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ســرمقـالـه
چگونه تهدید تحریم را حداقل کنیم؟

در شرایط تحریم هم میتوان به اصالحات فکر کرد
به طور مســلم تحریمهای امریکا حداقل تا یک
سال آینده نهتنها کم نمیشود بلکه حلقه محاصره
تنگتر هم خواهد شــد .در این شرایط نیاز است
که مذاکرات خارجی با قــدرت و قوت در جهت
اجماعســازی علیه این تحریمها و شکست آنها
پیش برود .به خصوص تا ســرحد امکان باید در
جهت همسوکردن هرچه بیشتر کشورهای مخالف
مسعود خوانساری
رفتارهای امریکا تالش فعاالنه به کار گرفت.
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
بخش خصوصی و اقتصاد ایران نیازمند افزایش
و رئیس اتاق تهران
دامنه ارتباطات با جهان بیرون اســت .این نیاز از
تهیه و تجهیز خطوط کارخانه به تکنولوژی خارجی
آغاز میشود و تا تامین سرمایه و مواد اولیه پیش میرود .بنابراین استراتژی پیش
روی اقتصاد ایران بهرهمندی از تمام مواهب اقتصادهای توسعهیافته تا سرحد ممکن
و مقدور است که در سرفصل آنها انجام پیگیریهای الزم برای مبادله اقتصادی با
کشورهای اروپایی به خصوص از طریق  SPVقرار دارد .همچنین باید دقت داشت
که به موازات این اقدامات ،اقتصاد داخل هم برای شرایط پیچیده تحریمی آمادگی
و چابکی الزم را به دست آورد.
تحریم در هیچ شــکل و اندازهای اتفاقی مثبت و در جهت توسعه کشور نیست
ولــی امروز باید بپذیریم که در این موقعیت قرار گرفتهایم که نمیتوانیم در مقابل
یکند
خواستههای نامشروع امریکا عقبنشینی کنیم .پذیرش همین اصل کمک م 
که با نگاهی دقیق در جســتوجوی روشهایی برای استفاده از تحریمها باشیم.
تحریمها به طور طبیعی توســعه در کشــور را محدود میکنــد و به هیچ عنوان
نمیتوانیم به رشدهای پیشبینیشده در برنامهها دست پیدا کنیم.
بنابراین در همین گام نخست نباید به توقعات خارج از توان اقتصاد کشور دامن
زده شــود .تکرار ادعاهایی مانند دستیابی به رشدهای دورقمی و توسعه متوازن و
بهشتاب منجر به انباشت مطالباتی خواهد شد که دولت توان پاسخگویی به آنها را
ندارد .در این موقعیت شفافیت و صداقت دو عنصری است که میتواند میان مردم،
کنشگران اقتصادی و دولت وحدت ایجاد کند.
اما تحریمها اگر تنها یک مزیت داشته باشد ،آن قطع وابستگی اقتصاد کشور به
نفت است .در این شرایط بیش از گذشته بر پتانسیلهای داخلی کشور تاکید و اتکا
خواهیم داشت و در صورتی که طبق اصول منطقی و معقول پیش برویم ،تا اندازه
زیادی از گرفتاریهای اقتصادی کشور کاسته میشود.
همه اینها زمانی محقق میشود که برای انجام هر تصمیمی یک «خط معیار»
ترسیم کنیم .خط معیار یعنی اینکه بدانیم چه عملی به سود کشور و چه رفتاری
ف در
به زیان آن است .با ترسیم این خط مفاهیم معنا میشوند و کمتر ساز مخال 
برابر اصالحات اساسی اقتصادی نواخته خواهد شد و حداقل اینکه فعاالن اقتصادی
و مردم متوجه خواهند شــد چه گروه ،دسته و افرادی دانسته یا ندانسته با رفتار و
عملشان منافع ملی را به خطر میاندازند.
امــا در این موقعیت چه باید کرد؟ تهدیدهایــی در اقتصاد ایران وجود دارد که
حتی در زمان غیرتحریم هم خطرساز و مخل توسعه بود ولی حاال بسیار خطرناک و
آسیبزاست .به برخی از این موارد میتوان اشاره کرد:
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ریشهکن کردن فســاد و رانت :با جلوگیری از بخشنامهها و دستورهای
خلقالساعه و شفافیت بیشتر در قراردادها و مقررات دولتی میتوان به سمت
زدایی جدی از اقتصاد
اقتصادی شفاف و رقابتپذیر حرکت کرد .در صورتی که رانت ِ
یکند.
ایران صورت نگیرد ،قطعا بحرانها عمق بیشتری پیدا م 
استفاده بهینه از منابع :یکی از مهمترین این تهدیدات ،تداوم پرداخت یارانه
حاملهای انرژی به شکل کنونی است .این روش پرداخت با منطق اقتصادی و
عدالت اجتماعی سازگار نیست ولی به شکل غریبی اصرار بر تداوم روندی میشود که نفع
کشور و مردم در آن پیدا نیست .فقدان خط معیار در مورد همین موضوع قابل درک و
فهم است .براساس آنچه مرکز پژوهشهای مجلس اعالم کرده بهزودی کشور نیازمند
واردات بنزین میشود .این در حالی است که نیمی از خانوارهای ایرانی فاقد وسیله نقلیه
هستند و بنابراین یارانه بنزین به نفع سه دهک باالیی جامعه صرف میشود .برآوردها
نشــان میدهد سه دهک باالیی به میزان  23برابر بیشتر از دهکهای پایینی از یارانه
بنزین استفاده میکنند .روند مصرف سوخت و بنزین در کشور تصاعدی باال میرود و
عالوه بر آثار زیانبار محیط زیستی بیش از گذشته عدالت اجتماعی را مخدوش میکند.
استفاده از موقعیت جغرافیایی :موقعیت طبیعی کشور و همسایگی با 14
کشــور دیگر میتواند در جهت تقویت صادرات غیرنفتی مورد استفاده و
بهرهبرداری قرار گیرد .قابل توجه اینکه واردات این کشورها سالیانه  994میلیارد دالر
برآورد شده است ،در حالی که سهم ایران از این تجارت تنها  24میلیارد دالر است.
در شرایط تحریمی میتوان از امکانات این کشورها برای تامین برخی کاالهای مورد
نیاز کشور استفاده کرد؛ ضمن اینکه با گسترش سطح تجارت ،تمامی همسایهها نیز
به متحدان قوی برای ایران تبدیل میشوند.
ارز و مزیتهای آن :اکنون که کشور هزینه رشد قیمت ارز را پرداخت کرده
و فســاد ناشی از ارز چندنرخی و رانتی هم به وقوع پیوسته ،حداقل عمل
منطقی این است که اگرچه دیرهنگام اما دولت به سمت یکسانسازی نرخ ارز پیش
برود و یک بار برای همیشــه این عامل فساد و رانت را از اقتصاد ایران حذف کند.
نتیجه این عمل بازگشت ثبات به بازار ارز و کاهش دامنه تغییرات ناگهانی است.
نظام بانکی :موقعیت کنونی کشور این فرصت را در اختیار دولت قرار میدهد
که به صورت جدی بــه اصالح نظام بانکی و به خصوص برخورد جدی با
یگیرند ،بپردازد .نظام
بانکهایی که در پرداخت سود سپرده از یکدیگر سبقت م 
بانکی از گلوگاههای مخل فضای کسب و کار در ایران است که نیاز جدی به تغییر
ساختار آن وجود دارد.
کنترل نقدینگی :نقدینگی بحرانی عظیم در اقتصاد ایران است .اما همین
امروز هم میتوان با استفاده از ابزار شفافیت در نقل و انتقاالت پولی در مقابل
سیل نقدینگی سدی ایجاد کرد.
تصمیمگیری جمعی :در حال حاضر که وضعیت اقتصاد کشــور به دلیل
تحریمهای داخلی و خارجی بحرانی شــده ،زمان بهرهگیری از مشورت و
تجربه بخش خصوصی کشــور رســیده اســت .دولت باید بتواند در فرآیندهای
تصمیمگیری نظر ذینفعان متخصص را کسب و جلب کند .در غیر این صورت هر
تصمیمی با خطر مواجه میشود که اکنون زمان پرداخت هزینههای اینگونه نیست.
همــه این اقدامات در دایره توان و قدرت دولت قرار دارد .تنها نیاز به عزم ملی
است.
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روایت «آیندهنگر» از
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اصالحات اقتصادی در ایران

نوشدارو
بعد از مرگ سهراب؟
زخمکاری

مقابله با بیکاری
با معماهای جدیدی
مواجه شده است

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

سالهاست
بیماری اقتصاد ایران در
درد
انتظار نوشدارو است .اما
را التیام میبخشد.
سیاستمداران همچنان به
اصالحات اقتصادی
مسکنهایی عادت
در ایران به آرزویی
اقتصاددانان نیز آب در
کردهاند که تنها اندکی
دستنیافتنی بدل شده
هاون کوبیدن است.
است .صحبتهای
این اصالحات
سیاستمداران همچنان
صاحبان کسب و کار و
محافظهکارانه تن به
نوشدارو بعد نیســتند .آنها ثبات وضعیت
شرایطی سخت داده
موجود را دستاوردی
از مرگ
اند ،اما حاضر به انجام
برای خود میدانند
سهراب این بار در عرصه
غافل از آنکه شاید اگر
اقتصادی تکرار شود.
دیر بجنبند ،حکایت

نرخ
بیکاری شــاخصی
اقتصادی است که
آثار
اجتماعی آن بیش از
ســایر شاخصها
خودنمایی میکند .نرخ
بیکاری در آمارهای
مربوط به تابستان امسال
به سوی افزایش گام
برداشته و زنگ خطر
جدیدی را برای اقتصاد
ایران به صدا درآورده
است .افزایش متقاضیان
کار با توجه به ورود
متولدان دهه  60از دانشگاه
به
بازار کار ،قرار بود با
تقویت سرمایهگذاری
و
رشــد اقتصادی در
پسابرجام پوشش داده
شــود
اما
حاال که با
خروج آمریکا از برجام،
تحریمهای یکجانبه
ظاهر شــده ،مقابله با
بیکاری به معماهای بزرگی
برخورد کرده است.

عکس :رضا معطریان

سردبیر

«هنر ذات صنعت است ».این جملهای است که در
مرحوم قانعیراد در کتاب تحلیل فرهنگی صنعت
اساس بحث خود را برآن سوار کردهبود .صنایع نه
همیشه تاریخ متکی به هنر بودهاند و برهمین اساس
هم کمپانی بیامو اعالم کرده به جای تالش برای
افزایش سرعت خودروهایش از این پس برطراحی
آنها تمرکز میکند .کمپانیهای مدرن بینالمللی
هرکدام به روشی تالش میکنند با افزایش دامنه
نفوذ هنر در محصوالتشان بازارهای جدید را کشف
و خریداران بیشتری را جذب کنند .اما در ایران چه
خبر است؟ آیا صنایع بزرگ ایران به درک جدیدی
از صنعت رسیدهاند؟ بررسی ســوابق و رفتارهای
مدیران صنعتی کشور نشــان میدهد که تفسیر
آنها از هنر به محصوالتشــان نفوذ نکردهاست .در
حداکثریترین حالت اگر بخواهند از وادی صنعت
به میدان هنر و صنعت قدم بگذارند ،اسپانسر یک
کنسرت یا فیلم ســینمایی میشوند و اگر خیلی
پیشروی کنند ،تعدادی تابلوی نقاشی یا مجسمه
به گنجینهشان اضافه میکنند .درحالی که رقبا و
همکاران آنها در جهان توسعه یافته به همان جمله
متکیاند :هنر ذات صنعت است .اقتصاد غیرخالق
ایران در سنگرهای عقبتری گرفتار است.
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

پیرمرد یکســال پیش از مرگش در  93سالگی و
در زمان خاموشی چراغ کارخانه ارج بعد از چندین
دهه کار ،نامــهای به وزیر صنعت ،معدن و تجارت
نوشت و از اهمیت این کارخانه ،نقش آن و اقداماتی
که باید برای نجات آن صورت گیرد ،گفت و حتی
اعالم آمادگی کرد که هرکاری در توان داشته باشد
برای احیای این کارخانه ملی حاضر است انجام دهد.
رضا نیازمند تکنوکرات و مدیر ملی بود ،به ایران و
توســعه صنعتی کشور فکر میکرد و در این نقطه
اصال برایش مهم نبود که ســالهای سال بود که
کنار گذاشته شده و مورد بیمهری مدیران دولتی
و حاکمیتی قرار گرفته بود؛ مدیرانی که باید نزد او
مشق میکردند و از دانش و تجربیاتش در راه اندازی
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ،سازمان مدیریت
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سعید ارکانزاده یزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه

یکی از کتابهای ضمیمه این شماره کتابی است
درباره انکارگرایی .این کتاب درباره کســانی است
که اعتقادشان ضد عقیده عامه درباره یک موضوع
اســت که انگار از آفتاب هم روشــنتر است .یکی
از نمونههای انکارگرایی مثال کســانی هستند که
رخدادن هولوکاســت در دوران جنگ جهانی دوم
را انکار میکنند .یا کســانی که معتقدند گرمایش
جهانــی حاصل فعالیتهای انســانی نیســت و
دانشمندان بیخودی شلوغش کرد ه و هیاهو به راه
انداختهاند .ترامــپ را هم میتوانیم یکی از همین
انکارگرایان بدانیم .خالصــه کتاب دیگری هم در
بخش کتاب ضمیمه این شماره منتشر شده که آن
نیز تا حــدودی به عصر ترامپ توجه دارد و به این
میپردازد که چقدر پوپولیسم میتواند دموکراسی
امــروز را تخریب کند و اصال این نوع دموکراســی
پارلمانــی کنونی چقــدر میتواند باعــث و بانی
پوپولیسمباشد.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

درک و فهم درست حقایق روزگار گذشته به عهده
نویســندگان و تارخنگاران هر دورهای است؛ اما به

کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

این شماره آیندهپژوهی را به پیشبینی اوضاع جهان
در سال  ۲۰۱۹اختصاص دادهایم .سال  ۲۰۱۸سال
پرحادثهای در عرصه بینالمللی بود و در سال ۲۰۱۹
هم بســیاری از تحوالت این ســال ادامه خواهند
داشت .ســردمدار دعواهای جهانی طبق معمول
دونالــد ترامپ خواهد بود که عالوه بر مجادلههای
سیاسی ،وارد جنگ تجاری با چین شده و تبعات
آن در سال  ۲۰۱۹حتما خیلی واضحتر خواهد بود.
تکلیف انگلیس و اروپا هم در سال  ۲۰۱۹مشخص
خواهد شد .از لحاظ پیشرفت تکنولوژیک هم اوضاع
سال  ۲۰۱۹درخشانتر از همیشه به نظر میرسد
و تکنولوژیهایی مثل هایپرلوپ و کشاورزی مدرن
قرار است پیشرفت عظیمتری در زندگی ما ایجاد

عکس :رضا معطریان

بهراد مهرجو

صنعتی ایران ،کارخانه مس سرچشــمه و دههها
کارخانه و مجموعه صنعتی دیگر یاد میگرفتند .اما
همه این بیمهریها و کم لطفیها دلیل این نبود
که قلب او برای کشــورش و پیشرفت و توسعه آن
نتپد و در هر مقطعی هر چه در توان داشــته باشد
برای کشورمان نگذارد؛ رضا نیازمند یک ایرانی به
معنی واقعی بود؛ کسی که با همه بیتوجهیها بعد
از انقالب در مقطعی مجبور به خروج از کشور شد
ولی بعد که آبها از آسیاب افتاد به کشور بازگشت
و ترجیح داد با همه مشکالت و چالشهای زندگی،
در ایران و کنج خانهاش بماند و تحقیق کند .آنچه
کشــور را در آینده خواهد ساخت درس گرفتن از
تجربیات افرادی همچــون نیازمند و انتقال آن به
جوانان است .یکســال از درگذشت رضا نیازمند
گذشت؛ نباید اجازه داد نیازمند و افرادی همچون
او تنها به یک خاطره تبدیل شوند.

نظر میرســد آنها تنها رویدادها و واقعههای نیک
و شــیرین را نگاشــته و بازتاب دادهاند و واقعهها و
حادثههای غمانگیز و منفی ،شکستها و ضعفها
ی نگریسته ،چشمپوشــی و پنهانکاری
را سطح 
کردهاند« .گذشــته» بــرای مردم زمــان «حال»
نیک جلوه میکند و «حال» بستری از ناکامیها،
حسرتها و کمبودهاست .در همین بستر مردم تنها
محملی که برای آرامش خود مییابند ،پناه بردن
به گذشته است ،گذشتهای آراسته و اینجاست که
شاید گذشــتهگرایی با واقعیتها فاصله معناداری
داشته باشد .سالهاســت که جامعه ایران درگیر
نوستالژیهای تلخ و شــیرین است و این در همه
ابعاد زندگی جریان دارد .نویســندگان ،هنرمندان،
ورزشکاران ،سیاســتمداران و برندهای تاریخی بار
دیگر مورد رجوع هســتند و روزنهای برای رهایی
مردم از ناکامیهای دوره خود .در این پرونده سعی
شده از نگاه جامعهشناسی ،فلسفه ،اقتصاد ،فرهنگ
و سیاســت رواج نوستالژی در جامعه بررسی شود.
همچنین در بخش آکادمــی مقالههای متعددی
درباره موضوعهای اقتصادی و اجتماعی ایران ارائه
شــده اســت :نقش اقتصاددانها در نجات اقتصاد
ایــران ،محیط کســب و کار و نقش آن در رشــد
اقتصادی ،صدا و سیما و نقش آن در استعدادپروری
جوانان ،دروغگویی و رواج آن در جامعه ایران .شما
خوانندگان مجله «آیندهنگر» با بخش «آکادمی» و
«توسعه» همراه ما باشید.
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آینده
نگربررسیمیکند:
آیابرخیصنایعکشورباز

دهاقتصادیخودراازدستدادهاند؟

سال 97سال پرتب
و تابی برای اقتصاد
ایران بود .در این
بین کمتر خبری از
استارتآپها
درمیان آمد .بخشی
که رئیس
جمهور هم برای غلبه بر
غول بیکاری به
آن امید بسته پس از
بحرانهای کوچک و
بزرگ اقتصادی چه
میکند؟ موج
فعالیت استارتآپی که در
سال 96
گردوخاک کرده بود ،فروکش
کرده است؟

آیندهنگر

شاخشکستهها
یا تکشاخها؟

دالیل رشد 10درصدی

مقرری بگیران بیمه

[ این صفحهها

کشور میپردازد] .

استانی س
ردسیر با کشاورزی و م
اغلبرویوسربایراندرزنجانا عدنکاری پررونق

بیکاری را بررسی میکند

پیش به سوی تعدیل

جهان در سال ۲۰۱۹

ستخراجمیشود

استان
زنجان  8شهر دارد و
ساعد یزدانجو
شهرستانهای آن شامل
زنجان ،طارم ،ماهنشــان،
خدابنده ،ایجــرود ،ابهر،
خرمدره
دبیربخشایرانزمین
و سلطانیه هســتند.
قزوین در سال ۱۳۷۳
از
اســتان زنجان جدا شد و به
و در ســال
استان تهران پیوست،
 ۱۳۷۶به استان قزوین
تبدیل شد .تنوع آب
ایجاد گونه
وهوایی این منطقه موجب
های متفاوتی از زندگی
جانوری شــده است.
حیوانات
وجود گونههای متفاوتی از
وحشی و پرندگان مهاجر و
جانوران آبزی گردشگران
که شکار مجاز
بسیاری را در مواقعی
است به این منطقه جذب
و
میکند .بهدلیل شرایط
تاثیرات جریانات جوی
کوهستانی این ناحیه
مرطوب
شمال
غربی
و
غربی ،آبو
زمستانی بسیار
هوای استان کوهستانی با
سرد و برفی و تابستانی
برای
دلپذیر و فصول بهار و
تابستان بهترین زمان
گذراندن اوقات فراغت است.
نرخ
بیکاری در اســتان زنجان
براســاس آمار اشتغال بهار
 9۷در مرکز آمار8.2 ،

به این خبر توجه
کنید« :در سال جاری
تعداد مقرریبگیران
به  240هزار نفر
بیمه بیکاری حدود 10
رسیده است ».حاال
درصد رشد کرده و
نگاهی به این اعداد
ارزی و گران
بیندازید« :در ماههای
شدن دستکم سه
گذشته به دلیل نوسانات
برابری قیمت مود اولیه،
از  35درصد
تورم تولید در بخش
رسیده است .تعدادی از
صنعت (آبان  )97به بیش
کارخانهها از جمله قطعه
شدند ».حاال می
سازان با تعدیل 37
توانید خبر ابتدایی
درصدی نیرو مواجه
و آمارها را کنار هم
ایران در  9ماه
بگذارید تا نتیجهگیری
باعث کاهش ظرفیت
کنید؛ نابسامانی اقتصاد
تولید کارخانه و تعدیل
است .البته ماجرا به
 40درصدی نیروها
نوسانات همین چند
دربخش خصوصی شده
ماه محدود نمیشود
و پای یک عملکرد
اشتباه در میان است...

«آینده
نگر» بررسی میکند:
موج
کارآفرینی استارتآپی
در ایران
فروکش کرده است؟

در هر شماره به مرور

وضعیت
اقتصادی استانهای

ومیست ..........................

درصد بوده که
البته بیکاری جوانها
بیشتر از این میزان و در
درصد بیکاری
حدود آمار رسمی 20.2
اســت .کشاورزی در بهار
امســال حدود ۳2.4
زنجان را
درصد اشتغال استان
تشکیل میداده و سهم
حوزه صنعت و خدمات به
 ۳2.۳و ۳5.۳
ترتیب در این دوره زمانی
درصد بوده اســت .با این
حال ،سهم اشتغال در
صنعت و
بخشهای کشاورزی،
خدمات در سطح کشور به
ترتیب بهاندازه ،۱8.۷
است .از
 ۳۱.2و  50.۱درصد بوده
این آمار میتوان به این
نتیجه رسید که توسعه
متناسب با روند
اقتصادی در استان زنجان
کشوری پیش نرفته و به
خصوص
در
بخش
زیادی ایجاد
خدمات ،توسعه چندان
نشده و برای همین است
که سهم بخش خدمات
با میانگین
در کل اشتغال استان
کشور اختالف فاحش دارد.
همچنین
سهم
تولید ناخالص داخلی
استان زنجان از تولید
کمی بیش از
ناخالص داخلی کشور،
یک درصد بوده است .با
وجود این ،میزان افزایش
استان از ابتدای دهه
90
تولید ناخالص داخلی
حدود
2.4
درصد رشد داشته که
نتوانسته سهم این استان

به روایت مجالت
بلومبر
گ-بیزینسویک و وایرد

VK.COM/WSNWS

Specia

«آیندهن
گر»چراییتداومفعالی

تصنایعزیان
دهرابررسیمیکند
تجمع کارگران هفت

ایستاده در غبار

Issue

VK.COM/WSNWS

Special

"News

ssue

عکس :رضا معطریان

عکس :رضا معطریان

«وقتی بقیه حریص هستند شما بیمناک باشید و
وقتی بقیه ترسیدهاند شما حریص شوید ».با این نقل
قول از وارن بافت شاید بد نباشد در بخش کارآفرین
اول به سراغ زندگی و کسب و کار تام گورس بروید،
ســرمایهگار آمریکایی که در تمامی موارد بحرانی
اقتصاد این کشور توانسته است برخالف جریان شنا
کند و هرجا بقیه زمین خوردهاند او به سود برسد .در
بخش تجربه هم پیشنهاد اول مطلب «چهار مهارت
روحی برای رهبری کســبوکار» است .درسهای
این مقاله را حتی در گفتههای روانشناســان هم
میتوان پیدا کرد .قبل از اینکه به کارتان آگاه باشید
بایــد به خودتان و آنچه در ســرتان میگذرد آگاه
باشید .شما چقدر خودتان را میشناسید؟
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

در این شــماره گزارشهایی در مورد وضعیت بازار
نفت در ســالهای پیش رو و شــاخصهای مهم
اقتصادی در منطقه خاورمیانه ارائه شــده است .از
طرف دیگر گزارشی مفصل در مورد قیمت نفت و
تاثیر افت قیمت این منبع انرژی روی اقتصادهای
بزرگ خاورمیانه به خصوص ایران تهیه شده است
که میتواند در تحلیل تحــوالت اقتصادی حال و
آینده بسیار اثرگذار باشد.
محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

در جریان اعتراضهایی که دیماه سال گذشته در
برخی شهرها باال گرفت ،خیلیها نقش بیکاری را
پررنگ میدانستند .بررسی وضعیت نرخ بیکاری در
شهرهایی که بیشترین اعتراضها را تجربه کردند،
نشــان میداد که این گزاره میتواند درست باشد.
نرخ بیکاری اعالمشده در برخی استانها رقم باالی
 20درصد را نشان میدهد که به معنی بیکاری یک
نفر از هر  5جویای کار در آن اســتان اســت .وزیر

آژانس عکس ایران

زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

نگر»
تاریخچه و دالیل عالقه
بازاریان ،مالکان و تجار
را به فوتبال
ایران بررسی میکند
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«عاشــق» یا
«نابودگر»؟ این همان سوالی
اســت که هنگام
سرمایهدارها به
بررسی دالیل ورود
فوتبال ایران از ذهن می
گذرد .بیشترشان در
عاشق فوتبال
مصاحبهها میگویند
هستند اما آیا تنها
دلیلشان این بوده یا
فوتبال به
امتیازات مالی که از حاشیه
دست میآید ،وسوسه
شان کرده است؟ آیا
کرده بودند میرسند؟
آنها در نهایت به آنچه
تصوردودکش

عکس :رضا معطریان

کنند .اینطور که به نظر میآید ۲۰۱۹ ،سال کمسر
و صدایی نخواهد بود.

تپه/عکس:علی محمدی،

حکای
تصنایعزیاندهدرایرا
میتپد.چشمانتظارهانیزد نحکایتکسیاستکهسا 
ل
هاستدرکمابهسرمی
برد.اماهنوزقلبش
نیزدرای
رآنسویشیشهمنتظرندتا
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اقتصاد امریکا
به لحاظ سالمت در
وضعیت بسیار خوبی
تجارت چیزهای
به سر میبرد اما دو
دیگری را نشان میدهد.
فاکتو ِر سرمایهگذاری و
ِ
بررسی دقیق
میدهد باید به
این دو عامل مهم در
وضعیت اقتصاد امریکا
رشد اقتصادی نشان
بدبین بود و ویرانی
بسیار محتمل است.

جنی در

ماهنشان استان زنجان

کشور یکبار اعالم کرده بود که در برخی شهرها،
نرخ بیکاری به باالی  60درصد میرسد .تمامی این
ارقام از خطری بالقوه در جامعه ایران حکایت دارد.
نرخ بیکاری اجتماعیترین شاخص اقتصادی است
که باال رفتن آن رویدادهای ناگواری را در پی خواهد
داشت .زنگ هشدار افزایش نرخ بیکاری بار دیگر با
صدایی بلندتر نواخته شده است ،چه اینکه با اعمال
تحریمهای جدید ،تولید ناخالص داخلی تهدید شده
و اشتغالزایی با عقبگرد مواجه شده است .پرونده
آینده ما ،جزئیاتی از وضعیت بازار کار را مورد بررسی
قرار داده تا چشــماندازی از تحوالت نرخ بیکاری را
نمایان ساخته باشد .در این فصل همچنین صادرات
نفت در شرایط تحریم مورد واکاوی قرار گرفته است.
نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

صنعتیسازی مهمترین راه برای توسعه اقتصادهای
جهان اســت .تــا همین چند وقــت پیش یعنی
در ســالهای  1990تا  1999کســی امیدی به
کشورهای در حال توســعه نداشت اما حاال چین
دومین غول اقتصادی جهان اســت؛ بســیاری از
کشورها میخواهند از مسیر تجربه چین به توسعه
دست پیدا کنند ،آیا میتوانند؟ این پرسشی است
که اکونومیســت در یکی از چند مقاله خود به آن
پرداخته و سعی کرده با عنوان «رشد اقتصاد جهان»
این مقوله را به صورت جزئی مورد بررسی قرار دهد.
حال باید دید از نگاه اکونومیست دیگر کشورها تا
چه اندازه این توانایی را دارند که از مســیر چین به
رشد اقتصادی دست پیدا کنند.
یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

از ابتــدای ســال جــاری تاکنون در تعــدادی از
کارخانههای کشــور ،اعتراضهای کارگری شکل
گرفت که محور اصلی آنها همان حقوق عقبافتاده،
مســائل بیمه و قرارداد بود .نوسانات ارزی ماههای
اخیر از یک سو و مشکالت ریشهایتر یعنی نقص
در واگذاریه ا باعث شــده چرخ بخش تولیدی به
سختی بگردد تا آنجا که تعدیل نیروها اتفاق بیفتد؛
فقط قطعهسازان در نیمه نخست امسال  37درصد
تعدیل نیرو داشــتند .آمارها نشــان میدهد بیمه

بیکاریبگیران طی دو سال اخیر رشد کردهاند و در
سال جاری نیز  10درصد بیشتر شدهاند.
بمانجان ندیمی

دبیر بخش راهبرد و روایت

اصالحات یا جراحیهــای اقتصادی الزمه اقتصاد
کشــور است .برای پیشــرفت باید اندکی سختی
به جان بخرید .آیا شــما به عنوان فعال اقتصادی
حاضرید منافع بلندمــدت را به منافع کوتاهمدت
ترجیــح دهیــد؟ اگرچه اصالحــات اقتصادی در
کوتاهمدت شما را از برخی از منافع محروم میکند
اما در نهایت موجب رشــد میشود .در این شماره
یکی از پروندهها را به اصالحات اقتصادی اختصاص
دادهایم .صحبتهای اقتصاددانان و کارشناسان را
در اینباره بخوانید .عالوه بر این در پروندهای دیگر
وضعیت صنایع زیانده را بررسی کردهایم و به این
ســوال پاســخ دادهایم که چرا این گروه از صنایع
همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

شهری را تصور کنید که هیچ استارتآپی در آن کار
نمیکند .خبری از تاکسییابهای اینترنتی نیست
و هیچ تحویل غذای آنالینی وجود ندارد .پیکهای
موتوری را باید با تلفن خبر کنید و همیشه باید برای
پرداخت هزینهها پول نقد همراه داشته باشید .تصور
چنین شرایطی برای من یک نفر که سخت است و
این درحالی است که استارتآپها کمتر از  5سال
اســت که زندگی من و شما در شهرها و روستاها را
تغییر دادهاند .شرایط امروز اقتصاد ایران خوب نیست.
هزاران مشکل تکراری ،استفاده از ظرفیتهای اقتصاد
ایران را موکول به آینده نامعلوم میکند و این روزها
تحریم فشــار این مشکالت را بیشــتر کرده است.
بسیاری از دارندگان سرمایه دست به کاری نمیزنند
بوکارهای صنعتی و سنتی تعطیل شدهاند.
و کس 
استارتآپها در سال 97که برعکس سال گذشته
خالی از امیدهای اقتصادی اســت و بیشــتر ناظر
آشفتگی است چه میکنند؟ آیا کمتر استارتآپی در
این سال متولد شده و موجی که در سال  96وجود
داشــت فروکش کرده است؟ نگاه این شماره تالش
میکند به این سواالت پاسخ بدهد.
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اعالنـات

چهل و پنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

بخش خصوصی در پیچ و خم بوروکراسی صندوق توسعه ملی

نشست آذرماه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور مرتضی شهیدزاده ،رئیس هیئت
عامل صندوق توسعه ملی ،نگاهی ویژه به روابط دوجانبه بخش خصوصی و این صندوق داشت
و ماموریتها و عملکرد آن را مورد پایش قرار داد .فصل مشترک گفتههای نمایندگان پارلمان
بخش خصوصی پایتخت ،بوروکراسی پیچیده و سخت صندوق برای اعطای تسهیالت بود تا جایی
که بعض ًا فعال اقتصادی از اجرای پروژه خود صرفنظر میکند یا طرح اقتصادی از حیز انتفاع ساقط
میشود .نمایندگان بخش خصوصی تاکید کردند اگر صندوق واقع ًا به دنبال توسعه است باید
چالش بوروکراسی طوالنی خود را حل کند و در ریسک پروژهها سهیم شود.
در ادامه این جلسه مرتضی شهیدزاده ،رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی به ایراد سخن
پرداخت و عملکرد و برنامههای این صندوق را تشریح کرد .او گفت :گاهی از کارکرد صندوق
توسعه ملی برداشتهای نادرستی صورت میگیرد و ما در ابتدا باید سعی کنیم با بخش
خصوصی به ادبیات مشترکی در مورد صندوق توسعه ملی دست پیدا کنیم.

در پنجاهویکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخ 
ش خصوصی استان تهران مطرح شد 1397/09/03
تحقق 25درصدی ورود ارز صادراتی به سامانه نیما
 1397/09/18چهارمین همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
پیادهسازی مدل «بنگاه سالم» نیاز به فضای کسبوکار سالم دارد

در پنجاه و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ،از میزان
ثبت سفارشها و ارز تخصیصی به گروههای کاالیی رونمایی شد .در این جلسه همچنین
نماینده گمرک ایران از وضعیت ترخیص و رسوب کاال در گمرکات کشور گزارش داد و مشاور
عالی رئیس اتاق تهران نیز در گزارشی ،وضعیت تأمین مالی بخش تولید در شرایط تحریم
را تشریح کرد .در این نشست سرپرست جدید استانداری تهران نیز حضور داشت و اولین
حضور خود را در کرسی ریاست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران
تجربه کرد.

همایش معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران در سال  97برگزار شد

تاکید بخش خصوصی و دولت بر مشورت مؤثر قبل از تصمیمگیری

مراسم انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در سال  1397توسط اتاق بازرگانی
تهران و با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد .در این مراسم که با استقبال
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان سازمانها و نهادهای کشوری و استانی برپا
شد 15 ،شرکت بهعنوان صادرکننده نمونه معرفی شدند .همچنین  5شرکت نیز به دلیل
کسب امتیازات باال در فرآیند انتخاب ،شایسته تقدیر شناخته شدند.
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اتاق بازرگانی تهران ،برابر سنت سه سال گذشته ،نهم دسامبر ،روز جهانی مبارزه
با فساد را با برگزاری همایشی گرامی داشت .در این همایش ساالنه که با حضور
نمایندگان بخش خصوصی و تشکلهای مردمنهاد بهعنوان خواستاران شفافیت
و کاهش فساد و نمایندگان دولت و حاکمیت بهعنوان نهادهای مسئول برگزار
میشود ،مهمانانی از نهادهای معتبری چون دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان
ملل متحد ( )UNODCنیز حضور دارند .چهارمین همایش مبارزه با فساد در بخش
خصوصی نیز با حضور و سخنرانی رئیس اتاق بازرگانی تهران ،دبیرکل اتاق بازرگانی
بینالملل ،یوجینگ یو مسئول مقابله با فساد بخش خصوصی در دفتر مقابله با
مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و لعیا جنیدی ،معاون امور حقوقی رئیسجمهور
برگزار شد .در این همایش از مدل «بنگاه سالم» که طی دو سال و نیم گذشته
از سوی اتاق تهران و با همکاری گروهی از دانشگاه علم و صنعت تدوین شده و در
مجامع بینالمللی مورد تأیید قرار گرفته است ،رونمایی شد .این مدل به بنگاههای
بخش خصوصی کمک میکند تا با اجرای گامبهگام آن ،بنگاهی عاری از فساد و
سالم داشته باشند؛ اقدامی که میتواند بهتدریج به سالمسازی بخش خصوصی و
حداقلسازی فساد کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران در این همایش با بیان اینکه
بخشخصوصی ،اولین قربانی فساد است ،گفت :اتاق تهران در تعامل با ارکان نظام
و دولت ،در پی اصالح روشها و سیستمهای اداری برای به حداقل رساندن فساد
در بخشهای مختلف است .خواسته اصلی بخش خصوصی از دولت در امر مبارزه با
فساد ،استقرار شفافیت در تمامی ارکان و دستگاههای دولتی و حاکمیتی است.
فساد در جامعه امروز ایران به مانع جدی حرکت به سمت توسعه بدل شده است
و برای حل این مشکل ،بخش خصوصی و دولت باید با کمک یکدیگر زمینههای رفع
فساد و کاهش مستمر آن را فراهم کنند.

تحلیلگران
امریکا :حال اقتصاد چطور است؟

دالر :افزایش ارزش چه میکند؟

در امریکا طبقه متوسط بیشتر ثروت خود را در خانه نگه
میدارند و ثروتمندان آن را وارد بازار بورس میکنند .بازار
بورس در دوران ترامپ بیشــترین عایدی را نصیب خود
کرده و به همین خاطر اســت که ثروتمندان ثروتمندتر
میشوند .بازار مسکن و قوانین جدید اجاره ملک هم باعث
شده که طبقه متوسط از ورود به این بازار سود زیادی نبرند
و باز هم این ثروتمندان باشند که از حضور در آن سودی
نوآ اسمیت
برمیدارند .تحرک اقتصادی هم به شدت کاهش پیدا کرده
اســت .برای مثال در حال حاضر احتمال اینکه یک فرد
تحلیلگربلومبرگ
حدودا 30ســاله بیشتر از والدین خود ،زمانی که 30ساله
بودند ،درآمد داشته باشد ،بسیار پایین است و این احتمال طی سالهای اخیر کاهش هم پیدا
کرده .حاال که وضعیت اینطور است ،پس چرا اقتصاد «خوب» توصیف میشود؟ دلیلش رویکرد
اقتصاددانان به اقتصاد است.

افزایش قدرت دالر در مرحله نخســت میتواند نوســان
در بازار ســهام را باال ببرد .یعنی هرچه دالر قویتر شود،
نوسان در بورس هم بیشتر خواهد شد .دالر قدرتمند برای
شرکتهای امریکایی یک مشکل اساسی به شمار میآید
چرا که ارزش فروش بینالمللی و همچنین سود بینالمللی
آنها را کاهش میدهد .این به ضرر آنهاست و به همین
خاطر دوســت ندارند دالر ارزش باالیی پیدا کند .تاکنون
مت اگان
بسیاری از کارشناســان اقتصادی هشدار دادهاند که دالر
قوی آسیبزننده است .در کنار آنها بسیاری از شرکتها
تحلیلگر سیانان بیزنس
نیز اعالم کردهاند دالر قوی به آنها آســیب زدهاســت.
گرفتن
شرکتهای فعال در حوزه صنعت از جمله شرکتهایی بودهاند که ادعا کردهاند با قدرت
ِ
دالر اوضاع آنها وخیم شده و ضرر کردهاند .دالر قوی میتواند به شرکتها در خانه هم آسیب
برساند چرا که باعث میشود اجناس آنها در آنسوی مرزها ارزانتر باشد.

مدیرعامل برتر :ثبات در دل آشوب

نظام اقتصادی :رقابت کیمیا شدهاست

مجله هاروارد بیزنس ریویو هر ســال به ســراغ برترین
مدیرعاملها میرود و آنها را با شــاخصها و معیارهای
مختلف بررسی میکند .امســال نیز مانند هر سال 100
مدیرعامل برتر را مشــخص کرده اما یک مسئله مهم در
این بین وجود دارد .این افراد همگی نوعی ثبات در عملکرد
خود در میانه آشــوبها و نوسانات بازار نشان دادهاند که
عامل موفقیتشان بودهاست .بهرغم تمامی مشکالتی که
آدی ایگناسیوس
پیــش روی مدیرعاملهای برت ِر اچبیآر قرار گرفته ،آنها
ثبات و آرامش خود را به شکلی باورناپذیر حفظ کردهاند.
تحلیلگر هاروارد بیزنس ریویو
این افراد در شرکتهای خود تواناییهایی برای ادامه مسیر
در شرایط سخت نشان دادهاند .از میان  100نفری که مورد مطالعه قرار گرفتهاند دستکم 70
نفر آنقدر عملکرد خوبی داشــتهاند که کام ًال متفاوت و متمایز از بقیه بودهاند .برخی از آنها
سرعت عمل خوبی داشتهاند و برخی در جنبه مدیریتی قدرت بسیار خوبی از خود نشان دادهاند.
این افراد در میانه آشوب توانستهاند ثبات و آرامش خود را حفظ کنند.

اقتصاد امریکا به جایی اشتباهی تبدیل شدهاست .نظامی
در آن حاکم اســت که غولها مدام در آن در حال بسط
پیدا کردن هســتند .اروپا عالیمی از بیماریِ مشابه را از
خود نشان میدهد .هرچه محافظهکاری بیشتر میشود،
شــدن امور هم اوضاع را بدتر میکند .وضعیت
دیجیتالی
ِ
وخیم است .رقابت ،کیمیا شدهاست .این رقابت میتواند
هزینه مصرفکننــده را پایین بیاورد و بــه کارگران هم
پاتریک فولیس
شغلی بهتری بدهد .قدرت انحصاریِ شرکتها
فرصتهای ِ
نیز کاهش پیدا میکند .تولید بهبود خواهد یافت و سود
تحلیلگراکونومیست
به لطف همین رقابت میتواند به سطحی طبیعی برسد.
کارگران بخش خصوصی از این ماجرا نفع خواهند برد چرا که دستمزدها افزایش خواهد یافت.
دستمزدها همینطور باالتر میرود .بدون رقابت ،سرمایهداری به تعداد کمی سود میرساند و
صرفاً مایه ضرر خواهد بود .اما وضعیت آنطور که باید نیست .شرکتهای قدرتمند بیش از اندازه
قدرت دارند و فضایی برای رقابت باقی نگذاشتهاند.

بازی ابرقدرتها :چالش سه اقتصاد بزرگ

دولت و اقتصاد :میتوان اقتصاد را احیا کرد

در دنیا چهار اقتصاد حرف اول را میزنند :امریکا ،چین ،ژاپن
و آلمان .در حال حاضر از این میان یکی حال نسبتاً خوشی
دارد و آن هم امریکاســت .اما وضعیت ســه اقتصاد دیگر
قدری پیچیده شدهاست .ژاپن و آلمان و چین هرسه از آالم
اقتصادی رنج میبرند .ممکن است مرض اقتصادی آنها به
امریکا هم سرایت پیدا کند .دالیل عملکرد ضعیف اقتصادی
هریک از این اقتصادها ،متفاوت است .اقتصاددانها بر این
چارلز رایلی
باورند که آلمان و ژاپن هردو رکود اقتصادی را پشــت سر
خواهند گذاشت و دوباره به دوران رشد اقتصادی بازخواهند
تحلیلگر سیانان
گشت .اما آماری که درباره اقتصاد جهانی منتشر شده نشان
میدهد چالشهای بزرگ و اساسی بر سر راه اقتصادهای بزرگ جهان است .چین هم به خاطر
جنگ تجاری با امریکا وضعیت پیچیده و بغرنجی پیدا کردهاست .هرچند دومین اقتصاد بزرگ
جهان است اما باز هم دادههایی از ضعف مصرف در این کشور منتشر میشود.

قرار نیست همیشه ریاضت و مشقت در اقتصاد باشد ،گاهی
بــا کمی اصالح هم میتوان اقتصاد را احیا کرد .این امری
اســت که من در چند پروژه در بریتانیا شاهد آن بودهام.
اکنون به نظرم هرکسی برای مدیریت صحیح باید از این
پروژههــا یاد بگیرد .به نظر مــن در گام اول این دولتها
هســتند که باید اصالح شوند ،آنها باید با مفهوم درستِ
مدیریت آشنا شوند .دولتها عموماً یا بیش از اندازه مداخله
آدیتیا چاکرابورتی
میکنند و یا به صورت کامل از چیزی غافل میشوند و آن
را نادیــده میگیرند .در حالیکه باید چیزی در این میانه
تحلیلگر گاردین
باشــند .آنها باید بتوانند مدیریت درست و صحیح را در
دست بگیرند .بهعالوه باید از پروژههای موفق درس بگیرند و مطابق با آنها پیش بروند .به هر
حال همیشه جایگزینهای خوبی وجود دارد که دولتها برای اصالح اقتصادی میتوانند به آنها
پناه بیاورند .شاید الزم باشد کنترلی در میانه را در دستور کار خود قرار بدهند.
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اعداد ماه
اعالنـات
ركوردداران دريافت ارز

الزامي براي بانكها

كدام كاالها بيشترين ارز را از سامانه نيما دريافت كردهاند؟

تالش بانك مركزي براي تقويت كفايت سرمايه بانكها

از آغاز فعالیت سامانه نیما تا آذرماه ،معادل  6.8میلیارد یورو ارز بابت واردات کاالها و خدمات
مورد نیاز کشــور برای واردکننده تامین ارز شده است .طبق اعالم بانك مركزي محصوالت برقی،
الکترونیکی و مخابراتی با  1.353میلیون یورو و ماشــینآالت ،تجهیزات و قطعات خودروسازان با
 1.205میلیون یورو در رتبههای اول و دوم تامین ارز ســامانه نیما قرار دارند .الستیک ،پالستیک
و مواد و محصوالت شیمیایی و سلولزی 1.132 ،ميليون يورو ،تجهیزات حمل و نقل  ٦٧٧ميليون
يورو ،صنایع معدنی  ٤٣٥ميليون يورو ،کشاورزي  ٢٥٣ميليون يورو ،محصوالت غذایی ،آشامیدنی و
دخانی  ٢٥٤ميليون يورو ،پتروشیمی و گاز مایع  ١٧٩ميليون يورو ارز از سامانه نيما دريافت كردهاند.

بانك مركزي از بانكها خواسته است تا برنامهاي براي بهبود وضعيت كفايت سرمايه خود طراحي
كنند .بانك مركزي در تالش است تا شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال  2و  3هدایت
کند .در ضوابط جدید عالوه بر ریسک اعتباری ،ریسکهای عملیاتی و بازار نیز مورد نظر قرار گرفته
است .با توجه به بانکمحور بودن نظام تامین مالی کشور ،نیاز به تقویت منابع سرمایهای شبکه بانکی
بسیار محسوس است و الزم است بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود
مقرراتی  8درصد شورای پول و اعتبار کمتر است ،با تدوین برنامهای مشخص و مناسب ،وضعیت و
کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.

6.8

ميليارد يورو
بابت واردات كاالها و خدمات 6.8ميليارد يورو از طريق
پرداخت شده است

سامانه نيما

8
نسبت کفایت سرمایه بانكها
درصد

طبق مصوبه
شوراي پول و اعتبار بايد به  8درصد برسد

بودجه با بوي نفت

27
وابستگي بودجه

 34درصد از درآمد نفت به صندوق توسعه ميرود

درصد

سال 98به نفت

رئيس سازمان برنامه و بودجه در زمان رونمايي از اليحه بودجه سال  98برخي از جزئيات اين اليحه را بيان كرد كه ميزان صادرات نفت و سهم
آن از منابع بودجه جزو مهمترين ارقام اعالمشده بود .طبق اين اليحه دولت برآورد كرده است كه صادرات روزانه نفت در سطح  1.5ميليون بشكه
در روز انجام شود و به ازاي هر بشكه  54دالر درآمد نصيب كشور شود .بر اين اساس قرار است  34درصد از درآمد نفت به حساب صندوق توسعه
ملي واريز شود و مابقي وارد منابع بودجه خواهد شد .با اين حساب سهم نفت از بودجه سال آينده  27درصد پيشبيني شده است كه با توجه به
تغييراتي كه در مجلس حادث خواهد شد ،احتمال تغيير آن وجود دارد.

انبساط در بودجه

27

درصد اعالم شده
است

نرخ چهارم براي دالر

درآمدهاي بودجه در سال آينده افزايش خواهد يافت

دولت سال آينده دالرهايش را با چه قيمتي ميفروشد؟

اطالعات اعالمشــده از اليحه بودجه سال آينده نشــان ميدهد كه انبساطي 12
درصدي در منابع بودجه حادث خواهد شد .طبق برآورد دولت در اليحه بودجه سال
آينده  433هزار ميليارد تومان به عنوان منابع درآمدي از محل ماليات ،نفت ،واگذاريها
و ســاير محلهاي درآمدي حاصل خواهد شد .اين در حالي است كه دولت در اليحه
بودجه قيمت بنزين را همان يك هزار تومان فعلي در نظر گرفته و درآمد بيشتري را
از اين محل پيشبيني نكرده است .حقوق كارمندان كشوري و لشكري هم قرار است
 20درصــد افزايش پيدا كند و  2هزار ميليارد تومان هم براي همسانســازي حقوق
بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

نرخ ارز در سال جاري مسئلهاي چالشبرانگيز در اقتصاد ايران بوده است .قيمت دالر در بازار
آزاد به محدوده  11هزار تومان رسيده است اما نرخ سامانه نيما كه براي واردكنندگان قابل استفاده
است حدود  8هزار تومان تعيين ميشود و قيمت دالر براي واردات كاالهاي اساسي هم 4200
تومان است .با اين حساب سه نرخ براي دالر در اقتصاد ايران وجود دارد كه با روياي ارز تكنرخي
فاصلهاي طوالني دارد .قيمت ارز در بودجه سال آينده نيز نرخ چهارمي ساخته است كه البته تنها
در سيستم حسابداري بودجه اعتبار دارد .درصورت تصويب نرخ  5700توماني براي تسعير ارز در
بودجه ،عمــا دولت ميتواند به ازاي فروش هر دالر نفتي به طور ميانگين  5700تومان درآمد
كسب كند كه ناشي از فروش دالر  4200توماني 8 ،هزار توماني و  11هزار توماني است.

منابع بودجه12

درصد
در سال آينده
تجربه خواهد كرد

10

رشد
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5700
نرخ تسعير ارز

تومان
در اليحه بودجه 98
تعيين شده است

معادل 5700تومان

توليد ،چشمانتظار سرمايه در گردش

افزايش تسهيالت بانكي

سرمايه درگردش بيشترين سهم را از وام بانكي دارد

 99هزار ميليارد تومان وام به صنايع و معادن رسيد

آمارهاي بانك مركزي از پرداخت تســهيالت بانكي در  7ماهه سال جاري نشان
ميدهد كه  358هزار ميليارد تومان تسهيالت به بخشهاي مختلف اقتصادي پرداخت
شــده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته  44هزار ميليارد تومان معادل
 14.2درصد افزايش داشته است .سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش
در تمام بخشهای اقتصادی طی هفت ماهه سال جاري مبلغ  215هزار میلیارد تومان
معادل  60.3درصد کل تسهیالت پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل
مبلغ  18.9هزار میلیارد تومان معادل  9.6درصد افزايش داشته است.

توليدكنندگان در ماههاي گذشته با دشواريهاي زيادي در تامين مواد اوليه و سرمايه در
گردش مواجه شدهاند .افزايش چندبرابري هزينههاي توليد ناشي از رشد قيمت ارز موجب شده
تا براي گردش فعاليتهاي توليدي نياز به سرمايه در گردش بااليي نسبت به گذشته داشته
باشند .به همين دليل فعاالن صنعتي و معدني براي حفظ ميزان توليد نياز به وام بانكي براي
تامين سرمايه در گردش دارند .آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد كه در  7ماهه سال جاري
 99هزار و  331ميليارد تومان تسهيالت در  160هزار و  299فقره به بخش صنعت و معدن
پرداخت شده است كه به طور ميانگين رقم  61.9ميليارد تومان براي هر فقره بوده است.

14.2

درصد
تسهيالت پرداختي بانكها به بخشهاي اقتصادي در 7ماهه
سال جاري  14.2درصد افزايش يافت

27.7

درصد

سهمصنعتومعدنازتسهيالت بانكي
سال جاري  27.7درصد بوده است

در 7ماهه

1307

خطرتعطيليصنايع

وزارت صنعت احياي واحدهاي صنعتي را دنبال ميكند
وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم كرده است كه از ابتدای سال يكهزار و  ۳۰۷واحد صنعتی تعطیل کشور با  ۱۸هزار و  ۹۲۷نفر اشتغال دوباره
فعال شده است .رضا رحماني در سفري به استان مركزي گفت« :طبق شناساییها و هدفگذاریهای انجامشده باید تا پایان سال این آمار به یک
هزار و  ۶۹۳بنگاه برسد ».آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد كه نرخ رشد صنعت در سه ماهه ابتدايي سال جاري به منفي  1.5درصد تنزل كرده
است كه زنگ خطر بزرگي براي بازگشت ركود به بنگاههاي توليدي است .از سوي ديگر از دست رفتن اشتغال در اين بخش براي مسئوالن دولتي
هشدار به حساب ميآيد به همين دليل احياي واحدهاي صنعتي را در دستور كار قرار دادهاند.

وامهاي ريالي صندوق توسعه

واحدصنعتي
طبقگفتهوزير
صنعت ،معدن و تجارت
از ابتداي امسال 1307

واحد صنعتي احيا
شده است

افزايش صادرات به عراق

صندوق توسعه در بانكها  3هزار ميليارد تومان سپردهگذاري كرد

عراق  21درصد از كاالهاي صادراتي ايران را ميخرد

از ابتدای تاســیس صندوق توسعه ملی تا پایان نیمه اول امسال حدود  ۴۰هزار میلیارد
تومان از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل شده و در مرحله پرداخت به طرحهای مختلف
قرار گرفته است .این تسهيالت طبق قوانین بودجه سنواتی تا انتهای سال  ۱۳۹۳از طریق
انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانکهای عامل پرداخت شده و از ابتدای سال  ۱۳۹۴صندوق
نسبت به سپردهگذاری ریالی در بانکهای دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیالت ریالی به
طرحهای تعیینشده ،اقدام کرده است .از ابتدای سال  ،۱۳۹۷صندوق نسبت به سپردهگذاری
در بانکهای دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیالت ریالی به طرحهای اقتصادی ،اقدام
کرد .در نیمه اول امسال میزان سپردهگذاری برابر  ۳۰۰۰میلیارد تومان بوده است.

در هشت ماه گذشته امسال ۱۴ ،میلیون و  ۲۱۶هزار تن کاال به ارزش  ۶میلیارد و
 ۷۵۷میلیون دالر به عراق صادر شده است که از نظر وزنی  ۱۸.۸۹درصد از وزن کل و
از نظر ارزشی  ۲۱.۴۶درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.
در مدت مشــابه سال گذشته  ۸میلیون و  ۵۵۶هزار تن کاال به ارزش  ۴میلیارد و ۵۶
میلیون دالر صادر شده بود که  ۱۰.۷۸درصد از وزن کل و  ۱۴.۵۵درصد از ارزش کل را
به خود اختصاص داده بود .به این ترتیب آمار نشان میدهد ،طی هشت ماه سال جاری
صادرات به عراق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی  ۶۶.۱۴درصد و از
نظر ارزشی  ۶۶.۵۹درصد افزایش یافته است.

۴۰
منابع ارزي صندوق توسعه ملي
هزار میلیارد تومان

تبديل

به ريال

كه
شده و طرحهاي مختلف پرداختشده 40،هزار ميليارد
تومان بوده است

66.6
صادرات ايران به عراق
درصد

در 8ماهه امسال با افزايش

 66.6درصدي همراه شده است
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعداد ماه

سازمانها

بانک جهانی بررسی کرد

سازمان ملل اعالم کرد

فقر فقط مربوط به پول نیســت .هرچند عموماً فقر را با
نداشــتن پول و کمبود مالی یکــی میدانند اما در عالم
واقعیت اینطور نیســت .فقر سطوح مختلفی دارد و در
ســطوح مختلفی هم بررسی میشود .به هر حال بخش
داشتن
زیادی از فقر مربوط به سطح رفاه افراد است که با
ِ
پــول و درآم ِد کافی ارتباط مســتقیم دارد .اما فقر ابعاد
مختلفــی دارد که باید زیر ذرهبین و مورد بررســی قرار
بگیرد .محرومیت کــودکان از تحصیل یکی از انواع فقر
به شــمار میآید که عموماً در آمارگیریِ فق ِر پولی مورد
غفلت واقع میشود .هرچند تعداد فقرای پولی بسیار زیاد
است اما تعداد بسیار زیادی نیز وجود دارند که به لحاظ
غیرمادی فقیر محسوب میشوند .بانک جهانی این افراد
را نیز رصد کرده و طبق آمار نشــان داده که 6.5درصد از
کل مــردم جهان دچار نوعی از فقر به غیر از فقر مادی و
ِ
پولیهستند.

خشونت تعاریف متفاوتی دارد و در سطوح مختلفی مورد بررسی
قرار میگیرد .خشونت علیه زنان و دختران نیز در سطوح مختلفی
تعریف میشود .یکی از سطوح آن کتک زدن است .از آنجا که زنان
بدنی کمتری دارند بیشتر مورد این
عموماً به لحاظ فیزیکی قدرت ِ
نوع از خشونت واقع میشوند .نوع دیگر آن ،آزار جنسی است .البته
این مســئله میتواند در قالب ازدواج اجباری نیز خودش را نشان
بدهد .مطابق با آمار ســازمان ملل 52درصد از زنان در سرتاسر
جهان به اجبار وارد رابطه زناشویی میشوند و این اتفاق با میل و
رغبت خودشان رخ نمیدهد .ازدواج کودکان نیز از دیگر مواردی
زن
است که باید مورد بررسی قرار بگیرد .طبق آمار 750میلیون ِ
متأهل امروزی ،پیش از تولد 18سالگیشان ازدواج کردهاند که این
ِ
هم ازدواج کودکان محسوب میشود .این امر نیز شکلی از خشونت
است که علیه زنان صورت میگیرد و باید متوقف شود .به خاطر
همه این اتفاقات ،سازمان ملل  25نوامبر را به «نه به خشونت علیه
زنان» اختصاص دادهاست.

خشونت علیه زنان بس است

فراتر از پول

6.5

درصد از کل مردم جهان

دچار نوعی از فقر غیر از فقر مادی و
پولیهستند
صندوق بینالمللی پول تحلیل کرد

71
انسان

درصد از موارد قاچاق

را زنان تشکیل میدهند که نوعی
است

خشونت علیه زنان

آمار بانک جهانی نشان میدهد

سرمایهگذاریمتناسببامنطقه

بدهیها سر به فلک گذاشته

بخش خصوصی در زمینههای مختلفی سرمایهگذاری میکند.
یکی از این بخشها آموزشوپرورش اســت ،زیرساختها نیز
از دیگر زمینههایی اســت که بخش خصوصی میتواند به آن
ورود پیدا کند .در این بین یک نکته بســیار مهم وجود دارد.
بررسیها نشان میدهد وضعیت دخالت و یا همان ورود بخش
خصوصی به این زمینهها در کشــورهای مختلف کام ً
ال با هم
فرق دارد .یعنی اگر کشوری واردکننده نفت باشد یا کشوری
جزو اقتصادهای نوظهور باشد این قضیه کام ً
ال در آن متفاوت
است .سرمایهگذاری بخش خصوصی کام ً
ال متناسب با وضعیت
آن منطقه صورت میگیرد .این مســئله را برای مثال میتوان
در بررسی وضعیت آموزش و تحصیل مشاهده کرد .طبق آمار
تنها 50درصد افراد در کشورهای واردکننده نفت خام به مقطع
متوسطه راه پیدا میکنند .این مسئله به سرمایهگذاری بخش
خصوصی در این زمینه مرتبط است.

آمار بینالمللــی بدهیها و پیشبینیهای آن مربوط به ســال
 2019از حاال منتشر شده و تحلیلهایی را به همراه داشتهاست.
فاکتورها یا عاملهای مختلفی در زمینه بدهیها مورد بررسی قرار
گرفتهاست .هر کشور به طور ویژه و سپس وضعیت کلی در قالب
بینالمللی رصد شدهاست .این بررسیها نشان میدهد جهان با
بحران بدهیها مواجه خواهد شد .این بحران نیز جنبه تکرارشونده
دارد .بخشــی از آن نیز ناشــی از بحران بزرگ مالی سال 2008
است که گریبان اقتصاد جهان را گرفت .مدیریت پایدار بدهیها
کار سادهای نیســت اما رصد کردن میتواند نخستین گام برای
مدیریت آنها باشد .آسیبپذیرترین کشورها در زمینه بدهیها
نیز کشــورهایی با درآمد متوســط و درآمد رو به پایین هستند.
بدهیهای آنها به صورت روزانه در حال افزایش است .جبران این
بدهیها میتواند کاری صعب و دشوار باشد .به هر حال در جهان
حجم بدهیها همینطور در حال افزایش است.

75
اقتصادهای نوظهور
درصد از افراد در

با

سرمایهگذاریبخش خصوصی
درمقطعمتوسطهتحصیلمیکنند

12
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درصد افزایشمیزان
بدهی در کشورهای با درآمد

متوسط و رو به پایین در سال
 2017بودهاست

فائو اقدام میکند

نجاتاضطراری
کشاورزانافغان
موج جدیــدی از خشکســالی افغانها را
دچار دردســر کردهاست .به همین خاطر
اســت که فائو برنامههایی برای کمک به
1میلیــون و 400هزار نفر در افغانســتان
در نظر گرفتهاســت .مردم افغانستان جزو
آســیبپذیرترین افراد در فصل زمستان و
روزهای سرد هستند .بررسیها نیز نشان
میدهد کشــاورزان در این کشور بیش از
سایر نقاط دنیا در معرض آسیب قرار دارند.
به همین خاطر است که فائو به عنوان یک
نهاد مســئول تصمیم به مداخله گرفته و
دســت به کار شدهاســت .البته وضعیت
برای بقیه مردم هم چندان خوب نیست.
طبق آمار موجــود10 ،میلیون و 600هزار
نفر از مردم افغانســتان یا به عبارتی نیمی
ناامنی شدی ِد غذایی
از مردم این کشور در
ِ
به سر میبرند .به هر حال همین ناامنیهای
غذایی خودش سطحی از آشوب و بحران
را در ایــن کشــور ایجاد کردهاســت .اما
خشکســالی میتواند وضعیت را برای این
کشور وخیمتر نیز بکند .فائو هم به همین
خاطر اقدام کــرده تا بتواند مانع بیچارگی
مردم این کشور بشــود و به نوعی جلوی
تنشها را بگیرد.

1.4

میلیون نفر
با
در
برنامه فائو از
در امان
خواهند ماند

افغانستان
خطر
خشکسالی

فولکسواگن تصمیم گرفته دهها میلیارد دالر هزینه صرف ساخت خودروهایی کند که یا برقی هستند یا بدون راننده یعنی مستقل
ِ
خودروسازی آلمانی اعالم کرده 44میلیارد یورو (50میلیارد دالر) تا سال  2030صرف توسعه
رانندگی میکنند .رئیس این شرکت
خودروهای برقی ،خودروهایی که بدون راننده حرکت میکنند و سایر تکنولوژیهای جدید خواهد کرد

رسانهها
سیانان بیزنس خبر داد

بلومبرگ تحلیل کرد

تویوتا به دنبال هولولنز مایکروسافت

تفاوت قیمت نفت و بنزین چه میگوید؟

هولولنز در حقیقت نوعی عینک اســت که نخستین بار شرکت مایکروسافت آن را روانه
بازار کرد .این عینک با سیستم عامل ویندوز  10عمل میکند .ورود این هولولنزها به بازار،
انقالبی را در بازار به پا کرد .مصرفکنندگان مدتی بود که این عینکهای ویژه را فراموش
کردهبودند .اما اکنون به نظر میرسد این عینکها دوباره به کار آمدهاند؛ کجا؟ در صنعت
خودروسازی .تویوتا یکی از شرکتهایی است که روی هولولنزهای شرکت مایکروسافت
برای پیشــرفت در زمینه طراحی و ساخت اتومبیلهای جدید حساب باز کردهاست .این
عینکها برای مصرفکننده خود این فرصت را مهیا میکنند که جهان واقعی را س هبُعدی
ببینند .شــرکت فورد در گذشته یک بار از هولولنزها برای کار خود بهره گرفتهاست .این
شرکت از عینکهای هولولنز مایکروسافت برای طراحی خودروهای خود استفاده کرد.

بهرغم راکد ماندن تقاضای بنزین طی این سالها ،عرضه آن رشد داشته .این مسئله باعث شده
برای مثال کشوری مانند امریکا که تاکنون واردات بنزینش بیشتر از صادرات بوده ،امروز وضعیتی
عکس پیدا کند و صادراتش بیشتر از واردات شود .البته باید این نکته را هم اضافه کرد که بنزین
تنها محصولی نیست که میتوان از نفت به دست آورد .مثال تقاضای گازوئیل هنوز هم رشد از
خود نشان میدهد و اگر گازوئیل را با نفت خام وستتگزاس مقایسه کنیم به شکاف  32دالری
به ازای هر بشکه میرسیم ،در صورتی که اگر بنزین را با این نفت مقایسه کنیم به شکافی تقریبا
 7دالری میرسیم .هفت سال بود که گازوئیل تا این حد سوددهتر از بنزین نشده بود .تا اینجا
تکلیف روشن به نظر میرسد :تولیدکنندگان میتوانند تمرکز بیشتری بر تولید محصوالتی نظیر
گازوئیل داشته باشند تا بنزین .اما مشکل فنی دقیقا همینجا نهفته است.

29

هولولنز

تا سال 2023مطابق با
میلیون
پیشبینیهابه فروش خواهد رسید

7

دالر شکاف قیمت میان نفت و بنزین
حال حاضر شاهد آن هستیم و کمسابقه

که در
بودهاست

بلومبرگ بیزنسویک بررسی کرد

غولهای  FANGتا کجا پیش میروند؟

سهامداران و اهالی کسبوکار در والاستریت همیشه از خود میپرسند سهام  FANGیا همان چهار غول معروف (فیسبوک ،آمازون ،نتفلیکس و گوگل) تا کجا
پیش خواهد رفت .بررسیها نشان میدهد مدتی است که سهام این شرکتها به شکلی غیرقابل پیشبینی در حال سقوط است .ارزش آنها همیشه باال بوده و از
اساس همیشه از آنها دفاع شدهاست .شرکتهای آمازون و نتفلیکس در برابر فیسبوک و گوگل بیشتر دچار ضعف شدهاند .زمانی آنها بهترین شرکتها برای
سرمایهگذاری به شمار میآمدند اما حاال شرایط به نظر میرسد قدری تغییر کردهاست .این عرصه فقط محدود به فیسبوک و اپل نیست FANG ،حاال گستردهتر
شده و شرکتهایی مانند آلفابت نیز به میدان آمدهاند .اما آنها هم در هفتههای اخیر در بازار سهام عملکرد خوبی نداشتهاند .بیشتر شبیه یک بازی به نظر میرسد
که در آن شرکتها سهام خود را به حراج گذاشتهاند .بازار سهام پر بود از اسامی این شرکتها؛ به هرکجا که میرفتید نام این غولها را میشنیدید .آنها به قدری
قدرت گرفت ه بودند که در هر صنعتی سرک کشیده و در هر بخشی جایی برای خودشان باز کردهبودند.

سیانان بیزنس مطرح کرد

4.1
سقوط

درصد
سهام شرکت
در یک روز بود
که بدترین عملکردش از
تاکنون به
سال
شمار میآید

آمازون

2008

بلومبرگ بررسی کرد

همکاری فورد و فولکسواگن چگونه خواهد بود؟

نفت 50دالری یعنی چه؟

صنعت خودروسازی یکی از صنایع پیچیده در دنیاست .مدتی است که دو شرکت معروف فورد
و فولکسواگن تالش میکنند با یکدیگر ترکیب شوند .هرچند چنین کاری میتواند به نفعشان
باشــد اما بعید به نظر میرسد در عمل دست به چنین کاری بزنند .صنعت خودروسازی دچار
چالشها و هزینههایی شده که میتوان آن را با بحران مالی یک دهه پیش مقایسه کرد .یعنی تا
این اندازه شرایط بحرانی است .به همین خاطر است که تنهایی قدم گذاشتن در این مسیر قدری
سخت و ترسناک به نظر میآید .پس شرکتها باید به فکر گزینههای دیگری باشند .شرکتهای
خودروسازی میلیاردها دالر هزینه صرفه توسعه صنعت خود میکنند؛ یکی از مهمترین دالیلش
این است که میخواهند خودروهای برقی و خودروهای بدون راننده تولید کنند .البته این رویاها
و آرزوهایشان مربوط به آینده است ،نه زمان حاضر.

بینی نفت 100دالری میکردند .حاال قیمتها نصف
خیلی وقت نیست که اهالی اقتصاد ،پیش ِ
شدهاست .طالی سیاه سقوط کرده و قیمت نفت پایین آمدهاست .اما وقتی نفت سقوط میکند
چه اتفاقی برای اقتصاد جهان رخ میدهد؟ این پرسشی است که اهالی بازار باید از خود بپرسند.
در این معرکه آنها که واردکننده نفت هســتند سود میبرند مثل هند و آفریقای جنوبی؛ اما
صادرکنندگان بدون شــک ضرر خواهند کرد چرا که کاهش قیمت نفت یعنی کاهش ارزش
صادرات .تولیدکنندگان بزرگی مثل روســیه و عربستان سعودی قطعاً آسیب میبینند اما اگر
بتوانند اقتصاد خود را از چنگال نفت نجات بدهند ،بدون شک آسیب کمتری به آنها وارد خواهد
شد .در نهایت همهچیز به کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده بستگی دارد .اقتصاد جهان در
این بین متشکل از هم تولیدکنندهها و هم صادرکنندههاست.

11

فورد

صرف
میلیارد دالر هزینهای که
کرده و برنامهای سه تا
پنجساله را در نظر گرفتهاست

تکنولوژیهای جدید

50

دالر در ازای هر بشکه
میتواند اقتصاد جهان را دگرگون کند

 ،قیمتی برای نفت که
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شاخص
اعالنـات

91.5

درصد
میزان افزایش متوسط
قیمت مسکن در تهران
در آبان  97نسبت به
آبان 96

53.6
درصد
میزان کاهش
معامالتمسکن
در تهران طی آبان
 97نسبت به ماه
مشابه سال قبل

14.2

درصد
کاهش واردات در
هشت ماهه سال
جاری

12.9

درصد
افزایش صادرات
غیرنفتی ایران در
هشت ماهه سال
جاری
14

رشد قیمت در بازار مسکن ادامه دارد

معامالت ملک در مسیر کاهش
آمارهای رسمی از معامالت مسکن در شهر تهران نشان میدهد که قیمتها در این بازار همچنان رو به افزایش قرار دارد در حالی که میزان معامالت
به سمت کاهش پیش میرود .شکاف میان معامالت و قیمتها نشاندهنده رکود تورمی در این بازار است .از خردادماه سال جاری این روند آغاز شده
به طوری که همزمان با کاهش معامالت ،قیمتها رو به افزایش گذاشته است .در ماه هشتم سال جاری میانگین قیمت مسکن کمتر از ماه گذشته رشد
کرده است .میزان معامالت اما به قدری کاهش یافته که عمق بازار کم شده است.
وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران  -بانک مرکزی
درصدتغيير

مقطعزمانی
آبان 96

مهر 97

آبان 97

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

4.79

8.61

9.17

6.6

91.5

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

14764

9357

6855

-26.7

-53.6

عملکرد معامالت مسکن در شهر تهران  -بانک مرکزی
درصدتغيير

هشت ماهه
1395

1396

1397

1396

1397

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

4.24

4.54

7.28

7.1

60.1

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

105594

113761

91106

7.7

-19.9

تراز تجاری به  2میلیارد دالر رسید

صادرات  31میلیارد دالری
ل جاری به  75میلیون و  270هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر  31میلیارد و  491میلیون
صادرات غیرنفتی ایران در هشت ماهه سا 
دالر میشود .بنابراین تا پایان آبانماه صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 12.96درصدی از نظر ارزش داشته است .در همین
مدت میزان واردات قطعی کاال به ایران  21میلیون و  498هزار تن به ارزش  29میلیارد و  549میلیون دالر بوده است که تراز تجاری حدود  2میلیارد
دالر را نشان میدهد .واردات ایران در این مدت 14.2درصد کاهش داشته است.
عمدهترین کشورهای خریدار کاالهای ایران در هشت ماهه/97درصد

عراق
%21.6

سایر
%29.2

چین
% 20.5
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امارات
% 16.7

افغانستان
%7.1

هند
% 4.9

عمدهترین صادرکنندگان کاال به ایران در هشت ماهه / 97درصد

چین
% 24.9

سایر
%42.44

امارات
%15.8
کره
آلمان
 %5.97هند
% 5.43
%5.46

کاهش شتاب قیمتها

تورم ماهانه اندکی کاهش یافت
شاخص بهای کاالهای مصرفی به سوی  20درصد گام برمیدارد اما کاهش تورم ماهانه نشانهای از کاهش شتاب رشد قیمتها در آبانماه نسبت به
ماههای گذشته است .نرخ تورم  12ماهه منتهی به آبان  18.4درصد ثبت شده است .همچنین بیشترین نرخ تورم به تفکیک دهکهای هزینهای در
ک اول معادل  15درصد بودهاست.
ک دهم معادل  21.8درصد و کمترین آن مربوط به ده 
آبانماه  1397مربوط به ده 
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف

تغيير آبان  97نسبت به آبان 96

گروههاي اصلي

تغيير آبان نسبت به مهر 97

يها و آشاميدنيها
خوراك 

4.4

59.9

دخانيات

5.4

150.8

پوشاك و كفش

7.6

48.5

مسكن ،آب ،برق ،گاز و ساير سوختها

3.1

14.5

اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

7.2

83.1

بهداشت و درمان

1.3

19.6

حمل و نقل

0.2

58.6

ارتباطات

2.4

45

تفريح و امور فرهنگي

3.8

86.5

تحصيل

4.9

24.2

رستوران و هتل

3.4

31.7

كاالها و خدمات متفرقه

6.2

67.6

درصد
نرخ تورم نقطه به
نقطه در آبان 97
نسبت به آبان 96

3.5

درصد
نرخ تورم ماهانه
در آبان  97نسبت
به مهر 97

شتاب در تورم تولید

هزینههای تولیدکننده رو به افزایش است
هزینههای تولید طی ماههای گذشــته وابســته به تحوالت نرخ ارز با افزایش مواجه شده است و همچنان به پیش میرود .تورم تولید در  12ماه
منتهی به آبان  97به  26.9درصد رسید .هرچند تورم ماهانه نسبت به گذشته کاهش یافته و به  3.5درصد رسیده اما تورم نقطه به نقطه تولید از
 63درصد فراتر رفته که نشاندهنده رشد شاخص تورم در ماههای آینده است .تورم تولید به عنوان تورم پیشنگر شناخته میشود و آثار آن در بازار
مصرف نمایان خواهد شد.
جزئیات نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخشهای مختلف تولید در آبان 97
گروههای اصلی تولید

39.9

درصد تغییر نسبت به
ماه قبل

ماه مشابه سال قبل

کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری

4.2

52.4

ساخت (صنعت)

3.5

87.7

حمل و نقل و انبارداری

3.8

55.1

هتل و رستوران

3.5

31.7

اطالعات و ارتباطات

0

0.7

آموزش

4.8

23.6

بهداشت و مددکاری اجتماعی

1.4

17.7

سایر فعالیتهای خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی

1.9

22

3

درصد
تورم ماهانه تولید
در بخش خدمات در
آبان 97

36.1

درصد
تورم نقطه به نقطه
تولید در بخش
خدمات در آبان 97
نسبت به آبان 96
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15

قاب ماه

فریادشان :نان /اثر وحید جعفری

مدیریت آتش در جنگلهای کالیفرنیا

آتشسوزی در جنگلهای کالیفرنیا مدتی است که به تیتر ِ
یک رسانههای خبری جهان تبدیل
شدهاست .میشل رامیرز در این کارتون خود با نمایش چوب کبریت نشان داده که مدیریت صحیحی
برای جلوگیری از آتشسوزی در جنگلهای کالیفرنیا وجود ندارد .رامیرز برنده جایزه پولیتزر است.

اصالحات اقتصادی /اثر پروانه ایزدخواست
سانسور
میخائیل زالتسکی

تبعیض جنسیتی
جان هالکرافت

چهار مرحله بشریت

بلوغ

برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا)
بنهدتو کریستوفانی

16
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جوانی

کودکی

طفولیت

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

[  5ایده بــزرگ  .1اقتصاد و حکمرانی مطلوب ]

دولت یک شرکت بیمه است

پویا ناظران ،اقتصاددان جوانی که معتقد است بخشخصوصی میتواند تا حدودی به سمت تخصیص بهینه منابع پیش برود
«آیا اقتصاد به عنوان یک علم با مقوله حکمرانی مطلوب
نسیم بنایی
جمعشدنی اســت؟» این یکی از پرسشهایی است که
پویــا ناظران به عنوان اقتصاددان تــاش کرده اخیرا ً در
دبیربخشایدهها
مصاحبهای به آن پاســخ بدهــد .او در برنامه اکوچت در
مکتب فکریِ صرف نیســت؛ قطعاً با هدف کاربردی راه
اینباره میگوید« :علم اقتصاد یک
ِ
افتادهاست ».اما این کاربرد در چه جاهایی بروز پیدا میکند؟ یکی از بخشهای مهم عرصه
سیاستگذاری است .سیاستگذاری هم زمانی میتواند موثر واقع شود که در چهارچوب یک
حکمرانی مطلوب باشد؛ نوعی از حکمرانی که به درستی طراحی شده باشد .به این ترتیب علم
ِ
اقتصاد با حکمرانی مطلوب در ارتباط است و نمیتوان آن را جزیرهای جدا از دنیای سیاست و
سیاستگذاری دانست .وقتی علم اقتصاد کام ً
ال کاربردی در نظر گرفته میشود ،پس میتواند
در سیاســتگذاری موثر باشــد .اما پیش از آن باید این گزارههای انتزاعی را مورد واکاوی و
موشکافی قرار داد تا بتوان به نقش علم اقتصاد در سیاستگذاری رسید.
در وهله نخست باید علم اقتصاد را واکاوی کرد .ناظران معتقد است علم اقتصاد به نوعی
جریان اسرافِ نان نباشد اما به
ملموسی
علم مطالعه اسراف است؛ شاید این مقوله فرضاً به
ِ
ِ
هر حال این مقوله در آن مستتر است .در نتیجه «تخصیص بهینه منابع» با این علم ارتباط
مستقیم برقرار میکند .او از واژه اصالت برای تخصیص بهینه منابع در علم اقتصاد استفاده
میکند و میگوید« :در علم اقتصاد ،آزادی و مالکیت خصوصی قابلیت اســتثنا شدن دارد
اما تخصیص بهینه منابع که کلمهای قلمبهسلمبه است ،استثنابردار نیست .پس باید آن را
کنار بگذاریم» .به این ترتیب هر چیزی که در آن اســراف صورت نگرفت و تخصیص بهینه
منابع در آن انجام شد ،در علم اقتصاد مقبول است اما اگر نشد باید فکری به حال آن کرد.
در قرن بیستم دو سوی مختلف جهان برای تخصیص بهینه منابع دو مسیر مختلف را طی
کردند ،امریکا مسیر آزادی اقتصادی را در پیش گرفت و شوروی کمونیستی هم گفت« :من
خودم تخصیص منابع را انجام میدهم» .حاال با گذشت زمان میتوان ماحصل هریک از این
سیاستها را مشاهده کرد .ناظران میگوید« :تجربه قیمتی در بزرگترین آزمایشگاه دنیا انجام
شد و نتیجه آن هم گرفتهشد».
JJاز تجربهها درس بگیریم
«چرا امریکا ،امریکا شد؟» این پرسشی است که ناظران برای پاسخ به پرسشها در زمینه
اقتصاد مطرح میکند .مث ً
ال چرا امریکا پیروز جنگ جهانی بود؟ او میگوید« :آنها اشتباهات
بزرگی میکنند و خیلی سریع از این اشتباهات درس میگیرند که به قانون تبدیل میشود.
اروپاییها در این زمینه کمی ُکندتر از امریکاییها هســتند اما آنها همین مسائل را پیش
میبرند .آسیاییها به مراتب ُکندتر هستند ».در نهایت این تجربهای است که ناظران دارد:
امریکاییها زودتر درس میگیرند .او به بحران بزرگ مالی و مسائل بانک مرکزی اشاره میکند
و میگوید« :ما نه از تجربه آنها درس میگیریم و نه از تجربه خودمان ».تجربه و تئوری در
نگاه ناظران با هم جلو میآید.
ناظران بر این باور اســت که میتوان با چند فاکتور مشخص به حداقل اسراف رسید .در
این فاکتورها ،بخش خصوصی هم وارد میشود .به این ترتیب علم اقتصاد ،علم مطالعه اسراف
است و برای آن ابزاری دارد که آزادی جزو مهمترین اصول است .البته دولت هم دخالتهایی

انحصارطلبی شرکتها بشود .اما آیا دولت
میکند تا مانع
ِ
پویا ناظران
مرجع تشخیص انحصارطلبی است یا خیر؟ ناظران معتقد
است بخش خصوصی خودش میتواند در بسیاری از موارد
تخصص اصلی او اقتصاد مالی و
مانع شکست بازار بشود و آن را جبران کند .یعنی بخش
اقتصادسنجیاست.پویاناظران
اقتصاددان جوانی است که مدرک
خصوصی میتواند فیلترهایی را در نظر بگیرد که کار را به
دکتری خود را از دانشگاه اوهایو
درستی پیش ببرد .اما مسئله این است که نمیتوان بدون
دریافت کرده؛ لیسانسش را در دو
دولت یا یک نهاد عمومی ،به سمت بهینگی و عدم شکست
رشته مهندسی نرمافزار و ریاضیات
بازار پیش رفت .از اینجا راه برای حکمرانی باز میشود.
محض گذراندهاست .مدتی است
ناظران میگویــد« :نهادی میخواهیم که در خدمت
که در زمینه ارزیابی ریسک
اعتباری شرکتها کارهایی کرده و
بازار باشد و وظیفهاش رفع شکست باشد؛ این همان دولت
از مرداد 93هر از گاهی نوشتهها و
اســت که در سطحی باید خودش را مسئول بداند ».علم
یادداشتهای ناظران درباره مسائل
اقتصاد چنین مسئلهای را مطرح میکند اما جامعه باید
اقتصادی ایران در رسانههای داخلی
بر سر آن به اجماع برسد تا در نهایت به سمت حکمرانی
ایرانمنتشرمیشود.کسانیکه
اخبار اقتصادی ایران را پیگیری
مطلوب حرکت کند .در نهایت این میشود که ناظران به
اند.
میکنند حتم ًا نام او را شنیده
دولت میگوید «یک شرکت بیمه» .به این ترتیب از نگاه
ناظران بیش از یک دهه و نیم در
ناظران دولت یک ابزار اقتصادی اســت .کارکرد دولت در
امریکا زندگی کرده و تجربههای
جوامع مختلف متفاوت است .در جامعه فعلی ایران نیز به
بسیاری از این کشور دارد که در کنار
اعتقاد ناظران ،دولت وزن باالیی دارد و باید اصالحاتی در
آموختههای خود از علم اقتصاد در
این کشور به ایران آورده و سعی در
آن صورت بگیرد .اما به صورت کلی این اقتصاددان تأکید
احیای اقتصاد ایران دارد.
دارد که در شــرایط مختلف وزن دولت در دنیای اقتصاد
فرق میکند .به هر حال دولت اکنون برای حل مشکالت
اقتصادی کشور باید وزن بیشتری بگذارد و تالش کند تا
مانع شکست بازار بشود .در نتیجه دولت باید تالش کند تا به همهچیز سامان بدهد .البته پیش
از هر اقدامی دولت باید اعتمادسازی کند .وقتی اعتماد ایجاد شد میتوان به آینده نیز امیدوار
بود .در حال حاضر این اعتماد به اندازه وجود ندارد و باید برای آن تالش کرد.

ایـدههـا

«امید» مهمترین اصلی است که مدنیزاده تالش دارد آن را در سیاستگذاریهای خود مدنظر قرار بدهد .او میگوید« :سه ضلع در تعریف
امیدواری دخیل است .اول آن پدیده باید برایتان مهم باشد و جزو هدفهای شما باشد .دوم اینکه برای آن اتفاق یک راهحل داشته باشید
و سوم اینکه عاملیت داشتهباشد» .این امر را میتوان در دنیای اقتصاد نیز به راحتی تعریف کرد و از دل آن به راهکارهای مفید رسید.

[  5ایده بزرگ  .2اقتصاد و سیاســتگذاری]

از شیکاگو تا صنعتیشریف

کارآفرین سیاستگذاری نیاز دارد
سید علی مدنیزاده اقتصاددان جوان دیگری که معتقد است ایران به
ِ
سید علی مدنیزاده
متولد 1361است .کارشناسی
و کارشناسی ارشد خود را در
رشته مهندسی برق از دانشگاه
صنعتیشریفدریافتکرد
و سپس راهی دیار غربت شد.
سید علی مدنیزاده با این نیت
به خارج از ایران رفت که دوباره
بازگردد و به کشور خدمت
کند .او یک مدرک کارشناسی
ارشد دیگر در سال 1386از
دانشگاه استنفورد در رشته
مهندسیرایانشیوریاضیاتی
دریافت کرد و سپس از دانشگاه
شیکاگوی امریکا در سال1392
موفق به اخذ مدرک دکتری در
رشته اقتصاد شد .پس از آن نیز
به ایران بازگشت تا هدفش را
دنبالکند.ناگفتهنماند کهدر
سال 97نیز به عنوان اقتصاددان
جوان برتر شناخته شد و اکنون
دردانشگاهصنعتیشریف
مشغول به کار است.

از سیاســتهای کجدار و مریزی میگوید که طی سالها امید مردم
را کمرنگ کرده و به عنوان یــک اقتصاددان جوان و تازهنفس به دنبال
اصالحات اقتصادیِ سختتر است .علی مدنیزاده بنا بر گزارشی از دنیای
اقتصاد ،اقتصاددان جوان برتر سال  97است که راهکارهایی برای احیای
اقتصاد در شرایط فعلی ارائه میدهد .به گفته خودش با این نیت به خارج
از ایران رفته که وقتی تحصیالتش به پایان رسید به ایران بازگردد و کار
مفیدی در حوزه اقتصاد برای مردم کشورش انجام بدهد .حاال تحصیالتش
در آنسوی آبها تمام شده و به ایران آمده تا این رسالتی را که بر دوش
گرفته به انجام برساند .آنطور که خودش میگوید در تمام دوران تحصیل
نیز تالش کرده برنامههایش را با همین هدف بازگشــت به وطن و انجام
کاری برای مردم پیش ببرد .حاال به دنبال فضایی برای ارائه راهکارهایش
در زمینه سیاستگذاریهای اقتصادی است.
«تمام تالشــم این بوده که تعادلی بین کارهای دانشگاهی و کارهای
نزدیک به حوزه سیاستگذاری ایجاد کنم و در کنار این دو ،تعامل مثبتی
نیز با رسانهها داشتهباشم» .اینها بخشی از صحبتهای این اقتصاددان
جوان است که اکنون در دانشگاه صنعتی شریف مشغول به کار است .اما او
کارش را از کجا شروع کرده؟ از جایی که مهد بازار آزاد است؛ همه کسانی
که اندک آشنایی با علم اقتصاد دارند میدانند دانشگاه شیکاگو اصلیترین
دانشگاهی است که در آن اعتقاد شدید به بازار آزاد وجود دارد و به همین
خاطر برند «بازار آزاد» زیاد به آن زده میشود .میلتون فریدمن عنوان یکی
از اصلیترین نظریهپردازان بازار آزاد تحصیلکرده همین دانشگاه بوده تا
جایی که به او پدر مکتب شیکاگو میگویند.
«کشتی برای آرام گرفتن کنار ساحل نیازمند لنگر است ،مردم نیز
برای انجام امور اقتصادی با آرامش به لنگر ذهنی نیاز دارند» .این یکی
از حرفهایی اســت که مدنیزاده در یادداشتی در سایت اقتصادیها
گفتهاست .اما این لنگر ذهنی کجاست؟ او از سیاستگذاریها شروع
میکند و معتقد است نیاید رابطه میان دانشگاه و سیاستگذاری قطع
شــود؛ در واقع علم و سیاست باید همسو با هم پیش بروند تا علم در

«معتقدم یک حلقه مفقوده جدی در ارتباط بین دانش و عمل در حوزه سیاستگذاری داریم که آن کارآفرین
سیاستگذاری است؛ یعنی کسانی که بتوانند دانش را بگیرند و به زبان اجرایی ترجمه کنند».
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دنیای سیاست موثر واقع شود .به باور این اقتصاددان ،سیاستگذاری
بســیار سریع انسان را مضمحل میکند؛ به طوریکه درگیر جلسات
متوالی و فرصت فکرکردن از انسان گرفته میشود؛ دانشگاه این فرصت
را میدهد که انسانها فکر کنند و در نتیجه این دو باید با هم پیش
بروند تا بتوان به موفقیت رسید.
واکاوی سیاستگذاریهای فعلی یکی از مواردی است که مدنیزاده
ســعی دارد به آن بپردازد .او در اقتصادآنالین مینویسد« :اقتصاد ایران
در دهه  80شمســی از یک رشد نسبی برخوردار شد ،فعالیت بخش
خصوصی و خصوصیسازی گسترش یافت ،و به سبب رشد شبکه بانکی
خصوصی و نیز افزایش تقاضای مالی ناشــی از رشد اقتصادی ،توسعه
مالی کمی (ولی نامتوازن) اتفاق افتــاد ».او به وفور درآمدهای نفتی و
رشد مستمر نقدینگی و همچنین تزریق پول از طرف بانک مرکزی نیز
به عنوان عواملی مهم اشاره میکند که در سیاستگذاریهای اقتصادی
ایران بســیار اثرگذار بودهاست .اما تزریق «امید» مهمترین اصلی است
که مدنیزاده تالش دارد آن را در سیاستگذرایهای خود مدنظر قرار
بدهد .او میگوید« :سه ضلع در تعریف امیدواری دخیل است .اول آن
پدیده باید برایتان مهم باشد و جزو هدفهای شما باشد .دوم اینکه برای
آن اتفاق یک راهحل داشته باشید و سوم اینکه عاملیت داشتهباشد» .این
امر را میتوان در دنیای اقتصاد نیز به راحتی تعریف کرد و از دل آن به
راهکارهای مفید رسید.
JJیک حلقه مفقوده
یکی از باورهای مهم مدنیزاده این است که اگر به عنوان یک پژوهشگر
بخواهید پژوهشی انجام دهید که مشکالت کشور را حل کند محکوم به
ناامیدی خواهید شد اما اگر هدف این باشد که پژوهشی را انجام بدهید
که اگر یک روز عاملی خواســت مشکل کشور را حل کند ،این پژوهش
راهکار درستی ارائه دهد ،آنوقت ناامید نخواهید شد .پس پژوهش باید
اصولی و درست انجام شود به طوریکه بتوان در زمان سیاستگذاری از
آن پژوهش بهره گرفت .البته نباید این نکته را نادیده گرفت که موفقیت
در هر امری به تالش برای آن امر بازمیگردد .درواقع امیدواری به تنهایی
بیفایده است ،باید تالش نیز در کنارش باشد و این تالش ،امیدوارانه باشد.
«معتقدم یک حلقه مفقوده جــدی در ارتباط بین دانش و عمل در
حوزه سیاستگذاری داریم که آن کارآفرین سیاستگذاری است؛ یعنی
کسانی که بتوانند دانش را بگیرند و به زبان اجرایی ترجمه کنند ».افراد
معدودی هستند که هم دانش کافی داشته باشند هم بتوانند این ترجمه
را انجام بدهند .برای مثال رئیس کل بانک مرکزی باید کســی باشد که
هم مدیر باشد هم سیاستمدار ،و هم اقتصاد ،فاینانس ،بانک و حسابداری
بداند .مدنیزاده میگوید« :قطعاً یافتن چنین سوپرمنهایی در دنیا به این
راحتیها نیست ».به همین خاطر است که باید در این مسیر گام برداشت؛
مسیری که در آن افراد از طریق نقشه راه آکادمیک ،نقشه راه اجرایی را به
دست میدهند و در نهایت به برنامههای اجرایی در عرصه سیاستگذاری
در کشور میرسند.

قرار بود تاریخدان بشود که یکباره سر از دنیای اقتصاد درآورد .استر دافلو اقتصاددان نسبت ًا جوانی است که بیشترین تمرکز خود را در
حوزه اقتصاد کالن و روی مقوالتی نظیر فقر و توسعه قرار دادهاست .حاال او به عنوان سخنران انگیزشی برای  TEDنیز درباره مبارزه
با فقر سخنرانی میکند و از تجربههای اجتماعی در مبارزه با فقر با لهجه فرانسویاش سخن میگوید.

[  5ایده بزرگ .3اقتصاد و فقر و توســعه ]

گامهای علمی یک زن برای مبارزه با فقر

استر دافلو معتقد است راهکارهای پیشین برای مبارزه با فقر جهانی موثر نیست
قرار بود تاریخدان بشود که یکباره
ســر از دنیای اقتصاد درآورد .اســتر
دافلو اقتصاددان نســبتاً جوانی است
که بیشترین تمرکز خود را در حوزه
اقتصــاد کالن و روی مقوالتی نظیر
فقر و توسعه قرار دادهاست .حاال او به
عنوان سخنران انگیزشی برای TED
نیــز درباره مبارزه با فقر ســخنرانی
میکند و از تجربههای اجتماعی در
مبارزه با فقر با لهجه فرانســویاش
سخن میگوید .پرسشــی که او مطرح میکند این است که چطور
میتوان در هر بخشی به فقر پایان داد؛ یعنی چه به عنوان یکی از افراد
جامعه و چه به عنوان یک سیاستمدار چطور میتوان کاری کرد که
دیگر کودکان با مقوله فقر دستوپنجه نرم نکنند و کسی طعم فقر
را نچشد .او یک پاسخ جدی میدهد« :اگر تکان نخورید ،نباید انتظار
هیچپیشرفتیداشتهباشید».
آزمایشگاه عبداللطیف ،جایی است که استر دافلو در آن برای مبارزه
با فقر کار میکند .این آزمایشگاه به  J-PALمعروف است .کسانی که
در این آزمایشگاه فعالیت دارند از جمله خو ِد دافلو به دنبال پاسخی
برای پرســشهای اساسی جهت مبارزه با فقر هستند .بهعالوه آنها
میخواهند بهتریــن راه را برای همکاری با دولتها ،ســازمانهای
غیردولتی و خیریهها پیدا کنند .این سازمان در سال  2003تأسیس
شد اما فکر مبارزه با فقر از مدتها پیش به ذهن دافلو رسیدهبود .به
همین خاطر اســت که فعالیتهای او در زمینه مبارزه با فقر محدود
به همین آزمایشگاه یا یک کتاب نیست ،بلکه او تالشهای فراوانی در
جهان در حال توسعه ،مشکلی
این زمینه داشتهاست .مشکل فقر در
ِ
بســیار وسیع و گسترده است که پایان بخشیدن به آن کار هرکسی
نیست .بهعالوه نمیتوان به راحتی راهکارهایی برای مبارزه با آن پیدا
کرد .دستهای خَ یِر بسیار است ،در بسیاری از کشورها ،افراد خارجی
به کمک میآیند .اما باز هم شــاهد فقر هستیم .اینجاست که دافلو
میپرسد چطور میتوان با این فقر به شیوهای موثر مبارزه کرد .هرچه
تالشها برای کمک به فقرا بیشتر شده ،ناکامیها هم بیشتر شدهاست.
گویی این کمکها به چاه ویل ســرازیر میشــود .گویی هرچیزی
محدودیتی دارد و این محدودیتها به درستی شناسایی نشدهاست.
JJمروری بر رویکردهای اشتباه
« 2دهه»؛ این مدت زمانی است که دافلو صرف کرده تا با پدیدهای
به نام فقر مبارزه کند و به پرسشهای پیرامون این پدیده پاسخ بدهد.
تکنیکی که او برای مبارزه با فقر مطرح میکند شیوهای است که برای
آزمایشهای دارویی نیز مورد استفاده قرار میگیرد .او با این تکنیک
سعی دارد وضعیت سالمتی ،تحصیالت و آموزش و مشکالت کشاورزی
را مورد آزمایش قرار بدهد .بررسیهای دافلو عموماً اینطور نشان داده

که راهکارهای ثابت و همیشگی ،ایرادها
و نقایصی داشتهاند .حتی محبوبترین
شیوهها هم رویکردی اشتباه داشتهاند که
نیاز به اصالح دارد .در واقع هیچکدام از
اینها معجزه نمیکند .اما فرضا راهکاری
بزرگی قدرتبخشــی بــه زنان ،هم
به
ِ
ضروری اســت و هم میتواند در دنیای
فقر معجزهای بزرگ به پا کند.
دافلو در کتاب خود به همراه همکارش
راهکاری را برای مبــارزه با فقر مطرح
میکند که کام ً
ال بازار -محور است .او در قدم نخست میخواهد ببیند
یک فر ِد فقیر جهان را چطور میبیند و چطور فکر میکند؛ در نهایت
میبیند که او چطور تصمیم میگیرد .این تصمیمگیری هم میتواند
در حوزههای مختلف زندگیاش باشد ،از سالمتی گرفته تا آموزش.
پژوهشهای او نیز محدود به فقرا در امریکا یا حتی افریقا نیست بلکه
هر پنج قاره را مورد بررســی و واکاوی قرار داده و در همه این قارهها
وضعیت فقرا را موشــکافی کردهاست .دافلو در نهایت با رویکردهای
تجربی که به موضوع فقر داشته موفق شده راهکارهای استراتژیکی
را مطرح کند که هرکدام در زمینه فقر بســیار اثربخش بودهاســت.
همین امر نیز باعث شــده جوایز بسیاری را به خود اختصاص بدهد.
مهمترین جایزهای که دریافت کرده نیز جایزه انفوسیس (Infosys
 )Prizeاست که به صورت ساالنه به جامعهشناسانان ،اقتصاددانها،
پژوهشگران و دانشمندان اعطا میشود .او در سال  2010نیز به عنوان
اقتصاددان زیر 40سال ،جایزه جان بیتس کالرک را دریافت کرد که
ِ
در امریکا از اهمیت و ارزش فوقالعاده باالیی برخوردار اســت .مجله
اکونومیست نیز در همان سالها نام او را در میان  8اقتصاددان برتر در
جهان قرار داد .اکنون دافلو تازه در ابتدای راهش قرار دارد.

استر دافلو
متولد 25اکتبر 1972است؛
آنقدر سنوسالی ندارد اما
نامش خیلی زود همردیف
بزرگترین اقتصاددانهای
جهان قرار گرفتهاست .استر دافلو
اقتصاددان فرانسوی -امریکایی
است که در زمینه فقر و توسعه
کارمیکند.البتهعمدهتمرکزش
روی اقتصاد کالن بوده و با
اقتصاددانهای بزرگی کار
کردهاست .هرچند در8سالگی
تصمیم داشت تاریخدان بشود
در نهایت به یک اقتصاددان
سرشناس تبدیل شد .البته در
ابتدا هم تاریخ خواند اما به مرور
بااقتصاددانهایینظیرجفری
ساکس آشنا شد و با رشته
اقتصاد وارد دانشگاه هاروارد شد.
اکنون نیز در دانشگاه امآیتی
با مدرک دکتری در اقتصاد
مشغول به کار است .دافلو یکی از
جوانترین استادان این دانشگاه
به شمار میآید و در29سالگی
تدریس را آغاز کردهاست.

کتابشناسی
JJاقتصاد فقرا

سال2011 :

«اقتصاد فقرا» عنوان کتابی از استر دافلو است که در سال  2011منتشر
شده ،این کتاب در حقیقت شــیوه مبارزه با فقر جهانی را مورد بررسی قرار
دادهاســت .البته دافلو این کتاب را با همــکاری آبیجیت بانرجی اقتصاددان
هندی -امریکایی نوشتهاســت .دافلو و همکارش در کتــاب خود به دنبال
راهکارهای موثرتری برای مبارزه با فقر جهانی هســتند .آنها با رویکردهای
مختلفی به این قضیه نگاه میکنند .این کتاب در همان ســال  2011به عنوان کتاب برتر از ســوی
فایننشــالتایمز و همچنین موسسه گلدمنساکس انتخاب شد و جوایزی را دریافت کرد .بخشی از
راهکارهای این کتاب بر پایه بازار اســت و به همین خاطر زیاد مورد توجه قرار گرفتهاســت .تالش
نویسندگان بر این بوده که راهکاری جدید و موثر برای مبارزه با فقر ارائه کنند.
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اصطالح دولت -ملت تا همین چند وقت پیش اصطالحی ُمرده بود که به زور آن را به جهانیسازی و
تکنولوژی ربط میدادند .این اصطالح اکنون دوباره به صحنه آمدهاست .در عینحال پوپولیستها
نیز همراه با آن در سرتاسر جهان خیزش کردهاند.

ایـدههـا
[  5ایده بزرگ  .4اقتصاد و جهانیســازی ]

ِ
سازی اقتصادی
ی
منتقد جهان 
ِ

دانی رادریک در کتاب «تناقض جهانیسازی» سعی دارد به
درونی این اصطالح بپردازد
تضادهای
ِ
دانی رادریک
متولد 14آگوست 1957است.
دانی رادریک اقتصاددانی ترک
است که اکنون در دانشگاه
هاروارد تدریس میکند.
رادریک از همان ابتدا اهل
دانشگاه هاروارد بود .او مدرک
دکتری خود را نیز از همین
دانشگاه و در علم اقتصاد کسب
کرد .البته او در طول سالها،
اصالت خود را فراموش نکرده
و تالش کرده برای مشکالت
اقتصادیترکیهنیزراهکارهایی
ارائه بدهد .رادریک به عنوان
پژوهشگرفعالیتهایبسیاری
داشته و کتابها و مقالههای
بسیاری نوشتهاست .آثار او
در زمینهجهانیسازیشهرت
بسیار زیادی پیدا کرده و از نگاه
مجالتخارجیاهمیتبسیاری
در دنیای اقتصاد دارد .مجله
بلومبرگبیزنسویکنیزاثراو
را در زمینه جهانیسازی جزو
آثار برت ِر اقتصاددانهای جهان
دانستهاست.

کتابشناسی

«عقاید» و «منافع»؛ اینها عمده واژگانی هســتند که دانی رادریک
اقتصاددان ترکتبار از آنها بهره گرفتهاست .او از رویکرد کینز و هایک برای
ِ
تحلیل ایدههای اقتصادی خود استفاده میکند و در نهایت به استیگر و بکر
میرسد تا بتواند رویکردی درست به مقوله اقتصاد سیاسی داشتهباشد .او
در پژوهشهای خود به مقوالتی نظیر نابرابریِ درآمدها نیز پرداختهاست و
نشان داده چطور این مقوله میتواند در اقتصاد سیاسی اثرگذار باشد .عقاید
از نگاه رادریک میتوانند به گونهای باشند که همسو با منافع باشند و گاهی
هم میتوانند آن را محدود کنند .به همین خاطر اســت که عقاید بهویژه
در عرصه سیاسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند .باید هسته مرکزی یا
آنچه را در کانون اقتصاد سیاسی قرار دارد در نظر گرفت و به دنبال واکاوی
آن رفت؛ این همان کاری است که رادریک انجام دادهاست.
اصطالح دولت -ملت تا همین چند وقت پیش اصطالحی ُمرده بود که
به زور آن را به جهانیسازی و تکنولوژی ربط میدادند .این اصطالح اکنون
دوباره به صحنه آمدهاســت .در عینحال پوپولیستها نیز همراه با آن در
سرتاسر جهان خیزش کردهاند .دانی رادریک به عنوان منتقد جهانیسازیِ
اقتصادی به این مقوله پرداختهاست .او معتقد است نهتنها پوپولیستها این
روزها مدام به جهانیسازی ارجاع میدهند بلکه این حیطه به دامی برای
روشنفکران نیز تبدیل شده که مدام در آن گرفتار میشوند .در جهان با
نوعی بیشجهانیسازی مواجه شدهایم که منجر به عدم ثبات مالی ،ناکامی
اقتصادی و نابرابری شدهاست .همه اینها نیز به خاطر تناقضی است که در
دل این مفهوم نهفته شده و نمیتوان آن را به راحتی برطرف کرد.
رهبران جهانیسازی طوری این مقوله را پیش بردهاند
از نگاه رادریک،
ِ
که به ضرر آن تمام شــده؛ در واقع خودشــان این پدیده را به یک پدیده
منفی در دنیای اقتصاد تبدیل کردهاند .به نظر این اقتصاددان ،جهانیسازی
تا حدود زیادی نظم جهانی را نادیده میگیرد و به جای اینکه به آن نظم
ببخشــد ،از آن نظمزدایی نیز میکند .به همین خاطر است که باید این

JJتناقض جهانیسازی

سال2011 :

جهانیســازی این روزها جزو داغترین مباحث اســت .دانی رادریک در
کتاب «تناقض جهانیسازی» به بررســی دموکراسی و آینده اقتصاد جهان
پرداختهاست .دولت -ملتها یکی دیگر از مسائل مهمی هستند که رادریک
در کتاب خود به آن پرداختهاست .او به این نکته اساسی پرداخته که وقتی در
ترکیب اجتماعی ،دموکراسیها با اولویتهای بینالمللی تالقی پیدا میکنند،
چالشهایی ایجاد میشــود که به نوعی تناقض برای جهانیسازی ایجاد میکند .به اعتقاد رادریک،
آنطور که در این کتاب آورده ،اگر جهانیسازی مطابق با اصول مشخصی پیش برود ،نوعی توازن برای
دست یافتن به کامیابی و خوشبختی ایجاد میشود .در نهایت نیز چالشهای امروزی ایجاد نمیشود.
در نتیجه میتوان این تناقض را در همان ابتدا برطرف کرد.
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پدیده را بازبینی کرد .رادریک میگوید به جای اینکه مدام به مرزهای بسته
درون
ارجاع بدهیم و بگوییم این مرزها را باز کنید ،باید به این فکر کنیم که ِ
خو ِد مرزها چه اتفاقاتی در جریان است .برای مثال در مرز حوزه یورو چه
اتفاقاتی میافتد؟ شاید نیازی نباشد که مرزها برداشته شود و با واژه قشنگ
فریب جهانیسازی ،مشکل را برطرف کرد؛ شاید این یک مسئله
و ظاهر دل ِ
داخلی آن بتوان به راهکاری برای
بررسی
داخلی و درونی باشد که صرفاً با
ِ
ِ
حل چالشهایش دســت پیدا کرد .به این ترتیب توسعه به این راحتی و
ِ
بردن جهانیسازی به دست نمیآید بلکه نیازمند فعالیتهایی
تنها با به کار ِ
گستردهتر است که پا را فراتر از جهانیسازی میگذارد.
JJظلم اقتصاد سیاسی
جهانیسازی تنها مقولهای نیست که رادریک به آن پرداخته ،اقتصاد
سیاسی و توسعه جزو مهمترین مقوالتی هستند که رادریک تالش کرده
به آنها نیز به صورت مبسوط بپردازد و هنوز هم هر از چند گاهی به آنها
اشاره میکند .برای مثال «ظلم اقتصاد سیاسی» مقالهای است که در آن
تالش کرده نشان دهد چطور اقتصاد سیاسی میتواند همگان را غافلگیر
کند .او در این مقاله به منافع اقتصادی سیاستمداران اشاره میکند و نشان
میدهد که چطور اقتصاد سیاسی میتواند آسیب برساند .این اقتصاددان
در خوانشــی جدیدتر حتی به دونالــد ترامپ رئیسجمهوری امریکا نیز
اشارههایی کرده و سعی کرده کام ً
ال بهروز ،تحلیلهایی درباره او ارائه بدهد
و نشــان دهد که چطور منافع در یک اقتصاد سیاسی میتواند منجر به
بروز بحران بشود.
نگاه رادریک عموماً انتقادی است .او سعی دارد به هر مسئله با رویکردی
انتقادی نزدیک شــود و از آن منظر ،مقولهها را مورد بحث و چالش قرار
بدهد .برای این کار نیز دست روی مقولههای بزرگی نظیر اقتصاد سیاسی
و جهانیسازی گذاشته که اتفاقاً درست هم بودهاست .حاال او در آخرین
جهانی
کتاب خود با عنوان «رکگویی درباره تجارت :ایدههایی برای اقتصاد
ِ
معقول» تالش میکند راهکارهایی معقول برای مواردی ارائه بدهد که از
نگاه خودش در حیات بشریت بسیار مهم و اثرگذار است.

به هر حال رابطهای میان سطح درآمد و میزان رفاه و شادمانی وجود دارد .اما باید دید این رابطه به چه شکلی برقرار میشود .برخی از اقتصاددانها
میگویند افزایش درآمد تنها تا حدود بسیار کمی میتواند به افزایش رفاه و شادمانی در میان افراد کمک کند .برخی دیگر میگویند اص ً
ال خوشبختی در
همین میزان درآمد خالصه میشود و به این ترتیب مقوله را خیلی ساده برای خودشان جمع میکنند؛ یعنی با این جمله« :درآم ِد زیاد ،خوشبختی میآورد».

[  5ایده بزرگ  .5اقتصاد و شــادمانی ]

در جستوجوی شادی

جاستین ولفرز روی بدیهیترین مسئله یعنی رابطه میان درآمد و شادی کار کردهاست

«شاخص شادی و توسعه انسانی»؛ این عنوان یکی از مقالههایی
است که جاســتین ولفرز به طور ویژه درباره استرالیا کار کردهاست.
اما به صورت کلی مقوله درآمد و رفاه و شادمانی را با همکارش بتسی
استیونسون که همسرش نیز هست ،مورد واکاوی قرار دادهاست .آنها
در شروع مقاله خود خاطرنشان میشوند که ریچارد استرالین پیشتر
در ســال  1974گفتهاست افزایش متوسط درآمد الزاماً سطح رفاه را
افزایش نمیدهد .این حرفِ اســترالین به قدری شهرت یافت که به
آن «تناقض استرالین» نیز میگفتند .اما در سالهای اخیر دادههایی
منتشر شده که خالف این حرف استرالین را به اثبات میرساند .ولفرز
و همسرش در مقاله مشترک خود تالش کردهاند این ایده اقتصادی را
زیر سوال ببرند و ایدهای جدید را در رابطه با درآمد و رفاه و شادمانی
مطرح کنند.
باید گفت که به هر حال رابطهای میان سطح درآمد و میزان رفاه و
شادمانی وجود دارد .اما باید دید این رابطه به چه شکلی برقرار میشود.
برخی از اقتصاددانها میگویند افزایش درآمد تنها تا حدود بســیار
کمی میتواند به افزایش رفاه و شــادمانی در میان افراد کمک کند.
برخی دیگر میگویند اص ً
ال خوشبختی در همین میزان درآمد خالصه
میشــود و به این ترتیب مقوله را خیلی ساده برای خودشان جمع
میکنند؛ یعنی با این جمله« :درآم ِد زیاد ،خوشبختی میآورد» .برخی
هم میگویند همهچیز به نیازهای اولیه انسانها مربوط میشود؛ یعنی
کل قضیه را به نیازهای اولیه انسانی منوط میکنند .اگر این نیازها به
درستی برطرف شود میتوان گفت که اقتصاد نیز در مسیر رشد گام
برداشتهاست .اما آیا الزاماً اینطور است؟
JJارمغان درآمد برای انسان
بسیاری از کشورها در شاخصهای متعدد خود نشان دادهاند که
شادی و خوشبختی مفاهیمی جدا و مستقل از درآمد هستند .حتی
میزان درآمد سرانه در مقایسه با شاخص شادمانی آنها نیز نشان داده
که الزماً درآمد باال ِ
باعث خوشــحالی و خوشبختی کسی نشدهاست.
ادعای بسیاری از اقتصاددانها این است که درآمد در سطوحی بسیار
پایین میتواند شادی به ارمغان بیاورد .عالوه بر آن بحث توسعه نیز
به میان میآید .نمیتوان گفت شــادی الزاماً با خود توسعه را برای
بشــریت به همراه خواهد آورد .به هر حال ادعاهای بسیاری در این
زمینه صورت گرفته و در مقابل نقدهای زیادی هم شدهاست .بسیاری
تالش میکنند رشد تولید ناخالص داخلی را هم به شادمانی انسانها
متصل کنند و به نوعی میان این مقوله با سایر مقولههای بزرگتر نیز
ارتباط برقرار کنند .به هر حال این روابط برقرار شده و تالش شده با
نمونههای مختلف و در قالب نمودارها و جدولها به این قضیه پاسخ
داده شــود .نکتهای که جاستین ولفرز به عنوان اقتصاددان روی آن
تأکید دارد این است که به هر حال سطحی از درآمد باید باشد تا رفاه
برای انسانها ایجاد شود .در واقع عدم دسترسی به آن سطح از درآمد،
میتواند مانعی بزرگ به شمار بیاید .فرضیههای بسیاری در مورد رابطه

میان رفاه و شادمانی انسان با میزان درآمدش وجود دارد .برخی قویتر
و برخی ضعیفتر هستند .ولفرز در مقاله خود همه این فرضیهها را
مورد بررسی قرار میدهد و به نتایجی جنجالی دست پیدا میکند که
باعث شهرتش در دنیای اقتصاد میشود.
یکی از مهمترین نکاتی که ولفرز و استیونسون در مقاله خود به آن
اشاره میکنند این است که در رابطه میان درآمد و سطح شادمانی،
نمیتوان به راحتی کشورها را با هم مقایسه کرد .شاید این مقوله به
نظر یک مقوله جهانی بیاید اما شواهد امر نشان میدهد که نتایج از
کشوری تا کشور دیگر کام ً
ال متفاوت است .یعنی بررسیها میتواند
در یک کشور نشان بدهد که هرچه درآمد افزایش پیدا کند ،شادمانی
بیشتر میشود اما در کشوری دیگر اص ً
ال چنین چیزی را نشان ندهد.
به این ترتیب در وهله نخست باید این اصل را به عنوان یک پیشفرض
اساسی پذیرفت که رابطه میان درآمد و سطح شادمانی از یک کشور
تا کشوری دیگر کام ً
ال متفاوت است.
مســئلهای که باید به آن توجه داشــت این است که اگر سطح
خاصی از درآمد حاصل نشــود ،میتواند منجر به بروز فاجعه بشود؛
این فاجعه هم حتماً مخربِ شادمانی است .به این ترتیب باید در ابتدا
به سطح خاصی از درآمد دست پیدا کرد .اما نکته اینجاست که این
سطح از درآمد نیز از موردی تا مورد دیگر و از کشوری تا کشور دیگر
کام ً
ال متفاوت است .در نتیجه دست یافتن به یک سطح استاندارد در
حالیکه به نظر ساده میآید ،امری کام ً
ال دشوار است .در نهایت اینکه
مقوله شــادمانی و درآمد شاید به ظاهر خیلی ساده به نظر بیاید اما
میتواند بسیار پیچیده باشد .همین پیچیدگی نیز باعث میشود استاد
دانشگاه میشیگان و تحصیلکرده دانشگاه هاروارد مدتها وقت خود را
صرف آن کند و به صورت دقیق به بررسی آن بپردازد.

جاستین ولفرز
اصالت ًااسترالیاییاست،متولد
 11دسامبر 1972و از جمله
اقتصاددانهای معروف
امریکایی-استرالیاییبهشمار
میآید.جاستینجیمزمیخائیل
ولفرز هم پژوهشگر و هم
اقتصاددان معروف عصر حاضر
است که سن زیادی هم ندارد.
او در حال حاضر در دانشگاه
میشیگانتدریسمیکند.
مدرک دکتری خود را در
فاصله سالهای 1997تا2001
دریافتکرد.تحصیلکرده
دانشگاه هاروارد است و اقتصاد
خوانده .یکی از مباحث جذابی که
او به خاطر پژوهش درباره آن
به شهرت رسیده ،رابطه میان
خوشحالی و درآمد است .هرچند
این رابطه به نظر بدیهی میآید
اما او پژوهشهای بسیاری در این
زمینه انجام دادهاست .هرچند در
دانشگاه هاروارد درس خوانده
و انتظار میرفت در همان
دانشگاه تدریس کند اما در
نهایت به عنوان استاد دانشگاه در
میشیگانمشغولبهکارشد.

یکی از مهمترین نکاتی که ولفرز و استیونسون در مقاله خود به آن اشاره میکنند این است که در رابطه میان
درآمد و سطح شادمانی ،نمیتوان به راحتی کشورها را با هم مقایسه کرد .شاید این مقوله به نظر یک مقوله
جهانی بیاید اما شواهد امر نشان میدهد که نتایج از کشور تا کشوری دیگر کام ًال متفاوت است
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هـا
ایـدههها
اید

روایت اقتصاددانان

جمالتی که اقتصاد را تکان داد

سیمون کوزنتس
درآمد ملی چیست؟
درآمد ملی مجموع ارزش افزوده ایجادشده توسط همه بنگاههای اقتصادی
طی یك دوره زمانی خاص است .اطالعات مورد نیاز برای محاسبه درآمد ملی
را میتوان از گزارشهای دورهای بنگاهها در مورد درآمد حاصل از فروش،
مخارج و سود استخراج کرد .یك خودرو ،به عنوان یك كاالی نهایی ،تركیبی از
كاالهای واسطهای نظیر موتور ،تایر ،ترمز و غیره است .محاسبه ارزش تایرهای
فروختهشده به تولیدكننده خودرو و نیز محاسبه ارزش كل خودرو باعث
محاسبه مضاعف ارزش تایرها میشود .برای دستیابی به یك مقیاس دقیقتر،
الزم است ارزش همه قطعات از قیمت نهایی خودرو كسر شود .محاسبه این
تفاضل ،كه همان ارزش افزوده تولیدكننده خودرو است ،پایه و اساسی برای
محاسبه درآمد ملی ارائه میدهد.
زندگینامه
سیمون در  30آوریل سال  1901در روسیه به دنیا آمد .پدر او تاجر ماهی بود و در اوایل جنگ جهانی
اول ،خانواده خود را به شهر خاركوف كه یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی ،صنعتی و علمی شوروی
بود ،منتقل كرد .او پس از انقالب روسیه ،به آمریکا مهاجرت کرد و وارد دانشگاه هاروارد شد.
موفقیتها
كوزنتس پس از دریافت مدرك دكترای خود به مدت سه سال در اداره ملی تحقیقات اقتصادی كار
كرد ،سپس در سال  1931سمتی را در دانشگاه پنسیلوانیا پذیرفت .او در سال  1954به دانشگاه
جانز هاپکینز رفت و در سال  1960به دانشگاه هاروارد نقل مكان كرد و تا زمان بازنشستگی خود در
سال  1971در این دانشگاه ماند .او در سال  1971به دلیل تفسیر و برداشت تجربی از رشد اقتصادی
جایزه نوبل را دریافت کرد.

فریدریش هایک
مهمترین مسئلۀ نظم اجتماعی
محدود ساختن موثر قدرت ،مهمترین مسئله نظم اجتماعی است .حتی
در آن کشورهایی که ظاهرا تفکیک قوا وجود دارد ،موفق به مقاومت در
برابر رشد و دخالت دولت نشدهاند .دلیل اصلی عدم موفقیت ،در هم
آمیختن دو چیز مختلف است که هردو «قانون» نامیده میشود؛ یکی
قوانین عام عدالت که یک جامعه آزاد را قادر میسازد تا بدون هیچ
دستور مرکزی ،رشد و رونق پیدا کند؛ و دیگری قوانین سازمانی صاحبان
قدرت برای نیل به برخی برنامههای اجتماعی خاص.
زندگی نامه
هایک در  23مارس ســال  1992در وین اتریش به دنیا آمد .پدر او فیزیکدان بود و
در دانشگاه وین تدریس میکرد .هایک در جنگ جهانی اول شرکت کرد و سپس به
دانشگاه وین رفت .او به حقوق و همچنین فیزیک عالقه زیادی داشت .اما در اواخر
زمان دانشــجویی خود به اقتصاد سیاسی روی آورد و به طور موقت در دفتر دولتی
آغاز به کار کرد .سپس او عالقه زیادی به اقتصاد ،مدیریتهای سوسیالیسم و همچنین
بررسی مدیریتهای اقتصادی پیدا کرد.
موفقیتها
بعد از مدتی هایك به آمریكا مهاجرت كرد و در دانشگاه شیكاگو كه یكی از مراكز مهم
اندیشه اقتصادی آن زمان بود به فعالیت مشغول شد و بعد از بازنشستگی دوباره به
اروپابازگشت ،در سال 1974موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصادشد .هایك ایدههای
اصلی خود را برای اولین بار د ر  كتاب «راه رعیت یا بندگی» در سال  1944مطرحكرد.
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جیمز توبین
جذابیتهای اقتصاد
در واقع دو مسئله اساسی موجب شد تا من جذب اقتصاد شوم .اول
آنکه موضوع علم اقتصاد ،نجات جهان است و دیگر آنکه این علم
مسئلههای فکریای را مطرح میکند که حل آنها بسی شیرین است.
البته من در آن زمان بسیار نگران رکود بزرگ بودم و میپنداشتم
مشکالت اقتصادی ما ریشه تمامی مشکالت دیگر در جامعه و سیاست
ماست و از همین روی ،این هم دلیل دیگری بود که من به اقتصاد جذب
شوم.
زندگینامه
جمیز توبین در سال  ۱۹۱۸در شــامپاین ایاالت متحده متولد شد .پس از آن در جنگ
جهانی اول شرکت کرد .جیمز در سال  1935به پیشنهاد پدرش به هاروارد رفت و فوق
لیسانس خود را از این دانشگاه دریافت کرد.
موفقیتها
با وقوع جنگ جهانی در تحصیالت او وقفه افتاد ،اما در سال  ۱۹۴۷پایاننامه دکترای خود
را با موضوع نظریه و آمار تابع مصرف تکمیل کرد .توبین پس از فارغالتحصیلی به تدریس
و تحقیق در موسسات تحقیقی و دانشگاههای ایاالت متحده پرداخت .او نظریهای درباره
بازارهای مالی و رابطه آن با تصمیمات سرمایهگذاری ،مصرف ،تولید ،اشتغال و قیمتها
ارائه داد که در این زمینه جایزه نوبل را از آن خود کرد.

دیوید هیوم
درک واژهها
همه دادههای ذهن از طریق ادراکات ایجاد میشوند .انطباعات دادههای
بیمیانجی تجربه مانند احساساتاند .از آنجایی که هر واژه نامی برای
یک تصور است ،لذا معنای هر واژه در نهایت به وسیله مجموعه ادراکاتی
که آن تصور را ایجاد کردهاند مشخص میشود و هر واژهای که قابل
ارجاع به چنین مجموعه ادراکی نباشد بیمعناست.
زندگی نامه
دیوید هیوم سال  1711در محلهای در نزدیکی ادینبورگ پایتخت اسکاتلند به دنیا
آمد .دیوید پدر خود را در کودکی از دست داد .او تا زمانی که وارد دانشگاه شود توسط
مادرش آموزش میدید .در ســن  10سالگی وارد دانشگاه شد و چون از استادهایش
خوشش نمیآمد دانشگاه را رها کرد .به فلسفه عالقه زیادی داشت و به طور شجاعانه
و شکگرایانه در طیف گستردهای از موضوعات فلسفی به مطالعه پرداخت که موجب
شهرتش نیز شد.
موفقیتها
جیمز هاچسون استرلینگ ،فیلسوف انگلیسی هیوم را دین ،فلسفه و سیاست خود
میدانست .کانت نیز درباره او میگوید :هیوم من را از خواب جزماندیشیام بیدار کرد.
او رویکردی تجربی به فلسفه داشت .در سالهای  1744و  1745هیوم نامزد کرسی
فلسفه اخالق در دانشگاه ادینبورگ شد .همچنین در سال  1745دعوت ژنرال کلر را
برای همراهی به عنوان دبیر خصوصیاش پذیرفت .او در سال  1748مقالهای درباره
هویت ملی منتشر کرد که اولین قدم او به عنوان یک نظریهپرداز بود.

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

توماس ساول
سیاستهای ویرانگر
برخی از موضوعات و مسائل از آنرو پذیرفته میشوند که آشکارا درست
هستند .اما بسیاری دیگر از آنها پذیرفته میشوند ،چون سازگار با تصوری از
جهاناند که مقبولیت عام یافته و بهجای حقایق پذیرفته شدهاند .قراردادن
ن حقایق دشوار ،بهویژه هنگامی اهمیت دارد که به سمت
باورها در معرض آزمو 
باورهای اقتصادی میل میکنند ،زیرا واقعیتهای اقتصادی محدودیتهای
اجتنابناپذیری برای زندگی میلیونها نفر ایجاد میکنند ،بنابراین سیاستهایی
که بر اساس مغالطهها شکل میگیرند ،میتوانند آثار ویرانگری داشته باشند.

آدام اسمیت
موازین اخالقی
نیک و بد ،خیر و شر ،درستی و نادرستی و دیگر مسائل اخالقی دارای
موازین مطلق ذهنیاند که این موازین یا از ابتدا با انسان بودهاند و
با انسان خلق شدهاند یا از ذات باری تعالی به ذهن بشریت القا شده
و سینه به سینه منتقل شدهاند .با این تفاصیل ،موازین اخالقی نه
عینیت میپذیرند و نه نسبیت؛ اگر ما دروغ نمیگوییم به این دلیل
نیست که جامعه آن را نمیپسندد ،بلکه به این دلیل است که دروغ
گفتن مطلقا بد است.

زندگینامه

زندگینامه

توماس در  30ژوئن سال  1930در کارولینای شمالی به دنیا آمد .دارای سه خواهر و برادر بود و پدرش
را در سن جوانی از دست داد .او پیش عمهاش بزرگ شد و زمانی که  9ساله بود با خانواده به نیویورک
رفت .او کار خدماتی انجام میداد و شبانه مدرسه میرفت .ساول توانست از هاروارد لیسانس اقتصاد
و از دانشگاه کلمبیا فوق لیسانس دریافت کند .او در دانشگاههای متعددی اقتصاد تدریس میکند.

اسمیت در پنجم ژوئیه ســال  ۱۷۲۳میالدی در اسکاتلند به دنیا آمد .آدام اسمیت
تحصیالت ابتدایی خود را در شــهر کرکالدی گذراند .اســمیت در  ۱۵سالگی وارد
دانشگاه گالسکو شد و به مدت سه سال در آنجا تحصیل کرد .او در سال  ۱۷۵۱به مقام
استادی منطق و فلسفه در دانشگاه گالسکو رسید.

موفقیتها

موفقیتها

به گفته خود ساول ،او در دهه  20زندگی مارکسیست بوده و عالقه وافری به مارکس داشته
است .توماس در کتاب «حقایق و مغالطهها در اقتصاد» برخی مغالطههای مشهور اقتصادی
را به زبانی ساده مطرح ساخته تا بهواسطه آن حقیقت اقتصادی بیشتر از گذشته مورد نظر
اقتصاددانان و حتی سیاستمداران قرار گیرد .این کتاب به زبانی ساده نوشته شده و گفته
میشود برای فهم آن نیازی به دانستن علم اقتصاد نیست .این کتاب مشهورترین کتاب
اوست که مورد توجه سیاستمداران نیز قرار گرفته است.

در سال  1766او در کرکالدی خود را بازنشسته کرد تا بتواند به طور تماموقت بر روی کتابی
که در حال نوشتن آن بود ،کار کند .وی مدتی به پاریس رفت و با دکتر فرانسوا کنه پزشک
دربار لویی پانزدهم که بنیانگذار مکتب اقتصادی فیزیوکراسی بود ،به گفتوگو پرداخت.
اسمیت با انتشار کتاب «ثروت ملل» خود ،در واقع یک مکتب فکری اقتصاد سیاسی جدید
را پایهگذاری کرد که بعدها به مکتب کالسیک اقتصاد مشهور شد .اسمیت دو سال پس از
انتشار کتاب معروف و موفقش ،به ریاست کل گمرکات اسکاتلند منصوب شد.

آمارتیا سن
عصاره اصلی توسعه
توسعه عصاره انواع آزادیها بوده و هدف اصلی توسعه ،حذف ناآزادیها
(Unfreedom) و افزایش دامنه انتخاب انسانها است .توسعه برخورداری از
زندگی دلخواه با توجه به هویت فرهنگی هر جامعه است .مفهوم آزادی در این
دیدگاه ،تنها به آزادیهای سیاسی و آزادی بیان و مانند آن خالصه نمیشود و
آزادی در فعالیتهای اقتصادی و امکان دسترسی به منابع ،برخورداری از زندگی
و مواهب آن ،امکان استفاده از فرصتهای اجتماعی همچون آموزش ،شغل و نیز
تضمین امنیت و آینده شغلی و اقتصادی را نیز در بر میگیرد.

جان هیکس
مالک جبران
او در زمینه اقتصاد رفاه نیز درباره ترتیببندی تخصیصها معیاری را
معرفی کرد که به مالک جبران هیکس معروف شد .مالک جبران هیکس
در تجارت آزاد به این معنی است که در یک مبادله اگر نفع یک گروه
بیش از زیان گروههای دیگر باشد آن معامله به طور کلی خوب است.
این آزمون برای مقایسه رفاه سیاستهای عمومی به کار میرود.

زندگینامه

زندگینامه

آمارتیا سن در ســال  1933در هند به دنیا آمد .پس از اخذ کارشناسی اقتصاد در
هندوستان مدارک کارشناسی ارشد و دکتری خود را از دانشگاه کمبریج اخذ کرد.
تمرکز آمارتیا سن بر فقر ،بیکاری ،نابرابری و قحطی و حمایت از مردم در روند توسعه
است.

جان هیکس در ســال  ۱۹۰۴در شهر وارویک انگلستان به دنیا آمد .او سال  1922از
دانشگاه دانشگاه کلیفتن و سال  1926از دانشگاه آکسفورد فارغالتحصیل شد .پس
از فارغالتحصیلی در مدرسه اقتصاد لندن آغاز به تدریس علم اقتصاد کرد .هیکس در
سال  1946به عنوان محقق به آکسفورد بازگشت.

موفقیتها

موفقیتها

آمارتیا با مشارکت در نظریههای توسعه انسانی و اقتصاد رفاه کوششهایی در تبیین
هرچه روشنتر مباحث فقر ،نابرابری و قحطی انجام داد و به همین ترتیب جایزه نوبل
اقتصادی سال  ۱۹۹۸را از آن خود کرد .آمارتیا سن از جمله طرفداران دولت رفاه است
و این در حالی است که سال  1998نظریه نئولیبرالیسم به گفتمان غالب تبدیل شده
بود .او همچنین بر نئولیبرالیسم ،دولت حداقلی و کاهش مسئولیتهای دولت تأکید
میکرد.

هیکس به عنوان اقتصاددان آغاز به کار کرد و به کارهای توصیفی پرداخت اما به تدریج
به سمت اقتصاد تحلیلی گرایش پیدا کرد .او با کار روی نظریه دستمزد در سال ۱۹۳۲
به شهرت رسید .همچنین کارهای برجستهای در زمینه نظریه ارزش ،اقتصاد رفاه،
نظریه پرتفوی پولی و تعادل عمومی انجام داد و در سال  ۱۹۷۲برنده نوبل اقتصاد شد.
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روایت کارآفرینان

جمالتی که شما را کارآفرین میکند

هـا
ایـدههها
اید
چر ونگ
باید تالش کرد

اگر تالش نکنید ،کس دیگری این تالش را خواهد کرد .تجارت جهان دائم ًا در حال تغییر
است و اگر میخواهید که در صف اول باقی بمانید ،باید تالش کنید /.من همیشه در
حال تفکر و استفاده از ایدهها هستم .متوجه اوقات فراغت آدمها نمیشوم /.اگر هدف
مشخصی داشته باشید ،هیچچیز جلوی شما را نمیگیرد .همه کارها فرآیندی برای رسیدن
به موفقیت و هدفتان میشود / .به عنوان یک کارآفرین همیشه باید برای قدم بعدی
خودتان را آماده کنید .هر روز باید از خودتان بپرسید که «بعدش چی؟» /چقدر آبروریزی
باید در جهان رخ دهد تا متوجه شویم که ما همهچیز را نمیدانیم .مدیرعاملها معموال فکر
میکنند همهچیز را میدانند اما این اشتباه بزرگی است.

فلورانشو آالکیجا
خدا ناامیدتان نمیکند
 زمانی که با خدا پیمان میبندید ،خدا هیچوقت ناامیدتان نخواهد کرد/ .
هیچوقت ناامید نشوید .در حال حاضر که جهان از الکتریسیته لذت میبرد به
دلیل ناامید نشدن یک سری افراد است / .من از موفقیت امروزم آغاز نکردم.
تالش کردم تا توانستم به این موقعیت برسم / .حتما نباید از کارهای بزرگ آغاز
کنید .میتوانید از یک کار کوچک و ساده آغاز کنید و با تجارت آن را گسترش
دهید / .من دانشگاه نرفتم و امروز به نرفتنم به دانشگاه افتخار میکنم .چون
توانستم موفق شوم / .من تنها به این موفقیت نرسیدم .خدا تمام این مدت با من
بود و به من کمک کرد .بدون خدا نمیتوانستم موفق شوم.

زندگینامه

زندگینامه

چر ونگ در  15سپتامبر سال  1958در تایوان به دنیا آمد .چر ونگ کارآفرین تایوانی ،موسس و رئیس
اچتیسی ( )HTCیکی از شش شرکت سازنده گوشیهای هوشمند در آمریکا و همچنین بنیانگذار
ویآیای ) (VIAشرکت تولیدکننده چیپستهای مادربورد ،سیپییو و حافظه است .چر ونگ پس
از تاسیس شرکت  VIAدر ســال  ،1987شرکت  HTCرا همراه با چندین نفر دیگر در سال 1997
تاسیس کرد .در حال حاضر شــرکت  HTCدر کنار شرکتهایی چون اپل ،سامسونگ و سونی از
شرکتهای برتر در زمینه صنعت موبایل به شمار میرود.

آالکیجا  15جوالی سال  1951در نیجریه به دنیا آمد .او به عنوان یک منشی شرکت خصوصی آغاز
به کار کرد و پس از آن اولین شــرکت خود را در زمینه خیاطی تاسیس کرد .پس از اینکه شرکت
خیاطی آالکیجا سودآوری باالیی یافت ،او آغاز به سرمایهگذاری و خرید سهام در شرکتهای دیگر
کرد .کمپانی نفتی وی موســوم به  Famfa Oilدر سال  1993تاسیس شد و بعدها تبدیل به OML
 127یکی از قدرتمندترین صنایع نفتی در نیجریه شد.

موفقیتها
چر ونگ در ســال  2012در لیست قدرتمندترین زنان جهان قرار گرفت .او در حال حاضر ثروتی
حدود  1.6میلیارد دالر دارد .او در یکی از گفتوگوهای خود عامل موفقیت شــرکتش را آمیخته
شدن فرهنگ غربی و شرقی دانست و گفت« :من فکر میکنم عامل موفقیت ما فرهنگمان است .ما
ن فرهنگها را از ریشه شرقیمان برگزیدیم و آن را با فرهنگهای مدیریتی و ادارهها در غرب
بهتری 
درآمیختیم .همین مسئله فرهنگی خالقانه و با انرژی ایجاد کرد».

پل آلن
برای دنیا چه میکنید؟
به نظر من تمام شکستها باعث نزدیک شدن به موفقیت میشود؛ تنها باید از آن درس گرفت.
ما چه فکری میکنند .مهم این است که شما خودتان را بشناسید.
زمانی که متوجه شدم سرطان دارم تصمیم گرفتم بیشتر درمورد جهانی که در آن
زندگی میکنم بدانم و رازهای پنهان دنیا را کشف کنم.
شما همیشه به موضوعاتی که از آن لذت میبرید توجه میکنید اما مهم این است
که برای بهتر شدن دنیا چه کاری از دستتان برمیآید.
هدف من بیشتر سرمایهگذاری در بخشهایی بوده که تا به امروز کسی به آنها
نپرداخته است.

موفقیتها
آالکیجا  60درصد از مالکیت کمپانی نفتی را به ارزش  7.3میلیارد دالر در اختیار دارد .این در حالی
است که آنقدر ثروتش زیاد بود که در سال  2000دولت نیجریه  40درصد از مالکیت کمپانی متعلق به
فلورانشو را دولتی اعالم کرد .همچنین در گذشته اپرا وینفری با  2.9میلیارد دالر ثروت ،متمولترین
زن سیاهپوست جهان بود که حاال فلورانشو جایگزین او شده است .مجله تایم سال  2015او را هشتاد
و هفتمین فرد تاثیرگذار جهان نامگذاری کرد.

مایکل بلومبرگ
پشتکار مهمترین ،عنصر موفقیت
من هرگز یک شغل بد نداشتم .من تنها دو روز بد در زندگیام داشتهام و آن دو
روزی بودند که مادر و پدرم فوت کردند .جدای از آن ،بد از نظر ما چیست؟
ترامپ سابقه سیاهی از چندین ورشکستگی ،پروندههای مالی و پیمانکارانی
که احساس میکنند فریب وی را خوردهاند ،دارد /.اگر تنها یک کلید موفقیت
وجود داشته باشد ،آن سختکوشی است .من همیشه سختترین و پیچیدهترین
مسئولیتها در شرکت را به کوشاترین شخص میدهم /.زمانی که با برادران
سالومون کار میکردم ،همیشه اولین کسی بودم که صبح در دفتر بودم.
مشکل امروز دنیا این است که دیگر مردم با هم کار نمیکنند.

زندگینامه

زندگینامه

سال  ۱۹۵۴در سیاتل به دنیا آمد .او در  ۱۴سالگی و در مدرسه لیکساید با بیل گیتس
در حالی که او نیز  ۱۲ســال بیشتر نداشت ،آشنا شد .پل آلن و بیل گیتس در سال
 1975شرکتی برای تهیه و طراحی نرمافزارهای کامپیوتری تاسیس کردند ،که پس از
گذشت مدتی به مایکروسافت تبدیل شد.

مایکل بلومبرگ  14فوریه  1942در بوستون به دنیا آمد .اجدادش از مهاجران روس
ساکن در آمریکا بودند .پدرش در زمینه امالک و مستغالت به کار مشغول بود .مایکل
مدرک کارشناسی خود را در ســال  1964در رشته مهندسی برق از دانشگاه جانز
هاپکینز دریافت کرد .پس از آن در سال  1966موفق شد مدرک کارشناسی ارشد خود
را در رشته  MBAاز دانشگاه هاروارد دریافت کند.

موفقیتها
آلن همراه با دوست صمیمی خود بیل گیتس سیستم عاملی را خریداری کردند و پس
از رفع ایرادات و بازنویسی این سیستم کامپیوترهای جدید شرکت آیبیام را با این
سیستم عامل جدید مجهز کردند .به همین ترتیب شرکت مایکروسافت مشهور شد.
آلن مبتال به سرطان خون شد و در سال  1983مایکروسافت را ترک کرد .او همچنین
در سال  1986شرکتی به نام «والکان ونچرز» را با هدف جستوجوی پروژههایی برای
سرمایهگذاری با تمرکز بیشتر راهاندازی کرد.
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موفقیتها
بلومبرگ مؤسس ،مدیرعامل اجرایی و مالک بلومبرگ ال .پی از شرکتهای دادههای
مالی جهانی و رسانهای است .شرکت او به خاطر سیستم کامپیوتری بلومبرگ ترمینال
که به طور گسترده از سوی سرمایهگذاران در جهان استفاده میشود ،مشهور است.
او از اول ژانویه  ۲۰۰۲به مدت ســه دوره به عنوانصدوهشتمین شهردار کالنشهر
نیویورک فعالیت کرد .در حال حاضر ارزش خالص دارایی او  51.8میلیارد دالر است.

