کرد.

زندگی در لندن
سبب شد او بفهمد
که تجربه زندگی
واقعی در یک
کشور خارجی
و با فرهنگی
متفاوت فرصت
فوقالعادهای است
برای آموخت بدون
دردسر .اما چند
سالی زمان الزم
بود تا بفهمد که
چگونه میتواند
این موضوع
را تبدیل به
هسته اصلی یک
کسبوکار کند

شرکت  EFبه عنوان سرویسدهنده آموزش
زبان در المپیک پکن انتخاب شد.

2003
1995

2008
2007

کالج کسبوکار بوستون را خرید و نام
آن را به مدرسه بینالمللی کسبوکار
هالت تغییر داد.

امریکا

اولین دبیرستان خصوصیاش را در
افتتاح کرد.
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کارآفرین
اندی بیل ،بانکدار چند میلیارد دالری و طرفدار ترامپ

قمارباز
او کیست؟

اندی بیل موسس
سهامدار عمده بیل
فایننشال یا همان
بانک بیل است که
داراییهایی به ارزش
 7.7میلیارد دالر را در
کنترل دارد .او مالک
 96درصد این هلدینگ
مالی است و با 9.35
میلیارد دالر ثروت
در رده  152فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

بود .در همان سال  76بود که ساختمانی در شهر واکو در تگزاس
را به قیمت  217هزار دالر از وزارت مســکن و شهرسازی امریک ا
خرید تا پس از بازسازی بفروشد و این کار را بعدتر هم تکرار کرد
و سود قابل توجهی نصیبش شد .از طریق همین سودها بود که
توانست در سال  1988بانک بیل را تاسیس کند.
شــیوهای که بیل در مــورد خرید و فروش ســاختمانهای
بیکارافتاده و داغان در پیش گرفته بود تنها به حوزه مســکن و
امالک خالصه نشد و آن را در زمینههای دیگری هم دنبال کرد؛
شــیوه خریدن هر چیزی که خارج از فــرم و بهدردنخور به نظر
میرســد و تبدیل کردن آن به یک دارایی خاص و پرارزش .پس
از حملههای تروریستی  11سپتامبر یک شرکت هواپیمایی در
آســتانه ورشکستگی خرید ،ســال  2005به یکی از کازینوهای
کمرونق ترامپ وام داد و در طول بحران مالی سال  2008امتیاز
چندیــن وام رهنی را خرید .بیل ســال  2006تنها  4درصد از
شرکتش را واگذار کرد و همین کافی بود تا  74میلیون دالر عاید
او شود .اما او همه ثروتش را هم از راه وام و معامله و کسبوکار به
دست نیاورده است .اندی بیل قمارباز سرشناسی است ،شهرتش
در قمار تقریبا به شهرتش در کسبوکار تنه میزند .قمازبازی که
در سال  2004از راه بازی پوکر  10.6میلیون دالر سود کرد و البته
سال  2015مبلغی بالغ بر  5میلیون دالر بر سر همین بازی باخت.

اندی بیل یکی از آن کســانی اســت که کار را از صفر شروع
و آن صفــر را تبدیل کرد به یکــی از بزرگترین ثروتهای دنیا.
اندی در سال  1952در النزیل ایالت میشیگان متولد شد .مادرش
کارمند دولت بود و پدرش مهندس مکانیک .در دوره نوجوانی پول
توجیبیاش را از طریق تعمیر و فروش تلویزیونهای قدیمی تامین
میکرد ،کار نصب سیستم امنیتی خانهها را انجام میداد و البته
سخنران ماهری بود که در تیم مناظره مدرسهاش همیشه موفق
بود .در طول دوره نوجوانی کار کرده بود و وقتی که  19ساله شد
آنقدر پسانداز داشت که توانست در شهرشان خانهای به ارزش
 6هزار و  500دالر بخرد .این اولین دارایی او بود .اما پســر جوان
با خرید یک خانه قرار نبود خوشــحال و راضی باشد .او این خانه
را به قیمت  199دالر در ماه اجاره داد و راهی دانشگاه شد .او هم
در دانشگاه ایالتی میشیگان تحصیل کرد و هم در دانشگاه بیلور.
اما کمی بعد دانشگاه را رها کرد تا روی حوزهای که از همه به آن
واردتر بود تمرکز کند :کسبوکار.
بانکدار سرشناس امروز از سال  1976از تضمینهای دولتی
برای گرفتن وام و بازگشت سود خود استفاده میکرد و آنچه سبب
شد کارش سکه شود پیش از هر چیز خرید و فروش ساختمان

JJبیل از نگاه سیاتل تایمز
روزنامه سیاتل تایمز به بخشی از زندگی و کار اندی بیل نگاهی
داشته است و در مطلبش بارها به روابط او با چهرههای سرشناس
اشــاره کرده .از نگاه سیاتل تایمز بخشــی از نوع کار او به شیوه
«الشخورها» انجام شده ،همان شیوهای که پیشتر در خصوص
خرید ساختمانهای مخروبه و تبدیل آنها به ثروت از آن یاد شد.
ترجمه بخشهایی از این مطلب را میخوانید.
راه اندی بیل برای رسیدن به عنوان میلیاردر و معامله کردن با
کسانی مانند کارل ایشان و دونالد ترامپ مستقیم از میان زاغههای
شهر نیویورک غربی در نیوجرسی گذشت .سال  1981وقتی که
بیل یک سرمایهگذار  29ســاله و شبیه به کرکس بود به سراغ
دو ســاختمان  16طبقه رفت که در مالکیت سازمان مسکن و
توسعه شهری قرار داشت .آجرهای ساختمان شکسته و ریخته

بیل عالقه چندانی به شراکت در سود ندارد و برای همین زمینههای کار صندوق اعتباری را فراهم کرد و با این
وجود زیر بار آغاز کار نرفت

دانیل اندرو بیل به
دنیا آمد.

دو ساختمان شانزده طبقه را در نیوجرسی با
مبلغ  25هزار دالر خرید.

1976
1952
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1988
1981

اولین ساختمان تحت مالکیت دولت را در واکوی تگزاس
به قیمت  217هزار دالر خرید.
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از سود حاصل از فعالیت در حوزه امالک
توانست بانک بیل را تاسیس کند.

اندی بیل در طول دوره نوجوانی کار کرده بود و وقتی که  19ساله شد آنقدر پسانداز داشت که توانست در
شهرشان خانهای به ارزش  6هزار و  500دالر بخرد .این اولین دارایی او بود .اما پسر جوان با خرید یک خانه
قرار نبود خوشحال و راضی باشد .او این خانه را به قیمت  199دالر در ماه اجاره داد و راهی دانشگاه شد.

بود و مستاجران قبلی لوازم بهدردنخورشان را داخل چاله آسانسور
انداخته بودند .بیل از چیزی که در برابرش قرار داشــت خوشش
آمد .او و یکی از شرکایش این دو ساختمان را با قیمت  25هزار
دالر خریدند و برای تعمیر ساختمان وامی به ارزش  2.5میلیون
دالر گرفتند .تعمیرات انجام شد ،بدون ینکه یک پنی از روی وام
اختصاصیافته بردارند .آنها دو سال بعد ساختمانها را به قیمت
 3.2میلیون دالر به پزشکی از اهالی نیویورک وگذار کردند .در سه
دهه گذشته این شیوهای بوده است که بیل در حوزههای مختلف
پیاده کرده است.
حضــور اندی بیل در هر حوزهای که پای وام در میان اســت
سبب شده خیلیها گمان کنند که او مدیر صندوقهای اعتباری
اســت اما در واقع بایــد او را به عنوان یک بانکدار بشناســیم.
شرکت بیل فایننشــال واقع در تگزاس مالک سه بانک است که
ســپردههایش توسط بیمه فدرال پساندازها تضمین و حفاظت
میشــود و این یعنی او سالیانه تنها یک درصد سود به سپرده
گذارانش میپردازد و از این طریق سرمایه برای کسبوکارهایش
فراهم میکند .تنها بانک زیرمجموعه او که حساب جاری دارد بانک
کوچکی در نیومکزیکو اســت که او در سال  2010خرید .باقی
شعب زیرمجموعه بانک بیل تنها حساب سپرده دارند که اداره آنها
ارزانتر تمام میشود.
بیل فهرستی از دوستان و آشنایان بسیار صاحب نفوذ دارد که
سرشناسترین آنها حاال رئیسجمهور امریک ا است که در مورد او
گفته« :او توانایی صددرصدی برای دیدن اتفاقاتی دارد که در آینده
رخ میدهند .من بانکداران باهوش زیادی را میشناسم و اندی در
صدر این فهرست قرار دارد» .او با کارل ایشان ،سرمایهگذار معروف
امریکایی معامله کرده اســت و جورج بوش ،رئیسجمهور سابق
امریکا هم پس از ترک کاخ سفید بارها از دفاتر او بازدید کرده است.
تیم ییگار ،اســتاد دانشــگاه آرکانزاس میگویــد که با همه
موفقیتهایی که بیل کسب کرده است ،میتواند از کاری غیر از
بانکداری پول بسیار بیشتری درآورد .به عقیده او بیل باید همان
کاری را بکند که به او بیشتر میآید ،مدیریت صندوقهای اعتباری
که مقررات سختگیرانه بانکها را ندارند و هزینه کمتری هم روی
دستش میگذارند« :او بابت سپردههایی که در بانکش میگذارند
هیچ سودی نمیپردازد و در عوض سود بسیار زیادی از داراییهای
تحت تملک بانک به دســت میآورد اما قول میدهم که اگر کار
بانک را کنار بگذارد پول بسیار بیشتری عایدش میشود ».اما بیل
عالقه چندانی به شراکت در سود ندارد و برای همین زمینههای
کار صنــدوق اعتباری را فراهم کرد و با این وجود زیر بار آغاز کار
نرفت و گفت« :رودررو شدن با قوانین و مقررات یک چیز است اما
اینکه هر روز قرار باشد جواب سرمایهگذاران مختلف را بدهی دیگر
غیرقابل تحمل اســت .از اینها گذشته چرا باید سودم را با کسی

شریک شــوم؟» وقتی پای تجارت و سود حاصل از آن در میان
باشد اندی بیل دیگر قمار نمیکند.
JJبانکدار ریاضیدان
سرمایهدار  66ساله امریکایی نشان داده است که در حوزههای
بســیاری تخصص دارد .از همان نوجوانی تسلطش را بر بازار کار
نشــان داد و خودش را خیلی زود به عنوان یک تاجر موفق باال
کشید .او هم قمارباز است و هم ریاضیدان ،هم در حوزه امالک
فعالیت کرده اســت و هم در زمینه فضا .برخی از نکات خواندنی
در مورد شخصیت اندی بیل را میتوانید در این قسمت بخوانید.
سال  1997با تشویق دولت امریک ا در راستای خصوصیسازی
توسعه حضور در فضا ،بیل یک شرکت فضایی تاسیس کرد تا به
تولید موشکهایی بپردازد که توانایی قرار دادن ماهوارهها در مدار
زمین را داشــته باشند .این شرکت با  200کارمند در زمینی به
مساحت  4هکتار در شهر فریسکوی تگزاس کارش را شروع کرد.
اما با ورود گروهی از متخصصان که توســط ناسا پشتیبانی مالی
میشدند ،بیل شرکت را تعطیل کرد.
اندی بیل استعداد باالیی در ریاضی دارد و به صورت خودآموز
در مورد تئوری اعداد مطالعه کرده است .سال  1993او یک فرضیه
ریاضی مطرح کرد که با نام «احتمال بیل» معروف شــد و برای
نقض آن  100هزار دالر جایزه گذاشت اما مثال نقض آن پیدا نشد.
انــدی بیل یکی از حامیان جــدی دونالد ترامپ در انتخابات
ریاســتجمهوری ســال  2016بود و به عنوان یکی از مشاوران
اقتصادی او فعالیت میکند .او تاکنون  3میلیون دالر برای پیشبرد
کمپین و برنامههای ترامپ به او اهدا کرده است.

در جریان یک تورنمنت دو روزه پوکر 10.6
میلیون دالر برنده شد.

شیوهای که
بیل در مورد
خرید و فروش
ساختمانهای
بیکارافتاده و داغان
در پیش گرفته
بود تنها به حوزه
مسکن و امالک
خالصه نشد و آن
را در زمینههای
دیگری هم دنبال
کرد؛ شیوه خریدن
هر چیزی که
خارج از فرم و
بهدردنخور به نظر
میرسد و تبدیل
کردن آن به یک
دارایی خاص و
پرارزش

همراه شریکانش دونالد ترامپ و کارل ایشان بدهی
شرکتی با نام  LightSquaredرا خرید.

2010
2004

2016
2012

همسرش سیمونا به هنگام طالق دادخواستی
بالغ بر  20میلیون دالر به دادگاه فرستاد.

در انتخابات ریاستجمهوری طرفداریاش از دونالد
ترامپ را اعالم کرد و به تیم اقتصادی او پیوست.
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کارآفرین
ریچارد لیو ،موسس دومین شرکت بزرگ تجارت الکترونیک در چین

یفروشیم
اصل م 
ریچارد لیو سال  1973در چین متولد شد و وقتی که تحصیلش در
رشته جامعهشناسی را آغاز کرد شاید نمیشد چنین آیندهای را برای او
تصور کرد .او در اوقات فراغتش محض تنوع و تمرین به نوشتن کدهای
کامپیوتری میپرداخت و همان موقع بود که حضور در دنیای تجارت
را با پا گذاشتن به حوزه رستورانداری تجربه کرد و بعد چنان شکست
ســختی خورد که تا ســالها بعد در مصاحبههای مختلف از تلخی و
تجربههای آن شکست صحبت میکرد .حاال البته به جایی رسیده است
که با اعتماد به نفس میگوید قرار است مدل کار شرکت  JD.comرا به
کل دنیا معرفی کند .او یکی از رقیبان جدی علیبابا ،شناختهشدهترین
شرکت تجارت الکترونیک در چین است اما خود لیو از جک ما آرامتر
اســت و کمتر مانند او در رسانهها حاضر میشود و خودش را به دست
خبرها میسپارد .سایت خبری نیوز  18در چین در مطلبی به زندگی
لیو نگاهی داشته اســت .در این گزارش که به زندگی و کار
موســس  JD.comمیپردازد ،بارها تاکید شده که یکی از
عوامــل موفقیت او تمرکزش بر صداقت در کار و فروش
کاالهای اصل بوده اســت .در چین که به عنوان یکی از
تولیدکنندگان کاالهای بدلی شناخته میشود ،حضور
کسانی مانند لیو مسیر کســبوکار و تجارت را عوض
کرده است .آنچه میخوانید ترجمه بخشهایی از همان
گزارش است.
ریچارد لیو پیــش از اینكه تبدیل به
میلیاردر حوزه تجــارت الكترونیك
شــود یك بازنده بود .لیو در زمان
دانشــجویی رســتورانی در پكن
بــه راه انداخت كه ســرانجامش
ورشكســتگی بود .او تقصیر این
شكســت را به گردن كاركنانش
میانــدازد كه فكر میكنــد از او
دزدی میكردهاند .دومین تالش
لیو برای حضور در بازار كسبوكار
در سال  1998انجام گرفت ،زمانی
كه او فروشگاه لوازم الكترونیك در
پكن تاسیس كرد .شاید به خاطر
ضربــهای كه پیشتر خــورده بود،

او کیست؟

ریچارد لیو موسس و

مدیر شرکت JD.com

است ،دومین شرکت
بزرگ در حوزه تجارت
الکترونیک در چین که
 220میلیون کاربر فعال
دارد .لیو با  9.14میلیارد
دالر ثروت در جایگاه
 159فهرست بلومبرگ
قرار دارد.

لیو زمانی
تصمیمگرفت
کسبوکارش را
به فضای آنالین
منتقلکندکه
بیماری سارس
در سال  2003به
صورت گسترده
در چین شیوع
پیدا کرد .اتفاقی
که سبب شد
پای خریداران
از فروشگاهها
بریده شود و
خردهفروشی در
چین به گرداب
بحران افتاد

ریچارد لیو در شهر سوکیان
در چین متولد شد.

JJكسبوكار آنالین
وقتی لیو كسبوكارش را به حیطه آنالین انتقال داد ،حوزهاش هم
وسیعتر شــد و فروش لوازم خانگی ،پوشاك و سایر كاالها را هم در
بر گرفت .تمركز بر روی «قابل اعتماد بودن» به شــركت او
 JD.comكمك كرد كه تبدیل به بزرگترین فروشــگاه
خردهفروشی اینترنتی در چین شود .چنین قابلیتی برای
مشتریان چینی كه بارها رسواییهای مربوط به كاالهای
تقلبی و حتی گاه لبنیات و داروهای م رگآور را تحمل
كرده بودند قابلیت بسیار مهمی بود.
شــیوه كار  JD.comبا برند شناختهشــده و غالب
در چین یعنی علیبابا كامال متفاوت است .گروه علیبابا
برای شــركتها و مشتریان بستری فراهم
میكند تا كاالهایشــان را به صورت
مستقیم خرید و فروش كنند و بعد
بحث ارســال و تحویــل كاال را به
شركتهای دیگر واگذار میكند.
شــركتی كه لیو تاســیس كرد
مانند یك فروشــگاه بزرگ عمل
میكند ،كاالها را از كارپردازان و
واسطههای فروش میخرد و آنها
را مجددا به خریداران میفروشد.
این شــركت پكنی جریان كاال
را از فروشــندگان اصلــی تا در
خانه مشــتریان در دســت دارد.
 JD.comبیش از  100انبار كاال

شرکت  360buyرا تاسیس کرد و کار
فروش لوازم الکترونیک را آغاز کرد.

1996
1974
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اینبار اصل كار را بر صداقت گذاشــت .او كه دیده بود سایر فروشگاهها
برای كاالهای تقلبیشان بیش از آنكه باید از مشتریان پول میگیرند
تصمیم گرفت كه فقط كاالهای اصل بفروشد .او در مصاحبهای گفت:
«به نظرم این شرایط فرصت خوبی بود برای راهانداختن نوع جدیدی از
كسبوكار ».به گفته او فروشگاهی كه تاسیس كرد در منطقه ژونگانكون
در پكن تبدیل به اولین مركزی شــد كه شركتهای حوزه تكنولوژی
میتوانستند در آنجا كاالهایشان را با برچسب قیمت عرضه كنند تا دیگر
ناچار به چانه زدن و مجادله با مشتریها نباشند.

2004
1998

از دانشگاه پکن با مدرک جامعهشناسی
فارغالتحصیلشد.
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کار خردهفروشی آنالین را شروع کرد و
با گسترش حوزه فعالیتش نام شرکت به
 JD.comتغییر پیدا کرد.

تمركز بر روی «قابل اعتماد بودن» به شركت او  JD.comكمك كرد كه تبدیل به بزرگترین فروشگاه
خردهفروشی اینترنتی در چین شود .چنین قابلیتی برای مشتریان چینی كه بارها رسواییهای مربوط به كاالهای
تقلبی و حتی گاه لبنیات و داروهای م رگآور را تحمل كرده بودند قابلیت بسیار مهمی بود.

دارد و هزاران ماشــین قرمزرنگ تحویل كاال كه عالمت مشخص آنها
تصویر كارتونی یك سگ خندان است كه نامش را جوی گذاشتهاند.
لیو گفته است كه تجربه فاجعهبار او از اواسط دهه  90كه ه مزمان
با تحصیلش در دانشگاه پكن رســتورانداری میكرد درسی سخت و
دردنــاك بود كه به او درباره اهمیت صداقت در كســبوكار آموخت.
«دلهدزدی و رسیدهای جعلی فراوان بودند .یكی از كارمندانم بابت جوانه
لوبیا  2یوآن پرداخته بــود در حالی كه از من  4یوآن بابت آن گرفت،
صندوقدار و باقی كاركنان هم وقتی كه میتوانســتند پول از صندوق
برمیداشتند».
JJتغییر چهره تجارت در چین
لیو بخشــی از موج رهبران تجارت چینی اســت (از حوزه تجارت
الكرونیك گرفته تا گردشگری و تلفنهای همراه) كه موتور حركت سریع
چین و تبدیلش به دومین اقتصاد بزرگ جهان هستند .برجستهترین
آنها موسس علیبابا یعنی جك ما است كه پس از فروش  25میلیاردی
سهام شــركتش در بازار بورس تبدیل یه یك ستاره رسانهای در غرب
شد .یكی دیگر از این چهرهها وانگ جیانلین ،رئیس گروه واندا است كه
در سال  2012سینماهای زنجیرهای  AMCامریكا را خرید .سال 2013
میزان ثروت چینیهای ثروتمند فهرســت فوربز به  213میلیارد دالر
رسید و بعد از امریكا در رتبه دوم بیشترین ثروت در این فهرست دست
یافت .نكته اینجاست كه بسیاری از میلیاردرهای امریكایی این فهرست
جایگاهشان را مدیون ارثیههایی هستند كه به آنها رسیده در حالی كه
تقریبا تمامی چینیهای حاضر در این فهرست ثروتمندان خودساخته
هستند .از این میان لیو جزو كسانی است كه قبل از  40سالگی توانست
از مرز ثروت یك میلیارد دالری عبور كند.
 JD.comبه عنــوان قدرتمندترین رقیب علیبابا در حوزه تجارت
الكترونیك ظاهر شده است و موسسه تحقیقات بازار فورستر مستقر در
امریكا اعالم كرده اســت كه این شركت میتواند تا سال  2020به رقم
فروش ســالیانه  1تریلیون دالر دست پیدا كند .این افزایش سوددهی
نشانگر ظهور سریع مشتریانی ثروتمندتر و با درخواستهای بیشتر در
بازار چین اســت .پیش از اینها خریداران آنالین عادت داشتند تنها به
قیمتها توجه كنند و آمادگی دریافت كاالهای تقلبی و یا بیكیفیت
را هم داشــتند اما امروز آنها آمادهاند تا هزینه كیفیت را بپردازند و به
ســمت تاجرانی میروند كه میتوانند چرخه تامین كاالها را كنترل و
شكایتهای مشتریان را رفع و رجوع كنند.
تعــداد كاركنان  JD.comبه بیش از  150هزار نفر میرســد كه
بخشی از آنها بازرسانی هستند كه كیفیت كاالها را زیر نظر دارند .مركز
تماس این شركت  7هزار نفر را برای رسیدگی به شكایتهای مشتریان
به كار گرفته است .این شركت همچنین یك مركز خرید اینترنتی را اداره
میكند كه در آن  60هزار نوع كاال از جمله پوشــاك و برندهایی مانند
ینیكلو و گپ به فروش میرسد .فروشندگانی كه میخواهند با شركت

كار كنند به دقت زیر نظر گرفته میشوند و در صورت ارائه كاالی تقلبی
ممكن است تا مبلغ  1میلیون یوآن ( 160هزار دالر) جریمه شوند.
لیو هر ســال در ماه ژوئن و به مناسبت سالگرد تاسیس JD.com
یك روز به عنوان راننده تحویل بستههای سفارشی كار میكند و معموال
مشتریان هم متوجه نمیشوند كه چهكسی در لباس راننده بسته آنها
را تحویل داده است.
لیو به لحاظ شخصی آدم با اعتماد به نفسی است او برخالف کارآفرینان
چینی همسن خودش که انرژی زیادی از خود نشان میدهند ،آرام است.
او موقر است و قیافه پسرانهای دارد اما نگاهش نگاه مردی بزرگتر از سن
و ســال اوست .او در مورد انتخاب جوی ،همان سگ کارتونی که روی
ماشینهای تحویل کاالی شرکت نقش بسته در مصاحبهای خندید و
گفت« :به نظرتان بامزه نیســت؟ این لوگو نماد وفاداری  JD.comبه
مشــتریان است و از طرفی انتخاب شد چون میخواستیم شرکتی که
کاالهایش پیش از این بیشتر به درد مردان عشق تکنولوژی میخورد،
برای زنان هم نمادی دوستداشتنیتر داشته باشد».
 JD.comکوچکتر از علیبابا است اما سرعت رشدش بیشتر است.
لیو زمانی تصمیم گرفت کسبوکارش را به فضای آنالین منتقل کند
که بیماری ســارس در سال  2003به صورت گسترده در چین شیوع
پیدا کرد .اتفاقی که سبب شد پای خریداران از فروشگاهها بریده شود و
خردهفروشی در چین به گرداب بحران افتاد .کسبوکار لو در فاز آنالین
گسترش پیدا کرد و به مرور نام  360 buy Jingdongبه خود گرفت،
نامی که از سال  2014به  JD.comتغییر پیدا کرد.
حاال بر اساس اطالعاتی که شرکت منتشر کرده 200 ،میلیون نفر
کاربر فعال از این سایت بازدید میکنند تا خریدهایشان را از طریق آن
انجــام دهند ،خریدهایی که از لوازم خانگی تــا کتاب و لباس را در بر
یگیرد.
م 

وارد حوزه ارسال و
تحویل کاال شد.

ریچارد لیو پیش
از اینكه تبدیل به
میلیاردر حوزه
تجارتالكترونیك
شود یك بازنده
بود .لیو در زمان
دانشجویی
رستورانی در پكن
به راه انداخت
كه سرانجامش
ورشكستگی
بود .او تقصیر
این شكست را به
گردن كاركنانش
میاندازد كه فكر
میكند از او دزدی
میكردهاند

شرکت سهامش را در بازار
امریکا عرضه کرد.

بورس

2013
2014

2007
حدود  125میلیون دالر از سهام شرکتش را به هلدینگ
کینگدام متعلق به شاهزاده الودید از عربستان واگذار کرد.
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کارآفرین

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

صفر تا یک
پیتر تیل

کتاب «صفر تا یک» با طرح یک فرضیه بسیار بحثبرانگیز شروع میشود« :رقابت
مخصوص بازندهها اســت» .فرضیهای که میگوید کارآفرینان به جای حضور در بازار
رقابتی باید در پی خلق انحصار تجاری باشند .منظور پیتر تیل البته انحصاری حاصل از
تمایز است .نویسنده تاکید دارد که کپی کردن از یک محصول موجود در بازار شما را در
موقعیت رقابت با شرکتهایی قرار میدهد که همین حاال در بازار حضور دارند و احتماال
از شما جلوتر هســتند و کارآفرینان نباید خود را در چنین موقعیتی قرار دهند .پیتر
تیل موسس پیپال است ،یکی از سرشناسترین سایتهای حوزه تجارت الکترونیک و
انتقال اینترنتی پول در دنیا است و البته موسس دفتر پاالنتیر که در حوزه تحلیل داده
فعالیت دارد .او در کتابش از این میگوید که به جای افزودن به آنچه در حال حاضر در
بازار موجود است باید به دنبال کاال یا خدماتی نو بود .فارغ از اینکه خواننده با نوع نگاه
تیل موافق باشد یا نه ،این کتاب حاوی نکات بسیار مهمی در دنیای کارآفرینی است و
ایدههای فراوانی برای اندیشیدن و بحث کردن به خوانندگان میدهد.

یک میلیارد دالرِ اول
از همه سختتر است
پیکنز
توماس بون ِ

کتاب «یک میلیارد دالر اول از همه سختتر است» داستان رئیس سابق شرکت  BPرا
روایت میکند ،یکی از شرکتهای سرشناس حوزه مدیریت مالی و سرمایهگذاری .روایت
این کتاب شــرح چگونگی غلبه او بر چالشهای شخصی و فردی تا رسیدن به موفقیتی
بزرگ است .این کتاب خواننده را به دهه  80میالدی میبرد ،دورانی که سیاست حمله به
شرکتها یکی از استراتژیهای مورد استفاده سرمایهگذاران بود .این سیاست بر پایه خرید
سهم زیادی از یک شرکت و بعد آغاز تاثیرگذاری بر روی سیاستگذاریها ،مدیران اجرایی
و رأی ســهامداران شــکل گرفت و پیکنز در آن زمان به خاطر موفقیتش در این سیاست
شهره بود .ماجرای او تا سالهای اخیر و تبدیل شدنش به یکی از هواداران استقالل امریکا
در حوزه انرژی ادامه پیدا میکند .هر بخش از این کتاب با کلمهها و جمالتی در مورد برنده
بودن ،زندگی و کسبوکار آغاز میشود ،توماس بون پیکنز نام این جمالت قصار را «بونیزم»
گذاشته است ،یعنی راه و روش پیروی از مکتب بون .به عنوان مثال او مینویسد« :من خیلی
زود آموختم که باید بر طبق قوانین بازی کرد ،اگر تقلب کنی مزه بازی از میان میرود».
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به من بگویید ِتد
تد ترنر

تــد ترنر چندین کســبوکار را هدایت کرده و بــر روی ایدههای کارآفرینانه
سرمایهگذاری کرده است .با این حال همه چهره و نام او را بیش از هرچیز به عنوان
موسس سایت خبری سیانان میشناسند و مالک سابق شرکت آتالنتا ب ِریو که
تولیدکننده حرفهای لباس و لوازم ورزش بیسبال بود.
در این اتوبیوگرافی ،ترنر مسیر غیرمتعارفی را که برای رسیدن به موفقیت
طی کرده روی کاغذ آورده مســیری که از اخراج از دانشگاه براون شروع شد.
او در این کتاب شــرح داده است که چگونه مدتی شــرکت پدرش را که در
زمینــه تولید و اجاره دادن بیلبوردهای خیابانی فعال بود ،اداره کرده و پس از
آن به داستان اصلی میرسد :چگونه یک دفتر خبری کوچک را تبدیل به یک
امپراتوری رســانهای کرد .در این کتاب او در مورد روابط شخصی او از جمله
نوع رابطهاش با پدرش و آشــنایی و رابطهاش با جین فوندا ،هنرپیشه معروف
امریکایی توضیح داده است.

مستقیم از دل
مایکل دل

مایکل دل در  19ســالگی کالج را ترک کرد تا با هزار دالر سرمایه اولیهای که
داشت شرکت خصوصی ساخت کامپیوترش را تاسیس کند ،شرکتی که حاال به نام
دل در همه دنیا شهرت دارد .او در  27سالگی توانست عنوان جوانترین مدیرعامل
فهرست  500نشریه فورچون را به خود اختصاص دهد.
در کتاب «مســتقیم از دل» این کارآفرین میلیاردر در مورد دوران کودکی و
جوانی و مسیری که تا رسیدن به این موقعیت پیموده است و همچنین چگونگی
گســترش کســبوکارش تئوریاش در مدیریت توضیح داده است .توضیحات
ارزشــمندی که میتوان درسهای مدیریت بسیار مهمی از آنها آموخت .در این
کتاب با استرات ِژیهای یکی از موفقترین مدیران دنیا آشنا میشوید که مرور آنها
میتواند جلوی خطاهای شــما را بگیرد ،خطاهایی که معموال در شرکتها بهای
گزافی برای آنها باید پرداخته شود.

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

درسهایی از ژاپن

تاداشی یانای و چند نکته در مورد موفقیت در کسبوکار

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه

تاداشی یانای ،موسس و مدیرعامل شرکت یونیکلو است .ثروتمندترین تاجر ژاپنی که با فروشگاههای زنجیرهای پوشاکش به شهرت و ثروت رسید .او
که توانست در ژاپن جلوتر از رقیبهایی مانند اچاندام و گپ بایستد بخشی از عوامل موثر در موفقیتش را با کارآفرینان به اشتراک گذاشته است .این
درسها در قالب مقالهای در سایت وولکان پست منتشر شد که ترجمه خالصهای از آن را در این بخش میخوانید.

JJاز شکست نترسید
تاداشی یانای معتقد است که آدمها معموال از شکست میترسند و برای همین
است که به موفقیت نمیرسند .او اشاره میکند که اگر کسی شکست نخورد و از
شکستش نیاموزد نمیتواند موفق شود .اولین حضور یونیکلو در چین ،امریک ا و بعد
هم اروپا شکست بزرگی با خود به همراه آورد .یانای میگوید« :بعد از شکست
شعلهای در دلم روشن شد .به شکست نباید به چشم شکست نگاه کرد باید
آن را به عنوان یک چالش دید».
JJدشمنتان را بشناسید
رقیبهایتــان را زیر نظر بگیرید .ثروتمندترین تاجر ژاپنی میگوید
که برندهای بینالمللی مانند اچاندام ،مارکس اند اسپنسر و گپ را مورد
بررسی و مطالعه قرار داده تا ببیند که کجای کار را درست انجام میدهند
و کجا را اشتباه و از این بررسیها آموخته است.
با این حال نباید در حین بررســی دیگران خودتان را محدود
کنید .ســعی کنید نمونههایی خارج از محیط امنی که برای
خودتان ساختهاید پیدا کنید تا بتوانید بهتر از آنچه در سایر
بازارها میگذرد سر دربیاورید ،این بازارها ممکن است در
آینده تبدیل به رقیب و دشمن شما بشوند.
JJخوب بودن همیشه هم جواب نمیدهد
گاهی به جای خوب بودن باید سرســخت
باشــید ،چه با خودتان و چه با کارکنانتان.
این مدیرعامل ژاپنی معتقد اســت که اگر
کارمندان را به چالش نکشــید ،رشد پیدا
نمیکنند .او هشدار میدهد که رئیسانی
که آدمهای خوبی به نظر میرسند ممکن
است در واقع روسای بسیار بدی باشند چون به
شما انگیزه و محرک الزم برای پیشرفت و کار بهتر
یدهند.
را نم 
JJتغییر یا مرگ
تغییر کنید یا بمیرید ،این شعار تمامی کارمندان یونیکلو

اســت .به عقیده یانای تغییر یک امر حیاتی است« :حتی شرکتی مثل  IBMهم
در گذشته محصوالتی مانند دستگاه برش گوشت و کارت پانچ (یکی از روشهای
قدیمی برای ورود اطالعات به رایانه و سایر وسایل الکترونیکی و مکانیکی) تولید
میکرد ».اگر نتوانید تغییر کنید جان سالم به در نمیبرید .تغییر و منطبق
شدن با شرایط از نکات اصلی برای ماندن در بازی کسبوکار هستند.
JJتصادف میتواند یک فرصت باشد
اشتباهها همیشــه هم بد نیستند بلکه میتوانند تبدیل به
فرصت شوند .یونیکلو در شــروع کار در هنگکنگ به ثبت
رسیده بود و نام برند به اشتباه هجی شد .قرار بود نام شرکت
( Unicloپوشاک تک) باشد اما به اشتباه با نام  Uniqloثبت
شد .تاداشی یانای به جای عصبانی شدن فکر کرد که امالی جدید
نام شرکت جالبتر اســت و او را بیشتر متمایز میکند و
اینگونه بود که این شرکت متولد شد.
JJعیبی ندارد اگر از اول شروع
کنید
وقتی متوجه میشــوید راهی که در
پیش گرفتهاید ممکن اســت راه درست
نباشد هیچ عیبی ندارد اگر از اول شروع
کنید .وقتی یونیکلو کارش را شــروع کرد
قصدش این بود که پوشــاک باقیمانده از
انبارهای لبــاس را بخرد و به قیمت پایین
به مشتریان بفروشد اما کیفیت این لباسها
آنقدر پاییــن بود که ســود چندانی نصیب
شرکت نمیکرد .برای همین یانای تصمیم گرفت
خط تولید پوشاک خودش را راه بیندازد و کیفیت
تولیدات را کنترل کند .این تصمیم به معنای شروع
دوباره با یک هدف تازه بود اما او مصمم به انجام
ایــن کار بود و بعدتر با موفقیت عظیمی که به
دست آورد پاداش این شروع دوباره را دریافت
کرد.

تجـربــه

سقوط ستاره والاستریت

نگاهی به ورشکستگی انرون ،یکی از بزرگترین شرکتهای انرژی در امریکا
انرژي بسيار هوشمندانه بود و به صورت كلي به نفع مشتريان است.
JJانرون كجاي راه را اشتباه رفت؟
همانگونه كه بــراي اغلب كارآفرينان ماجراجو اتفاق ميافتد ،انرون هم
دچار غرور شد .مديران شركت به اين نتيجه رسيدند كه اگر قادر به معامله
انرژي هســتند پس در اين فضاي بازار مجازي ميتواند هر چيزي را در هر
جايــي معامله كند .كاغذ روزنامه ،زمان تبليغات تجاري در تلويزيون ،بيمه،
انتقال سريع دادهها و ...همه به قراردادهايي تبديل و به سرمايهگذاران فروخته
ميشــدند .انرون ميلياردها دالر را به پاي اين ســرمايهگذاريها ريخت كه
برخيشان شكســت خوردند .بعدا مشخص شد كه انرون در سرمايهگذاري
خوب اســت اما در حوزه اجرا فاجعهبار عمل ميكند .انرون مدتي توانســت
ناكاميهاي خود را به صــورت خالقانهاي پنهان كند اما در نهايت حقيقت
آشكار شد و شركت سقوط كرد.

وقتي انرون كارش
را شروع كرد
توليدگازطبيعي
و برق در انحصار
شركتهاي تحت
كنترل دولت قرار
داشت كه اغلب
ناقص و ناكارآمد
بودند .انرون با
استفاده از جادوي
والاستريت
توانستمنابع
انرژي را به
ابزار اقتصادي
تبديل كند كه
ميتوانست در
بازار بورس خريد
و فروش شود .اين
قراردادهاي مالي
منابع ثابت با قيمت
قابل پيشبيني را
براي مشتريان
تضمينميكرد
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ســال  2002شرکت انرون ورشکست شد .خبری که تا باالترین مقامات
دولتی امریکا را برافروخته کرد و مانند آواری بر ســر ســهامداران فرود آمد.
شــرکت انرون که در سال  1985از ادغام دو شرکت گاز هوستون و شرکت
اینترنورث متولد شــده بود در دهه  90میالدی به ســرعت تبدیل به یکی
از پرهوادارترین شــرکتهای بازار بورس شــده بود و امپراتوریاش به نظر
پایانناپذیر میآمد .بسیار پیش از اینکه خبر ورشکستگی این شرکت اعالم
شود ،زیانها ،اشتباهها و کسریها شروع شده بود اما همه این موارد با زیر پا
گذاشتن برخی از قوانین و پنهان کردن حقایق از سهامداران ،مسکوت ماندند.
شــرکتی که مدتها به عنوان نوآورترین شرکت امریکایی شناخته میشد
سرانجام در سال  2002سقوط کرد و مورد بررسیهای کیفری و قضایی قرار
گرفت .آنچه در این بخش میخوانید ترجمه مقالهای اســت در مورد پرونده
شرکت انرون که در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسید .این مقله نگاهی
داشته اســت به علل سقوط این شرکت ،روابط مدیران آن با دولت امریک ا و
درسهایی که از این ورشکستگی تاریخی میتوان گرفت.
انرون يك شــركت با مدل اقتصاد جديد بود ،شركتي با فرمول «فراتر از
چارچوب بينديش» و تغيير الگوي تجارت و كشف بازارهاي تازه .در واقع اين
شركت توسط مجله فورچون و چهار سال متوالي به عنوان نوآورترين شركت
امريكا معرفي شــد .حاال اين شركت يك شركت ورشكسته است .انرون چه
ميكرد؟ اين شــركت كارهاي بسياري ميكرد اما اصليترين كارش خريد و
فروش انرژي بود .اما كجاي اين كار نوآورانه است؟
وقتي انرون كارش را شروع كرد توليد گاز طبيعي و برق در انحصار
شركتهاي تحت كنترل دولت قرار داشت كه اغلب ناقص و ناكارآمد
بودند .انرون با استفاده از جادوي والاستريت توانست منابع انرژي را به
ابزار اقتصادي تبديل كند كه ميتوانست در بازار بورس خريد و فروش
شود .اين قراردادهاي مالي منابع ثابت با قيمت قابل پيشبيني را براي
مشتريان تضمين ميكرد .حاال وقت مناسبي است كه مكث كنيم و
از ماجراي انرون درس بگيريم .اين شرکت كارهاي احمقانه و عجيب
و غريب بسياري انجام داد اما معرفي قوانين عرضه و تقاضا در حوزه

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوچهار ،مرداد 1397

JJانرون چگونه اشتباهاتش را پنهان كرد؟
انرون براي اينكه افســانهاش را زنده نگه دارد و ارزش سهامش همچنان
رو به افزايش باشــد ،مجموعهاي از شراكتهايي را خلق كرد كه ميتوانست
زيانهايش را در سايه آنها پنهان كند و در مواردي هم درآمدهاي خيالي ابداع
كرد .والاستريت ژورنال يكي از نمونههاي درخشان اين شيوه را در مطلبي به
عنوان مثال آورده است« :انرون پولي را بر روي يك سرمايهگذاري مشترك با
بالكباستر (شركت سرشناس اجاره فيلمهاي ويدئويي) گذاشت تا كار اجاره
آنالين فيلم را شــروع كنند .اين معامله هشت ماه بعد شكست خورد اما در
اين مدت انرون مخفيانه با بانك كانادا وارد شراكت شد .اين بانك به ازاي سود
 10ساله اول انرون از محل سرمايهگذاري در حوزه فيلم 115 ،ميليون وام در
اختيار اين شــركت گذاشت .معامله با بالك باستر (كه خودش از نمونههاي
برجســته شكست تجاري شد) حتي يك پني هم سود نداشت اما انرون وام
دريافتي از بانك كانادا را به جيب زد».
JJاپليكيشنقاتل؟
اپليكيشــن قاتل )Killer Applicationیا به اختصار  Killer Appبه
نرمافزارهایی اطالق میشود که محدود به یک پلتفرم خاص بوده و به دلیل
جذابیت و محبوبیت باال یا نیاز شــدید کاربران به آن نرمافزار ،باعث میشود
پلتفرم مورد نظر با اقبال بســیار باالیی روبهرو شود) شانس طاليي دنياي
جديد بود (آقاي ل ِي از مديران انرون به معامله بالك باستر عنوان اپليكيشن
قاتل دنياي ســرگرمي را داده بــود) .گاهي اين اصطالح نه به معناي كاال يا
خدمات جديد بلكه به معناي يك راه فرار درست و حسابي بود .در دهه 90
خيليها معتقد بودند كه اين اصطالح قدرت محرك دارد.
والاســتريت هاليوود دنياي جديد بود ،پذيرفتن ريسك نقش هورمون
تستوســترون را بازي ميكرد و لو دابس (مجــري برنامه معروف اقتصادي
 money lineدر شبكه  )CNNحكم لئوناردو ديكاپريو را داشت .حسابداران
خود را به عنوان مشاور معرفي ميكردند و مزدا مياتا ميخريدند .و در چنين
فضايي انرون چقدر پرهوادار بود .مجله فورچون ســال  2000شــركتهاي

همانگونه كه براي اغلب كارآفرينان ماجراجو اتفاق ميافتد ،انرون هم دچار غرور شد .مديران شركت به اين نتيجه رسيدند كه اگر قادر به معامله انرژي
هستند پس در اين فضاي بازار مجازي ميتوانند هرچيزي را در هرجايي معامله كنند .كاغذ روزنامه ،زمان تبليغات تجاري در تلويزيون ،بيمه ،انتقال سريع
دادهها و ...همه به قراردادهايي تبديل و به سرمايهگذاران فروخته ميشدند

قديمي انرژي را در مقايســه يا انرون اين گونه توصيف كرد« :اين شركتها
مانند يك مشــت آدم قديمي بودند كه دارند در اتاقي همراه با همسرانشان
با آهنگهاي غمگين و صداي خوانندهاي مثل گاي لومباردو ميرقصند كه
ناگهان الويس پريسلي جوان از نورگير خانه به درون ميپرد ».در اين استعاره
انرون قرار بود نقش الويس را داشته باشد اما نويسنده مطلب فراموش كرد كه
بنويسد الويس خودش را با پرخوري به كشتن داد.
JJآيا انرون بابت استفاده از نفوذ سياسي هزينه ميكرد؟
كارها در واشــنگتن اينطوري پيش نميروند .انرون براي «دسترسي»
هزينه ميكرد و نقش پول اين بود كه درها را باز كند! (احتماال توجيه اين كار
اين بود كه :اگر دولت كارها را به روش انرون انجام دهد بسياري از مردم بسيار
بسيار ثروتمند ميشوند و بعد خيلي خيلي از رهبران زيركي كه اين امكان را
فراهم كرده بودند قدرداني ميكنند ).اگر ميخواهيد بدانيد كه آيا دولت بوش
در حق انرون لطفي كرده يا نه بايد بدانيد كه بله! لطفي كه از ســوي دولت
كلينتون و هردو جناح محافظهكار و دموكرات در كنگره هم شامل حال اين
شركت شده بود .از جمله اين لطفها سياستگذاريهايي با امكان گريز براي
اين شركت و برخي عوامل تعديلكننده قانوني بود كه به صورت اختصاصي
براي انرون تعريف شدند .بيشتر آنچه در واشنگتن براي كمك به درخشش
بيشــتر انرون انجام شد بسيار آشكار بود .سياستمداران قوانين دولتي را دور
زدند و به صورت روشمند روي ركودهاي مالي اين شركت سرپوش گذاشتند
تا منافع جمع كوچكي از سرمايهداران محفوظ بماند .آنها نوعي فرهنگ مبتني
بر احتكار در بازار بورس به وجود آوردند و حتي براي والاســتريت تقاضاي
بودجه امنيت اجتماعي دادند .و البته سياســت كاهش ماليات را اجرايي اما
نظارت بر بازپرداخت ماليات را متوقف كردند.
ســوال اینجاســت :مگر بازار آزاد به معنای برداشتن دولت از مسیر کار
نیست؟ بله و خیر .طرفداران بازار آزاد به کاهش قوانین و مقررات باور دارند.
انرون هم به کاســتن از قوانین سر راه شــرکت باور داشت .این شرکت این
قدرت را داشت که با البیگری ،خطوط انتقال برق ایالتی را به سیطره دولت
فدرال درآورد ،این کار با اصول بازار آزاد نمیخواند اما کار انرون را به شــدت
سادهتر میکرد .این شرکت همچنان برای سختگیرانهتر شدن قوانین مربوط

حقایقی در مورد انرون
پرونــده انرون آنقدر جنجالــی و بزرگ بود که رســانههای مختلفی آن را پوشــش دادند.
پیچیدگیهای مالی این پرونده بسیار زیاد است .شبکه سیانان به صورت خالصه مهمترین نکاتی
را که باید در مورد رسوایی این شرکت بدانید فهرست کرده است:
انرون در سال  2002توسط مجله فورچون به عنوان پنجمين شركت بزرگ امريكايي معرفي شد.
در حالي كه اين شركت در سال  2001دچار ورشكستگي شد.
يك مقاله مستقل در سال  2002با جزئيات توضيح داد كه چگونه مديران اين شركت ميليونها
دالر از طريق شراكتهاي پنهان و پيچيده در انرون به جيب زدند در حالي كه در گزارشهايي كه
به سهامداران ميدادند از رونق تورمي ميگفتند.
مديران اين شركت از جمله كن ل ِي و جفري اسكيلينگ به جرم كالهبرداري محاكمه شدند.
افراد كليدي شركت پيش از اعالم ركود قطعي درآمدهاي انرون ،سهامشان را فروخته بودند.

به آلودگی هوا البی کرد چون راهی پیدا کرده بود که از راه «اعتبار انتشــار»
پول درآورد (مجوز یا گواهی قابل معامله برای خروج یک تن دیاکسید کربن
یا هر نوع گاز گلخانهای دیگر) .در انتهای کار هم به نظر میرسید که شرکت
به دنبال کمک مالی برای جلوگیری از ورشکستگی است.
یکی از اصول اساسی ســرمایهداری این است که گردانندگان شرکتها
تحت نظارت قوانین بازار قرار میگیرند ،قوانینی که توسط سهامداران وضع
میشوند .اگر قرار باشــد به سهامداران در مورد وضعیت شرکت دروغ گفته
شود این اصل نقض میشود .اینجا باید یکی دیگر از درسهای پرونده انرون
را مرور کرد :هرکسی را که با صدای بلندتر فریاد بازار آزاد سر میدهد با دقت
بیشتری زیر نظر بگیرید.
اما ســرانجام دولت زیر بار کمک مالی به انرون نرفت؟ خیر! دولت دلش
نمیخواست روی عرشه کشتی در حال غرق شدن بایستد .این آخرین درسی
اســت که میتوان از ورشکستگی شــرکت محبوب دولت گرفت :وقتی که
تجارت و سیاست رودرروی هم مینشینند پای رابطه عاطفی در میان نیست،
پای معامله در میان است.

یکی از اصول
اساسی
سرمایهداری
این است که
گردانندگان
شرکتهاتحت
نظارت قوانین بازار
قرار میگیرند،
قوانینی که توسط
سهامداران وضع
میشوند .اگر قرار
باشد به سهامداران
در مورد وضعیت
شرکت دروغ گفته
شود این اصل
نقض میشود.
اینجا بایدیکی
دیگر از درسهای
پرونده انرون را
مرور کرد :هرکسی
را که با صدای
بلندتر فریاد بازار
آزاد سر میدهد با
دقت بیشتری زیر
نظربگیرید
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چند توصیه به زنانی که به دنبال جایگاه مناسب خود در دنیای مدیریت هستند

از سد خودتان بگذرید
مراقب نحوه حرف
زدنتان باشید .از شر
جملههاییمانند
«خیلیمتاسفم
که »...خالص شوید.
دقت کنید که چند
بار معذرتخواهی
کردهاید و از خودتان
بپرسید که آیا این
عذرخواهی واقعا
الزم بوده است یا
اینکهتبدیلبه
عادتی شده است
که باید آن را کنار
بگذارید
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جهان در حال تغییر است .از آغاز قرن بیستم آهنگ این تغییرات
در صنعت و تکنولوژی و ســبک زندگی و کسبوکار آغاز شد و به
مرور ســرعت بیشتر و بیشتری گرفت .حاال در قرن بیست و یکم
دامنه این تغییرات خودش را در نحوه ارتباطات و تجارت و زندگی
روزمره نشــان میدهد .در این میان یکی از تغییرات عمده نحوه
حضور زنان در مراکز علمی و بازار کار بوده است .زنان با تحصیالت
باال و مهارتهای کافی در کسبوکار باید با مردانی به رقابت بپردازند
که قرنها اســت تمرین حضور در تجارت داشتهاند و همین است
که وقتی پای زنان به میان میآید سرعت تغییر انگار کمتر از سایر
حوزهها است .با تمام دستاوردهای بشر در حوزه حقوق زنان ،هنوز
و همچنان قوانین نانوشته بسیاری هستند که آنها را در عرصههای
مدیریــت و رهبری در ردههای بــاال دور نگه میدارند اما جدای از
این معادالت و قوانین نانوشــته یکی از مسائل پیش روی زنان در
جهان تجارت و صنعت و کســبوکار نگاه آنها به خودشان است.
برای زنانی که مانند مردان قرنها تمرین و اعتماد به نفس را پشت
سر نگذاشتهاند زمان آن رسیده است که به ضعفها و تواناییهای
خود آگاه شــوند و با تمریــن مداوم ،بخشــی از آن عقب ماندن
تاریخیشان را در این حوزه جبران کنند .دکتر الن کیتلین بایرن،
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که موسس شرکتی در حوزه مشــاوره در مورد مدیریت و رهبری
کسبوکار اســت در مقالهای چند نکته را در مورد عوامل موثر در
کسب وجهه مدیریتی زنان نوشته است و به زنان توصیههایی کرده
است که میتوانید ترجمهاش را در این بخش بخوانید .راهنماییهای
او حاصل تجربه او در مشــاوره و مطالعه رفتــار مدیران زن و حل
مشکالت مراجعانی است که برای به دست آوردن جایگاه بهتر کاری
با او مشورت کردهاند.
برخی از زنها هســتند که وقتی وارد مکانی میشوند همراه با
حضورشان پیامی را منتقل میکنند و چش م همه به دهان آنهاست
تا ببینند که چه میگویند .این دسته از زنان جایگاه بلندی دارند
حتی اگر خودشــان قدکوتاه باشند .اینها کسانی هستند که وقتی
صحبــت میکنند چارهای جز احترام و توجــه ندارید و این نه به
خاطر تن صدایشان بلکه به خاطر اعتمادبه نفس و انرژی آنها است.
چنیــن زنی یک صفت بارز دارد ،صفتی که از آن با عنوان «جوهر
رهبری» نام برده میشود .این صفت مهم یکی از گمشدههای زنانی
است که تالش میکنند تا جایگاه خود را ارتقا دهند .ما از  25زن
مدیر تحقیق کردیم و به این نتیجه رسیدیم که  65درصد آنها به
شدت مایلاند که توان خود را برای کسب جوهر مدیریت باال ببرند

در امریک ا فهرستی وجود دارد با نام  . S&P 500این فهرست شامل نام  500شرکتی است که سهام آنها باالترین ارزش را در بازار
بورس این کشور دارد .زنان تنها  5.2درصد از موقعیتهای مدیرعاملی را در این فهرست بر عهده دارند و تنها  26.5درصد این
جایگاههای مدیریتی آنها به عنوان موقعیتهای مهم مدیریتی شناسایی شده است.

و مهارتهای الزم را بیاموزند .چرا؟ چون میدانند که کســب این
مهارتها و رسیدن به این مرحله به آنها کمک میکند تا احترامی را
که الیقش هستند به دست آورند.
گزارشهای بســیاری نشــان میدهند که زنان سانتیمتر به
سانتیمتر در حال پیشبرد راه و نزدیک کردن خود به موقعیتهای
باالی مدیریتی هستند اما این حرکت بسیار آهسته است .در امریکا
فهرستی وجود دارد با نام  . S&P 500این فهرست شامل نام 500
شــرکتی است که ســهام آنها باالترین ارزش را در بازار بورس این
کشور دارد .زنان تنها  5.2درصد از موقعیتهای مدیرعاملی را در این
فهرست بر عهده دارند و تنها  26.5درصد این جایگاههای مدیریتی
آنها به عنوان موقعیتهای مهم مدیریتی شناسایی شده است.
وقتی صحبت از کسب مهارتهای حیاتی مدیریتی است شما به
عنوان یک زن چطور میتوانید بهبود و رشد جایگاه خود را تسریع
کنید و به عنوان یک رهبر شناخته شوید؟ جواب این سوال کسب
تحصیالت بیشتر نیســت .همین حاال همه میدانیم که زنان در
رشتههای مختلف دانشگاهی از مردان پیشی گرفتهاند .پاسخ این
سوال در کار بیشتر هم نیست ،خیلیها قبول دارند که زنان اخالق
حرفهای محکمی دارند و تقریبا در هر زمینهای که کار میکنند این
اخالق حرفهای همراه آنها است.
اما شــما به عنوان یک زن ممکن است جنم مدیریتی نداشته
باشــید .تحقیقات نشان میدهند که زنان باید سه نکته مهم را در
خود تقویت کنند تا در این فضای رقابتی بختی برای مدیریت داشته
باشند.
اعتماد به نفس
تمامی مراجعان ما با مشکل اعتماد به نفس دست
و پنجه نرم میکنند ،هم زنــان و هم مردان .با این
وجود این زنان هســتند که با خودشان میگویند« :به اندازه کافی
خوب نبودم ».در حالی که مردان اغلب شکست را به گردن عوامل
بیرونی و نامربوط به خودشان میاندازند.
اعتماد به نفس مســئلهای اساسی اســت که به صورت جدی
موضوع جنم مدیریت و رهبری را تحت تاثیر قرار میدهد .پس باید
از خودتان بپرسید که برای باال رفتن اعتماد به نفستان چه میکنید؟
باید در مــورد اینکه چطور اعتماد به نفــس کم مخل کارتان
میشــود و اینکه دیگران شما را چگونه ارزیابی میکنند به آگاهی
برسید .خودآگاهی یک قابلیت بسیار اساسی است .از اینکه از دیگران
بپرسید در محل کار چطور ظاهر میشوید و در مورد شما چه فکر
میکنند هراس نداشته باشید .اینگونه میتوانید تخمین بزنید که
دیگران چه واکنشی به حضور شما دارند.
فهرستی از آنچه حس میکنید و در فکرتان میگذرد تهیه کنید.
با آن احســاس ناجوری که مدام در ذهنتان از شما انتقاد میکند
که «دوباره گند زدم!» و اعتماد به نفستان را فلج میکند آگاهانه
روبهرو شــوید و به جایش از فکرهای مثبتتری استفاده کنید .به
خودتان بگویید« :این یک موقعیت عالی برای درس گرفتن بود ».و
بعد احساس منفیتان را کنار بگذارید.
اعتماد به نفس خودتان را با پیروزیهای کوچک باال ببرید .این
موفقیتهای کوچک در ضمن به اعتبار و بهتر شدن سابقه کاریتان
هم کمک میکنند .هرچه بیشتر به این موضوع آگاه شوید که دست
به خودتخریبی میزنید میتوانید قدمهای بزرگتری بردارید حتی
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اگر الزم باشــد که اول ادای اعتماد به نفس داشــتن را دربیاورید،
آنقدر این نقش را بازی کنید تا تبدیل به واقعیت شما شود.
صدای منحصر به فرد خودتان را داشته باشید
به عنوان زن هیچ الزم نیســت که شبیه مردان
باشــیم و مانند آنها حرف بزنیــم .باید صدای یگانه
خودمان را داشته باشیم و نقطه نظرات خودمان را.
برخی از زنان با تن صدایی حــرف میزنند و رفتاری دارند که
قدرت پیغامی را که میخواهند بفرســتند کم میکند .این دسته
از زنان با صدای بســیار زیر و کودکانهای حرف میزنند که آنها را
بیتجربه نشــان میدهد .یکی از مراجعان ما زن  36ســاله بسیار
باقابلیت و توانایی بود که شبیه دخترهای  15ساله صحبت میکرد
و البته اصال به این موضوع آگاه نبود که این امر چطور بر روی اعتبار
او اثر منفی میگذارد .صدایتان را ضبط کنید و از نحوه ارائهتان فیلم
بگیرید و بعد ببینید که در برابر مخاطبانتان چطور ظاهر میشوید.
مراقب نحوه حرف زدنتان باشید .از شر جملههایی مانند «خیلی
متاسفم که »...خالص شوید .دقت کنید که چند بار معذرتخواهی
کردهاید و از خودتان بپرسید که آیا این عذرخواهی واقعا الزم بوده
است یا اینکه تبدیل به عادتی شده است که باید آن را کنار بگذارید.
وقتی در حال صحبت کردن هستید میزان شک و تردید را در
کالمتان به حداقل برسانید .به جای اینکه بگویید« :شاید بهتر باشد
این راه را امتحان کنیم ».بگویید« :من این راه را پیشهاد میکنم».
بعد خواهید دید که کالمتان تاثیر بیشتری خواهد داشت.
تمرین کنید ،تمرین کنید و باز هم تمرین کنید .قرار نیست این
تمرینها در ذهنتان باشد آنها را با صدای بلند اجرا کنید .جلوی آینه
تمرین کنید و از آدمهایی که بهشان اعتماد دارید بخواهید در مورد
طرز صحبت کردنتان نظر بدهند .مطمئن باشید از تغییری که در
شما به وجود میآورد متعجب خواهید شد.
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حضور فیزیکی
این مورد یعنی شــما چگونه بر خودتان مسلط
میشوید و در مورد خودتان چه احساسی دارید .زنان
به لحاظ اجتماعی جوری بار آمدهاند که بتوانند در اجتماع حاضر
شــوند و از نظر سایرین مقبول باشند .حاال زمان تغییر این بایدها
رسیده است .آن زن قدکوتاهی که میتواند رهبری خود را در جمع
نشــان دهد کسی اســت که با خودش راحت است و به کاری که
میکند و شخصیتی که دارد افتخار میکند.
زمانی که ایســتادهاید متوجه حالت بدنتان باشید .شانههایتان
را صاف نگه دارید و ســرتان را بــاال بگیرید .فرض کنید که باالی
سرتان به سمت آسمان کشیده میشود و ستون فقراتتان را صاف
و مستقیم نگه میدارد .موقع نشستن فضای مورد نیازتان را اشغال
کنید .اگر شما را سر میزی دعوت کردهاند یعنی که شما متعلق به
آنجا هستید و در جای درستی قرار دارید .خودتان را جمع نکنید و
با شانههای افتاده و دستوپای معذب آنجا ننشینید .هردو پایتان را
روی زمین بگذارید و راحت بنشینید .این کار به شما اجازه میدهد
که راحتتر نفس بکشــید و وقتی حرف میزنید در نظر مخاطب
اعتماد به نفس بیشتری دارید.
مستقیم به چشمان مخاطبتان نگاه کنید تا نشان دهید که از
خودتان اطمینان دارید.
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وقتی در حال
صحبت کردن
هستیدمیزان
شک و تردید را در
کالمتان به حداقل
برسانید .به جای
اینکهبگویید:
«شاید بهتر باشد
این راه را امتحان
کنیم».بگویید:
«من این راه را
پیشهادمیکنم».
بعد خواهید دید
که کالمتان تاثیر
بیشتریخواهد
داشت
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ایالن همیشه درونگرا بود و برای همین وقتی همه به مهمانی میرفتند که خوش بگذرانند
و در مورد زمین و زمان حرف بزنند ،ایالن را در حالی پیدا میکردید که به سراغ کتابخانه
میزبان رفته و دارد در میان کتابهایش سرک میکشد.

تجـربــه

ایالن از اول متفاوت بود

کودکی و نوجوانی ایالن ماسک ،بنیانگذار تسال ،از نگاه پدرش

حرفها و
فکرهایی که به
سر ایالن میزد
همیشهمرا
غافلگیرمیکرد.
مثال سه یا چهار
ساله بود که از
من پرسید« :کل
جهان کجاست؟»
این دست سوالها
بود که باعث شد
بفهمم او اندکی
متفاوت از بقیه
است
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خیلیها ممکن است در خیابان از کنار او بگذرند و هیچ توجهی به
او نکنند .اما این مرد بیتکلف با کت قهوهای و شلوار جین رنگورورفته
ایرول ماســک است ،مردی که میلیاردر آینده یعنی ایالن ماسک را
در افریقای جنوبی بزرگ کرد .ثروت ایالن در حال حاضر به بیش از
 21میلیارد دالر میرسد و به عنوان موسس شرکت اسپیس ایکس،
یکی از بنیانگذاران پیپال و تسال شناخته میشود ،به عنوان کسی
که قصد دارد تا مریخ برود .پسر دیگر ایرول یعنی کیمبل ماسک هم
میلیونر است و دخترش توسکا تهیهکننده سینما است .آنچه در زیر
میخوانید ترجمه بخشی از صحبتهای ایرول ماسک در گفتوگو با
نشریه فوربز است و در خالل آنها در مورد کودکی و نحوه بزرگ شدن
پسرش توضیح داده است.
بچههای من در تمام زندگیشــان موفق بودند و اینطور نیست
که بگویم ناگهان در این ســن به موفقیت رســیدهاند .از وقتی که
یادم میآید آنها همینگونه بودند .همین حاال اگر از توسکا در مورد
برادرش بپرســید میگوید :هرکاری که از ایالن بخواهید میتواند با
کامپیوتر انجام دهد اما نمیتوانید ازش بخواهید سوار اتوبوس شود.
وقتی کوچک بودند ما زیاد ســفر میکردیم .من و مادرشان وقتی
بچهها خیلی کوچک بودند از هم جدا شدیم و آنها پیش من ماندند.
من آنهــا را به همهجای دنیا بردم .ایالن معموال روی صندلی عقب
مینشســت و پسر دیگرم کیمبل تمام کارهای مربوط به راهنمایی
مسیر را بر عهده داشت.
ایالن همیشــه درونگرا بود و برای همین وقتی همه به مهمانی
میرفتند که خــوش بگذرانند و در مورد زمین و زمان حرف بزنند،
ایالن را در حالی پیدا میکردید که به ســراغ کتابخانه میزبان رفته
و دارد در میان کتابهایش سرک میکشد .نمیگویم که گاهگاهی
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خودش از مهمانی رفتن لذت میبرد اما به صورت معمول سرگرمی و
خوشحالیاش در همین کارها بود.
حرفها و فکرهایی که به ســر ایالن میزد همیشه مرا غافلگیر
میکرد .مثال ســه یا چهار ســاله بود که از من پرسید« :کل جهان
کجاســت؟» این دست ســوالها بود که باعث شد بفهمم او اندکی
متفاوت از بقیه است.
کیمبل به شدت اجتماعی و پایه معاشرت و مهمانی است و حال
یکی از دو مدیر اصلی اســپیس ایکس و تسال به شمار میرود .اما او
هم جهان خودش را دارد و مثال وارد حوزه رستورانداری و سرو غذا
شده و یک سری رستوران بسیار بزرگ را اداره میکند .او چند وقت
پیش جریانی به راه انداخت ،لولههای فایبرگالس را به شکل مارپیچ
درآورد و به بچهها یاد داد که درون آنها ســبزیجات بکارند .فوربز در
مقالهای نوشــت که او آن ماسکی است که قرار است شیوه تغذیه ما
را تغییر دهد.
آن اوایل که کامپیوتر وارد بازار شد ،ایالن اصرار کرد که میخواهد
دورههای آموزش کار با کامپیوتر بگذراند .وقتی در این مورد پرسوجو
کردم متوجه شدم که دورهها زیر نظر یک موسسه است و کارشناسان
بسیاری از انگلستان و جاهای دیگر برای شرکت در آن دوره ثبتنام
کردهاند .به من گفتند که بچهها را در این دوره قبول نمیکنند ،ایالن
آن موقع  11ســاله بود و همچنان اصرار داشت که در دوره شرکت
کند .دست آخر توانستم جایی برای او جور کنم که در دانشگاهی در
ژوهانسبورگ برگزار میشد .به من گفته بودند که او باید ساکت و آرام
گوشهای بنشیند و لباس مرتب بپوشد .کالس سهساعته بود ،من و
کیمبل برای غذا خوردن رفتیم و وقتی بعد از پایان کالس بازگشتیم
از ایــان خبری نبود .او با کراواتی که به زور گردنش کرده بودیم راه
افتاده بود و سالن اصلی را پیدا کرده بود و وقتی پیدایش کردیم داشت
با سخنران اصلی دوره که از انگلستان آمده بود صحبت میکرد .وقتی
به آنها رسیدم یکی از استادان نشست بدون اینکه خودش را معرفی
کند مستقیم رفت سراغ اصل مطلب و گفت :باید یک جوری برای
این بچه کامپیوتر بخرید .شکر خدا توانستم یک دستگاه کامپیوتر را
در دوره تخفیف بخرم و ایالن شروع به خودآموزی کامپیوتر و کار با
برنامهریزی در سیستم داس کرد.
یادم میآید اواسط دهه  80بودکه ایالن یک جعبه به من نشان
داد که رویش یک چراغ قرمز بود و گفت اســم این مودم اســت ،به
کمک این ،کامپیوترها میتوانند با هم ارتباط برقرار کنند .اگر کامپیوتر
دیگری هم این را داشــته باشد میتوانم مثال با آن دستگاهی که در
انگلستان است صحبت کنم و ازش سوال بپرسم .خود ایالن همیشه
آنالین بود.

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

چطـور چـراغها را
روشن نگه داریم؟
نگاهی به تالشها برای پاکسازی تولید برق

آیندهپژوهی
[ آینده دادههای تجاری ]
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کامیونهای شــرکت «اســکانیا» قبال به دلیل رفتار رئیسمآبانه
ماموران گمرک و کاغذبازیهای پرزحمت برای گذشتن از مرزها بسیار
معطل میشــدند .هنوز هم این روزها ،جلوی این شرکت تولیدکننده
کامیون همان قدر با جلوگیری از جریانهای دادههایش گرفته میشود
که با بســتن راهها برای کامیونهایش از فعالیتش جلوگیری به عمل
میآید.
وقتی که یک کامیون «اسکانیا» از مرزهای اتحادیه اروپا میگذرد،
یک بسته کوچک اطالعات شامل دادههای تشخیصدهنده خصوصیات
آن وسیله  -سرعت ،مصرف سوخت ،عملکرد موتور و حتی فن رانندگی
 به دفتر مرکزی شــرکت در سوئد ارســال میشود .این اطالعات بهیک پایگاه دادههای بزرگ بینالمللی منتقل میشود که به مالک آن
کامیونها کمک میکند که خدمــات ناوگانش را مدیریت کند و به
شرکت «اسکانیا» نیز کمک میکند تا تولید نسل بعدی وسایل نقلیهاش
را بهبود بخشد.
هاکان شیلدت از بخش عملیات خدمات متصل به شبکه در شرکت
«اســکانیا» میگوید« :جهان در حال حرکت به سمت یک سیستم
حملونقل خودگردان و الکتریکیشــده اســت و این کار به داده نیاز
دارد .حملونقل در حال تبدیلشدن به یک کسبوکار در حوزه دادهها
است».
با این حال ،در چین که انتقال بینالمللی دادهها بهشــدت محدود
است ،این شــرکت متحمل هزینههای اضافی برای ذخیره دادههای
محلی و تفکیک برخی از اطالعاتی میشــود که از بقیه عملیات خود
به دست میآورد .بسیاری از کشورهای دیگر نیز در حال اعمال چنین
محدودیتهایی هستند ،البته نه به این حادی .شیلدت میگوید« :ما
بســیاری از عملیات خود را منطقهای کردهایم و پردازشهای محلی
دا دهها را به راه انداختهایم .قان ونگذاریهای ملی درباره دادهها همیشه
در حال تغییر هستند».
JJتاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی
موسسه جهانی مککنزی تخمین زده است که در یک دهه منتهی
به ســال  ،2015جریانهای بینمرزی کاال ،خدمات و دادهها به تولید
ناخالص داخلی جهان  10درصد اضافه کردهاند و در این میان ،دادهها
در یکسوم این افزایش نقش داشتهاند .به نظر میرسد که این سهم از
کمک به افزایش تولید ناخالص داخلی به احتمال زیاد افزایش پیدا کند:
تجارت مرسوم بهشــدت کاهش یافته است ،درصورتیکه جریانهای
دیجیتال افزایش داشتهاند .بنابراین در شرایطی که کل اقتصاد بیشتر
نیازمند و متمرکز بر اطالعات میشود  -حتی صنایع سنگینی مثل نفت
و گاز هم اطالعاتمحور میشوند  -هزینه انسداد جریانهای اطالعات
اقتصادی افزایش مییابد.
با وجود این ،مشــخص است که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
دولتها بهشــدت افزایش دادهاند معیارهای «بومیسازی دادهها» را
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که برای اطالعات خدماتی که در داخل یک کشــور ارائه میشود نیاز
است .مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بینالمللی که یک مرکز تحقیقاتی
است ،محاسبه کرده است که در یک دهه منتهی به سال  2016تعداد
معیارهای عمده بومیسازی دادهها که برای فعالیتهای شرکتها در
اقتصادهای بزرگ نیاز اســت تقریبا سه برابر شده و از  31مورد به 84
مورد رسیده است.
حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز صادرات داده افراد به دلیل مسائل
مربوط به حریم خصوصی شدیدا محدود است؛ نمونه اخیر این مسئله
در رسوایی شرکتهای «فیسبوک» و «کمبریج آنالیتیکا» برجسته شد.
بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا در حال ممنوعساختن جابهجایی
دادههای شخصی حتی به دیگر کشورهای عضو اتحادیهاند .مطالعات
کمیسیون جهانی حکمرانی اینترنت که یک پروژه تحقیقاتی مستقل
اســت ،تخمین زده اســت که قیدوبندهای کنونی  -مثل محدودیت
جابهجایی دادههای بانکی و اطالعات شرطبندی و مستندات مالیاتی
 تا نیم درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا کسر خواهند کرد.JJسه پادشاه در یک اقلیم
در چین که سردمدار بومیسازی دادهها به شمار میرود ،محدودیتها
حتی جدیتر است .به همان اندازه که این کشور کنترلهایی دیرپا را بر
انتقال فناوری و نظارت دولتی بر مردم اعمال کرده ،چنین معیارهایی
بخشی از استراتژی مداخلهگر «ســاخت چین  »2025را شکل داده
است؛ این استراتژی برای این طراحی شده است که چین را به رهبری
جهانی در بخشهای دارای فناوری سطح باال مثل حوزه هوش مصنوعی
و علم روباتیک تبدیل کند.
دیوار آتشین (فای ِروال) بزرگ چین مدتها بیشتر اپلیکیشنهای
اینترنتی خارجی را مسدود کرده است و یک قانون امنیت سایبری در
سال  2016نیز به تصویب رسیده که قوانینی را علیه صادرات اطالعات
شخصی اعمال میکند و شرکتهایی از جمله «اپل» و «لینکداین» را
وادار میســازد اطالعات کاربران چینی را در سرورهای محلی ذخیره
کنند .پکن همچنین برای خود اختیارات متنوعی را در نظر گرفته تا
بتواند جلوی صادرات «دادههای مهم» را بگیرد .این کشور دلیل این کار
را کاهش خطرات اقتصادی ،علمی و فناورانه برای امنیت ملی و منافع
عمومی عنوان کرده است اما این خطرات بهطور مبهمی تعریف شدهاند.
مدیر مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بینالمللی ،هاسوک لی  -ماکیاما،
میگوید« :احتمال اینکه هر شرکتی که در چین کار میکند خود را
در نقطه کور قانونیای ببیند که در آن بتواند آزادانه دادههای تجاری
یا کاری را به بیرون از کشور منتقل کند کمتر از یک درصد است».
نتیجه چشــمگیر به نظر میرســد :چین برخــی از بزرگترین
کســبوکارهای حوزه فناوری را در جهان دارد ،شــامل شرکتهای
«علیبابا»« ،تنسنت» و «بایدو» و در حال برپایی موقعیت مستحکم
در بخشهای جدیدی مثل هوش مصنوعی اســت .اما اقتصاددانان

در آینده  ،بین چین  ،اتحادیه اروپا و امریک ا در زمینه حکمرانی بر جریانهای داده اختالف نظر اساسی پیش میآید و این امر بر تجارت جهانی
هم اثر میگذارد .اثری که چین میتواند با بومیسازی و جلوگیری از جریانهای داده بر تولید ناخالص داخلی جهان بگذارد ،حتی بیشتر از
تاثیری خواهد بود که این کشور با اعمال محدودیت بر صادرات و واردات گذاشته است.

میگویند که رشــد بخش خدمــات چین بســیار ناکارآمدتر از آن
اســت که بتواند کاهش سرعت تولید را جبران کند و محدودیت در
دیجیتالیشدن به این امر کمک نخواهد کرد .اتاق بازرگانی امریک ا اعالم
کرده است که بومیسازی بیشتر دادهها تولید ناخالص داخلی چین را تا
سال  ،2025در کل بین  1.8تا  3.4درصد کاهش خواهد داد.
دیگر بازارهای نوظهور ،مثل روسیه ،هند ،اندونزی و ویتنام هم جزو
بومیسازان پیشروی دادهها هستند .روسیه فعالیت «لینکداین» را در
داخل ممنوع ساخت بعد از اینکه آن شرکت از انتقال دادههای کاربران
روسش به سرورهای داخلی امتناع کرد.
موسسات تجاریای از جمله اتاق بازرگانی امریک ا خواهان قوانینی
هستند که آنچه را که آنها «حمایت از تولید داخلی داده» مینامند
محدود کند .اما کارشناسان تجارت داده به این نکته اشاره میکنند
که شــکافی جدی در حکمرانــی جهانی در اینباره وجــود دارد و
فلسفههای متفاوت بین قدرتهای تجاری جهان از رسیدن به یک
روش منسجم در اینباره جلوگیری میکند .سوزان آرونسن ،محقق
تجارت در دانشــگاه جورج واشنگتن ،میگوید« :در حال حاضر سه
قــدرت  -امریک ا  ،اتحادیه اروپا و چیــن  -در فرایند ایجاد قلمروهای
جداگانه داده نقش دارند».
JJچند فلسفه گوناگون
آشــکارترین راه برای حفاظت از جریانهــای بینالمللی دادهها
در قراردادهای تجاری هســتند؛ خواه قراردادهای چندجانبه ،خواه
منطقهای یا دوجانبه .با وجود این ،قوانین سازمان تجارت جهانی که
مربوط به حکمرانی جریانهای داده است به قبل از اینترنت برمیگردد
و برای دادخواهی از کشــورها و اقامه دعوا امتحان خود را پس نداده
ک ما ،را به
اســت .این سازمان اخیرا بنیانگذار شرکت «علیبابا» ،ج 
عضویت خود درآورده تا دســت بــه یک ابتکار عمل تجاری بزند اما
مقاماتی که درگیر این ماجرا هستند قبول دارند که این کار نمیتواند
در طوالنیمدت تغییر در شــرایط ایجاد کند .به هر تقدیر ،آرونسن
میگوید« :درحالیکه دادهها بهطور ســنتی در قراردادهای تجاری
بهعنوان مســائل مربوط به تجارت الکترونیک مطرح میشدند ،حاال
خیلی فراتر از آن رفتهاند».
اینترنت همواره بهوسیله پیشــگامان و مبلغان آن ،در نقش یک
جامعه غیرمتمرکز و خود  -ناظر در نظر گرفته شــده است .فعاالن
اینترنتی تمایل دارند که به مداخالت دولتی به دیده شــک بنگرند

بهجز نقش آنها در حفاظت از دادههای شخصی و بسیاری از آنها درباره
قانونگذاری برای جریانهای داده محتاط عمل میکنند.
جرمی مالکوم ،تحلیلگر ارشــد سیاســتگذاری جهانی در بنیاد
«الکترونیــک فرانتیِر» که یک کارزار تبلیغاتی بــرای آزادی اینترنت
اســت ،میگوید« :در عین اینکه ما از روشهایی حمایت میکنیم که
از بومیســازی دادهها جلوگیری میکنند ،نیاز داریم بین روشهایی
که علیه دیگر حقوق مثل حفاظت از دادهها ،امنیت سایبری و حقوق
مصرفکننده هستند هم تعادل برقرار کنیم».
از نظر تاریخی ،نوشتن قوانین جهانی برای تجارت نیازمند این بوده
است که دو بزرگترین قدرتهای تجاری ،یعنی امریک ا و اتحادیه اروپا،
بر سر یک جهت مشــترک توافق کنند .اما فلسفههای اروپا و امریکا
در زمینه حفاظت از دادهها متضاد یکدیگر اســت .فعالترین حامیان
آزادســازی قوانین بهطور سنتی کابینه امریک ا و متحدان آن در میان
شرکتهای بزرگ حوزه فناوری بوده است؛ شرکتهایی که شرکتهای
امریکایی بین آنها دســت باال را داشــتهاند .کاخ سفید در زمان باراک
اوباما بهطور غریزی با نیازهای دره ســیلیکون همدل بود و با صراحت
سیاســتهای اتحادیه اروپا را در قبال دادهها مــورد نقد قرار میداد؛
سیاستهایی که بهطور دوفاکتو حامی تولید داخلی بودند.
در آینــده  ،بین چین  ،اتحادیه اروپا و امریک ا در زمینه حکمرانی بر
جریانهای داده اختالف نظر اساسی پیش میآید و این امر بر تجارت
جهانــی هم اثر میگــذارد .اثری که چین میتواند با بومیســازی و
جلوگیــری از جریانهای داده بر تولید ناخالص داخلی جهان بگذارد،
حتی بیشتر از تاثیری خواهد بود که این کشور با اعمال محدودیت بر
صادرات و واردات گذاشته است.
اما امریک ا نیز از سوی دیگر تالش خواهد کرد که جریانهای دا دهها
را که آزادی آنها به نفع شــرکتهایش است ،نظارتزدایی کند .امریکا
همین حاال هم در توافقنامه مشارکت تجاری بین اقیانوس آرام که 12
کشور عضوش هستند ،قوانینی نوشته است که جریانهای دادهها را
بین مرزها تضمین میکند .این توافقنامه تمایل دارد که مدل اقتصادی
امریک ا را به مناطقی از جهان که دارای رشد سریع هستند صادر کند.
اما انتخاب دونالد ترامپ به ریاســتجمهوری امریک ا که خود خواهان
حمایت از تولید داخلی اســت ،کار را تاحدی پیچیده کرده اســت .او
بیشــتر از شرکتهای حوزه فناوری به فوالد اهمیت میدهد و خیلی
غریزی میخواهد که در برابر قوانین بینالمللی از کسبوکارهای سنتی
امریک ا حمایت کند.

اینترنت همواره بهوسیله
پیشگامان و مبلغان آن ،در
نقش یک جامعه غیرمتمرکز
و خود  -ناظر در نظر گرفته
شده است .فعاالن اینترنتی
تمایل دارند که به مداخالت
دولتی به دیده شک بنگرند
بهجز نقش آنها در حفاظت از
دادههای شخصی

تجارت مرسوم
بهشدت کاهش
یافته است،
درصورتیکه
جریانهای
دیجیتال افزایش
داشتهاند .بنابراین
در شرایطی که
کلاقتصادبیشتر
نیازمندومتمرکز
بر اطالعات
میشود  -حتی
صنایعسنگینی
مثل نفت و گاز هم
اطالعاتمحور
میشوند  -هزینه
انسداد جریانهای
اطالعات اقتصادی
افزایش مییابد
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آیندهپژوهی
[ آینده ورزش ]

چین در پی کسب جایگاه در آینده فوتبال

پکن نمیتواند ببیند یکی از دو قدرت اقتصادی جهان است اما همچنان در جام جهانی حضور ندارد
جاناتان وایت
گزارشگر مسائل چین

ی
منبع فارن پالیس 

چرا باید خواند:
چین در حال پیشروی
در تمام عرصههای
جهان است و بر همه
کشورها تاثیر میگذارد.
برای اینکه تصویر
کاملتری از نگرشها و
برنامههای این کشور
داشته باشیم ،باید بدانیم
در حوزههایی حتی
فوتبال دارای طرحهای
بلندمدت و دقیق است.

در سال ،2013
بعد از اینکه در یک
بازی غیررقابتی
چین از تایلند
شکست خورد،
هواداران گفتند
که شاید زمان آن
رسیده باشد که تیم
فوتبال به کار خود
پایان دهد .برخی
دیگربازیکنان
را به فساد متهم
میکردند؛ فساد
علت دیگری بود در
تشریحاینکهتیم
ملیکشورچین
را به جایگاه 47
رتبهبندیجهانی
فوتبال رسانده
است
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همزمان با مسابقات مرحله آخر جام جهانی که در روسیه برگزار
میشــد ،میشد دید که کشور غایبی بود که غیبتش از جام جهانی
قابلتوجه بود :چین .پرجمعیتترین کشــور جهان باز هم نتوانست
به مرحله نهایی مســابقات راه پیدا کند ،همانطور که بهجز یک بار،
نتوانســته است در این تورنمنت فوتبال جهان که از سال  1930هر
چهار سال یکبار برگزار میشود شرکت کند .تنها دورهای که چین
تا به حال توانسته در جام جهانی حضور داشته باشد ،مسابقات سال
 2002با میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی بوده است که چین در
آن ،طی سه مسابقه هیچ گلی نزد و  9گل خورد.
اما شــکاف بین توانایی چین در فوتبال و واقعیت آن بیشتر از هر
موقع دیگری شده است چراکه این کشور با  1.3میلیارد نفر جمعیت
اشــتهای روزافزونی برای فوتبــال دارد و میخواهد که در ســطح
بینالمللی خود را در مسابقات این رشته ورزشی حفظ کند .با وجود
این ،چنین وضعیتی ممکن اســت تغییر کند چون همان نیروهای
مشــابهی که چین را به باالی ردهبندی بازیهای المپیک رساندند،
اکنون توجه خود را به فوتبال معطوف کردهاند.
در شــرایطی که تیــم ملی فوتبــال زنان چیــن در حال ثبت
موفقیتهای پیاپی اســت ،هواداران تیم چین ،با گذشت سالها به
نقطه عطفی با تیم ملی مردان رسیدهاند .با این حال ،خفتآورترین
مسابقات فوتبالی که چین با آن مواجه بوده ،زمانی بوده است که در
بازی با هنگکنگ (منطقه ویژه تحت لوای چین با تنها هفت میلیون
جمعیت) دو بازی صفر  -صفر شد و چین نتوانست از هنگکنگ ببرد.
در پی بازی دومی که چین با هنگکنگ صفر  -صفر کرد و متوقف
شد ،یک هکر وبسایت فدراسیون فوتبال چین را هک کرد و در آن
بدوبیراه به مقامات فوتبال نوشــت و از سرمربی و رئیس فدراسیون
فوتبال چین خواســت که هردو اســتعفا بدهند و از شورای مرکزی
حزب کمونیست چین نیز خواست که درباره عملکرد مدیران فوتبال
کشور تحقیقاتی به عمل آورد .برخی از ستوننویسان روزنامهها نیز
حتی استدالل کردند که تیم فوتبال مردان این کشور باید منحل شود.
این ابراز هیجانات چیز جدیدی نبود .وقتی چین تالش میکرد که
برای مسابقات جام جهانی  1986به میزبانی مکزیک آماده شود ،تیم
فوتبالش میزبان هنگکنگ بود که آن موقع قلمروی بریتانیا به شمار
میرفت و مسابقات مقدماتی در استادیوم کارگران پکن برگزار میشد.
هنگکنگ بازی را  2بر  1برد و هواداران میزبان شــروع به شــورش
کردند قبل از اینکه نیروهای مسلح پلیس بتوانند نظم را دوباره برقرار
سازند .این بازی هنوز در هر دو سوی مرز دو کشور انگشتنما است و
تحت عنوان «حادثه  19می» از آن یاد میشود.
در سال  ،2013بعد از اینکه در یک بازی غیررقابتی چین از تایلند
شکست خورد ،هواداران گفتند که شاید زمان آن رسیده باشد که تیم
فوتبال به کار خود پایان دهد .برخی دیگر بازیکنان را به فساد متهم
میکردند؛ فساد علت دیگری بود در تشریح اینکه تیم ملی کشور چین
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را به جایگاه  47رتبهبندی جهانی فوتبال رسانده است.
دالیل شکست چین در فوتبال طی سالها پدید آمده بود .فوتبال
چین در دوران مائو هویت خاصی نداشت و در این دوران از بازیهایی
حمایت نمیشد که تودهها را کنار هم گرد آورد .تنها در دوران دنگ
شــیائوپینگ چین دوباره وارد فیفا شد .دنگ یک طرفدار فوتبال در
زمانی بود که در پاریس در اوایل دهه  1970دانشجو بود .حتی بعد از
ورود به فیفا نیز پرواز بلند چین در عرصه فوتبال تنها از سال 1994
شــروع کرد به حرفهایشدن و یک دهه بعد مسابقات فوتبال تحت
عنوان «لیگ برتر چین» مجددا برندسازی شد تا با چندین رسوایی
در زمینه فســاد که آن زمان رقابتهــای فوتبالی در مراحل اولیه را
لکهدار کرده بود فاصله بگیرد .هواداران در آن زمان مرتبا به «سوتهای
ســیاه» اشــاره میکردند که لفظی اختصاری برای رشوهدادنها و
رشوهگرفتنهای فراوان در داوریها بود.
اما خفت شکســت از تایلند در سال  2013یک نقطه عطف بود.
در همان سال شــی جینپینگ در مقام دبیرکل حزب کمونیست
چین حکومت را به دســت گرفت و با مبارزه ضدفساد و پاکسازی
سیاسیاش این فرصت را به دست آورد تا تیم ملی فوتبال را به «رویای
جام جهانی» برســاند که با شــعار دلخواه او یعنی «رویای چینی»
هماهنگ بود.
شی دوســت دارد هواداری خود از فوتبال را به مقاصد سیاسی و
دیپلماتیک هدایت کند .عکسی از او که در کروک پارک شهر دوبلین
در سال  2012در حال شوتکردن یک توپ فوتبال است ،یکی از تنها
شش عکسی بود که در رسانههای دولتی در سال  2014به مناسبت
سال نوی چینی از او منتشر شد .در بازدیدی که شی در سال  2015از
بریتانیا داشت ،او یک مجسمه که نشانی از «کوجو»  -یک بازی چینی
قدیمی شوتکردن توپ  -داشت به موزه ملی فوتبال در منچستر اهدا
کرد .در همین سفر او بازدیدی از استادیوم تیم منچسترسیتی داشت؛
جایی که با ستاره آرژانتینی ،سرجیو آگوئرو ،یک عکس سلفی گرفت.
بعد از آن ،به فاصله کوتاهی گروه اقتصادی مالک باشگاه اعالم کرد که
 13درصد از سهام باشگاه را به کنسرسیومی فروخته که تحت مدیریت
یک شرکت سرمایهگذاری چینی به نام «چاینا مدیا کپیتال» است.
اما در داخل چین تمرکز شــی جینپینگ بر بازی زیبای فوتبال
بیشتر شده اســت .رویای اصل جام جهانی شی که در سال 2011
ســنگ بنای آن گذاشته شد ،دارای سه بخش است :چین به مرحله
نهایی مسابقات جام جهانی وارد شود ،میزان جام جهانی شود و جام را
ببرد .اما از آن زمان این چشمانداز تعدیل شده است .حاال طی طرحی
اصالحی با عنوان «برنامه توسعه میانمدت و بلندمدت فوتبال چین»
که در ســال  2016اعالم شد ،هدف این نیست که چین برنده جام
جهانی باشد بلکه این است که تا اواسط قرن حاضر در باالترین سطوح
بینالمللی رقابت کند .مدیریت و کنترل آینده تیم فوتبال چین تحت
نظر گروهی به ریاســت نخستوزیر ،لیو یاندونگ است که وقتی در

چین بر اساس یک جدول زمانی که در سال  2008اعالم کرد و به لطف استفاده از مدل شوروی
توانست به موفقیتهایی در المپیک دست پیدا کند .به این ترتیب ،چین روی موفقیتهای سریع در
ورزشهای انفرادی مثل تنیس ،شیرجه و وزنهبرداری و ورزشهای تیمیای مثل والیبال تمرکز کرد.

خفت شکست از تایلند
در سال  2013یک نقطه
عطف بود .در همان سال
شی جینپینگ در مقام
دبیرکل حزب کمونیست
چین حکومت را به دست
گرفت .و با مبارزه ضدفساد
و پاکسازی سیاسیاش این
فرصت را به دست آورد
تا تیم ملی فوتبال را به
«رویای جام جهانی» برساند
که با شعار دلخواه او یعنی
«رویای چینی» هماهنگ بود

سال  2014متنی سیاستی از سوی شورای دولتی منتشر شد درباره
اینکه فوتبال پرطرفدار شــود ،این بازی را به بخشی از برنامه کاری
ملی تبدیل کرد.
در چین پول به دنبال سیاســت میآیــد و برخی از موفقترین
غولهای تجاری کشــور مثل وانگ جیانلین از گروه مسکنسازی
«واندا» و شو جیالین از گروه امالک «اورگریند» ،بعد از اینکه ابتکار
عمل دولت درباره فوتبال اجرایی شد ،سرمایهگذاریهای خود را در
بازیهــای داخلی فوتبال افزایش دادند .باشــگاههایی که مالک آنها
دولت چین است هزینه زیادی برای استعدادهای خارجی میکنند.
آنها در ســال  2016با پرداخت  60میلیــون دالر برای هر یک از دو
بازیکن برزیلی به نامهای هالک و اسکار که از اروپا به تیم «شانگهای
اسآیپیجی» آمدند ،رکوردها را در ترانسفر داخلی و در وهله بعد در
ترانسفرآسیاشکستند.
اما شی به جای بهکارگیری ســتارههای خارجی سرمایهگذاری
جــدی روی بازیکنانــی از مردم چین را ترجیــح میدهد .از برخی
لحاظ ،توجهات به توسعه داخلی چین خیلی درخور تحسین است
اما پیشرفت داخلی در این زمینه به بیگانههراسی روزافزون سیاست
چین نیز ارتباط پیدا میکند .خرید بازیکنان خارجی مهار میشود با
نظارتهای از باال به پایینی که از باشــگاهها میخواهد نرخ ترانسفر
بازیکنان را با میزان ســرمایهگذاری آنها در آکادمیهای خود و نیز با
ی بر استعدادهای داخلی سازگار کنند .لیگ برتر
میزان سرمایهگذار 
فوتبال چین نیز قواعدی را ارائه کرده است برای رشد سریع بازیکنان
در میان توده مردم چین ،به این ترتیب که از هر بازیکن خارجی که
در هر تیم حضور دارد ،باید یک بازیکن داخلی زیر  23ســال نیز در
زمین بازی حاضر باشد .این سیاست باعث نخواهد شد که شیرهای
ورود بازیکنان به داخل کامال بسته شود اما باشگاهها در هزینهکردن
برای بازیکنان در شرایط فعلی محتاطتر خواهند شد.

اداره اصلی شورای دولتی یک برنامه پنجاهمادهای را در ماه مارس
 2015ارائه کرد که مســیر موفقیت در فوتبال را نشان میداد .این
برنامه همان روشــی بود که اقتصاد چین توانست با آن خود را ارتقا
دهــد؛ یعنی واردکردن بازیکنان خارجــی برای اینکه بخشهایی از
کسبوکارها و نقاط آسیبپذیر تقویت شوند و بعدتر ،جایگزینکردن
آنها با استعدادهای داخلی .مارچلو لیپی که تیمش برنده جام جهانی
بوده است اکنون مربی تیم فوتبال چین است و او با اینکه نتوانست به
جام جهانی راه پیدا کند اما در آستانه ورود به مرحله نهایی مسابقات
در روسیه بود .موفقترین باشگاه فوتبال اروپایی ،رئال مادرید ،اکنون
مربیانی را در گوانگژو در اختیار آکادمی جوانان «اورگریند» قرار داده
و آنها مربیان داخلی را تربیت میکنند .تیم منچسترسیتی در دسامبر
گذشته قراردادی را با یک گروه آموزشی چینی امضا کرد که مسیر آن
به ایجاد یک لیگ دسته اول فوتبال در چین ختم میشود.
فوتبال اکنون مورد حمایت آشکار سیاسی در چین است اما هنوز
به سطح سرمایهگذاریای مثل سرمایهگذاری بر بازیهای المپیک که
با یک برنامه یکدههای برایش هزینه شد نرسیده است .کشور چین
بر اســاس یک جدول زمانی که در سال  2008اعالم کرد و به لطف
استفاده از مدل شوروی توانست به موفقیتهایی در المپیک دست
پیدا کند .به این ترتیب ،چین روی موفقیتهای سریع در ورزشهای
انفرادی مثل تنیس ،شیرجه و وزنهبرداری و ورزشهای تیمیای مثل
والیبال تمرکز کرد.
اما باید گفت که مبدلساختن چین به یک محل رشد برای ورزش
فوتبال کار سادهای نیست .چینیها برای این مقصود برنامهریزی کرده
و سرمایههای زیادی را نیز به جریان انداختهاند اما این مولفهها کافی
نیست و گذشته از آن ،اگر جهت باد سیاسی تغییر کند و اولویت دیگر
با فوتبال نباشد ،مشخص نیست که این ورزش در آینده ورزش چین
چه جایگاهی خواهد داشت

در چین پول به
دنبال سیاست
میآید و برخی
از موفقترین
غولهای تجاری
کشور مثل وانگ
جیانلین از گروه
مسکنسازی
«واندا» و شو
جیالین از گروه
امالک «اورگریند»،
بعد از اینکه ابتکار
عمل دولت درباره
فوتبال اجرایی شد،
سرمایهگذاریهای
خود را در
بازیهای داخلی
فوتبال افزایش
دادند
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آیندهپژوهی
[ویژهنامه :اقتصاد هوشمند آینده]

رباتها باالخره
آمدند

رباتها و هوش مصنوعی اقتصاد کنونی را
نابود خواهند کرد اما
این نابودی خیلی هم بد نیست

مجله مــرور تکنولوژی  - MITوابســته به
دانشــگاه امآیتی -تازهترین شماره خود را
ترجمه :کاوه شجاعی
به آینده اقتصاد و تبعات انقالبی اســتفاده از
دبیر بخش آیندهپژوهی
رباتها و هوش مصنوعی در صنعت اختصاص
داده است .به نوشته این مجله ،در حال حاضر
شاید هیچ تکنولوژیای پررونقتر و آیندهدارتر از تکنولوژی ترکیبی هوش
مصنوعی و ربوتیک نداشته باشیم .اندرو انجی ،استاد دانشگاه استنفورد
هوش مصنوعی را «الکتریســیته نو» خوانده و سوندر پیچای ،مدیرعامل
گوگل هم گفته که بعدها معلوم میشــود هوش مصنوعی حتی از کنترل
آتش توسط بشر پراهمیتتر بوده است .گزیدهای از این ویژهنامه را بخوانید
تا ببینید بعد از دههها تاخیر باالخره رباتها و هوش مصنوعی وارد حوزه
تولید صنعتی شدند و این چطور جوامع را از بنیان دگرگون میکند.
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به نظر میرسد بازوی رباتی در حال انجام کاری بیهوده و پایانناپذیر
است .باالی سر تودهای از تکههای براق مرغ پخت ه حرکت میکند ،به
پایین میرود و یک تکه را برمیدارد .ثانیهای بعد ،چرخی میزند و مرغ
را به آرامی توی ظرف بنتو (خوراک قابل حمل در آشپزی ژاپنی) که
روی نقاله تولید در حرکت است میگذارد.
این ربــات ،کــه توســط نرمافــزار شــرکت  Osaroواق ع در
سانفرانسیسکو ،هدایت میشود ،از باقی رباتهایی که تا حاال دیدهاید
هوشمندتر اســت .نرمافزار به او یاد داده که طی حدودا  ۵ثانیه تکه
مرغ را بردارد و توی ظرف بگذارد .اوســارو انتظار دارد که رباتهایش
در کمتر از یک ســال آینده بتوانند در یک شرکت غذایی ژاپنی کار
پیدا کنند.
اگر از حاال نگران شورش رباتها شدهاید فقط کافی است که قدم
در کارخانهای مدرن بگذارید تا به چشم ببینید که چقدر از این اتفاق
دور هســتیم .اکثر رباتها قدرتمند و دقیق هستند اما جز آنچه که
به طور دقیق و وسواسگونهای برایش برنامهریزی شدهاند نمیتوانند
کاری انجام دهند .یک بازوی رباتی معمولی شعور آن را ندارد که در
صورت تغییر مکان حتی  ۴-۳سانتیمتری یک شیء بتواند دوباره آن
را بردارد .اکثر رباتها به طور کامل از برداشتن چیزی ناشناس ناتوان
ت فرق میان مارشملو و مکعب سربی را نمیفهمد .برداشتن
هستند .ربا 
ت عملی در حد نبوغ
تکههای نامنظم مرغ از یک سینی شلوغ برای ربا 
به حساب میآید.
نکته اینجاست که رباتهای صنعتی عموما از تازهترین پیشرفتها
در حوزه هوش مصنوعی بینصیب هســتند .در طول  ۵سال اخیر،
نرمافزارهای هوش مصنوعی آنچنان پیشرفت کردهاند که میتوانند
افراد و وســایل در عکسها را شناسایی کنند ،در بازیهای تختهای
بر انســان پیروز شوند و بدون دخالت انســان به صدای افراد پاسخ
دهند .هوش مصنوعی حتی میتواند به خودش تواناییهای تازه یاد
بدهد (اگر به آن زمان کافی برای تمرین بدهیم) اما پســرعموهای
ســختافزاری هوش مصنوعی ،یعنی رباتها ،هنوز در باز کردن در
یا برداشتن ســیب از روی میز مشکل دارند .این البته قرار است که
ت اوسارو را کنترل میکند
تغییر کند .نرمافزار هوش مصنوعی که ربا 
به آن اجازه میدهد که شیء روبهرویش را شناسایی کند ،رفتار این
شیء را در برابر انگشت زدن ،هل دادن و چنگ گرفتن مطالعه کند و
باالخره تصمیم بگیرد که چطور آن را بردارد .مثل بقیه الگوریتمهای

اگر از حاال نگران شورش رباتها شدهاید فقط کافی است که قدم در کارخانهای مدرن بگذارید تا به چشم ببینید که چقدر از این اتفاق دور هستیم.
اکثر رباتها قدرتمند و دقیق هستند اما جز آنچه که برایش برنامهریزی شدهاند نمیتوانند کاری انجام دهند .یک بازوی رباتی معمولی شعور آن را
ندارد که در صورت تغییر مکان حتی  ۴-۳سانتیمتری یک شیء بتواند دوباره آن را بردارد.

هوش مصنوعی ،این نرمافزار از تجربه درس میگیرد .به کمک یک
دوربین قوی که با نرمافزار یادگیری ماشینی ترکیب شده و توسط یک
ت خودش
کامپیوتر قدرتمند در همان نزدیکی کنترل میشود ،این ربا 
به این نتیجه میرسد که چطور به طور موثری چیزها را بلند کند .با
آزمون و خطای کافی ،این بازو میتواند یاد بگیرد که هر وسیلهای را
که روبهرویش میآید به دست بگیرد و بلند کند.
رباتهای کارخانهای مجهز به هوش مصنوعی باعث میشوند روند
ماشینیشــدن آرامآرام به حوزههای بیشتری نفوذ کند .آنها کمکم
میتوانند جایگزین انسانهایی شوند که در امر طبقهبندی ،بازکردن
جعبهها و بســتهبندی نقش دارند .آنها کمکم میتوانند در طبقات
شلوغ کارخانهها راه خود را بروند و این یعنی ممکن است شغلهای
بیشتری را در بخش تولید به عهده بگیرند .ممکن است شورشی در
کار نباشد ،اما میتوان اسمش را انقالب رباتها گذاشت .ویلی شیه،
که در دانشکده تجارت هاروارد در مورد روندهای تولید تحقیق میکند
میگوید« :در حال حاضر گروههای دخیل در حوزه ربوتیک و هوش
مصنوعی در حال تجربه و آزمایشهای بسیار متنوعی هستند .میشود
پیشبینی کرد در امر ماشینیشدن فعالیتهای تکراری بهزودی شاهد
پیشرفتهایی گسترده خواهیم بود».
این انقالب مختص رباتها نیست و به هوش مصنوعی هم سرایت
خواهد کرد .اینکه به نرمافزار هوش مصنوعی بدن فیزیکی بدهیم او
خواهد توانســت از تکنولوژیهای شناسایی تصویر ،گفتار و رهیابی
در جهان واقعی اســتفاده کند .هرچه هوش مصنوعی را با اطالعات
بیشتری تغذیه کنیم باهوشتر میشود .هرچه بازوی رباتی تکههای
مرغ سوخاری بیشتری را بردارد و توی سینی بگذارد ،نرمافزار هوش
مصنوعی اوســارو در فهم سازوکارهای دنیای اطرافش چیرهدستتر
میشود .پیتر ابیل ،استاد دانشگاه برکلی و بنیانگذار استارتآ پ �Co
 variant.aiکه یادگیری ماشینی و واقعیت مجازی را به رباتهای
کارخانهای اضافه میکند میگوید« :مثل هر موجود هوشمندی ،ورود
هوش مصنوعی به دنیای فیزیکی ،روند یادگیری و پیشــرفت آن را
ش از
سریعتر خواهد کرد .این باعث پیشرفتهایی خواهد شد که پی 
این امکان نداشت».
JJهوشهای مصنوعی چطور باهوش شد؟
جهان تکنولوژی مدتهاست که منتظر ورود به چنین عصری بوده
است .در  ،۱۹۵۴جورج سی .دوال ،مخترع ،نقشه یک بازوی مکانیکی
قابل برنامهریزی را اختراع و ثبت کرد .در  ۱۹۶۱جوزف انگلبرگر یک
کارآفرین امریکایی این نقشه را تبدیل به یک ماشین بدقلق و بدقواره
با نام  Unimateکرد که اولین بار در خط تولید شرکت جنرال موتورز
در نیوجرسی به کار گرفته شد.
از همان موقع این تمایل وجود داشــت که در مورد هوش پشت
این ماشینهای ساده اغراق شود .انگلبرگر به احترام آدمماشینیهای
داستانهای ایزاک آسیموف نام «ربات« را برای دستگاهش انتخاب
کرد .اما این ماشینها ابزارهای مکانیکی خام و زمختی بودند که توسط
نرمافزاری نسبتا ساده وظیفهای مشــخص را انجام میدادند .حتی
رباتهای بسیار پیشرفتهتر امروز هم همچنان چیزی خیلی بیشتر
از ماشینهایی کندذهن نیستند که باید برای هر عملی برنامهریزی
شوند.
هوش مصنوعی اما مسیری متفاوت را دنبال کرد .در دهه ،۱۹۵۰
ایده هوش مصنوعی با هدف استفاده از ابزارهای کامپیوتری برای تقلید

بازوی رباتی مرغ سوخاری بلند میکند.

منطق و خرد انسانی شــکل گرفت .عدهای از تحلیلگران به دنبال
این بودند که به این سیســتمها وجود فیزیکی هم بدهند .حتی در
 ۱۹۴۸و  ۱۹۴۹ویلیام گری والتر ،یک عصبشناس بریستول انگلیس
دو ماشــین کوچک خودکار با نامهای السی و المر طراحی کرد .این
دستگاههای شبیه الکپشــت مجهز به دو مدار ساده الهامگرفته از
سیستم عصبی بودند که به آنها اجازه میداد بدون کمک انسان منبع
نور را دنبال کنند .والتر آنها را ســاخت تا نشان دهد که چطور فقط
چند عصب در مغز میتوانند رفتاری نسبتا پیچیده را بهوجود آورند.
اما به زودی مشــخص شد فهم و بازسازی هوش انسانی چالشی
بســیار دشوار بوده و حوزه هوش مصنوعی طی مدتی بسیار طوالنی
شــاهد تحوالت و پیشرفتهای اندک بوده است .به عالوه معلوم شد
که برنامهریزی ماشینهای فیزیکی برای انجام کارهای مفید در دنیای
نامنظم انسانی بسیار پیچیدهتر از چیزی بود که پیشبینی شده بود.
هوش مصنوعی و رباتها دههها در آزمایشــگاههای تحقیقی باقی
ماندند و با آنکه محققان تالش کردند یادگیری ماشینی را به رباتهای

ترکیب تازهترین
تکنولوژیها
در حوزه هوش
مصنوعی با ربوتیک،
بخشهایتولید
و انبارداری را به
سرعتمتحول
خواهد کرد و شاهد
بیکاریهای گسترده
در این حوزهها
خواهیم بود

اتوماسیون چه تاثیری بر بازار کار کنونی میگذارد؟ تاثیر میتواند عظیم باشد
میانگین تعداد کارگرانی که به طور ساالنه مجبور به تغییر شغل یا بیکاری شدند
(متناسبشده با تعداد نیروی کار در امریکای سال )۲۰۱۶

۲.۵

۰.۶

 ۲۰تا  ۲۵درصد
نیروی کار مجبور به
تغییر شغل یا بیکار
میشوند.

حدود  ۰.۵درصد
نیروی کار مجبور به
تغییر شغل شد.

دگردیسی بزرگ
از  ۲۰۲۰به بعد

ساختوساز
۲۰۱۰-۲۰۰۷

۰.۸

تولید کارخانهای
۱۹۹۰-۱۹۷۰
نزدیک به ۱۳درصد
نیروی کار تغییر شغل
داد.

۱.۲

میلیون
نفر

کشاورزی به
صنعت
۱۹۴۰-۱۹۰۰

تقریبا  ۴۰درصد نیروی
کار مجبور به تغییر
شغل شدند.
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آیندهپژوهی
صنعتی اضافه کنند با استقبال بخش صنعت روبهرو نشدند.

یک پژوهشگر به کمک
تکنولوژی واقعیت مجازی ،به
ربات چیز یاد میدهد.

JJکشفی که دنیا را تکان میدهد
اما حدود شــش سال پیش ،محققان باالخره دریافتند که چطور
یک ترفند قدیمی هوش مصنوعی را به ابزاری فوق قدرتمند تبدیل
کنند .این ترفند «شبکههای عصبی» نام دارد و دانشمندان مدتها
بود که روی آن تحقیق میکردند.
این شبکهها در اصل الگوریتمهایی
هســتند کــه تقریبا به شــیوه
یاختههای عصبی و سیناپسهای
مغز از ورودیها چیز یاد میگیرند.
شــبکههای عصبــی را میتوان
نوادگان همان سیســتمی دانست
که باعث حرکت السی و المر شده
بود .پژوهشگران کشف کردند که
شبکههای عصبی بسیار بزرگ  -یا
«عمیق»  -وقتــی که با اطالعات
برچسبدار تغذیه شوند میتوانند
کارهایی خارقالعاده بکنند و مثال
اشــیای درون عکسها را با بینقصی در حد انسان تشخیص بدهند.
حوزه هوش مصنوعی با این کشــف یکشبه از این رو به آن رو شد.
به کمک همین تکنیک «یادگیری عمیق» از هوش مصنوعی برای
وظایفی که نیازمند استنباط بودند استفاده شد و هوش مصنوعی از
آزمایشها سربلند بیرون آمد :تشخیص چهره ،تبدیل صوت به متن،
یا آموزش دادن به خودروهای بدون راننده برای تشــخیص عابران و
چراغهای راهنمایی کارهایی بود که از هوش مصنوعی برمیآمد .این
پیشرفت باعث شده حاال بتوانیم رباتهایی را تصور کنیم که میتوانند
چهره شما را شناسایی کنند ،به طور هوشمندانهای با شما حرف بزنند،
به طور بیخطری خود را تا آشپزخانه برسانند و برایتان از فریزر سودا
بیاورند .یکی از اولین مهارتهایی که هوش مصنوعی به ماشــینها
میدهد چاالکی بسیار باالتر از قبل است .در طول چند سال گذشته
ت دستچین» در جریان بوده
در شرکت آمازون چالشــی با نام «ربا 
که طی آن پژوهشــگران و رباتهایشان با هم در رقابتی بودهاند که
ت کدام
از دید افراد غیرمتخصص کمارزش به نظر میرسد :اینکه ربا 

فعالیتهای کاری در امریکا به صورت تکنیکی
قابلیت ماشینیشدن را  -به کمک تکنولوژیهای
کنونی  -دارند.
از مشاغل کنونی قابلیت این را دارند که ۳۰
درصد از فعالیتهایشان را ماشینی کنند.

% ۵۰
% ۶۰

+1ربات = -۶شغل

هر ربات صنعتی میتواند جایگزین  ۶نفر شود
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تیم میتواند در ســریعترین زمان ممکن محصــوالت مختلف را از
قفسهها بردارد .تمام این تیمها از یادگیری ماشینی استفاده میکنند و
رباتهای آنها به طور تدریجی متبحرتر میشوند .آمازون به روشنی به
دنبال ماشینیکردن روند انتخاب و بستهبندی میلیاردها آیتمی است
که در انبارهایش هستند.
کن گلدبرگ ،یکی از همکاران آبل در دانشــگاه یوســی برکلی
میگوید« :من  ۳۵سال است که در حوزه ربوتیک کار میکنم و ما در
طول این سالها واقعا پیشرفت اندکی داشتیم .اما به خاطر این کشف
اخیر در هوش مصنوعی ماجرا تغییر کرده اســت .ما حاال در آستانه
برداشتن قدمی بزرگ رو به جلوییم».
ن میشود
JJهوش مصنوعی صاحب بد 
در منطقه  NoHoدر منهتن نیویورک ،یکی از سرشــناسترین
متخصصان هوش مصنوعی جهان در حال کار روی پیشرفت بزرگ
بعدی در این حوزه اســت .او فکر میکند که رباتها احتماال بخش
مهمی از این معما هستند.
یان لکون در انقالب یادگیری عمیق نقشی حیاتی ایفا کرده است.
در جریان دهه  ،۱۹۸۰وقتی دیگر محققان اســتفاده از شــبکههای
عصبی را غیرکاربردی میدانســتند لکون ثبــات قدم به خرج داد و
تحقیق روی این تکنولوژی را ادامه داد .او به عنوان رئیس سابق بخش
پژوهش هوش مصنوعی فیسبوک (تا ماه ژانویه) و حاال دانشمند ارشد
هوش مصنوعی این شرکت ،توسعه الگوریتمهای یادگیری عمیق را
رهبری میکند که میتواند کاربران را در تقریبا هر عکسی که کسی
پست میکند شناســایی کند .اما لکون میخواهد هوش مصنوعی
بیشتر از فقط دیدن و شنیدن انجام دهد .او میخواهد هوش مصنوعی
دلیل بیاورد و دست به عمل بزند .لکون میگوید که هوش مصنوعی
برای چنین تحولی نیازمند بدن فیزیکی است.
هوش انســانی شامل عمل متقابل با جهان واقعی است .بچههای
انسان با بازی با چیزها شروع به یادگیری میکنند .هوش مصنوعی که
ت چنگکی جا گرفته ،میتواند همین کار را
در ماشینهایی مثل ربا 
بکند .لکون میگوید« :تعداد زیادی از جذابترین پژوهشهای بخش
هوش مصنوعی مربوط به حوزه رباتهاست».
گروهی از دانشمندان میگویند تکامل ماشینی میتواند راه انسان
را برود و هوش مصنوعی روندی را تجربه کند که مشابه روندی است
که باعث ظهور هوش بیولوژیکی در انسان شد! نکته اینجاست که سه
قابلیت بینایی ،هوش و مهارت استفاده از دستها در نیاکان ما همراه
با هم شروع به تکامل کردند ،زمانی که انسانگونهها شروع به ایستاده
راه رفتن کردند و از دو دست آزادشان برای بررسی و دستکاری اشیا
بهره بردند .در این زمان مغز آنها بزرگتر شد ،اجازه داد که از ابزارها،
زبان و نهادهای اجتماعی پیچیدهتری استفاده کنند.
آیا هوش مصنوعی هم میتواند تجربه مشــابهی داشته باشد؟ تا
حاال ،هوش مصنوعی اصــوال درون کامپیوترها زندگی کرده و فقط
با شبیهســازیهای ابتدایی جهان واقعی تعامل داشــت ه است ،مثل
بازیهــای کامپیوتری و عکسهای ثابت .ممکن اســت یک هوش
مصنوعی که قادر به درک جهان واقعی و تعامل با آن باشــد بهتر از
هوش مصنوعیای که دنبال ارتباط با انســانها یا دلیلآوری است
سودمند باشد .آبیل میگوید« :اگر شما بتوانید معمای کار با دست
را برای رباتها کامال حل کنید ،احتماال چیزی ساختهاید که خیلی
نزدیک به هوش کامل و در حد هوش انسانی است».