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

کلنل ساندرز
پول بعد مرگ فایده ندارد
هیچ دلیلی برای ثروتمندترین آدم بودن در قبرستان وجود ندارد .از آنجا
نمیتوانید هیچ تجارتی انجام دهید.
من فقط دو قانون داشتهام :تمام تالشت رو بکن و به بهترین شکلی که میتوانی
تالش کن .این تنها راهی است که میتوانید احساس دستیابی به چیزی را پیدا
کنید.
باید همیشه در نظر داشته باشید که شکست میتواند شما را به یک موفقیت
دائمی برساند.
کار ،اساس زندگی کردن است.
به فقرا خدمت کنید و پولدار شوید یا به پولدارها خدمت کنید و فقیرتر شوید.

زندگینامه

وارن بافت
زمان موفقیت
 ۲۰سال طول میکشد تا شهرتی برای خودتان بسازید و  ۵دقیقه طول میکشد تا
خرابش کنید .اگر به این قضیه فکر کنید ،کارها را متفاوت انجام میدهید.
سالها پیش بن گراهام به من آموخت که هزینه چیزی است که پرداخت میکنی
و ارزش چیزی است که دریافت میکنی .فرقی نمیکند که راجع به جوراب صحبت
کنیم یا سهام .من دوست دارم جنس باکیفیت را زمانی بخرم که قیمتش پایین
آمده باشد.
خیلی بهتر است که شرکت بزرگی را به قیمت خوب بخرید تا اینکه شرکت خوبی را
به قیمت باال بخرید.

زندگینامه

ســاندرز سال  ۱۸۹۰در ایالت ایندیانای آمریکا متولد شد .پدرش قصاب بود .در سن
 ۵سالگی پدرش را از دست داد .او از خواهر خود آشپزی را یاد گرفت .وقتی  ۱۲ساله
بود با ناپدری خود دچار کشمکش شد و بعد از یک سال به شهرستان کالرک ایندیانا
رفت .کلنل  15ساله بود که راننده تراموا شد؛ در شانزدهسالگی نیز در کوبا سرباز بود.

وارن بافت در  ۳۰اوت  ۱۹۳۰در شهر اوماهای ایالت نبراسکای آمریکا به دنیا آمد .اولین
نسل بافتها در سال  ۱۸۶۹یک خواروبارفروشی باز کردند .پدر وارن که در بانک کار
میکرد ،بیکار شد .این اتفاق موجب شد که وارن به همراه پدرش آغاز به کار کند .بافت
وقتی یازده سالش شد اولین سهامش را خرید .بافت بعد از فارغالتحصیلی از دانشگاه
کلمبیا به شرکت سرمایهگذاری و داللی پدرش« ،بافت -فالک» ملحق شد.

موفقیتها

موفقیتها

ساندرز در  40سالگی برای مشتریان یک پمپ بنزین و فروشگاه میانراهی در کوربین
در ایالت کنتاکی خوراک مرغ درست میکرد .رستوران او از یک میز و شش صندلی
و چند ماهیتابه تشکیل شده بود .کلنل هارندز ساندرز در سال  ۱۹۴۹توسط معاون
فرماندار تشویق شد و به عنوان یک سرآشپز حرفهای کار خود را آغاز کرد .ساندرز در
سال  ۱۹۸۰حدود  ۶۰۰۰شعبه در سراسر جهان داشت.

شرکت بافت تنها با هفت شریک که روی هم  ۱۰۵هزار دالر آورده داشتند شروع به کار
کرد .ارزش خالص دارایی وارن بافت  ۸۷ساله در آمریکا 82.6 ،میلیارد دالر است .بافت
مدیرعامل شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری برکشیر هاتاوی ،اوهاما و نبراسکا است .از
طرف دیگر در کوکاکوال و آمریکن اکسپرس سهام دارد .در سال  1979با دارایی 140
میلیون دالر در  ABCســهام خرید .هر سهم به قیمت  290دالر بود .او در حال حاضر
لقبهایی مانند «پیشگوی اوماها»« ،جادوگر اوماها» و «دانای اوماها» دارد.

نوالن بوشنل
اصول یادگیری موفقیت
مهمترین کار این است که از جای خود بلند شوید و کاری انجام دهید .به همین راحتی است.
خیلی از افراد ایده دارند اما معدود افرادی کاری در راستای آن انجام میدهند /.توصی ه من
این است که اطمینان حاصل کنید که همیشه به دنبال افزایش توانمندیهای خود هستید.
من نمیگویم به مدرسه و کالس بروید و آموزش ببینید؛ بلکه منظورم این است که شما
میتوانید همان جایی که هستید ،بسیار سریع به فرآیند یادگیری بپردازید /.بزرگترین انگیزه
من چیست؟ اینکه خود را با چالش مواجه کنم /.علیرغم پیشرفت قابل توجه تکنولوژی و
در دسترس قرار گرفتن امکانات مختلف ،متاسفانه توسعهدهندگان بهخوبی از این امکانات
بهره نمیگیرند /.نوآوری ،ابزار مخصوص کارآفرینان است ،ابزاری که با آن از تغییر ،موقعیتی
برای کسب و کار متفاوت یا خدمات متفاوت میسازند /.کارآفرینان باید به صورتی هدفمند،
به دنبال منابع نوآوری ،تغییرات و عالیم آنها که موقعیتهایی برای نوآوری موفق را نشان
میدهند ،بگردند .آنها باید بتوانند اصول یادگیری موفق را به کار گیرند.

زندگینامه
او در سال  2 ،1943فوریه به دنیا آمد .بوشنل از دانشکده مهندسی دانشگاه یوتا با مدرک
مهندسی برق در سال  1968فارغالتحصیل شد .او بیش از  20شرکت را پایهگذاری کرده و
یکی از افراد مهم در صنعت بازیهای ویدوئی است .در سال  1972بوشنل و دوست دوران
تحصیلش تد دابنی شرکت خود را با نام «آتاری» راهاندازی کردند.
موفقیتها
اولین بازیهای کامپیوتری به نام پونگ (نوعی تنیس روی میز) برای نخستین بار در سال
 1972توسط او ساخته شد .او بعد از تاسیس آتاری ،یک فست فود به نام «چاکی چیز» را نیز
تاسیس کرد که معروف شد .در این رستوران کودکان میتوانستند پیتزا بخورند و همراه با آن
بازیهای کامپیوتری کنند .فیلمهای زیادی بر اساس زندگی و ایدههای او ساخته شده است.

ایالن ماسک
در بازی تمدن دیگری هستیم
 ما در بازیهای ویدئویی یک تمدن دیگر نقش داریم ،بلکه اصال واقعی نیستیم و
کامال در فضای شبیهسازیشده قرار گرفتهایم.
زمانی که چیزی به اندازه کافی مهم باشد شما انجامش میدهید ،حتی اگر به
نفعتان نباشد.
 فیزیک چارچوب خوبی برای فکر کردن است .شکستن چیزها به وقایع بنیادی و
دنبال برهان گشتن از آن اجزا و واقعیات.
پشتکار و پایداری در کارها خیلی مهم است .نباید کاری را رها کنید ،مگر اینکه به
زور وادارتان کنند.
من هرگز با تنها زندگی کردن احساس خوشحالی و خوشبختی نخواهم کرد.

زندگینامه
او متولد  28ژوئن ســال  1971در آفریقای جنوبی است .مادر ایالن ،می ماسک ،اهل
کانادا و یک متخصص تغذیه اســت .پدر و مادر او زمانی که ایالن  9ساله بود طالق
گرفتند و ایالن با پدرش زندگی کرد .ایالن ماســک در سن  12سالگی بازی سادهای
با نام  Blastarطراحی کرد و آن را به قیمت  500دالر به یک مجله کامپیوتری فروخت.
موفقیتها
او بعد از فروش استارتآپش به نام  Zip2به شرکت  Compaqدر اواخر دهه  20زندگیاش
به یک میلیاردر بدل شد .او با تاسیس شرکت  X.comدر سال  ،1999اسپیس اکس در
سال  2002و تسال موتورز در سال  2003ثروت خود را چند برابر کرد .در  22می سال
 ،2012نخستین راکت فالکون  9اسپیس اکس همراه با کپسول خالی از سرنشینش با
موفقیت به فضا پرتاب شد.
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هـا
ایـدههها
اید

کارآفرینی ایرانی

آیا کارآفرینان ایرانی الهامبخش هستند؟

عباسعلی قصاعی
مرد چینی
عباسعلی قصاعی معتقد است اقتصاد در ایران سیاستزده شده است و میگوید:
باید در کشور قوانین ،روش و منش اقتصادیمان را اصالح کنیم .اقتصاد در کنار
سیاستی مناسب است که به خوبی رشد کند .اقتصادی که سیاست بر آن سوار
باشد کمرش خم میشود .اقتصاد باید روی بال سیاست به پرواز دربیاید.

زندگینامه
عباسعلی قصاعیمتولد سال  1326در شهر نطنز است .او از کودکی با کار سفالگری آشنا شد و به
کارگاه سفالگری پدرش میرفت .او بعد از گرفتن دیپلم ریاضی برای ادامه تحصیل راهی آلمان شد
و باتوجه به عالقهاش به کار سنتی خانوادگی یعنی سفالگری و سرامیکسازی ،در دانشگاه دولتی
نورنبرگ (قطب صنایع چینی و سرامیک در آلمان) در رشته سرامیک تحصیل کرد .تحصیل در
رشــته سرامیک برای قصاعیو خانوادهاش دستاوردهای بسیاری داشت و باعث شد او به صورت
علمی با خواص مواد و خطوط تولید صنعتی سرامیک و ظروف چینی آشنا شود و همین آموختهها
هم بود که در نهایت زمینه را برای راهاندازی کارخانه صنعتی تولید سرامیک و چینی فراهم کرد.
موفقیت
قصاعیبا بازگشت از آلمان ابتدا کارگاه کوچک و سنتی پدرش را گسترش داد و چند سال
بعد کارخانه چینی زرین را در اصفهان و مسیر عبور خطوط انتقال گاز احداث کرد .ساخت این
واحد در سال  1354و  1355در جاده مبارکه کلید خورد ولی با نزدیک شدن به انقالب و باتوجه
به تحوالت سیاسی و همچنین فوت پدرش کار برای چند سال متوقف شد تا اینکه در سال
 1361او به صورت جدی دوباره راهاندازی کارخانه را دنبال و در سال  1366اولین فاز کارخانه
راهاندازی شد؛ مجموعهای صنعتی که در سه دهه گذشته در شش فاز توسعه پیدا کرده و در
حال حاضر بزرگترین کارخانه در زمینه تولید چینی و سرامیک در کشور محسوب میشود.

علی و مصطفی امیری
برادرانی با كیف پول جادویی
علی امیری میگوید« :چیزی که در به نتیجه رسیدن زرین پال و هرکاری مهم است پشتکار
داشتن است وگرنه به نظرم اولین بودن زرین پال حتی در ایران هم چندان مهم نبوده چون
شما ممکن است نخستین باشید ولی رقیب شما بیاید و از شما جلو بزند و کار را توسعه
دهد آن موقع است که او میشود بزرگترین ».همچنین مصطفی امیری معتقد است:
«شروع هر کاری و پیشبرد آن صبر و حوصله میخواهد .ممکن است کاری خیلی زود به
نتیجه برسد و کار دیگری هم زمان بیشتری نیاز داشته باشد .دیدهام برخی از افراد وقتی
میخواهند ایدهای را شروع کنند در کنار کارهای دیگرشان ،میگویند کار را کلید بزنیم و آن
را بگذاریم گوشهای تا اگر جدیتر شد آن را ادامه دهیم؛ درحالی که من معتقدم هیچ ایده و
کاری بدون اینکه تمرکز اصلی شما روی آن باشد جدی نخواهد شد».

زندگینامه
علی و مصطفی امیری متولد اواخر دهه  60هســتند و حاال با  29سال سن به عنوان كارآفرینانی
شناخته میشوند كه در مسیری سخت گام برداشتهاند زیرا باید با درگاههای پرداخت آنالین بانكها
رقابت كنند .آنها استارتآپ زرین پال را در سال  1389راهاندازی كردند ،زمانی كه از كارهایی كه
پیش از آن انجام میدادند ناامید شده بودند و به دنبال این بودند كه با استفاده از خالقیتهایشان
كاری جدید راهاندازی كنند.
موفقیت
«كیفپولهــای الكترونیكی»« ،درگاههای مالی» و «فینتک یا فناوری مالی با اســتفاده از
فناوریهای نوین» واژههایی هستند كه با گسترش تجارت الكترونیك و خریدهای اینترنتی در
كشور حاال به كلیدواژههایی پركاربرد تبدیل شدهاند .این کیف پولها در ایران كمی بیش از 5
سال عمر دارند و نخستین شركتی كه در این زمینه فعال شد زرین پال است.
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کیانوش عباسزاده
سرو غذا از پشتبام
خیلی از کارآفرینان در ایران با پوستکلفتی کار را پیش میبرند و این باعث میشود
که بتوانند به جلو حرکت کنند .برای جذب سرمایهگذار باالی  120تا مذاکره انجام
دادم و دنبال این بودم که سرمایهگذارانی را برای رشد جذب کنم و البته در این
مسیر هم خیلی درباره جذب سرمایهگذاری ،ارزیابی و ارزشگذاری روی یک شرکت
و همچنین فنون مذاکره آموختم و در نهایت توانستم سرمایهگذار جذب کنم.
هر کسب و کاری که میخواهد بزرگ شود ترسهای زیادی برای افرادی که آن را
مدیریت میکنند به وجود میآید ولی باید ترس را کنار گذاشت و حرکت کرد.

زندگینامه
کیانوش عباسزاده یک دهه شــصتی و دانشآموخته انگلستان است .او از ابتدای جوانی کار
را شــروع کرد وتجربه کار گروهی را پیش از اینکه ســایت زودفود را با همراهی دوستانش
راهاندازی کند ،داشت .کار درحوزه خدمات شبکه در چند شرکت ،و ویزیتوری و کارآموزیهای
مختلف در شرکتهای متعدد از جمله مشاغلی بودکه قبل از رفتن به انگلستان تجربه کرده
بود .عباسزاده هماکنون یکی از اســتادان حوزه مدیریت و راهاندازیکسب و کار است و به
استارتآپها مشاوره میدهد.
موفقیت
زودفود تقریبا در روزهای آغازین نوروز ( ۱۳۸۸سال  ۲۰۰۹میالدی) در انگلستان شکل گرفت ولی
عمال زمانی رنگ وبوی سفارش غذا را به خود دید که کیانوش عباسزاده بنیانگذارش تصمیم گرفت
بعد از بازگشت به ایران با کمکدوستانش آن را اجرایی کند .او در ابتدای شکلگیری زودفود کار را
از اتاق کوچکی در پشتبام خانه پدریاش شروع کرد ولی حاال کارشان تا جایی رشد کرده است که
زودفود به بزرگترین سایت دلیوری غذا در کشور تبدیل شده است.

سلطان حسین فتاحی
از کابینتسازی تا یخچالسازی
فتاحی معتقد است مدیریت علم و هنر است« .علمش را در دانشگاه یاد
میگیرید ،هنرش را در بازار .باید با نگاه به آینده ،بتوانید جرقههایی را که در
ذهنتان زده میشود ،تبدیل به شعلههای فروزان کنید .کسانی که وارد یک گود
میشوند ؛ باید قواعد بازی در آن را هم یاد بگیرند .اگر قاعدهاش را بلد نباشید،
در زمین فوتبال ،دست به توپ خواهید زد و خطا خواهند گرفت .یکی ،دو بار هم
که این کار را ادامه بدهید .اخراج خواهید شد».

زندگینامه
سلطان حسین فتاحی در سال  1336در شهر میانه آذربایجان شرقی متولد شد و  61سال سن دارد.
او از کودکی زندگی سختی را پشت سر گذاشته و همیشه برای رسیدن به زندگی بهتر و موفقیت
جنگیده است .در سال  1349در تهران وارد هنرستان شبانهروزی آزمایش ( وابسته به کارخانه لوازم
خانگی آزمایش) شد و سیکل فنی خود را بعد از سه سال در این کارخانه و هنرستان وابسته به آن
گرفت .بعد از این در کارخانههای ارج ،الکترولوکس ،ساراول و ...کار کرد و بعد برای خودش تعمیرگاه
راهاندازی کرد تا اینکه باتوجه به نیاز کشور در زمان جنگ و وارد نشدن یخچال و فریزر به فکر تولید
افتاد .او مدتی کابینتسازی کرد تا ساخت بدنه را بیاموزد و بعد از آن هم به یک یخچالساز تبدیل
شد تا اینکه مقدمات راهاندازی کارخانه امرسان را عملیاتی کرد.
موفقیت
کارخانه امرسان سال  1364در زمینی به مساحت  5هزار متر مربع در جاجرود تاسیس شد و سال
 1390هم با اجرای طرح توسعه محل کارخانه به شهرک صنعتی عباسآباد با بیش از  150هزار متر
مربع وسعت انتقال یافت .ظرفیت اسمی خط تولید یخچال و فریزر کارخانه امرسان  2500عدد است
و در حال حاضر روزانه به صورت میانگین  1500یخچال و فریزر در این مجموعه تولید میشود.

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

امکانسنجیآغازین
علم اقتصاد و اقتصاددانها در نجات از بحران چه نقشی دارند؟

بـهـانـه

آیا علم اقتصاد و اقتصاددانها میتوانند نظام اقتصادی را از بحران نجات دهند؟ برای پاسخ به این پرسش باید گفت داوری در مورد نجاتبخشی یا عدم نجاتبخشی اقتصاددان و
علم اقتصاد در حل و فصل بحران اقتصادی نیازمند یک نقشه راه همهجانبه و در نظر گرفتن ابعاد فراوان اقتصادی و غیراقتصادی است .ادامه مقاله را در زیر بخوانید.

آیا علــم اقتصاد و اقتصاددانها میتوانند
نظام اقتصــادی را از بحران نجات دهند؟
اصوال آیا نجات نظام اقتصادی از بحران،
وظیفه علم اقتصاد و اقتصاددان است؟ مناسب میدانم در
آغاز اشــاره کنم که یک یافته اساســی صاحب نظران
ژرفاندیش این است که برای حل و فصل هر نوع بحران
(اقتصادی ،علمی و )...بایســتی به ریشــهها و پایههای
موضوع پرداخت .ایــن کار علتیابی دقیق میطلبد و
یافتن علتالعلل سرخط پیشرفت در حل بحران است.
بحران میتواند هم در نظام اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
صورت گیرد و هم در علوم و تئوریهای علمی .توصیه
اهل فن آن است که برای نتیجهبخشی تالشهای مربوط
به حل بحران در هردو عرصه پیشگفته ،باید به ریشهها
و پایهها مراجعه کرد .در ضمن اگر بتوان بحران علمی و
بحران سیستمهای مربوط به علوم فیزیکی را (با فرض
تقریبا ناممکن) از هم جدا ساخت ،این موضوع در علوم
اجتماعی و بهطور خاص در اقتصاد ناممکن است .یک
پیشفرض مقدماتی این نوشته آن است که در صورت
رعایت مجموعهای از قواعد بازی از سوی اقتصاددانها و
حاکمان سیاسی و درک همهجانبه علم اقتصاد و عملیاتی
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یداله دادگر
استاد اقتصاد دانشگاه
شهیدبهشتی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
نسخهشفابخش
اقتصاددانها برای
اقتصاد ایران بدانید،
و اینکه آنها چه
مشکالتی بر سر راه
دارند ،خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.

ســاختن یافتههای آن ،میتوان پذیرفت که امکان برونرفت از بحران اقتصادی (همانند
بحران کنونی اقتصاد ایران) وجود دارد .در ادامه این یادداشت به مهمترین پیوندهایی اشاره
میشود که امکانسنجی نجات اقتصاد از بحران را پوشش میدهد.
اقتصاد علمی است فنی ،اجتماعی و اخالقی که از بنیانهای فکری و فلسفی
دقیقــی برخوردار اســت .در عین حــال این علم فراگیــر و عظیم دارای
پارادایمهای گوناگونی است .وجود پارادایمهای گوناگون در این علم نیز از
پویایی و همهجانبه بودن آن حکایت میکند .توجه به سازگاری بین ابعاد قائم بالذات علم
اقتصاد و ظرفیتهای آن در اجرا و عمل در اثربخشی حل مشکل توسط آن خیلی ضروری
است .این موضوع خود از ابعاد رعایت قواعد بازی یادشده است .علم اقتصاد بهطور خاص با
علوم سیاسی و سیاست پیوند ناگسستنی دارد .پیوند آن با جامعهشناسی و حقوق بسیار
تنگاتنگ است .این علم همچنین ریشه در فلسفه و روانشناسی دارد .از این رو نامگذاری
این علم از آغاز به اقتصاد سیاسی بسیار معنادار است .زیرا یک درک جامع از اقتصاد سیاسی
و همچنین یک رسالت آن این است که چگونگی تاثیر عناصر سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی
و حقوقی بر کارکرد متغیرهای اقتصادی را تحلیل میکند .بهطور ویژه مدیریت اقتصادی
تحت تاثیر ابعاد سیاسی و نظام سیاسی -اجتماعی حاکم است و مدیریت سیاسی بدون
توجه به مالحظات اقتصادی ناکارآمد خواهد بود .از این روست که در دنیای مدرن ،رهبران
کشورهای پیشرفته یا خود اقتصادخوانده هستند (اگر اقتصاددان نباشند) یا از قویترین
اقتصاددانها به عنوان مشاور بهره میبرند .در ضمن مدیران ارشد جهان توسعهیافته به
مطالب و توصیههای مشاوران عمل و توجه کافی میکنند (این در حالی است که مشاور
در کشورهای کمترتوسعهیافته نقش تشریفاتی دارد و ظاهرا قرار نیست به نظرات مشاور
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توجه شود).
این یافتهها یا این واقعیتها بیانگر ماهیت بینرشتهای علم اقتصاد و اهمیت یادگیری
همهبعدیِ آن توسط اقتصاددانها است .به همین دلیل است که اقتصاددان برجسته ،فون
هایک میگوید :برای حل مسائل اقتصادی ،تئوری اقتصادی الزم است ولی کافی نیست.
در علوم اجتماعی (و بطور خاص در اقتصاد) به ســختی میتوان مسئلهای پیدا کرد که
بتوان آن را تنها با کمک یک رشته خاص (مثل خود اقتصاد) حل و فصل کرد .مسائل و
دشواریهای اقتصادی نهتنها با علوم سیاسی ،حقوق و جامعهشناسی مرتبط است ،که حتی
با فلسفه ،روانشناسی و تاریخ پیوند اساسی دارد .همچنین یک بیان مشهور از هیکس،
اقتصاددان برجسته دیگر مطرح است که توسط هایک نیز تکرار شده است .بهگفته هیکس،
اقتصاددانی که فقط اقتصاد میداند نمیتواند اقتصاددان خوبی باشد (در مواردی در ادامه
جمله هیکس و هایک اضافه شده که سپردن حل و فصل امور مهم اقتصادی به اقتصاددان
تکساحتی که فقط اقتصاد میداند ،حتی ممکن است خطرناک باشد) .در هر صورت توجه
بــه توصیههای اقتصاددان همهبعدی با درک ژرف از اقتصاد همهبعدی و با وجود فضای
آماده سیاســی ،اقتصادی و حقوقی میتواند بستر خروج از بحران را فراهم کند و در حد
توان نجاتدهنده نظام اقتصادی از بحران باشد .با مالحظه شرایط عمومی اقتصاد سیاسی
کنونی ایران ،شرایط مورد نیاز برای ایجاد یک حرکت اثربخش در جهت رفع اساسی بحران
در این کشور وجود ندارد.
مشهور است که سقراط از اولین اندیشههای اقتصادی بهرهمند بوده است.
اینکه او تاکید میکند رهبران موفق بایستی از باالترین تخصصها برای اداره
عمومی و مالی بهرهمند باشند ،ندای معناداری است .در نوشتههای افالطون،
ارســطو ،گزنفون و دیگر شاگردان سقراط نیز توجه به امور اقتصادی برجستگی خاصی
داشت .جالب توجه است که موضوعات اقتصادی مورد تاکید افالطون در کتاب «جمهوریت»
او مدون شده و نقطهنظرهای اقتصادی ارسطو در کتاب «سیاست» و کتاب «اخالق» او
بیان شده است .افالطون از مدیریت اقتصادی منضبط بخش عمومی دفاع میکند و ارسطو
خصوصی توسعهیافته .قابل افزودن است که مدیران ارشد ایران قدیم
از شکلگیری بخش
ِ
از جمله در زمان هخامنشیان ،اشکانیان و ساسانیان نیز سالها قبل از سقراط و قبل از دیگر
حکیمان یونانی بر نوعی مدیریت و حکمرانی استوار بر راستگویی ،شجاعت ،پرکاری و
عدالت تاکید داشتند .یعنی پرتوهای معناداری از نجاتدهندگی اقتصاد حتی سالها قبل
از میالد نیز مطرح بوده اســت .جالب توجه اســت که دانش اقتصــاد در آن عصر درون
چارچوبهای حکمرانی ،مدیریت بخش عمومی و در کتابهای سیاست و اخالق جای داده
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نکتههایی که باید بدانید
[مدیریت اقتصادی تحت تاثیر ابعاد سیاسی و نظام سیاسی -اجتماعی
حاکم است و مدیریت سیاسی بدون توجه به مالحظات اقتصادی ناکارآمد
خواهد بود.
[برای حل بحران ،هم تغییر سیاستها و ساختارها ضروری است و هم
رادیکالیزه کردن اقتصاد خطرناک است .اما استراتژی اقتصاددانهای میان هرو
کارساز است.
[اقتصاد اصوال یک دانش سازگار با رویکرد میانهروی است و نه چپروی
و راستروی افراطی .رویکردهای ارتدوکسی و رادیکالی گروههایی از اهالی
تبخشی اقتصاد در حل
اقتصاد ایران ،خود خروج از قاعده بازی و مانع نجا 
بحران کنونی خواهد بود.
لهای اقتصاددانها نادیده گرفته
[در موارد زیادی توصیهها و تحلی 
میشود .تصمیمگیرندگان نهایی ،حاکمان سیاسی هستند و نه اقتصاددانها.
جنبه اقتصادی مسائل با جنبههای جامعهشناختی ،سیاسی و ...درهمآمیخته
است .یعنی متغیرها و عوامل غیراقتصادی نیرومندی وجود دارد که باید برای
حل مسئله اقتصادی در نظر گرفته شود.
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شده است .یعنی از همان زمان نیز ابعاد فرارشتهای و بینرشتهای اقتصاد مطرح بوده است.
گویی شرط موفقیت و نجاتبخشی اقتصاد توجه به بسترهای استاندارد سیاسی ،فرهنگی
و اجتماعی در جامعه بوده است .در قرون وسطا نیز با وجودی که در مواردی افراطیگری
مذهبی موجب به حاشیه رفتن دانش اقتصاد شد ولی اقتصاد در کنار اخالق و فرهنگ و
سیاست اهرم کارساز پیشرفت به حساب میآمد .بحثهای اقتصاد عادالنه ،اقتصاد اخالقی،
قیمت عادالنه و موارد مشابه نمادهایی از توجه به اقتصاد و همراهی آن با دیگر عرصههای
زندگی در آن عصر بوده اســت .در دوره رنسانس ،عقلمحوری و انسانمحوری به عنوان
ســتونهای کلیدی اقتصاد و سیاست تثبیت شــد .زمان شکلگیری اولین مکتبهای
اقتصادی ،از جمله مکتب سوداگرایی (مرکانتیلیسم) و طبیعیگرایی (فیزیوکرات) ضمن
حفظ ارتباط اقتصاد و سیاست ،جهتدهی آنها بر اساس جهانبینی حاکم بر اندیشههای
اقتصاددانها شکل گرفت .این بود که در رویکرد سوداگرایی ،دولت و سیاست ابزار تجارت
و انباشت پول و ثروت شد .اثبات ناکارآمدی دولت تمامیتخواه در پایان دوره سوداگرایی
تجربه ارزشمندی است که باید دیگران از آن درس بگیرند .در عصر طبیعیگرایی دولت
تنها به عنوان نگهبان بازار و بخش خصوصی تعریف میشــد و اقتصاد لسفری (بازار آزاد
کامل) حاکم شد .به نظر صاحبنظران مکتب کالسیک (اسمیت و )...نوعی سازگاری بین
کارکرد اقتصاد آزاد و دولت قاعدهمند مورد تاکید بود .از این رو در آغاز حاکمیت کالسیکها،
هم کارآیی اقتصادی نقش کلیدی داشــت و هم اخالق و عدالت .افراطیگرایی برخی از
پیروان کالســیکها و نئوکالسیکها موجب تکبعدی شــدن اقتصاد و محوریت نفع
شــخصیگرایی افراطی و ثروتاندوزی گروهی اندک ،موجب طبقاتی شــدن جامعه و
بیتوجهی به عدالت و وخیم شدن توزیع درآمدها و ثروتها شد .این بود که اندیشه افراطی
کمونیسم ظهور کرد که بر شعارهای عدالت و برابری مطلق و حذف تمامی طبقات استوار
بود .افراطیگری چپ سوسیالیسم و کمونیسم از یک سو و افراطیگری راست ارتدوکس
نئوکالسیک از سوی دیگر در واقع نوعی خروج از قواعد بازی استاندارد علم جامع اقتصاد و
خروج از معیارهای میانه اقتصاددانها به حســاب میآید .در این وضعیت علم اقتصاد و
اقتصاددانها با نجاتبخشی نظام اقتصادی از بحران فاصله گرفتند .شاید یک دلیل بروز
بحران عظیم  1929-39همین امر باشــد .الزم است مقامات ارشد سیاسی قبل از غرق
شــدن نظام اقتصادی در بحــران ،زمینه کارکرد اقتصادی و بســتر اجرای توصیههای
اقتصاددانها را فراهم کنند تا بحران ،عمیق و حلناپذیر نشــود .به نظر میرسد مقامات
سیاسی کشور بسترهای الزم برای نقشآفرینی علم اقتصاد و اقتصاددانهای میانه را فراهم
نکردهاند .از این رو نباید گناه را متوجه ناتوانی علم اقتصاد و اقتصاددانها کرد .به عنوان مثال
یک یافته مهم اقتصاد سیاســی برای کارآمدســازی نظام اقتصادی ،ســازگاری وزیران
گزینششده و تصمیمگیرندگان اصلی با دیدگاه رأیدهندگان است .یعنی به عنوان نمونه
مردم بایســتی وزیران انتخابی دولت را سازگار با رأی مورد نظر خود بدانند .اما قشرهای
فراوانی از جامعه کنونی ایران که به رئیسجمهور فعلی رأی دادهاند این سازگاری بین رأی
خود و تصمیمگیرندگان اصلی در اقتصاد سیاسی را به روشنی نمیبینند.
یک تمرین معنــادار قدرت نجاتدهندگی اقتصاد و اقتصاددانها از همان
زمــان پس از بحران دهه  1930نمایان شــد .اقتصــاد جهانی در بحران
پیشگفته نتیجه افراطیگری و خوشبینی بیــش از حد ارتدوکسهای
نئوکالسیک به کارآمدی مطلق اقتصاد لسفری و بیتوجهی آنها به امور توزیع درآمد بود.
این امر از یک ســو بسترساز رکود شدید اقتصاد جهانی شد و از سوی دیگر زمینه ظهور
رادیکالیسم چپ را فراهم کرد .در بحران دهه  1930بیکاری به مرز  20درصد نزدیک شد،
رشــد تولید بیش از  10درصد سقوط کرد ،شاخص بورس باالی  50درصد تضعیف شد.
اینجا بود که نقش نجاتبخشی رویکرد میانه و رویکرد سومی از اقتصاد مطرح شد .کینز و
کینزیهــا برای نجات اقتصاد جهانی از بحران یادشــده و جلوگیری از ســقوط آن به
نظریهپردازی و ارائه راهحل نسبتا جدید پرداختند .کینز در اولین موضعگیری خود ،نسبت
به اقتصاد بیش از حد بازارمحور و خوشبینانه نئوکالسیک انتقاد کرد و حضور فعال دولت
در کنار مکانیســم بازار را مطرح کرد .اما او در عین حال نسبت به ظهور سوسیالیسم و
شکلگیری دولت تمامیتخواه هشدار داد .راهحل کینز با همه محدودیتهایش توانست
بهطور نسبی موجب نجات اقتصاد جهانی از سقوط شود .از این رو او را نجاتدهنده اقتصاد
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برای حل مسائل اقتصادی ،تئوری اقتصادی الزم است ولی کافی نیست .در علوم اجتماعی به سختی میتوان مسئلهای پیدا کرد
که بتوان آن را تنها با کمک یک رشته خاص حل و فصل کرد .مسائل و دشواریهای اقتصادی نهتنها با علوم سیاسی ،حقوق و
جامعهشناسی مرتبط است که حتی با فلسفه ،روانشناسی و تاریخ پیوند اساسی دارد.

جهانی و اقتصاد کالسیک از بحران میدانند .شاید عمق بحران و رکود و باور مدیران ارشد
و حاکمان دولتهای آسیبدیده از بحران و شکست نظریهها و مدلهای نئوکالسیکهای
ارتدوکس بستر خوبی برای آزمون نجاتدهندگی رویکرد کینز فراهم کرد .به عبارت دیگر
باور به وجود بحران و هماهنگسازی ابزارهای الزم برای حل آن ،میتواند نجاتدهنده از
بحران اقتصاد باشد و در نتیجه علم اقتصاد و اقتصاددانها را به عنوان نجاتدهنده مطرح
سازد .تاکید میکنم نگاه همهبعدی و میانه (دور از افراط و تفریط) به اقتصاد و سازگاری
نظام سیاسی و درک همهبعدی علم اقتصاد میتواند در نجات اقتصاد از بحران اثربخش
باشد .به همین خاطر در شرایط بعد از کینز در دهههای  1960و  1970و به دلیل نبودن
بستر سازگار و همهجانبه و به ویژه افراطیگری در دولتی کردن اقتصاد ،راهحلهای کینزی
نیز با دشواری فراوان روبهرو شدند .با فرض پذیرش قواعد بازی از سوی مدیران ارشد و با
پذیرش رویکرد میانه اقتصاد ،امکان خروج از بحران فعلی اقتصادی در ایران نیز وجود دارد.
اما گروهی از رادیکالها در عمل دنبال دولتی کردن نظام بانکی و مالی کشور هستند و
گروهی آمادگی هیچ نوع تغییر اساســی را ندارند و بر اثربخشی راهحلهای سنتی خود
پافشاری میکنند .برای حل بحران ،هم تغییر سیاستها و ساختارها ضروری است و هم
رادیکالیزه کردن اقتصاد خطرناک است .اما استراتژی اقتصاددانهای میانهرو کارساز است.
اقتصاد اصوال یک دانش سازگار با رویکرد میانهروی است و نه چپروی و راستروی افراطی.
از این رو رویکردهای ارتدوکسی و رادیکالی گروههایی از اهالی اقتصاد ایران ،خود خروج از
قاعده بازی و مانع نجاتبخشی اقتصاد در حل بحران کنونی خواهد بود.
قابل اشاره است که حتی اقتصاددانهای نئوکالسیک از میان صاحبنظران
جریان اصلی اقتصاد نیز پس از مطالعات فراوان و آزمون تجربههای سنگین
به این جمعبندی رسیدهاند که نجاتبخشی علم اقتصاد و کارآمدی آن در
گرو رویکرد همهجانبهگرایی و توجه به مالحظات و پیوندهای بینرشتهای اقتصاد است.
شاید اشاره به مواردی از این دست کمک خوبی به این بخش از بحث باشد .کینز اقتصاددان
برجسته تصریح میکند که تنها نمیتوان با اتکا به مالحظات اقتصادی راهحل کامل مسائل
اقتصادی را پیدا کرد ،بلکه برای حل دشــواریهای اقتصادی بایستی مالحظات اخالقی،
اجتماعی و سیاسی نیز مورد توجه واقع شوند .کینز اضافه میکند که این مالحظات قهرا
فراتر از علم اقتصاد هستند .آمارتیا سن ،نوبلیست معروف اقتصاد نیز بیانیه معناداری در این
رابطه دارد .او تصریح میکند که با وجود توجه اساسی بنیانگذاران علم اقتصاد (از جمله
اسمیت ،ریکاردو ،استوارت میل ،مارشال و )...به پیوند فرهنگ و اخالق با اقتصاد ،این انتقاد
جامعهشناسان ،تاریخشناسان و ...که اقتصاددانها [جریان اصلی] به نقش فرهنگ و نهاد در
اقتصاد بیتوجه بودهاند ،قابل قبول است .اینکه نگاه محض اقتصادی و بیتوجهی به امور
غیراقتصادی موثر بر اقتصاد در ادامه دشواریها و بحرانهای اقتصادی نقش داشته است،
مورد پذیرش بسیاری از اقتصاددانها نیز هست .زندهیاد دکتر تمدن ،اقتصاددان ژرفاندیش
ایرانــی از قول لئونارد ســیلک ( )1918-1995اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی معروف
میگویــد :اقتصاددانها دچار یک پارادوکس شــدهاند .به این صورت که وقتی حاکمان،
سیاستهای نادرست اقتصادی اعمال میکنند اوضاع اقتصادی مشکلآفرین میشود .وقتی
وضع اقتصادی بدتر میشود مردم گمان میکنند مسئول اوضاع بد ،اقتصاددانها هستند.
وقتی اقتصاددانها نمیتوانند برای حل مشکل و بحران کاری بکنند ،مردم به آنها بدبین
میشــوند .اما واقعیت این است که در موارد زیادی توصیهها و تحلیلهای اقتصاددانها
نادیده گرفته میشود .زیرا :نخست اینکه تصمیمگیرندگان نهایی ،حاکمان سیاسی هستند
و نه اقتصاددانها .دوم آنکه جنبه اقتصادی مسائل با جنبههای جامعهشناختی ،سیاسی و...
درهمآمیخته است .در این صورت متغیرها و عوامل غیر اقتصادی نیرومندی وجود دارد که
باید برای حل مسئله اقتصادی در نظر گرفته شود .این جمله از اقتصاددان مشهور ،فون میزز
اســت که :من اقتصاددان برجســتهای هســتم و حتی مغز متفکر اقتصادی هستم .اما
سیاســتمداران حاکم به حرفهایم گوش فرانمیدهند .بنابرایــن باز هم داوری در مورد
نجاتبخشی یا عدم نجاتبخشی اقتصاددان و علم اقتصاد در حل و فصل بحران اقتصادی
نیازمند یک نقشه راه همهجانبه و در نظر گرفتن ابعاد فراوان اقتصادی و غیر اقتصادی است
و تنها لفظ علم اقتصاد و عنوان اقتصاددان بدون توجه عملی به پیوندهای یادشده کارساز
نیست .با وجودی که تعداد قابل توجهی از اقتصاددانهای ایران (از طبقه میانهرو) نوعی
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نقشه راه خاموش برای عبور از بحران فعلی به مقامات سیاسی پیشنهاد کردهاند ،اما تاکنون
تصمیم جدی از سوی مقامات برای اصالح اساسی و بسترسازی جدی برای عبور از بحران
گرفته نشده است.
وجود بسترها و نهادهای ضروری (و نهتنها شعار و سخنرانی) اولین قدم برای
اثربخشی علم اقتصاد و اقتصاددان در نجات اقتصاد از بحران است .اصالح
قوانین باالدســتی سازگار با شایستهساالری ،شکلگیری بخش خصوصی
توسعهیافته ،بخش عمومی منضبط ،مالیاتمحور و غیر رانتی ،وجود آزادیهای اقتصادی
برای ارتباط کارگزاران اقتصادی با دیگر کارگزاران خصوصی و دولتی ،شرکتها و ...رعایت
قواعد بازی ملی ،منطقهای و جهانی از سوی حاکمان و هماهنگی سراسری برای پیشرفت
نظام اقتصادی حیاتی است .من در جایی دیگر تاکید کردهام که هارمونی در یک برنامه
اقتصادی (بهویژه در ســطح کالن) اهمیتی چند برابر نسبت به هارمونی در یک دستگاه
موسیقی دارد .از این رو تمامی ابزارهای مدیریتی ،تبلیغاتی و تمامی فضاهای کسب و کار
و مانند آن بایستی به صورتی کامال سازگار و هماهنگ برای پیشبرد برنامه اقتصادی همنوا
شوند .در ضمن اجرای هماهنگ این امور در شرایط عادی نظام اقتصادی ضروری است و
شدت اهمیت آنها در شرایط بحران آشکارتر خواهد بود .حاال فرض کنید در یک جامعه
بسترهای قانونی در حدی نباشد که شایستهترینها برای مدیریت بخش عمومی حاکم
شوند ،همچنین جامعهای را در نظر بگیرید که دستگاه مالیاتی استاندارد ندارد و بخش
خصوصی توسعهیافتهای وجود ندارد .در این صورت انتظار از علم اقتصاد و اقتصاددان برای
حل بحران و در راستای نجات اقتصاد ملی ،غیرمنطقی خواهد بود .در عین حال استفاده از
مشاوره اقتصاددانهای ژرفاندیش و میانهرو (غیررادیکال و غیرارتدوکس) برای راهبری
برنامه اقتصادی ،نجاتبخش و حیاتی اســت .چپروی و راستروی افراطی گروههایی از
اقتصاددانها و عدم شــجاعت تعدادی دیگر در اظهارنظر صریح پیرامون ســاختارها و
سیاســتهای نامناسب اقتصادی ،دشواریِ دیگ ِر جوامعی چون ایران است .زمانی ترومن
رئیسجمهور آمریکا از ناسازگاری راهحلها و عدم قاطعیت اقتصاددانها در نجات اقتصاد
زمان خود از بحران گالیهمند بود .او تاکید میکرد که حل دشواریهای کلیدی [و نجات
اقتصاد از بحران] نیازمند وجود و مشاوره اقتصاددانهای صریح ،قاطع و یکدست است .برای
نجات اقتصاد ایران از بحران کنونی الزم اســت آگاهتریــن و متعادلترین اقتصاددانها
هماندیشی کنند و نظرات روشن خود را بدون مالحظات محافظهکارانه به مقامات ارشد و
مردم ارائه دهند و مقامات سیاسی نیز اقدام عملی کنند.
در یک جمعبندی باز و ناتمام در ارتباط با قدرت علم اقتصاد و اقتصاددانها
برای نجات اقتصاد از بحران میتوان چند نکته را تاکید کرد:
الف :ضروری است یافتههای علم اقتصاد با توجه به مالحظات بینرشتهای
بودنش بهطور عمیق در نظر گرفته شود.
ب :ابعاد اقتصاد سیاســی بحران اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد .به عنوان مثال باید
پذیرفت که بحران ارزی سال  1397ایران ،تنها اقتصادی نیست و دارای ابعاد اجتماعی،
سیاســی ،اقتصادی و حقوقی است .پافشاری بر کاربرد نظریه اقتصادی صرف برای حل
بحران یادشده بیاثر و بیمعنا خواهد بود.
پ :مقامات ارشــد ضمن باور به مشــکل و بحران مربوطه ،فراخوان بدهند که قویترین
صاحبنظران متعادل اقتصادی از جناحهای فکری مختلف به هماندیشــی فوری اقدام و
نقشه برونرفت از بحران را طراحی کنند.
ت :عزم مدیریتی و هماهنگسازی تمامی ابزارها برای اجرای برنامه با انضباط کافی ضروری است.
ث :الزم است تیم هدایتگر برنامه به ارزیابی روند کار بپردازند و دشواریهای احتمالی را
از سر راه بردارند .ج :توجه جدی به مشارکتهای مردمی ،همراهی عناصر جامعه مدنی،
دســتگاههای ارتباط جمعی ،تشکلها ،انجمنها و سایر نیروهای کنترل اجتماعی برای
پیشــرفت معنادار برنامه ضروری است .در این صورت امکان اثربخشی کاربرد نظریهها و
الگوهای علم اقتصاد و تالش اقتصاددانها وجود خواهد داشت .اما این کار ساده نیست و
مالحظات همهجانبه و شرایط سازگاری میطلبد و از مدیران ضعیف و اقتصادخواندههای
ضعیف کاری برنمیآید .به تعبیر بزرگان ادب ایرانی« ،هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست -
نه هرکه سر بتراشد قلندری داند».
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آکــادمـی

پدیدهای اجتماعی به نام دروغ
بحثی نظری در جامعهشناسی دروغگویی

بـهـانـه

چرا دروغ میگوییم؟ مردم به دو دلیل دروغ میگویند :برای به دست آوردن یک موقعیت خوب؛ برای اجتناب از یک وضعیت بد.
تبیین این مسئله را در ادامه بخوانید.

حسن محدّ ثی گیلوایی
استادیار گروه جامعهشناسی
دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد تهران مرکزی

چرا باید خواند:
اگر به موضو ع و
پدیدههای اجتماعی
عالقه دارید ،خواندن
این مقاله به شما
توصیه میشود.

سنخی از
ی هست
دروغگوی 
که نه تحت فشار
انجام شده است
و نه معطوف به
عالیق است .این
وضعیتاجتماعی
را میتوان
«وضعیتنیازمند
تسهیلوتلطیف
روابط» نامید
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دروغگویی کار-گفتی است که به قصد آنی فریب مخاطب یا
عدم پاسخگویی در مقابل وی و نیز به قصد آتی دستیابی گوینده
به دستاوردی معین بیان میشود که باور کردن شنونده در تحقق
آن فرعی است اما عدم باور گوینده به گفت ه مورد نظر -صرفنظر
از صدق و کذب آن -الزمه دروغگویی است .از اینرو ،دروغگویی
چند مؤلفه دارد :گوینده( ،)speakerمخاطب (،)addressee
کار-گفت ( )speech-actو زمینه (. )context
دو قصد برای دروغگویی وجود دارد:
 )1قصــد آنی فریــب مخاطب و یا رفع مســئولیت و عدم
پاسخگویی؛
 )2قصد آتی نیل به دستاوردی معین .در این تعریف ،دو مؤلفه
ارتباط یعنی پیام و رمزگان در مفهوم کار-گفت مندرجاند .تماس
وقتی که ارتباط بالقوه باشد ،وجود ندارد .بهعنوان مثال ،اگر کسی
بخواهد در گزارش وقایع ،دروغ بگوید و دیگران را در قضاوتشان
فریب دهد ،تاریخ را دروغگویانه مینویســد .در چنین حالتی،
دروغگویی رخ داده است اما تا زمانی که کسی تاریخ او را نخواند،
ارتباط تحقق نمییابد چون هیچ تماسی وجود نداشته است.
JJتبیین جامعهشناختی دروغگویی
در باب دروغگویی همچون بسیاری از موضوعات اجتماعی در
ایران مطالب مختلفی بر مبنای پیشانگاشتههای متفاوت گفته
شده اســت .کلّیگویی در این مورد نیز زیاد است .سخن پیز و
پیــز در توضیح علل دروغگویی بر دو نکتــه تأکید دارد« :ما به
دو دلیل دروغ میگوییم -1 :برای به دست آوردن یک موقعیت
خــوب؛  -2برای اجتناب از یک وضعیت بد» (پیز و پیز:1387 ،
 .)188توضیح آنان با توجه به مصادیق مورد بحث ،درســت به
نظر میرسد اما بسیار کلی است .در واقع ،ما نیازمند بررسی این
وضعیتهای «خوب و بد» و تعیین مشخصات آنها هستیم تا از
طریق آن بتوانیم شــرایط و انواع دروغگویی را بهدقت شناسایی
کنیم و از توضیحات عام و کلی به سوی تبیینهای دقیق حرکت
کنیم و گامی در توضیح علمی پدیده برداریم و تا حدی به تحقق
امکان پیشبینی حداقلی واقعیت رفتاری انســان و دستکاری
ضعیف آن بهعنوان اهداف فروتنان ه علم انسانی نزدیک شویم.
از بررســی نمونههای متعــدد دروغگویی میتوان از ســه
موقعیت نوعی دروغگویی سخن گفت که به نظر میرسد بخش
قابلتوجهی از دروغگوییها را پوشــش میدهد .به نظر ما سایر
دروغگوییها یا وجه آسیبشــناختی ندارند و یا در مقایســه با
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دروغگوییهایی که در این سه وضعیت گفته میشوند ،اهمیت
بســیار کمتری دارند .در اینجا نخســت به این ســه وضعیت
دروغگویی میپردازیم و در ذیل هریک از این وضعیتها به ارائه
نوعی تقسیمبندی از انواع دروغگویی دست خواهیم زد.

 -1دروغگویی بهمثابه مفــر (دروغگویی در موقعیتهای مولد
فشار) :اینها دروغهایی است که در حالت فشار گفته میشود و

حالت تدافعی دارد؛

 -2دروغگویــی بهمثابه دام و ســاح (دروغگویی معطوف به
منافع) :دروغهایی که گفته میشود تا منافع فرد را تأمینکند.
 -3دروغگویی بهمثابه گریس (دروغگویی معطوف به تسهیل و
تلطیف روابط اجتماعی) :دروغگویی معطوف به حفظ و تداوم

و تســهیل روابط اجتماعی است و ناظر به خود رابطه است و نه
چیزی بیرون از رابطه.

دروغگویی بهمثابه مفر
با بررسی نمونههای دروغگویی مذکور این نکته
قابل اســتنباط است که بخشی از دروغگوییها در
موقعیتهای فشــار رخ میدهد .از این رو ،دســتهای از مفاهیم
نظریای که در این تحقیق الزم است مورد بحث و بررسی قرار
گیرد مفهوم «فشار» و مفاهیم مرتبط با آن نظیر «موقعیتهای
اجتماعــی مولد فشــار» ،و «راههــای گریز» یا «مفر» اســت.
ناسازگاری بین انتظارات و چشمداشتهایی که دیگران از فرد یا
سازمان یا گروه معینی دارند و صالحیتها ،امکانات ،و تواناییهای
بالقوه و بالفعل کنشگر مورد نظر (اعم از فرد ،گروه ،یا سازمان)،
موقعیت مولد فشار اجتماعی و روانی را پدید میآورد .قرار گرفتن
در چنین موقعیتی برای کنشگر خوشایند نیست .آشکار است
که کنشگران وقتی در چنین شــرایطی گرفتار میشــوند ،در
جســتوجوی مفری برمیآیند تا خود را از این وضعیت خارج
ســازند یا در پی نقاب کشیدن بر واقعیتی هستند که حاکی از
نوعی حرمان و کمبود و نقص اســت و فــرد به دلیلی از دالیل
گوناگون بهلحاظ اخالقی و اجتماعی موجه یا ناموجه ،تمایل به
ِ
پنهان کردن و اختفای واقعیت بهنحو معین درکشده را دارد و
میکوشد ادراک متفاوتی را جا بیندازد و تثبیت کند.
اما گاهی فشــار محقق نیســت اما عامل در «شرایط ابهام»
قرار دارد و احتمال میدهد که در آینده در وضعیت فشــار قرار
گیرد .پس پیشبینی موقعیت فشار نیز میتواند واکنشی مشابه
را برانگیزاند .این نوع موقعیتهای مبهم را میبایســت در شمار
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بررسی نمونههای متعدد دروغگویی نشان میدهد که عامالن در موقعیتها و مواقع مختلفی بیآنکه
در شرایط فشار قرار داشته باشند ،دست به دروغگویی میزنند .یکی از این موقعیتها و مواقع،
زمانی است که عامالن شرایط را برای پیگیری عالیق شخصی یا گروهی خود مناسب میدانند.

موقعیتهای مولد فشار قرار داد .دیگر آنکه موقعیتهای مولد
فشار با هم تفاوت بسیاری دارند و برخی از این موقعیتها فشار
کمتر و برخی فشــار بسیار بیشــتری تولید میکنند .بنابراین،
میتوان فرض کرد که افراد هرقدر در موقعیت مولد فشار باالتر
قرار بگیرند ،امکان ارائه «پاسخ نامناسب» بههمان میزان بیشتر
خواهد شــد .مان در اینباره میگویــد« :در زندگی ما به عنوان
یک فرد بزرگســال ،موقعیتهای بسیاری وجود دارد که در آنها
فــرار از موانع داخلی یا خارجی یا فرار از موقعیتهای متناقض،
امکانناپذیر به نظر میرسد .گاهی در این موقعیتها چنان فشار
زیاد است که شخص احساس میکند به دام افتاده است» (مان،
.)457-458 :1368
بهطور کلی ،راههای معینی برای مقابله با موانع و خالصی از
فشار و موقعیت تنشزا وجود دارد .گزینههای مورد انتخاب خیلی
زیاد نیســت .البته امکانات افراد در هر موقعیت برای خالصی از
فشار محدود است .تحمل ناکامی و فشار در افراد مختلف مراتب
گوناگونی دارد .اگر دروغگویی در شرایط فشار ناشی از تعامالت
اجتماعــی را بهعنوان یکی از پاســخهای نامناســب مورد نظر
روزنویگ مفروض بگیریم ،این پاسخ به کرات توسط کنشگران
اجتماعی مختلف ارائه میشــود .اما برای رهایی از موقعیتهای
مولد فشــار مورد بحث در اینجا  -ناســازگاری بین انتظارات و
چشمداشــتهایی که دیگران از فرد یا سازمان یا گروه معینی
دارند از یک ســو و صالحیتها ،امکانات ،و تواناییهای بالقوه و
بالفعل کنشگر مورد نظر (اعم از فرد ،گروه ،یا سازمان) از سوی
دیگر -مسیرهای متعددی وجود دارد .یکی از این مسیرها کاربرد
زبان در جهت دروغگویی است.
دروغگویی بهمثابه دام و سالح
بررســی نمونههای متعدد دروغگویی نشــان
میدهد که عامالن در موقعیتها و مواقع مختلفی
بیآنکه در شرایط فشار قرار داشته باشند ،دست به دروغگویی
میزنند .یکی از این موقعیتها و مواقع ،زمانی است که عامالن
شــرایط را برای پیگیری عالیق شخصی یا گروهی خود مناسب
میدانند .بنابراین ،بهنظر میرســد دست ه دیگری از مفاهیم که
مناســب اســت در پرورش نوعی چارچوب نظــری کارآمد در
باب دروغ و دروغگویی مــورد توجه قرار گیرد ،مفاهیمی چون
«عالقــه»« ،نفع» یا «ســود»« ،ارزش»« ،عقالنیــت» و احیانا
برخی مفاهیم دیگــر مرتبط با چنین مقولهای اســت .در زیر
برخــی از مفاهیم مرتبط با این مقولــه را بهاجمال مورد بحث
قــرار میدهیم تا مواضع نظری ما روشــنتر و پروردهتر شــود.
مفهوم عالیــق ( )interestرا در معنای عام آن بهکار میبریم
و نهفقط در معنای مادی آن؛ چنانکه ماکس وبر جامعهشناس
آلمانی بهکار برده اســت .او از عالیق درونی ( )innerو بیرونی
( ،)external) (Weber, 1969: 24و عالیــق مــادی
( )materialو آرمانــی ( )idealو نیز از پویایی عالیق ســخن
گفته است و بر آن اســت که «عالیق مادی و آرمانی مستقیما
حاکم بر رفتار انسانها هستند» (.)Ibid:34
اما عالیــق را میتوان بهنحو دیگری نیز دســتهبندی کرد
که در این تحقیق این دســتهبندی بیشتر بهکار میآید :عالیق
خودخواهانه و دگرخواهانه .به تأســی از علی شــریعتی ،عالیق
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خودخواهانه را با تعبیر رایج «سود» یا «نفع» و عالیق دگرخواهانه
را بــا تعبیر «ارزش» بیان میکنیــم“« :ارزش” ( - )valeurدر
برابر “ســود” و “زور” که انگیزههای مادی و پست خودگرایانه و
مصلحتپرســتانهاند -عبارت است از هر صفت ،جهت ،پدیده یا
عمل یا حرکتی که در آدمی احساس حرمت و قداست و اصالت و
ایمان به فضیلت و زیبایی و خیر را نسبت به خود برمیانگیزد .در
رابطه “انسان -سود” جهت از سود به سوی انسان است و برعکس
در “انسان -ارزش” انســان برای ارزش است» (شریعتی ،بیتا،
م.آ .)202 :5/بنابرایــن ،ارزش امری کیفی و معنایی و غیرمادی
است و منطق محاسب ه آن با منطق محاسب ه سود متفاوت است.
آنجا که پای منطق ارزشمحور بهمیان میآید ،دیگر نمیتوان
رفتار انسان را با منطق سودمحور درک کرد.
بنابراین ،انســان را نمیتوان به استعار ه «حیوان اقتصادی»
تقلیــل داد .اگر انســانها را موجوداتی نســبتا عقالنی در نظر
بگیریم ،میتوان گفت که بخشــی از اعمال آنان با محاســبه و
حســابگری انجام میگیرد و آنان در انجام این اعمال به دنبال
کسب دستاوردی معیناند .اگر ا ِسناد چنین عقالنیت محدودی
را به انسان روا بدانیم ،حال میبایست اندکی در باب نحو ه دخالت
«نفع» یا «ســود» و «ارزش» در عمل دروغگویی سخن بگوییم
و در بــاب انواع مصادیق آنها توضیح دهیم .منظور ما از ســود
هرگونه «دســتاورد» ایجابی یا ســلبی محقق یا نامحقق است.
دستاورد محقق شامل مجموعهای از امتیازات مادی و غیرمادی
اســت .امتیازات مادی مثل مال و مقام و امتیازات غیرمادی که
امور اعتباری -اخالقی (نظیر تکریم ،تأیید ،افتخار ،منزلت) ،امور
عاطفی ،احساسی ،انگیزشی (نظیر تعلق روانی ،عشق ،دلبستگی،
اعــام موافقت) ،امور عملی (نظیر همراهی و همکاری در کاری
معین) ،امور یادگرفتنی -تکوینی (نظیر آموزش در امری معین و
یا کسب مهارت در تخصصی خاص) را شامل میشود .دستاورد
نامحقق اشاره به فرصتها ،امکانات ،و امتیازات محتمل دارد که
هماکنون موجود و در دسترس نیست اما احتمال دسترسی بدان
در آینده قابل انتظار است .اما مراد از مفهوم «دستاورد ایجابی»
یعنی آنچه در اختیار ما نیســت در اختیار ما قرار گیرد و منظور
ما از «دســتاورد ســلبی» یعنی آنچه در اختیار عامالن است از
دست داده نشود.
حال بر اســاس چنین درکی از ســلوک انســانی میتوان
از دو نــوع عام دروغگوییهای معطوف به عالیق ســخن گفت:

ناسازگاری
بین انتظارات و
چشمداشتهایی
که دیگران از فرد
یا سازمان یا گروه
معینی دارند و
صالحیتها،
امکانات ،و
تواناییهای بالقوه
وبالفعلکنشگر
مورد نظر (اعم
از فرد ،گروه ،یا
سازمان) ،موقعیت
مولد فشار
اجتماعی و روانی
را پدید میآورد

نکتههایی که باید بدانید
[دروغگویی بهمثابه مفر یا دروغگویی در موقعیتهای مولد فشار ،دروغهایی است که در
حالت فشار گفته میشود و حالت تدافعی دارد.
[ دروغگویی بهمثابه دام و سالح یا دروغگویی معطوف به منافع ،گفته میشود تا منافع فرد
را تأمینکند.
[ دروغگویی بهمثابه گریس یا دروغگویی معطوف به تسهیل و تلطیف روابط اجتماعی
دروغگویی معطوف به حفظ و تداوم و تسهیل روابط اجتماعی است و ناظر به خود رابطه است و
نه چیزی بیرون از رابطه.
[ نوع دروغگویی ،دروغگویی ب همثابه گریس است؛ یعنی دروغگوییای که سبب تلطیف و
تسهیل روابط اجتماعی و رفع یا کاهش اصطکاک در روابط اجتماعی میشود.
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آکــادمـی
دروغگوییهای خودخواهانه یا معطوف به سود و دروغگوییهای
دگرخواهانه یا معطوف به ارزش .در هردو نوع این دروغگوییها،
عامالن از دروغ بهمثابه دام و سالح بهره میبرند تا منفعتی ببرند
معینی ملتزم و متعهد باشند.
یا به ارزش انسانی و
ِ
اخالقی ّ

اکثر دروغهایی
کهمیگوییم
دروغهای
مصلحتیهستند.
این دروغها
برای این گفته
میشوند که به
ما امکان زندگی
بدون خشونت
و پرخاشگری
دهند زیرا اغلب
ترجیحمیدهیم
واقعیتتغییریافته
را بشنویم تا
واقعیتهای
سخت و سرد

32

غ بهمثابه گریس (دروغگویی معطوف به تسهیل
JJدرو 
و تلطیف روابط اجتماعی)
بخش قابلتوجهــی از دروغگویی در تجربههای مســتقیم
تعامالت روزمــره رخ میدهد .عامالن در این تجربههای روزمره
شرایط ویژه و متفاوتی را تجربه میکنند و متناسب با این شرایط
واکنش نشان میدهند .دنیای روابط اجتماعی مستقیم  -خواه
رودررو خواه غیر رودررو نظیر تماس تلفنی -قلمرو بیواسطهای
از جهان اجتماعی اســت که در آن کنشگران با امور گوناگون
ناخواسته و پیشبینینشــدهای مواجه میشوند و از آنان انتظار
میرود بهنحوی خالقانه واکنشــی مناســب بروز دهند .زیست
جهان مفهوم دیگری اســت که شــوتز از آن سخن میگوید و
بدان توجه خاص دارد :زیســت جهــان «چهارچوب فرهنگی
و از پیش تعیینشــدة زندگی اجتماعی و تأثیــر آن بر افکار و
کنشهای کنشگران ،را در بر میگیرد» (ریتزر.)342 :1374 ،
خصلت مهم زیست جهان از نظر شوتز تحمیل عناصر اجتماعی
و فرهنگی از پیش موجود اســت .شوتز در زیست جهان دو نوع
رابطه را میان انســانها از هم جدا میســازد« :روابط آنهایی»
و «روابط مایــی» .روابط آنهایی در همــان قلمرو میانجیدار
واقعیــت اجتماعی قرار میگیرد و بــه معنی «کنش متقابل با
معاصران غیرشــخصی -مانند کارمند ناشناس پست که نامهها
را طبقهبندی میکند -مشخص میشود و نه با آشنایان (مانند
یک دوســت شــخصی)» (همان .)348 :اما آنچه اکنون بیشتر
مورد توجه ما قــرار دارد در همان «روابط مایی» روی میدهد:
دروغگویی در روابط اجتماعی مســتقیم .پس به تعریف شوتز
از روابــط مایی نظر میکنیم« :روابط مایی از درجة به نســبت
باالیی از صمیمیت برخوردار است و با میزان آشنایی کنشگران
با زندگینامههای شخصی همدیگر مشخص میشود .رابطة مایی
همان رابطة رودررو اســت که در آن ،طرفین از یکدیگر آگاهی
دارند و دستکم برای مدت کوتاهی در زندگی شخصی همدیگر
مشارکت همدالنهای دارند» (شــوتز ،967 ،1932 ،ص .)164
روابط مایی ،آگاهی طرفین و نیز الگوهای کنش و کنش متقابل
رودررو را دربــر میگیرد (همــان .)346 :روابط مایی در قلمرو
واقعیت بیواسطه قرار میگیرد که شوتز آن را «در جهان روزمره
بسیار تعیینکننده» میداند (همان .)346 :نکته مهم این است
که عامالن در این جهان بیواســطه روابط مستقیم نمیتوانند
همواره همانطوری که میاندیشــند و بدان نحوی که مطابق با
خواست و تمایالت ارزشی آنان است ،رفتار کنند زیرا بیتوجهی
به الگوهای عمل شناختهشــده و انتظارات طرف متقابل ایبسا
مولد ســوءتفاهم و خصومت و گسست رابطه میشود .بر مبنای
چنین تحلیلی از روابط مستقیم میان انسانها میتوان رویآوری
افراد را به دســتورالعملهای مربوط به تعارفات و عدم صراحت
توضیح داد .در روابط اجتماعی گاهی وضعیتهایی رخ میدهد
که در این وضعیتها افراد خود را ناتوان از گفتن حقیقت و کل
حقیقت مییابند .بهنظر میرسد در بسیاری موارد ،بیان و توصیف
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واقعیت بهنحوی غیر از آنچه واقعا هست ،سبب تلطیف ،تسهیل ،و
تداوم روابط اجتماعی و دوری از برانگیختن سوءتفاهم و خصومت
میشود .به همین دلیل ،این نوع دروغگویی نقشی همانند نقش
گریس در میان چرخدندههای ماشین ایفا میکند .همانطور که
گریس اصطکاک میان چرخدندههای ماشین را کاهش میدهد
و رابط ه میان آنها را روان و نرم میکند ،به نظر میرســد روابط
میان انســانها نیز به عوامل تسهیلکننده نیاز دارد .این عوامل
تلطیفکننده و تســهیلکننده میتواند زبان گفتاری ،بدنی ،یا
دیگر اعمال و حرکات انسانها باشد.
عــدم صراحت و تعارفــات در روابط اجتماعــی و خوشآیند
دیگران رفتار کردن و ســخن گفتن و خوشآیند جلوه نمودن از
جمله دستورالعملهایی هستند که کموبیش در بسیاری جوامع به
انسانها آموخته میشوند .سخن پیزها شاید با مبالغه همراه باشد
اما دستکم تا اندازهای حقیقت دارد« :چهکسی دروغ میگوید؟
همه دروغ میگویند .اکثر دروغها در اولین برخورد ظاهر میشوند
زیرا هرکدام از طرفین میخواهند که خود را بهترین جلوه دهند.
اکثر دروغهایی که میگوییم دروغهای مصلحتی هســتند .این
دروغها برای این گفته میشــوند که به مــا امکان زندگی بدون
خشونت و پرخاشگری دهند زیرا اغلب ترجیح میدهیم واقعیت
تغییریافته را بشنویم تا واقعیتهای سخت و سرد .اگر بینی شما
بزرگ است نمیخواهید واقعیت را در مورد آن بشنوید که خیلی
هم خوب است ،کسی به آن توجه نمیکند یا اینکه درست اندازه
صورت شماســت .اگر به تمام کســانی کــه در طول هفته قبل
برخورد داشــتید حقیقت محض را گفته بودید االن کجا بودید؟
در بیمارســتان؟ و یا شاید در زندان .اگر همان چیزهایی را که از
ذهن شما میگذرد به زبان میآوردید چه میگفتند؟ مطمئنا تمام
دوســتان خود را از دست میدادید و شاید هم اخراج میشدید»
(پیــز و پیــز .)186-187 :1387 ،توضیح پیزهــا کافی به نظر
ی است که نه تحت فشار انجام
میرســد .این سنخی از دروغگوی 
شده است و نه معطوف به عالیق است .این وضعیت اجتماعی را
میتوان «وضعیت نیازمند تسهیل و تلطیف روابط» نامید .ما این
نوع دروغگویــی را «دروغگویی بهمثابه گریس» مینامیم؛ یعنی
دروغگوییای که سبب تلطیف و تسهیل روابط اجتماعی و رفع یا
کاهش اصطکاک در روابط اجتماعی میشود.
منابع و مآخذ

پیز ،آلن؛ پیز ،باربارا (« ،)1387چرا مردان دروغ میگویند و زنان
گریه میکنند؟» ،ترجمه معصومه علیزاده و رویا علیزاده ،تهران:
انتشارات پیک فرهنگ ،چاپ دوم.
ریتــزر ،جورج (« ،)1374نظریههای جامعه شناســی معاصر»،
ترجمه محسن ثالثی ،تهران :انتشارات علمی.
شریعتی ،علی (بیتا)« ،ما و اقبال» ،م.آ.5/
مان ،نرمان ل« ،)1368( .اصول روانشناسی» (جلد اول)« ،اصول
ســازگاری آدمی» ،ترجمه و اقتباس محمود ساعتچی ،تهران:
انتشارات امیرکبیر ،چاپ دهم.

Weber, Max (1969), “Major Features of World
Religions” in Robertson, Ronald (e.) Sociology of
Religion, Harmondsworth, Penguin, pp. 19-41.

بهبود محیط کسب و کار میتواند به عنوان یک مؤلفه کلیدی در خروج از رکود و بازسازی توان تولید و احیای رشد
نقش ایفا کند .بهبود محیط کسب و کار از یک سو مانع از تعمیق رکود و خروج بیشتر بنگاهها از چرخه تولید کشور
میشود و از سوی دیگر ،به تدریج زمینه سرمایهگذاریهای جدید و بازسازی توان تولید را فراهم خواهد کرد.

پرهیزهای دولتی

نقش محیط کسب و کار در احیای رشد چیست؟

بـهـانـه

برخی از رشد اقتصادی منفی و رکود اقتصادی در سال جاری و سال آینده میگویند .این بهانهای است تا در سلسله مقالههای متعدد درباره عوامل رشد مثبت و منفی ،رکود و رونق
اقتصادی در دوره تحریم گفته شود .این مقاله را بخوانید.

شــواهد نشان میدهد که توان تولید اقتصاد نسبت به
روند بلندمدت ،با کاهش مواجه شده است و ادامه روند
موجود منجر به تداوم رکود و کاهش مستمر سطح تولید
کشــور خواهد شد .در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با
کاهش سطح تولید بالقوه و رکود اقتصادی مواجه شده
است ،گامهای متعدد و اقدامات گستردهای برای احیای
رشد مورد نیاز است که یکی از اصلیترین آنها بهبود
حمید آذرمند
محیط کسب و کار اســت .بهبود محیط کسب و کار
میتواند به عنوان یک مؤلفه کلیدی در خروج از رکود و
پژوهشگر اقتصادی
بازسازی توان تولید و احیای رشد نقش ایفا کند .بهبود
چرا باید خواند:
محیط کســب و کار از یک سو مانع از تعمیق رکود و
اگر به بررسی مسائل
خروج بیشتر بنگاهها از چرخه تولید کشور میشود و از
روز عالقهمند
سوی دیگر ،به تدریج زمینه سرمایهگذاریهای جدید و
هستیدومیخواهید
بازسازی توان تولید را فراهم خواهد کرد.
سرنوشت آن را در
محیط کسب و کار در یک تعریف گسترده ،متشکل
امروز و روزهای آینده
از تمامی عوامل و شرایط پیرامونی است که خارج از اراده
جست وجو کنید،
بنگاههای اقتصادی تعیین میشود و میتواند بر عملکرد
خواندن این مقاله به
و پایداری بنگاههای اقتصادی تاثیر بگذارد .این عوامل
شما توصیه میشود.
میتواند طیف بسیار گستردهای را در بر بگیرد از قبیل
زیرساختهای قانونی ،دخالتهای دولت ،محیط اقتصاد
کالن ،زیرساختهای مالی ،ریسکهای سیاسی ،روابط
بینالمللی و نظایر آن .در مطالعات تجربی رشد ،بر نقش تعیینکننده محیط کسب و
کار در رشد اقتصادی کشورها تاکید بسیاری شده است .در اقتصاد ایران ،به طور تاریخی
نامساعدی محیط کسب و کار همواره به عنوان یک عامل محدودکننده رشد اقتصادی
نقش ایفا کرده است .اغلب شاخصهای مرتبط با محیط کسب و کار نشان از نامساعدی
محیط کسب و کار در اقتصاد ایران دارد و بررسیها نشان میدهد که با گذشت زمان این
وضعیت بهبود نیافته است .محیط کسب و کار نامساعد ،هزینه مبادالتی اقتصاد را افزایش
میدهد و منجر به افزایش هزینه تولید بنگاهها ،کاهش توان رقابتپذیری اقتصاد و افزایش
ریسک سرمایهگذاری میشود .از جمله ویژگیهای محیط کسب و کار نامساعد ،بیثباتی
اقتصاد کالن ،ضعف زیرساختهای اقتصادی ،باال بودن ریسک سیاسی ،ناسازگاری قوانین
و مقررات با الزامات تولید ،تغییرات و ناپایداری سیاســتهای اقتصادی ،عدم شفافیت،
انحصارات ،دخالتهای دولت در قیمتگذاری و نظایر آن است.
JJدستهبندی عوامل مخرب محیط کسب و کار
بر اساس یک دستهبندی میتوان مجموع عوامل و زمینههای نامساعدکننده محیط
کسب و کار در اقتصاد ایران را به سه گروه تقسیم کرد:
گروه اول :عبارت است از مشکالت و ضعفهای تاریخی و ساختاری مانند تعدد قوانین

و مقررات و تعارض آنها با کسب و کار ،عدم شفافیت ،انحصارات ،تسلط بخش عمومی
بر اقتصاد ،بیثباتی اقتصاد کالن ،ضعف زیرساختها ،ناکارایی بازارهای مالی و نظایر آن.
گروه دوم :عبارت است از واکنشهای بیقاعده و غیراصولی دولت که به بهانه مدیریت
بازار و حمایت از مصرفکنندگان صورت میگیرد ولی در عمل منجر به اخالل در بازارها
و تشدید مشکالت تولیدکنندگان میشود.
گروه سوم :عبارت است از تنگناها و مشکالتی که در اثر تشدید تحریمهای خارجی
برای بنگاههای اقتصادی به وجود آمده است از قبیل افزایش نااطمینانی ،موانع مبادالت
بانکی با خارج ،محدودیت تامین مالی خارجی ،تنگناهای تجارت خارجی و مانند آن.
در مورد مشــکالت ساختاری و تاریخی محیط کسب و کار ،به طور طبیعی توصیه
آن اســت که دولت اقدامات اساسی و فوری در زمینه کاهش انحصارات ،تسهیل قوانین
و مقررات ،افزایش شــفافیت ،واگذاری بنگاههای وابسته به بخش عمومی ،ثبات اقتصاد
کالن و نظایر آن انجام دهد .اصالحات مورد اشاره ،اگرچه همواره به عنوان یک ضرورت
در اقتصاد ایران مطرح بوده است ولی در شرایط فعلی به عنوان یک مسئله کام ً
ال حیاتی
برای خروج از رکود و احیای رشــد مورد تاکید بیشتر قرار میگیرد .در مورد مشکالت
گروه دوم ،دولت با هدف مقابله با بیثباتی قیمتها و روند فزاینده تورم و به بهانه حمایت
از مصرفکنندگان و اقشار جامعه ،میزان دخالت خود را در بازارها افزایش داده است .تصور
دولت آن است که با دخالت مستقیم در قیمتگذاری و سرکوب قیمتها میتواند روند
فزاینده تورم را مهار کند .این سیاست موجب تمرکزگرایی بیشتر و نامساعدتر شدن محیط
کسب و کار بنگاهها و تضعیف بیشتر بخش خصوصی شده است .در واقع دخالت مستقیم
دولت در قیمتگذاری کاالها و سیاستهایی مانند تعیین قیمت ،تعدیل قیمت ،تنظیم

نکتههایی که باید بدانید
[توان تولید اقتصاد نسبت به روند بلندمدت ،با کاهش مواجه شده است و
ادامه روند موجود منجر به تداوم رکود و کاهش مستمر سطح تولید کشور
خواهد شد.
[محیط کسب و کار نامساعد ،هزینه مبادالتی اقتصاد را افزایش میدهد
و منجر به افزایش هزینه تولید بنگاهها ،کاهش توان رقابتپذیری اقتصاد و
افزایش ریسک سرمایهگذاری میشود.
[در افقی بلندمدت دستیابی به رشد اقتصادی باال و احیای رشد ،نیازمند
تعامالت اقتصادی با سایر کشورها و کاهش تنش و محدودیت در روابط
بینالمللیاست.
[توزیع ارز دولتی با قیمتی پایینتر از نرخ بازار ،برای واردات کاالهای
اساسی ،به معنی سیگنالدهی غلط به بنگاهها و کاهش ظرفیت تولید
کاالهای اساسی در کشور است.
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آکــادمـی

JJخالصه و جمعبندی
به عنوان جمعبندی ،یکی از زمینهها و پیشنیازهای اساسی خروج از رکود و احیای
رشد اقتصادی ،بهبود محیط کسب و کار است .بهبود محیط کسب و کار نیز مستلزم
بهبود کیفیت قوانین و مقررات و رفع تعارض آنها با کســب و کار ،افزایش شفافیت،
رفع انحصارات ،کاهش تســلط بخش عمومی بر اقتصاد،ثبات اقتصاد کالن ،توســعه
زیرساختها ،توسعه بازارهای مالی ،تضمین امنیت سرمایهگذاری ،اصالح نظام بانکی
و نظایر آن است .عالوه بر آن باید به طور جدی تاکید کرد که اقدامات غیراصولی دولت
در ســرکوب قیمت و دخالت در بازارها منجر به تخریب محیط کسب و کار و تشدید
مشکالت تولیدکنندگان میشود و الزم است که تغییرات جدی در رویه جاری دولت
ایجاد شــود .در نهایت و عالوه بر موارد مذکور ،در افقی بلندمدت دســتیابی به رشد
اقتصادی باال و احیای رشد ،نیازمند تعامالت اقتصادی با سایر کشورها و کاهش تنش و
محدودیت در روابط بینالمللی است.
34
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بهنجاری یا ناهنجاری؟
رابطه سیال و دوسویه سیاست و اقتصاد

بـهـانـه

بازار و برخورد قانونی با بنگاهها به علت تخطی از نرخهای دولتی ،موجب اخالل بیشتر در
سازوکار بازار و تخصیص غیربهینه منابع و انحراف در فعالیتهای اقتصادی شده است.
ی در بازارهای مختلف و فشار بر تولیدکنندگان ،روند
با دخالت دولت در قیمتگذار 
زیاندهی و حتی ورشکستگی و خروج بنگاهها از بازار شتاب خواهد گرفت .در این شرایط
ظرفیت عرضه کشــور کاهش مییابد و در نتیجه بخشی از نیروی کار ،شغل خود را از
دست میدهند .سرکوب قیمتها و دخالت دولت در قیمتگذاریها ،بر انگیزه تولید و از
اینرو بر میزان تولید تاثیر خواهد گذاشت .در شرایط تحریم و جهش تورم ،که بنگاهها با
افزایش هزینه تولید مواجه هستند ،دخالت دولت در قیمتگذاری و تحتفشار قراردادن
تولیدکنندگان ،منجر به زیان بیشتر تولیدکنندگان خواهد شد .در این شرایط ،بیشترین
آسیب متوجه بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی میشود و حتی ممکن است بنگاهها
با افزایش زیان انباشته و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی مواجه شوند .سرکوب قیمتها
و دخالت دولــت در قیمتگذاریها ،آثار مخرب دیگری نیــز دارد مانند کاهش تولید
محصوالت مشــمول قیمتگذاری و گرایش به تولید محصوالت معاف از قیمتگذاری،
کاهش کیفیت محصوالت و عدمرعایت استانداردهای الزم و فروش محصوالت در بازار
سیاه به قیمت آزاد .استمرار سرکوب قیمتها و دخالت در قیمتگذاریها ،بهتدریج توان
تولید کشور را کاهش و وابستگی کشور به واردات را افزایش خواهد داد.
دخالتهای دولت در قیمتگذاریها ،آثار بلندمدت دارد .این مسئله منجر به کاهش انگیزه
سرمایهگذاری بنگاهها و کاهش بیشتر ظرفیت تولید در اقتصاد و به خطر افتادن ظرفیت رشد
در دورههای بعدی میشــود .در بسیاری از صنایع و فعالیتهای اقتصادی ،سرکوب قیمت
منجر به دوری بنگاهها از افزایش ظرفیت تولید و سرمایهگذاریهای جدید میشود .بنابراین،
باید تاکید کرد که بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه خروج اقتصاد از رکود
و بازگشــت به روند بلندمدت ،مستلزم اجتناب دولت از سرکوب قیمتها و کاهش مداخله
دولت در قیمتگذاریها و اجتناب از تشدید مشکالت بنگاههای اقتصادی و تولیدی است.
البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که دخالت دولت در اقتصاد محدود به قیمتگذاری در
بازار محصول نیست ،چرا که دخالت دولت در حوزههایی مانند نرخ ارز و حاملهای انرژی نیز
منشأ مشکالت دیگری برای اقتصاد کشور و بنگاههای اقتصادی است .به عنوان مثال توزیع
ارز دولتی با قیمتی پایینتر از نرخ بازار ،برای واردات کاالهای اساسی ،به معنی سیگنالدهی
غلط به بنگاهها و کاهش ظرفیت تولید کاالهای اساسی در کشور است .عالوه بر آن ،توزیع ارز
دولتی ،رانت قابل توجهی را برای افراد و گروههای خاص فراهم میکند.
در مورد گروه سوم نیز ،خروج اقتصاد از رکود و بازگشت اقتصاد به روند بلندمدت تا حد
زیادی تحت تاثیر ریسکهای خارجی و نااطمینانیهای ناشی از عوامل خارجی است .برای
کاهش آثار رکودی تحریمهای خارجی ،در کوتاهمدت باید از طریق اصالح سیاستهای
اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار داخلی ،مانع از افت شدید تولید و رکود عمیق شد.
در بلندمدت اما باید پذیرفت بسیاری از صنایع و خدمات در اقتصاد ایران از قبیل حمل و
نقل ،نفت و گاز ،معادن ،گردشگری ،خدمات مالی و نظایر آن ،ماهیتاً وابستگی زیادی به
همکاریهای بینالمللی و تعامالت جهانی دارند.

دولتها تا چه میزان قادر به پیشبرد اهداف خود و تحمیل اولویتهای سیاسی
بر ضرورتهای اقتصادی خواهند بود؟ پاســخ این پرســش را در این مقاله
میخوانید.

در خصــوص نقــش دولتهــا و عملکرد
سیاستمداران در اقتصاد کشور و در یک کالم،
تاثیر «سیاست» بر «اقتصاد» ،مطالب زیاد و
پ مارکسیستی
متنوعی طی سالیان اخیر گفته شده است .چ 
بنا بر مالحظات ایدئولوژیک و باور به دیالکتیک تاریخی ،تضاد
«خلق و امپریالیسم» یا تضاد «کار و سرمایه» را اصلی میداند،
واقعیات اقتصادی را برجسته میکند و «اقتصاد» را به عنوان
مهدی معتمدیمهر
زیربنای تحوالت سیاســی توضیح میدهد و از سوی دیگر،
تحلیلگرمسائلاجتماعی
گروههــای راســتگرا و لیبرالها با عمده کردن مســئله
آزادیهای سیاســی ،آموزههای مبتنی بر تاثیر سیاست بر
چرا باید خواند:
اقتصاد را ترویج میکنند .نشــانهها و قرائن تاریخی و واقعی
اگر میخواهید
برای اثبات هردو دیدگاه فراواناند.
درباره تاثیر سیاست
در عرصــه روابــط بینالملــل ،در دوران جنگ ســرد،
و اقتصاد بر همدیگر
«ضرورتهــای سیاســی» و قرار گرفتــن در بلوک قدرت
بدانید ،خواندن این
غرب و شــرق یا اردوگاههای سرمایهداری یا سوسیالیستی،
مقاله به شما توصیه
اســاس روابط بین دولتها را تعیین میکــرد اما در جهان
میشود.
«پسا جنگ ســرد» مالحظات اقتصادی ،در ترسیم مبانی
تحوالت بینالمللی کاراتر نشــان داده میشــوند .در عرصه
داخلی نیز میتوان به اثرگذاری هردو عامل یادشــده توجه داشــت .از یک سو میتوان به تاثیر
شرایط و مولفههای اقتصادی بر وقایعی مانند پذیرش قطعنامه  598انگشت نهاد که متعاقب تنزل
ظرفیتهای اقتصادی دولت وقت در امکان تداوم رویارویی نظامی با ارتش بعث عراق روی داد .به
عبارت دیگر ،شرایط اقتصادی ،عامل تعیینکننده در تغییر رویکرد ایدئولوژیک به نبردی شد که
مدعی «رفع فتنه در عالم» بود و عامل «اقتصاد» در مقام یکی از مبانی اتخاذ این تصمیم کالن
سیاسی قرار گرفت.
مورد دیگری که در همین راستا میتوان مثال زد ،اعالم صریح دونالد ترامپ بر مالحظات مالی
کاخ سفید پیرامون حجم مبادالت اقتصادی و قراردادهای فروش اسلحه با دولتهای عربی منطقه
خلیج فارس و به ویژه دولت عربســتان سعودی است که مانع مالحظات صرفاً سیاسی و حقوق
بشری در قضیه قتل آقای خاشقجی و به عنوان عنصری موثر بر ترسیم سیاست خارجی آمریکا
به رسمیت شناخته شده است .حتی در ارتباط با عدم کامیابی «برجام» و به عنوان یکی از دالیل
مهم خروج دولت آمریکا از این برنامه ،تحلیلی مبتنی بر عدم بهرهگیری دولت ایران در ایجاد رابطه
اقتصادی با شرکتهای آمریکایی ارائه میشود و میگوید :چرا دولت آمریکا باید هزینه توافقی را
بدهد که ســود آن به جیب اروپاییها میرود؟ به عبارت دیگر ،مدعای این تحلیل این استکه
چنانچه دولت ایران از فرصت پیشآمده در برجام اســتفاده میکرد و تعهدات متقابل تجاری و
صنعتی با بازرگانان و صنایع آمریکایی ایجاد میکرد ،ترامپ و مقامات کاخ سفید ،برای خروج از این
توافق بینالمللی تحت فشار بیشتری قرار میگرفتند.
گروهی از اقتصاددانان براســاس مطالعات میدانی و مصداقــی درآمدهای نفتی در دورههای
متفاوت تاریخی ،قائل به رابطهای معکــوس میان حجم واردات دالرهای نفتی با فرآیند تقویت
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در عرصه روابط بینالملل ،در دوران جنگ سرد« ،ضرورتهای سیاسی» و قرار گرفتن در بلوک قدرت غرب
و شرق یا اردوگاههای سرمایهداری یا سوسیالیستی ،اساس روابط بین دولتها را تعیین میکرد اما در جهان
«پسا جنگ سرد» مالحظات اقتصادی ،در ترسیم مبانی تحوالت بینالمللی کاراتر نشان داده میشوند.

یا تنزل فرآیند دموکراســی هستند .رشــد اقتدارگرایی در اواخر دهه چهل و پنجاه خورشیدی
در دوران پهلوی و نیز ســرکوب فضای سیاسی و عقبگرد دموکراتیک در دوره ریاست محمود
احمدینژاد را به افزایش درآمدهای غیرمتکی بر مردم نسبت میدهند و در مقابل نیز ،شعارها و
ماهیت مردمساالرانه دولت اصالحات و گرایشهای اصالحطلبانه دولت روحانی را متاثر از کاهش
درآمدهای نفتی ارزیابی میکنند .از سوی دیگر ،نمیتوان منکر اثر رخدادها و تصمیمات سیاسی بر
شرایط اقتصادی بود .توجه به نمونههای تاثیر سیاست بر اقتصاد مانند قطع رابطه سیاسی با دولت
آمریکا ،تداوم فضای امنیتی به عنوان عاملی موثر بر فضای کسب و کار یا سیاستگذاریهای حوزه
بانکی و گمرکی که به نحوی آشکار ،متاثر از ماهیت و عملکرد سیاسی دولتهاست و به ویژه مسئله
برجام ،از جمله قرائن و نشانههای تاثیر امر سیاست بر اقتصاد ،غیرقابل تردید و چشمپوشیاند.
صرفنظر از قرائن موجود و جدی برای اثبات هردو دیدگاه یادشده ،به نظر میرسد
که میزان و کیفیت نقش تعیینکننده سیاست بر اقتصاد و یا بالعکس ،تابعی است
متاثر از وضعیت کالن شرایط حکمرانی در هر کشوری و به نحوی واضح ،رابطهای
ساختاری با میزان پایبندیهای حکومتها به شاخصهای مرتبط با حقوق و حاکمیت ملتها دارد.
اتفاقاً به استثنای چین ،در کشورهایی که حکومتهای مارکسیستی یا توتالیتر بر سر کار هستند،
به رغم ادعای شایع مبتنی بر زیربنا بودن اقتصاد ،نقش حوزه سیاست بر تحوالت و ماهیت رشد
اقتصادی تعیینکنندهتر به نظر میرســد .در کشورهای دموکراتیک ،حتی اگر قائل به استقالل
مطلق بخش خصوصی از نهاد حاکمیت نباشیم ،وجود یک بخش خصوصی قدرتمند که در مقام
مدنی اجتماعی و سیاسی مانند
رقیب واقعی دولتها قرار دارد و نیز حضور جدی و موثر نهادهای ِ
سندیکاها ،احزاب و مطبوعات مستقل از دولت ،عم ً
ال مانع یکهتازی دولتها و تحمیل مطلق شرایط
و تصمیات سیاسی بر حوزه اقتصاد و کسب و کار شده است .اعتبار دادن به اصل تفکیک قوا و متاثر
ساختن شیوه انتخاب مقامات قضایی از آرای مردم ،الاقل به عنوان یکی از زیرساختهای موثر بر
این وضعیت ،انکارناپذیر است.
میان امکان واقعی اعمال شاخصهای اقتدارگرایی دولت (دولت در معنای عام مورد
نظر اســت) و حجم تصدیگری نهادهای حاکمیتی بــا میزان اثرگذاری و نقش
سیاست بر اقتصاد ،رابطهای معنادار به چشم میخورد .مسلماً دولتی که ابزار و منابع
تولید مانند مالکیت بر نفت و گاز ،ذخایر ملی ،منابع مالی و پولی و نهادهای اقتصادی بزرگ مانند
تامین اجتماعی ،آستان قدس ،بنیاد مستضعفان و ...را در اختیار دارد ،به مراتب بیش از دولتی که
در رقابت دائمی و ســاختاری با نهاد قدرتمندی به نام بخش خصوصی به ســر میبرد ،میتواند
مالحظات سیاسی را بر ضرورتهای اقتصادی ترجیح دهد .دولتی که با بخش خصوصی قدرتمندی
مواجه است که حتی از امکان مالکیت بر منابع عظیم نفت و معادن اورانیوم و مس و سنگهای
معدنی و ...برخوردار است ،هیچگاه از قدرت مطلق برای پیشبرد منویاتش برخوردار نخواهد بود.
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نکتههایی که باید بدانید
[گروهی از اقتصاددانان براساس مطالعات میدانی و مصداقی درآمدهای
نفتی در دورههای متفاوت تاریخی ،قائل به رابطهای معکوس میان حجم
واردات دالرهای نفتی با فرآیند تقویت یا تنزل فرآیند دموکراسی هستند.
[میزان و کیفیت نقش تعیینکننده سیاست بر اقتصاد و یا بالعکس ،تابعی
است متاثر از وضعیت کالن شرایط حکمرانی در هر کشوری و به نحوی
واضح ،رابطهای ساختاری با میزان پایبندیهای حکومتها به شاخصهای
مرتبط با حقوق و حاکمیت ملتها دارد.
[به استثنای چین ،در کشورهایی که حکومتهای مارکسیستی یا توتالیتر
بر سر کار هستند ،به رغم ادعای شایع مبتنی بر زیربنا بودن اقتصاد ،نقش
حوزه سیاست بر تحوالت و ماهیت رشد اقتصادی تعیینکنندهتر به نظر
میرسد.
[ارزیابی نموداری رابطه «سیاست» و «اقتصاد» در کشورهای توسعهنایافته
و مبتال به نظامهای خودکامه سیاسی ،از وضعیتی بهنجار و قابل دوام خبر
نمیدهد.

ســرمایهگذاریهای کالن صنعت خودرو و ســاختمان در کشــورهایی مانند سوریه ،عراق،
آذربایجان ،ونزوئال و نظایر آن که در دولتهای نهم و دهم به ریاست احمدینژاد صورت پذیرفتند،
از همان ابتدا بر اساس اولویتهای صرفاً سیاسی و منصرف از مسئله اصلی اقتصاد ،یعنی برآورد
سوددهی بودند .در این راستا ،شاید پرسش اصلی این نباشد که چرا این تصمیمات گرفته شدند؟
بلکه پاسخ به این سوال ،مهمتر است که چگونه دولتها از امکان مطلق تحمیل دستورهای زیانده
بر نهادهای اقتصادی و واداشتن آنان به تمکین محض برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش بنیادین
بدون ارزیابی ماهیت دموکراتیک دولتها غیرممکن به نظر میرسد.
مسئله دیگری که در این خصوص میتواند مطرح شود ،این است که دولتهای
اقتدارگرا تا چه میزان قادر به پیشبرد اهداف خود و تحمیل اولویتهای سیاسی بر
ضرورتهای اقتصادی خواهند بود؟ متاسفانه پاسخ به این سوال ساده ،چندان ساده
به نظر نمیرسد .تاریخ معاصر جهان گواهی میدهد که مرزهای این امکان ،گاهی تا ورشکستگی
کامل و فروپاشی سیاسی ،اقتصادی و حتی اجتماعی ملتها پیش رفته و گاهی با دوراندیشی مواجه
بنیادین ساختاری قرار گرفته است .واقعبینی دولتها در
شده و مورد پیشگیری ،ترمیم و اصالحات
ِ
پذیرش ضرورتهای اصالحطلبانه و تن دادن به «تغییر» از جمله عناصری اســت که میتواند
پاسخی روشن به سوال مطرحشده فوق دهد .اینکه عم ً
ال نهادهای حاکمیتی بپذیرند تصدیگری
در امر اقتصاد و نقض حقوق بنیادین ملتها در عرصههای سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی نه به
مصلحت سیاسی ایشان است و نه در بلندمدت مقدور خواهد بود ،اینکه دولتها بپذیرند که مبنای
یک تصمیم اقتصادی ،محاسبه سود و زیان است و نه مالحظات صرف سیاسی و یا ایدئولوژیک،
طبیعتاً به یک پاگرد سیاسی و نقطه تحولی نیاز دارد که به سهولت به دست نمیآید.
باروری جنبش اجتماعی ،تمرکز افکار عمومی و بسیج ارادهای ملی بر تقویت نهادهای مدنی
مســتقل ،میتواند در این راستا سودمند باشد .اما در سایه تداوم فضای امنیتی ،تقویت جنبش
اجتماعی علنی ،قانونی و مســالمتآمیز که واجد رویکردهای اصالحطلبانه و ضدبراندازانه باشد،
چندان راحت به نظر نمیرســد و راهکارهای خــود را میطلبد .گفتوگوی جدی میان احزاب
وفادار به نظام اعم از اصالحطلب یا محافظهکار ،به شرط آنکه دغدغه توأمان توسعه پایدار و حفظ
تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران را داشته باشند ،گام نخست برای تحقق و تقویت این جنبش
مدنی خواهد بود .این گفتوگوها به منظور رسیدن به نقاط مشترک تحلیلی در زمینه شناخت
عوامل اصلی بحران کنونی و تالش برای ارتقای این نقاط مشترک تا سرحد دستیابی به وحدت
سیاسی همسو پیش میروند.
عمل و رفتار
ِ
چه در گذشــته و چه اکنون ،از جمله دالیل عدم توفیق اجرای اصل  44قانون
اساســی مبتنی بر خصوصیســازی صنایع و اقتصاد کشور ،میتوان بر نقش و
عملکرد نهادهای موثر سیاسی بر امر اقتصاد ،تمرکز کرد .در غیاب بخش خصوصی
واقعی و نهادهای سیاسی و اجتماعی مستقل از حاکمیت ،فرآیند خصوصیسازیها در محیطی
غیرشفاف صورت پذیرفته و منجر به رشد فزاینده فساد سازمانیافته و افزایش جهنده بحران
ناکارآمدی شده و در نهایت ،هزینههای سنگین انسانی و اقتصادی را بر جامعه و حتی دولت ایران
تحمیل کرده است .قضیه صنایع شکر و بحران عظیم انسانی در منطقه هفتتپه خوزستان ،یکی
از همین نمونههاست که البته منحصر به فرد نیست .طرحهای اقتصادی غیرکارشناسی مانند
مسکن مهر ،پرداخت یارانههای نقدی و یا ایجاد صندوقهای مالی و اعتباری متاثر از ارادههای
سیاسی و جناحی ،دولت و اقتصاد ایران را در وضعیتی قرار داده که نه توان انجام این تعهدات را
دارد و نه امکان نایده گرفتن آنها را .در خاتمه ،خاطرنشان میسازد که بنا بر شرایط خاص کشور
ما و ماهیت بحرانهایی که جامعه و حکومت ایران با آن روبهروست ،تاثیر «سیاست» بر «اقتصاد»
چشمگیر است و از همین روست که تغییرات در ساختار قدرت سیاسی ،راهحل اساسی و اولیه
گذار از وضعیت کنونی به شمار میرود ،اما از منظر کلی ،سیاست و اقتصاد تاثیرات دوسویه بر هم
دارند و با قاطعیت نمیتوان گفت که فقط یکی بر دیگری موثر است .نه میتوان یکسره منکر
نقش اقتصاد بر سیاســت شــد و نه میتوان تاثیرات کالن حوزه سیاســت و جایگاه عملکرد
سیاستمداران را بر اقتصاد نادیده گرفت .این سیالیت موثر تا حدودی طبیعی است و در تمام
جوامع و نظامهای حکومتی دیده میشود؛ منوط به آنکه به روند توسعه کشور ،رعایت حقوق و
آزادیهای اساســی ملت و امنیت ملی آسیب نرســاند .ارزیابی نموداری رابطه «سیاست» و
«اقتصاد» در کشورهای توسعهنایافته و مبتال به نظامهای خودکامه سیاسی ،از وضعیتی بهنجار
و قابل دوام خبر نمیدهد.
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آکــادمـی

دفاع از یک اقتصاددان

علت هجمه به مسعود نیلی چیست؟

بـهـانـه

چرا اوضاع اقتصاد امروز کشور چنین شده است و مقصر کیست؟ در این مقاله ،علی سرزعیم نقدهایی را که به مسعود نیلی و سیاستگذارهای نزدیک به دیدگاه او مطرح میشود
بررسی و از دیدگاه اقتصاد آزاد دفاع میکند.

این روزها حمالت زیادی به مســعود نیلی وارد میشــود و
افراد گوناگــون با گرایشهای مختلــف فرصت را غنیمت
میشــمارند و ایشان را آماج انتقادات قرار میدهند و مقصر
وضع موجود میشمارند .شاید بد نباشد که برای مخاطبان
گرامــی انگی زههای مختلفی را که چنین حمالتی را موجب
شده ،مورد کندوکاو قرار دهم و آنها را به سهم خود تا حدودی
تشریح کنم .انگیزه اصلی از این کار نه دفاع از شخص نیلی
علی سرزعیم
بلکه دفاع از یک رویکرد سیاستگذاری و حل مسائل کشور
اقتصاددان
در وهله اول و آشکارسازی نیات و انگیزههایی است که در پس
نقدها و تخریبها وجود دارد و میتواند همان نیات و انگیزهها
چرا باید خواند:
در مقاطعی دیگر قربانیان دیگری نیز داشته باشد .به اعتقاد
چه
اقتصاددانها
من شناخت این امور برای همه فعاالن سیاسی و اجتماعی و
اقتصاد
نقشی در
ناظران تحول اندیشه در کشور امری ضروری است.
این
در
دارند؟
کشور
پیش از هر چیز باید این نکته را روشن کرد که وجود انتقاد
مسعود
نقش
مقاله
و نقد به هیچ عنوان عجیب و ناراحتکننده نیست .در مسائل
ایران
اقتصاد
در
نیلی
اقتصادی عجیب نیست که دیدگاههای علمی مختلفی وجود
شود.
ی
م
بررسی
داشــته باشد و این دیدگاههای مختلف رقیب هم باشند .به
عنوان مثال در سیاست پولی یک دیدگاه معتقد است که باید
هدفگیری تورم مالک باشد اما دیدگاه دیگری معتقد است
که باید نقدینگی هدفگیری شود و دیدگاه سومی نیز هدفگیری نرخ بهره را توصیه میکند .وجود
چنین تنوعی تا جایی که در چارچوب مکاتب علمی قرار میگیرد به هیچ عنوان ناراحتکننده
نیست و اتفاقا برعکس ،چنین مناقشاتی برای جامعه علمی و حتی جامعه عادی سودآور است .شاید
نمونه این بحثها را بتوان در نقدهای تیمور رحمانی و تا حدی علی شاکری بر دیدگاههای مسعود
نیلی شــاهد بود .ویژگی بارز اینگونه نقدها آناست که از مدار ادب خارج نمیشوند و شخصیت
مخالف را ملکوک نمیکنند و بیشتر از اینکه دنبال عقدهگشایی باشند ،روشنگری و شناساندن
اشتباهات را مسئولیت خود میدانند.
اما آنچه که این روزها شاهد هستیم فراتر از یک بحث طلبگی و عالمانه میان اقتصاددانان مطرح
است و عمال کسانی پا به عرصه حمله به نیلی گذاشتهاند که نه پایگاه علمی قوی و شناختهشدهای
دارند و نه حمالتی که میشود از جنس نقدهای علمی است .در شرایط فعلی آنچه دیده میشود
آ ن است که بیشتر افراد سیاسی با انگیزههای سیاسی حمالت و اتهامهای سیاسی را علیه ایشان
مطرح میکنند .به همین دلیل بازشناسی این انگیزهها شاید برای جامعه اهل فکر جالب توجه
باشد.
گروه اول از کسانی که به نیلی حمله میکنند بیش از آنکه با دیدگاه ایشان اختالف
داشته باشند از اینکه یک اقتصاددان در دولتهای مختلف حاضر به ارائه مشورت
به مســئوالن سیاسی شود ،ناراحت هستند .از دید آنها مسائلی چون دموکراسی
اولویت دارد و تا وقتی که حکومت موجود از استانداردهای باالی دموکراسی برخوردار نشود نباید
با ارائه مشــورتهای کارشناســی آن را کمک کرد .منتقدان بیشتر روشنفکرانی هستند که با
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تکنوکراتها به دلیل همراهی با حکومت مشــکل دارند و از آنها دل خوشــی ندارند و خدمات
اقتصاددانانی از این دست را عامل عمر بیشتر حکومتهایی میدانند که با آن مخالفاند .این افراد
کاری به این ندارند که اگر سیاست اقتصادی درستی اتخاذ شود رفاه بیشتری برای مردم نیز به
همراه میآورد .این گروه چون از موضع اپوزیسیون سیاسی برانداز به مسائل نگاه میکنند اتفاقا
مطلوبشــان در بد شدن وضعیت معیشت مردم اســت و این را در راستای اهداف سیاسی خود
یپندارند.
م 
گروهی در کشور هستند که نگاه ایدئولوژیک و انقالبی به امور دارند .مشخصه بارز
این افراد آن است که به عملکرد افراد چندان توجهی ندارند و برایشان تنها همسویی
باورها با ایدئولوژی موردنظرشــان اهمیت دارد .براساس ایدئولوژی مورد نظر این
دسته از افراد ،سیاست خارجی کشور به شکلی که تاکنون وجود داشته نهتنها درست و موفق بوده
بلکه غایت اصلی تشکیل حکومت نیز بوده است .به همین دلیل وقتی نیلی این دیدگاه را مطرح
کرد که نمیتوان در شرایط روابط خصمانه با کشورهای جهان به رشدهای باال و توسعه رسید این
حرف را در حکم یک کفر و ارتداد ایدئولوژیک قلمداد کردند و به همین دلیل همه خدماتی که
نیلی در اصالح نظام اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی انجام داده بود از چشمشــان افتاد و به
سرعت ایشان در زمره مطرودان قرار گرفت .برای این افراد همین کفر ایدئولوژیک کافی بود تا به
دنبال فرصتی باشند تا سینههای پرکینه خود را خالی کنند و چه فرصتی از امروز بهتر!
این گروه انگیزههای مضاعفی نیز دارند .آنها این سودا را در سر میپرورانند که توسعهنیافتگی
کشــور را به پای کسانی بنویسند و خود را از هر مســئولیتی در اینباره مبرا نشان دهند .مثال
میگویند چون عرصه نظامی در اختیار ما بود در تولیدات موشک در جهان مشهور و مدعی شدیم
ولی چون عرصه اقتصاد در اختیار ما نبود به وضع موجود رسیدیم .آنها هدفی که دنبال میکنند
این است که با قربانی کردن افرادی چون نیلی به عنوان نمادی از یک کارشناس باسابقه در دولت،
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نکتههایی که باید بدانید
[گروهی از اساس با مفهوم اقتصاد بازار به طور عام و نظا م قیمتها به طور
خاص مشکل داشته و دارند .این افراد گاه رسما دیدگاه چپ دارند و صادقانه
دیدگاههای کمونیستی را مطرح میکنند ولی گاه چپگرایی خود را در پشت
اسامی و عنوانهای دیگری پنهان میکنند.
[گروهی از مخالفان نیلی بخشی از بوروکراتها و مدیران دولتی هستند.
این افراد نیز سازوکار بازار را دوست ندارند زیرا اگر سازوکار بازار نباشد آنها
باید در مورد چگونگی تخصیص منابع تصمیم بگیرند و این قدرتی بیمانند
به آنها میدهد .اما اگر سازوکار بازار حاکم شود مجالی برای آنها باقی نخواهد
ماند.
[ بوروکراتها و مدیران دولتی ایران یک ویژگی دارند و آن تنفر از علم
به طور کلی و علم اقتصاد به طور خاص است .مدیران دولتی اهل مطالعه
نیستند و برخی از آنها مدارک قالبی و نامعتبر دارند.

وقتی نیلی مطرح کرد که نمیتوان در شرایط روابط خصمانه با کشورهای جهان به رشدهای باال و توسعه رسید،
گروه دوم منتقدان او این حرف را در حکم یک کفر و ارتداد ایدئولوژیک قلمداد کردند و به همین دلیل همه خدماتی
که نیلی در اصالح نظام اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی انجام داده بود از چشمشان افتاد.

قدرت را به دست بگیرند و با تسویه حساب اساسی در دولت ،هواداران و چاکران خود را در مراتب
کارشناسی و مدیریت دولتی بنشانند.
گروه دیگر کسانی هستند که از اساس با مفهوم اقتصاد بازار به طور عام و نظام
قیمتها به طور خاص مشکل داشته و دارند .این افراد گاه رسما دیدگاه چپ
دارند و صادقانه دیدگاههای کمونیستی را مطرح میکنند ولی گاه چپگرایی
خود را در پشت اسامی و عنوانهای دیگری پنهان میکنند .به عنوان مثال یک عده آمالشان
حذف مالکیت خصوصی و پیادهســازی نظام شــوروی در ایران اســت اما چون این آرزو را
دســتنیافتنی میدانند هدف خود را یک گام پایین میآورند و دولتی بودن اقتصاد را به آن
ایدهآل نزدیکتر میدانند .دسته دیگر نیز عدالت و برابری را اولویت خود میدانند و چون تصور
میکنند که اقتصاد بازار با عدالت ناسازگار است ،میگردند و هر مفهومی را که در علم اقتصاد
به کارشان بیاید به شکل معوج و تحریفشده برای نفی اقتصاد بازار به کار میبرند .یک زمان
مفهوم درســت شکست بازار را به دست میگیرند و کل فعالیتهای اقتصادی را مصداق آن
برمیشمرند .یک زمان به نظریههای توسعه متوسل میشوند و میگویند که اقتصاد بازار برای
کشــورهای در حال توسعه مناسب نیست .زمانی دیگر زیر َعلَم نهادگرایی جمع میشوند و
طوری القا میکنند که نهادگرایان جهان مخالفان اقتصاد بازار و نظریه قیمت هستند و به این
بهانه به سازوکار بازار حمله میکنند .همه اینها نیز کسانی را که سمبل تفکر اقتصاد بازار در
کشور هستند مورد حمله قرار میدهند که یکی از آنها نیلی است.
دسته چهارم از زاویهای دیگر با نیلی خصومت دارند .مسئله آنها بیش از اینکه به
ماهیت سیاستگذاری اقتصادی در ایران برگردد به رقابت درونصنفی معطوف
اســت .از دیــد آنها این اقدام نیلی ،طبیبیان و مشــایخی کــه راه را برای ورود
تحصیلکردگان مهندسی به عرصه دانش اقتصاد باز کردند ،گناه نابخشودنی است که باید هرگاه
فرصتی شد از این فرصت استفاده کرد و آن را تالفی کرد .این افراد از وجود رقابت در فهم دانش
اقتصاد ناراحت هستند و مطلوبشان آن بود که نوعی انحصار در عرصه آموزش و پژوهش اقتصاد
وجود میداشت و آنها کل این عرصه را در اختیار میداشتند .آنها ورود دانشجویان سایر رشتهها و
افراد عالقهمند به علم اقتصاد را نهتنها مثبت قلمداد نمیکنند بلکه با توجیهات مختلف آن را تخطئه
میکنند .لذا عجیب نیست که اینها نیز با گروههای دیگر همداستان شوند.
گروهی از مخالفان نیلی بخشی از بوروکراتها و مدیران دولتی هستند .این افراد نیز
سازوکار بازار را دوست ندارند زیرا اگر سازوکار بازار نباشد آنها باید در مورد چگونگی
تخصیص منابع تصمیم بگیرند و این قدرتی بیمانند به آنها میدهد .اما اگر سازوکار
بازار حاکم شــود مجالی برای آنها باقی نخواهد ماند .حال اگر کس یا کســانی بخواهند که این
امپراتوری را کوچک کنند با مخالفت و بدخواهی آنها مواجه میشوند .بوروکراتها و مدیران دولتی
ایران یک ویژگی دیگر نیز دارند و آن تنفر از علم به طور کلی و علم اقتصاد به طور خاص است.
مدیران دولتی اهل مطالعه نیستند و برخی از آنها مدارک قالبی و نامعتبر دارند .به همین دلیل
نسبت به هرکس که دانش درستی داشته باشد و علم را واقعا فهمیده باشد حسادت میورزند .اینها
گرچه به زبان ،علم را مدح میکنند ولی با زبان تندتر هرکس را که درسش را درست خوانده باشد
تخریب میکنند تا نتواند در حکومت جایی بیابد .مثال میگویند کسانی که درست درس خواندهاند
فقط به درد دانشگاه و سروکله زدن با دانشجویان میخورند والغیر! یا میگویند که علم خوب است
ولی در ایران جواب نمیدهد! و یا میگویند که ایران وضعیت خاصی دارد که فقط مدیران تجربی
مختصات آن را میفهمند و اهل علم چون چنین تجربهای ندارند نمیتوانند نظریهها را به درستی
با شرایط کشور تطبیق دهند! این مدیران عاشقان جلسه و تکرار مکررات در همایشهای دولتی
هستند و حاضرند صدها سفر استانی بیحاصل بروند اما یک مقاله علمی مطالعه نکنند که دیدشان
را اصالح کند .اینها نیز پیوسته با اهل علم درون حاکمیت مخالفت میکنند و مترصد هر بهانهای
هستند که آنها را بکوبند و جای خود را باز کنند .این گروه از مخالفان ،نیلی و همفکرانشان را رقیبان
خود برای کرسیهای موجود در دولت میدانند.
اما چه چیزی کمک کرده اســت تا این همبستگی و اتحاد در تخریب یک فرد ایجاد شود؟
واقعیت این اســت که شرایط اقتصادی مساعد نیست و چشمانداز بهبود آن نیز در کوتاهمدت و
حتی میانمدت وجود ندارد .طبیعی است که توده مردم به طور طبیعی سوال میکنند که مقصر
این وضعیت کیســت؟ روشن است که دســته اول مسئوالن ،دسته دوم مسئوالن و کارشناسان
غیرانقالبی ،دســته سوم اقتصاددانان بازار و دسته چهارم اقتصاددانان دارای تحصیالت لیسانس
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مهندســی و دســته پنجم هرکس را که اقتصاد و درسش را به شکل جدی خوانده باشد مقصر
یکنند.
معرفیم 
آیا نیلی با وجود اینکه سمت باالیی چون مشاور اقتصادی رئیسجمهور داشته است به کلی
بیتقصیر است؟ تردیدی نیست که وضع موجود پیامد بلندمدت سیاستهای غلطی است که در
زمان خود ثمرات کوتاهمدت داشته است .متاسفانه سیاستپژوهی در ایران بسیار ضعیف و نادر
است و کمتر رخ داده که تحقیقی در مورد پیامدهای یک سیاست به شکل علمی صورت گیرد.
به همین دلیل بیشتر روشنفکران ،نویسندگان و فعاالن سیاسی و اجتماعی دنبال حرفهای کلی
هســتند و حرفهای کلی از این دست که یک نفر در پس پرده همه دولتها بوده برای اذهانی
که به کلیگویی و سادهاندیشی عادت کردهاند جذابیت بسیار دارد .تا وقتی که سیاستپژوهی در
کشــور رواج نیابد سهم درست افراد در کامیابیها و ناکامیها مشخص نخواهد شد و اتهامزنی و
داستانسرایی مجال وسیعی در عرصههای عمومی خواهد داشت.
در عین حال باید به این واقعیت تلخ اشاره کنیم که عموم مردم تصور میکنند که سیاستمداران
چشم به دهان مشاوران میدوزند و هرچه آنها میگویند اجرا میکنند .بله ،سیاستمداران تا وقتی
به قدرت نرسند خود را محتاج مشورت میدانند اما به محض اینکه در مسند قدرت قرار میگیرند
این احتیاج را انکار میکنند .این تصور نادرست و ابلهانهای است که تصور کنیم وقتی یک مشاور
در جلسات دولت صحبت میکند دیگران به شکل هیپنوتیزمشده به سخنان او گوش میکنند و
هرچه او میگوید میپذیرند .واقعیت کامال متفاوت است .حقیقت آن است که همان تنوع عقاید
اقتصادی که در جامعه هست در جلسات نهادهای تصمیمگیری نیز وجود دارد .عالوه بر اینها رقابت
نیز مطرح است .به عنوان مثال کسی که نگران بود روزی نیلی به جای او منصوب شود نهتنها تمام
تالش خود را کرد تا صدای نیلی به جایی نرسد و حرفهای او را وتو کرد ،بلکه ایدههای معکوس
چیزی را که ایشان میگفت دنبال میکرد .نباید از یاد برد آن انسجامی که در تیم اقتصادی دولت
اول آقای روحانی در سال  1392وجود داشت و ایفای نقشی که نیلی در آن سال توانست داشته
باشــد ،مرهون دشواری شرایط بیرونی بوده است .تجربه نشــان داده که هروقت شرایط آنقدر
سخت میشود که مجال خطا کمتر میشود انسجام در تصمیمگیری به رغم پراکندگی و اختالف
دیدگاههای اقتصادی ظاهر میشود که نمونه دیگر آن در ابتدای دولت اصالحات بود .اما به محض
اینکه دوره فراخی فرا میرسد کوسهای اختالف به صدا درمیآید و قدرتنمایی سازمانی مجال
بیشتری در تصمیمگیری مییابد.
به اعتقاد من ،نیلی از یک جهت نیز مقصر است و آن اینکه هرکس باید خط قرمز مشخص،
برجسته و قاطعی داشته باشد و وقتی دید از این خط قرمزها عدول شده هیچ مصلحتسنجی را
نپذیرد و همکاری خود را علنا متوقف کند .این دیدگاه او که حتی اگر بتوان یک درصد برای جامعه
مفید بود باید ماند ،ایده کامال اشتباه و فداکاری بیموردی است که اینک مشخص شده هزینههای
بزرگتری برای جامعه به دنبال داشته است .ترسیم چنین خط قرمز کمرنگی نتیجهای جز این
ندارد که کار مطابق خواست آدمی پیش نمیرود ولی باید هزینههای تصمیمات دیگران را پرداخت.
این دیدگاه که نباید کاری کرد که دولت تضعیف شود نیز سم مهلکی است که پیوسته افراد
بزرگی را در دولتهای مختلف قربانی کرده است و دود آن بیش از هرچیز به چشم دولتی رفته که
اشتباهات بزرگ داشته است .بهترین شفقت برای هر دولتی این است که اگر واقعا به راه خطا رفت
مدیران ممتازش راه خود را جدا کنند تا این پیام به جامعه و نیروهای سیاسی برسد که باید دولت
را تحت فشار گذاشت تا به مسیر درست برگردد .دولت اصالحات قربانی همین مصلحتبینیهای
نادرست شد .اگر نیلی به توصیههای مشفقانه خیرخواهان در سال  1395گوش میکرد و آن را
جدی میگرفت و در آن مقطع از دولت جدا میشد امروزه در کانون اینهمه هجم ه غیرمنصفانه
قرار نمیگرفت.
حال در این وضعیت چرا باید از نیلی دفاع کرد؟ دلیل آن تنها به خاطر خود ایشــان نیست.
اگرچه ایشــان فرد بسیار محترم و زحمتکشی اســت و برای بهروزی جامعه تالش بیمنت و
بیادعایی کرد که قطعا شایســته تقدیر است ،اما مسئله امری فراتر اســت .امروزه در پس این
حمالت تالشی است تا سازوکار اقتصاد بازار به عنوان راهحل ساماندهی فعالیتهای اقتصادی انکار
شــود .این قضیه با متهم ساختن و لکهدارکردن چهرههای مشهور به این جریان انجام میشود.
ِ
خواســت شــوم محقق شود ،کشور باز هم سالهای سال در گره کور
بیم آن میرود که اگر این
توسعهنیافتگی دستوپا زند و زمان بیشتری برای جهتیابی درست و حرکت برای خروج از مدار
توسعهنیافتگی از دست برود.
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آکــادمـی

استعدادی که هیچ خوانده میشود
صدا و سیما با مخاطب خود چه میکند؟

بـهـانـه

صدا و سیما چه چیزی را استعداد میخواند؟ آیا با برنامههای خود به صنعت آموزش کمک میکند یا در خدمت صنعت کنکور است؟ در این مقاله تحلیل محمدرضا کالهی ،جامعهشناس
را میخوانید.

صدا و سیما مدام ،این ســالها بیش از همیشه ،هدف هجوم
نقدهای شــدید از جوانب مختلف بوده است؛ اینکه یکسویه
است ،تریبونش فقط در خدمت یک جناح خاص است و ملی
نیست؛ بیکیفیت و مبتذل است؛ صداقت ندارد؛ محافظهکار است و به اولویتها
و مشکالت اصلی نمیپردازد؛ سانسورگر است و دهها ایراد بزرگ دیگر .صداوسیما
همه اینها هست ،اما در این یادداشت میخواهم از دریافت متفاوتی بنویسم که
چند روز پیش ،با شنیدن یک برنامه رادیویی درباره صداوسیما پیدا کردم.
یک روز سهشــنب ه عصر ،ســاعت چهار تا چهارونیم در حین
رانندگی شنونده برنامهای بودم از رادیو جوان با اجرای کسی به
نام خانم مرادی .برنامه اســم نداشت .من که در طول اجرای
برنامه نتوانستم نام برنامه را متوجه شوم ،بعدا ً در سایت رادیو جوان دیدم که اسم
برنامه «فوق برنامه» است .موضوع برنامه ،مشاوره به نوجوانان بود برای رسیدن به
موفقیت .مشاور برنامه کسی بود که «مهندس حشمت» معرفی شد .برنامه با این
توضیحاتِ پرآبوتاب شــروع شد که چرا بعضی از بچهها موفقاند و بعضی نه؟
بعضیها به سرعت پیشرفت میکنند و برخی کندترند؟ بعد به عنوان مثالهایی
از موفقیت ،توضیح داده شد که مث ًال چرا بعضی از بچهها معدلهایشان  ۱۹و ۲۰
است و بعضی نمرههای خوب نمیآورند؟ چرا بعضی در کنکور رتبههای خوب
دارند ولی بعضی در کنکور موفق نیستند؟ و از این قبیل .اندکی تعجب کردم که
چرا در این برنامه نمره درسی و رتبه کنکور ،عالیترین معیار موفقیت یک نوجوان
تلقی شد؟ این مقدمه ،ذهن مخاطب را به خوبی کنجکاو کرده بود و حاال ،موقع
ورود مهندس حشــمت بود برای معرفی راز موفقیت .خانم مرادی از مهندس
پرسید که چرا بین بچهها چنین تفاوتی هست؟
من هم مثل سایر شنوندگان ،کنجکاوانه موضوع را پی میگرفتم
و مشتاق شنیدن بودم .چرا بین بچهها اینقدر تفاوت هست؟
شناختی پیچیده که میتواند
یک موضو ِع روانشناختی و جامعه
ِ
موضوع بحث و گفتوگوی پرشور و جذابی باشد برای یک برنامه تلویزیونی .من
در ذهن خودم پاســخی را که خودم میتوانستم به چنین پرسشی بدهم مرور
میکردم .تا جایی که به جامعهشناســی مربوط میشود ،بخش مهمی از عدم
موفقیت بچهها نه ناشــی از ناتوانی آنها ،که ناشی از تصور غلطِ رایج از مفهوم
موفقیت ،یا تصور غلط از مسیرهای رسیدن به موفقیت است .یکی از تصورهای
غلط درباره موفقیت آن است که مفهوم موفقیت تا حد زیادی فقط در رفتن به
دانشگاه خالصه شده است .طبیعی است که استعداد و تواناییهای همه بچهها
شــبیه هم نیســت .اینکه کســی در کنکور رتبه خوبی نمیآورد به معنای
بیاستعدادیاش نیست .بعضی از بچهها استعدادشان در کالس و درس نیست و
به روشهای دیگری میتوانند موفق شوند؛ مث ًال ممکن است بتوانند در یک رشته
ورزشی مربی موفقی شوند؛ در یک حرفه خاص ،دوره فنی -حرفهای ببینند و
یک تکنیسین موفق شوند؛ یک مربی موسیقی موفق شوند و دهها و صدها مسیر
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موفقیت دیگر که بیرون از دانشگاه هست .تصور غلطِ دیگر آن است که در همان
مسیر دانشگاه نیز موفقیت منحصر به معدودی رشته خاص تلقی میشود .همه
در آرزوی پزشکی و چند رشته معدود مهندسی هستند .مث ًال حسابداری ،طراحی
لباس و گرافیک رشتههایی با بازار کار خوب و درآمد قابل قبول هستند اما در
دوران دانشآموزی ،به این رشــتهها توجه چندانی نمیشود .یکی از ایرادهای
آموزش در مدرسه آن استکه برنامهای برای آشنایی بچهها با رشتههای مختلف
وجود ندارد .رقابت دانشآموزان بر سر رشتهها ،ناشی از شناخت آنان از رشتههای
مختلف نیست؛ براساس مد روز است .در ادامه همین نکته ،بسیاری از افراد ممکن
است در حوزههای خواندنی و فکری مستعد نباشند اما در رشتههایی که بیش از
خواندن و فکر کردن ،بر مهارتهای بدنی مبتنی اســت ،توانا و مستعد باشند.
رشتههایی که بیشتر با بدن سروکار دارد مثل رشتههای ورزشی یا بازیگری یا
مهارتی دیگر.
بسیاری رشتههای
ِ
ممکن است دســتهبندیهایی که در باال از انواع استعدادها آوردم دقیق و
درست نباشد اما اصل بحث ،اینکه هوش و استعداد ،انواعی دارد و هرکس در
یکی از این انواع برتری دارد ،درست است .باید به همه رشتهها و حوزهها اهمیت
داد تا همه استعدادها و تواناییها در بر گرفته شود .نه اینکه فقط نوع خاصی از
هوش ،معیار هوشمندی و موفقیت تلقی شود و کسانی که انواع دیگری از هوش
دارند ،خود را کمهوش و ناموفق تلقی کنند.
ایراد دیگر ،نحو ه آموزش اســت .در درجه اول ،شــیوه امتحان تســتی که
برای ورود به دانشــگاه اجرا میشود ،به تدریج به همه مقاطع تحصیلی سرایت
کرده اســت .از مهدکودک تا دانشــگاه ،امتحان ورودی وجود دارد و به محض
اینکه حداقل توان خواندن و نوشــتن کسب شود ،این شیوه تستی میشود.
اما امتحان تســتی به ورودیهای مقاطع مختلف محدود نمانده ،در امتحانات
داخلی مدارس هم محوریت با تست و تستزنی است .این شیوه امتحان ،شیوه
تدریس را هم تحت تأثیر قرار داده اســت .در نظام آموزشی ما ،هدف آموزش،
در نهایت نه «یادگیری» ،که «تست زدن» است .چرا که مالک موفقیت ،ورود
به دانشــگاه و به عبارت دیگر قبولی در کنکور اســت که با توانایی تست زدن
حاصل میشــود نه با یادگیریِ عمیق .در این میان ،با شدت گرفتن رقابت بر
سر دانشگاه ،برای باالبردن توانایی تست زدن ،صنعت عظیمی شکل گرفته که
میتوان آن را «صنعت کنکور» ،یا «صنعت تستزنی» نامید« .کنکور» در اینجا
دیگر فقط به معنای امتحان ورود به دانشگاه نیست .کنکور به طور کلی به معنای
آموختن اســت چرا که این صنعت مفهوم «یادگیری» را به «تستزنی» تغییر
داده اســت .صنعتی که با هزار ترفند ،انواع شیوههای تست زدن بدون نیاز به
یادگیــری را آموزش میدهد .این صنعت به کالسهای خصوصی و کتابهای
درسی بیرون از مدرسه محدود نمانده و کلیت مدرسه و روش آموزش را
کمک ِ
بلعیده است .شرکتهای عظیم کنکوری با مدارس وارد مذاکره شدهاند .مدارسی
که وزارتخانه ازشان خواسته امید چندانی به بودجه وزارت نداشته باشند و تا

در مسیر دانشگاه موفقیت منحصر به معدودی رشت ه خاص تلقی میشود .همه در آرزوی پزشکی و چند رشته
معدود مهندسی هستند .حسابداری ،طراحی لباس و گرافیک رشتههایی با بازار کار خوب و درآمد قابل قبول
هستند اما در دوران دانشآموزی ،به این رشتهها توجه چندانی نمیشود.

حد ممکن خودگردان شوند ،ناچار وارد مذاکره شدهاند و نهتنها سیل کتابهای
«کمکدرسی» وارد برنامه آموزشی مدارس شده ،که برنامهریزیِ آموزشی هم در
اختیار شرکتها قرار گرفته است.
انواع و اقســام امتحاناتی که هر ماه و هر ترم دانشآموزان باید بدهند ،و
مبلغهای ریز و درشتی که برای شرکت در این آزمونها پرداخته میشود ،در
چهارچوب صنعت کنکور و در جهت برآورده شدن خواستهای این صنعت
اســت بدون کوچکترین ارتباطی با روشهای علمی آموزش در مدرســه.
نتیجه این روش ،از یک طرف پروارتر شدن شرکتها ،از طرف دیگر افزایش
حجم تنش و استرس در دانشآموزان ،و از سوی دیگر افزایش بار مالی برای
خانوادهها است .پیدا است که دانشآموز و خانواده بازندگان اصلی و شرکتها
برندگان اصلی این بازیاند .فشــاری که روی دانشآموز وارد میشود بسیار
فراتر از استرس امتحان است .این شرکتها هستند که مفهوم «موفقیت»
را در چهارچوب شیوههای خود تعریف میکنند .موفق کسانی هستند که
چهارچوبهای شرکت را احراز کرده باشند؛ یعنی بتوانند تست بزنند .کسی
که در این چهارچوب نگنجد ،نخواهد یا نتواند تست بزند ،کمهوش و ناتوان
و شکستخورده تلقی میشود .بدون اینکه معیارهای موفقیت و شکست،
ربطی به یادگیری عمیق داشــته باشند .معیارهای موفقیت و شکست در
چهارچوب سود شرکتها تعریف میشوند .آنچه که قابل کمی شدن ،تستی
شــدن و فروخته شدن باشد معیار موفقیت خواهد بود و چیزی که در این
چهارچوب نگنجد -یعنی همان یادگیری عمیق  -در موفقیت تأثیری ندارد.
خالصه آنکه راه کم کردن اختالفات ،زیاد کردن و متنوع کردن معیارهای
موفقیت است و پذیرفتن و اهمیت دادن به رشتهها و حوزههای گوناگونی که
با سالیق و عالیق و استعدادهای مختلف سازگار است تا همه سالیق بتوانند
در حوزهای که اســتعداد و عالقه دارند« ،موفق» تلقی شوند .و در کنار این
تنوعبخشی ،باید بر یادگیری عمیق تأکید شود و از آموزشهای صوری که
نظام آموزشی امروز به آن مبتال است دوری شود.
مهندس حشمت شروع به صحبت کرد :اگر برخی از دانشآموزان
موفق نیستند ،عامل اصلی پدر و مادرند که به آنها یاد ندادهاند
چطور باید درس بخوانند .ما فقط از دانشآموز خواستهایم نمره
خوب بگیرد اما به او نگفتهایم چگونه؟ راهحل موفق شدن دانشآموز آن است که
به او یاد بدهیم چگونه باید درس بخواند .راه موفقیت دانشآموز آن است که به
او یاد بدهیم درست درس بخواند .این حرفها کمی برای من عجیب بود .این
حرفها همان روشهای غلطی است که موفقیت را در نمره خالصه میکند .گویا
مهندس حشمت هم از دانشآموز میخواست که نمره بهتری بگیرد و از نظر او
مشکل فقط آن بود که دانشآموزان راه رسیدن به نمره خوب را بلد نیستند .و
کمی عجیب بود که مخاطب هدفِ اصلی مهندس حشمت ،نه خود دانشآموزان،
نه نظام آموزشــی غلط حاکم بر مدرســه ،نه شــرکتی شــدن آمــوزش ،نه
سیاستگذاران آموزشی ،که پدر و مادرها بودند.
خانم مرادی پرسید :خب ،راه درست درس خواندن چیست؟ اینجا ،نقطه
اوج برنامــه بود .جایی که پس از این همه مقدمات و تأکید بر «ناموفق بودن»
برخی از دانشآموزان ،و ابراز تأسف از این عدم موفقیت ،از کلید جادویی رسیدن
به موفقیت (بهعبارت دیگر ،کلید جادویی رسیدن به نمره خوب) رونمایی میشد.
مهندس حشــمت ،صریح و روشن در یک جمله قاطع گفت :راه درست درس
خواندن را ما به دانشآموزان یاد میدهیم؛ در «بستههای معلم خصوصی» .من
هاجواج مانده بودم که بسته معلم خصوصی دیگر چیست؟ و مهندس حشمت
توضیح داد که مجموعهای ســیدی اســت که پدر و مادرها باید پول بدهند و
بخرند .معلوم شد که چرا پدر و مادرها مخاطب اصلی مهندس حشمت هستند.
چون پول در جیب آنها اســت .و معلوم شــد که چرا از فساد عظی ِم ناشی از
شــرکتمحور شدن آموزش حرفی زده نمیشود؛ چون خود مهندس حشمت

4

نماینده یک شرکت بود .مهندس حشمت نه «مشاور» که «بازاریاب» شرکتی بود
به نام «معلم خصوصی» .نهتنها شرکت معلم خصوصی ،نهتنها مهندس حشمت
که کل برنامه رادیوییای که من میشنیدم ،بخشی از حیلهاي بازاریابانه بود نه
برای ارتقای کیفیت پرورش نوجوانان ،که برای افزایش ســود شرکت .در نیم
ســاعت برنامه ،مهندس حشمت با زبان و ادبیاتی که هیچ نشانی از شخصیت
مهندس یا یک چهره دانشگاه متخصص در امر آموزش کودکان نداشت و بیشتر
به ادبیات بنگاهداران معامالت مسکن شبیه بود« ،بسته معلم خصوصی » را ترویج
کرد و خانم مرادی ،دمبهد ِم او داده بود تا همکار و همراهش در فروش محصولش
باشــد .رادیوی جمهوری اسالمی ایران مدتِ نیم ســاعت ،بازاریابی را به جای
مشــاوره به مخاطبش فروخت .آن هم درباره حساسترین موضوع ممکن ،که
آموزش و پرورش کودکان این سرزمین است.
بعدا ً موضوع را با دوستانی که با رادیو سروکاری دارند در میان گذاشتم
و فهمیدم که این ،نه یک اســتثنا که یک رویه کامــ ً
ا جاافتاده در رادیو
است .ساعتهایی که به نام برنامه رادیویی ،در واقع تبلیغ به خورد مخاطب
داده میشــود« .مخاطب» در نظر گردانندگان چنین برنامههایی به چه
معنا است؟ چه ارزشی دارد؟ وقت مخاطب چه ارزشی دارد؟ مسئله خیلی
فراتر از وقت مخاطب اســت .برنامه مهندس حشمت ،آموزش و تربیت و
«وجود» کودکان این سرزمین را خرج جیب شرکتدارها میکند .تربیت
چه ارزشــی دارد؟ البته رادیو هم هزینــه دارد و باید بچرخد .اما اص ً
ال کل
رادیو برای چیست؟ چرا باید دهها شبکه رادیویی داشته باشیم؟ و سپس
ساعتهای برنامهها را در خدمت شرکتها قرار دهیم تا ذهن و زندگی و
وجود مخاطبان خود را به پول تبدیل کنند؟
صدا و سیما مورد نقد بوده که یکسویه است ،تریبونش فقط در
خدمت یک جناح خاص است و ملی نیست؛ بیکیفیت و مبتذل
است؛ صداقت ندارد؛ محافظهکار است و به اولویتها و مشکالت
اصلی نمیپردازد؛ سانسورگر است و دهها ایراد بزرگ دیگر .صداوسیما همه اینها
هست ،اما بسیار بیش از اینها است .صدا و سیما فروخته شده است اما نه به.
صداوسیما به «پول» فروخته شده و به «پول» سرسپرده است .به همین سادگی.
صدا و سیما به ســوگیری برنامههای خود بسیار حساس است .بسیاری از
افراد اجازه حضور در تلویزیون ندارند .صداوسیما با دقت و حساسیت بسیار زیاد،
کسانی را که اجازه دارند از این تریبون سخن بگویند کنترل میکند .فهرست
بلندی از «ممنوعالتصویرها» در صداوسیما وجود دارد .اما مهندس حشمت جزو
چنین فهرستی نیست .در این برنامه شنیدم که اگر پول بدهی ،از صدا و سیما
تریبون خواهی گرفت تا نیم ساعت اغفال کنی؛ نه مردم عادی را ،نه قشر مذهبی
را ،نه مخاطبان بیاطالع را؛ میتوانی پول بدهی تا کودکان دبستانی و نوجوانان
دبیرستانی را اغفال کنی.

5

در نظام آموزشی
ما ،هدف آموزش،
در نهایت نه
«یادگیری» که
«تست زدن» است.
چرا که مالک
موفقیت ،ورود
به دانشگاه و به
عبارت دیگر قبولی
در کنکور است که با
توانایی تست زدن
حاصل میشود نه
یادگیری عمیق
ِ
با

نکتههایی که باید بدانید
[تا جایی که به جامعهشناسی مربوط میشود ،بخش مهمی از عدم موفقیت بچهها نه ناشی از
ناتوانی آنها ،که ناشی از تصور ِ
غلط رایج از مفهوم موفقیت ،یا تصور غلط از مسیرهای رسیدن
به موفقیت است.
[با شدت گرفتن رقابت بر سر دانشگاه ،برای باالبردن توانایی تست زدن ،صنعت عظیمی
شکل گرفته که میتوان آن را «صنعت کنکور» ،یا «صنعت تستزنی» نامید« .کنکور» صنعت
مفهوم «یادگیری» را به «تستزنی» تغییر داده است.
[رادیوی جمهوری اسالمی ایران ِ
مدت نیم ساعت ،بازاریابی را به جای مشاوره به مخاطبش
فروخت .آن هم درباره حساسترین موضوع ممکن ،که آموزش و پرورش کودکان این سرزمین
است.
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آکــادمـی

آیندهای مش ّوش« :اعتماد»ی سست

رواج شبه بحران در غیبت اعتماد

بـهـانـه

کارکرد اعتماد عمومی در جامعه چیست و مسیر توسعه با بود و نبود آن به چه سمت و سویی میرود؟
این تحلیل را در مقاله پیشروی بخوانید.

احمد بخارایی
عضو هیئت علمی دانشگاه
و مدیر گروه مسائل و
آسیبهای اجتماعی در
انجمن جامعهشناسی ایران

چرا باید خواند:
جامعهشناسان درباره
اعتماد عمومی و تاثیر
آن بر روند توسعه
اقتصادی چگونه
میاندیشند؟پاسخ
این پرسش را در مقاله
زیر بخوانید.
مهمنیستکه
بحثکنیمتوسعه
سیاسیبرتوسعه
اقتصادی ،مقدم
است یا بالعکس،
بلکه مهم این است
کهبپذیریمتوسعه
سیاسی به درک
و آرامش نیازمند
است و چنین درک و
آرامشی تنها در سایه
برقراری اعتماد میان
نظام سیاسی و مردم
حاصل میشود
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وجود «اعتماد اجتماعی» در یک جامعه همانند وجود بافتهای مستحکم
در بدن است که اگر نباشد کارکرد سالم اجزای بدن مختل میشود .اعتماد
اجتماعی که در جامعهشناسی جزو سرمایه اجتماعی قلمداد شدهاست در سه
ســطح خرد ،میانه و کالن قابل تحقق است که هریک مکمل دیگری است.
اعتماد افراد به همدیگر و نیز اعتماد اعضای جامعه به ســازمانها و باالخره
اعتماد به ساختارها از اجزای اعتماد اجتماعیاند .از سوی دیگر هر جامعهای
در ســودای رشد و توسعه اســت و عقب ماندن از قافله رشد جهانی موجب
سرخوردگی و وابستگی و افزایش آسیبهای اجتماعی در جامعه خواهدشد.
وقتی ســخن از توســعه به میان میآید انواع آن نظیر سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی قابل تامل میشــوند .در حوزه جامعهشناسی توسعه همواره این
پرســش مطرح بودهاست که کدامیک از انواع توسعه بر دیگری تقدم دارد و
ضروری است که ابتدا تحقق یابد .مهم نیست که بحث کنیم توسعه سیاسی بر
توسعه اقتصادی مقدم است یا بالعکس ،بلکه مهم این است که بپذیریم توسعه
سیاسی به درک و آرامش نیازمند است و چنین درک و آرامشی تنها در سایه
برقراری اعتماد میان نظام سیاسی و مردم حاصل میشود.
در تعریف اعتماد اجتماعی به وجود شاخصهایی مانند انسجام اجتماعی،
جامعه مدنی و اطمینان نسبت به آینده اشاره شدهاست حال آنکه همه این
شاخصها در گرو وجود فضای نسبتا امن اقتصادی است .نمیخواهم بگویم
که توسعه اقتصادی مقدم بر توسعههای اجتماعی و سیاسی است بلکه این سه
نوع توسعه در یک رفت و برگشت دایمی نسبت به هم ،علت و معلول هستند
و بر هم اثرگذارند اما توسعه اقتصادی دارای جایگاه ویژهای در تحقق انواع دیگر
توسعه در جامعه است .به نظر میرسد شرط الزم برای تحقق توسعه اقتصادی،
وجود «اعتماد» دولتمردان به مردم اســت به گونهای که تبعیض و رانت به
حداقل ممکن رسیدهباشد و همه افراد الیق صرفنظر از اعتقاد و قومیتشان
به مشــارکت فراخوانده شوند .مالحظه میشود که ســه عنصر «عدالت»،
«ایدئولوژیزدایی» و «مشارکت» به ترتیب در سه حوزه توسعه «اقتصادی»،
«سیاسی» و «اجتماعی» دارای ارتباط تنگاتنگ برای تحقق توسعه واقعی در
جامعه است .جامعه ایران در حال حاضر به «علت» درجا زدن در مرحله گذر
از توســعهنیافتگی به توسعهیافتگی به «دلیل» وجود باورهایی در بخشی از
فرهنگ که همسو با توسعه نیست حال و هوای خوبی ندارد و میتوان گفت
که یک «شبهبحران» در حوزه اعتماد اجتماعی وجود دارد .وجود این مسئله
در جامعه ،ریشــه در نظامی دارد که به جای ترویج ارزشهای مالزم توسعه
سیاسی یعنی ارزشهای دموکراتیک به تعمیق ارزشهای سنتی که با نظام
نوین جهانی همسو نیست همت میگمارد فلذا نتیجه این عملکرد معیوب
در حوزه اقتصاد متجلی میشود به گونهای که با کاهش اعتبار و ارزش پول،
مردم سعی میکنند نقدینگی خود را با تبدیل به طال یا ارزهای رایج در دنیا از
خطر سقوط ،مصون نگاه دارند .در اینجا عدم اعتماد به نظام بانکی و سیستم
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اقتصادی مشهود است .از سوی دیگر ،وجود اقتصاد دولتی که رقابت واقعی در
بخش خصوصی را برنمیتابد و «خصولتی» را به جای «خصوصی» مینشاند،
اعتماد را از تولیدکننده سلب میکند همانگونه که اعتماد در بخشهای دیگر
نظیر اعتماد دانشجو نسبت به آینده شغلی و اجتماعیاش ،مخدوش شدهاست.
بدون شک وقتی که زنجیره «اعتماد» گسسته میشود حلقههای پراکنده این
بیاعتمادی در حوزههای اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی به صحنه میآیند
همانگونه که در دیماه  ۹۶اعتراضات مردم دارای ریشههای متنوع اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی بود یعنی هم اعتراض به «معیشت» بود و هم اعتراض به
وجود تبعیض و رانت و ایضا وجود ژنهای برتر!
جامعه مدنی ضعیف ،دارای کماعتمادی و بافتهای نامستحکم اجتماعی
اســت و در این جامعه ،سازمانهای مردمنهاد هم کمرمق هستند و بار اصلی
حل مشکالت بر دوش دولتی است که خود کم و بیش با معضل مشروعیت
مواجه اســت .در چنین جامعهای به جای وجــود پیوند ارگانیک و پویا بین
نهادهایش ،یک نوع پیوند مکانیکی آن هم به صورت ناقص در بین نهادهایش
برقرار است به گونهای که نهادهایش مستقل از همدیگر عمل میکنند و گاه
سعی دارند عملکرد دیگری را خنثی کنند! در جامعهای که نهادهایش احساس
خودمختاری میکنند ســخن از «اعتماد اجتماعی» یک امر ذهنی و صرفا
«مطلوب» است اما امر «ممکن» دارای شرایط الزم و کافی است که در جامعه
ما کمتر مشاهده میشود پس «اعتماد اجتماعی» با یک «شبهبحران» مواجه
است .در جامعهای که «قانون» تفسیرپذیر شود و در جامعهای که قوانین مبارزه
با قاچاقش بارها و بارها اصالح و تصویب شدهباشد اما قاچاق ،گسترده شدهباشد
«قانونگرایی» بیمعناســت پس «اعتماد» هم راهی به این جامعه ندارد .در
جامعهای که حدودا  ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی بانکهایش باشد اما
 ۸۸درصد این نقدینگی با عنوان «شبهپول» متعلق به مردمی باشد که به امید
دریافت بهرهای حدود  ۲۲درصد در سال ( ۳۳۰هزار میلیارد تومان) هستند
و فقط  ۱۲درصد این نقدینگی «پول پرقدرت» اســت و از سوی دیگر طبق
استانداردهای بینالمللی ،حداکثر  ۵۰درصد نقدینگی بانکها میتواند شامل
مبالغ ســپردهگذاری مردمی باشد و نیز در نظام اقتصادیای که بانکهایش
مجبور هستند بیش از تمام نقدینگی خود (همان  ۱۸درصد معادل  ۳۰۶هزار
میلیارد تومان) را بابت ســود سپردهگذاران بپردازند و نهایتا مجبور میشوند
بیش از  ۵۰درصد نقدینگی خود را به دالالن و برجسازان در تهران بسپارند تا
بتوانند سود سپردهگذاران را بپردازند ،طبیعی است که شنیدهشود حدود ۲۰
تا  ۳۰میلیارد دالر نزد مردم و در خانههاســت یعنی به طور متوسط مبلغی
حدود  ۳۰۰هزار میلیارد تومان معادل کل نقدینگی واقعی بانکهای کشــور
موسوم به «پول پرقدرت»! اینها همه گویای وجود یک «شبهبحران» موسوم
به «اعتماد اجتماعی» است که آغازگر بحرانهای بعدی نظیر هویت ،مشارکت،
نفوذ ،توزیع ،یکپارچگی و نهایتا بحران مشروعیت است.