مجتمع مونتاژ تولیدو یکی از بزرگترین کارخانههای تولید خودرو در امریک ا با
باالترین حجم ماشینیشدن خط تولید است و میتواند در یک شیفت  ۵۰۰ماشین
بیرون بدهد.

[ ویژهنامه :اقتصاد هوشمند آینده ]

انقالب پراضطراب رباتها در امریکا

نسبت رباتهای شهر تولیدو به کارگرانش بیشتر از هر شهر دیگر در امریکاست؛ همین اقتصاد سالم ،مردم را
ب کرده و آنها را به دامان ترامپ انداخته است
مضطر 
رونالد شروسبری قبال به «پزشک رباتها» معروف بود .او حاال عنوانی
اداریتر دارد« :متخصص تکنیکی الکتریکی تولیــد درجهیک» .البته او
ت در مجتمع مونتاژ اتومبیل
همچنــان رباتها را درمان میکند .هزار ربا 
در تولیدوی اوهایو وجود دارند و س ِر شروسبری اصوال شلوغ است .در این
مجتمع عظیم  ۳۱۲جریبی که مخصوص تولید خودروی جیپ اســت،
دستهای از رباتهای یکدست باالی سر قطعات فلزی میچرخند و اجزای
اتومبیل را بدون کمک انســان روی هم ســوار میکنند .در بخشی دیگر
رباتها مشغول جوشکاریاند و در اتاق رنگکاری ،رباتها رنگها را روی
بدنه اسپری میکنند.
مجتمع مونتاژ تولیدو یکی از بزرگترین کارخانههای تولید خودرو در
امریک ا با باالترین حجم ماشینیشــدن خط تولید است و میتواند در یک
شیفت  ۵۰۰ماشــین بیرون بدهد ،بسیار بیشتر از خروجی مرکز Cove
(کاو) کارخانه مونتاژ قدیمی جیپ که در ســال  ۲۰۰۶تعطیل شد .عالوه
بر ســرعت ،ماشینها کار را آسانتر کردهاند .قبل از آنها افراد باید قطعات
سنگین را بلند میکردند یا هل میدادند .دیگران باید مثل غواصها ماسک
به ســر میزدند و رنگپاشی میکردند .یا جوشکارها که همیشه مشکل
چشم داشتند .شروسبری میگوید« :کارگران زیادی با کمردرد ،بازودرد ،مچ
معیوب یا شانهدرد دست و پنجه نرم میکردند .این کار به صورت فیزیکی ما
را نابود میکرد ».کارخانه جدید در بعضی بخشهایش مثل اتاق عمل تمیز
است و هیچ شباهتی به کاو تاریکتر و کثیفتر ندارد .خودروهای تولیدشده
هم خودروهایی بهتر هستند.
شروسبری کار خود را در  ۱۹۸۴به عنوان مونتاژکار در کاو شروع کرد.
بعد همانجا از یک فرصت آموزشــی استفاده کرد و به عنوان تکنیسین
برق آموزش دید و در آن اســتاد شد .داستان زندگیاش داستان موفقیت
تکنولوژیست خوشبین است :اتوماسیون به او این فرصت را داد که مهارتی
ی بهتری بگیرد .اتوماســیون این فرصت را به
جدید بیاموزد و حقوق خیل 
کارخانه داد که به جایی امنتر ،تمیزتر و با بهرهوری باالتر مبدل شود.
اقتصاد در «تولیدو» بهتر از هر وقت دیگری در سالهای اخیر است  -و
بخشــی از آن را مدیون تصمیمات مقامات محلی و صنایعی هستیم که
به طرز پرحرارتی تکنولوژیهای جدید را پذیرفتهاند  -اما همین تغییرات
آیندهای نامعلوم و نگرانکننده برای تعداد زیادی از مردم شــهر به ارمغان
آورده است .و آنها نگرانیشان را در روزهای رأیگیری بهتر نشان میدهند.
شعار انتخاباتی دونالد ترامپ «امریک ا را دوباره عالی کن!» از دید تعداد
زیادی از رأیدهندگان در این بخش کشــور ،منطقی و امیدبخش به نظر
میرسید .با آنکه شهرهای به شدت صنعتیشده در امتداد ساحل دریاچه
ی داده بودند ،در سال  ۲۰۱۶اکثر آنها
اری در اوهایو دو بار به باراک اوباما رأ 
به ترامپ رأی دادند و باعث شدند رأی ایالت ،از دموکرات به جمهوریخواه
تغییر کند .لوکاس کانتی ،که تولیدو در آن واقع اســت هیالری کلینتون
را انتخاب کرد ،اما با درصدی بسیار پایینتر از رأیی که به اوباما داده بود.

JJرباتها باعث پیروزی ترامپ شدند
پژوهشگران دانشگاه آکسفورد در یک بررسی تازه نتیجه گرفتهاند که «اگر
ت فقط  ۲درصد کندتر بود میشیگان ،ویسکانسین
روند تبدیل کارگر به ربا 
و پنســیلوانیا به هیالری کلینتون رأی میدادنــد و این یعنی دموکراتها
میتوانستند انتخابات را ببرند ».بر اساس نتیجه تحقیق سال  ۲۰۱۷موسسه
بروکینگز بخش کالنشهری تولیدو ربوتیزهترین در امریک ا به حساب میآید
ت به ازای هر  ۱۰۰۰کارگر .در ســال  ۲۰۱۰تعداد رباتها  ۷۰۲بود.
  ۹ربا در ســال  ۲۰۱۵تعداد آنها به  ۲۳۷۴افزایش پیدا کرد .تعداد آنها حاال بسیار
بیشتر شده اســت .در ماه مارس یک تحقیق برآورد کرد که این ایالت بین
ســالهای  ۱۹۶۷تا  ۲۰۱۴حدود  ۶۷۱هزار شغل را به خاطر ماشینیشدن
کارها از دست داده است.
اما آنچه فهــم داســتان را در مناطقی مثل تولیدو و اطــراف آن برای
سیاستمداران و حتی اقتصاددانان سختتر کرده این است که اضطراب ورای
ماجرای اتوماسیون و تعداد مشــاغل عمل کرده است .برای تعداد زیادی از
ی است .اختاللی که رباتها و دیگر
ل تعریفکننده هویت و زندگ 
مردم ،شغ 
تکنولوژیهــا در بازار کار ایجاد کردهاند به طــرز عمیقی روی جامعه تاثیر
میگذارد .این نیروهای تکنولوژیک  -به همراه عوامل فرهنگی و سیاســی
دیگــر  -احساســی از دلهره و اندوه عمومی در مردم بــه وجود آورد ه و آنها
را به این نتیجه رساند ه که همهچیز از دست رفته است .مردم به این نتیجه
رسیدهاند که خودشان ،کارشان ،جامعهشان و قرارداد اجتماعیای که آنها را
به شهر ،به کار و به یکدیگر وصل میکرده مورد تهدید قرار گرفته است .آنها
اشتباهنمیکنند.
فقط چند روز بعد از صحبتم با شروسبری ،بخش عمده کارخانه مونتاژ

برایان الکساندر
نویسنده کتاب «خانه شیشهای:
اقتصاد یکدرصدی و
ازهمپاشیدن شهرکهای
امریکایی»

ق مدرن جیپ در تولیدو
تولید خودرو در کارخانه فو 
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آیندهپژوهی
جیپ بسته شد و صدها نفر بیکار شدند .بیکاری و تعطیلی البته موقتی بود
چون کارخانه قصد داشت برای تولید یک جیب باری جدید آماده شود .اما اگر
این ماشین باری خوب نفروشد و میزان تولید کلی پایین بیاید روزگار خوش
کنونی به پایان میرسد .البته رباتها کار خود را از دست نخواهند داد.

احتماالهیچکس
فقط به خاطر
تکنولوژی به ترامپ
رأی نداده است .اما
وقتی مردم احساس
ناتوانی میکنند به
سمت هرکس و هر
عقیدهای که احتمال
دارد قدرت و استقالل
را به آنها برگرداند
متمایلمیشوند.
آنهامنتظرنداین
شخص به آنها کمک
کند تا آنچه را که
میترسند از دست
بدهند نجات دهند

JJآیندهنگری نافرجام؟
حامیان محلی اقتصاد کنونی میگویند تولیدو بعد از ســی سال سخت
تازه به دوران خوش رســیده است .خط مونتاژ جیپ در باالترین حد تولید
خود قرار دارد .یک پارک جدید صنعتی در جایی که کاو قرار داشت باز شده.
لیبی -اوونز -فورد کارخانه قدیمی که برای اولین خودروهای فورد شیشــه
جلو تولید میکرد و در طول صد ســال بعدی شیشه نسلهای متعددی از
خودروهــا را تامین کرد ،حاال در محلی تــازه و در همان نزدیکی دوباره به
تولید شیشــه جلو مشغول است .شرکت ویرپول در همین نزدیکیها روزانه
هزاران ماشین لباسشویی تولید میکند .به نظر میرسد که تولیدو به دوران
یگردد.
یاش بازم 
جوان 
اما کسی خوشحال نیســت .دوریس هرینگشا ،یکی از مسئوالن محلی
میگوید« :در واقع حاال تقریبا اوضاع بیش از حد خوب اســت .اما همکارانم
درباره آینده محتاط هســتند .ما این احساس را داریم که «خب ...حاال عالی
است .امیدوار باشیم که اوضاع همینطور پیش برود».
تولیدو از تجربیات سخت گذشــته درس گرفته و بدبین شده است .در
اطراف منطقه میتوانید عمارتهایی خالی را ببینید که یادگار دورانهای رفاه
و رونق گذشتهاند .غولهای صنعت در آن زمان با خود پولی آوردند که برای
مدتها تولیدو را به بهشت فرهنگی منطقه تبدیل کرده بود .مثال ادوارد لیبی،
بنیانگذار کارخانه شیشه لیبی ،پول مورد نیاز برای تاسیس موزه هنر تولیدو
را تامین کرد .این موزه یکی از بهترین موزههای امریکاست.
اما حاال پنجرههای این عمارتها را با الوار تختهکاری کردهاند و بستهاند.
علفهای هرز ورودی آنها را ســد کرده و سنگفرش پیادهروها ناهموار شده
است .خیابانهایی که زمانی محلههای سطحباال به حساب میآمد حاال پر از
چالهچوله است و ساکنان میگویند شهردار جدید با وعده درست کردن آنها
در انتخابات پیروز شده است .با وجود اخبار خوش اقتصادی اخیر ،تعداد زیادی
از ساختمانهای مرکز تجاری شــهر که قبال به عنوان دفتر و انبار استفاده
میشدند خالی و مخروبهاند.
در جریان رکود قبلی ،شرکتهای مهمی مثل کرایسلر و جنرال موتورز

امریکا موافق محدود کردن روند ماشینیشدن مشاغل هستند

اکثر
نتایج یک نظرسنجی سال  ۲۰۱۷موسسه  Pewنشان داد که اکثر افراد بالغ در امریکا بر این
باورند که کسبوکارها باید در استفاده از رباتها به جای کارگران محدود باشند.

% ۵۸

حتی اگر ماشینها بهتر
و ارزانتر از کارگران
کاری را انجام بدهند،
نباید شرکتها بدون
محدودیت دست به
جایگزینی کارگران بزنند.
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اگر ماشینها بتوانند با
هزینه کمتر کار بهتری
انجام بدهند شرکتها
آزادند که از آنها
استفاده کنند.

(که در منطقه کارخانه دارد) اعالم ورشکستی کردند .در سال  ۲۰۱۰میزان
بیکاری به  ۱۴درصد رسید .جمعیت منطقه تولیدو در طول سالهای اخیر
همیشه در حال افول بوده است.
سران منطقه معتقدند یک دلیل اینکه منطقه به شدت از رکودها رنج برد
ناتوانیاش در وفقدادن خود با جهان تکنولوژی بوده است .به همین خاطر بعد
از رکود ،آنها تالش کردند این «شکاف مهارتی» را پر کنند .به گفته هرینگشا
آنها میخواستند شهر مملو از مردمی باشد که نگهداری و تعمیر رباتها را
بلدند ،با آنها کار میکنند و توانایی برنامهریزی ماشینآالت کامپیوتری را دارند.
یک دیپلم ساده دبیرستان دیگر به درد استخدام نمیخورد.
بچههایی که در مرکز مشــاغل پنتا در برنامه «تکنولوژی های پیشرفته
تولید» شرکت میکنند از همین تالش سود میبرند .آنها در فضایی بزرگ
روی متهها و ماشینهای تراشی کار میکنند که هم به صورت دستی و هم
ت روی جعبه پلکسی گالس نشسته و
کامپیوتری کنترل میشــود .یک ربا 
منتظر دانشآموزان است که برایش برنامه بنویسند و مدیریتش کنند .بعضی
از این دانشآموزان حتی پیش از فارغالتحصیلی پیشنهاد شغلی گرفتهاند .این
بچهها در حال یادگیری مهارتهایی هستند که در سراسر منطقه خواهان
دارد.
مشکل اینجاست که این تکنولوژی که بچهها را با هدف سرویسدهی به
آن آموزش میدهند همین حاال هم در حال تغییر است.
جالب اینجاست که مسئوالن منطقه سعی میکنند از هوش مصنوعی
و رباتهای هوشمند صحبت نکنند .گری اف تامپسون ،قائممقام یک مرکز
دولتی توسعه اقتصادی در منطقه میگوید« :البته من درباره تکنولوژیهای
جدید شــنیدهام و کمی دربارهشــان خواندهام اما وقتی با شهردارها و دیگر
سران محلی جلسه میگذاریم هیچکس یک بار هم درباره تبعات موج بعدی
اتوماسیون و بیکاریهای گسترده پس از آن حرف نمیزند ».بروس بامهاور،
رئیس یکی از اتحادیههای کارگری میگوید که به خاطر نمیآورد در جلسات
شورای توسعه اقتصادی حتی یک بار هم موضوع رباتهای هوشمند و تاثیر
آنها بر بیکاری مطرح شده باشد.
چنیــن تکنولوژیهایی هنوز از دید مســئوالن و تجار محلی پیچیده،
رازآمیز و گنگ به نظر میرسند و تاثیر خاصی بر ساختار اجتماعی و سیاسی
نمیگذارند .به خصوص اینکه هیچکس با اطمینان نمیتواند بگوید که تاثیر
این تکنولوژیها بر بازار کار شدید خواهد بود یا نه .منطقه نیازهای ضروریتری
دارد .چالهچولههای خیابانها باید پر شوند ،مرکز شهر نیازمند بازسازی است
و دانشآموزان باید کار با رباتها را یاد بگیرند تا همین حاال کار پیدا کنند.
بعضی از ســران منطقه تولیدو احتماال متوجه شدهاند که شهابسنگ
تکنولوژیکی به سمتشان در حرکت است .اما آنها چه میتوانند بکنند وقتی
چیزی اینقدر غیرقابلپیشبینی است؟ پس آنها روی «آموزش مادامالعمر»
تاکید میکنند .از دانشآموزان در کمپ ربوتیک گرفته تا کارگران کارخانهها،
همه باید در همه عمر سرشان را برای رصد روندها و تکنولوژیهای تازه باال
بگیرند تا جزر و مد بعدی غرقشان نکند.
JJآنچه سیلیکون ولی نمیفهمد
با ریکی در یک رســتوران محلی نشســتهایم .مشــتش را محکم روی
میز میکوبد و میگوید« :واقعا نمیتوانســتم باور کنم!» او در یک کارخانه
خودروســازی در وود کانتی کار میکند .خودش میگوید که وقتی کار در
کارگاه را شروع کرده ۱۶۰۰کارگر بودند .حاال فقط  ۶۰۰نفرند.
اما این موضوع نیست که باعث خشم ریکی شده .او از شب انتخابات ۲۰۱۶
و پیروزی ترامپ میگوید« :من کامال در شوک بودم».
ریکــی یک افریقایی -امریکایی اســت که عالقه نــدارد همهچیز را به

ت فقط  ۲درصد
طبق برآورد دانشگاه آکسفورد ،اگر روند تبدیل کارگر به ربا 
کندتر بود میشیگان ،ویسکانسین و پنسیلوانیا به هیالری کلینتون رأی میدادند
و این یعنی دموکراتها میتوانستند انتخابات را ببرند.

رباتها بخش عمده مونتاژ
خودروهای جیپ را برعهده
گرفتهاند.

اشتغالزایی در بخش خدمات درمانی بسیار باال خواهد بود .در تولید کارخانهای اینطور نیست.
تعداد امریکاییهای شاغل در بخشهای خدمات درمانی و تولید
خدمات درمانی

تولید

20
18
16
14
12
10

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

نژادپرستی سفیدها ربط بدهد ،مگر اینکه ماجرا «تابلو باشد» .همین حاال هم
حرف زدن از شعار انتخاباتی ترامپ حالش را بد میکند« .امریک ا را دوباره عالی
کن؟! این یعنی چه؟ آن زمان که برای آدمهای شبیه من خیلی هم عالی نبود!
باورم نمیشود که اینهمه آدم به ترامپ رأی داده باشند».
ریکی معتقد اســت که پدیــده قدرتگیری ترامــپ ماجرایی نژادی و
نژادپرستانه نبوده است« .وقتی با طرفداران کاله قرمز ترامپ بحث میکردیم
آنها هم درباره بیکاری و اشــتغا ل حــرف میزدند ».ریکی میگوید با وجود
تالشهای اوباما و دموکراتهای کنگره برای نجات کرایسلر و جنرالموتورز،
حتی بعد از رسیدن کمک ،کارگران کارخانهها همچنان درباره حقوق ،شغل و
بازنشستگی احساس ناامنی داشتند.
دوســت ریکی که با او در کارخانه کار میکنــد میگوید« :ما رباتها را
مسخره میکردیم .وقتی اولین رباتها وارد کارخانه شدند خیلی کند بودند.
ما هم تندتر کار میکردیم و تولیدمان از رباتها باال میزد .آن زمان در یک
خط تولید  ۱۸نفر کار میکردیم .حاال رباتها بیشتر و سریعتر شدهاند .ما هم
در خط تولید فقط  ۵نفریم».
کلمات ریکی و دوستش را تقریبا جمله به جمله در باری دیگر در نزدیکی
مرکز مونتاژ جیپ میشنوم .ایندو مرد  -هردو  ۳۰ساله  -کار خود را در کاو
شروع کردند و هردو حاال در همین مرکز مونتاژ مشغول به کارند .یکیشان
میگوید« :مدیریت نمیخواهد ما آنجا کار کنیم .اگر میتوانستند رباتها را
جایگزین همه ما کنند حتما همین امروز این کار را میکردند .تعداد رباتها
ســریع و سریعتر باال میرود ».دوســتش میگوید« :ما احمق نیستیم .آنها
نمیتوانند گولمان بزنند .آنها در سریعترین زمان ممکن ما را بیکار خواهند
کرد ».هردو تاکید میکنند که با وجود توصیه سران اتحادیه کارگری« ،تعداد
زیادی از کارگران کارخانه به ترامپ رأی دادند».
دوست ریکی میگوید« :ببین! من آدم باهوشی نیستم .وقتی در مدرسه
بودم مشکل یادگیری داشتم .اما من میتوانستم توی کارخانه کار کنم .کار
توی کارخانه همان کاری است که ما میتوانستیم انجام بدهیم .حاال رباتها
این کار را میکنند .خب چه بالیی ســر آدمهایی مثل من میآید؟ کارگران
کارخانه فکر میکنند که کسی مثل ترامپ نجاتشان میدهد .اما کسی قرار
نیست ما را نجات دهد».
ریکی به من نگاه میکند و میگوید« :به بچههایم گفتهام که اگر مجبور
شــوند توی کارخانه کار کنند ،تقصیر من بوده و به عنوان پدرشان شکست
خورد هام».
با هر کس کــه در تولیدو حرف زدم مطمئن بــود که نمیتوان جلوی
ی تکنولوژی و تردید و دودلی درباره تاثیرات
تکنولوژی را گرفت .اجتنابناپذیر 
آن بر زندگی ،ذهن همه را مشغول خود کرده است .پدران هردو نفری که در
رستوران نزدیک کارخانه با آنها حرف زدم ،در جیپ کار کرده بودند .یکیشان
حتی پدربزرگش هم کارگر جیپ بود .اما این سوابق و تاریخها هیچ معنایی
ندارند .دیگر برای زمانی طوالنی نمیشود رویشان حساب کرد.
مری کاپتور ،نماینده منطقه در کنگره میگوید« :من به حرفهای مردم
که گوش میدهم همین را میبینم .مردم احساس تنهایی شدید میکنند.
آنها آسیبپذیر شدهاند ».رأیدهندگان به او زندگی در دوره تجارت جهانی،
رکود و ورود رباتها را تجربه کردهاند .خیلی زود نوبت هوش مصنوعی خواهد
رسید .همزمان تعداد بیشتری از شرکتها  -مثل فیات کرایسلر  -از کارگران
موقت استفاده میکنند تا معضل حقوق بازنشستگی را حل کنند .کارگران
جدید قراردادهای با حقوق پایینتر میبندند .یک گزارش توســعه جهانی
بانک جهانی خطاب به دولتها گفته «تغییرات سریع در طبیعت کار ،باعث
شده شرکتهایی که در استفاده از نیروی کار انعطافپذیرترند اوضاع بهتری
داشته باشند .همزمان کارگرانی هستند که از بازارهای پویاتر کار نفع بیشتری

میبرند ».به زبان ســادهتر ،کارگران میتوانند
یکبارمصرفباشند!
تاثیرات چنین تحوالتی عمیقتر و فراتر از
بازار کار خواهد بود .کاپتــور میگوید« :روابط
مردم در جامعه رو به سردی گذاشته است .در
محلهها ،در کلیســا ،در کسبوکارهای محلی،
احساســات گذشــته در حال نابودیاند .این
ناپدیدشدن هرچیزی است که قبال برایش تالش
کرده بودیم .هویت مردم دارد از بین میرود».
این چیزی اســت که غولهای تکنولوژی
سیلیکون ولی درک نمیکنند .آنها فکر میکنند
دادن حقوق پایه به تمام مردم کشــور میتواند
راهحل ماشینیشــدن کامل کارخانهها باشد.
مهندســان و برنامهنویسهای ماشینهای نو
فکر میکنند که میشود خیلی عظیم بیکاران
 آوارههــای روحی ،اقتصادی و فرهنگی را  -باوعده پول خرید .امــا خیلی از مردم واقعا برای
پول کار نمیکنند .آنها به پول نیاز دارند و پول
میخواهند اما پول تنها چیزی نبوده که مردم
را  ۴۰ســال در کارخانه جیپ نگه داشته است .آنها در خط تولید ایستادند،
ن رنگ زدند چون کارگران صنعت خودرو در
جوشــکاری کردند و ماشــی 
کشوری بودند که کار نشــاندهنده هویت فرد بود .ممکن است کالس کار
آنها از شروسبری ،پزشک رباتها ،پایینتر باشد ،اما آنها میتوانستند به شیشه
جلو اتومبیل یا به ماشین لباسشویی ویرپول خیره شوند و بگویند «من این
را ساختم».
احتماال هیچکس فقط به خاطر تکنولوژی به ترامپ رأی نداده است .اما
وقتی مردم احســاس ناتوانی میکنند به سمت هرکس و هر عقیدهای که
احتمال دارد قدرت و اســتقالل را به آنها برگرداند متمایل میشــوند .آنها
منتظرند این شــخص به آنها کمک کند تا آنچه را که میترســند از دست
بدهند نجات دهند.
ریکی به من گفت« :هیچچیز دائمی نیست .ما در مرحله گذاریم .این من
را میترســاند ».مردم هنوز در رویای نوستالژیک امریکایی هستند که دیگر
وجود ندارد .و زندگی امریکایی روز به روز غیرقابل پیشبینیتر و غیرعادالنهتر
میشود.
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آیندهپژوهی

هوش مصنوعی بخش جداییناپذیر شغلهای آینده خواهد بود .به همین خاطر احتماال بدون
مهارت کار کردن با هوش مصنوعی ،کار مناسب پیدا نخواهید کرد .البته مهارتهای دیگری هم
نیاز دارید که هیچ ربطی به کامپیوتر ندارند.

[ ویژهنامه :اقتصاد هوشمند آینده ]

بازگشت به علوم انسانی
در عصر هوش مصنوعی
چطور بچهها را
برای شغلهایی که هنوز وجود ندارند آماده کنیم؟

به نظر میرســد که واقعا به زودی رباتها مشاغل انسانی
منبع Fast Company
را تصاحب خواهند کرد ،به همین خاطر آمادهکردن نسل
چرا باید خواند:
بعدی برای بازار کار بیربط و بینتیجه به نظر میرسد .اما
اگر میخواهید
نترسید .آینده ممکن است از آنچه که انتظار دارید روشنتر
بدانید چطور میشود
باشد.
بچهها را برای
آوی گلدفرب ،یکی از نویسندگان کتاب «ماشینهای
مشاغل دهههای
پیشگویی :اقتصاد ســاده هوش مصنوعی» میگوید« :در
بعدی آماده کرد ،این
دنیای آینده سه شکل فرصت شغلی خواهیم داشت .اولی
گزارش را بخوانید:
مربوط به کسانی است که هوش مصنوعی میسازند .دومی
افرادی که به ماشینها میگویند چه کنند و خروجی آنها
چه باشد .و گروه سوم سلبریتیها هستند .اینها بازیگران،
ورزشــکاران ،هنرمندان ،نویســندهها و دیگر ستارههایی
هستند که صنعت سرگرمی را میسازند».
یک گزارش سال  ۲۰۱۷مرکز گارتنر پیشبینی کرده که هوش مصنوعی مشاغل فراوانی را
از بین میبرد اما شغلهای بیشتری به وجود خواهد آورد .طبق این گزارش دو حوزه خدمات
درمانی و آموزش از هوش مصنوعی سود خواهند برد و رشدی عالی را تجربه خواهند کرد .البته
طبق پیشبینی گلدفرب بیشترین شغلها در حوزه مدیریت و جمعوجور کردن هوش مصنوعی
به وجود خواهند آمد .به گفته او حتی شغلهای متمرکز روی افراد  -مثل پرستاری یا معلمی
 نیازمند مهارتهای کار با ابزارهای هوش مصنوعی خواهند بود و تکنولوژی این مشاغل را همدگرگون خواهد کرد .مثال در حوزه مراقبتهای بهداشتی خانگی برای افراد سالمند ،رباتهای
کوچکی ظهور خواهند کرد که به سالمندان برای به یادآوردن زمان مصرف دارو ،یا پیادهروی
کمک خواهند کرد .این رباتها تازه در حال توسعهاند ،اما تصورش سخت نیست که در آینده
نزدیک پرستاران باید بتوانند با این دستگاهها ارتباط برقرار کنند و آنها را برنامهریزی کنند .گاهی
اوقات اصال نیاز نیست پرستار در خانه فرد بیمار حضور داشته باشد :آنها از طریق رباتها شرایط
را تحت کنترل خواهند داشت« .بهترین مشاغل به آنهایی خواهد رسید که هم در زمینه علوم
کامپیوتری آموزش دیدهاند و میدانند که ماشینها چطور کار میکنند ،و هم نیازهای جامعه
و سازمانشان را میفهمند ،یعنی از علوم انسانی و اجتماعی درک جدی دارند .همین حاال هم
برای افرادی که در این دو حوزه کامپیوتر و علوم انسانی مهارت دارند بازار کار خوبی وجود دارد».
JJنیاز دوباره به علوم انسانی؟
سوال اینجاســت که شخص چطور باید برای هدایت این ماشینهای هوش مصنوعی در
دنیای جدید آماده شــود؟ باورش سخت اســت اما شاید کلید ماجرا تحصیل در هنر و علوم
انســانی باشد .به گفته گلدفرب ،در دهههای آینده با آنکه اکثر افراد باید درکی پایهای از علم
کامپیوتر داشته باشند ،تحصیل در حوزههای هنر ،فلسفه ،تاریخ ،جامعهشناسی ،روانشناسی
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و عصبشناسی است که میتواند به افراد دانشی را بدهد که بتوانند از هوش مصنوعی بهترین
استفاده را ببرند.
متخصصانی که روی آینده مشــاغل تحقیق میکنند بر این باورند که توانایی ما در ســر
درآوردن از امور دنیا بزرگترین ســرمایه در دنیایی اســت که اکثر کارها را ماشــینها انجام
میدهند .هوش مصنوعی در انجام کارهای تکراری و کوچک عالی اســت و انسانها در پیدا
کردن راههای خالقانه بهتر عمل میکنند .هرکاری که به تفکر خالقانهتر کودکان کمک کند
آنها را برای دنیای کار آینده آمادهتر خواهد کرد.
JJتخصص نیاز نیست
امیر اوراد ،مدیرعامل نرمافزار تحلیل کســبوکار  Sisenseهم میگوید« :بچهها باید در
چند زمینه خوب باشند .سنت تحصیلی ما که زمان انقالب صنعتی به وجود آمده کاری میکند
که شــما فقط در یک حوزه ،خیلی خیلی خوب شوید .من فکر میکنم این برای نسل بعدی
خطرناک است ».والدین باید بچهها را تشویق کنند که در بیش از یک حوزه خوب باشند .این
آنها را انعطافپذیر میکند .بچهها با انتخاب حوزههای میانرشتهای نهفقط چند مهارت را یاد
پذیری باالتری نسبت به بقیه

میگیرند ،که همزمان با تغییر و تحول مشــاغل ،قدرت انطباق
خواهند داشــت .اوراد میگوید« :میتوانید یک شکل دیگر هم به قضیه نگاه کنید :بگذارید
بچهها چیزهای مختلف را امتحان کنند .داشتن تجربه در حوزههای مختلف در آینده به درد
آنها خواهد خورد».
JJهرچه تکنولوژیکتر ،بهتر
هــم گلدفرب و هم اوراد معتقدند که بازار کار آینده کامال قابل پیشبینی نیســت اما راه
آمادگی بیشــتر برای آن وجود دارد .گلدفرب میگوید« :پنجاه ســال پیش این ایده که در
آینده شغلی با نام بازاریابی شبکههای اجتماعی خواهیم داشت برای همه غیرقابل تصور بود.
هوش مصنوعی و اتوماسیون هم دورنمای کاری را طوری تغییر خواهد داد که حاال نمیتوانیم
پیشبینی کنیم .باید به بچهها اجازه داد که هم در تازهترین تکنولوژیها و هم فرهنگ جهانی
غرق شوند .این ممکن است به معنای یادگیری تفریحی ویرایش فیلم یا دانلود جدیدترین اپ
شبکههای اجتماعی باشد .باید بگذارید که کودکان به صورت شهودی با تکنولوژی بازی کنند».
تکنولوژی روز به روز ارزانتر میشود و این یعنی تعداد بیشتری از مردم به تکنولوژیها و
ابزارهایی دسترسی خواهند داشت که آنها را برای آینده آماده میکند .البته باید پذیرفت که
در این حوزه هنوز هم کودکان خانوادههای ثروتمندتر اوضاع بهتری دارند و این یعنی آنها برای
آینده آمادهتر خواهند بود .هنوز تعداد زیادی از مردم به اینترنت کیفیت باال دسترسی ندارند.
(مثال در امریکا بیش از  ۲۴میلیون نفر اینترنت سرعت باال ندارند ).اینجاست که سیاستگذاران
و والدین باید هدف مشترکی داشته باشند :به بچهها اینترنت سرعت باال و ابزارهای تکنولوژیک
مدرن بدهید تا آینده از آن آنها باشد.

در سال  ۱۹۸۷رابرت سولو ،اقتصاددان نوبلیست دانشگاه  MITبه شوخی به نیویورکتایمز گفت:
«شما عصر کامپیوتر را در همه جا میبینید به جز در آمار بهرهوری ».این روند در اواخر دهه ۱۹۹۰
تغییر کرد و کامپیوترها باالخره بهرهوری را افزایش دادند.

[ ویژهنامه :اقتصاد هوشمند آینده ]

پارادوکس تکنولوژی و بهرهوری

تکنولوژیهای پیشرفته همیشه باعث رفاه فراگیر یا رشد جدی بهرهوری نمیشوند

کشورها برای ثروتمندتر شدن نیاز به رشد باال در بهرهوری دارند( .بهرهوری
اینجا به معنای میزان خروجی کاال یا خدمات از مقدار مشخصی ورودی کار
و ســرمایه اســت ).از دید تعداد زیادی از افراد ،دستکم در تئوری ،افزایش
بهرهوری به معنای افزایش حقوق و فرصتهای شغلی فراوان است.
اما از سال  ۲۰۰۴به این طرف رشد بهرهروی در اکثر کشورهای ثروتمند
جهان بســیار پایین بوده اســت .آنچه به خصوص آزاردهنده است سرعت
بســیار پایین بهرهوری کل عوامل ( )total factor productivityاست
که مســتقیما از ابداعات و تکنولوژی نشــئت میگیرد .در عصر فیسبوک،
اســمارتفونها ،خودروهای بــدون راننده و کامپیوترهایــی که میتوانند
انســانها را در بازیهای مختلف شکست دهند ،چطور این مقیاس کلیدی
پیشرفت تکنولوژیک اوضاع اسفناکی دارد؟ اقتصاددانان این مشکل را «تناقض
بهرهوری» نا م نهاد هاند.
علت چیســت؟ بعضی از اقتصاددانان معتقدند که تکنولوژیهای امروز
آنقدرها که ما فکر میکنیم شگفتانگیز نیستند .حامی اصلی این تئوری،
رابرت گوردن ،اقتصاددان دانشگاه نورثوسترن است که میگوید پیشرفتهای
تکنولوژیک امروز در مقایســه با پیشرفتهای بزرگ گذشته مثل لولهکشی
درون ســاختمانها یا موتور الکتریکی ،کوچک به حساب میآیند و مزایای
اقتصادی محدودی دارند .عده دیگــری بر این باورند که بهرهوری در اصل
در حال افزایش اســت اما ما هنوز ابزار اندازهگیری ارزشــی را که گوگل یا
فیسبــوک تولید کردهاند نداریم .به خصوص وقتی تعــداد زیادی از مزایا و
محصوالت این شرکتها «رایگان» هستند .هردو عقیده احتماال در فهم ماجرا
دچار اشتباه شدهاند .نکته اینجاست که تعداد زیادی از تکنولوژیهای جدید
با این هدف به وجود آمدهاند که جایگزین کارگران شــوند ،نه اینکه کارها و
وظایف جدید خلق کنند .به عالوه تکنولوژیهایی که میتوانند تاثیری جدی
بر بازار کار بگذارند هنوز به طور گســترده مورد استفاده قرار نگرفتهاند .مثال
خودروهای بدون راننده در مرحله آزمایش قرار دارند و در جادهها نیســتند.
رباتها هنوز کمهوش هستند و جز در حوزه تولید کارخانهای مورد استفاده
قرار نمیگیرند .هوش مصنوعی برای تعداد زیادی از شرکتها هنوز ایدهای
اسرارآمیز به حساب میآید .ما این را قبال هم دیدهایم .در سال  ۱۹۸۷رابرت
سولو ،اقتصاددان دانشگاه امآیتی که به خاطر تعریف نقش ابداعات در رشد
اقتصادی جایزه نوبل را گرفت ،به شوخی به نیویورکتایمز گفت« :شما عصر
کامپیوتر را در همهجا میبینید به جز در آمار بهرهوری ».این روند در اواسط
و اواخر دهه  ۱۹۹۰تغییر کرد و کامپیوترها باالخره بهرهوری را افزایش دادند.
اریک برینیولفسون ،یک اقتصاددان دیگر دانشگاه امآیتی میگوید« :آنچه
حاال رخ میدهد ممکن است تکرار وضعیت اواخر دهه  ۸۰باشد .پیشرفتها در
حوزه یادگیری ماشینی و تشخیصچهره خیرهکنندهاند اما تاخیر در استفاده
از آنها در صنعت نشانه ناکارآمدی آنها نیست .این نشانه تغییرات عظیمی است
که آنها به وجود خواهند آورد و کســبوکارها هنوز آمادهاش نیستند ».این
یعنی باید تکنولوژیهای کنونیتان را با هوش مصنوعی تاخت بزنید و مدل
تجاری تازهای را آغاز کنید .این آسان نیست.
در چنیــن حالتــی ،مورخان اقتصــادی میتوانند هــوش مصنوعی را

«تکنولوژی با کاربرد عمومی» قلمداد کنند .این تکنولوژیها ابداعاتی مثل
موتور بخار ،الکتریسیته یا موتور درونسوز هستند که نحوه زندگی و شکل
کارکردن ما را به کل متحول کردهاند .اما کســبوکارها در زمان معرفی این
تکنولوژیها مجبور شــدند خود را از نو تعریف کنند و البته تکنولوژیهای
تکمیلکنندهای باید به وجود میآمدند تا استفاده از این تکنولوژیهای بنیادی
امکانپذیر شود .همه اینها دههها طول میکشد.
اسکات استرن ،از دانشکده مدیریت امآیتی معتقد است که وقتی هوش
مصنوعی را تکنولوژی با کاربرد عمومی به حساب میآوریم ،به «روشی تازه
برای نوآوری و ابداع» تبدیل میشود .یعنی پیشبینی کارهایی که با آن انجام
خواهد شد دشوار خواهد بود .یک الگوریتم هوش مصنوعی میتواند مقادیر
عظیمی اطالعات را جستوجو کند و الگوهایی پنهان را پیدا کند و احتمال
پیدا کردن دارویی بهتر یا مادهای جدید برای ساخت سلولهای خورشیدی
قویتر را باال ببرد .از دید اســترن ،هوش مصنوعی «این پتانسیل را دارد که
نحوه ابداع و اختراع را متحول کند».
استرن البته هشدار میدهد که نباید انتظار داشته باشیم که این تحوالت در
مدتزمان کوتاه اثرشان را در حوزه اقتصاد خرد نشان دهند« .ما شاهد انفجار
اختراعی و ابداعی خواهیم بود ،اما نه حاال و ده سال دیگر .سال  ۲۰۵۰پیش
من برگردید تا تاثیرات هوش مصنوعی را به شما نشان دهم .تکنولوژیهای با
کاربرد عمومی اصوال  ۶-۵دهه زمان نیاز دارند تا جامعه و اقتصاد را از نو سر و
سامان دهند ».جان ون رینن ،اقتصاددان انگلیسی دانشکده مدیریت امآیتی
هم معتقد است حتی با ظاهر شدن و استفاده از چنین تکنولوژیهایی افزایش
شدید بهرهوری تضمین نخواهد شد .مثال اروپا افزایش شگرف بهرهوری دهه
 ۱۹۹۰را که ناشی از انقالب فناوری اطالعات بود از دست داد .دلیل اصلیاش
این بود که شرکتهای اروپایی ،برخالف امریکاییها ،از انعطافپذیری برای
وفقدادن خود با روشهای جدید بیبهره بودند ».هوش مصنوعی بدون تردید
برندگان و بازندگانی بزرگ خواهد داشت.

چرا باید خواند:
این گزارش را بخوانید
تا ببینید که رابطه
تکنولوژیهای
جدید و بهرهروی
به آن سادگی که فکر
میکردیدنیست.

با وجود پیشرفتهای تکنولوژیک ،رشد بهرهوری در آمریکا در حال کند شدن است
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آیندهپژوهی
[ آینده آسیا ]

آیا سرمایهگذاری در کره شمالی منطقی است؟

از گورستان سرمایه تا معدن طال
ک
منبع بیزینس وی 

چرا باید خواند:
کره شمالی جای
عجیبیبرای
سرمایهگذاری
به نظر میرسد.
بخوانیدتاببینیدچرا
شرکتهای زیادی
دوست دارند وارد بازار
این کشور شوند.

شرکتهای خارجی که در
گذشته با دولت کره شمالی
شاخ به شاخ شدهاند،
خوشبینی خود را به آینده
این کشور از دست ندادهاند
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آیا سرمایهگذاری که از عقل سلیم بهره برده باشد حاضر است پولش
را در کشوری که اقتصادش به شــکل مرکزی اداره میشود بگذارد؟ آن
هم کشــوری که به قحطی در تامین غذا ،عقبماندگی در بخش تولید و
زیرساختهای ناکافی شهرت داشته باشد؟
شاید کســی وجود داشته باشد؛ همان کســی که در جاهایی مثل
آذربایجان ،پاناما و فیلیپین هم سرمایهگذاری کرده .در روز  ۱۲ژوئن دونالد
ترامپ دیداری تاریخی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی داشت و ظاهرا
ندیده به شدت تحت تاثیر آبهای این کشور قرار گرفته بود؛ به طوری که
در کنفرانس مطبوعاتی درباره کره شمالی گفت که «آنجا سواحل خیلی
خوبی دارد .هربار که دارند مانوری در اطراف اقیانوس اجرا میکنند میتوان
سواحلشــان را دید .چه مناظری دارند .شاید برای ساخت آپارتمان عالی
باشد».
اما مناظر ساحلی عالی تنها دارایی دستنخورده کره شمالی نیست .کره
شمالی ذخایر عظیمی از مواد معدنی از جمله آهن دارد .بنا بر محاسباتی
که انستیتو منابع کره شمالی مستقر در سئول در سال  ۲۰۱۳انجام داده،
ارزش این ذخایر ممکن است حتی به  ۶تریلیون دالر هم برسد .در عین
حال گزارشهای تاییدنشدهای درباره وجود ذخایر نفت و گاز در دریاهای
شرق و غرب کره شمالی نیز مخابره شده .نکته دیگر هم جمعیت نیروی
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کار کره شمالی است که بالغ بر  ۱۷میلیون نفر میشود و در نگاه کسب و
کارهای ژاپن ،کره جنوبی و چین میتواند سرمایه بزرگی به حساب بیاید؛
چون این کشــورها با نیروی کاری مواجهاند که دارد پا به سن میگذارد
و کاراییاش را از دســت میدهد .ماساکی کانو اقتصاددان ارشد هلدینگ
سونی فایننشال در این خصوص میگوید« :آسیای شمال شرقی دارد به
یکی از جالبترین جاهای دنیا تبدیل میشود .باید صبر کنید و ببینید».
موهبت ســرمایهگذاری در کره شمالی از ســال  ۲۰۰۶و با تصویب
تحریمهای ســازمان ملل متحد بر این کشــور از دسترس شرکتهای
خارجی بیرون آمد و تحریمهای اقتصادی کره شمالی به عنوان تنبیهی
در مقابل تالشهای این کشور برای ساخت زرادخانه هستهای اعمال شد.
نتیجهاش این شد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کره شمالی تنها
 ۹۳میلیون دالر باشــد ،در حالی که این سرمایهگذاریها در کره جنوبی
باالی  ۱۲میلیارد دالر بوده است.
عــدهای معتقدند که بازار کره شــمالی را باید جبهه جنگی که پر از
فرصتهای طالیی است قلمداد کرد؛ جایی که فرصتهای بسیار زیاد و
البته ریسکهای بســیار زیاد وجود دارد .مثال آنجا حتی بازار بورس هم
وجود ندارد .جیم راجرز از هلدینگ راجرز که در حال حاضر در کره شمالی
سرمایهای ندارد ،در این خصوص میگوید« :کره شمالی همان جایی است
که چین در دهه  ۱۹۸۰بود .کره شمالی هم تا
بیست سال دیگر به کشور هیجانانگیزی بدل
میشود .هرچیزی در این کشور میتواند یک
فرصت باشد».
شاید این حرف درست باشد ،اما کره شمالی
کشوری است که قراردادهای خارجی زیادی
در آن به راههای عجیب کشیده شدهاند .مثال
سوئد هنوز در انتظار پرداخت پول خودروهای
ولوو سدان است که به تعداد هزار دستگاه در
دهه  ۱۹۷۰به کره شمالی فروخته شدند .یک
شرکت معدن چینی حضور چهارسالهاش در
کره شمالی را کابوس خوانده .حتی غول عرصه
مخابرات مصر هم که در کره شمالی فعالیت
کرده نتوانسته از آن سودی دربیاورد .جی.آر.
میلی پژوهشگری که روی موارد فساد و تقلب
اقتصادی در کره شمالی تحقیق کرده میگوید
یک مانع عمده در برابر سرمایهگذاری خارجی
در کره شمالی این است که حاکمیت قانون در
این کشور به صورت دائم نقض میشود.
جالب این است که شــرکتهایی که در
گذشــته با دولت کره شمالی شــاخ به شاخ
شدهاند ،خوشبینی خود را به آینده این کشور
از دست ندادهاند .یکی از آنها هلدینگ رسانه و

کره شمالی کشوری است که قراردادهای خارجی زیادی از جمله
با کشورهایی مثل سوئد ،کره جنوبی و مصر در آن به راههای
عجیب کشیده شدهاند.

تکنولوژی اوراســکام تلهکام مصر است که در سال  ۲۰۰۹فعالیتش را در
کره شــمالی آغاز کرد و شبکههای ارتباطی در این کشور به راه انداخت.
یکی از کســب و کارهای اصلی این شــرکت به نام کوریولینک در سال
 ۲۰۱۱و با به قدرترســیدن کیم جونگ اون به شدت لطمه دید چون
حقوق انحصاری این شرکت نقض شد و یک شرکت رقیب در حوزه موبایل
با تایید رهبر کره شــمالی شروع به کار کرد .یک سخنگوی اوراسکام در
این خصوص میگوید« :ظهور یک رقیب دولتی و نیز تحریمهای اقتصادی
شــدید باعث شد فعالیت ما از جذابیت بیفتد .اما برداشتهشدن احتمالی
تحریمها و برقراری صلح بین دو کره میتواند فضای کلی کسب و کار در
کره شمالی را بهبود ببخشد و در آن صورت ،تاثیر مثبتی نیز روی فعالیت
کوریولینک خواهد گذاشت».
اما حتی سرمایهگذاران چین -که عمال رئیس اقتصادی کره شمالی
بوده -نیز در این کشور دردسرهایی را متحمل شدهاند .مثال گروه شیانگ
در ســال  ۲۰۰۷قراردادی را با دولت کره شمالی امضا کرد تا ساالنه روی
 ۵۰۰هزار تن سنگ آهن کار کند و آنها را برای استفادههای مختلف آماده
کند .اما پنج ســال بعد ،پیونگیانگ این قرارداد را لغو کرد و دسترســی
کارخانه این شرکت به آب ،برق و ارتباطات را نیز قطع کرد .گروه شیانگ
بابت این مشکالت حتی غرامت هم نتوانست دریافت کند و فقط بیانیه
اعتراضآمیزی صادر کرد.
آندری النکوف مدیر گروه ریســک کره کــه اطالعات و تحلیلهای
مختلف را در خصوص کره شمالی در اختیار مشتریانش میگذارد ،الگویی
تکرارشــونده را در نوع برخورد دولت کره شــمالی با شرکتهایی مثل
اوراسکام و شیانگ مشــاهده کرده و میگوید« :مقامات کره شمالی اگر
ببینند که کسب و کار خارجی خیلی پرسود شده ،سعی میکنند سهم
بیشتری از آن را در اختیار خود بگیرند».
النکــوف میگوید حتی اگر تحریمهای بینالمللی کره شــمالی نیز
برداشته شود ،احتمالش کم است که دولت این کشور فرش قرمز را جلوی
پای کسب و کارهای خارجی پهن کند .به اعتقاد او ،باز بودن فضا اصوال به
سود دولت کره شمالی نیست چون کنترل اوضاع را اندکی از دست مقامات
این کشــور خارج میکند .در نتیجه احتمال میرود حتی در صورت لغو
تحریمها نیز دولت کره شمالی همچنان سعی کند که فعالیت شرکتهای
بینالمللی را در حد پروژههای مشــارکتی و به عنوان شریک کوچکتر
نگه دارد.
سرمایهگذاریهای جدید در کره شمالی احتماال از سوی شرکتهای
کره جنوبی خواهد بود و شرکتهایی مثل گروه هیوندای ،لوت و کیتی
از مدتی پیش در حال بررســی موقعیتهای کسب و کار در کره شمالی
بودهاند .در یک تحقیق که اخیرا توسط فدراسیون شرکتهای کره جنوبی
انجام شــد ،مشخص شــد که از میان  ۱۰۱شــرکت کره جنوبی که در
نظرسنجی شرکت کرده بودند  ۹۶درصد خواهان بازگشت به گائهسینگ
هســتند؛ یک پارک صنعتی در کره شمالی که در سال  ۲۰۱۶به خاطر
تنشهای نظامی بسته شد.
شین هان -یونگ که شرکت تجاری شینهان (تولیدکننده تورهای
ماهیگیری) را اداره میکند ،یکی از افرادی بود که شرکتش را جزو ۱۲۴
شرکت فعال در گائهسینگ قرار داده بود .او میگوید دو سال طول کشید تا
کارکنان شرکتش بتوانند با کارگران کره شمالی وارد تعامل شوند .با وجود
این ،او میگوید که اگر این پارک صنعتی بازگشــایی شود او هم کسب و
ن هان -یونگ معتقد است
کار خود را به کره شمالی بازخواهد گرداند .شی 
که در شرایط فعلی چارهای ندارد جز اینکه موضع دولت فعلی امریکا را در
مورد کره شمالی دنبال کند و ببیند که چه پیش میآید.

ماجراهای خط لوله دو کره و روسیه
ایده ســاخت خط لولهای که گاز روسیه را از شرق دور به شبهجزیره کره برساند ،از مدتها
پیش -حدود دهه  -۱۹۹۰مطرح بوده اســت .در فاصله ســالهای  ۲۰۰۸تا  ،۲۰۱۱زمانی که
گازپروم غول گاز روسیه داشت خط لولهای در وال دیوستوک میساخت ،این مسئله حتی جدیتر
هم شد .گازپروم یادداشت تفاهمی را با کره شمالی و قراردادی را با شرکت گاز کره جنوبی به امضا
رساند تا این خط لوله را به سمت جنوب گسترش دهد .اما این حرفها به جایی نرسید؛ و علت
اصلیاش هم تمرکز کره شمالی روی مسئله برنامههای هستهای و موشکی بود .اما در شرایطی که
مناسبات کره شمالی یا امریکا ،سئول و چین در حال بهبود است و کره جنوبی نیز در تالش برای
کاهش وابستگیاش به انرژی هستهای و زغالسنگی بوده ،به نظر میرسد که بررسی مجدد این
خط لوله به عنوان یک دیپلماسی موثر اقتصادی اهمیت پیدا کرده است.
حداقل این طور به نظر میرسد که دولت سئول تمایل دارد بحث در مورد آن را دوباره شروع
کند .کانگ کیونگ -وا وزیر امور خارجه کره جنوبی در این خصوص گفته که «اگر موقعیت امنیتی
در شبهجزیره کره بهبود پیدا کند ،این کشور نیز قادر خواهد بود که پروژه الانجی مورد نظر خود
را با حضور روسیه و کره شمالی آغاز کند ».به اعتقاد او ،قراردادن کره شمالی در چنین پروژهای
میتواند به عنوان یک کاتالیزور در آرامکردن تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه عمل کند.
شاید حق با وزیر امور خارجه کره جنوبی باشد اما به نظر میرسد که هنوز موانع زیادی وجود
دارد و مهمترین آنها اعتماد به کره شمالی است .حتی در سال  ۲۰۱۲و به هنگام داغبودن بحث
پروژه خط لوله ،یک کارشناس انرژی روسیه تلویحا به این نکته اشاره کرده بود که روسیه نمیتواند
درباب گازرســانی به کره جنوبی تضمین واقعی بدهد چون هنوز به میزان نفوذ خود روی کره
شمالی مطمئن نیست .یک مشکل کنونی دیگر هم این است که این پروژه حاال از لحاظ تجاری
سودآوری کمتری برای گازپروم پیدا کرده است؛ چون این شرکت فعال سرش به خط لولههایی با
ارزش  ۴۰میلیارد گرم است که گاز روسیه را به چین و اروپا میبرند.

ثروتهای خفته کره شمالی

منابع معدنی کره شمالی شاید چندین تریلیون دالر ارزش داشته باشند

موسان
سنگ آهن

چین

داهونگ
مگنزیت
گومدوک
روی

هیهسان
مس و نقره

کره شمالی

بستر دریای شرقی
نفت
دریای شرقی

پیونگیانگ

منطقه حایل غیرنظامی

جونگجو
فلزات خاکی کمیاب
بستر دریای غربی
نفت

هولدونگ
طال

کره جنوبی

سئول

دریای زرد
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آیندهپژوهی

[ آینده حمل و نقل ]

انقالب اتوبوسی

چرا آینده شهرها در اتوبوس نهفته است؟

جیسون بورداف
مشاور سابق انرژی در
دولت باراک اوباما و استاد
امور عمومی و بینالمللی
در دانشگاه کلمبیا

ترجمه فرزانه سالمی
خبرنگار آیندهپژوهی

ل
منبع والاستریت جورنا 

چرا باید خواند:
بخوانیدتاببینیدچرا
اتوبوسهای برقی در
آینده ارزانتر خواهند
شد و انقالب اتوبوس
در عصر ما چطور رخ
خواهد داد.
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با افزایش تراکم شــهرها ،ترافیک بدتر میشود و حرکت سختتر.
کیفیت هوا و بازدهی اقتصادی لطمه میبیند و از همه بدتر اینکه سطح
استرس شهرنشینان باال میرود .شهری مثل نیویورک تالش کرده که
ایــن نکات منفی را با تدابیری مثل دوچرخههای اشــتراکی یا افزایش
سرمایهگذاری در سیستم عقبمانده مترو جبران کند .برخی شهرهای
دیگر دنیا نیز مالیاتهای مختلفی را وضع کردهاند تا جلوی تراکم بیش از
حد را بگیرند .صاحبنظران آیندهنگر نیز از راهحلهایی مثل تاکسیهای
هوایی و شبکههای گسترده تونلهای زیرزمینی برای مقابله با ترافیک
صحبت کردهاند .اما یک گزینه خیلی کمسروصداتر نسبت به همه اینها
که در عین حال میتواند حرکت در شهرها را حتی در آینده هم آسانتر
کند اتوبوس است.
واقعیت این اســت که نظرات منفی نســبت به اتوبــوس در میان
شهرنشینان زیاد ارائه میشود .آنها میگویند اتوبوس آهسته میرود و
دائم در ترافیک میماند .پرسر و صدا و آلودهکننده هم هست .فقط کافی
است از کنار ترمینال اتوبوسها رد شوید تا بوی دود خفهتان کند و تازه
سر و صدای موتور اتوبوس هم اذیتکننده است.
اما نوآوریهای زیادی دارد آن اتوبوسی را که ما میشناختیم به شدت
تغییر میدهد .اتوبوسهای برقی نسل آینده بسیار کمصداتر و نرمتر از
آن چیزی هستند که در اتوبوسهای قبلی دیدهایم .آنها هوا را هم بسیار
کمتر آلوده میکنند .یک تحقیق آکادمی ملی علوم امریکا نشان داده که
اتوبوسهای برقی  -حتی با احتســاب سوختی که برای شارژ برقی آنها
صرف میشود -در مقایسه با اتوبوسهای دیزلی گاز گلخانهای و ذرات
معلق بسیار کمتری آزاد میکنند.
هرچه وجود این اتوبوسهای برقی گستردهتر شود و هزینه استفاده از
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آنها پایینتر بیاید ،احتمالش بیشتر میشود که آنها بتوانند سهم بیشتری
از ترانزیت شــهری را بر عهده بگیرند .هماکنــون یکچهارم از فروش
اتوبوسهای جدید در چین را اتوبوسهای برقی تشکیل میدهند.
در مورد خودروهای برقی و تاثیر مثبت آنها در کاهش اســتفاده از
سوخت حرفهای زیادی زده شده است .اما گزارش شرکت تحقیقاتی
امور مالی انرژیهای جدید بلومبرگ حتی نشــان میدهد که استفاده
از اتوبوسهای برقی توانســته استفاده از سوخت را به یکششم میزان
مصرفی خودروهــای برقی برســاند .این کاهش عمال بســیار جالب
توجه اســت .همچنین آمار آکادمی ملی علوم نشان میدهد که تعداد
اتوبوسهای برقی که در جهان در سال  ۲۰۱۷مورد استفاده قرار داشتند
در مقایســه با سال  ۲۰۱۵دوبرابر شــده بود .این رقم هم بسیار جالب
توجه است.
خرید اتوبوسهای برقی بین  ۴۰تا  ۵۰درصد بیشتر از اتوبوس معمولی
هزینه برمیدارد ،اما این هزینهها دائم رو به کاهش دارند .همچنین هزینه
تعمیرات و نگهداری آنها به شدت پایینتر از اتوبوسهای با موتور دیزلی
است .مجموعه این شرایط باعث میشود که خرید اتوبوسهای برقی در
آینده نزدیک کامال مقرون به صرفه شــود .تحقیقات جدید حتی نشان
دادهاند که با در نظر گرفتن قیمت فعلی بنزین و گازوئیل ،اتوبوسهای
برقی «ارزانتر» از اتوبوسهای دیزلی هســتند؛ یعنی هزینه نگهداری
اتوبوسهای دیزلی و مشارکت شــدید آنها در آلودگی هوا و آزاد شدن
گازهای گلخانهای همگی باعث میشــوند اتوبوس دیزلی پرهزینهتر از
برقی باشد.
اتوبوسهــای برقی تنها یک درصد از نــاوگان امروزی اتوبوسهای
امریکای شــمالی را تشکیل میدهند اما این وضع در حال تغییر است.