 ...............................آینده ما ...............................

زخمکاری

مقابله با بیکاری با معماهای جدیدی
مواجه شده است

نرخ بیکاری شــاخصی اقتصادی است که
آثار اجتماعی آن بیش از ســایر شاخصها
خودنمایی میکند .نرخ بیکاری در آمارهای
مربوط به تابستان امسال به سوی افزایش گام
برداشته و زنگ خطر جدیدی را برای اقتصاد
ایران به صدا درآورده است .افزایش متقاضیان
کار با توجه به ورود متولدان دهه  60از دانشگاه
به بازار کار ،قرار بود با تقویت سرمایهگذاری
و رشــد اقتصادی در پسابرجام پوشش داده
شــود اما حاال که با خروج آمریکا از برجام،
تحریمهای یکجانبه ظاهر شــده ،مقابله با
بیکاری به معماهای بزرگی برخورد کرده است.

عکس :رضا معطریان

آینده ما

جنگ با بیکاری

بازار کار با دو تهدید جدی مواجه شده است که سرنوشت نرخ بیکاری را تغییر خواهد داد
محمدعدلی
دبیر بخش آینده ما

چرا باید خواند:
از هر فارغالتحصیل
دانشگاهی جویای کار،
یک نفر بیکار مانده
است .چشمانداز بازار
کار در سالهای پیش
رو این شرایط را بدتر
خواهد کرد؟

8.6
درصد
هدفگذاری نرخ
بیکاری در برنامه
ششم
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در میان شاخصهای اصلی اقتصادی ،نرخ بیکاری کمترین نوسان را
طی ســالهای اخیر تجربه کرده است .ثبات نرخ بیکاری در محدوده 12
درصد اما فضیلتی برای این شاخص اقتصادی -اجتماعی به حساب نمیآید
چه اینکه مفهوم آن شکست خوردن سیاستهای اشتغالزایی و رساندن
این شــاخص به منطقه تکرقمی است .آنچه در برنامه توسعه به عنوان
هدف برای مقابله با بیکاری تعیین شــده با رســیدن نرخ بیکاری به زیر
 10درصد معنا پیدا میکند اما فضای اقتصاد کالن ،نشانهای برای بهبود
وضعیت این شاخص ،نمایان نساخته است.
هرچند همیشه سیاستهایی برای اشتغالزایی در کشور جاری است و
منابعی برای آن در نظر گرفته میشود اما اقتصاددانان تنها یک مسیر برای
اشتغالزایی میشناسند و آن افزایش تولید ناخالص داخلی است .شاخص
نرخ رشد اقتصادی که نشاندهنده میزان تغییر در تولید ناخالص داخلی
است نیز زمانی تقویت میشود که سرمایهگذاری در اقتصاد ،افزایش یابد.
با این تعریف میتوان برآورد کرد که مسیر اشتغالزایی با ناهمواریهای
جدیدی مواجه شده است که رسیدن به اهداف کاهش بیکاری را دشوار
میسازد .اولین نشانههای افول نرخ رشد اقتصادی در آمارهای بانک مرکزی
مربوط به تولید ناخالص داخلی در بهار امسال نمایان شده است .این آمارها
نشــان میدهد که نرخ رشــد اقتصادی پس از دو سال افزایش ،بار دیگر
به عقب بازگشته اســت .دلیل عقبگرد در تولید ناخالص داخلی ،تکرار
تاریخ بعد از  6سال اســت .تحریمهای اقتصادی بار دیگر سر برآوردهاند
و بزرگترین تهدید برای سرمایهگذاری و تولید به شمار میآیند .همان
اتفاقی که در ابتدای دهه  90رخ داد و تولید را به کام مرگ کشــید ،بار
دیگر خودنمایی کرده اســت تا تهدیدی برای رشد اقتصادی و به تبع آن
اشتغالزایی باشد .در سال  91رشد اقتصادی به منفی  6.8درصد تنزل کرد
و پس از آن نیز شاخص رشد اقتصادی تا قبل از امضای برجام نتوانست از
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محدوده صفر خارج شــود .در سال  1395بود که به واسطه اجرای برجام
و افزایش صادرات نفت ،نرخ رشد اقتصادی به رکورد  12.5درصد رسید.
در سال  96نیز نرخ رشد  3.7درصدی برای اقتصاد به ثبت رسید .در این
دو ســال با وجود افزایش نرخ رشد اقتصادی ،نرخ بیکاری چندان کاهش
نیافت که دو دلیل برای آن میتوان متصور بود .اولین دلیل به افزایش تعداد
متقاضیان کار با توجه به ورود موج جدیدی از متولدان دهه  60به بازار کار
پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه ،برمیگشت .آمارهای بازار کار نشاندهنده
افزایش جمعیت فعال و جویای کار در دو سال گذشته است .بخش قابل
توجهی از افراد واردشده به بازار کار توانستهاند شاغل شوند اما تعدادی از
آنها نیز به جمعیت بیکاران پیوستهاند .تعداد بیکاران در سالهای اخیر
از  2میلیون و  700هزار نفر به بیش از  3میلیون و  300هزار نفر رسیده
است اما نرخ بیکاری به دلیل بزرگ شدن جمعیت حاضر در بازار کار تغییر
چندانی نکرده اســت .دلیل دوم که فعاالن اقتصادی از آن یاد میکنند
به فعال شدن ظرفیت خاموش کارگاهها و کارخانهها در دوران پسابرجام
بازمیگردد .فعاالن اقتصادی معتقدند که در دو ســال  95و  ،96عموما
بخش نفت و صنایع بزرگ فعال شدهاند که ظرفیتهای خاموش داشتهاند
به این مفهوم که کارگران این بخشها در زمان رکود ،تعدیل نشده بودند
و با بازگشت رونق نیز کارگر جدیدی جذب نکردهاند .فعال شدن صنایع
کوچک و متوسط نیز به همراه ایجاد رونق در بازار مسکن موجب شد تا
بخشــی از جمعیت واردشده به بازار کار به شغل برسند تا نرخ بیکاری با
وجود افزایش قابل توجه متقاضیان شغل ،تغییر نکند.
این بار اما تهدیدهای چندجانبهای حول شاخص بیکاری ایجاد شده
است .بازگشت تحریمها به کاهش سرمایهگذاری منجر شده و بالفاصله در
تولید ناخالص داخلی فصل بهار  97خود را نشان داده است .طبق گزارش
بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال  1.7درصد بوده است که

نرخ بیکاري جمعیت فارغالتحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی در سال
 ،1396براي گروه «مردان و زنان» در کل کشور  19.4درصد ،براي گروه مردان
 13.5درصد و براي گروه زنان  30.4درصد بوده است.

بخش عمده آن ناشی از رشد قیمت نفت در این دوره زمانی است .جزئیات
این آمار از منفی شدن نرخ رشد صنعت حکایت دارد .شاخصهای مربوط
به فضای کسب و کار نیز طبق پایش ملی شاخص کسب و کار در وضعیت
نامطلوبی قرار دارد .با این حساب نهتنها چشمانداز روشنی برای افزایش
اشــتغالزایی در سال جاری وجود ندارد ،که دشواریهای فضای کسب و
کار و رکود ناشی از تحریم میتواند به کاهش جمعیت شاغل دامن بزند.
از طرف دیگر ورودیها به بازار کار همچنان در مسیر رشد قرار دارند4.8 .
میلیون دانشجو در کشور چشمانتظار ورود به بازار کار هستند.
نرخ بیکاری در سال  12.1 ،1396درصد بوده است .طبق نرخ اعالمی
مرکز آمار ،شاخص بیکاری سال گذشته ،نسبت به سال  1395معادل 0.3
درصد کاهش داشته است .نرخ بیکاری جوانان  15تا  29ساله در سال ،96
 25.3درصد اعالم شده؛ یعنی از هر چهار جوان ،یک نفر بیکار بوده است.
نرخ بیکاری در بهار امســال نیز مانند ســال  96بوده و عدد 12.1
درصد را نشــان میدهد .همچنین  41.1درصد از جمعیت ده سال و
بیشتر کشور فعال بودهاند ،که نسبت به بهار سال گذشته ،نیم درصد
افزایش را نشان میدهد .در بهار امسال جمعیت بیکار کشور ،نزدیک 45
هزار نفر کاهش داشته و به سه میلیون و  322هزار نفر رسید .همچنین
جمعیت شاغالن ده ساله و بیشتر کشور در بهار امسال ،نسبت به سال
گذشــته و در همین دوره 756 ،هزار نفر افزایش داشته است .میزان
بیکاری جوانان ،یعنی  15تا  29ســالهها نیز 25.5 ،درصد بوده است.
آخرین آماری که از شاخص بیکاری اعالم شده متعلق به تابستان امسال
بوده است .در فصل دوم امسال 12.2 ،درصد از جمعیت فعال (شاغل
و بیکار) بدون شغل بودهاند که  0.7درصد افزایش را نسبت به تابستان
 96و یک درصد افزایش را نسبت به بهار  97نشان میدهد .در این آمار،
 237هزار نفر به جمعیت بیکاران کشــور اضافه شده و به  3میلیون و
 326هزار نفر رسیده است .جمعیت فعال کشور در رده باالی ده سال
نیز 40.9 ،درصد بوده است.
JJاهدافی که به آن نمیرسیم
طبق برنامه ششم توسعه که از سال  1396شروع شده و تا سال 1400
تــداوم خواهد یافت ،نرخ بیکاری باید بــه  8.6درصد کاهش یابد .مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،رشد اقتصادی ایران در سال  97را
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منفی  0.5درصد و در سناریویی بدتر ،منفی  2.8درصد برآورد کرده است.
14.3
 13.7مرکز برای ایران  98نیز ،منفی  3.8در
بینیشده اقتصادی این
رشد پیش
12.9
میزان تنزل در تولید12.6
سناریوی اول و منفی  5.5در سناریوی دوم است .اين
ناخالص داخلی اثر خود را روي نرخ بيكاري خواهد گذاشت.
JJوضعیت اشتغال تحصیلکر دهها
االن  12.5میلیون نفر فارغالتحصیل دانشــگاهی در کشــور حضور
دارنــد که بخش زیادی از این جمعیت درسخوانده بیکار اســت .طبق
آخریــن برآورد وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی ،نزدیک به  43درصد
فارغالتحصیالندانشگاهیبیکارهستند.
 15.6درصــد از جمعیت  80میلیون نفری ایــران فارغالتحصیالن
هرمزکان نفر به جمعیتسمنان
هســتند .در مرکزی
شمالی
خراسان
ســال  96بیش از  424هزار
دانشــگاهی
فارغالتحصیالن کشــور اضافه شــد .از این تعداد تقریبا  385هزار نفر به
جمعیت شــاغالن و بیش از  39هزار نفر به بیکاران اضافه شد .آمارهای
اعالمشده از ســوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که
نرخ بیکاري جمعیت فارغالتحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی در سال
 ،1396براي گروه «مردان و زنان» در کل کشور  19.4درصد بوده است.
این شــاخص برای مردان  13.5درصد و براي زنــان  30.4درصد برآورد
شده است.
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ی بگیران
JJبیم ه بیکار 
یکی از شاخصهایی که تعداد بیکارشدهها را نشان میدهد ،جمعیت
دریافتکنندگان بیمه بیکاری است .کارگرانی که به طور قانونی مشغول
به کار میشوند و کارفرما برای آنها بیمه در نظر میگیرد ،پس از بیکاری
میتوانند طبق قانون بیمه بیکاری دریافت کنند و تا چند ماه پایه حقوق
دریافت کنند .تعداد افراد طالب بيمه بيكاري از  198هزار و  776مورد در
44
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سال  95به  207هزار و  621نفر در سال  96رسيد.
از ميان افراد بيكاري كه در ســال  96از بيمه بيكاري استفاده كردند،
 146هــزار و  705نفر مرد و  61هزار و  201نفر زن بودند كه اين ميزان
نسبت به سال  95با يك افزايش  10هزار نفري جمعيت زنان بهرهمند از
بيمه بيكاري همراه بود ،به عبارت ديگر براساس آمار بيمه بيكاري سال ،95
146هزار و  402مرد و  52هزار و  71زن از بيمه بيكاري استفاده كردند.
کارگر و کارمندي كه بيكار شده است ،نزديك به  55درصد از دريافتي
سابقش را در دوران بيكاري تحت عنوان بيمه بيكاري دريافت ميكند .اگر
كســي كه كارش را از دســت داده است متأهل باشد ميتواند به ازاي افراد
تحت تكفل حداكثر تا  4نفر ۱۰ ،درصد به ميزان بيمه بيكارياش اضافه كند.
دنيــاي بيمه بيكاري براي مجردها با متأهلها متفاوت اســت .زمان
حداكثري استفاده از بيمه بيكاري براي مجردها  36ماه است و براساس
حســاب و كتابهاي بيمه بيكاري ،مجردهايي که  ۶تا  ۲۴ماه حق بیمه
پرداخت کرده باشند تا  ۶ماه ۲۵ ،تا  ۱۲۰ماه پرداختی حق بیمه تا  ۱۲ماه،
 ۱۲۱تا  ۱۸۰ماه حق بیمه پرداختی تا  ۱۸ماه و همچنين مجردهايي كه
 ۱۸۱تا  ۲۴۰ماه حق بیمه پرداخت کرده باشند تا  ۲۶ماه و  ۲۴۱ماه به باال
تا  ۳۶ماه بیمه بیکاری دریافت میکنند .اما خانمها و آقايان متأهل اگر  ۶تا
 ۲۴ماه حق بیمه پرداخت کرده باشند تا  ۱۲ماه ۲۵ ،تا  ۱۲۰ماه پرداختی
حق بیمه تا  ۱۸ماه ۱۲۱ ،تا  ۱۸۰ماه حق بیمه پرداختی تا  ۲۶ماه و اگر
 ۱۸۱تا  ۲۴۰ماه حق بیمه پرداخت کرده باشند تا  ۳۶ماه و پرداخت حق
بيمه به مدت  ۲۴۱ماه به باال تا  ۵۰ماه بیمه بیکاری دریافت میکنند .به
عبارت ديگر حداكثر زمان استفاده از بيمه بيكاري براي مجردها  3سال و
براي متأهلها  4سال و  2ماه است.
JJاشتغالزایی در روستاها
سال گذشته دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا  1.5میلیارد
دالر از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیالت برای اشتغالزایی
در روستاها هزینه کند .این موضوع در بودجه سالیانه طراحی شد و وزارت
کار اجرای آن را به دست گرفت .آمارها نشان ميدهد بيش از  16ميليون
و  400هزار نفر در روستاها زندگي ميكنند كه از اين تعداد  535هزار و
 724نفر بيكارند .بر همين اساس نرخ بيكاري روستايي  7.6درصد اعالم
شده است .طرح توسعه اشتغال فراگير روستايي با هدف جلوگیری از کوچ
اجباری روستاییان به شهرها کلید خورده و تسهیالتدهی آن ادامه دارد.
عالءالدین ازوجی مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار تاكيد ميكند كه اگر
ميخواهيم روستاها خالي از سكنه نشوند منابع طرحهاي اينچنيني را بايد
به شكل پيدرپي تمديد کنیم تا همه كشور از نتيجه آن بهرهبرداري کنند.
طبــق اعــام وزارت کار حــدود  250هزار طرح تا آبان امســال به
دستگاههاي اجرايي ارسال شده است .از اين میان  180هزار طرح توسط
دســتگاههاي اجرايي تاييد شده كه بالغ بر  68هزار ميليارد تومان منابع
درخواستي آنهاست .كميته فني  131هزار طرح را تاييد كرد كه تامين
اعتبار اين طرحها به  17هزار ميليارد نياز داشت .بانكهاي عامل هم بيش
از  55هزار طرح را تاييد كرده كه بيش از  7هزار ميليارد تومان براي آن
اعتبار اختصاص داده شده است .بر اساس برآوردهاي اوليه وزارت کار360 ،
هزار فرصت شغلي در اين مرحله ايجاد خواهد شد اما الزاما این عدد روي
كاغذ محقق نخواهد شد.
طبق گفته ازوجی ،براي ايجاد هر شغل در اين طرح بين  100تا 150
ميليون تومان به شكل حداكثري اعتبار تخصيص شده است اما آمارهاي
اســتانها ميگويد تاكنون به شكل ميانگين  47ميليون تومان براي هر
شغل هزينه شده است.

بخشي از بنگاههاي ما تا امروز ،نيمهفعال و تقريبا تعطيل شدهاند .بخشي ديگر هم به زودي به اين سرنوشت دچار ميشوند .در سال آينده،
فروش بنگاهها به يكسوم فروش آنها در سال  96خواهد رسيد .وقتي فروش يك بنگاه تا اين حد كاهش پيدا ميكند طبيعي است كه اولين
راهي كه كارفرما براي حل بحران فروش خود پيدا ميكند ،تعديل نيرو است.

سیل بیکاران به اقتصاد حمله خواهد کرد

موانع کسب و کار اجازه نمیدهد جوانها دست به نوآوري بزنند
خطــر بيكاري خيلي جديتر از چيزي اســت كه
احتماال در تصور ما وجود دارد .ســاالنه حدود يك
ميليون فارغالتحصيل دانشــگاهي به بازار كار پمپاژ
ميشود .اين در حالي است كه در حال حاضر و طبق
آخرين آمار 4 ،ميليون و  800هزار نفر هم در دانشگاه
مشغول به تحصيل هستند .در كنار اين اعداد ،بيش
از  3ميليون و  200هزار نفر بيكار در اين كشور وجود
وحيد شقاقي شهري
دارند كه هيچ شــغلي ندارند و از طرفي بين  2تا 3
اقتصاددان
ميليون نفر هم بيكار به عنوان حاشي ه دور و نزديك
نرخ بيكاري اعالم شــدهاند ،به اين معنا كه اين افراد
اگرچه فاقد شغل نيستند اما شــغل پايدار ندارند و به صورت موقتي يا پارهوقت به
كار مشــغولاند .جمع اين اعداد به ما چه ميگويد؟ در يكي ،دو سال آينده عمال با
يك سيل بيكاري  10ميليون نفري در بازار كار مواجه خواهيم شد ،سيلي كه ديگر
مهارشدنينيست.
امروز شرايط بدتر از ســابق هم شده است .قبل از تحريمها ميگفتيم اگر رشد
اقتصادي كشور به باالي  8درصد برسد ميتوانيم اميدوار باشيم كه با خروج از ركود
در بازار تا حدودي گشايش حاصل شود و جذب بخشي از اين نيروي فارغالتحصيل و
جوياي كار كليد بخورد اما امروز شرايط فرق كرده است.
تحريمها وخامت بيكاري در كشور را تشديد خواهد كرد چرا كه پيشبيني ميشود
رشد اقتصادي بين  -0.5و  -2.5باشد .در چنين شرايطي هم تشكيل سرمايه ثابت
ناخالص رخ ميدهد و هم ميزان ســرمايهگذاري خارجي در كشور پايين میآید و
وضعيت نگرانكنندهاي براي ســال آينده ايجاد خواهد كرد .از طرف ديگر متاسفانه
در بخش خصوصي ما هم هيچ تحول جدي در سالهاي اخير صورت نگرفته است.
فضاي كسب و كار همان است كه بود و هيچ بهبودي به خود نديد .بخش خصوصي
هنوز كه هنوز است سهم درستي در اقتصاد كشور ندارد و براي پيشروي نهفقط در
اشتغالزايي بلكه در هر حوزهاي با هزار يك مانع مواجه ميشود.
از ســال  84مثال كشــور در تالش اســت كه اصل  44را اجرا كند؛ تالشهاي
بينتيجهاي كه توانسته كمتر از  15درصد اقتصاد كشور را به بخش خصوصي واقعي
بسپارد .حتي ميتوان گفت كه بخش خصوصي واقعي هنوز حتي شكل نگرفته است.
در حال حاضر تنها يكي ،دو نهاد مهم بخش خصوصي مثل اتاق بازرگاني و اتاق تعاون
داريم كه متاسفانه اين نهادها هم به نحوي رگههايی از دولت در آنها وجود دارد.
بخشي از بنگاههاي ما تا امروز ،نيمهفعال و تقريبا تعطيل شدهاند .بخشي ديگر هم
به زودي به اين سرنوشت دچار ميشوند .در سال آينده ،فروش بنگاهها به يكسوم
فروش آنها در ســال  96خواهد رســيد .وقتي فروش يك بنگاه تا اين حد كاهش
پيدا ميكند طبيعي اســت كه اولين راهي كه كارفرما براي حل بحران فروش خود
پيدا ميكند ،تعديل نيرو اســت .سال آينده سال سختي براي جوانان كشور است.
اوضاع بازار كار ما با شرايط خطرناكي مواجه خواهد شد .شرايط وخيمي كه هم نرخ
بيكاري را تشــديد ميكند ،هم به قشر تحصيلكرده فشار مضاعفي ميآورد و آنها
را از صحنه اقتصادي كشور حذف ميكند .اما آيههاي نحس را خوانديم ،خطرات را
گفتيم و تهديدهايمان را كرديم .سوالي كه در اين ميان مطرح ميشود احتماال اين
است كه راه چاره چيست؟ آيا كشور در مسير اصالح اين شرايط قرار دارد؟ من فكر
ميكنم كه خير .در حال حاضر عزمي در شــوراي عالي اشتغال وجود ندارد .در بين

دولتمردان و مسئوالن نياز به بهبود فضاي كسب و كار و هراس از افزايش نرخ بيكاری
يشود.
ديده نم 
به نظر ميرسد دستاندركاران به درستي متوجه نيستند كه در كنار هزينههايي
ماننــد افزايش نــرخ ارز و تحريمها و ...كه بيرون از مرزها بر ما تحميل ميشــود،
خودتحريميها هم وجود دارد و شرايط را وخيمتر ميكند .همين گزاره به ما ميگويد
كه كشور در مسير اصالح وضعيت كنوني قرار ندارد .ما بومزيستي براي فضاي كسب و
كار دانشپايه تعريف نكر دهايم .دولت بايد دست بجنباند و محيط كسب و كار دانشپايه
را تعريف كند .خألهاي موجود را پيدا کند و براي مشــكالت و موانع بر سر راه اين
كسبوكارهاي نو تدبيري بينديشد .هنوز كه هنوز است كسب و كارهاي دانشبنيان
از سوي نمونههاي سنتي خود تحت فشــارند .چند باري هم معاون علم و فناوري
رئيسجمهور شعار توسعه كسبوكارهاي بومزيست و دانشبنيان را داد اما آيا براي
تحقق اين شعار برنامهاي در دست داشت؟ يك مثال ساده ميزنم .اين روزها صحبت
از ســهميهبندي بنزين ،گران كردن سوخت و تخصيص بنزين به رانندگان تاكسي
است .آيا در صورت گران شدن بنزين ،چيزي از كسب و كارهاي بزرگي مثل اسنپ و
تپسي باقي ميماند؟ واقعيت اين است كه هنوز حتي به مرحله تدوين درست قوانين
نرسيدهايم .هنوز در مقرراتزايي ما كسب و كارهاي سنتي ديده و كسب و كارهاي
نوين در البهالي چرخدندههاي آن ،خرد ميشوند .اشتغالزايي به كنار ،در محيطي كه
ايجاد كرديم جوانهاي ما نميتوانند حتي خودشان دست به نوآوري و خالقيت بزنند
چرا كه به محض حركت ،هزار و يك سنگ جلوي پايشان ميبينند .حداقل كاري كه
مسئوالن دولتي در اين شرايط ميتوانند بكنند سياستگذاري درست است .قبول
كنيم كه بدون فراهم كردن محيط مناسب براي كسب وكارهاي دانشبنيان ،خالق
محور و نوآورانه ،نميتوانيم سيل عظيم بيكاري در كشور را مهار كنيم.
مهمترين پيشنهاد من بهبود همين محيط كسب و كار است .پيشنهادي كه در
شرايط كنوني غيرقابل استفاده است چرا كه اقتصاد ما اقتصاد دولتي است .دولتيها
هرگز اجازه نميدهند بخش خصوصي وارد گود شود چرا كه منافع ذينفعان دولتي
به خطر ميافتد .مگر بخش خصوصي واقعي چه ميخواهد؟ بخش خصوصي واقعي
درخواســت پيچيدهاي ندارد جز اينكه خودتحريميها برداشته شود ،روند گرفتن
مجوزها تســريع بخشيده شود و كســاني كه قدرت را در دست دارند ،جلوي رشوه
و رانت و فســاد بايستند .بخش خصوصي واقعي صرفا انتظار دارد كه سياستهاي
حمايتي در دستور كار قرار بگيرد نه اينكه همواره براي اين حوزه مانعتراشي شود.
پيشنهاد ديگر هم نجات اقتصاد ايران از وارداتمحور بودن است .ما بايد همواره
توليدمحور بودن را در دســتور كار قرار دهيم و كساني كه سود و نفع شخصيشان
در واردات اســت از مناصب قدرتي كنار بروند .امروز نياز به طراحي مدل اشتغال به
خصوص در حوز ه كسب و كارهاي نوين داريم .از طرفي نيروي فارغالتحصيل ما نياز
به آموزش كاربردي دارد و نميتوان به صرف گرفتن يك مدرك براي نيروي جوياي
كار ،موقعيت شغلي فراهم كرد.
اگر غير از اينها باشــد ،با  10ميليون نفر جوياي كار و اينهمه بنگاه نيمهفعال
چطور ميتوان انتظار ايجاد اشتغال پايدار داشت؟ فرصتي باقي نمانده است .هرچه
ديرتر بجنبيم جوانهاي بيشتري پشت درهاي بسته خواهند ماند و اميد بيشتر و
بيشــتر در جامعه از دست خواهد رفت .موج اعتراضات ،بياخالقيها و ناهنجاريها
در جامعه به راه خواهد افتاد و اقتصاد ايران بيش از امروز در سراشــيبي سقوط قرار
خواهد گرفت.
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آینده ما
کردن صادرات نفت ایران پیش برود .موضع ایران در مذاکرات اما روشــن و
محکم بود .وزیر نفت ایران در گفتوگو با خبرنگاران اعالم کرد که ایران هیچ
سیاست پنهانی در این زمینه ندارد و میخواهد کاهش تولید اوپک را با شرط
معافیت ایران به تصویب برساند .در نهایت این موضع ایران بود که مورد توافق
قرار گرفت و اولین قدم در مقابل تحریمهای نفتی با موفقیت برداشته شد.
ترامپ و تیم تحریمکننده ایران اعالم کردهاند که منافذ صادراتی ایران را
خواهند بست تا امکان دور زدن تحریمها وجود نداشته باشد اما ایران نیز از
ماهها پیش مذاکرات خــود را با خریداران نفت انجام داده و راههایی را برای
ادامه صادرات نفت و دریافت پول آن برگزیده است .اسحاق جهانگیری معاون
اول رئیسجمهور اعالم کرده اســت که ایران به غیر از مشتریان فعلی نفت،
مشتریان جدیدی پیدا کرده اســت که در صورت کاهش واردات مشتریان
قدیمی از ایران ،با مشــتریان جدید وارد معامله خواهد شــد .با وجود این،
بلومبرگ در گزارشی مدعی شده است که ایران در ماه سپتامبر یعنی یک ماه
پیش از آغاز تحریم نفتی با کاهش  140هزار بشکهای تولید روزانه مواجه شده
است .صادرات نفت ایران که پس از برجام از یک میلیون بشکه در روز به دو
میلیون بشکه رسیده است ،بار دیگر تهدید شده است .برخی منابع غیررسمی
اعالم کردهاند که در ماه نخست اعمال تحریمهای آمریکا ،صادرات نفت ایران
حدود  600هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
برآورد دولت در الیحه بودجه ســال آینده نیز نشــان میدهد که افت
صادرات در ســطح  800هزار بشــکه را پذیرفته است چراکه در این الیحه
پیشبینی صادرات به میزان  1.5میلیون بشکه نفت خام در روز شده است.
پیش از اعمال تحریمهای آمریکا صادرات نفت خام ایران به همراه گاز به 2.3
میلیون بشکه در روز میرسید .هرچند دولت با دولتهای هند ،چین ،کره و
ســایر خریداران اصلی نفت بر سر تداوم صادرات و دریافت پول آن از طریق
واردات کاال توافق کرده است اما این کشورها با جود دریافت معافیت از تحریم،
مجاز به واردات در سطحی محدودتر از گذشته هستند .بنابراین تداوم صادرات
نفت خام به میزان گذشته دور از دسترس به نظر میرسد.

روسیاهی نفت

نفت ایران در دوران تحریم چگونه صادر میشود؟

3.7

یک ماه پس از اعمال تحریمهای نفتی علیه ایران ،ســازمان کشورهای
صادرکننده نفت ،تصمیم سرنوشتسازی را از سر گذراند .این بار هم شهر وین
اتریش به میدان دیپلماسی ایران برای مقابله با تحریمهای آمریکا تبدیل شده
بود .نبرد دیپلماتیک با ایاالت متحده به قدری نمایان بود که دستیار وزیر امور
خارجه آمریکا خود را به وین رسانده بود تا رایزنیهای خود برای هدایت بازار
نفت را از نزدیک با وزرای انرژی کشورهای اوپک انجام دهد .وزیر انرژی روسیه
نیز به عنوان کشوری خارج از اوپک مهمان وین بود تا به مانند دو سال اخیر
به اتحاد با اوپکیها بپیوندد .دستور نشست بر کاهش تولید نفت استوار بود
چراکه وضعیت بازار در یک ماه منتهی به اجالس اوپک برای صادرکنندگان
طالی سیاه ناگوار بود؛ قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال تا کانال 50
دالر ســقوط کرده بود؛ موضوعی که از افزایش عرضه نفت از سوی آمریکا و
عربستان نشــئت می گرفت .آمریکا همزمان با اعمال تحریم نفت ایران در
 13آبان به افزایش تولید نفت خام دســت زد تا بخشی از نیاز خود را تامین
کند و از تقضای جهانی بکاهد .عربستان هم با هماهنگی آمریکا ،تولید خود
را باال برد تا کمبود نفت ناشی از تحریم ایران را جبران کند به همین دلیل
بازار نفت مرعوب شوک تحریم ایران نشد .قیمتها با افزایش عرضه به سوی
کاهش قدم برداشت و صادرکنندگان نفت منافع خود را در خطر دیدند .این
تحوالت سیاســی و اقتصادی به اجالس اوپک اهمیتی چند برابر داده بود.
کشورهای نفتی اوپک و غیراوپک با دستور کار کاهش تولید نفت برای ایجاد
تــوازن در عرضه و تقاضا وارد مذاکرات شــدند .مذاکرات نفتی وزرای انرژی
کشورهای نفتی ،بیش از همیشه به مذاکرات دیپلماتها در میدان سیاست
شبیه شده بود .حضور نماینده وزارت خارجه آمریکا در وین با واکنش بیژن
زنگنه مواجه شد« :آمریکا اگر میخواهد عضو اوپک شود و در مذاکرات شرکت
کند باید درخواست رسمی خود را به دبیرخانه اوپک ارائه دهد تا مورد بررسی
قرار گیرد ».وزیر نفت ایران تاکید کرد که بازار نفت و اوپک از آمریکا فرمان
یگیرد.
نم 
کاهش تولید نفت مورد توافق همه کشــورهای اوپک قرار داشت با این
تفاوت که برخی از کشــورها بر روی حضور ایران در این کاهش تولید اصرار
داشتند .آمریکا هم قصد داشت شرایط را برای کاهش رسمی تولید نفت ایران
در ماه نخست اعمال تحریمها عملیاتی کند تا به سمت رویایش یعنی صفر

میلیونبشکه
طبق آمار جهانی
تولید سال گذشته
نفت ایران حدود
 3.7میلیونبشکه
بوده که نسبت به
 10سال قبلش
تقریبا 200هزار
بشکه رشد داشته
است

میزان صادرات نفت ایران
به هشت کشور
چين

 360هزار

هند

 300هزار

كر هجنوبي

 200هزار

تركيه

 120تا  200هزار

ايتاليا

 120تا  200هزار

تايوان

ميانگين 22هزار

ژاپن

 130هزار

يونان

 100هزار

JJرویای صفر و یکی
صفر شدن صادرات نفت ایران به عنوان هدف تحریمکنندگان اعالم شده
است اما پاسخ رئیسجمهور ایران نیز به طراحان این ایده ،کوبنده بوده است.
حسن روحانی در چند نوبت اعالم کرده است که اگر صادرات نفت ایران صفر
شود بقیه کشورهای منطقه نیز نمیتوانند صادرات داشته باشند .این سخن
رئیسجمهور به تهدید برای بستن تنگه هرمز تعبیر شده است.
همزمان با شــروع دور جديد تحريم در نيمه آبان ،عقبنشيني ترامپ از
ايده «صفر» شــدن صادرات نفت ايران ،از زبان پمپئو وزير امورخارجه بيان
شــد .براساس گفته پمپئو کشورهای ایتالیا ،تایوان ،ترکیه ،ژاپن ،چین ،کره

متوسط قیمت نفت سبک ایران در 34سال گذشته
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سال  1979و همزمان با انقالب اسالمی در ایران قیمت نفت به  36دالر رسید که برابر
با  110دالر در سال  2017است .در جریان وقایع مربوط به بیداری اسالمی هم قیمت
نفت به باالی  110دالر رسید.

جنوبی ،هند و یونان هشــت كشوري هســتند كه در بازه زماني  6ماهه از
تحريمهاي نفتي معاف شدهاند و به قول سفير كره جنوبي در ايران ميتوان
اميد داشت كه با رايزنيهاي دوباره ،اين معافيتها را تمديد كرد .برآوردهای
آژانــس بینالمللی انرژی و اداره اطالعات انرژی آمریکا در فاصله چند روز به
اعمال تحریمهای نفتی حاکی از این است که صادرات نفت ایران از بیش از
 2.5میلیون بشکه در روز طی ماههای نخست سال جاری میالدی به  1.6تا
 1.7میلیون بشکه در روز رسیده است .با این حال در مورد میزان نفتی که
هرروز توســط نفتکشها از ایران به سایر کشورها حمل میشود ،تردیدهای
زیادی وجود دارد .پایگاه اینترنتی تانکر ترکرز ()TankerTrackers.com
که تردد نفتکشها را به کمک تصاویر ماهوارهای رصد میکند ،اخیرا ً گزارش
کرده که در هفتههای منتهی به آغاز تحریم ،صادرات نفت ایران رقمی نزدیک
به  2.2میلیون بشــکه در روز بوده است که نسبت به گذشته کاهش اندکی
نشان میدهد .گزارشهایی را که هرروز در مورد سرازیر شدن نفتکشهای
ایرانی به ســمت بنادر هند و چین منتشر میشود میتوان شاهدی بر ارقام
اعالمشده از سوی پایگاه اینترنتی تانکر ترکرز دانست .با توجه به تمایل برخی
کشــورهای آسیایی و اروپایی به ادامه واردات نفت از ایران ،حتی مطلعترین
و خبرهترین کارشناســان حوزه انرژی نیز نمیتوانند با اطمینان بگویند که
چه اتفاقی خواهد افتاد .وقتی از برآورد دقیق میزان تأثیرگذاری تحریمهای
آمریکا بر صادرات نفت ایران صحبت میشود ،مقامات نفتی عربستان به عنوان
کشوری که قول داده است کمبود نفت ایران در بازار جبران را کند ،نیز حرفی
برای گفتن ندارند.
خالد الفالح ،وزیر نفت عربستان ،در گفتوگو با خبرگزاری روسی «تاس»
اظهار داشته است« :هیچکس سرنخی در مورد اینکه صادرات نفت ایران چقدر
خواهد بود ،ندارد .اگر صادرات نفت ایران بهســرعت کاهش یابد ،عربستان
میتواند آن را جبران کند اما تا حد مشخصی؛ زیرا ظرفیت مازاد ما محدود
است و نمیتوانیم بیش از آن نفت تولید کنیم».
الیزابت روزنبرگ ،از مقامات وزارت خزانهداری آمریکا در دوران ریاســت
جمهوری باراک اوباما ،در مورد نااطمینانیهای ناشــی از تحریم نفتی ایران
میگوید« :این همان تصویر آشفتهای است که همه انتظارش را داشتند؛ یک
اتفاق کام ًال قابل پیشبینی».
در دور قبلــی تحریمهای نفتی علیه ایران که از ســال  2012تا 2015
به اجرا درآمد و بســیاری از کشــورهای جهان به آن پیوسته بودند ،کاهش
تدریجــی واردات نفت از ایران مد نظر بود اما ایــن بار دولت ترامپ از همه
کشورها خواسته است که واردات نفت از ایران را به صفر برسانند هرچند که او
مجبور شد به کشورهای واردکننده نفت معافیت بدهد و از این خواسته خود
عقبنشینی کند .گزارشهای منتشرشده حکایت از این دارد که ایران میتواند
بسیار بیشتر از آنچه انتظار میرود ،نفت صادر کند .ایران در دور قبلی تحریمها
اقدام به ذخیرهسازی نفت در نفتکشهای شناور بر روی دریا کرد و این بار نیز
چنین تاکتیکی را در پیش گرفت تا بتواند به کمک این استراتژی ،نفت خود
را در زمان مناسب به فروش برساند.
JJخریداران عمده نفت ایران
چين ،هند ،كره جنوبي و تركيه اصلیترین خریداران نفت ایران به شمار
میآیند اما کشورهای یونان و ایتالیا در اروپا و کشورهای ژاپن و تایوان در آسیا
نیز جزو خریداران بزرگ نفت ایران هســتند که موفق به دریافت معافیت از
آمریکا شد هاند.
چين؛ طبق آمار گمرک چین ،این کشور در فاصله ژانویه تا سپتامبر به طور
میانگین  ۶۵۵هزار بشــکه در روز نفت از ایران وارد کرد و براساس اطالعات
منتشرشده اين كشور در دوران  6ماهه معافيت مالياتي هر روز ميتواند360

های مستقل انجام داد
معامالت نفتي را میتوان با شرکت 

کاهش  640هزار بشکهای صادرات نفت
ترامپ ثبــات عقلی نــدارد .این سیاســتمدار آمریکایی
میخواست صادرات نفت ایران را به صفر برساند .خواستهای
که عملی نبود و نیســت و هرگز محقق نخواهد شد .تمام
سیاستهای نفتی و غیرنفتی او با یکدیگر متناقضاند .زمام
امور دولت فعلی امریکا بیشتر از همیشه در اختیار اسرائیل
است .سیاستهای اسرائیل هم همواره با پرخاشگری همراه
بوده که این پرخاشگری برای نهفقط ایران ،بلکه خود آمریکا
علی شمس اردکانی
و اسرائیل هم تبعات منفی بسیاری با خود به همراه خواهد
داشت.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق
ایران
تحریمهای آمریکا فقط صادرات نفت ما را دچار مشکل
نمیکند .بلکــه پیش از آن و در وهلــه اول ،روابط بانکی،
بیمهها و حوزههایی مثل کشتیرانی را تحت تاثیر قرار میدهد .به تبع این شرایط ،از آنجا که
ی بزرگ فعال در حوزههای نفت و پتروشیمی ،اغلب تحت سلطه
بازرگانان نفتي و شــرکتها 
رژیم صهيونيستي هستند ،لذا چه آمریکا بخواهد صادرات نفت ایران را صفر کند چه نخواهد،
مراودههای معمول اين شرکتهای وابسته و بازرگانان فعال در این حوزه ،با ایران کاهش پیدا
خواهد کرد و این شاید یکی از راههایی است که با بسته شدن آن به روی ایران ،کاهش صادرات
کلید میخورد .اما داستان شرکتهايي که از نظر مالي مستقل هستند ،اندکی متفاوت است.
ی امريکا ،اسرائیل و عربستان برای آنها تعیینکننده نیست و ايران ميتواند معامالت
سياستها 
نفتي خود را با شرکتهايي که مستقلاند و وابستگي مالي به این کشورها ندارند ،ادامه دهد،
حاال چه در بخش صادرات نفت خام و ميعانات گازي و چه در بخش جذب سرمايه خارجي .در
مجموع میتوان گفت که تالشهای آمریکا موجب کاهش صادرات نفت ایران شــده است .در
حال حاضر حدود  640هزار بشکه صادرات نفت ایران کمتر شده و ممکن است که تا عید نوروز
این روند کاهشی تشدید شود و ادامه پیدا کند چرا که به اقتضای فصل هم فروش فرآوردههای
نفتی هرساله در این بازه کاهش پیدا میکند .اما هیچ دور از ذهن نیست که بعد از گذشت از این
مقطع زمانی ،دوباره فروش نفت ایران اندکی افزایش پیدا کند .چرا که ميزان صادرات نفت خام
ايران تا حدی قابل مديريت است.

هزار بشكه نفت از ايران خريداري كند.
هند؛ هند در ســال  2017هر روز  450 ،هزار بشكه نفت و امسال هم 560
هزار بشــكه نفت از ايران وارد كرد اما در ساز و كار جديد معافيت نفتي اين
ميزان نحيفتر شده است و براساس خبرها قرار است به رقم  300هزار بشكه
در روز ختم شود.
كره جنوبي؛ كره جنوبي سومین مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران كه در پنج
ماه اول ســال  ،2018روزانه نزدیک  ۲۹۶هزار بشکه نفت از ایران خریداري
ميكرد و براساس اطالعات بهدستآمده ،حال كه از معافيت نفتي برخوردار
يتوانند  200هزار بشكه نفت در روز از چاههاي نفت ايران راهي كره
شدند ،م 
جنوبيكنند.
تركيه؛ سال  2017روابط نزديك نفتي ميان ايران و تركيه برقرار شد چرا كه
محموله  11.5ميليون تنی نفت ايران در اين ســال به دست تركها رسيد.
تركيه اعالم كرده است تحريمها را به رسميت نميشناسد و اگر بخواهد به
همان شكل قبل نفت از ايران وارد كند ،بايد رقمي حدود  120تا  200هزار
بشكه در روز را تخمين زد.

1969.6
میلیاردبشکه

تمام ذخایر نفت
ثابتشده دنیا که نسبت
به سال گذشته  0.5درصد
کاهش داشته و اگر میزان
مصرف مثل االن باشد
احتماال تا 50سال دیگر
دوام خواهد آورد
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آینده ما

بازی نفت

آیا افت قیمت نفت به نفع اقتصاد دنیا است؟
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع بیزینس مانیتور

چرا باید خواند:
نفت یکی از کاالهای
اساسی است که قیمت
آن روی بازار تاثیرات
زیادی دارد.یافتن
پاسخ این سوال که
افت قیمت نفت به نفع
اقتصاد دنیا است یا به
ضرر آن ،افق دید ما
را به آینده روشنتر
میکند.

ت  .برخی
قیمت نفت فاکتور بسیار اثرگذاری روی اقتصاد دنیا اس 
تاثیر افت قیمت نفــت را روی اقتصاد دنیا مثبت ارزیابی میکنند و
برخی دیگر میگویند که اثر این تحول روی اقتصاد دنیا منفی است.
برخی بر این باور هستند که این افت قیمت موقتی است و به دلیل
ن  ،احتمال افزایش
تحــوالت موجود در خاورمیانه و تحریم نفتی ایرا 
قیمت نفت در بازار وجود دارد به همین دلیل نمیتوان از االن تحلیل
درستی در مورد تاثیر این تحول روی اقتصاد دنیا ارائه داد.
در حالت کلی افت قیمت نفت در بازار جهانی باعث میشــود تا
کشورهای واردکننده نفت هزینههای اقتصادی کمتری متحمل شون د.
این افت هزینه برای کشــورهایی که هماکنون با کسری تراز تجاری
روبهرو هستند میتواند منافع زیادی داشته باشد در حالی که تولید
کننــدگان نفت از این وضعیت راضی نخواهند بــود .از آنجا که این
کشورهای تولیدکننده نفت اغلب در خاورمیانه و در میان اقتصادهای
در حال گذار قرار دارند و افت درآمد نفت در این کشــورها به معنای
کاهش فعالیتهای تولیدی و صنعتی در آنها است ،تاثیر این تحول
روی اقتصاد دنیا چشمگیر خواهد بود.
ت  ،کاهش تقاضا برای این
یــک دلیل مهم برای کاهش قیمت نف 
ت  .قیمت هر بشکه نفت در
منبع انرژی و فراوردههای آن در بازار اس 
بازار جهانی از ابتدای نوامبر سال  ۲۰۱۸تا انتهای این ماه از  ۸۵دالر تا
کمتر از  ۶۵دالر کاهش یافت .از طرف دیگر رشد عرضه نفت توسط
کشــورهای امریکا و لیبی و عراق در ماههایاخیر و انتظار تداوم این
روند در ماههایآتی در کنار معاف شدن هشت کشور از خرید نفت
ایران و انتشــار اخباری در مورد وجود راههایی برای ایران در فروش
نفت حتی بعد از اجرایی شدن کامل تحریم نفتی هم مسائل دیگری
است که روی قیمت نفت اثرگذار خواهد بود .در این شرایط بسیاری
انتظار دارند از بازار نفت حمایت شود تا مانع از افت بیش از حد قیمت
این منبع انرژی شد و این همان تصمیمی است که عربستان گرفت
و از طریق کاهش عرضه نفت به بازار زمینه را برای ممانعت از کاهش
قیمــت فراهم کرد .در صورت ادامه این روند در بازار انتظار میرود تا
انتهای ســال جاری متوسط قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی به
سهم نفت در کل واردات(درصد)
۲۰
۱۸
۱۶
۱۴
۱۲
۱۰
۸
۶
۴
۲
۰
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مرز  ۷۴.۵دالر امریکا برســد ولی در سال بعد از آن ما شاهد رسیدن
متوسط قیمت نفت به مرز  ۸۱دالر خواهیم بود .بیزینس مانیتور بر
این باور است که افت کنونی قیمت نفت موقتی است و تمامی ابزارهای
موجود در بازار در جهت ممانعت از افت قیمت با هم همکاری میکنند
و به همین دلیل در سال بعد ما روند افزایشی تدریجی قیمت نفت را
یکنیم.
تجریهم 
JJافت اخیر قیمت نفت ،تحولی مثبت است یا منفی؟
سوال دیگری که باید به دنبال یافتن پاسخ آن باشیم این است که
افت اخیر قیمت نفت در بازار جهانی تاثیری مثبت است یا منفی؟
بیزینس مانیتور در گزارش خود نوشــت که افت قیمت نفت در
ماههایاخیر روی اقتصاد دنیا هم تاثیر مثبت داشته است و هم تاثیر
منفی .در درجه اول افت قیمت نفت باعث شد تا تراز مالی و تجاری
در دنیا به خصوص برای مصرفکنندگان خالص نفت بهبود پیدا کند
و فشار تورمی روی اقتصادهای واردکنندهنفت کمتر شود که این اثر
مثبتی روی اقتصاد محسوب میشو د  .از طرف دیگرروی میزان درآمد
ت  .از آنجا که اغلب
کشورهای صادرکننده نفت اثر منفی خواهد داش 
کشورهای صادرکننده نفت ،به این درآمد متکی هستند و با استفاده
از درآمد نفت پروژههایصنعتی و تولیدی و زیرساختی را در کشور
اجرا میکنند ،افت درآمد نفتی به معنای کاهش سرمایهگذاری داخلی
ی  ،کاهش توان مصرف مردم
در این کشورها ،کاهش فرصتهای شغل 
و در نهایت کاهش نرخ رشد اقتصادی است که در اقتصاد درهمتنیده
امروز دنیا ،میتواند دیگر اقتصادهای جهان را نیز با چالش روبهرو کند.
بررسی عملکرد اقتصادی کشورها طی سالهای اخیر نشان داده
اســت که نوسان قیمت نفت در بازار جهانی باعث نوسان ارزش پول
کشورها میشو د  .افت نسبی قیمت نفت در یک سال اخیر باعث شد تا
ارزش پول برخی از کشورهای واردکننده در بازار افزایش یاب د  .به این
معنا که با وجود ثبات قیمت نفت بر مبنای دالر امریکا قیمت نفت بر
مبنای واحد پولی کشورهای آرژانتین و ترکیه و هند و افریقای جنوبی
تغییر چشمگیری پیدا کر د  .به همین دلیل کشورهایی که واردکننده
نفت بودند و افت ارزش پول ملی را نیز تجربه کرده بودند ،هم فشار
کمتری روی کســریهایتجاری خود حس کردند و هم توانستند
فشارهای تورمی را سادهتر پشت سر بگذارن د  .البته این تحول از جنبه
ت  .نوسان ارزش پول کشور اگر یک بار و به
دیگری هم قابل ارزیابی اس 
یک دلیل خاص اتفاق بیفتد یک تحول اقتصادی ارزیابی میشود ولی
اگر این نوسان مداوم باشد اعتماد سرمایهگذاران و صنعتگران به اقتصاد
از بین میرود و بحران بزرگی را به همراه میآورد.
 JJتاثیر قیمت نفت روی نرخ تورم چقدر است؟
در بسیاری از کشورهای مصرفکننده نفت در دنیا ،نرخ تورم در
کشور رابطه مستقیمی با قیمت نفت دارد .به عنوان مثال در امریکا
نرخ تورم انتظاری که هر  ۵سال یک بار ارزیابی میشود کامال مرتبط

۹۳

۶

۸۰

نوسان قیمت نفت در بازار جهانی باعث نوسان ارزش پول کشورها میشو د  .افت نسبی قیمت نفت در یک سال اخیر باعث شد تا ارزش پول
برخی از کشورهای واردکننده در بازار افزایش یاب د  .به این معنا که با وجود ثبات قیمت نفت بر مبنای دالر امریکا قیمت نفت بر مبنای واحد پولی
کشورهای آرژانتین و ترکیه و هند و افریقای جنوبی تغییر چشمگیری پیدا کرد.

با پیشبینیهایقیمت نفت است .در صورتی که انتظار نوسان قیمت
نفت تا مرز  ۲.۱درصد وجود داشته باشد ،نرخ تورم در فاصله  ۲تا ۲.۲
درصــد تغییر میکند .افت قیمت نفت در ماههایاخیر برای امریکا
خبر خوبی اســت زیرا به این کشور کمک میکند تا در شرایطی که
رشد اقتصادی باالیی دارد تورم راکنترل کند .باید در نظر داشت که
امریکا در سالهای اخیر تالش کرد تا تورم را در کشور افزایش دهد
ولی بدون شک افت تورم برای دورهای کوتاه و در دوره رونق اقتصادی
برای اقتصاد مطلوبیت باالتری دارد .در شرایطی که نرخ تورم در کشور
با سرعتی کمتر از انتظار رشد کند ،مداخلههایفدرال رزرو امریکا در
اقتصاد پررونق امروزی کمتر خواهد شد و چرخه رونق اقتصادی در
امریکا وسیعتر و طوالنیتر میشود که منافعش را بازار کار و مردم این
کشور میبرند.
از طرف دیگر هرچه سهم واردات نفت به کل واردات کشور بیشتر
باشــد ،این رابطه هم تنگاتنگتر خواهد شد .مثال در کشور هند که
نفت بالغ بر  ۱۸درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده است،
ارتباط بین نوسان قیمت نفت و تغییر تورم انتظاری بیشتر است در
حالی که در کشــوری مانند آلمان کــه واردات نفت تنها  ۴درصد از
کل هزینههایوارداتی را به خود اختصاص داده اســت ،این ارتباط
کمتر است.

رشد عرضه نفت
توسط کشورهای
امریکا و لیبی و
عراق در ماههای
اخیر و انتظار
تداوم این روند در
ماههایآتی در
کنار معاف شدن
هشت کشور از
تحریم خریدنفت
ایران و انتشار
اخباری در مورد
وجود راههایی
برای ایران در
فروش نفت حتی
بعد از اجرایی
شدن کامل تحریم
نفتیهممسائل
دیگری است که
روی قیمت نفت
اثرگذار بود

JJتاثیر افت قیمت نفت روی اوراق قرضه دولتی چگونه
است؟
شــرکتهای نفتی بخش زیادی از سرمایههایخود را به صورت
اوراق قرضه دولتی نگهداری میکنند تا هم آن را در مقابل نوسانات
ایمن کنند و هم از پروژههایمختلف اقتصادی در کشــور حمایت
کننــد .افت قیمت نفت و تداوم این وضعیت برای مدتهای مدید و
طوالنی باعث میشود تا فشار بزرگی به ارزش اوراق قرضه دولتی در
جهت کاهش به خصوص در کشورهای صادرکننده نفت وارد شود.
افت ارزش اوراق قرضه دولتی شرکتهای نفتی را با چالشهای بزرگ
روبهرو میکند و راندمان آنها را تقلیل میدهد.
افــت ارزش اوراق قرضــه دولتــی میتواند زمینه ســاز کاهش
سرمایهگذاری در کشورها شود و تبعات درازمدتی را به همراه بیاورد .از
طرف دیگر امریکا که در سالهای اخیر به جمع کشورهای صادرکننده
ت  .افت ارزش اوراق
نفت پیوسته است هم از این قاعده مستثنا نیس 
قرضه دولتی در امریکا به دنبال افت قیمت نفت چالش بزرگی را برای
اقتصاد این کشور ایجاد میکند و بحرانزا است .بنابراین امریکا یکی از
کشورهایی است که در نتیجه افت قیمت نفت در بازار متضرر میشود
و میتواند بحرانهایاقتصادی را نیز به همراه آن تجریه کند که مقابله
با آن برای اقتصادی مانند امریکا ضروری است.
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صادرات نفت به کل درآمد صادراتی(درصد)
۹۳

۷۶
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JJوضعیت صادرکنندههاینفت چگونه میشود؟
ی  ،مکزیک و ایران
کشورهایی مانند برزیل ،کلمبیا ،عربستان سعود 
که اقتصادهایی وابســته به درآمد نفتی دارند ،در شرایط افت قیمت
نفت متضرر میشوند .این آسیب اقتصادی در کشورهای صادرکننده
نفت که اغلب کشورهای در حال گذار هستند و با چالشهای دیگری
ی  ،کمبود سرمایهگذاری داخلی و خارجی در
از قبیل نرخ باالی بیکار 
بخشهای زیرساختی و بحرانهایمالی دیگر روبهرو هستند میتواند
اثرات بسیار مخربی روی رشد اقتصادی و افق آینده اقتصادی داشته
باشــد .در اغلب کشورهای صادرکنند ه  ،نفت اصلیترین و مهمترین
منبع درآمد آنها است و حتی بخش اعظم درآمد مالیاتی دولت هم از
شرکتهای فعال در صنعت نفت تامین میشو د  .مثال در عربستان ۹۰
درصد از درآمد مالیاتی دولت از محل شــرکتهای نفتی است و این
نرخ در کلمبیا به  ۲۰درصد و در مالزی و مکزیک هریک به  ۱۴درصد
میرســد .در نتیجه ،اگر افت قیمت نفت در بازار ادامه داشته باشد،
میزان درآمد صادراتی این کشــورها کاهش مییابد ،سرمایهگذاری
در کشــور کاهش پیدا میکند و توان دولــت در تامین هزینههای
جاری به خصوص هزینههایتامین اجتماعی و ارائه خدمات شهری
و اجتماعی کمتر میشو د  .در نهایت هم مردم تحت تاثیر این شرایط
افت استانداردهای زندگی را تجربه میکنند و هم نرخ رشد اقتصادی
در کشور کاهش پیدا میکند و با تداوم قیمت پایین نفت احتمال وارد
شدن اقتصاد این کشورها به رکود بسیار زیاد است.
باز باید به این مسئله توجه داشت که سهم درآمد صادراتی دولت
از محل فروش نفت به کل صادرات این کشــور چقدر است .مثال در
کشوری مثل عراق که بالغ بر  ۹۰درصد از درآمد صادراتی کشور از
محل صادرات نفت تامین میشود تاثیر افت قیمت نفت روی اقتصاد
بیشــتر خواهد بود و در کشورهایی مانند کانادا و مالزی که هریک
کمتر از  ۱۰درصد درآمد صادراتی خود را از فروش نفت به دســت
میآورنــ د  ،تاثیر این بحران روی اقتصــاد و زندگی مردم کمرنگتر
خواهد بود.

JJوضعیت ایران چگونه است؟
طبق اطالعات ارائهشده توسط بیزینس مانیتور ،ایران کمتر از ۵۰
درصد از درآمد صادراتی خود را از محل فروش نفت کســب میکند
ت  .این سهم کمتر از ۵۰
که خبر بســیار خوبی برای اقتصاد ایران اس 
درصدی و مقایســه آن با سهم بالغ بر  ۸۰درصدی در یک دهه قبل
نشــان میدهد که آسیبپذیری اقتصاد کشور در مقابل قیمت نفت
ت  .البته نمیتوان به این واقعیت مهم توجه نکرد که
کمتر شــده اس 
هنوز بخش زیادی از درآمد دولت از محل درآمد نفت تامین میشود
ولی بررسی سهم نفت به کل درآمد صادراتی ایران طی سه دهه اخیر
نشان از کاهش وابستگی اقتصاد ایران به این منبع انرژی دارد که خود
از آسیبپذیری اقتصاد میکاهد و فرصت وارد کردن فشار روی اقتصاد
ایران از این محل را از کشــورهای دیگر میگیرد .آمار نشان میدهد
وضعیت ایران از نظر سهم صادرات نفت به کل صادرات کشور بهتر از
قزاقستان است ولی هنوز با کشورهای روسیه و امارات و کانادا و مالزی
فاصله زیادی دار د  .در ســال  ۲۰۱۸میالدی روسیه تنها  ۲۵درصد از
درآمد صادراتی خود را از محل صادرات نفت تامین کرده بود ولی این
سهم برای ایران به بیش از  ۴۸درصد رسیده بود.
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آینده ما

سال رونق سرمایهگذاری در بازار نفت
سال  ۲۰۱۹فعالیتهای اکتشافی نفتی از سر گرفته میشود

ســال  ۲۰۱۸میالدی در حال پایان اســت و شمار زیادی از مراکز
مطالعاتــی در دنیا اقدام به پیشبینیهایی در مــورد آینده بازارهای
مختلف کردهاند .پیشبینیهایی که برای ارائه آنها فاکتورهای مختلفی
در نظر گرفته شده است و بازارهای دیگر هم مورد توجه قرار گرفتهاند.
ی زیادی در مورد آن شده است بازار
یکی از بازارهایی که گمانهزنیها 
نفت است .بازاری بسیار مهم هم از نظر اقتصادی و هم از نظر استراتژیک
که تحوالت آن روی بازارهای دیگر اثرگذار است .مطالعات نشان داده
است تغییر در بازار نفت میتواند روی اقتصاد دنیا هم تاثیر داشته باشد
و تعامالت سیاسی کشــورها را هم تغییر دهد بنابراین پیشبینی در
مورد ایــن بازار برای فعاالن اقتصادی اهمیت بســیار زیادی دارد .در
سالهای اخیر مطالعات بیشتر در مورد پیشبینی آینده قیمت نفت
در بازار بود ولی اخیرا وضعیت تغییر کرده است .با افزایش قیمت نفت
و احتمال تثبیت نسبی قیمت در سطح کنونی صحبت در مورد میزان
سرمایهگذاری در بازار نفت به خصوص در بحش اکتشاف است .بازاری
که در سالهای اخیر چندان رونقی نداشته است و امید میرود از سال
جاری به تدریج با رشد همراه باشد.
بیزینس مانیتور در گزارش اخیر خود در مورد فعالیتهای اکتشافی
نفت در سال  ۲۰۱۹پیشبینیهایی ارائه داد و نوشت :در سال بعد ما
باید منتظر افزایش سطح سرمایهگذاری در بخش اکتشاف نفت باشیم
زیرا از ســال  ۲۰۱۴تاکنون عمال ســرمایهگذاری در این بازار تعطیل
شده بود و دوباره با تثبیت نســبی اوضاع اقتصادی دنیا ،خارج شدن
از رکود و تثبیت قیمت نفت در ســطح مناسب سرمایهگذاری در پر
ی اکتشــافی از سر گرفته میشود .متن کامل این گزارش را در
وژهها 
یبینید.
اینجام 
انتظار میرود در سال  ۲۰۱۹سطح فعالیتهای اکتشافی در دنیا و
میزان سرمایهگذاری در این بخش نسبت به سال  ۲۰۱۸افزایش یاید.
دلیل این مسئله را میتوان قیمت نسبتا باالی نفت در سال  ۲۰۱۸و
پیشبینی تداوم همین وضعیت در سال  ۲۰۱۹دانست که باعث شده

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع بیزینس مانیتور

چرا باید خواند:
بازار نفت یکی از
بازارهای مهم و کلیدی
است و پیشبینی
تغییرات در این
بازار میتواند به
تصمیمگیراناقتصادی
کمک کند تا با دیدی
صحیح در مورد
ی
سرمایهگذاریها 
خودتصمیمگیری
کنند.

تولید نفت و میعانات در امریکا(میلیون بشکه در روز)
۲۵
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50

۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷
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اســت تا شرکتهای نفتی با منابع مالی بیشتری روبهرو باشند و این
منابع را در بخش اکتشافات سرمایهگذاری کنند.
بعد از سقوط قیمت نفت در سال  ،۲۰۱۴فعالیتهای اکتشافی در
بسیاری از کشورهای دنیا عمال تعطیل شده بود زیرا در قیمت بسیار
پایین سال  ۲۰۱۴دیگر شرکتها پولی برای سرمایهگذاری در این بخش
نداشتند .در ضمن فعالیتهای اکتشافی نفت را میتوان دیربازدهترین
و پرهزینهترین بخش از فعالیت صنعت نفت دانست زیرا ممکن است
سالها در یک منطقه مطالعه شود ولی نتیجه مطلوبی حاصل نشود.
به تعبیر بهتر یا حوزه کشفشده بسیار کوچک باشد یا اینکه اصال در
منطقه حوزه نفتی قابل توجهی شناسایی نشود.
خالصه اینکه بعد از سال  ،۲۰۱۴شرکتها بیشتر روی حفظ منابع
ی خود
مالی خود سرمایهگذاری کردند ،آنها از طریق کاهش هزینهها 
تالش کردند تا ریسک فعالیتهای اقتصادی شرکت را به حداقل برسانند
و در بخشهایی سرمایهگذاری کردند که به حصول درآمد از آن بخش
اطمینان داشتند .ولی هماکنون نشانههایی از بازگشت سرمایهگذاری در
بخش اکتشاف دیده میشود .طبق گزارشها در فصل سوم سال ۲۰۱۸
میزان سرمایهگذاری در بخش اکتشاف نفت در دنیا به باالترین میزان از
بعد از افت قیمت نفت در سال  ۲۰۱۴تاکنون رسیده است و با توجه به
روند افزایشی این سرمایهگذاری از سال  ۲۰۱۷تاکنون ،میتوان انتظار
داشت در سال بعد هم شاهد همین وضعیت باشیم.
هاینفتی نیازمند سرمایهگذاریهستند
JJحوزه 
با وجود اینکه تمایل برای ســرمایهگذاری در بخش اکتشاف نفت
در حال افزایش است ولی هنوز سرمایهگذاری در کل صنعت نفت به
میزان مورد نیاز نرسیده است .در نتیجه سالها سرمایهگذاری کم در
ی نفتی در دنیا ،بســیاری از حوزهها برای کار با حداکثر توان
حوزهها 
ی زیادی هستند .اینها حوزههایی هستند
نیازمند ســرمایهگذاریها 
که پیش از این برای استخراج نفت استفاده میشدند ولی برای اینکه
بتوانند با همان ظرفیت قبل به کارشان ادامه دهند در سالهای گذشته
ی تازه و بازسازی بخشهای آسیبدیده بودند
نیازمند جذب سرمایهها 
که این مهم حاصل نشده بود .در سالهای اخیر سرمایهگذاری زیادی در
بخش تولید نفت شیل در امریکا انجام شده بود که باعث شد تا ظرفیت
تولید نفت این کشور افزایش یابد .ولی حوزه نفتی شیل حوزهای بسیار
آسیبپذیر است و نیاز به سرمایه بسیار باالیی دارد.
اســتخراج و اکتشــاف نفت شیل بســیار هزینهبر است و امریکا
نمیتواند به سیاست افزایش توان تولید نفت شیل خود در دهه ۲۰۲۰
ادامه دهد در شــرایطی که فضای اقتصادی دنیا به نفت اجازه افزایش
قیمت نمیدهد .در واقع امریکا برای اینکه صنعت نفت خود را حفظ
کند باید قیمت نفت را باال نگه دارد و این کار را از طریق ایجاد تنش
در کشورهای نفتخیز خاورمیانه انجام میدهد .البته باید به این مسئله
هم توجه کرد که پیشرفتهای تکنولوژیکی هم در ارتقای بهرهوری و
افزایش سرعت بازسازی اقتصادی بسیار اثرگذار است.

ی بیشتری در صنعت نفت موجود باشد ولی نحوه تخصیص این سرمایهها اهمیت زیادی
انتظار میرود در سال بعد سرمایهها 
ی نفتی که نیازمند سرمایه هستند بتوانند از این سرمایه استفاده کنند و
دارد .اگر سرمایهگذاری به درستی تخصیص یابد و حوزهها 
بهرهوری فعالیت در حوزهها ارتقا یابد ،میتوان منتظر اوجگیری صنعت نفت بود.

در نهایت باید به این نکته هم توجه داشــت که علیرغم افزایش
ی اخیر و نیاز مبرم برای جایگزینی
درآمد در صنعت نفت دنیا در ماهها 
ی نفتی ،شــرکتهای بزرگ نفتی با موانــع زیادی در زمینه
حوزهها 
ی مالی و تحوالت این حوزه
ی اکتشاف روبهرو هستند .نظمها 
هزینهها 
یکی از چالشزاترین مسائل برای شرکتهای نفتی در دنیا هستند .با
افزایش قیمت نفت نظم در فضای مالی دنیا و فضای مالی صنعت نفت
کاهش پیدا میکند ولی نگرانی در مورد اوج تقاضای نفت و ســامت
بلندمدت بازار نفت همچنان وجود دارد .این مســئله اهمیت دارد که
ی موجود در چه زمانی و در چه حوزههایی صرف میشود زیرا
سرمایهها 
در شــرایط فعلی که فضای صنعت نفت رو به بهبود است و شرکتها
دوباره ســرمایهگذاری را از ســر گرفتهاند این احتمال وجود دارد که
سرمایهها در بخشهای نادرست سرمایهگذاری شوند .بیزینس مانیتور
بر این باور اســت که با بهبود اوضاع صنعت نفت و افزایش منابع مالی
در این صنعت ،بســیاری از درآمدهای ایجادشده در میان سهامداران
تقســیم شده است در حالی که باید به سرمایهگذاریهای با بهرهوری
باال اختصاص یابد .این رقابت برای سرمایه در بخشهای مختلف نفت
در سال  ۲۰۱۹هم ادامه پیدا میکند و اگر زمینهساز تخصیص صحیح
سرمایهها شود خواهد توانست به شکوفایی اقتصاد و صنعت نفت دنیا
بینجامد.
هایموجود در آبهای عمیق
JJاکتشاف حوزه 
در ســالهای اخیــر ســرمایهگذاری برای شناســایی حوزهها 
ی
موجود در آبهای عمیق و حتی بهرهبرداری از آنها کاهش چشمگیری
پیدا کرده بود زیرا کار در این حوزهها بســیار ســخت و پرهزینه بود.
اگر وضعیت سرمایهگذاری در امریکای شمالی را از کل سرمایهگذاری
ی آبهای عمیق خارج کنیم مشــاهده خواهیم کرد که
در حوزههــا 
همچنان بازار با چالشهای زیادی روبهرو است و سرمایهگذاری از میزان
سرمایهگذاری در سال  ۲۰۱۴کمتر است .طبق گزارشهای منتشرشده
ی نفتی فراساحلی
توسط مرکز مطالعات بازار نفت امریکا ،شمار ریگها 
در سطح جهان از ســال  ۲۰۱۴تاکنون با سرعت بیشتری نسبت به
ی ساحلی کاهش یافته است .از طرف
ی نفتی در حوزهها 
شمار ریگها 
دیگر سرعت افزایش سرمایهگذاری در این حوزهها نیز بسیار کندتر از
ی نفتی در
ی ساحلی بود .در اکتبر سال  ۲۰۱۷شمار ریگها 
حوزهها 
ی ساحلی دنیا برابر  ۷۹.۲درصد شمار ریگها در سال ۲۰۱۴
حوزهها 
ی نفتی
بود .این در حالی است که در اکتبر سال  ۲۰۱۶شمار ریگها 
ی موجود
ی ســاحلی برابر با  ۶۸.۸درصد کل ریگها 
فعال در حوزهها 
در آن منطقــه بود .از طرف دیگــر در ســال  ۶۰.۸ ،۲۰۱۶درصد از
ریگهای حوزه فراســاحلی فعال بوده است ولی در سال  ۲۰۱۷شمار
ی موجود
ی فعال در این حوزه ها به  ۶۸.۵درصد کل ریگها 
ریگهــا 
رسید.
JJچرا سرمایهگذاریدر صنعت نفت در سالهای قبل کم
شد؟
در حالت کلی نمیتوان گفت در تمامی کشــورهای دنیا سرمایهگذاری
در صنعت نفت کاهش یافته اســت ولی در بســیاری از مناطق عمده نفتی
مانند کشورهای امریکای التین یا در کشورهای افریقایی کاهش چشمگیر
سرمایهگذاری در این حوزه مشاهده شد .دلیل کاهش هزینه در صنعت نفت
ی نفتی دانست
را میتوان شرایط غیرجذاب سرمایهگذاری و اجرای پروژهها 
اگرچه ضعف در حوزه مالی در این کشورها و کاهش درآمد شرکتهای نفتی

ی نفتی فعال در
هم در این زمینه تاثیر زیادی داشــت .بررسی شمار ریگها 
کشورهای مختلف نشان میدهد کشورهای امریکای التین نسبت به دیگر
مناطق دنیا با ســرعت پایینتری در مسیر بهبود وضعیت سرمایهگذاری و
بازگشت به دوره رونق سرمایهگذاری نفتی حرکت میکنند .طبق آمارهای
ی ســاحلی
ی نفتی موجود در حوزهها 
رســمی تنها  ۵۱.۲درصد از ریگها 
ی فراســاحلی در امریکای التین در مقایســه با شمار
و  ۳۴.۲درصد ریگها 
ی فعال در سال  ۲۰۱۴و قبل از سقوط قیمت نفت ،فعال هستند.
ریگها 
JJدر سال  ۲۰۱۹باید منتظر چه باشیم؟
ی بیشتری در صنعت نفت موجود
انتظار میرود در سال بعد سرمایهها 
باشد ولی نحوه تخصیص این سرمایهها اهمیت زیادی دارد .اگر سرمایهگذاری
ی نفتی که نیازمند سرمایه هستند بتوانند
به درستی تخصیص یابد و حوزهها 
از این سرمایه استفاده کنند و بهرهوری فعالیت در حوزهها ارتقا یابد ،میتوان
منتظر اوجگیری صنعت نفت بود .البته یک چالش مهم در صنعت نفت دنیا
وجود دارد و آن توسعه صنعت نفت امریکا و تولید نفت شیل است که باعث
شد تا موقعیت امریکا از یک مصرفکننده نفت به یک صادرکننده تغییر کند.
در ســالهای قبل امریکا یک واردکننده بزرگ نفت خام بود و مناسبات این
کشور بر مبنای همین مسئله تنظیم شده بود ،حال با توسعه تولید نفت شیل،
امریکا به یک صادرکننده خالص تبدیل شــده است ،به این معنا که میزان
صادرات این کشــور بیش از وارداتش است و به همین دلیل نوع روابطش و
ی سیاســی و اقتصادی کشور تغییر کرده است .حال امریکا
تصمیمگیریها 
تمایل بیشتری دارد که قیمت نفت باال باشد زیرا در این قیمت استخراج نفت
شیل سودآوری زیادی دارد و در قیمت پایین ،امکان کسب سود از این صنعت
نیســت .حتی در صورت کاهش بیش از حد قیمت نفت بهرهبرداری از نفت
شیل دیگر سودآور نیست.
مطالعات نشان داده است در سال  ۲۰۱۹سرمایهگذاری در صنعت نفت،
در بخش اکتشــاف و اســتخراج نفت افزایش پیدا خواهد کرد ولی باید به
نحوه تخصیص ســرمایه در حوزهها هم توجه داشت و بیشتر سرمایهها باید
به حوزههایی اختصاص یابد که کارایی باالتــری دارند و بهرهبرداری از آنها
ی مرتبط با صنعت نفت هم در
سودآورتر است .سرمایهگذاری در تکنولوژیها 
سال بعد رشد میکند که این مسئله هم میتواند بر عملکرد بازار تاثیرگذار
باشــد .سیاستهای دولت ترامپ در ســال  ۲۰۱۹هم فاکتور دیگری است
که بازار را در ســال  ۲۰۱۹جهت میدهد زیرا این کشور در حال شکلدهی
مناسبات تازه سیاسی و اقتصادی با کشورهای صادرکننده نفت و تثبیت نقش
۲۰۱۵
۲۰۱۶
۲۰۱۷
۲۰۱۸
۲۰۲۰
۲۰۲۱
۲۰۱۹نفت است.
صادرکننده در بازار
۲۰۲۲عنوان یک
خود به

با وجود اینکه
تمایل برای
سرمایهگذاریدر
بخشاکتشافنفت
در حال افزایش
است ولی هنوز
سرمایهگذاریدر
کل صنعت نفت به
میزان مورد نیاز
نرسیده است .در
نتیجهسالها
سرمایهگذاریکم
هاینفتی
در حوزه 
در دنیا ،بسیاری
از حوزهها برای
کار با حداکثر توان
نیازمند سرمایهگ
هایزیادی
ذاری 
هستند
۲۵

۲۰

۱۵

۱۰

۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۰

نرخ رشد ساالنه تولید نفت و میعانات در امریکا (درصد)
۱۶
۱۴
۱۲
۱۰
۸
۶
۴
۲
۲۰۲۲

۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۰
۲۴-
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آینده ما

انتظار افزایش تورم و تشدید انقباض اقتصادی برای ایران
در دو سال آینده شاخصهای اقتصادی ایران چه تغییری میکند؟
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع صندوق بینالمللی پول

چرا باید خواند:
یاوضاع
پیشبین 
اقتصادی در آستانه
سال جدید میالدی
میتواند تصویری از
آینده اقتصاد ارائه دهد.
هم آینده اقتصاد کشور
ما ایران و هم وضعیت
آینده دیگر کشورهای
صادرکننده نفت در
خاورمیانه.

اقتصاد امروز دنیا اقتصادی درهمتنیده و پیچیده است به همین
دلیل آگاهی در مورد رشــد اقتصادی دنیا در یک ســال میتواند تا
حــدودی تصویری از وضعیت اقتصادی تمامی کشــورها ارائه دهد.
طبق گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول در ســال ۲۰۱۹-۲۰۱۸
میالدی اقتصاد دنیا با نرخی مشــابه نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۷
یعنی  ۳.۷درصد رشــد خواهد کرد .این نرخ نســبت به پیشبینی
ارائهشــده در ماه آوریل  ۰.۲درصد کمتر اســت و بیشترین کاهش
هم در کشورهای صنعتی مشاهده خواهد شد .به عنوان مثال انتظار
میرود اقتصاد امریکا به دلیل سیاستهای تجاری جدیدی که وضع
شده اســت و مانعتراشیهای دولت در مسیر تجارت آزاد با سرعتی
کمتر از برآوردهای قبلی رشد کند .نرخ رشد اقتصادی امریکا در این
ی شده است که نسبت به به برآورد
گزارش برابر با  ۲.۹درصد پیشبین 
قدیمی برای این کشور در مورد رشد اقتصادی در سال  ۲۰۱۹کمتر
است .وضعیت بریتانیا و چالشهای این کشور برای خروج از منطقه
یورو باعث شــده است تا برآوردها در مورد رشد اقتصادی کشورهای
اروپایی در ســال  ۲۰۱۹هم کاهش یابد .وضعیت کشورهای در حال
توسعه و بازارهای در حال گذار هم به دلیل وضعیت مالی ،تنشهای
ژئوپلیتیکی و افزایش قیمت نفت چندان مطلوب نخواهد بود .یکی
از این کشــورها که اهمیت زیادی در اقتصاد دنیا دارد چین اســت.
چین در نتیجه تنشهای اخیرش با امریکا در زمینه تجارت ،وضعیت
تعرفههای تجاری و مسائل دیگری که بعد از روی کار آمدن ترامپ در
امریکا با آن روبهرو شد ،با نرخ رشد اقتصادی پایینتری روبهرو خواهد
ی میشود در سال  ۲۰۱۹اقتصاد چین با نرخ پایینتری
شد .پیشبین 
نســبت به برآوردهای قبلی رشد کند و اگر امریکا در سیاستهایش
نرخ رشد اقتصادی در کشورهای منطقه
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نام کشور

متوسط  ۲۰۰۰تا ۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

الجزایر

۳.۷

۳.۷

۳.۲

۱.۴

۲.۵

۲.۷

بحرین

۵.۱

۲.۹

۳.۵

۳.۸

۳.۲

۲.۶

ایران

۳.۵

-۱.۶

۱۲.۵

۳.۷

-۱.۵

-۳.۶

عراق

-

۲.۵

۱۳.۱

-۲.۱

۲.۵

۶.۵

کویت

۴.۸

-۱

۲.۲

-۳.۳

۲.۳

۴.۱

لیبی

-۵.۳

-۱۳

-۷.۴

۶۴

-۱۰.۹

۱۰.۸

عمان

۳.۷

۴.۷

۵

-۰.۹

۱.۹

۵

قطر

۱۱.۲

۳.۷

۲.۱

۱.۶

۲.۷

۲.۸

عربستان

۴.۱

۴.۱

۱.۷

-۰.۹

۲.۲

۲.۴

امارات

۴.۹

۵.۱

۳

۰.۸

۲.۹

۳.۷

یمن

۲.۹

-۱۶.۷

-۱۳.۶

-۵.۹

-۲.۶

۱۴.۷
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تجدید نظر نکند یا چین نتواند کشورهای دیگری را جایگزین امریکا
کند ،این رشد پایینتر از انتظار در اقتصاد چین تا انتهای سال ۲۰۲۰
ادامه خواهد داشــت .از آنجا که چین دومین اقتصاد دنیا است ،افت
نرخ رشد اقتصادیاش میتواند روی برآیند رشد اقتصادی دنیا تاثیر
منفی داشته باشد.
JJرشد اقتصادی خاورمیانه در سالهای پیش رو
در ســال  ۲۰۱۹اقتصاد دنیا با نرخی تقریبا مشابه سالهای اخیر
یکند ولی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال
رشد م 
افریقا پیشــرفت زیادی را در ترازنامه مالی و تراز خارجی خود تجربه
یکنند .انتظار میرود فعالیتهای اقتصادی غیر نفتی در این منطقه
م 
رشــد کند ولی همزمان میزان تولید نفت هم روند افزایشی به خود
بگیرد .صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت
اقتصادی کشورهای خاورمیانه و افریقای شمالی پیشبینیهای دقیقی
ارائه داده است که خالصهای از این گزارش را در اینجا میبینید:
در نیمه اول سال  ۲۰۱۸قیمت نفت در بازار جهانی روند افزایشی
داشت ولی در نیمه دوم همین ســال نوسانهایی را تجربه کرد .در
نوامبر  ۲۰۱۸متوسط قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی برابر با ۷۵
دالر بود و انتظار میرود متوسط قیمت نفت در کل سال به مرز ۷۴
دالر برسد .در سال  ۲۰۱۸رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای
خاورمیانه و شــمال افریقا و افغانستان و پاکستان با نرخ  ۱.۴درصد
رشد کرد و انتظار میرود نرخ رشد اقتصادی در این منطقه در سال
 ۲۰۱۹به مرز  ۲درصد برسد .این در حالی است که متوسط نرخ رشد
اقتصادی در منطقه مورد بررســی در سال  ۲۰۱۷برابر با  ۱.۲درصد
بوده اســت .دلیل افزایش نرخ رشــد اقتصادی در منطقه را میتوان
افزایش فعالیتهای غیر نفتی در این کشورها دانست .البته دو کشور
بحرین و ایران نتوانستند در بخش افزایش تولید فعالیتهای غیر نفتی
سرمایهگذاری زیادی کنند.
نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
در سال  ۲۰۱۹به  ۳درصد میرسد که نسبت به سال پیش از آن ۰.۶
درصد بیشــتر خواهد بود ولی در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی سال
 ۲۰۱۷در این منطقه  ۰.۴درصد کمتر خواهد بود.
دلیل افزایش نرخ رشــد اقتصادی در کشــورهای عضو شورای
همکاری خلیــج فارس اجرای پروژههای ســرمایهگذاری دولتی در
پروژههای زیرســاختی کشــور است .در کویت ســرمایهگذاری در
بخشهای زیرساختی همسو با اهداف برنامه پنجساله این کشور انجام
شده است ولی در قطر این سرمایهگذاریها با هدف آمادهسازی کشور
برای میزبانی جام جهانی فوتبال در سال  ۲۰۲۲انجام خواهد شد .از
طرف دیگر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیر عضو شورای همکاری
خلیج فارس ولی واقع در منطقه خاورمیانه به  ۰.۳درصد میرســد
در حالی که در ســال  ۲۰۱۷برابر با  ۳درصد بود .انتظار میرود نرخ
رشــد اقتصادی در این محدوده از کشــورها در سال  ۲۰۱۹برابر با

مسئلهای که در سالهای اخیر همواره باعث شده است تا کشورهای خاورمیانه با سرعتی کمتر از توان واقعی
اقتصادی رشد کنند ،محدودیتهایی است که در زمینه انجام کار در این کشورها وجود داشته است .بزرگترین
و اصلیترین چالش موجود در این زمینه دسترسی به منابع مالی است.

بوکار در خاورمیانه و شمال افریقا (درصد کشورهای مواجه با چالش ها)
چالش های اصلی کس 

 ۰.۹درصد باشد .یک دلیل مهم برای این امر وضع دوباره تحریمهای
اقتصادی علیه ایران و تاثیر این مسئله روی درآمد نفت ایران و وضعیت
اقتصادی کشور خواهد بود .در الجزایر هم افزایش هزینههای دولتی
باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال  ۲۰۱۸شده است ولی اجرای
طرح انقباض مالی در سالهای پیش رو باعث کاهش رشد غیر نفتی
در این کشور در میانمدت میشود.
JJنرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت
در فاصله سالهای  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۴نرخ رشد اقتصادی کشورهای
خاورمیانه و شمال افریقا به طور متوسط برابر با  ۵درصد در هر سال
بوده اســت ولی در سال  ۲۰۱۵بعد از ســقوط قیمت نفت در بازار
جهانی ،نرخ رشد اقتصادی این کشورها هم کاهش زیادی پیدا کرد و
به  ۲درصد رسید .در سال  ۲۰۱۶دوباره نرخ رشد اقتصادی کشورهای
صادرکننده نفت در این منطقه اوج گرفت و به  ۵.۸درصد رسید و در
ســال بعد از آن با تجربه افولی دوباره در مرز  ۱.۲درصد قرار گرفت.
در سال  ۲۰۱۸نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در این
منطقه به  ۱.۴درصد رســید و در سال بعد از آن به  ۲درصد خواهد
رسید.
اما وضعیت تورم در این کشــورها بســیار نگرانکنندهتر است.
گزارشها نشــان میدهد ما شــاهد افزایش نرخ تورم در کشورهای
صادرکننده نفت خواهیم بود .طبق گزارشها در سال  ۲۰۱۵نرخ تورم
در این کشــورها برابر با  ۴.۷درصد بود و در سال  ۲۰۱۷به مرز ۳.۶
درصد رســید اما در سال  ۲۰۱۸شاهد رسیدن نرخ تورم به مرز ۹.۸
درصد و در سال  ۲۰۱۹به مرز  ۹.۹درصد خواهیم بود.
کشورهای صادرکننده نفت اقتصادی وابسته به این منبع انرژی
دارند و تغییرات قیمت نفت میتواند روی رشد اقتصادی و توان مالی
دولتها در اداره امور کشور تاثیر مستقیم داشته باشد .رشد اخیر قیمت
نفت در بازار جهانی سبب شد تا اقتصاد کشورهای نفتخیز عملکرد
ی
خوبی داشــته باشد ولی این روند ادامه پیدا نخواهد کرد .پیشبین 
میشود بعد از یک اوجگیری نسبی در سال  ،۲۰۱۹قیمت نفت دوباره
روند نزولی به خود بگیرد و تا سال  ۲۰۲۳به مرز  ۶۰دالر تقلیل پیدا
کند .در نتیجه تاثیر قیمت باالی نفت روی اقتصاد این کشــورها از
بین خواهد رفت و نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در
منطقه کاهش پیدا خواهد کرد .در فاصله سالهای  ۲۰۲۰تا ۲۰۲۳
متوسط نرخ رشد اقتصادی ســاالنه در این دسته از کشورها برابر با
 ۲.۳درصد خواهد بود که پایینتر از روند تاریخی رشــد اقتصادی در
منطقه است .به عالوه ،در جریان شوک نفتی سال  ۲۰۰۹کشورهای
صادرکننده خاورمیانه و شمال افریقا به دلیل افت  ۳۶درصدی قیمت
نفت در بازار جهانی و حذف سرمایهگذاری در این بازار آسیب بزرگی
متحمل شدند .افزایش  ۲۸درصدی قیمت نفت در سال  ۲۰۱۰را در
کنار رشد  ۳۲درصدی قیمت در سال بعد از آن میتوان با افزایش ۲۳
ی افزایش  ۳۰درصدی
درصدی قیمت نفت در سال  ۲۰۱۷و پیشبین 
قیمت نفت در ســالهای  ۲۰۱۹-۲۰۱۸مقایسه کرد؛ اگرچه انتظار
میرود ســرعت رشد اقتصادی کشورهای نفتخیز در سال پیش رو
کمتر از سالهای بعد از بحران  ۲۰۰۹باشد زیرا در نتیجه سیاستهای
اقتصادی اجراشده در کشورهای مختلف در سالهای اخیر ،روند رشد
اقتصادی نامتوازن و نابرابر است .در برخی از کشورها که زیرساختهای
اقتصادی الزم وجود دارد ،اقتصاد به همراه افزایش نرخ رشد اقتصادی
با سرعت باالیی رشــد کرده است ولی در برخی دیگر از کشورها ما

۸۰

۹۰

۶۰

۷۰

۴۰

۵۰

۲۰

۳۰

۱۰

۰

شاهد کاهش رشد قابل توجهی در عملکرد اقتصادی نیستیم .به همین
ی دقیقی در مورد رشد اقتصادی
دلیل اســت که نمیتوان پیشبین 
کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال افریقا ارائه داد زیرا
عوامل بیثباتکننده بسیار زیادی در بازار وجود دارد و همچنین آینده
بازار نفت هم بسیار غیرقابل اعتماد است.

پیشبینیمیشود
در سال ۲۰۱۸
اقتصاد ایران با نرخ
منفی ۱.۵درصد
رشد کند و در سال
 ۲۰۱۹سرعت
انقباض اقتصادی
ایران به  ۳.۶درصد
برسد .این در حالی
است که اقتصادهای
صادرکنندهنفت
در خاورمیانه و
شمال افریقا با
نرخ  ۱.۴درصد و ۲
درصد در سالهای
مورد بررسی رشد
خواهند کرد

JJرشد اعتبارات در کشورهای نفتخیز
رشــد موقتی قیمت نفت در ماههای اخیرسبب شد تا کشورهای
صادرکننده نفت درآمدی بیش از انتظار خود داشته باشند .از طرف
دیگر تجربه ســال  ۲۰۱۴هم به آنها یــاد داد از فرصتهای هرچند
کوتاه هم باید به بهترین نحو استفاده کنند .در اغلب کشورهای عضو
شــورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورهای صادرکننده نفت
در خاورمیانه ســطح اعتبارات موجود در کشور باال است و به همین
دلیل سرمایهگذاری در بخشهای زیرساختی در جریان است .در این
کشورها روند اصالحات اقتصادی ادامه دارد و کشورهای این منطقه
افزایش نرخ رشد اقتصادی را تجربه میکنند .البته باید به این نکته هم
توجه داشت که اجرای سیاستهایی که حامی رشد اقتصادی در این
کشورها است میتواند خود بسترساز افزایش تقاضا برای اعتبارات باشد
ولی منابع اعتباری این کشورها به دلیل قیمت پایین نفت در سالهای
تراز مالی(درصد تولید ناخالص داخلی)

۶.۷

۸.
۶.

۴.
۱.۴
-۰.۱
۲۰۱۹

۲۰۱۸
-۱.۶

۲۰۱۶

۲۰۱۷

-۱.۴

۰.
-۲.

-۱.۸

-۲.۳

-۳.۲

۲۰۱۵

۲۰۰۰-۲۰۱۴

۲.

-۴.

-۴.۲

-۵.۱

-۶.
-۸.
-۹.۲
-۱۰.۴

ایران

-۱۰.

-۱۲.

کشورهای صادر کننده نفت در خاورمیانه
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آینده ما
قبل ،عدم تنوع در منابع درآمدی اقتصاد و استفاده از این منابع مالی
در اجرای سیاستهای اقتصادی پایینتر از میزان مورد نیاز آنها است.
از طرف دیگر باید چالشهای ساختاری هم در کشورها برطرف شود
که نیاز به استفاده از منابع مالی دارد ولی عملکرد نظام مالی هم در
این کشورها نادرست است .صندوق بینالمللی پول بر این باور است
که برای افزایش کارایی اقتصاد باید وامدهی به موسسات مالی متوسط
و کوچک در کشورهای خاورمیانه افزایش یابد و نظام قانونی در حوزه
مشاغل و کمکهای مالی به مشاغل باید تقویت شود .البته افزایش
کارایی دولت و نظارت دقیقتر این ارگان روی فعالیتهای اقتصادی
هم میتواند زمینهساز افزایش کارایی آن شود.
در کشــورهای در حال توسعه باید مسیر تخصیص اعتبارات نیز
مد نظر قرار بگیرد .در درجه اول باید بخشــی از اعتبارات در جهت
قدرتمندســازی زنان در عرصههای اقتصادی و آموزشی صرف شود
تا این جمعیت بتوانند به ارتقای بهرهوری اقتصادی در کشور کمک
کنند .از طرف دیگر ارائه خدمات آموزشــی در زمینه مســائل مالی
هم میتواند بسیار تاثیرگذار باشد .تقویت زیرساختهای بازار مالی

ایران که در
سالهای اخیر
توانسته بود تورم
یکرقمی را تجربه
کند در سال ۲۰۱۸
شاهد رسیدن
نرخ تورم به مرز
 ۲۹.۶درصد و
در سال  ۲۰۱۹به
مرز  ۳۴.۱درصد
خواهد بود

نرخ تورم (درصد)
۳۴.۱

۲۹.۶

۱۷.۸

۱۱.۹
۹.۹

۹.۸

۹.۶

۹.۱
۷.۱

۲۰۱۹

۲۰۱۷

۲۰۱۸

ایران

۲۰۱۶

۲۰۰۰-۲۰۱۴

۲۰۱۵
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نام کشور

متوسط  ۲۰۰۰تا ۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

الجزایر

۳.۷

۴.۸

۶.۴

۵.۶

۶.۵

۶.۷

بحرین

۱.۷

۱.۸

۲.۸

۱.۴

۳

۴.۸

ایران

۱۷.۸

۱۱.۹

۹.۱

۹.۶

۲۹.۶

۳۴.۱

عراق

۱۴

۱.۴

۰.۵

۰.۱

۲

۲

کویت

۳.۲

۳.۷

۳.۵

۱.۵

۰.۸

۳

لیبی

۴.۹

۹.۸

۲۵.۹

۲۸.۵

۲۸.۱

۱۷.۹

عمان

۲.۵

۰.۱

۱.۱

۱.۶

۱.۵

۳.۲

قطر

۴.۳

۱.۸

۲.۷

۰.۴

۳.۷

۳.۵

عربستان

۲.۲

۱.۳

۲

-۰.۹

۲.۶

۲

امارات

۴.۱

۴.۱

۱.۶

۲

۳.۵

۱.۹

یمن

۱۱.۳

۱۲

-۱۲.۶

۲۴.۷

۴۱.۸

۲۰

کل منطقه

۷.۱

۴.۷

۴

۳.۶

۹.۸

۹.۹
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 JJتحریم نفتی ایران ،عاملی بسیار اثرگذار روی بازار
ی آینده بازار نفت بسیار
یکی از عواملی که باعث شده است پیشبین 
دشوار باشد مسئله تحریم نفتی ایران است .ایران یکی از بزرگترین
کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه است و موقعیت استراتژیکی
در این منطقه دارد .ایران را میتوان یکی از باثباتترین کشــورهای
خاورمیانه دانست و این تحریمهای جدید و حذف نفت این کشور از
بازار نفت تاثیری بسیار جدی در بازار بر جای میگذارد.
مطالعات نشــان داده است حذف نفت ایران از بازار میتواند روی
قیمت نفت و اقتصاد منطقه تاثیر زیادی داشــته باشــد و اگر تحت
فشارهای امریکا ،ایران از ادامه همکاری با کشورهای اروپایی در زمینه
هســتهای سر باززند ،اوضاع خاورمیانه بســیار نابسامان خواهد شد.
ضمن اینکه بسیاری از کشورهای خاورمیانه هماکنون درگیر جنگ
و نابسامانی هستند و همین مسئله هم به بازار نفت فشار وارد کرده
است.
باید در نظر داشت که تصمیم امریکا برای حذف  ۸کشور از تحریم
خرید نفت ایران گام مهمی در جهت کاهش فشار در بازار بوده است
ولی امریکا تهدید کرده است که این روند موقتی است بنابراین باید
منتظر فشارهای باالتری در بازار باشیم .در صورتی که دولت امریکا این
فشارها را اجرایی کند ،قیمت نفت در بازار جهانی رشد خواهد کرد و
بازار با چالشهای تازهای روبهرو خواهد شد .اما اگر این اتفاق نیفتد و
امریکا نتواند این فشارها را عملی کند بازار روندی را که انتظار میرود
یکند و ما تا سال  ۲۰۲۳کاهش تدریجی قیمت نفت و تثبیت
طی م 
آن در مرز  ۶۰دالر را شاهد خواهیم بود.

۴.۷

۴

۳.۶

شامل بازار سهام و اوراق قرضه دولتی میتواند در تقویت تنوعبخشی
در اقتصاد و در نهایت افزایش نرخ رشــد اقتصــادی و اصالحات در
زیرساختهای اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار باشد.

JJشاخصهای اقتصادی ایران
یکند در سال  ۲۰۱۸اقتصاد
ی م 
صندوق بینالمللی پول پیشبین 
ایران با نرخ منفی  ۱.۵درصد رشد کند و در سال  ۲۰۱۹سرعت انقباض
اقتصادی ایران به  ۳.۶درصد برسد .این در حالی است که اقتصادهای
صادرکننده نفت در خاورمیانه و شــمال افریقا با نرخ  ۱.۴درصد و ۲
ی میشود
درصد در سالهای مورد بررسی رشد خواهند کرد .پیشبین 
روند افزایش نرخ تورم در ایران همچنان ادامه داشته باشد .ایران که در
سالهای اخیر توانسته بود تورم یکرقمی را تجربه کند در سال ۲۰۱۸
شــاهد رسیدن نرخ تورم به مرز  ۲۹.۶درصد و در سال  ۲۰۱۹به مرز
 ۳۴.۱درصد خواهد بود .این در حالی است که متوسط نرخ تورم در
کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال افریقا در این دو سال
به ترتیب برابر با  ۹.۸و  ۹.۹درصد خواهد بود.
تراز مالی ایران هم در این سالها منفی خواهد بود و از منفی ۳.۲
درصد تولید ناخالص داخلی در سال  ۲۰۱۸به منفی  ۴.۲درصد تولید
ناخالص داخلی در ســال  ۲۰۱۹میرسد در حالی که به دلیل رشد
قیمت نفت در کل کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه کسری
تراز مالی در این دو ســال روند کاهشی خواهد داشت .از نظر تجاری
وضعیت ایران چندان مطلوب نخواهد بود .در سال  ۲۰۱۸تراز تجاری
ایران برابر با  ۱.۳درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و در ســال
 ۲۰۱۹به مرز  ۰.۳درصد تولید ناخالص داخلی میرسد .این در حالی
است که تراز تجاری کشورهای صادرکننده نفت در منطقه در دو سال

در سطح منطقهای هم خطرات زیادی رشد اقتصادی کشورها را تهدید میکند؛ مثال جنگهایی که در خاورمیانه وجود دارد و کشورها را با چالشهای بزرگ روبهرو کرده
است .کشورهایی که درگیر جنگاند با بحران روبهرو هستند و کشورهای دیگر هم به دلیل تاثیرات منفی جنگ روی اقتصاد منطقه و افزایش شمار پناهجوها در آن کشورها با
چالشهای دیگری درگیر هستند .تحریم اقتصادی علیه ایران یکی از چالشهای بزرگ ژئوپلیتیکی است.

نرخ رشد اقتصادی(درصد)

مورد مطالعه به ترتیب برابر با  ۴.۷درصد و  ۴.۸درصد تولید ناخالص
داخلی خواهد بود.
JJریسکهای مهم در اقتصادهای منطقه چیست؟
با وجود اینکه وضعیت کنونی اقتصادی در کشورهای خاورمیانه
و شمال افریقا بسیار مطلوب اســت ،ریسکهایی هم بازار را تهدید
میکند .یکی از این خطرات مهم عدم پایبندی دولتها در کشورهای
نفتخیز به اجرای طرحهای اصالحات مالی و زیرساختی است .اجرای
این طرحها باعث میشود تا درآمد نفت برای توسعه پایدار اقتصادی در
کشور صرف شود نه اینکه صرف امور روزمره در کشور شود.
از طــرف دیگر بیثباتی و عدم اطمینان موجود در زمینه قیمت
آینده نفت در بــازار و احتمال کاهش قیمت نفت در ماههای پیش
رو از دیگر خطراتی است که اقتصادهای خاورمیانه را تهدید میکند.
طبق مطالعات انجامشده بیثباتی آسیب زیادی به عملکرد اقتصادی
یکند و به همین دلیل
کشورها و تصمیمهای سرمایهگذاری وارد م 
باید بــرای حفظ ثبات تالش کرد .این بیثباتــی چه به دلیل عدم
اطمینان در مورد قیمت نفت باشــد و چه از نظر بیثباتی در اجرای
سیاستهای نفتی و اقتصادی در کشور باشد ،خواهد توانست اقتصاد
کشــور را با چالشهای بزرگی روبهرو کند .یکی دیگر از خطراتی که
یکند تنشهای ایجادشده در فضای
اقتصادهای خاورمیانه را تهدید م 
تجاری است .تنشهایی که میتواند در میانمدت و درازمدت اقتصاد
کشورها را با بحران روبهرو کند .این تنشهای تجاری تاکنون دامنگیر
کشورهای نفتخیز نشده اســت ولی از زمان روی کار آمدن ترامپ
در امریــکا و آغاز جنگهای تجاری ،این نگرانی وجود دارد که دیگر
کشورها را هم درگیر کند .به عالوه تغییر ناگهانی در سیاستهای مالی
و پولی در کشورهای صنعتی به خصوص امریکا هم در این زمینه بسیار
اثرگذار است .مثال اگر فدرال رزرو امریکا سریعتر اقدام به افزایش نرخ
بهره بانکی کند و سیاســتهای مالی را به وضعیت عادی بازگرداند
سرعت خروج سرمایهها از بازارهای در حال توسعه و نفتخیز افزایش
پیدا میکند که این مسئله اقتصاد کشورهای منطقه را با چالشهای
بسیار جدی روبهرو خواهد کرد .از طرف دیگر بیثباتی سیاستهای
اقتصادی در دیگر کشــورهای در حال توسعه هم میتواند مسئلهای
بسیار چالشبرانگیز باشد .مسئلهای که کشورها را به سمت بیثباتی
یکند و از توان رشد اقتصادی آنها میکاهد.
بیشتر هدایت م 
در ســطح منطقهای هم خطرات زیادی رشد اقتصادی کشورها
را تهدیــد میکند؛ مثال جنگهایی که در خاورمیانــه وجود دارد و
کشــورها را با چالشهای بزرگ روبهرو کرده اســت .کشورهایی که
درگیر جنگاند با بحران روبهرو هستند و کشورهای دیگر هم به دلیل
تاثیرات منفی جنگ روی اقتصاد منطقه و افزایش شمار پناهجوها در
آن کشورها با چالشهای دیگری درگیرند .تحریم اقتصادی علیه ایران
یکی از چالشهای بزرگ ژئوپلیتیکی است.
JJچالشهای انجام کار در خاورمیانه و شمال افریقا
یکی از مسائلی که نهتنها در خاورمیانه بلکه در اغلب کشورهای
در حال توسعه وجود دارد و مانعی مهم برای اشتغال و رشد اقتصادی
محسوب میشود ،موانعی است که در مسیر آغاز کسب و کار و ادامه
آن وجود دارد .موانعی که باعث میشود سرمایهگذاران از فعالیت در
این عرصه دلسرد شوند و اگر کسی کسب و کاری را آغاز کرد نتواند
به بازدهی مطلوب و مد نظرش دست پیدا کند .صندوق بینالمللی

۱۲.۵

۵.۸

۵

۳.۷
۲

۲۰۱۹

۱.۴

۳.۵
۲

۱.۲

۲۰۱۸

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۱.۵-

۲۰۰۰-۲۰۱۴

۲۰۱۵
۱.۶-

۳.۶ایران

کشورهای صادر کننده نفت در خاورمیانه

پول در این گزارش از این موانع تحت عنوان چالشهای کسب و کار
نام برده اســت که در این بخش اصلیترین و مهمترین چالشهای
خاورمیانه را برمیشــمریم .باید در نظر داشت که این چالشها مانع
از ایجاد اشتغال در کشورهای منطقه میشود و خاورمیانه را با بحران
بیکاری روبهرو کرده است .این مسئلهای است که میتواند روی آینده
اقتصادی و اجتماعی این کشورها تاثیر منفی داشته باشد.
طبق این گزارش مســئلهای که در سالهای اخیر همواره باعث
شــده است تا کشورهای خاورمیانه با ســرعتی کمتر از توان واقعی
اقتصادی رشد کنند ،محدودیتهایی است که در زمینه انجام کار در
این کشورها وجود داشته است .بزرگترین و اصلیترین چالش موجود
در این زمینه دسترســی به منابع مالی است .مطالعات نشان داده در
 ۸۵درصد از کشــورهای خاورمیانه و شمال افریقا این چالش بسیار
جدی اســت و همین مسئله باعث شده است تا مشاغل کمتری در
کشور ایجاد شود و همه برای تامین معاش وابسته به دولت و مشاغل
دولتی باشند.
دومین عاملی که فعالیتهای اقتصادی در خاورمیانه را تحت تاثیر
قرار داده اســت قوانین محدودکننده بازار کار است که بر طبق این

تراز مالی ایران در
سالهای 2018
و  2019منفی
خواهد بود و از
منفی ۳.۲درصد
تولیدناخالص
داخلی در سال
 ۲۰۱۸به منفی
 ۴.۲درصد تولید
ناخالص داخلی
در سال ۲۰۱۹
میرسد

تراز مالی دولتی در کشورهای منطقه (درصد تولید ناخالص داخلی)
نام کشور

متوسط  ۲۰۰۰تا ۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

الجزایر

۲.۹

-۱۵.۷

-۱۳.۴

-۸.۹

-۷

-۵.۶

بحرین

-۰.۹

-۱۸.۴

-۱۷.۶

-۱۴.۳

-۸.۹

-۸.۲

ایران

۱.۴

-۱.۸

-۲.۳

-۱.۴

-۳.۲

-۴.۲

عراق

-

-۱۲.۸

-۱۴.۳

-۱.۶

۵.۶

۳.۸

کویت

۲۸.۴

۵.۶

۰.۶

۶.۶

۱۱.۶

۱۲

لیبی

۶

-۱۳۱

-۱۱۳.۳

-۴۳

-۲۵.۱

-۲۶.۹

عمان

۸

-۱۵.۹

-۲۱.۲

-۱۲.۹

-۲

۰.۸

قطر

۱۰.۶

۵.۴

-۴.۷

-۱.۶

۳.۶

۱۰.۵

عربستان

۷.۳

-۱۵.۸

-۱۷.۲

-۹.۳

-۴.۶

-۱.۷

امارات

۷.۳

-۳.۴

-۲

-۱.۶

۰.۶

۱.۳

یمن

-۳.۱

-۸.۷

-۸.۹

-۴.۷

-۱۰.۷

-۴.۵
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آینده ما
مطالعه در  ۷۰درصد از کشورها وجود دارد .بوروکراسی ناکارآمد دولتی
در  ۶۰درصد از کشــورهای منطقه مشکلآفرین است و نبود نیروی
کار تحصیلکرده و کارآمد و عدم تناسب نواع آموزش با نیازهای بازار
کار در  ۵۸درصد از کشورها به عنوان چالشی مهم برای فعالیتهای
اقتصادی نام برده شده است .بیثباتی درسیاستهای اقتصادی هم
مسئله بسیار جدی و مهمی است زیرا این بیثباتی فرصت و قدرت
یگیرد و بعضا
تصمیمگیریهای اقتصــادی را از ســرمایهگذاران م 
ریسک سرمایهگذاری را آنقدر افزایش میدهد که سرمایهگذاران از
فعالیتهایاقتصادیبازمیمانند.
تورم که یک عامل کامال اقتصادی است و در بسیاری از کشورهای
در حال توسعه مشــکلی جدی و طوالنیمدت است ،در کشورهای
خاورمیانه و شــمال افریقا هم به عنوان عامل بازدارنده فعالیتهای
اقتصادی نام برده شده اســت .از دیگر فاکتورهای مخرب اقتصادی
میتوان به بهرهوری پایین در شــغل ،فســاد در اقتصاد کشور ،نبود
زیرساختهای مناسب و کافی اقتصادی و شهری و صنعتی ،نرخهای
مالیاتی نامتناسب با شرایط اقتصادی کشور و در نهایت ظرفیت ناکافی
اقتصاد در مقایسه با سطح فعالیتهای نوآورانه اشاره کرد.

بیثباتی و عدم
اطمینان موجود
در زمینه قیمت
آینده نفت در
بازار و احتمال
کاهشقیمت
نفت در ماههای
پیش رو از دیگر
خطراتی است
که اقتصادهای
خاورمیانه را
تهدیدمیکند

JJوضعیت کشورهای در حال گذار تثبیت شده است
بعد از طی شدن دورههای بحرانی اقتصادی در کشورهای در حال
گذار در دهه  ۱۹۹۰میالدی و اوایل قرن بیســت و یکم ،کشورهای
در حال توســعه موفق شــدند تا نرخ تورم را نسبتا تثبیت کنند که
خبر بسیار خوبی برای فعاالن اقتصادی در این کشورها است .وضعیت
کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار بعد از گذر اقتصاد
دنیا از بحران ســال  ۲۰۰۸و بازگشت سیاستهای مالی و اقتصادی
به وضعیت عادی یکی از مســائل مهم است زیرا این کشورها سهم
بزرگی از اقتصاد دنیا را دارند و با توجه به تسریع روند صنعتی شدن
در این کشورها سهمشان نیز هر روز بیشتر میشود .کشورهای روسیه
و برزیل و چین و هند و ترکیه همه در دســته کشــورهای در حال
گذار قرار دارند و اغلب ســهم زیادی در اقتصاد و تجارت دنیا دارند.
تراز تجاری (درصد تولید ناخالص داخلی)
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نام کشور

متوسط  ۲۰۰۰تا ۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

الجزایر

۱۱.۴

-۱۶.۴

-۱۶.۵

-۱۳.۲

-۹

-۷.۹

بحرین

۶.۳

-۲.۴

-۴.۶

-۴.۵

-۲.۵

-۲.۳

ایران

۴.۸

۰.۳

۴

۲.۲

۱.۳

۰.۳

عراق

-

-۶.۵

-۷.۸

۲.۳

۶.۹

۳.۱

کویت

۳۳.۳

۳.۵

-۴.۶

۵.۹

۱۱.۳

۱۱

لیبی

۱۶.۹

-۵۴.۴

-۲۴.۷

۸.۴

۱.۵

۲.۹

عمان

۸.۹

-۱۵.۹

-۱۸.۷

-۱۵.۲

-۳.۳

-۰.۵

قطر

۲۱

۸.۵

-۵.۵

۳.۸

۴.۸

۶.۶

عربستان

۱۶.۳

-۸.۷

-۳.۷

۲.۲

۸.۴

۸.۸

امارات

۱۰.۶

۴.۹

۳.۷

۶.۹

۷.۲

۷.۵

یمن

-۰.۱

-۶.۲

-۵.۱

-۴

-۹.۳

-۷.۴

کل منطقه

۱۲.۶

-۳.۸

-۳.۱

۱.۶

۴.۷

۴.۸
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از طرف دیگر ،کشورهایی از قبیل روسیه در بازار انرژیهای فسیلی
بســیار تاثیرگذارند و کشوری مثل چین در بخش صنعت و تجارت
جایگاه ویژهای دارد.
صنــدوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود نوشــت :یکی از
شاخصهای مهم اقتصادی که در وضعیت زندگی مردم در کشورهای
در حال توسعه تاثیرگذار است ،نرخ تورم است .در سالهای اخیر نرخ
تورم در کشورهای در حال گذار در سطح باثباتی بوده است و اگر چند
کشور خاص را که بیشتر به دلیل مسائل سیاسی با بحران تورم روبهرو
شدهاند در نظر نگیریم ،نرخ تورم در دیگر کشورها تقریبا ثابت بوده و
در سطح پایینی قرار داشته است .البته هنوز انتظارات تورمی در این
کشــورها باال است و مردم با اطمینان خاطر در مورد آینده اقتصادی
کشورشان وارد بازارهای سرمایهگذاری نمیشوند ولی بررسیها نشان
داده است که انتظارات تورمی در این کشورها از سال  ۲۰۰۸تاکنون
کاهش یافته است و همین مسئله کمک زیادی به تنزل نرخ تورم در
کشورها کرده اســت .از طرف دیگر نرخ تورم انتظاری در کشورهای
مختلف هم با هم متفاوت است .کشورهای ترکیه و روسیه و آرژانتین
باالترین نرخ تورم انتظاری را دارند و دلیل این مســئله هم ساختار
اقتصادی داخلی و بحرانهای داخلی اســت .این مطالعات نشان داد
در بیشتر کشــورهای در حال توسعه سیاستهای اقتصادی داخلی
زمینهساز رشد تورم میشود و تاثیر فاکتورهای خارجی در این مسئله
بسیار کم است .بیشتر این کشورها در مقایسه با کشورهای صنعتی
اقتصاد بستهتری دارند ،به این معنا که سهم تعامالت تجاری آنها به
کل تعامالتِ انجامشده در دنیا کمتر است و به همین دلیل فشارهای
اقتصادی خارجی تاثیر کمتری روی آنها دارد.
یکی از مسائلی که در اغلب بازارهای در حال گذار وجود دارد ،نوسان
ارزش پول ملی است که میتواند کشور را به سمت چالشهای بزرگی
هدایت کند .در اغلب کشورها بانک مرکزی با استفاده از سیاستهای
مالــی درصدد کنترل این بحران برآمد ولی هنوز کشــورهایی دیده
میشــوند که هرازگاهی شاهد نوسانات زیاد ارزش پول ملی هستند
و به همین دلیل سرمایهگذاری در این دسته از کشورها هم کمتر از
دیگر کشورهای در حال گذار است.
برخــی بر این باورند که حضور فعال اقتصاد چین در اقتصاد دنیا
و سهم باالی این کشــور در تجارت جهانی باعث شده است تا روند
جهانیســازی تجارت در دنیا تسریع شــود و فشارهای تورمی روی
اقتصاد دنیا تقلیل پیدا کند.کاهش فشــارهای تورمی بیش از اینکه
به نفع اقتصادهای صنعتی باشــد برای کشورهای در حال توسعه و
بازارهای در حال گذار مزیت دارد زیرا کشــورهای صنعتی اغلب به
دلیل ساختار اقتصادی و تجاری خود با نرخ تورم پایینی روبهرو هستند
ولی بحران تورم در کشورهای در حال گذار اغلب باعث میشود تا نرخ
رشــد اقتصادی آنها تنزل یابد و شرایط برای کار و تولید در کشورها
کمتر شود .هرچه کشوری توانایی باالتری در تثبیت نرخ تورم خود
داشــته باشد ،نرخ برابری پول هم در این کشور ثابت است و سرعت
تغییر آن پایینتر اســت .این فاکتور تاثیر زیــادی در افزایش ثبات
اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی در آن کشور دارد.
بررسیها نشان داده اســت از سال  ۲۰۰۸تاکنون ،کشورهای در
پولی باثباتی را اجرا کنند که امری
حال گذار توانستهاند سیاستهای ِ
بسیار مطلوب است .در این شرایط انتظار تنش و بحران در اقتصاد این
کشــورها بسیار کم است که امری مطلوب قلمداد میشود و فرصت
کارآفرینی و سرمایهگذاری را نیز افزایش میدهد.

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

روایت «آیندهنگر» از اصالحات اقتصادی در ایران

نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟
سالهاست بیماری اقتصاد ایران در انتظار نوشدارو است .اما سیاستمداران همچنان به مسکنهایی عادت کردهاند که تنها اندکی
درد را التیام میبخشد .اصالحات اقتصادی در ایران به آرزویی دستنیافتنی بدل شده است .صحبتهای صاحبان کسب و کار و
اقتصاددانان نیز آب در هاون کوبیدن است .سیاستمداران همچنان محافظهکارانه تن به شرایطی سخت دادهاند ،اما حاضر به انجام
این اصالحات نیســتند .آنها ثبات وضعیت موجود را دستاوردی برای خود میدانند غافل از آنکه شاید اگر دیر بجنبند ،حکایت
نوشدارو بعد از مرگ سهراب این بار در عرصه اقتصادی تکرار شود.

عکس :رضا معطریان

روایت
بیماری اقتصاد را درمان الزم است

متهمکیست؟
بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت

برخی اعتقاد دارند
در مقاطع مختلف،
سیاستمداران
دست به اصالحات
بزرگی زدهاند که
شاید برخی از
آنهابهموفقیت
نینجامیدهباشد؛
اما نمیتوان گفت
دولتها جسارت
انجام این اصالحات
را نداشتهاند .آنچه
را که موجب ناکام
ماندن بسیاری
از این اصالحات
شده نیز در نبود
بسته اصالحات
اقتصادی میدانند

تصور کنید یکی از نزدیکترین و عزیزترین افراد به شــما بیمار
است .برای درمان بیماری او به دکتر مراجعه میکنید .دکتر داروهایی
یکند که بســیار تلخ است .اما میگوید راه درمان
را برای او تجویز م 
بیمار شما استفاده از همین داروهای تلخ و همین آمپول دردناک است.
عکسالعمل شــما در این شرایط چیست؟ آیا بیمار را برای بهبود به
یکنید یا حاضرید
استفاده از داروهای تلخ و آمپول دردناک تشویق م 
تنها با مسکنهایی مقطعی درد او را آرام کنید ،ولی نگذارید این تلخی
به جان عزیزترین فرد زندگیتان بنشیند؟ در حالت اول تحمل کردن
سختی استفاده از داروها به بهبود منجر میشود و در حالت دوم ،بیمار
شما به صورت مقطعی دردی احساس نمیکند ،اما پیشرفت بیماری
موجب میشود که در نهایت بیمار نیاز به جراحی داشته باشد .یا شاید
هم بدتر از آن ،خدای ناکرده به مرگ ختم شود .آیا باز هم راه دوم را
یکنید؟
انتخابم 
حکایت بیمار و دارو و پزشک ،حکایت اقتصاد و اصالحات اقتصادی
و نظرات کارشناسی در این زمینه است .سالهاست اقتصاد ایران بیمار
اســت .داروی آن اصالحات اساسی است که شاید در مدت کوتاهی
هزینههایی برای جامعه به دنبال داشته باشد ،اما در بلندمدت ،مسلما
به نفع مردم تمام میشود .کارشناســان بارها در مورد ضرورت این
اصالحات اظهارنظر کردهاند اما راه به جایی نبرده است .گویا دولتها
و سیاســتمداران از اینکه مردم متحمل هزینههای هنگفت شوند،
نگراناند .غافل از اینکه این هزینهها روی هم تلمبار میشود و ناگزیر
یک روز باید تن به جراحی دردناکتری بدهند تا بتوانند حیات خود
را حفظ کنند .البته در مورد انجام شــدن یا انجام نشدن اصالحات
اقتصادی در کشــور اتفاق نظری وجود ندارد .برخی اعتقاد دارند در
مقاطع مختلف ،سیاستمداران دست به اصالحات بزرگی زدهاند که
شــاید برخی از آنها به موفقیت نینجامیده باشد؛ اما نمیتوان گفت
دولتها جسارت انجام این اصالحات را نداشتهاند .آنچه را که موجب
ناکام ماندن بسیاری از این اصالحات شده نیز در نبود بسته اصالحات
اقتصادی میدانند .اما برخی دیگر اعتقاد دارند که اقتصاد ایران هنوز
رنگ اصالحات را به خود ندیده است .شاهد صحبتهای آنها نیز انواع
یارانههایی اســت که در حال حاضر وجــود دارد .از یارانههای انرژی
گرفته تا یارانههای ارزی و بانکی .اعتقاد این گروه بر این است که مادام
که این یارانهها پابرجاســت ،نمیتوان امیدی به اصالحات اقتصادی
در کشور داشت .چندی پیش مسئله اصالح قیمت حاملهای انرژی،

نکتههایی که باید بدانید
[سالهاست اقتصاد ایران بیمار است و داروی آن نیز اصالحات اساسی است.
[ دولتها و سیاستمداران از اینکه مردم متحمل هزینههای هنگفت شوند ،نگراناند.
[برخی معتقدند در مقاطعی دولت توانسته برخی از اصالحات را هرچند ناموفق انجام دهد.
[برخی بر این باورند که اقتصاد ایران هنوز رنگ اصالحات را به خود ندیده است.
[ مادام که این یارانهها پابرجاست ،نمیتوان امیدی به اصالحات اقتصادی در کشور داشت.
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بحث داغ محافل اقتصادی بــود .اما باز هم گروههای مختلف چه از
درون دولت و چه از خانه ملت ،مخالفت خود را با این مسئله عنوان
کردند .توجیه آنها نیز این بود که در حال حاضر نباید بیشتر از این به
جامعه فشار وارد آید.
البتــه فراموش نکنید که هرگاه پای اصالحات بزرگی چون قطع
یارانهها به میان میآید ،این جمالت آشــنا از سوی مقامات مختلف
شنیده میشود .به همین دلیل برخی اعتقاد دارند «وضعیت وخیم
جامعه» به ابزاری برای مقاومت در برابر تغییر تبدیل شــده اســت.
حال آنکه مطالعه تجربیات کشورهایی که اصالحات اقتصادی انجام
دادهاند ،نشان میدهد این اصالحات در شرایط سخت صورت گرفته و
اتفاقا موفق هم بوده است .به نظر میرسد ایران هنوز به چنین شرایط
سختی دچار نشده است که مجبور به اصالحات اساسی شود .چراکه
ســوپاپ اطمینان اقتصاد ایران ،منابعی همچون نفت و گاز و معادن
است که در مواقع ضروری مانع از آن میشوند که کشور سقوط کند.
این در حالی است که این منابع که تجدیدناپذیر نیز هستند ،منابع
بین نسلی محسوب میشوند و متعلق به یک دوره خاص نیستند .به
هر صورت ،به نظر میرسد دولتها در حال تزریق مسکن به اقتصاد
هستند .تصمیمهای ادواری و مقطعی شرایطی را به وجود آورده که
یکند ،اما در دوره دیگر،
اگرچه در یک برهه زمانی مشکلی را برطرف م 
همین مسکن مسمومیت میآورد و مشکلآفرین میشود.
آنچــه در مورد تعلل در اصالحات اقتصادی از زبان کارشناســان
شــنیده میشود یک بعد سیاســی نیز دارد .اعتقاد بر این است که
یکنند
گروههای مختلف سیاسی هنگامی که روی کار میآیند سعی م 
برای کسب آرای بیشتر شرایط را به گونهای مدیریت کنند که مردم
جامعه بر اثر اصالحات اقتصادی ســنگین ،با سختی مواجه نشوند.
به همین دلیل اغلب دولتهــا زیر بار اصالحات اقتصادی نمیروند.
از طرفی ایــن امکان نیز وجود دارد که منافع گروههای خاص بر اثر
اصالحات ،به خطر بیفتد .در نتیجه ،مانع انجام آن میشوند .اما تاوان
این تعلل در آینده سنگین خواهد بود و بیماری اقتصاد ایران را روز به
یکند.
روز وخیمتر م 
اقتصاد بیمار نیاز به درمان دارد نه مســکن .اقتصاد بیمار نیاز به
یکنند.
جراحی دارد .پزشکان اقتصادی نسخههای مختلفی را تجویز م 
اگر بیمارتان برایتان مهم است این نسخهها را جدی بگیرید .مبادا دیر
شود و کار از دارو و جراحی بگذرد .حرف حساب را بشنوید و اندکی در
مورد آن تامل کنید .آثار یارانههای انرژی و سوخت این است که مرزها
از قاچاق ســوخت آسایش ندارند .چندی پیش وزیر نفت گفته بود:
«از من پرسیدند وضع قاچاق چطور است؟ من گفتم الحمدهلل خیلی
خوب است ،از تمام مرزها با موفقیت در جریان است ».چرا تمایل به
قاچاق ســوخت تا این اندازه زیاد است؟ آیا دلیل آن اختالف قیمت
سوخت در داخل و خارج کشور نیست؟ حتما آنها که بر صندلیهای
دولت تکیه دادهاند این مسئله را بهتر از ما میدانند .اما دلیل این را که
هنوز به تماشا نشستهاند ،ما نمیدانیم.

در کشور ما احزاب به معنای واقعی حضور ندارند اما گروههای سیاسی صاحب نفوذی هستند که میتوانند بر
اصالحات اقتصادی اثرگذار باشند .یارانهها نیز در دورههای طوالنی شکل گرفته و بسیاری از گروههای موثر در اقتصاد
کشور از این یارانه ها منتفع میشوند .از این رو تمایل به از دست دادن این منافع ندارند

چرا اصالحات اقتصادی انجام نمیشود؟

ردپای سیاست
جراحیهای اقتصادی در ایران تاکنون به معنای واقعی اتفاق
نیفتاده است .اغلب تصمیمگیریها در ایران در حد کنار آمدن
با مسائلی بوده که آن روز وجود داشته است .در واقع به توعی
مسکنهای موقتی برای عبور از مرحله سخت بوده است .اما
ایران هیچگاه اصالحات اساسی اقتصادی به خود ندیده است.
به اعتقاد من اصالحات اساسی به این معناست که این حجم
عظیــم از یارانهای که در اقتصاد ایران داده میشــود ،جمع
تیمور رحمانی
شود و یارانههای هدفمند وجود داشته باشد .در حال حاضر
اقتصاددان
یارانههایی که در ایران پرداخت میشود میزان هنگفتی است.
این یارانهها به صورت نقدی ،حاملهای انرژی و وامهای بانکی
است .در تمام این موارد حجم بزرگی از یارانهها نهفته است و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد،
به این معناست که اصالحات اساسی صورت نگرفته است.
جای خالی اصالحات اساســی در تمام دنیا وجود دارد و مختص ایران نیســت .اینکه چرا این
مسئله حل نمیشود ،به موارد متعددی برمیگردد .در دنیا انبوهی از مطالعات وجود دارد که نشان
میدهد چرا دولتها دست به اصالحات جدی نمیزنند و آن را به تاخیر میاندازند .هر جامعهای
دالیل مختلفی برای انجام ندادن این اصالحات دارد .ممکن است در یک کشور هیچ حزبی جرئت
انجام این کار را نداشــته باشد .زیرا در کشورهایی که جابهجایی احزاب وجود داشته باشد ،احزاب
روی کار ،جرئت ندارند این اصالحات را انجام دهند .چراکه اصالحات اساسی ،شرایط سخت موقتی
را برای جامعه ایحاد میکند که باعث میشود در دوره بعد ،آرای آنان ریزش داشته باشد .درنتیجه به
دلیل این موضوع ،به سراغ اصالحات اساسی نمیروند .در برخی موارد نیز دولتهای ائتالفی شکل
میگیرد .دولتهای ائتالفی نیز به دلیل اینکه در استراتژی و برنامه متحدالشکل نیستند ،نمیتوانند
برای ایجاد اصالحات اساسی به توافق برسند .در جوامعی دیگر با وجود اینکه نظام حزبی به صورت
متعارف وجود ندارد ،مانند کشورهایی که از طریق نظامهای پارلمانی اداره میشوند ،مجموعه فعل
و انفعاالت در بین گروههای صاحب نفوذ در اقتصاد ،اجازه نمیدهد اصالحات اساسی انجام شود .در
این شرایط حتی ممکن است نگرانی از عوارض اجتماعی نیز وجود نداشته باشد .بلکه انجام نشدن
اصالحات به این دلیل باشد که گروههای ذینفوذ نمیتوانند آن را بپذیرند .هرکدام از این گروهها
منافعی دارند که ممکن است آن اصالحات اساسی ،منافع گروهی را کاهش دهد و در ازای آن برخی
دیگر را منتفع کند .به این دلیل نمیتوانند در این خصوص به توافق برسند و اصالحات به تعویق
میافتد .در ایران نیز تلفیقی از این شرایط حاکم است .در کشور ما احزاب به معنای واقعی حضور
ندارند اما گروههای سیاسی صاحب نفوذی هستند که میتوانند بر اصالحات اقتصادی اثرگذار باشند.
یارانهها نیز در دورههای طوالنی شــکل گرفته و بسیاری از گروههای موثر در اقتصاد کشور از این
یارانهها منتفع میشوند .از این رو تمایل به از دست دادن این منافع ندارند .این امر سبب میشود
که اصالحات بزرگ در ایران اتفاق نیفتد.
افرادی که عنوان میکنند چرا اصالحات اقتصادی در کشور انجام نمیشود و اراده دولتها را
زیر سوال میبرند ،دور از واقعیت اجرایی کشور هستند .تحلیلگران دانشگاهی از کرسی خود دولت
را در اینباره نقد میکنند .اما به اعتقاد من ،در متون درسی نیز دلیل امکانپذیر نبودن اصالحات
اقتصادی ذکر شــده اســت .نمیتوان دولتی را مقصر این امر دانست .زیرا نتیجه کنش و واکنش
گروهها و دستههای تاثیرگذار در کشور ،در سیاستگذاری و اجرا شرایطی را به وجود میآورد که
به رغم ضروری بودن اصالحات ،توافق الزم حاصل نمیشود .اما از منظر اجتماعی بر این باورم که
این اصالحات ضروری است .بازی گروههای مختلف سیاسی در کشور که در همهجای دنیا وجود
دارد ،الزاما نتیجه بهینه اجتماعی را به دنبال نخواهد داشت و بیشتر جنبه مصالحه و رضایتبخشی
از جامعه را دارد.

بنابراین آنچه در ایران اتفاق میافتد ،عجیب نیســت و در دنیا وضعیتی مرســوم است .اما در
کشورهای مختلف تفاوتهایی نیز وجود دارد .در کشورهایی که نظامهای دوحزبی دارند ،نسبت به
کشورهایی که تعدد گروههای سیاسی و احزاب دارند ،اصالحات راحتتر اتفاق میافتد .در جوامع
با گروههای سیاسی متعد ،توافق در مورد مسائل اقتصادی چندان راحت نیست .فراموش نکنیم در
کشوری مانند ایتالیا ،برخی مواقع وضعیت تا حدی فاجعه بار میشود که حتی نمیتوانند آشغالها
را از خیابانها جمع کنند .این مسئله نشان میدهد که در ایتالیا نیز نیاز به اصالحاتی اساسی هست
که صورت نپذیرفته اســت .زیرا در ایتالیا دولتهای ائتالفی بر سر کار میآیند .برخی از گروهها،
منافعی دارند که این اصالحات ،آنها را تحت تاثیر قرار میدهد .از این رو زیر بار انجام آن نمیروند
و مشــکالت نیز ادامه مییابد .در برخی از کشورهای پیشرفته نیز مشکالت ساختاری وجود دارد
که ممکن است تداوم آن ،چالشهایی جدی ایجاد کند .اما گروههای ذینفوذ نمیتوانند در مورد
راهکارها و اصالحات به توافق برسند .البته در حال حاضر برخی اعتقاد دارند که در ایران شرایط به
گونهای است که صورت دادن اصالحات اقتصادی نهتنها منفعتی ندارد بلکه ممکن است وضعیت را
سختتر کند .اما به اعتقاد من ،این گفته آنها ،بیشتر شبیه بهانه است .این موضوع را مدتهاست از
زبان سیاستگذاران میشنویم که ایران در وضعیت مناسبی نیست .اما باید توجه داشته باشید که
اصالحات اقتصادی در هر شرایطی میتواند اتفاق بیفتد .اتفاقا در شرایطی که مشکل افزایش مییابد،
تداوم وضعیت بدون اصالحات کار را ســختتر میکند .تجارب دنیا نیز نشان میدهد بزرگترین
اصالحات اقتصادی در شرایط سخت انجام شده است .نمونه آن یونان است .در یونان احزاب مختلف،
دولت تشکیل میدادند؛ ولی عمر آنها کوتاه بود و سقوط میکردند .وضعیت اقتصادی یونان به جایی
رسید که سایر کشــورها آنها را ورشکسته میدانستند .به همین دلیل فشارهای اتحادیه اروپا به
اصالحات اقتصادی یونان انجامید.
نمونه دیگر نیز ترکیه است .در دورهای تورم و نرخ بهرة بسیار باال و رشد اقتصادیِ بسیار پایین
بر این کشور حاکم بود .ولی در مقطعی اصالحات اساسی در این کشور صورت و تحول جدی در
اقتصاد آن شکل گرفت .چین هم تا  50سال بعد از انقالب کمونیستی با مشکالت عدیدهای روبهرو
بود .قدرتمندان چینی متوجه شدند که چنانچه اصالحات اساسی اقتصادی انجام ندهند ،نمیتوانند
در رقابت جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند .نتیجه اصالحات انجامشده در چین این بود که
این کشور توانست وارد بازارهای جهانی شود و با اتکا به صادرات ،اقتصاد خود را از حالت اسفبار و
گرسنگی مطلق مردم ،به اقتصاد دوم دنیا تبدیل کند.
ممکن است در ایران هنوز شرایط به حالت بحرانی نرسیده باشد .زیرا ما همیشه گوشه چشمی
به بهبود درآمد نفتی داریم که خیلی از مســائل را میتواند پوشــش دهد .این خود مانعی برای
اصالحات محسوب میشود .اما باید ببینیم مسیر آینده حوادث چگونه پیش میرود .اما مسلما زمانی
فرامیرسد که برای ما نیز این اصالحات اجتنابناپذیر خواهد بود.

نکتههایی که باید بدانید
[افرادی که عنوان میکنند چرا اصالحات اقتصادی در کشور انجام
نمیشود و اراده دولتها را زیر سوال میبرند ،دور از واقعیت اجرایی کشور
هستند.
[جراحیهای اقتصادی در ایران تاکنون به معنای واقعی اتفاق نیفتاده است.
[اصالحات اساسی به این معناست که حجم عظیمی از یارانهای که در
اقتصاد ایران داده میشود ،جمع شود.
[جای خالی اصالحات اساسی در تمام دنیا وجود دارد و مختص ایران نیست.
[اصالحات اقتصادی در هر شرایطی میتواند اتفاق بیفتد.
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روایت
تکنوکراتها و بوروکراتها را فراموش نکنید

درماندگی اصالحات اقتصادی
مرور ســوابق اقتصادی در طول سالیان متمادی در
کشور نشــان میدهد که در هر برهه زمانی میتوان
یک ســری اصالحات یا تغییرات بزرگ اقتصادی را
شناســایی کرد .از این رو نمیتوان با سادهسازی در
خصوص آنکه جراحیهای بزرگ اقتصادی در ایران
رخ داده یــا خیر صحبت کرد .مث ً
ال یکی از مهمترین
اصالحــات اقتصادی قبل از انقالب ،اصالحات ارضی
علیرضا ساعدی
اســت که در اوایل دهه  40در سطحی وسیع اتفاق
افتاد و آنچنان تبعاتی داشــت که برخی آن را یکی
عضو هیئت عامل صندوق
توسعه ملی
از ریشههای مهم انقالب اســامی میپندارند .این
جابهجایی بزرگ ثروت گویا برخی زمینههای تعارض
با حاکمیت را فراهم کرد .البته به گمان نگارنده ،آثار آن در توســعه کشاورزی هنوز
عمیقاً بررسی نشــده و آرای متفاوتی وجود دارد؛ مث ً
ال یک تحلیل رایج آن است که
قطعات بزرگ اراضی به قطعات کوچک تبدیل شد (صرفه مقیاس از بین رفت) ،خوانین
و فئودالها تضعیف شــدند و خردهکشاورزان نیز آمادگی خودگردانی را نداشتند .به
همین دلیل هم به تدریج مهاجرت از روستا به شهر و گسترش حاشیهنشینی بروز کرد
که دستاورد مطلوبی نبود .در عین حال برخی به توفیقات این اصالح اشاره میکنند.
مث ً
ال همان زمان تجربه موفق ایجاد کشت و صنعت نیشکر کارون را هم شاهدیم که
آثار فراوانی بر جای گذاشــت .این نمونــهای از یک جراحی بزرگ اقتصادی پیش از
انقالب بود که البته نتوانست نیروی کار را از کشاورزی به صنعت رهنمون شود بلکه
نیروی کار وارد حوزه خدمات شد.
JJناهمخوانی و تنوع اصالحات اقتصادی پس از انقالب
الزم است بین اصالحات اقتصادی ،جراحی اقتصادی و تغییرات شدید اقتصادی
تمایز قائل شویم به این معنی که اصالحات معموالً یک تحول کنترلشده و سرفرصت
است ،در حالیکه جراحی اقتصادی فرآیندی ناگزیر و دارای فوریت است که معموالً با
فشار بر بخشی از آحاد اجتماعی همراه است .در مورد تغییرات بزرگ نیز خوب است
پدیدههای برونزا و خاص اقتصادیای را فرض کنیم که از مرجع مشــخصی هدایت
و راهبری نشدهاند .به نظر من پس از انقالب در مقاطع مختلف هم تغییرات شدید و
هم اصالحات اقتصادی در کشور صورت گرفته است؛ مث ً
ال در اوان انقالب ،ملی شدن
بانکها و برخی صنایع ،یک تغییر عظیــم اقتصادی بود .اینکه منجر به چه تبعات
بدخیمی شــد ،موضوع بحث دیگری است .همچنین در طول دفاع مقدس و شرایط
جنگی ،تجارت خارجی در انحصار دولت درآمد و نظام ســهمیهبندی در سطح ملی
انجام شد که همگی نوعی جراحی اقتصادی در مقیاس ملی بودند .در اواخر دهه 60
نیز با عنوان کالن سازندگی ،دوره جدیدی از اصالحات اقتصادی آغاز شد ،آزادسازی
تجاری و برخی گشــایشها در این دوره شکل گرفت و از دهه  70به بعد ،در هریک
از دولتها اصالحات اقتصادی محوریت یافت و یک سری نهادهای اساسی تشکیل یا
قوانین مهمی وضع شد .مث ً
ال سیاستهای اصل  44قانون اساسی ابالغی مقام معظم
رهبری به حضور بخش خصوصی در اقتصاد رســمیت بخشید .علیرغم آنکه هیچ
دولتی از درآمد نفت به طور طبیعی صرفنظر نمیکرد ،اما در برنامه ســوم ،حساب
ذخیره ارزی ایجاد شد .اینکه بخشی از درآمد نفت برای ایجاد ثبات در بودجه حفظ
شود ،اصالح و نوآوری نهادی مهمی بود .حضور بانکهای خصوصی از دیگر مواردی
60
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است که میتوان آن را یک اصالح مهم در نظام بانکی برشمرد .در نظام مالیاتی کشور،
اصالحاتــی در دولت نهم و دهم در اجرای مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت .این
اقدامی ساده نبود .هدفمندسازی یارانهها را میتوان به جراحی اقتصادی تعبیر کرد.
اینکه چقدر عمیق طراحی و چقدر دقیق اجرا شد ،البته موضوع این نوشته نیست.
ولی خونریزی اقتصادی آن هنوز قطع نشده است .در مجموع آنچه میخواهم یادآور
شوم این است که همیشه جرئت و عزم اقدامات بزرگ در دولتها وجود داشته و به هر
تقدیر کارهایی انجام شده است ،از اینرو نمیتوانیم به ضرس قاطع ادعا کنیم که در
ایران هیچگاه اصالحات بزرگ اقتصادی نداشتهایم .اما میتوانیم ارزیابی کنیم که غالباً
اصالحات یا جراحیها دچار نارساییهای جدی بوده و از سرعت ،استمرار و جامعیت
مناسبی برخوردار نبودهاند .چهبسا بعضاً از واهمه نتایج ناخواسته برخی اصالحات و
کنترلناپذیری آن از صرافت اصالح گذشــتیم .مث ً
ال قانون بانکداری بدون ربا وجود
دارد اما قوانین اصلی پولی و بانکی از دهه  50به این ســو بهروز نشــده است .قانون
تجارت از زمان مرحوم علیاکبرخان داور تاکنون شاهد اصالح مهمی نبوده است ،هنوز
اَشکال حقوقی و متنوع شرکتهای مدرن و قوانین روز ورشکستگی را تعریف نکردهایم.
JJفقدان اولویتبندی در اصالحات اقتصادی
خوب اســت غافل نشویم که اصوالً ما فاقد همگرایی نظری و عملی در خصوص
اصالحات اقتصادی هســتیم و تصویر یکپارچهای از منشأ اصلی مشکالت اقتصادی
نداریم ،پس موضوع به غایت پیچیده اســت چون اص ً
ال نقطه عزیمت و مقصد مورد
اجماع نیســت؛ به قول فرنگیها  common senseنداریــم .با این حال وقتی از
جراحی و اصالحات اقتصادی صحبت میکنیم و در نتایج مطلوب آنها هم دچار ابهام
هستیم ،باید اول دستهبندی ســادهای را برای خودمان تعریف کنیم .اول اصالحات
نهادی است که از جمله آن ،بهبود «محیط کسب و کار» است که چندان رو به جلو
نبوده است یا در سازمانهای دولتی و دستگاههای حاکمیتی اصالحات نهادیِ جدی
صورت نگرفته و به فراخور زمان نهتنها روابط بین آنها نوســازی و روغنکاری نشده
بلکه «عملگرهای زائدهوار» در داخل و کنار سیســتم حکمرانی شکل گرفته است.
حتی از نظر تفکیک دقیق قوا هم مسائل نهادی حادث شد که منجر به تعریف مجمع
تشخیص مصلحت شــد یا اینروزها شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه
تشکیل شده است .اصالحات اقتصادی را نیز میتوانیم به عنوان دومین مورد به این
طبقهبندی اضافه کنیم که ناظر بر حوزه اقتصاد کالن است و به طور مشخص ایجاد
ثبات و ســازگاری بین نرخ تورم ،نرخ ارز و نرخ سود تسهیالت را هدف میگیرد که
در طول  40ســال گذشته این سری اصالحات ناکام مانده است .گروه سومی نیز در
این طبقهبندی میتوان جا داد که شامل اصالحاتی است که برای «توسعه به مفهوم
عام» الزم است؛ مانند اصالحات صنعتی ،اصالحات تجاری و ...که متاسفانه هنوز در
ن موارد ،استراتژی نداریم .باید توجه کنیم که اصالحات یا تدریجی هستند یا سریع.
ای 
اصالحات نهادی ذاتاً تدریجی و دشــوار هســتند که لزوماً با تصویب قانون هم رفع
نمیشوند .مسلماً نمیتوان انتظار داشت که با گذراندن یک سری قوانین در پارلمان،
عطش ســاختاری دولت در ایجاد کسری بودجه دائم مث ً
ال با منع استقراض از بانک
مرکزی یا محدودسازی سقف ایجاد بدهی متوقف شود .به همین دلیل ،این اصالحات
اکثرا ً تدریجی است .اما در مقابل اصالحات اقتصاد کالن مانند کاهش تورم تقریبا عاجل
و ســریع است .به عالوه طراحی و پیشبرد صحیح اصالحات منوط به درک «شرایط
اقتصاد سیاسی کشور»« ،توان کارشناسی»« ،قدرت اجرایی» و «پشتیبانی و ظرفیت

دائم ًا مبانی علمی و عملی در باب اصالحات تبیین میشود ،اما در گذرگاههای
دیگری با ذائقه اقتصاد سیاسی ممزوج و سپس در برنامههای اجرایی گنجانده
میشود .تازه در اجرا هم شق دیگری عمل میشود.