اتوبوسهای برقی نسل جدید کامال
تصویر آشنای اتوبوسهای قدیم را در
ذهن ما تغییر خواهند داد.

مثال شــهر نیویورک اعالم کرده که تا سال  ۲۰۴۰میالدی تمام ناوگان
اتوبوسهای خــود را برقی خواهد کرد .لسآنجلــس میخواهد وعده
مشابهی را تا سال  ۲۰۳۰محقق کند و شهرهایی مثل سیاتل ،واشنگتن
دیسی و شیکاگو نیز اتوبوسهای برقی زیادی سفارش دادهاند .در اروپا
نیز رسوایی شرکت فولکسواگن و عدم تطابق خودروهای آن با معیارهای
زیستمحیطی باعث شده که توجه به خودروها و اتوبوسهای برقی حتی
بیشــتر از گذشته شود .تحلیلگران پیشبینی کردهاند که با پیشرفت
شــدن اتوبوسهای برقی ،استفاده ساالنه جهانی از
تکنولوژی و ارزانتر
ِ
آنها بین سه تا پنج درصد افزایش پیدا کند .اما مسلم است که مثال در
کشــوری مثل چین که به دنبال بهبودبخشیدن هوای شهرهای بزرگ
خود است ،این رقم بسیار باالتر از حد متوسط خواهد بود.
چین در حــال حاضر  ۹۹درصد از اتوبوسهــای برقی جهان را در
خود جا داده اســت .شهر شنزن در چین برای اولین بار در سال ۲۰۱۱
اتوبوسهای برقی را به کار گرفت و امروزه تمام  ۱۶هزار اتوبوسی که در
ناوگان حمل و نقل آن حرکت میکنند برقی هســتند .کیفیت هوا در
شنزن با چنین رویکردی به شدت بهبود پیدا کرده است.
ک بار ،شهرهای چین به اندازه
آمار نشان میدهند که هر پنج هفته ی 
کل ناوگان اتوبوسهای لندن ،اتوبوسهای برقی را به ناوگان خود اضافه
میکنند .پیشبینی شده که تا سال  ،۲۰۲۵نیمی از اتوبوسهای شهری
جهان برقی شد ه باشند و البته اکثر آنها را بتوان در چین یافت.
هدف چین از تمرکز روی اتوبوسهای برقی فقط بهبود کیفیت هوای
شهرها نیست بلکه چین به این مسئله به عنوان یک سیاست صنعتی
نگاه میکند .چین قصد دارد که در دو بخش باتری و خودروهای برقی در
جهان به پیشرو و شماره یک بدل شود.
تکنولوژی باتری هم به ســرعت در حال بهبود است .شرکت پروتررا
که تولیدکننده اتوبوس برقی است ،اخیرا رکورد زد و یک اتوبوس برقی
را آزمایش کرد که توانست با یک بار شارژ ،مسافت  ۱۷۷۰کیلومتری را
بپیماید .این یعنی سه برابر مسافتی که محصول شرکت تسال میتواند با
یک بار شارژ طی کند.
با وجود تمام این پیشــرفتها ،گذار از اتوبوسهای دیزلی به سمت
اتوبوسهای برقی با موانعی مثل لزوم شــارژ مواجه است .اینکه ناوگان
شهری مجبور باشد مسئله شارژ اتوبوسهای برقی را در طول روز لحاظ
کند ،به معنی آن است که تعداد اتوبوسهای برقی در آن شهر باید باال
باشد تا به ارائه خدمات لطمهای وارد نشود .همچنین در شهرهای بزرگ،
ساخت مکانهای شارژ این اتوبوسها میتواند چالش بزرگی باشد چون
اگر این مکانها از شــهر دور باشند ،اتوبوس برقی باید زمان بیشتری را
خارج از ناوگان حمل و نقل روزانه بگذراند.
ظاهرا راهحل این مشــکل ،شارژ بیسیمی اســت .تکنولوژی مورد
استفاده در آنها اینداکشن الکترومغناطیسی است؛ مشابه قراردادن گوشی
موبایل روی پد شارژ یا قراردادن مسواک برقی روی شارژر .نصب شارژر
بیسیم برای خودروهای برقی در تمام خیابانهای شهر اصوال بسیار گران
درخواهد آمد اما شارژ بیسیم اتوبوس برقی خیلی راحتتر است چون
اتوبوس برای سوار و پیادهکردن مسافر در مکانهای ثابتی توقف میکند
و بنابراین میتواند در همان مکانها نیز شــارژ شــود .اگر این روش به
نتیجه برسد ،اختاللی در عملکرد روزانه اتوبوسهای برقی پیش نمیآید و
حتی شاید این اتوبوسها بتوانند از باتریهای کوچکتری استفاده کنند.
کشورهایی مثل کره جنوبی و ســوئد در این عرصه در سالهای اخیر
پیشرفتهای زیادی داشتهاند.
اما برقیشــدن تنها یک بخش از انقالب اتوبوس در عصر ماســت.

واقعیت این است که هرچه برنامهریزیهای شهری بهبود پیدا میکند،
احتمالش هســت که شهرهای بیشتری و خیابانهای بیشتری در آنها
خطوطی را منحصر به اتوبوسها کننــد؛ یعنی همان وضعیتی که در
مورد ترامواها یا قطارهای داخل شهری وجود دارد .در چنین شرایطی،
اتوبوسها در ترافیک نمیمانند و اســتفاده از تکنولوژیهای پرداخت
موبایلی نیز میتواند پرداخت سریع هزینه بلیت اتوبوس توسط مسافر را
تسریع کند ،به شکلی که دیگر نیاز نباشد در لحظه سوار شدن مسافران،
زمان هدر برود.
در عیــن حال ،اتوبوسها به خاطر ماهیت ســادهتر و مشــخصتر
حرکتشان در شــهر ،گزینه خوبی برای امتحانکردن حرکت بیراننده
هستند و نسبت به خودروهای بیراننده میتوانند امنتر به شمار بیایند.
مثال در شهرهایی مثل هلسینکی در فنالند و استکهلم در سوئد ،برخی
اتوبوسهای بدون راننده آغاز بــه کار کردهاند .الگوریتمهای یادگیری
ماشــینی میتوانند در این راســتا برای بهینهسازی مسیرهای حرکت
اتوبوسها به کمک برنامهریزان شــهری بیایند .همچنین با پیشرفت
تکنولوژی و اســتفاده از سنسورهای بسیار هوشمند ،حرکت اتوبوسها
میتواند با وضعیت ترافیکی به شــکل موثری هماهنگ شود و جلوی
اتالف وقت را بگیرد؛ به طوری که حتی مسیرها با توجه به مسافرانی که
درخواست اتوبوس کردهاند تغییر کند .در چنین شرایطی هم مسافران
راضیترند ،هم کیفیت هوای شــهرها بهتر است و هم سوخت فسیلی
بسیار کمتری مصرف میشود.
البته برخی کارشناسان معتقدند که سیستم بههمپیوسته اتوبوسهای
برقی و بیراننده ممکن است ریسکهایی را نیز در آینده با خود به همراه
بیاورد .یکی از مهمترین آنها مسئله امنیت سایبری است .اصوال پیشتر
گرفتن
موارد زیادی از ورود هکرها به چنین سیســتمهایی و در کنترل
ِ
ش آمده است .اگر فیلم «سرعت» با بازی
هدایت خودروهای بیراننده پی 
کیانو ریوز را به یاد داشته باشید ،میتوانید تصور کنید که در آینده کنترل
آن اتوبوس (بیراننده) ممکن است از راه دور و با شرایطی متفاوت از قبل
انجام شــود و اصوال نیازی به قرار دادن بمب در آن وجود نداشته باشد!
حتی امروزه مواردی از هک مدارهای نیروی یک کشور توسط یک کشور
دیگر گزارش میشود و همه اینها میتوانند تصویری از چالشهای آینده
را نیز به دســت بدهند .به هر حال ،هر پیشرفتی نکات مثبت و منفی
در خود دارد و شــاید مسئله امنیت سایبری نیز نکته منفی استفاده از
خودروهای بیراننده و برقی باشد؛ اما اگر این مسئله در کنار نکات بسیار
مثبتی مثل کاهش آلودگی هوا ،کاهش مصرف ســوختهای فسیلی،
کاهش ترافیک و بهبود کیفیت زندگی در شهرها قرار بگیرد ،ماجرا جنبه
دیگری پیدا میکند .به همین دلیل است که ظاهرا برنامهریزان شهری
در نقاط مختلفی از دنیا در تالشاند که از اتوبوس پیشــرفتهای آینده
جا نمانند؛ و این راهی است که به وضوح با استفاده از اتوبوسهای برقی
محقق خواهد شد.

اتوبوسها به
خاطرماهیت
سادهتر و
مشخصتر
حرکتشان در
شهر ،گزینه خوبی
برای امتحانکردن
حرکت بیراننده
هستند

اتوبوس ساخت شرکت پروتررا
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در سالهای اخیر ،سرعت ماشینیشدن امور خیلی باال
بوده اما برخی نهادهای محبوب و خاطرهساز در نقاط
مختلف دنیا از پا درنیامدهاند.

آیندهپژوهی
[ آینده بشر ]

 3پیشبینی درباره آدمها در جوامع آینده
مجله فوربز نگاهی به آینده احتمالی ما میاندازد

1

جنبه انسانی از جوامع محو نخواهد شد

2

نفــوذ شــرکتهای بــزرگ روی آدمهــا بیشــتر
خواهد شد

واقعیت این است که دنیای امروز باعث شده ما به سمت
انزوای اجتماعی پیش برویم .از بانک گرفته تا خواروبارفروشی،
همهجا و همهکس در تالشاند تا کارهای ما را با ســرعت هرچه بیشتر و با
تعامل هرچه کمتر با آدمهای دیگر راه بیندازند .درواقع بحث ماشینیشدن
امور در دنیای امروز خیلی جدی اســت و حتی شــغل بسیاری از مردم را از
دستشان درخواهد آورد .اما بررسی روندهای یک دهه اخیر نشان میدهد که
به این زودیها جنبه انسانی از مصرفگرایی ما جدا نخواهد شد .در سالهای
اخیر ،سرعت ماشینیشدن امور خیلی باال بوده اما برخی نهادهای محبوب
و خاطرهســاز  -مثل خواروبارفروشیهای محلی -در نقاط مختلف دنیا از پا
درنیامدهاند .پیشبینی میشود که محبوبیت این جنبه انسانی از مصرفگرایی
در سالهای آینده هم ادامه داشته باشد .این خبر جالبی برای کسانی است
که مدعیاند آینده بشر صرفا ماشینی و تهی از هر ارتباط انسانی خواهد بود.

دوریان کوواکس
خبرنگار حوزه بازاریابی

منبعفورب ز

چرا باید خواند:
در دنیایی که با
سرعت شدید در
حال پیشرفت است،
چهچیزهایی میروند
و چهچیزهایی
میمانند؟بخوانید
تا ببینید ما و جوامع
ما با این گذار چه
مواجههای داریم.
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با سرعتی که جهان دارد در عرصه تولید اطالعات پیش میرود ،شکاف
بین امسال و سال  ۲۰۲۰خیلی بیشتر از شکافی خواهد شد که مثال بین دهه
 ۱۹۸۰و  ۲۰۱۰میالدی وجود داشته .اما حتی در سال  ۲۰۲۰هم زندگی ما
با آنچه که ری کورزویل درباره آینده پیشبینی کرده ،تفاوت زیادی خواهد
داشــت .تئوری او این بوده که برای رقابت با هوش مصنوعی ،انسان چارهای
جز همکاری خیلی نزدیک با ماشین نخواهد داشت و هیچ وقتی را هم در این
راه نباید تلف کند.
کورزویل یکی از چهرههای آیندهشــناس معروف دنیاست و در شرکت
ت از آب
گوگل هم ریاست بخش مهندسی را به عهده دارد .او به خاطر درس 
درآمدن تعداد زیادی از پیشبینیهایش شــهرت زیادی دارد .از دهه ۱۹۹۰
تاکنون ۱۵۰ ،مورد از پیشبینیهای او محقق شدهاند و بنابراین عجیب نیست
که خیلیها دنبال نظریات او درباره آینده باشند .او سال گذشته در کنفرانس
اسایکساسدابلیو یک پیشبینی دیگر کرد که فکر خیلیها را مشغول نگه
داشته« :من پیشبینی میکنم که در سال  ،۲۰۲۹هوش مصنوعی قادر شده
باشد آزمون تورینگ را پشت سر بگذارد و درنتیجه خود را به سطح هوشی
انسانها برساند .همچنین سال  ۲۰۴۵در پیشبینیهای من زمانی است که
ما قادر خواهیم شــد هوش خود را با هوش مصنوعی ترکیب کنیم و آن را
میلیاردها برابر بیشتر و موثرتر کنیم ».تنها گذشت زمان است که میتواند به
ما بگوید آیا این پیشبینی کورزویل درست از آب درمیآید یا نه .اما تا آن زمان
قرار است ما انسانها چهکار کنیم؟
یکی از مفیدترین کارهایی که از دست ما برمیآید این است که فعالیت
کســب و کارهای مختلف و نوآور دنیا را به تدریج بررسی و تحلیل کنیم و
ببینیم با همین هوش انسانی ما چه روندهایی را میتوان در آینده آنها مشاهده
کرد .به این سه پیشبینی درباره آینده جوامع ما و آدمهایش توجه کنید.
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پیشرفت تکنولوژیهایی که توسط شرکتهای بزرگ دنیا
توسعه مییابند ،در آینده هم با سرعت ادامه خواهد داشت .معنیاش این است
که آنها همیشه چند قدم از ما مردم عادی جلوتر خواهند بود و برای هر نیاز
ما ،محصوالت مختلفی را به بازار خواهند فرستاد .این وضع احتماال از سال
 ۲۰۲۰به بعد تشدید هم خواهد شد و ما هم باید خودمان را آماده کنیم که
خیلی از این کنترل متعجب نشویم.

3

یکپارچگی محصوالت زیاد خواهد شد

اگر نمیدانید منظور از یکپارچگی محصوالت چیست ،به
این نکته فکر کنید که کدام برند تکنولوژیک را در سالهای
اخیر پشت هم استفاده کردهاید و ســعی کردهاید همه دستگاههایتان را از
همان برند تهیه کنید .احتمالش هســت که بعضی از شــما برند گوشی و
لپتاپ و ســاعت و وسایل دیگرتان یکی باشــد و همه آنها را به هم وصل
کرده باشید تا تمام اطالعاتتان دائم در دسترستان باشد .پیشبینی میشود
که این وضع در آینده نزدیک خیلی شدیدتر هم بشود .تمایل به وصلبودن
و یکپارچهبودن تمام دستگاههای الکترونیک ما در آینده به دلیل پیشرفت
تکنولوژیک باالتر خواهد رفت و شرکتها در این زمینه با هم وارد رقابتهای
سنگینی خواهند شد .مثال برند اپل یا گوگل را در نظر بگیرید .در حال حاضر،
اپل در زمینه یکپارچگی محصوالت بهتر عمل کرده اما شــرکت گوگل نیز
چنان در عرصههای مخلتف تکنولــوژی پیش رفته که میتواند خیلی زود
تمام دستگاههای الکترونیک ما حتی ریموتهای خانه و وسایل الکترونیکی
دیگر را هم قبضه کند .پیشبینی میشود که در آینده ،این یکپارچگیها در
زندگی ما به حدی برســد که دیگر خواهان وجود هیچ فاصلهای بین وسایل
تکنولوژیک مورد استفادهمان نباشیم؛ دقیقا به همین دلیل که به اطالعات
مربوط به خودمان خیلی اهمیت میدهیم و تحمل شکاف بین آنها را نخواهیم
داشت .این همان آیندهای است که تکنولوژیهای هوشمند میخواهند برای
ما بسازند.

دانشگاههای آینده باید نسخهای پیشرفتهتر از
دانشگاههای امروزی بشوند تا معضل کاهش دانشجو
دیگر مطرح نباشد.

[ آینده تحصیالت ]

از دانشگاه راکد فعلی تا دانشگاه ایدهآل آینده
دانشگاهها چطور باید از وظایف قبلی خودشان فراتر بروند؟

پیشبینیهــا درباره آینده تحصیالت عالی معمــوال از دو دیدگاه کامال
متناقض تشکیل شده است .در یک سمت قضیه آنهایی قرار دارند که میگویند
اقتصاد و نیروی کار همچنان در آینده به تحصیالت عالی وابسته خواهند بود
و بنابراین ،دانشگاهها همچنان پابرجا خواهند ماند .اما در سوی دیگر قضیه،
آنهایی قرار دارند که میگویند افزایش شهریه دانشگاهها و فاصلهگرفتن جوانان
از مدرکهای سنتی دانشگاهها به این معنی خواهد بود که دانشگاهها دیگر
مثل سابق روی بورس نخواهند بود و به اصطالح از مد خواهند افتاد .برایان
الکساندر که کتابی درباره همین موضوع برای انتشارات دانشگاه جانز هاپکینز
نوشــته است ،در این خصوص میگوید« :ما در زمانهای زندگی میکنیم که
یادگیری در آن آسانتر از همیشه شده است و امکانات زیادی در این زمینه
فراهم است .طبیعتا خیلیها فکر میکنند چنین شرایطی به معنای آن است
که ثبتنام در دانشگاهها باید خیلی باالتر برود اما آمار نشان میدهد که ثبتنام
برای آموزش عالی در شش سال اخیر در امریکا کاهش پیدا کرده است ».با این
اوصاف ،بیراه نیست اگر بگوییم که دانشگاههای آینده باید نسخهای پیشرفتهتر
از دانشگاههای امروزی بشوند تا مسئله کاهش دانشجو دیگر مطرح نباشد .این
در حالی رخ داده که روشهای بسیار پیشرفتهای در عرصه آموزش عالی دارد
بودن راه برای حرکت
جای خود را باز میکند و این مســئله حاکی از هموار ِ
سریعتر به سوی دانشگاههای آینده است .یکی از مواردی که نشاندهنده این
پیشرفت اســت ،استفاده از ربات به عنوان استادیار بوده است .مثال دانشگاه
جورجیا تک امریکا اخیرا در جریان مشــاورههای آنالین خود در زمینههای
درســی از ربات اســتفاده کرد و دانشجویان هم عمال در این زمینه مشکلی
نداشتند و حتی تا مدت زیادی از اینکه در حال گفتوگو و مشاوره آنالین با
ربات هستند خبر نداشتند .البته این پیشرفتها بدین معنی نیست که لزوما
کامپیوترها روی آموزش عالی سوار خواهند شد و جای انسانها را در این راه
خواهند گرفت .درواقع آنچه که اهمیت زیادی دارد ،تطابق رویه دانشگاهها با
دوران جدید است و نه تفوق کامپیوترها بر آموزش عالی.
الکساندر معتقد است که شرایط جدید نشان میدهد دانشگاهها باید از
وظیفه تاریخی خودشــان که ارائه خدمات به یک نوع دانشجوی متعارف و
جوان بوده ،فراتر بروند .آن دسته از نهادهای آکادمیک که بتوانند خودشان
را با دانشجویان جدید تطبیق بدهند ،در آینده بقا خواهند داشت و بقیه با
دردسر مواجه خواهند شد.
کارشناســان میگویند دو گزینه احتمالی را میتوان برای دانشگاههای
ایدهآل آینده در نظر گرفت:
یک .دانشگاه مادامالعمر میشود :در شرایط جدید و ایدهآل ،دانشگاهها به
مکانی برای یادگیری مادامالعمر بدل میشوند و دانشجویان میتوانند ارتباط
با آنها را تا سالها بعد ادامه بدهند .چنین سیستمی اجازه گذراندن دورههای
مختلف دانشــگاهی را به صورت حضوری یــا غیرحضوری صادر میکند و
دانشــجو میتواند در زمانهای مختلف از زندگیاش و به تناسب نیازهای
شغلی آن زمان ،دورههای مختلفی را در دانشگاه بگذراند .در چنین شرایطی،
هزینه سنگینی که دانشــجو به عنوان شهریه به دانشگاه میپردازد ،ظرف
چهار سال مصرف نخواهد شد و دانشجو میتواند در آینده هم از آن استفاده

کند .در عین حال ،شــبکهای از مشاوران و راهنماها هم در اختیار دانشجو
یگیرند.
قرار م 
دو .دانشــگاهها در نقاط مختلف دنیا حضور پیدا میکنند :در دنیای
امروزی ،دانشگاههای بزرگ یک یا چند پردیس (کمپس) دارند و دانشجویان
از نقاط مختلف دنیا باید برای تحصیل ،خود را به همان مکان برسانند .اما در
دانشگاههای آینده ،همهچیز باید به شکل پراکندهتر و قابل دسترستر برای
همه دانشجویان در جهان فراهم باشد .آنچه که در سالهای اخیر در جریان
اقبال عمومی به آموزشهای آنالین دیده شــده نیز همین مسئله را ثابت
میکند که آینده آموزش در روشهای غیرمتمرکز نهفته است.
در فضای دانشــگاههای جدید ،اعضای هیئت علمی و استادان دائم در
حال تغییر خواهند بود تا دانشجویان از تخصص دامنه وسیعتری از استادان
استفاده کنند .همچنین راه مهارتآموزی برای دانشجویان و راه نوآوری برای
فارغالتحصیالن به شکل طبیعیتری در نقاط مختلف دنیا هموار خواهد شد.
این تصویری از دانشــگاه ایدهآل آینده اســت .اینکه چه مقدار از ایدههای
امروزی برای دانشگاه آینده بتواند محقق شود ،مسئلهای است که نمیتوان به
راحتی در مورد آن نظر داد .برایان الکساندر در این خصوص میگوید« :ظاهرا
تاکید زیادی روی مسئله تطبیقپذیری دانشگاههای آینده با دوران جدید
وجود دارد و باید همینطور هم باشد؛ چون فضای دانشگاهها طی چندین
دهه به شــدت راکد شدهاند و تغییرات متناســب با دنیای امروز را در خود
نهادینه نکردهاند .البته ثبتنام در دانشگاهها حتی در همان شرایط راکد هم
ادامه داشته است اما به نظر نمیرسد که در آینده بتوان باز هم به همین روش
پیش رفت ».بنابراین ،دانشگاهها و موسسات آموزش عالی چه بخواهند و چه
نخواهند باید به ضرورت تغییر تن بدهند و پاسخگوی نیازهای دانشجویان
و اقتصادهای امروزی باشند و اگر در این راه آماده هم باشند ،چه بهتر.

ت
منبع واشنگتن پس 

چرا باید خواند:
دانشگاههای
آینده فضایی
غیرمتمرکزتردارند
اما فارغالتحصیالن
را به حال خود رها
نمیکنند.بخوانید
تا ببینید این تحول
در فضای آکادمیک
احتماال چگونه رخ
خواهد داد.
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والدین یکی از بچههایی که در این مدرسه درس میخواند میگویند که بچهشان وقتی که به مدرسه دیگری
میرفت ،میتوانست جواب مسائل را خیلی سرراست بدهد اما وقتی که سواالتی عمیقتر از او درباره مسائل پرسیده
میشد دیگر جوابی نداشت.

آیندهپژوهی

[ آینده آموزش ]

پرهیز از فناوری در قلب خلیج سانفرانسیسکو

آینده آموزش و تحصیالت دانشآموزان با کاهش استفاده از ابزارهای نوین همراه خواهد بود
کلیف جونز
تحلیلگر حوزه فناوری

منبع فایننشال تایم ز

چرا باید خواند:
فناوری روی همه
عرصههای فرهنگی و
اجتماعی و اقتصادی
مردم جهان تاثیر
گذاشته است و
دانستن اینکه چه
اثرات نامحسوسی
روی آموزش گذاشته
و چرا گاهی باید از
آن حذر کرد برای
سیاستگذاران و
فعاالن اقتصادی و
اجتماعی میتواند
جذاب باشد.

مدارس منطقه میژن در سانفرانسیسکو که به انبارهایی شباهت دارد
که در آن اثر کمی از فناوری دیده میشود ،از جمله جذابترین تجربههای
آموزشی در امریکا است .مدرسه «برایتورکز» که هفتمین سال فعالیت
خود را پشت ســر میگذارد یکی از مدارسی است که سعی کرده سطح
کاربرد فناوری را به پایینترین حد برساند و به جای استفاده از ابزارهای
کمکآموزشــی و آموزشــی آمیخته به فناوری ،از روشهای سنتیتر و
بازیهای محوطه باز مدرسه بهره بگیرد.
البته عالوه بر پرهیز از فناوری که در این مدرسه راهبرد اصلی است ،در
این مدرسه نه معلمی هست و نه امتحانات و نه کتابهای درسی رسمی.
آنچه در این مدرســه وجود دارد «همکارها» اســت .دانشآموزان به این
مدرسه میآیند تا روی پروژههایی کار کنند که کامال خودشان آنها را پیش
میبرند و اغلب با ابزارهای فیزیکی مثل دریل و چکش و لوازم برقی آنها را
میسازند .چیزهایی که آنها در محیط مدرسه میسازند یا گردشهایی که
در محیط خلیج سانفرانسیسکو میکنند ،باعث میشود که آنها آموزش را
بهدور از استرسهای رایج این روزها و با تفریح و سرخوشی تجربه کنند.
گ ِور تولی ،موسس مدرســه ،میگوید که دوست دارد به مدرسهاش
بهعنوان جایی نگاه شــود که انگار یک آزمایشگاه عظیم برای یادگیری
و بازی اســت .او که برنامهنویس خودآموخته شــرکت «ادوبی» اســت،
خودش هیچ آموزش رســمیای در این زمینه ندارد و توانســته در مقام
یک کارآفرین در حوزه آموزش و تحصیالت فعال شود .تولی میگوید« :ما
به جای اینکه در مدرســه از بچهها امتحان بگیریم ،با آنها درباره بازیها،
پازلها و چالشهایی که خود به وجود میآورند و با هم حلشان میکنیم،
حرف میزنیم .مدرســه باید آنها را برای یک عمر یادگیری و کنجکاوی
پرورش دهد .من بدم میآمد از اینکه وقتی با بچهای درباره مدرسه صحبت
میکردم ،برق چشمانش خاموش میشد».

شیوه استفاده از مدارسی که کمتر از فناوری استفاده میکنند و سعی دارند که قابلیتهای ذاتی دانشآموزان را
تقویت کنند بهتدریج مورد عالقه متخصصان قرار میگیرد و در آینده آموزش نیز رونق بیشتری خواهد یافت
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یکی از تفاوتهای ابتدائا تعجبآور این مدرسه با دیگر مدارس متداول،
این اســت که در کالسهای مدرســه «برایتورکز» اثری از صفحههای
نمایشگر ابزارهای کامپیوتری و گجتها دیده نمیشود .با اینکه مدرسه
در قلب قطب فناوری جهان واقع شده ،شما بچهها را نمیبینید که مدام
در حال زدن روی صفحه آیپدهای خود باشند یا ویدیوهای آموزشی را
سر کالسها تماشا کنند .استراتژی تولی در این مدرسه این بوده است که
دانشآموزان را تشویق کند بدون استفاده از فناوریهایی که کاربرد آنها
راحت است ،تواناییهای ذاتی خود را پیدا کنند و در این راه ،از شکلهای
پرطرفدار آموزشهای ســرگرمکننده بهره ببرند .استفاده از آموزشهای
ســرگرمکننده این روزها بیشازپیش مورد توجه مربیان و معلمان قرار
گرفته است .تولی میگوید« :اگر دانشآموز به چیزی عالقه نشان بدهد،
به او اجازه میدهیم که به آن بپردازد اما باید در آن دقیق شــود و عمق
آن را کاوش کند .ما بــرای این کار مقررات زیادی نداریم اما یکی از این
مقررات این است که اگر میخواهی یک بازی ویدیویی بکنی ،خودت باید
آن را بسازی ».شیوه آموزشی مدرسه «برایتورکز» روزبهروز بیشتر مورد
توجه نخبگان حوزه فناوری قرار میگیرد؛ در واقع 60 ،درصد دانشآموزانی
که در این مدرســه درس میخوانند ،بچههای همین افراد مشــهور در
حوزه فناوری جهان هســتند 40 .درصد بقیه دانشآموزان نیز مربوط به
خانوادههایی هستند که عالقهمند به این روش آموزشی هستند اما به اندازه
کافی پول ندارند که از پس مخارج ساالنه  30هزار دالری مدرسه به اضافه
هزینههای جانبی آن برآیند و مدرسه برای آنها یارانه در نظر گرفته است.
والدین یکی از بچههایی که در این مدرسه درس میخواند میگویند
که بچهشان وقتی که به مدرسه دیگری میرفت ،میتوانست جواب مسائل
را خیلی سرراست بدهد اما وقتی که سواالتی عمیقتر از او درباره مسائل
پرسیده میشد دیگر جوابی نداشت و میگفت که به این دلیل آن جواب
را داده است که معلمانش به او گفتهاند .به عبارت دیگر ،این والدین اعتقاد
دارند که به دانشآموزان در مدارس معمولی یاد داده میشــود که پاسخ
پرسشها چیست اما به آنها گفته نمیشود که با این پاسخ باید چه کنند.
به معنای دقیقتــر ،دانشآموزان در مدارس معمولی یاد میگیرند که از
اینترنت و با دیگر ابزارهای فناوری چطور میتوانند به پاسخ درست دست
پیدا کنند اما در الیه عمیقتر ،نمیدانند در شرایط بومی خود چطور باید
از آنها استفاده کنند .آنها از وقتی که بچه خود را به این مدرسه آوردهاند،
شاهد پیشرفتهایی عمیقتر در دانشآموز خود بودهاند.
شیوه استفاده از مدارسی که کمتر از فناوری استفاده میکنند و سعی
دارند که قابلیتهای ذاتی دانشآموزان را تقویت کنند بهتدریج مورد عالقه
متخصصان قرار میگیرد و در آینده آموزش نیز رونق بیشتری خواهد یافت.
بنابراین هیچ بعید نیست در قلب فناوری جهان در خلیج سانفرانسیسکو
که فناوریهای نوین از آنجا نشــأت گرفت ،مدارسی نیز مورد تقلید واقع
شوند که برعکس از فناوری هرچه بیشتر پرهیز میکنند.

 ................................گیـشـه ................................
یک دنیای جدید هیجانانگیز
درباره IPTVها که همان کارکرد تلویزیون خصوصی را در ایران پیدا کردهاند
و بستر پخششان اینترنت و متولیشان صداوسیماست

گــردآوری یک پرونده درباره تلویزیونهای تعاملی یا تلویزیونهای اینترنتی یا
صوفیا نصرالهی
همان  IPTVکار ســادهای نیســت به یک دلیل ســاده :هنوز قوانین خیلی
مشخصی برای تلویزیونهای اینترنتی وجود ندارد .قوانین هستند ولی خیلی
منتقدسینما
اوقات با سوژههای دیگر مثل VODها همپوشانی پیدا میکنند .با این حال ما
هم مثل همه جهان گریزی نداریم جز اینکه به سمت این دنیای جدید هیجانانگیز قدم برداریم ،سرگرمیهایمان
را در اینترنت جستوجو کنیم و به دانلود و تماشای قانونی روی بیاوریم و فرهنگسازی هم بکنیم .تلویزیونهای
تعاملی قابلیتهای زیادی برای رشد چه از نظر تکنولوژی و چه فرهنگی دارند .سعی کردیم نقاط ضعف و قوتشان
را تشریح کنیم و آنچه را که در ایران به عنوان تلویزیون اینترنتی میشناسیم با نمونه جهانیاش مقایسه کنیم.
کشورهای پیشرفته اروپایی بیشتر از بقیه جهان به  IPTVروی خوش نشان دادهاند اما آمار نشان میدهد این
مسیری است که همه دارند طی میکنند.

گیشـه

یک مفهوم جدید در بازار سرگرمی :تلویزیون اینترنتی

درباره اینکه تلویزیون اینترنتی یا همان  IPTVبه کدام دسته از سایتها و اپلیکیشنها اطالق میشود و عوامل
موفقیت و محدودیتش چیست
خیلیها تلویزیون اینترنتی را با شبکههای کابلی خارجی اشتباه میگیرند .تلویزیون اینترنتی
مخفف  IPTVاست .معنای تحتاللفظیاش میشود تلویزیون پروتکل اینترنت و نباید آن را با هر
شبکه اینترنتی آنالینی اشتباه گرفت .مثال یوتیوب در بستر اینترنت محتوای ویدئویی میگذارد.
حتی خبر رسیده که قرار است خودش فیلم و سریال هم تولید کند اما یوتیوب تلویزیون اینترنتی
محسوبنمیشود.
درواقع پیشرفت سریع تکنولوژی در زمینههای مختلف و ایجاد نیازهای جدید ،تکنولوژی رایج
تلویزیونی را به نوگرایی و تغییر بنیادی واداشت .برخی از شبکههای مشهور تلویزیونی جهان ،چند
سالی است به فکر این موضوع افتادهاند که محدودیت زمان و مکان را برای مخاطبان خود حذف
کنندIPTV .ها در حقیقت در حکم فرستنده عمل میکنند و محتوای تلویزیونی را روی شبکههای
مبتنی بر پروتکل اینترنتی میگذارند .یعنی قالب جدیدی که با تلویزیونهای کابلی ،ماهوارهای و
آنتن کامال متفاوت است .برخالف رسانههای دانلودی در تلویزیونهای اینترنتی شما میتوانید به
صورت الیو یا زنده برنامه موردنظرتان را ببینید و نیازی به دانلودش نیست .درنتیجه کاربر تلویزیون
اینترنتی میتواند بالفاصله و هر زمان که دلش خواست شروع به تماشای محتوای موردنظرش (مثال
برنامههایتلویزیونی)بکند.
اگرچه IPTVها از پروتکل اینترنت استفاده میکنند
اما کارکردشان محدود به پخش آنالین برنامههای
تلویزیونی از اینترنت نیست .در حقیقت تلویزیونهای
اینترنتی به صورت گسترده براساس درخواستهای
کاربرانشــان قابلیت گســترش دارند .با اتصال یک
ستتاپباکس یا همان دستگاه گیرنده به تلویزیونتان
و پرداخت اشــتراک ماهانه میتوانید با سرعت زیاد
به کانالهای مختلف دسترسی داشته باشید .اصوال
IPTVها به سه دسته اصلی تقسیم میشوند:
تلویزیونهای زنده و رسانههای زنده که میتوانند
تعاملی باشند یا نه.
تلویزیونهای پخش آرشــیوی که برنامههایی را
نمایش میدهند که تلویزیون یک ساعت تا یک روز
پیش نمایش داده است.
VODها هم میتوانند جزو تلویزیونهای اینترنتی طبقهبندی شوند که دستهبندی خودشان را
برای پخش برنامهها دارند.
در پخش برنامههای تلویزیونی کاربر دخالتی در شــیوه پخش و همچنین زمان پخش برنامه
ندارد در صورتی که در  IPTVکاربران میتوانند به راحتی به بانک اطالعاتی شبکهها متصل شوند
و خودشان مشخص کنند که در چه زمانی چه برنامهای برایشان پخش شود و حتی زمان پخش
یک برنامه را به دلخواه خود تغییر دهند .یکی از مزایای  ،IPTVداشتن دستگاههای ضبط دیجیتالی
( )VCRبرای ضبط فوری برنامههای متعدد اســت .این امکان هم وجود دارد که توسط موبایل و
لپتاپ اقدام به کنترل تلویزیون اینترنتیتان بکنید .به عنوان مثال اگر دیروقت به خانه میرسید
میتوانید با استفاده از دستگاه خود از راه دور دستگاه  IPTVرا برای ضبط برنامه مورد عالقه خود
تنظیمکنید.
JJتاریخچه تلویزیونهای اینترنتی

نبار اصطال ح  IPTVیا تلویزیون اینترنتی در سال  1995به کار رفت وقتی نرمافزار �pre
اولی 

 ceptتوسط جودیث استرین و بیل کاریکو به بهرهبرداری رسید .این نرمافزار محتوای ویدئویی را
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از روی اینترنت پخش میکرد .روی دستگاههای قابل حمل با سیستم عاملهای ویندوز و لینوکس
قابل استفاده بود .سال  1998سیسکو این نرمافزار را خریداری کرد که با آن میشد از صدا و تصویر
با کیفیت پایین تا کیفیت دیویدی را به کاربران انتقال داد.
قبلتر از این هم البته تلویزیون اینترنتی در معنای دیگری به کار رفته بود .در سال  ۱۹۹۴بخش
خبری شرکت پخش امریکایی  ABCبا نام  World News Nowبه عنوان اولین برنامه تلویزیون بر
روی اینترنت پخش شد که برای پخش آن از نرمافزار ویدئوکنفرانس  CU–SeeMeاستفاده شد.
در ژانویه  ۱۹۹۸شــرکت رادیو اینترنتی  Broadcast. com /AudioNetاولین برنامههای
تلویزیونی خود را توسط شبکه اینترنت از روی تلویزیون  WFAA–TVپخش کرد و سپس در ۱۰
ژانویه  ۱۹۹۸پخش این برنامهها را از تلویزیون  KCTU- LPدنبال کرد.
ســالهای گذشته تلویزیونهای اینترنتی به علت پهنای باند اندک شبکههای اینترنتی رشد
چشمگیری نداشــت اما حاال به دلیل رشد چشمگیر پهنای باند و استفاده عموم مردم از شبکه
اینترنت در سرتاسر جهان پیشبینی میشود صنعت  IPTVدوران درخشانی را تجربه کند .بسیاری
از رسانههای تلویزیونی در تالش هستند سیگنالهای خود را از طریق اینترنت منتقل کنند و به
راحتی در اختیار کاربر قرار دهند .حتی یک گوشــی موبایل با تکنولوژی G3هم میتواند تصاویر
تلویزیونی را از اینترنت دریافت و پخش کند.
JJهزینههای تلویزیون اینترنتی
در دسامبر سال  mariposaHD ،۲۰۰۵اولین
سرویسدهنده خدمات  IPTVبود که تصاویر را در
فرمت ( HDTVبا کیفیت بســیار باال) به خانههای
کاربران برد .پرتالهای وب متفاوتی دسترســی به
کانالهــای  IPTVرا که به صــورت رایگان عرضه
میشود فراهم میآورند .پخش سریالهای تلویزیونی
که از طریــق تبلیغات هزینههای خــود را جبران
میکنند مانند «الست» (گمشده) و «زنان خانهدار
ناامیــد» یکی از راههــای درآمدزایی تلویزیونهای
اینترنتی و درنتیجه رواج بیشتر آنها شد.
از آنجا که در  IPTVاز استانداردهای پروتکل اینترنت استفاده میشود ،کاربران با پرداخت هزینه
کمتری برنامههای مورد عالقهشان را تماشا میکنند.
این فناوری جدید به دلیل مزایای گستردهاش میتواند در قیمت بازار هم نقش داشته باشد.
مدلهای گوناگون از پرداخت تعرفه در دنیا برای استفاده از این سرویس پیشنهاد و ارائه شده که
رایجترین آن استفاده از هر محتوای تعرفه و هزینه مرتبط با خود را طلب میکند .همچین پرداخت
آبونمان به صورت ماهانه یا ساالنه از دیگر روشهایی است که برای پرداخت تعرفه استفاده از این
فناوری جدی مفید ارزیابی شده است.
JJمشکالت تلویزیونهای اینترنتی

از آنجا که  IPTVبر اساس پروتکل اینترنت ( )IPکار میکند در صورتی که سرعت اتصال IPTV

به اندازه کافی نباشد تاخیرهایی را در پخش ایجاد میکند .با توجه به توسعه شبکههای دسترسی
باند پهن در ایران هم ارائه سرویسهای تصویری که کیفیت تضمینشده زیرساخت را نیاز دارند،
امکانپذیر شد ه است .در حال حاضر پهنای باند عمومی قابل ارائه از طریق شبکههای  ADSLدر
ایران بیش از  ۶مگابیت بر ثانیه است که برای ارائه سرویسهای تصویری حتی با کیفیت  HDنیز
کفایت میکند.

در حال حاضر شش تلویزیون اینترنتی در کشور راهاندازی شدهاند که
میتوان گفت دوتا از آنها بیشتر از بقیه فعال هستند .یکی از آنها «لنز» است
که به ایرانسل تعلق دارد و دیگری «آیو» که متعلق به بانک پاسارگاد است.

حضور بخش خصوصی در رقابت با صدا و سیما
با تلویزیونهای اینترنتی ایران و تاریخچهشان آشنا شوید

تلویزیون اینترنتی در ایران عالوه بر اینکه قابلیت استفاده از تکنولوژی برای راحتی کاربران
را دارد و همه مزایایی را که IPTVها در خارج از کشور دارا هستند یک ویژگی مهم دیگر هم
دارد که در حقیقت بومی خودمان است :تلویزیونهای اینترنتی مخاطب را از انحصار کامل صدا
و سیما خارج میکند.
در نیمه دهه  70که فضای فرهنگی کشــور بازتر شــده بود صحبتهایی مبنی بر
ایجاد یک تلویزیون خصوصی شد .بهروز افخمی ،فیلمساز سرشناس کشورمان یکی از
کسانی بود که خیلی جدی تقاضای مجوز برای تلویزیون خصوصی کرده بود اما بعد از
کشوقوشهای بسیار درخواستش پذیرفته نشد .چند بار دیگر هم خیزهایی برداشته شد
تا شاید اینکه تلویزیون در انحصار کامل صدا و سیما باشد برداشته شود و بخش خصوصی
هم ســهمی این وسط داشته باشــد .اما به دالیل مختلف از جمله ممیزی و مجوزهای
پخش و غیره درنهایت همهچیز به در بسته خورد .بخش خصوصی باید از راه دیگری وارد
میشد .راه دیگر استفاده از تکنولوژی و به خصوص اینترنت بود که میان مردم از نیمه
دهه  ۸۰فراگیر شدIPTV .های خارجی الگوی خوبی بودند تا بتوانیم اینجا هم امتحانش
کنیم .البته حتی این کار هم به ســادگی صورت نگرفت .چند ســال اول در حقیقت ما
تعریف خودمان را از تلویزیون اینترنتی داشتیم .اپلیکیشنهایی مثل تلویبیون شروع به
کار کردند که صرفا پخش برنامههای صدا و سیما را برعهده داشتند و مهمترین نکتهشان
هم قابلیت آرشیوشان بود که میتوانستید برنامه موردعالقهتان را که ساعت پخشش را
از دست دادهاید بعدتر از طریق این اپلیکیشنها ببینید یا حتی دانلود کنید و آن را برای
خودتان داشته باشید.
در حال حاضر شــش تلویزیون اینترنتی در کشور راهاندازی شدهاند که میتوان گفت دوتا
از آنها بیشتر از بقیه فعال هستند .یکی از آنها «لنز» است که به ایرانسل تعلق دارد و دیگری
«آیو» که متعلق به بانک پاسارگاد است .تلویزیون اینترنتی «فام» متعلق به همراه اول و تلویزیون
اینترنتی «شیما» متعلق به صدا و سیما نیز فعالیتهایشان را شروع کردند .تلویزیون اینترنتی
«تیوا» اخیرا تبلیغات بیشتری را شروع کرده و فعالیتهایش گستردهتر شده است .همین اول
باید بگوییم سایتهایی مثل آپارات یا آنتن اگرچه محتوایی شبیه تلویزیون اینترنتی دارند اما
حوزهشان چندان گسترده نیست .مثال آنتن فقط در حوزه فوتبال پخش برنامه دارد .آپارات بیشتر
شبیه یک شبکه اجتماعی است که ویدئو میگذارد و کارکردی مانند یوتیوب در ایران دارد .با
مهمترین تلویزیونهای اینترنتی ایران آشنا شوید:
JJلنز
تلویزیون اینترنتی وابسته به ایرانسل که هم پخش زنده دارد و هم یک سری سریال و فیلم
آرشیوی که میتوانید از آنها استفاده کنید .سریالها و فیلمهای شبکه نمایش خانگی و آلبومهای
ت ایرانسل دارید برایتان
موسیقی هم پخش میکند .طبعا چون مربوط به ایرانسل است اگر اینترن 
تخفیفهای ویژهای قایل میشود .برای استفاده از فیلمها و سریالهای خارج از پخش برنامههای
تلویزیونی میتوانید به عنوان کاربر مهمان خرید کنید و وارد شوید اما برای دیدن پخش زنده
برنامهها باید حتما اشتراک داشته باشید .لنز شبکههای رادیویی را هم پوشش میدهد.
JJآیو
هزینه اشتراک آیو ماهانه 12هزارتومان است .اینیکی برای مشترکان همراه اول ،رایتل ،پارس
آنالین ،فناوا و مجددا آسیاتک امکانات حجم رایگان فراهم کرده است .باران تلکام شرکت مادر آیو
است .آیو اپلیکیشنی هم برای موبایل دارد که برنامههای زنده تلویزیون را میتوانید از آن ببینید.
در حقیقت در حال حاضر آیو یک  VODاست که پخش زنده تلویزیون هم دارد .تلویزیونهای

هوشمند سامسونگ از طریق اپ آیو در  Smart Hubتلویزیون به صورت مستقیم دسترسی به
آیو را برای شما فراهم میکند یا روی آیوباکس یا ستتاپباکس آیو (گیرندههای مخصوص این
 )IPTVتماشای سرویس آیو ممکن است.
 JJتیوا
تلویزیون تعاملی تیوا به تازگی در زیرمجموعه خودش یک شــبکه اختصاصی ورزش هم
معرفی کرده است .با خرید بستههای اشتراک تیوا ،از ترافیک رایگان اپراتورهای منتخب میتوانید
اســتفاده کنید که نامشــان در سایت تیوا درج شده اســت :پارس آنالین ،آسیاتک ،هایوب،
پیشــگامان و دادهپردازی فنآوا .نرمافزار موبایل تیوا هم این امکان را در اختیارتان میگذارد تا
هرجا هستید برنامه مورد عالقهتان را تماشا و دنبال کنید .این نرمافزار برای سیستم عاملهای
اندروید و  iOSطراحی شــده اســت تا هر گوشــی همراهی که دارید بتوانید به راحتی از آن
استفاده کنید .دسترسی آنالین با موبایل یا تبلت به محتوای تصویری تیوا از این طریق بسیار
سریع و آسان خواهد بود .میتوانید با استفـاده از گیرنده تیـوا سرویس این IPTVرا به راحتی
روی تلویزیون در دسترس داشته باشید .جستوجـو در منوهای سرویس و انتخاب برنامه مورد
عالقهتان با استفاده از ریموت کنترل هوشمند ،کار سادهای است.
JJبهسیما
تازه شروع به فعالیت کرده است .در تلویزیون تعاملی «بهسیما» نهتنها میتوانید همه شبکهها
و برنامههای تلویزیون را به صورت آنالین و زنده ببینید ،بلکه به آرشیو هفتروزه تلویزیون هم
درحقیقت دسترسی دارید و میتوانید برنامههای آرشیوی یک هفته گذشته را هم مرور کنید .اگر
نمیتوانید برنامه آخر شب و یا روزهای آینده را ببینید ،میتوانید با زدن دکمه ضبط ،از بهسیما
درخواست کنید که آن برنامه را برای شما ضبط کند تا هروقت خواستید آن را تماشا کنید.
JJشیما
شرح کار تلویزیون اینترنتی شیما را معاون فنی و مهندسی مخابرات استان تهران که این
 IPTVمتعلق به آن اســت داده :از آنجا که مخابرات با توســعه پورتهای پرسرعت اینترنت
برنامههای بسیاری برای استفاده از این ظرفیتها در دستور کار دارد  IPTVبرای شروع در دو
منطقه دو و هشت تهران فعال شده است .خدماتی چون  ،Live TVویدئوی درخواستی ،تایم
شــیفت و گیم ،سرویسهای در حال ارائه این شبکه هستند و سرویسهای پرداخت ،روزنامه
الکترونیکی ،اطالعات هواشناسی ،ترافیک ،زیارت و سیاحت از راه دور از جمله برنامههای مدنظر
روی تلویزیون اینترنتی تعاملی شیما در آینده خواهد بود.
JJفام

متعلق به شرکت گسترش سامانههای هوشمند آسمان اپراتور ارائهدهنده سرویسهای IPTV

و  OTTدر ایران اســت که موفق به همکاری و دریافت نمایندگی از سازمان صدا و سیما برای
ارائه خدمات تلویزیون مبتنی بر پروتکل اینترنت ( )IPTVشده .با استفاده از سرویس پخش زنده
فام میتوانید محتوای مورد نظر خود را به صورت زنده مشاهده  ،آن را متوقف کنید یا به عقب
برگردانید .کلیه شبکههای استانی و سراسری قابل دریافت است و حتی آرشیو برنامههای روزانه
با دستهبندی مناسب ثبت میشود .همچنین با استفاده از سرویس فام شما میتوانید همایش یا
کنفرانس مورد نظر خود را با صرف هزینه و زمان بسیار کم بدون طی مسافت طوالنی به صورت
زنده مشاهده و حتی گواهی شرکت در کنفرانس را نیز کسب کنید .کنار همه اینها یک فضای
کلود (ابری) هم برای ذخیرهسازی محتوای مورد نظر شما در اختیار شماست.
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گیشـه

تلویزیونهای اینترنتی و راهی که باید رفت

گفتوگو با محمد بزرگی ،مدیرعامل تلویزیون تعاملی تیوا درباره روند حضور IPTVها در ایران
را که در جامعه میافتد ،پوشش دهند.

منظور از ایجاد شبکه چیست؟ چون IPTVها هم گاهی برای
خودشان برنامه اختصاصی تولید میکنند.

منظور از شبکه چیزی شبیه شبکههای صدا و سیماست .مثل شبکه
سه .یعنی کنداکتور دارد .میدانید که مثال هشت صبح فالن برنامه را دارد
و تا آخر شب برنامههایش به چه ترتیب است .تبلیغ دارد .مثل شبکههای
ماهوارهای که پشت سر هم برنامه پخش میکنند.
در مورد برنامههای زنده که گفتید مثال در جام جهانی تیوا از صدا
و سیما برنامه مسابقات را میگرفت و پخش میکرد ،تلویزیونهای
تعاملی میتوانند به صورت مســتقیم با پخشکننده وارد مذاکره
شوند؟

تلویزیونهای تعاملی یا همان IPTVها چند سالی است که در ایران هم به راه افتادهاند .به خصوص در روزهای جام
جهانی شاهد فعالیت بیشتر این تلویزیونهای اینترنتی بودیم که گزارشهای مخصوص خودشان را داشتند .برای بحث
درباره تلویزیونهای اینترنتی سراغ محمد بزرگی ،مدیرعامل تلویزیون تعاملی تیوا رفتیم که یک شبکه ورزشی هم
زده است و درباره شرایط تلویزیون تعاملی در ایران صحبت کردیم.
به نظرم بهتر است بحث را از اینجا شروع کنیم که تعریف IPTV
و تفاوتش با  VODدر چیست؟چون به نظر میرسد این دو مفهوم را
به خصوص در ایران به اشتباه به جای هم میگیرند و اینکه ما خیلی
چیزها را در کشورمان بومیسازی میکنیم .یعنی معنایش در ایران
با بقیه جهان فرق دارد .تلویزیون تعاملی در ایران چه معنایی دارد؟

یکی از حوزههایی
که ایران در آن
خیلیسریع
حرکتمیکند
همیشهحوزه
آیتی است.
خیلیفکرمحور
و مردممحور و
تکنولوژیمحور
جوانان ما دانش
روز آیتی را کسب
میکنند
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فکر میکنم حرفی که شــما میزنید کامال درســت استIPTV .
یک معنای عام دارد و یک معنای ایرانیزه .معنای عامش این اســت که
تلویزیونی که مبتنی بر  IPاست و  IPهم پروتکل اینترنتی است .حاال
تفرم
اینکه مفهوم ایرانیزهاش چه فرقی با  VODدارد VOD ،همان پل 
آشنایی است که یک سری فیلم و سریال و محتوا را روی آن بارگذاری
میکنند و حاال شما براساس عالقهتان یا پولی برایش پرداخت میکنید
یا اگر رایگان باشد همانطور که هست آن را تماشا میکنید IPTV .این
امکان را در بر میگیرد و تفاوتش اینجاست که امکان پخش برنامههای
زنده تلویزیونی را هم دارد به عالوه اینکه خودش هم مجوز ایجاد شبکه
تلویزیونی را دارد .مثال االن شبکه تیوا اسپورت ما هر روز برنامه ورزشی
پخش میکند .مثل یک کانال تلویزیونی است که فقط مبتنی بر اینترنت
است .یعنی معلوم است چه وقت فوتبال دارد ،چه وقت بسکتبال ،زمان
برنامههای تحلیلیاش چه وقت اســت و خالصه اینکه مثل یک کانال
تلویزیون کنداکتور دارد .میتواند شبکه فیلم و آموزش و غیره هم داشته
باشــد .پس تنها فرقش رویدادهای زنده و پخش تلویزیونی است .این
رویدادهای زنده خیلی مهم است یعنی VODها میتوانند اتفاقات زندهای

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوچهار ،مرداد 1397

هر دو حالت هست .یعنی ما میتوانیم با کسی که حق پخش رویدادها
را دارد صحبت کنیم و پول پرداخت کنیم فقط بعد وقتی روی خروجی
آنتن میآید باید اصول صدا و ســیما در آن رعایت شــده باشد .یعنی
ممیزیها را داشــته باشد و مقررات و قوانینی را که صدا و سیما به آن
پایبند است هم داشته باشد .علیالخصوص که ما ناظری از صدا و سیما
هم مستقر داریم که درست مثل صدا و سیما خودش برنامهها را میبیند
و همان قوانین رعایت میشود با کمی مماشات بیشتر.
ســوال جدیدی که برایم پیش آمد این است که اصال متولی
تلویزیون تعاملی صدا و سیماســت یا ارشــاد یا وزارت فناوری و
ارتباطات؟

صدا و سیماست .به خاطر اینکه پخش زنده و شبکه در تعریف صوت
و تصویر فراگیر یا همان  broadcastقرار میگیرد و در قانون اساسی
این بخش در انحصار صدا و سیماست.
خب االن که تیوا اسپورت به عنوان شبکه اختصاصی ورزش به
راه افتاده شیوه کارش به چه صورت است؟

تیوا اسپورت یک سری برنامه تامینی دارد مثل مستندهایی درباره
بازیکنان که دوبله یا زیرنویس میشود و یک سری برنامههای تولیدی.
مثل برنامههای تحلیل و آنالیز یا اتاق خبر تیوااســپورت که ساعت سه
و نیم عصر پخش میشــود و همه این برنامههــا بازپخش هم دارند .و
گزارشهای اختصاصی فوتبال هم دارد .ما از گزارشگرهای سنتی صدا
و سیما استفاده نمیکنیم .گزارشگرهای خودمان را داریم .استعدادها را
شناســایی کردیم و آنهایی را که از همه بهتر بودند انتخاب کردیم که
فضایی برای ظهور هم داشته باشند.
پس عمال میتوانیم بگوییم که  IPTVهمان تلویزیون خصوصی
است فقط به جای اینکه از آنتن پخش شود روی بستر اینترنت است؟

دقیقا .این واژه تلویزیون خصوصی شخصا خیلی موردعالقه من است
ولی چرا خیلی استفاده نمیکنیم چون هنوز این مفهوم خصوصی بودن
در الیههای باال مثل صدا و سیما شاید قدری حساسیتبرانگیز باشد .به
همین دلیل هم ما از همان اصطالح متداول تلویزیون تعاملی استفاده
یکنیم.
م 
کمی به عقب برگردیم و از ظهــور تلویزیون تعاملی در ایران

از دیرباز اختالفی بین صداوسیما و دولت بود .هرکدام میگفتند که متولی پروژه
تلویزیون تعاملی خودشان هستند .ده سال پیش به دلیل همین اختالف پروژه عقیم ماند.
همین االن هم مجوز  VODرا وزارت ارشاد میدهد و  IPTVرا صدا و سیما.