اجتماعی» است .ما اکثرا ً در یک یا چند مورد از اینها در یک بسته اصالحات یا دچار
بیتوجهی شدهایم یا کاستی داشتهایم.
JJجای خالی بسته اصالحات اقتصادی
برداشت بنده این است که در ایران هیچگاه «بسته اصالحات» نداشتهایم و به همین
دلیل نیز اصالحات بزرگ اقتصادی کام ً
ال موفقیتآمیز نبودهاند .اکثر اصالحاتی که در
باال عرض کردم ،در قالب یک پکیج جامع دیده نشــدهاند .دولتها به اصالحات موردی
و جزیرهای ورود کردند و بالفاصله یک ا ِشــکال یا مسئله جدید در جای دیگری بیرون
زده که به یادگار برای دولت بعد مانده است .ما به «بسته اصالحاتی» نیاز داریم که اوالً
«صحت علمی اصالحات» را تعیین ،ثانیاً «همراستایی و همخوانی اصالحات» را مشخص
و ثالثاً «ترتیب و جزئیات اجرای اصالحات» را نمایان کند .مث ً
ال عنوان میشود که چرا
اص ً
ال خصوصیسازی مطرح شد که به خطا برود .خب فلسفه اقتصادی خصوصیسازی
که مشکل نداشت ،مشابه سایر موارد ،مسئله در اجرا بروز کرد چون به طراحان اصالحات،
فرصت داده نشد تا جزئیات الزم را در همکاری با مجریان اصالحات کامل کنند .لذا این
سیکل معیوب را میبینیم که دائماً مبانی علمی و عملی در باب اصالحات تبیین میشود،
اما در گذرگاههای دیگری با ذائقه اقتصاد سیاسی ممزوج و سپس در برنامههای اجرایی
گنجانده میشود .تازه در اجرا هم شق دیگری عمل میشود .نمونه آن هدفمندی یارانهها
است که قرار نبود فقط در پرداخت یارانه نقدی خالصه شود بلکه باید قیمت حاملهای
انرژی نیز با شــاخص  95درصد فوب خلیج فارس ،ساالنه تعدیل شود .اما به این مورد
عمل نشد و قیمت حاملهای انرژی ثابت ماند .طوری که حاال ناترازی ناشی از استمرار
یارانه انرژی و یارانه نقدی خانوار ،کمر هر دولتی را خم میکند.
JJنبود هماهنگی و عدم تحقق پیشنیازها
اصالحات پدیدهای است که هم «شرایط و ظرفیت داخل» کشور باید به آن جواب
دهد و هم «شرایط و ظرفیت بینالمللی» .اگر قرار باشد که در کشور اصالحاتی آغاز
شــود ،اما سرمایه سیاسی ،اجتماعی ،مدیریتی و کارشناسی با نظام سیاستگذاری
همراه نباشد ،شجاعت الزم برای اصالحات وجود نخواهد داشت؛ چهبسا خالف شرط
تدبیر هم باشد .در واقع واکنش اجتماعی و آحاد اقتصادی میتواند مانند پینگپنگ
به سیاستگذار بازگردد .خاطرمان باشد در دوران دفاع مقدس مردم سهمیهبندی را
منطقــی میدیدند و حاضر بودند نفت را به صورت کوپنی مصرف کنند .اما با پایان
جنگ مردم خواستههای جدیدی داشتند؛ در واقع حرکت به سمت رفاه بیشتر و رونق
تولید موجی بود که با شعار سازندگی همخوان و البته همراه بود .در دولت بعدی نیز
خواستههای اجتماعی اینبار در قالب موضوعات سیاسی با دولت ارتباط برقرار کرد
که به تبع آن ســرمایه اجتماعی الزم برای اجرای برخی اصالحات اقتصادی فراهم
شد .در دولت نهم و دهم ،خواسته مردم به سمت برابریخواهی سوق پیدا کرده بود.
تصور اینکه بخشی از جامعه در بهرهمندی از فرصتهای اقتصادی جا ماندهاند ،شاکله
خیلی از اقدامات اقتصادی دولت وقت را رقم زد .در دوره اخیر ریاست جمهوری هم
گشایش در روابط خارجی و اثر تحریمها یک «مومنتوم اجتماعی» داشت که با عبارت
مشهور «چرخیدن چرخ سانتریفیوژ و چرخ معیشت» مصداق پیدا کرد .توجه داشته
باشــید که سیاستگذار نیازمند رأی است پس اصالحاتی در اولویت اوست که برای
جامعه ملموس باشد ،اصوالً سیاست هم حکم میکند که دولت همراه با جامعه حرکت
تلخ اقتصاد» اگرچه با لحاظ عینیات اقتصاد سیاسی به
کند .در این میان «علم شاید ِ
دنبال افزایش رفاه عمومی است ،اما نمیتواند در ارائه بستههای اصالحی صرفاً دنبالهرو
سیاست و تفکر عامه باشد .تقابل یا به عبارت بهتر تنافر این دو ،باعث شده که توفیق یا
عدم توفیق اصالحات به سرمایه اجتماعی و ظرفیت سیاسی و مدیریتی در حکمرانی
کشور بستگی تام داشته باشد .االن سیستم اصالحات توسط مدیرانی با سالیان طوالنی
خدمت پیش برده میشود ،بدیهی است افزایش سن مدیریت ،به محافظهکاری منجر
شود و طبیعی است ترجیح آنها بر ادامه و حفظ وضع موجود باشد.
همانطور که گفتم ،مهیا بودن شرایط و ظرفیتهای بینالمللی نیز از پیششرطهای

اصالحات در کشور است .به عنوان مثال چنانچه بتوان از منابع بینالمللی استقراض
کرد ،شاید بتوان گشایشهایی را در اصالح «علمی ،دقیق و پروسواس» نظام بانکی
اجرا کرد .چنانچه مســیر ورود سرمایههای مالی و دانش تخصصی خارجی به کشور
مسدود باشد ،اصالحات نیز دشوار میشود .اگر سابقه پیشرفت مالزی را مالحظه کنید،
این ژاپنیها بودند که به مالزی در مســیر توسعه کمک کردند (مثال  MAJECAدر
ســال  .)1977میتسوبیشی پایهگذار خودروی پروتون در مالزی است .اما ما هیچگاه
چنین همکاریهایی را شکل ندادهایم و در واقع از همکاریهای اقتصادی بینالمللی
بهرهمند نشدهایم .اوالً ما هنوز در انتخاب شرکای استراتژیک اقتصادی مر ّددیم ثانیاً
احساس میشود شرکا و همپیمانان جدی در عرصههای اقتصادی نداریم لذا مث ً
ال از
الحاق به  WTOبازمیمانیم یا انواع کریدورهای زیرساختی و اقتصادی که طبیعتاً باید
از مسیر جغرافیایی ما عبور کنند ،در حال عبور و شکلگیری از مسیرهای جایگزین
هستند .جالب است ما سهامدار بانک جهانی و صندوق بینالملل پول هستیم و مقامات
ارشد اقتصادی کشور در اجالسهای مربوط مرتباً شرکت دارند ،اما فضای خاصی ایجاد
شده که حتی از خدمات مشاورهای و تخصصی آنها هم حذر میکنیم .عیناً در بانک
توسعه آسیایی هم صاحب سهم قابل توجهی هستیم که توسط کشور غیرمتخاصم
چین اداره میشود ،ولی حتی از آن ظرفیت هم به قدر الزم بهرهای نداریم.
JJپیشنهاد
در حال حاضر ما یک چرخه عمر دائمی را هر هشت سال شاهدیم که اگر مث ً
ال در
قالب یک نمودار ترسیم کنیم ،متوجه میشویم که هر دولتی ،ابتدا یک دوره یادگیری
را در کنار تکنوکراتها ،بوروکراتها و مشاوران میگذراند و در ایندوره فرامیگیرد
که ظرایف بودجه ،خزانهداری ،نفت و بانک مرکزی چیســت ،تنظیم و تنقیح قانون
و مواردی از این دســت مانند البی کردن چگونه اســت و در دور دوم ،اغلب دولتها
به بلوغ میرســند و به سمت استقالل عمل حرکت میکنند .مشورتپذیری کمتر
و محافظهکاری بیشــتر میشود و نظام سیاستگذاری چنین میپندارد آنچه را که
باید ،فراگرفته است و حاال رابطه با تکنوکراسی و بوروکراسی یکطرفه میشود .دلیل
تکرار این چرخه در تمام دولتها ،نبود احزاب اســت .اگر احزاب یک ســری اصول
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی مشخص را اعالم و پیگیری کنند حتماً برنامه بلندمدت
اصالحات اقتصادی هم شــکل میگیرد و ضمانت اجرا خواهد داشــت .عجالتاً و در
فقدان تحزب فکر میکنم راه قریب به صحت ،این است که کار را به کاردان بسپاریم
و موارد تخصصی کشــور را به متخصصان واگذار کنیم .منظور از متخصصان ،صرفاً
جامعه دانشگاهی نیست .بلکه عامتر و شامل افرادی است که در حوزههای مختلف
تخصصهای بهنگام دارند .این افراد (دانشگاهی و غیردانشگاهی) مصون از گرایشهای
سیاسی و اجتماعی میتوانند جراحیهای اقتصادی را طراحی و هدایت کنند .در حال
حاضر تعابیر ناخوشایندی از دو واژه «بوروکرات» و «تکنوکرات» ایجاد شده در حالی
که این دو تخصص برای دولتها حیاتی هســتند .االن این دو بال در کشور ضعیف،
فرسوده و حاشیهنشین شدهاند و گاهی ضد هم عمل میکنند .بدیهی است این دو بال
در نظام مدیریتی کشور مستلزم بازسازی و تقویت هستند.

نکتههایی که باید بدانید
[اصالحات پدیدهای است که هم «شرایط و ظرفیت داخل» کشور باید به
آن جواب دهد و هم «شرایط و ظرفیت بینالمللی».
[کار را به کاردان بسپاریم و موارد تخصصی کشور را به متخصصان واگذار
کنیم.
[در ایران هیچگاه «بسته اصالحات» نداشتیم و به همین دلیل نیز اصالحات
بزرگ اقتصادی کام ً
ال موفقیتآمیز نبودهاند.
[اصوالً ما فاقد همگرایی نظری و عملی درخصوص اصالحات اقتصادی
هستیم و تصویر یکپارچهای از منشأ اصلی مشکالت اقتصادی نداریم.
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روایت
هر تغییری عکسالعملهای مختلفی به دنبال دارد

تبعات اقتصاد بدون اصالحات

ولیاهلل افخمی راد
رئیس سابق سازمان توسعه
تجارت

سیاستهای
مداخلهگرانه دولت
چه در دهه آخر
رژیم گذشته و چه
در مقاطع زمانی
متفاوت بعد از
انقالب اسالمی،
موجب شده است
که نگاه و برداشت
مردم از وظایف
دولت در قبال آن
تغییرکند

انجــام اصالحــات اقتصــادی در کشــورها معمــوال بــا
عکسالعملهــای مردمــی مواجه میشــود .هرچــه درجه
توسعهنیافتگی بیشتر باشد ،ایستادگی در مقابل اصالحات شدت
بیشتری دارد .از سوی دیگر در کشورهایی که با تکیه بر فروش
منابع طبیعی اعم از نفت ،گاز و معادن ،تامین مالی میشوند و
به جای بهکارگیری منابع مالی حاصل از فروش ســرمایههایی
که به نسلهای آینده تعلق دارد در سرمایهگذاریهایی که به
تولید ارزش افزوده بیشتر میانجامد آن را به گونههای مختلف
صرف دادن یارانه میکنند ،انجام اصالحات اقتصادی دشواری
مضاعفی خواهد داشت.
استمرار این روش یعنی سرکوب قیمتها و تالش برای عرضه
کاالی ارزانقیمت موجبات ضرر و زیان تولیدکنندگان را فراهم
میسازد و به تدریج به خروج آنان از سرمایهگذاری و رویآوردن
به تجارت منتهی میشــود .حاصل چنین سیاستهایی ضعیف
شــدن بدنه تولید در ســطوح مختلــف و روی آوردن مردم به
سفتهبازی است .در این شرایط هرچه زمان بگذرد اقتصاد کشور
ضعیفتر و رنجورتر میشود و انجام اصالحات اقتصادی با دشواری
بیشتری مواجه میشود.
ی بخشــیدن به جامعه
الزمه تحقق اصالحات اقتصادی ،آگاه 
اســت ،یعنی افراد مختلــف جامعه را بایــد از پیامدهای خوب
و ارزشــمند اصالحات اقتصادی مطلع ساخت .حاکمیت باید با
کمک نخبگان جامعه و با مدد گرفتن از رهبران و مدیران مورد
وثوق مردم ،اثرات زیانبار مداخله مستمر دولت در امور اقتصادی
را بازگــو کند و مردم را در جریان نتایج غیرقابل قبول ناشــی از
سیاستهای حمایتگرانه مستمر دولت قرار دهد .در نهایت توده
مردم را برای حمایت از اصالحات اقتصادی به کمک بطلبند.
مردم بایــد بدانند که ادامه سیاســتهای اقتصادی فعلی و
توزیع یکســان یارانهها باعث تضعیف و توقف واحدهای تولیدی
خواهد شد .مردم باید بدانند که سرکوب قیمتها و اصرار دولت
بر نظارتهای مداخلهگرایانه در قیمتگذاری محصوالت عدول از

نکتههایی که باید بدانید
یشود.
[انجام اصالحات اقتصادی در کشورها معموال با عکسالعملهای مردمی مواجه م 
[الزمه انجام اصالحات اقتصادی ،اولویت دادن به اقتصاد بازار و پرهیز از اقدامات مداخلهگرانه
در روند توسعه اقتصادی است.
[مردم باید بدانند که ادامه سیاستهای اقتصادی فعلی و توزیع یکسان یارانهها باعث تضعیف
و توقف واحدهای تولیدی خواهد شد.
[افراد مختلف جامعه را باید از پیامدهای خوب و ارزشمند اصالحات اقتصادی مطلع ساخت.
[هرچه زمان بگذرد اقتصاد کشور ضعیفتر و رنجورتر میشود و انجام اصالحات اقتصادی با
دشواری بیشتری مواجه میشود.
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اصل مهم تنظیم طبیعی عرضه و تقاضا است؛ این شیوه عرصه را
به زیان تولیدکننده تنگ و او را از مدار فعالیت خارج خواهد کرد.
حاصل این اقدام عدم افزایش ثروت و به دنبال آن بیکاری بخش
عمدهای از افرادی است که با فعالیت خود موجبات تامین مالی و
امرار معاش خود را فراهم میآورند.
سیاستهای مداخلهگرانه دولت چه در دهه آخر رژیم گذشته
و چــه در مقاطع زمانی متفاوت بعد از انقالب اســامی ،موجب
شــده است که نگاه و برداشت مردم از وظایف دولت در قبال آن
تغییر کند .گویی دولتها باید تمام نیازمندیهای مردم را برآورده
کنند و کاالها و خدمات مورد نیاز مردم را در سهلترین روش و
با ارزانترین قیمت در اختیار آنان قرار دهند .در حالی که وظیفه
اصلی دولتها فراهم ساختن بستر مناسب برای سرمایهگذاری در
تولید کاال و خدمات مورد نیاز مردم است .به گونهای که بتوانند با
بهکارگیری توانمندیهای تخصصی و سرمایههای در اختیار خود
تولید ثروت کنند و در فضایی رقابتی به آن بیفزایند.
در مقطع زمانی برنامه سوم و چهارم توسعه دولت توانست با
فراهم ساختن فضای مناسب ناشی از اجرایی کردن مفاد ارزشمند
قوانین توسعه رویکرد مردمی را برای سرمایهگذاری اصالح کند.
منطقی ســاختن تدریجی قیمت حاملهای سوختی موجبات
مصرف بهینه انــرژی را فراهم کرده بود و قیمتهای حاملهای
انرژی به ســمت واقعی شــدن حرکت میکــرد .در نتیجه این
شرایط ،توان دولت به دلیل کاهش مبلغ یارانههای سوختی حتی
با سرعت نهچندان مقبول افزایش مییافت و قرار بود در ادامه به
قیمتهای فوب خلیج فارس نزدیک شود.
اما متاسفانه مجلس هفتم با تصویب قانون جدیدی حرکت رو
به رشد اقتصادی کشور را متوقف کرد .با گذشت زمان نوساناتی
که در قیمت ارز ناشی از عدم اقدام بهموقع در شناورسازی نرخ ارز
به وقوع پیوست موجب شد که در حال حاضر شاهد تفاوت زیاد
نرخ رسمی حاملهای انرژی با نرخ واقعی و بدون یارانه آن باشیم.
قطعا در چنین شرایطی انجام اصالحات قیمتی روی حاملهای
انرژی با عکسالعمل مردمی و بروز نارضایتی همراه خواهد شد .در
عین حال چارهای جز اصالح قیمتی جلوی راه دولت قرار ندارد و
اگر آن را به مرحله اجرا درنیاورد قطعا در تامین بودجه با مشکالت
جدیتری مواجه خواهد شد.
بدون تردید انجام اصالحات اقتصادی با واکنشهایی از سوی
افــرادی که منافع خود را در خطر میبینند همراه میشــود که
چارهای جز تدبیر کردن و حمایت از اقشــاری که از اجرای این
سیاستها زندگیشان دچار آسیب میشود در کنار پیادهسازی
جدی و عملیاتی سیاستهای اصالحات اقتصادی وجود نخواهد
داشت .اما الزمه انجام اصالحات اقتصادی ،اولویت دادن به اقتصاد
بازار و پرهیز از اقدامات مداخلهگرانه در روند توســعه اقتصادی
است.
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«آیندهنگر» چرایی تداوم فعالیت صنایع زیانده را بررسی میکند

ایستاده در غبار

عکس :رضا معطریان

حکایت صنایع زیانده در ایران حکایت کسی است که سالهاست در کما به سر میبرد .اما هنوز قلبش
میتپد .چشمانتظارها نیز در آن سوی شیشه منتظرند تا نفسی برآید و چشمی باز شود .صنایع زیانده
نیز در ایران همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند .به ظاهر ایستادهاند اما پاهایشان جان ندارد .سوال
اینجاست که چرا هنوز این دسته از صنایع به ادامه فعالیت اصرار دارند؟

راهربد
چرا صنایع زیانده شدند؟

اول :خودرو

هزینه اشتغالزایی

چرا صنعت خودرو تعطیل نمیشود؟

چــرا صنایع زیــانده در ایــران تعطیل
بمانجان ندیمی
نمیشوند؟ دلیل اصرار بر استمرار فعالیت
این صنایع چیســت؟ بررســیها نشان
آیندهنگر
میدهد اگرچه صنایعی مانند خودروسازی
و لوازم خانگی در زمره صنایع ســودده محسوب نمیشــوند اما تالشی نیز برای
تعطیلی این صنایع صورت نمیگیرد .در تبیین این مســئله یادآوری چند نکته
ضروری است .نخست آنکه صنعتی مانند خودروسازی سالهاست در ایران فعال
است و سرمایهگذاری هنگفتی در آن صورت گرفته است .مسلما چشمپوشی از این
سرمایهگذاری ،کار آسانی نیست .بنابراین تعطیلی این صنعت به صرفه نخواهد بود؛
ی زیادی به بار آوردهاند که البته
هرچند خودروسازان در طول فعالیت خود بدهیها 
به گفته مدیران خودرویی کشور ،این حجم بدهی ناشی از سیاستهای غلطی است
که در این صنعت اتخاذ شده است .از جمله این سیاستها ،کنترل قیمت خودرو
اســت .قیمت خودرو سالها بر اثر فشارهای دولت ،ثابت مانده یا افزایش منطقی
نداشــته است .اما هزینههای خودروســازی در ایران افزایش یافته است .از این رو
سرکوب قیمت موجب شده تا این صنعت در گروه صنایع زیانده جای بگیرد .البته
کارشناسان اعتقاد دارند که نمیتوان کلیه بخشهای خودروسازی را زیانده دانست.
بلکه ممکن است در برخی از زیربخشها ،صورتحسابهای مالی خودروساز بیانگر
زیان باشد .از سوی دیگر این صنعت توانسته در سالهای متمادی ،اشتغا لزایی قابل
توجهی داشته باشد .با تعطیلی این صنعت ،بیکاری نیز افزایش مییابد .البته مسئله
اشتغا لزایی در حال حاضر مالحظات زیادی را برای حمایت از برخی صنایع ایجاد
کرده اســت .نمونه آن را میتوانید در صنعت لوازم خانگی ببینید .در بخش لوازم
خانگی در یک برهه زمانی مجوزهای زیادی برای ایجاد واحد تولیدی داده شد که
هدف آن اشتغا لزایی بود .اما با گذر زمان ،بیشتر این واحدها در گروه صنایع زیانده
قرار گرفتند .چراکه نه بازار ظرفیت این حجم از لوازم خانگی را داشت و نه بنگاههای
کوچک بهوجودآمده توانســتند کاالهای باکیفیت تولید کنند .از این رو در حال
حاضر به جز چند بنگاه صاحب برند در حوزه لوازم خانگی ،اغلب بنگاههای کوچک،
زیانده محسوب میشــوند اما هنوز به فعالیت خود ادامه میدهند .البته فعاالن
اقتصادی این حوزه اعتقاد دارند که به زودی با توجه به شرایط جدید ،این بنگاهها
از گردونه تولید خارج خواهند شد .چراکه نمیتوانند هزینههای تولید را بپردازند.
از ســوی دیگر مشتریهای این بازار رو به کاهش است .چراکه قدرت خرید مردم
کاهش یافته است .آنچه در ادوار مختلف از سوی بسیاری از صاحبنظران مطرح
میشود ،حکایت از حمایتهای بیمنطق دولت از برخی از صنایع دارد .اعتقاد بر
این است که گروهی از صنایع کشور سالهاست تحت لوای دولت ،فعالیت دارند و
همین حمایتهای بیدریغ است که اجازه رشد به آنها نمیدهد .حتما نمونه بارز آن
را م یدانید .صنعت خودروسازی همواره در معرض این اتهام قرار دارد .اما آنطور که
از درددلهای یکی از مدیران خودروساز برمیآید ،به لحاظ مالی هیچگونه حمایتی
از جانب دولت ،نصیب خودروساز نمیشود .این در حالی است که بر اساس قانون،
چنانچه دولت قصد کنترل قیمت را داشته باشد ،باید زیان ناشی از آن را به شرکتها
بپردازد .بنابراین دو دلیل اساسی را میتوان برای استمرار فعالیت بنگاههای زیانده
برشمرد .یکی اشتغا لزایی این بنگاههاست و دیگری نیز سرمایهگذاریهایی است
که در این صنایع اتفاق افتاده است .این راکه آیا این دالیل میتواند قانعکننده باشد
یا خیر به شما واگذار میکنیم.

گفتوگو با سعید مدنی ،مدیرعامل سابق سایپا
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سالهاست که به اعتراف مدیران خودرویی کشور ،صنعت خودروسازی به عنوان یکی از صنایع زیانده در
کشور همچنان مشغول فعالیت است .سعید مدنی به عنوان یکی از مدیران کهنهکار خودروسازی کشور ،در
این گفتوگو به بیان علل زیانده بودن این صنعت پرداخته اســت .اما از مزیتهایی نیز در این صنعت یاد
میکند که مانع از تعطیل کردن خودروسازی در کشور شده است .به گفته او آنچه صنعت خودروسازی را به
دردسر انداخته ،سرکوب قیمتهای خودرو است .قیمتهای خودرو در سالهای متمادی حتی متناسب با
تورم نیز رشد نداشته است .این در حالی است که هزینههای تولید خودرو افزایش یافته است .نمونه آن نیز
نرخ ارز است .مدنی جهش کنونی قیمت خودرو را نیز ناشی از همین سرکوب قیمت میداند .اما اعتقاد دارد
این جهش قیمت هم نمیتواند به کمک نقدینگی خودروسازان که در سالهای مختلف به شدت کاهش داشته
و بدهکاریهایی را برای آنها به دنبال داشته ،بیاید .او عنوان میکند که طی  16سال نقدینگی خودروسازان بر
اثر سیاستهای نادرست ،سرکوب شده است .چراکه حتی در شرایطی که تورم  40درصدی در کشور تجربه
میشد نیز اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نشده است .مدنی همچنین از تسهیالت بانکی که برای
سرپا نگه داشتن این صنعت ،از سوی دو خودروساز بزرگ کشور دریافت شده سخن میگوید و از سود این
تسهیالت گالیه میکند .اما در بخشی دیگر از صحبتهای این مدیر کهنهکار صنعت خودروسازی ،به چرایی
اصرار بر تداوم فعالیتهای خودروسازی پاسخ داده شده است .به گفته او شاید مهمترین دلیل برای تداوم
فعالیت این صنعت ،میزان سرمایهگذاری هنگفتی است که در خودروسازی طی سالهای متمادی انجام شده
است .از سوی دیگر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت خودرو را نمیتوان نادیده گرفت .در حال
حاضر حدود یک و نیم تا دو میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق صنعت خودرو امرار معاش
میکنند .در عین حال مدنی میگوید که نمیتوان منکر ارزش افزوده ایجادشده در صنعت خودروسازی شد.
اما او پیشبینی میکند که امسال ،تولید خودرو کاهش خواهد یافت و به کمتر از یک میلیون دستگاه خواهد
رسید .دلیل آن نیز سود تسهیالتی است که باید خودروساز به بانکها پرداخت کند  .

دولتها هیچگاه
فشاری به بنگاهها
و موسسات
تولیدی نمیآورند.
وقتی قیمت کاال را
ثابت نگه میدارند،
مابهالتفاوت
آن را خودشان
پرداخت میکنند.
اینسوبسید
در قوانین ما هم
هست

همانطور که شما هم میدانید و سالهاست که در صنعت
خودروسازی فعالیت داشتهاید ،این صنعت جزو صنایع زیانده
محسوب میشــود .چرا این روند در طول سالهای متمادی
تغییری نکرده و خودروسازی همچنان جزو زیاندهترین صنایع
است؟

خودروسازی سالیان سال است که زیانده است و این موضوع
جدیدی نیســت .علت آن هم کامال مشخص است .قیمت خودرو
در سالهای مختلف حتی متناسب با درصدی از تورم ،برای مثال
نیمی از تورم یا یکچهارم تورم ،از بین ســالهای  80تا  96اضافه
نشــده است .این اســت که در برخی از سالها که جهش نرخ ارز
اتفاق افتاده ،ناگهان قیمت خودرو نیز جهش پیدا کرده است .البته
این جهش ،به هیچ عنوان جبران ذخایر نقدینگی خوردوسازان در
ســالهای مختلف را نمیکند .شما تصور کنید اگر قیمت خودرو
بین ســالهای  80تا  96که حتی نرخ تورم  40درصد هم در یک
دوره تجربه شد ،سالیانه تنها  6و نیم درصد افزایش پیدا میکرد،
قیمت پراید االن حدود  26یا  27میلیون تومان بود و خودروســاز

اگر برنامهریزی کنیم تا به تولید حداقل سه میلیون خودرو برسیم ،ظرفیتسازی روی قطعات
هایتک هم توجیه اقتصادی پیدا میکند .اما در حال حاضر سرمایهگذاری کالن برای این
میزان خودرویی که تولید میکنیم توجیهپذیر نیست.

بابت این قیمت سود هم میبرد .اما در حال حاضر اگر این خودرو
حتی به قیمت  35میلیون تومان هم برســد باز هم سودی برای
خودروساز ندارد.
با توجه به این گفته شــما ،منظور این است که در واقع
این افزایش قیمت دارد خأل ســودهای سالهای گذشته را پر
میکند؟

بله .اینهــا را من در قالب نمودارهایی در زمــان وزارت آقای
نعمتزاده برایشان فرستادم .همچنین مشابه آن را به شورای رقابت
ارسال کردم .در بین سالهای  80تا  93اگر قیمت پراید سالی  6و
نیم درصد اضافه میشد ،در سال  ،90قیمت آن  20میلیون تومان
نبود ،بلکه  16میلیون تومان بود و امســال با توجه به تورمی که
وجود دارد ،قیمت آن  26یا  27میلیون تومان میشد و خودروساز
هم در این شرایط سود میبرد .اما اتفاقی که افتاد این بود که طی
این  16سال ،جز در مواردی که جهش اتفاق افتاد ،میزان نقدینگی
خودرو بر اثر سیاســتهای نادرست ،سرکوب شد .حتی در زمانی
که تورم  40درصــدی را تجربه میکردیم ،اجازه افزایش منطقی
قیمت خودرو را نمیدادند .این در حالی است که افزایش تدریجی بر
اساس همین فرمولی که اشاره داشتم ،هم رضایت مردم را به دنبال
داشت و هم جامعه میدانست که سال آینده باید چه میزان بابت
خرید خودرو پرداخت کند و برای آن برنامهریزی میکرد .اما امروز
جهشی که در قیمتهای خودرو ایجاد شده ،مردم را نگران کرده
است .این قیمتها واقعی نیست و به همین دلیل وقتی احساس
میشود فضای اقتصادی ملتهب اســت ،همه برای خرید خودرو
هجوم میآورند.

دقیقا؛ در این  16ســال اگر فرمــول افزایش  6و نیم درصدی
پیاده میشــد ،حدود  16تا  17هزار میلیارد تومان از محل فروش
خودرو برای دو خودروساز بزرگ کشور حاصل میشد .این دقیقا
پولی اســت که این چند سال به دست داللهای خودرو افتاد .در
حالی که این  16یا  17هزار میلیارد تومان ،معادل تسهیالتی است
که این دو خودروســاز بزرگ از بانکها گرفتند و بابت آن سود و
بهــره پرداخت میکنند .با توجه به این رقم ،میبینیم زمانی که
 500هزار خودرو تولید میشود ،سرانه سود بانکی که روی خودرو
حساب میشود ،حدود  12تا  13درصد قیمت فروش خودرو است.
درصورتی که این عدد در دنیا  0.4تا  1درصد است .سود متوسط
بر قیمت خودرو کمتر از یک درصد است؛ ولی در ایران  12تا 13
درصد از فروش است.

چون ســرمایهگذاریها به موقع انجام نمیشود .وقتی قیمت
یک کاالیی را ثابت نگه میدارید ،یعنی حاشــیه سود آن را پایین
نگه میدارید ،در این شرایط سرمایهگذار در بورس مایل به خرید
سهام این شــرکت نخواهد بود .سرمایهگذاران قبلی هم حاضر به
افزایش سرمایه نیستند .از طرفی تورم و قیمت نهادهها باال میرود
و خودروســاز را مجبور میکند تا از تسهیالت استفاده کند .زیرا
نمیتواند کارخانه را تعطیل کند یا کم کار کند .خودروهای داخلی
همگی نزدیک به  1500تا  2000دالر ارزبری دارند .بنابراین وقتی
نرخ ارز از  3هزار تومان به حدود  9هزار تومان سامانه نیما رسید،
هزینههــا را افزایش داد .برخــی از آقایان نمیدانم از چه موضعی
صحبت میکنند و میگویند مگر این خودرو داخلی نیست؟ پس
چرا میگویید ارزبری دارد؟ ما در پاسخ به آنها میگوییم بله داخلی
است .ولی مگر در این کشور کائوچوی طبیعی تولید میشود که
ما به تایرســاز بدهیم؟ کائوچوی طبیعی باید وارد شود؛ زیرا تنها
در چند کشــور دنیا تولید میشود .برای قطعات ایربگ ،اِیبیاس
و ...مجبور به واردات هســتیم .قطعات هایتک باید وارد شــود.
بزرگترین خودروسازان دنیا مانند بنز و کادیالک و بیامو و ...هم
بسیاری از قطعات خود را از کشورهای دیگر وارد میکنند .بنابراین
با توجه به افزایش هزینهها ،در این شرایط خودروساز مجبور است
به گرفتن تســهیالت روی آورد و این تسهیالت هم به مرور زمان
تزریق میشود .به نظرم خودروسازی رشد پیدا نمیکند مگر اینکه
با کشورهای خارجی در ارتباط باشد که آن هم منوط به بازتعریف
روابط سیاسی ما با دنیا است.

به نظر من امسال تولید کاهش پیدا خواهد کرد .زیرا تسهیالت
و سودی که خودروسازان میدهند پابرجاست .فکر میکنم بیش
از  20درصد از قیمت فروش خودرو باید هزینه تســهیالتی شود
که خودروســاز گرفته است .خودرویی مانند پراید و پژو اگر حتی
یک و نیم میلیون تولید داشته باشــد ،نزدیک به  4یا  5میلیون
تومان هزینههای مالی برای آن برآورد میشود .حال با شرایط فعلی
پیشبینی میشود تولید کمتر از یک میلیون دستگاه خواهد بود؛
پس این رقم بیشتر خواهد شد.

اگر برنامهریزی کنیم تا به تولید حداقل ســه میلیون خودرو
برسیم ،ظرفیتسازی روی قطعات هایتک هم توجیه اقتصادی
پیدا میکند .اما در حال حاضر سرمایهگذاری کالن برای این میزان
خودرویی که تولید میکنیم توجیهپذیر نیســت .این ایراد نیست
که ما برخی از کاالها را وارد کنیم؛ همانطور که گفتم بسیاری از
خودروسازهای بزرگ هم برخی قطعات را وارد میکنند.

نتیجه آنچه شما میگویید این است که در طی این سالها
این داللها بودند که ســود بردهاند نه خودروسازها .درست
است؟

پیشبینی شما از تولید امسال چیست؟

دلیل این اتفاق چیست؟

آیا قابلیت تولید قطعاتی مانند همان قطعات هایتک در
ایران وجود دارد که به این وسیله بتوانیم ارزبری را کم کنیم و
سوددهی را افزایش دهیم؟

وقتیقیمت
کاالیی را ثابت
نگه میدارید،
یعنیحاشیه
سود آن را پایین
نگه میدارید،
در این شرایط
سرمایهگذار در
بورس مایل به
خرید سهام این
شرکت نخواهد
بود .سرمایهگذاران
قبلی هم حاضر به
افزایش سرمایه
نیستند .از طرفی
تورم و قیمت
نهادهها باال میرود
و خودروساز را
مجبور میکند تا از
تسهیالتاستفاده
کند

آقای مدنی ،شــما هم تایید کردید که خودروسازی یک

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادونه ،دی 1397

65

راهربد
صنعت زیانده است .چه اصراری برای تداوم فعالیت این صنعت
هست که سالهاست در زمره صنایع زیانده قرار دارند؟ توجیه
استمرار فعالیت این صنعت چیست؟

تسهیالت با بهره
پایین در اختیار
رانتخواران بوده
است و آنها هم پول
را در جای دیگری
هزینه کردهاند.
خودروسازی تا
دو سال پیش سود
عملیاتی داشت.
خوردوساز با تمام
مشکالت800
میلیارد تومان
سود میکرد،
ولی حدود 2500
میلیارد تومان
بهره بانکی میداد

ببینید ســرمایهگذاری ســنگینی در صنعت خودروسازی در
ایران اتفاق افتاده اســت .ما به دالیل مختلــف نمیتوانیم از این
صنعت چشمپوشی کنیم .مسئله اشتغالزایی این صنعت را نباید
دستکم بگیرید .دو خودروساز بزرگ ما اشتغال حدود  100هزار
نفر را پوشــش میدهند .از ســوی دیگر حدود  400هزار نفر در
قطعهسازیها مشــغول به فعالیت هستند .در مجموع به صورت
مستقیم و غیرمستقیم بیش از یک و نیم تا دو میلیون نفر از گردش
صنعت خودرو ارتزاق میکنند .ایجاد اشــتغال جایگزین برای این
صنعت کار سادهای نیست.
از طرفــی عدهای میگوینــد ما این خودروســازی را تعطیل
کنیم و از خارج خودرو بیاوریم .من از آنها میپرسم از کدام منبع
میخواهیم خودرو وارد کنیم؟ مگر ما چقــدر درآمد ارزی داریم
که خــودرو وارد کنیم؟ ظرفیت خودروســازیهای ما نزدیک به
دو میلیون خودرو در شــرایط کنونی است و قابل افزایش به سه
میلیون با ســرمایهگذاری جزئی است .در این سه میلیون خودرو،
هم جایگزینی خودروهای فرسوده دیده شده و هم صادرات .حدود
 500هــزار خودرو برای صادرات 500 ،هزار تا یک میلیون خودرو
برای جایگزینی خودروهای فرســوده و یک تا یک و نیم میلیون
خودرو هم برای مصرف داخلی اســت .توجه داشــته باشــید که
خودروهای فرسوده زیادی در کشور هستند که باید جایگزین شوند.
البته روند جایگزینی خودروها کند است .من با یک محاسبه به شما
میگویم که اگر بخواهیم این سه میلیون خودرو را وارد کنیم ،به
 15تا  16میلیارد دالر ارز نیاز داریم .درصورتی که اگر بخواهیم این
تعداد خودرو را در داخل بسازیم ،ارزبری آن نهایتا به حدود  4تا 5
میلیارد دالر میرسد .پس صنعت خودروسازی ارزش افزوده ایجاد
میکند .نباید بیانصاف باشیم .اما از یک طرف به خودروساز فشار
وارد میکنیم و از یک طرف تورم  40درصدی ایجاد میکنیم و از
خودروساز میخواهیم قیمت را تنها دو درصد باال ببرد.
یعنی خواسته خودروسازان این است که برای برونرفت از

نکتههایی که باید بدانید
[خودروسازی سالیان سال است که زیانده است و این موضوع جدیدی نیست.
[قیمت خودرو در سالهای مختلف حتی متناسب با درصدی از تورم ،از بین سالهای  80تا
 96اضافه نشده است.
[در  16سال اخیر ،جز در مواردی که جهش اتفاق افتاد ،میزان نقدینگی خودرو بر اثر
سیاستهای نادرست ،سرکوب شد.
[ امسال تولید کاهش پیدا خواهد کرد زیرا تسهیالت و سودی که خودروسازان میدهند
پابرجاست.
[صنعت خودروی کشورمان دارای حلقههای مفقوده است ،اما این موضوع قابل اصالح است.
[ اگر قرار است قیمت بازار تنظیم شود ،دولت باید حتما مابهالتفاوت را پرداخت کند.
[گاه برای رونق باید بهره بانکی را باال هم برد ،اما به شرطی که منطقی باشد.
[صنعت خودروسازی ارزش افزوده ایجاد میکند.
[ مسئله اشتغالزایی صنعت خودرو را نباید دستکم بگیرید.
[خودروسازی رشد پیدا نمیکند مگر اینکه با کشورهای خارجی در ارتباط باشد.
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زیاندهی قیمتها را بدون کنترل افزایش دهند؟

دولــت میتواند برای تنظیم بازار قیمت را کنترل کند؛ ولی نه
از جیب تولیدکننده ،بلکــه از جیب خودش .در همهجای دنیا به
ویژه برای کاالی استراتژیک هم این اتفاق میافتد .دولتها هیچگاه
فشاری به بنگاهها و موسسات تولیدی نمیآورند .وقتی قیمت کاال را
ثابت نگه میدارند ،مابهالتفاوت آن را خودشان پرداخت میکنند .این
سوبسید در قوانین ما هم هست .من نمیدانم آقایانی که در مجلس
حضور دارند این قوانین را خواندهاند یا خیر؟ من االن بیش از سی
سال است که در صنعت خودروسازی فعال هستم اما میبینم حتی
یک ریال از این سوبسیدها هم به صنعت خودروسازی داده نشده
است .در عوض خودروساز مجبور به دریافت تسهیالتی شد که به
اعتقاد من مشابه پول نزول است .باالترین کاسبی را بانکها انجام
میدهند .همیشه تسهیالت با بهره پایین در اختیار رانتخواران بوده
است و آنها هم پول را در جای دیگری هزینه کردهاند .خودروسازی
تا دو سال پیش سود عملیاتی داشت .خوردوساز با تمام مشکالت
 800میلیارد تومان سود میکرد ،ولی حدود  2500میلیارد تومان
بهره بانکی میداد .پس میبینید که چطور خودروساز زیان میدید.
بنابراین باید این مســائل بررسی شود و اگر قرار است قیمت بازار
تنظیم شود ،باید دولت حتما مابهالتفاوت را پرداخت کند؛ وگرنه
بنگاهها ورشکســته خواهند شد .در حال حاضر تفاوت نرخ ارز در
پراید نســبت به قبل از جهش 9 ،میلیون تومان است .وقتی نرخ
ارز ناگهان ســه برابر میشــود ،نقدینگی تولیدکننده به یکسوم
میرســد .در این شرایط سفارشگذاری هم یکسوم میشود و با
توجه به اینکه گردش سرمایه در ایران بسیار کند است ،در تولید
اثر میگذارد و تولید بالفاصله کاهش مییابد .برخی اگر امیدی به
آینده داشــته باشند ،برای دریافت تسهیالت اقدام میکنند .بهره
این تسهیالت هم کمر آنها را میشکند .البته من معتقدم گاه برای
رونق باید بهره بانکی را باال هم برد .اما به شرطی که منطقی باشد.
وقتی بهره بانکی باال میرود ،تمایل به سرمایهگذاری و سپردهگذاری
بیشتر میشود و تمایل به گرفتن تسهیالت کاهش مییابد .اما در
شــرایط کنونی به دلیل مسائلی که در مورد نرخ بهره وجود دارد،
این نرخ نتوانسته به تولید کمک کند .خودروسازی امروز حال و روز
خوشی ندارد .خودرو با زندگی همه مردم عجین است .تاثیر خودرو
در جامعه غیرقابل انکار است.
پس با توجه به این صحبتها شما اعتقاد دارید این صنعت
جای رشد دارد و نمیتوان به راحتی از آن گذشت؟

ما میتوانیم بگوییم صنعت خودروی کشورمان دارای حلقههای
مفقوده اســت .اما این موضوع قابل اصالح اســت .به شرطی که
زیرساختهای اقتصادی درست باشند .در حال حاضر مونتاژ خودرو
در ایران به خوبی صورت میگیرد .میتوانیم خطوط تولید را ایجاد
کنیم .خطوط مونتاژ بدنه ،خطوط رنگ و ...را راه بیندازیم .میتوانیم با
استانداردهای روز دنیا کار کنیم .اما در این میان یک مشکل اساسی
در مسئله طراحی داشتیم که آن هم تقریبا در حال حل شدن است
و آن طراحی پلتفرم ،استایل و تریل است .البته توفیقهایی در این
زمینه هم داشتهایم .اما دو حلقه مفقوده در این صنعت داریم .یکی
در رابطه با موتور است و یکی هم در گیربکس .در این دو مورد به
خاطر اینکه ارتباط زیادی با خودروسازهای بزرگ دنیا نداشتیم،
ضعف داریم .بله من اعتقاد دارم که خودروسازی صنعتی است که
ارزش نگهداری و رشد دارد.

ممکن است شرکتها ،سرمایهگذاریهایی انجام داده و به نتیجه نرسیده و زیان آن را وارد هزینهها کرده باشند و در
قیمتها در نظر گرفته شود .ممکن است محصولی را تولید کنند که خرابی زیادی دارد .هزینه این تصمیمات غلط را
نباید مردم بپردازند .ممکن است افزایش هزینهها و بیش از همه افزایش ارز ،ناشی از سوءمدیریتها باشد.

دوم :بنگاههای بزرگ

آیا زیانده بودن صنایع حقیقت دارد؟
دلیل استمرار فعالیت شرکتهای ضعیف
آنچــه در خصوص صنایع زیانده نیاز به یادآوری و تاکید دارد
این اســت که بیشتر این شرکتها صورت مالی زیاندهی ندارند.
در واقع ممکن اســت صنایع با اصول حســابداری خود ،صورت
مالی ســودآوری نشان دهند .اما بررسی این موضوع که این سود
واقعی اســت یا خیر ،بر عهده حسابرسهای این شرکتها است.
البته این امکان وجود دارد که برخی از صنایع بزرگ مانند خودرو،
زیربخشهایی داشته باشند که زیانده باشند .همه شرکتها این
وضعیت را دارند .اما این درســت نیست که زیانده بودن را مثال
به کل مجموعه ایران خودرو منتســب کنیم و فکر کنیم در این
شــرایط نباید ارزش سهم آن باال باشد و سودی را بین سهامداران
توزیع کند.
شرکتهایی که تولید متنوع دارند ،مجبورند طیف گستردهتری
از محصوالت را تولید کنند تا مشتری خود را نگه دارند .شرکتهای
بزرگ خودروسازی دنیا مانند بنز و تویوتا هم این وضعیت را دارند.
اما ممکن است گروه صنعتی در کل ،سودآور باشد ولی در زیربخش
زیانده شود .اینکه گفته میشود کارخانههای خودروسازی ایران
زیانده هستند ،در حقیقت به این معنی است که برخی تولیدات
آنها زیانده اســت ،اما همین محصوالت زیانده کمک میکند تا
مجموعه درسطح کشور فروش داشته باشد.
برخی میگویند قیمت تمامشده خودرو را دولت تعیین میکند و
این باعث زیانده شدن صورتهای مالی مجموعههای خودروسازی
میشــود .یقینا قیمت خودرو باید معادل قیمت ارز تعیین شود و
افزایش پیدا کند .اما دلیل بر این نیست که مردم هزینه ناکارایی
تولید را بپردازند .ممکن اســت شرکت ،سرمایهگذاریهایی انجام
داده و به نتیجه نرسیده و زیان آن را وارد هزینهها کرده باشد و در
قیمتها در نظر گرفته شود .ممکن است محصولی را تولید کنند
که خرابی زیــادی دارد .هزینه این تصمیمات غلط را نباید مردم
بپردازند .ممکن است افزایش هزینهها و بیش از همه افزایش ارز،
ناشی از سوءمدیریتها باشد .شاید یکی از سوءمدیریتها دخالت
تفکر دولتی در کار اقتصادی است .غالب شدن هیئت مدیره دولتی
به غیردولتی باعث میشــود تصمیمات دیر اتخاذ شود و سیاسی
باشــد .ممکن است شاهد سرمایهگذاریهایی در کشورهای دیگر
باشیم که به ثمر نرسد .همه اینها هزینههایی را به دنبال خواهد
داشــت .آیا باید هزینه عدم تشــخیص اقتصادی بودن پروژههای
خارجی را مصرفکننده داخلی بپردازد؟ در اینکه افزایش قیمت
میتواند به صنعت کمک کند ،شــکی نیســت .ولی این افزایش
قیمت باید منطقی باشد .سازمانهای نظارتی چون شورای رقابت
میتوانند صورتهای مالی این مجموعهها را بررسی کنند تا بدانند
این افزایش تا چه اندازه منطقی است.
به جز خودروسازی برخی صنایع دیگر نیز زیانده هستند ،اما
همچنان به فعالیت خود ادامــه میدهند .این موضوع را میتوان
از چند منظر بررســی کرد .از دید اقتصاددانان ،تعطیل شدن یک

مجموعه در کوتاهمدت به دلیل زیانده بودن آن درســت نیست.
ممکن اســت مجموعه صنعتی زیان داشته باشد ،اما تعطیلی آن
زیان بیشتری ایجاد میکند .زیرا با وجود زیانده بودن ،آن کارخانه
هنوز کاال تولید میکند و بخش هزینههای ثابت خود را میپردازد.
بنابراین باید تولید آن تداوم داشــته باشــد .چنین شرکتی هنوز
به مرحله تعطیلی نرســیده است .اگر صنایع در بلندمدت زیانده
باشند ،به خودی خود تعطیل میشوند .چنانچه صنعتی به حدی
زیانده باشــد که حتی نتواند هزینههای ثابت خود را بپردازد ،آن
زمان ،زمان خروج از فعالیت است .از منظر دیگر ،باید ببینیم سطح
اشــتغالی که یک صنعت ،ولو زیانده ،ایجاد کرده و خانوادههایی
که تحت پوشش قرار داده یا حساسیت کاالیی که تولید میکند،
چگونه و در چه حد است .گاهی شرایط به نحوی است که ترجیح
بر این است که مجموعهای در شرایط زیانده بودن هم نگهداری
شــود و پابرجا بماند .در این شــرایط دولت یــا زیان آن را تامین
میکند یــا هزینههای مالی آن را میپــردازد و یا آن را به نوعی
حمایت میکند .این شرکتها معموال دولتی هستند تا خصوصی.
ممکن است این شرکتها هیئت مدیره دولتی داشته باشند و این
باعث شود که دولت بیشتر بر این مسئله متمرکز شود و تشخیص
دهد که فعال مجموعه تعطیل نشود.
ممکن اســت خود شرکتها به دلیل قوانین موجود تمایلی به
اعالم ورشکستگی نداشته باشند .اگر شرکتی اعالم ورشکستگی
کند ،ممکن است سهامش سقوط کند .به همین دلیل سهامداران
زمانی برای خروج از شــرکت یا مجموعه تعیین میکنند و سهام
عمده خود را میفروشــند و بعد اعالم ورشکستگی میکنند .این
به انصاف و اخالق حرفهای افراد بســتگی دارد .حسابرســی که
صورتهای مالی را چک میکند و متوجه میشــود ورشکستگی
اعالم نشــده ،باید گزارش خود را ارائه دهد .اما بیشــتر به دلیل
منافعی که در این میان وجود دارد ،مجموعهها را ورشکسته اعالم
نمیکنند تا بحران پیش نیاید و از نظر ظاهری صورتهای مالی را
درست میکنند.

آلبرت بغزیان
اقتصاددان

تعطیلشدن
یکمجموعه
در کوتاهمدت
به دلیل زیانده
بودن آن درست
نیست .ممکناست
مجموعهصنعتی
زیان داشته باشد،
اما تعطیلی آن
زیان بیشتری
ایجاد میکند ،زیرا
با وجود زیانده
بودن ،آن کارخانه
هنوز کاال تولید
میکند

نکتههایی که باید بدانید
[ شرکتهایی که تولید متنوع دارند ،مجبورند طیف گستردهتری از محصوالت را تولید کنند
تا مشتری خود را نگه دارند.
[ممکن است صنایع با اصول حسابداری خود ،صورت مالی سودآوری نشان دهند.
[یقینا قیمت خودرو باید معادل قیمت ارز تعیین شود و افزایش پیدا کند ،اما دلیل بر این
نیست که مردم هزینه ناکارایی تولید را بپردازند.
[یکی از سوءمدیریتها دخالت تفکر دولتی در کار اقتصادی است.
[در اینکه افزایش قیمت میتواند به صنعت کمک کند شکی نیست ،ولی این افزایش قیمت
باید منطقی باشد.
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راهربد
سوم :لوازم خانگی

یتناسب
تولیدب 
یشوند
شرکتهای ضعیف بهزودی تعطیل م 

محمد طحانپور
رئیس اتحادیه لوازم خانگی

خارج شدن
واحدهای زیانده
از بازار مسلما به
نفع مردم تمام
خواهد شد زیرا در
این شرایط جنس
باکیفیتتریبه
دست آنها خواهد
رسید

های تولیدکننده لوازم خانگی رو به بهبود است.
حال و روز شرکت 
اگرچه گفته میشود که برخی از این شرکتهازیانده هستند ،اما
شــرکتهایی در این صنعت حضور دارند که فعالیتشان همچنان
های بزرگ تولید لوازم
ادامهدار و سودده است .این شرکتها ،شرکت 
های تولیدکننده
خانگی هستند .البته در این میان برخی از شرکت 
نیز وجود دارند که روند خوبی را طی نمیکنند و کارنامه چندان قابل
قبولی ندارند .اغلب این شرکتهانیز در سایز کوچک فعالیت دارند.
اینکه چرا این دسته از شرکتهاکه اغلب زیانده هستند ،همچنان
بــه فعالیت خود ادامه میدهند به عوامل مختلف برمیگردد .تعدد
های ایجادشــده در حوزه لوازم خانگی مهمترین مسئلهای
کارخانه 
اســت که در این بخش وجود دارد .این در حالی است که در ایران
به این تعداد کارخانه نیازی نبوده اســت .مگر بازار ایران چه اندازه
ظرفیت دارد؟ چرا در ایران باید  100کارخانه ساخت یخچال وجود
داشته باشد؟ چرا باید  300کارخانه تولید اجاق گاز در کشور فعالیت
داشته باشند؟ سیاستهایی که در ایجاد این تعداد کارخانه به کار
گرفته شد ،ایجاد اشــتغال بود .اما این سیاست ،بدون برنامهریزی
اعمال شــد و امروز به مشکل برخورده اســت .توجه داشته باشید
که در حال حاضر کشــورهای اروپایی مانند آلمان و ایتالیا ،شــاید
تنها  10کارخانه تولید اجاق گاز داشــته باشند .ولی صادرات آنها
بسیار زیاد است .اما در ایران  300کارخانه اجاقگازسازی وجود دارد
های ایرانی نمیتوانند صادرات قابل
اما صادرات صفر است .کارخانه 
های محصوالت ،در
توجهی داشته باشند چراکه قیمتهاو کیفیت 
دنیا رقابتپذیر نیست.
های بزرگ و خوبی به تولید لوازم خانگی مشغول هستند
کارخانه 
های باالیــی دارند .در صورت تولید کاال توســط این
کــه ظرفیت 
کارخانههابا تمام ظرفیت ،مازاد کاال نیز در بازار به وجود میآید .اما
های ضعیف
این اتفاق نیفتاده و موجب تاسیس زیاده از حد کارخانه 
لوازم خانگی شــده است .حال آنکه آنچه مسلم است ،با روندی که
های ضعیف در تولید لوازم خانگی
ایجاد شده ،به مرور زمان شرکت 
تعطیل میشــوند .باید توجه داشــت کاالیی که بیکیفیت باشد،

نکتههایی که باید بدانید
[تعدد کارخانههای ایجادشده در حوزه لوازم خانگی مهمترین مسئلهای است که در این
بخش وجود دارد.
[سیاستهایی که در ایجاد این تعداد کارخانه به کار گرفته شد ،ایجاد اشتغال بود.
[کارخانههای بزرگ و خوبی به تولید لوازم خانگی مشغول هستند که ظرفیتهای باالیی
دارند.
[کیفیت تولیدات شرکتهای کوچک ،خوب نیست .در نتیجه تقاضا برای کاالهای آنها کاهش
ییابد.
م 
[بزرگترین مشکل واحدهای تولیدکننده بزرگ و مطرح کشور ،نقدینگی است.
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پس از تولید آن نیز خدمات خوبی ارائه نشــود و قیمت مناســبی
نداشته باشد ،به مرور زمان از گردونه تولید خارج میشود .در حال
حاضر وضعیت جامعه نیز به این مسئله دامن زده و اجازه نمیدهد
شرکتهایی که عملکرد خوبی ندارند ،به کار خود ادامه دهند و آنها
را به تدریج از میدان به در میکند .شرایط این روزها به گونهای است
که تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه باید به صورت نقدی خرید
های ضعیف چنین نقدینگیای در اختیار ندارند
کنند .اما شــرکت 
کــه بتوانند مواد اولیه را به این شــیوه تهیه کنند .از طرفی دیگر،
تسهیالتدهی بانکهانیز مشکالت خاص خود را دارد .با تمام این
مسائل ،کیفیت تولیدات این شرکتها خوب نیست .در نتیجه تقاضا
برای کاالهای آنها کاهش مییابد و از آنها در بازار استقبال نمیشود.
البته تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی  60درصد از ســهم بازار را
در اختیار دارند که این کاالها (کاالهای بیکیفیت) نیز بخشی از این
بازار را به خود اختصاص دادهاند.
کاالهای بیکیفیت مربوط به واحدهای کوچک هستند که بازار
بزرگی را در اختیار ندارند .در گذشــته برای هر کاالیی که به بازار
میآمد ،تقاضا وجود داشت و چندان به کیفیت اهمیت داده نمیشد.
عالوه بر این ،واحدهای کوچک تولیدات خود را با شــرایط اعتباری
میفروختند و به همین دلیل مشتری هم داشتند .اما در حال حاضر
فروش اعتباری برای این واحدها امکانپذیر نیست .چراکه همانطور
که گفته شــد ،تهیه مواد اولیه به صورت نقدی از یک سو و کمبود
نقدینگی واحدها از سوی دیگر امکان فروش اعتباری را از واحدهای
کوچک گرفته است .عالوه بر این ،افزایش قیمتهاموجب شده تا
مشتریان در خرید کاالها دقت بیشتری داشته باشند و هر کاالیی را
که در بازار موجود است خریداری نکنند .به اعتقاد من خارج شدن
واحدهای زیانده از بازار مسلما به نفع مردم تمام خواهد شد .زیرا در
این شرایط جنس باکیفیتتری به دست آنها خواهد رسید.
البته نمیتوان کتمان کرد کــه واحدهای تولیدی بزرگ نیز از
های آنها را تحت تاثیر
مشکالتی رنج میبرند که این روزها فعالیت 
قرار داده اســت .بزرگترین مشکل واحدهای تولیدکننده بزرگ و
مطرح کشــور ،همان نقدینگی اســت که تمام صنعت را با چالش
جدی مواجه کرده است .اما تفاوت این واحدها با واحدهای زیانده،
داشــتن تقاضا در بازار است .کاالهای این کارخانهها ،مشتری دارد
و در بازار خریداری میشــود .از طرفــی دارای کیفیت و برندهای
شناختهشدهای هستند .در نتیجه توجه مشتریان را جلب میکنند.
ولی ســایه رکود هنوز بر ســر بازار لوازم خانگی هست .از یک سو
قیمتهاافزایش داشته و از سوی دیگر ،قدرت خرید مردم کاهش
های گذشته که کاال
یافته است .این در حالی است که برخالف ماه 
در بازار وجود نداشت و فروشــندگان به دلیل نگرانی از ناتوانی در
جایگزین کردن کاال ،عطای فروش را به لقایش بخشیده بودند ،در
های لوازم خانگی مملو از کاالست ،اما تقاضایی
حال حاضر فروشگاه 
برای آن وجود ندارد.

 ................................توسعه ................................
نوستالژی برای زمان حال

چرا اقتصاد ایران حسرت روزهای گذشته را میخورد؟
«نوستالژی» در فرهنگ لغت به معنی «حسرت گذشته» است؛ واژهای ترکیبی به معنای «بازگشت به خانه» و «درد» که نخستین بار یک
پزشک سوئیسی به نام جوهانس هوفر در مقالهای برای توصیف حاالت روحی دو بیمار آن را به کار برد .تاریخ انتشار این مقاله  22ژوئن
لیال ابراهیمیان
 1688است .یکی از بیماران دکتر هوفر ،دانشجویی از شهر برن بود که به بازل آمده بود و بیمار دیگر این پزشک ،یک خدمتکار بود.
دبیر بخش توسعه
هردوی این افراد پس از بازگشت نزد خانواده خود کامال بهبود یافتند .نوستالژی بعدها از مرضی فردی به مرضی اجتماعی تبدیل شد و
در اینجا از شمول نظریات روانشناختی ،به دایره دانش جامعهشناسان و روانشناسان اجتماعی خزید .جوامعی که به مرض اجتماعی
گرفتار شدند و دوره حال خود را سرشار از ناکامی دیدند و به گذشته تاریخی خود پناه بردند .این مرض اگر تمام ابعاد جوامع را درگیر کرده باشد ،اقتصاد هم از آن مرض
کمبهره نمانده .برای همین خیلیها یادی از «ارج» و «کفشملی» میکنند و برای روزهای طالیی آن حسرت میخورند؛ حسرتی که شاید روزنهای برای رهایی باشد؛ و
فرصتی برای توسعه صنعت ،در مسیری که ممکن است غیرواقعی جلوه کند ،خود یک راه است.

توسعه
[ نگاه جامعهشناس اقتصادی ]

بازگشت به گذشته برای احیای اصالت

نوستالژی برندها فرصتی برای رونق صنعت است

نوســتالژی معانــی متعــددی دارد ،یکی از
مهمترین آن معانی ،روایت است؛ یعنی رهایی
از خود با نقد خود .در دوره جدید انسان با ورود
به جامعه اطالعاتی ،بازتابیتر شده است ،آگاهیها افزایش پیدا
کرده و این در همه ابعاد زندگی مردم نمایان است .در این دوره
گرایش به خود و نمایش خود زیاد شــده است .در گذشته
انسان ،انسان اجتماعیتری بود تا فردی .برای انسان گذشته،
علیاصغر سعیدی
نگاه دیگران و انعکاس ویژگی او در میان مردم مهم بود .یعنی
جامع هشناس
من مفعولی اهمیــت دارد و برعکس در این دوره من فاعلی
اهمیت دارد .به قول دکارت ،من میاندیشم ،پس هستم و این
چرا باید خواند:
در دوره جدید مصداق دارد .انسان امروز روایت خود را دارد.
و
است
نوستالژی کدام
نوستالژی نوعی بازگشت به خویشتن است.
بازگشت
کدام نیست؟
روایــت در این برهه زمانــی به فرد کمک
یا
به خویشتن
میکند تا به خود بیشتر توجه کند .بازگشت
گذشتهگرایی؛ فرصت
به خود ،بازگشت به سنت نیست .بلکه کاویدن و رهایی فرد
یا تهدید؟ تبیین آن
است .روایت در میان گروههایی که کمتر سابقه روایتگری
را در مقاله پیش روی
از خود داشت هم اهمیت دارد .مثال روحانیون ،سیاستمداران
بخوانید.
و روشنفکران هرکدام روایتی از خود میگویند ،کاری که قبال
اصال انجام نمیشد.
اگر مقاطع مهمی در تاریخ گذشته یک ملتی اتفاق افتاده باشد ،مثل انقالب یا
جنگ در ساختن نوستالژیها اهمیت دارد .مثال در فرانسه سالگردهای گذشته را
به صورت مناسکی بزرگداشت میگیرند .آنها صحنههای بازگشت به گذشته را
دارند .همه جوامع ممکن اســت علیه بخشی از گذشته خود شوریده باشند ولی به بخشی از
گذشته خود برمیگردند که از نظر آنها افتخارآفرین ،شیرین و دارای اهمیت است .این نوستالژیها
مثبت است نه منفی .مردم بخش منفی خاطرات خود را فراموش میکنند .فرانسویها شکست
خود را یادآوری نمیکنند .یا در تاریخ ایران میخواهند خاطرات دختران قوچان را فراموش کنند.
گردشــگری تاریخ امروز معمول است و این هم نوعی به بازگشت به گذشته پرافتخار است تا
گذشته پردرد و رنج .این نوعی رفتن به سمت اصالتها است .این نوعی بازگشت به دوره اصیل
است .امروزه مردم تمایل زیادی به گذشته دارند و به سمت اصالتها میروند.
مردم با نوســتالژی امروزه ،علیه زمان حال خود شوریدهاند .یعنی وقتی آرزو و
آمالها به محرومیت میرسد ،مردم برای رهایی از این وضعیت یا فراموشی این
وضعیت از گذشته پرافتخار خود میگویند و اعتراض خود را علیه حال اینگونه
بر زبان جاری میکنند .فرد خود را با روایت و بازگشت به گذشته رها میکند و از صنف خود
انتقاد میکند .بازگشت به گذشته به عنوان توجه به حماسههایی که به یک ملت هویت میدهد
که سبب میشود با تکیه بر این هویتها فرد گاهی احساس رهاییکند.
نوســتالژی گاهی به دلیل عدم همگامی با تحوالت روز اســت .گاهی احساس
میکنیم که در این دوره نسبت به دورههای گذشته چیزهایی را از دست دادهایم.
مثال در حوزه اقتصاد مدام به برندهای قدیمی چون کفش ملی ،ارج و غیره توجه
یا با حسرتی از تاریخ این صنایع سخن گفته میشود .در این یادآوری خاطرات مردم اعتراض
میکنند که چرا نتوانستهایم از گذشته جلو بیفتیم یا چرا عقب ماندهایم ،یا با کشورهای دیگر
صنعتی همگام نشــدهایم .مرگ برندها یک دلیل مهمی برای نوستالژی است .کسانی که در
جستوجوی هویت گمگشته خود در دوران جدید هستند از گذشته صنعتی خود میگویند و
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به هویت ملی خود توجه دارند .انســان دوره جدید چندهویتی اســت؛ هویت جهانی ،ملی و
منطقهای .تعدد هویتها هم نوستالژی را به همراه دارد .در گذشته هویت چندگانه نبود .در این
دوره با ادغام اقتصادی و جهانی شــدن ،جهان به صورت کلی دیده شــده است .و شرکتها و
کشورها بدون مرز با هم کار میکنند .ولی به لحاظ فرهنگی هویتهای چندپاره سبب جدایی
شده است .این نوعی بحران هویت است .گذشته ،حماسیتر از حال و آینده است.
برندها ظهور ،اوج و مرگ دارند .مدیران شــرکتها با کارآفرینی نوین میتوانند
مــرگ برند خود را به مرز مرگ نزدیک کنند .وقتی ادامه رقابت نباشــد اینها
میتوانند با واقعبینی یا با برند دیگری همکاری کنند یا تولید آن برند را متوقف
کنند .از ســوی دیگر بازگشت برندها یک فرصت استثنایی برای اقتصاد و صنعت کشور است.
میتوان از فرصت این برندها و از گذشته تاریخی محبوب آنها برای ساختن آینده یک صنعت
بهره گرفت .بعضی از این برندها امکان احیا دارند .در همهجای دنیا این وضعیت چنین است.
یعنی از برند مرده میتوان برای ســاخت برنــدی در دوره جدید بهره گرفت .یکی از کارهای
کارآفرینها رفتن به سمت برندهای قدیمی و محبوب است .وقتی ارج هیچ تولیدی ندارد ولی در
زندگی مردم نام نیکی داشته است ،کارآفرین میتواند از نوستالژی مردم به نفع احیا تا ترویج برند
استفاده کند.
برخی در شرایط مســائل و مشــکالت متعدد اجتماعی از مرگ نوستالژیها
میگویند .ولی من فکر میکنم مرگ نوستالژی معنادار نیست .اگر بازگشت به
تاریخ و بازگشت به اصالت را نگاه کنیم ،میبینیم در دوره جدید امکان ترابری و
گردشــگری مجازی افراد به تاریخ جلوی هر نوع فراموشی تاریخی را میگیرد .انسان احتیاج
روزمره به جستوجوی اصالتها دارد و این مراحل مختلفی دارد .آنتونی گیدنز معتقد است که
مردم معموال از سنتهای ابداعی برای بازیابی اصالتها استفاده میکنند و این دلیلی است که
نشان میدهد مردم و فرهنگها میخواهند اصالت تاریخی خود را در هر شرایطی حفظ کنند.
هرقدر ما با جامعه مدرن ،پیچیده با معماری پست مدرن و نابرابری عریان مواجه
هستیم ،بازگشت به گذشته و نوستالژیگرایی رواج مییابد .در این شرایط فرد به
دنبال فرصتی برای رهایی از آلودگی است و این راه ،فرار به گذشته است .روز به
روز جامعه وارد شــرایط پیچیدهتری میشود .این شرایط فقط درباره تاریخ نیست ،چیزی که
اصالت دارد تاریخ ،فرهنگ و طبیعت است .مردم در این حوزهها به دنبال اصالت هستند و احیای
خویشتن خویش با بازگشت به گذشته.
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نکتههایی که باید بدانید
[هرقدر ما با جامعه مدرن ،پیچیده با معماری پست مدرن و نابرابری عریان
ییابد.
مواجه هستیم ،بازگشت به گذشته و نوستالژیگرایی رواج م 
[بازگشت به خود ،بازگشت به سنت نیست .بلکه کاویدن و رهایی فرد است.
روایت در میان گروههایی که کمتر سابقه روایتگری از خود داشت هم اهمیت دارد.
[در دوره جدید امکان ترابری و گردشگری مجازی افراد به تاریخ جلوی
هر نوع فراموشی تاریخی را میگیرد .انسان احتیاج روزمره به جستوجوی
اصالتها دارد.
[بازگشت برندها یک فرصت استثنایی برای اقتصاد و صنعت کشور است.
میتوان از فرصت این برندها و از گذشته تاریخی محبوب آنها برای ساختن
آینده یک صنعت بهره گرفت .بعضی از این برندها امکان احیا دارند.

لیبرال دموکراسی یگانه مطلوبی است که در شرایط حاضر وجود دارد .در روزگار ما
کسی به فکر ایجاد جامعه برابر یا حکومت پرولتاریا یا تحقق مدینه فاضله نیست .در
مرگ اتوپیا جامعه به نوستالژی پناه میبرد.

[ نگاه فلسفه ]

مرگ اتوپیای جوامع فرارسیده است
بیژن عبدالکریمی به آیندهنگر میگوید

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
نوستالژی و پناه بردن
مردم به نوستالژی
از دریچه فلسفه
نگاه کنید ،خواندن
این مصاحبه به شما
توصیه میشود.

دلیل دلمشــغولیها به گفتههای نوستالژیک
چیست؟

گفتههای نوستالژیک حاصل نوعی اعتراض نسبت
به وضع موجود اســت .اینکه به هیــچ وجه مطالبات
مردم ما در طی سنوات دورههای مختلف اجابت نشده
است .ایرانی احساس میکند از شأنی متناسب که در
دنیا زندگی میکند ،برخوردار نیست .این اعتراضها و
مطالبهها وقتی پاسخ نمیگیرد ،به صورت نوستالژیک
بیان میشــود .مردمی که علیه حکومت پهلوی قیام
کردهاند ،گاهی عباراتی را بر زبان میآورند که به نسبت
وضعیت موجود بیان میشود .این گفتهها نوعی احساسات است و هیچ عمقی ندارد و هیچ
افقی را هم ایجاد نمیکند.
چرا این نوع از دلمشغوليها مهم به نظر مىرسد؟

این گفتههای نوستالژیک میتواند نشانه بیماری عمیق و جدیتر جامعه باشد .باید
جامعهشناســان ،نیروهای سیاسی و نیروهای امنیتی به این مسئله پاسخ دهند که چرا
مردم دلمشغولی نوستالژیک دارند.
آیا نوستالژی نوعی بازنمايى واقعيتهای تاریخی است؟

خیر .غالبا نوستالژی بازنمایی واقعیتهای تاریخی نیست .به این معنا شاید وجهی از
تاریخ برجسته میشود .گاهی گفتهای نوستالژیک درباره بخشی از تاریخ وجود دارد که
با اسطورهســازی و اسطورهبافی همراه است یا با واقعیت تاریخی تطابق ندارد .ما همواره
واقعیتها را سیاه و سفید میبینیم .مثال در روزگار انقالب تمام واقعیتهای رژیم گذشته
را سیاه میدیدند و هیچ نقطه سفیدی در پرونده آن دوره گویی وجود نداشت .حاال هم در
بیانهای عامیانه که از گذشته نوعی نوستالژی میسازند ،دوره گذشته را سفید میبینند
و گویی نقطه ســیاه ندارد .هیچکدام از اینها واقعیت تاریخی ندارد .واقعیت اما این است
که بازنگری به تاریخ و گذشــته وجود دارد .نوعی از اتوپیاسازی از گذشته با احساسات
نوستالژیک از گذشته بروز کرده است .این دوباره سفید دیدن گذشته است و به هیچ وجه
با واقعیت تطابق ندارد .هرچند وضعیت کنونی را میتوان با وضعیت گذشته مقایسه کرد.
انقالب امکاناتی را برای ما بهوجود آورده است ولی در عین حال دوره گذشته هم جامعه
از افقهایی برخوردار بود .درآمد سرانه در گذشته بیشتر از وضع کنونی بود و یا نرخ ریال
و دالر فاصله کمتری با هم داشــت یا ایرانی میتوانست بدون ویزا به خیلی از کشورها
سفر کند؛ اینها واقعیت تاریخی است اما همه واقعیتهای تاریخی نیست .این نوعی اتوپیا
ســاختن از گذشته برای حال است .چون طرحی برای حال و آینده وجود ندارد ،جامعه
میکوشد براساس مکانیزم دفاعی یک نوع وضعیت مطلوب را در گذشته جستوجو کند.
چون وضعیت مطلوبی برای آینده وجود ندارد.
برخی این نوســتالژی را بازگشت به تاريخ میخوانند؛ نگاه شما به این مسئله
چیست؟

خیر ،نوستالژی بازگشت به تاریخ نیست .متاسفانه حافظه تاریخی جامعه ایران ضعیف
است؛ ما تاریخ را به عنوان یک منبع معرفتی از دست دادهایم .ما متاسفانه با تاریخسازی
مواجه هســتیم .به خوانش تاریخ آنگونه که میخواهیــم میپردازیم .ما به بیان تاریخ
آنگونه که دوســت داریم ،میپردازیم .پوزیسیون تاریخ را آنگونه تفسیر میکند که به
خودش مشروعیت ببخشد و اپوزیسیون تاریخ راآنگونه روایت میکند که به نقد وضع
موجود بپردازد .اما هم پوزیســیون و هم اپوزیســیون تاریخسازی میکنند و تاریخ را به

سخت سخن میگوید ،سخت .او نه به مرگ نوستالژی باور دارد و نه به معجزه آن.
همانقدر که به مرگ نوستالژی با شک مینگرد ،به اتوپیای حال و آینده هم شک دارد.
برای همین با صراحت میگوید هیچکدام از جوامع بشری در شرایط حاضر اتوپیایی
ندارند .به گفته بیژن عبدالکریمی ،متفکر و فیلسوف آنچه نوستالژی به مردم میدهد
نه دیدن واقعیت ،بلکه بخشی از واقعیت است که هیچ عمقی ندارد و هیچ افقی ایجاد
نمیکند.

عنوان منبع معرفتی از مردم گرفتهاند .در چنین شــرایطی جامعه با بحرانهای زیادی
روبهرو خواهد شد.

آیا این نوســتالژیبازی به دلیل این است که تحوالت روز نمیتواند با مطالبات
دنیای مدرن همگام شود یا دلیل دیگری دارد؟

کامال درست است .این احساس نوستالژیک و رجوع به گذشتهای که واقعیت تاریخی
نیست و یک برساخت اجتماعی است ،حاصل همان است که جامعه نمیتواند انتظارات
افراد خود را برآورده کند.
برخی دربرابر نوستالژی سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی به مرگ این نوستالژیها
معتقدهستند.چرا؟

من با مرگ نوستالژی موافق نیستم اما ما در دوره خود با مرگ اتوپیا موجه هستیم.
در روزگار ما هیچ نوع اتوپیایی در سراســر جهان وجود ندارد؛ در همه جوامع به غیر از
نظامهای لیبرال دموکراسی که دیگر دلها را نمیلرزاند و به آینده امیدوار نمیکند .لیبرال
دموکراسی یگانه مطلوبی است که در شرایط حاضر وجود دارد .در روزگار ما کسی به فکر
ایجاد جامعه برابر یا حکومت پرولتاریا یا تحقق مدینه فاضله نیست .در مرگ اتوپیا جامعه
به نوستالژی پناه میبرد.
 ادامه این روند ممکن است چه تبعاتی داشته باشد؟


جامعهای که از واقعیت تاریخی خود دور میشود به حالت اثیری گرفتار میشود ،به
فضایی موهوم و انتزاعی و غیرواقعی پناه میبرد .در این شرایط جامعه نمیتواند با شرایط
روز به صورت عینی و ملموستری برخورد کند.
در کدام ساختارها مردم بیشتر به گذشته رجعت دارند؟

در ساختارهایی که با نوعی بحران و از سوی دیگر با انسداد مواجه هستند ،مردم بیشتر
به نوستالژی پناه میبرند.
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توسعه
[ نگاه جامعهشناس سیاسی ]

مسیر ناکجاآباد جامعه با نوستالژی نابالغ
محمدساالر کسرایی از نوستالژی برای حال و آینده میگوید

در جامعه ناامید کسی به دنبال مدینه فاضله نیست؛ هنجارها فرو میریزد و
آرمانشهرهای کاذب میداندار میشود .محمدساالر کسرایی ،جامعهشناس معتقد
است در شرایط ناامیدی ،مردم مدینههای نامعلوم را دنبال میکنند .به گفته کسرایی
در زمان محرومیت ،گذشتهگرایی است که مرهم درد مردم میشود؛ گذشتهگراییای
که ممکن است گاهی ره به جنبشهای گذشتهگرایانه بگشاید .ادامه این مصاحبه را در
زیربخوانید.

چرا باید خواند:
جامعهشناسان درباره
نوستالژیهای رایج
در جامعه و دالیل آن
چه میگویند؟ پاسخ
این پرسش را در
مصاحبه زیر بخوانید.

برای اینکه بحث را با یک نقطه کانونی شروع کنم ،اول به مباحث نظری اشاره میکنم .اجازه دهید اول
به سابقه و کاربرد نوستالژی اشاره کنیم؛ نوستالژی اولین بار در اوایل قرن  18بهکار برده شده است .ابتدا
یک پزشک سوئیسی برای درمان سربازانی که دور از خانه و کاشانه بودند و به روانرنجوری دچار شده
بودند ،از این واژه استفاده کرد .نوستالژی نوعی احساس غم غربت است ،این غم ابتدا در حوزه پزشکی و
روانپزشکی کاربرد داشت .بعدها در حوزه روانشناسی به این بحث پرداختند اما امروزه این بحث مرتبط
با حوزه روانشناسی شناخت و روانشناسی اجتماعی است .به عبارت دیگر میبایستی به دنبال این باشیم
که چگونه نوستالژی وارد حوزه اجتماعی شده است .نوستالژی در سطح فردی یک غم ،افسردگی و یا
بیماری روحی است ولی برای جامعهشناسان مهم این است که چگونه یک بیماری تبدیل به پدیده جمعی
میشود .اینجا نوستالژی و پدیدههایی که روان فرد را درگیر میکند به روان جمعی افراد سرایت میکند.
ی اجتماعی پاسخگو است .در روانشناسی
در اینجا نظریههای روانشناسی شناخت و نظریه روانشناس 
شناخت افرادی مانند گشوندر ،فستینگر و شوارتز به این موضوع ورود کردهاند .به طور خاص گشوندر یکی
از متفکرانی است که معتقد است کنشهای اعتراضی محصول فعل و انفعاالت روانی افراد هستند .این فعل
و انفعاالت در اثر مقایسههایی است که به آن دست میزنند .محور این مقایسه ،زمان است .فرد همواره با
سه زمان گذشته ،حال و آینده زندگی میکند و همواره این سه زمان را با هم مقایسه میکند .هر وقت
فرد زمان حال را با گذشته مقایسه کرد و گذشته را برتر از زمان حال دید و برای بازگشت به آن دست به

به دلیل احساس محرومیت؛ اما احساس محرومیت چیست؟
احساس محرومیت ،وضعیتی است که در آن فرد بین انتظارات ارزشی و تواناییهای ارزشی خویش فاصله
میبیند .این موضوع در آثار اندیشمندانی چون دیویس و گار به طور مفصل طرح شده است .وقتی که
فرد بین انتظارات ارزشی (خواستهها) و تواناییهای ارزشی (داشتهها و واقعیت) احساس فاصله میکند به
علت تداوم این احساس محرومیت ،احساس سرخوردگی میکند .در این شرایط فرد دنبال راهحل است.
یکی از موارد ممکن است گذشتهگرایی باشد .خاطرات خوش گذشته ،مقایسه حال و گذشته و احساسات
نوستالژیایی است که فرد مدام درگیر آن است که کاش چنان بود که بود .اما در مقایسه حال با گذشته،
فرد درک درستی از گذشته ندارد ،تصویر گذشته یا با تصویر دیگری که در ذهن فرد است درآمیخته شده
ت منطبق نیست .برای
یا از طریق دیگران بازسازی یا بازتفسیر شده است و در بسیاری از موارد با واقعی 
همین میگویند نوستالژی نوعی احساس بازگشت به کودکی است .در نوستالژی مدام خاطرات گذشته
و کودکی به ذهن میآید .این نوعی عدم بلوغ است .در نوستالژی همواره تخیل و یا بهتر بگویم تخیلی از
گذشته که همراه با حسرت است وجود دارد .این رجعت تخیلگونه به گذشته لزوماً به معنای آن نیست
که چنین حقیقتی در گذشته بوده است ،بله بیانگر ناکامیهای فرد و احساس غربتش از زمان و مکانی
است که در آن قرار گرفته است.

در میان جامعه مدام گفتههای نوستالژیک بر زبان جاری است؛ چرا؟

نکتههایی که باید بدانید
[نوستالژی نوعی احساس غم غربت است و البته منزهسازی خاطرات
گذشته .در نوستالژی و البته در این پروژهها ،نوستالژیسازی پاالیش عمدی
صورت میگیرد.
[نوستالژی در همهجا ممکن است وجود داشته باشد ،اما اَشکال،
محتوا ،فردی یا جمعی بودن آن ،متفاوت است که البته بر اساس تعبیری
جامع هشناختی از آن در جوامع پرمشکل این وضعیت حادتر است.
[در نوستالژی اجتماعی احساس کمبود غالب است .البته میتوان گفت هم در بطن
نوستالژی و هم آوانگاردیسم (البته در آوانگاردیسم به شکلی رادیکال) اعتراض به
وضع موجود نهفته است.
[وقتی که افراد بین انتظارات ارزشی (خواستهها) و تواناییهای ارزشی
(داشتهها و واقعیت) احساس فاصله میکنند به علت تداوم این احساس
محرومیت ،فرد احساس سرخوردگی میکند .در این شرایط فرد دنبال راهحل
است .یکی از موارد ممکن است گذشتهگرایی باشد.
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تالش و تکاپو زد ،آنگاه در شکل جمعی آن میتوان شاهد ظهور
حرکتهای اعتراضی گذشتهگرایانه یا بنیادگرایانه بود .هرگاه زمان
حال با آینده مقایسه شــود مسیر به سمت جنبشهای چپ و
رادیــکال میرود .در این رویکرد اعتراضات به طور کلی محصول
مقایسههاست .اما از منظری دیگر نظریههایی وجود دارند که بر
روی ناکامی و ســرخوردگی تاکید دارند ،و البته وجه اجتماعی
گذشتهگرایی را پررنگ میکنند.
چرا افراد دچار ســرخوردگی میشوند و احساس ناکامی
میکنند؟

وقتی با نوستالژی عدم بلوغ همراه شود ،چه تبعاتی ممکن است دامنگیر جامعه شود؟

در این صورت جامعه با نوستالژی در بعد اجتماعی ،اگر با ناپختگی و تخیل همراه باشد ،وارد مسیر
ناکجاآباد خواهد شد .درست است که ما ممکن است احساس خوبی به گذشته داشته باشیم ،ولی در
بسیاری از موارد یا گذشته را دیگران برای ما تعریف کردهاند ،تصویری خیالی ،منزه و تزکیه شده ،و یا
تصویری است که ما خود از گذشته میسازیم که بیش از آنکه تصویر گذشته باشد ،تصویر نداشتههای
حال ماست .بنابراین نمیتوان گفت که نوستالژی همیشه حقیقت راستینی پشت خود دارد ،بلکه تصویری
خیالی ،به مقتضای وضعیت حال ما از آن ساخته میشود.
وقتی این به پدیده اجتماعی تبدیل میشود مرض اجتماعی است یا بازگشت به خویشتن؟

در این وضعیت نوستالژی به معنای بازگشت به خویشتن نیست .گرچه در نوستالژی هم ممکن است
آگاهی باشد ولی بازگشت به خویشتن حتما با آگاهی از وضعیت حال و گذشته خود اتفاق میافتد .خط
فاصل دو موضوع ،نوستالژی و بازگشت به خویشتن ،آگاهی است .البته در بازگشت به خویشتن هم تصور
و خیال دیده میشود و تصورات از گذشته ،با واقعیت یا واقعیتهایی که در آن زمان وجود داشته ،تطابق
ندارد .ولی در بازگشت به خویشتن ،آگاهی هم نمود زیادی دارد .این موضوع در مباحث دکتر شریعتی
یا جالل آلاحمد هم دیده میشود .اینها گذشته را طوری تشریح ،بازگویی ،و بازسازی میکنند که فرد
گذشته را آینده خود میبینید .در آثار شریعتی و دیگران گذشته ،آن گذشتهای نیست که بوده است ،بلکه
گذشتهای است که توسط نویسنده ساخته شده است .اما نویسنده با مهارت تالش میکند که این وجه
ساختگی ( )Constructبودن حقیقت را در پس داستان خویش پنهان کند .بنابراین نویسنده (آگاهانه)

یکی از گزینههای پیش روی مردم ،گذشتهای است که خیلیها و از جمله جوانان ،اطالعات کافی و وافی از آن
ش رو اطالعات مثبتی است که بازسازی میشود و به صور مختلف در اختیار آنها قرار داده
ندارند یا اطالعات پی 
میشود ولی چهره منفی این دورهها فراموش شده است.

تودهای است و غنیمتی است برای عوامفریبانی که سوار بر موج شتابان حرکت تودهها میشوند و خسرانی
است برای مدنیت.
آیا نوستالژیبازی آوانگاردیسم هم هست؟

آوانگاردیسم واکنش به مدرنیته است که در حوزه فرهنگ قابل ردیابی است .یا واکنش به کاستیهای
مدرنیته اســت .البته در آوانگاردیسم هم نوعی آرمانگرایی وجود دارد .در نوستالژی اجتماعی احساس
کمبود غالب است .البته میتوان گفت در بطن هردو (البته در آوانگاردیسم به شکلی رادیکال) اعتراض
به وضع موجود نهفته است.
آیانوستالژیگراییمحصولساختارهایتوتالیتاریستیاست؟

میتواند محصول ساختارهای مختلف باشد ،ساختارهایی که در آنها مشکالت اجتماعی و اقتصادی
به وفور دیده میشود .انسانی که احساس میکند سیستم موجود درد او را دوا نمیکند ،و خود را غریب و
غمگین میپندارد و حسرت گذشته و تصویر گذشته را با خود نجوا میکند.
آیا نوستالژیبازی بیشتر محصول کشورهای توسعهنیافته است تا کشورهای توسعهیافته؟

گذشتهای را بازسازی میکند که درمان آالم انسان یا انسانهایی است که مخاطب او هستند .خوانندگان،
شرح نویسنده را شرح حال خویش میپندارند ،و زبان حال وی را زبان حال خویش .خویشتنی آفریده
میشود که اتوپیای همۀ ناکامانی است که خود را درمانده میپندارند .بنابراین الزم نیست که خویشتن
بازسازیشده با واقعیت سازگاری داشته باشد ،بلکه خویشتن بازسازیشده باید همانی باشد که مخاطبان
یکنند.
آرزو م 
در جامعه امروز چرا مدام رجعت به گذشته دیده میشود؟

ما باید به دنبال شناخت ریشههای این بحران باشیم ،که شاید بتوان گفت یکی از ابعاد این کالنبحران،
بحران هویتی است .و البته این بحران در حال تبدیل شدن به بحران جمعی است.
ابعاد این بحران کدام است؟

این بحران در وجوه متعدد سیاســی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی دیده میشود .اما باید از خود
بپرسیم که این بحرانها چگونه نوستالژی را تبدیل به پدیده جمعی کرده است .برای یافتن پاسخ ،باید به
سراغ جامعه رفت .چرا جامعه احساس محرومیت ،ناکامی ،ناامیدی و فقر میکند .خیلی از مسائل به دلیل
معضالت اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر است .جامعه ایران جامعه فقیری شده است .اینجا منظورم
احساس فقر است ،گرچه واقعیت فقر هم هویداست.
یعنی شورش علیه وضع موجود است؟

بله ،در بعد جمعی نوســتالژی محصول یک بیماری اجتماعی است .آن بیماری اجتماعی با فرایند
اقتصادی ،سیاســی و مدیریتی رابطه دارد .به گفته جانســون کژکارکردی سیستمی موجب شده که
حکمرانی بد شکل گرفته و در این شرایط فقر گسترده ،بیکاری و آسیبهای دیگر دامنگیر جامعه است.
در این شرایط انسان به هر روشی متوسل میشود و خیالپردازی گذشته نوعی از این روشها برای رهایی
از وضع موجود است .البته در کنار گذشتهگرایان ،افرادی هم هستند که نگاه به آینده دارند .اما نباید به
این نکته بیتوجه بود که جنبشهای گذشتهگرای رادیکال همیشه خطرناک هستند .بهدلیل اینکه اینها
دنبال ناکجاآباد هستند .تصویری از گذشته ارائه میکنند که تصویری واقعی نیست .درواقع بزرگنمایی و
خیالپردازیشده است .این تصوی ِر تفسیرشده و بازسازیشده نمیتواند پاسخگوی نیاز روز باشد .در انواعی
از بنیادگرایی مانند داعش و طالبان میبینیم که آنها با ارائه گذشته آرمانی ،جهنمی برای حال ساختهاند.
آنها جهنمی میسازند تا مردم را به بهشت ببرند.
چقدر این گذشتهگرایی در شرایط اجتماعی ما نمود دارد؟

یکی از جنبشهایی که جهان مدرن با آن مواجه اســت ،و محصول احســاس محرومیت و کاستی
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی است ،بنیادگرایی است .ما نباید این زنگ خطر را نادیده و ناشنیده بگیریم.
اگر به بحث تئوریک هانا آرنت و اریش فروم که از یک انسان تنها و تهیشده از معنا صحبت میشود دقت
کنیم ،این انسان دچار معضالت الینحلی است .روان او درگیر شده است .ناتوان از حل این الینحل است و
خود را درمانده میبیند و به همین دلیل او ممکن است به هرچیزی متوسل شود ،همانطور که در آلمان
دهه  1930به فاشیسم و نازیسم متوسل شد .ذرهای شدن انسانها در اثر تهی شدن از معنا خطرناک
یداند .در
است .انسان بیچاره که راهحلی برای خود نمیبیند ،راه دمدستی را خیاالت و تصویر گذشته م 
این فضای یأس و ناامیدی عوامفریبها ظهور میکنند و جنبش های تودهای شــکل میگیرند .تودهها
درمان همه آالم خویش را در نسخه پیشوا میبینند .به نظرم این نکتهای است که همه اهل فکر باید به
آن حساس باشند .شرایط درماندگی و احساس ناامیدی فرصتی بادآورده برای شکلگیری جنبشهای

نوســتالژی در همهجا ممکن است وجود داشته باشد ،اما اَشکال ،محتوا ،فردی یا جمعی بودن آن،
متفاوت است که (البته بر اساس تعبیری جامعهشناختی از آن) در جوامع پرمشکل این وضعیت حادتر
است.
اما در کشورهای کمترتوسعهیافته به گذشتهگرایی منجر میشود؟

از زاویه جامعهشناختی هرجا احساس محرومیت و ناکامی بیشتر باشد این وضعیت نمایانتر است .در
جوامع فقیر ،به دلیل بنبستهای اجتماعی ،اقتصادی ،انسان احساس خوشی از زندگی ندارد و به اَشکالی
از راهحلها برای برونرفت از این نابسامانیها پناه میبرد و یکی از آنها پناهبردن به گذشته است .در اینجا
نوستالژی به یک بیماری اجتماعی بدل میشود .در جوامع دیگر ممکن است نوستالژی از سر دلخوشی
باشــد تا سرخوردگی .گاهی فرد از جهان سرمای هداری و صنعتی شدن بیحد و ماشینیشده در آرزوی
جهان سنتی است ولی در جوامع فقیر و عقبمانده نوستالژیها متفاوت است .این مردم مشکل اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی دارند .اینها از گذشته طلب راهحلی برای آینده میکنند.
برخی معتقدند در دوره محرومیت ،گذشته خوب هم چنان معنی ندارد و اینجا مرگ نوستالژی
فرامیرسد.

این درست نیســت .جوامع برای خود حافظهای دارند و اگرچه جامعه ایران را با حافظه کوتاهمدت
یداشتیم،
تاریخی و جامعه کلنگی میخوانند ،اما این درست نیست .اگرچنین بود ما نباید شاهنامه م 
یداشتیم .من این قضاوت را که جوامع دچار مرگ
یداشتیم و نباید تاریخ م 
نباید روایتهای مذهبی م 
نوستالژیک میشوند قبول ندارم .اما نوستالژیها زمان و مکان خود را هم دارند .جامعه ایران در دهه 1350
درگیر مشکالت زیادی بود.
اما االن خیلی از مردم خواهان همان دههها هستند.

برای اینکه مردم از وضع موجود احســاس ناکامی و سرخوردگی میکنند .یکی از گزینههای پیش
روی مردم ،گذشتهای است که خیلیها و از جمله جوانان ،اطالعات کافی و وافی از آن ندارند یا اطالعات
ش رو اطالعات مثبتی اســت که بازسازی میشود و به صور مختلف در اختیار آنها قرار داده میشود
پی 
ولی چهره منفی این دورهها فراموش شــده است .و البته بســیار ظریف و به عمد هم این کار صورت
میگیرد .گذشتهگراها تالش میکنند تا تصویری بیعیب و یا بسیار کمعیب از گذشته ارائه و با طراحیها
و تکنیکهای هنری آن را در بســتههای زیبای نوســتالژیک به مردم عرضه کنند و شوربختانه جامعه
پرمشکل و ناامید هم ممکن است شیفته این بستهبندیهای زیبا شود .گاهی در این بستهبندیها ،دیو
به شکل دلبری زیبا عرضه میشود.
البته این ذات نوستالژیهاست.

غالبا نوستالژی نوعی احساس غم غربت است و البته منزهسازی خاطرات گذشته .در نوستالژی (و البته
در این پروژهها ،نوستالژیسازی) پاالیش عمدی صورت میگیرد.
برخی معتقد هستند که در شرایط محرومیت و ناامیدی از وضع حال ،مرگ نوستالژی نیست که
فرامیرسد بلکه مرگ اتوپیا همهگیر شده است.

بله .در شرایط ناامیدی برای برونرفت ،ممکن است فرد به دنبال هیچ مدینه فاضلهای نباشد .احساس
اینکه این ایدهها نتوانسته به توفیق برسد ،فرد را از همه ایدهپردازیها ناامید میکند .همانگونه که پیش از
این گفته شد وضعیت تود هوار و یا تودهای شدن جامعه ،وضعیتی آنومیک است .وقتی هنجارها فرو میریزد
انتظار ظهور نمونههای آرمانی در شکل واقعی آن ،انتظار بیهودهای است .آرمانشهرهای کاذب میدا ندار
میشوند که من شخصاً آنها را «مدینههای نامعلوم» نامگذاری کردهام.
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توسعه

گذشته ،نمیگذرد

چرا گذشته را دوست داریم؟

احسان رضایی
روزنامهنگار

چرا باید خواند:
چرا گذشته را بیشتر
از آینده دوست داریم؟
گذشته به ما چه
میدهد که آینده از آن
خبر ندارد؟ شاید در
ش رو پاسخ
مقاله پی 
این پرسش را بیابید.

حتما شما هم تجربه بحثهای توی تاکسی را داشتهاید .کافی
است یک بار تاکسی سوار شده باشید تا بدانید چه عرض میکنم.
بحثهای تاکسی معموال چندتا خصوصیت اصلی دارند .همه از
یک بهانه معمولی مثل ترافیک و گرمای هوا شروع میشوند و به
یک حکم کلی برای حل جمیع مشــکالت و معضالت اجتماعی
ختم میشوند .ملت توی تاکسی که مینشینند ،انگار که دوست
داشته باشند بحث را زودتر به ســرانجام برسانند ،دیگر در قید
میزان صحت حکم و نظرشــان نیستند .همینطوری یک چیز
کلی میگویند .شــواهد را عین نتایج میگیرند .اصول سادهای
مثــل تفاوت دولت (نهاد) و ملت (فرد) را یادشــان میرود .هیچ
نیازی به اثبات پیشفرضهایشان نمیبینند و دست آخر با یک
جمله کلی ،کار را تمام میکنند .جمالتی مثل اینکه ما ایرانیها
مردهپرست هستیم ،ما ایرانیها تنبل هستیم ،ما ایرانیها به آینده
فکر نمیکنیم ،ما چنین هستیم ،ما چنان هستیم.
من اینجا البته نمیخواهم در نقد این روش بحث حرف بزنم.
بلکه مطلبم درباره یکی از جمالت زیادتکرارشونده در این قبیل
بحثها است؛ درباره حکم کلی متهم کردن ایرانیجماعت به عدم
آیندهنگری و غرق در گذشــته بودن .راستش را بخواهید ،من از
این اتهام چندان هم بدم نمیآید و حرفم از جنس دفاع در برابر
اتهام نیست .بیشــتر دلم میخواهد بگویم که بله ،ما گذشته را
بیشــتر از آینده دوست داریم ،خب حاال که چی؟ یعنی راستش
را بخواهید ســوالم در مورد حکم کلی است که در مورد مضار و
معایب نوستالژی میدهند .آیا واقعا تمام نقدهای وارد بر نوستالژی
درست است؟
عمدهترین دلیلی که موافقان این حکم کلی دارند ،این است
که بگویند این توجه زیاد به گذشته ،باعث میشود که برنامهای
برای آینده نداشته باشیم و درنتیجه به موفقیت دست پیدا نکنیم.
اما همه میدانیم که این حرف ،چقدر حرف مسخرهای است .تا
مالکهای ارزیابی موفقیت مشــخص نباشد ،نمیشود گفت که
کی موفق اســت و کی ناموفق .این مالکها هم برای هرکسی،

نکتههایی که باید بدانید
[ لزوما برنامه نداشتن برای آینده ،نه متضمن بدبختی است و نه مانع موفقیت .عالقه
به گذشته هم همینطور است .نهتنها بازدارنده نیست که برعکس ،معموال انگیزاننده و
انرژیدهنده هم هست.
[در فلسفه ،میگویند که زمانی به اسم آینده وجود خارجی ندارد .شما همین االن که این
جمله را خواندید ،لحظه تمام شده و گذشته است .در واقع ما فقط در گذشته زندگی میکنیم.
[ما گذشته را بیشتر از آینده دوست داریم ،خب حاال که چی؟ یعنی راستش را بخواهید
سوالم در مورد حکم کلی است که در مورد مضار و معایب نوستالژی میدهند .آیا واقعا تمام
نقدهای وارد بر نوستالژی درست است؟
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متفاوت اســت .یکی مثال داشــتن خانه و ماشین گرانقیمت را
موفقیت میداند ،یکی رسیدن به موقعیت اجتماعی مناسب را.
برای همین ممکن است یک نفر بدون هیچ نقشهای برای آینده،
از نظر خودش موفق باشــد و دیگری هرچقدر هم که خودش را
بکشد ،باز هم رضایت از زندگی نداشته باشد .حتی اگر مالکهای
عرفی موفقیت را هم در نظر بگیریم و مثال نوابغ ،دانشــمندان و
ادیبان مشــهور را موفق به حساب بیاوریم ،میبینیم که شهرت
آنهــا هم هیــچ ربطی به آیندهنگری نداشــته اســت .من توی
کتابخانهام ،کتابی دارم با عنوان «آنهایی که جهان ما را ساختند»
که منظورش مشاهیر قرن بیستم است .توی  80شرح حال این
کتاب ،کمتر کســی را پیدا میکنید که از جوانی میدانسته قرار
است چهکاره بشود .چرچیل در جوانی روزنامهنگار بود و دوست
داشت نویسنده بشود ،چخوف تا آخر مردد بود که باالخره پزشکی
را انتخاب بکند یا نویسندگی را ،نیچه مدام به مادرش قول میداد
یک شغل درست و حسابی پیدا بکند و...
پس میبینید که لزوما برنامه نداشتن برای آینده ،نه متضمن
بدبختی است و نه مانع موفقیت .عالقه به گذشته هم همینطور
اســت .نهتنها بازدارنده نیســت که برعکس ،معموال انگیزاننده
و انرژیدهنده هم هست .شــما میتوانید یک انقالب و حرکت
اجتماعی را اسم ببرید که جز با یادآوری روزهای خوب گذشته و
وعده «بار دگر روزگار چون شکر آید» به بار نشسته باشد؟ مسلما
نه .عالقه به گذشــته ،اصال در ذات آدمها است .مگر نه اینکه ما
را از بهشت بیرون کردهاند و ما همه زورمان را داریم میزنیم که
دوباره به خانه و وطن اصلیمان برگردیم؟
نمیخواهم بحث را به فلســفه بکشــانم که تکلیف را یکسره
بکنم (در فلسفه ،میگویند که زمانی به اسم آینده وجود خارجی
ندارد .شما همین االن که این جمله را خواندید ،لحظه تمام شده
و گذشــته اســت .در واقع ما فقط در گذشته زندگی میکنیم).
میخواهم فقط یک نکته جامعهشناسی را یادآوری بکنم و آن هم
تفاوت بین نهاد و فرد اســت .احکامی که برای فرد صادق است،
لزوما با احکامی که برای نهاد صدق میکند یکی نیست .نهادها
باید برای آینده کاریشــان برنامهریزی مشخصی داشته باشند،
اما واقعــا چه ضرورتی دارد که هر فردی هم برای خودش دقیقا
همین کار را بکند؟ گیرم من برای ادامه زندگیام برنامه خاصی
نداشته باشم ،چی میشود؟ گیرم من به جای رشته تحصیلیام
کــه عمر و جوانیام صرف آن شــده ،حاال یــک کار دیگر دارم
میکنم که هم درآمدم از خیلی از همرشــتههایم بیشتر است و
هم رضایت شغلیام .این ،عیبی دارد؟ ممکن است فرداروزی هم
با یک چیز دیگر و یک کار دیگر حال بکنم و بروم ســراغ آن .به
کجا برمیخورد؟ من از یادآوری گذشته و نوستالژیهایش لذت
میبرم .حاال بگذار هرچقدر که دلشــان میخواهد توی تاکسی
حرف بزنند.

شعر ،استخدام كلمات است ،به نحوی كه بتواند برانگيزنده باشد ،گشايش درون ايجاد كند ،انسان مقيد را اندكی به
سوی رهايی رهنمون شود و تسلیخاطر بخشد .اگر اين ماموريت را توانست انجام دهد چه در قالب قديم باشد و
چه در قالب نو ،شعر شناخته میشود ،وگرنه باد هواست ،رديفكردن يك سلسله كلمات مكرر توخالی است.

[ نگاه فرهنگ ]

نوستالژیبازی و هنر

چه بر سر شعر و ادبیات فارسی آمده است؟
ما در مواجهه با شعر و ادبیات قدیم فارسی به غیر از
 1افتخار به شاعران بزرگ فارسیزبان چه میکنیم؟
اینکه مدام به همدیگر و به جهانیان (به ویژه ساکنان جهان
غرب) یادآوری میکنیم که فردوسی ،مولوی ،سعدی ،حافظ
و ...شاعران بزرگ سرزمین ما هستند چه معنایی دارد؟ مگر
نمیدانند؟ تعبیرهای ستایشآمیز بزرگان فرهنگ و ادب غرب
از شاعران قدیم ایران چنان ما را سرمست میکند که گویی
محمد صادقی
روی ســخن آن بزرگان با ماســت .ما که فردوسی ،مولوی،
روزنامهنگار
ســعدی و حافظ را از آن خود میدانیم و چنان فخرفروشی
میکنیم که گویی آنها سخنگویان ما هستند .چطور به این
چرا باید خواند:
نتیجهرسید هایم؟
اکنون
شعر و ادبیات ما
مسئله اول این است که آنها بزرگان فرهنگ و ادب
سر
بر
کجا ایستاده و
2
ما هســتند ولی غیــر از اینکه هم مــا و هم آنها،
است؟
آن چه آمده
فارسیزبان هســتیم چه پیوند یا پیوندهای دیگری در کار
چه
حسرت
ما امروز
است؟ و مهمتر اینکه ،فردوسی ،مولوی ،سعدی و حافظ کجای
را میخوریم و چه
زندگی ما هستند؟ ما که حتی در روخوانی کتابهای آنها هم
باید کرد؟ پاسخ این
به طور جدی مشــکل داریم! به تعبیر زیبای دکتر اسالمی
پرسش را در مقاله
ندوشن ،شــعر و ادبیات فارسی گنجینه پرباری از درسهای
پیشرو بخوانید.
زندگی است .پرسش این است :این درسها در کجای زندگی
ما قــرار دارد؟ و به تعبیر دقیقتر ،این درسها در کتابهای
درسی ما چه جایگاهی دارند؟
مسئله دوم این است که اکنون شعر و ادبیات فارسی در چه وضعی قرار دارد؟ با یک مقدمه
 3کوتاه قصد دارم ،به این نکته بیشــتر بپردازم .ما در زمینه علوم انســانی (فلسفه ،تاریخ،
جامعهشناسی ،اقتصاد و )...از پیشینه قوی و محکمی برخوردار نیستیم .چه در دانشگاه و چه در
بیرون از دانشگاه و چه در عرصه عمومی .اما گذشته ادبی ایران (و نهفقط گذشتههای دور) در این
تعریف قرار نمیگیرد .واقعیت این است که نظام آموزش و پرورش ما و دانشگاههای ما بیش از اینکه
فضای دانش باشند و انسانها در آن آموزش داده شوند (مطابق با دانش روز جهان و به تعبیر استاد
مصطفی ملکیان ،بر اساس آخرین دستاوردهای علوم انسانی) مدرکی به دست افراد میدهند که آمار
عددی دانشآموختگان را افزایش میدهد اما اینکه آن دانشآموختگان بتوانند در زندگی شخصی از
آنچه آموختهاند بهره ببرند یا به جامعه خدمت کنند ،جای تردید فراوان دارد .نظام آموزش و پرورش
در ایران ،با کمترین بهره از دانش جدید برای ساماندادن به چنین وضعی چه میپروراند و در نظام
آموزش و پرورش ما چه میگذرد؟ اینها در جای خود ،پرسشهای مهمی هستند اما من در این
یادداشت به ادبیات فارسی میپردازم که از پیشینه طوالنی برخوردار است و پرسشی که دارم این
است :شعر و ادبیات ما اکنون کجا ایستاده و بر سر آن چه آمده است؟
در ابتدای قرن کنونی ،به تدریج ،تحولی در زمینههای مختلف پدید آمد .با بهره از دانش و تجربه
غرب و شخصیتهایی همچون محمدعلی فروغی ،علیاصغر حکمت و ...آموزش و پرورش به سبک
جدید پشتیبانی شد ،مدرسهسازی گسترش یافت ،دانشگاه تهران تاسیس شد و ...که گامهای بزرگی
در روند دگرگونیهای فرهنگی و اجتماعی ایران بود .در گفتوگویی که با دکتر علی فردوسی (کتاب
«روشنفکری و عرصه عمومی») داشتم ،او در اینباره اینگونه توضیح میدهد« :برای برپاساختن
نقطه به نقطه دموکراسی در ایران یواش یواش متوجه میشوند که به نهاد آموزش و پرورش ،نظام
اداری -مالی ،جادهسازی ،راهآهن ،دادگستری و ...نیاز داریم و این کارها را انجام میدهند .یکی مانند
داور باید به اصالح دستگاه قضایی بپردازد ،یکی مانند فروغی بعد از جنگ اول جهانی که قرار است

جامعه ملل تشکیل شود در کنفرانس صلح پاریس میبیند که ایران هیچ است و انگار اص ًال وجود
ندارد یا به چشم نمیآید ،پس میگوید ما یک کشور داریم ولی یک ملت نداریم .برای همین پروژه
ملتسازی را آغاز میکنند ».دکتر فردوسی از توجه به ادبیات فارسی در آن دوره نیز سخن گفته که
بسیار جای اندیشیدن دارد« :هنوز که هنوز است ما سایه بلند بدیعالزمان فروزانفر یا سعید نفیسی یا
خانلری را مطمئنتر میدانیم تا آن شبح کمرنگی که اینروزها اکثر استادان دانشگاه در ایران دنبال
خودشان میکشند .در عالم آفرینش ادبی هم نیما و هدایت را در نهایت مرهون آن دورانیم ،یا در
واقع مرهون آن حرکتی که آن دوران از دلاش درآمد».
ما در زمانی نه چندان دور ،یعنی در قرن کنونی (قرن چهاردهم شمسی) در دانشگاههای خود
از شخصیتهایی همچون بدیعالزمان فروزانفر ،جاللالدین همایی ،محمد معین ،ذبیحاهلل صفا،
محمدعلی اسالمی ندوشن و ...برخوردار بودیم که هرکدام قلهای در فرهنگ و ادب فارسی هستند.
در بیرون از دانشگاه ،شاعرانی همچون نيما يوشيج ،مهدی اخوان ثالث ،احمد شاملو ،نادر نادرپور،
سهراب سپهری ،فروغ فرخزاد و ...داشتیم که چهرههایی بزرگ و نوگرا بودند .در فضای مطبوعاتی
هم نشریههایی همچون سخن ،یغما ،جهان نو ،کتاب هفته و ...داشتیم که زیر نظر شخصیتهایی
همچون پرویز ناتل خانلری ،احمد بیرشک ،احسان یارشاطر ،ابوالحسن نجفی ،حبیب یغمایی ،احمد
شاملو و ...منتشر میشدند .به نامها که دقت کنیم ،متوجه میشویم چهرههای برجسته دانشگاهی و
غیردانشگاهی ،افراد متخصص در ادبیات قدیم ایران و افرادی که به نوگرایی در شعر و ادب فارسی
میپرداختند ،همگی فعال و مشغول به کار بودند .در نتیجه ،فضایی شاداب و همراه با نقد و نظر
شکل گرفته بوده است .از آن روزگار زمان چندانی نگذشته است اما فضای شعر و ادب فارسی اکنون
از شــادابی و طراوت گذشته برخوردار نیست .دکتر اسالمی ندوشن در مواجهه با چنین وضعیتی
میگوید« :شعر ،استخدام كلمات است ،به نحوی كه بتواند برانگيزنده باشد ،گشايش درون ايجاد
كند ،انسان مقيد را اندكی به سوی رهايی رهنمون شود و تسلیخاطر بخشد .اگر اين ماموريت
را توانســت انجام دهد چه در قالب قديم باشد و چه در قالب نو ،شعر شناخته میشود ،وگرنه باد
هواست ،رديفكردن يك سلسله كلمات مكرر توخالی است».
در غیابِ آموزش دانشگاهی ،در غیابِ کوشش برای آموختن به صورت خودخوان ،و در غیابِ
نقد و نظر ،اکنون فضایی شکل گرفته که در تاریخ شعر و ادب فارسی بسیار رنجآور است .شعر و ادب
فارسی از پیشینه درخشانی برخوردار است و در همین قرن کنونی هم درخششهای فراوانی در
آن میتوان سراغ گرفت اما آنچه اکنون با آن مواجه هستیم ،ابتذال است و نه هیچ چیز دیگری .نه
خبری از آن استادهای ورزیده است که روزگاری در دانشگاههای ما تدریس میکردند ،نه آن شاعران
ورزیده و نوپرداز و نه آن نشریههایی که صدای جریانهای مختلف را به جامعه میرساندند.

نکتههایی که باید بدانید
[شعر و ادب فارسی از پیشینه درخشانی برخوردار است و در همین قرن
کنونی هم درخششهای فراوانی در آن میتوان سراغ گرفت اما آنچه اکنون
با آن مواجه هستیم ،ابتذال است و نه هیچ چیز دیگری.
[برای برپاساختن نقطه به نقطه دموکراسی در ایران یواش یواش متوجه
میشوند که به نهاد آموزش و پرورش ،نظام اداری -مالی ،جادهسازی ،راه
آهن ،دادگستری و ...نیاز داریم و این کارها را انجام میدهند.
[نظام آموزش و پرورش در ایران ،با کمترین بهره از دانش جدید برای
ساماندادن به چنین وضعی چه میپروراند و در نظام آموزش و پرورش ما
چه میگذرد؟
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توسعه
[ نگاه فعال اقتصادی ]

نوستالژیها نتیجه بدبینی اجتماعی است

پدرام سلطانی در گفتوگو با «آیندهنگر» از نوستالژی و فرصتهای اقتصادی میگوید
باید از تاریخ سالهای اقتدار برند ایرانی برای بهبود وضعیت موجود اقتصاد بهره گرفت؛ این را پدرام سلطانی ،نایبرئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران میگوید .او معتقد
است نوستالژی احساس مثبتی است که فرد میخواهد گذشته تاریخی خود را حفظ کند .به گفته سلطانی این احساس در حوزه اقتصادی فرصتی برای بهبود وضعیت صنعت و احیای
برندهایی است که زمانی بیرقیب بودند و امروز به حال احتضار افتادهاند.

چرا باید خواند:
چگونه میتوان از
فرصت نوستالژی
برای بهبود شرایط
موجود اقتصاد و
صنعت بهره گرفت؟
پاسخ این پرسش
را در مصاحبه زیر
بخوانید.

در میان جامعه مدام گفتههای نوستالژیک در حوزههای
متعدد حیات اجتماعی شنیده میشود .در سالهای اخیر،
این وضعیت در اقتصاد با یــادآوری خاطراتی از برندهایی
چون «ارج»« ،کفش ملی» و غیره ادامه داشته است .چرا این
دلمشغولیها بر زبان جاری است؟

ساختار فکری و روانی انسان به گونهای است که ارتباط با
گذشته را در خود حفظ میکند و با توجه به حاالت روحی و
شرایط عمومی خود این خاطرات را تقویت ،تحسین یا تخطئه
میکند .ارتباط با گذشته امری اجتنابناپذیر است .افراد در
گذشته -گذشته شــخصی ،اجتماعی و تاریخی -خاطرات،
اطالعات و یافتههایی دارند ،گذشــتهای که برای آنها توأم با
لذت است .این هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی وجود دارد .هر فردی گذشته متفاوتی دارد.
اما زمانی خاطرات بعد ملی و اجتماعی پیدا میکند و احســاس افراد جامعه نسبت به آن خاطره
یا وضعیت مشــترک میشود .این وضعیت میتواند در ســطح ملی با یادآوری میراث و دستاورد
گذشته ،و با مقایسه گذشته و حال ادامه داشته باشد .همچنین ممکن است در میان افراد جامعه
تضاد و تفاوت نظری هم درباره نوستالژی یک خاطره باشد ،و این تضاد دیدگاه در نوع برخوردشان
با گذشته نمایان شود.
برخی معتقد هستند گفتههای نوستالژیک جدای از سویههای مثبت آن ،میتواند به شکل
یک مرض اجتماعی هم ظهور و بروز کند .مرز این مثبت و منفی بودن بازگشــت به گذشته
کجاست؟

زمانی که برای اولین بار واژه نوستالژی خلق شده ،این حاالت روحی بیماری روانی
قلمداد شده اســت ولی در نظرات روانشناســان یا روانشناسان اجتماعی متاخر
نوســتالژی احساس مثبتی است که ارتباط با گذشــته را برقرار میکند تا انگیزه و
توان در فرد و جامعه برای ادامه وضع موجود ،تغییر ،تبیین و تکرار شرایط پرافتخار
را فراهم کند .نوســتالژی بازگشت به خوبی ،عظمت و افتخار است که روح افراد در
جستوجو و تکرار این وضعیت است .با این نگاه ،نوستالژی مرض اجتماعی نیست بلکه
جریان مثبت اجتماعی اســت .یکی از خطاهای آشکار برخی از مسئوالن ارشد ما
یکنند .این
این است که در تریبونهای متعدد ،گذشته ایران را تخطئه م 
موجب لطمه خوردن به روحیه مثبت شهروندان میشود و توان ساخت
و قدم گذاشتن آنها را در مسیر رشد و پیشرفت ضایع میکند .گفتمان
یا روش اشــتباه حکمرانی ،ارجحیت دادن به گفتمان سلبی درباره
گذشته است تا گفتمان ایجابی .به جای تقویت نقاط مثبت مشاهیر
ملی گذشته ،آن را تضعیف میکنند .البته این سبب جدایی یک ملت
از گذشتهاش نمیشود بلکه سبب شکلگیری یک مقاومت منفی در
برابر حاکمیت میشود .نمیتوان خاطرات و واقعیتهای گذشته افراد و
جامعه را از ذهن آنها پاک کرد .این امر اصال شدنی نیست .حتی زمانی
که بشر ابزارهای ارتباطی محدودی در اختیار داشت و فرهنگ بشری به
76
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صورت سینه به سینه ،با روایات متعدد یا با تدوین کتب محدود به نسل بعدی منتقل میشد ،کسی
نتوانست با کتابسوزی ،انگیزاسیون یا برخوردهای سلبی ،گذشته مردمان را از آنها جدا کند ،پس
در شرایط امروز و با ابزارهای ارتباطی نوین هرگز نمیتوان گذشته تاریخی افراد را از آنها گرفت.
نباید اشتباه رایج گذشتگان را درباره حذف تاریخ یک جامعه تکرار کرد.
برخی نوستالژیها را شورش یا اعتراض علیه وضع موجود تعبیر میکنند .این گفته چقدر
میتواند در حوزه اقتصاد مصداق داشته باشد؟

آنچه بهعنوان نوستالژی اجتماعی تقویت میشود و در میان گفتوگوی رایج مردم در جامعه
مشاهده میشود نتیجه بدبینی است که از بدبینی شخصی به بدبینی اجتماعی بدل شده است.
افراد به واسطه احساسی که فکر میکنند قربانی شرایط هستند و شرایط غیرقابل تغییر است ،با
نوستالژی اعتراض خود را به وضع موجود نشان میدهند .افراد و اقشار کارگر که تبعیض علیه خود
ض از خود نشان میدهند که نوعی لجاجت با گفتمان از
احساس میکنند واکنشهایی چون اعترا 
باال به پایین است .این لجاجت خود را در تکرار و تمجید گذشته نمایان میکند .این یک وضعیت
هشدار است که باید در تحلیلهای سیاسی و اجتماعی مورد توجه باشد .من بارها اشاره کردهام که
مسئوالن ارشد کشور به غیر از مشاورانی که در حوزه اقتصاد و مسائل بینالملل دارند به مشاورانی
در حوزه جامعهشناسی ،روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری نیاز دارند تا اثر گفته و تصمیم خود
را در جامعه به صورت تخصصی بررسی کنند و ایرادات را از همه جنبهها ارزیابی و در نهایت اصالح
کنند .اما این مسئله در حکمرانی ما مورد توجه نیست .مسئوالن فکر میکنند با تصمیماتی در
اقتصاد یا برنامههای رفاهی میتوانند شرایط را بهسامان کنند و چنین تصمیماتی تکافوی اداره کشور
هشتاد میلیونی را خواهد داد .بسیاری از نیازها و اعتراضهای مردم در گرو رفتار حاکمیت است.
روشی که در همه سطوح دیده میشود تخطئه باورهای مردم است و این روش به لهجهای تبدیل
میشود در رویارویی گروههای مختلف با همدیگر در جامعه .گروههای متکثر و متشتت موجود
در کشور به هم برچسبهای متعدد میزنند و این گفتار نشانگر چندپارگی اجتماعی است و
دارد جای همبستگی و انسجام اجتماعی را میگیرد.
چگونه میتوان از فرصت نوستالژی برای بهبود شرایط موجود اقتصاد و صنعت بهره
گرفت؟

نوستالژی با افتخارات و تاریخ مثبت یک کشور مرتبط است و انگیزه و انرژی ادامه راه و
حرکت به جلو و توسعه و بازگشت به هنجارهای مثبت و مورد تایید جامعه را سبب
میشود .اگر در حوزه اقتصاد داشتن برندهای خوشنامی چون ارج یا کفش
ملی مثبت تلقی شود که مثبت اســت ،میتواند فرصتی برای بهبود
شرایط صنعت کشور باشد .زمانی این برندها در منطقه و تا آسیای دور
بیرقیب بودند .امروز در شرایطی هستیم که از کشورهای مختلف که
زمانی به هیچ وجه رقیب ما نبودند ،عقب افتادهایم .ما باید از تاریخ
سالهای اقتدار برند ایرانی برای بهبود وضعیت موجود بهره بگیریم.
اگر بتوانیم ارزش و نگاه نوستالژیک به این برندها را کالبدشکافی
کنیم ،دلیل محبوبیت و موفقیت و در نهایت دلیل تضعیف آنها را
درک میکنیم و از آن درسهایی برای تقویت بخش خصوصی و
اقتصاد کشور میگیریم.

 ...................................نگاه ...................................

سال 97سال پرتب و تابی برای اقتصاد
ایران بود .در این بین کمتر خبری از
استارتآپها درمیان آمد .بخشی
که رئیسجمهور هم برای غلبه بر
غول بیکاری به آن امید بسته پس از
بحرانهای کوچک و بزرگ اقتصادی چه
میکند؟ موج فعالیت استارتآپی که در
سال  96گردوخاک کرده بود ،فروکش
کرده است؟

خشکست هها
شا 
خها؟
کشا 
یا ت 
«آیندهنگر» بررسی میکند:
موج کارآفرینی استارتآپی
در ایران فروکش کرده است؟

عکس :رضا معطریان

نگـاه

ماهستیم
بازار ایران از وجود استارتآپها اشباع شده است؟
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
استارتآپها قرار است
آینده اقتصاد جهان و
ایران را به دست بگیرند.
در شرایطی که تحریم
شریان حیاتی اقتصاد
ایران را میفشارد،
استارتآپها
توانستند کاری از
پیش ببرند؟ موج
فعالیت استارتآپها
فروکش کرده است؟
مسئوالن دولتی،
فعاالن استارتآپی
و کارشناسان
کسبوکارهای نوپا
به این سوال پاسخ
میدهند.

از دومین ماه بهار
سال جاری ،سایه
تحریمها و نگرانی
شرکتهای
خارجی بر
سر اقتصاد
ایران سنگین و
سنگینترشدتا
اینکه در 4نوامبر
بحثشرکتها
به حاشیه رفت
و مسئله فروش
نفت ایران مثل
تحریمهای10
سال پیش در
اولویت قرار گرفت
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JJدو سال قبل چطور گذشت؟
تالش برای بهتر شدن
ی  96و  95کم نبود .در سال
چالشهای اســتارتآپها در سالها 
گذشته مخالفت کسب وکارهای سنتی با استارتآپها خبرساز شده
بود .مهمترین این مخالفتها که البته در همهجای دنیا تکرار شــد،
مربوط به تاکسییابهای اینترنتی بود .همانطور که در برزیل ،بریتانیا،
ترکیه و دیگر کشــورهای جهان فعالیت اوبر و سایر تاکسییابهای
اینترنتی مورد اعتراض رانندگان تاکسیهای سنتی قرار گرفت ،در ایران
هم اسنپ با سنگاندازی سنتیها روبهرو شد .حمله به دفتر اسنپ در
کرمان یا تجمع در مقابل دفتر این شــرکت و تاکسیرانی شهرهای
مختلف از جمله این سنگاندازیها بود .اعتراض سنتیها اما همه ماجرا
نبود .در سال گذشته تعرض راننده یک تاکسییاب اینترنتی به یک زن
جوان خبرســاز شد و رانندگانی که برای همین تاکسییاب رانندگی
میکردند ،در مقابل دفتر آن نسبت به مبلغ پرداختی اعتراض کردند.
غیر از این در ســال گذشته فینتکیها یا ارائهدهندگان خدمات
مالی به تیغ تیز فیلتر سپرده شدند .زرین پال ،پی پینگ ،با همتا و ایدی
فیلتر شدند و بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی و مالی کشور وارد
عمل شد و اعالم کرد که فعالیت فینتکها به راحتی ممکن نیست .از
سوی دیگر فعاالن فینتکی میگفتند قوانین مشخصی درباره فعالیت یا
عدم فعالیت آنها وجود ندارد و شاید این نگرانی بانکها از کساد شدن
بازارشان است که همهچیز را علیه آنها شکل داده است .فینتکیها در
نهایت توانستند مجوز فعالیت را از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
دریافت کنند و کار را ادامه دهند اما همچنان از فیلترینگ به عنوان
تلخترین اتفاق سال گذشته برای این دسته از استارتآپها یاد میشود.
چالشهای داخلی تنها مسئله استارتآپهای ایرانی نبود .چالش
دیگر شرکتهای استارتآپی ایران مربوط به تحریمها میشد .شرکت
اپل در سال گذشته و بدون هشدار قبلی چند اپلیکیشن ایرانی را از اپ
استور حذف کرد و به این ترتیب دسترسی  11درصد از دارندگان تلفن
همراه هوشمند در ایران که به برند اپل اعتماد کرده بودند به اپهای
ایرانی مثل اسنپ و تپسی از بین رفت.
با وجود همه این مشکالت اما در سال گذشته رشد استارتآپها
ادامه یافت و البته ایدههای جالبی در حوزه کسب وکارهای نوپا به مرحله
پها و
اجرا رســید که بیشتر خدماتی بود .شاید در سال  95استارتآ 
تبلیغات آنها کمتر سهمی از تابلوهای تبلیغاتی شهر داشت اما در سال
 96میشد به راحتی در فضاهای شهری ،به خصوص در بزرگراههای
پرتردد آگهی استارتآپها را دید .استارتآپهای تاکسییاب ،تحویل
غذا ،انواع خدمات پولی و مالی و بیمهای بیش از گذشته مورد مراجعه
مردم قرار میگرفت در حالی که ایدههایی چون عرضه خدمات کارواش
در محل و نظافت منازل ،فروش طبقهبندیشــده محصوالت به طور
آنالین و آموزش و دورههای تخصصی برای سنین مختلف هم به مرحله
اجرا رسیده بود .حل مسائل استارتآپهای بزرگ در کالنشهرها به
رشــد استارتآپها در شهرهای کوچک هم دامن زد و از سوی دیگر
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توســعه پارکهای علم و فناوری با وجود همه انتقادهایی که درباره
آنها مطرح میشود به تب و تاب بیشتر فعالیت استارتآپی در بین
دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاهی انجامید.
جو رسانهای شکلگرفته حول کسب وکارهای اینترنتی با پیشرفت
زیرساختهای الزم برای توسعه این فعالیتها همراه شده بود .در سال
 96مثل هر سال ،زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور
رشد بیشتری یافت و این اساس کار تمام دولتها در سالهای گذشته
بود.
مراجع رسمی اعالم کردند که ضریب نفوذ اینترنت در ایران از سال
 1394تا ســال  ،1395از  73درصد به  82درصد رسیده است و این
مسئله نوید روزهای بهتری را برای استارتآپها در سال  96میداد .از
سوی دیگر آمار بانک جهانی نشان میداد که در سال  2015میالدی،
نزدیک به  57درصد از جمعیت  80میلیونی ایران کاربر شبکه جهانی
اینترنت به شــمار میآیند و بر این اساس بیش از  44میلیون کاربر
اینترنت در کشور وجود دارد .این آمار نشان میداد که در آستانه ورود
به سال  96زیرساختهای الزم برای توسعه کسبوکارهای مبتنی بر
نت فراهم شده است.
از ســوی دیگر استفاده از تلفنهای همراه هوشمند که دسترسی
راحتتر شهروندان به انواع اپلیکیشنها را فراهم میکند هم در سال
 95و  96در کشــور با رشد قابل توجهی همراه بوده است .خبرگزاری
مهر در تیرماه سال  96نوشت براساس گزارشهای بینالمللی شاخص
توسعه فناوری اطالعات وارتباطات در ایران در سال  2016با یک پله
صعود از جایگاه  90به جایگاه  89رسیده و ضریب نفوذ تلفن ثابت در
ایران به ازای هر  100نفر  38.27درصد و ضریب نفوذ اینترنت 44.08
درصد اعالم شده است.
براساس این گزارش ضریب نفوذ خدمات باند پهن (اينترنت ثابت)
 10 /86درصد و ضريب نفوذ موبايــل در ايران  93 /38درصد اعالم
اســت .ميزان ظرفيت پهناي باند اينترنت بينالملل به ازاي هر کاربر
در ايــران  8502 /16بيت بر ثانيه و  53 /40درصد خانوارهای ايراني
داراي رايانه برآورد شده بود .براســاس این گزارش  52 /18درصد از
خانوادههای ایرانی به اينترنت دسترســي داشتند و ميزان مشترکان
موبايل باند پهن نيز به ازاي هر  ۱۰۰نفر  20 /02درصد اعالم شد.
وضعیت این شاخصها به مرور بهبود پیدا کرد .دفتر بررسیهای
اقتصادی وزارت ارتباطات در گزارشی اعالم کرد که ضریب نفوذ موبایل
در ایران  104درصد است و  33میلیون نفر با تلفنهای همراه خود به
اینترنت وصل میشوند .این معاونت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
در گزارشی که مربوط به شاخصهای ارتباطات و فناوری اطالعات تا
پایان ســال  95بود از این نوشــت که  ۳۳میلیون و  ۲۴۶هزار و ۶۹
مشترک از اینترنت موبایل باند پهن استفاده میکنند و تعداد مشترکان
اینترنت باند پهن ثابت از جمله فناوری اِیدیاسال حدود  ۹میلیون و
 ۴۰۸هزار و  ۲۳مشترک برآورد شده است.
البته مقایسه آمارها از وضعیت اینترنت در ایران گویای فاصله بعضی

حل مسائل استارتآپهای بزرگ در کالنشهرها به رشد استارتآپها در شهرهای کوچک هم دامن زد و از
سوی دیگر توسعه پارکهای علم و فناوری با وجود همه انتقادهایی که درباره آنها مطرح میشود به تب و تاب
بیشتر فعالیت استارتآپی در بین دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاهی انجامید

شاخصها با متوسط جهانی است .در نشست توسعه ارتباطات ثابت با
هدف حل چالشها و موانع این صنعت در نمایشــگاه تلکام آماری از
ترافیک اینترنت دنیا و ایران اعالم شــد که قابل توجه است .در سال
 86 ،2018درصــد از ترافیک اینترنت دنیا مربوط به ارتباطات ثابت
(اِیدیاسال و فیبر نوری) اســت در حالی کــه  ۱۴درصد ترافیک
اینترنت دنیا به اینترنت موبایل مربوط میشود.
تحلیلگران پیشبینی میکنند که تا سه سال آینده سهم ترافیک
اینترنت دنیا از ارتباطات ثابت به  79درصد برســد و ســهم اینترنت
موبایل هم رشــد کند .اما شــرایط در ایران متفاوت اســت .در ایران
 70درصد ترافیک اینترنت کشــور به ارتباطات موبایل مربوط است
و ارتباطات ثابت تنها ســهم  30درصدی دارد .همچنین  ۴۱میلیون
نفر در کشــور از موبایل نسل ســوم و  ۲۴میلیون نفر از نسل چهارم
موبایل اســتفاده میکنند و این در حالی است که تنها  ۸میلیون نفر
مشترک اینترنت اِیدیاسال هستند .در کنار این نکات مثبت فاصله
میانگین مصرف دیتا در ایران با کشورهای اروپایی هم قابل تامل است.
ســرانه مصرف دیتا در ایران به ازای هر نفر به  6گیگابایت میرســد
درحالیکه سرانه دنیا  20گیگابایت و سرانه مصرف کشورهای اروپایی
 35گیگابایت است .سرعت اینترنت ثابت در ایران  5مگابیت در ثانیه
است درحالیکه باید براساس اهداف برنامه ششم توسعه به  20مگابیت
در ثانیه برسد .همچنین رتبه ایران در استفاده از اینترنت موبایل در
جهان  ۵۷و رتبه کشورمان در اینترنت ثابت  ۱۰۸در دنیاست.
 97JJچطور است؟
بلوف یا واقعیت؟
مهمترین رویداد سیاسی اقتصادی سال  97برای ایران خروج امریکا
از برجام بود چراکه بسیاری از طرحهای توسعهای و نقشههای مالی را
ت ماه سال  97مهمترین اخبار اقتصادی
نقش بر آب کرد .از اردیبهش 
حول برجام و حواشی آن طرح میشد درحالیکه نوسان بازارهای ارز و
سکه در کشور هم بیشتر نگاهها را به خود جلب کرده بود .با خروج امریکا
از برجام اجرای بسیاری از طرحها مثل نوسازی ناوگان هوایی ،توسعه
همکاریهای بانکی ،تسهیل تبادالت مالی ،جذب سرمایه خارجی ،و
واردات کاالهای واســطهای و سرمایهای از کشورهایی غیر از چین به
تعلیق درآمد چراکه بســیاری از شرکتها از ترس تحریمهای امریکا
در مبادلــه مالی با ایران جانب احتیاط را گرفتند و اشــتیاق کمتری
نشان دادند .این نگرانی تا جایی ادامه یافت که حتی بعضی شرکتهای
خارجی که بخشــی از فعالیتهای مشترک با طرفهای ایرانی را در
خاک ایران آغاز کرده بودند ،با شرکای تحریمیشان خداحافظی کردند
و رفتند .به این ترتیب از دومین ماه بهار سال جاری ،سایه تحریمها و
نگرانی شرکتهای خارجی بر سر اقتصاد ایران سنگین و سنگینتر شد
تا اینکه در  4نوامبر بحث شرکتها به حاشیه رفت و مسئله فروش نفت
ایران مثل تحریمهای ده سال پیش در اولویت قرار گرفت.
استارتآپهای ایرانی زیر این سایه سنگین چه میکنند؟ جذب
سرمایه خارجی برای توسعه شرکتهای استارتآپی اصلیترین آرزوی
کسب وکارهای نوپای ایرانی بود که با بیفرجامی برجام برآورده نشد.
اما این مســئله به معنای باالرفتن پرچم سفید استارتآپها و ترک
زمین بازی نبود .در دومین ماه سال  97شهرام شاهکار مدیر اجرایی
و موســس اسنپ در همایش اســتارتآپی جاده ابریشم از این گفت
که شــرکت استارتآپی او اولین یونیکورن اســتارتآپی ایران است.
شاهکار این موضوع را در جلسهای در حضور وزیر ارتباطات در شرکت

ایرانسل هم مطرح کرد و گفت ارزش اسنپ  1.4تا  1.7میلیارد دالر
اســت و بیش از  350هزار نفر از مجموع  700هزار راننده اسنپ در
سفرهای روزانه فعالیت میکنند و آمار این سفرها هم به بیش از یک
میلیون رسیده است .این ادعا درحالی از سوی موسس اسنپ مطرح
میشــد که در سال گذشــته برادران محمدی ،بنیانگذاران شرکت
دیجی کاال از تکشــاخ شدن این شرکت در سال  97خبر داده بودند
اما به هرحال اســنپیها یک میلیارددالری شدنشان را زودتر از آنها
اعالم کردند .نکته جالب این بود که فعاالن اکوسیســتم استارتآپی
از کنار تکشاخ شدن اسنپ به راحتی نگذشتند و بسیاری حساب و
کتابی را که منجر به تکشــاخ شدن اسنپ شده زیر سوال بردند .با
این حال مسئوالن آمارهای دیگری ارائه کردند که همه گویای رشد
بیشتر استارتآپهایی مثل اسنپ و البته امید به تکشاخ شدن بقیه
استارتآپهای ایرانی بود .سورنا ستاری در بهار سال  97از این گفت
که آمار ســفر روزانه اوبر در نیویورک  200هزار سفر است درحالیکه
 850هزار ســفر روزانه در استارتآپهای حمل و نقل در تهران ثبت
میشود .ستاری همچنین از این گفت که سفرها در تهران در آینده به
 2میلیون سفر در روز میرسد چراکه سفر با تاکسییابهای اینترنتی
ب هصرف هتر است.
 98JJچی؟
آینده خوب
انتظار فعاالن استارتآپی از آینده کسب وکارهای نوپا مثبت است؟
گفتوگویی کوتاه با این فعاالن نشاندهنده عمق نگرانیهای آنها با وجود
امید به آینده است .عدم جذب سرمایه کالن برای توسعه استارتآپهای
ایرانی در سطوح باال ،نبود نهادهای واسط برای جذب سرمایه و مهاجرت
نیروی انســانی ماهر ایرانی به دیگــر کشــورها از دغدغههای فعاالن
استارتآپی است که اکنون صاحب شرکتهای استارتآپیاند .با وجود
همه این نگرانیها اما اقتصاد ایران ناگزیر به حرکت در مسیر استارتآپی
شدن است .اسناد باالدستی اقتصادی که دیجیتالی شدن تمام فرایندهای
بوروکراتیک را به الزام تبدیل کرده اســت ،رشــد طبقه متوسط شهری
که از روشهای ســنتی در پاسخ به نیازهایش فاصله میگیرد و انباشت
فارغالتحصیالن دانشگاهی که دولت جایی برای استخدام آنها ندارد نشان
میدهد که چارهای جز طی این مسیر نیست.

اقتصاد ایران
ناگزیر از حرکت
در مسیر
استارتآپی
شدن است.
اسناد باالدستی
اقتصادی که
دیجیتالیشدن
تمام فرایندهای
بوروکراتیک را به
الزام تبدیل کرده
است ،رشد طبقه
متوسطشهری
که از روشهای
سنتی در پاسخ به
نیازهایشفاصله
میگیرد و انباشت
فارغالتحصیالن
دانشگاهی که
دولت جایی
برای استخدام
آنها ندارد
نشان میدهد که
چارهای جز طی
اینمسیرنیست
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نگـاه

هدف دولت :کمترین دخالت ،بیشترین حمایت
موج رونق استارتآپها فروکش نکرده است

اسماعیل قادریفر
رئیس مرکز توسعه فناوریهای
راهبردی

چرا باید خواند
نگاه دولت به جریان
استارتآپی چگونه
است؟ در سال
گذشته دولت به
دنبال شکلگیری
استارتآپهای
بزرگ بود .امسال چه
نیازی از اکوسیستم
استارتآپی از
سوی دولت برآورده
میشود؟

جریان استارتآپی با ورود نسل جدیدی از کسب وکارهای نوپا
در حوزه تکنولوژی مثل سالمت دیجیتال ،سلولهای بنیادی ،زیست
فناوری ،هوانوردی و پهپادها وارد فاز جدیدی میشود .امروز شاهد
بروز نسل تازهای از استارتآپهای فناوریمحور در کشور هستیم و
این نشان میدهد که این جریان نهتنها فروکش نکرده بلکه با قدرت
بیشتری درحال رشد و نمو است .من به هیچ عنوان فرضیه کاهش
رشــد استارتآپها و از رونق افتادن این حوزه را قبول ندارم چراکه
در هفته رشدنمایی  15تا  20درصدی استارتآپها را شاهدیم .این
رشــد را میتوان موید این نکته دانست که اکوسیستم استارتآپی
ایران به سمت رشد تکشاخها حرکت میکند و به فضایی میرسیم
که در آن استارتآپهای یک میلیارد دالری فعالیت خواهند کرد.
مطالعات میدانی اولیه که به تازگی در معاونت علم و فناوری ریاست
جمهوری انجام شده و در روزهای آتی جزئیات بیشتری از آن منتشر
خواهد شد نشان میدهد که ایران در منطقه آسیای جنوب غربی
و خاورمیانه در زمینه رشــد و فعالیت استارتآپها بینظیر است.
در خاورمیانه کشــور ترکیه در روند تولید علم شانه به شانه ایران
حرکت میکند اما در حوزه کســب و کارهای نوپا و استارتآپها
هیچ کشوری از منطقه مثل ایران کار نکرده است .این شواهد نشان
میدهد برنامه محوری که معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
برای توسعه اکوسیستم استارتآپی و زیستبوم فناوری و نوآوری در
کشور دنبال میکند ،در حال ثمر دادن است.
در حوزه فناوریهای نو و نوآوری نباید کارهای زودبازده را دنبال
کرد .نفــوذ تدریجی و بازاریابی مویرگی میتواند به رشــد جریان
استارتآپها و شکلگیری شرکتهای استارتآپی َق َدر کمک کند.
این مسئله به عنوان زیربنای کار در نظر گرفته شده است.
کارخانههای نــوآوری در پاریس و برلین از نمونههای خوب در

نکتههایی که باید بدانید
[تا دیروز بیشتر استارتآپها در زمینه خدمات شکل میگرفت و سهم خوبی از بازار را
هم به دست میآورد ،در سالهای آتی استارتآپها بیشتر بر مبنای فناوری و تولید شکل
میگیرند.
[برنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این است که در حین شکلگیری
بدهندههای تخصصی هم آغاز شود.
استارتآپهای جدید ،فرایند شکلگیری شتا 
[نفوذ تدریجی و بازاریابی مویرگی میتواند به رشد جریان استارتآپها و شکلگیری
شرکتهای استارتآپی َقدَ ر کمک کند .این مسئله به عنوان زیربنای کار در نظر گرفته شده
است.
[در خاورمیانه کشور ترکیه در روند تولید علم شانه به شانه ایران حرکت میکند اما در حوزه
کسب و کارهای نوپا و استارتآپها هیچ کشوری از منطقه مثل ایران کار نکرده است.
پها و از رونق افتادن این حوزه را قبول نداریم چراکه در هفته
[فرضیه کاهش رشد استارتآ 
رشدنمایی  15تا  20درصدی استارتآپها را شاهدیم.
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رشد تدریجی استارتآپها به شمار میآیند .ایران در این زمینه هم
از کشورهای پیشرفته دنیا عقب نیست .هماکنون بیش از هزار نفر از
فعاالن استارتآپی در کارخانههای نوآوری کشور فعالیت میکنند و
تا پایان سال جاری با بهرهبرداری کامل از دیگر بخشها این تعداد
به بیش از  3هزار نفر میرسد .در دو ،سه سال گذشته فعالیتهای
بیهمتایی در کارخانههای نوآوری ایران انجام شده است و شریف
استیشــن به عنوان یکی از بزرگترین کارخانههای نوآوری کشور
فعالیتمیکند.
اکوسیستم استارتآپی ایران از بعد زیرساختی ،فنی و محتوایی
هم در بســیاری از حوزهها خوب ظاهر شده است .در فناوریهای
زیســتی استارتآپهایی در کشــور با هدف تولید واکسن و دیگر
داروهای نوترکیب شــکل گرفته اســت .در واقع موج دوم جریان
استارتآپی در کشــور با اتکا به فناوری در حال ظهور است .اگر تا
دیروز بیشتر استارتآپها در زمینه خدمات شکل میگرفت و سهم
خوبی از بازار را هم به دست میآورد ،در سالهای آتی استارتآپها
بیشتر بر مبنای فناوری و تولید شکل میگیرند.
برنامه معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری این است که
در حین شــکلگیری اســتارتآپهای جدید ،فرایند شکلگیری
شــتابدهندههای تخصصی هم آغاز شــود .این یکی از مهمترین
برنامههای آینده برای حمایت و هدایت استارتآپهاســت .بیش
از  13شــتابدهنده تخصصی در زمینههای آب ،محیط زیســت،
خشکسالی ،فناوری هوا و فضا ،مواد پیشرفته و چاپگرهای سهبعدی،
دریا ،گردشــگری و اپهای دریایی در آینده فعال میشوند .با تولد
این شــتابدهندههای تخصصی میتوان به خوبی از منافع جریان
استارتآپی حفاظت کرد و البته این تالش نه از بعد دولتی بلکه با نگاه
تخصصی و خصوصی است .ما به دنبال شکلگیری کسبوکارهای
خصوصی در زیســتبوم فناوری کشور هستیم .دولت میخواهد با
کمترین مداخله بیشترین حمایت از استارتآپها را محقق کند تا
این شــرکتها به تدریج به جایگاه اصلی خود برسند و در چرخه
اقتصاد کشور به کار بیایند.
مشــکالت اقتصادی ناشــی از تحریمها ممکن است حوزههای
فعالیت اســتارتآپها را هم تحت تاثیر قــرار دهد اما از نظر من،
این آسیبپذیری بیشتر ناشی از ضعف زیرساختی است .متاسفانه
در حوزه جمعســپاری مالــی کم کار کردهایم و نهادهای واســط
برای هدایت ســرمایههای خرد به ســمت و ســوی استارتآپها
جان نگرفتهاند .صندوقهای ســرمایهگذاری جسورانه و نهادهای
جمعسپاری مالی شکل نیافتهاند و نمیتوانیم ادعا کنیم که امروز
یک فرد دارای ســرمایه در بخش خصوصی میتواند به راحتی در
اکوسیستم اســتارتآپی کشور ســرمایهگذاری کند .برای فراهم
کردن امنیت خاطر ســرمایهداران خرد و سنتی برنامه شکلگیری
صندوقهای سرمایهگذاری جســورانه را دنبال میکنیم تا در این
پلتفرم با راحتی خاطر ورود پیدا کنند.

اگر بخواهید با استارتآپیمثل دیجی کاال رقابت کنید ،باید دستکم  100میلیون یورو بودجه در
نظر بگیرید .دیجی کاال در یک آپارتمان متولد شد اما امروز آنقدر بزرگ هست که شما نتوانید از
آپارتمان خودتان با آن رقابت کنید.

فروکش کردن یک موج غیرواقعی
چرا بعضی استارتآپها شکست خوردند؟
موجی که در سال گذشته در فضای استارتآپیایران ایجاد شد،
غیرواقعی بود .این موج به طور عمده با کپیبرداری ایدههایخارجی
همراه بود و استارتآپهایی که شکل میگرفت ،لزوما اصل نبود.
های اصل و ناب ،باقی اســتارتآپها
غیر از چند شــرکت با ایده 
کپیبرداری از ایدههایاجراشده در کشورهای غربی به خصوص ایاالت
های تکراری شکل گرفت
متحده بود .رقابتی در ایران در اجرای این ایده 
که طبق معمول بیش از اندازه بود .در این دوره شکلگیری شرکتهایی
را شــاهد بودیم که صاحبان آن به ارزشگذاریهای غیرواقعی روی
آورده بودند و سرمایهگذاران را به اصطالح سر کار میگذاشتند.
از سوی دیگر سرمایهگذاران سنتی که موفقیت استارتآپهایی
مثل دیجی کاال ،تخفیفان ،اسنپ و کافه بازار را میدیدند ،برای عقب
نماندن از قافله به هر صاحب ایدهای پول میدادند درحالیکه نه خبری
از گروه تجاری بود نه برنامه مشخصی برای آینده.
این روند به دلیل فقدان شرکتهایسرمایهگذاری و تخصصی در
ایران در سال گذشته تشدید شد .این درحالی است که در کشورهای
توسعهیافته ،نهادهایی موســوم به انجلها در جذب سرمایه اولیه به
اســتارتآپها کمک میکنند .انجلها در اکوسیســتم استارتآپی
فعالیت میکنند و خود به عنوان کارآفرین مشکالت را لمس کردهاند
و میدانند که در راند اول کار چه در انتظار استارتآپهاســت .پس
ی ســرمایهگذاری جسورانه که سازوکار رسمیتر و
از این صندوقها 
سیستماتیک دارند به عنوان منابع تامین سرمایه استارتآپها شناخته
میشوند و بعد شرکتها میتوانند روی بازار سرمایه حساب کنند.
در ایران هیچیک از این گزینهها وجود ندارد .تعدادی از انجلهای
های ایرانی عالقه نشان دادند و پای  VCهم به میان
غربی به استارتآپ 
آمد اما متاسفانه بزرگان حوزه صنعت و سرمایهداران سنتی به جای
حضور در اکوسیستم از طریق انجلها و  VCبه سرمایهگذاری مستقیم
و شراکت در پروژهها روی آوردند بدون اینکه شناختی از استارتآپها
شکست استارتآپ هایی انجامید که چهار

داشته باشند .این مسئله به
سال پیش با غرور از ارزشگذاری باالی شرکتهایشان میگفتند.
دو نوع سرمایهگذار داریم .نوع اول سرمایهگذا ِر به دنبال ارزش افزوده
و استراتژیک است که میتواند به بنیانگذاران کمتجربه استارتآپها
کمک و آنها را هدایت کند .نوع دیگری از سرمایهگذاران افرادیاند که
به امید بازدهی پولهایشان در کسبوکارها سرمایهگذاری میکنند.
آپی بسیاری بین این دو سرمایه تمایزی قائل
در اکوسیستم استارت 
نمیشوند .سرمایهگذاران فعال و خاموش در این فضا از هم بازشناخته
نشــدند و همین به جوی عجیب و نامطلوب در فضای اســتارتآپی
دامن زد .انتظارات غیرواقعی به اختالف سرمایهگذاران و گردانندگان
استارتآپها انجامید و کســبوکار را به محاق شکست برد .این در
حالی بود که با تعدیل انتظارات و واقعی شدن رویکردها میشد از بروز
این شکستها جلوگیری کرد.
این انتظارات غیرواقعی به شکلگیری یک موج غیرواقعی در فضای
استارتآپیانجامید ،موجی که به نظر میرسد اکنون وجود ندارد .به

آپی منطقیتر شده است .هرچند
نظر من در سال جاری فضای استارت 
های امروز شناخته
بخشی از فروکشکردنها به عنوان تنشها و چالش 
میشود که از جمله آن کاهش عالقه سرمایهگذاران به این حوزه است،
به ویژه اینکه بعضی سرمایهگذاران خارجی وارد اکوسیستم استارتآپی
ایران شده بودند و این فرصت هماکنون کمرنگ شده است.
ی ایران ضعف
از دیگر چالشهای فعلی در اکوسیســتم استارتآپ 
های کســب وکار اســت .اینکه فضای
مقررات در بســیاری از زمینه 
کسبوکار در ایران مساعد نیست تمام کسبوکارها اعم از نوپا و سنتی
را درگیر میکند .مقررات دستوپاگیر مالیاتی و نظام تامین سرمایه
فشل دامنگیر کسبوکارهای نوپا هم شده است .تالش برای اجرای
ی اکوسیستم است .همه میخواهند
ی تکراری از دیگر چالشها 
ایدهها 
های خودش را
اسنپ و دیجی کاالی دیگری راه بیندازند و این آسیب 
آپی مثل دیجی کاال رقابت کنید،
دارد .چراکه اگر بخواهید با استارت 
باید دستکم  100میلیون یورو بودجه در نظر بگیرید .دیجی کاال در
یک آپارتمان متولد شد اما امروز آنقدر بزرگ هست که شما نتوانید از
آپارتمان خودتان با آن رقابت کنید.
ی قدرتمند
طبیعی اســت برای فعالیت در حوزههایی که نمونهها 
در آن وجود دارد باید زمان و هزینه زیادی را صرف بازشناساندن خود
کنید .در چنین شرایطی باید خالق بود و ایدههایجدید را پیاده کرد.
کســبوکارها اعم از ســنتی و مدرن ،برای پاسخ به نیاز مردم شکل
میگیرند .افراد صاحب ایده با توجه به دانش و توانمندی و شناختی
که از بازار و متقاضیــان دارند ،تالش میکنند به یکی از هزاران نیاز
مردم پاسخ دهند .اگر چنین نگاهی در بین افراد عالقهمند به راهاندازی
استارتآپ وجود داشته باشد ،روند توسعه کسبوکارهای نوپا شتاب
بیشــتری میگیرد .این نکته را هیچوقت فراموش نکنید :همیشــه
ی تازه رسید.
میتوان به ایدهها 

علیرضا کالهی صمدی
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران

چرا باید خواند
تحریمتنهامسئله
استارتآپها نیست.
گویا در اکوسیستم
استارتآپها در
یک سال گذشته
رویکردهایی حاکم
شده که به زیان همه
دامن زده است .این
رویکردها چه بود؟

نکتههایی که باید بدانید
[انتظارات غیرواقعی به شکلگیری یک موج غیرواقعی در فضای استارتآپی  انجامید،
موجی که به نظر میرسد اکنون وجود ندارد .به نظر من در سال جاری فضای استارتآپی
منطقیتر شده است.
[سرمایهگذاران سنتی که موفقیت استارتآپهایی مثل دیجی کاال ،تخفیفان ،اسنپ و کافه
بازار را میدیدند ،برای عقب نماندن از قافله به هر صاحب ایدهای پول میدادند درحالیکه نه
خبری از گروه تجاری بود نه برنامه مشخصی برای آینده.
[کسبوکارها اعم از سنتی و مدرن ،برای پاسخ به نیاز مردم شکل میگیرند .افراد صاحب
ایده با توجه به دانش و توانمندی و شناختی که از بازار و متقاضیان دارند ،تالش میکنند به
یکی از هزاران نیاز مردم پاسخ دهند.
[انتظارات غیرواقعی به اختالف سرمایهگذاران و گردانندگان استارتآپها انجامید و
کسبوکار را به محاق شکست برد .این در حالی بود که با تعدیل انتظارات و واقعی شدن
رویکردها میشد از بروز این شکستها جلوگیری کرد.
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نگـاه

جذب سرمایههای بزرگ در اولویت است
موج استارتآپی سال گذشته در واقع موج رسانهای بود

علیرضا صادقیان
فعال اکوسیستم استارتآپی

چرا باید خواند
مهمترین اولویت
استارتآپها در
شرایط فعلی کدام
است؟ جذب سرمایه
خارجی در سالهای
تحریمسختتر
است .اکنون باید
برای پیشبرد اهداف
استارتآپها چه
کرد؟

موجی که اکنون تحت عنوان موج استارتآپی از آن یاد میکنند
در سال گذشته وجود داشــت اما به نظر من بیشتر رسانهای بود تا
واقعی .اینکه چرا چنین موج رسانهای در سال گذشته حول فعالیت
اســتارتآپها شکل گرفت ،ســوالی است که باید پاســخ آن را از
متخصصان رسانه پرسید.
از نظر میزان استقبال و فعالیت در اکوسیستم استارتآپی ،به نظر
من تغییری ایجاد نشده است هرچند مشکالت اقتصادی تا حدودی
شرایط را عوض کرده است .رشد استارتآپها همچنان ادامه دارد اما
مسئلهای که بیش از هرچیز میتواند روند این رشد را تحت تاثیر قرار
دهد ،مسئله تحریم و آثار اقتصادی آن است .استارتآپها در شروع
کار به تزریق سرمایه قابل توجه نیاز دارند.
جذب سرمایههای بزرگ در آغاز کار از یک میلیارد تا  3میلیارد
تومان ،در اولویت استارتآپهاست و پس از اینکه شرکتها بزرگتر
و فعالیت آنها بیشتر شد ،این رقم به  100میلیارد هم افزایش پیدا
میکند .در شرایط کنونی اقتصاد کشور این پولهای بزرگ به سختی
تامین میشــود و با توجه به تحریمهای امریکا علیه ایران و تشدید
محدودیتهای اقتصادی علیه کشــورمان پس از نوامبر سال جاری
میالدی ،دسترسی به سرمایه خارجی هم سختتر شده است.
سرمایهگذاران خارجی در ســال گذشته و پیش از خروج ایاالت
متحــده از توافق بینالمللــی برجام رغبت بیشــتری به حضور در
اکوسیستم استارتآپی ایران نشان میدادند .دو مورد از استارتآپهای
بــزرگ کشــور موفق به جذب ســرمایه خارجی شــده بودند و در
استارتآپهای کوچک هم سرمایهگذاریهایی انجام شده بود که به

نکتههایی که باید بدانید
[در اکوسیستم استارتآپی بیشتر صاحبان سرمایههای خرد به سوداگری در بازارهای دیگر
مثل مسکن ،ارز و طال تمایل نشان دادند چراکه میتوانند در کوتاهمدت به سود برسند .این
شرایط باعث شد بخش استارتآپی از منظر جذب سرمایه تضعیف شود.
[ایران میتواند در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا نقش ویژهای در توسعه کسبوکارهای
استارتآپی ایفا کند چراکه ظرفیتهای مثالزدنیای مثل نیروی انسانی تحصیلکرده و
جمعیت قابل توجه کشور از مزیتهای آن نسبت به کشورهای همسایه است.
[در یک سال گذشته شرایط اقتصادی به گونهای پیش رفته که صاحبان سرمایههای خرد
کمتر تمایل به سرمایهگذاری در استارتآپها نشان میدهند.
[سرمای هگذاران خارجی در سال گذشته و پیش از خروج ایاالت متحده از توافق بینالمللی
برجام رغبت بیشتری به حضور در اکوسیستم استارتآپی ایران نشان میدادند.
[در مجموع در حوزههای استارتآپها به سرمایه بیشتری نیاز داریم و البته به سرمایهگذار
خارجی که نهفقط پول بلکه دانش را هم به کشور وارد کند و پرورش دهد و سپس آنها را به
کشورهای دیگر صادر کنیم.
قهای سرمایهگذاری خوبی در کشور ایجاد شده و سرمایهگذاران
[در شرایط کنونی صندو 
تمایل به سرمایهگذاری نشان میدهند اما مشکل این است که حجم این سرمایه محدود است.

82

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادونه ،دی 1397

دلیل اندازه کوچک استارتآپها یا دیگر سیاستهای شرکتها اعالم
نشــده بود .غرض اینکه فرصت جذب سرمایه خارجی تا حدودی در
سال گذشته فراهم شده بود.
از نظر فعالیتهای اســتارتآپی هنوز در اول راه هستیم بنابراین
نمیتوان حرفی از اشــباع این اکوسیستم زد .فکر میکنم حتی 10
درصد این مسیر را هم طی نکردهایم .مقایسهای سطحی از کارهای
انجامشده با خألهای موجود در فضای کسبوکار کشور نشان میدهد
که چقدر جای خالی برای کار بیشتر وجود دارد .به نظر میرسد که
ایرانیان تازه در حال یادگیری الفبای فعالیتهای استارتآپی هستند
اما در شرایطی که مشکالت سیاسی رفع شود ،استارتآپهای ایرانی
ظرفیت بینالمللی شدن را دارد و از نظر من حرفهای زیادی برای
گفتن از ســوی فعاالن استارتآپی ایران در فضای بینالمللی داریم.
نکتــه دیگر اینکه ایران میتواند در منطقه خاورمیانه و غرب آســیا
نقش ویژهای در توســعه کسبوکارهای استارتآپی ایفا کند چراکه
ظرفیتهای مثالزدنیای مثل نیروی انسانی تحصیلکرده و جمعیت
قابل توجه کشور از مزیتهای آن نسبت به کشورهای همسایه است.
در شــرایط کنونی صندوقهای ســرمایهگذاری خوبی در کشور
ایجاد شده و سرمایهگذاران تمایل به سرمایهگذاری نشان میدهند
اما مشکل این است که حجم این سرمایه محدود است و پاسخگوی
رشــدی که ظرفیت آن در اکوسیستم استارتآپی ایران وجود دارد،
نیست .از سوی دیگر در یک سال گذشته شرایط اقتصادی به گونهای
پیش رفته که صاحبان سرمایههای خرد کمتر تمایل به سرمایهگذاری
در استارتآپها نشان میدهند .بازدهی سرمایه در استارتآپها به
شکیبایی بیشتری نیاز دارد و البته بازگشت سرمایه کمتر در این حوزه
تضمین شده است .با توجه به این مسئله در اکوسیستم استارتآپی
بیشتر صاحبان سرمایههای خرد به سوداگری در بازارهای دیگر مثل
مسکن ،ارز و طال تمایل نشان دادند چراکه میتوانند در کوتاهمدت به
سود برسند .این شرایط باعث شد بخش استارتآپی از منظر جذب
سرمایه تضعیف شود.
در مجموع در حوزههای استارتآپها به سرمایه بیشتری نیاز
داریم و البته به ســرمایهگذار خارجی که نهفقط پول بلکه دانش
را هم به کشــور وارد کنــد و پرورش دهد و ســپس آنها را به
کشورهای دیگر صادر کنیم .آینده اکوسیستم استارتآپی ایران در
گروی بالغتر شدن سرمایهگذاران ،موسسان و دانش نیروی انسانی
است .آینده اقتصاد جهان به سمت فعالیتهای استارتآپی میل
میکند و اگر اطمینان ســرمایهگذاران را جلب کنیم و از حمایت
دولت برخوردار شویم ،به بهترین شکل ممکن از فرصتهای پیش
رو استفاده خواهیم کرد .بدون سرمایهگذاری در استارتآپ های
کنونی و استفاده از تخصص نیروی انسانی داخلی فرصت حرکت
در این مســیر را از دســت خواهیم داد درحالیکه با توجه به این
حوزه میتوانیم به عنوان یکی از کشورهای سرآمد جهان در زمینه
کسبوکارهای نوپا فعالیت کنیم.

سال  96را میتوان سال تغییرهای ویژه اکوسیستم استارتآپی ایران در نظر گرفت .مهمترین تغییر در این سال
افزایش سرعت اینترنت بود .از سوی دیگر تورم فارغالتحصیالن دانشگاهی و کاهش میزان استخدامهای رسمی در
کشور به تمایل بیشتر افراد به راهاندازی کسبوکارهای شخصی انجامید

همه علیه یکی ،یکی برای همه
تصمیمهای غلط اقتصادی آتش استقبال را خاموش کرد
سال  96را میتوان سال تغییرهای ویژه اکوسیستم استارتآپی ایران
در نظر گرفت .مهمترین تغییر در این سال افزایش سرعت اینترنت بود .از
سوی دیگر تورم فارغالتحصیالن دانشگاهی و کاهش میزان استخدامهای
رسمی در کشــور به تمایل بیشــتر افراد به راهاندازی کسبوکارهای
شخصی انجامید .در همه کشــورهای دنیا زمانی که زمینه کار فراهم
و از ســوی دیگر امکان کار برای دولت کم شود ،افراد تمایل بیشتری
به راهاندازی کسب وکارهای شخصی نشان میدهند .آنها در بدترین
حالت به دستفروشی روی میآورند .در سال  96تغییر تکنولوژی و موج
عظیم بیکاری دست به دســت هم داد و به موج استارتآپی انجامید.
موجی که در آن استقبال از ایجاد کسبو کارهای نوپا با آگاهی و بدون
آگاهی زیاد شد .در سال گذشته دولت با ایجاد پارکهای علمی و فناوری
حمایتهای ضمنی از اســتارتآپها را افزایش داد هرچند در بعضی
موارد وعدههای دولت در حد دستورالعمل باقی ماند .به هرحال دولت
توانست ظرفیتهایی بسازد و بخشی از زیرساختها را تقویت کند.
در سال گذشته جوانان تحصیلکرده و مردم یا به عبارت دیگر بخش
خصوصی رفتار عالیای با فرصتهای پیشآمده داشتند .استارتآپهای
خوبی در حوزه خدمات شکل گرفت که به حل مشکالت مردم انجامید.
حتی اســتارتآپهایی که ایدههای تکراری نمونههای خارجی را در
کشور اجرا میکردند عملکرد خوبی از خود نشان دادند .عالوه بر ایجاد
فرصتهای شغلی ،تغییر سبک زندگی و رفتار شهروندی از دیگر آثار
مثبت شکلگیری استارتآپهای خدماتمحور بود .در واقع آنها در
سال گذشته با توسعه فعالیتهایشان به داد جریان رفت و آمد در شهر و
وقت مردم رسیدند .با توجه به این تجربهها باید گفت که جوانان برخورد
خوبی با تغییرات ایجادشده در سال گذشته نشان دادند.
اما چه شد که استقبال سال گذشته از اکوسیستم استارتآپی به
سردی گرایید؟ تمام فعالیتهای اقتصادی در سال جاری تحتالشعاع
تحوالت کالن اقتصاد ایران قرار میگیرد و فعالیت کسبوکارهای نوپا و
استارتآپها هم از این قاعده مستثنا نیست .به دلیل اشتباهات فاحش
در سیاستگذاریهای اقتصادی سرمایهگذاران خردی که حاضر بودند
سرمایهشان را در فعالیتهای استارتآپی به جریان بیندازند ،به سراغ
ســوداگری در بازارهای دیگر رفتند .تصمیمات غلط باعث شد حجم
عظیمی از سرمایه در گردش در کشور به معامله در بازارهای سکه و ارز
اختصاص پیدا کند و در عمل سر اکوسیستم استارتآپی بیکاله ماند.
در شــرایطی که قیمت سکه و ارز طی چندماه چندبرابر میشود،
چطور میتوان یک سرمایهگذار را راضی به سرمایهگذاری در استارتآپی
کرد که آینده نامشــخصی دارد و طی پنج یا هفت سال به سوددهی
میرســد؟ به طور حتم صاحبان ســرمایههای خرد ســرمایهگذاری
در بازارهایــی را که در چند ماه بازدهی بیــش از  30درصد دارند به
سرمایهگذاری در استارتآپها با تمام مشکالتشان ترجیح میدهند.
از سوی دیگر متاسفانه بانکها برای حمایت از استارتآپها و هدایت
سرمایههای خرد به این اکوسیستم وارد عمل نشدند .در سال گذشته
موج اســتارتآپی که از آن یاد میکنید کامال خودجوش باال آمد .در

همهجای جهان از چنین موجی حمایت میشود اما در ایران همه دست
به دست هم دادند تا این موج فروکش کند .کسبوکارهای سنتی علیه
استارتآپها شورش کردند و بانکها دست نگه داشتند و برای تامین
ســرمایه کاری نکردند .اینطور به نظر میرسد که همه میخواهند
موج را خفه کنند اما از نظر من چنین امکانی وجود ندارد چراکه این
تجربهای جهانی است .دولتها نمیتوانند اقتصادها را بچرخانند و اگر
بچرخانند به تجربه کره شمالی و شــوروی سابق میرسیم .حتی در
چین رشــد اقتصادی مثالزدنی از همکاری بخش خصوصی بزرگ،
شکلگیری شتابدهندهها و حمایت از تکنولوژی حاصل شده است.
در ایران بیشتر تالشها برای ایجاد مانع است تا حمایت .هرچند در
دولت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات به طور اسمی درگیر مسائل اکوسیستم استارتآپیاند
اما نباید فراموش کرد که آنها با چالشهای درون ســازمانی خود هم
درگیرند .با توجه به بوروکراسی حاکم در این بخشها بیشتر سازوکارها
متمرکز بر سنگ انداختن جلوی پای استارتآپهاست.
و اما آینده چه میشــود و بهترین برنامه برای آینده چیســت؟ به
نظر میرسد تمرکز بحثهای استارتآپی و کارآفرینی در دانشگاه در
کشور ما اشتباه است .کسب تجربه و برگزاری کارگاه در دانشگاهها برای
ایران دیر اســت .باید تمام این برنامهها را در مدارس اجرا کرد .درواقع
فرزندان ایران باید از دبیرســتان با مفاهیم استارتآپی و مهارتهای
کارآفرینی آشنا شوند .راه گذار از بحران بیکاری توانمندی استارتآپها
و کسبوکارهای نوپاست اما سیاستها هرگز به این سمت و سو پیش
نرفته است .تصمیمات اقتصادی نادرست همه بخشهای کسبوکار از
جمله استارتآپها را هم ویران کرده است و الزم است برای بهبود این
شرایط ارتباط سازنده مسئوالن و فعاالن استارتآپی پررنگتر شود.

مجتبی عندلیب آذر
تحلیلگراکوسیستم
استارتآپی

چرا باید خواند
موج کارآفرینی
استارتآپی در سال
گذشته چرا ایجاد
شد؟ بعضی تحوالت
تکنولوژیکیکهبه
اوج گرفتن این موج
انجامید چه بود؟

نکتههایی که باید بدانید
[تمرکز بحثهای استارتآپی و کارآفرینی در دانشگاه در کشور ما اشتباه است .کسب تجربه و
برگزاری کارگاه در دانشگاهها برای ایران دیر است .باید تمام این برنامهها را در مدارس اجرا کرد.
[معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به طور
اسمی درگیر مسائل اکوسیستم استارتآپیاند اما نباید فراموش کرد که آنها با چالشهای
درون سازمانی خود هم درگیرند.
[کسبوکارهای سنتی علیه استارتآپها شورش کردند و بانکها دست نگه داشتند و برای
تامین سرمایه کاری نکردند .اینطور به نظر میرسد که همه میخواهند موج را خفه کنند اما از
نظر من چنین امکانی وجود ندارد چراکه این تجربهای جهانی است.
[به دلیل اشتباهات فاحش در سیاستگذاریهای اقتصادی سرمایهگذاران خردی که حاضر
بودند سرمایهشان را در فعالیتهای استارتآپی به جریان بیندازند ،به سراغ سوداگری در
بازارهای دیگر رفتند.
[در سال گذشته جوانان تحصیلکرده و مردم یا به عبارت دیگر بخش خصوصی رفتار عالی با
فرصتهایپیشآمدهداشتند.
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نگـاه

پایانی در کار نیست
رشد استارتآپها ادامه دارد ،هرچند هیجان اولیه فروکش کرده است

حمیدرضا احمدی
فعال استارتآپی

چرا باید خواند
فضایفعالیتهای
استارتآپی اشباع
شده است؟ خبری
از استارتآپهای
تازه هست؟ فعاالن
استارتآپی میگویند
نبود هیجانزدگی
اولیه به معنی رسیدن
استارتآپها به خط
پایان نیست.

امروز فضای اســتارتآپی ایــران خالی از مشــتاقان راهاندازی
کســبوکارهای نوپا یا شاهد کم شــدن تعداد آنها نیست .به نظر
میرســد که جو اولیهای که حول اســتارتآپها شکل گرفته بود،
اکنون وجود ندارد .این وضعیت البته طبیعی است چراکه هر پدیده
تازهای ،اعم از اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در ســالهای آغازین
هیجانانگیزتر به نظر میرسد .شاید امروز کمتر شاهد هیجانزدگی
سالهای آغاز فعالیت استارتآپها در ایران باشیم اما این فضا از نظر
رشــد محتوا و شکلگیری واحدهای تازه فعال است و این فعالیت
تشــدید هم شده است .یک نکته مثبت این است که استارتآپها
امروز بالغتر و بهتر شــدهاند اما از هیجان نو بودن استارتآپها کم
شده است .فراموش نکنید که  200سال پیش زمانی که نفت کشف
شــد ،همه هیجانزده بودند اما االن جو اولیه نسبت به طالی سیاه
وجود ندارد.
رشد استارتآپها در شرایط کنونی در حالی ادامه دارد که بعضی
چالشهای گذشته همچنان پابرجاست .از جمله این چالشها فقدان
یک پایگاه آماری مشخص است که بتواند به تخمین بازار و رسیدن
به نیروی کار مناســب و دیگر اطالعــات مورد نیاز کمک کند .یک
دلیل عمده در عدم شکلگیری چنین پایگاهی محافظهکاری دولت
در مورد اعداد و ارقام مرتبط با این حوزه است .دولت در مورد بسیاری
از اعداد و ارقام سیاست عدم انتشار را در پیش میگیرد .مالحظات
دولت هرچند درک میشود اما همانطور که میتوان از بعضی آمارها
سوءاستفاده کرد ،میتوان از آن استفاده مفید هم کرد و دولت باید
این مسئله را برای خودش حل کند.
اما دولت باید چه کند؟ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نقشهای برای پیشرفت اهداف استارتآپی دارد و براساس آن پیش
میرود .به نظر من دولت باید در سطح اجرای سیاستهای تشویقی
و تقویت بخش خصوصی در این حوزه نقشآفرینی کند و البته باید

نکتههایی که باید بدانید
[فراموش نکنید که  200سال پیش زمانی که نفت کشف شد ،همه هیجانزده بودند اما االن
جو اولیه نسبت به طالی سیاه وجود ندارد.
[رشد استارتآپها در شرایط کنونی در حالی ادامه دارد که بعضی چالشهای گذشته
همچنانپابرجاست.
[امید فعاالن استارتآپی این است که رویکردهای دولت به مرور زمان نسبت به
استارتآپها و کسبوکارهای نوپا اصالح شود و بهبود پیدا کند.
[در یکی ،دو سال گذشته در فضای استارتآپی به خوبی پیشرفت کردهایم هرچند جذب
سرمایه در یک سال اخیر دچار مشکل شده است.
[بعضی از صندوقهایی که کار را در ایران شروع کردند ،به دلیل کاهش ارزش ریال
محافظهکارتر شدهاند و البته دیگر تحوالت اقتصادی در کشور شرایط سرمایهگذاری را
سختتر کرده است.
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از بخش خصوصی بپرســد که در چه زمینههایی خألهای بیشتری
وجود دارد و دولت باید بیشــتر در چه حوزهای کار کند .برای مثال
در هفته گذشــته رویدادی در وزارت کار با حضور وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی برگزار شد و در این رویداد فعاالن استارتآپی به گوش
مسئوالن رساندند که تنها به وام نیاز ندارند و برخالف تصور آنها این
تنها پول نیست که میتواند مشکل شرکتهای دانشبنیان را حل
کند و باید به فکر مسائل دیگر بود.
امید فعاالن استارتآپی این است که رویکردهای دولت به مرور
زمان نســبت به استارتآپ ها و کسب و کارهای نوپا اصالح شود و
بهبود پیدا کند .سیاستهای دولت فعلی در حمایت از دانشبنیانها
از نظر من مثبت بوده است و ما از مزیت دانشبنیان بودن در خصوص
بیمه یا دیگر امکانات فراهمشده استفاده میکنیم.
فکر میکنم در یکی ،دو ســال گذشته در فضای استارتآپی به
خوبی پیشــرفت کردهایم هرچند جذب سرمایه در یک سال اخیر
دچار مشکل شده است .در یک سال اخیر شاید بازارهایی مثل مسکن
و ارز و طال جذابتر به نظر رسیده اما به نظر من همچنان میتوان
سرمایهداران سنتی را به فضای استارتآپی جذب کرد اما نکته این
است که راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری زمانبر است و باید برای
ایجاد این صندوقها و نقشآفرینی آنها در فضای استارتآپی کشور
انتظار کشید .اصلیترین عامل در این زمینه زمان و استفاده از نیروی
انسانی متخصص اســت .بعضی از صندوقهایی که کار را در ایران
شروع کردند ،به دلیل کاهش ارزش ریال محافظهکارتر شدهاند و البته
دیگر تحوالت اقتصادی در کشور شرایط سرمایهگذاری را سختتر
کرده اســت .اکنون قراردادهای بین صندوقهای سرمایهگذاری با
کارآفرینان ســختگیرانهتر شده و هزاران قید و بند در این قراردادها
وجود دارد که در صورت بروز مشکل ،کار ادامه پیدا نکند .شرکتهای
سرمایهگذاری در اولین روز فعالیت استارتآپها همه پول مورد نیاز
را تامین نمیکنند و سرمایه در چند مرحله به استارتآپها تزریق
میشود .اکنون این مراحل هم با نظارت و سختگیری بیشتری انجام
میشود .به نظر میرسد سرمایه به چالش آینده کارآفرینان کنونی
تبدیل شود به ویژه اگر ریسک سرمایهگذاری در ایران باالتر رود.
اکوسیستم استارتآپی نه در ایران بلکه در هیچکجای دنیا هرگز
اشباع نمیشود .در این زمینه همهچیز به کاربران بستگی دارد و شاید
بتوان گفت اگر روزی کاربران از تکنولوژی خســته شوند ،همهچیز
متوقف میشــود .در واقع در آن روز نه فروشگاههای اینترنتی رشد
میکنند و نه شرکت تازهای تاسیس میشود .البته به نظر من این روز
هرگز فرا نمیرسد چراکه هیچوقت یک کاربر اپلیکیشن تاکسییاب
اینترنتی استفاده از آژانس کرایه تاکسی سر کوچهاش را به این اپها
ترجیــح نمیدهد .اگر چنین چیزی ممکن بود میشــد گفت که
شرکتهای استارتآپی و کسبوکارهای نوپا عمری دارند و این عمر
تمام میشود اما باتوجه به استفاده روزافزون فناوری نمیتوان پایانی
برای استارتآپها در نظر گرفت.

 ................................شــهـر ................................
آیندهنگر دالیل رشد ۱۰درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری را بررسی میکند

پیش به سوی تعدیل

به این خبر توجه کنید« :در سال جاری تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری حدود  10درصد رشد کرده و
به  240هزار نفر رسیده است ».حاال نگاهی به این اعداد بیندازید« :در ماههای گذشته به دلیل نوسانات
ارزی و گران شدن دستکم سهبرابری قیمت مود اولیه ،تورم تولید در بخش صنعت (آبان  )97به بیش
هااز جمله قطعهسازان با تعدیل  37درصدی نیرو مواجه
از  35درصد رسیده است .تعدادی از کارخانه 
شدند ».حاال میتوانید خبر ابتدایی و آمارها را کنار هم بگذارید تا نتیجهگیری کنید؛ نابسامانی اقتصاد
ایران در  9ماه باعث کاهش ظرفیت تولید کارخانه و تعدیل  40درصدی نیروها دربخش خصوصی شده
است .البته ماجرا به نوسانات همین چند ماه محدود نمیشود و پای یک عملکرد اشتباه در میان است...

تجمع کارگران هفت تپه/عکس:علی محمدی ،آژانس عکس ایران

شــهـر
تعداد بیمه بیکاری بگیران در سال  97با رشد  10درصدی به  240هزار نفر رسید

موج تعدیل

چرا در  9ماه گذشته ،صنایع با تعدیل نیروهایشان روبهرو شدند؟

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

چرا باید خواند:
در اقتصاد همهچیز
مثل یک کارخانه
میماند؛ وقتی
پیچ و مهرههاشل
میشوند،بالفاصله
باید آنها را محکم کرد
تا کل دستگاه از کار
نیفتد؛ این اتفاق اما
در اقتصاد ایران رخ
نمیدهد .نمونهاش
صنایع ما که به دلیل
عدم رفع مشکالتشان
با تعدیل نیرو روبهرو
شدهاند.

خبر ساده است اما از یک نابسامانی حکایت دارد« :تعداد بیمه بیکاری
بگیران در سال  97حدود  10درصد رشد کرد ».همین یک جمله نشان
میدهد در ماههای گذشــته ،چه شرایطی بر اقتصاد ایران حاکم بوده
است؛ بیمه بیکاری به طور کلی فقط به افرادی تعلق میگیرد که کارشان
را از دست داده باشند؛ قرار دادن این تعریف ساده در کنار آمار رو به رشد
تعداد بیمه بیکاری بگیران در سال جاری ثابت میکند در  9ماه گذشته،
افراد بیشتری تعدیل  -اخراج شدهاند یا با پایان قراردادشان ،دیگر شاهد
تمدید آن نبودهاند .مرکز آمار میگوید نرخ بیکاری در تابستان امسال با
رشد  0.7درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته  12.2درصد بوده
اســت؛ به عبارت دیگر از جمعیت حدود  26میلیون نفری فعال ایران،
حدود  3میلیون و  326هزار نفر بیکارند .نکته قابل توجه اینکه از کل
جمعیت بیکار کشــور در سال  ،96حدود یک میلیون و  740هزار نفر
معادل  54.3درصد را «بیکاران قبال شاغل» تشکیل داده بودند .از آنجا
که آمار بیمه بیکاری بگیران در سال جاری با رشد  10درصدی همراه
شــده است ،میتوان نتیجه گرفت تعداد شاغالن بیکارشده نیز نسبت
به سال قبل ،رشد کرده باشد .از سوی دیگر آمارهای بخش خصوصی
نشان میدهد حدود  40درصد از نیروهای این بخش در ماههای گذش
ته تعدیل شدهاند که علت آن در دو کلمه خالصه میشود« :نابسامانی
اقتصاد».
JJعلت چیست؟
احمد تا همین  5ماه پیش ،پشت میزش در یک شرکت خصوصی
نشسته بود اما حاال کاله کاسکت به سر کرده و دنبال مسافر است .محل
کار او از ساختمانی مجلل در میرداماد به اطراف میدان جمهوری تغییر
پیدا کرده .جنس مشــتریهایش هم عوض شدهاند؛ قبال با افرادی که
مشکالت اداری داشتند سر و کار داشت اما حاال باید دنبال مسافر باشد .او
به «آیندهنگر» میگوید« :من مسافرکش نبودم .این موتور را تازه خریدهام.
یعنی درست از پنج ماه پیش که از شرکت اخراج شدم .یک روز از بخش
اداری آمدند و گفتند به دلیل مشکالت مالی قادر به تمدید قراردادهایتان
نیستیم ».در ماههای گذشته به دلیل نوسانات اقتصادی ،شرکتهای مخ
تلف با مشکل تامین مالی روبهرو شدند و به تعدیل نیروهای خود روی
آوردند .آمارهای بخش خصوصــی میگوید  40درصد نیروهای آنها از
ابتدای سال جاری تاکنون تعدیل شدهاند .ریشه این خسارت را باید در
فروردین امسال ،همزمان با رشد قیمت دالر جستوجو کرد؛ در ابتدای
سال جاری ،قیمت دالر  4700تومان بود اما به مرور رشد کرد تا آنجا که
به  6هزار تومان در اواخر فروردینماه رسید .دولت برای کنترل شرایط،
از یک سو نیروهای پلیس را روانه میدان فردوسی ،سبزهمیدان و چهارراه
استانبول کرد تا دالالن را دستگیر کنند و از سوی دیگر قوانین متعددی
گذاشت و گفت« :نرخ رسمی دالر  4200تومان است و هرکسی بیشتر از
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 10هزار یورو یا معادل آن دالر در اختیار داشته باشد ،قاچاقچی محسوب
میشود ».دولت قصد داشت شرایط را کنترل کند اما با هر تلنگر سیاسی
داخلی و خارجی ،قیمت دالر ،باب میل دالالن و رانتخواران پیش رفت
و کار به جایی رســید که نرخ  11هزار تومان را در اوایل تابســتان دید.
آن زمان خبر رســید شرکتهای پتروشیمی که بخش عمده صادرات
غیرنفتی ایران را در اختیــار دارند ،از فروش ارز حاصل از صادرات خود
به دولت به قیمت  4200تومان خودداری کردهاند ،به همین دلیل بازار
تشنه شده است؛ تشنگی مفرطی که به سیر صعودی نرخ دالر دامن زد.
هرچند شرکتهای پتروشــیمی به تکذیب ماجرا روی آوردند اما عدم
تمکین به دستور دولت ،چیزی نبود که آثارش به سادگی پنهان شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده« :در هفت ماهه سال جاری ،حدود
 31میلیارد دالر برای واردات کاال و خدمات ،ارز تامین شده که فقط 7
میلیارد دالر آن توسط صادرکنندههای غیرنفتی پرداخت شده است»؛
این یعنی کمتر از  23درصد از ســوی شرکتهای بزرگ صادراتی که
عمده آنها پتروشیمیها هستند تامین شده است .دالر  11هزار تومانی
اما پایان کار نبود؛ هفته اول شهریور ،این اسکناس چندگرمی به رکورد
تاریخی خود رســید و  18هزار و  600تومان معامله شد .بانک مرکزی
اما اینبار کوتاه نیامد و با حضور قدرتمندانهتر در بازار ارز ،تزریق دالر و
اجازه به تعدادی از صرافیها برای فعالیت بیشتر ،قیمتها را کاهش داد.
قیمت دالر پایین آمد اما آثار تالطمهای پیدرپی آن ،روی بخش صنعت
و تولید کشور ماند.
JJصنعت چقدر ضرر کرد؟
همهچیز در آمار بانک مرکزی مشــخص اســت؛ تورم تولیدکننده
در بخش صنعت در دوازده ماه منتهی به آبان امســال نسبت به مدت
مشــابه سال گذشــته رقم  35.8درصد را ثبت کرد که نشان میدهد
نســبت به آبان  96حدود  87.7درصد رشــد داشته است؛ این یعنی
بخش صنعت ،بیشــترین رشــد تورم را در دوازده ماه اخیر به نام خود
ثبت کرده است به نحوی که نزدیکترین رقیبش بخش حمل و نقل و
انبارداری با  55.1درصد رشد است .در  9ماه گذشته ،کارخانهها به دلیل
ناتوانی در تامین مواد اولیه خود که حاال قیمتشان نسبت به اوایل سال
جاری حدودا  3تا  4برابر شــده است ،مجبور شدند به تعدیل نیروهای
خود روی بیاورند تا حداقل چرخ کارخانهشان از حرکت بازنماند .البته
که تعــدادی از کارخانهها با تعطیلی هم روبهرو شــدند .نجفیمنش،
عضو انجمن قطعهسازان ایران میگوید« :در شش ماه نخست امسال،
کارخانههای قطعهسازی با  37درصد تعدیل نیرو مواجه شدند که علت
اصلی آن گران شدن دســتکم  3برابری مواد اولیه داخلی و خارجی
بود .متاســفانه در این شرایط ،تعدیل قیمتها هم در بازار اتفاق نیفتاد
و همین مسئله باعث کاهش ظرفیت تولید کارخانههای قطعهسازی و

از جمعیت حدود  26میلیون نفری فعال ایران ،حدود  3میلیون و  326هزار نفر بیکارند.
نکته قابل توجه در این آمار اینکه از کل جمعیت بیکار کشور در سال  ،96حدود یک
میلیون و  740هزار نفر معادل  54.3درصد را «بیکاران قبال شاغل» تشکیل داده بودند

تعدیل نیروهایشان شد ».قطعهسازان ،فقط یک نمونه هستند؛ آمارهای
بانک مرکزی نشــان میدهد تورم تولید در دوازده ماه منتهی به آبان
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته  26.9درصد رشد کرده است.
ایــن یعنی قیمت مواد اولیه و اقالم وارداتی مورد نیاز در تولید افزایش
داشته و همین مســئله ،قیمت تمامشده محصوالت را باال برده است.
همین اعداد و ارقام ،میزان تســهیالت دریافتی به عنوان ســرمایه در
گردش را هم باال برده اســت .چندی پیش ،محمد شریعتمداری ،وزیر
سابق صمت گفته بود« :بررسیها نشان میدهد نزدیک به  ۷۰درصد
مشکالت واحدها به سرمایه در گردش و ثابت مربوط بوده که باید مرتفع
شود ».آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد بانکها در نیمه نخست سال
جاری حدود  303هزار میلیارد تومان وام دادهاند که سهم صنعت 27.9
درصد معادل  84هزار میلیارد تومان بوده است 82 .درصد این وامها مع
ادل  70هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش گرفته شده
که همان هزینههای جاری واحدهای تولیدی از جمله حقوق نیروها را
در بر میگیرد .البته سهم سرمایه در گردش فقط در بخش صنعت باال
نیســت؛ در واقع  61درصد همه تسهیالت پرداختی در تمام بخشها،
به این مسئله اختصاص پیدا کرده است؛ یعنی رقمی معادل  186هزار
میلیاردتومان.
JJبیمه بیکاری بگیران چقدر رشد کردهاند؟
همــه آنچه گفته شــد در آمار بیمه بیکاری بگیران ســال جاری
خالصه میشود؛  10درصد رشد نسبت به سال گذشته .ابتدا به سراغ
آمار ســال گذشته برویم؛ سازمان تامین اجتماعی گفته است« :تعداد
دریافتکننــدگان مقرری بیمه بیکاری در ســال  96در کل کشــور
 207هزار و  621نفر شــامل  146هزار و  705مرد و  61هزار و 201
زن بوده است .سال  95نیز در کل کشور  198هزار و  776مورد شامل
 146هــزار و  402مرد و  52هزار و  71زن مقرری دریافت کردهاند که
نشان میدهد بیش از  8هزار نفر به آمار مقرریبگیران در سال  96اضافه
شده بود ».این افزایش در حالی است که امسال نیز با رشد مقرریبگیران
همراه بوده اســت .کریم یاوری ،مدیر کل حمایت از مشــاغل و بیمه
بیکاری وزارت کار میگوید« :تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری در سال
 97حدود  10درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و
به  240هزار نفر رسیده است .البته این تعداد مقرریبگیر ثابت نیست و
با رونق اقتصادی احتمال بازگشت به کار بخش زیادی از مقرریبگیران
وجود دارد .با توجه به رکود تولید ،کارگران از کار خارج میشوند و زمانی
که کار رونق پیدا کند مجددا به کار بازمیگردند».
JJچه خواهد شد؟
بانک مرکزی در سه ماه اخیر ،تا حدودی بازار ارز را به کنترل خود
درآورده و قیمت دالر را در کانال  11هزار تومانی نگه داشــته اســت.
بــا وجود این ،هنوز قیمت مواد اولیه و کاالهــای مورد نیاز کارخانهها
کاهش پیدا نکرده اســت .آلبرت بغزیان ،استاد اقتصاد دانشگاه با بیان
اینکه تحریمهای آمریکا باعث کاهش درآمدهای ارزی ایران میشــود
و بهترین راه مقابله با آن ،اجرایی شــدن هرچه سریعتر سامانه نقل و
انتقال مالی با اروپا موسوم به  SPVاست ،میگوید« :اگر در نهایت ،ثبات
قیمت دالر به مدت چند ماه تداوم داشته باشد آن زمان میتوان شاهد
کاهش قیمت سایر بازارها هم بود»؛ اتفاقی که اگر رخ بدهد ،میتواند به
کاهش ضرر و زیان واحدهای صنعتی و اشتغال دوباره نیروها برای تولید
بیشتر بینجامد.

مشت نمونه خروار
نوسانات اقتصادی در ماههای گذشته باعث شد صنایع مختلف با کسری بودجه روبهرو شوند و
تعدادی از آنها به تعدیل نیروهایشان روی بیاورند .آمارها نشان میدهد حدود  40درصد از نیروهای
بخش خصوصی با تعدیل روبهرو شدند که این اتفاق از شرکت دیجی کاال گرفته تا صنایع وابسته
به خودروسازی را شامل میشود.
صنعت آسانسور

احتمال تعدیل  50درصدی

محمدرضا زهرهوندی

نایبرئیس سندیکای صنایع آسانسور

تالطمهای ارزی و افزایش قیمتها باعث رشد ناگهانی نرخها در صنعت آسانسور شده است به نحوی
که اگر یک شرکت میتوانست تا قبل از نوسانات ارزی با  500میلیون تومان قطعات مورد نیازش را
تامین کند ،حاال باید  2.5میلیارد تومان هزینه کند .این یعنی رشد  5برابری در عرض شش ماه .به نظر
میرسد اگر وضع به همین منوال پیش برود تا پایان سال جاری بین  40تا  45درصد شرکتهای آسان
سور به مرز ورشکستگی ،فعالیت موقت یا تعطیلی دائم میرسند .این یعنی احتمال تعدیل حدود 165
هزار نفر از مجموع  300هزار نفر شاغالنی که در این صنعت کار میکنند ،وجود دارد.

دیجی کاال

تعدیل  175نفری

شهرام شاهکار

مدیرعامل شرکت دیجی کاال

در ماههای اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی ،قدرت خرید مردم کم شــده
که همین مســئله روی خرید از دیجی کاال نیز تاثیر گذاشته است .همچنین زنجیره تامین کاال دچار
مشــکل است و فعالیت شرکتهای تامینکننده کاال کاهش یافته و خردهفروشی را دشوار کرده است.
برنامهریزیهای اقتصادی شتابزده هم باعث سردرگمی فعاالن اقتصادی و بازار شده به نحوی که بعضی از
ِ
سخت پیشبینیشده،
گروهها شاهد توقف واردات و عرضه محصول بودهاند .دیجی کاال برای عبور از شرایط
تصمیماتی اتخاذ کرد که یکی از آنها تعدیل  175نفر از خانواده  2414نفری این شرکت بود.

قطعهسازی

 37درصد نیروها تعدیل شدند
محمدرضا نجفیمنش

عضو انجمن قطعهسازان

مهمترین مشــکل قطعهسازی و خودروسازی ایران در حال حاضر ،عدم تعدیل قیمتهاست .در
ماههای گذشته شاهد رشد دستکم  3برابری قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی بودیم .این در حالی
است که قیمت کارخانه خودروها تغییر نکرده و همین مسئله باعث ضرر و زیان انباشته قطعهسازان
شــده است .آمارها نشان میدهد حدود  37درصد نیروهای این بخش در شش ماه اول سال تعدیل
شدند و تولید خودروسازان هم حدود  15درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده
است .بهترین راه برای خروج از بحران فعلی ،تعیین قیمت خودروها براساس قیمت حاشیه بازار است
که پیشبینی میکنم حدود  60تا  80درصد گرانتر از قیمت فعلی کارخانه شوند.
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شــهـر
گزارش «آیندهنگر» از اعتراضات کارگران هفتتپه

یانتها
مشکالتب 

صدها میلیارد تومان بدهکاری باعث شده کارخانه توانایی حل مشکالت مالی کارگران را نداشته باشد

اعتراضات
سالهای اخیر

 80درصد نیروهای هفتتپه
وضعیتمعیشتیمناسبی
ندارند /کیومرث کاظمی،
مدیرعاملشرکتهفتتپه

18

مرداد 93
عدم پرداخت یک
ماه و نیم حقوق

31

خرداد 96
عدم پرداخت چهار
ماه حقوق

14

اسفند 96
عدم پرداخت
حقوق دو ماه/
عدم پرداخت حق
بن  8ماهه /باقی

28

مرداد 97
عدم پرداخت
حقوق سه ماه

14

آبان 97
عدم پرداخت
حقوق دو تا سه
ماه

88

«تجمــع ،اعتراض ،حقوق عقبافتاده»؛ این چند کلمه ،خالصه
همه آن چیزی اســت که با جســتوجوی نام «کارخانه نیشــکر
هفتتپه» در گوگل ،روی صفحه مانیتور ظاهر میشود؛ کارخانهای در
 14کیلومتری شهر شوش استان خوزستان که در سال  1340توسط
دولت وقت احداث شد اما نامش بعد از  40سال فعالیت با «اعتراض
کارگری» گره خورد .حقوق عقبافتاده چندماهه ،عدم پرداخت حق
بیمه ،قراردادهای نامناســب و مسائل صنفی از جمله دالیل اصلی
اعتراض حدود  5400کارگر کارخانه است .هنوز عرق نزدیکترین این
اعتراضها خشک نشده است؛ اواسط آبان امسال ،کارگران هفتتپه
به دلیل عقب افتادن دو ماه حقوقشان تجمع کردند و حدود  28روز
آن را ادامه دادند .نتیجه به تغییر مدیریت کارخانه و پرداخت حقوق
عقبافتاده توسط دولت منجر شد اما مشکالت ریشهای ،احتمال این
را که تاریخ دیگــری را در تقویم تجمعها ثبت کند کامال پیش رو
قرار داده است .در سال  96اعالم شد هدفگذاری شرکت برای سال
جاری ،تولید صد هزار تن شکر است اما عمال بدهی هنگفت چند صد
میلیارد تومانی ،مشکالت حقوق ،بیمه و بازنشستگی کارکنان و نیروی
ی
مازاد ،هدفگذاریها را تحتالشعاع خود قرار داده است .بررسیها 
«آیندهنگر» نشان میدهد کارکنان این کارخانه از سال  ،80همزمان
با آغاز فرآیند خصوصیسازی ،دچار مشکل شدهاند و تقریبا سالی دو
بار دست به اعتراض زدهاند؛ آخرین بار با زن و فرزندشان آمده و روی
پالکاردهایشان نوشته بودند« :گرسنهایم».

کردن آن نیست؟»
ی بارز خصوصیسازی
کارخانه نیشکر هفتتپه ،یکی از نمونهها 
نافرجام در اقتصاد ایران است 1600« .میلیارد ریال بدهی به سازمان
تامین اجتماعی»« ،صندوق خالــی» و «تاخیر  7ماهه در پرداخت
حقوق کارگران» ســه مشکل عمده شرکت است که گفته میشود
بیآنکه حل شــود ،تحویــل بخش خصوصی شــد .فعاالن بخش
خصوصی معتقدند عمده واگذاریها براساس صالحیت اتفاق نیفتاد
ی خصولتی شد که ظاهری خصوصی
و باعث ظهور پدیده شرکتها 
دارند اما عمال توسط مدیران دولتی یا وابسته به نهادهای خاص اداره
میشــوند .آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد  53.7درصد از کل
ی  92تا  97به شکل بلوکی
ی انجامشــده طی ســالها 
واگذاریها 
بوده است و سهم واگذاری تدریجی بیشتر از  12.4درصد نیست .به
عبارت دیگر  791هزار و  868میلیارد ریال به شــکل بلوکی و 182
هزار و  198میلیارد ریال به شکل تدریجی واگذار شده است؛ این در
حالی است که به گفته عباس آخوندی ،وزیر سابق راه و شهرسازی،
واگذاری بلوکی عمال مردم را از چرخه خصوصیسازی خارج میکند
و بهرهوری و کاهش ســرمایهگذاری در بنگاهها را به همراه میآورد.
ی انجامشده در این 5
براســاس آمار بانک مرکزی از کل واگذاریها 
سال ،حدود  60.5درصد از نوع «فروش به عموم متقاضیان» بوده و
 21.4درصد نیز به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی
طلبکار از دولت انجام شده است.

 JJخصوصیسازی ،آغاز ماجرا
مشــکالت نیشکر هفتتپه از اواســط دهه  80با شروع ماجرای
خصوصیســازی این واحد تولیدی ریشه گرفت .فرسودگی خطوط
ی هنگفت از دالیل اصلی این واگذاری
تولید ،زیانده بودن و بدهیها 
اعالم شد .دولت در سال  91مشغول بازسازی و نوسازی کارخانه شد
و قرار بود نتیجه این اقدام ،افزایش میزان تولید نیشکر تا حداقل یک
میلیون تن در سال و رساندن ظرفیت اسمی تولید شکر هفتتپه تا
 100هزار تن باشد اما اتفاقات دیگری رخ داد .اردیبهشت  ،93واگذاری
 100درصدی کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به جریان افتاد
و سرانجام  22آذر  94به ارزش  220میلیارد تومان به مزایده گذاشته
شد .همان روزها نایبرئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان ،نیشکر
هفتتپه را شــرکتی ورشکسته دانست و خصوصیسازی را تنها راه
بازگشــت آن به چرخه تولید سودده اعالم کرد .کاهش تولید 100
هزار تنی شــکر در اواســط دهه  70به  10هزار تن ،نشانهای بارز از
بحران بود .ســرانجام بهمن  ،94کارخانه به دو جوان  28و  31ساله
واگذار شد .آن زمان نماینده شوش به وزیر اقتصاد تذکر داد و گفت:
«آیــا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی بــه دو جوان  ۲۸و ۳۱
ســاله ،بدون هماهنگی مسئوالن استان و شهرستان به معنای رها

 JJمشکل خصوصیسازی چه بود؟
یکــی از اعضای اتــاق بازرگانی تهران میگوید« :اولین شــرط
خصوصیسازی ،احراز هویت کسانی است که برای واحدهای صنعتی
یا کارخانهها ثبتنام میکنند و قرار است وارد پروسه خرید شوند .در
ایران چنین اتفاقی رخ نداد یعنی تقریبا هرکسی قیمت بیشتری داد،
پیروز شد بدون اینکه برنامهای اقتصادی برای توسعه ،اشتغالزایی و
ی فراوانی وجود دارد مثال یک نیروگاه را
تولید داشته باشد .نمونهها 
به بانک دادیم ،یا شرکتی را در اختیار افراد غیرمتخصص گذاشتیم.
در آلمان شرقی ،افرادی که قصد خرید یک کارخانه یا واحد صنعتی
را داشتند از فیلترهای مختلفی عبور میکردند و برنامههایشان مورد
بررسی قرار میگرفت .این اقدام باعث میشد در نهایت قیمت کارخانه
پایین بیاید اما در نهایت کسی که پیروز میشد باید به ایجاد اشتغال،
تولید و توسعه واحد صنعتی متعهد میماند .در ایران اما کسی نبود
که بپذیرد چنین هزینهای را قبول کند به همین دلیل بدون اینکه
معیارهای خصوصیسازی در نظر گرفته شود ،حراج داراییها اتفاق
افتاد».
بهادر احرامیان درباره خسارت این فرآیند به اقتصاد هم میگوید:
«میتوان بررســی کرد چند درصد از شرکتهایی که در چند سال
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ی انجامشده در این  5سال ،حدود 60.5
براساس آمار بانک مرکزی از کل واگذاریها 
درصد از نوع «فروش به عموم متقاضیان» بوده و  21.4درصد نیز به شیوه انتقال مستقیم به
اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت انجام شده است.

اخیر واگذار شدند در تولید ،اشتغالزایی و توسعه فضای کسب و کار
موثر بودند .تقریبا بیشتر آنها به توسعه نرسیدند و حتی تعدادیشان
هم به تعطیلی کشیده شدند چون از ابتدا با برنامه و هدف مشخص
اقتصادی واگذار نشــدند و فقط قیمت باالتــر ،عامل برتری در نظر
گرفته شد .بررسی شرکتهایی که در این مدت واگذار شدند نشان
میدهد خیلیهایشان وضع مناسبتری نسبت به قبل پیدا نکردند و
به توسعه نرسیدند .اکنون هم دو ،سه سالی است که فقط آن دسته
ی دولتی که زیان انباشتهشان اجازه واگذاری را سلب
از شــرکتها 
کرده ،باقی مانده اســت .بنابراین اتفاقی به اسم خصوصیسازی در
ایران رخ نداد».
 JJچه خواهد شد؟
میزان تولید شرکت هفتتپه پیش از واگذاری حدود  100هزار تن
اعالم شــده بود اما بعد از واگذاری به  10هزار تن هم رسید؛ روزنامه
اعتماد ،دیماه  96گزارشی درباره هفتتپه نوشت که با جوابیه شرکت
روبهرو شد؛ در این جوابیه اطالعاتی درباره میزان تولید هفتتپه آمده
ی  72تا 74
بود .براســاس آن تولید شکر در این شرکت طی سالها 
به بیش از  100هزار تن رســیده بود در حالی که در زمان واگذاری
این رقم به  35هزار تن کاهش پیدا کرده بود که «بخش عمدهاي از
همين شكر نيز توسط مديران وقت ،پيشفروش و به تعبيري پيشخور
شده بود» .همچنین در برخی سالها توليد شكر به  ١٠هزار تن هم
رســید .رقم تولیدی در سال  96به  80هزار تن (با احتساب نيشكر
ميانآب) رسید و پیشبینی میشود این مقدار در سال  97به 100
هزار تن برسد.
مدیرعامل جدید شرکت نیشکر هفتتپه گفته است 80« :درصد
کارگران شرکت از نظر معیشتی در وضعیت خوبی به سر نمیبرند»؛
براساس قانون کار در سال جاری ،حقوق کارگران یک میلیون و 111
هزار تومان است .این در حالی است که قدرت خرید از ابتدای سال
جاری تاکنون حدود  30درصد کاهش پیدا کرده و تورم نیز با رشد
بیش از دو برابری نســبت به کمترین میزان خود در اردیبهشت به
 18.4درصد در آبان رســیده اســت .اتفاقی که باعث میشود عمال
ی درآمدی پایین ســقوط
کارگران با این میزان حقوق به دهکها 
ی آخرین سرشماری مرکز آمار در سال  95میگوید
کنند .یافتهها 
دهكهاي اول تا سوم ساالنه بین  7.5تا  17.5میلیون تومان درآمد
دارند و فقط  2تا  4ميليون تومان در سال صرف خورد و خوراك خود
ميكنند؛ عــددي كه حتی چند ميليون تومان پايينتر از ميانگين
ســاالنه هزينه يك خانوار شــهري براي اقالم خوراكي و دخاني (6
ميليون و  600هزار تومان) اســت .حقوق کارگران شرکت هفتتپه
ی اخیر بارها به تعویق افتاده و برخی از آنها  7ماه طلب
در ســالها 
دارند .احمد کارگر هفتتپه است .میگوید« :ما درخواست عجیب و
غریبی نداریم .نیشــکر هفتتپه کلی پتانسیل دارد و با کمی توجه
دوباره رونق میگیرد .ما حقوق عقبافتاده دوماهه داریم و قرارداد و
بیمهمان مشکل دارد .در روزهای اخیر که تجمع داشتیم (حدود 28
روز از اواسط آبانماه) دلمان برای  ۸هزار هکتار نیشکر آماده برداشت
سوخت؛ اگر سر کار برنمیگشتیم محصوالت خراب میشد».
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خوزستان وعده داده تا یک
ماه آینده (اواســط دی) مشکالت کارگری شامل قرارداد کارکنان و
کارگران ،حقوق عقبافتاده ،حق بن ،حق لباس ،حق غذا و تشویقی
به ســرانجام برسد و همه مشاغل شرکت نیشکر هفتتپه ،سخت و

هفتتپهاز نگاه اعداد
«بزرگتر از  23کشور دنیا»؛ این وسعت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه است که در سال
یکنند که به
 1340در زمینی  24هکتاری احداث شــد .حدود  5400نفر در این شرکت کار م 
گفته مدیران هفتتپه ،هزار و  100نفرشان نیروی مازاد هستند .آمارها نشان میدهد تولید شکر
این شــرکت پس از واگذاری در سال  94کاهش پیدا کرد و حتی در برخی سالها از  100هزار
تن به  35هزار تن هم رسید .مدیران هفتتپه میگویند تولیدشان در سال  96حدود  80هزار تن
بوده که در سال جاری به  100هزار تن خواهد رسید.
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سالی که شرکت واگذار شد

نفر ،تعداد کارکنان شرکت
ماه
بیشترین تاخیر در پرداخت حقوق کارگران
میلیارد ریال
بدهی به سازمان تامین اجتماعی
هزار تن
شکر رکورد تولید در سالهای 72تا 74
هزار تن کمترین تولید شکر پس از
واگذاری در سال 94
هزار تن تولید شکر در سال 96
هزار تن
هدفگذاری تولید شکر در سال 97

زیانآور به حســاب بیاید .اما به نظر میرسد تا زمانی که مشکالت
ناشی از واگذاری ناقص شرکت حل نشود ،صدای اعتراض کارگران
دوباره شــنیده شود .داود ،یکی از کارگران هفتتپه میگوید« :االن
چهار ماه است حقوق نگرفتهایم .میخواهم دوباره شرکت دولتی شود
و هر بار برای گرفتن حقمان مجبور به اعتراض نشویم».
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شــهـر
گزارش «آیندهنگر» از چهار اعتراض کارگری بزرگ در سال جاری

حقوقمان را بدهید!
هاتبدیل میشود؛ سرآمد آنها اعتراض نیروهای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه است که حقوق عقبافتاده چندماهه ،مسائل بیمهای ،نداشتن
اعتراض کارگران در ایران هرازگاهی به تیتر خبرگزاری 
قرارداد و ...باعث میشود تجمعاتی شکل بدهند و درخواست رسیدگی داشته باشند .این شرکت حدود  5400کارگر دارد که برخی از آنها  7ماه حقوق طلبکارند .بدهکاری سنگین شرکت ،عمده مشکل
آن است .در کنار هفتتپه ،کارخانههای دیگر مانند ماشینسازی هپکوی اراک ،فوالد ملی اهواز و همچنین رانندههای کامیون نیز در یک سال اخیر اعتراضاتی را به دلیل مشکالت صنفیشان رقم زدهاند.
هاشده و عمال دست آنها را برای پرداخت حقوق کارگران بسته است.
بررسی همه آنها نشان میدهد ضعف در خصوصیسازی و عدم انطباق آن با استانداردهای رقابتی باعث بروز بدهی هنگفت برای شرکت 
خصوصیسازی که از چند سال پیش با هدف کوچک کردن دولت و کاهش هزینههای آن در بخشهای مختلف انجام شد در نهایت پدیدهای به نام شرکتهای خصولتی ایجاد کرد که فقط ظاهری خصوصی
داشتند اما در عمل با مدیران دولتی یا وابسته به برخی نهادها اداره میشدند .در زیر به چند نمونه اعتراض کارگری در یک سال اخیر که بیشتر از بقیه رسانهای شد ،پرداختهایم.
ک
هپکوی ارا 

نوع فعالیت :تولید ماشینآالت راهسازی
زمان واگذاری :سال 86
علت اعتراض کارگران :حقوق عقبافتاده
هپکوی اراک در ماههای گذشــته شــاهد اعتــراض کارگران خود به عــدم پرداخت حقوق
چندماههشان بوده است .این کارگران حتی در اردیبهشتماه ،راهآهن شمال به جنوب را برای چند
روز بســتند .هپکوی اراک در سال  53در زمینی به وسعت  90هکتار با هدف مونتاژ ماشینآالت
راهسازی تاسیس شــد .اعالم شده ظرفیت اسمی این کارخانه در سال  63حدود  3000دستگاه
در ســال بوده است .در سال  ،86کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد اما مشکالت و بدهکاری
سنگین صدها میلیارد تومانی از همانجا شکل گرفت .چندی پیش رئیس کانون شوراهای اسالمی
کار استان مرکزی به روزنامه شرق گفته بود کارخانه در گذشته با  2هزار نیرو فعالیت میکرد اما
حاال این تعداد به  700نفر کاهش پیدا کرده است .تعدادی از کارگران شرکت نیز در مصاحبه با
رسانهه ا گفتهاند تولیدات کارخانه از  2400دستگاه به  8دستگاه تقلیل پیدا کرده است .مشکالت
مالی حتی یک بار در تیرماه  96باعث تعطیلی دوهفتهای کارخانه شد که البته روابط عمومی هپکو
علت آن را کاهش مصرف برق و تامین قطعات اولیه مورد نیاز تولید اعالم کرد .آخرین اعتراضها
در این کارخانه به یازدهم آبان امســال برمیگردد .خبرگزاری ایلنا گزارش داد تعدادی از کارگران
که طی چند ماه دستمزدشان به تاخیر افتاده بود ،در محدوده کارخانه پیادهرویِ اعتراضی کردند.
البته  6آذر امســال ،مدیرعامل شرکت هپکو با بیان اینکه تا پایان سال حدود  137دستگاه انواع
گریدر ،غلتک و بیل الســتیکی تولید خواهند کرد ،گفت که از تیرماه سال جاری ،رفع مشکالت
پرداختهای معوقه کارکنان ،رفع مسدودی حسابهای ارزی و ریالی ،رفع توقیف اموال و حل و
فصل قراردادها انجام شده است.
ن
تراورس راهآه 

نوع فعالیت :فعالیتهای مربوط به نگهداری خطوط راهآهن
زمان واگذاری :سال 89
علت اعتراض کارگران :حقوق عقبافتاده
اعتراض کارگران شرکت تراورس که امور نگهداری خط و ابنیه فنی خطآهن را انجام میدهد
به حقوق عقبافتاده و تعدیل تعدادی از نیروها در مردادماه امسال اتفاق افتاد .به نوشته خبرگزاری
ایلنا این اعتراض حدود دو هفته طول کشید و در شهرهای مختلف انجام شد .شرکت  7هزار نیرو
دارد که محور اعتراضاتشان همان عدم پرداخت حقوقشان به مدت دو تا چهار ماه است .همچنین
بعضی از کارگران گفته بودند در ماههای گذشته (تا مردادماه  )97حدود  36نفر از کارگران شرکت
تراورس اندیمشک و  50نفر از کارگران در ناحیه عجبشیر با اتمام قراردادشان ،تعدیل شدهاند .این
شرکت در اردیبهشت  89به بخش خصوصی واگذار شد و هماکنون یکی از شرکتهای زیرمجموعه
شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا است؛ همان متهم اختالس  3هزار میلیارد تومانی که
خرداد  93به دار آویخته شد.
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فوالد ملی اهوا ز

نوع فعالیت :تولید محصوالت نوردی میلگرد و تیرآهن
زمان واگذاری :سال 88
علت اعتراض کارگران :حقوق عقبافتاده
در پرونده این کارخانه ،نام یک متهم مالی که در خرداد  93به دار آویخته شــد ،دیده میشود؛
امیرمنصور آریا یا همان مهآفرید خسروی ،متهم به فساد  3هزار میلیارد تومانی که در سال  ،88شرکت
فوالد ملی اهواز در جریان خصوصیســازی به یکی از شرکتهای زیرمجموعه او واگذار شد .پس از
افشای ماجرای اختالس و دستگیری خسروی در سال  ،90شرکت موقتا در اختیار دادگستری قرار
گرفت و سپس در اسفند  95به بانک ملی واگذار شد .عمده مشکل این کارخانه نیز رفع مطالبات و
حقوق عقبافتاده کارگران و تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید است .آخرین اعتراض کارگری در این
شرکت به آبان امسال برمیگردد .خبرگزاری ایلنا  21آبان امسال از قول یکی از کارگران نوشت« :هیچ
اقدام مثبتی اتفاق نیفتاده است 30 .درصد خط تولید راهاندازی شد اما پس از مدت کوتاهی دوباره
به دلیل عدم تامین مواد اولیه از کار افتاد .دو سال است مسئوالن وعده پیگیری میدهند اما عمل
نمیکنند 4 .ماه معوقات حقوقی ،مشکالت بیمه کارگران و تامین مواد اولیه همچنان وجود دارد».
کریمی یاوری ،مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار به تسنیم گفته است 70« :درصد سهام
فوالد ملی اهواز در اختیار بانک ملی است و اگر این بانک همراهی کند با رفع مشکل نقدینگی ،امکان
تامین مواد اولیه برای شرکت فراهم میشود .عمده مشکل کارگران همان حقوق عقبافتاده است.
مهمترین مشکل کارفرمایان هم این است که تاکید شده محصوالتی مثل میلگرد حتما باید در بورس
فروخته شود که زیر قیمت تمام میشود ».شهریور امســال ،کارگران فوالد ملی اهواز حدود  7روز
تجمع کردند .مدیریت آن زمان اطالعیهای مبنی بر تامین مواد اولیه و پرداخت یک حقوق معوق از
چهار ماه صادر کرد .مشکالت ریشهای اما باعث شکلگیری اعتراضها ،هر چند ماه یک بار شده است.
راننده کامیونها

نوع فعالیت :حمل و نقل بار
زمان واگذاری- :
علت اعتراض کارگران :مشکالت صنفی
اعتراض این قشر که بیشتر حول مشکالت صنفی ،عدم همخوانی دستمزدها و شیوه محاسبه
آن ،مشکالت بیمه و گرانی الستیک و قطعات یدکی میچرخد ،اوایل تابستان و اوایل پاییز امسال
شــکل گرفت و تاثیر خود را بر تعدادی از بخشهای اقتصادی از جمله صنعت مرغداری و حمل
و نقل بنزین گذاشــت .دولت و فعاالن حوزه حمل و نقل جادهای برای رفع مشــکالت وارد عمل
شدند و نهایتا رئیس سازمان راهداری از افزایش  20درصدی کرایه حمل بار و اصالح فرآیند کاری
رانندگان کامیون تا تیرماه خبر داد ،اما مشــکالت همچنان باقی اســت .یکی از محورهای اصلی
اعتراض رانندههای کامیون ،تعیین دستمزد براساس «تن  -کیلومتر» است که ظاهرا هنوز به طور
کامل اجرا نشده است .خواسته دیگر کامیوندارها به کاهش قیمت لوازم یدکی برمیگردد که ارتباط
مستقیم با افزایش نرخ دالر در ماههای گذشته دارد.

 .................................ورزش .................................

«آینده نگر» تاریخچه و دالیل عالقه بازاریان ،مالکان و تجار
را به فوتبال ایران بررسی میکند

افیون سرمایهدارها

عکس :رضا معطریان

«عاشــق» یا «نابودگر»؟ این همان سوالی اســت که هنگام بررسی دالیل ورود
سرمایهدارها به فوتبال ایران از ذهن میگذرد .بیشترشان در مصاحبههامیگویند
عاشق فوتبال هستند اما آیا تنها دلیلشان این بوده یا امتیازات مالی که از حاشیه
فوتبال به دست میآید ،وسوسهشان کرده است؟ آیا آنها در نهایت به آنچه تصور
کرده بودند میرسند؟

ورزش
پشت پرده حضور سرمایهدارهای داخلی در فوتبال ایران چیست؟

وسوسه نابودگر
یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

چرا باید خواند:
فوتبال فقط یک
ورزش نیست؛
برگزاری آن در
سطوحمختلف
داخلی و جهانی،
درآمد قابل توجهی
نصیباقتصاد
کشورها میکند به
نحویکههمیشه
کشورها در سودای
دستیابیبهمیزبانی
جامجهانیهستند.
در بعد کوچکتر هم
سرمایهدارها تالش
میکنند خود را در
چارچوب فوتبال
جای دهند؛ مگر
گردش مالی و مزایای
اقتصادی فوتبال
چقدر است؟

احتماال فقط اینجاســت که فرقی نمیکند «رئیسجمهور کشــوری با
قدرتمندترین اقتصاد دنیا» باشی یا یک «آهنفروش شناختهشده» در بازار
کشــوری در حال توسعه؛ اینجا وسوسه ســود ،حرف اول را میزند؛  22نفر
در زمین بازی ،ســعی میکنند توپ را وارد دروازه یکدیگر کنند ،هزاران نفر
در ســکوها در انتظار گل هستند و داوران هم سختکوشانه تالش میکنند
حافظ قوانین باشــند؛ اما این فقط چهره عینی فوتبال است؛ پشت پرده آن
سرمایه هنگفتی دست به دست میشود که از رئیسجمهور امریکا گرفته تا
آهنفروش بازاری در خاورمیانه ،تالش میکنند سهمی از آن داشته باشند.
میلیاردها دالر ،گردش مالی فوتبال در جهان اســت که کشورهای اروپایی
به دلیل داشتن باشگاههای ثروتمند و لیگهای فوتبالی مدرن ،سهم باالیی
از آن را در اختیار دارند .آمارها نشــان میدهد باشگاههایمنچستریونایتد
انگلیس و رئال مادرید و بارسلونای اسپانیا در مجموع بیش از  12میلیارد دالر
گردش مالی در سال  2018به نام خود ثبت کردند و در ردههایاول تا سوم
ثروتمندترینهایجهانایستادند.
بــا اختالف بســیار زیاد در تعداد صفرها ،در ایران هم وسوســه ســود،
شــهرتطلبی یا خیرخواهی باعث شده طی  15سال اخیر ،تاجران ،مالکان
و کارخانهدارها به فوتبال عالقهمند شوند .عمده انتخاب آنها تیمهایکوچک
اســت و دلیل بیشترشان بهرهمندی از فواید اقتصادی تیمداری؛ با این حال
سرنوشــت بیشترشان نهتنها خوشــایند نبوده بلکه برخی سر از زندان هم
درآوردهاند .بررسیهای«آیندهنگر» نشان میدهد هر تیم لیگ برتری در ایران
ساالنه به طور متوسط  35میلیارد تومان هزینه دارد اما فقط یکسوم آن را از
طرق ورزشی تامین میکند و بقیه به ضرری انباشته برایش تبدیل میشود؛
این یعنی فوتبال در ایران صنعتی ورشکســته است اما چرا با وجود کاهش
محسوس ،همچنان بازاریها ،مالکان و کارخانهدارها به سرمایهگذاری در آن
یآورند؟
روی م 
JJنقاب پشت سرمایهگذاری
«گردش مالی فوتبال ایران 500 ،میلیارد تومان است» .این خبری است
که تیرماه  96به نقل از یوسفنژاد ،نماینده مجلس اعالم شد؛ اطالع از همین
رقم کافی اســت تا به واسطه وجود غیرقابل کتمان فساد در اقتصاد ایران به
معنای عام و در فوتبال کشور به معنای خاص ،تبادل مبالغ هنگفت دیگر در
پشت پرده به ذهن متبادر شود .دریایی از اسکناس که هر سرمایهگذاری را
برای شــنا در آن وسوسه میکند؛ بررسی «آیندهنگر» نشان میدهد حضور
بازاریهاو تجار در فوتبال ایران به دو دســته تقسی م میشود؛ نخست آنها
که قصد دارند با حضور در فوتبال و تیمداری به اهداف مالی خود در رشــته
اقتصادی ثابتشــان دست پیدا کنند .وام بگیرند یا با استفاده از رانتهایبه
وجــود آمده ،قوانین را کنار بزنند ،معافیتهایمالیاتی بگیرند و راه فعالیت
اقتصادی خود را هموار کنند .البته که ضعف قوانین از جمله ماده  134قانون
مالیات مستقیم نیز در شکلگیری این وسوسه بیاثر نیست؛ براساس محتوای
این ماده ،هر فردی که ســرمایهاش را در بخش ورزشی هزینه کند ،سود و
درآمد ناشی از آن ،از مالیات معاف میشود .همچنین پیشوند فرهنگی که قبل
از نام باشگاهها میآید میتواند راهی برای گرفتن مالیات از بخشهای مختلف

92

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادونه ،دی 1397

باشــد .تمام این اهداف پشت پرده ،گرچه دستیافتنی به نظر میرسد اما از
آنجا که همین سرمایهگذارها در دید بیشتری قرار میگیرند بنابراین در نهایت
نتیجهای را که به دنبالش بودند پیدا نمیکنند.
نام بابک زنجانی را همه شنیدهاند؛ همان متهم نفتی که در سالهای91
و  92به عنوان مالک باشگاه راهآهن تهران وارد فوتبال شده بود اما دست آخر
همین باشگاه به خاطر بدهیاش به وزارت نفت داده شد .یا حسین هدایتی،
مرد ثروتمند و مالک چندین شرکت بزرگ صنعتی و کارخانه که در سال ،86
باشگاه استیل آذین تهران را تاسیس کرد و از عالقهاش به فوتبال و تالش برای
اصالح ساختار آن سخن گفت اما هرگز نتوانست حدس بزند یازده سال بعد،
روی آنتن زنده برنامه ورزشی «نود» ،نماینده مجلسی روی خط بیاید و پیش
روی دههــا میلیون بیننده تلویزیونی بگوید« :هدایتی بدهی  1372میلیارد
تومانی به یکی از بانکهایخصوصی دارد .او بازداشــت بود و با وثیقه 800
میلیارد تومانی بیرون آمد».
این موارد البته فقط آن دســته از ســرمایهگذارانی را شامل میشود که
شــهرت فراگیری دارند .در بین گروهی از فعاالن بازار و تجار که وارد فوتبال
شدهاند ،آدمهایکمتر مشهوری هم دیده میشوند که از فعاالن صنعت چوب
تا فوالد را در بر میگیرند و البته برخی از آنها برای اعتالی فوتبال شهرشان،
پای به میدان گذاشته بودند .نمونهاش مسعود درویش ،مردی که مالک تیم
فوتبال شموشک نوشهر در مازندران بود .او در صنعت چوب فعالیت داشت و
موفق شد تیم خود را پس از  12سال از زمان تاسیس به لیگ برتر بیاورد و تا
سال  85در این سطح حفظ و بازیکنان بزرگی به فوتبال کشور معرفی کند اما
دست آخر این تیم به دلیل مشکالت متعدد به دسته یک سقوط کرد و پس
از فوت مدیرعاملش از فعالیت بازماند .گروه دوم هم با تصور اشتباه اقتصادی
وارد گود میشوند اما جز زیان ،چیزی نمیبینند.
JJتناقض بزرگ
نامهایدیگری از ســرمایهگذاران فوتبال در ایران هم به چشم میخورد
که در صنعت فوالد ،امالک ،آهنفروشــی و ...حضور دارند اما فوتبال را برای
گسترش فعالیت اقتصادیشــان برگزیدهاند .حضور آنها در ورزش و تالش
برای مشهور شدن ،تناقض عجیبی با خط قرمزهای یک سرمایهدار به معنای
اصیل خود دارد؛ سرمایهدار چه در ایران باشد چه در خارج از کشور ،همواره
محافظهکار اســت و فعالیتهایخود را به دور از حاشــیه انجام میدهد اما
وقتی وارد عرصهای میشــود که در تیررس رســانههاو افکار عمومی قرار
میگیرد ،یعنی حضورش میتواند هدفی برای بهرهمندی از امتیازات موجود
برای فعالیت اقتصادی خودش باشد .همان حرفی که چندی پیش مدیرعامل
یکی از باشــگاههایکشور زد« :یک سرمایهگذار واقعی هرگز پای به فوتبال
نمیگذارد ».ضمن اینکه زیانده بودن باشگاههایایران بر هیچکس پوشیده
نیست؛ بررسیهای «آیندهنگر» نشان میدهد باشگاههایلیگ برتری ایران به
طور متوسط ساالنه  35میلیارد تومان هزینه دارند اما فقط  15میلیارد تومان
آن را تامین میکنند .دلیل این مسئله هم فساد و اقتصادی نبودن مدیریت
فوتبال ایران در اجزای مختلف آن اســت .مثال قانون حق پخش تلویزیونی
که میتواند دستکم ساالنه  10میلیارد تومان نصیب باشگاهها کند به دلیل

میلیاردها دالر ،گردش مالی فوتبال در جهان است که کشورهای اروپایی به دلیل داشتن باشگاههایثروتمند و لیگهایفوتبالی مدرن،
سهم باالیی از آن را در اختیار دارند .آمارها نشان میدهد باشگاههایمنچستریونایتد انگلیس و رئال مادرید و بارسلونای اسپانیا در مجموع
بیش از  12میلیارد دالر گردش مالی در سال  2018به نام خود ثبت کردند.

اختالف صدا و سیما و فدراسیون ،همچنان بالتکلیف باقی مانده است .یا عدم
حضور اسپانسرهای مشهور یا حرفهای نبودن قرارداد بازیکنهابه نحوی که
شرایط ترنسفر شدن آنها به اروپا و کسب درآمد برای باشگاه را فراهم کند.
JJتفاوت با خیرین
«اگر عاشق فوتبال ایران نیستید یا اصالح ساختار آن در ذهنتان نیست،
وارد نشوید ».این توصیهای است که حسین هدایتی به سایر سرمایهدارها کرده
است .اینکه خودش تا چه اندازه به آن پایبند بوده جای بحث دارد اما سوال
این است که آیا ورود این افراد به فوتبال را هم میتوان مانند فعالیت خیران
در بخشهایدیگر مانند خیران مدرسهساز در چارچوب مسئولیت اجتماعی
تعریف کرد؟ آمارها نشان میدهد در ایران  100هزار مدرسه وجود دارد که
 30هزارتای آن توسط خیرین ساخته شده است .در واقع این افراد در راستای
بهبود ساختار سختافزاری نظام آموزشی کشور ،قدم برداشتهاند که مستقیما
به بهبود کیفیت تحصیلی مرتبط است .اما مشابه این اتفاق توسط سرمایهدارها
در فوتبال ایران رخ نداده است .بیشتر آنها حتی یک زمین تمرین مناسب هم
برای تیمشان نساختهاند بلکه با خرید چند بازیکن مشهور و تبادل پولهای
هنگفت ،قیمتها را دچار تالطم کردهاند و رقابت ناسالمی به راه انداختهاند که
در نهایت دامن خودشان را گرفته است.
JJفوتبال در دنیا و سرمایهداران
در دنیای حرفهای هم مالکان باشگاهها را سرمایهداران شکل میدهند .با
این تفاوت که نظام شــفاف اقتصادی و مدیریت اصولی باعث سودآوریشان
میشود .بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر ،تاجران و ثروتمندان بزرگ
از چین ،قطر و امارات تمایل باالیی برای حضور در فوتبال اروپا از خود نشان
دادهاند به نحوی که حاال سهام عمده باشگاههای بزرگی چون منچسترسیتی
انگلســتان و پاریسن ژرمن فرانســه در اختیار تجار اماراتی و قطری است.
این نامها حاال اســم رومن آبراموویچ ،سهامدار چند کمپانی مشهور روسیه
را به حاشیه بردهاند .به گزارش سایت «طرفداری» ،آبراموويچ ،مالک ميلياردر
چلسي 13.3 ،ميليارد دالر سرمايه دارد .سرمایه شيخ منصور بن زايد ،رئيس
اماراتي باشگاه منچسترسيتي حدود  20ميليارد دالر میشود و البته ،مالک
جوان باشگاه باشگاه پاريسن ژرمن فرانسه ،ناصر الخلیفی به تنهایی  70تا
 80میلیارد دالر سرمایه در اختیار دارد .همچنین به نامهای دیگری میتوان
اشاره کرد .از جمله آمانســیو اورتگا گائونا ،تاجر اسپانیایی و مالک کارخانه
لباس  Inditeکه همزمان ســهامدار نخست باشگاه الکرونیای اسپانیا هم
هست .یا الکشميمیتال هندوستانی که  41درصد سهام بزرگترین کارخانه
فوالد دنیا  ArcelorMittalرا در اختیار دارد و چند سالی است مالک اصلی
باشگاه کوییز پارک رنجرز اسکاتلند محسوب میشود .فعالیت این افراد اما به
سودآوری اصولی منجر میشود که الزمه آن توسعه زیرساختهای فوتبالی
باشگاه ،برنامهریزی هدفمند برای دستیابی به موقعیتهای مناسب ،کسب
عناوین قهرمانی ،جذب تماشاگر بیشتر و موارد مشابه است .در واقع فوتبال
به سرمایه این افراد نیاز دارد اما وجه تمایز اینجاست که در فوتبال حرفهای،
سیستمهای فعالیت مالی و نظارتی مشخص وجود دارد که کار را برای دور
زدن قوانین و پنهانکاری میبندد .باشگاه منچسترسیتی چندی پیش اعالم
کرد در فصل  ،2017-2016حدود  473.7میلیون پوند درآمد کسب کرده
اســت .این در حالی اســت که آنها در فصل  ،2016-2015درآمدی 391
میلیون پوندی داشــتند .بدین ترتیب درآمد آنها با رشد  21درصدی همراه
بوده است.
نمونه مبارزه با فساد فوتبالی در اروپا را هم میتوان در قرارداد نیمار دید.
دو سال پیش ،این بازیکن  26ساله برزیلی با رقم نجومی  220میلیون یورو از

جام جهانی چقدر هزینه دارد؟
برگزاری جام جهانی فوتبال ،هزینههای سرسامآوری روی دوش اقتصاد میزبان میاندازد اما به دلیل
سود باال و کمک به اقتصاد داخلی به راحتی پذیرفته میشود .در نمودار زیر ،هزینه چهار میزبان اخیر
جام جهانی آمده است که نشان میدهد برزیل برای برگزاری مسابقات  ،2014بیشترین هزینه را متحمل
شد( .هزینه به میلیارد دالر است).
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سه میزبان اخیر جام جهانی آمده است که نشان میدهد درآمد برزیل به مراتب بیشتر از همه آنها بوده
است( .درآمد به میلیارد دالر است).
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بارسلونای اسپانیا به پاریسن ژرمن فرانسه منتقل شد که زمزمههایی مبنی بر
تخلف در رعایت قوانین جوانمردانه مالی در جذب این بازیکن را بر سر زبانها
انداخت .فدراســیون فوتبال اروپا ،یوفا در سال  ، 2010قانون فیرپلی مالی را
با هدف «اطمینان از پایداری و ثبات مالی باشگاههای اروپایی» تصویب کرد
و یک سال بعد به اجرا گذاشت .براساس این قانون ،تمام باشگاههایی که به
رقابتهای اروپایی صعود کردهاند ،در مقابل نقض قوانین برابری دخل و خرج
بررسی میشوند .به این معنا که باشگاهها الزاما باید خرج و بدهیهای خود را با
سوددهیشان ،برابر کنند که این قانون باشگاهها را از تجمع بدهی در آنها ،منع
میکند .برای بررسی این موضوع ،مجموعه مستقلی با نام مرکز کنترل مالی
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ورزش
باشگاهها ،برای هریک از تیمهای شرکتکننده در مسابقات اروپایی تشکیل
میشــود که هر فصل ،وضعیت مالی آن تیم در سه سال گذشته را بررسی
میکند .عدم رعایت این قانون ،تبعاتی از توبیخ تا گرفتن عنوان قهرمانی اروپا
را در پی دارد .ماجرای انتقال نیمار نیز از سوی یوفا در دست بررسی است.

«گردش مالی
فوتبال ایران،
 500میلیارد
تومان است» .این
خبری است که
تیرماه 96به نقل
از یوسفنژاد،
نمایندهمجلس
اعالم شد؛ اطالع
از همین رقم کافی
است تا به واسطه
وجود غیرقابل
کتمانفساد
سیستماتیکدر
اقتصاد ایران به
معنای عام و در
فوتبال کشور به
معنای خاص،
تبادل مبالغ
هنگفت دیگر در
پشت پرده به ذهن
متبادر شود
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JJترامپ عاشق فوتبال نیست
«شرمآور است کشورهایی که همواره از آنها حمایت کردهایم ،علیه طرح
ما البی میکنند ».این توئیت رئیسجمهور امریکا درباره مجادالت سیاسی
یا تصمیمگیری مشــترک چند کشــور برای خروج از یک پیمان محرمانه
بینالمللی نیســت؛ دونالد ترامپ به خاطر بروز برخی مشــکالت در مسیر
«میزبانی مشترک کانادا ،امریکا و مکزیک برای جام جهانی فوتبال »2026
کشورهای عضو فدراسیون جهانی فوتبال را تهدید کرد و نوشت« :چرا وقتی از
ما حمایت نمیکنند ،باید حامی آنها باشیم؟» رقابت اصلی بین این سه کشور
و تنها گزینه باقیمانده یعنی مراکش از آفریقای شمالی بود که تالش میکرد
برای اولین بار ،جام جهانی را در کشــور خود برگزار کند .شرایط پشت پرده
اما به گونه دیگری پیش رفت و مراکش در فراق میزبانی سوخت .حال سوال
این است؛ آیا ترامپ عاشق فوتبال است؟ شواهد حرف دیگری میزند؛ توئیت
او بیش از آنکه عالقهاش را به فوتبال به عنوان یک ورزش نشان دهد ،اهمیت
اقتصادی و اجتماعی برگزاری جام جهانی را به نمایش گذاشت؛ اما مگر وسعت
درآمد و تاثیرگذاری بینالمللی فوتبال در چه سطحی است که از رئیسجمهور
یک کشور گرفته تا سرمایهداران و تجار سطوح مختلف به فکر بهرهمندی از آن
افتادهاند؟ از ایاالت متحده به عنوان برترین اقتصاد دنیا با سهم  24درصدی
گرفته تا سایر کشورهای در حال توسعه ،همه میخواهند سهمی از این ورزش
داشته باشند؛ چرا؟
JJدرآمد کالن میزبانها؛ روسیه  13.5میلیارد دالر
چرخش مالی فوتبــال ،از مهمترین دالیل اســت .براســاس آمارهای
منتشرشــده در خبرگزاری ها ،روســیه که آخرین جام جهانی فوتبال را در
ژوئن  2018برگزار کرد ،شاهد کمک  13.5میلیارد دالری به تولید ناخالص
داخلیاش بود .مدیر اجرایی انجمن متصدیان گردشگری روسیه گفته است:
«مسابقات جام جهانی فوتبال  ،2018حدود  13.5میلیارد دالر ( 850میلیارد
روبل) به تولید ناخالص داخلی کشور کمک کرده که سهم بخش گردشگری
حدود  1.109میلیارد دالر ( 40تا  70میلیارد روبل) بوده است .برگزاری این
مسابقات همچنین باعث ایجاد  220هزار شغل جدید در روسیه شد».
برگزاری جام جهانی فوتبال ،نیاز به ایجاد زیرساختهایعمرانی مختلف از
جمله استادیوم ،هتل ،جاده و مواردی از این دست دارد که هزینههایگزافی
را به اقتصاد کشورهای میزبان تحمیل میکند .با این حال گردش اقتصادی
ناشــی از برگزاری مسابقات آنقدر سودآور اســت که بیشتر کشورها برای
پیروزی در کارزار انتخاب میزبانها ،روشهایمختلفی را انتخاب میکنند؛ از
توئیت کردن تا رشوه دادن؛ ماه می  2015بود که خبر دستگیری  14نفر در
ارتباط با فساد فدراسیون بینالمللی فوتبال فیفا ،در صدر اخبار خبرگزاریهای
معتبر دنیا قرار گرفت .در بین این افراد ،نام نایب رئیس ســابق فیفا هم به
چشم میخورد که به دلیل فســاد مالی بازداشت شده بود .حکم جلب این
افراد به درخواســت وزارت دادگستری امریکا ،توسط دادگاهی در نیویورک
صادر شده بود که شــامل اتهامات پولشویی ،سوءاستفاده مالی گسترده در
فرآیند تعیین میزبانهایجام جهانی ،حق پخش تلویزیونی و دریافت 100
میلیون دالر رشوه میشد .اداره فدرال قضایی سوئیس گفته است این مبلغ
رشوه توسط متهمان از اوایل دهه  90میالدی دریافت شده است .همان زمان
برخی رســانههامدعی شدند در رأیگیری برای انتخاب میزبان جام جهانی
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 ،2010مراکش به جای آفریقای جنوبی برنده شده بود اما در نهایت به خاطر
رشوه بیشتر ،اسامی تغییر کرد .روزنامه دیلی تلگراف ،چاپ انگلستان نوشته
بود« :جک وارنر ،عضو سابق کمیته اجرایی فیفا ،نقش اصلی در تغییر نتیجه
این رأیگیری داشت به طوری که ابتدا یک میلیون دالر در ازای حمایت از
پیشنهاد مراکش دریافت کرده بود اما اندکی بعد با پیشنهاد باالتری از آفریقای
جنوبی روبهرو شــد ».رئیس اتاق بازرگانی دولت روسیه گفته است« :هزینه
برگزاری جام جهانی  ،2018حــدود  6.7میلیارد دالر ( 390میلیارد روبل)
شــد که  38درصد آن به بهبود ،ساخت و بازسازی زیرساختهایورزشی از
جمله ساخت  24هتل جدید ،اختصاص پیدا کرد و بقیه برای زیرساختهای
شــهری تخصیص داده شد ».بررسی گردش مالی جام جهانی  2018نشان
میدهد درآمد ناشی از مسابقات ،حدود دو برابر هزینههایانجامشده توسط
روســیه شده است؛ اتفاقی که برای میزبانان دورههایقبلی جام جهانی هم
رخ داده است.
JJبرزیل و درآمد  63میلیارد دالری
در ســال  ،2014برزیل میزبان مســابقات بود .این کشــور برای ایجاد
زیرســاختهای الزم در حوزههای سختافزار ورزشی ،گردشگری و حمل و
نقل ،رکورد تمام هزینههایپیشین برگزاری جام جهانی را شکست و رقم 14
میلیارد دالر را برجای گذاشت؛ کارشناسان اقتصادی این کشور با نگرانی به
این رقم نگاه میکردند و از احتمال رکود اقتصادی بعد از جام جهانی حرف
میزدند؛ فقط  900میلیون دالر هزینه ساخت استادیوم ناسیونال در برازیلیا
شده بود که دومین اســتادیوم پرهزینه دنیا لقب گرفت؛ اما در نهایت روی
خوش فوتبال به آنها هم نشــان داده شد .برآوردها نشان میدهد برزیلیها
حدود  63میلیارد دالر ،یعنی بیش از  4برابر هزینهها ،با ســرمایهگذاری در
حوزههای مختلف صنعتشان روبهرو شدند .همچنین دولتمردان پیشبینی
کرده بودند این مسابقات ،حدود  50میلیارد دالر دیگر هم با تاثیرات مستقیم
و غیرمســتقیم به اقتصاد برزیل ببرد .برخی رسانههایاین کشور میگویند
جام جهانی در فاصله سالهای  2010تا  ،2014باعث به جریان افتادن 63/3
میلیارد دالر در اقتصاد برزیل شــده و ســاالنه  3میلیون و  630هزار شغل
ایجاد و درآمدی معادل  28/2میلیارد دالر نصیب مردم این کشور کرده است.
تولید این ارزش پولی همچنین به جمعآوری مالیات  8میلیارد دالری برای
دولت برزیل منجر و تاثیر مستقیم جام جهانی بر تولید ناخالص داخلی برزیل
 28/6میلیارد دالر برای دوره چهارســاله  2010-14تخمین زده شده است.
موسســه مالی ارنست اند یانگ پیشبینی کرده بود حدود  3میلیون و 300
هزار توریست در یک ماه برگزاری مسابقات در برزیل جابهجا شوند که فقط
 600هزار نفرشان خارجی هستند .این تعداد توریست در بهترین حالت ،بیش
از  11میلیارد دالر برای اســتفاده از خدمات و خرید کاالهای مورد نیاز خود
هزینه کرد هاند.
JJفوتبال و سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی و وجود هواداران بیشمار ،باعث شده در سالهایاخیر
فیلسوفان و جامعهشناسان در نقاط مختلف دنیا ،فوتبال را مورد بررسی قرار
دهند تا به ریشههایاجتماعی آن پی ببرند .یکی از آنها ،سایمون کریچلی،
فیلســوف بریتانیایی و نویسنده کتاب «وقتی به فوتبال میاندیشیم ،به چه
میاندیشــیم؟» است .کریچلی میگوید«« :در کشــوری نظیر بریتانیا ،که
بیتردید در ســالهای پس از جنگ جهانی دوم کشــوری سوسیالیست یا
سوسیال دموکرات بود ،قبل از آنکه بهدست مارگارت تاچر و پس از او با شتاب
ویران شود ،شاید فوتبال آخرین نشان آن آرمان سوسیالیستی باشد .فوتبال
به اجتماع ارزش مینهد و به اینکه بهمثابۀ انسانهای برابر در کنار هم باشیم،

براساس ماده  134قانون مالیات مستقیم ،هر فردی که سرمایهاش را در بخش ورزشی هزینه کند ،سود و درآمد
ناشی از آن ،از مالیات معاف میشود .همچنین پیشوند فرهنگی که قبل از نام باشگاههامیآید میتواند راهی برای
گرفتن مالیات از بخشهای مختلف باشد.

شاید فوتبال آخرین نشان آن آرمان سوسیالیستی باشد .جایی که هرکسی
حق دارد چیزی بگوید .خود بازی نوعی سوسیالیسم دارد ،یعنی تیم فوتبال
و فرهنگ پیرامونش از نوعی سوسیالیسم برخوردار است .فوتبال گنجینهای
برای نوعی احســاس همدلی است ،احساس اینکه همگی ما در اینجا با هم
هستیم .بازیکنان میآیند و میروند ،اما هواداران برای مدت مدیدی پابرجا
هستند .آنها حافظه و خاطرات دارند ،آنها آرشیو و کتابخانهاند».
تب فوتبال در ایران هم باالست؛ در سالهایگذشته همواره استادیومهای
ورزشــی در شــهرهای مختلف کشــور مملو از جمعیت بودهاند .آمارهای
کنفدراسیون فوتبال آسیا نشان میدهد ایران در موارد متعددی با میانگین
 70هزار جمعیت ،پرتماشاگرترین مسابقات آسیایی را برگزار میکند که در
بین باشگاهها ،هواداران استقالل ،پرسپولیس و تراکتورسازی در رقم زدن این
آمار نقش اصلی دارند .با وجود این ،موفقیت این تیمهابا تعداد هوادارانشان
تناسب ندارد؛ سالهاســت که استقالل و پرسپولیس به فینال آسیا صعود
نکردهاند و از کســب قهرمانی جا ماندهاند .نمونههایدیگری هم وجود دارد.
مثال نساجی مازندران که  24ســال در حسرت لیگ برتر باقی مانده بود تا
سرانجام امسال صعود کرد .بازیهایاین تیم همیشه با بیشترین تماشاگر در
قائمشهر برگزار میشود .یا تیم ملوان بندرانزلی که پس از سالها حضور در
سطح اول فوتبال کشور ،به دلیل ضعف مدیرتی و مالی به لیگ پایینتر سقوط
کــرد .البته هواداری یک روی دیگر هم دارد؛ درگیری و زد و خورد خشــن!
سرآمد این هواداران ،طرفداران انگلیسی هستند که حتی وقتی برای حمایت
از تیمشان به کشورهای اروپایی سفر میکنند به آشوب میپردازند و با پلیس
درگیر میشوند .مدتی قبل اسامی تعدادی از آنها در اختیار پلیس کشورهای
میزبان قرار گرفت تا از ورودشــان جلوگیری شود .در ایران هم چندین بار،
درگیری تماشاگران اتفاق افتاده و بعضا به تعطیلی بازی هم کشیده شده است.
نمونهاش در ماه گذشته ،در طول  90دقیقه بازی تیمهای پرسپولیس تهران
و استقالل خوزستان در اهواز رخ داد که تماشاگران با شکستن صندلیهاو
پرتاب چوب و سنگ به سمت یکدیگر ،باعث زخمی شدن چندین نفر از ناحیه
سر و صورت شدند .گفته میشود شعارهای ضدملی هم در این ورزشگاه داده
شد که ریشهاش به شعارهای متقابل هواداران دو تیم برمیگردد .نمونه این
درگیریها در سالهای اخیر دیده شده است.
فارغ از بحثهای فرهنگی ،شرایط سخت افزاری استادیومهای ایران نیز
فضا را برای برخوردهای اینچنینی مهیا میکند .در بازی تیمهایپرسپولیس
و استقالل خوزستان ،هواداران با شکستن پلههایسیمانی ورزشگاه ،خردههای
سنگ درست کردند یا موفق شده بودند از طریق ضعفهای موجود در نوع
ساخت ورزشگاه غدیر اهواز ،چوب یا مواد محترقه را به داخل بیاورند .اینهاهمه
در حالی است که ایران همچنان در حسرت ورزشگاههایاستاندارد و سیستم
بلیتفروشی مدرن ،میسوزد .استادیوم آزادی که بازیهایملی در آن برگزار
میشود ،هنوز از برخی امکانات زیرساختی محروم است و بیشتر ورزشگاههای
کشــور هم شرایط مشابه یا بدتری دارند .وزیر ورزش چندی پیش گفته بود
برای ساخت یک ورزشگاه مثل آزادی ،حدود  500میلیارد تومان سرمایه نیاز
است؛ این در حالی اســت که بودجه عمرانی ورزش در سال  97فقط 377
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
فیلســوف بریتانیایی ادامه میدهد« :هوادار یک تیم بودن و متخصص
تاریخچۀ آن تیم بودن به معنای آموزشدیدن در مدرسۀ شکست و نومیدی
است .نومیدی مؤلفۀ سازندۀ فوتبال است ،اما نوعی پدیدۀ امید نیز وجود دارد،
امیدی فراسوی عقل ،امیدی ضد امید .بنابراین شاید وجه تمایز هوادار موقت
از هوادار جدی ،واقعبینی هوادار جدی باشد .آنها میدانند که احتماالً پایان
بدی در انتظارشــان خواهد بود و هیچ چیز نخواهند بُرد و باشــگاه همیشه
بهخوبی مدیریت نمیشود ،اما آنها با تیمشان همراه میمانند زیرا هویتشان

فیفا چقدر سود میکند؟
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) به عنوان متولی فوتبال در جهان ،سود باالیی از برگزاری مسابقات جام جهانی

میبرد .همین سود باعث شد عده از مقامات این سازمان به دریافت رشوه برای دستکاری نام میزبانهای جام جهانی

روی بیاورند .یکی از آنها نائب رئیس سابق فیفا بود که چندی پیش همراه  13نفر دیگر از اعضای فیفا بازداشت شد.

آمارها نشان میدهد فیفا حدود  2میلیارد و  600میلیون دالر از برگزاری مسابقات جام جهانی  2014برزیل سود کرده

است .بخش اعظمی از درآمدها هم از طریق پخش تلویزیونی به دست میآید .نمودار زیر مشخص میکند اسپانسرها،

سهم باالیی در تأمین این درآمد دارند( .قیمتها به میلیارد دالر است).
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همین است .نکتۀ شــگفتانگیز دربارۀ فرهنگ هواداری شیوۀ انتقال آن به
نسلهای بعد است».
JJفوتبال بزرگترین ورزش دنیاست
فیلسوف بریتانیایی با بیان اینکه در چند دهه گذشته ،یک گفتمان پیرامون
فوتبال شــکل گرفته است ،ادامه میدهد « :نفرت بخشی از آن چیزی است
که فوتبال را میســازد .ما همین االن در اینجا ،در پشتبام هتل ،میتوانیم
یک مسابقه ترتیب دهیم .ما میتوانیم چیزی پیدا کنیم و از آن بهعنوان توپ
اســتفاده کنیم و چند نفر را جمع کنیم و بازی را شروع کنیم .همگی ما در
این تجربه از جایگاهی برابر برخوردار خواهیم بود .هی چ چیز مهمی در میان
نخواهد بود و شاید این بهنوبه خود لذتبخش باشد .اما هنگامیکه مسابقات
در باالترین سطوح برگزار میشوند ،ما شاهد حضور تیمها با پیوندهای محلی
عمیق هســتیم ،با روحیات سوسیالیستی ،و حضور سرمایه و پول .اگر شما
خواســتار مشاهدۀ تصویری از عصر ما با تمام وحشتهای درهمپیچیده آن
هســتید ،بهترین گزینه آن اســت که به فوتبال نگاه کنید .تمام وحشتها
آنجا هستند :وحشتهای سرمایهداری نئولیبرال ،وحشتهای اقتدارگرایی و
استبداد ،و مانند اینها».
روسیه
نمونه بارز این تحلیل در جام جهانی  2018روسیه مشاهده شد؛ بازیکن
تیم ملی ســوئیس بعد از زدن گل برتری مقابل تیم ملی صربستان ،عالمت
پرنده را که مربوط به کشور کوزوو است با دستان خود نشان داد تا یاد پدرش
را که ســالها پیش در جنگ با صربســتان کشته شده بود زنده کند .مثال
دیگر بحث همیشــگی پیرامون باشگاه مشهور بارسلونای اسپانیاست که در
منطقه جداییطلب کاتالونیا قرار دارد و همواره بازی این تیم مقابل باشــگاه
رئال مادرید اســپانیا ،از جنجالهایسیاسی و ملی پر میشود و خودش را
در زمین فوتبال به شکلهایمختلف ،از خطاهای خشن گرفته تا خوشحالی
معنادار نشان میدهد.

در بین گروهی از
فعاالن بازار و تجار
که وارد فوتبال
شدهاند ،آدمهای
4000000
کمتر مشهوریهم
3500000
دیده میشوند که
3000000
از فعاالن صنعت
چوب تا فوالد را در
2500000
بر میگیرد و البته
2000000
برخی از آنها برای
1500000
اعتالی فوتبال
شهرشان ،پای
1000000
به میدان گذاشته
500000
بودند
برزیل
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ورزش
کرچلی میگوید« :موضوع مهم برای من این است که با وجود آنکه من
بســیار فوتبال را دوست دارم و هوادارانی را دوست دارم که فوتبال را دوست
دارند ،فکر نمیکنم شــما هرگز بتوانید احساس خوبی درباره فوتبال داشته
باشید .فوتبال چیزی است که همیشه در معرض سوءظن است .نکتۀ جالب
دربارۀ نگریســتن به تیمی همچون بارســلونا این است که چگونه زیبایی و
یکپارچگی نوعی هویت کاتالونیایی با این واقعیت درمیآمیزد که آنها پول خود
را از مؤسســۀ قطر دریافت میکنند .این دو رویداد ،بهطور همزمان ،در حال
وقوع است .من میخواهم مردم ،هنگام تماشای یک مسابقه ،هر دو موضوع
را ببینند :این نمایش زیبا که چگونــه افراد حرفهای ،میتوانند برای هدفی
مشترک با هم کارکنند ،نتیجهای فوقالعاده تولید کنند و درعینحال ،چگونه
کل این ماجرا بهواسطۀ جابهجایی پول و انتقال سرمایه ممکن شده است .این
دو موضوع بهطرزی ژرف با هم پیوند خوردهاند .فوتبال تصویری از جهان ما،
در بهترین و بدترین حالت آن ،بهطور همزمان است».

سرمایهدار چه
در ایران باشد
چه در خارج از
کشور ،همواره
محافظهکار است
و فعالیتهای
خود را به دور
از حاشیه انجام
میدهد اما وقتی
وارد عرصهای
میشود که در
تیررس رسانهها
و افکار عمومی
قرار میگیرد،
یعنیحضورش
میتواند هدفی
برای بهرهمندی از
امتیازات موجود
برای فعالیت
اقتصادی خودش
باشد

JJفوتبال ،سیاست و اقتصاد سیاسی
تالش برای جلب آرای مردم از طریق فوتبال ،هدفی اســت که ریشه در
وابستگی جامعه به این ورزش دارد .طی سالهایاخیر در ایران ،پای برخی
نمایندههایمجلس به فوتبال باز شــد؛ عدهای از آنها سعی داشتند به بهانه
«ترویج فوتبال» و با خرید امتیاز ،تیمهایی را به شهرســتانهایخود ببرند.
برخی موفق شدند اما در نهایت این تیمهابه دلیل نداشتن ریشه و سرمایه
اجتماعی بومی ،بعد از چند ســال از سطح اول فوتبال ایران کنار رفتند .تیم
پاس تهران که یک بار عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرده است ،مهم ترین
مثال موجود است که در سال  85به همدان منتقل شد اما یک سال بعد به
طور کامل منحل شد و حاال جز یک موزه کوچک افتخارات ،چیز دیگری از
آن باقی نمانده است .منتقدان معتقدند این قبیل حرکات ،اقدامی تبلیغاتی در
راستای جلب آرای مردم است و نمایندههایمورد نظر ،ورزش کشور را قربانی
مقاصد شخصی خود کردند؛ اتفاقی که در یک اقتصاد دولتی ،به دلیل عدم
وجود ساختارهای شفاف رخ میدهد.
جام جهانی؛ دشمن بیکاری

لونقل و گردشگری دارد و همین مسئله باعث
برگزاری جام جهانی نیاز به توسعه زیرساختهای ورزشی ،حم 
ایجاد اشتغال میشود .آمارها نشان میدهد برزیل در جام جهانی  2014شاهد شکل گیری سه میلیون و
 630هزار شغل بوده که در نوع خود یک رکورد محسوب میشود .در جام جهانی روسیه  2018نیز که به
تازگی با قهرمانی فرانسه به پایان رسید ،حدود  220هزار شغل ایجاد شد.
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علیرضا رضایی ،استاد دانشگاه در نشست علمی ،تخصصی «صنعت فوتبال
و جامعه مدرن؛ چالشها و فرصتها» میگوید« :در الگوی اقتصاد سیاســی
«لیبرال» بخش خصوصی فعال بوده و صنعت فوتبال هم بخشی از آن است
و درآمدزایی حائز اهمیت و رو به رشــد اســت .در اقتصاد دولتی اما بخش
خصوصی فعالی وجود ندارد و دولت همهکاره است و الزاما تمایل ورود به تمام
حوزهها را ندارد مگر اینکه انتفاعی برایش ایجاد کند .در واقع فوتبال در چنین
الگویی بیش از آنکه درآمدزا باشد ،هزینهزا است .مدیریت در چنین الگویی،
گلخانهای است و مقطعی رشد میکند .آمارها نشان میدهد از  10قدرت اول
جهان  8مورد از الگوی اقتصاد سیاسی لیبرال تبعیت میکنند و تنها چین و
ش گرفتهاند ».رضایی ادامه میدهد« :وقتی اقتصاد
روسیه الگوی دولتی را پی 
خصوصی میشــود بهتبع آن باشگاهداری خصوصی پا به عرصه میگذارد و
موجب رشد و پیشرفت بیشــتر خواهد شد .اما در الگوی اقتصاد دولتی که
ما هم این شیوه را در پیشگرفتهایم ،در جایی که نفع دولت در میان باشد،
اقدامی انجام میگیرد که البته فقط برای مقاصد مالی نیست و هدف کسب
مشروعیت و جذب هوادار هم در میان است».
JJفوتبال از اقتصاد دولتی ضرر میکند
نمونه بارز دولتی بودن اقتصاد ،ماجرای خصوصیســازی دو باشگاه
بزرگ اســتقالل و پرسپولیس تهران اســت که با دههامیلیون حامی،
پرطرفدارترین تیمهای ایران هستند .از سالها پیش گفته میشود قرار
اســت این دو تیم خصوصی شوند تا بدهیهایمیلیاردی که هرساله از
خود برجای میگذارند و مدیریت دولتیشان که به سرعت تغییر میکند،
از ماهیت هر دو باشــگاه دور شود و راه موفقیتشان را نبندد .حتی یک
بــار تا مرز واگذاری به قیمت حدود  300میلیارد تومان هم پیش رفتند
اما در نهایت ،کار ابتر ماند .آمارهای کنفدراســیون فوتبال آسیا در سال
گذشته نشان میدهد پرسپولیس  211میلیارد و استقالل  118میلیارد
تومان بدهی دارند در حالی که هرســاله بازیهایدو تیم در ورزشگاه ،با
تماشاگران بســیاری برگزار میشود که میتوان از کنار بلیتفروشی به
درآمد رسید یا حق پخش تلویزیونی دریافت کرد اما در نقص مدیریتی
موجود ،این حق از باشــگاههاگرفته شده است .رضایی تاکید میکند:
«هرچه اقتصاد دولتیتر میشــود زمینه برای رشد بخشهای مختلف
کاهش پیدا میکند مگر اینکه دولت بخواهد و اینزمانی محقق خواهد
شــد که انتفاع و بهره خاصی برایش ایجاد کند .این در حالی اســت که
تیمهای اروپایی خصوصی هستند و همین موضوع عامل رشد آنها است
در واقع اقتصاد دولتی جلوی رشد فوتبال را میگیرد و اگر رشد میکند
مقطعی و هیجانی است .اگر اقتصاد خصوصی شود تمام حوزهها و بهتبع
آن فوتبال رشد میکند .مشکل اقتصاد دولتی این است که مدیرانی غالبا
ناکارآمد پرورش میدهد چون انگیزه و فضای فعالیت ندارند و همین امر
باعث میشود از نظر کاری افرادی ضعیف باشند».
برای تماشای یک مسابقه فوتبال در ایران ،باید چند ساعت قبل از شروع
بازی به استادیوم بروید چون معلوم نیست حتما بتوانید با استفاده از بلیتی که
اینترنتی از سایت خود فدراسیون خریدهاید ،وارد ورزشگاه شوید؛ شاید سکوها
پر شده باشــد .همچنین باید برای دیدن بهتر مسابقه ،زودتر وارد استادیوم
شــوید تا جای بهتری نصیبتان شــود؛ شــمارهگذاری خاصی وجود ندارد.
تماشاگران این مشــکالت را به جان میخرند چون عاشق فوتبال هستند؛
پرطرفدارترین ورزش دنیا که بســتری مناسب با آوردههای اقتصادی کالن
اســت و میتواند به پیشرفت و توسعه یک کشور کمک کند .پیششرط آن
اما نه ورود بدون برنامه سرمایهدارها و خروج ناگهانی آنها بلکه بهرهمندی از
مدیریت سالم و وجود سیستمهای نظارتی شفاف است.

باشگاه منچستر سیتی بخشی از گروه فوتبال سیتی است که مالک اکثریت سهام آن ،شیخ منصور بن زاید آل نهیان ،برادر ناتنی
حاکم ابوظبی ،است .شیخ منصور معاون نخستوزیر امارات متحده عربی است که یک امپراتوری فوتبال دارد که شامل
باشگاههایی در ایاالت متحده ،استرالیا و اروگوئه نیز میشود.

[ آینده چین ]

فوتبال بازیکردن با پول

گزارش تحقیقی خبرگزاری رویترز درباره فریبکاریهای مالی باشگاههای بزرگ اروپایی با مالکان عربی
یکــی از قدرتمندترین مــردان در فوتبال ،جیانــی اینفانتینو،
مدتهاســت از عدالت در پرطرفدارترین ورزش جهان دفاع میکند.
بهطور علنی ،مدیران ورزشــی قوانینی را تبلیغ کردهاند که هدفش
کاهش دارایی باشگاههای برتر و ممانعت از مالکان ابرپولدار آنهاست
برای اینکه از ثروتشان استفاده کنند تا بر فوتبال تسلط پیدا کنند.
در خفا ،اینفانتینو گاهبهگاه خط مالیمتری را پیش گرفته است.
بررسی هزاران ســند مربوط به امور باشگاههای پیشروی فوتبال
نشــان میدهد که اینفانتینو درگیر چانهزنیهایی بوده که منجر به
این شــده که دو باشگاه از پولدارترین باشگاهها وقتی گرفتار مسائل
مربوط به اداره مالی بودهاند ،به توافقات مطلوبی دســت پیدا کنند.
این توافقات با بدنه کنترل مالی باشگاهها در مرجع مدیریتی فوتبال
اروپا یعنی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) ،این امکان را برای باشگاههای
منچستر یونایتد در بریتانیا و پاری سنژرمن در فرانسه به وجود آورد
که از شــدیدترین تحریمها که بالقوه شــامل ممنوعیت شرکت در
رقابتهاست ،معاف شوند.
اینفانتینوی  48ســاله در حال حاضر رئیس اتحادیه بینالمللی
فوتبال یا فیفا است که بدنه مدیریت جهانی فوتبال به شمار میرود.
او تا ســال  2016دبیرکل یوفا بود .از سال  ،2014نهادهای نظارتی
یوفا موافقت کردهاند که پاری ســنژرمن و منچستر سیتی بتوانند
قراردادهای اسپانسری خود را با ارزشی بسیار باالتر از سطحی ببندند
که ازســوی کارشناسان مستقلی که ارزیابان یوفا به خدمت درآورده
بودند ،توصیه شــده بود .اســناد نشــان میدهند که در مورد پاری
سنژرمن این قراردادها به صدها میلیون یورو و برای منچستر یونایتد
به دهها میلیون یورو میرسد.
اسناد «فوتبال لیکس» (لیکس در انگلیسی بهمعنی نشتکردهها)
که شامل ایمیلها ،قراردادها و هدایای مربوط به باشگاهها میشود،
به دســت نشریه آلمانی «اشپیگل» رســید و در همکاری با تعاونی
روزنامهنگاری تحقیقی اروپا که کنسرسیومی از رسانههای بینالمللی
است ،بهوســیله خبرگزاری رویترز مرور شد .این گنجینه اسناد که
بیشتر اوقات  10سال گذشته را در بر میگیرد ،شامل جزئیات قبال
رونشــده تحقیقات یوفا از امور مالی دو باشــگاه ،شرایط رسیدن به
توافقات و درگیر بودن اینفانتینو با مذاکرات در اینباره است.
باشگاه منچستر سیتی بخشی از گروه فوتبال سیتی است که مالک
اکثریت سهام آن ،شیخ منصور بن زاید آل نهیان ،برادر ناتنی حاکم
ابوظبی ،است .شیخ منصور معاون نخستوزیر امارات متحده عربی
است که یک امپراتوری فوتبال دارد که شامل باشگاههایی در ایاالت
متحده ،استرالیا و اروگوئه نیز میشود.
مالک پاری سنژرمن شرکت سرمایهگذاری ورزشی قطر است که
نهادی است با پشتیبانی دولت که بهوسیله امیر قطر ،شیخ تمیم بن

حمد آل ثانی ،بنیان گذاشته شده .کشور او در حال حاضر میلیاردها
دالر خرج آماده شدن برای میزبانی جام جهانی بعدی فوتبال در سال
 2022کرده است.
تحت قوانین «بازی منصفانه مالی» باشگاهها باید درآمدهای خود
را شــفاف سازند و بهطورکلی آن را با مخارج خود متعادل کنند .این
قوانین طراحی شــدهاند تا باشــگاهها را ترغیب کنند به اندازه دخل
خود خرج کنند و مانع شــوند که پولدارترین مالکان رقبای خود را
در هم شــکنند و رقابت پرهیجان را که هــواداران را جذب میکند
از بین ببرند .این نظارتها شــامل محدودیتی است در مخارجی که
باشگاهها میتوانند متحمل شوند .هدف این نظارتها در کنار دیگر
موارد ،ممانعت از این اســت که باشــگاهها وامهای کالن بگیرند یا
میزان نامحدودی پول از طریق قراردادهای اسپانسری پرطمطراق با
شرکتهایی که با مالکانشان در ارتباط هستند به دست بیاورند .بهطور
خالصه ،اسپانسرهای وابسته نباید بیشتر از نرخ بازاری برای حمایت از
یک باشگاه پول پرداخت کنند.
در مورد منچســتر سیتی و پاری ســنژرمن ،بدنه کنترل مالی
باشگاهها در یوفا که قوانین بازی منصفانه مالی را رصد میکند ،پذیرفته
بود که این دو باشگاه میتوانند درآمدهایی از اسپانسرهای اماراتی و
قطری دریافت کنند که خیلی بیشتر از ارزش بازاریای بود که طبق
گفته نهادهای ناظر ،بهوسیله متخصصان مستقل استخدامشده در
یوفا که به قراردادها ،توافقات و دیگر اسناد دسترسی داشتند ،تخمین
زده شده بود .اســناد نشان میدهد که نهادهای نظارتی یوفا به این

یکی از هواداران تیم
منچستر سیتی پرچم این
باشگاه را ژانویه سال 2018
در بریتانیا در این باشگاه در
شهر منچستر تکان میدهد.

کاسل بریان -لو
تام برگین
خبرنگاران تحقیقی رویترز

ترجمه :ساعد یزدانجو
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ورزش

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا
است که قبال دبیرکل یوفا
(اتحادیه فوتبال اروپا)
بوده است .این عکس سال
 2016در دفتر مرکزی فیفا در
زوریخ گرفته شده است.

2.8

میلیارد یورو
درآمد باشگاههای
فوتبال اروپا در
سال 1996
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نتیجه رسیده بودند که اسپانسرهای اصلی باشگاهها به مالکان آنها
ربط داشتند.
در رابطه با پاری سنژرمن ،بدنه کنترل مالی باشگاهها در یوفا به
این باشــگاه اجازه داده بود که ارزش قراداد اسپانسریاش با سازمان
گردشگری قطر که یک سازمان دولتی است ،ساالنه  100میلیون یورو
باشد .با وجود این ،اسناد نشان میدهند که متخصصان مستقل به بدنه
کنترلی مالی باشگاهها گفته بود ارزش بازاری اسپانسر شدن سازمان
گردشگری قطر تنها چند میلیون یورو یا کمتر از این است.
در ارتباط با منچستر سیتی ،بدنه کنترلی یوفا به باشگاه اجازه داده
بود درآمد از مجموع اسپانسرهای ابوظبی را سه برابر بیشتر از آنچه
کارشناسان مستقل گفت ه بودند این
قراردادهای اسپانسری ارزش دارند،
ثبت کنند ،یعنی حدود  20میلیون
پوند اضافه در هر سال.
این شــرایط کمــک کرد که
درآمد دو باشگاه افزایش پیدا کند
و در عین حال ،آنها قادر باشــند
قوانین یوفا را دربــاره محدودیت
مخارجی که باشــگاهها میتوانند
متحمل شــوند ،رعایت کنند .در
نتیجه ،این کار به دو باشگاه کمک
کرد که بیشتر از کارهای دیگری که میتوانستند انجام دهند ،دهها
میلیون برای بازیکنان خرج کنند.
پاری سنژرمن گفته است که رعایت قوانین بازی منصفانه مالی از
جانب او« ،سرمشق و نمونه» بوده است .معاون مدیرعامل باشگاه ،ژان-
کلود بالن ،نیز گفته است که از نظارتهای مالی استفاده نابجا میشود
و این نظارتها «ابزاری شده برای جلوگیری از پیروزی تازهواردها » در
تورنمنتهای برتر فوتبال اروپا و «جلوگیری از سرمایهگذاری آزادانه
سهامداران در کسبوکارهایشان».
منچستر سیتی در یک بیانیه اعالم کرده است« :ما هیچ توضیحی
درباره محتواهایی نمیدهیم که ادعا شده از پرسنل و افراد همکار گروه
فوتبال سیتی و باشگاه منچســتر سیتی هک یا دزدیده شده است.
تالش برای تخریب حسن شهرت این باشگاه سازماندهیشده و آشکار
است».
نه امیر قطر و نه شیخ منصور به درخواست برای توضیح در اینباره
پاسخی نداد هاند.
یوفا در بیانیهای گفته است که این سازمان و قوانین بازی منصفانه
مالیاش وجود دارند تا «به باشگاهها کمک کنند تا از نظر مالی باثبات
باشند و فراتر از دخل خود خرج نکنند و تنها بهعنوان آخرین راهحل
آنها را تحریم میکند» .این نهاد میگوید در میان مهمترین مسائلی
که در نظر میگیرد ،این مســئله وجود دارد که «فوتبال باشگاههای
اروپایی بهطورکلی خودکفا باشد».
یوفا افزوده است که قوانین بازی منصفانه مالی نسبتا تازه هستند
و اینکه در اولین موارد ،تصمیمها و تحریمها هم یوفا و هم باشگاهها
را به وادی ناشناختهای برده است .این نهاد افزوده است« :یوفا مطمئن
ی ظاهریای که ممکن است برای برخی به
اســت که هر ناهماهنگ 
چشــم بیاید ،حذف شده است چراکه این سیستم توسعه یافته و از
همه نظر سازگار شده است».
فیفا در واکنش به ســواالتی که به اینفانتینو مربوط میشــود،
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گفته اســت که هدف اصلی قوانین بازی منصفانه مالی این بوده که
«اســتانداردهای مدیریت مالی در فوتبال اروپا بهبود یابد ،بدهکاری
باشگاهها کم شود و به آنها کمک شود که به اتکای منابع خودشان
فعالیت کنند ،و بر این اساس ،بتوانند کسبوکارهایی باثبات و پایدار
باشــند ».فیفا گفت است که این قوانین «یک حکایت موفقیتآمیز
اقتصادی برای فوتبال اروپا بوده است».
طبق اســناد ،منچستر سیتی و پاری ســنژرمن پافشاری بدنه
کنترلی یوفا را بر اینکه اسپانســرها از کشــور مالکان این باشگاهها
به آنها ربط دارند ،نپذیرفته بودند .دو باشــگاه نیز این مسئله را که
ارزشگذاری اسپانسرشدنها بیش از اندازه شده بوده نپذیرفته بودند.
در آوریل سال  ،2014باشگاه منچستر سیتی در پاسخ به ناظران یوفا
گفته بود که ارزیابی یک کارشناس خارج از یوفا که برای بدنه کنترلی
این نهاد کار میکرد و دریافته بود این باشگاه با اسپانسرهای اصلی خود
ارتباط دارد ،حاوی «نتیجهگیریها و پافشاریهای پر از اشتباه است».
این مســائل طی رصدهای معمول یوفا از امور مالی باشــگاه باال
گرفت .توافقاتی که بدنه کنترلی یوفا در سال  2014با این دو باشگاه
انجام داد میگفت که هیچیک از دو باشــگاه خودشان قوانین یوفا را
نقض نکردهاند و اینکه هر دو باشــگاه موافق هستند که انکار این را
که امور مالیشــان از هزینههای قانونی احتمالی شانه خالی کردهاند
کنار بگذارند.
یوفــا در بیانیه خود میگوید« :در مواردی که باشــگاهها بیش از
اندازه خرج میکنند و دفاتر حسابرســی خود را فقط بهلطف تزریق
پول متعادل میکنند ،یک توافق بین دو طرف همیشه راهحلی است
که ترجیح داده میشــود .در چنین مواردی ،تمرکز بر محدود کردن
درآمدهایی است که از خارج فوتبال میآید».
اینفانتینو که یک چهره جذاب است ،بلندقد ،الغر و طاس ،مرتبا
با باشــگاههایی در تعامل بوده است که بر سر تبعیت از قوانین مالی
چانهزنی میکردند .در آوریل ســال  ،2014فران سوریانو ،مدیرعامل
منچستر سیتی ،در ایمیلی به همکارانش میگوید که او و اینفانتینو
پذیرفتهاند که منچستر سیتی و وکالی یوفا «مذاکراتی انجام دهند
برای رســیدن به توافقی که میتواند تاثیرگذار /بازدارنده باشــد اما
اثر شــدیدی روی کسبوکار باشگاه فوتبال منچستر سیتی نخواهد
داشت».
سوریانو به درخواست برای توضیح در اینباره پاسخ نداده است .فیفا
در پاسخ به سواالتی که به اینفانتینو مربوط است ،توضیحی نداده که
در تعامل با سوریانو چه چیزهایی رد و بدل شده است.
اسناد بهدستآمده دیدگاهی روشن را ارائه میکند از فعالیتهای
تجــاری افراد قدرتمند و بنگاههای پشــتگرم به دولتها در منطقه
خلیج فارس ،جایی که نظارت رســانهای محدود است و درحالیکه
سرمایهگذاریهایشان افزایش مییابد ،میزان تاثیرگذاریشان نیز در
بریتانیا ،اروپا و جاهایی دورتر شدت میگیرد .این اسناد شواهدی را
نیز به دست میدهد که میتواند یکی از بزرگترین کشمکشها را در
جهان فوتبال به وجود بیاورد.
رقبا مدعی شدهاند که این دو باشگاه از قرادادهای اسپانسری بیش
از میزان ارزششــان بهصورتی غیرمنصفانه بهرهمند شدهاند و یوفا را
تحت فشار گذاشتهاند .قدرت مالی منچستر سیتی و پاری سنژرمن
کمک کرده است که آنها در رأس لیگهای انگلستان و فرانسه قرار
ت برتر اروپا که لیگ قهرمانی یوفا باشد ،راه یابند.
بگیرند و به تورنمن 
رئیس لیگ فوتبال اسپانیا ،خاویر تباس ،سال گذشته ادعا کرد که

مالک پاری سنژرمن شرکت سرمایهگذاری ورزشی قطر است که نهادی است با پشتیبانی دولت
که بهوسیله امیر قطر ،شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ،بنیان گذاشته شده .کشور او در حال حاضر
میلیاردها دالر خرج آماده شدن برای میزبانی جام جهانی بعدی فوتبال در سال  2022کرده است.

منچستر سیتی و پاری سنژرمن «کمکهای دولتی» دریافت کردهاند
و «رقابتهای اروپا را تخریب کردهاند و تورم فزایندهای درست کردهاند
که صنعت فوتبال را بهصورتی که دیگر نشــود درســتش کرد نابود
میکنند» .ماه گذشته ،تباس در مصاحبه با رویترز دوباره تکرار کرد
قراردادهای اسپانسری از جانب هویتهایی که دولتها پشتیبانشان
هســتند و ارزششــان باالتر از ارزشهای بازاری اســت ،برای دیگر
باشگاهها زیانآور بوده است .او میگفت« :بحث بر سر تاثیری است که
این کار در تخریب بازار فوتبالیستها در رده فوتبال اروپا میگذارد».
منچستر سیتی و پاری سنژرمن این اتهامات را که سال گذشته
باال گرفت رده کردهاند و گفتهاند که این باشگاهها قوانین بازی منصفانه
مالی را رعایت کردهاند.
یکی از مقاماتی که با روند فعالیتهای یوفا آشناست ،تایید میکند
که کارشناسان مستقل در سال  2014به بدنه کنترلی یوفا گفته بودند
که ارزش بازاری اسپانســرهای اصلی خیلی کمتر از ارزشی است که
این دو باشگاه به آنها نسبت میدهند .این فرد میگوید اجازهدادن به
برخی باشگاهها برای اینکه با قوانین بازی کنند ،در نهایت به این معنی
است که هواداران معمولی که پول زیادی برای بلیت بازیها پرداخت
یبینند».
میکنند«،صدمهم 
JJبذل و بخشش قطر
دامنه دسترسی به فوتبال این ورزش را به یک غول مالی تبدیل
کرده اســت ،با سیل بودجههایی که از حق پخش تلویزیونی و نیز از
بلیتفروشی و دیگر منابع سرازیر میشود .طبق گزارشی که یوفا در
ژانویه اعالم کرده ،درآمدهای باشــگاههای اروپایی از سال  2000سه
برابر شده و به  18.5میلیارد یورو در سال  2016رسیده است .فوتبال
بزرگترین ورزش حرفهای آمریکا ،یعنی لیگ ملی فوتبال آمریکایی
را تحتالشعاع قرار داده است ،ورزشی که برخی تحلیلگران تخمین
میزنند ساالنه نزدیک به  14میلیارد دالر ( 11میلیارد یورو) درآمد
داشته باشد .محبوبیت این بازی اروپایی در ایاالت متحده که بناست
در ســال  2026میزبانی مشترک جام جهانی فیفا را انجام دهد ،در
حال افزایش است.
اما باشگاهها با هزینههای عظیمی مواجهاند ،بهخصوص برای خرید
ستارههای فوتبالیست که هزینههای ترانسفر آنها دهها میلیون یورو
اســت .هزینه ترانسفر پولی اســت که یک باشگاه به باشگاه دیگری
میدهد تا بازیکنی را از قراردادی که دارد آزاد کند تا آن بازیکن بتواند
باشگاهش را عوض کند .افزون بر هزینههای خرید باشگاهها ،هر ستاره
فوتبالیست میتواند دستمزدی را طلب کند که به صدها هزار یورو در
هفته میرسد.
بهدلیل اینکه باشگاهها زیر این هزینههای سنگین خرد میشوند،
یوفا در سال  2010قوانین بازی منصفانه مالی را ارائه کرد و در سال
 2013شــروع کرد به ارزیابی باشــگاهها .این قانون بهطور صریح از
باشــگاهها هزینههایشان را طلب میکند که از درآمدهایشان از حق
پخش تلویزیونی ،بلیتفروشی ،جوایز برنده شدن در رقابتها و جذب
اسپانسر فراتر نمیرود .از سال  2015به باشگاهها اجازه داده شد که
بیش از  30میلیون یورو طی سه فصل هزینه نکنند .این کار بر این
پایه استوار بود که باشگاهها نتوانستهاند خیلی راحت با وامهای کالن
یا کمک ازسوی مالکان ابرپولدار ،بودجه خود را تامین کنند .قبل از
آن ،وقتی یوفا این قانون را بهتدریج به اجرا میگذاشت ،باشگاهها اجازه
داشتند طی دو سال تا  45میلیون یورو پول خرج کنند.