صحبت کنید .تا جایی که میدانم در سال  1994یعنی حدود  24سال
پیش در جهان اولین قدمهایش برداشته شد .درنتیجه بازه کوتاهی
طول کشیده تا به ایران برسد.

یکی از حوزههایی که ایران در آن خیلی سریع حرکت میکند همیشه
حوزه آیتی است .خیلی فکرمحور و مردممحور و تکنولوژیمحور جوانان
ما دانش روز آیتی را کسب میکنند .مثال فراگیر شدن اینترنت در ایران
برمیگردد به  22-21ســال پیش .یعنی خیلی از دنیا عقبتر نبودیم.
یا فراگیر شــدن واژههایی مثل ایمیل و چت و یاهو مســنجر همگام با
دنیــا بود .مفهومی مثل  VOIPیعنــی  voice over IPکه مکالمات
بینالمللی را در بستر اینترنت انجام میدادیم سابقهاش به همان -22
 23ســال پیش برمیگردد یعنی از دنیا خیلی عقبتر نبودیم .ده سال
پیش حدود  88-87پروژه را مایکروسافت با  AT&Tانجام داد که یکی
از جدیترین پروژههای  IPTVدر دنیا بود .چون چند محل دسترسی به
محتواهای  IPTVوجود دارد .میتوانید اپلیکیشناش را بگیرید یا روی
وب ببینید یا چیزی مثل رسیور داشته باشید که ما به آن ستتاپباکس
میگوییم که مثال اختصاصی خود تیوا اســمش تیباکس (تیوا باکس)
اســت .همان موقع شرکت تراشه سبز که االن هلدینگ تیوا است یکی
پباکسهای  AT&Tرا گرفت و به برخی دوستان و مقامات
از آن ستتا 
معرفی کرد که چنین چیزی در دنیا آمده که خیلی هم داغ و جدید است
و بیایید این را اجرایی کنیم .از دیرباز اختالفی بین صداوسیما و دولت بود.
هرکدام میگفتند که متولی این پروژه خودشان هستند .ده سال پیش
به دلیل همین اختالف پروژه عقیم ماند .همین االن هم مجوز  VODرا
وزارت ارشــاد میدهد و  IPTVرا صدا و سیما .یعنی این اختالف هنوز
در مجلس حل نشده است .وزارت ارتباطات میگوید نباید این ماجرا در
انحصار صدا و سیما باشد .طبعا مجلس باید قانونی را برای آن مصوب کند.
سال 1394صدا و سیما فراخوانی داد برای IPTVها .البته یک ماه قبل
از آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که زیرمجموعه وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات دولت است یک فراخوان داده بود .یعنی دو
فراخوان از دو مرجع متفاوت در یک زمان آمد .ما در فراخوان صدا و سیما
شرکت کردیم چون در آن موقعیت ظاهرا صدا و سیما توانست دولت را
مجاب کند که متولی  IPTVباید صدا و سیما باشد .آن زمان این فراخوان
پنج برنده داشت که تیوا هم یکی از آنها بود و باید طرحهای فنی و مالی
و بازرگانی را ارائه میدادید.
اصال خود شما چطور وارد این حوزه شدید؟ چه پتانسیلی در
این بخش میدیدید؟

دلیل اصلیاش این اســت که شرکت تراشه سبز که از سال 1378
تاسیس شد یک شرکت آیتی و اینترنتی بود .دنیا دارد به سمت استفاده
دیتا پیش میرود .کمکم اساماس و پیامهای صوتی روی بستر سنتی
از بین میرود .تلویزیون نمیگویم حذف میشود ولی استفادهاش روی
تبلت و موبایل میرود .از طرفی همزمان دولت اراده بسیار جدی داشت
در مورد اینکه سرعت اینترنت خوب شود 7-6 .سال پیش بیشتر از 64
کیلوبیت بر ثانیه نمیتوانستید درباره سرعت اینترنت صحبت کنید اما
االن  2تا  8مگ هم داریم .نمیگویم مطابق جهان هستیم ولی خیلی هم
از آنها عقب نیستیم .از طرفی میدانستیم ایران و دنیا به سمت مصرف
دیتا پیش میرود و عرصه رقابت در مصرف دیتاســت .آن محصوالت
سنتی تراشه سبز مثل تماس اینترنتی و پهنای باند باید به سمت مصرف
دیتا برود .خب اولین جایی که دیتا مصرف میشــود کجاست؟ محتوا.
و بزرگترین محتوای مصرفکننده دیتا هم ویدئوســت .خیلی منطق
سادهای بود.

اشارهای به ماجرای اینترنت کردید .االن زیرساختهای فنی ما
برای IPTVها مناسب است؟

زیرســاختهای فنی مناسب است چون دولت حتی پروژه اینترنت
روستایی را هم چند سالی است آغاز کرده .زیرساختها مشکل ندارند
ولی در تعامل با اپراتورها مشکل داریم .یعنی مثال اپراتورهای تلفنهای
همراه مثل ایرانسل و همراه اول به ما بستری را که برای  IPTVنیاز است
و میزان اینترنت موردنیاز تلویزیون را گران میدهند .یکی از دالیلش این
است که خودشان تلویزیون تعاملی دارند .دلیل دوم این است که طبیعتا
اینترنت در بستر تلفنهای همراه در همهجای دنیا گرانتر از بستر ثابت
اســت .به همین دلیل ما در تعامل با شرکت اینترنتی فیکس یا همان
 ADSLمثل هایوب و آسیاتک و پارسآنالین خیلی راحتتریم .ماجرا
این اســت که دولت IPTVها را اپلیکیشن و وبسایت داخلی تعریف
کرده یعنی مصرف اینترنت مردم در این وبسایتها داخل کشور جریان
دارد بنابراین هزینه اینترنت مردم نصف میشود چون ما داخلی هستیم.
اینجا ما مســئله داریم که هنوز اپراتورهای تلفن همراه تیوا را علیرغم
قانون دولت در تبصره نصف قیمتشان منظور نکردهاند .نکته بعدی اینکه
ما برای مشتریانمان امکانی فراهم کردیم که اگر مشترک پارس آنالین
تیوا نگاه کند اینترنتی که در تیوا مصرف میکند رایگان اســت .درواقع
هزینه آن مشترک را من به پارس آنالین میدهم .سوبسید میدهیم تا
فرهنگ استفاده از تلویزیونهای تعاملی جا بیفتد .اما همراه اول و ایرانسل
آنقدر اینترنت را گران به ما میدهند که ما توان دادن آن سوبســید را
نداریم .چون اشــتراک ماهیانه ما از مردم ده هزارتومان است .اگر کسی
روزی یک فیلم ببیند میشــود سی گیگ در ماه و طبق اعدادی که به
ما میدهند من حداقل شــصت و خردهای هزار تومان باید به ازای هر
مشترکم پرداخت کنم.

درباره آن ماجــرای جریان تعاملی در تلویزیونهای اینترنتی
صحبتکنید.

این یک مفهوم فنی اســت .وقتی شــما جلوی تلویزیــون خانهتان
مینشینید حداکثر تعامالتتان تعویض کانال است یعنی رابطه یکسویه
اســت .اما در تلویزیون تعاملی مثال شبکه سه که از طریق تیوا میبینید
فوتبال پخش میکند .یک لحظه بلند میشــوید و در همان لحظه گل
زده میشــود .در تلویزیونهای تعاملی میتوانید برنامه را تا دو ساعت به
عقب برگردانید و ببینید .به این میگویند  .time shiftحاال فرض کنید
برنامهای را از روز گذشته از دست دادید .در شیوه سنتی برنامه را از دست
دادید اما در تیوا میتوانید تا  14روز برگردید و آن برنامه را ببینید .به این
 catch upمیگویند .این بخشی از تعامل است .حاال ما برنامههایی داریم
مثل اینکه امکانی فراهم کنیم که اگر شما و دوستتان با هم مشغول دیدن
یک فیلم روی تیوا هستید صفحهای باز شود که همانجا مدل چت کردن
بتوانید با هم درباره فیلم گفتوگو کنید .یا اگر فوتبال میبینید میتوانید
همزمان کری بخوانید! در تیوا دو ،سه کار کردیم که تا االن در ایران اتفاق
نیفتاده از جمله اینکه موسسهای به نام گزینه دو برای بحث آموزش در نظر
گرفتیم که شبکه آموزش به راه بیندازیم .چون خود من معتقدم یکی از
ویژگیهای IPTVها این است که به تمرکززدایی از شهرها کمک میکنند.
در این شبکه مردم میتوانند از هرجای دنیا برنامه آموزشی را ببینند و با
برنامه زنده تماس بگیرند و سواالتشان را مطرح کنند .سه ساعت در روز به
مردم مشاوره و فیدبک میدهند .نکته بعدی هم پوشش یک سری ایونت
مهم بود .مثال از صفر تا صد جشنواره جهانی فیلم فجر را پوشش دادیم .یا
حراج تهران را به صورت زنده پخش کردیم .تا االن چنین اتفاقی نیفتاده
بود .اینها سرآغاز کارهای خیلی بزرگتر در آینده خواهند بود.

ایران و دنیا به
سمت مصرف دیتا
پیش میرود و
عرصه رقابت در
مصرف دیتاست.
آن محصوالت
سنتیتراشه
سبز مثل تماس
اینترنتیوپهنای
باند باید به سمت
مصرف دیتا
برود .خب اولین
جایی که دیتا
مصرف میشود
کجاست؟ محتوا.
و بزرگترین
محتوای
مصرفکنندهدیتا
هم ویدئوست
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گیشـه

ایسلندیها عاشق تلویزیون تعاملی هستند

نگاهی به تلویزیونهای اینترنتی و میزان فراگیریشان در کشورهای مختلف جهان که البته به زیرساختهای
اینترنت هم بستگی دارد

موسسه تحلیلی  Point Topicبا انتشار گزارشی بر مبنای آمارهایی که جمع کرده
مشترکان  IPTVاز  ۳/۷میلیون نفر در سال  ۲۰۰۵به  ۳۶/۹میلیون نفر تا سال ۲۰۰۹
بود ،اعالم کرد :متوسط میزان نفوذ پهنای باند وسیع در آسیای شرقی  ۴۶درصد و در
در سراسر جهان افزایش یافتند و درآمد این صنعت به ۱۰میلیارد دالر رسید.
منطقه خاورمیانه و افریقا  ۲۰درصد است و بهطور میانگین در کل جهان این رقم به
اما  IPTVحتی در کشورهای توسعهیافته هم مشکالتی دارد .از جمله یکی نبودن
 ۴۰درصد میرسد .در میان کشورهای مختلف دنیا امریکای شمالی با ضریب نفوذ ۷۹
ویژگیهای طراحی تلویزیونهای تعاملی .فراهمکنندگان این فناوری هنوز در تالش
درصدی و  ۱۰۵میلیون و  ۲۲۲هزار و  ۳۱مشترک تا پایان سه ماه دوم سال  ۲۰۱۲در
برای یافتن یک اســتراتژی تجاریاند تا محصول خود را به صورت عمده به فروش
صدر قرار داشت و پس از آن اروپای غربی با ضریب نفوذ  ۷۷درصدی و  ۱۲۹میلیون
برسانند.
و  ۲۱۳هزار و  ۳۴۳مشترک ،سپس آسیا-اقیانوسیه با  ۷۶میلیون و  ۶۴۳هزار و ۱۸۹
در حال حاضر اروپا یکی از بازارهای قوی در زمینه رشــد این ســرویس است و
مشــترک با ضریب  ۴۶درصدی ،امریکای التین با ۴۷میلیــون و  ۵۹۰هزار و ۳۳۵
کشــورهای شرق آسیا هم خیلی خوب پذیرای این تکنولوژی بودهاند .طبق آخرین
مشترک و ضریب نفوذ  ۳۵درصدی ،جنوب و شرق آسیا با  ۱۸۹میلیون و  ۳۰۵هزار و
آمار یک موسســه تا سال  ۲۰۲۰کشور ایسلند با  68.2درصد بیشترین ضریب نفوذ
 ۷۵۹مشترک با ضریب نفوذ  ۲۶درصدی و خاورمیانه با  ۲۰میلیون و  ۶۶هزار و ۹۴۵
تلویزیونهای تعاملی را خواهد داشت .در رتبههای بعدی هم کشورهای آسیای شرقی
مشــترک و ضریب نفوذ  ۲۰درصدی قرار گرفتند .در میان  ۲۰کشور برتر در زمینه
مثل ژاپن و هنگکنگ و چین قرار دارند.
توسعه باند وسیع کشورهایی مانند برزیل با رشد  17.3درصد نسبت به سال گذشته،
از طرف دیگر یک گزارش آماری دیگر میگوید که کشورهای عربی هم از IPTV
مکزیک با رشد  8.1درصد و ترکیه با رشد  7.7درصد قرار دارند.
استقبال قابلتوجهی کردهاند .سال  ،2016چهارده سرویس تلویزیون تعاملی در ده
در بین  ۱۰کشور برتر در زمینه توسعه  IPTVنیز تعداد مشترکین در کشور روسیه
کشور عربی فعالیتشــان را شروع کردند .این کشورها عبارت بودند از :بحرین ،مصر،
در سهماهه دوم سال  ۲۰۱۲نسبت به سه ماه نخست با رشدی  ۱۷درصدی بیشترین
اردن ،لبنان ،مراکش ،عمان ،فلسطین ،قطر ،عربستان سعودی و امارات متحده عربی.
رشد را داشتهاست .در بین کشورها نیز چین با  ۱۶میلیون و  ۲۷۵هزار مشترک IPTV
در هفت کشور عراق ،مصر ،الجزیره ،کویت ،لیبی ،موریتانی و تونس هم تمایل زیادی
با نرخ رشــد  ۷درصدی در صدر قرار دارد و پس از آن فرانســه ،امریکا و کره با تعداد
برای حضور تلویزیونهای تعاملی اعالم شده است.
مشترکان به ترتیب  ۱۲میلیون و  ۷۸۸هزار ۹ ،میلیون و  ۶۶۲هزار و  ۲۳۴و  ۵میلیون
امسال کشورهای اروپایی باز هم در زمینه تلویزیونهای تعاملی صدرنشین بودند.
و  ۶۹۵هزار و  ۲۲۶قرار دارند .در این میان ۶۰ ،درصد از ســیم مســی ۱۹ ،درصد از
در هلند 100درصد مردم برای IPTVها هزینه پرداخت میکنند .رتبه بعدی با 97
کابل ۱۵ ،درصد از  ۳ ،FTTxدرصد از  ۲ ،FTTHدرصد از فناوریهای بیسیم ثابت،
درصد در اختیار دانمارک اســت .در کشورهای آسیایی هنگکنگ با  96درصد در
 ۱درصد از دیگر فناوریها و بخش ناچیزی از ماهواره برای دسترســی به باند وسیع
پله چهارم ردهبندی کشورهایی میایستد که مردمشان برای تلویزیونهای اینترنتی
ثابت استفاده میکنند.
هزینه میکنند .کره جنوبی هم با اختالف کمی به دنبال هنگکنگ است و بعد دوباره
رقابت باال و تنوع و تعدد شبکههای تلویزیونی ،استفاده از تلویزیون اینترنتی را در
نوبت به کشورهای اروپایی مثل سوئد و نروژ میرسد .جالب است که میان ده کشور
اکثر کشورهای توسعهیافته تبدیل به امری رایج کرده است .آخرین تحقیقات انجامشده
اولی که بیشــترین هزینه را برای  IPTVمیکنند امریکای شمالی جایی ندارد و به
حاکی از آن است که نگاه مردم اروپا و امریکا به این پدیده نسبتا جدید متفاوت بوده و
نظر میرسد هنوز شبکههای کابلی در امریکا طرفداران بیشتری دارند یا استریمهایی
اروپاییها بیشتر مایل به ارتقای سطح کیفی برنامهها و بهرهبرداری از امکانات تبلیغی
مثل نتفلیکس .با این حال یک تحقیق دیگر میگوید تا ســال  2020این معادله
تلویزیون اینترنتی هســتند .در حالی که
تغییر پیــدا خواهد کرد .تا آن زمان چین
امریکاییها از سرویس سینمای مجازی و
بیشترین درصد کاربرانی را خواهد داشت
کشورهایی که در سال 2018تلویزیونهای تعاملی بیشترین ضریب نفوذ را در آنها داشتند
سرویسهایخدماتاینترنتیاینتلویزیون
که برای تلویزیونهای تعاملی اشــتراک
هلند
استقبال میکنند .تلویزیون اینترنتی در
ماهیانه میدهند و امریکای شــمالی هم
دانمارک
بازارهای بینالمللی در کشورهای بسیاری
البته با فاصله زیاد از چین دوم خواهد شد.
بلژیک
از جمله ژاپن ،هنگکنگ ،ایتالیا ،فرانسه،
فرانسه و ژاپن و روسیه هم رتبههای بعدی
هنگکنگ
ایرلند و انگلیس در حال رشــد است و بر
را دارند.
کره جنوبی
اساس اخبار منتشره ،در امریکا  SBCدر
استفاده از تلویزیونهای تعاملی هم یک
سوئد
سال  ۲۰۰۴سیستم پخش نرمافزاری برای
جور پیشرفت تکنولوژیک و هم پیشرفت
نروژ
سهای  IPTVرا از مایکروسافت به
سروی 
فرهنگی در ســطح کشــورها محسوب
پورتوریکو
قیمت  ۴۰۰میلیون دالر خریداری کرده و
میشود و باال بودن درصد افرادی که از آن
سنگاپور
آلکاتل نیز با مایکروسافت برای طراحی یک
استفاده میکنند امتیاز است چون افراد را
استونی
راهکار کلی برای این ســرویس همکاری
کمتر به سمت دانلودهای غیرقانونی سوق
%0
%10
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%30 %40 %50 %60
%70 %80
%90 %100 %110
کرد .بر اســاس آمار موسسات تحقیقاتی،
میدهد.
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 ..........................اکونومیست ..........................
شکستنطلسمنفتی

آیا کشورهای خاورمیانه میتوانند پای خود را از دنیای نفتی فراتر بگذارند؟
با هر بار باال و پایین رفتن قیمت نفت ،با هر اتفاقی که در بازار جهانی نفت افتاده یا جنگ و درگیری
که امنیت این تجارت را زیر سوال ببرد ،اقتصاد کشورهایی که وابستگی کامل به نفت دارند زیر و رو
میشود .شعار خروج از اقتصاد تکمحصولی چیزی است که برای کشورهای خاورمیانه از زمان دور
آشنا بوده اما هنوز هم گامهای جدی در این راستا برداشته نشدهاست.

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

موانع نامرئی

انقراض دموکراسی

سیاســتهای تجاری امریکا ناگهان به کلی تغییر کردهاســت .دونالد ترامپ
سیاســتی متفاوت از سایر رئیسجمهورهای امریکا در پیش گرفتهاست .کشوری
که در گذشته به دنبال تقویت تجارت بینالمللی بود اکنون ناگهان تصمیم گرفته
تعرفههای سنگین برای صادرات و واردات وضع کند .این جنگ تجاری که ترامپ به
راه انداخته میتواند هم به ضرر امریکا و هم به ضرر اقتصاد جهان تمام شود .مبحث
تعرفهها این روزها یکی از داغترین مباحث در دنیای اقتصاد است.

مردم برای دههها از دموکراســی حمایت میکردند و به همین خاطر چندین
دهه متوالی شاهد پیروزی دموکراسی بودیم .اما بررسیهای اخیر اکونومیست نشان
میدهد دموکراسی در خطر است .این روزها دیگر بستر الزم برای دموکراسی مهیا
نیست .بسیاری از کشورها در شاخص دموکراسی تنزل داشتهاند .به نظر میرسد
تجربه جهانی در زمینه دموکراسی با شکست همراه شدهاست .نگاهی به نمودار زیر
نشان میدهد مردم دیگر از دموکراسی آنطور که باید حمایت نمیکنند.

تعرفه ،درصد

آیا حکمرانی کردنِ  ...خوب است یا بد؟
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منبع :سازمان تجارت جهانی

معجزه در اقتصاد ترکیه
این روزها زیاد درباره ترکیه و ریاست رجب طیب اردوغان بحث میشود .در این بین بحث اقتصاد ترکیه یکی از مهمترین مسائلی است که باید در نظر گرفت .او در سال 2016
موفق شد حامیان خود را وادار به فروش دالر ،یورو و طال کند .حاال نیز به نظر میرسد چنین برنامهای را برای اقتصاد این کشور در نظر دارد .اما نگاهی به وضعیت اقتصادی این
کشور میتواند در این شرایط جالب توجه باشد.
تولید ناخالص داخلی
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لیره ترکیه به ازای هر دالر

هزینه مصرفکننده

مقیاس معکوس

درصد افزایش نسبت به یک سال پیش
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بزرگهای کوچک

سریع میرود ،سریع میمیرد

چاقی مفرط در میان کودکان یکی از مسائلی است که این روزها بسیار مورد توجه
مقامات کشورها بهویژه در کشورهای اروپایی است .چاقی مفرط میتواند هزینههای
را برای اقتصاد هر کشور به همراه داشتهباشد .البته بررسیهای اکونومیست نشان
میدهد شکافی میان طبقات مختلف جامعه در این زمینه وجود دارد .این مسئله
به طور ویژه در بریتانیا مورد مطالعه قرار گرفتهاســت .حاصل این مطالعات جالب
توجه است.

امانوئل مکرون رئیسجمهوری فرانسه از ابتدای ریاستجمهوریاش به دنبال
اصالح امور مختلف بودهاســت .یکی از این مســائل نیز اصالح فرهنگ رانندگی
بودهاســت .تصادفات رانندگی میتوانند هزینههای بسیار زیادی را برای یک ملت
به همراه داشتهباشند .به همین خاطر است که فرانسه مبحث کاهش سرعت را در
دستور کار خود قرار دادهاست .این کشور قرار است در این زمینه به مدل و الگویی
برای سایر کشورها تبدیل شود .این امر میتواند به کاهش تلفات جادهای کمک کند.

انگلستان 10،و11سالههایی که اضافهوزن دارند

مرگ جادهای
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زغالسنگ را چه کشورهایی مصرف میکنند؟

جنگ تجاری کــه دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا به راه انداخته میتواند
آتش به جان اقتصاد جهان بیندازد .ترامپ با تعرفههایی که قرار داده ،سایر کشورها
را وادار به تالفی میکند و آن کشورها با رفتارهای تالفیجویانه اقتصاد امریکا را که
بزرگترین اقتصاد جهان است تهدید میکنند .به این ترتیب ترامپ حرکتی را آغاز
کرده که قربانی اول و آخرش اقتصاد امریکا است و در این بین اقتصاد جهان نیز فلج
میشود چرا که ابرقدرت اقتصادی آن از پای درآمدهاست.

بحث ســوختهای پاک باعث شده این روزها توجه کمی به زغالسنگ نشان
بدهند .بررسیهای اکونومیست نشان میدهد بازار زغالسنگ در سال  2017دوباره
احیا شدهاست .آمار بهدســتآمده از شرکت بریتیش پترولیوم نیز نشان میدهد
که جان دوبارهای به بازار زغالســنگ دمیده شدهاست .بخش عمده این ماجرا به
افزایش تقاضا از ســوی چین مربوط میشود .البته این در حالی است که چین در
جستوجوی تنوعبخشی به سیاستهای انرژی خودش است.

تولید ناخالص داخلی جهان ،درصد تغییر نسبت به سال پیش

مصرف ،درصد تغییر نسبت به سال پیش
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ترامپ تایید کرد که 25درصد تعرفه بر روی 50میلیارد دالر از کاالهای چینی خواهد گذاشت و سه روز بعد از اینکه
چین عنوان کرد که تالفی خواهد کرد ،او این مقدار را 400میلیارد دالر دیگر هم افزایش داد .اگر این دو عدد را
جمع کنیم به  450میلیارد دالر میرسیم و این یعنی 90درصد از واردات امریکا از چین.

[ دونالد ترامپ و جهان ]

آیا جنگ تجاری رشد اقتصادی جهان را متوقف میکند؟
در بین تهدیدات اقتصاد جهانی ،افزایش تعرفه از همه بدتر است

چرا باید خواند:
تمام جهان جنگ تجاری
را بزرگترین تهدید
اقتصاد جهانی میدانند
و حتی خود دونالد
ترامپ هم چنین نظری
دارد ،اما در عین حال
دست از دامن زدن به
این جنگ نمیکشد .این
جنگ چه عواقبی برای
امریکا و کشورهایی
با اقتصادهای بزرگ
دارد و چه عواقبی برای
کشورهایی با اقتصاد
کوچکتر؟

اگر به تیتر خبرهای جهانی نگاه کنید ،عملکرد همین چند وقت اخیر
دونالد ترامپ اقتصاد جهانی را در خطری بزرگ قرار دادهاست .فدرال رزرو
نرخ بهره را افزایــش داده و این موضوع معموال منجر به رکود در امریکا
میشــود .اعتبارات کمتر و افزایش قیمت دالر بازارهای نوظهوری مانند
آرژانتین را تحت فشار قرار میدهند.
با این همه اقتصاد جهانی رو به رشد است و علیرغم کندی آن نسبت
سال پیش از آن دارد .رشد
به سال  2017سرعتی بسیار بیشــتر از پنج ِ
اقتصاد امریکا که در آن با کم کردن مالیات از سوی ترامپ روبهرو بودهایم،
ســرعت بیشــتری پیدا کرده و باال رفتن قیمت نفت هم گرچه تاکنون
موجب اختالل میشد ،امروزه سرمایهگذاری بر روی نفت شِیل امریکا را
افزایش میدهد .بسیاری رشد 4درصدی را برای سهماهه دوم سال 2018
پیشبینیمیکنند.
البته این رشد معایبی هم دارد که بزرگترین آنها اعتماد به نفس کاذب
ترامپ و نادیده گرفته شدن ابعاد عجوالنه سیاسی اوست .از سوی دیگر اگر
اقتصاد امریکا با همین سرعت رشد کند و باقی دنیا عقب بمانند ،قیمت

دنیای ازدسترفته
فاقد داده
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دالر باز هم افزایش پیدا میکند و این موضوع منجر به آسیب دیدن بیش
از پیش بازارهای نوظهور و مانع تجارت دو طرفه و آزاد بین امریکا و دیگر
کشورها میشود ،و این کامال مخالف با هدفگذاریهای ترامپ مبنی بر
تجارت دوطرفه است.
در پانزدهــم ماه ژوئن ترامپ تایید کرد کــه 25درصد تعرفه بر روی
50میلیارد دالر از کاالهای چینی خواهد گذاشــت و سه روز بعد از اینکه
چیــن عنوان کرد که تالفی خواهد کرد ،او این مقدار را 400میلیارد دالر
دیگر هم افزایش داد .اگر این دو عدد را جمع کنیم به  450میلیارد دالر
میرســیم و این یعنی 90درصد از واردات امریکا از چین .در همین حال
ترامپ بر ســر تعرفه گذاشتن بر روی آلومینیوم و آهن با اروپا ،مکزیک و
کانادا هم وارد مناقشه شده و شکل قدیمی تجارت را «علیه امنیت ملی
امریکا» میداند .موضوعی که هم توسط رهبران این کشورها توهینآمیز
قلمداد شــده و هم تجارت جهانی را وارد بحران کرده و بحران در تجارت
جهانی بدترین چیزی است که میتواند سر این دنیا بیاید.
JJقمار با منطق زور
ترامپ به این دلیل وارد این مناقشــات شــده که فکر میکند دست
باال را در دعوا دارد .او مطمئن اســت که میتواند این فشــار را به چین
وارد و این کشور را مجبور کند به خواستههایش تن بدهد .خواستههایی
که بعضیهاشان معقول  -ســرقت نکردن از سرمایه فکری شرکتهای
امریکایی -بوده و بعضی دیگرشان  -کاهش دادن کسری تجارت دوطرفه-
نامعقولاند.
البته که این اعتماد به نفس ترامپ خیلی هم سنجیده نیست .هر زمانی
که چین احساس کند از این تعرفهها بیش از حد متضرر میشود توانایی
اعمال نفوذ بر شرکتهای امریکایی حاضر در چین را دارد .جدای از این
ترامپ به صورت همزمان همین سیاست را در مورد بسیاری کشورهای
دیگر پیش گرفته و سه مسئله سیاسی اساسی هم برای خود ایجاد کرده
که هرکدام میتوانند او را متوقف کنند :انتقال سفارت به اورشلیم ،نشست
با رهبر کره شمالی و خروج از برجام.
البته اصال نباید اینطور فکر کنیم که این جنگ تجاری ضرر آشکاری
به خود امریکا وارد میکند .کشــورهایی معموال آسیبهای آشکار از این
اتفاقات میبینند که بازارهایی کوچکتر دارند یا قوت اصلی بازارشان روی
یک محصول خاص است .امریکا چنین نیست و گرچه از این مسئله آسیب
میبیند اما این آسیب برایش نابودکننده نخواهد بود.
مشــکل اصلی در این نکته نهفته است که با ایجاد این جنگ تجاری
در ســطح جهان ،کشورهایی که پس از آغاز قرن کنونی هریک تعریف و
جایگاهی مشخص در اقتصاد جهانی پیدا کرده بودند  -به طور مشخص
امریکا و چین -مجبور به جابهجایی سرمایه و نیروی کار خود و هریک وادار
شوند ابتدا تا انتهای یک محصول  -مثال گوشی آیفون -را تولید کنند.
برخی تخمینها در این زمینه ادعا میکنند که عواقب این جنگ تجاری
میتواند از بین رفتن 550هزار شغل در امریکا باشد و چیزی شبیه همین
بال را هم سر اقتصاد چین بیاورد.

دولت 150میلیون دالر وارد این پروژه کرده و بانک جهانی هم باقی 300میلیونی را تامین
کرده که برای 5سال ابتدایی الزم است .دولت اتیوپی امیدوار است که پس از 10سال دیگر
نیازمند هیچ کمکی نباشد.

[ امنیــت اجتماعی در افریقا ]

گسترشچتر

طرح اتیوپی برای کمک کردن به فقرا میتواند الگویی برای دیگر کشورها باشد
بیش از  50ســال است که «تسیده زویده» ،در سایه قصر ملی
آدیسآبابا زندگی میکند .از چهارسال پیش که شوهرش درگذشت،
این زن 73ساله از سه بچه یتیم که همگی نوههای خواهر متوفایش
هســتند ،در اتاقک مخروبهای که متعلق به دولت است ،نگهداری
میکند .او هیچگونه مستمری و تا همین اواخر هیچ درآمدی هم
نداشته و با آه میگوید« :وابسته به مهربانی همسایگانم هستم».
سال گذشته تغییری در بخت و اقبال خانم زویده اتفاق افتاد .او
و حدودا 80نفر از همسایگانش صبحها از خواب بیدار میشوند تا به
مدت سه ساعت در روز خیابانهای پایتخت را جارو بزنند .او برای این
کار  1200بیر (44دالر) در ماه دریافت میکند و باید یکپنجم از آن
را پسانداز کند .خودش میگوید که «تاثیر روانی خوبی برایم داشته
و حداقل االن میتوانم به مردم بگویم که کار دارم» و همراهانش هم
این حرف را تایید میکنند.
او و همســایگانش همگی بخشــی از پروژه «چتر امنیت مولد
شهری اتیوپی» هستند که در ســال  2017آغاز شد .حدود 400
هزار نفر از افراد فقیر اتیوپی در  11شهر این کشور تاکنون وارد این
پروژه شــدهاند .دولت اتیوپی امیدوار است که این پروژه را تا سطح
4.7میلیون نفر در حدود  1000شــهر برســاند .افراد واجد شرایط
توسط کمیتههای محلی و بر مبنای میزان فقر و آسیبپذیریشان
انتخاب میشوند .عالوه بر این کار ،به آنها آموزش هم داده میشود
و اگر بخواهند کسبوکاری راه بیندازند بودجهای هم به آنها تعلق
یگیرد.
م 
چترهای امنیتی در اشکال مختلف اخیرا در افریقا زیاد شدهاند.
در افریقای جنوب صحرا تا حدود 1.5درصد تولید ناخالص داخلی
برای این پروژهها هزینه میشود10 .درصد مردم تانزانیا تحت پوشش
چتر امنیتی هستند که هزینهای معادل 0.3درصد تولید ناخالص
داخلی دارد .بیشتر این طرحها در افریقا متمرکز بر ساکنان مناطق
روســتاییاند ،و عمده آنها به صورت موقتی توســط خیران و برای
جبران بالیا و خسارات طبیعی یا جنگی ایجاد شدهاند .تعداد بسیار
کمی از این پروژهها برای بهبود منظم و برنامهریزیشــده زندگی
خانوارها طراحی شدهاند و عمده دولتهای این منطقه عملکرد بسیار
ضعیفی در پایین آوردن نرخ بیکاری دارند.
JJچگونگی ایجاد این چتر
پروژه کشور اتیوپی گامی به سمت ساختن یک سیستم امنیت
اجتماعی ملی است که در بلندمدت جایگزین نمونههای خرد و ریز
اینجا و آنجا خواهد شد .در پشت این پروژه ،چتر حمایتی روستایی
اتیوپی قرار دارد که چیزی حدود 10میلیون نفر را تحت پوشش خود
قرار داده و بزرگترین نمونه در این قاره اســت .دولت 150میلیون
دالر وارد این پــروژه کرده و بانک جهانی هم باقی 300میلیونی را
تامین کرده که برای 5سال ابتدایی الزم است .دولت اتیوپی امیدوار

است که پس از 10سال دیگر نیازمند هیچ کمکی نباشد و بسیاری
امیدوارند که با صنعتی شدن اتیوپی دولت از این برنامه عقب ننشیند
و آن را به شکل یک سیاستگذاری بلندمدت ببیند.
از طرح روستایی اتیوپی عموما به عنوان یک موفقیت یاد میشود.
این طرح فقر روستایی را کاهش داد و به فقرا در خریدن غذا کمک
خشکسالی بسیار شدید نزدیک بود
کرد آن هم در سال  2016که
ِ
منجر به قحطی شــود .اما شهرهای بزرگ و کوچک چالشی بسیار
متفاوتاند .تشخیص اینکه کدام افراد نیازمندترند در شهرها بسیار
ســخت اســت .افراد باید حداقل  6ماه در یک محله زندگی کرده
باشند تا واجد شرایط شوند ،بنابراین مردمی که جا و مکان مشخصی
برای زندگی ندارند ،نمیتوانند تحت پوشــش این برنامه دربیایند.
بسیاری افراد از انتخاب نشدن شکایت دارند و بسیاری از منتقدان
هم میگویند افرادی شانس بیشتری دارند که طرفدار حزب حاکم
باشند.
تجربه اتیوپی ،علیرغم این گیروگرفتها ،به ما نشــان میدهد
که حتی کشــورهای فقیر هم میتوانند چترهای حمایتی خود را
گسترش دهند .البته اگر دولت اتیوپی میخواهد به هدفش برسد
شاید مجبور باشد که بسیاری از یارانههای پرهزینه و کمکارکرد را
حذف کند که این موضوع هم به لحاظ سیاسی بسیار دردسرساز و
دردناک خواهد بود.
بزرگترین چالــش هنوز هم در این واقعیت نهفته اســت که
بزرگترین چتر حمایتی موجود در افریقا هم تنها درصد اندکی از
فقرا را پوشش میدهد .مثال خانم رگاسا که مدیر یکی از کمیتههای
گزینش افراد واجد شرایط است ،خودش از این برنامه بینصیب مانده.
چرا؟ چون مالک خانهای اســت که در آن زندگی میکند .اما او که
مادری تنها با چهار فرزند است امیدوار است که روزی خودش هم
مشمول این برنامه بشود.

چرا باید خواند:
کشورهای افریقای
جنوب صحرا شاید
در میان فقیرترین
کشورهای جهان
باشند .با این حال
اتیوپی برنامهای را
تدوین و اجرا کرده
که از طریق آن هم
میتواند فقرا را
آموزش دهد و از آنها
تولید بخواهد ،و هم
نتیجتا شأن و احترام
این گروه از مردم
را حفظ کند .تمام
این داستان مربوط
به مردم شهرنشین
اتیوپی است ،اما در
روستاها طرحی
دیگر جریان دارد که
بزرگترین نمونه در
کل قاره است.

مزایای چتر

هزینههای چتر امنیتی اجتماعی ،به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی
(از سال  2016یا جدیدتر)
0
اروپا و آسیای مرکزی
افریقای جنوب صحرا
امریکای التین و کارائیب
آسیای شرقی و اقیانوسیه
خاورمیانه و شمال افریقا
آسیای جنوبی
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افراد فقیر تحت
پوششچترامنیتی
روستایی در اتیوپی
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شما از طریق یک اپلیکیشن میتوانید یک اسکوتر الکتریکی اجاره کنید و به محض اینکه به مقصد رسیدید آن را پارک میکنید و نفر بعدی از همان
نقطه آن را برخواهد داشت .هزینه هر سفر 1دالر و 15سنت به ازای هر دقیقه است .اپلیکیشن دیگری نیز وجود دارد که اسکوترهای بدون شارژ را
نشان میدهد .افرادی که باتری این اسکوترها را شارژ کنند بسته به موقعیت اسکوتر 5 ،الی  25دالر از کمپانی پول دریافت میکنند.

[ حملونقل شهری ]

توتازالکتریکی
تاخ 

دوچرخهها و اسکوترهای برقی چگونه مسیر خود را به سیستم حملونقل باز کردهاند؟

چرا باید خواند:
ن چیزها هنوز
گرچه ای 
در ایران جا نیفتاده اما
شاید برای شما هم پیش
آمده که مردی بزرگسال
را ببینید که با کتوشلوار
و کیف چرم سوار بر
چیزی بین دوچرخه
و موتورگازی نزدیکتان
میشود .از ظاهر قضیه
کهبگذریمعجیبتر
این است که این وسیله
نه دود تولید میکند و
نه صدا .دوچرخهها
و اسکوترهای برقی
محبوبیتیانفجاری
در جهان دارند و شاید
در آینده نزدیک هم راه
خود را مانند بسیاری
محصوالتتکنولوژیک
روز به بازار ایران پیدا
کنند.

در آلمان 15درصد از
دوچرخههای فروشرفته در
سال  ،2016الکتریکی بوده
و این رشدی 13درصدی
در فروش و 66درصدی در
صادرات نسبت به  2015را
نشان میدهد

خیابانهای پکن پر از وسایل نقلیه دوچرخه است .زمانی که در سکوت و
بدون دود از معابر عبور میکنند ،میفهمیم که الکتریکیاند .کارمندانی که با
کت و شلوار سوار این وسایلاند به بچههایی بزرگ شباهت دارند که به مدرسه
میروند .دوچرخههای الکتریکی که بر روی خود یک باتری دارند که با سیمی
به چرخ پشتی متصل میشود ،امروزه جمعیت زیادی از خیابانهای پکن را
پوشش میدهند .گرچه این وسایل نقلیه در چین رشد زیادی دارند اما هنوز
هم به پای جهان غرب نرسیدهاند .در کشوری مانند هلند در سال گذشته از
هر  3دوچرخ های که فروخته شده ،یکی الکتریکی بوده و این عدد نسبت به
ســال پیشترش که یک از بیست بوده ،رشد زیادی را نشان میدهد .هم در
این کشور و هم در سرتاسر اروپا دوچرخهسواری تفریحی پیشرفت کرده .سال
پیش دوچرخه کوهستان الکتریکی پرفروشترین مدل در میان این وسایل
بود .در آلمان 15درصد از دوچرخههای فروشرفته در سال  ،2016الکتریکی
بوده و این رشــدی 13درصدی در فروش و 66درصدی در صادرات نســبت
به  2015را نشــان میدهد .فرانســه و بلژیک هم بازارهای بزرگی برای این
محصول هستند .در حالی که صادرات دوچرخه معمولی از کشورهایی نظیر
چین ،تایوان و ویتنام به اروپا بین سالهای  2014و 15 ،2016درصد کاهش
یافت ،صادرات دوچرخههای الکتریکی بیش از دوبرابر شد .برخی شرکتهای
پستی  DHLکه در ناوگان
بزرگ هم به این عرصه وارد شدهاند مانند شرکت
ِ
خود حدود  12000دوچرخه و سهچرخه الکتریکی دارد .این وسایل که بیشتر
برای مصارفی مانند پیک استفاده میشوند هنوز هم قیمت نسبتا زیاد و در
حدود چندهزار یورو دارند .به همین دلیل است که شرکتهای بسیار زیادی
در جاهــای مختلف جهان غرب ،به ویژه در امریکا ،وارد بازار قرض دادن آنها
شدهاند .برای مثال تقریبا یکسوم ناوگان شرکت پاریسی ولیب ،متشکل از
وسایل الکتریکی است که البته این مسئله هنوز برای جاافتادن نیاز به کار دارد.
در امریکا اما داستان متفاوت است.
JJاجاره دوچرخه برقی
در امریکا اجاره اسکوترهای برقی طرفدار بیشتری از دوچرخههای برقی
دارد .برخی از شــرکتها که وارد این حیطه شدهاند رشد سرسامآوری را در

دارایی خود تجربه میکنند .برای مثال ،برد رایز ،یکی از اولین استارتآپهای
این زمینه در کمتر از یک سال به جایی رسید که ارزشش را 2میلیارد دالر
گزارش کردند .این کمپانی عملکرد بســیار جالبی دارد .شما از طریق یک
اپلیکیشن میتوانید یک اسکوتر الکتریکی اجاره کنید و به محض اینکه به
مقصد رسیدید آن را پارک میکنید و نفر بعدی از همان نقطه آن را برخواهد
داشــت .هزینه هر سفر 1دالر و 15سنت به ازای هر دقیقه است .اپلیکیشن
دیگری نیز وجود دارد که اســکوترهای بدون شارژ را نشان میدهد .افرادی
که باتری این اســکوترها را شارژ کنند بسته به موقعیت اسکوتر 5 ،الی 25
دالر از کمپانــی پول دریافت میکنند .به احتمال خیلی زیاد آینده حمل و
نقل با شدت بیشــتری به این سمت گرایش پیدا کند .آن هم با وارد شدن
کمپانیهای بزرگی که میتوانند شبکه کاملی را برای حمل و نقل شهری به
این شکل ،پیشنهاد کنند .شرکتهای بسیار بزرگ اوبر و لیفت به ترتیب با
راهانــدازی و خریداری خطوط جامپ و موتی ِویت ،از همین دو ماه پیش وارد
این مسیر شدهاند .این شکل از حمل و نقل در آینده خود با سه پرسش روبهرو
خواهد بود :چگونه برایشان مقررات بگذاریم؛ آیا به لحاظ اقتصادی در بلندمدت
پاسخگو خواهند بود؛ و چه بر سر دادههایی میآید که تولید میکنند؟
مقرراتگذاری در این زمینه عملی بســیار مهم اســت .برای مثال شهر
آمســتردام که هر روز صحبش به خاطر حضور زیاد دوچرخهها شبیه یک
جهان هرجومرجزده است با ورود اسکوترها و دوچرخههای الکتریکی وضعیت
بدتری هم پیدا کرده .تصادفات هنوز هم کماند اما افزایش پیدا کرده و سال
پیش در کشور هلند یکچهارم تلفات دوچرخهها مربوط به نسخه الکتریکی
آن بوده و عمده افراد درگذشته باالی 65سال سن داشتهاند .کشور هلند بین
وسایلی با سرعت 25کیلومتر بر ساعت به باال و زیر این سرعت تفکیک قائل
شده و اولی را ملزم اخذ گواهینامه ،داشتن بیمه و کاله ایمنی ساخته است.
نحوه برخورد با شرکتهایی که در زمینه اجاره این وسایل فعالیت دارند
هم مشکلی دیگر است اما به هرحال ،چه اسکوترها موفقتر از آب درآیند چه
دوچرخهها و هر تغییری که در آینده آنها ایجاد شود ،میتوانیم مطمئن باشیم
که وســایل حملونقل الکتریکی در آینده جهان نقش پررنگتری خواهند
داشت.
جادههایی با پدال کمتر

فروش دوچرخههای الکتریکی در اتحادیه اروپا ،میلیون
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آنان چانتان زمانی که کار طراحی گرافیکش در بانکوک را ترک کرد به فکر جمع کردن حقوق
بیکاریاش افتاد ،اما دید به دردسرش نمیارزد .به جای اینکار در حال حاضر کنار ایستگاه مترو بلیت
التاری میفروشد و درآمد بیشتری کسب میکند.

[ بیکاری در آسیا ]

بیکاری لوکس

در یک کشور روستایی مانند الئوس
تاثیر نرخهای باالتر بیکاری بسیار
شدید خواهد شد .در سال 2010
که آمار بیکاری با استفاده از روش
قدیمی 0.7درصد بود با تعریف
جدید در سال  2017به 9.6درصد
جهش کرد

در کشورهای درحال توسعه بسیاری افراد از پس کار نکردن برنمیآیند

آمار بیکاری امریکا توجه زیادی را حتی از جانب رئیسجمهور به خود جلب
میکند .حدود یک ماه پیش دونالد ترامپ توئیت کرد که نگاهش به آخرین عدد
اعالمشده (3.8درصد) است .نرخ بیکاری چین اما بیشتر مایه خنده است .این نرخ
از سال  2011با اینکه تالطمات اقتصادی پدید آمده به ندرت جابهجا شده است.
بســیاری از پژوهشگران اقتصاد چین امیدوار بودند که آمار بیکاری که از سال
 2016جمعآوری شده اما از همین ماه آوریل به صورت ماهانه منتشر میشد،
اطالعات بیشتری را در اختیار بگذارد .این آمار برخالف نسخههای قدیمی که
در آنها تنها افرادی به حســاب آورده میشدند که در ادارات کاریابی محلی به
عنوان «بیشغل» ثبتنام میکردند ،از طریق جمعآوری اطالعات از خانوارهای
پکنی توسط افرادی متخصص دادههای خود را کسب کرد .این پیمایش که در
بیش از 120هزار خانوار شهری چینی صورت گرفته ،امروزه بیانگر بزرگترین
جمعیت بیکار جهان است .این عدد بسیار پایینتر از هدفگذاری 5/5درصدی
دولت بوده و مانند امریکا باال و پایین خاصی ندارد و البته اگر تفاوتی هم در این
موارد وجود دارد ،برخاسته از تفاوت شکل اقتصاد دنیای شرق و غرب است .در
بسیاری کشورهای درحال توسعه بیکاری تنها به این دلیل پایین است که مردم
توانایی زندگی بدون شغل را ندارند و مزایای حمایتی از بیکاری بسیار ضعیف
هستند .بنابراین بیکاری یک کاالی لوکس و تجمالتی برای افراد حساب میشود
که هرکسی توانایی به دست آوردنش را ندارد .مزایای حمایتی بیکاری حتی اگر
وجود هم داشته باشند ،به درد نمیخورند .برای مثال در تایلند حقوق بیکاری
به مدت شــش ماه و به مبلغ  1650بات (52دالر) تا  15000بات است .برای
اینکه بتوان این مبلغ را دریافت کرد باید استخدام به صورت رسمی انجام شود و
این مسئلهای است که تنها یکسوم از کارگران به آن تن میدهند و ترجیحشان
بر این اســت که بیرون این بخش رسمی بمانند و به جایش مالیات پرداخت
نکنند .پس افرادی که از کار بیکار میشــوند چه میکنند؟ یا به دستفروشی
روی میآورند یا به روســتای پدری میروند و مانند یک کارگر روزمزد بر روی
زمین کار میکنند .مثال آقای آنان چانتان زمانی که کار طراحی گرافیکش در
بانکــوک را ترک کرد به فکر جمع کردن حقوق بیــکاریاش افتاد ،اما دید به
دردســرش نمیارزد .به جای اینکار در حال حاضر کنار ایســتگاه مترو بلیت
التاری میفروشــد و درآمد بیشتری کســب میکند .در کشورهای فقیر نرخ
بیکاری بین افرادی با ســطح زندگی متوسط روبهباال و تحصیالت عالی بیشتر
اســت ،زیرا میتوانند منتظر شغلی بمانند که به درد شخصیت و آرزوهایشان
بخورد .البته این انتظار نمیتواند تا بینهایت تداوم یابد و اگر اوضاع اقتصادی بد
باشد ،مجبورند هرچه سریعتر به شغلی رضایت دهند.
JJاشتغال کامل
ویژگیهای عجیب آمار بیکاری آنطور که باید نظر دولتها را به خود جلب
نمیکند و برخی اوقات بعضی سیاســتگذاران از پایین بودن این آمار حتی
شاکیاند .آمار در سرتاسر دنیا سرنوشت عجیبی دارند .مثال سالها بود که گفته
میشد نرخ بیکاری لیبریا باالی 85درصد است اما در سال  2010با آمار دقیقی
که به سختی حاصل شد این عدد زیر 3درصد گزارش شد .بسیاری از دولتها
اندکی به هل دادن این اعداد به باال کمک میکنند و برای مثال افرادی را که
هنوز آماده شروع کار نبوده یا به دنبال کار نمیگردند هم به حساب میآورند.

برای مثال اندونزی افرادی را هم که «از دنبال کار بودن دلســرد شدهاند» به
حساب آورد و در سال  2017اعالم نرخ 5.4درصدی کرد ولی تخمین سازمان
بینالمللی کار 4.2درصد بود .کشورهایی که به دنبال نرخهای باالترند به زودی
به آرزویشان خواهند رسید .متخصصان آمار نیروی کار در سال  2013تعریف
ی خود و
نیروی کار را عوض کردند و مثال افرادی را که برای مصرف شــخص 
خانوادهشــان کشاورزی میکنند از این تعریف خارج ساختند .این کار تعداد
بیــکاران را کاهش نداد ولی تعداد نیروی کار را کمتر کرد و از این طریق نرخ
بیکاری باالتری را گزارش خواهد داد .در یک کشور روستایی مانند الئوس تاثیر
این عمل بسیار شدید خواهد شد .در سال  2010که آمار بیکاری با استفاده
از روش قدیمی 0.7درصد بود با تعریف جدید در ســال  2017به 9.6درصد
جهش کرد .پایین بودن نرخ بیکاری نشــاندهنده خوب بودن شرایط کار و
حقوقها نیســت .برای مثال در اندونزی نیمی از افرادی که شاغلاند در حال
کار کردن برای خود یا خانوادههایشان هستند .البته این شرایط تنها منحصر
به کشــورهای فقیر نیست و حتی در کشورهای پیشرفتهای نظیر انگلستان
هم مشاهده میشود .چه در بریتانیا ،چه در امریکا گرچه نرخ بیکاری مشابه
دوران پُرکار گذشته است ،اما همانطور که آسیا نشان میدهد ،استخدام کامل
میتواند بعضی اوقات مفهومی بیش از حد نخنما باشد.
پایان تنآسایی
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چرا باید خواند:
آمار و واقعیت همیشه
جدلی عجیب با هم
داشتهاند .خودمان هم با
انواع آمار از قبیل تورم و
بیکاری و ...در این چند
سال سروکل ه زدهایم.
اگر به آمار نرخ بیکاری
در سطح جهان هم
نگاهیبیندازیممتوجه
میشویم که در هیچجای
جهانمسئلهبههمین
سادگیها نیست .شاید
اشتغالکاملمفهومی
لزوما مثبت نبوده و
بستگیبهتعریفماناز
اشتغال و بیکاری داشته
باشد.

2014

درصد
نرخ بیکاری لیبریا
که غلط از آب
درآمد
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متخصصان به فراز و نشیبها در زمینه انرژی خورشیدی «ترن خورشیدی»
میگویند .همه دیدیم زمانی که یارانهها و مشوقهای دولتی وجود داشته باشند
یک صنعت رشد میکند و در نبودشان به ویرانی کشیده میشود.

[ انرژی خورشیدی ]

ترن خورشیدی
سوار بر ِ

آیا صنعت فتوولتاییک جهان پس از یک دوره توقف در چین ،بدون یارانه ،به کارش ادامه خواهد داد؟
چرا باید خواند:
انرژی خورشیدی
یکی از امیدبخشترین
صنایعقرنبیستویکم
بود و همه در پس
ذهنمان فکر میکردیم
دیگر خبری از جنگ
و سوراخ کردن زمین
و سوزاندن و دود به
هوا کردن ،نخواهیم
شنید .اما اگر نگاهی
جدیتر به این صنعت
بیندازیمبامسائلی
روبهرو خواهیم
بود که هر صنعت
دیگری با آن دست
و پنجه نرم میکند:
اقتصاد! باز هم پای
محدودیتهای
دولتها در میان است
و رقابت بینالمللی
و یا شاید هم جنگ
تجاری اخیری که
ترامپ با جهان راه
انداخته!