هدف قانون این است که در بلندمدت رقابت صحیح را بین طیف
وسیعی از باشگاههای اروپایی حفظ کند.
اینفانتینو که در سوئیس متولد شده ،به هفت زبان ازجمله عربی
صحبت میکند و مدرک وکالت دارد .از وقتی که این سیاست جدید
ارائه شد ،او به حامی اصلی آن تبدیل شد .طبق گزارش وبسایت یوفا،
در اوایل سال  ،2014او به رسانههای خبری گفت که این قوانین برای
این طراحی شــده که فوتبال اروپا را از «مخارج حریصانه و بیفکرانه
و جنون مالی» حفظ کند .او به باشگاهها هشدار داده بود که سازمان
تحت مدیریتش «هراسی از اعمال معیارهای ضروری برای حفاظت از
این بازی و حفظ یکپارچگی رقابتهایش ندارد».
این قوانین از باشگاههایی که تمایل دارند در رقابتهای یوفا شرکت
کنند میخواهد که اطالعات امور مالی خود را برای نظارت ثبت کنند.
در ســال  ،2013بازوی نظارتی یوفا که بخشی از بدنه کنترل مالی
باشگاهها است ،شروع کرد به پرسیدن جزئیات حسابهای بانکیای
که بهوسیله منچستر سیتی و پاری سنژرمن ثبت شده بود.
در مورد پاری ســنژرمن ،مسئله اصلی ارتباط این باشگاه بود با
ســازمان گردشــگری قطر که یک آژانس دولتی بود .طبق قرارداد
اسپانسری بین این سازمان و باشگاه ،سازمان گردشگری موافقت کرده
بود که طی پنج سال بر اساس اهمیت تورنمنتها ،بین  700میلیون
تا  1.25میلیارد یورو به باشگاه بدهد.
مطابق قوانین بازی منصفانه مالی ،آنچه اهمیت داشت این بود که
آیا سازمان گردشگری قطر یک نهاد «در ارتباط» با مالک باشگاه بود

18.5
میلیارد یورو
درآمد باشگاههای
فوتبال اروپا در
سال 2016

توضیحات درباره اسناد و منابع آنها
اطالعاتی که در گزارش رویترز درباره فوتبال بر آنها تکیه شده از کوهی از قراردادها ،ارائهها ،ایمیلها و
دیگر موادی به دست آمده که مربوط به باشگاههای پیشروی فوتبال بوده که به دست مجله خبری آلمانی
«اشــپیگل» رسیده است .این مجله دسترسی به این اســناد را با رویترز و دهها درگاه رسانهای دیگر که با
تعاونی روزنامهنگاران تحقیقی اروپا همکاری میکنند به اشتراک گذاشت .این مواد خام از منبعی به دست
آمده که مجله اشپیگل او را فقط با نام کوچک «جان» معرفی میکند .جان در پاسخ به سوالی که از طریق
اشپیگل مطرح شد ،گفت که در پرتقال است .او از ارائه جزئیات شخصی درباره خود ازجمله اینکه در حال
حاضر کجاست یا سمتش چیست امتناع کرد .جان میگوید که از اواخر سال  ،2015ترابایتها اطالعات «از
منابع مختلفی» به دست آورده و نمیداند که مبدأ دقیق آنها کجا بوده است .او اضافه میکند که هرگز این
اطالعات را از هککردن یا ســرقت به دست نیاورده و نه او و نه همکارانش ارتباطی با هیچ موسسه دولتی
ندارند .او میگوید« :ما کامال مستقل از هر سازمان دولتی یا خصوصی هستیم ».شخصی که با روندهای یوفا
آشنا بود محتوای برخی از اسناد را وقتی که بهوسیله رویترز برای او تشریح شد ،تایید کرد .جان منبع اولین
اطالعات فاششده معروف به «فوتبال لیکس» بود که تعاونی روزنامهنگاران تحقیقی اروپا آن را گزارش کرد،
پروژهای که انتشارش از دسامبر  2016شروع شد .در آن زمان ،اشپیگل گفت جان که خودش را یک طرفدار
معمولی فوتبال میبیند این کار را کرده تا به این ترتیب ،اسناد فوتبال لیکس جنبههای پنهانی را که بهوسیله
پول برخی نهادها به آنها دمیده میشود بفهمند .در کنار دیگر مسائل ،این پروژه رو میکند که چطور برخی
از پولدارترین و برجستهترین چهرهها در ورزش ،با هدایتکردن برخی از درآمدهای خود به خارج از کشور از
دادن مالیات فرار میکنند و از پارلمان اروپا میخواهد که از نمایندگان بدنه فوتبال اروپا درباره چنین حرکاتی
سوال بپرسند .آخرین اسناد این پروژه نشاندهنده نگاه افراد و سازمانهای ثروتمند حوزه خلیج فارس است،
کسانی که بیشازپیش به افرادی تاثیرگذار در فوتبال و دیگر کسبوکارهای اروپا تبدیل شدهاند .و فراتر از
این مسئله ،نگاهی انداختهاند به ذات جریانهای مالی عظیم از طریق برخی از باشگاههای پیشرو و راه ناهموار
مقامات فوتبال که با خواستههای قوانین حوزه ورزش درگیر هستند.
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ورزش

یوفا قوانینی را طراحی کرده
بود که باشگاهها با وامهای
کالن یا مالکان ابرپولدار
خود ،بودجه فوتبال را از
بیرون باشگاهها تامین
نکنند .این عکس دفتر
مرکزی یوفا در شهر نیون
سوئیس است.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی،
در یک بازی در قطر .او
شرکتی را تاسیس کرده که
مالک باشگاه فرانسوی پاری
سنژرمن است.

100

ن معنی بود که باشگاه میتواند
یا نه .اگر اینطور بود ،قوانین یوفا به ای 
تنها ارزش بازاری قرارداد را در ارزیابیهای قانون بازی منصفانه مالی
اظهار کند.
بازرســان یوفا به این نتیجه رسیده بودند که سازمان گردشگری
دولت دارای ارتباط با مالک باشگاه است چون سهام اکثریتی شرکتی
که مالک باشگاه پاری سنژرمن است ،یعنی شرکت سرمایهگذاری
ورزشی قطر ،متعلق به بازوی دیگری از دولت قطر ،وزارت امور مالی
این کشور ،است.
بازرسان پیشنویسی از یک گزارش بازدید مقدماتی تهیه کردند
که تاریخش  16آوریل  2014بود و برای بازوی بازرسی بدنه کنترل
مالی باشــگاهها تهیه شــده بود .این گزارش میگفت کــه قرارداد
اسپانسری سازمان گردشگری قطر بهاندازه زیادی عظیم نشان داده
شده اســت .رویترز قادر نبود که مشخص کند آیا یک نسخه نهایی
این گزارش تهیه شــد یا نه .پیشنویس گزارش میگفت که حقوق
اسپانسریای که دریافت شده بود
«بخش کوچکی» از ارزش قرارداد
 200میلیــون دالریای بــود که
سازمان گردشــگری قطر در آن
سال تا اواسط سال  2013در پاری
سنژرمن خرج کرده بود.
آن گزارش پیشنویس بهنقل
از کارشناســان خارجــی که در
آن زمــان قرارداد اسپانســری را
ارزشگذاری کرده بودند ،میگفت
که قرارداد  3میلیون یورو در سال
یا کمتر میارزد .یکی از مشاوران
متخصص شرکت «اوکتاگون» بود
که یک شرکت مشــاوره بازاریابی
و اسپانســری ورزشــی است که
دفتر مرکزیاش در ایاالت متحده
اســت و در سرتاســر جهان دفتر
دارد .اوکتاگون در گزارشش برای
بازرسان یوفا اشــاره کرده بود که
قرارداد ســازمان گردشگری قطر
نگفتــه بود که عالمــت این نهاد
گردشگری برند خود را روی پیراهنهای بازیکنان نشان دهد  -حق
اسپانسریای که شرکتها معموال بیشترین پول را بابت آن پرداخت
میکنند .با وجود این ،بر اساس گزارش اوکتاگون ،چیدمان اقتصادی
با سازمان گردشگری قطر «با فاصله زیاد پرسودترین توافق تجاری در
فوتبال اروپا» بود.
شرکت اوکتاگون در جواب درخواست برای توضیح در اینباره گفت
که از یوفا درباره مسئله سوال شود .یوفا نیز درباره گزارش اوکتاگون
توضیحی نداد.
نظر بازرسان یوفا این بود که وقتی پاری سنژرمن از نظر قوانین
بازی منصفانه مالی بازرسی میشود نباید تمام پول اسپانسری سازمان
گردشگری را برای این باشگاه منظور کرد .اما بر اساس اسناد ارائهشده
پاری سنژرمن ،باشگاه بدون این پول خرجهایی انجام داده است که
آن را با این خطر مواجه میکند که بهدلیل نقض قوانین از مسابقات
منع شود.
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پیشنویس گزارش بازرســان یوفا نتیجه میگرفت که «شواهد
نشــان میدهد که توافق سازمان گردشگری قطر با پاری سنژرمن
غرضورزانه بوده و قصد داشــته بر بیطرفی غلبه کند .این گزارش
میافزاید که این قرارداد «شاید ویژگیهایی از یک قرارداد اسپانسری را
داشته باشد ...با اینحال ،هدف اصلی توافق سازمان گردشگری قطر و
پاری سنژرمن این است که از طریق سازمان گردشگری قطر راههای
مالیای برای باشگاه درست کند تا باشگاه بتواند بازیکنان را تصاحب
کند».
بر اساس گزارش پیشنویس ،پیش از این توافق اسپانسری «هیچ
مذاکرات تجاری معنیداری (یا مســلما هر مذاکرهای از هر نوعی)»
انجام نشده است.
معاون مدیرعامل باشگاه ،بالن ،به سوالی در ماه گذشته درباره روش
ارزشگذاری قرارداد از سوی یوفا و اوکتاگون جوابی نداد چون قرارداد
با سازمان گردشگری قطر بیشــتر از اینکه یک قرارداد اسپانسری
سنتی باشد ،یک توافق «برندسازی ملی» برای تبلیغ این کشور بود.
پیشنویس گزارش بازرسان یوفا توصیه میکرد که اگر بازرسان
نتوانند به یک مصالحه با باشگاه برسند« ،اتاق داوری یوفا» باید پاری
ســنژرمن را به رعایت مقررات وادار کند و این باشگاه را در معرض
تنبیهاتی قرار دهد« ،ازجمله احتمال اخراج از رقابتهای آینده یوفا».
چنین حرکتی در ایاالت متحده رخ داد و یکی از بزرگترین تیمهای
فوتبال آمریکایی این کشــور از رقابتهای پلیآف و سوپر بال فصل
گذشته کنار گذاشته شد.
تا اوایل سال  ،2014اینفانتینو درگیر شده بود و در نقش َحکم بین
باشگاه و بدنه کنترل مالی باشگاهها در یوفا عمل میکرد.
در ماه ســپتامبر از اینفانتینو پرسیده شــد که آیا او ممکن بوده
سفتوســخت با باشگاههایی مثل پاری ســنژرمن بر سر مقررات
بازی منصفانه مالی برخورد کرده باشد و اینفانتینو گفت که او کمک
کرده مقررات را ارائه کند اما آنها را اجرایی نکرده است .او به رویترز
گفت« :خوشحالم که ما این مقررات را ارائه کردیم .من سفتوسخت
یا آســانگیر نبودم .ما بدنهای داریم که تصمیمات را در این زمینه
میگیرد ...من درگیر مفهوم ،قوانین و امثال این موضوعات بودم».
فیفا در بیانیه خود گفت که مدیریت یوفا  -که در آن زمان شامل
اینفانتینو در مقام دبیرکل هم میشد  -میتواند از بدنه کنترل مالی
باشــگاهها کمک بگیرد .فیفا در بیانیه خود میآورد« :این کمکها
ممکن اســت شــامل بحثها ،جلسهها و دســتیاریها باشد برای
پیداکردن راهحلها و دیگر تعامالتی که میتواند به بدنه کنترل مالی
باشگاهها در یوفا یاری رساند تا کار خودش را انجام بدهد ».این نهاد
اضافه میکند« :با وجود این ،بدنه کنترل مالی باشگاهها مسئول تمام
تصمیمات خودش است».
یوفا همچنین میگوید که بدنه کنترل مالی باشگاههایش مسئول
نظارت بر قوانین بازی منصفانه مالی اســت و «یک هویت مستقل»
اســت .این نهاد میگوید کــه مدیریت یوفا تامینکننــده نیروها،
زیرســاختها و حمایت مدیریتی بدنه کنترل مالی باشگاهها است و
«مثل یک میانجی بین مراکز مختلف» عمل میکند اما آن توافق و
مصالحه حاصل مذاکرات بین بازرسان بدنه کنترل مالی باشگاهها و
باشگاههایی بوده که درباره آنها نگرانی وجود داشته است .بدنه کنترل
مالی باشگاهها در یوفا میگوید بهدلیل محرمانه بودن نمیتواند چیزی
از مذاکرات بگوید.
در مصالحه محرمانه انتهای سال  ،2014بدنه کنترل مالی باشگاهها

طبق گزارش رئیس بازرسان یوفا ،بازوی بازرسی یوفا تعیین کرد که منچستر سیتی طی دو سال منتهی به  31می  ،2013یعنی وقتی که باشگاه اسناد مورد نیاز را ازجمله
قضاوت درباره ارزشهای بازاری قراردادهای اصلی اسپانسری را که بهوسیله متخصصان تعیین شده بود به بازرسان داده بود ،حدود  233میلیون یورو در باشگاه خرج کرده
بوده است .این گزارش میگفت که این میزان مخارج  188میلیون یورو بیشتر از میزان مجاز طبق قوانین یوفا بوده است.

در یوفا در ارزیابیهای خود درباره بازی منصفانه مالی ،موافقت کرد
که اگر بندهایی از قرارداد اصالح شود پاری سنژرمن میتواند ساالنه
 100میلیون یورو از قرارداد با سازمان گردشگری قطر بگیرد .با اینکه
این رقم کمتر از میزانی بود که در قرارداد با ســازمان گردشــگری
قطر آمده بود اما همچنان خیلی بیشــتر از ارزش بازاریای بود که
کارشناسان مستقل یوفا برای این قرارداد تعیین کرده بودند.
بندهای اصالحی این قرارداد بهطور علنی اعالم نشد ،نه از جانب
یوفا و نه باشــگاه .در عوض ،یوفا اعالم کرد که باشگاه موافقت کرده
اســت تا سال مالی منتهی به سال  ،2016مخارج خود را تا اندازهای
که قوانین یوفا رعایت بشود در زمینه خرید بازیکنان محدود کند و
کاهش هزینههای خود را عملی کند .بدنه کنترلی یوفا نیز جریمهای
را برای باشگاه تعیین کرد اما گفت که اگر باشگاه معیارهای مشخصی
را رعایت کند ازجمله محدودیت در مخارج و خرید بازیکنان ،بیشتر
این جریمه برگردانده خواهد شد .در سال  ،2017یوفا گفت که پاری
سنژرمن خواســتهها را برآورده کرده و موارد این مصالحه را عملی
کرده است.
یوفا در اعالمیه ســال  2014گفته بود که دریافته است «ارزش
قرارداد با ســازمان گردشــگری قطر بهطور چشمگیری کمتر از آن
چیزی است که باشگاه آن را ثبت کرده» .اما این اعالمیه نگفته بود که
ارزش این قرارداد چقدر بوده اســت ،و نیز اشاره نکرده بود که میزان
ارزش باالتری که کارشناسان مستقل برای قرارداد تعیین کرده بودند
چقدر بیشتر از ارزش واقعی آن بوده است.
حامیان این توافق عمدتا در داخل یوفا نبودند .در هفتههای پیش
از زمانی که این توافق امضا شود ،برایان کوئین ،یک مقام ارشد بانک
مرکزی انگلستان و رئیس سابق هیئتمدیره یکی از باشگاه فوتبال،
از مقام خود بهعنوان رئیس بازرســان یوفــا کنارهگیری کرد .طبق
گفتههــای افراد نزدیک به این ماجرا ،کوئین به همکاران خود گفته
بود که نمیتواند مصالحه با پاری سنژرمن را تایید کند چون او با در
نظر گرفتن اصل ماجرا ،آن را «بیش از اندازه آســانگیرانه» میداند.
در عوض ،این مصالحه بهوسیله رئیس جدید بازرسان یوفا تایید شد.
کوئین تا اواسط سال  2015در مقام عضو اتاق بازرسی یوفا باقی ماند.
JJپولهای ابوظبی
منچستر سیتی سالیان سال زیر سایه رقیب موفقتر شهر خود،
منچستر یونایتد ،بازی میکرد و برای باقیماندن در لیگ برتر فوتبال
بریتانیا مشکل داشت .سپس در سال  ،2008شیخ منصور از امارات
متحده عربی کنترل منچســتر سیتی را به دســت آورد و شروع به
متحولکردن آن کرد .این باشگاه با بازیکنان ستاره گرانقیمت جدید،
طی دهه گذشته سه بار عنوان قهرمان لیگ برتر را از آن خود کرد.
بعد اینکه قوانین بازی منصفانه مالی به اجرا گذاشــته شد ،یوفا
شــروع کرد به رصد دائم امور مالی باشگاهها .این نهاد این گزینه را
انتخاب کرد که از نزدیکتر ،هم منچستر سیتی و هم پاری سنژرمن
را زیر نظر بگیرد.
طبق دیدگاه گزارش مقدماتیای که اتاق بازرسی بدنه کنترل مالی
باشــگاهها در یوفا ارائه کرد ،شیخ منصور «تاثیر چشمگیری» بر دو
اسپانسر منچستر ســیتی که اهل ابوظبی بودند داشت .این گزارش
دریافته بود که میزان پولی که این دو اسپانسر به باشگاه پرداخته بودند
سه برابر ارزش بازی قرارداد آنها بوده است.
طبق گزارش رئیس بازرسان یوفا ،بازوی بازرسی یوفا تعیین کرد

که منچستر سیتی طی دو سال منتهی به  31می  ،2013یعنی وقتی
که باشگاه اسناد مورد نیاز را ازجمله قضاوت درباره ارزشهای بازاری
قراردادهای اصلی اسپانسری را که بهوسیله متخصصان تعیین شده بود
به بازرســان داده بود ،حدود  233میلیون یورو در باشگاه خرج کرده
بوده اســت .این گزارش میگفت که این میزان مخارج  188میلیون
یورو بیشتر از میزان مجاز طبق قوانین یوفا بوده است.
مثل مورد پاری سنژرمن ،گزارش توصیه میکرد که اتاق داوری
که یک بدنه کنترلی در یوفا است ،باید منچستر سیتی را بابت زیر پا
گذاشتن قانون جریمه کند و تنبیهاتی را برای آن در نظر بگیرد که
شــامل منع احتمالی از شرکت در رقابتهای یوفا هم میشود ،مگر
اینکه باشگاه به مصالحهای با بازرسان برسد.
منچستر سیتی به بازرسان یوفا گفت که ادعاها را رد میکند درباره
اینکه اسپانســرهای اهل ابوظبی در ارتباط با این باشگاه هستند یا
اسپانســرها بیش از ارزش قراردادها پول دادهاند .باشگاه در پاسخی
که آوریل  2014به بازرســان یوفا
داد گفــت به قوانین پایبند بوده و
«تفسیر بهخوبی معتبر و درستی از
نظارتها را برداشت کرده است».
اینفانتینو درگیر میانجیگری
برای رسیدن به یک مصالحه بود.
او در  8مــی  2014جلســ های با
مدیرعامل باشــگاه ،فران سوریانو،
داشت برای آنچه سوریانو در یک
ایمیل تحت عنوان «یک جلســه
مخفی در لنــدن بهمنظور تالش
برای رســیدن به توافــق نهایی»
توصیف کرده اســت .سوریانو به
درخواست برای توضیح در اینباره
جوابی نداد.
روشــن نیســت که دقیقا چه
چیزی پیش آمد .اما متعاقب آن،
بدنه کنترل مالی باشگاهها توافق
ش از اندازه
پیشنهادی را بهدلیل بی 
سخاوتمندانه بودن برای منچستر
سیتی رد کرد.
اینفانتینو در  12می  2014به رئیس هیئتمدیره منچستر سیتی،
خالدون آل مبارک ،مینویسد« :متاسفانه مطلع شدهام که اتاق بازرسی
به این نتیجه رسیده است که هنوز فاصله زیادی بین آنها و رسیدن به
یک مصالحه وجود دارد .من از این امر خیلی متاسفم».
با اینحال ،چهار روز بعد یک توافق به ثمر رسید .منچستر سیتی
همه آنچه را که میخواست به دست نیاورد .با وجود این ،طبق توافق
بر ســر مصالحه نهایی ،بدنه کنترل مالی باشگاهها در یوفا پذیرفت
که منچســتر سیتی در سال  2014و دو ســال بعد از آن ،میتواند
قراردادهای اسپانسریای با دو اسپانسر اماراتی داشته باشد با ارزش
ساالنه  26میلیون یورو بیشــتر از «ارزش منصفانه»ای که بهوسیله
کارشناسان مشاور یوفا تعیین شده است.

نیمار داسیلوا سانتوز که
بهطور خالصه «نیمار»
نامیده میشود ،با 220
میلیون یورو (نزدیک به 250
میلیون دالر) در سال 2017
بهوسیله باشگاه
پاری سنژرمن خریده شد.

هواداران باشگاه
پاری سنژرمن پرچم این
باشگاه را در اوت  2018به
اهتزاز درآوردهاند.

JJآخرین کندوکاو
موضع ســخاوتمندانه یوفا نسبت به پاری سنژرمن در سالهای
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ورزش

ن  -کلود بالن ،معاون
ژا 
مدیرعامل باشگاه فوتبال
پاری سنژرمن میگوید
که حمایت باشگاه از سوی
سازمان گردشگری قطر،
یک عمل معمولی جذب
اسپانسر نیست و هدفش
«برندسازی یک کشور»
است .این عکس او را در
سال  2013نشان میدهد که
در حال ورود به وزارت کشور
در پاریس است.

رئیس هیئتمدیره باشگاه
فوتبال منچستر سیتی،
خالدون آل مبارک ،در
سمت چپ و مدیرعامل این
باشگاه ،فران سوریانو ،در
سمت راست در استادیوم
این باشگاه در سپتامبر سال
.2017

102

اخیر ادامه پیدا کرده اســت .طبق اسناد ،در سال  2015یوفا دوباره
اذعان کرد که باشــگاه میتواند ساالنه  100میلیون یورو از سازمان
گردشــگری قطر درآمد داشته باشــد .قرارداد بین باشگاه و سازمان
گردشــگری از کمتر از  10صفحه به بیش از  60صفحه وسعت پیدا
کرد اما پاری ســنژرمن همچنان حق ســازمان گردشگری قطر را
برای نشــاندادن نامش روی پیراهن بازیکنان به رسمیت نشناخت.
بر اساس دیدگاهی که بدنه کنترلی یوفا بهوسیله متخصصان مستقل
ارائه کرد ،این نوع از برندینگ معموال اسپانسری را به بیش از ساالنه
 10میلیون یورو میرساند .باشگاههای دیگر چنین بختی نداشتهاند.
از سال  ،2015بدنه کنترلی یوفا بهطور موقت سه باشگاه کوچکتر را
بهدلیل زیر پا گذاشتن قوانین بازی منصفانه مالی که مربوط به گزارش
هزینههای خارج از اندازه بوده ،از بازی منع کرده است .یکی از آنها
تیم دینامو مســکو از روسیه بوده که در سال  2015ب هخاطر رعایت
نکردن مقررات مالی ،از لیگ قهرمانی یوفا کنار گذاشته شد.
ســهام کنترلی این باشگاه در
آن موقع متعلق به ویتیبی بوده
که یک بانک روســی است .طبق
مقرراتــی که بدنه کنتــرل مالی
باشــگاهها در یوفا منتشــر کرده،
بازرسان گفته بودند که یک قرارداد
اسپانســری باشــگاه با این بانک
مربوط به یکی از طرفهای باشگاه
اســت و بنابراین قــرارداد باید بر
اساس ارزش بازی آن ارزشگذاری
شــود .یــک گــزارش تخصصی
میگفــت که ارزش ایــن قرارداد
بیش از ســاالنه  80میلیون یورو
کمتر از ارزشی اعالم شده بود که
قرارداد اسپانسری در بازار داشت.
بدنه کنترل مالی باشگاهها گفت
که این قرارداد باید با ارزش بازاری
ثبت شــود تا بتواند قوانین بازی
منصفانه مالی را رعایت کند .باشگاه
اطاعت کرد .این کار به این معنی
بود که باشگاه طی سه سال تا سال
 ،2014هزینههای خود را بسیار باالتر از سطحی اعالم کرده بود که
تحت قوانین بازی منصفانه مالی اجازه داشت ثبت کند.
دینامو مسکو به درخواست برای توضیح در اینباره جواب نداد.
دو باشــگاه دیگر ،شــامل آ اس رم و اینترمیــان ،در بیانیهها و
مصاحبههای مطبوعاتی خود گفتهاند با معیارهای مختلف ازجمله
فروش بازیکنان ،قوانین بازی منصفانه مالی را رعایت کردهاند .این کار
آنهــا را با خطر باال و پایین رفتن عملکرد مواجــه کرد .آ اس رم و
اینترمیالن به درخواست برای توضیح در اینباره جواب ندادند.
در این میان ،پاری ســنژرمن و منچســتر ســیتی به تصاحب
اســتعدادهای برتر با قیمتهای باال ادامه دادند ،طبق آماری که یوفا
منتشــر کرده ،بیش از یک میلیارد یورو در قالــب کل قراردادهای
بازیکنان از زمان مصالحه با بدنه کنترلی یوفا خرج کردهاند .در سال
 ،2017پاری سنژرمن به یک ولخرجی تابستانی دست زد که شامل
امضای قرارداد با نیمار مشــهور بــه ارزش  222میلیون یورو (256
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میلیون دالر) بود که رکوردشکنی به حساب میآمد.
این اتفاق باعث برخی نارضایتیها در عرصه ورزش شــد ازجمله
اللیگا در اســپانیا که از یوفا خواســت دوباره از این باشگاه فرانسوی
تحقیق و بازرســی کند .در اواخر سال  ،2017یوفا اعالم کرد که یک
بازرسی جدید را در قالب بخشی از نظارتهای قوانین بازی منصفانه
مالی ،از پاری سنژرمن آغاز کرده است.
ریختوپاش پول به داخل پاری ســنژرمن از سوی اسپانسرهای
قطری ادامه یافته بود .دوباره ،شــرکت مشاوره ورزشی اوکتاگون در
ایفای نقش کارشناس مستقل ،به این نتیجه رسید که اندازه قرارداد
سازمان گردشگری قطر ارزشی بسیار بیشتر از نرخ بازاری آن است.
اوکتاگون در گزارشی در ژانویه  ،2018گفته که تخمین میزند ارزش
بازاری قرارداد اسپانسری با سازمان گردشگری قطر برای سال منتهی
به اواسط سال « ،2017تقریبا  5.5میلیون یورو باشد».
اوکتاگون افزود« :با در نظر گرفتن طبیعت داراییهای اسپانسری،
ما نمیتوانیم هر ارزشگذاری باالتــری را برای فصل  2017-18در
نظربگیریم».
با اینحال ،طبق قرارداد اسپانسری بازبینیشده ،سازمان گردشگری
قطر توافق کرده است که ســاالنه به پاری سنژرمن دستکم 145
میلیون یورو بپردازد.
در  13ژوئن امسال ( ،)2018یوفا اعالم کرد که تحقیقات در اینباره
را به پایان رسانده است .این نهاد گفت که پیرو بازبینی گروه تحقیق
در بدنه کنترل مالی باشگاهها ،این باشگاه «تعدیلهای چشمگیری از
نظر ارزش قراردادها» در قراردادهای اسپانسری مختلفش انجام داده
اما روشن نکرد که این تعدیل چقدر بوده است .یوفا گفت در نتیجه این
تعدیلها ،نتایج مالی بهدستآمده در پاری سنژرمن برای سالهای
مالی منتهی به  2016 ،2015و  2017طبق قانون بوده است.
پاری ســنژرمن میگفت که اتاق بازرســی یوفا میخواست که
باشگاه درآمدهای ثبتشــده از قرارداد با سازمان گردشگری قطر را
ساالنه بین  50تا  60میلیون یورو برای سال منتهی به اواسط 2017
و اواســط  2018کاهش دهد که باشگاه را مجبور میکرد بازیکنانی
را بفروشد تا بتواند مقررات را رعایت کند .باشگاه همچنین میگفت
که بازرسان یوفا طبق قانون گفته بودند که پاری سنژرمن نمیتواند
از اواســط سال  ،2019از قرارداد با سازمان گردشگری قطر درآمدی
داشته باشد.
ســپس در اوایل ژوئیه امسال ( ،)2018یوفا گفت که رئیس بدنه
بازرســی این نهاد از اتاق داوری یوفا خواسته است که تصمیمات در
رابطه با تحقیقات از پاری سنژرمن را از نزدیک بازبینی کند .و در اوایل
سپتامبر ،یوفا اعالم کرد که مورد پاری سنژرمن را برای «تحقیقات
بیشتر» به بدنه کنترل مالی باشگاهها ارجاع داده است.
یوفا مستقیما به سوال درباره آخرین تحقیقات در اینباره جوابی
نداده اســت .با اینحال ،در بیانیهاش گفته است از چگونگی رعایت
مقررات و نتایجی که گرفته «بسیار خرسند» است .این نهاد به این
نکته اشــاره کرده اســت که از وقتی بازی منصفانه مالی ارائه شده،
پیشرفتهایی در امور مالی باشگاههای فوتبال اروپا حاصل شده و این
باشگاهها از رکورد ضرردهی  1.7میلیارد یورویی در سال مالی 2011
به سود  600میلیون یورویی در سال  2017رسیده است.
یوفا گفته است« :هیچ نظامی کامل نیست اما کل سیستم بازی
منصفانه مالی از زمان ارائهاش در سال  ،2010بیشازپیش از فوتبال
اروپا در مقابل مشکالت مالی حفاظت کرده است».

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

استانی سردسیر با کشاورزی و معدنکاری پررونق
اغلب روی و سرب ایران در زنجان استخراج میشود

استان زنجان  8شهر دارد و شهرستانهای آن شامل
زنجان ،طارم ،ماهنشــان ،خدابنده ،ایجــرود ،ابهر،
ساعد یزدانجو
خرمدره و سلطانیه هســتند .قزوین در سال ۱۳۷۳
دبیر بخش ایرانزمین
از اســتان زنجان جدا شد و به استان تهران پیوست،
و در ســال  ۱۳۷۶به استان قزوین تبدیل شد .تنوع آبوهوایی این منطقه موجب
ایجاد گونههای متفاوتی از زندگی جانوری شــد ه است .وجود گونههای متفاوتی از
حیوانات وحشی و پرندگان مهاجر و جانوران آبزی گردشگران بسیاری را در مواقعی
که شکار مجاز است به این منطقه جذب میکند .بهدلیل شرایط کوهستانی این ناحیه
بوهوای استان کوهستانی با
و تاثیرات جریانات جوی مرطوب شمال غربی و غربی ،آ 
زمستانی بسیار سرد و برفی و تابستانی دلپذیر و فصول بهار و تابستان بهترین زمان
برای گذراندن اوقات فراغت است.
نرخ بیکاری در اســتان زنجان براســاس آمار اشتغال بهار  97در مرکز آمار8.2 ،

دودکش جنی در ماهنشان استان زنجان

درصد بوده که البته بیکاری جوانها بیشتر از این میزان و در حدود آمار رسمی 20.2
درصد بیکاری اســت .کشاورزی در بهار امســال حدود  32.4درصد اشتغال استان
زنجان را تشکیل میداده و سهم حوزه صنعت و خدمات بهترتیب در این دوره زمانی
 32.3و  35.3درصد بوده اســت .با اینحال ،سهم اشتغال در بخشهای کشاورزی،
صنعت و خدمات در سطح کشور بهترتیب بهاندازه  31.2 ،18.7و  50.1درصد بوده
است .از این آمار میتوان به این نتیجه رسید که توسعه اقتصادی در استان زنجان
متناسب با روند کشوری پیش نرفته و بهخصوص در بخش خدمات ،توسعه چندان
زیادی ایجاد نشده و برای همین است که سهم بخش خدمات در کل اشتغال استان
با میانگین کشور اختالف فاحش دارد.
همچنین سهم تولید ناخالص داخلی استان زنجان از تولید ناخالص داخلی کشور،
کمی بیش از یک درصد بوده است .با وجود این ،میزان افزایش تولید ناخالص داخلی
استان از ابتدای دهه  90حدود  2.4درصد رشد داشته که نتوانسته سهم این استان

ایرانزمـین

استان زنجان با
توجه به شرایط
اقلیمی از نظر
قابلیت کشاورزی
از شرایط متوسط
کشوری وضعیت
بهتری را داراست
و متوسط مقدار
کاربری اراضی
کشاورزی استان
نسبتبهمیانگین
کشور بیشتر است،
به طوریکه در
حدود 3میلیون تن
انواع محصوالت
کشاورزی در
استان زنجان
تولید میشود
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را در تولید ناخالص داخلی کشور تغییر دهد .در سال  ،93طبق آمار
ســازمان برنامه ســهم خدمات  43.7درصد تولید ناخالص داخلی
غیرنفتی این اســتان بوده و بخش کشاورزی  26.6و همچنین سهم
صنعت و معدن  19درصد بوده اســت .این آمار نشان میدهد که در
بخش صنعت و معدن نیز توسعهای که از استان زنجان انتظار میرود
هنوز محقق نشــده است .سرانه تولید ناخالص داخلی استان زنجان
تقریبا در حد وسط رتبهبندی این سرانه در کشور است و البته چند پله
از رتبه وسط باالتر هم قرار دارد ،بهترتیبی که در سال  93سرانه تولید
ناخالص داخلی زنجان از  13استان کمتر و از  17استان بیشتر بود.
JJکانال ارتباطی با اروپا
استان زنجان در یکی از مناطق جغرافیایی قرار گرفته که بهخوبی
میتواند حلقه اتصال بین ایران و ترکیه و کشورهای اروپایی باشد .به
همین دلیل ،سرمایهگذاری در راه و حملونقل در این استان بسیار
الزم و حیاتی است .در سال  ،94طبق اعالم سازمان برنامه و استانداری
زنجان ،این استان بیش از  5600کیلومتر راه داشت .بهجز شهرهای
ابهر ،خرمدره ،زنجان و سلطانیه که در مسیر تردد جاده ترانزیتی تهران
 تبریز و اروپا واقع شدهاند ،سایر شهرهای استان جاده آزادراه ندارند.از ســوی دیگر ،با توجه به باال بودن شاخص ضریب ایمنی و امکانات
جادهای آزادراهها و بزرگراهها ،کمبود این نوع جادهها در سطح استان
زنجان ملموس است .مطالعه کارشناسی سازمان برنامه نشان میدهد
که با توجه به وسعت نسبتا زیاد استان زنجان و مهمتر از آن ،از لحاظ
موقعیت ویژه و خاص آن در ســطوح ملی ،منطقهای و فرامنطقهای،
وجود فقط حدود  340کیلومتر راه اصلی در سطح این استان چندان
قابلتوجیه نیست و الزم است این نوع راهها گسترش یابند.
در سال  ،1394استان زنجان مجموعا  230کیلومتر خط راهآهن
داشت .از این میزان 86 ،درصد جزو خطوط اصلی راهآهن و  14درصد
هم مربوط به خطوط فرعی یا مانوری از نوع صنعتی و تجاری است.
در سالهای گذاشته توسعه راهآهن چندان پررنگ نبوده که با توجه به
نیاز معادن به خطوط ریلی ،این توسعهنیافتگی یکی از مشکالت حوزه
حملونقل استان به شمار میرود.
منطقه زنجان میتواند مبدأ صادراتی کشور نیز باشد .البته میزان
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صادرات از زنجان چندان زیاد نبوده و در سال جاری حدود  2درصد
بوده است .با اینحال ،مدیران سازمان صمت در استان معتقدند که
این میزان در سالهای گذشته حدود  0.5درصد بوده و رسیدن به رقم
2درصدی پیشرفت خوبی در حوزه صادرات استان به شمار میرود.
به گفته استاندار زنجان که در مهرماه امسال در جلسه کارگروه توسعه
صادرات استان صحبت میکرد« ،زمانی سهم این استان از صادرات
کشور به  0.86درصد میرسید در حالی که طی پنج ماهه سال ،97
این رقم به نزدیک  2درصد رســیده است» .به گفته او ،برخی مدعی
بودند که بسیاری از صادرات این استان مربوط به مواد معدنی است،
درحالیکــه این بخش فقط  6درصد از مجموع صــادرات زنجان را
یدهد.
تشکیلم 
به گفته استاندار زنجان ،اسداهلل درویش امیری ،کل هدفگذاری
صادراتی این اســتان برای سال  97به  500میلیون دالر میرسد در
حالی که طی پنج ماهه رقم  329میلیون دالر در این زمینه به ثبت
رسیده است .مقامات استانی امیدوارند امسال رکورد میزان صادرات
شکسته شود .در پنج ماه اول سال جاری 329 ،میلیون و  701هزار
دالر به وزن  272هزار و  52تن کاال با مبدأ تولید زنجان صادر شده
است .این رقم در عملکرد گمرک به  274میلیون و  268هزار دالر به
وزن  227هزار و  399تن میرسد .سهم دقیق صادرات امسال زنجان
از کشــور  1.9درصد اســت و این رقم در مدت مشابه سال گذشته
معادل  1.13درصد بوده اســت .ســهم بخش صنعت از این میزان
صادرات  ،91.33معدن  ،5.31کشاورزی  ،2.16فرش دستباف ،1.8
گردشگری  0.045و خدمات فنی و مهندسی  0.003درصد است.
JJبهشت معدنکاری
استان زنجان ازجمله استانهایی با معادن بسیار باارزش در کشور
اســت .معادن ســرب و روی بخش عمدهای از اقتصاد این استان را
رونق بخشیده است و کار به جایی رسیده که این استان یک شهرک
مخصوص معدنکاری روی احداث کرده اســت 90 .درصد ســرب
اولیه و  86درصد روی کشــور در زنجان تولید میشود .گل سرسبد
معدنکاری در اســتان زنجان را میتوان معدن سرب و روی انگوران
دانست .در حال حاضر ،معدن سرب و روی انگوران یکی از بزرگترین
صادرکنندگان شمش روی در خاورمیانه است و اکثر واحدهای فعال
در این حوزه براســاس سهمیه خود از این معدن ماده اولیه موردنیاز
فعاالن خود را تامین میکنند .معدن سرب و روی انگوران ،بزرگترین
معدن سرب و روی خاورمیانه و یکی از بزرگترین سرمایههای معدنی
کشور است؛ معدنکاری در معدن انگوران از اوایل قرن جاری آغاز شده
و استخراج معدن به صورت عمده عمال از سال  1324آغاز شده است.
استان زنجان با داشتن معادن متعددی در بخش روی و واحدهای
فرآوری روی در اســتان از منظری به قطب ســرب و روی در کشور
تبدیل شــده است که عالوهبر اشتغالزایی باالیی که این صنعت در
استان ایجاد کرده ،سبب افزایش تجارت خارجی استان در این حوزه
تجاری را نیز از خارج از استان جذب
شده است و نیز سرمایهگذاران و ّ
کرده و حال به اهرمی قوی در حوزه اقتصاد و اشــتغال استان مبدل
شده است .سال گذشــته خبرنگاران به شهرک روی رفتند و رونق
این شــهرک را از نزدیک مشــاهده کردند .ایسنا گزارش کرده است
که در مجموع حدود  42واحد روی در شهرک تخصصی روی استان
زنجان مشغول فعالیت هستند و نیز  6واحد اسید سولفوریک در این
شهرک فعالاند .مجموع واحدهای مستقرشده در شهرک تخصصی

معادن در استان زنجان یک مشکل بزرگ هم دارند و آن ،مسائل زیستمحیطیای است که به وجود میآورند .معادن برای استان فرصت محسوب
میشوند اما اگر مدیریت صحیحی در این زمینه انجام نشود ،این استان شاهد خطرات زیستمحیطیای خواهد بود که به سالمتی مردم و میراث طبیعی
استان آسیب جدی وارد میکند.

روی اســتان بالغ بر  110واحد اســت که قریب به 8هزار نفر هم به
صورت مســتقیم در این شهرک اشــتغال به کار دارند 90 .درصد از
تولیدات واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک تخصصی روی
زنجان به کشورهای خارجی صادر میشود و بیشترین صادرات گمرک
اســتان هم به شــمش روی اختصاص دارد و این در حالی است که
استان زنجان قطب روی کشور شناخته شده و قریب به  99درصد از
واحدهای مستقر در شهرک تخصصی روی فعال هستند .فعال بودن
 ۹۹درصد واحدهای روی در شهرک روی سبب شده که این شهرک
به یکی از استثناییترین شهرکهای کشور تبدیل شود.
حداکثــر  25درصد خاک مورد نیاز صنایع ســرب و روی زنجان
میتواند از معدن انگوران تامین شود ،از همین رو تولیدکنندگان این
بخــش ،خاک مورد نیاز خود را وارد و پس از فرآوری صادر میکنند.
حدود  80درصد از خاک مور د نیاز واحدهای روی در استان از کشور
ترکیه وارد میشود و میزان تولید روزانه توسط واحدهای روی در این
شهرک حدود  140تا  150تن در روز است که  90درصد این تولیدات
صادر میشود .البته واحدهای همین شهرک هم با مشکالت زیادی
روبهرو هستند و به قول رئیس هیئتمدیره شرکت خدماتی روی در
زنجان« ،اگر یارانه حاملهای انرژی توســط دولت پرداخت نشود و
آزادسازی قیمتها به طور کامل صورت بگیرد ،دیگر واحدهای روی
صرفه اقتصادی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت مانند آنچه که برای
کشور ترکیه و واحدهای فرآوری آن اتفاق افتاده است».
البته معادن در اســتان زنجان یک مشکل بزرگ هم دارند و آن،
مسائل زیستمحیطیای اســت که به وجود میآورند .معادن برای
استان فرصت محسوب میشوند اما اگر مدیریت صحیحی در این زمینه
انجام نشود ،این استان شاهد خطرات زیستمحیطیای خواهد بود که
به سالمتی مردم و میراث طبیعی استان آسیب جدی وارد میکند.
پسماندهای معادن روی یکی از موادی است که برای محیطزیست
منطقه خطر جدی به شمار میرود .به گزارش ایرنا ،در حال حاضر 5
میلیون تن پسماند در شهرک صنعتی روی زنجان وجود دارد که برای
مدیریت آنها دو روش را میتوان به کار برد؛ در روش اول انتقال آنها
مطرح میشود و در روش دوم تثبیت پسماندها .کارشناسان و مدیران
حفاطت از محیطزیست استان بیشتر اعتقاد دارند که به دلیل دشوار
بودن انتقال این مقدار پسماند روی ،تثبیت انجام شود .وجود پسماندها
و منتقلشدن ذرات معدنی به روانآبها خطر زیستمحیطی در پی
دارد .همچنین گردوخاک در این منطقه موجب آلودگی میشود که
پیشنهاد کارشناسان این است که با زیرسازی محوطه و تثبیت ارتفاع
دپو ،این مشکل رفع شود.
JJگردشگری غذا و صنایع دستی
استان زنجان یک بعد بالقوه مهم دیگر در ثروتافزایی و کسبوکار
دارد و آن هم گردشــگری است .این اســتان هم میتواند در حوزه
گردشگری ابنیه نقش پررنگی بازی کند و هم در زمینه گردشگری
غذا که سالهاست در آن به شهرت رسیده است .گردشگری میتواند
کاستی توسعه اقتصاد بخش خدماتی را نیز در این استان جبران کند.
جشنواره آش در زنجان از اولین جشنوارههای حوزه گردشگری غذا
بود که در این اســتان راهاندازی شد و مورد استقبال گردشگران نیز
قرار گرفت .امسال سیزدهمین جشــنواره آش در مردادماه در شهر
زنجان برگزار شد .جشنواره آش فضایی است که در کنار آن ،صنایع
دستی هم به فروش میرسد .صنایع دستی در زنجان جایگاه ممتازی

دارد و مخصوصا چاقوی زنجان ،مصنوعات مس و نیز ملیلهکاری در
این استان بهقدری مشهور است که همواره بازار خوبی داشته .طبق
آمار رسمی ،در حاشیه جشنواره آش امسال حدود  1.1میلیارد تومان
صنایع دستی زنجان فروخته شد .مسگری ،ملیلهکاری ،چاروقدوزی،
چاقوسازی ،گلیمبافی ،چرمدوزی و میناکاری روی مس ،عمده صنایع
دستی استان زنجان محســوب میشوند اما طی مرداد امسال ،برای
حمایت از ملیلهکاری ،نام زنجان بهعنوان شــهر ملی ملیله به ثبت
رســید .وجه تمایز کارهای ملیله این استان با سایر نقاط کشور ،در
ظرافت نقوش و گلها ،عیار بســیار بــاال و طرحهای منحصر به فرد
هنرمندان آن است.
همچنین بناهای تاریخی مثل گنبد سلطانیه که در حوالی شهر
زنجان واقع شــده ،هر سال گردشگران زیادی را به این استان جذب
میکند .ســلطانیه از مکانهایی است که گردشگران خارجی را هم
بهســوی خود جذب میکند .در شش ماه اول امسال ،حدود دو هزار
و  370گردشگر خارجی از سلطانیه بازدید کردند .عالوه بر سلطانیه،
دودکشجنیهای شــهر ماهنشان ،داش کسن و مردان نمکی بیش

هیئترئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان

غالمحسین جمیلی

رئیس

سعید یوسفیاصل
خزانهدار

محمدتقی منفردفرد
نایبرئیس اول

علی یگانهفرد

منشی

علی کالنتری

نایبرئیس دوم

محمود مستندی

سید عبدالمجید
هاشمی

هاشم
حاجعلیاکبری

بهروز ضرغام

ولیالله منصوری

محسن عطائیان

علی باقرزاده
خرسندی

رضا منفرد

محمود ضرابی

شهرام کدخدایی
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ایرانزمـین

بناهای تاریخی مثل گنبد
سلطانیه که در حوالی شهر
زنجان واقع شده ،هر سال
گردشگران زیادی را به
این استان جذب میکند.
سلطانیه از مکانهایی است
که گردشگران خارجی را هم
بهسوی خود جذب میکند.
در شش ماه اول امسال،
حدود  2370گردشگر خارجی
از سلطانیه بازدید کردند.

سهمتولیدناخالص
داخلی استان
زنجان از تولید
ناخالص داخلی
کشور ،کمی بیش
از یک درصد بوده
است .با وجود این،
میزان افزایش تولید
ناخالص داخلی
استان از ابتدای
دهه  90حدود
 2.4درصد رشد
داشته که نتوانسته
سهم این استان را
در تولید ناخالص
داخلیکشورتغییر
دهد
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از دوهزارســاله ،از دیگر جاذبههایی هستند که گردشگران را ترغیب
میکنند به استان زنجان سفر کنند .بند تپه ،تپه گوشتین ،ورک تپه،
جنگل قاباقی ،منجوقتپه ،مرغا تپه شرقی ،دژمنده خویین ،دیزالی،
محوطه اوچ ایاق ،تپه قبرستان و آسیاب آبی دهشیر نیز از دیدنیهای
طبیعی زنجان به شمار میروند.
JJکشاورزی به کام دیگر استانها
استان زنجان با توجه به شرایط اقلیمی از نظر قابلیت کشاورزی از
شــرایط متوسط کشوری وضعیت بهتری را داراست و متوسط مقدار
کاربری اراضی کشاورزی استان نسبت به میانگین کشور بیشتر است،
بــه طوریکه در حدود  3میلیون تن انواع محصوالت کشــاورزی در
استان زنجان تولید میشود .با اینحال ،صادرات محصوالت کشاورزی
در این استان تنها در حدود  50هزار تن بوده که البته امسال تا  13هزار
تن هم رسیده است .مسئوالن جهاد کشاورزی استان زنجان معتقدند
که ســاالنه بیش از  2میلیون تن محصوالت کشاورزی از این استان
خارج میشــود و بهنام محصوالت استانهای دیگر فروخته میشود.
شهر طارم در زنجان یکی از شهرهای مهم استان در زمینه کشاورزی
است که میزان زیادی از برنج و زیتون در آن تولید میشود اما تقریبا
همه زیتونهای این شهر بهنام محصول رودبار به فروش میرسد.
طی  6ماهه نخســت سال جاری ،بالغ بر  13هزار و  732تن انواع
محصوالت کشــاورزی به ارزش بیش از  11میلیون و  250هزار دالر
از اســتان زنجان صادر شده است .امسال محصوالت تولیدی استان
زنجان به بیش از  10کشور از جمله روسیه ،عراق ،هلند ،ترکیه ،آلمان،
اتریش ،لهستان ،کویت و پاکستان صادر شده است .انواع فرآوردههای
لبنی ،کشــمش ،ســیر ،تخممرغ نطفهدار و جوجه یکروزه ،عمده
محصوالت صادراتی استان زنجان در امسال بوده است .شرایط اقلیمی
و آبوهوایی حاکم بر استان زنجان امکان مصرف پایین کود و سم در
مقایسه با نرم کشوری و بهتبع آن ،زمینه تولید محصوالت کشاورزی
پاک و سالم را فراهم کرده و بنابراین انواع محصوالت تولیدی در استان
قابلیت صادراتی باالیی دارند.
JJاتاقی از نسل اول اتاقها
در سال  1305شمسی اولین اتاق تجارت ایران تاسیس شد و در
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سال  ۱۳۱۰دولت با وضع قانون خاصی انحصار تجارت خارجی کشور
را در دست گرفت و نظارت بر آن را نیز در اختیار خود قرار داد .این امر
خشم و نگرانی و بدگمانی تجار را برانگیخت و برای لغو این قانون به
تالش پرداختند .دولت بهتالفی ،اتاقهای بازرگانی موجود آن روزگار
را به حال تعلیق درآورد و سعی کرد اعضای این اتاقها را در سازمان
جدیدی که ایجاد کرده بود و به آن اعتبار دائمی قانونی بخشیده بود،
متمرکز سازد .یک ســال قبل از این واقعه ،یعنی در مهرماه ۱۳۰۹
مجلس تاسیس  ۳۶اتاق جدید را در شهرهای بزرگ تصویب کرده بود
که اتاق زنجان نیز جزو این اتاقها بود .بنابراین اتاق بازرگانی زنجان را
میتوان ازجمله اتاقهای نسل اول ایران دانست.
مقرر شده بود که تعداد نمایندگان اتاقها بسته به اهمیت تجاری
شهر بین  ۶تا  ۱۵نفر تعیین شود .بر این اساس ،هیئت نمایندگان اتاق
تجارت زنجان که مشتمل بر  ۱۱نفر بودند شروع به فعالیت کردند.
اولین هیئت نمایندگان اتاق تجارت زنجان عبارت بودند از حاج رجب
مغازهای ،حاج میزا حســین نجفی ،سید اسماعیل مهدیون ،شفیع
ابریشــمی ،حاج میرزا هادی اسالمی ،رحیم نباتچی ،محمدحسین
بیجارچی ،نقی فتورهچی و حاج عباسقلی مهدوی .پس از پنج سال و
رفع حالت تعلیق اتاقها ،در سال  ۱۳۱۴دولت تعداد اتاقها را به ۱۶
اتاق تقلیل داد و نظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید .مقرر بود
تجار اسامی افراد مورد نظر خود را در هر اتاق تعیین کنند و به وزارت
بازرگانی بفرستند و دولت از آن میان ،یکسوم آنها را برای فعالیت در
هیئترئیسه اتاق انتخاب کند .به این ترتیب ،انتخاب هیئت نمایندگان
اتاقها دومرحلهای و نهایتا در دست دولت بود .وزیر بازرگانی یا نماینده
او میتوانستند در جلسات و تصمیمگیریهای اتاقها شرکت کنند
و در این صورت ،ریاســت جلســه با وزیر یا نماینده او بود .در سال
 ،۱۳۱۲اداره کل تجارت مجمعی با شرکت نمایندگان تمامی اتاقهای
بازررگانی کشور ترتیب داد که هدف آن کمک به راهنمایی بازرگانان
در راســتای سیاســت دولت و جلب همکاری آنان بود .این امر یک
ســال پس از آن بود که مجلس ناچار شد برای جلوگیری از شدیدتر
شدن وقفهای که در اثر قانون انحصار تجارت خارجی در کشور پدید
آمده بود ،به دولت اجازه دهد حق خود را در انحصار تجارت خارجی
برای بعضــی اقالم به بخش خصوصی واگذار کند و از همینجا یک
نوع ســهمیهبندی در تجارت خارجی به وجــود آمد .به این ترتیب،
فعالیتهای اتاق تجارت زنجان در سال  ۱۳۱۴به حالت تعلیق درآمد و
تا سال  ۱۳۷۳فعالیت چندانی از خود نشان نداد .در  15بهمنماه سال
 ،1373جلسهای بهدعوت ادارهکل بازرگانی استان زنجان از واحدهای
تولیدی صنعتی ،معدنی و بازرگانی و دستاندرکاران تجارت خارجی
در محل ادارهکل بازرگانی اســتان تشکیل شد و در این جلسه ،لزوم
تاسیس اتاق بازرگانی مورد تایید و تاکید شرکتکنندگان قرار گرفت
و بالفاصله اقدام به رأیگیری برای انتخاب هیئت موســس شد و در
نهایت 12 ،نفر بهعنوان هیئت موسس در حضور حاضران در جلسه
انتخاب شدند.
در  14اســفند  ،1373اولین گردهمایی بــزرگ دارندگان کارت
بازرگانی بهدعوت هیئت موسس و با حضور معاون استاندار و مدیران
کل ادارات تشکیل و با همیاری اعضای هیئت موسس ،محل موقت
اتاق تعیین و اقدام به تهیه لوازم اداریِ الزم شد و هیئت موسس مامور
پیگیری و تاسیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان شد .در 17
تیر  ۱۳۷۴نیز با طی مراحل قانونی ،اولین دوره انتخابات اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن زنجان برگزار شد.

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

تجربه خصوصیسازی در رومانی

خصوصیسازی در سرزمین کارپات

رومانی هنوز با فراز و فرودهای سرمایهداری پس از کمونیسم دست و پنجه نرم میکند
فرزانه سالمی
خبرنگار حوزه خصوصیسازی

چرا باید خواند:
رومانی در قیاس با
کشورهای دیگر اروپای
شرقی روندی آهستهتر
را در خصوصیسازی
تجربه کرد .این
گزارش به بررسی
روند حرکت رومانی در
مسیر بازشدن اقتصاد
و خصوصیسازی
میپردازد.

قصر تاریخی در رومانی

آنها که اهل ســفر و داســتاناند رومانی را با کوههای کارپات و افســان ه
قصرهای قدیمی اروپا در دل کوه به یاد میآورند و آنها که اهل سیاســتاند،
احتماال صحنه اعدام نیکال چائوشسکو دیکتاتور سابق رومانی در ذهنشان نقش
بسته .رومانی یکی از آن کشورهایی است که سالها تحت حکومت کمونیستی
قرار داشته و بعد هم انقالبی خشونتبار را تجربه کرده؛ یعنی فضا برای اقتصاد
آزاد و خصوصیسازی در آن همواره تنگ بوده .واقعیت این است که سقوط
کمونیسم در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در اواخر دهه  ۱۹۸۰میالدی
به بروز بحرا ن اقتصادی در این کشــورها انجامید و رومانی هم از این قاعده
مستثنا نبود .بین سالهای  ۱۹۸۹تا  ،۱۹۹۲شاخصهای اقتصادی در تمام
کشــورهای سوسیالیستی ســابق روندی منفی را به نمایش گذاشت و نرخ
بیکاری و تورم به وضوح افزایش پیدا کرد .تازه در ســالهای  ۱۹۹۳و ۱۹۹۴
بود که برخی از این کشورها از جمله رومانی بعد از انجام اصالحات اقتصادی
توانستند احیای اقتصاد خود را مشاهده کنند .با وجود این ،رومانی در دهههای

متوالی با فقر در میان مردم و فساد در میان سیاستگذاران و صاحبان کسب و
کار مواجه بوده و طبعا هزینه این دردسرها در اقتصاد آن به وضوح دیده شده
است .در همین میان ،بسیاری از کشورهای اروپای شرقی در سالهای پس از
سقوط کمونیسم  -یعنی از سال  ۱۹۸۹به بعد -گامهای بلندپروازانهای برای
آزادسازی اقتصاد و خصوصیسازی بخشهای اصلی اقتصاد خود برداشتند.
اما رومانی از جمله کشــورهایی بود که در این خصوص تاخیر داشت و این
روند را با دردســر و به آهستگی پیش برد .اصوال گذار به سمت اقتصاد بازار
مدرن در کشــورهای اروپای شرقی و مرکزی مسئلهساز بود چون سیستم
قبلی کامال برنامهریزیشــده بود ولی حاال اصول بــازار باید مورد توجه قرار
میگرفت و این وضعیت باعث کاهش تولید میشد .برخی عوامل مهمی که
در اواخر دهه  ۱۹۸۰به کوچکشــدن اقتصاد رومانی منتهی شدند عبارت
بودند از :وجود و تداوم حیات ســاختارهای اقتصادی سوسیالیستی مرکزی
(مثل کمبود مالکیت خصوصی ،بیتوجهی به قوانین اقتصاد بازار ،بیتوجهی
به نیازهای اجتماعی ،مرکزگرایی افراطی و موثرنبودن روندهای مدیریتی)،
تناقض بین مالکیت دولتی غالب و ماهیت آزاد زندگی اجتماعی و سیاسی،
بروز بحران حقوقی و نهادی که پس از نابودی مکانیسم قبلی رخ داد و باعث
ایجاد خأل شد ،مداخالت غیرموثر دولت (از جنبههای مالی ،حقوقی ،سازمانی
و نهادی) در روند اصالح مکانیسم اقتصادی وتاخیر در بهکارگیری اصالحات
ساختاری که باعث وابســتگی به واردات مواد خام و انرژی شد و همزمان با
کاهش صادرات باعث ایجاد عدم تعادل شــدید شد .تازه در سال  ۲۰۰۰بود
که رومانی نشانههایی از احیای اقتصادی نشان داد :تولید ناخالص داخلی این
کشــور افزایش یافت و همراه با آن ،کاهش نرخ تورم هم مشاهده شد .البته
رومانی بعد از بروز مشکل برای دو بانک عمده دولتیاش یعنی بانکورکس و
بانک کشــاورزی دردسرهایی را در عرصه بازار مالی تجربه کرد .با وجود این،
روند افزایش تولید ناخالص داخلی رومانی تا ســال  ۲۰۰۹و تاثیرپذیری این
کشور از بحران مالی جهانی ادامه یافت.

خصوصیسازی

نظام سرمایهداری
نوظهور در رومانی
نتوانست به صورت
موثر از مکانیسم
سرمایهداری
به شیوه
آنگلوساکسون
(اروپای غربی)
پیروی کند

JJبررسی مراحل خصوصیسازی در رومانی
خصوصیسازی در رومانی باید بر اساس سه فرضیه بررسی شود .اولی این
است که تفاوتی بسیار اساسی بین خصوصیسازی در اروپای شرقی و غربی
وجود داشته اســت .ماموریت خصوصیسازی در اروپای شرقی این بوده که
یک ساختار جدید برای حقوق مالکیت ایجاد شود؛ یعنی مالکیت خصوصی
به عنوان یک نظام ملی حقوقی و عملی ساخته و پذیرفته شود .این فرآیند در
قیاس با روند خصوصیسازی در اروپای غربی کامال دشوارتر و پیچیدهتر بود.
دومین فرضیه این است که در اروپای شرقی ،خصوصیسازی باید ملغمهای
از اقدامات در حوزه اقتصاد کالن و خرد به صورت جامع میبود .در سطح ملی،
ضروری بود که یک استراتژی پرجزئیات و دقیق برای خصوصیسازی وجود
داشته باشد تا چارچوب و مکانیسم عملی برای خصوصیسازی هزاران شرکت
فراهم شــود .تعداد زیادی شرکت باید در فاصله زمانی چندساله ،خصوصی
میشدند .بنابراین ،داشتن رویکردی غیرمرکزی که مبتنی بر فعالیت هریک از
شرکتهای مطرح بود ضروری به نظر میرسید.
فرضیه سوم این است که به دلیل تفاوتهای فرهنگی در میان کشورهای
اروپای شرقی ،راهحلها و روشهای خصوصیسازی نمیتوانست برای همه
آنها یک جور باشد .درواقع رویکرد خصوصیسازی باید چند عامل را در رابطه با
هر کشور در نظر میگرفت :سنتها ،سطح اقتصادی ،ساختار نهادها ،موقعیت
جغرافیایی ،رفتارها و عقاید اجتماعی ،سطح تحصیالت مردم ،استراتژی احزاب
سیاسی ،منش رهبران سیاسی و وجود سرمایهگذاری خارجی در کشور.
JJخصوصیسازی اراضی در رومانی
خصوصیســازی اراضی در رومانی به صورت رسمی در سال  ۱۹۹۱و به
دنبال تصویب قانون اصالحات ارضی و قانون شرکتهای کشاورزی آغاز شد.
خصوصیســازی اراضی در رومانی بر اساس اعاده  ۹.۵میلیون هکتار زمین
انجام گرفت که  ۶۶درصد از کل اراضی کشاورزی رومانی را تشکیل میداد.
حدود  ۷.۵میلیون نفر (مالکان سابق یا فرزندان آنها) در این چارچوب هریک
 ۱۰هکتار زمین دریافت کردند .به عــاوه ،حدود چهار درصد از زمینهای
کشاورزی رومانی در میان متخصصان کشاورزی (مهندسان ،تکنیسینها و
اقتصاددانهایی که در تعاونیهای کشاورزی یا شرکتهای دولتی در عرصه
کشاورزی رومانی کار میکردند و قبلش زمین نداشتند) تقسیم شد .هدف از
این کار این بود که حضور و کار این متخصصان ادامه پیدا کند.
به صورت اصولی ،خصوصیسازی اراضی در رومانی را میتوان موفقیتآمیز
قلمداد کرد؛ هرچند که معضالتی هم در کار بود .اول اینکه اندازه متوســط

بیسیآر ،بزرگترین بانک رومانی که در سال  ۲۰۰۶خصوصی شد
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زمینی که بین مردم توزیع شد حدود  ۱.۸هکتار بود که اصال اندازه مناسبی
برای کشاورزی مدرن به شمار نمیآمد .دوم اینکه تعداد اندکی از مالکان واقعا
موفق شــدند مدرک مالکیت خود را دریافت کنند .سوم اینکه تمام زمینها
خصوصی نشدند و  ۳۰درصد از آنها در مالکیت دولت باقی ماندند.
JJخصوصیسازی امالک در رومانی
دو قانون در ســالهای  ۱۹۹۰و  ۱۹۹۲روش و شــرایط خصوصیکردن
امــاک را در رومانی تعیین کرد .بنا بر این قانونها ،تنها خانههای دولتیای
را که در زمان حکومت کمونیســتی در رومانی ســاخته شده بودند میشد
خصوصی کرد و خانههای بهاصطالح ملیشــده در این رده جا نمیگرفتند.
شهروندان میتوانستند آپارتمانهایی را که قبال اجاره کرده بودند با پرداخت
نقدیِ  ۱۰تا  ۳۰درصد از ارزش آپارتمان به همراه یک پرداخت ماهانه به مدت
 ۵تا  ۲۵ســال ،در مالکیت خود بگیرند .از آنجا که ارزش این آپارتمانها کم
بود ،تقریبا تمام شــهروندان رومانیایی که آپارتمانهای دولتی را اجاره کرده
بودند صاحبخانه شدند و در مدت نسبتا کوتاهی توانستند کل پول آنها را هم
بپردازند .بنابراین  ۱.۱میلیون نفر آپارتمانهایشان را خریدند و  ۹۰درصد از
امالک به مالکیت خصوصی منتقل شدند.
JJاجراییشدن خصوصیسازی در رومانی
برای اجراییشــدن خصوصیسازی در رومانی دو نوع صندوق ایجاد شد:
یک صندوق مالکیت دولتی و پنج صندوق مالکیت خصوصی .صندوق مالکیت
دولتی با  ۷۰درصد از ســرمایه شرکتهای تجاری ســر و کار داشت که تا
سال  ۱۹۹۸قرار بود به سرمایهگذاران رومانیایی و خارجی واگذار شوند .پنج
صندوق مالکیت خصوصی هم با  ۳۰درصد از سرمایه شرکتهای تجاری سر
و کار داشتند که با ارائه ووچر (قابل تبدیل به سهام شرکت یا پول در صندوق)
در میان شهروندان خصوصی شدند .حدود  ۱۵.۵میلیون نفر از سال ۱۹۹۱
این ووچرها را در رومانی دریافت کردند.
اصوال خصوصیسازی در رومانی طی سه مرحله انجام شد :اولی در فاصله
ســال  ۱۹۹۲تا  ۱۹۹۵که ویژگیاش خصوصیسازی شرکتهای کوچک و
استفاده از روش خرید شرکت توسط مدیریت و کارکنان بود .دومی در فاصله
ژوئن سال  ۱۹۹۵تا دسامبر سال  ۱۹۹۶بود که به عنوان دوره خصوصیسازی
گسترده شناخته میشود و ویژگیاش خصوصیسازی شرکتهای منتخب بر
اساس شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی بود .سومین مرحله خصوصیسازی
نیز بعد از سال  ۱۹۹۶صورت گرفت.
روشهایی که در این راســتا در رومانی به کار رفتند یکی خرید شرکت
توســط مدیریت و کارکنان (بایاوت) بود و ســایر روشها عبارت بودند از
عرضه عمومی ،ســرمایهگذاری خصوصی مســتقیم و نیز ترکیب بایاوت
با ســرمایهگذاری خصوصی مستقیم .روش خرید شرکت توسط مدیریت و
کارکنان (بایاوت) در بیش از  ۹۰درصد از شرکتهای خصوصیشده به کار
رفت .شــرایطش هم از این قرار بود :شــرکتی که قرار بود توسط مدیریت و
کارکنان خریده شود حداقل باید  ۲۹نیروی کار در استخدام میداشت ،باید
مورد خود را در دادگاه مطرح میکرد و باید تمام اسناد الزم را نیز ارائه میداد.
مهمترین آنها پیشنهادهای مالی و ارزیابی کسب و کار شرکت و نیز داشتن
اعتبار الزم برای بانک و صندوق مالکیت خصوصی بود .اما این روش دو ایراد
داشــت .اول اینکه اکثر شرکتها دچار کمبود سرمایه بودند و تجهیزاتشان
بهروز نبود و بنابراین ،کمبود جذب سرمایه خارجی میتوانست در میانمدت
و درازمــدت تاثیری منفــی روی آنها بگذارد .دوم اینکه درباره مســئولیت
ســهامداران (یا همان کارکنان) و مدیران ابهامات زیادی وجود داشت .مثال
تصمیمگیریهــای مدیران در موارد زیادی بــه کام نیروی کار (که خودش

گذار به سمت اقتصاد بازار مدرن در کشورهای اروپای شرقی و
مرکزی مسئلهساز بود چون سیستم قبلی کامال برنامهریزیشده بود
ولی حاال اصول بازار باید مورد توجه قرار میگرفت.

سهامدار هم شده بود) خوش نمیآمد و دردسرهای زیادی ایجاد میشد.
سایر روشهای ذکرشده هم درباره تعداد محدودی از موارد خصوصیسازی
به کار گرفته شد .مثال تحولی که در سرمایهگذاری مستقیم و عرضه عمومی
رخ داد این بود که برخی شــرکتهای بــزرگ خارجی مثل کوکاکوال ،دِوو،
یل ِور و کالگیت پالماولیو به سهامدار در شرکتهای خصوصیشده رومانیایی
یون 
بدل شدند.
JJشرکتهایی که خصوصی شدند
در مرحله اول خصوصیســازی در رومانی که  ۱۲۴۰شرکت (یعنی ۱۸
درصد از کل شرکتهای دولتی رومانی) خصوصی شدند ،تعداد شرکتهای
کوچک  ۹۲۰تا ،تعداد شــرکتهای متوســط  ۲۸۰تا و تعداد شرکتهای
بزرگ  ۴۰تا بود .شرکتهای خصوصیشده اکثرا در حوزه تجارت ،خدمات،
گردشگری ،ساخت و ساز ،صنایع غذایی ،نساجی و مبلمان فعالیت میکردند.
سرعت خصوصیسازی در کشورهای شرق اروپا مثل رومانی باید با سرعت
توســعه شــرکتهای خصوصی کوچک هماهنگ میشــد؛ چون توسعه
شــرکتهای خصوصی کوچک به این معنا بود کــه کارگرانی که به خاطر
خصوصیسازی بیکار شده بودند میتوانستند در جایی دیگر کار پیدا کنند.
همچنین تزریق ســرمایه به بازار ،انعطافپذیری اقتصادی و مدیریتی و نیز
توسعه طبقه متوســط (که برای ثبات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور
ضروری بود) از این طریق محقق میشد.
به صورت اصولی ،تعداد زیادی از شرکتهای خصوصی در رومانی توانستند
با سرعت توسعه پیدا کنند 70 .درصد از شرکتها در حوزه تجارت و خدمات،
 ۱۵درصد در حوزه تولید و  ۱۵درصد در حوزههای دیگر فعالیت میکردند.
تنها  ۱۵درصد از کل نیروی کار کشــور در این بخش فعالیت میکردند اما
سهمآفرینی آنها در بودجه ملی رومانی بالغ بر  ۴۰درصد میشد و این خودش
نشاندهنده برتری اقتصادی نسبی شرکتهای کوچک خصوصی در قیاس
با بخش دولتی بود .از سوی دیگر ،کارآفرینان خصوصی در قیاس با مدیران
دولتی ساعات کار بیشتر و فعالیت بیشتری داشتند .آنها همچنین دیدگاههای
امروزیتر و پویاتری برای تکامل شرکتهایشان داشتند.
JJخصوصیسازی گسترده در رومانی
دولت رومانی برای آغاز خصوصیســازی گسترده در این کشور یا همان
فاز دوم خصوصیسازی ۴۰ ،شرکت بزرگ را در نظر داشت و برای تامین این
هدف ،آژانس ملی ساختاردهی جدید را تاسیس کرد .این برنامه تحت حمایت
اروپا آغاز شد و هدفش ایجاد ساختارهای موثر جدید در اقتصاد رومانی بود.
در این چارچوب ،بین  ۲۵۰۰تا  ۳۰۰۰شرکت دیگر هم در رومانی خصوصی
شدند .در عین حال ،ایجاد تغییرات موثر در اقتصاد رومانی باعث شد این فاز
(دوم) از خصوصیسازی امکانپذیر باشد و تا دسامبر سال  ۱۹۹۶ادامه داشته
باشــد .اولین تغییری که در اقتصاد رومانی ایجاد شد ،این بود که نرخ تورم
به شــکل قابل مالحظهای کاهش پیدا کرد و از  ۳۵۰درصد در سال ۱۹۹۳
به  ۷۰درصد در ســال  ۱۹۹۴و به  ۲۰درصد در سال  ۱۹۹۵رسید .دومین
تغییر این بود که بازده صنعتی در رومانی در فاصله سالهای  ۱۹۹۳و ۱۹۹۴
رشــد یک درصدی از خود نشان داد .این در حالی بود که این رقم در فاصله
ســالهای  ۱۹۹۰تا  ۱۹۹۲کاهش شدیدی (حدود  ۴۰درصد) را به نمایش
گذاشته بود .تغییر سوم این بود که نگاه عمومی به مسئله مالکیت خصوصی
و ســرمایهگذاری خارجی و سایر ملزومات توسعه اقتصاد بازار نیز در رومانی
مثبتتر از گذشته شد .تغییر چهارم این بود که تمرکز روی سرمایهگذاریهای
خارجی بر مبنای قانون و سیاستهای دولت افزایش یافت و در سال ۱۹۹۴
دوبرابر شــد .درواقع ظرف  ۱۸ماه ،تعداد شرکتهایی که داشتند در رومانی

خصوصی میشــدند دو برابر شد .اما یک عامل جدید که در اقتصاد رومانی
در فاز دوم خصوصیســازی ظاهر شــده بود ارائه کوپن در چارچوب برنامه
کوپنایدا بود .کوپن به ووچری گفته میشد که به هر شهروند رومانیایی باالی
 ۱۸سال که در رومانی زندگی میکرد و قبال در انواع خصوصیسازی شریک
نشده بود ،تعلق میگرفت .آنها با این کوپن میتوانستند تا  ۶۰درصد از سهام
شرکتها را بخرند و  ۴۰درصد بقیه سهام را باید سرمایهگذاران رومانیایی و
خارجی میخریدند .در آن زمان ،رقم  ۲۵هزار لئو (واحد پول رومانی) که در
 ۵کوپن به شهروندان ارائه میشد به نظر زیاد میآمد اما عمال این برنامه کامال
موفقیتآمیز نبود چون ارزش این کوپنها به خاطر تورم یا مسائل دیگر کاهش
مییافت .از سوی دیگر ،باز هم اینجا مسئله تعدد سهامداران مطرح بود چون
مشخص نبود که چهکسی مالک واقعی است و چگونه سهامداران میتوانند در
اداره این شرکتهای خصوصیشده مشارکت داشته باشند.
در فاز ســوم خصوصیســازی در رومانــی که در ســال  ۱۹۹۷کلید
خورد ،تغییراتی در قوانین صورت گرفــت که نوعی مرکزگریزی را در روند
خصوصیســازی در رومانی ایجاد کرد .با وجود آنکه نهاد ایجادشده توسط
دولت  -یعنی صندوق مالکیت دولتی -به حیات خود ادامه میداد ،بیشتر امور
به سایر نهادهای مرکزی با محلی واگذار شده بود.
در همین حال در سالهای بعد ،مسئله جذب سرمای ه خارجی در رومانی
به شکل گستردهتری مورد توجه قرار گرفت .روند گذار اقتصاد رومانی در کنار
خصوصیسازی باعث ایجاد فضای باثباتتر اقتصادی و جذب سرمایهگذاران
خارجی بیشتر شد .نقش اتحادیه اروپا نیز در آزادسازی اقتصاد این کشور و باز
شدن فضای بهتر برای جذب سرمایه خارجی و خصوصیسازی زیاد بود .این
در حالی بود که مثال در دوره زمانی سالهای  ۱۹۹۱تا  ۱۹۹۵یکی از کمترین
نرخهای سرانه سرمایهگذاری خارجی در اروپای مرکزی و شرقی مشاهده شد،
اما اینروند تا سال  ۲۰۱۱میالدی تغییر کرد و سطح جذب سرمایه خارجی
در رومانی باال رفت .همچنین این کشور توانست به فضای باثباتتر اقتصادی
در کنار حاکمیت قانون برسد.

کشاورزان در یک منطقه
روستایی رومانی

بسیاری از شهروندان
رومانیایی که
آپارتمانهای دولتی
را در زمان حکومت
کمونیستیاجاره
کرده بودند ،در دوران
خصوصیسازی
صاحب همان
خانهها شدند و در
مدتنسبتاکوتاهی
توانستند کل پول
آنها را هم بپردازند

JJنقد خصوصیسازی در رومانی
بررســی وضعیت رومانی به عنوان کشــوری در دوران پساکمونیسم که
قــرار بوده ناگهان درهای اقتصادش به روی خصوصیســازی و بازار آزاد باز
شود ،به صورت گریزناپذیر با مسئله سرمایهداری ارتباط پیدا میکند .تجربه
رومانی نشان میدهد که تفاوت فضای اقتصادی این اقتصاد با کشورهایی که
تحت لوای کمونیسم نبودهاند در وضعیت اجرای خصوصیسازی در آنها نیز
تاثیر زیادی میگذارد .مثال خصوصیســازی در چارچوب برنامه کوپنایدا به
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حزبسوسیالیست
رومانی در پارلمان
تالش کرده که هر
خصوصیسازی
جدیدی را به حال
تعلیق دربیاورد و حتی
خصوصیسازیهای
قبلی را هم مورد
ارزیابی مجدد قرار
دهد و برخی از
شرکتها را به دولت
رومانی بازگرداند

وضوح حاکی از عدم آمادگی و عدم برنامهریزی الزم بود و نتیجهاش هم این
شــد که تاثیرات واقعی و ایدهآل در ساختارهای مالکیتی جدید در رومانی و
مشارکت شهروندان در آن نتوانست به درستی شکل بگیرد .نکته دیگر در نقد
خصوصیسازی در رومانی این است که به جای آنکه یک بخش خصوصی
خصوصی
واقعا مستقل و متکی به خود در رومانی به وجود بیاید ،یک بخش
ِ
وابسته به دولت ایجاد شد که از رویکرد اولیه دولت در خصوصیسازی ناشی
شده بود .نتیجه این شد که دولت رومانی قادر بود کنترل زیادی را در جریان
فرآیندهای مختلف از جمله نحوه اداره برخی شرکتهای بزرگ خصوصیشده
اعمال کند و این مسئله به شــدت به رقابتپذیری لطمه زد و تناقضهای
مختلفی را با خود به همراه آورد .همچنین صندوقهای خصوصیســازی
ســرمایه که به صورت مشــخص برای جمعآوری و توزیع اطالعات درباره
شــرکتهای خصوصیشده و نظارت بر حقوق مالکیت سهامداران جدید در
رومانی تشکیل شده بودند ،نتوانستند به واسطههای مناسبی تبدیل شوند
و مشــکالتی مثل تناقضهای بین نهادها ،بیاعتمــادی به بازارهای مالی و
بیتمایلی دولت به دستبرداشــتن از کنترل شدید همچنان ادامه یافتند.
با توجه به اینکه خصوصیســازی در رومانی تحت تاثیر عوامل سیاســی و
اقتصادی قرار داشت ،نظام ســرمایهداری نوظهور در این کشور نتوانست به
صورت موثر از مکانیسم سرمایهداری به شیوه آنگلوساکسون (اروپای غربی)
پیروی کند و درواقع رومانی به سرمایهداری پساسوسیالیستی کشانده شد.
البته این نکته را هم نباید دســتکم گرفت که خصوصیسازی گستردهای
که در ســالهای اول گذار اقتصاد رومانــی صورت گرفت با محدودیتهای
زیادی مواجه بود اما بعدا شــرایط بســیار بهتری را تجربه کرد؛ مثال اینکه
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رومانی از سال  ۲۰۰۰به بعد تقریبا هفت
برابر شد .با وجود این ،تصمیمگیریهایی که در مراحل اولیه خصوصیسازی
در رومانی صورت گرفته بود ،بنیانهای نظام اقتصادی جدید این کشــور را
گذاشت؛ بنیانهایی که در قیاس با برخی اقتصادهای پساکمونیستی دیگر
مثل جمهوری چک و لهستان ،روند کندتر و باتاخیرتری را رقم زد.
JJنمونههای خصوصیسازی در رومانی
مهمترین خصوصیســازیها در رومانی به خصوص در اوایل تا اواســط
دهه  ۲۰۰۰انجام شد که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد :یک،
خصوصیســازی کارخانه فوالد سایدکس که در سال  ۲۰۰۱توسط شرکت
الانا ِم الکشمی میتال خریده شد و حاال بخشی از شرکت آرسلرمیتال است.
دو ،خصوصیســازی شرکت پتروم بزرگترین شرکت نفت و گاز رومانی که
در ســال  ۲۰۰۴به شرکت اواموی اتریش فروخته شد .سه ،خصوصیسازی

شرکت پتروم که در سال  ۲۰۰۴خصوصی شد
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بیسیآر ،بزرگترین بانک رومانی که در سال  ۲۰۰۶به ا ِرست اتریش فروخته
شد .چهار ،خصوصیسازی شرکتهای مختلف توزیع برق که به کمپانیهای
مختلف اروپایی مثل اِن ِل و ایان فروخته شدند.
در ســالهای اخیر نیز رومانی گامهایی برای خصوصیسازی در بخش
انرژی برداشت و مثال شرکت دولتی توزیع گاز ترانسگاز در بورس بخارست
عرضه عمومی شــد .البته دولت همچنان  ۵۸درصد از سهام آن را در اختیار
دارد .اصوال نیمهخصوصیسازی در رومانی به خصوص در بخش انرژی زیاد
مورد توجه بوده .یک نمونهاش شرکت ترانسالکتریکا است که دولت در مارس
سال  ۲۰۱۲آن را در بورس بخارست عرضه کرد .همچنین دولت رومانی هنوز
 ۷۰درصد سهام شرکت رومگاز را که در نوامبر  ۲۰۱۳عرضه عمومی شد در
اختیار دارد .شرکت هیدروالکتریکا شرکت دولتی انرژی برقآبی رومانی نیز
سهامش هنوز برای خصوصیسازی عرضه نشده است.
JJحال و آینده اقتصاد رومانی
رومانی امروز با موانع زیادی در راه خصوصیسازی مواجه است ،به حدی
که حتی دولتمردان این کشور سعی کردهاند جلوی روند خصوصیسازی را
بگیرند .اما چه شد که رومانی به اینجا رسید؟
واقعیت این اســت که بحران مالی جهانی در ســال  ۲۰۰۸رومانی را به
شــدت تحت فشار گذاشــت و درنهایت این کشــور تنها با بستههای دهها
میلیارد دالری کمک اضطراری از ســوی صندوق بینالمللی پول ،اتحادیه
اروپا و نهادهای دیگر توانســت خود را از ســقوط نجات بدهد .با وجود این،
تولید ناخالص داخلی رومانی تا ســال  ۲۰۱۱رو به کاهش داشت و بسیاری
ل نشــده بودند .بین سالهای  ۲۰۱۳تا
از مشکالت اقتصادی این کشور ح 
 ۲۰۱۷صادرات صنعتی و کشاورزی رومانی افزایش پیدا کرد و سیاستهای
مالی نیز در این کشور موفقیتآمیز عمل کردند .با وجود این ،اقتصاد رومانی
هنوز در مقابل عوامل خارجی آســیبپذیر است؛ به خصوص وقتی که پای
بیثباتیهای سیاسی در میان باشد .مسئله سیاست به خصوص به یک مانع
پیش روی خصوصیســازی در رومانی بدل شده چون حزب سوسیالیست
رومانــی در پارلمان تالش کرده که هر خصوصیســازی جدیدی را به حال
تعلیق دربیاورد و حتی خصوصیسازیهای قبلی را هم مورد ارزیابی مجدد
قرار دهد و برخی از شــرکتها را دوباره به دولت رومانی بازگرداند .ابهامات
زیادی در این خصوص وجود دارد و معلوم نیست که برخورد سرمایهگذاران
با این مسئله چطور خواهد بود .اگر این روند از سوی دولتمردان رومانی ادامه
داشته باشد ضربهای سنگین به وجهه رومانی خواهد بود و فضای این کشور را
برای سرمایهگذاران غیرجذاب خواهد کرد .اینکه چرا در سالهای اخیر دوباره
خصوصیسازی در رومانی غیرمحبوب شده ،دالیل مختلفی دارد .مثال اینکه
بسیاری از شرکتهای بزرگتر و بهت ِر دولتی قبال واگذار شدهاند .یا اینکه دولت
نمیخواهد حق وتو و کنترل خود را بر شــرکتهایی که آنها را استراتژیک
قلمداد میکند از دست بدهد .نکته دیگر هم این است که خصوصیسازی از
لحاظ سیاسی در رومانی محبوبیت ندارد چون دولتهای مختلف در این رابطه
آسیبپذیر بودهاند .رومانی از سال  ۲۰۱۲شاهد رفت و آمد شش نخستوزیر
بوده و هیچکس نمیخواهد دوباره با مســئله حساسی مثل خصوصیسازی
مواجه شــود و موقعیت سیاسی خود را به خطر بیندازد .در عین حال ،وضع
برخی شــرکتهای دولتی اصال برای ارائه به سرمایهگذاران جالب نیست و
برخی دولتمردان معتقدند که تالش برای خصوصیسازی آنها بیفایده است.
در شرایط فعلی ،سرمایهگذاران عمال به انتظار نشستهاند تا رویکرد آینده دولت
رومانی را در مورد خصوصیسازی ببینند .مثال اگر سرنوشت خصوصیسازی
شرکت هیدروالکتریکا مشخص شود ،سرمایهگذاران هم میتوانند ببینند که
آیا حضورشان در عرصه خصوصیسازی رومانی عملی است یا نه.

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

باال و پایین سرمایهگذاری در قرقیزستان

جمهوری طال و پنبه
کاوه شجاعی

1

قرقیزستان را بهتر بشناسیم

قرقیزستان ســرزمینی کوهســتانی و محدود به
دبیر بخش همسایهها
خشــکی در آسیای مرکزی است که بعد از اضمحالل
اتحاد جماهیر شوروی در سال  ۱۹۹۱استقالل یافت و حاال به عنوان جمهوری قرقیزستان
به پایتختی بیشــکک شناخته میشود .قرقیزستان از شــمال با قزاقستان ،از جنوب با
تاجیکستان ،از غرب با ازبکستان و از شرق و جنوب شرق با چین مرز دارد و با این اوصاف،
همسایه منطقهای ایران به شمار میرود.
جمعیت قرقیزستان در حال حاضر شش میلیون نفر است که هشتاد درصد از آن را
مسلمانان ترکتبار تشکیل میدهند اما بخشی از جمعیت این کشور نیز پیرو کلیسای
ارتدوکس روس هســتند .همچنین جمعیتی از ازبکها و روسها در این کشور زندگی
میکنند .زبان قرقیزی که شــاخهای از زبان ترکی است به همراه زبان روسی زبانهای
رسمی این کشور هستند.

هفت درصد از مساحت این کشور زمین قابل کشاورزی و  ۴۸درصد از آن چراگاه است
و جنگلها و منابع طبیعی زیادی نیز در این سرزمین یافت میشود .اما زیرساختهای
حمل و نقل و تجارت در قرقیزستان کاستیهایی دارد که برطرفکردنشان برای تامین
آینده اقتصادی این کشور اهمیت زیادی دارد.
JJتاریخ و سیاست قرقیزستان
ساکنان اولیه سرزمین قرقیزستان سکاها بودند و اقوام قرقیز از جنوب سیبری تازه در
قرن هفدهم در سرزمین فعلی قرقیزستان ساکن شدند .این در حالی بود که قرنها حضور
اقوام مغولتبار و ترکتبار در این سرزمین ،روی ترکیب جمعیتی آن تاثیر گذاشته بود .در
قرن هیجدهم ،اقوام منچو از چین موفق شدند این سرزمین را تحت کنترل خود بگیرند
و قرقیزها تحت حکومت آنها قرار گرفتند .در اوایل قرن نوزدهم باز هم اوضاع عوض شد
و قرقیزهــا تحت حکمرانی خانات ازبک از خجند قرار گرفتند .در اواخر قرن نوزدهم اما
ورق دوباره برگشت و قرقیزها تحت حکمرانی امپراتوری روسیه در ترکستان قرار گرفتند

همسایهها
و سپس هم اتحاد شوروی کنترل این سرزمین را به دست گرفت .جمهوری قرقیزستان
سرانجام در سال  ۱۹۹۱استقالل خود را به دست آورد.
قرقیزستان از زمان استقاللش در سال  ۱۹۹۱بارها بیثباتی را از سر گذرانده است .در
ســالهای  ۲۰۰۵و  ،۲۰۱۰فســاد و پارتیبازی خانوادگی در عرصه سیاسی باعث شد که
ناآرامیهای اعتراضآمیز در این کشور رخ بدهد .برای ممانعت از تمرکز قدرت ،قانون اساسی
پارلمانی با قدرت نظارتی در اواخر ســال  ۲۰۱۰اجرایی شــد و با این ترتیب ،قرقیزستان
اولین کشــوری در آسیای مرکزی است که در آن رئیسجمهور فقط یک دور میتواند در
انتخابات حاضر باشد .رئیسجمهوری که بر این اساس انتخاب میشود ،دورهای ششساله
بر سر قدرت میماند .در حال حاضر ،دولت سورنبای جینبیکوف در قرقیزستان بر سر کار
است که در انتخابات سال  ۲۰۱۷میالدی انتخاب شده .این دولت ائتالفی است و به پارلمان
قرقیزستان پاسخگو است و برنامههای اصالحی نیز در دست دارد.
JJقرقیزستان و جدایی از اتحاد جماهیر شوروی
قرقیزستان در فاصله سالهای  ۱۹۱۷تا  ۱۹۹۱جزو اتحاد جماهیر شوروی بود و در
این زمان تامینکننده طال ،جیوه ،اورانیوم و کاالهای کشــاورزی مثل پشم ،پنبه ،مواد
غذایی و گوشت شناخته میشد .بعد از سقوط اتحاد شوروی ،بخش معدن و صنعت در
قرقیزستان به شدت کوچک شد چون دیگر آن سفارشهایی که در زمان اتحاد شوروی
به شرکتها در قرقیزستان داده میشدند وجود نداشتند .وضعیت زیرساختهای حمل و
نقل در قرقیزستان نیز طوری نبود که بتواند ضامن گذار سریع به سمت بازارهای جدیدتر
باشــد .نتیجهاش این شــد که تولید طال ،جیوه و اورانیوم از معادن قرقیزستان کاهش
شدیدی داشت.
قرقیزستان پس از استقالل به سرعت تالش کرد اصالحات بازار را پیاده کند؛ مثال نظام
قانونی را اصالح کند و اصالحاتی نیز در زمینه اراضی انجام دهد و اقتصاد خود را به تدریج
با نظام جهانی هماهنگ کند .اما گذار به سمت اقتصاد آزاد برای این کشور کوچک چندان
آسان نبود و اقتصاد قرقیزستان در فاصل ه سالهای  ۱۹۹۰تا  ۱۹۹۵کوچک شد .البته در
سال  ۱۹۹۶میالدی به تدریج سیاستهای دوران پس از استقالل جواب دادند و اقتصاد
قرقیزستان شرایط بهتری پیدا کرد؛ به طوری که بین سالهای  ۱۹۹۵تا  ۱۹۹۷کسری
بودجه این کشور نصف شد.
قرقیزســتان همچنین با کمک سازمانهای بینالمللی مثل بانک جهانی و صندوق
بینالمللی پول توانست پایه قانونی و حقوقی مناسبی برای اقتصاد بازار آزاد خود ایجاد کند
و در سال  ۱۹۹۸نیز قانون اساسی این کشور اصالح شد تا امکان مالکیت خصوصی زمین
فراهم شود .در همین سال ،قرقیزستان اولین کشور در میان کشورهای تازهاستقاللیافته
از اتحاد شــوروی شد که توانست وارد سازمان تجارت جهانی شود .به تدریج نیز دولت

قرقیزستان سعی کرده که سرمایه خارجی را برای گسترش توانایی خود در صادرات جذب
کند و مثال در این راه ،ساخت سدهای هیدروالکتریک مورد توجه قرار داشته است .اما فضای
سرمایهگذاری در این کشور دچار چالشهایی بوده که به خصوص در سایه درگیری حقوقی
قرقیزستان با یک شرکت کانادایی برای تعیین ساختار مالکیت مشترک بزرگترین معدن طالی
این کشور قرار داشته است
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قرقیزستان توانست بخش زیادی از سهام مالکیت خود در شرکتهای دولتی را به بخش
خصوصی واگذار کند.
دولت قرقیزســتان تحت فشــار نهادهای مالی بینالمللی قدمهای زیادی نیز برای
آزادســازی مناســبات تجارت خارجی خود برداشــت .این گامها شامل حذف برخی
محدودیتهای گمرکی و حذف برخی شــروط بســیار بوروکراتیک برای ثبت صادرات
میشد که در دهه  ۱۹۹۰میالدی انجام گرفتند .به رغم انجام این اصالحات ،قرقیزستان
در اوایل دهه  ۱۹۹۰میالدی دچار کاهش شــدید در تولید شــد .درواقع اصالحاتی که
دولت قرقیزستان انجام داد به اندازه کافی به موفقیت اقتصادی منتهی نشدند چون به هر
حال جای خالی سوبسیدهایی که اتحاد جماهیر شوروی در عرصه صنعت ،کشاورزی و
خدمات عمومی ارائه میداد همچنان داشت در اقتصاد کشور استقاللیافته قرقیزستان
یشد.
احساس م 
اما در سالهای  ۱۹۹۶و  ۱۹۹۷میالدی اوضاع اقتصاد قرقیزستان بهبود یافت .درآمد
دولت از معدن طالی کوتمور (که تازه بهرهبرداری از آن شروع شده بود) و نیز از بخش
کشاورزی به شــکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد .در ســال  ۱۹۹۶قرقیزستان رشد
اقتصادی  ۷درصدی و در ســال  ۱۹۹۷هم رشــد اقتصادی  ۱۰درصدی را تجربه کرد.
نرخ تورم و کسری بودجه نیز کاهش یافتند .اما کوتاهزمانی بعد  -یعنی در سال -۱۹۹۸
بزرگترین شریک تجاری قرقیزستان یعنی روسیه دچار بحران مالی شد و همین مسئله
روی اقتصاد قرقیزستان نیز تاثیر گذاشت.
همچنین در یک دهه اخیر به دلیل بروز بحران مالی جهانی و نوسانات قیمت نفت،
جمهوری قرقیزستان از جمله اقتصادهایی در آسیای مرکزی بوده که دچار کندی رشد
اقتصادی شده است .دولت قرقیزستان همچنان برای تامین مالی کسری بودجهاش (که
بین  ۳تا  ۵درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل میشود) به کمک خارجی وابسته است.
از لحاظ سیاسی نیز قرقیزستان مناسبات پرفراز و نشیبی با ابرقدرتها داشته .مثال دولت
قرقیزستان در سال  ۲۰۱۴پایگاه نظامی آمریکا را (که از سال  ۲۰۰۱برای اعزام نیرو و بار
به افغانستان مورد استفاده قرار داشت) تحت فشار روسیه تعطیل کرد .این در حالی است
که روسیه هنوز در قرقیزستان پایگاه هوایی دارد .درواقع روسیه در عرصههای مختلف روی
قرقیزستان تاثیر دارد .مثال در ازای تعطیلی پایگاه نظامی آمریکا ،روسیه بدهی  ۵۰۰میلیون
دالری قرقیزستان را بخشید و تداوم حضور نظامی خودش در این کشور را نیز تضمین کرد.
همچنین از لحاظ اقتصادی ،عضویت قرقیزســتان در اتحادیه اوراسیا به معنی آن بوده که
کمکهای مالی و نیز گسترش تجارت با قرقیزستان از سوی روسیه ادامه مییابد.
JJاقتصاد قرقیزستان
قرقیزســتان منابع نفت و گاز دارد و بخش اســتخراج طالی آن هم رو به گسترش
است؛ به طوری که اقتصاد آن به شدت به استخراج مواد معدنی وابستگی پیدا کرده است.
البته بخش کشاورزی و دامداری نیز در قرقیزستان نقش مهمی ایفا میکند .پنبه ،پشم
و گوشت مهمترین محصوالت کشاورزی قرقیزستان هستند و البته صادرات پنبه باالتر از
بقیه است .سایر صادرات قرقیزستان عبارتاند از طال ،جیوه ،اورانیوم ،گاز طبیعی و گاهی
هم برق .با وجود این ،قرقیزســتان به واردات انرژی هم وابسته مانده است .قرقیزستان
همچنین مواد غذایی و ماشینآالت و تجهیزات مختلفی را وارد میکند.
اقتصاد قرقیزســتان در سالهای اخیر شاهد گسترش بخش خدمات نیز بوده است.
شرایط جدید برای اقتصاد قرقیزستان در حالی ایجاد شده که مثال در سال  ۱۹۹۹میالدی
بخش کشاورزی تشــکیلدهنده  ۴۵درصد از اقتصاد این کشور بود و بخش خدمات و
صنعت هم به ترتیب  ۳۵درصد و  ۲۰درصد از اقتصاد قرقیزستان را تشکیل میدادند .در
همین میان ،وجود فقر و نیز شکافهای قومیتی بین مناطق شمال و جنوب باعث شده
که قرقیزستان گاهی نارضایتی عمومی را تجربه کند .حتی دو رئیسجمهور این کشور در
زمان پس از استقالل از اتحاد شوروی نیز به دلیل نارضایتی عمومی از قدرت کنار رفتند.
اقتصاد قرقیزستان در مقابل شوکهای خارجی آسیبپذیر است چون به معدن طالی
اصلیاش کومتور وابستگی زیادی دارد .این معدن تامینکننده ده درصد از تولید ناخالص
داخلی قرقیزســتان است .همچنین آمار نشان میدهد درآمدی که نیروی کار قرقیز در

قرقیزستان با کمک سازمانهای بینالمللی مثل بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول توانست پایه قانونی و حقوقی مناسبی برای اقتصاد بازار آزاد خود ایجاد کند
و در سال  ۱۹۹۸نیز قانون اساسی این کشور اصالح شد تا امکان مالکیت خصوصی زمین فراهم شود .در همین سال ،قرقیزستان اولین کشور در میان کشورهای
تازهاستقاللیافته از اتحاد شوروی شد که توانست وارد سازمان تجارت جهانی شود

روسیه و قزاقستان کسب میکند ،در ابعاد زیادی به داخل قرقیزستان بازمیگردد و روی
اقتصاد این کشور تاثیر میگذارد ،به طوری که بیش از  ۲۷درصد از تولید ناخالص داخلی
قرقیزستان در سال  ۲۰۱۷را همین درآمدها تشکیل دادهاند.
قرقیزستان سعی کرده که سرمایه خارجی را برای گسترش توانایی خود در صادرات
جذب کند و مثال در این راه ،ســاخت ســدهای هیدروالکتریک مورد توجه قرار داشته
اســت .اما فضای سرمایهگذاری در این کشور دچار چالشهایی بوده که به خصوص در
ســایه درگیری حقوقی قرقیزستان با یک شرکت کانادایی برای تعیین ساختار مالکیت
مشترک بزرگترین معدن طالی این کشــور قرار داشته است .نکته دیگر هم در مورد
اقتصاد قرقیزستان این است که این کشور به عنوان راه صادرات مجدد کاالهای چینی به
جمهوریهای دیگر در آسیای میانه عمل میکند؛ هرچند که در سالهای اخیر نقشش
در این خصوص تغییر کرده است.
کارشناسان معتقدند جای گسترش بخش کشاورزی ،تولید انرژی برقآبی و گسترش
صنعت گردشگری در قرقیزستان کامال وجود دارد .همچنین برای آنکه پتانسیل کشور
قرقیزستان محقق شود ،فعالیتهای اقتصادی در این کشور باید با توسعه بخش خصوصی
متنوعتر شود و مهارتهای تخصصی نیروی کار باال برود تا بهرهوری هم افزایش پیدا کند.

2

آیا تجارت با قرقیزستان دشوار است؟

نهچندان .در رتبهبندی «انجام کسبوکار  »۲۰۱۹بانک جهانی ،قرقیزستان به لحاظ آسانی
بازرگانی و راهاندازی کسب و کار در رده  ۷۰از  ۱۹۰کشور قرار دارد که رتبه بدی نیست.
 70رتبه قرقیزستان به لحاظ آسانی کسب و کار و بازرگانی در میان ۱۹۰کشور جهان
۳۵

راهانداختن کسب و کار

۸

ثبت ملک

۱۶۴

گرفتن مجوز برق

۱۳۱

اجرایی کردن قراردادها

۲۹

گرفتن مجوز ساخت

۷۰

بازرگانی با خارج از مرزها

۳۸

حمایت از سرمایهگذاران اقلیت

۸۲

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

۱۵۰

پرداخت مالیات

۳۲

گرفتن وام

3

فرصتهای سرمایهگذاری در قرقیزستان

ت بازرگانی آمریکا در گزارشی در مورد سرمایهگذاری در قرقیزستان نوشته است:
وزار 
مهمترین صادرات این کشور طال ،منســوجات ،فلزات ،الکتریسیته ،کفش و تجهیزات
مکانیکی اســت .مهمترین واردات قرقیزستان سوخت ،گاز طبیعی ،آهن ،ماشینآالت،
اتومبیل ،محصوالت شیمیایی ،دارو و محصوالت غذایی به حساب میآید.
در طول سالهای اخیر بخش معدن بیشترین سرمایهگذاری خارجی را به خود جذب
کرده اما همچنان توسعهنیافته است و به لحاظ سیاسی حوزه بسیار حساسی به حساب
میآید .چینیها ،قزاقها و روسها بر ســر دستیابی به منابع طبیعی قرقیزستان رقابت
جدی دارند .طبقه متوســط به خصوص در بیشکک در طول سالهای اخیر رشد قابل
توجهی داشته است و همینها تقاضا برای محصوالت خارجی را باال برده .اگرچه حوزه
ساختوساز در قرقیزستان در سالهای گذشته رونق خوبی داشته اخیرا با کاهش کمک
و وامهای روسیه شاهد کند شدن رشد در این بخش بودهایم .آپارتمانسازی در طول پنج
سال اخیر چشمانداز بیشکک را به طور دراماتیکی تغییر داده است.

یکشنبه بازار در بیشکک

4

چالشهای سرمایهگذاری در قرقیزستان

فضای ســرمایهگذاری در قرقیزستان به خصوص برای آنهایی مناسب است که تجربه تجارت
در اقمار سابق شوروی را داشتهاند و ریسکپذیری و صبر و حوصله الزم را دارند .از دید نهادهای
غربی قرقیزستان دچار چند معضل مهم است :فساد اقتصادی و ضعف حاکمیت قانون مهمترین
آنهاست .سیستم قضایی مستقل نیست و اکثر بخشهای دولتی با معضل کمبود منابع دستوپنجه
نــرم میکنند .در حوزه دفاع از مالکیت معنوی اگرچه قوانین وجود دارد اما اجرای قوانین ضعیف
است .سرمایهگذاران باید آگاه باشند که بیش از  ۶۰درصد فعالیتهای اقتصادی در قرقیزستان در
بخش خاکستری اقتصاد انجام میگیرد که زیر نظارت دولت نیست .شرکتها در بخشهای حساس
مثل اســتخراج منابع طبیعی ،بخش عمده انرژی و وقت خود را صرف مذاکره و مذاکره مجدد با
مقامات بر سر قراردادها میکنند .برای درک بهتر این مشکل میتوانید اخبار دردسرهای شرکت
کانادایی  Kumtorرا که به استخراج طال در این کشور میپردازد در اینترنت جستوجو کنید .در
آگوست  ۲۰۱۵قرقیزستان به همراه بالروس ،ارمنستان ،قزاقستان و روسیه مجمع اقتصادی اوراسیا
( )EAEUرا تشکیل دادند .اگرچه قرقیزستان هنوز اقتصاد خود را به صورت کامل برای همکاری با
کشورهای مجمع باز نکرده ،اما در این راه قرار دارد و ورود به به بازار قرقیزستان میتواند راه را برای
ورود به دیگر کشورهای عضو مجمع اقتصادی اوراسیا باز کند.

5

استراتژی ورود به بازار قرقیزستان

با اینکه دولت قرقیزســتان «سازمان ترویج سرمایهگذاری» را در زیرمجموعه وزارت
اقتصاد ایجاد کرده تا ســرمایهگذاران خارجی را در دوران ثبت کسبوکارشان همراهی
کند ،بهترین استراتژی برای ورود به بازار این کشور گرفتن شریک محلی و راهانداختن
کســبوکار مشترک با آنهاست .سیســتم اقتصادی این کشور پیچیده است و طبیعتا
محلیها بهتر از بقیه آن را میشناسند .اگر به دنبال شبکه توزیع قوی و راهانداختن شعبه
در سراسر کشور هستید بهترین راه گرفتن شریک محلی است .با اینهمه شرکتهای
موفق خارجی هم بودهاند که بدون شریک محلی کار خود را پیش بردهاند.
برای انجام سرمایهگذاریهای بزرگ ،عموما دیدار از کشور و مالقات با مقامات مسئول
ضروری است .پیدا کردن شرکای قابل اطمینان محلی خیلی دشوار نیست و شرکتهای
مشاورهای مناسبی در این کشور فعالیت دارند.

6

تراز تجاری قرقیزستان

کسری تراز تجاری قرقیزستان در ســال  ۲۰۱۶حدود  ۴.۱۳میلیارد دالر بوده است
(صادرات خالص آنها پایینتر از وارداتشــان بوده) .همانطور که در نمودار زیر میبینید
قرقیزستان در سال  ۱۹۹۵هم کسری تراز تجاری داشته اما این کسری فقط  ۱۴۶میلیون
دالر بوده است.
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همسایهها

8

شرکای تجاریقرقیزستان

(به ترتیب ارزش صادرات/واردات به دالر)

واردکنندهها
در سال  ۲۰۱۶بخش عمده صادرات قرقیزســتان روانه کشورهای قزاقستان ،روسیه،
ازبکستان ،ترکیه و چین شده است:

7

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

قرقیزستان نود و چهارمین صادرکننده بزرگ دنیاست .مهمترین صادرات قرقیزستان
طال ،گاز مایع و پنبه است.
مهمترین صادرات قرقیزستان در سال ( ۲۰۱۷به ترتیب ارزش به دالر)
در سال  ۲۰۱۷قرقیزستان  ۱.۸میلیارد دالر کاال به دنیا صادر کرد که نسبت به سال ۲۰۱۳
حدود  ۱درصد افزایش داشــته و در مقایسه با سال  ۲۰۱۶شاهد رشدی  ۲۵.۸درصدی
بوده اســت ۵۷ .درصد صادرات قرقیزســتان روانه اروپا میشود و  ۴۲.۷درصد آن به
کشورهای آسیایی میرود.
 ۷۰۹.۹میلیون دالر ( ۳۹.۶درصد کل صادرات)

۱

سنگها و فلزات قیمتی

۲

سنگ معدن ،خاکستر

 ۱۴۴.۳میلیون دالر ( ۸.۱درصد)

۳

پوشاک بافتنی ،اکسسوریز

 ۱۱۸میلیون دالر ( ۶.۶درصد)

۴

تهای معدنی
سوخ 

 ۸۷.۱میلیون دالر ( ۴.۹درصد)

۵

هواپیما ،فضاپیما

 ۷۸.۹میلیون دالر ( ۴.۴درصد)

۶

یجات
سبز 

 ۷۸.۱میلیون دالر ( ۴.۴درصد)

۷

وسایل نقلیه

 ۶۱میلیون دالر ( ۳.۴درصد)

۸

کفش

 ۵۱.۹میلیون دالر ( ۲.۹درصد)

۹

ماشینآالت از جمله کامپیوتر

 ۵۰.۷میلیون دالر ( ۲.۸درصد)

۱۰

میوه ،آجیل

 ۴۴.۱میلیون دالر ( ۲.۵درصد)

مهمترین واردات قرقیزستان در سال ( ۲۰۱۷به ترتیب ارزش به دالر)
قرقیزستان در ســال  ۲۰۱۷حدود  ۲.۷میلیارد دالر کســری تراز تجاری داشت که
نسبت به ســال  ۲۰۱۶حدود  ۱۱.۱درصد رشد نشــان میدهد .این فهرست کاالهایی
است که بیشترین تراز تجاری را به قرقیزستان وارد کردهاند (یعنی واردات این کاالها
بیشتر از صادراتشــان بوده) و به همین خاطر ورود به این حوزهها فرصت خوبی برای
صادرکنندگان خارجی است:
۱

سوختهای معدنی از جمله نفت

 ۵۴۹میلیون دالر کسری تراز تجاری ( ۵۵.۶درصد
افزایش از )۲۰۱۶

۲

کامپیوتر

 ۳۱۳.۶میلیون دالر کسری ( ۱۴درصد کاهش)

۳

پایافزار

 ۲۴۹.۴میلیون دالر کسری ( ۰.۴درصد کاهش)

۴

ماشینآالت و تجهیزات الکتریکی

 ۲۳۳میلیون دالر کسری ( ۲۶.۴درصد افزایش)

۵

فیبر مصنوعی

 ۱۹۱.۸میلیون دالر کسری ( ۲۳.۶درصد افزایش)

۶

دارو

 ۱۶۷.۸میلیون دالر کسری ( ۴۳.۷درصد افزایش)

۷

آهن و فوالد

 ۱۱۹.۵میلیون دالر کسری ( ۱.۱درصد)

۸

پالستیک و محصوالت پالستیکی

 ۱۱۷.۲میلیون دالر کسری ( ۲.۴درصد کاهش)

۹

نخ مصنوعی

 ۱۱۴.۲میلیون دالر کسری ( ۱۱۱.۵درصد افزایش)

۱۰

محصوالت آهنی و فوالدی

 ۹۶.۱میلیون دالر کسری ( ۲.۲درصد افزایش)
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۱

قزاقستان

 ۲۲درصد کل صادرات قرقیزستان ( ۲۲۵میلیون دالر)

۲

روسیه

 ۱۷درصد ( ۱۶۷میلیون دالر)

۳

ازبکستان

 ۱۲درصد ( ۱۲۵میلیون دالر)

۴

ترکیه

 ۱۰درصد ( ۱۰۱میلیون دالر)

۵

چین

 ۸.۱درصد ( ۸۱.۷میلیون دالر)

۶

انگلیس

 ۶.۲درصد ( ۶۲.۳میلیون دالر)

۷

سوئیس

 ۵.۹درصد ( ۵۹.۴میلیون دالر)

۸

امارات

 ۳.۶درصد ( ۳۶.۳میلیون دالر)

۹

تاجیکستان

 ۲.۲درصد ( ۲۱.۸میلیون دالر)

۱۰

آلمان

 ۱.۳درصد ( ۱۳میلیون دالر)

صادرکنندهها
در سال  ۲۰۱۶کشورهای چین ،روسیه ،قزاقستان ،ترکیه و آمریکا بیشترین صادرات را
به قزاقستان داشتهاند:
۱

چین

 ۵۱درصد کل واردات قرقیزستان ( ۲.۶۲میلیارد دالر)

۲

روسیه

 ۱۸درصد ( ۹۴۱میلیون دالر)

۳

قزاقستان

 ۹.۴درصد ( ۴۸۳میلیون دالر)

۴

ترکیه

 ۴.۸درصد ( ۲۴۴میلیون دالر)

۵

آمریکا

 ۳درصد ( ۱۵۲میلیون دالر)

۶

ازبکستان

 ۱.۳درصد ( ۶۸میلیون دالر)

۷

آلمان

 ۱.۲درصد ( ۶۲میلیون دالر)

۸

بالروس

 ۰.۹۶درصد ( ۴۹.۳میلیون دالر)

۹

کره جنوبی

 ۰.۸۴درصد ( ۴۳.۴میلیون دالر)

۱۰

اوکراین

 ۰.۷۶درصد ( ۳۹.۱میلیون دالر)

 ...........................کــارآفـریـن ...........................
فرهنگ سازی
برای کارآفرینی

عکس :رضا معطریان

یکی از دوســتان که در یک موسسه
آموزشــی و تحقیقاتــی در ارتبــاط با
کارآفرینی مشــغول به کار اســت و با
گروهی از دوستانشان فیلمهای مستندی
در ارتبــاط با کارآفرینان بزرگ کشــور
میســازند ،تعریف میکرد که به دلیل
نبود بودجه مجبور به قطع کارهایشــان
شــدهاند .او میگفت برای تأمین منابع
ساخت فیلمهای مستند در این زمینه که
تعدادی از آنها تولید شده و در نمایش هم
توانسته با استقبال خوبی مواجه شود آنها
مجبور بودهاند هر بار جلسات متعددی را
با نهادهای دولتی متعدد برگزار کنند و با
تشویق و قولهای مساعدی هم رو به رو
میشدهاند ولی وقت عمل که فرا میرسیده
است ،هیچ حمایتی صورت نمیگرفته و
دست آنها خالی میمانده .او تعریف میکرد
که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته
و حتی درحال توسعه سازمانهای دولتی
و نهادهای عمومــی برای ترویج فرهنگ
کارآفرینی ردیفهای بودجه مشخصی در
اختیار دارند و از این ظرفیت برای تشویق
جامعه به کار و حتی شــکلگیری امید
اجتماعی اســتفاده میکنند .او میگفت
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در
مناطق آسیبپذیر که ممکن است جوانان
به ســمت کارهای خالف کشیده شوند،
فیلمهای داستانی و مســتند از زندگی
بزرگان و کارآفرینان به صورت رایگان برای
افراد به خصوص جوانان پخش میشود تا
آنها تحت تأثیر این افراد مســیر زندگی
خود را مشخص کنند و جلوی کجرویهای
احتمالی گرفته شود .اما سوال این است که
چرا در کشــور ما این اتفاق رخ نمیدهد؟
چرا نباید وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
وزارت ورزش و جوانــان یا معاونت زنان
ریاست جمهوری بودجههایی ویژه برای
فرهنگســازی در زمینه کارآفرینی در
اختیار داشته باشند و از حرکتهایی در
این زمینه حمایت کنند؟ یکی از بحرانهای
اصلی کشورما بیکاری جوانان به خصوص
جوانان تحصیلکرده است؛ جوانانی که با
فرهنگســازی باید به سمت کارآفرینی
هدایت شوند.

کارآفرین
نمحمدی ،بنيانگذار مجموعه نان سحر از نوجواني دوست داشت كارفرما باشد
مهدی خا 

از نانآوري تا نانفروشي
به ايرواني
بنيانگذار كفش
ملي كه براي او كار
میكردم ،روزي
كهتصميمگرفتم
از اين مجموعه
خارج شوم
گفتم من در ذاتم
کارگری نیست
و میخواهم
یک روز کارفرما
شوم .ایشان
گفت میخواهی
چهکاره شوی؟
گفتممیخواهم
نانفروش شوم
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مهدی خانمحمدی متولد  1333در شهرستان ابهر است .پدرش تاجر
پارچه بود و یکی از افراد ثروتمند شهرشان محسوب میشد و همین موضوع
هم باعث شــده بود که او کودکی آرامی را پشت سر بگذارد .تا اینکه حوادث
سرنوشــت دیگری را برای او و خانوادهاش رقــم زد و پدر مهدی زمانی که
او کالس ششــم ابتدایی بود به دلیل دزدیده شدن اموالشان ورشکست شد.
مهدی خانمحمدی بعد از پایان امتحانات ششم ابتدایی (زمانی که  12ساله
بود) باتوجه به شرایط جدید خانواده مجبور شد كار کند .او مدتی چند رأس
گوســفند و بزغالهای را که برایشان باقی مانده بود به همراه برادرش به چرا
میبرد ولی بعد ،از پدرش اجــازه گرفت که برای کار به تهران برود و بتواند
کمکخرج خانواده باشــد .اما پدرش با این پیشنهاد مهدی مخالفت کرد و
راضی به این کار نبود تا اینکه یک بار وقتی مهدی به همراه برادرش گوسفندان
را به چرا برده بود ،کار را به برادر ســپرد و خود با پول پساندازی که داشت،
بلیت خرید و راهی تهران شــد .عمویش در تهران زندگی میکرد و مهدی
هم به خانه او رفت و داستان را برایش تعریف کرد ولی او هم با آمدن مهدی
به تهران مخالفت کرد و گفت که آن شب را در خانهاش بماند ولی صبح به
شهرشان بازگردد .باوجود صحبتهای عمو ،مهدی ناامید نشد و مصمم بود
که در پایتخت بماند و کاری پیدا کند و آخر هم همین شد .فرداي آن روز او
یكرد رفت و وقتي ديد كه سر
پيش عمويش در قهوهخانهاي كه در آن كار م 
عمويش شلوغ است شروع كرد به كمك كردن .وقتي صاحب قهوهخانه اين
موضوع را ديد از مهدي خانمحمدی خوشش آمد و هنوز بعدازظهر نشده بود
كه به او پيشــنهاد داد تا در قهوهخانه مشغول به كار شود؛ اتفاقي كه برايش
بسيار مهم بود .او روزي  15ريال و در ماه  45تومان حقوق میگرفت كه تقريبا
تمام آن را براي پدرش میفرستاد و حتي براي رفتن به حمام هم به پادگان
یكرد و رايگان بود .شبها در خانه عمو
جي میرفت كه از آب قنات استفاده م 
میماند و تمام وعدههای غذايي را هم در قهوهخانه میخورد.
مهدي خانمحمدی سه ماهي در قهوهخانه كار كرد تا اينكه به اين فكر
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كرد كه قهوهچي بودن آيندهاي براي او نخواهد داشــت و بايد به فكر كاري
ديگر باشــد .او يك روز به ميوهفروشــيای كه نزديك قهوهخانه بود رفت و
وقتي متوجه شد میوهفروش كارگر میخواهد ،از قهوهخانه بيرون آمد و شاگرد
ميوهفروشي شد با حقوق روزانه  3تومان .مهدي خانمحمدی باوجود اينكه
نوجوان بود خيلي كاري و با پشــتكار بود و از هر راهي براي جذب مشتري
یكرد ،او ميوهها را با حوصله و تزيينشده میچيد و از صبح تا شب
استفاده م 
براي جذب مشتريها فرياد میزد و حتي شعرهاي خوبي درست كرده بود تا
افراد را به خريد تشويق كند .كارهايي كه او در ميوهفروشي كرد باعث شد تا
فروش اين مغازه رشد بسياري بكند و به همين خاطر مدت زيادي نگذشت
كه صاحب مغازه حقوقش را از  3تومان به  5برابر افزايش داد و او روزانه 15
یگرفت.
تومان دستمزد م 
اما باوجود حقوق خوب مدتي نگذشــت كه خانمحمدی متوجه شد
ميوه فروشي هم شغل دلخواه او نيست ،همين شد كه اين كار را هم رها
كرد و به دنبال شغلي جديد گشت تا اينكه از طريق يكي از آشنايانش به
كارخانه كفش ملي رفت ،مجموعهاي صنعتي كه آن روزها با بنيانگذاري
و مديريت ايرواني به يكي از بزرگترين واحدهاي توليدكننده انواع كفش
در خاورميانه تبديل شده بود .خانمحمدی با حقوق روزانه  3تومان كار در
كفش ملي را شروع كرد ،دستمزدي كه به مراتب كمتر از ميوهفروشي بود
ولي او تصور میكرد كه به خواستههايش نزديكتر است و راههای پيشرفت
در آن براي او بسيار است .او در كارخانه كفش ملي روزهاي خوبي را پشت
سر گذشت و بسيار آموخت .خودش در مصاحبهاي با روزنامه دنياي اقتصاد
در اينباره گفته« :آقای ایروانی انسان فوقالعادهای بود .مدیر خوبی هم بود.
ایشان ماهی یک بار بین کارگران نمونه قرعهکشی برگزار میکرد و به آنها
جایزه میداد .وسایلی مثل پنکه و دوچرخه و ...اینقدر به من این جایزهها
را داده بودند که اتاقم پر شده بود .وقتی وارد کارخانه ایروانی شدم  ۱۴ساله
بودم .آقای ایروانی بعدازظهرها مربی انگلیسی گرفته بود و از چهارهزار نفر
چهار نفر را جدا کرده بود که من هم یکی از آنها بودم .او هم اضافهکار به ما
میداد ،هم این مربی را گرفته بود که به ما انگلیسی آموزش میداد .برای
ترقی من هم نقشههای زیادی در سر داشت .روی من خیلی حساب کرده
بود .او این جنم را در من دیده بود .همین میزان انگلیسی هم که من االن
بلدم مربوط به آن موقع اســت .من کمتر از دو سال آنجا مشغول به کار
بودم .بعد تصمیم گرفتم از کارخانه بیرون بیایم .بعد از آنکه تصمیم به رفتن
گرفتم ،یک روز به من گفتند آقای ایروانی با شما کار دارد .معموال آقای
ایروانی با کارگرها خصوصی صحبت نمیکرد .رفتم به دفتر ایشان .به من
گفت چرا میخواهی از اینجا بروی؟ تو که توانستهای اینقدر ترقی کنی
چرا میخواهی بروی؟ به او گفتم آقای ایروانی ،من در ذاتم کارگری نیست
و میخواهم یک روز کارفرما شوم .به این فکر میکنم که اگر این کار را یاد
بگیرم ،نمیتوانم کارخانه کفش بزنم .اوال شما را خیلی دوست دارم و دوم
اینکه نمیتوانم تبدیل به کفش ملی شوم .ایشان گفت میخواهی چهکاره
شوی؟ گفتم میخواهم نانفروش شوم».
اين صحبتهایخانمحمدی با ايرواني در آخرين روزهاي حضور او
در اين مجموعه صورت گرفت و بعد از آن او از اين مجموعه هم خارج

در آستانه جواني بود كه روزي يكي از مشتريهايش پيشنهادي به او داد كه مسير آيندهاش را تعيين كرد؛ اجاره يا خريد نانواييای كه او
داشت ،اتفاق وسوسهكنندهاي براي خانمحمدی كه دائم به دنبال پيشرفت و توسعه كارش بود .نانوايي در منطقه پل رومي بود و مهدي
خانمحمدی براي  4سال آن را اجاره کرد و بعد خريد و سنگ بناي نان سحر همينجا گذاشته شد.

شد تا به دنبال رويايش برود كه «نانفروشي» بود؛ آرزويي كه از شغل
عمو به سر او افتاده بود.
JJنانفروشي از آرزو تا حقيقت
خود او در مصاحبهاش گفته« :عمويم نان میفروخت .شــش روز مریض
شد و من به او در کارش کمک کردم .دوچرخه داشت؛ دوچرخهاش را گرفتم
و آن چنــد روز به جای او از نانوایی نان میگرفتم و بین ســوپرمارکتها و
ساندویچیها پخش میکردم .همان روزها دیدم چه اجتماع بزرگی بیرون از
کفش ملی اســت که میتوانم با آنها آشنا شوم و آنها مرا بشناسند .چرا باید
خودم را در کارخانه حبس کنم؟ به این فکر کردم که من اگر در کفش ملی
بمانم نهایتا چهارهزار نفر مرا میشناسند .به همین دلیل هم تصمیم گرفتم از
کارخانه بیرون بیایم و نانفروش شوم .آن موقع هم حقوقم در کارخانه کفش
ملی خوب بود .اما وقتی از آنجا بیرون آمدم ،حدود شــش ماه برای عمویم با
حقــوق روزی  ۶تومان کار میکردم .بعد از شــش ماه گفتم من میخواهم
برای خودم کار کنم .عمویم دوتا مشــتری در عباسآباد داشــت که از سایر
مشتریهایش به لحاظ مســافت ،دور بودند .به او گفتم آن دوتا مشتری را
به من میدهی که کارم را با آنها شــروع کنم؟ اما مخالفت کرد و گفت اگر
میخواهی برای خودت کار کنی ،مشتریهایت را هم خودت پیدا کن .به هر
حال توانستم مشتریهایی برای خودم دست و پا کنم؛ ولی سخت بود .یک ماه
اول روزی  4تومان هم درآمد نداشتم .همه مسیر را هم با دوچرخه میرفتم .از
 ۵صبح تا  ۱۰شب کار میکردم .تا دربند هم میرفتم برای آنکه مشتری پیدا
کنم؛ اما خیلی سریع توانستم رشد کنم .موتور گازی خریدم و بعد از آن هم
موتور دندهای .مشتریهایم هر روز اضافه میشدند».
بیش از يك ســال از شــروع كار جديد نميگذشــت كه عمال مهدي
خانمحمدی نانفروش شــده بود اما سقف آرزوهاي او خيلي بلندتر از اين
بود كه به همين قانع باشــد و دوست داشت در كارش دست به نوآوري بزند
تا بتواند هم درآمد بيشتري داشته باشد و هم مشتريهایبيشتري را جذب
یكرد
كند و كارش را توسعه دهد .او يك روز كه از ميدان امام حسين عبور م 
چشمش به قناديای افتاد كه كيك يزدي تازه میفروخت .ناگهان به اين فكر
كرد كه دركنار نان در ســيني ،كيك يزدي هم بگذارد و بفروشد ،ايدهاي كه
خيلي زود اجرايي كرد و اتفاقا فروش خوبي هم برايش داشــت .با اين كارها
و ايدهها بود كه مهدي خانمحمدی خيلي زود توانســت درآمدش را ماهانه
به  200تومان برساند .او همچنين در كنار كار نانفروشي ،بوفه پارك ساعي
را هم كه تازه راه افتاده بود اجاره كرد و ســه موتور هم خريد و چند كارگر
استخدام كرد كه در كنار خودش براي او نان بفروشند .خودش در مصاحبه با
دنياي اقتصاد گفته حافظهای بسيار قوي داشته و باوجود اينكه دفتر حساب
یكرده و
و كتاب نداشته ولي هر روز همه پولها را از مشتريهايش جمع م 
یگذاشته و میخوابيده؛ كاري كه حس بسيار
شــبها آنها را زير بالشش م 
خوبي به او میداده.

نكتهاي که باعث شده بود نانوايياش پاتوق فرنگيها باشد و حتي گاهي جلوي
مغازهاش صف تشــكيل شود .تا زمان انقالب با درآمدي كه از اين نانوايي به
دست آورده بود توانست دو مغازه ديگر هم خريداري كند .او براي پيشرفت
یكرد و از صبح بسيار زود و پيش از طلوع تا انتهاي
دركارش تالش بسياري م 
یكرد و اتفاقا نام مجموعهاش هم كه نان سحر است از همينجا
شــب كار م 
آمده .اولين مشــتري صبح زود نانوايي او پــادگان نيروي دريايي بود كه هر
روز صبح برايشــان نان میبرد و در همين رفت و آمدهاي صبح زود بود كه
يك روز وقتي به آسمان نگاه كرد نام سحر به ذهنش آمد .مجموعهاي كه با
گذشت بيش از  4دهه از شروع كار به يكي از بزرگترين توليدكنندگان انواع
نانهای صنعتي (بيش از  175نوع نان) تبديل شده است و بيش از هزار نفر
در آن به صورت مســتقيم كار میكنند .حاال مهدي خانمحمدی كه روزي
به ايرواني بنيانگذار كفش ملي گفت دوست دارد كارفرما و نانفروش شود،
نهتنها خواستههايش را اجرايي كرده است بلكه با داشتن تفكر رو به جلو به
خواســتههایبسيار بيشتري هم دست يافته است .البته او در كار توليد نان
هميشه كوشش كرده است كه با جديدترين روشهاو دانش روز جهان آشنا
شود و باوجود اينكه از نظر آكادميك تنها تا ديپلم درس خوانده ولي دورههای
متعدد تخصصي را در حوزه آرد و نان در خارج از كشور گذرانده است .توصيه
خانمحمدی به جواناني كه میخواهند وارد كسب و كار و كارآفريني شوند
اين است كه به جاي اينكه دائم به فكر رابطه و طي كردن ره صدساله در يك
شب باشند ،تالش كنند روي پاي خودشان بايستند و دائم براي رسيدن به
هدفشان تالش كنند.

مجموعهنان
سحر با گذشت
بيش از  4دهه از
شروع كار به يكي
از بزرگترين
توليدكنندگان
انواع نانهای
صنعتي(بيش
از  175نوع نان)
تبديل شده است
و بيش از هزار نفر
در آن به صورت
مستقيمكار
میكنند

JJورود به توليد نان
مهدی در آستانه جواني بود كه روزي يكي از مشتريهايش پيشنهادي
به او داد كه مســير آيندهاش را تعيين كــرد؛ اجاره يا خريد نانواييای كه او
داشــت ،اتفاقی وسوسهكننده براي خانمحمدی كه دائم به دنبال پيشرفت
و توســعه كارش بود .نانوايي در منطقه پل رومي بود و مهدي خانمحمدی
براي  4سال آن را اجاره کرد و بعد خريد .اما او به دنبال توليد نانهایسنتي
همچون ســنگك و بربري و ...نبود میخواست تحولي ايجاد كند به همين
دليل در سال  1353برای اولين بار ماشينآالت توليد نان صنعتي را به عنوان
یكرد؛
يــك فعال بخش خصوصي وارد ايران كرد و نانهای خارجي توليد م 
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کارآفرین

بازار براي كارآفرينان دانشگاه است
نگاهي به زندگي مظفر عبداهلل ،بنيانگذار كارخانه رب روژین

در سال 1381
پروژه روژین رسم ًا
آغاز و در مرداد
 1392اولین خط
تولید باظرفیت
 1100تن افتتاح
شد .هماكنون
حدود  500نفر
در كارخانه روژین
تاک به صورت
مستقیم و3600
کشاورز نیز از
طریق کشت گوجه
برای اين مجموعه
كارمیكنند
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براي كارآفرين شــدن و راهاندازي يك واحد تولیدي مهمتر از اينكه چه
محصولي خروجي كار شماست ،نوع نگاه جديدي است كه به توليد آن كاال
داريــد و اين اصل رقابت را در روزگار جديد ما رقم میزند .حتما اولين بودن
در هركاري از اهميت بسياري برخوردار است ولي بسياري از نخستين بودنه ا
رقم خورده است و حاال چاره كار در داشتن ايده جديد در توليد كاالهايي است
كه پيش از اين توليد شده است و شما با نگاه و تفكري تازه میتوانيد همان
محصول تكراري را به كااليي كامال جديد تبديل كنيد .مثال تعداد زيادي واحد
توليد رب گوجهفرنگي در كشور وجود دارد و اگر شما بخواهيد واحد جديدي
تاسيس كنيد حتما بايد به اشباع بودن اين بازار فكر كنيد اما داشتن ايدهاي
نو میتواند بازار را براي شما به گونهاي ديگر رقم بزند و حتي مشترياني كه
ساله ا عادت كردهاند كه از برندی خاص خريد كنند تغيير موضع بدهند و
مشتري شما بشوند .اتفاقي كه كارخانه روژین
در توليد محصوالت خوراكي به خصوص رب
گوجهفرنگي رقــم زد و با ايدههای متنوع و
نو در توليد محصوالت توانســت مشتريان
بسياري را باوجود اشــباع بودن بازار جذب
كند .كارخانهاي كه در نزديكي كرمانشاه قرار
گرفته است و در فصل برداشت گوجهفرنگي
و توليد رب تازه حال و هوايي بســيار خاص
یگيرد و همهجا پر میشــود از
به خــود م 
سرخي گوجههايي كه در هر گوشه از حياط
كارخانه چرخ میخورند تا وارد خط توليد و تبديل به انواع محصوالت شوند.
مجموعهای صنعتي كه سيد مظفر عبداهلل بنيانگذار و مديرعامل آن است.
او متولد  1331شمسی در واران یکی از دههای هفتگانه دهستان جاسب
در منطقه دليجان است .روستاي آنه ا باوجود اينكه وسعت چنداني ندارد ولي
در صنعت و كارآفريني كشور جايگاه ويژهاي دارد زيرا مرحوم حاج سید محرم
ناصری بنيانگذار حلواشكري عقاب هم اهل همين روستا است .مظفر عبداهلل
 4ساله بود كه خانوادهاش به تهران مهاجرت کردند و در خانهاي استیجاري
در خيابان گرگان ساكن شدند .او در اين منطقه درس خواند و ديپلم گرفت
و بعد از آن هم در ســال  1350با گرفتن پذيرش در رشته حسابداري وارد
موسسه عالي حسابداري شد.
او همزمان با تحصيل در دانشگاه از ترم دوم شروع به كار كرد و در اولين
قدم در شرکت كاميونسازي ماك كه از سوي اصغر قندچي راهاندازي شده
بود و در كنار توليد با همكاري ماك امریکا قطعات و لوازمیدکی کامیون به
یكرد به عنوان حسابدار پارهوقت مشغول شد .او با حقوق ماهانه
ايران وارد م 
 100تومان شروع به کار كرد ولي در سال  1353با پايان تحصيل ،زمانی که
برای رفتن به خدمت سربازی آماده میشد درآمدش نزدیک به  800تومان
شد و همه اينها به دليل تالش و پشتكاري بود كه مسئوالن شركت ايرانی-
آمريكايي ماك در او میديدند .مظفر عبداهلل با پايان تحصيل به سربازي رفت
و باتوجه به اينكه بازيكن بسکتبال بود به عضويت تيم بسکتبال پادگان درآمد
و حتي كاپيتان تيم شد و به نايب قهرماني مسابقات نيرويهای نظامي كشور
یكرد و مديرعامل
رسيد .البته او در زمان سربازي هم در شركت ماك كار م 
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شــركت با رفتن او موافقت نكرد و حتي براي اينكه خودش را بعد از پادگان
به شركت برساند ،ماشيني در اختيارش قرار داد .او در شركت ماك حتي به
عنوان عضو هيئت مديره و مدير مالي هم انتخاب شد.
در ســال  1357و با پیروزی انقالب اســامی شركت ماك دستخوش
تحوالت بسياري شد ولي مظفر عبداهلل براي چند سال در اين مجموعه باقي
ماند تا اينكه با پيشنهاد پدر همسرش حاج سيد جليل ناصري كه از كارآفرينان
قديمي كشور و بنيانگذار برند حلواشكري عقاب بود ،مواجه شد .در آن زمان
مرحوم ســید جلیل مالک کارخانهای ديگري هم در جاده قدیم کرج با نام
یكرد.
«شرکت تولیدی گرمدره» بود که با برند وجین محصوالتش را توليد م 
او به عبداهلل پیشنهاد داد که در قبال حقوق به مراتب بیشتر و درصدی از سود
شرکت مدیریت تولیدی گرمدره را برعهده گیرد ،كاري كه اصال به تجربههای
توگو با
پيشينش ربطي نداشت ولي در نهايت آن را پذيرفت .خود او در گف 
يكي از روزنامههای محلي كرمانشاه در اينباره گفته است« :کار من میللنگ
و سیلندر و لوازمیدکی خودرو بود که هیچ ربطی به رب و کنسرو و کمپوت و
بقیه مواد غذایی شرکت گرمدره نداشت .از طرفی جدا شدن از گذشته بسیار
ســخت است .همیشه ترس این وجود دارد که آنچه دارید از دست بدهید و
چیزی هم به دست نیاورید .اما من عالقه خاصی به شروع کارهای جدید دارم
و به همین دلیل پیشنهاد را پذیرفتم».
البته در آن زمان باتوجه به تحوالت سياســي كشور و جنگ تحميلي
شــرايط توليد در بيشــتر كارخانهه ا از جمله گرمدره خوب نبود ولي مظفر
عبداهلل به دنبال آن بود كه با اقداماتي تا جاي ممكن به شرايط كارخانه سر و
سامان بدهد .او تحوالت و ساماندهي را از منابع انساني شروع كرد و بعد هم
تمركز خود را بر برندسازي و افزايش كيفيت محصوالت گذاشت .معتقد بود
بايد به منفعت بلندمدت كارخانه فكر كرد به جاي اينكه با كارهاي مقطعي و
ضربتي تنها به ساماندهي شرايط پرداخت .او صبحه ا براي رسيدگي به دفاتر
حسابرسي به دفتر مركزي حلواشكري عقاب در ميدان اعدام و بازار میرفت
و ظهر هم راهي كارخانه میشــد .مظفر عبداهلل بازار را دانشگاه میداند و در
گفتوگو با يكي از سايتهای مرتبط با اين شركت گفته است« :بهترین راه
رســیدن به حقیقت ،در نظر گرفتن واقعیت است .من آن موقع میدانستم
کــه باید واقعیت بازار را بپذیرم .میدان اعــدام و بازار واقعیت بود .من بدون
درک این واقعیت نمیتوانستم در تولید موفق شوم و به همین خاطر به بازار
دانشگاه میدان اعدام میگفتم .در آنجا کسانی حضور داشتند که نبض بازار در
دستشان بود و با یک تلفن میتوانستند برند و محصولی را از خاک بلند کنند
و یا زمین بزنند .از طرفی من در آنجا دوستانی پیدا کردم که هنوز هم با آنها
ارتباط دارم و در بسیاری از فعالیتها به هم کمک میکنیم».
مــدت زیادی از كارش در كارخانه گرمدره (وجين) نگذشــته بود که با
مدیریت شرکت پگاه آشنا شد كه در آن زمان عالوه بر توليد شير از سيستم
قوي توزیع هم برخوردار بود؛ عبداهلل كه بخشي از مشكل كارخانه وجين را
در پخش میديد ،به مدیران پگاه پیشــنهاد داد كه محصوالت شركت آنها
را هم در كنار محصوالت لبنــي توزيع كنند؛ موضوعي كه با موافقت آنها
روبهرو شــد و به همكاري نزديكتر بين مجموعه پگاه و وجين منجر شد .با
گسترش همكاريه ا مدير كارخانه پگاه به مظفر عبداهلل پيشنهاد داد كه در

مظفر عبداهلل در آستانه سيسالگيِ كار در سال  1379تصميم گرفت سهامش در كارخانه دلپذير را بفروشد و خود را بازنشسته كند كه به صورت كامال اتفاقي با
استاندار وقت كرمانشاه آشنا شد و به پيشنهاد او براي كار و توليد به اين استان رفت .او در سال  1380شركت روژینتاك را ثبت و زميني به وسعت  24هكتار
براي توليد رب گوجهفرنگي و نوآوري در اين زمينه خريداري كرد.