اندکی بیش از ده سال پیش کمپانی جینکو -سوالر که در شانگهای
واقع بود ،وارد کســبوکار انرژی خورشیدی شد و در همان ابتدا روزگار
بسیار خوشــی را ســپری میکرد .آن زمان تولید انرژی خورشیدی در
سطح جهان از طریق یارانههای دولتی یا تعرفههای تشویقی انرژی رشد
سریعی را سپری میکردند .آلمان در سال  2010تبدیل به بزرگترین بازار
خورشیدی جهان شد و از چینیها درخواست خرید پنلهای خورشیدی
میکردند .اینکه چرا چین باز هم به تولیدکننده اصلی بدل شده بود طبق
معمول نهفته در کمکها و مشوقهایی دولتی بود که قدرت رقابتی این
کشور را از باقی جهان باالتر برده بود.
با پدید آمدن بحران یورو ،یارانههای دولتی اروپایی قطع و زمین برای
چین فراختر هم شد .چین تمام زمینهای غربیاش را به مزارع خورشیدی
تبدیل کرد و از طریق تعرفههای تغذیه  -یا همان تعرفههای تشــویقی
انرژی -به ســمتی حرکت کرد که در ســال  2013به بزرگترین بازار
پنل خورشیدی جهان تبدیل شد و از آلمان سبقت گرفت .سال گذشته
این کشــور  53گیگاوات ( )GWپنل نصب کــرد ،و این یعنی پنج برابر
امریکا ،دومین بازار جهان .کمپانی جینکو در ســال  2016به بزرگترین
تامینکننده پنل در جهان تبدیل شد و تقریبا  10GWپنل را سال پیش به
جهان صادر کرد .این را هم در نظر بگیرید که  6کمپانی از  10تولیدکننده
بزرگ جهان ،چینی هستند.
متخصصان به این فراز و نشیبها «ترن خورشیدی» میگویند .همه
دیدیم زمانی که یارانهها و مشــوقهای دولتی وجود داشــته باشند یک
صنعت رشد میکند و در نبودشان به ویرانی کشیده میشود .همهچیز به
خوبی پیش میرفت تا اینکه اول ماه ژوئن همین سال دولت چین اعالم
کرد که به بسیاری از پروژههای نصب پنل خورشیدی جدید ،دیگر تعرفه
تشویقیتعلقنمیگیرد.
از تمام پروژههای مقرر ،احتماال  20GWکنار گذاشته شود .تحلیلگران
میگویند با پایین آمدن تقاضا شاید قیمت پنلهای چینی تا 30درصد
کاهش پیدا کند و اگر این اتفاق سریع بیفتد شاید بازارهایی جدید برای

گرچه فروش شرکت امریکایی « »First Solarپس از اعمال تعرفههای گمرکی رشد داشت ،اما سقوط
30درصدی قیمت محصوالت فتوولتاییک میتواند از پس این مسئله برآید و به همین خاطر است که در همان روز
 1ژوئن ،سهام « »First Solarحدودا 20درصد سقوط کرد
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این صنعت در جهان پدید بیاید و این اولین توقف صنعت انرژی خورشیدی
در قرن بیست و یکم است.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که صعنت انرژی خورشیدی در سطح
جهان هرروز قابلیت بیشــتری برای رقابت بــا انرژیهای متداولی نظیر
زغالسنگ و گاز طبیعی پیدا میکند .کشورهای اروپایی نظیر بریتانیا و
اسپانیا هم به شدت تعرفههای تشویقی را کاهش دادهاند و االن همه ما با
یک سوال روبهروییم :آیا این پایان کار یارانههای خورشیدی است؟
JJچه خواهد شد؟
چین به این دلیل تعرفههای تشــویقی را قطع کرد که سال گذشته
کسری یارانه به توسعهدهندهها در این کشور تا رقم 15میلیارد دالر رشد
کرد و آنها نتوانستند به باقی افراد واجد شرایط یارانه بدهند .البته که چین
به دنبال نحوه جدیدی از حمایت خواهد بود .اخیرا به جای تعرفه تشویقی،
چین یک مســابقه به اســم «نفر اول» برگزار میکند و برنده ،شرکتی
است که بتواند با کمترین هزینه برق خورشیدی تولید کند .قراردادهای
بلندمدتی هم بر اساس همین قیمت با آنها بسته خواهد شد .نتیجه این
شده که چین با جایگزین کردن  PPAبه جای تعرفههای تشویقی ،خواهد
توانست هم با کنار گذاشــتن بخش زیادی از یارانهها مقداری پول کنار
بگذارد و هم بازار انرژی خورشیدی را بیشتر به سمت رقابتی بودن مقابل
زغالسنگ هل دهد.
گرچه هنوز افراد بســیاری وجود دارند کــه  PPAرا هم ،مانند باقی
فقرههای یارانهای ،عامل اخالل در بازار میدانند و بحث بر سر کیفیت این
برنامه هنوز به اتمام نرسیده ،اما به احتمال زیاد آینده این صنعت هم در
چین و هم در سطح جهان بهبود پیدا خواهد کرد.
شــرکت مشــاور «»Bloomberg New Energy Finance
پیشبینی میکند که با پایینتر آمدن قیمت پنلها ،انرژی خورشیدی
تا ســال  2019محبوبیتی بیشــتر پیدا میکند و شاید بازار جدیدی در
کشورهایی فقیر پیدا کند که از پس تقاضای باال برای انرژی برنمیآیند .با
پایین آمدن این قیمتها شرکتهای چینی که اخیرا توسط امریکا مورد
مالیات 30درصدی قرار گرفته بودند ،شاید دوباره فرصت حضور رقابتی در
این کشور را -که خودش هم جنسی از یاران ه را برای این صنعت پرداخت
میکند -کســب کنند .گرچه فروش شرکت امریکایی «»First Solar
پس از اعمال تعرفههای گمرکی رشد داشت ،اما سقوط 30درصدی قیمت
محصوالت فتوولتاییک میتواند از پس این مسئله برآید و به همین خاطر
اســت که در همان روز  1ژوئن ،سهام « »First Solarحدودا 20درصد
سقوط کرد.
متخصصان میگویند این «ترن خورشــیدی» هنوز راه زیادی جلوی
رویش دارد .گرچه انرژی خورشیدی بزرگترین منبع انرژی نو در جهان
اســت اما هنوز هم تنها 2درصد برق جهان از این راه تامین میشود و ما
نیازمندپیشرفتهایتکنولوژیکهستیم.پیشرفتهاییکهاخیراکندشده
اما چین در همان برنامه «نفر اول» برای آن هم مشــوقی در نظر گرفته
است .حیف که تنها شرکتهای چینی توان حضور در آن را دارند.

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

مسنترها و نسلهای جوانتر ،متقاضی غذای کمتر
سالخوردگی جمعیت ایران در آینده تقاضای مواد غذایی را کاهش خواهد داد
در سالهای اخیر ،مسائل جمعیتی ،مانند پیری جمعیت و کاهش اندازه خانوار ،مباحث
مهمی در ایران بودهاند .مطالعه تاثیر عوامل جمعیتشــناختی بر مصرف غذایی،
برای سیاســتگذاری در زمینه امنیت غذایی ،رفاه اجتماعی و بازاریابی محصوالت
کشاورزی ضرورت دارد .از جنبه اقتصاد خرد ،بررسی رفتار مصرفی نسلها موضوعی
حایز اهمیت است زیرا رخدادهای تاریخی و همچنین تغییر ترجیحات در طی زمان،
ممکن است موجب تفاوت رفتار مصرفی نســلها شود .از جنبه اقتصاد کالن ،این
مطالعه امکان سنجش تجربی فرضیه دوره عمر را فراهم میکند .از منظر بازاریابی
نیز این مطالعه برای شناخت رفتار خریداران محصوالت غذایی اهمیت دارد .از این رو،
اسماعیل پیشبهار ،محسن صالحی کمرودی و محمد قهرمانزاده پژوهشی در اینباره
انجام دادهاند که نتایج آن را در مقالــهای با عنوان «تجزیهوتحلیل مخارج غذایی
خانوارهای ایرانی با الگوی ســن  -دوره  -همگروه و رگرسیون تلفیقی» در آخرین
شــماره فصلنامه «نظریههای کاربردی اقتصاد» در دانشگاه تبریز منتشر کردهاند.
تحقیق آنها با تجزیهوتحلیل سن  -دوره  -همگروه روی دادههای تلفیقی حدود 323
هزار خانوار شــهری و  312هزار خانوار روستایی در سالهای  1363تا  ،1393تاثیر
ساختار سنی ،تغییر نسل و شوکهای ساالنه را بر مخارج غذایی بررسی میکند.

پژوهش :تجزیهوتحلیل مخارج غذایی خانوارهای ایرانی با الگوی سن  -دوره -
همگروه و رگرسیون تلفیقی
پژوهشگران :اسماعیل پیشبهار ،محسن صالحی کمرودی ،محمد قهرمانزاده

در ســالهای اخیر ،تحوالت جمعیتی مانند پیری جمعیت و
کاهش اندازه خانوار و پیامدهای این تحوالت ازجمله تاثیر آنها
ساعد یزدانجو
بر تقاضا بحثهای مهمی در ایران بودهاند .مطالعه تاثیر عوامل
دبیربخشژورنال
جمعیتشناختی بر تقاضا و مصرف میتواند به پیشبینی رفتار
مصرفی و تقاضای افراد و خانوار کمک کند .چنین پیشبینیهایی برای وضع سیاستهای رفاهی و
بازاریابی حایز اهمیت است .بهویژه چنین مطالعاتی در مورد مواد خوراکی امکان پیشبینی تقاضای
بــازار مواد خوراکی را فراهم میکند که برای برنامهریزی در زمینه امنیت غذایی ،رفاه اجتماعی و
بازاریابی محصوالت کشاورزی ضرورت دارد.
از منظر اقتصاد خرد ،سن و تغییرات نسلی از طریق تاثیرگذاری بر درآمد و ترجیحات بر تقاضا
و مصرف تاثیر دارند .از ســوی دیگر ،از منظر اقتصاد کالن ،الگوی ســن  -دوره  -همگروه ابزاری
برای سنجش تجربی فرضیه دوره عمر است .مطابق این فرضیه ،افراد رفتار مصرفی و پساندازشان
را در بلندمدت طوری برنامهریزی میکنند که در تمام عمر تخصیص مخارج مصرفی به بهترین

کاهش مصرف در کاالهایی مثل چربی یا شکر از نظر سالمتی جای نگرانی
ندارد اما کاهش مصرف کاالهایی مثل لبنیات میتواند نگرانکننده باشد و
باید در وضع سیاستهای امنیت غذایی لحاظ شود.

ژورنال
شیوه ممکن صورت گیرد .این نظریه ساختار سنی جمعیت
را عامل مهم رفتار مصرفی میداند .فرضیه دوره عمر بیشتر
بر اثر سن تاکید میکند اما در مباحث رشد اقتصادی ،به اثر
نســل یا اثر همگروه نیز توجه ویژهای دارد .معموال اینطور
فرض میشــود که افراد نسل جدیدتر در یک سن مشخص
نســبت به افراد متعلق به نسلهای قدیمیتر در همان سن،
از نظــر رفاهی وضعیــت بهتری دارند .بــرای مثال ،ممکن
اســت مصرف گروه سنی جوانان  20تا  30ساله در دو نسل
مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشد .این تفاوت ممکن است
بازتابی از تفاوت ترجیحات و ســایق دو نســل باشد .تلقی
نســبت به ســامتی و رژیم غذایی نیز ممکن است بین دو
نسل متفاوت باشد .چهبسا نسل جدیدتر بهتر آموزش دیده
باشد و بهتر توجیه شــده باشد و بالتبع ترجیحات متفاوتی
نسبت به نسل قبلی داشته باشــد .عالوه بر این ،شوکهای
دورهای نیز چهبســا بر مصرف تاثیر میگذارند .آثار دورهای
بازتابدهنده تاثیر عوامل تاریخی و کالن مانند نوســانهای
اقتصادی و شــیوع کوتاهمــدت امراض مســری بر مخارج
هســتند .عوامل اقتصادی کالن باعث تغییر درآمد کل جامعه میشــوند که این اتفاق بر مخارج
خانوار تاثیر میگذارد .نظریههای بازاریابی نیز بر تاثیر ســن و نســل بر رفتار مصرفکننده تاکید
میکنند .از منظر بازاریابی ،تصمیمگیری خریدار تحت تاثیر عوامل شــخصی همچون سن ،دوره
زندگی ،شغل ،وضعیت اقتصادی ،شــیوه زندگی ،شخصیت و خودانگاره خریدار قرار دارد .بهویژه
مــردم با توجه بــه دوره زندگی (جوانی ،میانســالی و پیری) خرید کاالهــا و خدمات مصرفی
را تغییــر میدهند .از این رو ،بازاریابان معموال بازارهای هدف را بر حســب مرحله و دوره زندگی
مشخص میکنند و محصوالت و برنامههای بازاریابی مخصوصی برای هر مرحله طراحی میکنند.

مسئله

کشورها همیشــه برای
تامیــن غذای مــورد نیاز
مردمشان حساس بودهاند
و سالخوردگی میتواند بر
میزان غذای درخواستی
آنهــا تاثیرگذار باشــد.
ایران کشــوری اســت که
رو به مسنشدن میرود و
تهیه موارد غذایی جمعیت
جزو الویتهای آن خواهد
بود .اینکه چه میزان غذا
نیــاز دارد و چطــور باید
برای این کار برنامهریزی
کند سئوالی اساسی برای
سیاستگذاران است

JJنسلهایی باپنج سال فاصله
مطالعهای که در این تحقیق انجام گرفته ،روی دادههای خام نمونهگیری هزینه و درآمد خانوار
برای خانوارهای شهری و روستایی در سالهای  1363تا  1393انجام شده که از مرکز آمار ایران
استخراج شده است .برای ایجاد همگروه ،سرپرستان خانوار بر اساس سال تولد و سن در همگروههای
مختلف گروهبندی شدند .بدین ترتیب ،مطالعه روی  11نسل متولد سالهای  1305تا  1359انجام
شد .پیرترین نسل متولدان ســالهای  1305تا  1309و جوانترین نسل متولدان بین سالهای
 1355تا  1359بودند .همگروهسازی با فواصل پنجساله طوری انجام شد که حداقل سن سرپرست
خانوار  23ســال و حداکثر آن  70سال باشد .پیگیری مخارج مصرفی هر نسل با در نظرگرفتن

این واقعیت انجام شد که در سال جدید ،هر نسل یک سال پیرتر میشود .بنابراین هر نسل پس از
رسیدن به سقف سنی  70سال ،از نمونه مورد مطالعه خارج میشد و هر نسل با رسیدن به حداقل
سن مجاز  23سال وارد نمونه میشد و مخارج غذایی آن تا آخر دوره دنبال میشد .به این ترتیب،
بر اســاس الگوی جدولی که از نسلهای همگروه ساخته شد ،میشد مخارج خوراکی خانوار را به
تفکیک سال و همگروه استخراج کرد .در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل همگروهها ،دادهها به سه
اثر سن ،همگروه و زمان تجزیه میشدند .اثر اول مربوط به تغییر دوره عمر ،اثر دوم مربوط به تغییر
نسل و اثر سوم مربوط به آثار تغییرات موقت دورهای بود .این پژوهش از فرمولی استفاده کرده بود
که میشد آن را تفسیر نظری از نظریه دوره عمر در نظر گرفت زیرا مصرف ،وابسته به ثروت دوران
زندگی است که خود آن ثروت را نیز میتوان بر اساس همگروه و سن ،الگوسازی کرد .در نهایت،
خالصه آزمونهای علمی و تجزیهوتحلیل آماری مخارج خوراکی خانوارهای شهری و روستایی نشان
داد که شوکهای ساالنه قیمت میتواند تاثیر زیادی بر مخارج غذایی خانوارها بر جای بگذارد .عامل
زمان بر مخارج غذایی خانوارهای شهری تاثیر مثبت و بر مخارج غذایی خانوارهای روستایی تاثیر
منفی داتشه است که شاید علتش این باشد که در دوره مورد مطالعه ،مهاجرت زیادی از روستا به
شهر وجود داشته است که موجب کاهش مخارج گروه اول و افزایش مخارج گروه دوم شده است.
در مجموع ،جداول آماری پژوهش نشان میدهند که سن ،تغییرات نسلی و شوکهای ساالنه بر
مصرف مواد خوراکی خانوارهای شهری و روستایی تاثیر دارند .در مورد خانوارهای شهری ،افزایش
ســن تا قبل از  32سالگی اثر مثبتی بر مصرف مواد خوراکی مییابد اما بعد از آن ،با افزایش سن
این اثر مثبت کاهش مییابد تا اینکه در  45ســالگی اثر مثبت سن تبدیل به اثر منفی میشود.
بنابراین با توجه به نتایج دادههای شهری ،میتوان گفت که در سنین جوانی اثر سن بر هزینه مواد
غذایی مثبت و افزایشــی است اما با ورود به میانسالی اثر سن بر هزینه مواد غذایی رو به کاهش
مینهد و هرچه به دوران پیری نزدیکتر میشــویم ،اثر مثبت نزولی میشود تا اینکه آثار منفی
سن ظاهر میشود .در خانوادههای روستایی مالحظه میشود که تا قبل از  29سالگی اثر سن بر
مصرف مواد خوراکی مثبت و افزایشی است ،از سن  29تا  39سالگی این اثر منفی میشود و هرچه
به سنین باالتر نزدیک میشویم این اثر منفی تشدید میشود .با مقایسه نتایج دادههای شهری و
روستایی ،میتوان گفت روند نزولیشدن و همچنین منفیشدن اثر سن بر مصرف مواد خوراکی
برای خانوارهای روســتایی از چند سال پایینتر شروع میشود اما گذشته از این تفاوت کوچک،
هردوی نتایج رویهمرفته نشان میدهد که در سنین پایینتر (بهخصوص جوانی) با افزایش سن،
مصرف مواد خوراکی نیز افزایش مییابد .اثر نسلی نیز نشان میدهد که در خانوارهای شهری ،در
مورد نسلهای قدیمی اثر نسل مثبت است یعنی نسلها در مقایسه با نسل متولد  1310-20بیشتر
خوراکی مصرف میکردند .در مورد نســلهای متولد  1325-55هرچه نسل جدیدتر میشود اثر
مثبت نســل کمتر میشود تا جایی که تاثیر نسلهای متولد  1340-55بر مصرف مواد خوراکی
منفی میشود .در مجموع میتوان گفت هرچه نسل روستایی جوانتر میشود مصرف مواد غذایی
هرچه بیشتر کاهش مییابد .این امر در هردو مورد خانوارهای شهری و روستایی مشابه است.

دستاورد تحقیق :خوراکی کمتر در نسلهای جدیدتر
یافتههای تحقیق مشخص کرد که در جوانی مخارج روی غذا از سایر دوران زندگی
بیشتر است .در این دوران ،با باالرفتن سن مخارج غذایی بیشتر میشود اما میانسالی
که فرامیرسد ،مصرف خوراکی رو به کاهش مینهد و افراد مسنتر کمتر از افراد جوانتر
برای غذا خرج میکنند .همچنین نتایج مطالعه حاکی است که هرچه نسلهای جدیدتر
ظهور میکنند مصرف مواد خوراکی کاهش مییابد .یافته دیگر این پژوهش این بود
که شوکهای ساالنه تاثیر قابلتوجهی بر مصرف مواد خوراکی دارند .بنابراین چنانچه
روند مسنتر شدن جمعیت و کاهش اندازه خانوار ادامه یابد و آثار سن و نسل همانند
سه دهه اخیر باشد ،باید منتظر کاهش تقاضای مواد خوراکی خانوارها برای مصرف در
داخل خانه باشیم .این اتفاق دور از انتظار نیست زیرا پیرتر شدن خانوارها موجب کاهش
درآمد و ایجاد محدودیت جسمی برای مصرف غذا میشود و همچنین نسلهای آینده
احتماال درآمد سرانه باالتری نسبت به نسلهای قبلتر از خود دارند و این اتفاق موجب
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کاهش تقاضای آنها برای مواد خوراکی میشود که معموال کاالهای بیکششی هستند.
از ســوی دیگر ،همراه با افزایش مشارکت زنان در بیرون از منزل و تخصصیشدن
هرچه بیشــتر شغلها ،غذاهای بیرون از منزل در سبد خانوار هرچه بیشتر جایگزین
غذاهای داخل منزل میشود .با کاهش احتمالی تقاضای غذا و بالتبع کوچکتر شدن
بازار محصوالت کشاورزی یک گزینه برای سیاستگذاران و بازاریابان عرصه کشاورزی
این اســت که به بازارهای خارجی فکر کنند .کاهش مصرف مواد خوراکی در سنین
باالتر و نسلهای جوانتر از نظر سالمت و تغذیه نیز میتواند محل بحث و تامل باشد؛
واضح اســت که کاهش مصرف در کاالهایی مثل چربی یا شکر از نظر سالمتی جای
نگرانی ندارد اما کاهش مصرف کاالهایی مثل لبنیات میتواند نگرانکننده باشد و باید
در وضع سیاستهای امنیت غذایی لحاظ شود .عالوه بر این ،نتایج این مقاله میتواند
رهنمودهایی برای وضع سیاستهای رفاه اجتماعی داشته باشد.

ارزش دادههای بانکی و تراکنشهای بانکی با روشهای مختلف افزایش یافته است و بهکارگیری
روشهای سنتی برای کشف پولشویی زمانبر و پرهزینه و گاهی غیرممکن است .بنابراین
روشهایی نیاز است که بهصورت خودکار جرم پولشویی را کشف کند.

استفاده از منطق فازی در کشف پولشویی

ابتدا باید حسابها کنترل و سپس از پاکی آنهایی که مشکوک هستند اطمینان حاصل شود

پژوهش :پیشنهاد یک متدولوژی برای کشف پولشویی (با
بهکارگیری روش منطق فازی)
پژوهشگران :اعظم احمدیان

در پدیده پولشویی مجرمان سعی میکنند پولهایی را که از فعالیتهای
مجرمانه به دســت میآورند ،با روشهای قانونی به پول تمیز تبدیل کنند.
امروزه پولشویی سومین و بزرگترین تجارت در جهان بعد از مبادله ارزی و
صنعت خودرو است .بنابراین شناسایی و پیشبینی آن دارای اهمیت زیادی
اســت .گسترش فناوری اطالعات و توسعه ابزارهای الکترونیکی نقلوانتقال
وجوه ،رخداد پدیده پولشــویی را برای مجرمان سهلتر کرده است .همین
امر موجب شده است که دولتها نهادهای مالی را ملزم به شناسایی و کشف
آن کنند .در این میان ،طراحی سیستم ضد پولشویی میتواند ضمن کشف
پولشویی به ثبات مالی و امنیت بانکها در سطح بینالملل کمک کند.
برای کشــف پدیده پولشویی میتوان از روش سنتی یا روش هوشمند
اســتفاده کرد .روش سنتی فرایند ضد پولشویی یک روش مبتنی بر انسان
اســت که در این روش پدیده پولشویی کشف و شناسایی و از رخدادن آن
جلوگیری میشــود .در مقابل ،ارزش دادههای بانکی و تراکنشهای بانکی
با روشهای مختلف افزایش یافته اســت و بهکارگیری روشهای ســنتی
برای کشــف پولشویی زمانبر و پرهزینه و گاهی غیرممکن است .بنابراین
روشهایی نیاز است که بهصورت خودکار جرم پولشویی را کشف کند.
در برهه کنونی شبکه بانکی کشور در تالش برای پیوستن به شبکه بانکی
بینالمللی است و بنابراین ضرورت دارد موانع موجود در این زمینه در شبکه
بانکی شناسایی و قبل از هر نوع برقراری رابطه با بانکهای بینالمللی رفع شود.
یکی از مهمترین گزینهها برای بانکهای بینالمللی نبود پدیده پولشویی در
بانکهای طرف ارتباط است .این موضوع ضرورت طراحی مکانیسمی را که
بتواند پولشــویی را کشف کند برجسته ساخته است .هدف از این تحقیق
طراحی مکانیسمی است که هم به بانکداران و هم به سیاستگذاران و هم به
نهادهای نظارت بر بانکها کمک کند تا بتوانند بهتر فرایند مالی موجود در
بانک خود را کنترل کنند و هرگونه تراکنش مشکوک را با دقت بررسی کنند و
در صورت وجود احتمال باالی پولشویی ،از تحقق آن ممانعت به عمل آورند.
در این مقاله ســعی شده است با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود
در زمینه کشف پولشویی ،مکانیسم هوشمندی طراحی شود که البته صرفا
احتمال رخداد پدیده پولشــویی را نشان میدهد و در واقع یک مکانیسم
هشدار برای کشف پولشویی است و دقت مدل طراحیشده به منزله وجود
پولشویی در بانک مورد بررسی نیست.
JJچهار روش مقابله
بسیاری از نهادهای مالی در تالش برای مبارزه با پولشویی ،سیستمهای
ضد پولشویی را بسط دادهاند و برای پیادهسازی آن برنامهریزی کردهاند .چهار

امروزه با گسترش فناوری اطالعات در شبکه بانکی دنیا ،جرم در صنعت بهصورت چشمگیری در
حال افزایش است و هزینههای زیادی را به کسبوکارها تحمیل میکند .در نتیجه شناسایی جرم
به مسئله بسیار مهمی تبدیل شده است .یکی از جرمهایی که منجر به ایجاد اختالل در عملکرد
بانکها میشود ،جرم پولشویی است که تالشهای گستردهای در سطح بینالملل برای کشف آن
در حال انجام است .در همین راستا ،طراحی مکانیسمی که قادر به شناسایی جرم پولشویی باشد
دارای اهمیت است .تکنیکهای شناسایی جرم پولشویی عالوه بر آنکه تقلبها و کالهبرداریهای
صورتگرفته در یک سازمان را شناسایی میکند و مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهد ،به ترتیبی با
شناخت رفتار کاربران یا مشتریان سعی در پیشبینی رفتار آتی آنها دارد و ریسک انجام پولشویی
را کاهش میدهد .اعظم احمدیان با توجه به اهمیت این موضوع در مقالهای که با عنوان «پیشنهاد
یک متدولوژی برای کشف پولشویی (با بهکارگیری روش منطق فازی)» در آخرین شماره فصلنامه
علمی  -پژوهشی «سیاستهای مالی و اقتصادی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرده،
سعی کرده است بر اساس ضوابط بینالمللی مکانیسمی برای شناسایی جرم پولشویی در شبکه
بانکی کشــور طراحی کند .طراحی این مکانیسم بانکها را قادر خواهد ساخت قبل از وقوع جرم
احتمال وقوع آن را شناسایی کنند و مانع از رخداد پدیده پولشویی شوند.

نوع سیستم ضد پولشویی در کشورهای مختلف در حال پیادهسازی است که
عبارتاند از سیستم ضد پولشویی بر مبنای قاعده ،سیستم ضد پولشویی
چندعاملی ،سیســتم ضد پولشویی تحلیل جریان تراکنش و سیستم ضد
پولشویی لینک .در سیستم ضد پولشویی بر مبنای قاعده کشورها بر اساس
قوانین موجود در کشور خود و همچنین قواعد بینالمللی معیارهایی را برای
شناسایی تراکنشهای مشکوک تعریف میکنند و سپس بر اساس آن معیارها
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مهمترین قواعد نرمافزار این خواهد بود که اگر مبلغ برداشت از سپرده بین صفر تا  15میلیون تومان و دوره زمانی بیش از
 3روز باشد ،احتمال رخداد تقلب پولشویی بسیار کم است و از سوی دیگر ،اگر مبلغ بیش از  50میلیون تومان و دوره یک تا
دو روز باشد ،احتمال رخداد پولشویی بسیار زیاد است.

ژورنال

یکی از مهمترین
تکنیکهای
دادهکاوی که در
سالهای اخیر
برای کشف
پولشویی به کار
گرفتهشده،تکنیک
منطق فازی است.
این تکنیک دارای
دو کاربرد کنترل
و کشف است .اگر
موارد خاص در
فرایند نظارت و
کنترل کشف شد،
گام بعدی در منطق
فازی اطمینان
از وجود پدیده
پولشویی است

به کشف پولشویی میپردازند .در سیستم ضد پولشویی چندعاملی چندین
عامل در شناسایی پولشویی دخیلاند و وظایف خاص خود را دارند .عاملها
در تعامل با یکدیگر و با تجزیه و تحلیل پروفایل مشتریان و اندازهگیری ریسک
معامالت به کشف پولشویی میپردازند .در سیستم تحلیل جریان تراکنش،
تراکنشهای بانکی با بهکارگیری روش دادهکاوی به دو گروه سالم و مشکوک
تقسیم میشوند و سپس با تجزیهوتحلیل تراکنشهای مشکوک و پروفایل
مشتریان مربوط به تراکنشهای مشکوک ،پولشویی کشف میشود .اما در
ســالهای اخیر با بهکارگیری روش کالنداده ( )Big Dataسیستم تحت
عنوان سیستم لینک طراحی شده است که بهصورت همزمان به تجزیهوتحلیل
تراکنشها و پروفایل مشــتریان میپردازد و بر اساس قواعد سیستم ،پدیده
پو لشویی کشف میشود.
JJدادهکاوی فازی
برای طراحی تکنیک دادهکاوی کارا که قادر به کشف پولشویی باشد
نیاز است که متناسب با کشف پولشویی طراحی شود .در میان روشهای
مختلف دادهکاوی ،مهمترین روشهای موجود استفاده روش خوشهبندی،
روش ماشین بردار و روش فازی است .در روش خوشهبندی ،برای گروهبندی
معامالت و حسابها برحسب تشابهات آنها خوشهبندی صورت میگیرد .این
تکنیک به شناسایی معامالت مشکوک و کشف ریسک مشتریان یا ریسک
حســابها کمک میکند .روش ماشین بردار پشتیبان از جمله روشهای
آماری اســت که برای دستهبندی و رگرسیون استفاده میشود و این ابزار
شامل کشف رفتار غیرمعمول همه موارد نظیر تراکنشها ،حسابها و انواع
خروجیها است.
یکی از مهمترین تکنیکهای دادهکاوی که در سالهای اخیر برای کشف
پولشویی به کار گرفته شده ،تکنیک منطق فازی است .این تکنیک دارای دو
کاربرد کنترل و کشف است .کنترل و بررسی دادهها نخستین گام در کشف
پولشــویی است .اگر موارد خاص در فرایند نظارت و کنترل کشف شد ،گام
بعدی در منطق فازی اطمینان از وجود پدیده پولشویی است .در پایان نیز
یک استراتژی کنترلی برای مدیریت مسائل مورد نیاز است.
در طراحی سیستم کشف پولشویی با استفاده از روش منطق فازی ابتدا
بایــد از منافع مختلف دادههای مورد نیاز را جمعآوری کرد .منابع اصلی که
برای تحلیل دادهها مورد نیازند عبارتاند از مدلهای موجود برای کشف تقلب
که دادههای مشکوک به تقلب را از سایر دادهها متمایز میکنند ،نمایشگرهای
خدمات مشتری که حسابها را نشان میدهند و در ارتباط با مشتری هستند،

از طریق پروفایل مشتری و همچنین از
مسئله
یکیازجرمهاییکهمنجر طریق حســابی که مشــتریان با آنها
بهاختاللعملکردبانکها در ارتباط هســتند .پس از جمعآوری
میشود پولشویی است داده ،قواعد با استفاده از معیارهایی که
که تالشهای گستردهای مشخصکنندهپدیدهپولشوییهستند،
در ســطح جهانی برای بهصورت اگر و آنگاه (با تعریفی که در
کشــف آن در حال انجام منطق فازی دارند) تعریف میشــوند و
اســت .در ایران نیز باید در پایان نیز استنتاج فازی برای کشف
راههایی ارائه شــود که پدیده پولشویی صورت میگیرد.
در مکانیسم پیشنهادی این مقاله،
بتوانــد از پو لشــویی
جلوگیری و وقــوع آن را با توجه به قانون مبارزه با پولشــویی
مهمترین معیارهای شناسایی پولشویی
پیشبینیکند.
عدم رعایت سقف مقرر و سپردهگذاری
بهدفعات و برداشت یکجا و عمده است.
همچنین معامالت نقدی کمتر از سقف مقرر بهصورت مداوم و مستمر احتماال
به منظور ممانعت از گزارشدهی ،یکی از شگردهای پولشویی است که تقریبا
از معمولترین و پرتکرارترین الگوهای پولشویی به حساب میآید و سیستم
باید نسبت به آن حساس باشد و اینگونه الگوها را تشخیص دهد.
در سیستم مد نظر این مقاله دو ورودی و یک خروجی وجود دارد .سقف
برداشت از حساب بانکی بر اساس قانون پولشویی نباید از  50میلیون تومان
و تراکنش بانکی نیز نباید از  15میلیون تومان در یک روز بیشتر باشد .یکی
از ورودیهای مدل ،برداشت از سپرده بیش از سقف مقرر در نظر گرفته شده
است .همچنین برای کمکردن برداشت و واریز مکرر در مدتزمان کوتاه ،اگر
فاصله واریز وجوه و برداشــت وجوه کمتر از سه روز باشد ،تراکنش بهعنوان
تراکنش مشکوک شناسایی میشــود .خروجی نرمافزاری که برای این کار
طراحی شــده ،احتمال رخداد پولشویی اســت .برای هریک از ورودیها و
خروجیها سه حالت کم ،متوسط و زیاد در نظر گرفته شده است.
پس از فازیســازی و ورودیها و تعیین درجه عضویت ،ســاختار قواعد
سیستم فازی باید تعیین شود و مهمترین قواعد نرمافزار این خواهد بود که اگر
مبلغ برداشت از سپرده بین صفر تا  15میلیون تومان و دوره زمانی بیش از
 3روز باشد ،احتمال رخداد تقلب پولشویی بسیار کم است و از سوی دیگر،
اگر مبلغ بیش از  50میلیون تومان و دوره یک تا دو روز باشد ،احتمال رخداد
پولشویی بسیار زیاد است .استنتاج فازی و معیارهای آزمایش این مکانیسم
نیز نشان میدهند که این روش برای استفاده معتبر است.

دستاورد تحقیق :کمکگرفتن از منطق فازی برای تعیین احتمال پولشویی
سیستم فازی طراحیشــده در این پژوهش میتواند تمام حسابهای کاربران
را پس از شناســایی ،در قالب سه گروه کم ،متوسط و زیاد دستهبندی کند .ادعای
پولشــویی که در گروه کم قرار میگیرد ،میتواند مورد چشمپوشــی قرار گیرد.
مواردی که در گروه متوســط قرار میگیرند نیازمند بررســی مشخصات مشتری
صاحب حســاب در چارچوب مقررات شناسایی مشــتریان هستند و آن دسته از
مواردی که در گروه زیاد قرار میگیرند ،نیازمند ارائه گزارش به واحد پولشــویی
برای رسیدگی بیشتر هستند .این سیستم نهتنها میتواند بهطور مستقل پولشویی
را تشخیص دهد ،بلکه میتواند از محیط نیز آموزش ببیند و تغییرات محیطی را
بپذیرد و تصمیمگیری کند .بهطوری که تصمیمات بهوسیله انسان قابل تفسیر باشد.
بهواســطه عامل کاربر ،سیستم ضد پولشویی طراحیشده میتواند با برنامه مالی
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هماهنگ باشد .اضافهکردن و کمکردن و حذفکردن قواعد کسبوکار و سناریوهای
پولشویی در آن راحت است .این روش میتواند برای کسبوکار مناسب باشد چون
هزینههای کشف پولشویی را کاهش و بهرهوری واحد کشف پولشویی را افزایش
میدهد .پیشنهاد میشود هر بانک سیستم ضد پولشویی هوشمندی طراحی کند
که این سیستم قادر به دریافت اطالعات مالی و تجزیهوتحلیل پروفایل مشتریان و
تجزیهوتحلیل حسابهای مشتریان بدون نیاز به هویت آنها باشد .کارکنان بانکها
نیز باید در انجام کارهای روزمره خود طبق دســتورالعملهای بانکی به مواردی از
قبیل شناخت هویت و ماهیت کار مشتری ،تغییرات ناگهانی فعالیت مالی با توجه
به شغل مشتریان و تحقیق از امور مشتری در صورت هرگونه شک و تردید ،توجه
و دقت الزم را داشته باشند.

حجم دولت و درآمد حاصل از منابع رابطه مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند .گسترش اقتصاد پنهان
دارای برخی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی است .از جمله این آثار كاهش جامعیت و دقت حسابهای ملی و
آمارهای كالن و به دنبال آن ،كاهش دقت و كارایی در برنامهریزی و سیاستگذاری است.

درآمد زیاد ،تقویتکننده اقتصاد زیرزمینی
بیکاری و تورم میتوانند فعالیتهای پنهان اقتصادی را تشدید کنند
نام پژوهش :تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در
ایران در دوره ( 1355 -1394روش تصحیح خطای برداری)
پژوهشگران :محمدشریف کریمی ،سهراب دلانگیزان و
راضیه حیدریان

در طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی براســاس رویكرد ســاختارگرایانه
میتوان آنها را به دو گروه عمده فعالیتهای اقتصاد رسمی و اقتصاد غیررسمی
تقسیمبندی كرد .گفته میشود كه انگیزه اصلی عامالن اقتصادی از رویآوردن
به اقتصاد غیررسمی ،ایجاد فضای عدم شفافیت در سازوكار فعالیتی بهمنظور
فرار از چارچوبهای قانونی است كه این امر ،یعنی فرار از قانون ،خود میتواند
ناشــی از عوامل انگیزشی گوناگونی باشد كه برخی مربوط به شیوه دخالت
دولت و برخی ناشی از ساختار كالن اقتصاد و گروه دیگر بهعلت ماهیت خود
فعالیت اقتصادی است .یکی از تحقیقات پیشین درباره اقتصاد زیرزمینی نشان
داده است که در ایران طی یک دوره  41ساله از سال  1344تا  ،1384اندازه
نسبی این اقتصاد روند افزایشی داشته و از  6.24درصد اقتصاد رسمی در سال
 1344به حداقل مقدار خود یعنی  5.5درصد در ســال  1346رسیده است
اما در نهایت در سال  1380به حداکثر مقدار خود یعنی  27.76افزایش یافته
است .میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی این دوره  41ساله 17.54
درصد اقتصاد رســمی بوده اســت .این تحقیق که در سال  1388به وسیله
صامتی و دیگران انجام شــده ،نشان میدهد که تحول اقتصاد زیرزمینی در
ایران بهطور معناداری از دو متغیر بیكاری و محدودیتهای تجاری شــامل
محدودیتهــای تعرفهای (تعرفه بر ارزش ،تعرفه بر واحد) و محدودیتهای
غیرتعرفهای (ممنوعیت واردات ،سهمیهبندی واردات ،محدودیتهای فنی)

اقتصاد زیرزمینی پدیدهای است كه در بیشتر كشورها وجود دارد و نمیتوان منكر وجود آن شد .این اقتصاد
در چهار دهه اخیر توجه محققان و سازمانهای دولتی بسیاری را در كشورهای مختلف جهان به خود جلب
كرده است كه این توجه نشانگر اهمیت این مسئله است .داشتن اطالعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی
اهمیت فراوانی از نظر فرار مالیاتی ،اثربخشی سیاستهای پولی و مالی ،رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد و
شواهد ،حاكی از افزایش سهم اقتصاد زیرزمینی در بیشتر كشورهای جهان است .در مفهوم گسترده منظور
از اقتصاد زیرزمینی فعالیتهایی است كه در حسابهای ملی منظور نمیشود .حذف برخی از فعالیتهای
اقتصادی از حسابهای ملی كه بهعنوان معیار اندازهگیری تولید كاالها و خدمات در یك كشور طی یك دوره
حسابداری به كار میرود ،مسائل گوناگونی را به وجود میآورد .محمدشریف کریمی ،سهراب دلانگیزان
و راضیه حیدریان در پایاننامهای که در دانشــگاه کرمانشاه با هم تدوین کردهاند ،عوامل موثر بر اقتصاد
زیرزمینی در ایران را طی چهار دهه منتهی به ســال  1394تعیین کردهاند که مقاله آن در آخرین شماره
فصلنامه علمی  -پژوهشی «تحقیقات اقتصادی» در دانشگاه تهران تحت عنوان «تعیین عوامل موثر بر
اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره ( 1355 - 1394روش تصحیح خطای برداری)» منتشر شده است.

پیروی میكند .تعاریف زیادی با اصطالحات متنوع از اقتصاد پنهان یا اقتصاد
زیرزمینی ارائه شده است .در این مقاله از تعریف تانزی استفاده شده است که
از این نوع اقتصاد حداقل دو تعریف ارائه میکند :اول تولید یا درآمدی که در
آمارهای رسمی ناپدید میشود و دوم درآمدی كه به مقامات دولتی گزارش
نمیشود و توسط آنان كشف نمیشود .اولین مقیاس بیانكننده این مطلب
است كه كشور مورد مطالعه غنیتر از آنچه كه آمارهای رسمی نشان میدهد
است و دومین مقیاس یادآوری میكند كه سازمان مالیاتی این كشور مورد
مطالعه درآمد كمتری نسبت به آنچه كه باید وصول شود دریافت میكند ،از
این رو به مقیاس دوم مبحث فرار مالیاتی نیز گفته میشود.
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افزایش درآمد سرانه و تأمین حداقل منابع الزم برای زندگی میتواند انگیزه پذیرش ریسك اعمال غیرقانونی
و غیررسمی را كاهش دهد و موجب كاهش حجم اقتصاد پنهان شود .رشد سطح عمومی قیمت كاالهای مصرفی
(تورم) نیز به دالیل مختلفی میتواند به افزایش حجم اقتصاد پنهان منجر شود

ژورنال

گسترشاقتصاد
پنهان دارای
برخی آثار و
تبعات اقتصادی
و اجتماعی است.
از جمله این آثار
كاهش جامعیت و
دقت حسابهای
ملی و آمارهای
كالن و به دنبال
آن ،كاهش دقت
و كارایی در
برنامهریزی و
سیاستگذاری
است

JJعوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی
بررســی وضعیت اقتصادی كشورها نشــان میدهد كه در آن كشورها
فعالیتهای رسمینشده به دلیل فرار از محدودیتهای مربوط به قوانین و
مقررات وجود دارد و شــواهد گواه آن اســت كه روند آن نیز رو به افزایش
است .فعالیت غیررسمی در قالب مفهوم اقتصاد زیرزمینی ،میزان گستردهای
از فعالیتها مانند قاچاق كاال و مواد مخدر و حتی وجود شــغلهای كاذب
را شــامل میشود و براساس ماهیت این نوع اقتصاد ،یعنی پنهانیبودن آن،
امكان اندازهگیری و مطالعه آن بسیار محدود است .نرخهای باالی مالیات از
دالیل اصلی تقویت و رشــد اقتصاد زیرزمینیاند .از یك سو ،نرخهای باالتر
مالیات موجب قویتركردن انگیزه ورود به اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی
میشوند و از سوی دیگر ،سطوح باالی فعالیت اقتصاد زیرزمینی افزایش فشار
هزینههای دولت و پرداختهای انتقالی را ســبب میشوند و برای افزایش
درآمد دولت ،به نرخهای باالی مالیات نیاز اســت .روشهای مختلفی برای
شناسایی اندازه اقتصاد پنهان و روند تغییرات آن و همچنین شناسایی عوامل
موثــر بر این پدیده وجود دارد .در این تحقیق بــرای تخمین اندازه و روند
تغییرات اقتصاد پنهان ،از روش تانزی اســتفاده شده است .در روش تانزی
تغییرات تقاضای پول نقد ناشی از تغییرات اقتصاد زیرزمینی در اثر تغییر در
مالیات و مقررات دولتی فرض میشود .با توجه به ویژگیهای اقتصادی ایران
با بهكارگیری روش تانزی و با استفاده از مدلهای رگرسیونی مناسب ،مقادیر
فرضی تقاضای پول در شرایطی كه هیچ مالیاتی وجود نداشته باشد محاسبه
میشــود .مقدار كل پول نقد در گردش اقتصاد پنهان از تفاوت بین مقادیر
فرضی و مقادیر واقعی به دســت میآید .با فرض آنكه سرعت گردش پول
نقد در اقتصاد رسمی و زیرزمینی برابر است ،اندازه اقتصاد زیرزمینی برآورد
میشــود .پس از برآورد اندازه اقتصاد پنهان ،با توجه به سری زمانی نسبت
درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی ،میزان فرار مالیاتی نیز به
دســت میآید .مأخذ دادهها و اطالعات مورد استفاده در این تحقیق شامل
آمار درآمدهای مالیاتی و آمارهای حجم نقدینگی و اجزای سالهای -1394
 1355و مأخذ آمار حسابهای ملی شامل درآمد ناخالص ملی ،تولید ناخالص
داخلی و رشد اقتصادی ،اداره حسابهای اقتصادی بانك مركزی بوده است.
در این پژوهش متغیرهایی که میتوانند روی اقتصاد زیرزمینی اثر داشــته
باشند در نظر گرفته شدند و ســپس مورد آزمونهای علمی قرار گرفتند.
یکی از این متغیرها بیکاری بود .با بیکاری ،ناتوانی در تأمین حداقل درآمد
كافی برای گذران زندگی از طریق فعالیتهای قانونی میتواند عامل مؤثری
در توجیه پذیرش مخاطرات و رویآوردن به فعالیتهای غیرقانونی به شمار

آید .در نتیجه ،میتوان انتظار داشت كه
مسئله
ایران همواره از قاچاق و رشد بیكاری انگیزه فعالیت در حوزههای
فعالیتهــای اقتصادی غیرمجاز و ممنــوع را افزایش دهد و از
پنهان خود آسیبهای این مسیر سبب افزایش حجم اقتصاد
شــدیدی دیده اســت .پنهان شــود .محدودیتهای تجاری
بنابراین دانستن این که نیز متغیــر دیگری اســت؛ در بعضی
چه عواملی میتواند این از كشــورها عالوه بــر محدودیتهای
تهای غیرتعرفهای
فعالیتهای زیرزمینی را تعرف های از سیاســ 
تشدید کند و باید جلوی ماننــد ممنوعیت واردات یــا صادرات
چه عواملــی را گرفت تا برخی از اقالم بهصورت كلی یا موقت،
اقتصاد پنهــان آرامتر قطع یا محدود ساختن رابطه تجاری با
شــود ،موضوع مهمی كشورهای خاص ،سهمیهبندی واردات
برای متولیــان امور به یا صادرات تعدادی از كاالها و غیره نیز
استفاده میشود .افزایش درآمد سرانه و
شمار میرود.
تأمین حداقل منابع الزم برای زندگی
میتواند انگیزه پذیرش ریسك اعمال غیرقانونی و غیررسمی را كاهش دهد و
موجب كاهش حجم اقتصاد پنهان شود .رشد سطح عمومی قیمت كاالهای
مصرفی (تورم) نیز به دالیل مختلفی میتواند به افزایش حجم اقتصاد پنهان
منجر شود .متغیر احتمالی دیگر که میتواند روی اقتصاد پنهان تاثیرگذار
باشد ،درآمد حاصل از منابع است؛ ارزیابی این متغیر بر اقتصاد پنهان با توجه
به نقش آن در اقتصاد ایران میتواند بااهمیت تلقی شــود .با افزایش درآمد
حاصــل از منابع ،بودجه جاری دولت افزایش مییابــد .این امر تورم را نیز
افزایش میدهد .با افزایش تورم تعداد خانوارهایی كه زیر خط فقر قرار خواهند
گرفت افزایش مییابد ،در نتیجه تمایل به شركت در فعالیتهای زیرزمینی
نیز باال میرود .بنابراین با افزایش درآمدهای حاصل از منابع ،انتظار میرود
كه حجم اقتصاد پنهان نیز افزایش یابد.
در متون اقتصادی یكی از مهمترین علل اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی ،نرخ
مالیاتی باال است .وضع مالیات و عوارض به شكلهای مختلف توسط دولت،
این زمینه را فراهم میآورد تا بسته به انسجام و كارآمدی نظام مالیاتی ،فرهنگ
مالیاتی موجود در جامعه و نیز نرخ مالیات و عوارض دریافتی ،پنهانســازی
فعالیتهای اقتصادی بهمنظور گریز از پرداخت مالیات و عوارض انجام پذیرد.
افزایش در اندازه بخش عمومی یا درجه مقررات سیستم اقتصادی نیز گرایش
واردشدن به بخش اقتصاد پنهان را افزایش میدهد .نتیجه مورد انتظار این
است كه با افزایش این متغیر ،اندازه اقتصاد پنهان نیز افزایش پیدا كند.

دستاورد تحقیق :مراقب حجم دولت و میزان درآمد حاصل از منابع باشیم
در این تحقیق با هدف تحلیل و شناســایی ماهیت ،اندازه و روند تغییرات اقتصاد
پنهان در ایران ،ابتدا حجم اقتصاد پنهان و ســپس عوامل مؤثر بر ایجاد و گســترش
اقتصاد پنهان مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بهدستآمده نشان میدهد كه حجم دولت و
درآمد حاصل از منابع رابطه مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند .گسترش
اقتصاد پنهان دارای برخی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی اســت .از جمله این آثار
كاهش جامعیت و دقت حسابهای ملی و آمارهای كالن و به دنبال آن ،كاهش دقت و
كارایی در برنامهریزی و سیاستگذاری است .عالوه بر آن ،گسترش فعالیتهای پنهان
موجب میشود دولت بخشــی از درآمدهای مالیاتی خود را از دست بدهد كه این امر
منجر به كاهش درآمدهای دولت و تشدید كسری بودجه میشود .از دیگر آثار گسترش
تولید زیرزمینی و فعالیتهای غیررسمی و واردات قاچاق ،تحمیل فشار بر تولیدكنندگان

176

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوچهار ،مرداد 1397

رســمی است .این امر در نهایت منجر به كاهش تولید ملی میشود .با توجه به اینكه
بسیاری از عوامل اصلی بسترساز یا توسعهدهنده اقتصاد پنهان ،نظیر ركود و بیكاری،
موانع تجاری ،فضای كسب و كار نامساعد ،عدم شفافیت و نظایر آن طی دهه گذشته
روند فزایندهای داشته است ،بنابراین احتمال گسترش اقتصاد پنهان در ایران وجود دارد.
این مسئله الزم است با توجه به آثار و تبعات زیانبار آن ،مورد توجه كافی سیاستگذاران
كشور قرار گیرد .همچنین تأكید بر حداكثر شفافیت مالی بهویژه در زمینه عملیات مالی
دولت و نظام بانكی كشــور و اجرای دقیق و كامل قوانین مبارزه با پولشویی و ارتقای
تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی در این زمینه ،كاهش موانع و محدودیتهای تجاری و نیز
مبارزه قاطع با قاچاق در تمامی سطوح و اشكال آن میتواند به كاهش گسترش اقتصاد
پنهان در ایران كمك كند.

 .......................کـتاب ضـمیـمه .......................
مصائب میلیاردرهای خیرخواه

چرا مدیرعاملهای شرکتهای بزرگ به ستارههای کمک کننده به خیریهها تبدیل شدهاند؟

توهم رشد

توهم رشد:
ثروت  ،فقر و رفاه کشورها

دیوید پیلینگ
ناشر :تیم داگن بوکز
2018

دربارهنویسنده
دیوید پیلینگ نویسنده و روزنامهنگاری انگلیسی است
که در روزنامه فایننشال تایمز کار میکند و بعد از اينكه
رئيس شعبه توکیو و بعدتر دبیر بخش آسیای این روزنامه
بوده ،اکنون دبیر حوزه افریقای فایننشال تایمز است.
مطالب او در حوزه کسبوکار ،سرمایهگذاری ،سیاست
و اقتصاد است .پیلینگ سال  1990به روزنامه فایننشال
تایمز پیوسته است.
رشد ،فرزند دوران ساختن کاال است و تولید ناخالص
داخلی در ابتدای امر طراحی شد تا تولید فیزیکی را
محاسبه کند .این شاخص با معنیدار کردن اقتصادهای
خدماتی مدرن مشکل دارد و این مسئله در کشورهای
ثروتمند که خدماتی مثل بیمه و ایجاد فضای سبز در
اقتصاد غالب است یک ایراد بزرگ به حساب میآید

تولید ناخالص داخلی ،یک معیار گمراهکننده برای رفاه
بسیاری از مسائل انسانی را نمیتوان در تعریف فعلی رشد اقتصادی گنجاند

ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

طی بیش از هفتاد ســال ،جوامع پیشــرفته جهان در یک آینه خود را درست
میکردند و عمدتا به آنچه میدیدند احترام میگذاشتند :رشد .این آینه تولید ناخالص
داخلی نامیده میشد و به روش اصلی قضاوت درباره اينكه چقدر ما  -چه در قالب
اقتصادها ،چه در قالب جوامع  -زیبا هستیم تبدیل شده است .اقتصاد  -چیزی که
تولید ناخالص داخلی در جســتوجوی محاسبه آن است  -در همه جای پیرامون
ما قرار دارد .شما نمیتوانید آن را بو یا لمس کنید اما این معیار ،صدای پیشزمینه
جهان مدرن است .این شاخص خوراک اصلی تیترهای خبری ،شبکههای تلویزیونی
تجاری و بحثهای سیاسی است .با این حال ،با در نظر گرفتن چنین مفهوم بنیادینی،
تعجبآور اينجا اســت که افراد خیلی کمی هســتند که بدانند دقیقا یک اقتصاد
چیست و چطور ما پیشرفت آن را میسنجیم .همه آنچه که میدانیم این است که
اقتصاد باید به طور مستمر مثل یک کوسه به جلو حرکت کند.
ما اقتصاد را از جنبه تولید ناخالص داخلی تعریف میکنیم( .مقصود این کتاب
این اســت که بر خالف نظر دیگران« ،اقتصاد» و «تولید ناخالص داخلی» مترادف
یکدیگر هســتند چراکه ما اقتصاد را با انــدازه تولید ناخالص داخلی آن تعریف
میکنیم .اقتصاد همچنین گاهی به شکل «درآمد ملی» هم ظاهر میشود .رشد تولید
ناخالص داخلی هممعنی رشــد اســت ).در دوران مدرن و بر خالف هشدارهای
مبدعان این دوران ،تولید ناخالص داخلی به معیاری برای رفاه یک کشــور تبدیل
شده است .اگر یک اقتصاد در حال رشد باشد ،آنگاه همه چیز باید روبهراه باشد.
اگر اقتصاد در حال کوچک شدن باشد ،آنگاه نباید خیلی همه چیز میزان باشد.
اما آینهای که ما در ابتدا از درون آن شروع به نگاه کردن به اوضاع کردهایم ،مثل
یک شــهربازی یا بازار مکاره متنوعتر از آینه حمام خانه است .تصویری که این
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آینه منعکس میکند به طرز فاحشــی دستکاری میشود و بیشازپیش با واقعیت
ناسازگار است .آینه اقتصادی ما شکسته است.
ما در یک «عصر خشم» زندگی میکنیم که با واکنش منفی عمومی و پس زدن
موسسات و ایدهآلهای سابقا ارجمند تعریف میشود .این واکنش منفی شامل خود
لیبرالیسم غربی نیز میشود .در امريكا همین قضیه به برآمدن دونالد ترامپ منجر
شده است .بریتانیا به برگزیت (خروج این کشور از اتحادیه اروپا) رای داده است
و در اروپا ،احزاب غیرمعمول ،هم از جناح راست و هم از جناح چپ ،وضع سابق
را متزلزل کردهاند .تالطمهای سیاسیای هستند که باعث شورشهای عمومی شوند؛
از هند و برزیل گرفته تا فیلیپین و ترکیه.
درباره اينكه چه چیزی باعث خشــم عمومی در این کشــورها شده ،شرح و
تفسیرهای زیادی ارائه شــده که هر کدام مدعی هستند بهتر وضعیت را توضیح
میدهند اما همه به وسیله معیارهای متداول قضاوت میکنند ،نه معیارهایی غنیتر.
با این حال ،یک نخ مشــترک بین همه آنها هســت؛ مردم نمیبینند که واقعیت
زندگیهای خود در تصویر رســمی انعکاس ميیابد؛ تصویری که عمدتا به وسیله
اقتصاددانان کشیده میشود .برخی از عواملی که در این واکنش منفی نقش دارند از
مسئله هویت ،احساس درماندگی و ناتوانی ،کمبود پول برای تامین هزینه مسکن،
نبود جامعه و عصبانیت در برابر سیاستهای پولی و ظهور سطوحی از نابرابری
نشئت میگیرد .برخی عوامل از این واقعیت ناشی میشود که تعریف ما از «رشد»
و «اقتصاد» دیگر با تجربه زیسته مردم همخوانی ندارد .این کتاب قصد دارد شکاف
بین آنچه متخصصان درباره زندگی ما میگویند و آنچه را كه زندگی ما واقعا به
آن میماند ،پر کند.