كارخانه دلپذير كه خريداري كرده بودند شراكت كنند .باتوجه به اينكه شركت
دلپذير مجموعهاي بزرگ و شناختهشده محسوب میشود ،مظفر عبداهلل با
پدر همســرش صحبت كرد و در نهايت آنه ا با فروش وجين توانستند 50
درصد سهام كارخانه دلپذير را خريداري كنند .مظفر عبداهلل به عنوان يكي
از مديران ارشد كارخانه دلپذير انتخاب شد و در سال  1375تصميم گرفت
در كنــار كار ادامه تحصيل هم بدهد .او باتوجه بــه نيازي كه در خود براي
یكرد ،در رشته كارشناسي ارشد
مديريت مجموعههای صنعتي احساس م 
مديريت پروژه و توليد در سازمان مديريت صنعتي ادامه تحصيل داد .خودش
در اينباره گفته« :تفکرم مربوط به سالها پیش بود و نیاز داشتم که از نظر
علمی بهروز شوم».
روژین چگونه جان گرفت؟

JJ
ســالگي كار در سال  1379تصميم گرفت
ي
س
آستانه
در
عبداهلل
مظفر
ِ
سهامش در كارخانه دلپذير را بفروشد و خود را بازنشسته كند كه به صورت
كامال اتفاقي با اســتاندار وقت كرمانشاه آشنا شد و به پيشنهاد او براي كار و
توليد به اين استان رفت .او در سال  1380شركت روژینتاك را ثبت و زميني
به وســعت  24هكتار براي توليد رب گوجهفرنگــي و نوآوري در اين زمينه
خريداري كرد .در ســال  1381پروژه روژین رســماً آغاز و در مرداد 1392
اولین خط تولید با ظرفیت  1100تن افتتاح شد .هماكنون حدود  500نفر
در كارخانه روژین تاک به صورت مســتقیم و  3600کشــاورز نیز از طریق
ی كنند .بزرگترين مشكل پيش روي
کشت گوجه برای اين مجموعه كار م 
عبداهلل در راهاندازي كارخانه رب روژين تهيه و تامين گوجهفرنگي مورد نياز
بود و به همين منظور او خانه به خانه با مالكان زمينهای كشاورزي منطقه
كرمانشاه مذاكره كرد و به آنه ا پيشنهاد داد گوجهفرنگي كشت كنند و او به
صورت تضميني محصوالتشــان را خريداري خواهد كرد .در اين بين حدود
 100كشــاورز حاضر به همكاري شــدند و در  300هكتار زمين به صورت
تضميني گوجه كشت شد .همچنين عبداهلل براي توليد گوجه مرغوب آموزش
كشاورزان را هم شروع كرد و براي آنه ا كالس برگزار كرد .ولي گردش روزگار
و آب و هوا در سال نخست كار با او همراهي نكرد زيرا سرماي بيسابقه تمام
محصول گوجه را سياه كرد و او كه خريد تضميني انجام داده بود يك ميليارد
تومان زيان ديد ولي از ادامه مســير منصرف نشد و اقدام او به پرداخت پول
كشاورزان باوجود سرمازدگي محصوالت اثر بسيار مثبتي در بين كشاورزان
منطقه گذاشت ،نامش را سر زبانه ا انداخت و باعث شد كشاورزان بيشتري
تمايل به همكاري با او پيدا كنند و ميزان زمينهای زير كشت از  300هكتار
به هزار هكتار افزايش يابد و هر سال هم بيشتر شود تا جايي كه هماكنون به

 8هزار هكتار رسيده است .در كنار آموزش به
كشاورزان افزايش بهرهوري زمينهای كشاور
زي و توليد محصول بهتر برنامه ديگري بود كه
او در كنار توليد اجرايي كرد و بذرهاي هيبريد
را جايگزين بذرهاي سنتي كرد كه برداشت را
افزايش داد .عالوه بر اينه ا او با مذاكرات بسيار
كشــاورزان را قانع كرد كه از سموم و كودها
كمتر استفاده كنند و نتيجه اين تحوالت برداشت بيشتر گوجه در حجم كمتر
زمين كشــاورزي بود .هماكنون بيش از  3600كشاورز با مجموعه صنعتي
روژين قرارداد دارند كه از  5هزار متر تا  20هكتار زمين در مالكيتشان است
و در مجموع  360هزار تن گوجه برداشت میکنند و در اختيار اين مجموعه
یگذارند.
صنعتيم 
صادرات از همــان روز اول مهمترين هدف راهانــدازي كارخانه توليد
رب روژيــن بود و پس از افزايش توليد مجموعه روي بازارهاي داخلي هم
ســرمايهگذاري صورت گرفت .موقعيت كرمانشاه و نزديكي آن به عراق و
اقليم كردستان اين كشور بهترين گزينه را براي صادرات پيش روي مديران
كارخانه روژين قرار داده اســت و تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شــد
هم نشان داد راهاندازي اين كارخانه میتواند سوددهي بااليي داشته باشد.
مديران كارخانه روژين حتي نام كارخانه را نيز كه كلمهاي كردي است و
به معناي روشنايي باتوجه به بازار عراق انتخاب كردند و در بستهبندي هم
رنگ سبز را باتوجه به تحقيقات ميداني از بازار عراق برگزيدند .اين شركت
سال گذشته  30ميليون قوطي انواع رب به كشور عراق صادر كرده است.
شركت روژين در سال  1396به عنوان واحد کشت و صنعت نمونه کشور
انتخاب شده و با بیش از  40میلیون دالر صادرات در سال از صادرکنندگان
برتر مواد غذایی کشور است.
مظفر عبداهلل در گفتوگو با سايت اين شركت گفته است« :مدیریت فقط
سودآوری نیست بلکه فایده اجتماعی است که ارزش یک فعالیت اقتصادی را
مشخص میکند .این سیاست من است و در اثبات موفقیت آن به آمار برداشت
اشاره میکنم .میانگین برداشت گوجه در کشور  39تن در هکتار است که ما
توانستیم آن را به  70تا  75تن در هکتار برسانیم و برنامه داریم که به 100
تن افزایش دهیم .این یعنی زمین زیر کشت کمتر ،مصرف منابع کمتر و سود
بیشتر برای کشاورز ،طبیعت و ما .همین سودآوری متقابل و عمل به وعدهها
باعث شده که رابطه خوب و مستحکمی بین ما و کشاورزان محلی برقرار شود.
شاید باورکردنی نباشد اما ســاالنه  200هزار تن گوجه از کشاورزان تحویل
میگیریم که بابت آن حتی یک ورق چک هم از ما طلب نمیکنند».

صادرات از همان
روز اول مهمترين
هدف راهاندازي
كارخانه توليد رب
روژين بود و پس
از افزايش توليد
مجموعه روي
بازارهاي داخلي
هم سرمايهگذاري
صورت گرفت.
موقعيتكرمانشاه
و نزديكي آن به
عراق و اقليم
كردستان اين
كشوربهترين
گزينه را براي
صادرات پيش روي
مديران كارخانه
روژینقرار داده
است
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کارآفرین

مردی با انگشتان سبز
نگاهی به زندگی علیاصغر جهانگیری ،بنیانگذار مجموعه کشاورزی کندلوس

معاونی در
تولیددارو داشتم
که معقدبود با
ایده«بشکنیم
و بسازیم» باید
کارها پیش برود
زیرا برای رسیدن
به هدف ابتدا باید
خود را بشکنیم و
سپس بازسازی
کنیم و اینموضوع
جسارت و خالقیت
در فرد ایجاد
میکند
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انگلیسیها اصطالحی دارند به عنوان «گرین فینگر» که به فارسی
یکنند که
میشــود «انگشت ســبز» و آن را برای افرادی استفاده م 
به قول خودمان دســت به هرچیزی بزنند میروید و سبز میشود.
علیاصغر جهانگیری کارآفرین قدیمی با  72سال سن یکی از همین
انگشتسبزها است؛ کســی که مجموعه صنعتی -کشاورزی تولید
گیاهان دارویی کندلوس را راهاندازی کرد و پیش از آن هم ســالها
تجربه مدیریت کارخانه تولید دارو و تاســیس کارخانه هگزان را در
کارنام هاش دارد.
علیاصغر جهانگیری اسفند  1325در یكی از روستاهای زیبا ولی
دورافتاده مازندران که چندسالی است به همت افرادی همچون او به
قطب گردشگری تبدیل شده به دنیا آمد .او باوجود اینکه خانوادهاش
شــرایط مالی مناسبی داشــتند از کودکی عالقه به کار داشت و در
روستایشــان به اهالی و مســافران آدامس میفروخت« .از نوجوانی
یگفتم که دوســت دارم آدم بزرگی شوم و روی
همیشــه به پدرم م 
پای خودم بایستم».
جهانگیری پس از پایان تحصیالت متوسطه و اخد دیپلم به کمک
خانواده راهی آمریکا شــد و در ایالت تگزاس در رشــته حفاری چاه
نفت ادامهتحصیل داد و پس از آن به ایران بازگشــت ولی باتوجه به
اینکه توانست بورس تحصیلی سازمان ملل را دریافت کند دوباره به
وینپایتخت اتریش رفت .خود او درباره آن ســالها گفته« :پس از
فارغالتحصیلی در رشته شیمی و برگشت به ایران به كارهای مختلف
مشغول شدم تا اینكه یك آگهی در روزنامه دیدم كه سازمان ملل یك
بورسیه به  26كشور درحال توسعه داده بود .من با اینكه متاهل بودم
و مشغول كار ،قبول شدم و به اتریش رفتم .در رشته پلیمر پالستیك
فارغالتحصیل و همانجا در اروپا به عنوان ناظر بر عملکرد  15کشور
اروپایی در صنعت و مصرف پالســتیک ،در ســازمانی زیرمجموعه
سازمان ملل استخدام شــدم .ولی پس از مدتی دلم طاقت نیاورد و
به ایران بازگشتم».
با پایان تحصیل علیاصغر جهانگیری بار دیگربه ایران بازگشت
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و در کارخانه سیمان تهران مشغول به کار شد ،البته همزمان باتوجه
به عالقهای که به تحصیل داشت در رشتهمهندسي نساجي دانشگاه
پلیتکنیک (امیرکبیر) هم درس خواند و یک مدرک کارشناسی ارشد
دیگر هم دریافتکرد .جهانگیری مدتی را در سیمان تهران مشغول
به کار بود ولی بعد ،از این کارخانه بیرون آمد و کار در کارخانهتولید
دارو را شــروع کرد که به مدت  10ســال طول کشید .او سالهای
بسیاری مدیریت این مجموعه را برعهده داشت و تفکر رو به جلویش
باعث شد که تحوالت مهمی در این مجموعه رقم بخورد و محصوالت
جدیدی تولید شود.خود او در چند مصاحبه گفته معاونش (مهندس
بازرگانــی) در تولید دارو و ایدههایش نقش مهمی در نوآوری در این
دوره و به صورت کلی زندگی او داشته است؛ معاونی که معتقدبود با
ایده «بشکنیم و بسازیم» باید کارها پیش برود زیرا برای رسیدن به
هدف ابتدا باید خود را بشکنیم و سپس بازسازی کنیم و اینموضوع
یکند .جهانگیری تا زمان انقالب در
جسارت و خالقیت در فرد ایجاد م 
مجموعه تولید دارو کار کرد ولی بعد از آن باتوجه به تحوالت سیاسی
و مصادره شدن کارخانه تولید دارو این مجموع را ترک کرد و مدتی
به کارهای متفرقه پرداخت تا اینکه کارگاه خود را راهاندازی کرد« .در
 32سالگی ،متاهل با یك بچه و با  2هزارتومان پسانداز از كار بیكار
شدم .مهندس بازرگانی تحقیق كرده بود كه فروش بشكهخالی سود
زیادی دارد .اول خجالت میكشــیدم و فكر میكردم زشت است كه
من ،مهندس جهانگیری با 10سال سابقه مدیرعاملی تولیددارو ،بشكه
خالی بفروشم اما سرانجام دستبهكار شدیم .یك وانت كرایه كردیم و
هر روز به كارخانههای مختلف میرفتیم و بشكه خالی میخریدیم و
میفروختیم .پس از مدتی در خیابان رسالت یك مغازه اجاره كردیم
و با پولی كه در این چند ســال درآورده بودیم ،اولین كارگاهمان را
افتتاح كردیم».
او باتوجه به تجربه و تخصصی که داشت به دنبال تولید محصوالت
شوینده و بهداشتی رفت و بعد از مدتی با جذب مشتری نامهگزان را
برای محصوالت خود انتخاب کرد و به مرور زمان کارگاه را به مجموعه
صنعتــی بزرگی تبدیل کرد .او خوب میدانســت که خرید خانه با
خانمهاست و اگر میخواهد در تولید محصوالت شوینده و بهداشتی
مشــتری جذب کند باید به خواسته و سلیقه خانمها احترام بگذارد
و طبق آن تولید را شــروع کند« .با این دید و اینكه خانمها از رنگ
قرمز خوششان میآید ،اولین مایع ظرفشویی با رایحه توتفرنگی را
تولید كردیم و بعد از آن در همین کارگاه با چند كارگر روزمزد ،گروه
كارخانهجات هگزان شروع به كار كرد ».سرمایه اولیهاش برای ساخت
این مجموعه  9هزار تومان بود ،مجموعهایکه حدود  15ســال کار
ی اقتصادی
ی بسیار با چالشها 
کرد اما در نهایت بعد از فراز و نشیبها 
روبهرو شد وجهانگیری در سال  1374آن را با  2/5میلیارد تومان وام
و بدهی واگذار کرد.
پس از این شکست سخت اقتصادیجهانگیری نهتنها روحیه خود
را نباخــت بلکه دوباره همهچیز را از صفر شــروع کرد .در ابتدا دفتر

جهانگیری چند سال پیش در برنامه «پایش» گفت« :اگر مرا در
کویر لوت هم رها کنید پس از یک سال میبینید که در آنجا
هم باغی درست کردهام.»

کوچکی اجــاره و برای اولین بار در ایران ژل کتیــرا روانه بازار کرد.
ولی اقدامیکه باعث شــد جهانگیری بار دیگر به زندگی کارآفرینانه
ی
بازگردد نوآوری در تولید چای کیسهای با استفاده از پوست میوهها 
ی بسیاری بود که در
معطر بود؛ اقدامی که به صورت ســنتی سالها 
روستایشان انجام میشد و او بارها مزه آن را به صورت دمکرده و سنتی
چشــیده بود و حاال راهی برای صنعتی کردن آن و تبدیلش به چای
کیسهای یافت که بااستقبال بسیار بسیار زیاد هم روبهرو شد و همین
ی
موضوع او را تشویق کرد تا با کار شبانهروزی وارد تولید انواع چایها 
کیسهای و گیاهان دارویی شــود و مجموعه کشاورزی کندلوس را
راهانــدازی کند .او برای جان گرفتن این مجموعه از نیروهای محلی
منطقه ،از دانشآموزان گرفته تا زنان روســتایی و ...کمک گرفت و
عالوه بر اشتغال و درآمدزایی برای آنها به توسعه منطقه کندلوس
و روستاهای اطرافش پرداخت .مدرسهسازی و تشویق کودکان محلی
به تحصیل ،کشــیدن برق ،ساخت موزه ،کتابخانه و ...تنها بخشی از
اقداماتی است که او انجام داده است .خود او چند سال پیش در برنامه
«پایش» گفت« :اگر مرا در کویر لوت هم رها کنید پس از یک سال
یبینید که در آنجا هم باغی درست کردهام .» در حال حاضر مجتمع
م 
کشاورزی کندلوس بیش از  100فرآورده گیاهی تولید و به بسیاری
یکند .جهانگیری در سفرهای متعدد حدود 250
از کشورها صادر م 
گونه گیاهی را از سراســر ایران و دنیا جمعآوری کرده و به مجتمع
کشاورزیخود برده که همان هم اکنون پشتوانه بسیار بزرگی برایش
محسوب میشود .
جهانگیری معتقد است ساخته نشدن یا دوام نداشتن برند در کشور
ما دالیل بســیاری دارد ،اما مهمترین دلیل آن ساختاری وزیربنایی
اســت ،زیربنای اقتصادی ،تاریخی و فرهنگی« .ساخت و دوام برند
نیازمند شــرایط خاصی است وزیرساختهایی نیاز دارد که ما فاقد
آن هستیم .مثال در حوزه کشاورزی یا صنایع غذایی کشورمان باید
در این نکتهجستوجو کرد که کشاورزی ما همچنان معیشتمحور
و فقط برای سیر کردن شکم است .همین طرز تفکر باعث شده ما تا
به امروز پیشرفتی در این زمینه حاصل نکنیم .کشوری مانند هلند با
وسعتی کمتر از استان مازندران از صادرات گلساالنه چند ده میلیارد
دالر درآمد حاصل میکند ،اما ما چه کردیم؟ برای زعفران ،پسته و...
که کاالهای خاصکشورمان هستند و توانایی برند شدن در جهان را
دارند چه اقداماتی انجام دادیم؟ این موضوع نشان میدهد که تفکری
برای ساخت و پرداخت برند در اقتصاد و جامعه ما وجود ندارد و برای
بهوجود آوردنش هم کاری نکردهایم».
ی کشــور معتقد است« :اگر نمیتوانیم در
او باتوجه به ظرفیتها 
اینجا پولدار شویم ،خودمان پشــتکار نداریم .اینجا زمین فراوان در
اختیار داریم ،آفتاب عالی داریم و ...اما متاســفانه پشتکار و خالقیت
نداریم ،فكر نمیکنیم .با  1 700دالر انرژی  1000دالر تولید میكنیم؛
درحالــی که در اروپا با  200دالر انــرژی  1000دالر تولید دارند .در
ژاپن با  100دالر و در چین با  80دالر همینمقدار تولید میكنند.
من همیشه میگویم كه پولدار شدن فقط جنم میخواهد .چندوقت
پیش به یكی از دوستانم كاری پیشنهاد دادم كه میلیونر شود ،به او
گفتم هر سال 6هزار تن هسته انگور در ارومیه و آذربایجان دور ریخته
میشود و كارخانهها برای دفن كردن این هستهها پول هم میدهند
زیرا باعث جمع شــدن پشــه و كثیفی و ...میشود .به او گفتم یک
دستگاه روغنکشی و از این هستهها روغن هسته انگور بگیر كه هیچ
كارخانهای در ایران آن را تولید نمیكند و ما  500سیسی از آن را با

مارك ایتالیایی به قیمت چندین هزار تومان میخریم».
جهانگیــری با بیش از  7دهه زندگی مثل یك جوان كار میكند
و پرانرژی است .بیشتر مواقع یكی ،دو ساعت خواب برایش به اندازه
 7 ،6ساعت است .خودش گفته بعضی مواقع آنقدر كار میكند كه
سرپا خوابش میبرد و حتی در آسانسور خوابیده است .جهانگیری به
کارهای فرهنگی هم عالقه دارد و تاکنون بیش از  20کتاب در زمینه
کارآفرینی و تولید گیاهان دارویی نوشته و شعر هم میگوید.
او معتقد اســت اگر میخواهید یك مدیر موفق شــوید باید نزد
کارگرانتان محبوب باشید« .من اگر نگهبان شركتم را بشناسم و بدانم
یك پسر دارد كه اسمش مهدی است و مدرسه میرود ،دریك فرصت
مناســب ،مثال اول مهر ،با او ســام و علیك كنم و حال پسرش را
بپرسم و برای پسرش یك سری لوازمالتحریر به عنوان هدیه بخرم،
تا ابد فراموش نمیكند و كار مرا كار خودش میداند .چندوقت پیش
یك نفر از فرانسه آمده بود و دنبال من میگشت ،به یكی از كارگرها
گفته بود آقای جهانگیری كجاست و آن كارگر گفته بود آن آقایی كه
دارد در زمین كار میكند و مثل خود ماســت .مردم ما مدیری را كه
با ماشین آخرین مدل سر كار برود و بخواهد كالسش را حفظ كند،
دوست ندارند .با سادگی خودتان را بیمه كنید».

اگر نمیتوانیم در
اینجا پولدار شویم،
خودمان پشتکار
نداریم .اینجا زمین
فراوان در اختیار
داریم ،آفتاب
عالی داریم و ...اما
متاسفانهپشتکار
و خالقیت نداریم،
فكرنمیکنیم

تنها  5دقیقه بیکاری
یاصغر جهانگیری در برنامه «پایش» خاطرهای از بیرون آمدنش از کارخانه تولید دارو بعد از  10سال
عل 
مدیریت این مجموعه تعریف کرد« :همانروزی كه از تولیددارو بیرون آمدم به هیئتمدیره گفتم بیكاری امثال
من  5دقیقه هم طول نمیكشد .البته باور نمیكردم چنین اتفاقی بیفتد! اما واقعا  5دقیقه هم طول نكشید
و درحال بیرون آمدن از شركت بودم كه پردهفروش سر كوچه شركت صدایم كرد و گفت :آقای مهندس هر
روز قبراق و سرحال از اینجا رد میشدید ،چرا ناراحتید؟ گفتم بیكار شدهام .او گفت :بازار ما هم كساد شده،
ما قالب پرده تولید میكردیم اما دیگر كسی نمیخرد چون به صرفه نیست و گیرههای آهنی به دلیل تولید
سروصدا دیگر طرفدار ندارد .به او گفتم چرا این گیرهها را با پالستیك نمیسازی و او گفت :تو اگر با پالستیك
بسازی چقدر تمام میشود؟ گفتم  1/5ریال .او گفت :تو تولید كن ،من  3ریال از تو میخرم 7 ،ریال به مغازه
میفروشم و مردم هم  10ریال آن را میخرند .همانجا سفارش  6میلیون گیره پرده گرفتم و واقعا  5دقیقه
هم بیكار نماندم».
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کارآفرین
نگاهی به تاریخچه ثروت خانواده دل پینو

سلطان آجرها
قابلیت فروویال شد و این تردید را به میان آورد که یا مونوپولی بزرگترین
فرودگاههای بریتانیا باید به دســت یک شرکت غیرقابل اعتماد خارجی
سپرده شود یا نه.
دســت سرنوشت سبب شد که پسر از مشــاوره پدرش در این زمینه
درست در زمان شکل گرفتن این معامله محروم شود .رافائل بزرگ پس از
اینکه امور شرکت را به دست وارثش سپرد ،سوار کشتی تفریحی  8میلیون
پوندیاش شــد تا به هدفش یعنی قایقسواری دور دنیا دست پیدا کند.
سال  2004در محدوده تاهیتی قایق او دچار یک طوفان ناگهانی شد و به
گفته شاهدان دل پینو بارها به در و دیوار کوبیده شد و پشتش صدمه دید.
تیمی از دکترها در لندن ماهها تالش کردند تا بخشی از توانایی پاهای او
را بازگردانند اما توفیقی به دست نیامد و دل پینو فلج و ویلچرنشین شد و
توانایی تکلم را از دست داد.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟

رافائل دل پینو کالوو
سوتلو رئیس شرکت
خدمات زیربنایی و
ساخت و ساز فروویال
است ،یک شرکت
اسپانیایی که در 172
شهر دنیا فعالیت دارد.
دل پینو با  3.3میلیارد
دالر ثروت در فهرست
فوربز در جایگاه 679
ثروتمندان جهان قرار
دارد.

«ســلطان آجرها» لقبی بود که به رافائل د ل پینــو داده بودند ،تاجر
بزرگی که در  87سالگی و در سال  2008از دنیا رفت .او موسس هلدینگ
ســاختمانی فروویال در اسپانیا بود .شــرکت او در سال  2006توانست با
تشکیل کنسرسیومی بریتیش ایرپورت آتوریتی ( )BAAرا تصرف کند و از
آن به بعد اختیار شرکتهای هواپیمایی هیترو ،گاتویک ،استانسد و چهار
شرکت هواپیمایی دیگر را هم در اختیار گرفت .این همان زمانی بود که در
اسپانیا او را به عنوان مهمترین و موفقترین تاجر کشور میشناختند و به
او لقب  El rey de los ladrillosیا همان سلطان آجرها را داده بودند.
دل پینوی بزرگ شرکت فروویال را در سال  1952بنیان گذاشت که
ابتدا هدفش تامین و تجهیز خطوط آهن برای اتطال به شبکه قطار اسپانیا
بود .زمانی که در سال  2000نوبت به واگذاری کسبوکار به پسرش رسید
که او هم رافائل نام داشت ،فروویال بزرگترین گروه ساخت و ساز اسپانیا و
دومین شرکت بزرگ این کشور بود .در واقع رافائل جونیور بود که رهبری
تصرف شــرکت  BAAرا بر عهده داشــت .این معامله  10.3میلیارد پوند
هزینه داشت و میزان بدهی شرکت فروویال را به  22میلیارد پوند رساند،
رقمی تقریبا  3برابر سرمایهای که شرکت در اختیار داشت .در سال 2008
مجموعهای از داستانهای ترسناک در مورد فاجعه در بازگشایی ترمینال
( 5متعلق به شــرکت هواپیمایی هیترو) باعث ایجاد سوالهایی در مورد

رافائل دل پینو در شهر مادرید
اسپانیا به دنیا آمد.

JJرافائل بزرگ
اما رافائل دل پینوی بزرگ از ابتدا که بود و کارش را از کجا شروع کرد؟
رافائــل دل پینــو مورینــو در ســال  1920در خانــواده مرفهــی
ســاکن مادرید به دنیا آمــد و زندگی بزرگســالیاش را به عنوان یک
مهنــدس آغــاز کرد .اولیــن شــغل او کار در یک شــرکت ایالتی خط
آهــن به نام رینف بود و او وظیفه کارگذاشــتن ریلبندها (یا تراورس که
به تکیهگاه بتونی یا چوبی یا فوالدی میگویند که ریلها روی آن بســته
میشود) را بر عهده داشت .او بابت گذاشتن هر ریلبند  4پستا (حدود 1
پوند) حقوق میگرفت.
بعدهــا در مصاحبهای در مورد این نوع کار و دســتمزدش گفته بود:
«ارزشــش را داشــت .باید از جایی کارتان را شروع کنید ».سال  1947او
شروع به کار برای شرکتی ساخت و ساز ویاس کرد ،شرکتی که تا پیش از
تاسیس فروویال ،تبدیل به مدیرش شده بود.
اقتصاد اســپانیا که در ســالهای  1936تا  1939و شــعلهور شدن
جنگهــای داخلی این کشــور راکد مانــده بود حاال رو به پیشــرفت
داشــت و شرکت فروویال که در ســال  1952تاسیس شد شروع کرد به
ســرمایهگذاریهای جدید و از حوزه ریلبند وارد حوزههای معدن ،جاده،
امالک و مدیریت پروژه شد.
پس از مرگ ژنرال فرانکو* در ســال  1975و انتقال قدرت سیاسی به
شیوه دموکراتیک ،اسپانیا مرزهایش را به روی سرمایهگذاری خارجی گشود
و دل پینو از این موقعیت حداکثر اســتفاده را کرد و وقتی کشــورش به

شرکت فروویال تاسیس شد .در ابتدا کار این شرکت ساخت و
کارگذاری ریلبندهای خطوط راه آهن اسپانیا بود.

1947
1920

122

1958
1952

دل پینو شروع به کار برای شرکت ساخت و ساز ویاس کرد ،شرکتی
که تا پیش از تاسیس فروویال ،تبدیل به مدیرش شده بود.
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رافائل دل پینو جونیور به دنیا
آمد.

اقتصاد اسپانیا که در سالهای  1936تا  1939و شعلهور شدن جنگهای داخلی این کشور راکد
مانده بود حاال رو به پیشرفت داشت و شرکت فروویال که در سال  1952تاسیس شد شروع کرد به
سرمایهگذاریهای جدید و از حوزه ریلبند وارد حوزههای معدن ،جاده ،امالک و مدیریت پروژه شد.

اتحادیه اروپا پیوســت از سرمایهگذاریهای منطقهای که از سوی بلژیک
میآمد بهره برد .در اواخر دهه  80میالدی که اسپانیا قدم در راه ثروتمند
شــدن گذاشــته بود ،دل پینو تبدیل به چهرهای شناختهشده در میان
جماعت ثروتمندان این کشور شد.
عالقه شــدید دل پینو به دریانوردی و خانههای مجللش در مادرید،
مایورکا و گالیسیا توجه پاپاراتزیها (عکاسانی که کارشان تهیه عکسهای
جالب و گاه جنجالی از چهرههای سرشناس بهویژه هنرمندان و ورزشکاران
و نیز خانواده و نزدیکان آنان و فروش این تصاویر به مجالت مختلف است)
را به خودش جلب کرد .گفته میشــد که کشتی تفریحی او با نام آلکور
حتی مورد حســادت خوان کارلوس ،پادشــاه اسپانیا هم بود که او هم به
دریانوردی بســیار عالقه داشت و اغلب همراه بزرگان صنایع این کشور بر
روی کشتیهای تفریحی وقت میگذراند.
در اوایل دهه  90قراردادهایی که شرکت فروویال برای ساخت اکسپوی
سویل** ،ساخت و سازهای مربوط به المپیک بارسلون و موزه گوگنهایم در
بیلبائو منعقد کرد این خانواده را به سمت ثروت بیشتر هم سوق داد و در
ضمن سودهای شرکت فروویال از اسپانیا فراتر رفت و تمامی اروپا ،شمال
آفریقا و آمریکای شمالی را هم در بر گرفت .با رسیدن قرن بیست و یکم
عملیات خارجی بیشــتر از نیمی از سود کشــور را عاید آن میکرد .سال
 1999فروویال وارد بازار بورس اسپانیا شد اما با وجود  52درصد سهام دل
پینو ،همچنان به عنوان یک گروه تجاری خانوادگی باقی ماند .دل پینو پس
از کنارهگیری از مقام مدیرعامل فروویال یک بنگاه خیریه تاسیس کرد که
هدفش تربیت نسل آینده رهبران در اسپانیا بود.
رافائل جونیور در ســال  1958و چند ســال پس از تاسیس شرکت
خانوادگیشــان به دنیا آمد .او تحصیالتش را در رشته مهندسی عمران
گذراند و در سال  1981از دانشگاه پلیتکنیک مادرید فارغالتحصیل شد.
او همچنین از دانشگاه امآیتی آمریکا مدرک مدیریت کسبوکار گرفت و
با این تجربههای دانشگاهی بود که به تیم خانوادگیشان پیوست و بعد از
بازنشستگی خودخواسته پدرش ادامه کار را در دست گرفت.
شــرکت فروویال از طریق یکی از زیرمجموعههایش با نام ســنترا به

صورت عمده بر روی ساخت بزرگراهها فعالیت
دارد ،فعالیتی که تنها به اسپانیا محدود نیست
و دامنهاش به پرتغال ،کانادا و آمریکا هم رسیده
اســت و همچنین پروژههایــی را در ایرلند و
اسکاتلند در دســت دارد .خطوط هواپیمایی
انگلستان همچنان یکی از مشغولیتهای عمده
این کســبوکار خانوادگی است و در کنارش
این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای مهم
ساخت و ساز در اروپا شــناخته میشود .این
شرکت در حال حاضر  74هزار کارمند دارد و در  15کشور مشغول فعالیت
اســت .بخش عمده این مطلب ترجمهای اســت از مقاله روزنامه تلگراف
انگلستان که در مورد دل پینو ترجمه شده است.
* ژنرال فرانسیسکو فرانکو به عنوان یک محافظهکار و اصالحطلب با انحالل
رژیم پادشاهی و برقراری حکومت جمهوری در سال  ۱۹۳۱مخالفت کرد .با
شکست فدراسیون گروههای مستقل راست در انتخابات عمومی سال ،۱۹۳۶
حزب چپگرای جبهه مردمی در این کشور به قدرت رسید .در این زمان
فرانکو و تعداد دیگری از ژنرالهای ارتش برای سرنگون کردن نظام جمهوری
دست به کودتا زدند که با پیروزی آن آتش جنگ داخلی در اسپانیا شعلهور
شد و با مرگ ژنرالهای دیگر فرانکو به سرعت رهبری جناح خود را به دست
گرفت .جنگهای داخلی اسپانیا نهایتاً با برجای گذاشتن قریب به نیم میلیون
کشته ،در سال  ۱۹۳۹و با پیروزی فرانکو و برقراری دیکتاتوری او به پایان
رسید.
** اکسپو رویدادی فرهنگی -تجاری است که هر چند سال یک بار و هر بار
در کشوری متفاوت برگزار میشود .اهمیت این نمایشگاه و جوانب آن برای
کشورهای جهان آنچنان ارزشمند است که امروزه اکسپوها یکی از مهمترین
رویدادهای مهم دنیا همچون مسابقات جام جهانی فوتبال و بازیهای المپیک
به شمار میروند به طوری که نام «المپیک فرهنگ ملل» را برای آن انتخاب
کردهاند .اکسپوی سال  1992در سویل با موضوع کشفیات جهانی برگزار شد.

رافائل دل پینوی پدر

در اوایل دهه  90میالدی
قراردادهایی که این شرکت برای
ساخت نمایشگاه سویل ،ساخت و
سازهای مربوط به المپیک بارسلون
و موزه گوگنهایم در بیلبائو منعقد
کرد این خانواده را به سمت ثروت
بیشتر هم سوق داد و در ضمن
سودهای شرکت فروویال از اسپانیا
فراتر رفت و تمامی اروپا ،شمال
آفریقا و آمریکای شمالی را هم در
بر گرفت

اولین شغل رافائل دل پینوی
پدر ،کار در یک شرکت ایالتی
خط آهن به نام رینف بود و او
وظیفه کارگذاشتن ریلبندها را
بر عهده داشت .او بابت گذاشتن
هر ریلبند  4پستا (حدود 1
پوند) حقوق میگرفت .بعدها در
مصاحبهای در مورد این نوع کار و
دستمزدش گفته بود« :ارزشش
را داشت .باید از جایی کارتان را
شروع کنید».

رافائل دل پینوی پسر

رافائل دل پینوی بزرگ که چند سال قبل در یک
حادثه دریانوردی بیمار و ناتوان شده بود درگذشت.

رافائل جونیور تحصیالتش را در رشته مهندسی عمران
گذراند و از دانشگاه پلیتکنیک مادرید فارغالتحصیل شد.

2000
2008

1981
نوبت به واگذاری کسبوکار به پسرش رسید
که او هم رافائل نام داشت ،فروویال بزرگترین
گروه ساخت و ساز اسپانیا و دومین شرکت
بزرگ این کشور بود.
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کارآفرین
شیوه تام گورس ،سرمایهگذار آمریکایی در خرید شرکتها

کمین و شکار
تام گورس سال  1964در شهر ناصریه به دنیا آمد جایی که آن را شهر
عربی اسرائیل میشناسند .پدر و مادر گورس مسیحی کاتولیک بودند و
او فقط چهار ســال داشت که همگی به آمریکا مهاجرت کردند و ساکن
شهر فلینت ایالت میشیگان شــدند .پدرش در شهر تازه مغازه کوچک
خواربارفروشی باز کرد و او هم کمی که بزرگتر شد در کارهای مغازه به
پدرش کمک میکرد.
گورس در ســال  1986با لیسانس علوم از دانشگاه ایالتی میشیگان
فارغالتحصیل شد و بعد به ســمت دنیای کسبوکار رفت .اوایل ،کارش
این بود که بر روی کســبوکارهای کوچک سرمایهگذاری کند و بعد در
ســال  1995گروه پالتینوم ایکوییتی را تاسیس کرد .همچنان که زمان
میگذشت این شــرکت جوان به تواناییهای مالی و سرمایهگذاری خود
میافزود تا جایی که در سال  2013توانست شرکت اکستریون مدیا متعلق
به گروه رسانهای سیبیاس را از آن خود کند و دو سال بعد هم به سراغ
خرید ورلد واید فالیت سرویسز برود که یک شرکت خصوصی فرانسوی
در حوزه سرمایهگذاری بود .گورس توانست خیلی زود نظر شرکایش در
سرمایهگذاری ،بانکها و وامدهندگان را به خود جلب کند و تواناییاش در
عمل به تعهدات مختلف در حوزه کسب و کار سبب شد تا با گذشت تنها

او کیست؟

تام گورس موسس و
رئیس شرکت پالتینوم
ایکوییتی است .یک
شرکتسرمایهگذاری
خصوصی که
هلدینگهایوابسته
به آن شامل خدمات
باربری هوایی ورلد
واید فالیت سرویسز
و شرکت تبلیغاتی
اکستریونمدیا
میشود .گورس با
 3.75میلیارد دالر
ثروت در جایگاه 498
فهرست بلومبرگ قرار
دارد.

چهار سال از تاسیس شرکت از لیست «بزرگترین شرکتهای خصوصی»
نشــریه فوربز ســر درآورد .اولین خرید شــرکت  LSIبود ،شرکتی که
محصوالت گرافیکی کامپیوتری را برای بازسازی صحنههای تصادف ارائه
میداد تا در جلسات دادگاهها از این تصاویر برای حصول نتیجه استفاده
شود .از سال  1996تا سال  2001پالتینوم دست به  32خرید دیگر زد از
جمله یک مرکز تماس تلفنی (فورسایت سافتور) ،یک شرکت تجهیزات
شــبکه (رامل الکترونیکس) و یک شرکت خدمات صوتی و داده (ویلیام
کامیونیکیشــنز) .در این دوران خریدهای مکرر ،شرکای دیگری هم به
شرکت افزوده شدند .سال  2004بود که شرکت رسما اعالم جذب سرمایه
کرد و تا ســال  2009نرخ بازده خالص داخلیاش به  62.5درصد رسید.
سال  2009و در اوج بحران اقتصادی پالتینوم ایکوییتی  14شرکت را در
یازده ماه اول ســال خرید که هشت مورد آن شامل خرید کلی شرکتها
میشد .حاال اگر به تاریخچه خریدهای این شرکت از سال  1995تاکنون
نگاهی بیندازیم متوجه میشویم که آمار آن به  200مورد میرسد ،تعداد
زیاد خریدها حوزههای مختلفی از کسبوکار را هم در بر میگیرد :فناوری
اطالعات ،ارتباطات راه دور ،حمل نقل ،رسانه ،امالک ،اتومبیل و. ...
M&A&OJJ

در دنیای کسبوکار و تجارت  M&Aاصطالح آشنایی است ،حروفی
که به جای عبارت  Mergers and acquisitionsمیایســتند و ما در
زبان فارســی به آن عنوان «ادغامها و اکتسابها» دادهایم .این عبارت نام
معامالتی است که طی آنها مالکیت شرکتها و واحدهای فعال آنها منتقل
و یا با واحدها و مالکیت شــرکت و یا شرکتهای دیگر ترکیب میشود.
ادغامها و اکتسابها گونهای از مدیریت راهبردی است که شرکتها را به
سوی رشد یا تغییر مقیاس کاری و یا عوض شدن ماهیت کسبوکارشان
سوق میدهد .این شیوه از مدیریت کسبوکار از قرن نوزدهم میالدی و از
آمریکا شروع شد .میگویند در فاصله سالهای  1895تا  ،1905بسیاری
از شــرکتهای کوچ آمریکایی با سهمهای اندک در بازار با شرکتهایی
مانند خودشان ادغام شدند و نتیجه پیدایش شرکتهای بزرگی بود که
احاطه یکپارچهتر و بیشتری به بازارهای مختلف داشتند .از آن زمان به بعد
موجهای مختلف ادغام و اکتساب در اقتصاد آمریکا تبدیل به نقاط عطف
شدند و آنگونه که اطالعت و دستهبندیهای اقتصادی این کشور نشان
میدهد در بازههای مختلف زمانی موجهای گوناگونی از راه رسیدند که تا
سال  2014تعدادشان به هفت موج ادغام میرسید.

تام گورس در شهر ناصریه در فلسطین اشغالی در خانوادهای
مسیحی به دنیا آمد.

تام گورس شرکت خصوصی پالتینوم
ایکوییتی را بنیان گذاشت.

1968
1964
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1995
خانواده گورس به آمریکا مهاجرت کرد
و ساکن شهر فلین ایالت میشیگان شد.
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گورس توانست خیلی زود نظر شرکایش در سرمایهگذاری ،بانکها و وامدهندگان را به خود جلب کند و تواناییاش
در عمل به تعهدات مختلف در حوزه کسب و کار سبب شد تا با گذشت تنها چهار سال از تاسیس شرکت از لیست
«بزرگترین شرکتهای خصوصی» نشریه فوربز سر درآورد.

شرکتپالتینومایکوییتیازهمانابتدانشاندادهاستکهباشدتهرچه
تمام به این شیوه راهبردی در جهان تجارت ایمان دارد و البته این ایمان
سبب نشده که آنها شیوه خاص خود را در این مسیر پیاده نکنند .اصطالح
 M&A&Oاز همین شرکت میآید ،عالمتی که به صورت اختصاصی به نام
این شرکت ثبت شده استMerger, Acquisitions, Operations .
شــعار اصلی پالتینوم است ،آنها واژه عملیاتها را هم به ادغام و اکتساب
افزودهاند .شرکت در شرح فعالیتهای خودش و این شیوه تازه میگوید:
«ما ســهم خودمان را از حــوزه  M&Aبا ثبت تجاری عالمت M&A&O
به دســت آوردهایم و کارنامهمان را در این زمینــه ثابت کردهایم .با این
شیوه ما مفهوم سنتی ادغامها و اکتسابها را با افزودن عملیاتها کامل
میکنیــم .در حین نقل و انتقاالت تجاری و مالکیتی ،تیمهای داخلی ما
نقشههای عملیاتی را برای نشان دادن ادامه مسیر آماده میکنند .این کار
به شرکتهای زیر نظر ما کمک میکند که کسبوکارشان را رشد دهند و
پتانسیلهایشان را فعال کنند».
JJدرسهای شرکت بزرگ برای سرمایهگذاران کوچک
ســایت ماتلی فول ،که از دهه  90میالدی خدمات مشــاوره مالی و
ســرمایهگذاری به اشخاص ارائه میکند ،ســال  2015مقالهای در مورد
شرکت پالتینوم ایکوییتی منتشر کرد ،نموداری از خریدهای این شرکت را
به نمایش گذاشت و به استراتژی آن که نام  M&A&Oبر خود دارد اشاره
کرد .شیو ه این شرکت از نظر ماتلی فول میتواند برای سرمایهگذاریهای
شــخصی هم مورد استفاده قرار بگیرد .ترجمه بخشهایی از این مقاله را
میخوانید:
در پس واگذاری بخشهای مختلف شــرکتها یــک تئوری وجود
دارد .این موقعیت درست مانند رشد کردن یک درخت در جنگل است،
شرکتهای بزرگ آنقدر رشد میکنند که بخشی از عملیات آنها نمیتواند
در سایه بخشهای دیگرش به اندازه کافی نور و توجه بگیرد و برای همین
باید به آنها رونقی دوباره داد .معموال این موقعیت به انتشار یک اطالعیه
مطبوعاتی ختم میشــود که میتوانید عباراتی مثل «فروش داراییهای
غیراساسی» را در آنها ببینید .به عنوان مثال در جریان بحران اقتصادی
سال  2009آلکوآ اعالم کرد که میخواهد تمرکزش را بر روی بخشهایی
بگذارد که سود بیشتری در آنها دارد ،این بخشها شامل واحد تولید کابل
شرکت نمیشد ،بخشــی که از تامینکنندگان عمده کابلهای اتومبیل
به شمار میرفت .پالتینوم ایکوییتی این بخش را خرید .مهمترین نکته
این اســت که وقتی شرکتها داراییهایی را که برایشان ضروری نیست
میفروشند ،شرکت پالتینوم ایکوییتی در موقعیت خوبی برای پیدا کردن
معاملههای ارزان قرار میگیرد.
کارنامه شرکت معموال خرید  20تا  30شرکت در سال را نشان میدهد
اما در برخی از ســالها این اعداد ناگهان به شدت افزایش پیدا میکنند.
برای مثال در ابتدای سال  ،2001حباب اینترنتی به سقف خودش رسید
و پالتینوم ایکوییتی بالفاصله پس از ترکیدن این حباب در محل حاضر

بود تا شــرکتهای شکســتخورده حوزه تکنولوژی را بخرد .چند سال
بحران اقتصادی ســال  2009آمریکا ،بسیاری از شرکتها (به خصوص
کارخانهجات) را زمینگیر کرد ،پالتینوم در سالهای پس از رکود اقتصادی
این شــرکتها و کارخانههای به خاک نشسته را مد نظر گرفت و دست
به خرید آنها زد که مهمترینشــان تیم دیترویت پیستونز بود( .دیترویت
پیستونز یکی از تیمهای بسکتبال حاضر در لیگ قهرمانی آمریکاست .سال
 2011بود که این تیم در پی ناکامیهای مالی و ورزشــی به این نتیجه
رسید که باید ســرمایهگذار و مالک جدیدی داشته باشد و اینجا بود که
تام گورس وارد داستان شد .تام گورس نهایتا  325میلیون دالر بابت این
معامله پرداخت کرد که در همان زمان هم قیمتی بســیار پایینتر از حد
انتظار بود .یکی از نشریات دیترویت برای این نقل و انتقال مالکیت تیتر زد:
«معاملهتکاندهنده»).
جنبه اخالقی این داســتان را میتــوان با نقل قولــی از وارن بافت
جمعبندی کرد« :وقتی بقیه حریص هستند شما بیمناک باشید و وقتی
بقیه ترسیدهاند شما حریص شوید ».به صورت خالصه میتوان گفت که
قمــار کردن برخالف جریان و خریــدن در موقعیتهای طالیی یکی از
کلیدهای موفقیت پالتینوم ایکوییتی بوده است.
شــما نمیتوانید در یک شــرکت خصوصی مثل پالتینوم ایکوییتی
ســرمایهگذاری کنید (مگر اینکه جیبتان حســابی پر از پول باشد) اما
میتوانید مثل پالتینوم ایکوییتی ســرمایهگذاری کنید .این بدان معنا
نیست که سرمایهتان را صرف شرکتهای ورشکسته کنید اما میتوانید
وقتی دست به سرمایهگذاری بزنید که بازاری از رونق افتاده است و یا به
دنبال سپردن سرمایهتان به شرکتهایی مانند پالتینوم ایکوییتی باشید که
میدانید برای یافتن موقعیتهای طالیی شامه خوبی دارد.

کارنامه شرکت
معموالخرید
 20تا  30شرکت
در سال را نشان
میدهد اما در
برخی از سالها
این اعداد ناگهان
به شدت افزایش
پیدا میکنند .برای
مثال در ابتدای
سال  ،2001حباب
اینترنتیبهسقف
خودش رسید و
پالتینومایکوییتی
بالفاصله پس از
ترکیدن این حباب
در محل حاضر
بود تا شرکتهای
شکستخورده
حوزه تکنولوژی را
بخرد

قمار کردن بر خالف جریان و خریدن در موقعیتهای طالیی یکی از کلیدهای موفقیت پالتینوم ایکوییتی بوده است.

پالتینوم ایکوییتی شرکت اکستریون را از گروه
رسانهای سیبیاس خرید.

2015

2011
2013
تیم بسکتبال دیترویت پیستونز را با مبلغ 325
میلیون دالر از آن خود کرد.

شرکت ورلد واید فالیت سرویسز هم به مجموعه
داراییهای شرکت پالتینوم پیوست.
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کارآفرین
خانواده کوهن مالک بزرگترین شرکت حمل و نقل در دنیاست

زمین ،دریا ،آسمان

او کیست؟

کالوس مایکل کوهن
عمده سهامدار شرکت
کوهن +نیگل است،
بزرگترینشرکت
حمل و نقل دریایی
در دنیا که ساالنه 4
میلیونواحدکانتینر
جابهجایی کاال دارد.
کوهن با  13.3میلیارد
دالر ثروت در رتبه
 85فهرست بلومبرگ
قرار دارد.

حمل و نقل بخشی از ارثی بود که مانند دیگر ژنهای خانوادگی
به کالوس مایکل کوهن آلمانی منتقل شــد .کوهن ســال 1937
در خانــوادهای به دنیا آمد که پدرش آلفــرد کوهن را هم به عنوان
کارآفرینی در حوزه حمل و نقل میشناختند .تاریخ شرکت کوهن+
نیگل به سال  1890بازمیگردد ،زمانی که پدربزرگ کالوس مایکل
یعنی آگوست کوهن و شریکش فردریش نیگل حمل و نقل برمن را
تاسیس کردند.
آلفرد کوهن از سالهای اول قرن بیستم وارد کسبوکاری شد که
پدرش دایر کرده بود ،یعنی زمانی که کار به اندازهای رونق داشت که
پدرش شــعبهای هم در شهر هامبورگ تاسیس کرد .و از آن به بعد
دیگر صنعت حمل و نقل به صورت رســمی وارد خون خانواده شد.
بعدها وقتی که نوبت به کالوس مایکل رســید ،داستان دیگر خیلی
جدی شده بود .او تنها فرزند پدر و مادرش بود و برای همین پدرش
آرزویی نداشت جز اینکه روزی کار را به دست او بسپارد .برای همین
بود که بالفاصله پس از فارغالتحصیل شدنش از دبیرستان آموزشهای

کالوس مایکل کوهن در شهر
هامبورگ آلمان به دنیا آمد.

گوناگون به او شــروع شد تا بتواند کسبوکار خانوادگیشان را ادامه
دهد.
مایکل کوهن در دوران دبیرســتان با وولف بیرمن آشــنا شد که
حاال به عنوان موسیقیدان و خواننده در آلمان شناخته شده است و
دوستی آنها همچنان ادامه دارد .بیرمن به خاطر دارد که سر کالس
زیستشناسی تالش کرده بود کوهن را با مزایای کمونیسم آشنا کند
اما هیچوقت موفق نشد او را به این سمت تشویق کند .کوهن ،فرزند
نسلی از تاجران و ثروتمندان آلمانی بود و به نظر میرسید درسهایش
را به خوبی آموخته اســت .پس از پایان تحصیالتش در سال ،1956
مایکل یک دوره کارآموزی دوســاله را در حوزه بانکداری پشت سر
گذاشــت و پــس از آن هم نوبت به گذراندن دوره آموزش فشــرده
در حوزه حمل و نقل در شــرکتهای کشتیســازی و حمل و نقل
دریایی رسید .از سال  1958تا  1963مایکل کوهن در حال گذراندن
دورههای مختلف کارآموزی در شعبههای مختلف شرکت پدری در
سراسر اروپا و جهان بود.

بنیاد کوهن برای حمایت از آموزش تحقیقات
پزشکی و آموزش در حوزه حمل و نقل تاسیس شد.

1958
1937
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1976
مایکل پس از پایان دوران کارآموزیاش در حوزه بانکداری به
تشکیالت شرکت خانوادگیشان کوهن +نیگل پیوست.
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مایکل کوهن تنها فرزند پدر و مادرش بود و برای همین پدرش آرزویی نداشت جز اینکه روزی کار را به دست او بسپارد.
برای همین بود که بالفاصله پس از فارغالتحصیل شدنش از دبیرستان آموزشهای گوناگون به او شروع شد تا بتواند کسبوکار
خانوادگیشان را ادامه دهد.

JJآغاز کار مایکل
آغاز کار او در شرکت خانوادگی به همان شروع دوران کارآموزیاش
برمیگردد و از سال  63میالدی به بعد دیگر میتوانست به عنوان یکی
از اعضای هیئت مدیره معرفی شود .سه سال بعد هم مایکل کوهن به
عنوان مدیر اجرایی گروه کوهن +نیگل کارش را آغاز کرد ،موقعیتی که
تا سال  1975آن را حفظ کرد .در زمان مدیریت او بود که دفتر مرکزی
شرکت به سوئیس نقل مکان کرد .دلیل این نقل مکان که با موافقت
پدرش انجام شد این بود که ائتالف سوسیال -لیبرال به رهبری ویلی
برنت ،کنترل سیاسی آلمان را در دست گرفت .در نیمههای دهه  70و
زمانی که آلفرد کوهن بازنشسته شد و به صورت افتخاری ریاست هیئت
مدیره شرکت را بر عهده گرفت ،پسرش مایکل پا جای پای او گذاشت.
ســال  1976بود که خانواده کوهن یک بنیاد غیرانتفاعی تاسیس
کردند که بر دو حوزه تمرکز داشت :اول ،آموزش ،بورسیه و تحقیقات
در زمینه حمل و نقل و دوم ،حمایت از تحقیقات پزشکی ،پروژههای
فرهنگی و کمکهای انساندوستانه .در حال حاضر این خانواده ساالنه
 5میلیون دالر برای پیشبرد اهداف بنیادشان سرمایهگذاری میکنند.
اما به ارث رسیدن کسبوکار خانوادگی و دورههای فشرده آموزشی
همیشه هم ضمانتی برای بیاشکال پیش رفتن کار نیست .در آغاز دهه
 ،80پیش آمدن بحران نفتی سبب شد که مایکل کوهن که درآمدش
از حمل و نقل دریایی تا حد زیادی به انتقال نفت وابسته بود ضرر مالی
زیادی متحمل شود ،به عالوه او که تالش داشت شرکت حمل و نقل
دریایی خودش را هم تاسیس کند عاقبت تنها با میزان زیادی بدهی بر
جای ماند و در کارش شکست خورد در حالی که بانکها صف کشیده
بودند و پولشــان را میخواستند .سال  1981کوهن به ناچار نیمی از
ســهام کوهن +نیگل ر به هلدینگ لونرو فروخت و تبدیل به یکی از
مدیران شرکت شد 10 .سال طول کشید اما مایکل کوهن سرانجام در
سال  1991توانست سهامی را که به لونرو فروخته بود دوباره از آن خود
کند .نقل و انتقاالت و خرید و فروشها در این شرکت همچنان ادامه
پیدا کرد تا اینکه در ســال  1994شرکت تبدیل به سهامی عام شد،
مایکل کوهن در آن زمان نزدیک به  56درصد از مالکیت شرکت را در
اختیار داشت .چهار سال بعد کوهن از سمتش به عنوان رئیس هیئت
مدیره استعفا داد و به یکی از سمتهای نظارتی شرکت اکتفا کرد .او
بعدها اعتراف کرد که این سالها جزو سختترین دورانهای زندگی
کاریاش بودهاند و درسهای زیادی از آن آموخته است که در معامالت
بعدی به کار ببرد.
شــرکت کوهن +نیگل در چهار حوزه به صورت تخصصی فعالیت
میکند :حمل و نقل دریایی ،حمل و نقل هوایی ،حمل و نقل زمینی
و لجستیک قراردادی.
در زمینه حمل و نقل این شرکت از راه زمین و دریا و هوا خدمات
انتقال و ارســال کاال را انجام میدهد و در حوزه لجســتیک خدمات
انبارداری و توزیع را به مشتریانش ارائه میدهد .مشتریان این شرکت

هم به اندازه خدماتی که ارائه میدهد متنوع هستند،
مشــتریانی از حوزههای فضانوردی ،اتومبیلسازی،
تکنولــوژی ،الکترونیک ،نفت و گاز ،خردهفروشــی،
داروسازی و . ...این شرکت در حال حاضر بزرگترین
شــرکت حمل و نقل دریایی و دومین شرکت حمل
و نقل هوایی و زمینی در دنیاســت ،بیش از  79هزار
کارمند دارد که در هزار و  300دفتر این شــرکت در
 100کشور دنیا مشغول به کار هستند.
JJمایکل کوهن خسیس و دستودلباز
مایــکل کوهن بــا وجود ثروتی که دارد بســیار
یآید .یک بار
صرفهجویی میکند و هیچ از هدررفت پول خوشش نم 
در مصاحبهای با نشــریه زیت اعتراف کرد که در سالهای اول کارش
در شرکت از سرویس پست برای ارسال بستهها استفاده نمیکردند و
کار رســاندن نامه یا بستهها را خودش یا یکی دیگر از اعضای شرکت
بر عهده داشتند .بعدتر هم شنیده میشد که مدیرانش را تهدید کرده
است که اگر از بودجه مشخصشدهشان عدول کنند تلفنهایشان را
قطع میکند .با وجود این ،چنین آدمی به این نتیجه رسیده است که
انجام کارهای انساندوســتانه برای هر کارآفرینی یک ضرورت است:
«من عمیقا به این باور رسیدهام که موفقیت در کسب و کار همیشه
مسئولیتی را در برابر جامعه در شما ایجاد میکند .چنین نگاهی اخیرا
در خارج از آمریکا هم بسیار رشد پیدا کرده است و حاال عمل کردن در
راه منافع عمومی برای کارآفرینان بسیاری بیشتر و بیشتر از قبل اهمیت
پیدا کرده اســت .از دید من مسئله فقط اهدا کردن پول نیست بلکه
سرمایهگذاری بر روی آینده جامعهمان توسط تعریف کردن پروژههای
خوب و کلید زدن طرحهای توســعهای جدید است .این حوزههایی
هســتند که بنیادهای غیرانتفاعی به خوبی میتوانند بر آنها اثرگذار
باشند ».او هرچند همراه با انتقال دفتر مرکزی شرکت به سوئیس به
این کشور رفت اما همواره در مورد زادگاهش یعنی هامبورگ میگوید
و بســیاری از کمکهایش را به سمت این شهر سرازیر میکند .سال
 2008بود که عالوه بر بنیاد خیریه موجودی خانوادگی ،کالوس مایکل
کوهن بنیاد دیگری را با نام خودش تاســیس کرد و از همان زمان به
صورت ویژه خــودش را درگیر کارهای این بنیاد کرده که تمرکزش
بر روی ارتقا و معرفی بهتر فرهنگ در آلمان و به صورت ویژه شــهر
هامبورگ اســت .خودش در مورد فعالیتش در این
بنیاد میگوید« :من با پروژههای گلچینشده نهتنها
میتوانم از توســعه آینده شهر به عنوان یک ابرشهر
فرهنگی حمایت کنم بلکه احساسی را هم که نسبت
به زادگاهم دارم نشان میدهم .با تعهدی که نسبت به
این بنیاد دارم بخش بزرگی از مسئولیت اجتماعیام را
به عنوان یک کارآفرین انجام میدهم».

مایکل کوهن به ریاست هیئت
مدیره شرکت رسید.

1981

در آغاز دهه  ،80پیش آمدن
بحران نفتی سبب شد که مایکل
کوهن که درآمدش از حمل و
نقل دریایی تا حد زیادی به
انتقال نفت وابسته بود ضرر
مالی زیادی متحمل شود ،به
عالوه او که تالش داشت شرکت
حمل و نقل دریایی خودش را
هم تاسیس کند عاقبت تنها با
میزان زیادی بدهی بر جای ماند
و در کارش شکست خورد.

مایکل کوهن که از کارهای اجرایی شرکت کنارهگیری کرده بود با
عنوان رئیس افتخاری شرکت ادامه فعالیت داد.

1994
1992

آلفرد مایکل ،پدر مایکل از دنیا
رفت.

شرکت کوهن +نیگل در
حال حاضر بزرگترین شرکت
حمل و نقل دریایی و دومین
شرکت حمل و نقل هوایی و
زمینی در دنیاست ،بیش از
 79هزار کارمند دارد که در
هزار و  300دفتر این شرکت
در  100کشور دنیا مشغول به
کار هستند.

2011
کوهن +نایگل سهامش را در بازار
بورس عرضه کرد.
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کارآفرین

ریچارد کایندر ،میلیاردر حوزه انرژی و نصیحتش به مدیران:

کتاببخوانید
از اینكه آدمها چگونه با
موقعیتهای مختلف كنار میآیند و
با آنها روبهرو میشوند درسهای
زیادی میتوانید بیاموزید
واكنشهایی كه بدون احاطه
صددرصد به موضوع نشان
میدادند .لینكلن بدون اینكه
كامال به آنچه پیش رو داشت واقف
باشد جنگهای داخلی آمریكا و
تغییر قانون بردهداری را پشت سر
گذاشت .چرچیل هیچ نمیدانست
كه میتواند در نبرد هوایی ،نیروی
هوایی آلمان نازی را شكست دهد

ریچارد كایندر میلیارد آمریكایی و یكی از موسسان شركت
كایندر مورگان اســت ،شــركتی كه در حوزه انرژی و خطوط
انتقال گاز فعالیت میكند .كایندر در سال  1944در میسوری
به دنیا آمد و در دهه  60در همین ایالت به دانشــگاه رفت .او
حرفهاش در حوزه انرژی را به عنوان وكیل در شــركت فلوریدا
گس ترنزمیشن آغاز كرد ،شركتی كه پس از مدتی و با گذر از
ادغامهای متعدد تبدیل به شركت اینرون شد .كایندر در دوره
كالج با كنث لی كه بعدا موسس شركت شد دوست شده بود.
او از ســال  1990تا  6سال بعد به عنوان رئیس شركت ایفای
نقش كرد و بعد در ســال  1996بود كه از اینرون استعفا داد تا

با همكاری ویلیام وی مورگان ،یكی دیگر از دوستانش در دوره
دانشگاه یك شركت خطوط انتقال انرژی جدید تاسیس كند.
کایندر مورگان انرژی که به اختصار  KMPشناخته میشود در
ماه فوریه سال  1997رســما تاسیس شد .آنها همان اول كار
بخشی از خطوط انتقال گاز مایع اینرون را خریدند و بعد از آن
به تدریج سراغ خریدهای دیگری هم رفتند كه پس از چند سال
آنها را تبدیل به بزرگترین شــركت میانی انرژی در آمریكای
شمالی كرد .دفتر مرکزی شرکت در شهر هیوستون قرار دارد
و از همانجــا بــود که کارش را با  175کارمند و ســرمایهای
بالغ بر  325میلیون دالر آغاز کرد .ســال  1999کایندر و تیم
مدیریتیاش شرکت کیان انرژی را هم از آن خود کردند ،یک
شــرکت خط لوله گاز طبیعی که در شهر لیکوود کلرادو واقع
بود .ریشــههای این شرکت به ســال  1936بازمیگشت ،این
شرکت محلی خدمات گازرسانی به شهرهای کوچک و مناطق
روستایی منطقه کانزاس و نبراسکا را انجام میداد .این شرکت
مجموعهای از بخشهای مختلف بود و با خرید آن یکی از اقمار
آن یعنی شرکت خط لوله گاز طبیعی آمریکا ( )NGPLهم به
کایندر مورگان افزوده شد که حاال به صورت فعال نیازهای بازار
گاز شیکاگو را تامین میکند .کیان انرژی که حاال با نام کایندر
مورگان شناخته میشود در حال حاضر  50درصد از گازرسانی
در خط لوله گاز طبیعی آمریکا را در اختیار دارد.
سال  2014بود كه ریچارد كایندر در فهرست نشریه فوربز
یكی از ثروتمندترین شــهروندان ایاالت متحده معرفی شــد.
کایندر سال  2015تصمیم گرفت که مدیریت اجرایی شرکت
را واگذار کند و البتــه همچنان کارها را زیر نظر دارد و رئیس
هیئت مدیره شــرکت شناخته میشود .ریچارد کایندر یکی از
آن مدیرانی است که بابت جایگاه شرکتش هیچ نگرانی ندارد و
فکر میکند به این زودیها نمیتوان انرژی فسیلی را از چرخه
زندگی حذف کرد .او معتقد است که انرژیهای تجدیدپذیر رو
به رشــد میگذارند اما حتی تا  20ســال آینده هم  85درصد
ســوخت دنیا را قرار اســت از دل زمین بیرون بکشیم .کایندر
یک روی دیگر هم دارد ،روی کتابخوان .او از آن دسته کسانی
است که از کتابها میآموزند .کایندر معتقد است برای کسانی
که در دنیای کسبوکار مدیریت میکنند خواندن روش بسیار
مهمی اســت برای الگو گرفتن و تحلیــل روشهای مدیریتی
رهبران سرشناس .چه رهبران سیاسی و چه رهبران اقتصادی
میتوانند به شــما نشــان دهند که آدمها در شرایط مختلف
چگونه توانســتهاند مدیران و راهبران موفقی باشند .بخشی از
گفتوگوی نشریه فوربز با او را در همین زمینه میخوانید.
میگویند كه زیاد كتــاب میخوانید ،یعنی گاهی 50
كتاب در سال .درست است؟
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یكی از تحلیلگران از من پرسید« :هی ریچ! تو از یك شركت بزرگ بیرون زدی تا یك شركت كوچك را اداره كنی ،فكر میكنی حاال
با این شركت چهكار می توانی بكنی؟» من گفتم« :فكر میكنم اگر خوشاقبال باشم میتوانم در عرض  4یا  5سال آن را تبدیل به یك
كسب وكار میلیارد دالری كنم ».گفتوگوی ما تلفنی انجام میشد و بعد از این حرفم آن طرف خط یكی زد زیر خنده.

بله گاهی به این تعداد میرســد .اگر كتاب همراهتان باشد
یمانید.
چوقت تنها نم 
هی 
این كتاب خواندنها چقدر كمك كرده تا رهبر بهتری
باشید؟

از اینكه آدمها چگونه با موقعیتهای مختلف كنار میآیند
و با آنها روبهرو میشــوند درسهای زیادی میتوانید بیاموزید،
واكنشهایــی كه بــدون احاطه صددرصد به موضوع نشــان
میدادنــد .لینكلن بدون اینكه كامال به آنچه پیش رو داشــت
واقف باشد جنگهای داخلی آمریكا و تغییر قانون بردهداری را
پشت سر گذاشت .چرچیل هیچ نمیدانست كه میتواند در نبرد
هوایی ،نیروی هوایی آلمان نازی را شكست دهد .یعنی شما با
آدمهایی روبهرو هستید كه مانند همه ما ناکاملاند ،اما از چالش
های بسیار بزرگ موفق بیرون میآیند .اینكه چنین آدمهایی
چطور این كارها را انجام دادند و شیوه رهبریای كه به نمایش
گذاشتند ،برای كسانی كه مدیریت یك كسب وكار یا سازمان را
بر عهده دارند بسیار آموزندهتر از تمامی كتابهای خودآموزی
است كه در این حوزه در كل دنیا وجود دارد.
بهترین كتابی كه در مورد رهبــری خواندهام ،كتاب «تیم
رقیبان» نوشــته دوریس كیرنس گودوین اســت كه در مورد
لینكلن نوشته شده .وقتی لینكلن به واشنگتن رفت ،دركش از
مسائل روز به اندازه یك روستایی بود .او كابینهای داشت پر از
آدمهای باهوشی كه همه فكر میكردند میتوانند رئیسجمهور
باشند .كسانی مانند ِچیس و سیوارد به لینكلن پیشنهاد دادند:
«من رئیسجمهور شما میشوم ،شما فقط گوشهای بنشینید و
من كشور را اداره میكنم ».اما در پایان كار ،وقتی كه چهار سال
گذشت و قبل از اینكه لینكلن ترور شود ،همه این آدمها به این
نتیجه رسیده بودند كه او از همهشان بهتر است ،باهوشترین
آدمی بود كه شــناخته بودند و بهترین رهبری كه ممكن بود
داشته باشند .او با كوبیدن روی میز به این جایگاه نرسیده بود،
به همهچیز از تمامی جوانب فكر میكرد و حركاتش را درست و
بهموقع انجام میداد .او یك استراتژیست و یك سیاستمدار عالی
بود .این كتاب یكی از بهترین كتابها در مورد رهبری است.
حاال كه صحبت از كتاب شــد ،كتابهای دیگری هم
هستند كه بخواهید به كسانی كه در دنیای تجارت مشغول
هستند پیشنهاد دهید؟

بله كتاب «تایتان» (نام یكی از خدایان یونان باستان) ،نوشته
ران چرنــو در مورد راكفلر .چرنو یك كتاب عالی دیگر در مورد
جیپیمورگان (بانكدار سرشناس آمریكایی در قرن نوزدهم،
موجب ادغام ادیســون جنرال الکتریک و تامسن -هیوستون
الکتریک کامپنی برای تشکیل جنرال الکتریک شد و موسس
شــركت یو.اس اســتیل و بانك جیپی مورگان هم شناخته
میشود) نوشته اســت با نام «خانه مورگان» .این شخصیتها
بسیار جالب هستند .كتاب خوبی به نام «اولین ابرسرمایهدار»
هم در مورد كومودور وندربیلت نوشته شده ،او كسی است كه
برای نخستین بار خط كشتیهای كوچك حمل مسافر را بین
اســتیتن آیلند و منهتن راهاندازی كــرد .او جز قایق در مورد
هیچچیز دیگری اطالعاتی نداشت اما بعد به یكی از كارآفرینان
بزرگ در حوزه حملو نقل ریلی هم تبدیل شــد .این كتابها
نهتنها خیلی خوب هستند بلكه هیجانانگیز هم هستند .این

كتابها البته بــه خوشخوانی كتابی مثــا در مورد روزولت
نیستند اما...
این كتابها اتفاقا جالبترند چون در مورد كســانی
هستند كه از هیچ ،همهچیز ساختند .درست مثل كاری كه
شما انجام دادید .یا شما هم خودتان را در آن گروه میبینید؟
یعنی به عنوان كســی كه یك امپراتوری بنا كرده است؟
خودتان را با آنها مقایسه میكنید؟

این كار را نمیكنم اما به این واقعیت مفتخر هستم كه شیوه
درســت برای ارزیابی مقیاس یك كسبوكار نه میزان فروش
آن بلكه ارزش خود آن كســبوكار اســت .وقتی كار را شروع
كردیم ارزش كسب وكار ما اندكی بیشتر از  300میلیون دالر
بود .در اولین كنفرانس از راه دوری كه برگزار كردیم فقط سه،
چهار تحلیلگر پشــت خط بودند .آن موقع به تازگی شركت
اینرون را ترك كــرده بودم ،جایی كه در آن رئیس بودم .یكی
از تحلیلگران از من پرسید« :هی ریچ! تو از یك شركت بزرگ
بیرون زدی تا یك شــركت كوچك را اداره كنی ،فكر میكنی
حاال با این شــركت چهكار میتوانی بكنی؟» من گفتم« :فكر
میكنم اگر خوشاقبال باشم میتوانم در عرض  4یا  5سال آن
را تبدیل به یك كسبوكار میلیارد دالری كنم ».گفتوگوی ما
تلفنی انجام میشــد و بعد از این حرفم آن طرف خط یكی زد
زیر خنده .بعد همه چنین اتفاقی را تكذیب كردند اما من صدای
هاهاها را شــنیدم .حاال آن شرکت  300میلیون دالری تبدیل
به یك كســبوكار  140میلیارد دالری شده است .پس بله! ما
چیزی را ساختیم و به نظرم با مشتریانمان به خوبی تا كردیم.
 175كارمنــدی كه ابتدای كار با ما بودند حاال تبدیل به بیش
از  11هزار نفر شدهاند .بله كارمان بسیار لذتبخش بوده و قرار
است كه این روند ادامه پیدا كند.
اما خب باید مواظب باشــید .زمانی كه چرچیل جوان بود با
دختر نخستوزیر وقت آشنا شد .در یكی از قرارهایشان پس از
مدتی صحبت ،دختر جوان به او گفت« :وینستون وقتی كه از
باال نگاه كنی به نظرم ما فقط یك سری حشره بر سطح زمین
هســتیم ».او كمی به این حرف فكر كرد و بعد از چند لحظه
جواب داد« :بله مادام اما من كرم شبتاب هستم».

آن شرکت 300
میلیون دالری
تبدیل به یك
كسبوكار 140
میلیارد دالری
شده است .پس
بله! ما چیزی را
ساختیم و به نظرم
بامشتریانمانبه
خوبی تا كردیم.
 175كارمندی
كه ابتدای كار با ما
بودند حاال تبدیل
به بیش از  11هزار
نفر شدهاند .بله
كارمان بسیار
لذتبخش بوده و
قرار است كه این
روند ادامه پیدا
كند
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کارآفرین

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

راهنمای استقالل مالی
چارلز شواب

وقتی بحث سرمایهگذاری به میان میآید ،بیشتر ما میدانیم دوست داریم به
كجا برسیم اما نمیدانیم چطور قرار است به آنجا برسیم .هیچچیز برای ما ایدهآلتر
از این نیست كه ســر جایمان بنشینیم و از راهنماییهای یك حرفهای باتجربه
در این حوزه اســتفاده كنیم كه میتواند ما را از این پروسه به سالمت عبور دهد.
خواندن این كتاب ســاده مانند این است كه موسس یك شركت سرمایهگذاری
 350میلیون دالری روبهرویمان نشسته باشد و درسهایی را كه در طول  40سال
آموخته اســت برایمان تعریف كند .در این كتاب میآموزید كه چگونه یك نقشه
سرمایهگذاری تعریف كنید و با پایین و باال شدنهای بازار هماهنگ شوید.
چارلز مؤســس و رئیس هیئت مدیره شرکت چارلز شوآب است .او در فروش
اوراق بهادار در سال  ۱۹۷۵پیشگام بود .در سال  ۲۰۰۸از مدیریت عامل شركتش
بازنشسته شد اما همچنان بزرگترین سهامدار آن است.

استارتآپ شما
رید هافمن ،بن کاسنوچا

این کتاب با عنوان کامل «اســتارتآپ شما :سازگاری با آینده ،سرمایهگذاری
بر روی خود و تغییرشــکل حرفه» نقشه راهی اســت که با کمک آن میتوانید
به کســبتان رونق دهید و حرفهتان را بر اســاس درسهایی از کارآفرینان خالق
ســیلیکون ولی بازسازی کنید .در این کتاب رید هافمن ،یکی از موسسان سایت
لینکدین و بن کاسنوچا ،کارآفرین و سخنران انگیزشی به شما نشان میدهند که
چطور میتوانید در دنیای پررقابت امروز خودتان و حرفهتان را باال بکشید .حرف
اساسی این کتاب این است که حرفه خود را طوری مدیریت کنید انگار که در حال
اداره یک استارتآپ هستید .از دید این کتاب استارتآپ واقعی خود شما هستید
که باید بر روی آن سرمایهگذاری شود .از جمله بحثهایی که در این کتاب مطرح
میشود این است که چطور میتوانید حرفه خود را با تغییرات پیش رو سازگار کنید،
برای کسبوکارتان مزایای رقابتی ایجاد کنید و موقعیتهای درجهیک را دریابید.
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رویای كوچك نداشته باشید
كالیتون ماتیل

كالیتون ماتیل نمونه كاملی است از آنچه به آن نام رویای آمریكایی میدهند.
او از همان ابتدا كه به عنوان حسابدار شركت سوپ كمپبل مشغول به كار بود تا
فروش این شركت به پروكتر اند گمبل ،با روحیهای كارآفرینانه در صحنه حضور
داشــت و در طی این ســالها مدل تجاری خودش را طراحــی كرد .پال لمز در
دهه  70از او خواســت كه برای اداره شــركت ناشناخته لمز كه غذای حیوانات
خانگی تولید میكرد ،به او كمك كند .او كارش را در یك شركت بزرگ رها كرد
و این ریسك را پذیرفت .حاال این شركت یكی از شناختهشدهترین نامها در دنیای
غذاهای آماده حیوانات است.
در این كتاب ماتیل شرحی از آنچه در این سالها پشت سر گذاشته است بیان
كرده و تصاویر موفقیت شركت ،تولیدات آن و آنچه را سبب این موفقیت شد در
آن به ثبت رسانده است.

علم موفقیت
چارلز جی کوک

ایــن کتاب از آن کتابهایی اســت که یک میلیاردر آن را نوشــته اســت و
میلیاردرهای دیگر توصیه به خواندنش میکنند .راب والتون ،یکی از مالکان و فرزند
موسس فروشگاههای والمارت در مورد این کتاب نوشته است« :پدرم ،سم والتون،
بارها در مورد اهمیت اصول اساسی مانند فروتنی ،صداقت ،احترام و ایجاد ارزش
تاکید کرده اســت ،اینها پایههای رسیدن به موفقیت هستند .هیچکس به اندازه
چارلز کوک نمیتواند تجلی خوبی از رعایت این اصول باشد».
در این کتاب چارلز کوک مدیرعامل شرکت صنایع کوک که زیرمجموعههای
گســتردهای در حوز ه تجارت کاال ،صنایع پتروشیمی ،صنایع شیمیایی ،انرژی،
الیاف ،پلیمر ،مواد معدنی ،کودهای شــیمیایی ،خط لوله ،کاغذ و ...دارد در مورد
فلسفهاش در کسبوکار ،روشهای مدیریتی و اصولی که این شرکت را تبدیل به
یک امپراتوری عظیم کرد توضیح میدهد.

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

شیرجه بزنید!

دنیس اوبرایان ،میلیاردر ایرلندی چه نگاهی به كارآفرینی دارد
دنیس اوبرایان میلیاردر ایرلندی است ،موسس و مالك
زهرا چوپانکاره
شركت دیجیسل و كامیونیكورپ .كسی كه همراه
با پدرش شیوههای كسبوكار را آموخت و توانست
دبیر بخش تجربه
نامش را به عنوان ثروتمندترین شهروند ایرلند در دنیا
به ثبت برساند .او میگوید كه هدفش از موفقیت هیچوقت پول درآوردن نبوده است،
پول یكی از مزایایی است كه همراه با كارآفرینی به دست میآید .روزنامه آیریش تایمز
نگاهی داشته است به دیدگاههای او در مورد كسبوكار و موفقیت كه ترجمه بخشی
از آن را در زیر میخوانید.

اوبرایان میگوید هركســی میتواند تا  10بشمارد و بعد تبدیل به یك كارآفرین
شود .نصیحت او به آدمهایی كه ایده كسبوكار دارند این است كه« :فقط بگذارید
این اتفاق بیفتد .بیشتر از اندازه الزم وقت صرف فكر كردن نكنید .كارآفرینی مانند
ایستادن روی تخته پرش استخر است ،خیلی مطمئن نیستید كه میخواهید بپرید یا
نه ،یا اینكه باید با دست شیرجه بروید یا با پا .به نظرم خیلی نباید به ترس از شكست
فكر كرد .شــیرجه بزنید ،حتی اگر نحوه شیرجه زدنتان زشت باشد باز هم ارزشش
را دارد».
اوبرایان میگوید كه پول درآوردن هرگز محرك اصلی او نبوده است .آنچه برای
او اهمیت داشته ،شكست دادن رقباست« :من از  16سالگی همیشه آنقدری پول
داشتهام كه زندگیام بگذرد .هدف من این نیست كه مدام بیشتر و بیشتر پول جمع
كنم ،این اتفاقی اســت كه در مســیر رخ میدهد .بعضی از كسبوكارها عالیاند و
برخیها هم به آن خوبی از آب درنمیآیند .پول همیشه یكی از پیامدهای كارآفرینی
است .من بیشتر از پول اغلب به این فكر میكنم كه چطور نقشهای بكشم و رقبای
بزرگم را از میدان به در كنم ،به خصوص اگر این رقیبها شركتهای بسیار بزرگ
باشند».
اوبرایان اعتراف میكند كه برخی روزها باید به خودش ســقلمه بزند تا واقعا باور
كند كه به چه جایگاهی دست پیدا كرده است« :بله گاهی خودم هم باورم نمیشود.
حاال از كاری كه میكنم راضی هستم و آنقدر خوشاقبال هستم كه بتوانم اگر كاری
یا چیزی را دوســت نداشتم آن را تغییر دهم .خیلی از آدمها این انعطافپذیری را
ندارند چون مسئولیتهای بسیار بزرگتری بر عهده دارند .اگر بچه دارید و مجبورید
هزینههایش را تامین كنید و در عین حال كارتان را هم دوست ندارید ،انجام یك كار
یا ریسك تازه واقعا سخت است».
او عقیده دارد كه نیمی از كارآفرینان ،مدیران بدی هســتند اما این آیندهنگری
را دارند كه دســت به استخدام مدیران بسیار توانمند بزنند« :بعضیها میتوانند به
ایدههای بسیار بزرگ فكر كنند و خودشان هم از پس مدیریت این ایدهها به خوبی
برآیند اما آنچه گاهی فراموش میشود این است كه بفهمیم قرار نیست تمام كسانی
كه كار را همراه آنها شروع كردیم ،تا پایان كار با ما باقی بمانند .اگر كسبوكاری دارید
كه در همه بخشهایش موفق عمل كرده است اما میخواهید آن را تبدیل به یك
كسبوكار بینالمللی كنید باید بدانید كه تیم مدیریتی كه كار را با آنها آغاز كردید
دیگر قرار نیست در این بخش هم همراه كار باشد .ظرف  15سال گذشته تنها دو نفر
بودهاند كه با من ماندهاند ،شما چارهای ندارید جز اینكه مدام تیمتان را تغییر دهید».
اوبرایان معتقد است كه شكست خوردن دیگر مانند گذشته تبعات سنگین ندارد،
حاال میتوانید از تجربههایتان درس بگیرید« :قدیمها آدمها میگفتند« :تو همانی
نیســتی كه ورشكسته شد؟» حاال به نظرم مردم دیگر به سرسختی قدیم شكست
را نقد نمیكنند .اغلب كارآفرینانی كه شكست را تجربه كردهاند دوباره كار را از سر
میگیرند .وقتی دوباره مجبور به تالش میشــوید دیگر از گذشته درس گرفتهاید.
اگر من به جای شما باشم و شكست بخورم خیلی وقت صرف تحلیل این شكست
نمیكنم .فقط خودتان را بتكانید و دوباره راه بیفتید».

تجـربــه
نگاهی به شخصیت جینا رینهارت ،مالك یكی از بزرگترین معادن سنگ آهن دنیا

استرالیاییعجیب

پرنس فیلیپ بدون
اینكه بداند با جینا
رینهارت مالقات
كرده بود ،كسی که
درست كمی پیش از
این دیدار از سوی
نشریه فوربز به
عنوان نوزدهمین
زن قدرتمند جهان
معرفی شده بود و
در این فهرست 30
پله از ملكه الیزابت
دوم باالتر قرار
داشت
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شكی نیست كه جینا رینهارت از ماندگارترین نامهای استرالیاست.
رینهارت ثروتمندترین شهروند این كشور است ،دختر النگ هنکاک،
کاشــف و مالک بزرگترین معدن سنگ آهن جهان .رینهارت با 13
میلیارد دالر ثروت از میلیاردهای شناختهشده دنیاست و با وجود این
همیشه شخصیتش بوده است كه بسیار توجه رسانهها را به خود جلب
كرده .نشریه سیدنی مورنینگ هرالد در مطلبی نگاهی داشته است به
رسانهگریزی و سختگیریهای یكی از ثروتمندترین زنان جهان كه
سبب شده در بسیاری از اوقات مورد نفرت افكار عمومی قرار بگیرد.
اكتبر سال  2012ملكه انگلستان و پرنس فیلیپ در حال چزخ زدن
در باغ ساختمان دولت در شهر پرت استرالیا بودند و با مهمانان گپ
میزدند .پرنس فیلیپ ایستاد تا با زن میانسالی كه كاله بزرگ سفید
و سیاهی بر سر داشت صحبت كند .در پاسخ به سوال پرنس كه از او
پرسید چطور جزو لیست مهمانان دعوت شده بوده است زن پاسخ داد
كه بودنش در آنجا دلیل چندان خاصی ندارد .پرنس از دوباره سوال
كرد اما او متواضعتر از آن بود كه بگوید چرا به مهمانی دعوت شــده
است .دختر یكی از نمایندان مجلس كه در نزدیكی آنها ایستاده بود
میگوید« :پرنس به نظر كمی آزردهخاطر شده بود ،شاید چون دنبال
یك پاسخ سرراست میگشت و برای همین خطاب به او گفت« :شاید
دعوت شدهاید چون صاحب بزرگترین كاله غرب استرالیا هستید ».و
بعد به راهش ادامه داد ».در واقع پرنس فیلیپ بدون اینكه بداند با جینا
رینهارت مالقات كرده بود ،كسی که درست كمی پیش از این دیدار از
سوی نشریه فوربز به عنوان نوزدهمین زن قدرتمند جهان معرفی شده
بود و در این فهرست  30پله از ملكه الیزابت دوم باالتر قرار داشت.
رینهارت ثروتمندترین زن استرالیا در تاریخ این كشور است (بسیار
ثروتمندتر از ملكه انگلستان) .در زمان این دیدار او  10میلیارد دالر
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دارایی داشت اما در حقیقت میزان ثروت او آنقدر با سرعت زیاد رو به
افزایش دارد كه همیشه برای تحلیلگران سخت بوده كه میزان دقیق
ثروت او را محاسبه كنند.
رینهارت در قیاس با میزان نفوذی كه دارد همیشــه تالش كرده
اســت كه چندان ســروصدایی به پا نكند .پرنس فیلیپ تنها كسی
نیســت كه او را آدمی گریزان از معاشرت یافت ،اغلب روزنامهنگاران
هم بارها با جواب منفی برای انجام مصاحبه با او روبهرو شدهاند .نكته
جالب اینجاست كه همه چقدر كم در مورد جینا رینهارت میدانند
و چقدر وقتی نام او میآید دســت و پایشان را گم میكنند .بارنابی
جویس ،رهبر حزب ملی استرالیا كه معموال در پرگویی كم نمیگذارد
از دوســتان رینهارت است و حتی همراه او در مجلس عروسی یكی
از تاجران اســترالیا هم دیده شده اما حتی او هم جرئت نمیكند در
مورد رینهارت حرفی بزند« :او دوست دارد همهچیز را پیش خودش
نگه دارد .راستش دوست ندارم در موردش حرفی بزنم .من دوست او
هستم و میدانم كه او حریم خصوصی اش را دوست دارد و به نظرم
اگر چیزی بگویم دیگر دوستیای میانمان نخواهد بود ».جینا رینهارت،
دختر لنگ هنكاك است كه توانست مخازن عظیمی از سنگ آهن
را در دل كوههای شمال غرب استرالیا كشف كند .جینا تنها فرزند و
وارث او بود و پیش از اینكه هنكاك از دنیا برود یك بار در پاســخ به
یك روزنامهنگار كه پرســیده بود آیا دخترتان هم به سرسختی خود
شما هست گفته بود« :اوه خیلی سرسختتر ،با فاصله زیادی قویتر
از من است».
خبرنگار روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در مورد روابط رینهارت
با ســایرین به خصوص روزنامهنگاران نوشته است« :من درخواست
مصاحبه با او را ارســال كردم .یكی از كسانی كه مدت زیادی است

یكی از كسانی كه مدت زیادی است رینهارت را میشناسد میگوید كه او دنیا را به دو دسته دوستان و دشمنان تقسیم میكند؛ یا به صورت
فعال از او حمایت میكنید یا اینكه از نظر او دشمنش هستید و از آنجایی كه روزنامهنگاران معموال تالش میكنند نقش بیطرف داشته باشند
از دید او در دسته دوم قرار میگیرند .رینهارت میگوید« :همه روزنامهنگاران كمونیست هستند».

او را میشناســد میگوید كه رینهارت دنیا را به دو دسته دوستان و
دشمنان تقسیم میكند؛ یا به صورت فعال از او حمایت میكنید یا
اینكه از نظر او دشمنش هستید و از آنجایی كه روزنامهنگاران معموال
تالش میكنند نقش بیطرف داشته باشند از دید او در دسته دوم قرار
میگیرند .رینهارت میگوید« :همه روزنامهنگاران كمونیست هستند».
و به نظرش تمام مالكان نشریات ضعیفاند.
در فیلم «شیطان پرادا میپوشد» كارمندان مجله رانوی هر روز
وقتی كه میشنوند سردبیرشــان ،میراندا پرایستلی (با بازی مریل
استریپ) در حال ورود به ساختمان است ،دستپاچه و عصبی شروع
به دویدن میكنند .یكی از كارمندان ســابق رینهارت میگوید كه
این صحنه آنقدر به نظرش آشنا بود كه نمیتوانست به آن بخندد:
«تلفن زنگ میخورد و این جمله را میشنیدی :دارد میآید! و همه
وحشتزده میشدند .راســتش خیلی شگفتانگیز است كه كسی
میتواند چنین تاثیری روی آدمها داشته باشد».
رینهارت از آن رئیسهایی است كه برای برخی الهامبخش هستند
و برخی دیگر را آشــفته میكنند .یكــی از كارمندانش كه به خاطر
جو سنگین محیط كار سرانجام شــركت را ترك كرد میگوید« :او
بــا كارمندانش به خوبی رفتار میكند اما هرگز نباید از حد خودتان
خارج شوید .پاسخ همیشه باید این باشد :بله خانم رینهارت! نه خانم
رینهارت!» كارمند دیگری كه اصرار داشته او را با نام كوچكش صدا
كند چون به قول خودش «او كوچكتر از من بود» و حاال در شركت
دیگری مشغول به كار است میگوید كه شیوه مدیریتی رینهارت برای
برخی از كارمندان ارشــد شركت مناسب نبود« :به عنوان یك مدیر
اجرایی دلتان میخواهد كه میزانی از خودمختاری داشــته باشید و
بدانید كه در چــه حوزههایی میتوانید تصمیم بگیرید اما رینهارت
عادت داشت كه تمامی تصمیمهای عمده را شخصا بگیرد و البته اگر
به سرتان میزد كه با او مخالفت كنید سریع میگفت :برو بیرون!» او با
خنده اضافه میكند« :زیاد از نه شنیدن خوشش نمیآید».
در دفتر مركزی شــركت هنكاك پراســپكتینگ در پرت غربی،
یك سیســتم امنیتی تشخیص اثرانگشت وجود دارد و شیشهای در
جلوی بخش پذیرش كشیده شده كه میگویند ضدگلوله است .یكی
از كارمندان سابق آنجا میگوید فرهنگ این شركت آنقدر مرموز و
امنیتــی بود كه گاهی فكر میكردند فقط خود رینهارت میداند كه
در آنجا چه خبر اســت .فرد مدن ،یكــی از مدیران اجرایی كه  9ماه
در شــغلش باقی ماند و بعد شــركت را ترك كرد (و برخالف اغلب
كارمندانی كه شركت را ترك می كنند حاضر نشد توافقنامه رازداری
را امضا كند) میگوید كه طرف شدن با رینهارت بسیار دشوار است:
«شما هیچوقت نمیفهمید كه با او چند چند هستید .نمیدانید از كجا
میآید و به كجا میرود».

و در یكی از این مطالب فهرســتی تهیه كرده است از دالیلی كه چرا
اغلب مردم از جینا رینهارت متنفرند .بخشی از این مطلب را در این
بخشمیخوانید:
نظر جینا رینهارت در مورد فقیران «حسود» در سال  2012نظر
خیلیها را جلب كرد .یك مجله تخصصی استرالیایی از قول رینهارت
نوشته بود« :اگر به كســانی كه از شما پول بیشتری دارند حسادت
میكنید ،بهتر است یك گوشه ننشینید و شكایت كنید .كاری كنید
كه پول بیشــتری درآورید .زمان كمتری را صرف نوشیدن و سیگار
كشیدن و مهمانی رفتن كنید و وقت بیشتری برای كار بگذارید ».این
نقل قول چنان جنجالی به پا كرد كه وزیر دارایی استرالیا هم به آن
واكنش نشان داد و گفت« :این گفته ،توهینی است به میلیونها كارگر
استرالیایی كه كار میكنند تا با زحمت خرج غذای كودكان و پرداخت
هزینههای زندگی را به دست آورند».
رینهارت ایده كاهش دستمزد كارگران معدن در استرالیا را مطرح
كرد و گفت كارگران استرالیایی باید به حقوق كمتر قناعت كنند تا
بتوانند در برابر كارگران آفریقایی كه حقوقشــان  2دالر در روز است
شانس رقابت داشته باشند.
رینهارت بســیاری از عقاید سیاسی پدرش را همچنان قبول دارد،
از جمله عقاید جداییطلبانه او را .رینهارت معتقد است كه میتوان
اســترالیا را از وســط به دو نیمه تقسیم كرد و به این وسیله در برابر
بحرانهای اقتصادی كه اروپا و آمریكا را درگیر میكند شانس بیشتری
برای شكوفایی اقتصادی داشت.
جینا رینهارت هم یكی از كسانی است كه به تغییرات آبوهوایی
باور ندارد و معتقد است كه مالیات كربنی كه دولت میگیرد ،به معنای
هدررفت پول است.
جینا رینهارت به دعواهای حقوقی متعدد شناخته شده است .ابتدا
با همســری كه پدرش در دوران سالخوردگی اختیار كرده بود و در
سالهای اخیر با فرزندان خودش .قرار بود فرزندان رینهارت با رسیدن
به سن  25ســالگی اجازه برداشت از سرمایهای را كه به نام آنها بود
داشــته باشند اما در روز تولد بزرگترین فرزندش و رسیدنش به 25
سالگی به فرزندانش ایمیل زد و گفت كه تاریخ اجازه برداشت آنها را به
سال  2068تغییر داده است و تا آن هنگام خودش عنوان تنها مالك
شــركت را حفظ خواهد كرد .از اینجا بود كه دعوای حقوقی طوالنی
فرزندان رینهارت با او آغاز شد.

رینهارت از آن
رئیسهایی است
كه برای برخی
الهامبخشهستند
و برخی دیگر را
آشفتهمیكنند.
یكی از كارمندانش
كه به خاطر جو
سنگینمحیطكار
سرانجام شركت را
ترك كرد میگوید:
«او با كارمندانش
به خوبی رفتار
میكند اما هرگز
نباید از حد
خودتان خارج
شوید .پاسخ
همیشهبایداین
باشد :بله خانم
رینهارت! نه خانم
رینهارت!»

JJچرا خیلیها از رینهارت متنفرند؟
موضوع شخصیت متفاوت و البته افكار بسیار متفاوتتر رینهارت با
وجود تمامی مراقبتهایی كه میكند و وسواسی كه در حفظ حریم
شخصیاش دارد ،همیشه سر از رسانهها درمیآورند .حرفهایی كه
میزند و فكرهایی كه در ســر دارد حتی اگر در قالب یكی ،دو جمله
هم بیان شوند میتوانند به دنبال خود بحثهای جنجالبرانگیزی بهپا
كنند .در اغلب موارد دستكم از دید رسانهها ،این بخش از شخصیت
ثروتمندترین استرالیایی تاریخ مورد نفرت افكار عمومی قرار میگیرد.
نشریه بیزینس اینسایدر بارها درباره مواضع و افكار او مطلب نوشته
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تجـربــه
چهار مهارت روحی برای رهبری کسبوکار

به حساب خودتان برسید
رهبری کردن فقط نشستن پشت میز و دستور دادن نیست .مدیران پیش از اینکه توانایی رهبری
کردن یک تیم را داشته باشند باید از پس خودشان ،فکرهایشان و آنچه احساس میکنند برآیند.
برای همین است که نشریه  entrepreneurمقالهای را به این اختصاص داده است تا رهبران
کسبوکار را با مهارتهای روحی آشنا کند که برای دوام آوردن در دنیای تجارت ضروری است.
تمامی این مهارتها قرار است کنترل احساس و عواطف و فکرهای شما را در دست بگیرند چون
گفتوگوهای پنهانی که در ناخودآگاه شما شکل میگیرند ممکن است بزرگترین دوست یا دشمن
شما باشند و تعیین اینکه قرار است این فکرها به نفع یا ضرر شما فعال شوند تنها در دست خود
شماست .این دیگر نبردی نیست که مدیران برای به پایان رساندن آن بتوانند از مشاوران و مدیران و
همکارانشان کمک بگیرند .برای مدیریت خودتان فقط خودتان هستید و خودتان .ترجمه این مقاله را
در این بخش میخوانید.
پیش از ورود به هزاره سوم ،استراتژیهای روحی که در ورزشهای قهرمانی استفاده میشدند به
جهان کسبوکار منتقل شدند تا کارایی را در این حوزه باالتر ببرند .ورزشکاران نخبه همگی به خوبی
میدانستند که پیش از اینکه توسط هر کس دیگری دچار بیتمرکزی شوند باید خودشان کنترل
وضعیت روحی و احساساتشان را در دست بگیرند .همین موضوع برای رهبران کسبوکار برای
رسیدن به موفقیت مصداق پیدا میکند .مدیران به خوبی میدانند که اگر به صورت مداوم اصولشان
را به کار گیرند سرانجام به عنوان سرمایه و به نفع آنها بهشان بازمیگردد.
انگیزه ،تمرکز ،شفافیت هدف ،انعطافپذیری و مدیریت استرس همگی نیازهای روحی هستند که
درون هرکسی که تالش میکند در حوزه خودش بهترین باشد وجود دارد .در اینجا چهار مهارت
اصلی روحی را مرور میکنیم ،مهارتهای مختص قهرمانان که اگر تبدیل شدن به یک رهبر موفق در
صدر لیست آرزوهای شما قرار دارد باید در آنها استاد شوید.

هدف اصلیتان را
همیشه فراتر از
چیزی بگذارید که
به شما گفته شده
است و این نکته
اهمیت دارد .با این
طرز تفکر آنچه به
عنوان هدف یه شما
گفتهمیشودیکی
از زیرمجموعههای
هدفگذاری شما
میشود که به هر
صورت به آن دست
پیدامیکنید
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وقتی ماه را هدف گرفتهاید به ستارهها میرسید
تصور کنید به شما ماموریت داده شده تا یک تخته
چوب به قطر دو سانتیمتر را که جلوی رویتان قرار دارد
خرد کنید .فقط یک بار میتوانید با کناره دست خود به آن ضربه بزنید.
اگر با اصول کاراته آشنا نباشید حتما تعجب میکنید وقتی دریابید که
بهترین نقطه برای متمرکز کردن ضربه وسط تخته چوبی نیست .برای
دو تکه کردن چوب هدفتان باید این باشد که بر روی حالت بازویتان
تمرکز کنید تا پس از ضربه زدن به چوب کامال در حالت کشــیده و
صاف قرار داشته باشد .اینگونه وقتی ضربه را فرود میآورید در همان
حالت نیمهکشیده دست چوب را شکستهاید و بعد از آن قرار است به
هدف اصلی یعنی صاف و کشیده فرود آمدن دست برسید.
برای فروشــتان هدف  250هزار دالر را تعیین کردهاید یا فقط به
سراغ برنامهریزی برای این هدف میروید که به شما و تیمتان 250
هزار دالر برســد؟ یا چشمانداز آنها را برای رسیدن به  300هزار دالر
تنظیم میکنید؟ هدف اصلیتان را همیشــه فراتر از چیزی بگذارید
که به شما گفته شده است و این نکته اهمیت دارد .با این طرز تفکر
آنچه به عنوان هدف به شــما گفته میشود یکی از زیرمجموعههای
هدفگذاری شما میشود که به هر صورت در راه رسیدن به هدفی که
تعیین کردهاید به آن دست پیدا میکنید.

1
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مهارت در تصور و تجسم ،پیشرفت شما را
سریعتر میکند
اگر هنوز تاثیر عمیقی را که تصور و تجسم میتواند
بر روی کارایی کســب و کار شما داشته باشد تجربه نکردهاید خیلی
از بازی عقب هســتید .تصور کردن و مجسم کردن فقط این نیست
که چشــمهایتان را ببندید و موفقیت را مجسم کنید .تصویر کردن
و تجســم موثر باید برنامهریزیشده باشد و با ثبات و توالی مشخص
پیش برود .ساختار شبکهای مغز شما اطالعات را فیلتر و شما را برای
دستیابی به آنچه بر رویش تمرکز دارید کمک میکند .برای همین
است که باید مراقب باشید چه موضوعاتی چشم مغز شما را به سمت
خودش میکشاند .سه گام کلیدی برای شروع مسیر درست را در این
بخشمیخوانید.
خلق ســکانسهای یک فیلم را تمرین کنید :رویاهایی را به یاد
بیاورید که حسی از واقعیت داشتند .این رویاها فقط تصاویر زودگذر
نیســتند .هدف شما این اســت که تصور و تجسمتان از نتیجه را با
دستاوردهایی که میخواهید هماهنگ کنید .چشمهایتان را ببندید و
فکر کنید که میخواهید انیمیشن بسازید .این تصاویر را پشت سر هم
قرار دهید تا مانند یک سکانس از یک فیلم پشت سر هم قرار بگیرند،
همان کاری را بکنیــد که در خوابهای واضحی که به یاد میآورید
انجام میشود.
همه حواســتان را به همکاری بگیرید :تصورتــان را تا جایی که
ممکن اســت به واقعیت نزدیک کنید .تصورتــان را با بو ،مزه ،حس
المسه و جزئیات صداهایی که میشنوید روشنتر کنید .با انجام این
کار سیســتم عصبیتان را فعال و تربیتش میکنید تا افکار و رفتار
و توجهتان را در مسیر رسیدن به هدف کسبوکارتان هدایت کند.
تمرین منظم و ترجیحا روزانه داشته باشید :دکتر سرینی پیالی،
روانشناسی در دانشکده پزشکی دانشــگاه هاروارد در مورد مزایای
اساســی تشکیل آگاهانه جلســاتی برای رویاپردازی روزانه صحبت
کرده است .پردازش حافظه کاری در مغزتان توانایی بهتری برای حل
مشــکالتتان دارد و ایدههایی را به شما میدهد که ممکن است به
صورت معمول و در شرایط فشار به ذهن شما نرسند.

2

خودنگری و دروننگری را برای رسیدن به
انعطافپذیری بهتر تمرین کنید
به عنوان یک رهبر کسبوکار بسیاری از ما مواجه
شدن با استرس را بیشتر از زیردستانمان تحمل میکنیم .پیاده کردن
اســتراتژیهایی که به صورت مدام توانایی ما را به لحاظ احساسی و
قدرت بازیابی تقویت میکنند یک امر الزم است .دو روش برای انجام
این کار را میخوانید:
توقف به صورت منظم :برای رسیدن به بهترین نحوه عملکرد این
امر ثابت شده اســت که باید گاهی برای سرعت گرفتن ،کمی مهار
سرعت را کشید .متوقف کردن جریان افکار سبب افزایش نیروی توجه
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وقتی احساس درماندگی میکنید عصبانی میشوید یا آسیبپذیر؟ به الگوی معمول رفتاریتان اعتراف کنید .به محض اینکه چنین
حاالتی را تجربه کردید مکث کنید و تبدیل به ناظر خودتان شوید و ببینید درونتان چه گفتوگویی شکل گرفته است .از چه کلماتی دارید
استفاده میکنید؟ آیا واکنش فیزیکی هم به این حاالت دارید؟ در این مدت از هرگونه قضاوت و تصمیمگیری حذر کنید.

شما و رهایی از حس اضطراب میشود .با این وقفه انداختن در واقع
دارید یک پیچ شناختی سالم در خودتان کار میگذارید که میتواند
گفتوگوهای منفی درونی را متوقف کند و میزان احساسات منفی را
در حداقل ممکن نگه دارد.

در نحوه زمانبندی این وقفهها بهتر شوید و ناظر واکنشهای خود
باشــید :عواقب معمول پس از درگیر شدنتان با یک حالت بیثبات

روحی و روانی را در نظر بگیرید .وقتی احســاس درماندگی میکنید
عصبانی میشوید یا آسیبپذیر؟ به الگوی معمول رفتاریتان اعتراف
کنیــد .به محض اینکه چنین حاالتی را تجربه کردید مکث کنید و
تبدیل به ناظر خودتان شوید و ببینید درونتان چه گفتوگویی شکل
گرفته است .از چه کلماتی دارید استفاده میکنید؟ آیا واکنش فیزیکی
هم به این حاالت دارید؟ در این مدت از هرگونه قضاوت و تصمیمگیری
حذر کنید .در چنین موقعیتی ماموریت شما فقط این است که ناظر
خودتان باشید و اطالعات جمعآوری کنید .وقتی در مرحله خودنگری
قرار میگیرید بالفاصله از نیمکره چپ مغزتان استفاده میکنید که
مهارتهای تحلیلی را در خود دارد .در چنین حالتی نیمکره راست
که محل بیان احساســات است جای خودش را به نیمه دیگر مغز
میدهــد .در این حالت مغز آزادی بیشــتری دارد تا با منطق و
شفافیت بیشتری فکر کند .زمانی که به استادی در خودنگری
برسید درمییابید که محرکهای استرسی دیگر مثل قبل بر
روی شمل تاثیرات مخرب ندارند .این استرسها دیگر شما
را کنترل نمیکنند چون شما توانستهاید مدیریت و کنترل
آنها را در دست بگیرید.

ما و تیممان را شکست میدهند .احساس گناه ،انکار و شرم از جمله
عوارض جانبی رهبری کردن یک کسبوکار است .به محض اینکه به
خودتان اجازه میدهید تا به یک شکست یا اشتباه اقرار کنید ،بالفاصله
نقطه پایانی بر آشفتگیهای بلندمدتتان میگذارید .از آن لحظهای که
اعتراف کنید« :تقصیر من بود ،زیادهروی کردم و نتیجه فاجعهبار شد».
درست از همن لحظه دیگر چارهای ندارید جز اینکه بلند شوید و به
جلو بروید.
خوشبینی را تمرین کنید تا هم خودتان و هم تیمتان را به جلو
هدایت کنید .شاید پرسیدن این سوالها کمک خوبی برایتان باشد:
چه درسهایی میتوانم از این موقعیت بگیرم؟
چه تغییراتــی باید اعمال کنیم تا از رســیدن به چنین نتایجی
جلوگیری شود؟
از این پایان ناخوشایند چه چشــماندازها ،ایدهها و موقعیتهایی
میتوان به دست آورد؟

چشمهایتان را
ببندیدوفکرکنید
که میخواهید
انیمیشنبسازید.
این تصاویر را
پشت سر هم قرار
دهید تا مانند یک
سکانس از یک
فیلم پشت سر هم
قرار بگیرند ،همان
کاری را بکنید که
در خوابهای
واضحی که به یاد
میآورید انجام
میشود

نقاط منفی را آگاهانه ببینید اما با
بازتعریف ،خوشبینی را تمرین
کنید
رهبران کسبوکار معموال شیوهایی از تفکر
را در پیش میگیرند که تیمشان در نظر ندارد.
وظیفه ما این است که جایی برای رسیدن
به رشــد و پیشرفت و موفقیت اقتصادی
وارد عمل شویم که دیگران از ورود به
آن هراس دارند .حتی ریســکهای
کوچک هــم میتوانند تبدیل به
شکستهای بزرگی شوند که
آشفتگی حسی و روحی
را به دنبال میآورند و
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سعی كنید نقشتان را با مشاوره دادن به سایرین و رهبر فكری دوباره تعریف كنید و
یاد بگیرید چگونه كنترل زمانتان در محل كار را به دست بگیرید ،كاری كه با واگذاری
كار به دیگران میتوانید انجام دهید و البته اینكه به سایرین نه بگویید.

تجـربــه

برای كنار آمدن با استرس چهكار میكنید؟

از پا نیفتید
حجم بسیار زیاد كار ،محیط مسموم كار و اضافه باری كه شبكههای اجتماعی به ما تحمیل میكنند سبب شده تا فرسودگی و فروپاشی روانی بیشتر از هر زمان دیگری باشد .نشریه
 entrepreneurدر مطلبی نوشته است كه مدیران و كارمندان بلندپایه در شركتهای مختلف چگونه با این استرسهای روزانه و فشار كاری كنار میآیند یا چگونه برنامهریزی میكنند
تا خستگیهای هرروزه تبدیل به حجمی از فشار و درهمریختگی روانی نشود .حالتهایی كه این مدیران تجربه میكنند در میان بسیاری از كسانی كه در ردههای مختلف كاری مشغول
هستند مشترك است ،شاید راهكارهایی هم كه ارائه میدهند به نظرتان روشن و واضح بیاید اما این مدیران آموختهاند كه همین راهكارها را جدی بگیرند و آن را تبدیل به بخشی از
برنامه روزانه خود كنند .شاید شما هم با آنها همذاتپنداری كنید .ترجمه بخشهایی از این مقاله را در زیر میخوانید.

JJواگذار كردن
مالنی پركینز ،موسس و مدیرعامل شركت كانوا
(وبســایت طراحی گرافیك) :كار من از زمانی كه
تیممان یك تیم كوچك بود تا زمانی كه تبدیل به
شركتی با  250آدم شد به طرزی باورنكردنی تغییر
شكل داده است و انتظار دارم كه این تغییر همچنان
ادامه پیدا كند.
مولی گراهام یكی از مدیرانی بود كه ســبب شد
فیسبوك رشــد پیدا كند و شاهد بود كه در عرض
 9ماه چگونه تیمشان از  25نفر به  125نفر تبدیل
شد .او كار كردن در سازمانی را كه به سرعت تغییر
میكند دوست دارد.
البته آموختن اینكه چطور كارها را باید به آدمهای
دیگر واگذار كرد در ابتدا ســخت است .باید به این
كار عــادت كرد و فهمید كه تنها راه ســاختن یك
مجموعه بزرگ داشتن آدمهای فوقالعادهای است
كه در هدفی كه شــما میخواهید به آن برسید با
شما شریك هستند .من و شریكم اغلب پیادهروی
میكنیم .من عاشــق یوگا هستم و مسافرت .سعی
میكنم حتما سالی یك بار سفر بروم تا هم استراحت
كنم و هم انرژی دوبارهای به دست آورم.
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JJاستراحت كنید ،ورزش كنید و یاد بگیرید
بگویید :نه!
گریل كوردر فیشر ،معاون اجرایی شركت فیشر اند
كمپانی (شركت بزرگ حوزه مشاوره امالك) :اگر دائم
در حال ســخت كار كردن هستید ،طبیعی است كه
احساس خستگی بیش از حد كنید .اما هیچچیز نیست
كه یك آخر هفته پر از استراحت و ریلكس كردن نتواند
از پس آن برآید .من عاشق رمان خواندن هستم و وقت
گذراندن با دوستانم و كوهنوردی .اگر با همه این كارها
همچنان نگران كار هستید یا درگیر ناامیدی شدهاید،
احتماال دچار فرسودگی شــغلی بیشتری شدهاید .در
این حالت رفتن به تعطیالت كمك میكند اما راهحلی
موقت است .در این حالت باید به صورت كامال آگاهانه
به كاری كه انجام میدهید فكر كنید .به خودتان نگاه
كنید و كشف كنید كه هدفتان چیست .به این فكر كنید
كه آیا در راه رسیدن به هدفتان هستید و اگر نه باید چه
چیزی را تغییر دهید .سعی كنید نقشتان را با مشاوره
دادن به سایرین و رهبر فكری دوباره تعریف كنید و یاد
بگیرید چگونه كنترل زمانتان در محل كار را به دست
بگیریــد ،كاری كه با واگذاری كار به دیگران میتوانید
انجام دهید و البته اینكه به سایرین نه بگویید.

JJگ.ع.ت.خ
پیتر هرناندز ،موسس و رئیس شركت تلس پراپرتیز
(شــركت مشــاوره امالك) :من آدم بسیار باانضباطی
هستم و ریتم و روتینهایی دارم كه به دقت انجامشان
میدهم .با وجود این ،من هم گاهی فرسودگی كاری را
حس میكنم .برای همین است كه قانون گ.ع.ت.خ را
رعایت میكنم یعنی هروقت زیادی گرسنه ،عصبانی،
تنها یا خســته میشــوم مكث میكنم و دست از كار
میكشــم .من از شــخصیتهای تیپ  Aهســتم (از
جمله شاخصههای شخصیت تیپ  :Aپرانرژی بودن،
پرخاشــگری ،تهاجم ،جاهطلبی ،سختکوشی ،فعالیت
زیاد ،کمحوصلگی ،تمایل به شــرکت در فعالیتهای
رقابتآمیز ،عهدهدار بودن مشاغلی که فشار زیاد به آنان
میآورد تا بیشتر تولید کنند و مسئولیتهای فراوانتری
را متحمل شــوند) و برای همین به خودم فشار زیادی
وارد میآورم .برای همین است كه این قانون را گذاشتهام
و حفظ آن برای كســی مثل من اهمیت زیادی دارد.
هروقت زیادی احســاس استرس و فرسودگی میكنم
دســت از كار میكشم و از خودم میپرسم :گرسنهام؟
عصبانیام؟ تنها شدهام؟ یا خستهام؟ اگر جواب مثبت
باشد به خودم استراحت میدهم.

...........................  آیندهپژوهی...........................
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دره سیلیکون دریاها
استارتآپهای آبزیپروری نروژ در سال جدید میالدی مسیر خود را ادامه خواهند داد
متیو گرین /ماریانه موری
گزارشگران اقتصادی

ترجمه :ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

منبع رویتر ز

چرا باید خواند:
استفاده جدید از
دریاها برای تامین مواد
غذایی و صدمهزدن به
این دریاها به همراه این
شها در هم هجای
تال 
جهان ازجمله در
ایران نیز رخ میدهد.
شهای
بنابراین گزار 
عمقی درباره تجربیات
این حوزه برای فعاالن
اقتصادی داخلی نیز
خواندنی است.

نروژ بزرگترین مزرعه صنعت پرورش ماهی سالمون را درست کرده
اســت .اما این صنعت میخواهد بزرگتر شود .در شرایطی که منابع
حوزههای پرسود نفتی اکنون کاهش پیدا کردهاند ،نروژیها برنامههای
بلندپروازانهای بــرای آبزیپروری خود دارند تا اقتصاد خود را در آینده
بسیار بیشتر از اکنون به کار اندازند.
تغییر اقلیمی میتواند تعبیر این رویاها را سختتر کند .همانطور که
آبها گرم میشود ،پرورشدهندگان سالمون بیشتری ممکن است برای
پرورش این گونههای حساس به دما ،به نواحیای در این کشور منطقه
قطب شمالی تغییر مکان دهند .غذای سالمون برپایه غذایی از جنس
ماهیان است که از آسیابکردن ماهیهایی که در حیات وحش گرفته
شده به دست میآید .همزمان با اینکه تغییر اقلیمی اکوسیستمهای
زیر آب را به اوج بحران رسانده ،شرکت «بیگ آکواکالچر» (در انگلیسی
بهمعنــی آبزیپروری بزرگ) در جســتوجوی راههایی برای غذادادن
به این ماهیهاست تا آنها اســیر اقیانوسهای بیشازپیش غیرقابل
شبینینباشند.
پی 
شهرهای برگن و نیز اســتاوانگر در نروژ تبدیل به «دره سیلیکون
دریاها» شــدهاند چراکه کارآفرینان و دانشــمندان بهدنبال جواب این
مسائل میگردند .افراد نوآور در این زمینه امیدوارند که منابعی از نظر
زیســتمحیطی پایدار برای تهیه غذای سالمونها پیدا کنند ،میزان
آلودگی حاصل از مزارع پرورش ماهی را به کمترین میزان برســانند و
ایدههای جدید را متناسب با هم به کار بگیرند.
تانیا هوئل ،مدیر «گروه نوآوری ســیفود» که شرکتها ،محققان و
دانشمندان را برای جســتوجوی راههای جدید پرورش ماهی به هم
ارتباط میدهد ،میگوید« :ما همین حاال در نروژ شــاهد تاثیر تغییر

پروژه «آکوآفالی» در موسسه تحقیقات دریایی در برگن در حال نشاندادن این است که چربیها و پروتئینهایی
که از حشرات تولید میشوند میتوانند منبع غذایی کاملی برای ماهیان پرورشیای باشند که مقدر شدهاند در
بشقابهای شام باشند.
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اقلیمی بر اکوسیســتممان هستیم .میبینیم که گونههای جدیدی به
اکوسیستم ما وارد میشوند و آبهای گرمتر ماهیهای سالمون ما را به
چالش میکشند .اما در نروژ ما خیلی خوششانس هستیم چون خط
ساحلی خیلی خیلی طوالنیای داریم و بنابراین این امکان را داریم که
محصوالت خودمان را باالتر به سمت شمال ببریم .چند سال پیش ،شاید
 10سال پیش ،هیچکس فکر نمیکرد که ما قادر باشیم سالمون را در
مناطقی خیلی شمالی پرورش دهیم اما حاال در عمل ما به همان اندازه
میتوانیم در شمال نیز سالمون پرورش بدهیم».
صنعت آبزیپروری نروژ قدمهای بزرگی را برای اطمینان از تامین
غذای ماهیان پرورشی برخواهد داشت .این صنعت حتی کشتیهایی را
به انتهای دیگر زمین خواهد فرستاد تا کریل (سختپوستی باریک که
پنگوئنها و والها میخورند) را از آبهای قطب جنوب با دستگاههای
مکش صید کند .اما چون تغییر اقلیمی اطمینان سابق به الگوهای زندگی
در اقیانوس را از بین برده ،این صنعت در جستوجوی روشهای جدید
تامین غذای ماهیان سالمون بدون استفاده از ماهیان حیات وحش است.
این کار آسان نیست .سالمون و دیگر ماهیهای گوشتخوار میتوانند
خیلی مشکلپسند باشند .آنها نهتنها برای رشد صحیح نیاز به تعادل
درست آمینواسیدها ،اسیدهای چرب ،ویتامینها و مواد معدنی دارند
بلکه نیازمند رژیم غذاییای هستند بهشکلی که بتوانند آن را هضم کنند.
محققان میخواهند این مشکل را با یادگیری از ظرفیت بیپایان طبیعت
برای استفاده مجدد و بازیافت ،حل کنند.
JJغذاهای خارج از طبیعت
چه میشــود اگر گازهای گلخانهای بتوانند مهار شوند تا یک روش
سازگارتر با محیطزیست را در پرورش ماهی به کار اندازند؟ استارتآپ
نــروژی « »CO2Bioدقیقا قصد دارد همیــن کار را انجام دهد و یک
سلسله آزمایشها را در یک گلخانه آیندهگرایانه انجام داده که وابسته
اســت به بزرگترین پاالیشــگاه نفت این کشــور در منطقه صنعتی
مونگستاد .طی دو ســالی که آنها آزمایشهای خود را شروع کردند،
دانشــمندان دانشگاه برگن و نورســه (یک موسسه تحقیقاتی جدید)
ثابت کردهاند که دیاکسید کربن حاصل از پاالیش میتواند برای رشد
جلبکهایی به کار رود که میتوانند برای تامین غذای ماهی کشــت و
برداشت شوند.
وقتی نفت پاالیش میشود ،دیاکسید کربن به دست میآید که از
طریق لولههای شفافی به گلخانهای میرود که جلبکها در آن پرورش
داده میشوند .این ارگانیسمهای بهرنگ سبز روشن مانند روند فتوسنتز
در دیگر گیاهان ،گاز را به غذای ماهیها تبدیل میکنند.
سوی ِن نوردویک ،مدیر شرکت  CO2Bioشرط میبندد که جلبک
رشدیافته در گلخانهای شبیه به گلخانههای شرکت او میتواند انقالبی
در پرورش ماهی به وجود بیــاورد .او میگوید« :روش فعلی که غذای
ماهیها از دریا تامین میشــود از نظر محیطزیستی پایدار نیست .اما

نروژ تبدیل شده است به دره سیلیکون دریاها که در آن ،شرکتهای فناوری تالش میکنند برای پرورش آبزیان از فناوریهای پیشرفته
استفاده کنند .جالب اینجاست که آنها میخواهند این کار را با سازگارترین روشها با طبیعت انجام دهند و پروژههایشان که در سال
میالدی جدید نیز ادامه دارد از نظر محیطزیستی پایدار باشد.

اگر بتوان این غذا را از سیســتمی روی زمین به دســت آورد ،مثال در
یک گلخانه این کار خیلی خیلی بهتر است ».مشکل این خواهد بود که
جلبک کافی برای اینکه بتوان از آن استفاده تجاری کرد تولید شود .از
ماه ژانویه تا سپتامبر  ،2018شرکت  CO2Bioبا استفاده از دیاکسید
کربن پاالیشــگاه بیش از  360کیلوگرم جلبک پرورش داده است .این
شــرکت میخواهد تسهیالت خود را بهطور تصاعدی گسترش دهد تا
ساالنه  100هزار تن تولید داشته باشد.
چه در میان کود احشــام باشــد ،چه امعا و احشای حیوانات و چه
غذاهای گندیده ،کرمهای خوراکی هرگز خوشحالتر از زمانی نخواهند
بود که راه خود را با بلعیدن باز میکنند و تبدیل میشــوند به غذاهای
همیشه آماده خوردنی که اکثر مردم از آنها حالت تهوع میگیرند .پروژه
«آکوآفالی» در موسسه تحقیقات دریایی در برگن در حال نشاندادن
این اســت که چربیها و پروتئینهایی که از حشرات تولید میشوند
میتوانند منبع غذایی کاملی برای ماهیان پرورشیای باشند که مقدر
شدهاند در بشقابهای شام باشند.
هدف این است که با استفاده از حشرات پرورشی بهجای ماهیهایی
که در حیات وحش صید میشود ،میزان این ماهیها را در تامین غذای
ماهیهای پرورشــی کاهش داد .کرمهای خوراکی یا مگسهای سرباز
ســیاه میتوانند در اندازههای زیاد از منابعی تولید شــوند که به چشم
نمیآیند ،مخصوصا گیاهان دریاییای که به اندازه زیاد در سواحل نروژ
جمع میشود یا زبالههای غذایی مثل تودههای پیتزاهای مانده .به این
ترتیب ،یک چرخه پایدار به وجــود میآید :زبالههای غذایی تبدیل به
حشرات میشوند و حشرات به غذایی برای ماهیان سالمون بدل میشوند.
نینا لیلند ،دانشمند مرکز تحقیقات دریایی ،میگوید« :حشرات خیلی
عالی هســتند چون چیزهایی را میخورند که ما نمیتوانیم بخوریم.
بنابراین شما میتوانید از جریان جنبی ارگانیک صنایع غذایی استفاده
کنید ،برای مثال ،چیزهایی که مســتقیما نمیتوانند تبدیل به غذای
حیوانات شــوند یا نمیتوانند به مصرف انسانی برسند .شما میتوانید
آنها را به غذای حشرات تبدیل کنید .آنها آن را میخورند و تبدیلش
میکنند به پروتئین و چربی؛ محصوالتی با کیفیت واقعا باال».
JJمشکل زباله
ماهی هزاران ســال است که پرورش داده میشود اما تنها در چند
دهه اخیر است که آبزیپروری مقیاسی صنعتی پیدا کرده است .وقتی
که مزارع ماهی بزرگ میشوند ،میزان روبهافزایشی از زبالههای ماهی،
مواد غذایی زیادی ،آنتیبیوتیک و مواد شــیمیایی تولید میکنند که
عمدتا بهطور آلوده به درون دریا ریخته میشــوند .افراد و شرکتهای
نوآور میخواهند این امر را تغییر دهند .آنها با الهامگرفتن از طبیعت
و فناوریهای آیندهنگرانه کشف فضا ،امیدوارند که مزارع ماهی آینده
به تامین غذای جمعیت سریعا در حال رشد جهان کمک کنند بدون
اینکه سیســتمهای حمایت از حیات کره زمین را که آن را پایدار نگه
میدارند ،تضعیف کنند.
در ساگنهفیورد (آبدره ساگنه) در غرب نروژ ،پرورشدهندگان ماهی
پیشتاز روشی سازگارتر با محیطزیست هستند برای پرورش هالیبوت
(نوعــی ماهی بزرگ خوراکی) .ماهی هالیبوت برای بافت نرمش وقتی
که خام اســت ،عطردارتر بودن وقتی که بهآرامی گرم میشود و طعم
متفاوتش مورد عالقه مردم است .آنها این ماهیها را نه در قفسهایی
در دریا بلکه در تانکرهایی در خشکی میکنند .در این مزارع ،پمپهایی
هســت که آب را از ارتفاع وارد تانکرهایی میکند که بهردیف کنار هم

چیده شدهاند و آن جریان آب در تانکرها وضعیتی را پدید میآورد که
ماهیهای هالیبوت ساکن کف تانکرها عاشق آناند .پرورشدهندگان
بهجــای اینکه زبالههایــی را که ماهیها تولید میکننــد به آبدره
بریزند ،آنها را جمع میکنند و تبدیل به کمپوست میکنند .هالیبوت
نشــاندهنده صرفا بخش کوچکی از صنعت آبزیپروری نروژ است که
در آن اغلب سالمون پرورش داده میشود .اما سازندگان برند «گلیتنه»
امیدوارنــد که این برند دیگر پرورشدهنــدگان ماهی را ترغیب کند
روشهایی را برای مزارع ماهی پیدا کنند که کمتر روی محیطزیست و
اکوسیستم اثر میگذارند.
بــه این ترتیب ،آب تمیز دریا مانند بلور از عمق آبدره ســوگنه به
تانکرهایی میرود که همان وضعیت دریا را برای ماهیها درست میکنند
اما جمعآوری و بازیافت زبالههای حاصــل از ماهیها در آنها راحتتر
است .اوله  -کریستیان هسه -ارگا ،مدیر کیفیت و توسعه برند «گلیتنه»،
میگوید« :ما مزارع پــرورش ماهی خودمان را با طبیعت و هماهنگ با
طبیعت ایجاد کردهایم .این کار همچنین با زبالههایی که از ماهیها تولید
میشود نیز انجام شده است« :ما آنها را جمعآوری میکنیم و در محل
به مواد مغذیای تبدیل میکنیم و از این مواد مغذی خیلی بهتر از اینکه
فقط آنها را در محلهای انباشت زباله بریزیم استفاده میکنیم».
مشکل زبالههایی که پرورش ماهی در نروژ تولید میکند همچنان
مشکل بزرگی است .زبالههای ناشــی از پرورش ماهی این کشور پنج
میلیون نفری که ساالنه به دریا ریخته میشود ،بهاندازه زبالههای یک
کشور  17میلیون نفری است .کرینا ایلئا ،با الهامگرفتن از پروژه سفر به
مریخ آژانس فضایی اروپا معتقد است که میتواند راهحل برای مشکلی
زباله آبزیپروری نروژ پیدا کند .او توانسته با استفاده از سیستم بازیافت
فضاپیماها ،به اید ه مزارع پرورش ماهیای برسد که در آن تولید زباله به
صفر میرسد .سیستم پیشنهادی او قرار است انرژی مورد نیاز در مزارع
ماهی را از انرژیهای آبی و بادی تامین کند و با زبالههایی که از پرورش
ماهی حاصل میشود ،برق تولید کند.
در هر حال ،نروژ تبدیل شده است به دره سیلیکون دریاها که در آن،
شرکتهای فناوری تالش میکنند برای پرورش آبزیان از فناوریهای
پیشرفته استفاده کنند .جالب اینجاست که آنها میخواهند این کار
را با ســازگارترین روشها با طبیعت انجام دهند و پروژههایشان که در
سال میالدی جدید نیز ادامه دارد از نظر محیطزیستی پایدار باشد.

مشکل زبالههایی که پرورش ماهی
در نروژ تولید میکند همچنان
مشکل بزرگی است .زبالههای
ناشی از پرورش ماهی این کشور
پنج میلیون نفری که ساالنه به دریا
ریخته میشود ،بهاندازه زبالههای
یک کشور  17میلیون نفری است.
کرینا ایلئا ،با الهامگرفتن از پروژه
سفر به مریخ آژانس فضایی اروپا
معتقد است که میتواند راهحل
برای مشکل زباله آبزیپروری نروژ
پیدا کند.

وقتینفت
پاالیش میشود،
دیاکسید کربن
به دست میآید که
از طریق لولههای
شفافیبه
گلخانهای میرود
که جلبکها در
آن پرورش داده
میشوند .این
ارگانیسمهای
بهرنگ سبز
روشن مانند روند
فتوسنتز در دیگر
گیاهان ،گاز را به
غذای ماهیها
تبدیلمیکنند
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آیندهپژوهی
[ آینده محیط زیست] 2.

 :2019سال مخالفت با معدنکاری در کف اقیانوسها
نیاز به خودروهای الکتریکی به استخراج ثروت آبهای عمیق سرعت بخشیده است

هنری سندرسون
تحلیلگر اقتصادی

منبع فایننشال تایم ز

چرا باید خواند:
با پیشرفت فناوری،
صنایعسنگینتالش
میکنند در اعماق
اقیانوسها به کاوش
برای رسیدن به مواد
نبها
و پدیدههای گرا 
دست بزنند .برای
فعاالن اقتصادی ایران
که در شمال و جنوب به
دریا دسترسی دارند،
تهایآینده
پیشرف 
جالب توجه است.

جرارد بارون یک ســنگ سیاه کوچک را در دست میچرخاند -
سنگی بهاندازه کف دســتش -و میگوید آینده در این سنگ است:
«همین االن اینجاست ،همه فلزاتی که میخواهیم ».این کارآفرین
اســترالیایی معتقد است که این سنگها که طی میلیونها سال در
کف اقیانوس درست شدهاند ،میتوانند به تقاضای روبهرشد سنگهایی
کمک کنند که در باتریها و فناوریهای انرژیهای ســبز استفاده
میشوند و بنابراین برای گذار از سوختهای فسیلی حیاتی هستند.
این بهاصطالح گره کوچک با کمتر از  20سانتیمتر پهنا حاوی نیکل،
منگنز ،مس و کبالت اســت که برای تمام این مجموعه پیشبینی
میشود تقاضا طی دهه آینده افزایش پیدا کند .استارتآپ بارون به
نام «دیپگرین» (در انگلیسی به معنای «سبز عمیق») که بهوسیله
گروه کشــتیرانی «مائرسک» و شرکت معدنی سوئیسی «گلنکور»
پشتیبانی میشود ،برنامه دارد تا با وسایل مخصوص برداشت ،هزاران
تن از گرههای کوچک ســنگی را از کف دریا بیرون بکشد و آنها را
با لوله به کشــتی منتقل کند تا انبار شوند .او میگوید که استخراج
مــواد معدنی در آبهــای عمیق (طبق تعریــف ،در عمق پایینتر
از  200متر) میتواند از مشــکالت معــدنکاری در روی زمین مثل
جنگلزدایی ،آلودگی و کار کودکان جلوگیری کند اما با وجود این،
منتقدان میگویند که این کار باعث ایجاد یک عالم مشکالت جدید
خواهد شد .او میگوید« :بیفایده است فکرکردن به اینکه شما کره
زمین را به جایی مطلوب برای رانندگی وسایل نقلیه الکتریکی تبدیل
کنید ،اگر این مواد بهدست کودکان استخراج شوند یا مجبور باشید که
داشتههای جنگلهای بارانی مهم خود را تخریب کنید».
JJپیشرفت یا تخریب
سازمان نقشهبرداری زمینشناختی آمریکا میگوید که آبهای

سازمان نقشهبرداری زمینشناختی آمریکا انتظار دارد که میزان معدنکاری فلزات اساسی در آبهای عمیق تا
سال  2030به حدود  5درصد تامین مواد اولیه در سطح جهان و تا سال  2050به  15درصد برسد.
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عمیق که تقریبا نیمی از سطح کره زمین را پوشاندهاند ،نیکل ،کبالت
و احتماال فلزات نادر بیشــتری را از ذخایر روی زمین در خود دارند.
معدنکاری در آبهای یک کشور ساحلی میتواند قانونی باشد اما در
حال حاضر ،در آبهای بینالمللی قانونی نیست.
افزایش تقاضا برای منبع مناســب فلزات در زمانی که دشــواری
اســتخراج از معادن روی زمین افزایش یافته ،تقاضا برای اکتشــاف
در ذخایر بالقوه کف دریاها را قوت بخشــیده است .این امر میتواند
با به پایان رســاندن عمر قوانینی که بهوسیله سازمان بستر آبهای
بینالمللی وضع شده ،به واقعیت تبدیل شود .این سازمان یک نهاد
وابسته به سازمان ملل است که در سال  1982پایهگذاری شد و 168
کشور عضو آن تصمیم گرفتند که مدیریت مجوزهای معدنکاری در
آبهای عمیق را به آن بسپارند.
هر حرکتی بهوسیله سازمان بستر آبهای بینالمللی برای برداشتن
این محدودیتها میتواند دکمه شروع یک مسابقه برای معدنکاری در
آبهای عمیق را فشار دهد .طیف گستردهای از شرکتها ،از شرکت
دولتی چینی «مینمتالز» گرفته تا پیمانکار آمریکایی صنایع دفاعی
«الکهید مارتینز» ،در حال آمادگی برای بهرهبرداری از هزاران کیلومتر
مربع از کف اقیانوسها هســتند .دســته بزرگی از استارتآپهای
کوچکتر مثل «دیپگرین» هم پشت سر آنها میآیند.
شرکتهای معدنی استدالل میکنند که معدنکاری در آبهای
عمیق به متنوع کردن تامین مواد اولیه کمک میکند  -بهخصوص
در مورد کبالت که یک فلز اساسی برای باتری خودروهای الکتریکی
است و تقریبا بهطور کامل وابسته به جمهوری خلق کنگو است ،جایی
که کار کودکان در آن رواج دارد .سازمان نقشهبرداری زمینشناختی
آمریکا انتظار دارد که میزان معدنکاری فلزات اساســی در آبهای
عمیق تا ســال  2030به حدود  5درصد تامین مواد اولیه در سطح
جهان و تا سال  2050به  15درصد برسد.
جیمز هین ،دانشمند ارشد در سازمان نقشهبرداری زمینشناختی
آمریــکا ،میگوید« :ما به فلزات نیاز داریم .غیر از این ،ناچار خواهیم
شــد تمام کارهایی را که انجام میدهیم عمال متوقف کنیم .ما باید
فناوریهای ســبز را متوقف کنیم ،باید داشــتن تلفنهای همراه و
خودروهــای الکتریکی را متوقف کنیم ».او میگوید« :ما همین االن
فرصتی برای انجام یک کار داریم .بگذارید مطمئن باشیم که وقتی این
کار انجام شود ،و انجام خواهد شد ،بهروشی تماما محیطزیستی که
امکان داشته باشد انجام میشود».
اما دانشمندان و گروههای غیردولتی هشدار دادهاند که معدنکاری
در بســتر دریاها میتواند مسابقهای را شروع کند که نهتنها ساکنان
حیات دریایی را برای دههها نابود خواهند کرد بلکه این امکان وجود
خواهد داشــت که اقیانوسهای عمیق را بهطرزی بازگشــتناپذیر
تخریب کند .آنها پیشنهاد میکنند که تلفنهای هوشمند و دیگر
زبالههای الکترونیکی باید بهجای اینکه دور ریخته شــوند بازیافت

هر حرکتی بهوسیله سازمان بستر آبهای بینالمللی برای برداشتن این محدودیتها میتواند دکمه شروع یک مسابقه برای معدنکاری در آبهای عمیق را فشار
دهد .طیف گستردهای از شرکتها ،از شرکت دولتی چینی «مینمتالز» گرفته تا پیمانکار آمریکایی صنایع دفاعی «الکهید مارتینز» ،در حال آمادگی برای بهرهبرداری
از هزاران کیلومتر مربع از کف اقیانوسها هستند .دسته بزرگی از استارتآپهای کوچکتر مثل «دیپگرین» هم پشت سر آنها میآیند.

شوند و شکلهای اشتراکی از حملونقل مثل رانندگی اشتراکی بیشتر
استفاده شود .سال گذشته ،شــرکت «اپل» قول داد که آیفونها و
دیگر وسایل خود را تماما از مواد بازیافتی بسازد که یک قدم به جلو
به سمت مدل «چرخه بسته» است که میتواند تقاضای شدید برای
منابع طبیعی را کاهش دهد.
آن دام ،معاون موسسه «دریاها در خطر» که یک نهاد غیردولتی
در بروکسل است ،میگوید« :میلیونها و میلیونها تلفن همراه از دور
خارج میشــوند بدون اینکه حتی به یک سیستم بازیافت برسند،
ن در
بنابراین من میپرســم که آیا الزم اســت به جستوجوی معد 
دریاها ادامه بدهیم؟ هیچ مطالعهای نیست که نشان دهد معدنکاری
در آبهای عمیق مثل معادن کنگو خواهد بود .این اتفاق نمیافتد».
JJماشینهای غولپیکر کف دریا
نعمت بالقوه در کف دریا اولین بار در ســال  1873فهمیده شد،
وقتی که یک کشتی بریتانیایی به نام «اچاماس چلنجر» چندین صخره
بیضیشکل سیاه را هنگام راندن یک قایق در جزایر قناری در اقیانوس
اطلس شمالی از کف دریا به دست آورد که تشکیل شده بود از اکسید
منگنز تقریبا خالص .در آن زمان ،منگنز برای ســفیدکردن پنبه به
کار میرفت که مورد اســتفاده نساجی بود ،یعنی یکی از بزرگترین
صنایع انگلستان .شیمیدان این کشتی بهطرز پیشگویانهای نوشت:
«با اینکه کف دریا در حال حاضر هرگز نمیتواند منبعی برای تامین
مواد اولیه ما باشد ،پیداشدن منگنز در آنجا شاید به یک حقیقت مهم
در زمینشناسی تبدیل شود».
با وجود این ،چون تقاضای منگنز بهســادگی از منابع روی زمین
تامین میشــد ،تقریبا  100سال طول کشید تا توجه جدی به این
منابع زیر آب جلب شود .در دهه  ،1970چندین کنسرسیوم ازجمله
شــرکتهای بزرگ دریانوردی مثل «اینکــو» و «الکهید مارتینز»،
جســتوجو برای یافتن مناطق معدنکاری را در منطقه «کالریون
کلیپرتون» در شرق اقیانوس آرام شروع کردند ،منطقهای به وسعیت 4.5میلیون کیلومتر مربع و به اندازه نیمی از مساحت ایاالت متحده.
کنسرســیومی به رهبری الکهید موفق شد معدنکاری منگنز را با
اســتفاده از یک وسیله در بســتر دریا که از طریق یک لوله فوالدی
 5هزار متری به کشتی متصل بود ،امتحان کند .اما نبود نظارتهای
بینالمللی جلوی این تالشهای اولیه را گرفت.
درحالیکه استخراج مواد معدنی در آبهای کمعمق از آن موقع
انجام شده و شرکت «دی بیِرز» مرتبا از کشتیهای مخصوص برای
بیرونکشیدن الماس از کف اقیانوس در ساحل نامیبیا استفاده کرده،
هیچکس نتوانسته بهطور موفقیتآمیزی استخراج تجاری مواد معدنی
در آبهای عمیق را شروع کند.
اســتخراج مواد معدنی از بستر دریا روی سه زمینه متمایز انجام
میشــود که هرکدام منابع و ویژگیهای متفاوتــی دارد .اولین نوع
اســتخراج مربوط به گرههای کوچک چندفلزی اســت که در عمق
 6هــزار متری کــف اقیانوسها قرار دارند .دومیــن نوع ،بهاصطالح
سولفیدهای عظیم است که در کنار مجراهای گرمابی قرار دارند و این
مجراها سنگهای داغ آتشفشانی دارند که آبهای گرم از آنها خارج
میشوند .نوع سوم نیز پوستههای پر از کبالت هستند که در دامنههای
آتشفشانهای قدیمی قرار گرفتهاند .هریک از این نوع مناطق معدنی
را باید به روشهای متفاوتی معدنکاری کرد.
اندی ویتمور از «کمپین معدنکاری آبهای عمیق» که با فعالیت

روشهای استخراج احتمالی
سولفیدهای عظیم بستر دریا

گرههای کوچک چندفلزی

کشتی پشتیبانی

کشتی پشتیبانی

4

5

6

سیستم باالبرنده

عمق (متر)

500

1000
1500

2500

 3گرههای کوچک به
شکل ِگلآب تا سطح دریا
باال برده میشود.

2000

3000
3500

مجرای گرمابی

سیستم جمعآوری
هیدرولیک
پیشنهادی

 1وسیله کنترلشونده
از راه دور روی سطح دریا
راه میرود.

پمپ باالبر

ُبرنده کمکی 1

 2سیستم کشنده
هیدرولیک گرههای کوچک
را جمع میکند.

 4سنگ معدنهای
جداشده برای حمل به
ساحل ،از کشتی پشتیبان
به قایق باری منتقل
میشوند.

ُبرنده اصلی
3

جمعکننده

4000
4500
5000

2

3

 1برنده کمکی زمین را
تمیز میکند.

 2برنده اصلی زمین
سطحبندیشده را جمع
میکند.

1

 3ماشین جمعآورنده
سنگ را با آب مخلوط
میکند.

 4سیستم باالبرنده
گلآب را به سطح میرساند.

5500

 5در کشتی سطح آب،
مواد جامد از آب جدا
میشود.

6000
6500

2

سیستم پیشنهادی
بهوسیله شرکت
«ناتیلوس مینرالز»

پمپ باالبرنده

وسیله تولید مواد
بستر دریا

4

 6کشتیهای باری مواد
جامد را به ساحل منتقل
میکنند.

مقیاس واقعی آسمانخراش امپایر
استیت برای نشاندادن عمق آب

ی عمیق مقابله میکند ،میگوید« :این کار هنوز در مراحل
در دریاها 
آزمایشی خود است .ابتدا شرکتهای کوچکتر روی این کار شانس
خود را امتحان میکنند ».شرکت «ناتیلوس» پیشنهاد داده که سه
ماشین  310تنی را بر بستر دریا به حرکت درآورد تا بتواند استخراج را
شروع کند اما فعاالن محیطزیستی با این کار مخالفت کردهاند و حتی
در گینه نو توانستهاند از نظر قانونی نیز ممنوعیتهایی برای این کار
قرار دهند .در سال جدید میالدی و سالهای پیش رو ،این مخالفتها
شدت بیشتری خواهند گرفت.
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آیندهپژوهی

[ آینده محیط زیست] 3.