کتاب ضمیمه

با اينكه تقریبا هر کسی اصطالح «تولید ناخالص داخلی» را شنیده ،معدود افرادی
میدانند این شاخص در حدود سالهای دهه  1930میالدی ابداع شد تا ابزاری باشد
برای محاسبه رکود بزرگ و سپس روزآمد شد تا راهی باشد به منظور آماده شدن
برای جنگ جهانی دوم .اولین چیزی که باید دریافت این اســت که اقتصاد یک
پدیده طبیعی نیست و یک حقیقت نیســت که بخواهد کشف شود .قبل از سال
 ،1930اقتصاد در عمل وجود نداشت .این یک چیز ساخته دست بشر است؛ مثل
پشمک ،بیمه خودرو یا حسابداری دوطرفه (حسابداری مدرن با دو ستون بدهکار
و بستانکار).
اگر تولید ناخالص داخلی یک انســان میبود ،نسبت به اخالقیات بیتوجه یا
حتی کور بود .این شاخص تولیدات از هر نوع ،خوب یا بد را به حساب میآورد.
تولید ناخالص داخلی آلودگی را بهخصوص اگر الزم باشــد شما پول خرج پاک
J Jنیاز به مصرف بیانتها
کردن آن کنید دوست دارد .این شاخص جرم و جنایت را دوست دارد چون شیفته
همه ما به طور غریزی احســاس میکنیم که چیزی اشتباه است .اما نمیتوانیم
درگیر شدن نیروهای زیاد پلیس در این ماجراها و تعمیر کردن پنجرههای شکسته
آن را با انگشــت نشــان بدهیم .بحران مالی سال  2008نشــانه نهایی این بود که
بعد از وقوع جرایم اســت .تولید ناخالص داخلی طوفان کاترینا را دوست دارد و
اقتصادها به ما پشــت کرده بودند .در آستانه سقوط موسسه مالی «لمان برادرز» و
با جنگها کامال راحت اســت .لذت میبرد از محاســبه روی هم انباشته شدن
آغاز رکود در ظاهرا تمام جهان غرب ،پرستش و عشق وافر به رشد باعث شده بود
اسلحهها ،هواپیماها و بمبها در زمان درگیریها و سپس لذت میبرد از شمردن
ما اقتصادهایمان را تحسین و ستایش کنیم .افرادی نظیر الن گرینسپن ،رئيس فدرال
تمام تالشها برای بازسازی شهرهای تخریبشده حاصل از ویرانیهاي تکاندهنده.
رزرو ،میگفت همه چیز به خوبی و خوشی پیش میرود و اينكه بازارها را باید
تولید ناخالص داخلی در شــمردن وارد است اما در قضاوت درباره کیفیت بسیار
تنها به حال خود واگذاشت تا ثروتی بیشتر از همیشه خلق کنند.
ضعیف عمل میکند .اصال راهورسم پشت میز غذا خوردن را بلد نیست؛ برای تولید
در واقع ،محاسبات استاندارد به ما درباره اينكه چطور رشد ایجاد میشود چیز
ناخالص داخلی شامی که با سه چنگال سرو شود همان قدر ارزش دارد که شامی با
زیادی نمیگفتند :اينكه این رشــد بنا شده بود روی بدهی در حال فوران خانوارها
و روی زیرکانهترین مهندســی مالی (میتوان آن را «احمقانهترین» هم خواند) تا
یک چاقو ،یک چنگال و یک قاشق سرو شود.
تولید ناخالص داخلی مادی و پولدوســت است؛ شمردن نقل و انتقاالتی را که
آن موقــع از جانب رئيسبانکهایی که دیوانه پاداشهایی بودند که هيئتمدیره
در آن پولی دســت به دست نمیشــود قابل نمیداند .این شاخص کار در خانه را
به آنها میداد .از اقتصادهای پیشرفته این انتظار میرفت که به یک سعادت ابدی
دوســت ندارد و از همه فعالیتهای داوطلبانه پرهیز میکند.
جدیدی دست پیدا کرده باشند که تحت عنوان «تعادل بزرگ»
در کشــورهای فقیر ،این شــاخص با حســاب آوردن بسیاری
شــناخته میشد؛ در این وضعیت ،رونقها و رکودهای اقتصادی
از تالشهای انســانی و حجم زیــادی از کارهایی که خارج از
صرفا پدیدههایی بودند که به وسیله تکنوکراتهای باهوش به
اقتصاد پولیشــده انجام میشــود مشــکل دارد .تولید ناخالص
تاریخ محول شــده بودند و در ایــن وضعیت تعادل بزرگ اگر
برای اينكه
داخلی میتواند یک بطری کوکاکوال در یک سوپرمارکت را
بازارها با ابزارهای خودشان تنها گذاشته میشدند ،همیشه به
در
ما
اقتصادهای
بشمارد اما تاثیر اقتصادی دختری را در اتیوپی که کیلومترها راه
وضعیت خوشایند تعادل ختم میشدند.
مسیرحرکتبه
پرزحمت را طی میکند تا از شــیر کنار یک دیوار آب بردارد
رشــد اقتصادی نه به مــا درباره نابرابــری فرایندها چیزی
جلوباقیبمانند،
نمیتواند محاسبه کند.
میگوید ،نه درباره بیتعادلی عظیم جهانی .امريكا کسری تجاری
باید بیثبات و
ناپایدار باشیم.
رشد فرزند دوران ساختن کاال است و تولید ناخالص داخلی
عظیمی در برابر کشــورهای خاورمیانهای صادرکننده نفت و
اقتصادهای
اساس
در ابتدای امر طراحی شد تا تولید فیزیکی را محاسبه کند .این
چین دارد و هردوی این کشورها مازاد تجاری خود را با خرید
مدرن این است
شاخص با معنیدار کردن اقتصادهای خدماتی مدرن مشکل دارد
اوراق قرضه خزانهداری امريكا دوباره به گردش درمیآورند.
که میل و اشتیاق
و این مسئله در کشــورهای ثروتمند که خدماتی مثل بیمه و
چینیها بهشدت در حال قرض دادن پول به امريكاییها هستند
ما برای کاالها
نامحدود باشد .با
به این منظور که بتوانند پول کافی داشته باشند تا در کارخانههای
ایجاد فضای ســبز در اقتصاد غالب اســت یک ایراد بزرگ به
های
ب
قل
حال،
این
حســاب میآید .تولید ناخالص داخلی میتوانــد تولید آجر،
جهان کاالهای خودشــان را بسازند .این همان چیزی است که
ما گواهی میدهد
میلگرد فوالدی و دوچرخه را حســاب کند  -چیزهایی که
گرداب رشــد چرخوفلکی و پشتسرهم را ایجاد کرده است.
که این مسیر به
میتواند جلویتان بگذارید  -اما در تالش برای به شمار آوردن
سالها بعد ،بسیاری از کشــورهای غربی بهخصوص در اروپا،
جنون ختم میشود
فعالیت آرایشگران ،جلسات روانکاوی یا دانلود موسیقی ،خیلی
هنوز درگیر رساندن اقتصادهای خودشان به وضعیت اقتصادی
روشن مسائل برایش مبهم و نامشخص میشود .با اصولی که ما
قبل از سال  2008هستند .قسمت اعظم رشد اقتصادیای که در
برای محاسبه رشد داریم ،یک آنتیبیوتیک فقط چند پنی میارزد ،حتی با در نظر
گرفتن اينكه یک قرن پیش یک میلیاردر مبتال به بیماری سفلیس ممکن بود برای
هفت روز زندگی بیشتر نیمی از ثروتش را بدهد.
تعریف ما از اقتصاد خیلی خالصه باید بگوییم که کامال خامدســتانه اســت.
همانطور که یک نفر سرسری و خودمانی به نویسنده این کتاب گفت« :اگر شما
یک ساعت در ترافیک گیر کنید ،به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کردهاید.
اگر شــما به خانه یک دوســت بروید تا به او کمک کنید ،این کارتان در رشد
تاثیری ندارد ».او میگفت «همه آنچه که باید بدانید» همین است .به امید اينكه او
در اینباره اشتباه کرده باشد ،امیدوارم به خواندن ادامه دهید.
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سفارشهایی را برای راحتی صندلی آنها ارائه میکند ،فهرستی از موارد گوناگونی را
سالهای قبل وجود داشته ،مشخص شده که یک توهم بوده است.
پیشنهاد داده که باید هر مسافری داشته باشد .این فهرست شامل پرترهای از حیوان
یک مشکل رشــد این اســت که نیاز به تولید بیانتها دارد و به همراه خود،
خانگی شــما با لباسهای نجیبزادگان قرن هفدهمی ( 49دالر) ،سری به شکل
نیازمند مصرف بیانتها است .اگر ما چیزهای بیشتر و بیشتری نخواهیم و تجربه
سنجاب ( 24.95دالر) ،یک مجسمه میمون جنگلی با اندازه طبیعی ( 129دالر) و
خرج کردن بیشتر و بیشتری را نداشته باشیم ،رشد در نهایت از کار خواهد ایستاد.
برای اينكه اقتصادهای ما در مسیر حرکت به سوی جلو باقی بمانند ،ما باید بیثبات
مهمتر از همه ،لبهای الستیکی برای سگ شما ( 29.95دالر) .وقتی اقتصاددانان
میگویند که مشکل کنونی جهان به وسیله کمبود حاد تقاضا ایجاد شده است ،فرد
و ناپایدار باشیم .اساس اقتصادهای مدرن این است که میل و اشتیاق ما برای کاالها
باید بپرسد که چه چیز دیگری ما ممکن است بخواهیم.
نامحدود باشد .با این حال ،قلبهای ما گواهی میدهد که این مسیر به جنون ختم
از زاویه نگاه اقتصاددانان ،جهان هرگز این چنین در وضعیت خوبی قرار نداشته
میشود.
و قدرت خرج کردن ما هرگز اینچنین عظیم نبوده است .امريكا از اولین باری که
چندین سال پیش ،مجله طنزآمیز و انتقادی «آنیون» (در انگلیسی به معنای پیاز)
مجموعه حسابهای ملی آن در سال  1942منتشر شد ،بیوقفه در حال رشد کم یا
مطلبی چاپ کرد درباره چن هســی ِن ،یــک کارگر خیالی چینی که «چرندیات
زیاد بوده است .این امر برای بریتانیا و بیشتر اروپا نیز صادق است .بعد از وقفهای
پالستیکی» تخیلی برای امريكاییهای بیحوصله تولید میکرد .این مطلب که به
که در پی سقوط مالی سال  2008اتفاق افتاد ،بیشتر اقتصادها خط سیر روبهباالی
سبک واقعی «آنیون» نوشته شده بود در حدفاصل مرز آزارندگی قرار داشت اما در
خود را احیا کردند ،البته با سرعتی آرامتر .بنابراین حتی اگر رشد کند شده باشد،
عین حال ،گوشتش از استخوان یک مسئله واقعی بریده شده بود .چن مدام سرش
اقتصادهای ما هرگز بزرگتر از این نبودهاند .اگر رشد تجمعی شاخصی برای رفاه
را تکان میداد چون تاســف میخورد از حجم چشمگیر چیزهای بالاستفاده که
باشد ،پس ما هرگز نباید این چنین رضایت خاطری در گذشته میداشتیم.
از او خواســته شده بود بسازد؛ چیزهایی از خردکن ساالد و دستگاه تحویلدهنده
یک مشکل روشن با اعتماد داشتن بیش از اندازه به رشد این است که ثمرات آن
کیسه پالستیکی گرفته تا مایکروویو پخت املت ،برگههای یادداشت شبتاب،
هرگز عادالنه تقسیم نمیشود .تخمین استاندارد ما از درآمد میانگین  -یا رفاه  -با
ســبد لوازم خرد منزل با طرح کریسمس ،جعبههای لنز چشم با طرح حیوانات و
اندازهگیری اندازه اقتصاد یک کشور و تقسیم آن بر تعداد افرادی که در آن زندگی
قالبهای دیواری برچسبدار .او با تمسخر میگفت« :و من همچنین میشنوم که
میکنند به دست میآید .میانگینها یک تله هستند .آنها بهشدت گمراهکنندهاند.
وقتی آنها دیگر یک قلم کاال را نمیخواهند ،خیلی راحت میاندازندش دور؛ کاری
روســای بانک بیشــتر از حامیان آنها پول درمیآورند و حامیانشان نیز بیشتر از
هدردهنده و قابل سرزنش .چرا تقاضا برای این همه وسایل آشپزخانه؟ من داشتن
بیکارها پول درمیآورند .با در نظر گرفتن افراطیترین وضعیت
یک ماهیتابه توگود خوب ،یک پلوپز ،یک کتری چای ،چند
ممکن اســت ،اگر کل کیک اقتصادی یک کشــور ثروتمند
ظرف آشــپزخانه ،چینی خوب ،یک قوری با چایصافکن و
نصیب یک نفر شــود و هیچ چیزی به دیگران نرسد ،آن گاه
شاید یک فالسک را درک کنم ولی همه این چیزهای اضافی
را امريكاییها کجا میگذارند؟ چند بار شما از یک نگهداری
یک فرد معمولی و میانگین آن جامعه این طور نشان داده شود
ناخالص
تولید
عمومی تاکو (یک نوع غذای مکزیکی به شــکل نان که درون
که وضعیت خیلی خوبی دارد و از آن راضی است .اما یک فرد
داخلی طوفان
نوعی ممکن است تا حد مرگ گرسنه باشد.
آن مخلفاتش ریخته میشود) استفاده میکنید؟ گفته میشود “اوه،
کاترینا را دوست
دنیای واقعی وضعیتی این طور افراطی ندارد  -البته کشوری
من واقعا به این الک نقرهای خاص نیاز دارم ”.خفه شو امريكایی
دارد و با جنگها
احمق!»
مثل کره شــمالی را باید اســتثنا در نظر گرفت  -اما حتی در
کامال راحت است.
از
برد
ی
م
لذت
کشــورهایی مثل امريكا ،میانگینها میتوانند به طرز فاحشی
اعصاب چن خرد میشــد چون بیشتر ما در دنیای ثروتمند
محاسبه روی
دور از حقیقت باشند .اجازه بدهید فقط برای یک لحظه تصور
میدانیم که به طور مســتمر در حال خریدن چیزهایی هستیم
همانباشته
کنیم که بخش زیادی از ثروتی که هر سال ایجاد میشود نصیب
که هرگز نمیدانســتیم به آنها نیاز داریــم و هرگز دوباره از
شدن اسلحهها،
فقط یک درصد یا حتی  0.1درصد امريكاییها میشود؛ یعنی
آنها استفاده نمیکنیم .تبلیغات و چشموهمچشمی با دوستان و
هواپیماها و بمبها
ها
ی
درگیر
زمان
در
همسایگانمان ما را به خرید بیشتر و بهروز کردن مدام وسایلمان
 16هزار خانواده که ســهم آنها از ثروت ملی از ســال 1980
و سپس لذت میبرد
تاکنون چهار برابر شــده است .آنها اکنون از قطعه بزرگتری
وامیدارد .تا زمانی که شما در حال خواندن این کتاب هستید،
از شمردن تمام
از کیک اقتصادی امريكا نســبت به همتایــان خود در عصر
تلفن همراه «آیفون  »5من یک جوک خواهد بود .ما همچنین
تالشها برای
بهاصطالح طالیی امريكا در اواخر قــرن نوزدهم بهرهمندند.
میدانیم که کاالهایی مثل ماشــین لباسشویی و تستر آگاهانه
بازسازی شهرهای
شده
ب
تخری
اگر اقتصاد کشور شما رشد کند تنها به این علت که ثروتمندان
ساخته شدهاند تا ما بیشتر مصرف کنیم و در نتیجه ،ما همچنان
حاصل از
ثروتمندتر شــوند و اگر شما سختتر و سختتر کار کنید تا
در چرخه هرگز پایانناپذیر مصرف بیشتر خرید خواهیم کرد.
ویرانیهاي
فقط اســتانداردهای زندگیتان در همان سطح قبلی باقی بماند،
آن نوع چیزهایی که چن میســازد مســخره و احمقانه به
تکاندهنده
آنگاه از خود خواهید پرســید دقیقا همه این رشد نصیب چه
نظر میرســند .اما آنها خیلی از تخیل دور هســتند .کاتالوگ
کسی میشود؟
مرکز خرید «اســکایمال» که به مسافران خطوط هواپیمایی
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ما حکم میراننــد .اما آنها دقیقا چه معنــیای میدهند؟ اگر
این امر مخصوصا از وقتی صادق اســت که پژوهش پشــت
متخصصان سیستمی طراحی کنند که به ما در فهم واقعیتهایمان
پژوهش نشان میدهند که خوشبختی مردم نه به ثروت صرف
اگر تولید ناخالص
کمک نکند ،پس دولت نیز بــدون یک معیار قابلاعتماد که
آنها بلکه بیشتر به ثروت در ارتباط با پیرامون آنها بستگی دارد.
انسان
یک
داخلی
بتواند با آن جامعه را درک کند رها خواهد شــد .و اگر آنچه
در یکی از آزمایشهایی که در مقالهای علمی با عنوان «میمونها
میبود ،نسبت به
محاســبه میکنیم اشتباه یا ناکافی باشــد ،پس آنچه ما از نظر
پرداخت نابرابر را برنمیتابند» نتایج آن منتشر شد ،دو میمون
اخالقیات بیتوجه
جهتیابی و سیاستگذاری تعیین میکنیم نیز اشتباه و ناکافی
یک
از تیره شنلپوشیان ابتدائا برای انجام یک وظیفه یکسان
یا حتی کور بود .این
شاخص تولیدات
خواهد بود .دولتها سیاستها را تعیین میکنند برای به بیشترین
خیار جایزه میگرفتند و از اين جایزه خود کامال راضی بودند.
خوب
نوع،
هر
از
حد رساندن تولیداتی که محاسبه میشوند .طی دههها این کار به
اما وقتی یکی از میمونها متعاقب آن وظیفه ،یک خوشه انگور
یا بد را به حساب
معنی به بیشترین حد رساندن رشد بوده است.
جایزه گرفت ،میمونی که مثل سابق خیار گرفته بود عصبانی شد
میآورد
نخستوزیرهای سابق انگلستان ،تونی بلر و دیوید کامرون،
و آنچه را که قبال برایش خشنودی به بار آورده بود پرتاب کرد
هردو پروژههایی را تعریف کردند تا رفاه را به عنوان پدیدهای
به ســوی کسی که خیار را به او داده بود .اقتصاد میمونها رشد
همتراز با رشــد اقتصادی در نظر بگیــرد .با اينكه این تالشها
کــرده بود چرا که انگور بهتر از خیار بود .اما نابرابری حاصل
بهتدریج در میان مردم محو شــد ،آنها شروع کردند به تغییر
از آن رشــد ،تنها باعث ایجاد یک نارضایتی شده بود .انسانها
بحثهایی که روی چگونگی فکر کردن سیاستگذاران به اقتصاد تاثیر میگذاشت.
هم مشابه آنها هستند .وقتی به کارکنان دانشگاه کالیفرنیا اطالعاتی درباره دستمزد
برای مثال ،بریتانیا تالش کرد به ســمتی حرکت کند که خدمات عمومیای مثل
همکارانشان داده شــد ،دریافتن اينكه به آنها کمتر از میانگین پرداخت میشده،
بهداشت و آموزش به وسیله معیارهای اقتصادی رایج کمتر شمارش شود.
ناگهــان تبدیل به رضایت کمتر و افزایش این احتمال شــده بود که به دنبال کار
در فرانسه ،نیکال سارکوزی که یک رئيسجمهور راستگرای متمایل به مرکز
جدیدی بگردند .نگرش آنهایی که باالتر از میانگین دستمزد میگرفتند با آسودگی
بود و به خاطر دوز و کلک ســوار کردن روی بنیانهای سرمایهداری در عرصه
خاطر تغییری نکرد.
عمومی شناخته شد« ،کمیسیون محاسبات عملکرد و پیشرفت اقتصادی اروپا» را
پس رشد اقتصادی تا حدی تاثیر میگذارد روی افرادی که باید همیشه خود را
تاسیس کرد .در مقدمهای که برای سند نهایی این کمیسیون نوشت ،او اعالم کرد:
در کنار همسایگان خود ببینند .تصور کنید که شما به رستورانی بروید که گارسن
«ما رفتار خود را نخواهیم توانســت تغییر بدهیم مگر اينكه روشهای محاسبه
یا آشپز آنجا از شما مشتریانش حقوق بیشتری بگیرند .در این صورت دیگر کسی
کارایی اقتصادی را تغییر بدهیم ».او میگفت کارشناسانی که دیگر اقتصادهای ما را
آنجا نخواهد رفت .ثروت نسبی شما بستگی به فقر نسبی کس دیگری دارد .و برای
درست محاسبه نمیکنند ،رفاه ما را در معرض خطر قرار میدهند .او نوشت« :ما
همین اســت که برای جلوتر رفتن سریعتر و ســریعتر در چرخ عصاری ،ناراحتی
میدانیم شــاخصهای ما محدودیتهایی دارند اما به استفاده از آنها ادامه میدهیم  ...ما
وجدان در افراد به وجود میآید و باعث میشــود اقتصاد رو به جلو حرکت کند
یک نوع پرستش دادهها را ایجاد کردهایم و اکنون در آن محصور شدهایم».
بدون اينكه ما را خوشحالتر و سعادتمندتر کند .اگر یک گارسن رستوران سالی
ســارکوزی که این جمالتش باعث ایجاد نارضایتی عمومی در سرتاسر جهان
 100هزار دالر دستمزد بگیرد ،شما باید  200هزار دالر بگیرید تا او بتواند برای
شد ،نوشت« :خطر اينجاست که مردم بهطور غریزی درمییابند که سرشان کاله
شما غذا درست کند .اگر او  200هزار دالر درآمد داشته باشد ،شما باید  400هزار
گذاشته میشود .به همین دلیل است که شکافی به وجود میآید بین فهم کارشناسانی
دالر بگیرید و همین الی آخر.
کــه به دانش خود اطمینان دارند و فهــم مردمی که تجربه آنها از زندگی کامال
این امر همیشه صادق نیست .برای هزاران سال ،هیچ کس حرفی از رشد نشنیده
ناسازگار با مطلبی است که دادهها به آنها میگویند .این شکاف خطرناک است
بود .اقتصادهای کشاورزی اساسا ایستا بودند .فقط با انقالب صنعتی انسان قادر شد،
چون شهروندان در نهایت باور خواهند کرد که سر آنها کاله گذاشته شده است.
در ابتدا آهســتهتر ،که تولید خود را سال به سال افزایش دهد .به همین دلیل بود
هیچ چیزی برای دموکراسی خطرناکتر از این امر نیست».
که بریتانیا ،اروپا و سپس امريكا و استرالیا و نیوزیلند بهتدریج شروع به جلو زدن
از دیگران کردند و اقتصادهای آســیا ،افریقا و امريكای التین را که هنوز اقتصاد
J Jتفاوت رشد با سرطان
کشاورزی در آنها غالب بود ،پشت سر گذاشتند.
ما در جامعهای زندگی میکنیم که در آن ،مقام کشیشــی اقتصاددانانی که از
اگر رشد یک مفهوم نسبتا جدید برای جوامع انسانی است ،پس اقتصاد نیز حتی
نظر فنی آموزش دیدهاند ،فرمولهــای ریاضی غیرقابلفهمی دارند که چارچوب
یک مفهوم جدیدتر است .قبل از ابداع تولید ناخالص داخلی ،تعریف اينكه یک
بحث عمومی درباره مســائل اقتصادی را تشکیل میدهند .در نهایت ،اقتصاددانها
اقتصاد چیست ،حتی اگر میخواستید آن را تعریف کنید ،بسیار سخت بود.
هستند که تعیین میکنند ما چقدر میتوانیم برای مدارس ،کتابخانههای عمومی و
ارتشهای خود پول خرج کنیم ،چقدر بیکاری قابل قبول است و آیا درست است
J Jخطر برای دموکراسی
ُ
که پول چاپ کنیم یا به بانکهای اسرافکار کمک مالی کنیم یا نه.
حاال همه با مفاهیم اقتصاد و رشــد اقتصادی خیلی بیشتر اخت هستیم .کسی
ایــن گفته بیل کلینتــون که «این اقتصاد اســت ،احمق» به ایــن معنی بود که
ممکن اســت تا حدی پیش برود که بگوید این مفاهیم هستند که بر زندگیهای
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توهم رشد

ناپایداری از مصرف شویم و نیز سطوحی از انتشار گاز دیاکسید
کربن که کل کره زمین را که ثروت نیز به آن وابسته است به
خطر بیندازد .تنها از نگاه اقتصاددانها گسترش بیپایان به چشم
یک حسن و امر نیک نگاه میشود ،وگرنه در زیستشناسی نام
این پدیده را سرطان میگذارند.
راهنمایی کردن شما با احتیاط و مالیمت در میان مسائل فنی
تولید ناخالص داخلی یکی از اهدافی بوده که ما در نوشــتن این
کتاب داشتهایم .به همین ترتیب ،یکی دیگر از هدفها شرح و
بسط دادن جایگزینهای ممکن  -که هیچ کدام کامل نیستند -
برای محاسبه ثروت ،برابری و پایداری شاخصهای «رفاه ذهنی»
است که به معنی خوشبختی برای شما و من است.

رایدهندگان فقط به وضعیت اقتصاد توجه نشــان میدهند .در
آن زمان ،این حرف چیزی بیش از ذرهای از حقیقت را در خود
شمانمیتوانید
داشــت .با اينكه تعداد کمی میتوانستند تعریفی دقیق از اينكه
آن را بو یا لمس
اقتصاد واقعا چیســت ارائه کنند ،بسیاری از افراد بر اساس فهم
کنید اما این
خود از اينكه چطور اقتصــاد کار میکند رای دادند .این امر بر
معیار ،صدای
به
پایه تجربه شخصی بود :آیا شــغلهای آنها مشاغل مطمئنی
پیشزمینهجهان
مدرن است .این
نظر میآمدند و آیا بازپرداخت وامهای مسکن آنها قابل تحمل
شاخص خوراک
بود .اما دو فصل از اقتصاد در آن دوران وضعیتی بسیار غبارآلود
اصلیتیترهای
و مبهم داشــت و شبیه به رشــد منفی به نظر میرسید  -یعنی
خبری،شبکههای
منطبــق با تعریفی فنی از رکود بود  -و همین امر میتوانســت
تلویزیونیتجاری
و بحثهای
کافی باشــد برای اينكه یک ِسمت سیاســی را زیر خاک دفن
سیاسی است.
کند .رایدهندگان به وسیله یک مفهوم انتزاعی به نفع اهداف
با این حال ،با در
J Jاولین تالشها برای تعیین ابعاد اقتصاد
سیاستمداران مورد استفاده قرار گرفته بودند.
نظرگرفتنچنین
در بیشــتر بخشهای تاریخ بشر تالش برای اينكه ما معموال
احســاس
اســت.
کرده
از آن زمان تاکنون ،چیزهایی تغییر
مفهومبنیادینی،
تعجبآوراينجا
چه چیزی را به عنوان «اقتصاد» مورد ارجاع قرار میدهیم کامال
منفــیای که ما اکنون آن را حس میکنیم این اســت که مردم
خیلی
افراد
که
است
یک جعبه سیاه بوده است .مسلما ،برای هزاران سال ،مفهوم یک
متوجــه اقتصاددانان و پیامدهای نادرســتی کار آنها در زندگی
کمیهستندکه
اقتصاد اصال وجود نداشته است .برای این مدعا دستکم دو دلیل
خود میشوند .این امر میتواند بسیار رهاییبخش باشد .همچنین
بدانند دقیقا یک
هست؛ اوال ،قبل از انقالب صنعتی در قرن هجدهم میالدی ،واقعا
میتواند بسیار خطرناک باشد .ما نمیخواهیم کسانی که تخصص
اقتصاد چیست و
چطورماپیشرفت
ندارند پلهای ما را بسازند ،هواپیماهای ما را به پرواز درآورند
چیزی به نام رشد اقتصادی وجود نداشته است .رشد اقتصادی یک
سنجیم
ی
م
را
آن
اقتصاد را به جایی بسیار دلتنگکننده تبدیل کرد .تولید جوامع
یا عملهای جراحی باز قلــب را انجام دهند .آیا ما میخواهیم
کشــاورزی کامال بنا به کارکرد آنها ثروت را ایجاد میکرده
کســانی که اقتصاد نمیدانند اقتصادهای ما را اداره کنند .مشکل
است .اگر باران خوب میآمده محصول هم خوب بوده و جامعه
موجود با اقتصاددانان این است که آنها غالبا مدعی دقت علمیای
ثروت داشته و اگر باران خوب نمیآمده ،محصول هم خوب نبوده است .در جهان
میشوند که در کارشان به نظر نمیرسد .آنها همچنین به زبانی حرف میزنند که
پیشاصنعتی ،فاصله بهرهوری عظیمی بین یک منطقه تا منطقه دیگر وجود داشت.
انعکاس تجربه زیسته مردم در آن وجود ندارد .به همین دلیل است که بسیار اهمیت
بیشتر مردم صرفا قوت بخورونمیری به دست میآوردند .بنابراین اندازه اقتصاد یک
دارد شهروندان مبانی زبان اقتصاددانان را بیاموزند تا ابزارهای تحلیل چیزی را که
منطقه عمدتا با اندازه جمعیت آن تعیین میشد .در سال  1000پیش از میالد ،چین
به آنها گفته میشــود در اختیار داشته باشند و اگر الزم بود تغییر در آن چیزها را
و هند نیمی از توليد اقتصادی جهان را دربر میگرفتند و این سهم تا  600سال بعد
مطالبهکنند.
دستنخورده باقی ماند (و ممکن است دوباره این سهم در آینده برقرار شود.).
حامیان تولید ناخالص داخلی میگویند که این شاخص هرگز به معنی انعکاس
دوما ،در دوران پادشــاهها  -بهخصوص آنهایی که به اندازه کافی خوششانس
رفاه نبوده اســت .نقد این شاخص بابت اينكه همه امور مهم در زندگی را در خود
بودند که خود را انتخابشده از آسمانها معرفی کنند  -آنچه در اقتصاد وسیعتری
جای نمیدهد مثل این است که ما مدعی شویم یک متر نواری به ما درباره وزن یا
رخ میداد نگرانی عمدهای به حساب نمیآمد .برای یک پادشاه خودکامه ،تمایزی
شخصیت ما چیزی نمیگوید .اگر اقتصاد صرفا یک مفهوم دیگر بود ،یکی از مفاهیم
بین ثروت متعلق به او و آنچه متعلق به رعایا بود وجود نداشت .با در نظر گرفتن
زیادی که ما برای قضاوت درباره اينكه چطور به عنوان جوامع عمل میکنیم ،این
حرف میتوانست یک جواب دندانشکن باشد .اما رشد اقتصادی به یک بتانگاره
این نبود تمایز بین ثروت پادشــاه و ثروت ملت ،فضــای کمی برای چیزی وجود
و یک معیار برای چیزهایی تبدیل شده است که ما انتظار داریم مورد توجه قرار
داشت که بخواهیم آن را اقتصاد بنامیم .در این جوامع ،غیر از تامین پول مورد نیاز
بگیرند و تبدیل شده اســت به جایگزینی که در حال قربانی کردن همه چیز در
برای دســتگاه مجلل پادشــاهی ،چیز دیگری که باید برای آن تامین مالی صورت
میگرفت فقط جنگ بود .یک ملت فقط در صورتی رشد میکرد که سرزمینهای
مقابل آن هســتیم .به ما گفته میشــود که در رفتن به دنبال رشد ،باید ساعتهای
جدیدی را به تســخیر خود درآورد .اگر پادشــاه میتواند ارتشی را گرد آورد که
طوالنیتری کار کنیم ،خدمات عمومی را کاهش دهیم ،نابرابری بیشتر را بپذیریم،
بتواند قلمروهای جدید را تصاحب کند ،ثروت ورمکرده ملی افزایش مییافت .اما
از حریم خصوصی چشم بپوشیم و اجازه بدهیم که رئيسبانکهای «خالق ثروت»
شــما چطور میتوانستید بگویید آیا ملت میتواند از پس این هزینهها برآید یا نه؟
آزادانه زمام امور را در اختیار داشــته باشند .اگر طرفداران محیطزیست درست
اولین کوششها برای طبقهبندی اندازه یک اقتصاد به وسیله نیاز به محاسبه توانایی
بگویند ،رفتن به دنبال رشد بیپایان میتواند حتی موجودیت بشر را تهدید کند ،تنوع
پادشاهی برای دستمزد دادن به سربازانی که در جنگ شرکت میکردند انجام شد.
زیستی ما را به یغما برد و وضعیت زندگی ما را متحول کند تا جایی که وارد سطوح
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از سلطنت  -یک عمل عمیقا دموکراتیک بود.
در فرانسه هم همین طور بود؛ در سال  ،1781ژاک ن ِ ِکر ،وزیر سوئیسی امور مالی
آدام اســمیت نیز در کتاب «تحقیقی پیرامون ماهیت و اسباب ثروت ملل» که
لوئی شــانزدهم« ،گزارش به شاه» را ارائه کرد که اولین تالش برای ارزیابی جدی
امور مالی فرانسه بود .نکر که پیش از آن یک مدیر بانک بسیار موفق بود ،نشان
اولین بار در سال  1776منتشر شد ،کار را به دو بخش مولد و غیر مولد تقسیم کرد.
او در کتابش نوشت که اگر یک دستگاه سلطنتی خدمتکاران و کارگران زیادی
داد وضعیت مالی فرانسه در سالمت کامل است .گفته شد درآمدها که در مجموع
داشته باشد و یک ارتش نیروی زمینی و نیروی دریایی هم به آن خدمت کنند ،باز
به رقم هنگفت  10میلیون لیور رسیده بود از مخارج بیشتر بود .هدف اصلی گزارش
هم جزو نیروی کار غیر مولد به حساب میآید.
ذکر این بود که نشان دهد فرانسه بهراحتی میتواند از پس مخارج درگیر شدنش در
آنچه تمام این تالشهای اولین برای محاســبه ثروت ملی را به یکدیگر وصل
جنگ استقالل امريكا که در تضاد با منافع بریتانیا بود برآید .نکر که ثروت خود
میکنــد ،این اســت که همه آنها ســعی میکردند چیزی را محاســبه کنند که
را از سفتهبازی به دست آورده بود ،میخواست نشان دهد وضعیت مالی فرانسه به
اقتصاددانان امروزه آن را مرز تولید مینامند؛ یعنی مرز بین فعالیتهایی که باید در
قدری مستحکم است که میتواند بهراحتی برای تامین مالی مداخالت جنگی خود
محاسبه ثروت به شمار بیایند با فعالیتهایی که نباید به شمار آیند .خالصه اينكه
پــول قرض بگیرد .با این حال ،آنچه «گزارش به شــاه» با زرنگی جا انداخته بود،
آنها تالش میکردند به ســوالی پاسخ دهند که هنوز امروزه نیز پرسیدنش بامعنی
این بود که در همان موقع هم فرانســه بهشدت زیر قرضهایی بود که نکر درست
است :دقیقا اقتصاد چیست؟ در دفتر کل حسابداری اقتصاد یک کشور ،پادشاه باید
کــرده بود .به این ترتیب ،یکی از اولین تالشها برای منعکس کردن میزان دارایی
حسابهای ملی ،مجموعه تخیالت و داستانهای ساختگی بود.
در ستون مثبت ظاهر شود ،یعنی در تجسم گوشت و پوست و استخوان میراث ملی؟
یا همانطور که فیزیوکراتها و آدام اسمیت عنوان کردهاند ،باید در ستون منفی
تالش نکر برای تخمین داراییهای یک کشــور اولین نمونه از این دست نبود؛
دفتر کل باشد ،یعنی یک خرجکننده غیر مولد منابع ملت؟
در ســال  1652هم ویلیام پتی دســت به این کار زد که اولین تالش سیستماتیک
از آن زمان تا به حال ،چنین سوالی که چه چیزی باید جزو ثروت به حساب
برای ارزیابی اقتصاد یک کشــور  -در این مورد ،ایرلند  -به حساب میآید .پتی
با کمک ابزارهای ساده و هزاران سرباز بیکار ،نقشه کاملی از زمینها را در سی
بیاید و چه چیزی نباید ،وجود داشته است .آیا ما باید مخارج دولتی را در ثروت
یک کشور محاسبه کنیم؟ آیا خدماتی که به جامعه کمک میکنند  -خدمات
منطقه که مجموعا  5میلیون هکتار را شامل میشدند تهیه کرد .انگیزه اصلی این
سالمت روان (روانکاران) ،طنزپردازان (دلقکها) یا آموزش (معلمان)  -احتماال
بود که در ازای پرداخت دستمزد سربازانی که در جنگ شرکت داشتند ،زمینهای
دشوارتر از یک نعل اسب یا یک خروار گندم جزو ثروت یک کشور به شمار
کلیسای کاتولیک که به تصاحب درآمده بود ،بازپس داده شود .پتی عالوه بر تهیه
میروند؟ در کشورهای اشتراکی قرن دوازدهم میالدی ،عمدتا
نقشه زمینها ،تخمینی موشکافانه از داراییها شامل کشتیها،
تاثیر خدمات به طور کلی در نظر گرفته نمیشد .حتی امروزه
خانهها و امالک شــخصی را به دســت داد .او با همین موارد
نیز ما با محاسبه مشارکت این خدمات در اقتصاد مشکل داریم.
توانســت جریانهای درآمدی را که تولید میشد محاسبه کند
حسابهای ملی مدرن به شکلی که ما ظاهرا آنها را امروزه
که از تالشهای اولیه برای محاسبه ثروت ،همچون «کتاب روز
یک مشکل روشن
در همه کشورهای دنیا محاسبه میکنیم ،تنها به طور واقعی از
رستاخیز» که در سال  1086میالدی تهیه شده بود ،متمایز بود.
با اعتماد داشتن
دهه  1930شروع به شکل گرفتن کردند .سایمون کوزنتس که
را
بعدتر ،پس از احیای ســلطنت چارلز دوم ،پتی همین کار
بیش از اندازه به
معموال مبدع شــاخص تولید ناخالص داخلی محسوب میشود،
برای انگلند و ولز هم انجام داد .در این دوران ،موضوع این بود
رشد این است که
هرگز
آن
ثمرات
نمونه بارز سیستم حسابداری ملی است .اما کوزنتس ،بر خالف
که ظرفیت ســلطنت برای گرفتن مالیات از مردم تخمین زده
عادالنهتقسیم
کســانی مثل ویکتور فرنکنســتاین ،بهزودی شاهد این بود که
شود .پتی پیشنهاد کرد که مصرف ،تولید و تجارت داخلی و رشد
نمیشود.تخمین
ابداعش حیات و مســیر حرکت خود را به طور مستقل پیش
جمعیت ثبت شود و شروع کرد به بسط دادن روشهای ارزیابی
استاندارد ما از
ارزش کار و نیز زمین.
گرفته است.
درآمد میانگین  -یا
گیری
ه
انداز
با
رفاه
کسی که گفته میشود روش محاسبه رشد ما را ابداع کرده،
اگر اولین تالشها برای تخمین اقتصاد به حوزههای جنگ،
اندازه اقتصاد یک
در ســال  1901در یک خانواده تجارتپیشه در شهری به نام
مالیاتســتانی و فرمانبرداری از نیازهای سلطنت مربوط بود،
کشور و تقسیم آن
که
مکاتــب فکری دیگری نیــز در این زمینه وجود داشــت
پینسک متولد شد که در آن موقع جزیی از امپراتوری روسیه
بر تعداد افرادی
بود .کودکی او در دوران حکومت تزار ســپری شــد و در ایام
در مســیرهای دیگری راه میپیمود .در فرانســه قرن هجدهم،
که در آن زندگی
دست
به
کنند
ی
م
بزرگسالی با منشویکها همدل بود که امید آنها به اصالح نظام
بهاصطــاح فیزیوکراتها تاکید میکردنــد که ثروت یک
میآید.میانگینها
تزاری جای خود را به انقالب بلشــویکی در اکتبر  1917داد.
ملت ریشه در تولید کشاورزی و فعالیت مولد دارد .در تفسیر
یکتلههستند.
کوزنتس در آن موقع در دانشــگاه خارکف در اوکراین درس
مولد»
فیزیوکراتهــا ،با اندکی تفاوت با تفســیر پتی« ،طبقه
آنها بهشدت
میخواند .او مرد جوانی بود با ایدهآلها و فکرهای مترقی زیادی
عمدتا عبارت بود از کارگران کشــاورز ،در صورتی که طبقه
گمراهکنندهاند
که در نهایت ،یکی از آنها منجر به ابداع شاخص تولید ناخالص
بهاصطالح نابارور شامل «صنعتگران ،حرفهایها ،تجار و خود
داخلی شد.
پادشاه» میشد .از این زاویه ،ابداع اقتصاد  -در مقام چیزی متمایز
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مصائب میلیاردرهای خیرخواه

جامعه مدیرعاملها :تصاحب
زندگی روزمره از سوی
شرکتها
پیتر بلوم و کارل رودز
انتشارات :زد بوکز
2018

دربارهنویسندگان
پیتر بلوم روزنامهنگار و استاد ردهباالی مطالعات سازمانی
در دانشگاه اوپن در انگلستان است .کارل رودز نیز استاد
مطالعات سازمانی در دانشگاه فناوری سیدنی است .هر
دو مولف کتاب سالها است که روی تحقیقات در زمینه
سازمانها ،ساختار و عملکرد آنها تمرکز کردهاند.

مدیرعاملها در سطح شخصی میتوانند به جای هر کار
دیگری که ثروتشان را ذخیره میکند ،از مزایای تبلیغ امور
خیریهای که خود در آن شرکت میکنند بهرهمند شوند
و حواس دیگران را از ثروتی که روی هم جمع میکنند
پرت کنند

مصائب میلیاردرهای خیرخواه
چرا مدیرعاملهای شرکتهای بزرگ به ستارههای کمک کننده به خیریهها تبدیل شدهاند؟
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

در فوریــه  ،2017مــارک زاکربرگ ،بنیانگذار و مدیرعامل شــرکت
فیسبوک ،به خاطر فعالیتهای خیرخواهانهاش در تیتر رسانهها قرار داشت.
شــرکت «چان زاکربرگ اینیشی ِیتیو» که بهوسیله میلیاردر عرصه فناوری و
همسرش ،چان زاکربرگ ،تاسیس شــده بیش از  3میلیون دالر بودجه برای
کمک به حل بحران مســکن در منطقه دره ســیلیکون اختصاص داد .دیوید
پالف ،رئیس سیاستگذاری و مشاوره این شرکت ،اعالم کرد که این بودجهها
با نیت «حمایت از کســانی که به خانوادههایی که در بحران مسکن هستند
کمک میکند» ایجاد شــده اســت .کمککردن به این خانوادهها از طریق
تحقیق در زمینه ایدههای جدید برای رســیدن به راهحلهای بلندمدت انجام
میشود؛ راهحلهایی با استراتژیهای دومرحلهای که به بسیاری از شرکتها
و موسسات خیریه کمک میکند بتوانند سیاستگذاریها و مشاورههایی را
برای رفع مشکالت ارائه دهند.
اما کمکی که موسســه زاکربرگ و همســرش به حل بحران مسکن دره
ســیلیکون کردهاند بخش کوچکی از امپراتوری خیریه زاکربرگ است .این
موسســه میلیاردها دالر به پروژههای خیرخواهانهای کمک کرده است که
برای پرداختن به مسائل اجتماعی طراحی شدهاند؛ مسائلی با تمرکز ویژه روی
راهحلهایی که از علوم و تحقیقات و آموزش پزشــکی ناشــی میشوند .این
کمکها در دسامبر  2015که زاکربرگ و چان نامهای به نوزاد جدید خود،
مکس ،نوشتند و آن را منتشر کردند اوج گرفت .آندو در این نامه تعهد کرده
بودند طی دوران زندگی خود  99درصد از سهام شرکت فیسبوک را ببخشند
به «ماموریت بهبود بخشیدن کیفیت بالقوه و بالفعل انسانی».
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مداخله در بخش مســکن البته مشــکلی بود که بسیار به دفتر فیسبوک
نزدیک بود و مسئله منطقه «منلو پارک» که دفتر مرکزی شرکت در آن واقع
شده ،به معنای واقعی کلمه است .در این منطقه ،قیمت متوسط مسکن طی پنج
سال بین سالهای  2012تا  2017دو برابر شده است.
بهطور کلیتر ،سانفرانسیسکو شهری اســت با نابرابری درآمدی عظیم و
مشهور به داشــتن گرانترین خانهها در امریکا .مداخله چان زاکربرگ در
امور مســکن بهروشنی طراحی شده اســت برای جبران مشکالت اجتماعی
و اقتصادیای که اجارهبها و قیمت مســکن ایجاد کرده اســت .این قیمتها
تا درجهای ســر به فلک کشیده اســت که حتی کارکنان حوزه فناوری که
دستمزدهای ششرقمی میگیرند نیز بهسختی میتوانند آن را تاب بیاورند .برای
کسانی که درآمدهای نازلتر دارند ،حمایت از خودشان ،چه رسد به حمایت
از یک خانواده ،تقریبا غیرممکن است.
طنز ماجرا اینجا اســت که شــکوفایی صنعت فناوری در این منطقه -که
شکوفایی فیسبوک در باالترین سطح آن قرار داشته است -عامل تسریعکننده
مهمی برای بحران بوده اســت .همانطور که پیتر کوهن در شــورای انجمن
سازمانهای فعال در حوزه مسکن شرح میدهد« ،وقتی شما با این حجم تمرکز
کلی ثروت مواجهید و این منطقه پولهای سرگردان را به بخش امالک جذب
میکند ،با مسکنی مواجه نیستید که به جمعیت در حال ازدیاد منطقه خدمات
میرساند بلکه با مسکنی مواجهید که کاالیی به شکل ملک است برای داللی».
ســخاوت ظاهری زاکربرگ آنچنان که به نظر میرســد ،کمک کمی
به مشــکل بزرگی میکند که با موفقیتهای حــوزه فناوری که خود او نیز

کتاب ضمیمه

درگیر آن است درست شده است .از یک نظر ،کمک مالی او به بخش مسکن
(معادل قیمت یک و نیم خانه متوســط منطقه منلــو پارک) تالش میکند
مرهمی بگذارد بر مشــکلی که فیسبوک و دیگر شرکتهای منطقه خلیج
سانفرانسیســکو به ایجاد آن کمک کردهاند و در شــکلگیری آن همدست
بودهاند .بهتدریج مشــخص شده اســت که زاکربرگ در حال به کار گرفتن
بخشــی از خرابیهایی است که سرمایهداری نولیبرال در حوزه فناوری ایجاد
کرده ،به اسم ســخاوتمندی برای امور خیریه به منظور تالش برای پرداختن
به مشکالتی که نابرابری ثروت باعث آن بوده است .نابرابریای که بهوسیله
نظام اجتماعی و اقتصادیای ایجاد شده که در وهله اول خود آن سرمایهداری
نولیبرال علت آن بوده است.
بهسادگی میتوان تصور کرد زاکربرگ را در مقام آن نوع مدیرعاملهای
قهرمان که زمانی یک بچه معمولی بودند که بهواســطه ذکاوتشان به یکی
از ثروتمندترین افراد جهان تبدیل شــدهاند و حاال تصمیم گرفتهاند که از این
ثروت برای سود رساندن به دیگران استفاده کنند .تصویری که او نشان میدهد
گونهای نوعدوستی است که با منافع شخصی آلوده نشده است .اما یک خراش
سریع بر سطح این ماجرا این مسئله را برمال میکند که ساختار موسسه خیریه
زاکربرگ خیلی فراتر از یک نوعدوستی همراه با خوشقلبی نیست .حتی در
شرایطی که بسیاری از زاکربرگ برای سخاوتش تجلیل میکنند ،طبیعت ظاهرا
J Jجامعه مدیرعاملی
خیریه از سوی افرادی از بیرون موسسه شدیدا زیر سوال رفته است.
مارک زاکربــرگ ب ه هیچ معنا اولین مدیرعامل زمانه ما نیســت که با
نحوه بیان نامه سال  2015زاکربرگ میتواند بهراحتی به این معنی تفسیر
نیتهای خیرخواهانه قول کمکهای مالی در مقیاس وسیع داده و ابتکار عمل
شــود که او میخواســته  45میلیارد دالر به خیریه اهدا کند .همانطور که
را در آنها در دست داشته است .در جامعه مدیرعاملها یک رسم هست که
آیزنگر ،روزنامهنگار تحقیقی ،در آن زمان اعالم کرد ،موسسه چان زاکربرگ
فعاالن عرصه کسبوکار با بیشترین ثروتها ،روشهایی را به کار بگیرند که
از آن نوع موسسات خیریه غیرانتفاعی نیست که آن بودجه هنگفت به سویش
از آن طریق بتوانند ثروت خود را ببخشند .کاری که حاال تحت عنوان «تعهد
ســرازیر شود بلکه یک شــرکت با مسئولیت محدود اســت .این وضعیت
برای بخشیدن ثروت» شناخته شده است ،یک کارزار تبلیغاتی خیرخواهانه
حقوقی دارای پیامدهای عملی قابلتوجهی اســت ،بهخصوص وقتی که بحث
بود که در ســال  2010بهوســیله وارن بافت و بیل گیتس راهاندازی شد .این
مالیات پیش میآید .موسسه چان زاکربرگ در مقام یک شرکت میتواند به
کارزار میلیاردرها را در سرتاســر جهان هدف قرار میدهد و آنها را ترغیب
فعالیتهایی خیلی گستردهتر از امور خیریه دست بزند :وضعیت حقوقی آن
میکند تا بخش اعظم ثروتشــان را ببخشند .در این تعهد مشخص نمیشود که
اجازه میدهد که در شرکتهای دیگر
دقیقا کدام بخش از ثروت فرد بخشیده
سرمایهگذاری کند و در حوزه سیاسی
خواهد شــد یا حتی معلوم نمیشود که
نیز به سیاستمداران کمک مالی کند .در
این ثــروت در زمان حیــات فرد اهدا
عمل ،این شــرکت قدرت تصمیمگیری
خواهد شد یا پس از مرگ او .این کار
زاکربــرگ را محدود نمیکند چراکه
فقط یک تعهد کلی است برای استفاده
او هــرکاری که بخواهــد میتواند با
از ثروت شخصی ظاهرا برای امور خیر
پولش بکند .او همان رئیس است .با این
عمومی .این تعهد همچنین نه یک قول
حال ،همانطور که آیزنگر زاکربرگ
و قرار حقوقی بلکه یک تعهد اخالقی
را توصیف کــرده ،حرکت قابلاعتنای
است.
که
قهرمان
های
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مدیرعام
نوع
آن
مقام
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زاکربرگ
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ی
م
سادگی
ه
ب
زاکربــرگ از لحــاظ روابط عمومی
فهرستی طوالنی از افراد و خانوادهها
زمانی یک بچه معمولی بودند که بهواسطه ذکاوتشان به یکی از ثروتمندترین افراد
عظیمی
برای شــرکت فیسبوک سود
وجــود دارد که این تعهــد را دادهاند.
جهان تبدیل شدهاند و حاال تصمیم گرفتهاند که از این ثروت برای سود رساندن به
دیگران استفاده کنند .تصویری که او نشان میدهد گونهای نوعدوستی است که با
در سرمایهگذاری نصیبش میکند ،حتی
مارک زاکربرگ و پریســیال چان در
منافع شخصی آلوده نشده است .اما یک خراش سریع بر سطح این ماجرا این مسئله
را برمال میکند که ساختار موسسه خیریه زاکربرگ خیلی فراتر از یک نوعدوستی
اگر به نظر برســد که او خیلی ســاده
این فهرســت هســتند و همچنین 174
همراه با خوشقلبی نیست /.زوج زاکربرگ در مراسم معرفی موسسه خیریه خود
میخواهد «پــول را از یک جیبش به
نفر دیگر از جمله اسامی خانوادههایی
جیب دیگرش جابهجا کند» در صورتی که «به احتمال خیلی زیاد مالیاتی بابت
این نقل و انتقال پول نخواهد پرداخت».
ایجاد شرکت «چان زاکربرگ اینیشییتیو» که تعمدا یک سازمان خیریه
نیســت ،به این معنی اســت که زاکربــرگ میتواند هرطــور که بخواهد
سرمایهگذاریهای این شرکت را کنترل کند ،در شرایطی که منافع قابلتوجه
تجاری ،مالیاتی و سیاسی برایش به ارمغان میآورد .همه اینها به این معنی نیست
که انگیزه زاکربرگ نشــاندادن سخاوتش نبوده یا اشتیاق واقعی برای رفاه و
برابری انسانها نداشته است.
با وجود این ،آنچه به نظر میرسد این است که وقتی بحث امور خیریه پیش
میآید ،روش مدیرعاملها برای انجام امور نوعدوستانه طوری است که ظاهرا
فرقی وجود ندارد بین سخاوتمند بودن و حفظ کنترل بر آنچه برای خیریهها
اهدا میشــود و انتظار بازگشت سود از این نوع کمکها .فرمولبندی مجدد
سخاوتمندی  -که در آن دیگر فرقی بین کنترل ثروت و منافع شخصی با امور
خیر وجود ندارد  -شــاخصه و نشانه «جامعه مدیرعاملها» است :جامعهای
که در آن ارزشهای مربوط به راهبری شــرکتها در تمام ابعاد کوششها و
تالشهای انسانی به کار گرفته میشود.
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مصائب میلیاردرهای خیرخواه

منفرد پول عاید میشود .بهطور گستردهتر ،امور خیریه در مسیر مشروعیتدادن
همچون ریچارد و جان برانســون ،مایکل بلومبرگ ،بارون هیلتون و دیوید
به سرمایهداری کار میکند و همچنین گسترش بیشتر و بیشتر آن به سوی همه
راکفلر .به نظر میرســد که تعدادی از ثروتمندترین افراد جهان خیلی ساده
ابعاد فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی.
میخواهند کــه پولهای خود در راه خیر ببخشــند .همــه این ثروتهای
سرمایهداری نوعدوستانه مربوط به چیزی بیش از یک عمل سخاوتمندانه
بخشیدهشده روی هم انباشــته ،باعث شده است که دو جغرافیدان انسانی به
ســاده است که نشــان میدهد و در عوض ،ارتباط پیدا میکند با تبدیلکردن
نامهای یان هی و ســامانتا مولر با دیده شــک و تردید از «عصر طالیی امور
ارزشهای نئولیبرالی به ملکه ذهــن .ارزشهایی که مظهرش مدیرعاملهای
خیریه و نوعدوســتی» یاد کنند ،یعنی دوران دهه  1990که اعانه به خیریهها
میلیاردری هستند که مسئولیت این وضعیت را بر عهده دارند .امور خیریه نیز
از ســوی افراد ابرثروتمند شتاب گرفت و تا صدها میلیارد دالر رسید .هی و
در حال تغییرکردن اســت ،از این لحاظ که در آن ،یک مدیرعامل یک فرد
مولر در مقالهای که در سال  2014منتشر کردند ،نوشتند که این فعاالن جدید
ریسکپذیر در کسبوکار در نظر گرفته میشود .اعطای کمک مالی به امور
عرصه نوعدوستی نوعی خلقوخوی کارآفرینانه را وارد خیریهها کردند .آنچه
خیریه به شکل نوعی مدل کسبوکار تعبیر میشود که در آن از راهکارهای
آنها حدس میزدند این بود که این کارها «توجهات و منابع را از اشــتباهات
بازارمبنا استفاده میشود؛ به عبارت دیگر ،خصوصیات این راهکارها با هزینه
سرمایهداری کنونی منحرف میکند» و همچنین شاید در نقش جایگزینی برای
و فایده کارآمد و کیفی توصیف میشود.
بودجههای عمومی که دولتها از تخصیص آن شانه خالی میکنند ظاهر شود.
سرمایهداری نوعدوســتانه گفتمانها و فعالیتهای مدیریتی شرکتهای
اساسا آنچه ما امروزه در حال مشاهدهاش هستیم ،انتقال مسئولیت در قبال
حاضر در عرصه کســبوکار را میگیرد و آنها را در کارهای خیریه به کار
کاالها و خدمات عمومی از جانب نهادهای دموکراتیک به نهادهای ثروتمند
میبندد .تمرکز این شــرایط روی کارآفرینــی و طریقه عمل بر مبنای بازار و
اســت .نهادهای ثروتمندی که بهوسیله طبقه مدیران اداره میشود .در جامعه
معیارهای عملکرد بازاری اســت .این روند بهوسیله افراد ابرپولدار در حوزه
مدیرعاملها بر عهده گرفتن مســئولیتهای اجتماعی دیگر مورد بحث قرار
کسبوکار درست شــده و بهوسیله کسانی که در حوزه کسبوکار تجربه
نمیگیرد از این لحاظ که آیا شرکتها باید در قبال سودهای تجاریای که به
دارند مدیریت میشود .در سطح عملی ،نتیجه این میشود که امور خیریه تحت
دست میآورند مسئولیت قبول کنند یا نه .در عوض ،بحث بر سر این است که
تســلط مدیرعاملهایی درمیآید ،به روش مشابهی که آنها کسبوکارشان را
چطور نوعدوستی و امور خیریه میتواند برای تقویت نظام سیاسی  -اقتصادی
اداره میکنند.
استفاده شود؛ نظامی که چنین شمار کمی از افراد را قادر میسازد ثروت عظیمی
از این نظر ،بنیادهای خیریه طی سالهای اخیر تغییر کردهاند .همانطور که
را روی هم تلنبار کنند .ســرمایهگذاری زاکربرگ برای حل بحران مســکن
گری جنکینز ،استاد حقوق در دانشگاه مینسوتا،
منطقه خلیج سانفرانسیســکو مثالی از این روند
توضیح میدهد ،این وضعیت متحول شــده است
گستردهتر است.
تا حدی کــه بنیادهای خیریه بیشازپیش تبدیل
اتکا به فعالیت خیرخواهانه فعاالن میلیاردر
شدهاند به نهادهایی دستوری ،کنترلکننده روندها،
در عرصه کسبوکار برای حمایت از پروژههای
حساس به معیارهای تجاری و کسبوکارگرا و
عمومی ،بخشی از چیزی است که «سرمایهداری
از این لحاظ میخواهند تعامالتشان نوعی تالش
نوعدوستانه» نامیده شــده است .این پدیده تضاد
برای امور خیریه عمومی را تضمین کند .همچنین
ظاهری بین امور خیرخواهانه (که بهطور سنتی
ایــن نهادها تالش میکنند نشــان دهند که کار
روی اهدای پول متمرکز اســت) و سرمایهداری
بنیادهای خیریه «اســتراتژیک» و «مسئوالنه»
(بر پایه دنبالکردن نفع اقتصادی شخصی) را حل
میکند .همانطور که میکل تورپ ،مورخ ،توضیح
است.
میدهد ،سرمایهداری نوعدوستانه بر این مدعا باقی
این وضعیت بسیار تفاوت دارد با تغییر و رسیدن
به طریقهای بهتر از انجامدادن کارهای خیریه که
مانده است که «مکانیسمهای سرمایهداری مقدم
ادعا میشــود با مدل کسبوکار بازاری فعالیت
بر همه مکانیســمهای دیگر است (بهخصوص
خیرخواهانه میتواند به آن دست پیدا کند .مدلی
مکانیســم دولتی) ،آن هم در دورانی که نهتنها
نحوه بیان نامه سال  2015زاکربرگ میتواند بهراحتی به
که ادعا میشود ،همانطور که جنکینز میگوید،
پیشــرفت اقتصادی را به وجــود میآورد بلکه
این معنی تفسیر شود که او میخواسته  45میلیارد دالر به
خیریه اهدا کند .همانطور که آیزنگر ،روزنامهنگار تحقیقی،
یک سبک مدیرعاملی است برای «حفظ جهان
پیشرفت انسانی را نیز سبب میشود .بنابراین بازار
در آن زمان اعالم کرد ،موسسه چان زاکربرگ از آن نوع
موسسات خیریه غیرانتفاعی نیست که آن بودجه هنگفت
از طریق تفکر کسبوکاری و روشهای بازاری».
و بازیگران بازار باید در صف اول خالقان جامعه
به سویش سرازیر شود بلکه یک شرکت با مسئولیت محدود
اما در عوض ،خطر سرمایهداری نوعدوستانه این
خوب باشند».
است .این وضعیت حقوقی دارای پیامدهای عملی قابلتوجهی
است ،بهخصوص وقتی که بحث مالیات پیش میآید.
است که امور خیریه تحت تسلط منافع تجاری و
عصر طالیی نوعدوســتی و امور خیریه فقط
/تظاهرات فقرا برای درخواست کمک از فیسبوک
کسبوکارها درآید ،بنابراین چنین سخاوتهایی
مربوط به منافعی نیست که از سوی اعطاکنندگان
186
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کتاب ضمیمه

امور خیریه شناختهشده و مشهور حل
که دیگران ارزشمند میشمارند ،باعث
کننــد .فعالیتهای شــرکتهایی که
خواهد شــد که فعالیتهــای خیریه
کارگران را استثمار میکنند یا کارهای
تحت ســلطه جامعهای برآمده از مدل
غیرمجاز انجام میدهند زیر فرش پنهان
مدیرعاملی و نهادهای تجاری و اقتصادی
میشــود چراکه این شــرکتها برای
آنها دربیاید.
همــکاری در امور خیریــه که برای
آنها از نظر مالیاتی صرفه خیلی خوبی
J Jپنهانکاری
دارد تبلیغــات زیــادی میکنند .چنین
یک مدیرعامل مدرن کامال جلوی
کمکهای مالیای میتواند هزینه نسبتا
صحنه سیاســی و رسانهای جامعه قرار
کمی باشــد در مقایســه با ایجاد تغییر
دارد .در حالــی که این وضعیت اغلب
وقتی بحث امور خیریه پیش میآید ،روش مدیرعاملها برای انجام امور
نوعدوستانه طوری است که ظاهرا فرقی وجود ندارد بین سخاوتمند بودن و
بنیادی در فعالیتهای عملیاتی شرکت.
منجر به این شده که مدیرعاملها تبدیل
حفظ کنترل بر آنچه برای خیریهها اهدا میشود و انتظار بازگشت سود از این نوع
ها
ه
خیری
به
کمک
مراسم
در
گیتس
بیل
و
بافت
وارن
/
ها.
ک
کم
به همین ســیاق ،پولدادن به خیریهها
به سلبریتیهایی شــوند که دربارهشان
یک فرصت طالیی برای مدیرعاملها
سخن بسیار گفته میشود ،از سوی دیگر
است تا اینطور نشان داده شوند که در حال انجام کارهای خیر هستند ،بدون
آنها را شــدیدا تنها میگذارد تا در نقش سپر بالی بیعدالتی اقتصادی بهخوبی
اینکه برای اقدامات خود در کســب سود به قیمت هر هزینه اجتماعی مورد
نزد همه شــناخته شوند .نقش بیشازپیش عمومیای که مدیرعاملها بر عهده
مواخذه قرار بگیرند .فعالیتهای خیرخواهانه اجازه میدهد که مدیرعاملها
میگیرند ،مربوط اســت به تمرکز مجدد شــرکتها بر مسئولیت اجتماعی
بیش از اینکه از نظر اقتصادی رو به پیشــرفت یا از نظر سیاسی دموکراتیک
گستردهترشان .شرکتها اکنون باید دستکم در سطح لفاظی بین دوگانه کسب
باشند ،نوعدوست جلوه کنند.
سود و عواقب اجتماعیای که درست میکنند توازن برقرار سازند .این امر در
حتی یک ارزیابی اقتصادی سرراستتر برای نقش چنین امور خیریهای در
ترویج نتیجهگیری سهگانه از ترازنامههای شرکتها دیده میشود؛ یعنی تشویق
شــرکتها وجود دارد .امور خیرخواهانه میتواند یک موهبت کامل برای
به اینکه شــرکتها در گزارش نهایی خود ،اولویتهای اجتماعی ،اقتصادی و
انباشت سرمایه باشد :نوعدوستی شرکتی نشان داده است که در پذیرش شرکت
زیستمحیطی خود را اعالم کنند.
و اقدامات خیریه آن نزد تحلیلگران بازار ســهام تاثیر مثبتی داشــته است.
این موضعگیری در قبال مسئولیت اجتماعی نشاندهنده یک مسئله جداگانه
مدیرعاملها در سطح شخصی میتوانند به جای هر کار دیگری که ثروتشان را
برای مدیرعاملها است .در شــرایطی که شرکتها شاید تمایل داشته باشند
ذخیره میکند ،از مزایای تبلیغ امور خیریهای که خود در آن شرکت میکنند
برخی از سودهای کوتاهمدت خود را قربانی حفظ شهرت عمومی خود کنند،
بهرهمند شــوند و حواس دیگران را از ثروتی که روی هم جمع میکنند پرت
چنین ســخاوتمندیهایی بهندرت به خود مدیران عامل پیشنهاد داده میشود؛
کنند؛ آنها در مقام مدیران عامل میتوانند میزان عظیمی از سرمایه را جابهجا
یعنی کســانی که در گزارشهای فصلی شــرکتها مورد قضاوت عموم قرار
کنند و سرمایههای فراوانی را نیز از استراتژیهای خیرخواهانه مشهور خود
میگیرند و بهخوبی در جهت منافع مالی ســهامدارا ن شرکت عمل میکنند.
کسب کنند.
بنابراین در حالی که اســتراتژیهای مربوط به مسئولیت اجتماعی شاید موفق
شود وجهه عمومی شرکت را ارتقا ببخشــد ،در داخل هیئتمدیرهها اغلب
J Jنقد به مسئولیت شرکتی
ماجرای دیگری در جریان است ،بهخصوص وقتی که بودجهها با وسواس مورد
توجه زیاد به مســئولیت اجتماعی شرکتی یا همان  CSRمورد انتقاد واقع
ارزیابی بازرسان قرار میگیرد.
شــده است به دلیل اینکه برای شرکتها یک پوشش اخالقی درست میکند
یک مشوق اقتصادی فراتر از این حرفها برای مدیرعاملها وجود دارد که
تا با روشهای اســتثمارگرانه و طرقی که از نظر اجتماعی مخرب اســت به
باعث میشود آنها از تغییر اساسی در انجام کارهای خود به نام عدالت اجتماعی
فعالیتهای خــود ادامه دهند .اما در دوران کنونی مســئولیت اجتماعی که
پرهیز کنند .در این مشوق ،بخش بزرگی از پاداش مدیرعامل اغلب شامل سهام
بهعنوان خصوصیات شخصی مدیرعاملها در نظر گرفته میشود ،به شرکتها
شرکت میشود .پذیرش سیاستهای تجاری منصفانه و بستن بیگارخانهها که
اجازه داده است که غیرمسئوالنهتر از همیشه فعالیتهای خود را انجام دهند.
در آن کارگران ساعتهای طوالنی با دستمزد کم و وضعیت بهداشتی ناسالم کار
درگیری علنی خیلی زیاد مدیرعاملها با ســرمایهداری نوعدوستانه میتواند
میکنند ،شاید برای جهان خوب باشد اما بالقوه برای موفقیت اقتصادی فوری
بهعنوان عنصر اصلی این نوع مدیریت شــهرت فهم شود .درگیرشدن مدیران
شرکتها فاجعهبار است .آنچه از نظر اخالقی برای کسب رأی و وجهه نزد
در امور خیریه بخشــی از بازاریابی خود شــرکت است چراکه کردار نیک
عموم ارزشمند است لزوما نه ارزشی ملموس برای شرکتها است و نه شخصا
مدیران یک شــرکت بهطور کلی منجر به ایجــاد وجاهت خوب برای آن
برای مدیران ردهباالی آنها سودآور است.
شرکت خواهد شد.
بسیاری از شرکتها در جستوجوی این بودهاند که این تناقض را از طریق
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فعالیتهای شــخص میلیاردرها محدود نشده است؛ این پیشروی به بخشی از
طنز ماجرا اینجا است که ســرمایهداری نوعدوستانه دستکم در وجدان
فعالیتهای شــرکتهای بزرگ تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز
عمومی این حل اخالق را برای شرکتها محفوظ میدانند که از نظر اجتماعی
تبدیل شده است .این کار مخصوصا برای شرکتهای چندملیتی بزرگی صادق
غیرمســئول باشند .دمیدن در بوق و کرنای سخاوتهای شخصی مدیرعاملها
است که دسترسی جهانی ،ثروت و قدرتشان به آنها نفوذ سیاسی قابلمالحظهای
میتواند این حق ضمنی را برای شرکتهای آنها ایجاد کند که بیرحمانه عمل
میدهد .به این روابط تحت اصطالح «مسئولیت اجتماعی شرکتی سیاسی» اشاره
کنند و نگرانی کمی در قبال عواقب اجتماعی گستردهتر فعالیتهای خودشان
میشود .آدریاس ش ِرر و گوئیدو پاالتزو ،استادان اخالق کسبوکار در دانشگاه،
داشته باشند .این امر نشاندهنده تنش پربار در کانون مسئولیت اجتماعی شرکتی
به این نکته اشــاره میکنند که برای شرکتهای بزرگ «مسئولیت اجتماعی
ت او میتواند روی
نوین اســت :هرچه یک مدیرعامل اخالقیتر باشد ،شرک 
شرکتی بیشازپیش نشاندهنده درگیرشدن شرکت در فرایندهای سیاسی برای
کاغذ غیراخالقیتر باشد.
حلکردن مسائل اجتماعی غالبا در مقیاسی جهانی است» .چنین ابتکارعملهای
ریاکاریای که از سوی مدیرعاملها نشان داده میشود با ادعای اینکه خود را
سیاسیای در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی شاهد این است که سازمانهای
وقف مسئولیت اجتماعی و امور خیریه کردهاند ،در معرض یک نوع خلقیات
تجاری با دولتها ،بدنه جامعه مدنی و موسسات بینالمللی دولتها همکاری
مستبدانه عمیقتر قرار دارد که در جامعه مدیرعاملها رایج است .سرمایهداری
و مشارکت میکنند و بنابراین جدایی تاریخی بین اهداف دولت و شرکتها
نوعدوستانه عمدتا یک گونه از عدالت اجتماعی نشان داده میشود که متفاوت
بهطور روزافزونی در حال از بین رفتن است.
اســت با بازار آزاد جهانی فاقد اصول اخالقی .اما در بهترین حالت ،کارهای
شــرکتهای جهانی مدتها اســت که درگیر فعالیتهای شبهدولتیای
خیریهای که بهوسیله شرکتها انجام میشود نوعی از مالیاتپردازی داوطلبانه
شدهاند همچون تعیین اســتانداردها و مقررات و امروزه بیشازپیش به دیگر
از سوی  1درصد جامعه است که بابت نقش آنها در ساختن چنین جامعهای از
فعالیتهایی میپردازند که بهطور سنتی در محدوده اقدامات دولت قرار داشته
نظر اقتصادی فقیر و نابرابر ،پرداخت شده است .بنابراین چنین فرهنگ «اهدای
اســت؛ فعالیتهایی مثل تامین بهداشت عمومی ،آموزش ،حفاظت از حقوق
پول»ی به حمایت و گسترش یک شکل مستبدانه از توسعه اقتصادی کمک
بشر ،پرداختن به مســائل اجتماعیای مانند ایدز و ســوءتغذیه ،حفاظت از
میکند که انعکاس ســبک مدیریت خودرأی مدیرانی است که اکثرا آن را
محیطزیست طبیعی و ترویج صلح و ثبات اجتماعی.
ایجاد کردهاند.
امروزه ســازمانهای تجاری بزرگ میتوانند قدرت اقتصادی و سیاســی
بازاریکــردن امور خیریه جهانی و قــدرتدادن به آن عواقب خطرناکی
قابلتوجهی را در مقیاسی جهانی روی هم انباشته کنند .این امر بدین معنی است
دارد کــه از اقتصاد فراتــر میرود .این کار میتواند میراث سیاســی نوظهور
که اقدامات آنها  -و روشــی که بر این اقدامات نظارت میشود  -پیامدهای
مشــکلداری داشته باشد که در آن دموکراسی قربانی و قدرتدادن به سبک
اجتماعی وســیعی دارد .موازنه بین شرکتها و دولتها در سال  2000به هم
رفتاری مدیرعاملها جایگزین آن شود .از نظر سیاسی ،بازار آزاد بهعنوان یک
خورد ،یعنی وقتی که موسسه مطالعات سیاسی در امریکا ،پس از مقایسه سهم
نیاز بنیادی برای دموکراسی لیبرال مسلم گرفته میشود .با این حال ،تحلیلهای
درآمد شــرکتها در تولید ناخالص داخلی کشورها ،در گزارشی نوشت که
اخیر ارتباط عمیق بین روندهای بازاریسازی و اقتدارگرایی را نشان داده است.
 51درصد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ جهان ســهم شرکتها و
بهخصوص ،یک دولت قوی برای پیادهسازی این تغییرات بازاری اغلب نامطلوب
 49درصد آن مربوط به اقتصادهای ملی اســت .بزرگترین شــرکتهای آن
عموم الزم است .تصویر یک حاکم خودرأی قدرتمند از این قرار ،تغییر پیدا
زمان عبــارت بودند از جنرال موتورز،
کرده است به یک چهره بالقوه مثبت
والمــارت و فــورد که هرکــدام از
و یک رهبر سیاســی که به آینده فکر
لحاظ اقتصــادی بزرگتــر از اقتصاد
میکند و میتواند کشورش را در یک
کشور لهســتان ،نروژ و افریقای جنوبی
مســیر بازاری درســت هدایت کند؛
بودنــد .مدیرعاملهای این شــرکتها
کشــوری که با مخالفان «غیرمنطقی»
در مقام ســران شرکتهایشــان حاال
روبهرو اســت .به این ترتیــب ،امور
شبهسیاســتمدار بودنــد .در این زمینه
خیریه تبدیل میشود به مجرایی برای
فقط به قدرت بیشازپیش مجمع جهانی
مدیرعاملها تا بودجه این اقتدارگرایی
اقتصاد فکر کنید که جایی اســت که
«خوب» را تامین کنند.
نشســتهای ســاالنهای را در دهکده
پیشــرفتهای اخیر ســرمایهداری
این فکر که سازمانهای تجاری از مسئولیت اجتماعی شرکتی استفاده میکنند تا
ت خود را باال ببرند یا آن را حفظ کنند ،تحت ارزیابی مجدد اخالق شرکتی
شهرت شرک 
داوس در ســوئیس برگزار میکند و در
نوعدوستانه مشــخصکننده پیشروی
قرار گرفته است .پیچیدگی ماجرا وقتی بیشتر میشود که میبینیم شرکتها به
آن ،مدیرعامل شرکتها و سیاستمداران
بیشازپیش کســبوکار و تجارت در
جای استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکتی به معنای انجام کارهای خوب و «خوب
در
نفتکش
نشت
/
گیرند.
ی
م
دیدن»
«خوب
معنای
به
را
پدیده
این
عمال
بودن»،
ارشــد کشــورهای جهانی کنــار هم
حوزه فراهمساختن کاالها و خدمات
اقیانوس نزدیک آالسکا
مینشینند و هدف خود را «بهبود وضع
عمومی نیز هســت .این پیشــروی به
188

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوچهار ،مرداد 1397

کتاب ضمیمه

عمومی باعث به وجود آمدن این خواســته شــد که گپ و
جهان» اعالم میکنند؛ شــعاری که اکنون نمادی از قدرت
نایکی و شرکتهای مشابه آنها مسئولیت بیشتری را در قبال
جهانی و توان عاملیت مدیرعاملها است.
بنیادهایخیریه
تاثیرات منفی انسانی و اجتماعی فعالیتهای تجاری خود بر
اخیر
طی سالهای
عهده بگیرند.
J Jانگیزههای متفاوت
تغییر کردهاند.
پیشرفت مسئولیت اجتماعی شــرکتی نتیجه این نیست
مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائه شد تا اثرات مخرب تالش
همانطور که گری
شرکتها برای کسب سود به نفع خود را کاهش دهد .اما در
که مدیرعاملها بــا نیتهایی کامال خوب و خیرخواهانه
جنکینز،استاد
حقوق در دانشگاه
طول زمان ،این مسئولیت اجتماعی به راههایی برای افزایش
ابتکار عمل شــرکتها را در کمک و مشــارکت در امور
توضیح
مینسوتا،
منافع شرکتها تبدیل شده است ،در حالی که شرکتها در
خیری ه در دســت گرفتهاند بلکه این پیشرفتها واکنشی به
میدهد ،این
بوق و کرنا میکنند که در حال تالش هســتند برای توجه
فعالیتهای رو بهگسترش سازمانهای غیردولتی ،گروههای
وضعیتمتحول
نشاندادن به منافع دیگران .وقتی که با تهدیدهای حاصل از
فشــار و اتحادیههای کارگری در حوزه مسئولیت اجتماعی
شده است تا حدی
که بنیادهای
رسوایی یک شرکت روبهرو میشویم ،مسئولیت اجتماعی
است .اقدامات از سوی این گروهها و تاکید آنها بر مسئولیت
ازپیش
ش
بی
خیریه
ابزاری برای کسب شهرت آن شرکت به نظر میآید؛ ابزاری
اجتماعی شرکتی غالبا واکنشی به شکست دولت در نظارت
تبدیل شدهاند
که میتواند شهرت شرکت را افزایش دهد و تهدید نظارت
بر شرکتهای بزرگ است .حوادث صنعتی و رسواییهایی
به نهادهایی
دولتی بر شرکتها را تعدیل کند .در اینجا باز هم میبینیم که
نیز سازمانهای تجاری بزرگ را تحت فشار گذاشتهاند که
دستوری،
کنترلکننده
چطور شرکتها ظاهرا درگیر کارهایی هستند که مسئولیت
خودنظارتیشان را باال ببرند.
به
حساس
روندها،
آنها را بیشتر میکند اما عمال فعالیتهایشان باعث میشود
انفجاری که در کارخانه شیمیایی «یونیون کاربید» در سال
معیارهای تجاری
که قدرت سیاسی خودشان باال رود و قدرت دولتهای ملی
 1984در فوپال هندوستان رخ داد منجر به مرگ حدود 25
و کسبوکارگرا
در فعالیتهای خود کاهش پیدا کند.
هزار نفر شد .جیمز پست ،استاد مدیریت در دانشگاه بوستون،
و از این لحاظ
میخواهند
این فکر که ســازمانهای تجاری از مسئولیت اجتماعی
شــرح میدهد که پس از این فاجعــه «صنعت جهانی مواد
نوعی
تعامالتشان
ت خود را باال ببرند
شرکتی استفاده میکنند تا شهرت شرک 
شــیمیایی اعالم کرد که تقریبا غیرممکن خواهد بود بدون
تالش برای امور
یا آن را حفظ کنند ،تحت ارزیابی مجدد اخالق شرکتی قرار
کسب استانداردهای ایمنی صنعتی ،شرکتهای تولیدکننده
خیریه عمومی را
گرفته است .پیچیدگی ماجرا وقتی بیشتر میشود که میبینیم
مواد شــیمیایی بتوانند مجوز عملیات کسب کنند .بنابراین
تضمینکند
شــرکتها به جای استفاده از مســئولیت اجتماعی شرکتی
انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی یک نوع قراردادهای تیپ
به معنای انجام کارهای خــوب و «خوب بودن» ،عمال این
را ارائه کرد که در آن استانداردهای تولید محصول ،اکتشاف
پدیــده را به معنای «خوب دیــدن» میگیرند ،در حالی که
و دیگر مسائل مربوط به تولیدات شیمیایی جدی گرفته شده
این مسئولیت شرکتی هیچیک از پایههای اخالقی و سیاسی آنها را زیر سوال
بود».
نمیبرد .حتی شرکتی مثل «انرون» ،قبل از اینکه در سال  2001ثابت شود که
انگیزه این کار بیشــتر منافع خود شــرکتها بود تا ســخاوت از ســوی
تقلب کرده بوده و کلی فعالیتهای مربوط به رســوایی کالهبرداری را داشته
مدیرعاملها چراکه صنایع و شــرکتها در ســطح جهانی «شروع کردند به
است ،بهعنوان یکی از نمونههای مشهور مسئولیت اجتماعی شناخته میشد.
تشخیص اینکه حسن شهرت و تصویر مطلوب از آنها بیشازپیش اهمیت دارد».
ســخاوت مدیرعاملها نسبتا زیاد است یا دســتکم آنطور که نشان داده
حرکتهای مشابهی نیز بعد از دیگر حوادث صنعتی رخ داد ،مثل نشت نفت
میشود زیاد است .مسلم است که در سطح شخصی خیلی سخت میتوان تقلبی را
از تانکر نفتی شــرکت «اگزون والدز» که باعث شد صدها هزار بشکه نفت
از جانب کسی ثابت کرد که بخش زیادی از ثروت خود را به انجام امور خیریه
در سال  1989در آالسکا روی آب رها شود یا نشت نفت از سکوی اکتشاف
اختصاص داده است و همچنین میتوان از شرکتهایی خرده گرفت که در مقام
شرکت «دیپواتر هورایزن» در خلیج مکزیک در سال .2010
قهرمانان برنامههای عمل به مسئولیت اجتماعی شرکتی ظاهر میشوند .اما آنچه
یک مورد مهم دیگر از این دســت رسواییها که باعث افزایش فشار روی
مسئولیت اجتماعی شرکتی و سرمایهداری نوعدوستانه در گسترهای وسیعتر به
شرکت شــد ،مربوط بود به شــرکتهای «گپ» و «نایکی» فعال در عرصه
آن دست پیدا کردهاند ،توجیه اجتماعی نابرابری شدید در ثروت است ،به جای
پوشاک بعد از پخش یک مستند از شبکه بیبیسی در اکتبر سال  2000درباره
هر نوع درمان آن .ما باید اینجا به این نکته اشاره کنیم که با وجود تکثیر ظاهری
اینکه این دو شــرکت از کارگران کودک استفاده میکنند .این مستند نشان
تعداد قولها برای کمک به خیریهها از جانب سرمایهداری نوعدوستانه ،عصر
میداد که کارگران تولید پوشاک گپ و نایکی در مقدونیه در شرایط کاری
بهاصطالح طالیی امور خیریه نیز عصری بوده است که باعث افزایش نابرابری
بســیار بدی کار میکنند از جمله اینکه کودکانی در سن  12سالگی در آنجا
در ثروت شده است .این وضعیت خیلی واضح در گزارش آکسفام در سال 2017
ناچار بودند هفت روز هفته کار کنند و وادار میشــدند اضافه کار بایستند و
درباره «اقتصاد  99درصد» به تصویر کشیده شده است.
سوءاستفادههای روانی و فیزیکی از جانب مدیران را تحمل کنند .فریاد اعتراض
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پیشنهاد
کـتابخانه

صوفیا نصرالهی
خبرنگار

سینما خوک

سینما در باب جسم و روح

شوخطبعی و گزندگی به شیوه مانی حقیقی

در حال و هوای رویا

مانی حقیقی سهگانهاش را که با «پذیرایی ساده» شروع شده بود با «خوک» به پایان
برد یا حداقل به نظر میرســد با توجه به حال و هوای اینسه فیلم ،مانی حقیقی دیگر
بازیگوشیاش را در این مدل از سینما تمام کرده باشد« .خوک» را دوست داشته باشید یا
نه نمیتوانید منکر شوید که کارگردانی مانی حقیقی طراوت و روح تازهای به سینمای ایران
بخشیده است .فیلمهای بازیگوشانه او بهجای آنکه به صورت محدود در گروه هنر و تجربه
اکران شوند مخاطبان زیادی را به سینما میکشانند .مانی حقیقی همچنان در «اژدها وارد
میشود» از منظر نوع سینمایی
که بــه آن عالقــه دارد در اوج
اســت اما دیدن «خوک» برای
مخاطبان بیشتری لذتبخش
خواهد بود .فیلم یک حســن
معجونی معرکه دارد که نقش
یک کارگردان ســینما را بازی
میکند .لیال حاتمی هم بازیگر
الهامبخش فیلمهایش است .طبق معمول طعنه و کنایههای مانی حقیقی به جهان واقع
هم در کار است .قاتلی پیدا شده که سه تن از کارگردانان سینمای ایران یعنی رخشان
بنیاعتماد ،ابراهیم حاتمیکیا و حمید نعمتاهلل را به قتل رســانده و درصدد قتل مانی
حقیقی هم هســت .حاال کارگردان قهرمان فیلم از یک طرف میترسد و از طرف دیگر
دچار خشم شده که چرا قاتل به عنوان یک کارگردان تحویلش نگرفته و سراغش نرفته!
فیلم البته از نیمه به بعد با شوخیهای زیادش از ریتم اصلی دور میشود با اینهمه جزو
فیلمهای دیدنی امسال است.

فیلمی که سال گذشته از طرف مجارستان به اسکار معرفی شد و در جمع نامزدهای
بهترین فیلم خارجیزبان اســکار  2018قرار گرفت« .در باب جسم و روح» ساخته
ایلدیکو اینیدی فیلمی آرام با میزانســنهای چشمنواز و البته مدل بازیهای اروپای
شرقی است که برای ارتباط برقرار کردن با آن باید کمی صبر و تحمل داشته باشید یا
با شیوه فیلمسازی اروپای شرقی آشنا باشید .نیم ساعت اول فیلم تا با کاراکترها آشنا
شــوید ممکن است کمی کند و سردرگم بگذرد .اما اگر اهل لذت بردن از جلوههای
بصری باشــید از دیــدن آن
جنگل پربــرف و گوزنها به
وجد خواهید آمــد .برای آنها
که عالقهمند بــه مطالعه در
عالم خیال و رویا هستند فیلم
هیجانانگیز و جذابی اســت.
زن و مردی کامال ناشناس در
یک کشتارگاه با هم مشغول
کار هســتند .زن در برقراری ارتباط با دیگران مشــکل دارد و سالهاست که پیش
روانشــناس دوره کودکیاش میرود .اما بدون آنکه بداند با مرد یک اشتراک بزرگ
دارد .وجه مشترکی که مرد هم از آن بیخبر است .هردویشان شبها یک رویا دارند:
گوزنی هستند در جنگل و جفتی دارند که با فاصله از آنها ایستاده است« .در باب جسم
و روح» از آن فیلمهایی است که میتواند تبدیل به فیلم جزیره شخصیتان بشود .از
ابتدا تا پایان درامش را درست پیش میبرد و کمکم به شیوه بازی سرد بازیگران هم
عادت میکنید .کارگردانی اینیدی تحسینبرانگیز است.

تئاتر دستورالعملهای پرواز برای خدمه و خلبان

تئاتر آنسوی آینه

نمایشــی جالب و آوانگارد که نوشته و طراحی و کارگردانیاش با فرهاد فزونی است و
بازیگران شناختهشدهای مثل پگاه آهنگرانی هم در آن ایفای نقش میکنند .نمایش داستان
سه مهماندار است و شرایطی از پرواز .شما وقتی سوار هواپیما میشوید مهمانداران میآیند
و راهکارهایی را که در حالت اضطراری باید انجام بدهید با اشاره به شما نشان میدهند .حاال
بر این اساس تصور کنید سوار هواپیما هستید و در ابتدا اینها درباره شوق پرواز با آگاهی
به اینکه شوق پرواز سقوط دارد و درنتیجه درباره شوق سقوط صحبت میکنند .بنابراین
نمایش بسیار جذاب میشود .بدل میشود به شادینامهای درباره شوق سقوط با آگاهی از
ت است و
شوق پرواز .گاهی حتی به باله شباهت پیدا میکند .زیر پای همه بازیگران اسکی 
آنها با استفاده کامل از عرض و عمق صحنه باله شاد و شیرینی اجرا میکنند از مهماندارانی
که دائــم در حال رفــت و آمد
هستند و چمدانهای همراهشان
را با خودشان میبرند .موسیقی
ترکیب بسیار جذابی از موسیقی
راک و پاپ و مدرن است .توضیح
داده میشود که تیکآف چقدر
کار دشواری اســت اما پرواز تا
چه حد کار ســختتری است و
سقوط چه اندازه سختتر از بقیه است .تئاتر آوانگاردی که بسیاری از قوانین تئاتر را زیر پا
میگذارد .اتفاقی در آن نمیافتد بلکه همه درباره چیزی حرف میزنند که ممکن است اتفاق
بیفتد .طراحی صحنه نمایش هم کاری جذاب و ستودنی است.

نمایش «آنسوی آینه» به کارگردانی علی سرابی از نوشتههای فلوریان زلر است که در
«شهرزاد» روی صحنه رفته است .به خصوص این نمایش به شدت از یاسمینا رضا تاثیر
گرفته است .این نمایش برای بار دوم است که اجرا میشود .بار اول هم با موفقیت اجرا شد
و اینبار حتی موفقتر از دفعه قبل بود و استقبال بیشتری هم از آن شد .نمایش ترکیبی
اســت از چهار بازی بسیار خوب از خود علی سرابی ،ریما رامینفر ،پژمان جمشیدی و
مارال بنیآدم .فلوریان زلر از نمایشنامهنویسان معاصر فرانسوی است که کارش را از دهه
 70شروع کرده و یک و نیم نسل بعد از یاسمینا رضا فعالیتش آغاز شده .و به شدت هم
تحتتاثیر یاسمینا رضاست .اگر یاسمینا رضا درباره خشونت در جوامع بورژوازی مصرفی
غربی به خصوص فرانسه صحبت میکند و خشونت منتشری که جامعه را دربر گرفته و
اساس جامعه را به سمتی میبرد
که این خشونت بیرونی که در
اخبار شاهدش هستید هم از آن
نشئت میگیرد ،فلوریان زلر این
خشونت را به روابط خصوصی
و خانوادگی میبرد« .آنســوی
آینه» قصــه دو زوج اســت و
نمایــش روابط اینها و الیههای
زیرین و رابطه میان زن و شوهر میانسال روشنفکر را برمال میکند و از رابطه مرد جوان
با همسر سابق و نامزد فعلیاش صحبت میکند .درنهایت هم به این نتیجه میرسد که
چقدر همه این روابط دوستانه الکی و روی هواست و هیچ ریشه و پای ه درستی ندارد.

آوانگارد و ضدتئاتر
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در باب روابط پیچیده انسانی

سینما دارکوب

موسیقی کنسرت ریچارد کالیدرمن

تلخی بیپایان و پایان خوش

مالقات با خاطرات کالسیک دهه 60

بهروز شــعیبی از ابتدای دهه نود با ساختن فیلم «دهلیز» به عنوان یکی از استعدادهای
جوان سینما معرفی شد .البته چهره شناختهشدهای بود .هم جلوی دوربین از سنین خیلی
کم حضور داشت مثل آن بازی کوتاهش در «آژانس شیشهای» ابراهیم حاتمیکیا و هم پشت
دوربین کنار کارگردانانی مثل جیرانی و موتمن به عنوان دستیار کارگردان« .دهلیز» و مهمتر از
آن «سیانور» که این دومی فیلم خیلی سختی بود نشان داد که بیشک او سینما را بلد است و
ایدههای جذاب سینمایی دارد« .دارکوب» آخرین فیلم اوست که ملودرام تلخی از کار درآمده
اما دیدنش برای خیلیها جالب
اســت .از آن فیلمهای اجتماعی
اســت که قصهاش میتوانســت
مربــوط بــه یکــی از فیلمها و
سریالهای تلویزیونی دهه شصت
باشد .فرمول نگونبختی کاراکتر
معتاد و بچهای که سرپرستیاش
با پدرش اســت و نمیداند مادر
واقعیاش چه کسی بوده کهنه است و البته شعیبی هم چیز خاصی به آن اضافه نکرده و حتی
پایانش هم قابل پیشبینی است .اگر در «دهلیز» شعیبی جسارتش را برای رفتن سراغ موضوع
قصاص نشــان میدهد یا در «سیانور» سراغ بخشی از تاریخ این کشور و یکی از گروهکها
میرود نکته جسورانه «دارکوب» هم یک معتاد زن است .نقشی که سارا بهرامی برای بازی در
آن زحمت زیادی کشیده و برنده سیمرغ بلورین از جشنواره فجر هم شد .مشخص است که
گروه سازندگان «دارکوب» تحقیقات مفصلی روی کاراکتر اصلی معتادشان انجام دادهاند تا همه
چیز کامال باورپذیر و طبیعی باشد.

اوایل دهه  60از آلبومهای رنگ به رنگ موسیقی کالسیک خبری نبود .ارکستر سمفونیک
فعالیت چندانی نداشت و تنها راه ارتباطی با موسیقی کالسیک معدود نوارهای کاستی بود
که در حقیقت جایی میان موســیقی پاپ غربی و کالسیک قرار میگرفتند .اینطوری بود
که ریچارد کالیدرمن در دهه  60تبدیل به یکی از مهمترین پیانیستهای کالسیک جهان
برای ایرانیها شد در حالی که عمده شهرت او به خاطر پاپ کردن قطعات مشهور کالسیک
مثل «فور الیز» یا «سونات مهتاب» بتهوون بود .او موسیقی فیلمهای مشهوری مثل «رومئو
و ژولیت» ساخته نینو روتا را هم
برای ســاز پیانو تنظیم میکرد
و چنــان قطعات را با احســاس
مینواخت که انگار نهانگار فقط
یک ساز پیانو در کار است .حاال
ریچــارد کالریدرمن فرانســوی
که حتی خیلیها نمیدانند نام
اصلیاش فیلیپ پاژه است تیرماه
در ایران کنسرت برگزار میکند .در 64سالگی هنوز فعال است و برای کنسرتش که در وزارت
کشور برگزار میشود (یعنی بزرگترین تاالر برای برگزاری کنسرتهای موسیقی) آنقدر سر
و دست شکستند که یک شب اجرا دو شب دیگر هم تمدید شد .قیمت بلیتها هم ارزان نبود.
از 100هزار تومان شروع میشود تا 300هزار تومان .اگر استانبول کنسرت یکی از گروههای
خارجی اسم و رسمدار بخواهید بروید باید 300هزار تومان پول بلیت بدهید .و حاال فرصتش
را داریم که در ایران به صدای پیانوی جاودانه کالیدرمن گوش بدهیم .طبعا با حضورش دوباره
فروش آلبومهای موسیقیاش هم رونق میگیرد.

کتاب و ادبیات افسانههای گیالن

نمایشگاه لوور در تهران

در ســال حمایت از تولید ملی هیچ بد نیســت که کمی از فرهنگ ملیمان هم حمایت
کنیم .مثال سراغ فرهنگهای اقوام مختلف ایران برویم .کتاب «افسانههای گیالن» نوشته هادی
غالمدوســت که توسط انتشارات نگاه منتشر شده برای نمونه میتواند قدم اول آشناییتان با
فرهنگ فولکلور یکی از استانهای شمالی کشور باشد .بهجز این البته نشر فرهنگ ایلیا در زمینه
حفظ و پاسداشت گویش و فرهنگ گیلکی کتابهای خوبی منتشر کرده ،از سرودها و ترانههای
گیلکی بگیرید که با ترجمه فارسی در اختیار دوستداران کتاب قرار داده تا کتابهای کمیک
به گویش گیلکی و ضربالمثلهای عامیانه .افسانهها در
فرهنگ ایرانی جایگاه خاصی دارند و روایتگرانشان هم
همیشه از احترام زیادی برخوردار بودهاند .در روستاهای
ایــران هنوز دربــاره یک چاه ،یــک رود و یک درخت
قصهها و روایتهای گوناگونی بر سر زبانهاست .کتاب
«افسانههای گیالن» در پیشگفتار مفصل و مفیدی که
دارد توضیح میدهد که چطور افسانهها ریشه در واقعیت
و در حقیقت آرزوها و ناکامیهای مردم دارند .گردآوری
افسانههای این کتاب با مرکزیت الهیجان بوده است و
به نوعی بیشتر افسانههای شرق گیالن را روایت کردهاند.
کشاورزی ،مایههای زندگی و فقر ،خشکسالی و باران از
موتیفهای افســانههای گیالن هستند .این کتاب جذاب در  680صفحه و به قیمت 40هزار
تومان در دسترس دوستداران ادبیات فولکلور قرار گرفته است .خوشخوان و راحت با قصههای
کوتاهی که از خواندنشان لذت خواهید برد .سراسر شوخطبعی و هوشمندی.

از اواخر سال گذشته در تهران در موزه ملی ایران نمایشگاهی برگزار شد که نظیرش
تا امروز سابقه نداشته اســت .بعد از توافق اولیه بین موز ه لوور فرانسه و سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری مبنی بر برپایی نمایشــگاهی از آثار شاخص موزه لوور ،دوشنبه
 ۱۴اسفندماه در موزه ملی ایران این نمایشگاه افتتاح شد و ژان لوک مارتینز رئیس موزه
لوور و جبرئیل نوکنده ،مدیر موزه ملی ایران در یک نشست خبری درباره این همکاری
صحبت کردند .از شاخصترین آثار رسیده به ایران میتوان به مجسمه ابوالهول از سنگ
بازالت مربوط به دور ه فرعون هاکور که از بخش عتیقههای مصر باستان در سالن سولی
لوور انتخاب شده ،اشاره کرد .هسته اولیه شکلگیری موزه لوور فرانسه مجموعه پادشاهان
این کشور بوده است .بعد از گسترش موزه بخشهایی از بینالنهرین و تمدنهای کهن
مثل ایران هم به گنجینه موزه
لــوور اضافه شــد .بخش مصر
بهخصوص از بخشهای دیدنی
و مهم لوور پاریس است که به
یمن این نمایشگاه خیلی از آثار
مهــم آن را میتوانید در موزه
ملی ایران ببینید .استقبال مردم
از نمایشــگاه لوور آنقدر خوب
بود که برای دو ماه تمدید شد .موزه لوور در تهران قرار بود روز جمعه  ۱۸خرداد در موزه
ملی ایران به کار خود پایان دهد که با توافق رسمی رئیس موزه لوور تا  ۳۰جوالی ۲۰۱۸
(هشتم مرداد  )۹۷ادامه خواهد یافت.

حمایت از فرهنگ ملی

گنجینه پاریس را به تهران آوردیم
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کتابخانه
کـتابخانه
خواندن ،تعالی هنرمندانه روح

ها چیست؟
پیامد چاپ غیرقانونی کتاب 

در کشور ما متأسفانه بازرسی و نظارت درستی روی مقوله چاپ غیرقانونی کتابها نیست .این مشکل شاید به شدید نبودن مجازات این عمل غیرقانونی برگردد.
وقتی نهایت برخوردی که در این زمینه میشود گرفتن تعهد از ناشری است که کتابی را غیرقانونی چاپ کرده است ،چه انتظاری برای توقف این عمل غیرقانونی
پروانه شفاعی
و نادرست در کشور داریم؟! در حال حاضر برخورد با چاپ غیرقانونی کتاب در کشور به گونهای است که ناشر از اقدام به چاپ کتاب بدین شیوه هراسی ندارد.
خبرنگار
به نقل از یک مدیر مسئول انتشارات ،مسائل مالی در این زمینه باعث میشود هر کس هر کاری که میخواهد در این راه انجام دهد .و با توجه به اینکه نمیتوان
چاپ غیرقانونی کتاب را زیاد پیگیری کرد ،بسیار راحت این کار را انجام میدهند .به گزارش فیدوس چاپ ،انتشار و فروش کتاب قاچاق ،قصه دیروز و امروز نیست .از سالهای پیش از انقالب که
برخی از کتابها از نظر سیاسی ممنوع اعالم شد ،آثاری با کیفیت نازل و به صورت چاپ زیرزمینی در اختیار عالقهمندان قرار میگرفت .هرچند چنین کار پرخطری ،کمتر به دالیل اقتصادی انجام
میگرفت با اوجگیری انقالب و پس از آن با صادر نشدن مجوز تجدید چاپ برخی کتابهای قدیمی مانند دیوان شعر برخی از شاعران که مورد تأیید نبود ،بازار دستفروشان و قاچاقچیان کتاب
رونق گرفت و در غیاب نظارت دقیق ،کمکم به کاسبیای موازی با بازار قانونی کتاب تبدیل شد .حال اما مدتی است این ماجرا ابعادی تازه یافته است .و این مسئله باعث ناامیدی ناشران برای ادامه
این فعالیت شده است .دست گذاشتن قاچاقچیان کتاب روی چاپ غیرقانونی کتابهای پرفروش بازار باعث شکست مالی و ناامیدی فعاالن عرصه کتاب شده است .امید داریم با اجرای نظارتی
دقیقتر در این زمینه جدا از آمار پایین سرانه مطالعه کتاب در کشور ،الاقل در زمینه چاپ و انتشار این محصول فرهنگی مشکلی نداشته باشیم.

خاطرات محمدعلی فروغی

محمدافشین وفایی ،ایرج افشار
انتشارات :سخن

JJیادداشتهای روزانه فروغی از سفر کنفرانس صلح پاریس
محمدعلی فروغی ملقب به ذکاءالملک ،ادیب و سیاستمدار و اولین نخستوزیر رضاشاه
بود .بعد از جنگ جهانی اول ،کنفرانس صلح پاریس در جهت ســهمخواهی کشورهای
پیروز در جنگ ،برپا شده بود و ایران به عنوان کشور بیطرف در جنگ که خسارتهای
بســیاری از این جنگ دیده بود ،با حضور در این کنفرانس در تالش برای احقاق حقوق
پایمالشدهاش بود ولی نتایج حاصل از این سفر چندان مؤثر و قابل دفاع نبود .فروغی که به
عنوان یکی از اعضای هیئت اعزامی ایران برای شرکت در این کنفرانس عازم پاریس شده
بود ،توانسته از نگاه تیزبین خود به خوبی شرایط نمایندگان اعزامی ایران در این کنفرانس
و وضعیت مدیریت داخلی کشور بعد از پایان جنگ جهانی اول و حضور اشغالگران روس
و انگلیسی در خاک ایران را نمایش دهد .خواستههای ایران در این کنفرانس ره به جایی
نبرد چرا که شــرکتکنندگان در کنفرانس صلح پاریس بر این باور بودند این کنفرانس
درباره کشــورهای متخاصم در جنگ است و ایران در عمل در جنگ جهانی اول اعالم
بیطرفی کرده اســت .با وجود ایران ،نطق فروغی در کنفرانس صلح پاریس برای تاریخ
ایران باقی ماند .فروغی از  26ســالگی به نوشتن وقایع زندگی خود پرداخته و امروز به
لحاظ سندنگاری و خاطرهنویسی از سرآمدان روزگار ماست .او در مدرنیزه کردن ادارات و
نهادهای فرسوده و نیز گسترش روابط بینالمللی از قبیل عضویت در شورای جامعه ملل
یا برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهای دیگر و همچنین تأسیس نهادهای تمدنی مانند
دانشگاه تهران و فرهنگستان ایران و ...تأثیر عمدهای داشته و در ایجاد همه این موارد از
خود سند و نوشته به جای گذاشته است .یادداشتهای فروغی حاوی فواید فرهنگی و
ادبی فراوانی است .این یادداشتها نزدیک به صد سال نزد خانواده فروغی محفوظ بوده
و در نهایت به همت گنجینه پژوهشی ایرج افشار برای نخستین بار منتشر شده است.
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فرار از اردوگاه 14

بلینهاردن
مترجم :مسعود یوسف حصیرچین
انتشارات :چشمه

JJفرار اودیسهوار مردی از کره شمالی به سوی آزادی
ماجرای این کتاب ،داستان واقعی شین دونگ هیوک است .مردی که در اردوگاه زندانیان
سیاســی به دنیا میآید و زندگی در فضای وحشــتناک و رعبآور اردوگاه ،از او جاسوسی
خطرناک و انســانی خالی از تمام عواطف و احساسات بشری میسازد .تا جایی که برای به
دســت آوردن غذا مادر خود را به پای چوبه دار میفرستد .شین که هیچ آگاهی و دانشی
پیرامون جهان زیست خود ندارد به تدریج در معاشرتهای به شدت محافظهکارانه با زندانیان
پیرامون خود که گاه از ردههای باالی حکومتی بودند و یا جهان بیرون را دیده بودند شروع
بــه ادراک این مفهوم میکند که دنیایی فراتر از قفس مخوف او وجود دارد .دنیایی به نام
جهان آزاد ،که در آن انســانها حق و حقوق و قــدرت انتخاب دارند و میتوانند هرچقدر
که خواســتند غذا بخورند! همین موضوع انگیزهای میشود برای او تا یکی از بزرگترین و
غیرممکنترین فرارها را در تاریخ زندان داشته باشد .در واقع این کتاب با تمرکز بر داستان این
جوان شگفتانگیز که در امنیتیترین زندان مخفی دنیا رشد کرده ،اسرار مخفی این کشور
را افشا میکند« .فرار از اردوگاه  »14خاطراتی بینظیر است از یکی از تاریکترین کشورهای
جهان .این کتاب داستان تحمل ،شجاعت ،بقا و امید است .نویسنده این کتاب ،بلینهاردن
امریکایی در ابتدا یک ژورنالیســت (در واشنگتن پست) است و به همین دلیل رمان «فرار
از اردوگاه  »14بهدور از ایجاد فضای تخیلی پیش میرود و کام ً
ال مستندوار از زندگی شین
دونگ هیوک نوشته شده است .انگار یک گزارش مستقیم از تلویزیون یا اخبار پخش میشود.
شین تنها کسی است که توانسته از اردوگاه  14کره شمالی فرار کند .اردوگاهی که معروف
است به امنیتیترین زندان دنیا .زندانیان آن نه غذا ،نه امنیت و نه لباس دارند اما در کنارش
کار طاقتفرسا و تجاوزات جنســی و احتمال مرگ برای خود و خانوادهشان هر لحظه در
انتظارشان است .این کتاب شگفتانگیز و پرماجرا را از دست ندهید!

ترکش لغزنده

آیت دولتشاه
انتشارات :چشمه

JJپشت هیاهوی جنگ
آیت دولتشاه ،نویسنده کتاب «ترکش لغزنده» در خصوص آنچه در این کتاب به مخاطبان
آثار داستانی ارائه شده ،گفت است« :ترکش لغزنده عنوان کتابی است که در فضای حاشیهای
جنگ میگذرد و به بازخوانی ســه نسل یک خاندان میپردازد .این نشان میدهد که اسم و
رســم خیلی از افراد در میان صدای خمپاره پنهان میشود ».انتشــار این رمان در واقع ادای
دِینی است به آدمهایی که مستقیم و غیرمســتقیم با جنگ در ارتباط بودهاند و از ویرانیها
و پیامدهای طوالنیمدت آن بینصیب نبودهاند« .ترکش لغزنده» یک واکاوی اســت .واکاوی
برهههای مختلف از زندگی آدمهایی که صدایشان پشت هیاهوی جنگ و بحرانهای ناشی از
آن پنهان مانده است .آالم و آمال نابودشده ،جوانیهای تباهشده و سکوت و ماتم بهجامانده از آن.
این کتاب یک وقایعنگاری است .وقایعنگاری چند نسل از یک دودمان که هرکدام به شکلی و
در برههای خاص درگیر آتش جنگ بودهاند .کتاب مذکور ماجرای یک مهاجرت است .مهاجرت
چند خانواده که برای فرار از جنگ ،زندگیشان را رها میکنند و پا در مسیر تازهای میگذارند.
مسیری که رویدادهای غیرقابل پیشبینیاش را برایشان رقم میزند .داستان سفری از بیرون به
دنیای درون و رجعتی از درون به بیرون و زمان حال آدمها .این کتاب حاصل کار مداوم نویسنده
است و بارها هسته اولیهاش مورد بازنگری و بازنویسی قرار گرفته است .این رمان صد سال از
زندگی یک خاندان را مورد بررسی قرار داده و طبعاً برشهای تاریخی ،بزنگاههایی که روایت در
آنها صورت میگیرد و تفاوت فرهنگی و اجتماعی هر دوره ،سختی کار را دوچندان کرده است.

شبکههای اجتماعی و نسل
نوین بازاریابی

پروین فخری ،مهدی حسینزاده،
مریمالسادات دلقندی
انتشارات :دسته اینترنت و
شبکههای کامپیوتری

JJبازاریابی اینترنتی
بازاریابی یا مارکتینگ که برای اولین بار در آغاز قرن بیستم ،در چند دانشگاه امریکا تنها به عنوان
ها تدریس میشد ،در قرن بیست و یکم به درجهای از
یکی از دروس دانشگاهی در برخی دانشگاه 
ارزش و اعتبار رسیده است که نهتنها علم و دانشی پویا بلکه پایه و زمینهای قدرتمند برای اقتصاد،
علوم اجتماعی ،جامعهشناسی و مدیریت و ...شده است .بازاریابی پس از سه نسل سنتی ،به نسل
نوین یعنی عصر تعاملی و برهمکنشی پا نهاده است .بازاریابی پس از ارائه انواع مدلهای بازاریابی
صنعتی ،مصرفی ،چندسطحی ،پارتیزانی ،مویرگی ،چریکی ،دهان به دهان ،اینترنتی ،تک به تک،
شبکهای ،ویروسی ،سیستماتیک ،مفهومی و ترکیبی ،اکنون با تغییری بنیادی در تعریف و اهداف
به بازاریابی شبکههای اجتماعی یا سوشیال مارکتینگ رسیده است .بازاریابی شبکههای اجتماعی با
ها رسوخ کرده است ،توانسته است به صورت نامحسوس
تکیه بر ابزار قدرتمندی که تا قلب خانواده 
و غیرمستقیم اصول و اهدافش را به همگان تحمیل کند .گزارشهای منتشره ساالنه شبکههای
اجتماعی مختلف این مسئله را اثبات میکند .اکنون نهتنها برندها و نامهای بزرگ بلکه برندهای
متوسط و حتی محلی و کوچک نیز به این درک رسیدهاند که بازاریابی تنها ارسال پیامهای تبلیغی
پرهزینه و کمبازده نیست بلکه ایجاد تدریجی تصویر برند در ذهن مخاطب و تداعی آن در وجهی
ها و قابلیتهای بسترهای
مثبت و غالب در اذهان مخاطبان اســت که البته با استفاده از توانایی 
شبکههای اجتماعی بسیار کمهزینه ،سریع و پربازده خواهد بود.

فروشنده نخبه

وینی آری
مترجمان :محمدابراهیم گوهریان ،مهین خالصی
انتشارات :نسل نواندیش

JJمهارته ای فروشندگی موفق
متخصصان فروش نخبه ،همواره در یکســوم فوقانی صاحبان درآمد در هر تیم
فروشی قرار دارند .ممکن اســت موفقیت ،نیروی محرکه آنها باشد .بنابراین کارنامه
واقعی آنها مقدار درآمدشــان است .اگر شرکتی محصول یا خدمتی را به شرکتهای
دیگر بفروشــد و فروش ثابت باشد ،آن شــرکت دچار مشکل میشود .اگر به بخش
بازرگانی روزنامه نگاه کنید هر روز آن بخش را با چاپ پررنگی میبینید .هنگامی که
فروش شرکت ثابت باشد شاهد تعدیل نیرو ،انجماد دستمزد ،کاهش سود و بایگانیهای
ورشکسته هستیم و حتی بعضی دست از تجارت میکشند .برای اجتناب از به مخاطره
انداختن هرکس دیگری در شرکت ،فروشندگان باید خوب عمل کنند و متخصصان
فروش نخبه به درستی همین کار را میکنند .در فصلهای مختلف این کتاب در مورد
زمینهیابی و توسعه تجارت جدید و یا آمادگی و ذهنیت ،مهارتهای زمینهیابی ،تقاضای
معامله ،برنامه تماس و تمرین برای مهارت و غیره ...صحبت میشود .کتاب حاضر جلد
 21از مجموعه  25جلدی «تجارت جهانی» است که در آن به بحث درباره مهارتهای
فروشــندگی موفق در کسب و کار پرداخته میشود .در این مسیر ،نخست کلیدهای
موفقیت یک متخصص فروش نخبه یعنی ذهنیت ،انضباط و مهارت فروش توضیح داده
شده است .سپس درباره اصل زمینهیابی در فروش که مبتنی به فرصت و زمانبندی
است ،مطالبی ارائه میشود.

خورشید نفرینشده
زهرا افشار زیبا
انتشارات :موج

JJخورشید سیاه
نخســتین کتاب نویســنده جوان خانم زهرا افشــار زیبا ،کتابی به نام «خورشــید
نفرینشــده» در سبک فانتزی حماسی و عاشقانه اســت .کتابی که در ژانر خود موفق
بوده و مورد توجه عالقهمندان حوزه کتاب و این ســبک خاص قرار گرفته است .در این
قصه کیان که اکنون بزرگترین جادوگر سرزمین ایران است ،زمانی قدرتهای درونی و
جادوییاش از سوی خانواده و پدرش سرکوب و پس زده میشود .او دروازههای دلش را
رو به کینه و انتقام میگشاید .او با تکیه بر همان نیروهای خویش ،خورشیدی را میسازد
با پنج الماس .پنج الماس با پنج نیروی متفاوت و پنج داستانی که تاکنون شنیده و دیده
نشده است .کیان قصه دست به هر کاری میزند تا الماسهای گردنبند خود را بسازد تا
بتواند نیروهای خویش را تکمیل کند و به خواستههایش برسد .او به دنبال نهایت قدرت
و شــکوه است و در این راه هر مانعی را از سر راهش برمیدارد .کیان حاکم ری میشود
و دستنشــاندههای بسیاری برای خدمت به او سر از پا نمیشناسند .او با کمک همان
افراد ،الماسهای خورشید خویش را میسازد .اما بیخبر مانده است از جاسوسی که در
دستگاه حکومتیاش ،سالها همجوار او بوده و علیه او میاندیشیده .ساسان کسی است
که خورشید دومی را میسازد با ضدالماسهایی که در برابر نیروهای خورشی ِد کیان عمل
یکنند.
م 
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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

ﺧﺪﻣﺎت:

ﭘﻨﺠﺮه ﭼﺴﺒﺎﻧﯽ ) وﯾﻨﺪوﭘﭻ(

ﯾﻮوی ﺗﺎ اﺑﻌﺎد  ١٢٠ × ٨٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

ﻃﻼﮐﻮب ﺗﺎ اﺑﻌﺎد  ١٠٠ × ٧٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

ﭼﺎپ ﺗﺎ اﺑﻌﺎد  ١٢٠ × ٨٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و  ۶رﻧﮓ

داﯾﮑﺎت و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺎ اﺑﻌﺎد  ١٢٠ × ٨٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

ﺟﻌﺒﻪ ﭼﺴﺒﺎﻧﯽ ) ۴ﻧﻘﻄﻪ۶،ﻧﻘﻄﻪ ،ﻻک ﺑﺎﺗﻢ  ،ﭼﺴﺐ ﮔﺮم(

ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد:

ﻧﺸﺎن اﻧﻄﺒﺎق ﺟﻬﺎﻧﯽ  GC Markدر ﺣﻮزه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری

)ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ(

ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ISO 9001:2008
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ISO 14001:2004
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ OHSAS 18001:2007
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮی ISO 10002:2005

ﻫﻤﺮاه٠٩٩٩ ١١ ٨٧۶۵ ١ :