ایستگاهبعدی
مریخ 2020

جدال جدی برای کاوش
حضور و معدنکاری در یک سیاره دیگر

سارا کاپالن
گزارشگر حوزه علم و فناوری

ت
منبع واشنگتن پس 

چرا باید خواند:
چرا باید خواند:
حضور در سیارهای
دیگر و کاوش در
آن ،بهخصوص وقتی
که بحث زندگی یا
استخراج آینده در
آن مد نظر باشد ،برای
همه ساکنان زمین
و مخصوصا فعاالن
کسبوکار مهم است.
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ظرف سه سال ،یک کاوشگر جدید سطح سیاره سرخ را لمس خواهد
کرد .چرخها باال و پایین میشــوند ،ماشــینآالت ویژ صدا خواهند کرد،
کاوشگر سالنهسالنه روی زمین زنگارگرفته در جستوجوی سنگهایی که
به زمین میفرستد راه خواهد رفت ،سنگهایی که میتواند ثابت کند زمانی
حیات روی مریخ وجود داشته است.
این اولین بار در تاریخ است که دانشمندان گامی واقعی برمیدارند برای
پرداختن به یکی از عمیقترین سواالت بشر :آیا ما تنها هستیم؟ اما باید اول
تصمیم بگیرند که به کجا نگاه بیندازند.
سه گزینه هست :چشمه داغی که ناسا قبال یکبار آن را دیده بود ،دلتای
یک رود خشکشده که به یک دریاچه در دهانه یک آتشفشان میریخته
و شــبکهای از تپههای باستانی که شاید الیههایی از آبهای زیرزمینی را
مخفی کرده باشــند .در هفتههای قبل ،بعد از دههها رویاپردازی ،سالها
تحقیق و یک بحث سهروزه داغ در یک کارگاه در لسآنجلس در ماه اکتبر،
مقامات علمی ردهباالی ناسا انتخاب کردند که کدام نقطه از این سه گزینه
را کاوش کنند .محلی که آنها انتخاب کردند ،صحنهای را میسازد که در
آن نسلهایی از دانشمندان در پی رازهای وجود ما خواهند بود.
این کاوشگر طبق برنامه زمانی سال  2020به مریخ فرستاده خواهد شد
و فقط اولین مرحله از یک فرایند چهارمرحلهای و چندین میلیارد دالری
برگرداندن نمونههای برداشتهشده از مریخ است .برای اینکه نمونههایی از
سطح مریخ در دست دانشمندان قرار بگیرد ،نیاز به این خواهد بود که یک
دستگاه روی سطح مریخ بنشیند و نمونهها را برداشت کند ،یک فضاپیمای
پژوهشی بیسرنشین آن را به زمین بیاورد و سپس یک تسهیالت ذخیره
بسیار ایمن الزم است که زندگی زمینی سنگهای مریخی را آلوده نکند و
برعکس .با اینحال ،کشف فسیل در این نمونهها میتواند ریشههای حیات
را در اینجا روی زمین مشــخص کند .این کار میتواند مشخص کند که
آیا کسی دیگر هنوز آن بیرون وجود دارد که منتظر باشد پیدا شود یا نه.
مت گلومبک ،دانشمندی از ناسا که تحقیقات برای تعیین جای فرود بر
مریخ را هدایت میکند ،میگوید« :من میخواهم بدانم؛ شما نمیخواهید؟
من میخواهم بدانم آنجا چیســت .میخواهم بدانــم آن تصادف که ما
هستیم چقدر بزرگ است».
این عطش برای دانستن آن چیزی است که صدها نفر را به کارگاهی که
اخیرا برگزار شد جلب کرده  -شامل کاشفان کهنهکار فضا ،دارندگان جویای
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نام مدرک دکتری ،دانشــجویان  18ساله سال اول دانشگاه و حسابداران
بازنشسته  80ساله  -تا ارزیابی کنند کدام نقشه برای کاوش بهترین است.
طی روزهایی که آنها بحث میکردند ،که پر شده بود با کنجکاوی و
قهوههای رقیق ،آگاهی از اینکه حاصل مالقات آنها میتواند روی ناســا
تاثیر بگذارد و تاریخ را شکل بدهد ،عمیقا نشاندهنده این بود که آنها هنوز
چه چیزهایی را نمیدانند.
چیزهای خیلی زیادی درباره مریخ هنوز بهصورت راز باقی مانده است.
بسیاری از نکتههای مربوط به حیات بیگانگان بهندرت بیشتر از یک حدس
علمی است که پشتش امید شدید قرار دارد .به هر حال ،آنها امیدوارند.
JJکاوش در یک سیاره ناکام
روی زمین ،حیات میکروسکوپی را نمیتوان انکار کرد .فرایندهای زیستی
اینجا تقریبا  4میلیون سال قبل شروع شدند ،زمانی که سیاره زمین هنوز
با بقایای بهجامانده از شکلگیری منظومه شمسی بمباران میشد .امروزه،
ارگانیســمهای ریز و مقاوم در مناطق داغ پارک ملی «یلوا ِستون» پخش
هستند ،درون ابرها پرواز میکنند ،در قطب شمال منجمد شدهاند و در دو
نیمی زیر زمین پنهان شدهاند .اگر چنین چیزی میتواند اینجا
کیلومتر و ِ
اتفاق بیفتد ،چرا آنجا نیفتد؟
مریخ که بهوســیله دهها ماهواره و کاوشگر تحت مشاهده قرار گرفته،
نشان داده که همیشــه این دنیای بیابانیای نبوده که ما امروز میبینیم.
آتشفشانهای غیرفعال و سیلهای مواد مذاب یخکرده نشان میدهند که
این سیاره زمانی یک درون فعال داشته که موجب فعالیتهای زمینساختی
میشده است .آبراههها ،آبکندها و دریاچههای خالی نشان میدهند که آب
مایع زمانی در ســطح آن شلپشلپ جریان داشته و ممکن است به این
معنی باشــد که اتمسفر ضخیمتری وجود داشته که آب را وقتی از سطح
بخار میشده در خود نگه میداشته است.
اما پس از آن ،فاجعه رخ داد .بیشتر کارشناسان میگویند که این سیاره
با تاریخی کمتر از یک میلیارد سال ،به زیر و رو شدن هست ه ذوبشدهاش
پایان داد .این اتفاق موجب شــد آتشفشــانهایی بیــروندادن کربن از
درون خود را کاهش دهند و زمینه مغناطیسی محافظ مریخ از بین برود.
تشعشــعات کیهانی و ذرات دارای انرژی از طرف خورشید به اتمسفر این
ســیاره تابیدند و باعث شدند که تمام آب سطح آن بخار شود .خداحافظ

گلومبک میگوید« :ما باید به این نمونهها دست پیدا کنیم و آن نمونهها باید نمونههای درستی باشند».
در بازگشت از سالن کنفرانس اصلی کارگاه ،یکی از محققان به کسی که کنار اوست رو میکند و با
خنده میگوید« :آیا شما برای رویارویی نهایی آمادهاید؟»

اقیانوسهــا ،به همین ترتیب خداحافظ دریاچهها ،و نیز خداحافظ خاک
مرطوب و دهانههای آتشفشــانیای که حباب هوا از آنها بیرون میآمد؛
یعنی خداحافظ همه اشکال جاهایی که حیات دوست دارد آنجاها باشد و
حفظ شود .حاال مریخ مثل یک «سیاره ناکام» به نظر میرسد ،یک نسخه
ترسناک واقعیت جایگزین از دنیایی که ما در آن اقامت داریم .بتانی المان،
دانشمند سیارهشناس در کلتک ،در کارگاهی که درباره مریخ برگزار شده
بود ،میگفت« :اینجا زمینی است که محیطزیست زمین آ ن را ترک کرده
باشد .بنابراین سوال این اســت که چرا؟ و کِی؟» و سوال سرنوشتسازتر
از همه اینکه «آیا حیات شانســی داشته برای اینکه قبل از آن زمان به
آنجا برسد؟»
بیشتر دانشمندان میگویند که به این سواالت فقط وقتی میتوان پاسخ
داد که سنگهای مریخ به زمین آورده شود .یک انسان در یک آزمایشگاه
پیشرفته چندجنبهای قادر خواهد بود این نمونهها را اتم به اتم تحلیل کند و
ساختارهای ذرهای آن را کشف کند ،چیزهایی که یک ربات نمیتواند ببیند.
پیداکردن حتی چنــد اثر از مولکولهایی کــه از یک میکروب روی
ی یافتن از
ســنگهای مریخ باقی مانده باشــد میتواند تاریخ باشد .آگاه 
اینکه فرایندهای زیستی در دو سیاره همسایه ظاهر شده ،نشان میدهد
که حیات در سرتاسر گیتی امری رایج است .محیطی که در آن مریخیها
یافت میشوند  -خواه در منطقه داغ آن باشد خواه در دلتای یک رود خواه
در زیر زمین -ممکن است سرنخی از اینکه حیات چطور روی زمین پیدا
شده به دست دهد.
و دانستن اینکه یک جهان میتواند منشأ حیات باشد و سپس حیات از
بین برود ،پیشبینی این راکه آینده خود ما بدو ن شک خوب خواهد بود زیر
سوال میبرد .وضعیتی که در آن زمینیها بتوانند به حیات خود ادامه دهند
ممکن است همیشگی نباشد .گلومبک میگوید« :ما باید به این نمونهها
دست پیدا کنیم و آن نمونهها باید نمونههای درستی باشند ».در بازگشت
از ســالن کنفرانس اصلی کارگاه ،یکی از محققان به کسی که کنار اوست
رو میکند و با خنده میگوید« :آیا شما برای رویارویی نهایی آمادهاید؟»
JJتاریخساز
در صبح آخرین روزی که کارگاه ناســا در لسآنجلس برگزار شده بود
تا تصمیم درباره محل فرود کاوشــگر  2020گرفته شــود ،اجماع نظری
بر سر اینکه چه نقطهای باید کاوشــگر فرود بیاید وجود نداشت .برخی
از دانشمندان میگفتند که نظرشــان با ارائه هر سخنرانی تغییر کرده و
عقیدهشان مثل توپ پینگپونگ به این سو و آن سو میرفته چراکه آنها
شواهد متناقضی را میشنیدند که از یک نقطه فرود حمایت میکرده است.
برخی دیگر هم در پایان عقیده خود را محکمتر یافته بودند.
اما چه میشود اگر آنها مجبور نباشند بین چند نقطه فرود کاوشگر
مریخ دست به انتخاب بزنند؟ ماموریتی که تیم علمی پروژه متقاعد شدند
انجامش دهنــد یک ماموریت بلندپروازانه گســترشیافته بود که محل
جدیدی را برای فرود پیشــنهاد میکرد و به نقطه فرود پیشنهادی قبلی
نزدیک بود.
فرود در این نقطه صدها روز مریخی  -معادل چندین سال زمینی -طول
میکشد اما در این صورت ،کاوشگر میتواند بهنحو مطلوبی راه خود را از یک
نقطه کاوش به نقطه دیگر طی کند و بهترین نمونهها را از هر دو منطقه
به دست بیاورد .حرکت مارپیچی میتواند کاوشگر را از دامنههای کوهها با
شیب تند باال ببرد ،سنگهای ناحیه را بکند و سطح سخت سیاره را حفاری
کند .کن ویلیفورد ،معاون رئیس گروه محققان این ماموریت ،میگوید« :این
ماموریت بیشک یک اکتشاف بزرگ است».

حتی با معیارهای مریخ هم نقطهای که برای فرود تعیین شــده مملو
از ناشناختههاست .دانشمندان قادر نبودهاند تحلیلهای همراه با جزئیات
ســنگهای این منطقه را انجام دهند و پیشــنهاد کردهاند که حدود 25
کیلومتر از جایی که کاوشگر فرود میآید تا جایی که باید برسد فاصله است
و این راه را با حرکت کندی طی کند.
ســال آینده میالدی نیز روی این ماموریت کار میشود و عالوهبر آن،
کاوشــگرهای دیگری نیز به مریخ فرستاده خواهد شد .همین چند هفته
پیش ،کاوشگر «اینســایت» به مریخ ارسال شد .این کاوشگر ناسا پس از
هفت ماه سفر و پیمودن مسیری طوالنی ،در نهایت با موفقیت روی سطح
ســیاره مریخ فرود آمد .فرود این کاوشگر طی برنامهای دقیق و گامبهگام
صورت گرفت که در بازه  ۷دقیقهای انجام شد و از آن باعنوان « ۷دقیقه
هراس» یاد کردند .کاوشــگر پس از فرود موفق ،دو سیگنال را برای تایید
عملیات به زمین ارسال کرد و پس از آن هم نخستین تصویرش از سطح
سیاره سرخ را برای کارشناسان ناسا فرستاد که بهخاطر قرار داشتن ذرات
غبار روی پوشش لنز چندان واضح نبود اما تصویر دوم با استفاده دوربین
روی بازوی رباتیک گرفته شــد و وضوح مطلوبی داشت .بنابراین در سال
آینده ما با پیشرفتهایی برای رسیدن به مریخ و حفاری اکتشافی در آن
مواجه خواهیم بــود و بهتدریج زمزمه این خواهد پیچید که حفاریهای
صنعتی نیز در مریخ انجام شود.
یگوید
یکند م 
یکی از دانشمندانی که در تیم کاوشگر  2020فعالیت م 
که اصال دوست ندارد شکست بخورد.
گروه ناســا تا به حال ،بر بیش از  100ماموریت با هدف درک منظومه
شمســی و فراتر از آن نظارت کرده اما بــا همه این تالشها ،اعضای تیم
میگویند که پروژه کاوشــگر  2020چیزی است که در آن ناسا میتواند
تاریخ بشریت را روشنتر کند و برای کل انسانها تاریخ جدیدی بسازد.

فرود در این نقطه
صدها روز مریخی
 معادل چندینسال زمینی -طول
میکشد اما در این
صورت ،کاوشگر
میتواند بهنحو
مطلوبی راه خود را
از یک نقطه کاوش
بهنقطه دیگر
طی کند و بهترین
نمونهها را از هر
دو منطقه به دست
بیاورد

گروه ناسا تا به حال  ،بر بیش از  100ماموریت با هدف درک منظومه شمسی و فراتر از آن
نظارت کرده اما با همه این تالشها ،اعضای تیم میگویند که پروژه کاوشگر  2020چیزی
است که در آن ناسا میتواند تاریخ بشریت را روشنتر کند و برای کل انسانها تاریخ
جدیدی بسازد.
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آیندهپژوهی
[ روندهای ] ۲۰۱۹

کشاورزی :۲۰۱۹
مدرن ،خورشیدی
جهان تکنولوژی و صنعت در سال پیش رو

ترجمه :کاوه شجاعی
دبیر بخش آیندهپژوهی

چرا باید خواند:
مجله وایرد در
ویژهنامهای به
روندهایی پرداخته
که جهان تکنولوژی
و صنعت را در سال
 ۲۰۱۹و پس از آن
شکل میدهند.
خالصهای از این
ویژهنامه را بخوانید.

پروژه
اگریولتائیکس در
چندنقطهدیگر
دنیا در حال انجام
است و در هر نقطه
بخش متفاوتی از
آن محک میخورد.
مثال در آلمان که
کشاورزان با مشکل
کمبود فضا روبهرو
هستند پروژه
نشان داده که در
صرفهجویی در
زمین تحت کشت
بسیار خوب عمل
میکند
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1

در قلب بیابان ســونورای آریزونا ،بوتههای پرپشتی از
گوجه ،فلفل ،هویج ،چغندر و نخود در حال رشد هستند:
زیر سایه پنلهای خورشیدی از آفتاب سوزان در اماناند
و همین پنلها وظیفه مرطوب نگه داشتن خاک را هم برعهده دارند.
اینجــا یکــی از چند منطقهای اســت که در آن سیســتم تازه
 agrivoltaicsآزمایش میشــود :این یعنی کشاورزی زیر پنلهای
خورشیدی و همزمان تولید مستقیم الکتریسیته از تابش خورشید
به شیوه فتوولتائیک .راهی نو برای تولید غذا و انرژی پاک که صنعت
کشاورزی را در سال  ۲۰۱۹و سالهای پس از آن متحول خواهد کرد.
این تکنولوژی نسبتا ساده برای دو چالش بزرگ عصر ما راهحل پیدا
میکند :اول تولید مواد غذایی را باال خواهد برد تا بتوانیم تا سال ۲۰۵۰
حدود  ۹.۸میلیارد نفر را سیر کنیم و دوم حرکت از سوخت فسیلی
به انرژیهای سبز را سرعت خواهد بخشید .با افزایش جمعیت ،فضای
قابل اســتفاده زمین برای کشــاورزی روز به روز کوچکتر میشود.
کشاورزی زیر پنلهای فتوولتائیک به عالوه باعث ذخیره آب میشود
و به کشــاورزان اجاره میدهد که در مناطق خشک و گرم دست به
تولید بزنند .این شکل از کشاورزی چون الکتریسیته هم تولید میکند
باعث افزایش درآمد کشاورزان میشود.
طبــق برآورد بلومبــرگ ،انتظار میرود در ســال  ۲۰۱۹قیمت
سلولهای خورشیدی فتوولتائیک  ۱۵درصد کاهش یابد و این باعث
میشود اگریولتائیکس به انتخابی اقتصادی در کشاورزی تبدیل شود.
ی به جز تولید محصول در مناطق
ترکیب پنل خورشیدی و کشاورز 
دشــوار مزیت دیگری هم دارد :این روش میتواند تولید انرژیهای
تجدیدپذیر را در دمای باال افزایش دهد .اصوال وقتی دمای پنلهای
خورشیدی به  ۲۵درجه سانتیگراد میرسد کارایی آنها پایین میآید.
اما کشف غیرمنتظره در پروژه بیایان سونورا این بوده که عرق کردن
گیاهان زیر پنلها باعث میشود که «تاثیر خنککننده تبخیری» روی
آنها داشته باشد یعنی زیر پنلهای خورشیدی خنک میشود و با باال
ی آنها پایین نمیآید.
رفتن دمای بیرون ،کارای 
پروژه اگریولتائیکس محدود به بیابان سونورا نیست .این پروژه در
چند نقطه دیگر دنیا در حال انجام است و در هر نقطه بخش متفاوتی
از آن محک میخورد .مثال در آلمان که کشاورزان با مشکل کمبود
فضا روبهرو هستند پروژه نشان داده که د ر صرفهجویی در زمین تحت
کشــت بسیار خوب عمل میکند .بر اساس بررسیها استفاده از این
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روش باعث افزایش  ۶۰درصدی در کارایی زمین تحت کشــت شده
است .این یعنی به کمک این تکنولوژی برای تولید محصول مشابه ،در
مقایسه با کشاورزی سنتی ،به زمین بسیار کمتری نیاز داریم .تاکنون
صدها پروژه اگریولتائیکس در کشورهای آمریکا ،آلمان ،فرانسه ،چین
و ژاپن آغاز شده است .فقط در ژاپن در طول سالهای اخیر بیش از
هزار مرکز کشــاورزی به این شیوه آغاز به کار کرده است تا با بحران
کمبود زمین کشاورزی در این کشور مقابله شود.
مکس ترامسفروف ،از مرکز سیســتمهای خورشیدی فراونهوفر
آلمان میگوید« :هشت سال پیش تقریبا هیچ نمونهای از این شکل
کشاورزی در هیچجای دنیا نداشتیم .حاال برونداد الکتریسیته این
مراکز حدود  ۲گیگاوات است .یعنی با آن میتوانیم  ۱.۵میلیون خانه
را روشن کنیم».
با استقبال دولتها از این تکنولوژی ،این رقم افزایش خواهد یافت.
دولت فرانسه گفته کمکهزینه برای پروژههای اگریولتائیکس را در
ســال  ۲۰۱۹دو برابر میکند .این بخشــی از طرح بزرگ حرکت به
سمت انرژیهای تجدیدپذیر در فرانسه است.
وزارت انــرژی آمریکا یک پروژه تحقیقاتی بــا نام  InSPIREبه
راه انداخته که آمار و اطالعات مربوط به زمینهای تحت این شــکل
کشاورزی را در این کشــور جمعآوری و میزان تولید انرژي ،ذخیره
آب و تولیــد محصول آنها را ثبت میکند .در حال حاضر  ۱۸پروژه
تحت پوشــش این شبکه اطالعاتی است و انتظار میرود اطالعات از
پورتوریکو ،اندونزی و چند کشور دیگر روانه آن شود.
جوردن مکنیک ،از البراتوار ملی انرژیهای تجدیدپذیر آمریکا که
در این پروژه دخیل است میگوید« :ما در سال  ۲۰۱۹تعداد پروژ ههای
تحقیقاتیمان را در این زمینــه افزایش میدهیم .امیدواریم که این
پروژه اطالعاتی بتواند به بقیه محققان در دنیا کمک کند .به اعتفاد
من مرتبط کردن کشاورزی و مسئله انرژی خورشیدی کلید بخشی
از مشکالت زمین است و احتماال با استقبال همه روبهرو میشود».
مکنیک ادامه میدهد« :اگر شما بتوانید کاری کنید که آب ذخیره
شــود توجه افراد را جلب میکند .اگر بتوانید به این پروژه یک منبع
درآمدی بدون ریسک اضافه کنید  -مثل تولید انرژی تجدیدپذیر  -آن
وقت کشاورزان از طرح شما خوششان خواهد آمد .در اوضاع کنونی
که گرمشدن زمین باعث شده اوضاع جوی به مسئلهای استرسآور
تبدیل شود ،چنین راهحلهای مبتکرانهای واقعا مسحورکنندهاند».

این تکنولوژی نسبتا ساده برای دو چالش بزرگ عصر ما راه حل پیدا میکند :اول تولید مواد
غذایی را باال خواهد برد تا بتوانیم تا سال  ۲۰۵۰حدود  ۹.۸میلیارد نفر را سیر کنیم و دوم
حرکت از سوخت فسیلی به انرژیهای سبز را سرعت خواهد بخشید.

گریگ؟
کی بود؟

جدی؟
متشکرم.

آره .فقط خواستم بگم چقدر این ایده کشاورزی زیر پنل خورشیدی که
شما آدمها دارید انجام میدید منو تحت تاثیر قرار داد.

من هستم.
زمین.

زمین؟

خب ...نباید فراموش کرد که تا
سال  ۲۰۵۰حدود  ۹.۸میلیارد نفر
روی زمین زندگی میکنن.

این نبوغآمیزه!

جدی .کی فکرش رو میکرد که گیاهان زیر پنلهای خورشیدی چنین تاثیر
خنککنندهای داشته باشن و باعث باال رفتن کارایی پنلها و همینطور
زمین زیر کشت بشن؟

دقیقا!
و بعد مسئله گذر از
سوخت فسیلی به انرژیهای سبز هست.

چند روز پیش داشتم با خورشید
حرف میزدم .خورشید میگفت
فکر نمیکنه شما آدما بتونین از
پس ماجرا بربیاین.

گریگ ،از این خوشحالتر
نمیتونم باشم!
هاها!

آره ،پس ...دمت گرم ،رفیق!
جدی؟

واقعا گل کاشتید!

و همه ما نیاز داریم که یه جوری
سیر بشیم .هاها!

خورشید فکر میکرد شماها فقط
یک گروه میمونید که فقط بلده
جنگ را ه بندازه.
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حملونقل  :۲۰۱۹جهان هایپرلوپ
انقالب در صنعت حمل و نقل ،سفرهای بینشهری را فوقسریع میکند
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ریچارد برانسون
میلیارد انگلیسی و موسس
ت ویرجین
شرک 

چرا باید خواند:
یکی از میلیاردرهای
آیندهمحور جهان در
این یادداشت توضیح
میدهد که چطور
قرار است در آینده
نزدیک ،یک انقالب
بزرگ را در صنعت
حمل و نقل تجربه
کنیم.
هایپرلوپ تنها سیستم حمل
و نقل آینده است که به
چالشهای مختلف از جمله
سفر سریع ،آسان و کمخطر
برای محیط زیست بهترین
پاسخ را میدهد
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آیا هایپرلوپ را میشناســید؟ هایپرلوپ نوعی کپسول
کوچک مسافرتی است که با قدرت مغناطیسی و القایی
فوق پیشرفته حرکت میکند و تواناییاش در جابهجایی
انســان با ســرعت و راحتی زیادی همراه اســت .در پنجاه سال آینده،
تکنولوژی هایپرلوپ به طرز شگفتانگیزی در صنعت حمل و نقل انقالب
به پا خواهد کرد و فضای شــهرها و کشورها را تغییر خواهد داد .مراکز
تکنولوژیک و رقابتی جدیدی در دنیا بر اثر همین تکنولوژی -که دربند
زمان و فاصله نیست -به وجود خواهد آمد و همهچیز را تحت تاثیر خود
قرار خواهد داد .حمل و نقل قادر خواهد بود بیش از هر تکنولوژی دیگری
روی زندگی ما تاثیر بگذارد ،آینده تمرکز سرمایه انسانی را تعیین کند و
از همین طریق ،توسعه جهانی آموزش ،ثروت و سرمایهگذاری را سرعت
ببخشد .به همین جهت است که هایپرلوپ اهمیت زیادی دارد.
آنچه که در این حوزه در سال  ۲۰۱۹باید به انتظارش باشیم ،تکمیل
پژوهشهایی کلیدی در خصوص تجاریسازی این تکنولوژی در آینده
نزدیــک  -نه در دهههای آینده ،بلکه در ســالهای آینده -خواهد بود.
هایپرلوپ عمال میتواند پاســخی به چالش پیش روی بشر در زمینه
حفاظت از محیط زیست نیز باشد .از آنجا که حرکت و جابهجایی ،قلب
زندگی شهری و زندگی امروزی بشر به شمار میرود ،باید به مفیدترین و
کمهزینهترین و کمدردسرترین شکل ممکن هم انجام بگیرد و با تحوالت
اقتصادی دوران خود نیز منطبق باشد.
این همان کاری اســت که تکنولوژی هایپرلوپ به دنبالش بوده .در
دهههای اخیر ،شرکت ویرجین روی تکنولوژی ریلی تمرکز زیادی داشته
است و هایپرلوپ نیز در همین راستا توسعه یافت .تاثیری که هایپرلوپ
میتواند روی حمل و نقل امروز و آینده بگذارد ،مشابه تاثیری است که
قطارها صد سال پیش روی صنعت حمل و نقل و زندگی بشر گذاشتند.
در این فضای رو به تغیی ِر زندگی بشــری است که مسئله تداوم ارتباط
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انسانی از یک ایده انتزاعی به یک ضرورت عملی تبدیل شده است .با این
اوصاف در یک دهه آینده ،هایپرلوپ به عنوان یک تکنولوژی حمل و نقلی
که از همه جهت جهان را تغییر خواهد داد ،مطرح میشود.
آخرین انقالب بزرگ صنعتیای را که در جهان رخ داد میتوان انقالب
اینترنت و دیجیتالشدن دانست .این انقالب توانست تکنولوژیهایی را به
ارمغان بیاورد که بنیانهای اقتصاد را تکان دادند و افزایش جابهجایی و
هجوم سرمایه به مراکز تکنولوژیک و شهرهای هوشمند نیز همراه با آن
اتفاق افتاد .بهبود تکنولوژیهای حسگر هم توانست در عرصه تحویل کاال
انقالب به پا کند و هر سفارشی را در همان روز به دست خواهانش برساند.
اما وقتی تکنولوژی هایپرلوپ توسعه پیدا کند ،این زمان حتی میتواند
تنها نیم ساعت باشد.
مراکز تکنولوژیک و شهرهای هوشمند جهان دارند به نوعی پایتخت
جدید منطقهای و کشوری تبدیل میشوند .در مناطقی مانند اسپانیا،
هند ،خاورمیانه و آمریکای شــمالی که در حال توســعه سیستمهای
هایپرلوپ هستند ،رهبران کشــورها به درک پیچیدهتری از ضروریات
جهان آینده نیز رســیدهاند و به خصوص میدانند که سیستم حمل و
نقل شهری پیشرفته چقدر اهمیت دارد .هایپرلوپ هم دقیقا به همین
نیاز پاسخ میدهد .تصور کنید که سفر سریعتر و آسانتر چقدر میتواند
ی و کسب و کار شما را آسانتر کند .مثال یک سفر با قطار که در
زندگ 
حال حاضر سه ساعت طول میکشد ،با هایپرلوپ نیمساعته میشود؛ آن
هم در شــرایطی که قیمت آن به اندازه یک سفر درونشهری معمولی
خواهد بود .این شرایط ،زندگی همه ما را دگرگون خواهد کرد.
نکته دیگر نیز این اســت که هم از دیدگاه بازاریابی و هم از دیدگاه
مهندسی ،هایپرلوپ میتواند تغییراتی پایدار را در زندگی بشر ایجاد کند.
در توافق پاریس در مورد تغییرات اقلیمی (به سال  )۲۰۱۵اینطور آمده
که ایجاد چارچوب تکنولوژیک جدید که بتواند به چالشهای پیش روی
بشــر در زمینه تغییرات اقلیمی پاسخ بدهد ،یک نیاز جدی است .حاال
میتوان گفت هایپرلوپ تنها سیستم حمل و نقلی است که عمال دارد
به این خواســته و چالش جهانی پاسخ ســریع و آسان میدهد .اگر هر
سفر هوایی انسان امروزی (بین  ۵۰۰کیلومتر تا  ۱۵۰۰کیلومتر) توسط
هایپرلوپ انجام بگیرد ،قادر خواهیم بود آزادشدن گازهای گلخانهای را
ســاالنه به میزان  ۵۸درصد کاهش بدهیم .این دستاورد بسیار بزرگی
برای آینده بشر است.
ایــده هایپرلوپ از ســال  ۲۰۱۳تاکنــون راه درازی را طی کرده و
تکنولوژیهایی که امروزه در آن به کار گرفته شدهاند بسیار پیشرفتهاند.
هدف هایپرلوپ تغییر آینده بشــر و تداوم حیات آن روی زمین است و
قرار نیســت این تکنولوژی صرفا به خرابکردن پیشرفتهای قبلی در
عرصه حمل و نقل بپردازد .نکته فقط این است که با توسعه هرچه بیشتر
آن ،جهانی صنعتیتر ،پاکیزهتر و توسعهیافتهتر را در آینده نزدیک تجربه
خواهیم کرد.

قرار نیست یک سیستم هویتی برای مردم داشته باشیم و یک سیستم برای وسایل و بوتهای
آنالین .این سیستم باید تمام افراد و وسایل دنیای اینترنت اشیا را شامل شود .گاراژ خانه من باید
بتواند خودش هویت ماشین برادرم را تایید و در را برایش باز کند
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امنیت  :۲۰۱۹ظهور کارت شناسایی دیجیتال

بهزودی شما ،ماشین و یخچال خانهتان تحت پوشش یک سیستم تشخیص هویتی واحد قرار خواهید گرفت
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در دهه  ۶۰میالدی ،مدتها قبل از ابداع وب ،مارشــال
مکلوهان تئوریسین نابغه رسانه پیشبینی کرد که در
دنیــای آینده (که همه به هــم مرتبطاند) «کارتهای
شناســایی کنونی ،ابزارهای کهنه فهم اینکه من چهکسیام ،کاربردی
ندارند».
او مطلقا درست میگفت ،و به همین خاطر است که تالشهای جهان
برای ساختن هویت آنالین با استفاده از تعریف سنتی هویت به شکست
منجر شده است .به همین خاطر است که به طور روزانه با بحرانهای
هویتی آنالین طرفیم :از هکشــدنهای متناوب اطالعات سایتهای
مهم ،تا هک شــدن و گمشدن پسوردها .ما هنوز نتوانستهایم در حوزه
هویت دیجیتال پیشرفت مناسبی داشته باشیم و همین باعث شده روند
تکامل جهان آنالین با مانع روبهرو شود.
مشکل اینجاست که به زودی بعد از اینترنت افراد ،به دنیای اینترنت
اشــيا وارد میشویم .بیست و پنج سال پیش در اینترنت فقط آدمها به
هم متصل بودند .حاال شما میتوانید به گربهتان سنسور وصل کنید و
گربهتان هم به سیستم هوشمند خانگیتان متصل شود .مشکل اینجاست
که ممکن است این سیستم هک شود و یخچال هوشمند شما وانمود
کند که گربه است .خیلی زود ممکن است یک بوت از کره شمالی خانه
شما را هک کند و وانمود کند که یخچال ژاپنی شماست .یخچالی که
خودش در اینترنت وانمود میکرده گربه آمریکایی شماست! ممکن است
به نظرتان مسخره برسد اما در دنیای اینترنت اشیا  -خانهها و شهرهای
کامال آنالین و هوشمند  -تکتک وسایل و چیزهای شما هویت دیجیتال
خواهند داشت و مشکالتی مشابه کامال طبیعی خواهد بود.
در ســال  ۲۰۱۹مــا باالخره متوجه خواهیم شــد که تالش برای
دیجیتالیزه کردن هویت جواب نداده است و باالخره خواهیم پذیرفت که
هویت دیجیتال را باید بر اساس هویتی که روی روابط بنا شده شکل داد.
این یعنی چه؟ یعنی به مرور زمان اطالعاتی که حول روابط آنالین
شما انباشته میشود ،برای شما نوعی وجهه (شهرت) به وجود میآورد
 که روی زندگی آنالین شما متمرکز است و پایهای است برای تعاملمیان هویتهای دیجیتال .این هویتهای دیجیتال هرکدام به نسبت
روابطشان با دیگران رتبهبندی خواهند شد .برای مثال در دنیای آینده
من در فید توئیترم فقط میخواهم پستهای افراد واقعی با شهرت باالی
نمره مثال  ۱۰۰را ببینم .در خانهام ،سیستم امنیتیام فقط افراد خانوادهام
و ماشینهایشان را راه خواهد داد .در جهان آنالین من اطالعاتم را فقط
با سازمانهایی که با آنها رابطه مشخص دارم تقسیم خواهم کرد .من به
ی و سرمایهگذاریام اجازه میدهم که از
بوت هوشمند مدیریت امور مال 
طرف من فقط با نهادهای مالی ثبتشدهای طرف شود که مورد اعتماد
دوستانمهستند.
این هویت دیجیتال قرار است سراسری باشد .قرار نیست یک سیستم
هویتی برای مردم داشته باشیم و یک سیستم برای وسایل و بوتهای

آنالین .این سیستم باید تمام افراد و وسایل دنیای اینترنت اشیا را شامل
شود .گاراژ خانه من باید بتواند خودش هویت ماشین برادرم را تایید و
در را برایش باز کند.
این چطور کار میکند؟ در دنیای واقعی ما از مدارکی مثل پاسپورت
استفاده میکنیم تا هویت افراد را تشخیص دهیم .چنین روندی میتواند
در دنیــای دیجیتال هم رخ دهد .وقتی یــک ربات به بخش «کنترل
مرزی» خانه من میرسد باید چیزی شبیه گذرنامه  -کامال دیجیتال
 ارائه کند؛ همانطور که راننده تحویلدهنده وســایل موقع ورود بهپارکینگ خانهام ملزم به ارائه همین گذرنامه دیجیتال است :گذرنامهای
که توســط شرکت ارسالکننده آن وســیله به صورت رمزگذاریشده
صادر شــده اســت .نام این راننده برای ما مهم نیست .مهم این است
کــه او گذرنامه خاص ورود به پارکینگ خانه من را دارد( .جعل چنین
مدرک رمزگذاریشده دیجیتالی بسیار سختتر از جعل یک گواهینامه
رانندگی است ).هویت دیجیتال هم امنتر است هم به حریم خصوصی
فــرد  -راننده و من  -احترام میگذارد .نیاز نیســت به دیگران بگویید
که هستید تا مشخص شود شغل و وظیفهتان چیست :بدون اینکه نام
شما مهم باشد در جای مورد نیاز معلوم خواهد شد کارمند مجله وایرد
هستید ( .)IS_WIREDدر جایی دیگر به ضرورت معلوم خواهد شد
سنتان باالی  ۱۸ســال است یا پایینتر ( .)IS_OVER_18در جایی
دیگر معلوم میشــود که گواهینامه رانندگی این ماشین را دارید یا نه
( .)HAS_VALID_LICENCEهر تکه از هویت شما به وقت نیاز چک
خواهد شد .نه بیشتر ،نه کمتر.
پس رباتها هم مثل بقیه صاحب گذرنامه میشوند چون آنها هم
هویت خواهند داشت .گذرنامه آنها البته این تکه مهم از گذرنامه شما را
ندارد .IS_A_PERSON :این انسان بودن در دنیای آینده  -احتماال -
نقطه قوت شماست :با همین بخش گذرنامه میتوانید رأی بدهید ،خانه
آن شماست!
بخرید یا ازدواج کنید .آینده فعال از ِ

در سال  ۲۰۱۹ما
باالخره متوجه
خواهیم شد
که تالش برای
دیجیتالیزهکردن
هویت جواب نداده
است و باالخره
خواهیم پذیرفت
که هویت دیجیتال
را باید بر اساس
هویتی که روی
روابط بنا شده
شکل داد
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آیندهپژوهی
[ آینده جهان ]

سرنوشت رهبران جهان زیر میکروسکوپ
پیشبینیهایی درباره عمر سیاسی رهبران جهان
در ماههای اخیر ،اخباری منتشــر شد که نشان میداد آینده
گ
منبع بلومبر 
سیاسی رهبران جهان با سرعتی بیش از انتظار در حال تغییر
چرا باید خواند:
است .ماجرای قتل جمال خاشقجی روزنامهنگار اهل عربستان
سرنوشت رهبران
سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول و مربوط شدن
سیاسیجهانممکن
آن به محمد بن ســلمان ولیعهد  ۳۳ساله عربستان سعودی
است هر آن از این رو به
مهمترین خبر در خصوص آینده رهبران بود .از وقتی که بن
آن رو شود .این گزارش
سلمان به قدرت رسید ،رســانههای دنیا درحال پیشبینی
به بررسی آینده
دوران دراز حکومت او در رأس قدرت در عربســتان سعودی
احتمالی برخی از این
بودنــد و خود او نیز از راههای مختلف مثل اعمال فشــار بر
رهبران میپردازد.
صاحبان کســب و کارهای بزرگ و نیز دور زدن شاهزادگان
ســعودی در تالش بود هر رقیب احتمالی آینده را خنثی و
بیقدرت کند .با این اوصاف به نظر میرســید او ســالیان متوالی بر قدرت باقی خواهد ماند .اما
جهان ناظر بود که ماجرای قتل خاشقجی چطور آینده او را متزلزل کرد و باعث شد صاحبنظران
نسبت به توانایی حکومتداری او شک کنند .ممکن است او همچنان چند سال دیگر بر سر قدرت
باشد اما آنچه که از تداوم چنددههای قدرت او حکایت میکرد دیگر نمیتواند وجود داشته باشد.
سیاستهای تندروانه محمد بن سلمان علیه ایران ،قطر ،کانادا و نیز بحران انسانی که در یمن بر اثر
حمالت عربستان به وجود آمد ،همگی در افکار عمومی جهان با واکنش اندکی مواجه شدند اما پس
از ماجرای خاشجقی ،هر اشتباه دیگر بن سلمان برایش بسیار سنگینتر از گذشته تمام خواهد شد
و او را یک گام دیگر به خروج از قدرت نزدیک خواهد کرد.
خبر اخیر دیگر در مورد آینده رهبران جهان هم به آنگال مرکل مربوط میشود که اعالم کرده
در انتخابات آینده برای رهبری حزب دموکرات مسیحی کاندیدا نخواهد شد .یعنی او تا سال ۲۰۲۱
میالدی صدراعظم آلمان باقی میماند اما آینده درازمدتی در حزب متبوعش و در رأس قدرت در
آلمان نخواهد داشت .این تحول در آینده آلمان و اقتصادش و نیز اتحادیه اروپا تاثیر زیادی خواهد
گذاشت .درست است که مرکل مهمترین و موثرترین رهبر اروپایی در سالهای اخیر بوده اما ظاهرا
افق برخی از رهبران اروپایی دیگر هم در آینده به اندازهای که تصور میشد درخشان نیست .مثال
امانوئل مکرون که با اقبال عمومی ناگهانی در انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷
به قدرت رســید ،در ماههای اخیر شــاهد کاهش محبوبیتش بوده و اخیرا هم اعتراضات و
ناآرامیهای گسترده در شهرهای فرانسه ،موقعیت او را متزلزلتر از گذشته کرده است.

دونالد ترامپ و محمد بن سلمان
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با توجه به این تحوالت ،جالب است که نگاهی به آینده احتمالی عمر سیاسی رهبران امروز جهان
بیندازیم .برای این منظور ،عواملی مثل افکار عمومی ،عملکرد اقتصادی و شرایط سیاسی داخلی در
کشور متبوع هریک از رهبران را مورد بررسی قرار دادهایم تا ببینیم آنها چقدر میتوانند بر سر قدرت
دوام بیاورند .البته این تصویرها میتوانند خیلی سریع دوباره عوض شوند.
JJکیم جونگ اون ،کره شمالی
کیــم جونگ اون در ســال  ۲۰۱۱و پس از مرگ کیم
جونگ ایل قدرت را به دســت گرفت .او امسال دیدار و
مذاکراتی با مون جائه -این ،رئیسجمهور کره جنوبی و
دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا داشت که نشان میداد
احتمال تغییر رویه کره شــمالی در دوران زمامداری او
وجــود دارد .پیشبینی میشــود عواملی مثل کودتا،
سوءقصد یا جنگ تنها تهدیدات جدی علیه تداوم حضور کیم جونگ اون بر سر قدرت در کره شمالی
باشــند .در غیاب چنین تحوالتی ،کیم جونگ اون میتواند مثل پدر و پدربزرگش دههها بر کره
شمالی حکومت کند.
JJرجب طیب اردوغان ،ترکیه
رجب طیب اردوغان در فاصله سالهای  ۲۰۰۳تا ۲۰۱۴
نخســتوزیر ترکیــه بــود و در ســال  ۲۰۱۴اولین
رئیسجمهور ترکیه شــد که به صورت مستقیم رأی
مردم را به دست آورد .در سال  ۲۰۱۶او از کودتا جان به
در برد و دو سال بعد هم با گسترش اختیاراتش دوباره
رئیسجمهور شد .در ماههای اخیر ،اقتصاد ترکیه دچار
بحران شــده و ارزش لیر ترکیه سقوط کرده است؛ با وجود این ،اکثریت مردم در این کشور هنوز
حامی اردوغان هستند .در عین حال ،حزب عدالت و توسعه و اردوغان اینطور استدالل میکنند که
اختیارات جدید ریاست جمهوری که به او تعلق گرفته به این معنی است که اردوغان میتواند تا سال
 ۲۰۲۸هم بر سر قدرت باقی بماند .با این اوصاف اگر اعتماد مردم به او ادامه داشته باشد ،به نظر
میرسد که فعال اردوغان قادر باشد در افق سیاسی آینده ترکیه جای خودش را حفظ کند.

شانس ترامپ برای انتخاب مجدد به ریاست جمهوری امریکا
باالست چون وقتی اقتصاد به هر دلیلی خوب عمل کند ،گروه زیادی
از مردم احساس رضایت پیدا میکنند.

 JJشی جینپینگ ،چین
شی جینپینگ در سال  ۲۰۱۲در چین به قدرت
رسید و در سال  ۲۰۱۷توانست موضع خود را در
کنگره حزب کمونیست تقویت کند .یک سال بعد،
قوانین چین در خصوص محدودیت دوران ریاست
جمهــوری تغییر پیدا کرد و این در حالی بود که
پیشتر طبق قانون ،امکان نداشت که رئیسجمهور
بیشــتر از دو دوره بر سر کار بماند .اما حاال این مانع از سر راه شی جینپینگ  ۶۵ساله
برداشته شده است .صاحبنظران میگویند معنیاش این است که او میتواند حداقل در
دهه بعدی (ســال  )۲۰۲۳هم در چین بر سر قدرت بماند و برنامههای جاهطلبانه برای
گسترش نفوذ چین در دنیا را اجرایی کند.
والدیمیر پوتین و شی جینپینگ

JJوالدیمیر پوتین ،روسیه
والدیمیر پوتین برای اولین بار در ســال  ۲۰۰۰در
انتخابات پیروز شد و تا سال  ۲۰۰۸رئیسجمهور
بود و بعد ناگزیر کنار رفت و چند ســال به پست
نخســتوزیری رضایت داد .البته بعــدا دوباره در
انتخابات با رأی  ۷۷درصدی پیروز شد و به ریاست
جمهــوری بازگشــت .پوتیــن در طــول دوران
زمامداریاش موفق شــده هر تهدیدی علیه قدرتــش  -از الیگارشهای روس گرفته تا
جنگجویان چچن و یا تحریمهای غرب -را خنثی کند .پوتین  ۶۶ســاله که پس از یوزف
استالین طوالنیترین زمان را در رأس قدرت در روسیه گذرانده ،در ماه مارس گذشته برای
شــش ســال دیگر هم حضورش را در قدرت تثبیت کرد .اما در ماههای اخیر مشکالت
اقتصادی روسیه و اجبار دولت به افزایش سن بازنشستگی باعث شده که محبوبیت او کاهش
پیدا کند .پوتین بر اساس قانون میتواند تا سال  ۲۰۲۴بر سر قدرت باشد و بعد از آن باید
کنار برود .او قبال با نشاندن دیمیتری مدودوف بر کرسی ریاست جمهوری توانست قدرت را
برای بازگشت خودش حفظ کند اما ظاهرا قصد ندارد در سال  ۲۰۲۴دوباره همین رویه را
در پیش بگیرد .چالشی که حاال پیش روی او وجود دارد این است که بتواند سیستم مورد
حمایت و حلقه یاران خودش را در رأس قدرت در روسیه حفظ کند .در چنین شرایطی رژیم
پوتینی میتواند بر سر قدرت باقی بماند ،حتی اگر خود پوتین بر سر قدرت نباشد.
JJنارندرا مودی ،هند
نارندرا مودی در سال  ۲۰۱۴به نخستوزیری هند
رسید و حزب متبوع او بیجیپی توانسته در این
مدت فشار الزم را روی افکار عمومی هند وارد کند.
بر اساس شــرایط موجود پیشبینی میشود که
مودی قادر باشد در انتخابات آینده در سال ۲۰۱۹
نیز دوباره نخستوزیر شود .مودی  ۶۸ساله البته
اخیرا دچار کاهش محبوبیت هم شده اما به نظر نمیرسد که رقیب قدری برای او و حزب
بیجیپی در آینده نزدیک وجود داشته باشد .از آنجا که دورههای نخستوزیری در هند
پنجساله هستند ،نارندرا مودی در صورت پیروزی در انتخابات سال  ۲۰۱۹قادر خواهد بود
که تا ســال  ۲۰۲۴بر سر قدرت بماند و بر  ۱.۳میلیارد شهروند هندی حکمرانی کند.
ناهماهنگی و اختالفات شدید بین احزاب مخالف مودی این را نشان میدهد که آینده او
فعال با خطری جدی مواجه نیست .خطرناکترین رقیب حزب هندوی افراطی بیجیپی،
حزب کنگره هند به رهبری رائول گاندی است که هنوز نتوانسته ائتالف موثری را با سایر
احزاب مخالف نارندرا مودی شکل بدهد.

JJنیکالس مادورو ،ونزوئال

نیکالس مادورو در ســال  ۲۰۱۳و پس از مرگ
هوگو چاوز قدرت را در ونزوئال به دست گرفت .او
در سال  ۲۰۱۸برای یک دوره ششساله دیگر در
انتخابات پیروز شــد و بنابراین میتواند تا ســال
 ۲۰۲۴بر سر قدرت بماند .این در حالی است که
ونزوئال در ســالهای اخیر با سوءمدیریت شدید
اقتصادی و بروز بحران بر سر تامین معاش روزانه مردم مواجه بوده است .با وجود این ،به
ن قدرت را در
نظر میرسد که مادورو توانسته کاری کند که حزب سوسیالیستش همچنا 
ونزوئال در دست داشته باشد.
JJمحمدو بوهاری ،نیجریه
محمدو بوهاری که پیشتر یک فرمانده نظامی در
نیجریه بود در سال  ۲۰۱۵در انتخابات این کشور
(که حاال یکی از مهمترین اقتصادهای آفریقاست)
پیروز شد .احتمالش هست که بوهاری قادر باشد
در انتخابات ســال  ۲۰۱۹نیز دوباره پیروز شود؛
هرچند که تردیدهایی درباره سالمت جسمانی او
وجود دارد .در سال  ۲۰۲۳او هشتادساله خواهد بود و بنابراین کسی فکر نمیکند که او
بخواهد در دور سوم هم رئیسجمهور شود.
JJدونالد ترامپ ،امریکا
دونالد ترامپ در ســال  ۲۰۱۶و طی انتخاباتی
بحثبرانگیز در امریکا به قدرت رسید .دوره اول
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ پر از جنجال و
رســوایی بوده اما اقتصاد امریــکا در این دوران
وضعیت خوبی داشــته و به نظر میرسد که این
مسئله در کنار وجود طرفداران پر و پاقرص برای
ترامپ در داخل امریکا بتواند اوضاع خوبی را برای او حتی در انتخابات ریاست جمهوری
سال  ۲۰۲۰رقم بزند.
میزان محبوبیت دونالد ترامپ  ۷۲ساله در امریکا پایین و حدود  ۴۰درصد است ،اما
تاریخ روسای جمهور در امریکا نشان میدهد که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون ،تنها
دو رئیسجمهور نتوانستهاند در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوند.
دونالد ترامپ از لحاظ سیاست داخلی در وضعیت بدی قرار دارد و تحقیقات مختلفی
در خصوص عملکرد او در عرصه امنیت ملی در حال انجام اســت و این مسئله سایه
سنگینی بر ریاست جمهوری او افکنده است .با وجود این ،دموکراتها نیز در وضعیت
خوبی قرار ندارند .آنها برای به استیضاح کشاندن ترامپ به داشتن دوسوم اکثریت در
آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادونه ،دی 1397

149

آیندهپژوهی

امانوئل مکرون و آنگال مرکل

سنا نیاز دارند و این هدفی بود که محقق نشد .امیلی سیندور استاد علوم سیاسی در
دانشگاه ساوتوسترن در جورجتاون تگزاس معتقد است که شانس ترامپ در انتخاب
مجدد برای ریاســت جمهوری امریکا باالست چون وقتی اقتصاد به هر دلیلی خوب
عمل کند ،گروه زیادی از مردم احساس رضایت پیدا میکنند .با وجود این ،او تاکید
دارد که ممکن است ورق ناگهان به ضرر دولت ترامپ برگردد و همهچیز تغییر کند.
JJبنیامین نتانیاهو ،رژیم اسرائیل
بنیامین نتانیاهو در ســالهای  ۱۹۹۶تا ۱۹۹۹
نخســتوزیر اسرائیل بود و در سال  ۲۰۰۹بعد از
وقفهای دهساله مجددا به قدرت رسید و در سال
 ۲۰۱۵هم دوباره رأی آورد .او موضع ناسیونالیستی
تندرو دارد و از این راه توجه گروهی از رأیدهندگان
را جلب کرده است .اما مدتی است که نتانیاهو و
اطرافیانش از جمله همسرش به دلیل فساد و رشوهخواری تحت تحقیق از سوی پلیس
قرار دارند .اگر نتانیاهوی ۶۸ساله از این تحقیقها جان سالم به در ببرد ممکن است سال
آینده در انتخابات رأی بیاورد اما اگر پلیس او را مجرم بشناسد وضع تغییر خواهد کرد.
حتی در برخی محافل صحبت از این است که برخی چهرههای سیاسی اسرائیل دارند برای
دوران پس از نتانیاهو آماده میشوند.
JJشینزو آبه ،ژاپن
شینزو آبه در ماه سپتامبر باز هم رهبری حزب
حاکم ژاپن یعنی حــزب لیبرال دموکرات را به
دســت آورد و بــا ایــن اوصــاف میتواند به
نخستوزیری تبدیل شود که بیشترین زمان را
در ژاپن بر ســر قدرت مانده اســت .آبه که ۶۴
ساله اســت تا ســال  ۲۰۲۱و پایان دوره سوم
نخســتوزیریاش راه درازی در پیش دارد اما ظاهــرا او اهداف دیگری را نیز دنبال
میکند که افکار عمومی ژاپن کامال با آنها همراه نیست .یکی از آنها ایجاد اصالحاتی
در قانون اساسی ژاپن است که اگر تا قبل از انتخابات مجلس علیای ژاپن در سال آینده
انجام بگیرد ممکن است به دردسرهایی برای حزب او منجر شود .آبه اعالم کرده که
قصد ندارد بیشــتر از دوره فعلی نخستوزیریاش بر سر قدرت بماند ،اما به هر حال
اینطور به نظر میرسد که جستوجو برای چهرههای آلترناتیو که بتوانند جانشین او
باشند هم شروع شده است.
150

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادونه ،دی 1397

موقعیت ترزا می در انگلیس به حدی متزلزل
است که هر لحظه ممکن است خبر کنار رفتن
او منتشر شود.

JJسیریل رامافوزا ،آفریقای جنوبی
سیریل رامافوزا در سال  ۲۰۱۴و به عنوان معاون
جیکوبزومارئیسجمهورپیشینآفریقایجنوبی
وارد عرصه قدرت شــد و چهار سال بعد به دنبال
اســتعفای زوما به ریاســت جمهوری این کشور
رســید .بازارهای آفریقای جنوبی از حضور او در
رأس قدرت استقبال کردند اما از آنجا که اقتصاد
آفریقای جنوبی دچار رکود شده ،آن فضای مثبت نیز رخت بربسته است .رئیسجمهور
 ۶۵ساله آفریقای جنوبی حاال کمتر از یک سال وقت دارد برای آنکه خود و حزب کنگره
ملی آفریقای جنوبی را برای انتخابات آگوست سال آینده میالدی آماده کند.
این در حالی است که نظرسنجیها حاکی از آسیبپذیری و نامطمئنبودن موقعیت
او دارد .در ماه دســامبر گذشته که انتخابات داخلی حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی
برگزار شد ،رامافوزا با فاصلهای اندک توانست رأی بیاورد و به همین خاطر زمزمههایی در
خصوص جانشینی او در آینده شنیده شده است .به نظر میرسد که عملکرد حزب کنگره
ملی آفریقای جنوبی در انتخابات آینده بتواند وضعیت آینده رامافوزا را نیز روشن کند.
JJمائوریسیو ماکری ،آرژانتین
انتخاب مائوریســیو ماکری به ریاست جمهوری
آرژانتین در سال  ۲۰۱۵نویدبخش دورانی جدید
بــرای آرژانتین بــود ،آن هم پــس از یک دهه
حکمرانی پوپولیستی کریستینا و نستور کرچنر.
ماکری  ۵۹ساله در دوران ریاستجمهوریاش
تالش کرد اصالحاتی را برای گسترش تجارت و
سرمایهگذاری در کشور انجام دهد و جلوی تورم شدید را بگیرد .اوضاع به گونهای پیش
رفت که تصور میشد او قادر به پیروزی در انتخابات سال  ۲۰۱۹نیز باشد .اما از آغاز سال
 ۲۰۱۸تاکنون ،سقوط ارزش پسو واحد پول آرژانتین به شدت اقتصاد این کشور را دچار
مشــکل کرده است و صاحبان کســب و کار و مردم عادی را تحت فشار قرار داده است.
به همین دلیل ،اعتماد نسبت به ماکری نیز پایین آمده است .تداوم این شرایط احتماال
باعث خواهد شــد که پوپولیستها دوباره در انتخابات سال آینده آرژانتین خودی نشان
بدهند و پیروز شوند.
JJترزا می ،انگلیس
ترزا می در ســال  ۲۰۱۶و بعد از استعفای دیوید
کامرون (که از رأی مثبــت مردم در رفراندوم در
مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ناشی شده بود)
قدرت را به دست گرفت اما در این مدت مواضعی
داشته که تنها حاکی از اصرار بر اجرای برگزیت به
رغم اســتداللهای متعدد مخالفان بود ه اســت.
موقعیت او به حدی متزلزل است که ممکن است هر آن تحولی رخ بدهد و او کنار برود.
احتمال کمرنگ هم هست که دولت او سرانجام بتواند در مذاکرات دشوار برگزیت
اما این
ِ
با اتحادیه اروپا به نتیجهای برسد .برگزیت عمال در انگلیس به دردسر بزرگی بدل شده که
هم دولت و حزب محافظهکار انگلیس را فلج کرده و هم مذاکرهکنندگان با اتحادیه اروپا را
دچار سختیهای شدید کرده است .شایعات در مورد کنار رفتن ترزا می از قدرت شاید هر
روز در رسانههای انگلیس و جهان مطرح میشود .اما یک حقیقت بزرگ وجود دارد و آن
هم این است که در برهه حساس برگزیت ،حزب او هیچ گزینه بهتری برای نخستوزیری
ندارد .تا سال  ۲۰۲۲انتخاباتی در راه نیست اما حتی تا همان موقع هم ترزا می باید سکان
کشتی لرزان برگزیت را در دست داشته باشد و خیلیها اعتمادشان را به او در هدایت این
کشتی از دست دادهاند .درصورت ناکامی در روند برگزیت ،احتمالش هست که ترزا می
یکشبه کنار گذاشته شود.

برنامه دولت چین این است که تا سال  ۲۰۲۵میالدی ،ساالنه
هفت میلیون خودرو فروخته شود و بیست درصد از آنها با
برق یا باتری کار کند.

[ ویژه ] ۲۰۱۹

خودروی الکتریک بساز ،امتیاز بگیر

فشار چین بر خودروسازان شروع میشود
چین ،بزرگترین بازار خودروهای الکتریک در جهان ،در ســالی که
پیش رو داریم حتی بزرگتر هم خواهد شــد .اما قرار نیســت اوضاع به
منوال سابق باشد .این بازار بزرگ در سال جدید یک اولتیماتوم جدی برای
خودروسازان دارد .از آغاز سال  ،۲۰۱۹تمام خودروسازان بزرگ که در چین
فعالیت میکنند  -از غولهایی مثل تویوتا موتور و جنرال موتورز گرفته
تا بازیگران محلی مثل بیوایدی و بایک موتور -همه باید به معیارهای
تعیینشده توسط دولت چین عمل کنند .اینجا مسئله تولید خودروهای
متکی بر انرژیهای جدید یا انایوی (مثل خودروهای برقی کامال وابسته
به باتری) مطرح است .یک برنامه پیچیده که از سوی دولت چین تعیین
شده ،خودروسازان را تحت فشار گذاشته که بخش قابل توجهی از تولیدات
یا واردات خود را در سال  ۲۰۱۹مجهز به انرژی سبز کنند .آنها از این بابت
امتیاز ذخیره خواهند کرد .و البته این تازه اول راه است.
این برنامه چین شــبیه همان برنامهای است که در مورد محدودیت
آزادســازی کربن در نقاط مختلف دنیا در حال اجرا است .خودروسازانی
که خودشان نتوانند این معیار را برآورده کنند ،مجبورند که سهم الزم را
از رقبای خودروساز دیگر بخرند تا امتیازشان پایین نیاید .اگر خودروسازی
نتواند امتیاز الزم را تامین کند از سوی دولت چین جریمه میشود و حتی
ممکن است در بدترین شرایط ،جلوی تولید آن گرفته شود.
مقامات چینی میگویند این افزایش فشار بر خودروسازان میتواند به
الگویی برای سایر کشورها تبدیل شود و وضعیت خودروسازی را در جهان
تغییر دهد .این در حالی اســت که چین خودش بزرگترین آزادکننده
گازهای گلخانهای در جهان است؛ اما برنامههای جدی برای تغییر آن دارد.
پیامی که چین در این راســتا دارد میفرستد این است :برخالف دونالد
ترامپ که جلوی حمایت دولت آمریکا از سوختهای جایگزین را گرفته
و آمریــکا را از معاهده تغییرات اقلیمــی پاریس خارج کرده ،چین قصد
دارد آیندهای سبز برای خودش بسازد .در این آینده ،تالش برای کاهش
وابستگی به نفت وارداتی و تالش برای ایجاد شهرهای سبز مورد توجه قرار
دارد .این در عین حال به خودروسازان چینی کمک میکند که در حوزه
خودروهای سبزتر (که قبال تجربهاش را نداشتهاند) بیشتر پیش بروند و
تجربه پیدا کنند.
با توجه به بزرگبودن بازار خودروی چین  -چه خودروهای متعارف و
چه خودروهای الکتریک -شرکتهای خودروسازی فعال در چین چارهای
ندارند جز اینکه از سال جدید میالدی به شدت برنامههای توسعه و تولید
خود را متمرکز بر تامین نظر دولت چین و نیازهای بازار این کشور کنند.
برنامه دولت چین این اســت که تا سال  ،۲۰۲۵ساالنه  7میلیون خودرو
فروخته شود و  20درصد از آنها با برق یا باتری کار کند .این برنامه یکی
از متمرکزترین برنامههای دولتی جهان در عرصه خودروهای جدید است.
بزرگترین خودروساز جهان  -یعنی فولکسواگن ایجی -کامال نظر
دولت چین را در این خصوص جدی گرفته اســت .فولکسواگن در سال
گذشته میالدی  ۴۰درصد از خودروهایش را در چین فروخت و برنامهاش
این است که ظرف یک دهه آینده ۴۰ ،مدل خودروی انایوی برای تولید

در داخل چین معرفی کند.
هدف دولت چین این اســت که بــا اجرای برنامه تخصیص امتیاز به
خودروهای ســبزتر ،به تدریج این درصد را باالتر هم ببرد و شرکتهایی
مثل فولکسواگن و بیامدابلیو ایجی به شــدت خواهان حضور در بازار
چین با همین شرایط هستند.
بیامدابلیو که در چین بیشتر از هر کشور دیگری خودرو میفروشد،
موفق شده که ساخت مدلهای جدیدی منطبق با اهداف دولت چین را در
برنامه خود قرار دهد اما این کار از همه خودروسازان برنمیآید و برخی از
آنها از لحاظ تکنیکی و تجاری برای چنین چالشی آماده نیستند و احتماال
قادر به تامین هدف دولت چین و کسب امتیاز برای خودشان نخواهند بود.
به همین جهت ،بعضی از خودروسازان دنبال راههای دیگری هستند .مثال
شــرکت فورد موتور که در سهماهه سوم سال  ۳۷۸ ،۲۰۱۸میلیون دالر
ضرر را در چین متحمل شــد ،با شرکت خودروسازی زوتیه اتومبیل که
یک خودروساز چینی است وارد شراکت شده تا بتواند خودروهای محلی
و منطبق با معیارهای دولت چین بسازد و به بازار بفرستد .بر این اساس،
فورد موتور قادر خواهد بود تا سال  ۲۰۲۵حداقل  ۱۵خودروی هیبریدی
و الکتریکی به بازار چین معرفی کند .خودروهایی که از دل شراکت فورد
موتور و زوتیه اتومبیل تولید میشوند ،با اسم یک برند جدید به بازار عرضه
خواهند شد.
شرکتهای خودروسازی دیگر مثل تویوتا ،فیات کرایسلر ،هوندا موتور و
میتسوبیشی موتورز هم همگی قرار است خودروهای شاسیبلند برقی را با
همکاری شرکت خودروسازی گوانگجو اتومبیل به بازار چین بفرستند .این
وضعیتی ایدهآل برای بازار رقابتی نیست اما ظاهرا تنها راه برای تامین هدف
تولید خودروهای سبزتر در چین است؛ هدفی که از سال جدید میالدی به
شکلی کامال جدی دنبال خواهد شد.

چرا باید خواند:
این گزارش ،برنامه
چین را برای مجبور
کردن خودروسازان به
رعایت معیارهای سبز
جدید بررسی میکند
که از سال جدید
میالدی آغاز خواهند
شد.

تامین معیارهای مورد نظر
دولت چین از لحاظ تکنیکی و
تجاری از همه خودروسازان
برنمیآید و بنابراین برخی
از آنها وارد شراکت با
خودروسازان چینی شدهاند
تا از این چالش موفق بیرون
بیایند
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دور اقتصاد دنیا در  ۳۶۵روز
چند گمانهزنی درباره دورنمای رشد اقتصادی کشورها در سال جدید میالدی
ترجمه فرزانه سالمی
روزنامهنگار

گ
منبع بلومبر 

چرا باید خواند:
اگر میخواهید یک
تصویر کلی از اقتصاد
جهان در سال ۲۰۱۹
دستتان بیاید این
گزارش را بخوانید.

اگر بخواهیم از روی تیتر رسانهها در مورد اقتصاد جهان دست به
پیشبینی بزنیم ،اینطور به نظر میآید که اوضاع رو به زوال است.
از یک طرف برگزیت و از طرف دیگر جنگ تجاری آمریکا و چین را
داریم .ایتالیا و اتحادیه اروپا با هم دست به یقهاند .ایران دوباره تحریم
شده .اوضاع بازارهای سهام خیلی باثبات نیست .سرمایه زیادی دارد
از کشورهای در حال توسعه خارج میشود .و بسیاری موارد دیگر.
اما آمار و ارقام لزوما با تیتر رســانهها همخوانی ندارند و در این
مورد هــم آمار و ارقام دارند تصویری دیگر را به نمایش میگذارند.
بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول ،اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸
میالدی حدود  ۳.۷درصد رشــد کرده .یعنی به همان اندازه ســال
 .۲۰۱۷حتی پیشبینی صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۱۹
هم همانقدر است.
این تناقض بین فضای منفی رسانهای با اوضاع نسبتا خوب اقتصاد
را بیشتر از همه میتوان در آمریکا مشاهده کرد .در این کشور نرخ
رشد ساالنه در دو چهارماهه میانی سال  ۲۰۱۸به ترتیب  ۴.۲درصد
و  ۳.۵درصــد بوده و در ماه اکتبر ،این اقتصاد توانســته  ۲۵۰هزار
فرصت شغلی ایجاد کند .این نوع رشد در کشوری ثروتمند که نیروی
کارش رشد آهستهای دارد و رشد تولید در آن کند شده ،نمیتواند
به شــکل باثباتی ادامه داشته باشد .با وجود این ،اگر آمریکا بتواند
بدون رکود تا ماه ژوئن آینده دوام بیاورد ،به این معنی خواهد بود که
به مدت  ۱۲۰ماه متوالی توانســته روند بزرگ شدن اقتصاد خود را
حفظ کند .در چنین شرایطی ،اقتصاد آمریکا قادر خواهد بود رکورد
سالهای  ۱۹۹۱تا  ۲۰۰۱خود را هم پشت سر بگذارد.
بنابراین ،چشمانداز سال  ۲۰۱۹برای اقتصاد آمریکا از آن چیزی
که گفته میشــد بهتر است .رشد خوب اقتصاد آمریکا میتواند به
برخی بازیگران دیگر هم فایده برساند؛ مثال به کارگران کشورهایی

مخالفان برگزیت
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که کاالها و خدمات را برای فروش در آمریکا ارائه میدهند .درواقع در
شرایطی که برخی اقتصادهای دیگر بزرگ دنیا حرکتی رو به پایین
داشتهاند ،اقتصاد آمریکا نفوذ خودش را در جهان حفظ کرده است.
اما این عملکرد اقتصاد آمریکا بدیهایی هم دارد.
واقعیت این است که اقتصادهای آسیبپذیری مثل آرژانتین و
ترکیه که به شدت به جریان سرمایه از خارج وابسته بودهاند ،اخیرا
ضربات سنگینی خوردهاند .سرمایهگذاران جهانی معموال پولشان را
جاییمیگذارندکهفکرمیکنندبیشترینبازگشتسرمایهرابرایشان
به ارمغان خواهد آورد .اوضاع خوب اقتصاد آمریکا و اوضاع بیثبات
برخی اقتصادهای دیگر به این معنی اســت که این سرمایهگذاران
ترجیح میدهند آمریکا را به عنوان محل سرمایهگذاری خود انتخاب
کنند .در این میان ،اقتصادهای آسیبپذیر که برای جذب سرمایه
خارجی با هم در رقابت هستند ،مسئله کسری تجاری را هم دارند
و مجبورند نرخ بهره را باال ببرند و این جلوی رشــد اقتصادشان را
میگیرد .مثال بنا بر پیشبینیها اقتصاد ترکیه در سال  ۲۰۱۹تنها
 0.8درصد رشد خواهد کرد.
در همین میان ،کسری تجاری آمریکا دارد افزایش پیدا میکند
چون اشتهای این کشور برای واردات دارد بیشتر از اشتهای کشورهای
دیگر برای کاالها و خدمات آمریکایی باال میرود .در این میان ،دونالد
ترامپ میخواهد کسری تجاری آمریکا را نشان ه مداخله خارجی تلقی
کند .او دارد تعرفههای بیشــتری اعمال میکند؛ که هم به شرکای
تجاری آمریکا ضربه میزند و هم به ضرر مصرفکنندگان آمریکایی
است .این همان وضعیتی است که صندوق بینالمللی پول از آن به
عنوان رویکرد بیثبات تجاری یاد میکند و آن را ضربهزننده میداند.
در جریان یک مجمع اقتصادی در سنگاپور در همین ماه نوامبر که با
شرکت نمایندگان و چهرههای تجاری مختلف از سراسر دنیا برگزار
شد ۶۸ ،درصد از شرکتکنندگان همین جنگ تجاری را مهمترین
مسئلهای دانستند که باید در سال  ۲۰۱۹هم دنبالش کرد .هنری
پائولسن وزیر سابق خزانهداری آمریکا نیز هشدار داده که اگر آمریکا
و چین در مورد مسئله تجارت صلح نکنند ،پرده آهنین اقتصادی به
سیاق دوران جنگ سرد به وجود خواهد آمد.
اینکه دموکراتها در جریان انتخابات میــاندورهای ماه نوامبر
توانســتند کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را به دست بگیرند ،به
دو دلیل نمیتواند جلوی ســتیزهجویی آمریکا را در عرصه تجارت
بگیرد .اول اینکه ترامپ میتواند بدون کسب رضایت کنگره به کار
خودش ادامه بدهد و حتی برخی از نمایندگان دموکرات کنگره هم
در این مورد خاص با او همنظرند .مسئله بعدی این است که کنگره
در ماه ژانویه باید معاهــده تجاری بین آمریکا و مکزیک و کانادا را
تصویب کند که جایگزین معاهده نفتا شــده و درواقع تامینکننده
نظر ترامپ است.
اما از نظر بسیاری از اقتصاددانها ،مهمترین اتفاقی که در سال

وزیر بهداشت انگلیس به داروسازان دستور داد که داروهای بیشتری را ذخیره کنند
چون اگر توافق با اتحادیه اروپا صورت نگیرد و واردات دارو به تعویق بیفتد ،این
کشور در زمینه تامین دارو با مشکل مواجه خواهد شد

 ۲۰۱۹خواهد افتاد ،در روز  ۲۹مارس رخ خواهد داد و آن هم خروج
انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) بعد از  ۴۶ســال همراهی با اروپا
است .تاثیر برگزیت روی اقتصاد انگلیس به صورت کامل بستگی به
تصمیماتــی دارد که پیش از این تاریخ بین اتحادیه اروپا و انگلیس
گرفته میشود .اما این وضع بسیار پیچیده شده و دولت ترزا می را در
گرداب انداخته است .بدترین نتیجهای که ممکن است ایجاد شود،
این است که اتحادیه اروپا و انگلیس نتوانند به توافق برسند و برگزیت
بدون توافق انجام شود .حتی برخی دولتمردان انگلیسی پیشبینی
برای این وضعیت را هم مورد توجه قرار دادهاند .مثال در ماه آگوست
وزیر بهداشت انگلیس به داروسازان دستور داد که داروهای بیشتری
را ذخیره کنند چون اگر توافق با اتحادیه اروپا صورت نگیرد و واردات
دارو به تعویق بیفتد ،این کشور در زمینه تامین دارو با مشکل مواجه
خواهد شد.
البته احتمالش زیاد اســت که اتحادیه اروپا و انگلیس با هم به
توافق برسند .امسال رشد اقتصادی انگلیس حدود  1.3درصد بوده
و پیشبینی میشــود که سال آینده هم رشد اقتصادی این کشور
 1.6درصد باشــد .با تمام اینها ،شکی نیست که برگزیت کار بسیار
ســختی خواهد بود .از سوی دیگر ،اروپا دغدغههای دیگری غیر از
برگزیت هم دارد .ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا که در سال
 ۲۰۱۲توانســت وضعیت یورو را باثبات کنــد ،در ماه اکتبر ۲۰۱۹
دوران ریاستش را به پایان خواهد رساند و رقابت برای جانشینی او
شدید است.
در ایتالیا نیز دولت ائتالفی پوپولیستی روی کار آمده که در مقابل
خواســته اتحادیه اروپا برای کاهش کسری بودجه سال  ۲۰۱۹این
کشور مقاومت میکند .موارد دیگری در اتحادیه اروپا بوده که نقض
قوانین اروپایی را در خصوص کسری به دنبال داشته ،اما حاال اتحادیه
اروپا به صورت مشخص با ایتالیا شاخ به شاخ شده است .رهبران دو
حزب پوپولیست ایتالیا یعنی لیگ و حزب پنج ستاره هم ظاهرا قصد
ندارند در مقابل اتحادیه اروپا کوتاه بیایند .اگر این وضعیت ادامه پیدا
کند ،احتمالش هســت که مواجهه ناجوری بین طرفین رخ دهد و
ایتالیا هم تصمیم بگیرد که مثل انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود.
اما احتمال وقوع آن بســیار کم است و به خصوص نمیتوان انتظار
شبینی میشود
داشــت که چنین اتفاقی در سال  ۲۰۱۹بیفتد .پی 

که اقتصاد ایتالیا در سال  ۲۰۱۹یک درصد رشد کند و درواقع رشد
ضعیف خود را ادامه بدهد .همچنین پیشبینی میشــود که رشد
اقتصاد آلمان  1.7درصد در سال  ۲۰۱۹باشد.
در مقابل ،اقتصاد چین در ســال  ۲۰۱۹وضعیت خوبی خواهد
داشت و پیشبینی میشود که تولید ناخالص داخلی این کشور رشد
 6.4درصدی داشته باشد .با وجود این ،این رقم در مقایسه با کارنامه
رشــد اقتصادی چین در دهههای اخیر درخشان نیست .مهمترین
عاملی که رشد اقتصادی چین را دچار دردسر خواهد کرد ،تعرفههای
دولت دونالد ترامپ است که بیش از نیمی از صادرات چین به آمریکا
را هدف قرار میدهد .نکته بعدی هم تالش دولت برای کاهش حجم
بدهیهایی است که خانوادهها ،کسب و کارها و دولتهای محلی در
چین باال آوردهاند .بدهی غیرمالی در چین به شــدت باال رفته و به
 ۲۰۰درصد از تولید ناخالص داخلی میرسد .دولت چین در این راه،
کار سختی را در پیش خواهد داشت.
یک مسئله دیگر که میتواند روی اقتصاد چین تاثیر بگذارد این
است که دولت اجازه بدهد ارزش یوان کاهش بیابد .این باعث میشود
کاالهــای چینی در مقابل رقبایی مثل ژاپن و کره جنوبی رقابتیتر
شــوند .یک دالر آمریکا در ماه نوامبر امسال برابر با  6.9یوان بود؛ در
حالی که در ماه آوریل یک دالر آمریکا  6.9یوان معامله میشد.
اما همین استراتژی هم دردسرهای خودش را برای دولت چین
در سال  ۲۰۱۹خواهد داشت .اگر ارزش یوان در این سال از مرز یک
دالر در ازای  7یوان عبور کند ،ممکن است بازار واکنش نشان دهد و
یوان زیادی فروخته شود و ارزش آن حتی پایینتر بیاید و این چیزی
اســت که دولتمردان چین نمیخواهند شاهدش باشند .یوانی که
ارزشش پایین آمده باشد ،آرزوهای چین را برای تبدیل یوان به واحد
پول در معامالت جهانی (در سطح یورو و دالر) نابود خواهد کرد.
در آن ســوی جهان در برزیل ،همهچیز به این بستگی دارد که
ژاییر بولسوناروی راستگرا که تازه رئیسجمهور شده چطور اقتصاد
را در ســال  ۲۰۱۹پیش خواهد برد .در اندونزی در آسیا هم جوکو
ویدودو رئیسجمهور پوپولیست در سال  ۲۰۱۹برای دومین دوره در
انتخابات شرکت خواهد کرد و سرنوشت اقتصاد این کشور نیز به او
وابسته خواهد بود .و به همین ترتیب ،سرنوشت کشورها تحت تاثیر
نیروهای جهانی و محلی در سال  ۲۰۱۹تعیین خواهد شد.

بورس شانگهای

دونالد ترامپ
دارد تعرفههای
بیشتریاعمال
میکند ،که
هم به شرکای
تجاری آمریکا
ضربه میزند
و هم به ضرر
مصرفکنندگان
آمریکایی است
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اگر دموکراتها بخواهند به سرعت به سمت استیضاح ترامپ پیش بروند ،وعده
برخی کاندیداهای دموکرات مبنی بر اینکه «قرار بر انتقامگیری از ترامپ نیست»
نقش برآب خواهد شد.

آیندهپژوهی
[ ویژه ] ۲۰۱۹

عملیات ضد ترامپ
دموکراتها چطور برای استیضاح رئیسجمهور آمریکا
آماده میشوند؟
ت
منبعنیوساینتیس 

چرا باید خواند:
دموکراتها با
چالش بزرگی به نام
انتقامگیری از ترامپ
مواجهاند .بخوانید تا
ببینید در سال جدید
میالدی آنها در این راه
چه خواهند کرد.

تبلیغ برای امضای درخواست
استیضاح ترامپ .تام
استهیر اسپانسر این تبلیغ
تاکنون صدمیلیون دالر در
این راه خرج کرده.

در ســال  ،۲۰۱۹عرصه سیاسی آمریکا یک فرق اساسی را تجربه
خواهد کرد :دموکراتها که از زمان آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ
از دسترســی به هر قدرتی محروم شده بودند ،دوباره قدرت خواهند
داشت .علتش این است که آنها در انتخابات میاندورهای سال ۲۰۱۸
رأی آوردند و کنترل مجلس نمایندگان را به دست گرفتند .آنها حاال
قدرت آن را دارنــد که وارد عرصه تحقیق و تفحص از رئیسجمهور
شوند .و این معنیاش این است که با یک دوراهی بزرگ مواجه خواهند
بود که حزب دموکرات را دچار دودستگی خواهد کرد :آنها چه سطحی
از این قدرت را باید صرف تحقیق از ترامپ کنند؟
اگر دموکراتها بخواهند به ســرعت به ســمت استیضاح ترامپ
پیش بروند ،وعده برخی کاندیداهای دموکرات مبنی بر اینکه «قرار بر
انتقامگیری از ترامپ نیست» نقش برآب خواهد شد .آنها به بخشی از
رأیدهندگان وعده دادهاند که وقتی به قدرت برسند در جهت اصالح
اموری که ترامپ خرابشــان کرده وارد عمل خواهند شد و هدفشان
انتقامگیری نیست .اما از طرف دیگر ،اگر آنها قادر نباشند ترامپ را به
درستی به چالش بکشند ،این خطر به وجود خواهد آمد که طرفداران
حزب دموکــرات و رأیاولیها که خواهان اقدام رادیکال علیه ترامپ
هستند ،اعتماد خود را به کاندیداهای دموکرات از دست بدهند .اینکه
دموکراتها چطور این وضعیت دشوار را در سال  ۲۰۱۹مدیریت کنند،
نشانهای از این خواهد بود که آنها در انتخابات سال  ۲۰۲۰کنگره چطور
ظاهر خواهند شد .این انتخابات خیلی مهم است چون نشان خواهد داد

 61درصد از دموکراتها خواهان این هستند که در سال  ۲۰۱۹روند استیضاح دونالد ترامپ را شروع کنند
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که دموکراتها در نهایت قادر به کنار زدن ترامپ از قدرت هستند یا نه.
درواقع در سال  ،۲۰۱۹کمپین دموکراتها برای انتخابات کنگره
شکل خواهد گرفت .نامزدهای احتمالی مثل تام استهیر (فعال لیبرال
ثروتمند) و مایکل اوناتی (وکیل یــک بازیگر زن که از دونالد ترامپ
شــکایت کرده) مدتی اســت که تالش خود را برای سوقدادن بحث
حزب دموکرات به ســمت اتخاذ موضع شــدید علیه ترامپ افزایش
دادهانــد .این وضع باعث هراس و نگرانی رهبران حزب دموکرات و از
همه مهمتر ،نانســی پلوسی سیاستمدار دموکرات کالیفرنیا و رئیس
احتمالی مجلس نمایندگان شده است .استهیر تاحاال صد میلیون دالر
برای جلب حمایت از اســتیضاح دونالد ترامپ خرج کرده و از موضع
چهرههایی مثل پلوسی به شــدت انتقاد میکند .در مقابل ،پلوسی
میدانــد که برای پیشبردن کارش در مجلس نمایندگان به حمایت
چهرههای میانهرو حتی از حزب جمهوریخواه نیاز دارد و این ،وضعیت
را پیچیده میکند .جان الرنس رئیس سابق دفتر نانسی پلوسی در این
خصوص میگوید« :کسی جلودار نامزدهای حزب دموکرات نیست .آنها
را نمیتوان کنترل کرد چون هنوز مسئولیتی بر گردنشان نیفتاده .به
همین خاطر ممکن است آنها باعث رادیکالشدن فضا بشوند».
در این میان ،موضعگیری رادیکال علیه ترامپ در میان بســیاری
از دموکراتها طرفدار دارد .یک نظرســنجی که به صورت مشترک
توسط پولیتیکو و مورنینگ در ماه نوامبر انجام شد نشان میدهد که
 ۶۱درصد از دموکراتها خواهان این هستند که در سال  ۲۰۱۹روند
استیضاح دونالد ترامپ را شروع کنند و تنها  ۲۲درصد با استیضاح به
صورت کامل مخالفاند.
این شکاف بین دموکراتهای کنگره و آنهایی که به کاخ سفید چشم
دوختهاند ،باعث میشود که روند قانونگذاری مشترک بین دموکراتها
و جمهوریخواهان سختتر از همیشه باشــد .در گزارشی که گروه
گلدمن ســاکز در تحلیل اوضاع آمریکا در این خصوص منتشر کرده،
آمده :در شرایطی که بسیاری از نقشآفرینان اصلی در جبهه دموکرات
به صورت جدی به دنبال استیضاح ترامپ هستند ،جمهوریخواهان و
دموکراتها در هیچ موردی قادر به همکاری نخواهند بود و این مانعی
بزرگ در راه قانونگذاری و رسیدگی به مسائل مختلف درست میکند.
خطر دیگر هم در ســال  ۲۰۱۹این اســت که حزب دموکرات به
خاطر اختالف نظر درباره استیضاح ترامپ دچار شکاف عمیقی شود و
جنگهای درونحزبی چنان حزب دموکرات را تضعیف کند که حتی
بحث انتخابات کنگره در سال  ۲۰۲۰هم تحت تاثیر این شرایط قرار
بگیرد.
تمایل به اســتیضاح ترامپ ممکن است در سال  ۲۰۱۹به دالیل
مختلفی تشــدید شود .جدا از سیاستهای ترامپ که به خودی خود
باعث آزردگی اکثر سیاســتمداران در آمریکاســت ،احتمال این هم
میرود که چهرههای جدیدی به عنــوان نامزد حزب دموکرات وارد
صحنه شوند که تمایل رادیکال بیشتری به کنار زدن سریع ترامپ از
قدرت داشته باشند تا نظر رأیدهندگان را تامین کنند.
واقعیت این است که چنین وضعیتی برای سیاستمداران و رهبران
حزب دموکرات بسیار دشوار است .آنها در زمان ریاست جمهوری باراک
اوباما با چنین مشکلی مواجه نبودند .درواقع دشمن آنها خیلی واضح
و روشــن بود و نیازی به جدال بر سر این قضیه وجود نداشت .اما در
شرایط فعلی ،همهچیز به سمت رویارویی شدید در داخل و خارج از
حزب دموکرات پیش رفته و به نظر میرســد که در سال  ۲۰۱۹نیز
همین شرایط برقرار باشد.

دورانی که دراگی در رأس قدرت گذرانده ،شامل مذاکره دائمی
با  ۲۴مقام اروپایی بوده و او در این دوران موفق شد گاهی با
مانورهای سیاسی ،نظر خود را به کرسی بنشاند.

[ ویژه ] ۲۰۱۹

جدایی یک ایتالیایی از اروپا
تغییر رئیس بانک مرکزی اروپا چه تبعاتی دارد؟
یک روز در پاییز سال  ،۲۰۱۹ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا
شاید کاری کند که در هفت سال ریاستش بر این بانک انجام نداده:
اینکه نرخ بهره را باال ببرد.
این مدیر کارکشته  ۷۱ساله ایتالیایی در سالهای ریاستش بر بانک
مرکزی اروپا به عنوان جنگجوی موفقی عمل کرده که اتحادیه اروپا را
به موقع از بحران بیرون کشیده است .دراگی و دیگر چهرههای نسل
بانکدارانی که در آمریکا تحصیل کردهاند اصوال آموخته بودند که باید
بیش از هرچیز دیگری از تورم منفی اجتناب کرد .علتش هم تجربه
دوران رکود بزرگ در آمریکا بود .به رغم مشــکالتی که گاهی پیش
آمده ،بانک مرکزی اروپا معتقد است که در حال حاضر رشد اقتصادی
در میان  ۱۹کشــور حوزه یورو شــرایط خوبی دارد .نرخ تورم نیز به
سمت هدف تعیینشده بانک مرکزی اروپا  -یعنی  2درصد -در حال
حرکت است و بسیاری از مقامات اروپایی حاال آماده این هستند که
سیاستهای پولی انقباضی را که توسط فدرال رزرو آمریکا در پیش
گرفته شده دنبال کنند.
اما زمانی که افزایش نرخ بهره در اروپا بخواهد صورت بگیرد ،تعداد
زیادی از چهرههای کارکشته که توانستهاند اروپا را از بحران بیرون نگه
دارند ،دیگر بر سر کار نخواهند بود .ظاهرا تغییرات مدیریتی زیادی در
سال  ۲۰۱۹قرار است در بانک مرکزی اروپا و نهادهای دیگر صورت
بگیرد .این در شرایطی است که یورو در این سال بیستساله میشود.
از جمله تحوالت مدیریتی میتوان به کنار رفتن دانیل نویی از بخش
نظارتی بانک مرکزی اروپا اشاره کرد .مدتی بعد ،وزرای دارایی حوزه
یورو یک اقتصاددان جدید را به عنوان جانشــین پیتر پرائت تعیین
خواهند کرد .پرائت سالها به عنوان متحد ماریو دراگی عمل میکرد.
بعد هم در ماه ژوئن  -یعنی درست بعد از انتخابات پارلمان اروپایی
و دردســرهای سیاسی آن -دولتهای اروپایی جانشینی برای ماریو
دراگی در پســت ریاست بانک مرکزی اروپا تعیین خواهند کرد .این
پست یکی از مهمترین پســتها در اروپا است ،بنابراین در ماههای
منتهی به ژوئن ،شاهد فعالیت و کمپینهای زیادی خواهیم بود.
در حال حاضر ،نام کاندیداهایی مطرح اســت که رئیس فعلی یا
ســابق بانکهای مرکزی در کشورهای اروپایی هستند .از جمله آنها
میتوان به ینس ویدمان از آلمان ،ارکی لیکانن از فنالند و فرانســوا
ویلروی دو گالهو از فرانسه اشاره کرد.
دورانی که دراگی در رأس قدرت گذرانده ،شامل مذاکره دائمی با
 ۲۴مقام اروپایی بوده اســت .دراگی در این دوران موفق شد گاهی با
مانورهای سیاسی و اعالم تصمیمات به صورت عمومی ،سیاستهای
مورد نظر خود را به کرســی بنشاند .در زمان اوج بحران بدهیها در
سال  ،۲۰۱۲دراگی توانست با برنامه مورد نظر خودش ،کاری کند که
بحران سهساله اروپا در مورد بدهیها به نقطه پایان برسد.
الس هالبل نیلســن اقتصاددان گلدمن ســاکز در مورد دراگی
میگوید« :رئیس بانک مرکزی اروپا آدم مهمی اســت ،دراگی حتی

مهمتر هم بود .انتظار میرود در ســال  ۲۰۱۹باز هم رئیســی برای
بانک مرکزی اروپا تعیین شود که مثل دراگی قابلیت جلب حمایت
کشورهای عضو را داشته باشد و از ابزارهای خاصی در زمان مناسب
استفاده کند».
اینکه دراگی پیش از رفتنش نرخ بهره را باال ببرد یا نه ،به مسائل
مختلفی بستگی دارد؛ مثال اینکه پروتکشنیسم در سطح جهانی تا چه
حد دردسرساز شده باشد ،یا اینکه تکلیف خروج انگلیس از اتحادیه
اروپا چه شــده باشــد .حتی اگر او هم این کار را انجام ندهد ،موضع
جانشین او در این خصوص بسیار اهمیت دارد.
در نوامبر سال  ۲۰۱۱که ماریو دراگی تازه به ریاست رسیده بود،
جلسه شورای رهبری بانک مرکزی اروپا با شوکی همراه بود که نشان
از جســارت و اطمینان دراگی به سیاستهای خودش داشت .در آن
زمان ،بازارها انتظار داشــتند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را تغییر
ندهد .پیش از دراگی ،ژان کلود تریشه رئیس قبلی بانک مرکزی اروپا
دو بار در یک ســال این نرخ را باال برده بود .اما دراگی در این جلسه
حتی نرخ بهره را اندکی کاهش هم داد.
به صــورت کلی ،دوران ریاســت دراگی بر بانــک مرکزی اروپا
موفقیتآمیز بود؛ هرچند که در ماههای اول سال  ۲۰۱۹او با شرایط
سختی مواجه خواهد بود .در کشور خودش ایتالیا دولت پوپولیستی بر
سر کار آمده که در حال حاضر بر سر مسئله بدهیها و کسری بودجه با
اروپا شاخ به شاخ است .تداوم این جدال ،دراگی را در وضعیت دشواری
قرار خواهد داد و ممکن است برنامههای او برای افزایش نرخ بهره را
تحت تاثیر قرار بدهد .آنچه که مســلم اســت در سال  ۲۰۱۹درباره
دراگی ،رفتنش از بانک مرکزی اروپا و آخرین سیاست احتمالیاش در
مورد نرخ بهره حتما زیاد خواهیم شنید.

چرا باید خواند:
ماریو دراگی رئیس
موفق بانک مرکزی
اروپا امسال میرود.
این گزارش توضیح
میدهد که اروپا باید
در سال جدید و با
رفتن دراگی ،منتظر
چه تبعاتی باشد.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادونه ،دی 1397

155

رئیسجمهور مکزیک میخواهد کاری کند که
خودمختاری سیاسی و قدرت اقتصادی در کنار هم به
او تعلق بگیرد

آیندهپژوهی

[ ویژه ] ۲۰۱۹

ِ
مکزیک پیش رو
آیا ضربات به سرمایهگذاران در مکزیک ادامه مییابد؟

چرا باید خواند:
سال  ۲۰۱۹سالی
است که رئیسجمهور
جدیدمکزیک
میتواند خودی در
عرصه اقتصاد نشان
بدهد .اما این رویکرد
تا کی میتواند ادامه
پیدا کند؟
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آندرس مانوئل لوپز اوبرادور حاال رئیسجمهور مکزیک اســت و سال
 ۲۰۱۹میالدی سال پرماجرایی برای دولت و کشور او خواهد بود .حتی
ی اوبرادور به صورت رسمی آغاز شود،
پیش از آنکه دوره ریاست جمهور 
جنجالها شــروع شد .او اعالم کرد که دولتش پروژه  ۱۳میلیارد دالری
ساخت فرودگاه در نزدیکی پایتخت مکزیک را که یکسومش هم انجام
شده بود لغو خواهد کرد .این تصمیم بر اساس یک رفراندوم نصفهنیمه و
جنجالی گرفته شد و به عنوان نظر مردم روی آن مانور داده شد .درواقع
پیش از آنکه سرمایهگذاران در مکزیک بتوانند کار خاصی انجام دهند،
همهچیز به نقطه پایان رسید.
این در حالی بود که اوبرادور در ماه جوالی گذشته و در زمان کمپین
ریاســت جمهوری با صاحبان کسب و کارهای محلی دیدار و گفتوگو
کرده بود و به نظر میرسید که به رغم دیدگاههای چپگرایانهاش قصد
دارد با مسئله سرمایهگذاری کنار بیاید .اما اعالم تصمیم او در مورد پروژه
ساخت فرودگاه همهچیز را خراب کرد :همه به فروش واحد پول مکزیک
و سهام و اوراقشان روی آوردند .آیا در سال  ۲۰۱۹این وضع تداوم خواهد
داشت؟
واقعیت این اســت که متوقفکردن پروژهای مثل ساخت فرودگاه،
پیامی بسیار منفی به سرمایهگذاران میفرستد :اینکه قراردادهای قبلی
ممکن است هر لحظه لغو شــوند .امروز بحث فرودگاه است ،فردا شاید
قراردادهای نفتی مطرح باشند و روز بعدش شاید قراردادهای استخراج
معادن لغو شوند .تحلیلگران ایکسپی اینوستمنتوس در تحلیل این اتفاق
نوشتند« :ماجرای لغو پروژه فرودگاه ناگهان باعث شد موفقیت مکزیک
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در عرصه مالی بینالمللی به طرز وحشــتناکی ســقوط کند ».موسسه
اعتبارســنجی فیچ موقعیت مکزیک را از باثبــات به منفی تغییر داد و
جیپیمورگان چیس هم پیشبینیاش را در مورد رشد اقتصادی مکزیک
در سال  ۲۰۱۹به همین جهت کاهش داد و رقم  1.9درصد را به عنوان
پیشبینی جدید اعالم کرد.
اوبرادور گفته که تصمیم در مورد لغو پروژه فرودگاه را مردم گرفتهاند.
اما در این رفراندوم فقط  1.07میلیون نفر شرکت کردند و حتی در میان
همان رأیدهندگان هم موارد تقلب و چندبار رأیدادن دیده شد.
اما مسئله فرودگاه ،آخرین پروژه از پروژههایی که قرار است احتماال
در سال  ۲۰۱۹در مکزیک قربانی شوند نیست .اوبرادور دنبال گزینههایی
در حکومتداری اســت که جلوه دیگری از قدرتطلبی او را به نمایش
میگذارند .احزابی که در جریان انتخابات از کاندیداتوری او حمایت کردند،
اکثریت کرســیهای کنگره را به دست دارند با وجود این ،رئیسجمهور
مکزیک اصرار دارد که قانون اساسی تغییر یابد و در مورد مسائل مختلف
از مردم همهپرسی شــود .یکی از پروژههای دیگری که در همین راستا
احتماال در سال  ۲۰۱۹قربانی خواهد شد ،پروژه ساخت راهآهن در یوکاتان
است .مجموعه این وضعیت باعث شده که مخالفان اوبرادور حس کنند که
او دارد در مسیری شبیه به هوگو چاوز رئیسجمهور درگذشته ونزوئال قدم
برمیدارد .مسائلی از گذشته در عرصه سیاسی مکزیک وجود دارند که از
زمان انقالب مکزیک دیگر به آنها پرداخته نشده و حالت تابو پیدا کردهاند.
یکی از آنها تغییر قانون اساسی برای طوالنیکردن دوران ریاست جمهوری
اســت؛ یعنی همان چیزی که احتماال اوبرادور در ســال جدید میالدی
مقدماتش را فراهم خواهد کرد .این در حالی است که خود او تمایلش را
به حضور مجدد در قدرت پس از پایان دوره ریاستجمهوریاش رد کرده.
در همین میان ،هراسهای سرمایهگذاران از آینده سرمایهشان در مکزیک
دارد بیشــتر و بیشتر میشود .در همین ماه نوامبر ،اوبرادور و نمایندگان
احزاب حامی او در کنگره اعالم کردند که برخی هزینهها و کمیسیونهایی
را که در معامالت مختلف به بانکها تعلق میگیرد حذف خواهند کرد.
این موضع هم یک بار دیگر بازار مکزیک را به شدت متشنج کرد؛ در حدی
که اوبرادور مجبور شد طی یک مصاحبه مطبوعاتی اعالم کند که حداقل
تا سه سال آینده ،قصد تغییر قوانین بانکی را ندارد.
کارلوس براوو اســتاد علوم سیاســی در مرکــز تحقیقات اقتصادی
مکزیکوســیتی در مورد سیاســتهای اوبرادور میگوید« :او میخواهد
مطمئن شود که همهچیز تغییر خواهد کرد .درواقع با این کار ،خودمختاری
سیاسی و قدرت اقتصادی در کنار هم به او تعلق خواهد گرفت».
البته اوبرادور موافقتش را با مذاکرات تجاری جدید با همسایه شمالی
مکزیک  -یعنی آمریکا -اعالم کرد و از این بابت ،دل برخی صاحبان کسب
و کار را به دست آورد .اما همچنان میتوان گفت که مکزیک چیزی حدود
یک سال (یعنی دقیقا سال  )۲۰۱۹را برای نفعبردن از مناسبات اقتصادی
با آمریکا در اختیار دارد و تنها در همین زمان ممکن است بتواند وعدهاش
را برای بیــرون آوردن جمعیت زیادی از مکزیکیها از فقر محقق کند؛
چون صاحبنظران میگویند احتمالش هست که اوضاع اقتصاد امریکا
در سال  ۲۰۲۰تغییر کند؛ مسئلهای که به صورت مستقیم روی اقتصاد
مکزیک نیز تاثیر دارد.
نکته دیگری که در وعدههای اوبرادور بوده ،دو برابر کردن مقرریهای
تامین اجتماعی و پرداخت حقوق به جمعیت بیکار است .دولت او برای
این کار پول کافی در اختیار ندارد و بنابراین باید به روشهای درآمدزایی
دیگری متوسل شود .این هم نکته دیگری است که سرمایهگذاران در سال
 ۲۰۱۹باید منتظر تصمیمگیری در موردش باشند.

مودی موفق شده که در سطح بینالمللی خود را شخصیت آرامی نشان دهد ،اما انتخابات عمومی
هند باز هم فرصتی برای حزب حاکم است تا از حساسیتهای جمعیت عظیم هندوی این کشور
استفاده سیاسی کند.
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مرارتهای بهدستآوردن دل یک میلیارد نفر
آمار دستکاریشده اقتصادی و خشونت اجتماعی چه تاثیری روی انتخابات هند میگذارند؟
این روزها قهرمان رشد اقتصادی در آسیا هند است و البته در سال
 ۲۰۱۹میالدی انتخابات عمومی این کشور هم در راه است که سرنوشت
نارندرا مودی نخستوزیر کنونی هند و حزب حاکم بیجیپی (حزب
هندوی ناسیونالیست افراطی) را تعیین میکند.
مودی موفق شــده که در سطح بینالمللی خود را شخصیت آرامی
نشــان دهد ،اما حزب بیجیپی در داخل هنــد از افراطگرایی علیه
اقلیتهای دینی و به خصوص مســلمانان هیچ عقب ننشسته و حتی
این مسئله در چهار سالی که مودی بر سر قدرت بوده ،به تدریج افزایش
هم یافته است .انتخابات عمومی هند باز هم فرصتی برای حزب حاکم
اســت تا از حساسیتهای جمعیت عظیم هندوی این کشور استفاده
سیاسی کند.
نارندرا مودی در ماه آگوســت گفته بود کــه میتواند در انتخابات
ســال  ۲۰۱۹حتی اکثریت بزرگتری را در پارلمان به دســت بیاورد.
این در حالی اســت که منتقدان او از ماهها پیش میگفتند او نتوانسته
وعدههایش را برای توسعه اقتصادی در هند و ایجاد فرصتهای شغلی
بیشــتر برای جوانان عملی کند .مسئله دیگر هم این است که افزایش
قیمت نفت و کاهش ارزش روپیه واحد پول هند به دردسرهای بیشتری
در راه توســعه اقتصادی هند انجامیده و تحقق وعدههای مودی را به
خصوص در مورد بیکاری ســختتر کرده است .نارندرا مودی نیاز دارد
که سال  ۲۰۱۹در عین پیروزی در دور دوم نخستوزیری ،اقتصاد هند
را به راه بهتری هدایت کند .او برای راضیکردن رأیدهندگان هر کاری
میکند .مودی حتی بانک مرکزی هند را تحت فشار گذاشته که روی
مسئله رشد متمرکز باشند و نه تورم .این شبیه همان رویکردی است
که دونالد ترامپ دارد.
اما اقتصاد هند با چه ســرعتی در حال رشد اســت و آینده آن در
ســالهای نزدیک چــه خواهد بود؟ این پرسشــی اســت که برخی
صاحبنظران در خصوص یافتن پاسخ درست در موردش دچار تردید
شدهاند .تردیدها در این خصوص اخیرا و در زمانی شدت گرفت که اداره
دولتی آمار هند ارقام بازبینیشدهای را در خصوص رشد تولید ناخالص
داخلی هند منتشــر کرد و اعالم کرد که از روش محاســبه جدیدی
اســتفاده کرده اســت .این ارقام جدید حاکی از آن هستند که اقتصاد
هند در چهار ســالی که مودی بر سر قدرت بوده ،سریعتر از پنج سالی
که دولت قبلی (از حزب کنگره) قدرت را در دســت داشته ،رشد کرده
اســت .این در حالی است که آمار قبلی چنین چیزی را نشان نمیداد.
آمار جدید ،رشد تولید ناخالص داخلی هند در فاصله سالهای  ۲۰۰۹تا
( ۲۰۱۴یعنی زمانی که حزب کنگره هند قدرت را در دست داشت) را
 6.7درصد اعالم میکند .این در حالی است که قبال این آمار حاکی از
رشد  ۷.۷درصدی بود .بر اساس آمار جدید ،دولت مودی با رشد متوسط
ساالنه  7.35درصد در مقامی باالتر از دولت قبلی میایستد.
اما جدا از دردسرهای اقتصاد ،هند در سال  ۲۰۱۹با خطر خشونتهای
اجتماعی نیز مواجه اســت .مودی مدعی است که بدون توجه به دین و

مذهب ،به بهبود زندگی شــهروندان هندی فکر میکند ،در عین حال،
هرگاه خشونت علیه مسلمانان رخ بدهد یا یکی از اعضای حزب بیجیپی
موضعی افراطی به نفع هندوها و به ضرر مسلمانان بگیرد ،مودی واکنشی
نشان نمیدهد .وضعیت به گونهای است که حتی کمیسیون انتخابات و
دادگاه عالی هند هم در خصوص خشونتهای احتمالی ناسیونالیستی و
مذهبی قبل از انتخابات سال  ۲۰۱۹هشدار دادهاند.
ِ
تداوم خشــونتها و خطر تاثیرگذاری آنها بر آینده باعث شده که
رائول گاندی رهبر حزب اصلی مخالف بیجیپی یعنی حزب کنگره هند،
بتواند با برخی احزاب مخالف دیگر علیه مودی متحد شــود .در همین
میان ،حزب حاکم بیجیپی هرگونه توسل به خشونت را رد کرده اما
آمار خشــونت در چهار سالی که این حزب و مودی بر سر کار بودهاند،
نشان از توجیهپذیری نگرانیها در خصوص خشونتهای احتمالی سال
 ۲۰۱۹دارد .این خشــونتها در دوران نخستوزیری مودی به صورت
متوســط  ۲۸درصد افزایش داشته و به خصوص در سال  ۲۰۱۷بسیار
باال بوده است.
البته نظرسنجیهای ماههای اخیر نشان میدهند که مودی و حزب
حاکم بیجیپی شــانس خوبی برای پیروزی مجدد در انتخابات سال
 ۲۰۱۹و تجدید دوران پنجساله حضورشان بر سر قدرت دارند .در عین
حال این حزب در برخی از انتخابات محلی ناکامیهایی نیز به خود دیده
که موضع احزاب مخالف را تحکیم کرده اســت .اگر حزب بیجیپی و
نارندرا مودی در انتخابات عمومی سال  ۲۰۱۹پیروزی خوبی به دست
بیاورند ،مودی مثل برخی رهبران پیشین هند از جمله جواهر لعل نهرو
و مانموهان سینگ دو دوره پنجساله را بر سر قدرت باقی خواهد ماند.
البته این در صورتی است که انتخابات عمومی هند در سال  ۲۰۱۹بدون
حادثه بزرگ و بدون انتقامگیری از گروههای مذهبی برگزار شود.

منبع نیویورک تایم ز

چرا باید خواند:
نارندرا مودی پنج
سال بر سر قدرت بود.
بخوانید تا ببینید او
میتواند پنج سال
دیگر هم آنجا بماند
یا نه.

ماسک نارندرا مودی در دستان
طرفداران حزب بیجیپی
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آیندهپژوهی

مارین لوپن در پارلمان اروپا

[ ویژه ] ۲۰۱۹

اگر اروپا به راست بپیچد

نتیجه انتخابات پارلمان اروپا و برگزیت چطور آینده اروپا را
تغییر خواهد داد؟
چرا باید خواند:
انتخابات پارلمان
اروپایی قبال شاید
چندان بااهمیت
جلوه نمیکرد اما
اوضاع امروز اروپا
که به خصوص تحت
تاثیر برگزیت قرار
گرفته ،انتخابات سال
 ۲۰۱۹را خاص کرده.
این گزارش توضیح
میدهد که چه
سرنوشتی احتماال در
انتظار اروپاست.

158

سال  ۲۰۱۹در تاریخ اروپا اهمیت زیادی دارد .بافت سیاسی اروپا
در روز  ۲۹مارس این ســال و با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برای
همیشه تغییر خواهد کرد .اما این ســال از جهات دیگری نیز برای
اتحادیه اروپا اهمیت دارد .دو ماه قبل از تاریخ برگزیت ،رأیدهندگان
در  ۲۷کشوری که در اتحادیه اروپا باقی ماندهاند با آرای خود ،اعضای
پارلمان اروپایی را انتخاب میکنند.
انتخابــات در اتحادیــه اروپا همــواره بیش از هــر چیز دیگری
نمایشدهنده سمت و سوی سیاست داخلی در کشورهای عضو این
اتحادیه بوده است .در بسیاری از کشورهای اروپایی ،این انتخابات که
هر پنج سال یک بار انجام میگیرد به نوعی به اعتراض رأیدهندگان
به دولت کشور متبوع خودشان بدل میشود و مسئله نحوه مدیریت
بلوک اتحادیه اروپا همواره در درجه پایینتر اهمیت قرار میگیرد .اما
به نظر میرسد که سال  ۲۰۱۹سالی متفاوت از گذشته باشد .علتش
این اســت که در بسیاری از کشــورهای اروپایی ،نقش اتحادیه اروپا
اکنون در عرصه سیاست داخلی نیز زیاد است و این مسئله از شرایط
مختلف سالهای اخیر ناشی شده است .از جمله آنها میتوان به نقش
اتحادیه اروپا در مدیریت بحران آوارگان ،کنترل هزینههای دولتی در
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اعمال فشار سیاسی بر دولتها اشاره
کرد.
گروههای ناسیونالیســت افراطی در کشوری مثل آلمان در حال
گسترش هستند و در کشورهایی مثل ایتالیا و اتریش به پیروزیهای
سیاسی دســت یافتهاند و در کشورهایی مثل مجارستان و لهستان
حتی در رأس قدرت قرار دارند .در کشورهای دیگر از جمله فرانسه،
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ســوئد ،اسپانیا و فنالند هم جنبشهایی شــکل گرفتهاند که وعده
جدا کردن راه کشــور از راه اتحادیــه اروپا را به مردم دادهاند .امانوئل
مکرون رئیسجمهور فرانسه در سخنان خود که پیش از درگیریهای
خشــونتبار اخیر در فرانسه اظهار شــد ،اعالم کرد که «جهان دارد
دچار شکاف میشود .بینظمیهای جدیدی دارند خود را به نمایش
میگذارند و تقریبا در همه نقاط اروپا اوضاع دارد به سمت افراطگرایی
و ناسیونالیسم کشیده میشود .آنهایی که این وضع را نبینند ،مثل
کسانی هستند که دارند در خواب راه میروند ».انتخابات سال ۲۰۱۹
در اتحادیه اروپا درواقع حکمی اســت که درباره کل تجربه  ۶۰ساله
اروپایی صادر خواهد شد.
کاری که پارلمان اروپایی انجام میدهد این است که به عنوان ناظر
بر کمیسیون اروپایی (بخش اجرایی و غیرمنتخب بلوک اتحادیه اروپا)
عمل میکند .این مسئله شامل رأیدادن به قوانینی که کمیسیون
اروپایی مطرح میکند نیز میشــود .هر کشور عضو ،کرسیهایی را
با توجه به جمعیتش در اختیار دارد .مثال آلمان  ۹۶کرســی دارد و
کشورهای کوچک قبرس ،لوکزامبورگ و مالتا  6کرسی دارند .انتخابات
از  ۲۳تا  ۲۶ماه می برگزار میشــود و هر کشور عضو ،اختیاراتی در
خصوص نحوه برنامهریزی انتخابات دارد.
کاندیداها معموال نماینده احزاب ملی هستند ،احزابی که در کنار
هم میتوانند احزاب حامی اتحادیه اروپا به شمارآیند .از سال ۱۹۷۹
که انتخابات مستقیم اروپایی برگزار شده ،ستونهای دو اتحاد غالب
ت (چپ میانه)
عمال حزب مردم اروپا (راست میانه) و حزب سوسیالیس 
بودهاند و اکثریت را در اختیار خود نگه داشتهاند .اکثریت حزب مردم
اروپا را هم اتحاد دموکرات مســیحی آنگال مرکل تشــکیل میداده
اســت .اما آنگال مرکل که حزبش در انتخابات ایالتی اخیر در آلمان
دچار ناکامیهایی شده اســت ،اعالم کرده که برای دور بعدی نامزد
صدراعظمی آلمان نخواهد شد و تنها تا سال  ۲۰۲۱بر سر قدرت باقی
خواهد ماند .این تصمیم به این معنی است که حضور رهبری قدرتمند
در لحظهای حساس از دست میرود و این مسئله به دردسرهای جدی
برای احزاب میانهرو میانجامد .این در شــرایطی است که بسیاری از
رأیدهندگان ســنتی حزب دموکرات مسیحی حاال یا جذب حزب
سبزهای آلمان (چپ) شدهاند و یا به احزاب ناسیونالیست راستگرا
پیوستهاند.
پیشبینی نتیجه انتخابات پارلمان اروپایی بســیار سخت است
اما موفقیتی که پوپولیســتها در سراسر قاره اروپا به دست آوردهاند
معنیاش این است که این احزاب در انتخابات اروپایی نیز خوب عمل
ی که در نقاط مختلف اروپا توسط موسسه
خواهند کرد .یک نظرسنج 
ایســتیتوتو کاتانیوی ایتالیا انجام شده ،نشان داده که دو اتحاد غالب
اصلی ذکرشده احتماال ناکامیهای بزرگی را در انتخابات سال ۲۰۱۹
تجربه خواهند کرد .حتی حزب چپ میانه سوسیالیستها احتماال
کمتر از  20درصد آرا را به دست خواهد آورد .در مقابل ،وضع احزاب
ناسیونالیست خوب خواهد بود.
آگاتا گاستیسکا یاکوبوفسکایا پژوهشگر مرکز اصالحات اروپایی
در بروکســل در این خصوص میگوید« :احتمالش زیاد اســت که
پوپولیســتها از اتحادیه اروپا به عنوان سپر بال برای تمام مشکالت
سیاسی که در داخل کشورهایشان دارند استفاده کنند .این درست
همان شــرایطی اســت که در جریان رفراندوم برای خروج انگلیس
از اتحادیه اروپا شــاهدش بودیم ».به اعتقاد او ،کل کمپین انتخابات
اروپایی در سال  ۲۰۱۹مبتنی بر این خواهد بود که امروزه ارزشهای

اگر احزاب ضد اتحادیه اروپا بتوانند در انتخابات سال  ۲۰۱۹عملکرد خوبی را به نمایش بگذارند،
معنیاش این خواهد بود که پارلمان اروپایی دیگر قادر نخواهد بود در مقابل اقدامات ناسیونالیستی
و افراطی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بایستد.

اروپایی و پروژه اتحادیه اروپا کجا قرار دارد و چطور عمل میکند.
بررسی اینکه اروپا چطور به این نقطه رسیده ،اصال دشوار نیست.
یک دهــه بحرانهای مختلف ،تاثیر خود را روی سیاســت در اروپا
گذاشت ه و بنیانهای مطمئن گذشته را لرزان کرد ه است .اول بحران
بدهیها بود که یونان را در مقابل آلمان قرار داد و در کل حوزه یورو
دردسر درست کرد .بعد که این بحران فرو نشست ،قاره اروپا خودش
را با بزرگترین حجم آوارگان از زمان خاتمه جنگ جهانی دوم مواجه
دید .همهپرســی ســال  ۲۰۱۶برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
(برگزیت) هم برگی دیگر در ایــن دفتر بود .ناگهان رویای رهایی از
قوانین اتحادیه اروپا برای برخی کشورهای عضو این اتحادیه به شدت
بزرگ شد و اوج گرفت.
حاال که دو سال از همهپرسی برگزیت میگذرد ،برخی جنبشهای
ناسیونالیست از موضعگیری علنی برای نابود کردن اتحادیه اروپا فاصله
گرفتهاند .احزاب پوپولیست از جمله حزب جبهه ملی مارین لوپن در
فرانسه حاال دارند راجع به کارهای اشتباه اتحادیه اروپا حرف میزنند.
آنها میگوینــد اتحادیه اروپا باعث نابودی حس خودمختاری ملی و
هویت کشــورهای مختلف اروپایی شده ،باعث اتخاد موضعی نرم در
مورد هجوم مهاجران به این قاره شــده و حتی باعث شــده که این
اتحادیه در مقابل کســب و کارهای بزرگ و بازارهای آزاد مثل غالم
حلقهبهگوش عمل کند .حزب دیگری که همین موضع را دارد ،حزب
آزادی هلند اســت که سال گذشته در انتخابات نتوانست رأی بیاورد
اما روی همان ایده مشــابه برگزیــت  -یعنی خروج هلند از اتحادیه
اروپا -متمرکز بوده است .حزب مردم دانمارک که دومین حزب بزرگ
این کشور اســت هم میخواهد در مورد مناسباتش با اتحادیه اروپا
مذاکرات دوبارهای را برگزار کنــد اما حرفی درباره خروج از اتحادیه
اروپا نزده است.
مایکل لی که پیشتر رئیس کمیســیون اروپایی بــوده در این
خصوص میگوید« :جناح راست افراطی حاال دارد خودش را حامی
دولــت رفاه جا میزند و دربــاره مزایایی که باید نصیب مردم طبقه
پایین شود حرف میزند .درست مثل برگزیت ،این مسئله نیز ناشی از
ترکیب مسائل اقتصادی و هویتی است .این شرایط از یک سو نشانه
فرصتطلبی جناح راست است اما در عین حال ،ناکامی احزاب چپ
میانه را در تحقق این اهداف به نمایش میگذارد».
اما در جریان انتخابات عمومی که در سالهای اخیر در اروپا برگزار
شده ،هنوز هم اوضاع کامال به سود احزاب راست افراطی نیست .مثال
انتخاب مجدد مارک روت به نخستوزیری هلند که همراه با شکست
چهره اسالمهراس و اروپاهراس خیرت ویلدرز بود ،نشان داد که هنوز
امیدی برای حفظ سنگر وجود دارد .حتی امانوئل مکرون هم سعی
کرده خود را رهبر سیاســتمداران پیشرو که به دنبال دمیدن انرژی
جدید به اتحادیه اروپا هستند نشان بدهد؛ هرچند که او خودش اخیرا
در داخل فرانسه با معضالت زیادی مواجه شده است.
واکنش اتحادیه اروپا به برگزیت هم کورسوی امیدی برای وفاداران
به این اتحادیه بوده اســت .اقتصاد کشورهای بلوک اتحادیه اروپا به
خاطر همهپرسی برگزیت دچار شوک ناجوری نشد و رشد اقتصادی
اروپا نیز از این بابت کاهش پیدا نکرد .همچنین مانورهای سیاسی ترزا
می نخستوزیر انگلیس برای آنکه متحدانی در میان رهبران اتحادیه
اروپــا برای خودش پیدا کنــد و از این طریق در موضع اتحادیه اروپا
شکاف ایجاد کند ،به نتیجهای نرسید .حتی نظرسنجیها حاکی از آن
است که حمایت از اتحادیه اروپا در میان کشورهای عضو این اتحادیه

دوباره رو به افزایش گذاشته است .درواقع ماجرایی مثل برگزیت که
میتوانست به سناریوی وحشتناکی علیه اتحاد کشورهای اروپایی بدل
شود ،عمال در جهت عکس عمل کرد.
در این میان ،برخی هواداران اتحادیه اروپا اصرار دارند بگویند که
گرفتن
اوضاع آشفته داخلی امروز انگلیس نشاندهنده هزینه دستکم
ِ
ارزشهای اتحاد اروپایی است .اما همین افراد هم باز نمیتوانند ادعا
کنند که تجربه برگزیت باعث خواهد شد احزاب ضد اتحادیه اروپا در
انتخابات اروپایی شکست بخورند .درواقع اگر احزاب ضد اتحادیه اروپا
بتوانند در انتخابات سال  ۲۰۱۹عملکرد خوبی را به نمایش بگذارند،
معنیاش این خواهد بود که پارلمان اروپایی دیگر قادر نخواهد بود در
مقابل اقدامات ناسیونالیستی و افراطی کشورهای عضو اتحادیه اروپا
بایستد و آنها را سرجایشان بنشاند .بنابراین در چنین شرایطی ،اتحاد
اروپا ضرباتی را متحمل خواهد شد و آینده خود را تغییریافته خواهد
دید .از آن مهمتر اینکه موفقیت احتمالی احزاب راستگرای افراطی
در انتخابات پارلمان اروپایی باعث شــوک شدید در فضای سیاسی
غالب کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد شد .حتی سیاستمدارانی
که معموال با حرفها و مواضع مارین لوپن مشــکل دارند ،احتماال با
این حرف او که «انتخابات پارلمان اروپایی در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹
میتواند همهچیز را تغییر دهد» کامال موافقاند.

یک دهه بحرا 
ن
از جمله بحران
بدهیهای یونان،
هجوم آوارگان به
اروپا و برگزیت،
همگیتاثیر خود
را روی سیاست در
اروپا گذاشتهاند و
بنیانهایمطمئن
گذشته را لرزان
کردهاند

ِ
ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا
یک طرفدارِ باقی

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادونه ،دی 1397

159

نمیشود که با همسایههایت در جنگ باشی و
بخواهی با آنها تجارت هم بکنی؛ انجام همزمان
هردوی اینها سخت است

آیندهپژوهی

[ ویژه ] ۲۰۱۹

درهایی که دوبی بست

شیخنشین ثروتمند چطور آینده خودش را به خطر انداخت؟

چرا باید خواند:
دوبی به خاطر مسائل
سیاسی ،راههای
تجارت و آینده را برای
خودش محدود کرد.
این گزارش توضیح
میدهد که تغییر این
وضع چرا بعید است.

160

دوبی ســالهای اخیر اتفاقات زیادی افتاده .همراهی امارات
در ِ
متحده عربی با حکومت عربســتان سعودی باعث شده اموال برخی
ثروتمندان سعودی در دوبی به دست دولت عربستان بیفتد .تجارت
با ایران تحت فشار دولت دونالد ترامپ به شدت کم شده و قطر هم
که توسط امارات متحده عربی و عربستان سعودی تحریم شده .حتی
اعراب کشورهای همسایه که به دوبی میآمدند و به شدت پول خرج
میکردند دیگر مثل سابق نمیآیند و مثل سابق خرج نمیکنند .جای
آنها را گردشگران چینی و هندی گرفتهاند که اصال به اندازه اعراب
خرید نمیکنند .موقعیت دوبی به خاطر جدال جهانی که آمریکا بر
سر تعرفههای تجاری راه انداخته ،بیشتر هم به خطر افتاده.
اما یک موضوع مهم دیگر هم در کار اســت .دوبی در گذشته به
سوئیس منطقه خلیج فارس عمل میکرد؛ جایی که به دور از
عنوان
ِ
مناقشات منطقهای ،میشد در آن سرمایهگذاری و تجارت کرد .اما
دولت امارات متحده عربی با حضور فعال در مناقشاتی مثل یمن و
لیبی و تحریم قطر در کنار عربستان ،این موقعیت خود را از دست داد.
جیم کرین نویسنده کتاب «شهر طال :دوبی و رویای سرمایهداری»
در این خصوص میگوید« :نمیشــود که با همسایههایت در جنگ
باشی و بخواهی با آنها تجارت هم بکنی .انجام همزمان هردوی اینها
سخت است».
نتیجه این وضع چه بوده؟ ساخت و ساز پروژههای عمرانی هنوز
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در دوبی ادامه دارد و جرثقیلها در کارند ،اما هیچکس نمیداند که
این آپارتمانها مشــتری پیدا میکنند یا نه .حتی در مراکز خرید
دوبی هم تعداد فروشگاهها و رستورانهایی که سرشان شلوغ باشد
کم شــده .بســیاری از خارجیها که در دوبی کار میکردند و تاثیر
زیادی روی اقتصاد آن داشتند ،دارند وسایلشان را جمع میکنند و
به کشور خودشان برمیگردند؛ چون هزینه زندگی در دوبی باال رفته
اما درآمدها و کســب و کارها در وضع خوبی به سر نمیبرند .حتی
سود شرکتهای بزرگ مثل خطوط هوایی امارات و امالک عِمار هم
پایین آمده .بازار بورس نیز از ســال  ۲۰۰۸تاکنون بدترین سالش را
تجربه کرده.
از همه بدتر اینکه این وضع قرار است در سال  ۲۰۱۹تداوم داشته
باشد .حتی آنها که در یکی ،دو سال اخیر نمیخواستند زوال اوضاع
دوبی را قبول کنند ،پیشبینی منفی برای دوبی در ســال  ۲۰۱۹را
میپذیرند.
ناهنجاری اوضاع دوبی از ماه آوریل گذشته مشخص شد؛ زمانی
که شیخ محمد بن رشید آل مکتوم جلسهای را با بیش از  ۱۰۰چهره
مهم در عرصه بیزینس در امارات در قصر خود تشــکیل داد .دو گله
مهم صاحبان کسب و کار این بود :دولت دارد هزینهها و مالیاتهای
بیش از اندازهای را از کسب و کارها دریافت میکند و در عین حال،
قوانین ســختگیرانهتری را در مورد ویزای کار اتباع خارجی به کار
گرفته و هردوی اینها دارد شرایط را سخت میکند .اما از آن موقع به
بعد ،گشایش خاصی در کار آنها ایجاد نشده و قرار نیست که در سال
 ۲۰۱۹نیز این مشکالت حل شوند.
مســئله سیاســت هم به شــدت به تجارت در دوبی لطمه زده
و نشــانهای از حل و فصل این موضوع نیز دیده نمیشــود .یکی از
شوکهای بزرگی که در حوزه خلیج فارس رخ داد این بود که دولت
امارات متحده عربی بعــد از ماجرای تحریمکردن قطر به اتباع این
کشور دستور داد که خاک امارات را ترک کنند .این شرایط به خودی
خود بد بود ،اما بدتر هم شد چون کشورهای دیگر هم مجبور بودند
در این مورد از یک طرف جانبداری کنند و این مسئله به اعتماد و
تجارت در منطقه به شدت ضربه زد.
همراهی گسترده امارات با عربستان سعودی فقط محدود به اعمال
فشار بر کشورهایی مثل ایران یا قطر نبود؛ بلکه اموال اتباع عربستان
ســعودی در امارات را هم هدف گرفت .زمانی که محمد بن سلمان
ولیعهد عربســتان فشار بر ثروتمندان عربستانی را به بهانه مبارزه با
فساد شروع کرد ،بانک مرکزی امارات متحده عربی از تمام موسسات
مالی کشور خواست که اطالعات کامل در مورد اموال این افراد را ارائه
بدهند و درنهایت هم حکومت بن ســلمان از همین اطالعات برای
توقیف اموال ثروتمندان عربستانی استفاده کرد .فشارهای سیاسی
عربستان بر امارات در سال  ۲۰۱۹نیز به همین سیاق ادامه خواهد
داشت.
یک مسئله دیگر در مورد شرایط دوبی در سال آینده میالدی هم
به مسئله افزایش هزینه زندگی مربوط میشود که هم باعث خروج
نیروی کار متخصص خارجی از دوبی شــده و هم اشــتغال را دچار
الشاند که هزینههای خود را کاهش
مشکل کرده .شــرکتها در ت 
بدهنــد و بنابراین نیروی جدید نمیگیرند و حتی نیروهای قبلی را
تعدیل میکنند .بعید است که این وضعیت نیز در سال  ۲۰۱۹تغییر
کند .تنها امید دوبی به دو ســال بعد و اکسپوی جهانی سال ۲۰۲۰
است که تا آن زمان هم هنوز راه باقی مانده است.

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

از صعود تا سقوط
اقتصاد امریکا به لحاظ سالمت در وضعیت بسیار خوبی به سر میبرد اما دو فاکتو ِر سرمایهگذاری و
بررسی دقیق این دو عامل مهم در رشد اقتصادی نشان
تجارت چیزهای دیگری را نشان میدهد.
ِ
میدهد باید به وضعیت اقتصاد امریکا بدبین بود و ویرانی بسیار محتمل است.

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

حمله به امریکا
حملههای تروریستی در داخل یک کشور همیشه میتواند نوعی شوک روحی و روانی به مردم آن کشور وارد کند و در برخی موارد نیز مردم را نسبت به توانایی دولت برای حفظ
ثبات ناامید کند .امریکا یکی از کشورهایی است که در آن حملههای تروریستی افزایش پیدا کرده و اکنون شاید دونالد ترامپ به عنوان رئیسجمهوریِ این کشور به طور مستقیم
مسئول این اتفاقات نباشد اما حتماً میتواند با زبانی مردم را آرام کند و باید این کار را انجام بدهد؛ کاری که ظاهرا ً از آن امتناع میکند.
اینها روزهای خوب ماست؛ امریکا ،حملههای تروریستی ،بر اساس نوع
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هرم سنی در سه کشور
وضعیت سنی در کشورهای مختلف جزو مواردی است که در اوضاع و احوال یک کشور بیشترین تأثیر را دارد .از اقتصاد گرفته تا سیاست ،همه این موارد به وضعیت سنوسال
افراد در یک جامعه بستگی دارد .اکونومیست سه کشور را در این زمینه مقایسه کرده :اندونزی ،امریکا و آلمان .کشورهایی که افراد جوانتری به عنوان نیروی کار دارند قطعاً بهتر
میتوانند در مسیر رشد و تکامل اقتصادی گام بردارند.
خط جوانی؛ جمعیت بر اساس سن و جنس ،درصد از کل2018 ،
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آماده نبرد

جهان خاکستری میشود

تحریمهایی که مدتها بود امریکا با آن ایران را تهدید میکرد باالخره از راه رسید .در
این بین صنعت نفت مهمترین مسئله است .در دعوای سیاسی میان ایران و امریکا،
چه بر سر نفت میآید؟ دنیای نفت چطور کمبود نفت ایران را جبران میکند؟ آیا
اروپا میتواند ایران را به نوعی از این مخمصه نجات بدهد؟ تجربه ثابت کرده که ایران
باالخره راهی برای حفظ مشتریان خود پیدا خواهد کرد و باالخره این مشتریان را
برای خود نگه خواهد داشت .حال باید دید این بار چه میکند.

جمعیت جهان به مرور در حال پیر شــدن اســت اما آهنگ پیر شدن در برخی از
کشورها تندتر از سایر نقاط جهان است .همین امر نیز میتواند معضالت و مشکالتی
برای مردم آن کشــور ایجاد کند .برای مثال آهنگ افزایش ســن در ویتنام بسیار
باالست و به همین خاطر اکونومیست آن را به طور ویژه مورد بررسی قرار دادهاست.
این کهولت سن نسبت به سایر نقاط و نسبت به میانگین جهانی بسیار باالست و
میتواند مشکالتی را ایجاد کند.

اقداماتی برای نفت خام

پیری زودتر از موعد

ایران؛ صادرات نفت خام براساس مقصد /بشکه در روز ،میلیون

نرخ وابستگی سن پیری ،پیشبینی
افراد باالی 64سال در ازای هر 100نفر بین  15تا 64ساله

آفریقا
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ماجرای نفت خام

کدام کشورها مهاجرپذیرند؟

عربســتان سعودی این روزها در معرض بزرگترین آزمون قرار دارد .حاال که نفت
ایران تحریم شده ،این کشور سعی دارد بازارهای جهانی را با نفت خود سیر کند .در
واقع این کشور میخواهد تمام تالش خود را به کار بگیرد تا با تولید اضافی نفت،
جای خالی نفت ایران را بگیرد و صاحب بازار بادآورده نفت ایران شود .اما آیا در این
بازی موفق خواهد شد؟ فعال که نفت خام به معضلی بزرگ تبدیل شده و همه سعی
دارند به نوعی جای نفت ایران را بگیرند.

اروپاییها از هجوم بیامان مهاجران بسیار نالیدهاند .آنها بهویژه از زمان جنگ سوریه
و هجوم مهاجران سوری بارها کمیتههایی برای حل بحران مهاجرپذیریِ قاره سبز
تشکیل دادهاند .اما بررسیها نشان میدهد اروپا آنقدر هم مهاجرپذیر نیست .برخی
کشــورها نظیر استرالیا و امریکا نسبت به سایر کشــورها و به طور ویژه نسبت به
اروپاییها همیشه مهاجران بیشــتری را به دل خود راه دادهاند .این مهاجران نیز
توانستهاند به عنوان نیروی کار در خدمت آنها باشند.

براییکبشکهبیشتر

سرزمین موعود

تغییر در صادرات نفت خام ،آوریل تا سپتامبر 2018

مهاجران بینالمللی ،درصد از کل جمعیت
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کشیدن نتفلیکس انجام داده سرمایهگذاری در بخش تکنولوژی است؛ امری که در آن از نتفلیکس عقب
 Hبرای به چالش
یکی از مهمترین کارهایی که  BO
بوده و هنوز هم عقب است .اکنون این  HBOجدیدی که در راه است ،چیزهای زیادی برای نمایش دادن دارد .رشد آن الکپشتوار بوده اما به هر حال رشد
کردهاست .برگ برنده  HBOرا که همان سریال «بازی تاجوتخت» است هم نباید نادیده گرفت.

[ کســبوکار و دنیای دیجیتال ]

بازی تلفنها

شبکه  HBOخودش را برای به چالش کشیدن نتفلیکس در زمینه ویدئو مهیا میکند

چرا باید خواند:
نتفلیکسیکشرکت
جهانی فعال در حوزه
رسانه است که با
بزرگترینپخشکننده
شبکههایتلویزیونی
کابلی یعنی HBOرقابت
میکند .حاال HBO
تصمیمگرفتهبایک
سرمایهگذاری کالن در
حوزه فناوری خودش را
به پای رقیبش برساند،
اما آیا موفق خواهد شد؟

اواخر سال  2012موقع پخش «خانه پوشالی» تد ساراندوس مدیر بخش
محتوایی نتفلیکس گفت« :هدف ما این است که  HBOباشیم اما سریعتر
از خو ِد  .»HBOدر آن زمان تعداد بسیار کمی حرف او را جدی گرفتند .به
هر حال  HBOیک برند شناختهشده جهانی بود و بزرگترین برنامههای
تلویزیونی را در اختیار داشــت از جمله «بازی تــاج و تخت» .با این همه
نتفلیکس از  HBOپیشی گرفت .این شبکه پول زیادی صرف برنامهها کرد؛
برنامههایی که جایزه امی را دریافت کردهبودند و موفق هم شد .با این همه
 HBOهیچوقت تالش نکرد نتفلیکس باشد .این شرکت همیشه به دنبال
فروش آن
منافع از طریق رشد بود و در نهایت مسئوالن این شرکت به گزینه ِ
رسیدند .ناگفته نماند که  HBOبه سودهای حاشیهای کالنی دست مییافت
که حسرتبرانگیز بود .اما باز هم در بسیاری از زمینهها ریسک نمیکرد و
با نتفلیکس درگیر نمیشد .حاال
بعد از گذشت چند سال  HBOبه
فکر پاتک زدن به ِ
تک نتفلیکس
افتادهاست؛ این شرکت میخواهد با
غول تلفنی مبارزه کند .شبکههایی
هستند که ماهانه 2میلیارد کاربر
دارنــد و  HBOمیخواهد با آنها
نیز رقابت کند .آمار نشان میدهد
نتفلیکس روزانه 2ساعت از بازدید
را به خودش اختصاص دادهاست .این شرکت از تکنولوژیهای روز نیز بهره
میگیرد تا کار خود را بهتر ارائه کند .شرکتهای تلفنی به دنبال این هستند
که کاربران همهچیز را یعنی فیلمها را هم از طریق گوشیهای تلفن همراه
خود ببینند .البته  HBOخیلی هم از نتفلیکس عقب نیست100 .میلیون
نفر در سرتاســر جهان از این شبکه استفاده میکنند که 40میلیون نفر از
آنها در امریکا هستند .نتفلیکس 60میلیون کاربر در امریکا و 137میلیون
کاربر در جهان دارد .البته مشــتریان هر دو شبکه تفاوتهای اندکی نیز با
کشیدن
یکدیگر دارند .یکی از مهمترین کارهایی که  HBOبرای به چالش
ِ

نتفلیکس انجام داده ســرمایهگذاری در بخش تکنولوژی است؛ امری که
در آن از نتفلیکس عقب بوده و هنوز هم عقب اســت .اکنون این HBO
جدیدی که در راه اســت ،چیزهای زیادی برای نمایش دادن دارد .رشد آن
الکپشــتوار بوده اما به هر حال رشد کردهاست .برگ برنده  HBOرا که
همان سریال «بازی تاجوتخت» است هم نباید نادیده گرفت.
JJتولد دوباره
مهمترین نکته این اســت که به هر حال  HBOتالشی ندارد نتفلیکس
بشود ،چیزی که مدیر نتفلیکس هدف خود قرار داده بود« :تبدیل شدن به
یک  HBOاما از نوع سریعتر و تیزتر از آن!» نتفلیکس این توان را پیدا کرده
که محصوالت خود را در حجم باالیی به فروش برساند .یکی از روشهایش
نیز شخصیســازی بــوده ،این هم
کاری اســت کــه  HBOروی آن
تمرکز نمیکند .در هر صورت HBO
چــارهای جز به چالش کشــیدن
نتفلیکس ندارد تــا بتواند حیات
خودش را حفــظ کند .در واقع این
شرکت باید خودش را در معرض این
چالش قرار بدهد .مسئله این است
که آیا  HBOخودش هیچ تالشــی
برای این امر نشان میدهد .قطعاً سرمایهگذاری در بخش تکنولوژی میتواند
کشیدن غول نتفلیکس کافی است؟
مفید و موثر باشد؛ اما آیا برای به چالش
ِ
کاری که  HBOباید انجام بدهد به ظاهر یعنی در گفتن ،ســاده به نظر
میرسد اما در عمل کاری بسیار دشوار است .برخی از تحلیلگران میگویند
این کار مانند تولد یک بچه است؛ گویی  HBOدوباره بخواهد متولد بشود؛ باید
همهچیز را بازسازی کند .به هر حال این تغییر و تحولی است که اکنون انتظار
انجا ِم آن میرود چرا که اگر انجام نشود در نهایت منجر به شکست HBOدر
برابر نتفلیکس خواهد شد.

[ کسبوکار و معلولیت ]

بهبود با طراحی

شرکتها میتوانند کاری کنند که کارکنان معلول آنها شرایط بهتری داشته باشند

تا قبل از سال  2016هیروکی تاکوشی به سختیهای یک نفر با ویلچر فکر نکردهبود.
اما وقتی خودش تصادف کرد و فلج شد تازه متوجه سختیهای این ماجرا شد و به فکر
فرو رفت .او سه ماه در بیمارستان بود اما بقیه عمرش را باید به عنوان فردی با معلولیت
در جامعه کار و فعالیت میکرد .محیط کارش بزرگترین چالش برای او شدهبود .در
نهایت او به فکر دفتری افتاد که بتواند با ویلچرش وارد آن بشود ،وسیلهاش را جایی
پارک کند ،پشت میزش مستقر و مشغول به کار شود .تنها 35درصد از افراد معلول در
امریکا شرایط کار کردن در یک شرکت را دارند؛ بقیه صرفاً به خاطر معلولیت نمیتوانند
مشغول به کار بشوند .این یعنی محیطهای کاری نیاز به طراحیهای جدیدی دارد که
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افراد معلول نیز بتوانند از آنها بهره بگیرند .به همین خاطر است که اکنون این مقوله
یعنی مقوله معلولیت وارد مبحث طراحی شــده و در طراحی هر ساختمانی بهویژه
ساختمانهای اداری و کاری ،این مسئله را در نظر میگیرند .در امریکا حتی یکی از
خطوط هواپیمایی فضایی را فراهم کرده تا دو خلبان معلول بتوانند در این محیط کار
کنند .شاید در ابتدا همه انتظار تصادفها و مشکالت بزرگ را داشتند اما به مرور به این
افراد اطمینان کردند و فضا را طوری برای آنها طراحی کردند که بتوانند از آن بهره
بگیرند .اکنون طراحی محیط کار را بهبود میبخشند تا افراد معلول هم بتوانند از فضا
نهایت بهره را ببرند و به کار خود مشغول شوند.

برخی اقتصاددانها نگران اقتصاد امریکا هستند و میگویند این وضعیت ادامه پیدا نخواهد کرد .از نگاه آنها اقتصاد به صورت موقتی تکان خوردهاست .دونالد ترامپ
رئیسجمهوری امریکا با کاهش مالیات موفق شده به صورت موقتی این وضعیت را در امریکا ایجاد کند .هرچند اکنون وضعیت خوب به نظر میرسد اما تداومی نخواهد داشت
و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ،همیشگی نخواهد بود .رشدی که برای اقتصاد امریکا تا پایان سال  2018انتظار میرود 0.6 ،تا 0.8درصد است.

[ اقتصاد امریکا ]

آنچه در صعود است

دادههای قوی از رشد اقتصادی میتواند کاهش احتمالی را پنهان کند

بازارهای مالی در هفتههای اخیر وضعیت پرنوســانی
چرا باید خواند:
داشــتهاند و در اکثر موارد نیز ســقوط کردهاند ،مثل
اقتصاد امریکا به
شاخص  S&P500که در ماه اکتبر کاهش 7.3درصدی
لحاظ سالمت در
را تجربه کرد .با اینهمه خو ِد اقتصاد امریکا به نظر سالم
وضعیتبسیارخوبی
و تندرست میآید .دادههایی که در روز  26اکتبر منتشر
به سر میبرد اما دو
شد رشــد اقتصادی 3.5درصدی را نشان میداد که با
فاکتو ِر سرمایهگذاری
نرخ ساالنه در سهماهه سوم سال  2018به نظر معقول
و تجارت چیزهای
و خوب میآید .از آنجــا که ماههای پیش وضعیت به
دیگری را نشان
این خوبی نبود اکثر اقتصاددانها انتظار کاهش رشــد
میدهد .بررسیِ دقیق
اقتصادی داشــتند و به همین خاطر این دادهها بیشتر
این دو عامل مهم
آنها را غافلگیر کرد .از بحران بزرگ مالی به بعد امریکا
در رشد اقتصادی
فقط دو بار موفق شده در سال  2014به طور متناوب
نشان میدهد باید
رشد اقتصادی را تجربه کند .اکنون که دوباره این اتفاق
به وضعیت اقتصاد
افتاده ،این پرسش مطرح شده که آیا این وضعیت تداوم
امریکا بدبین بود و
ویرانیبسیارمحتمل
خواهد داشت؟
است.
برخی اقتصاددانها نگران اقتصاد امریکا هســتند و
میگویند ایــن وضعیت ادامه پیدا نخواهد کرد .از نگاه
آنها اقتصاد به صورت موقتی تکان خوردهاست .دونالد
ترامپ رئیسجمهوری امریکا با کاهش مالیات موفق شده به صورت موقتی این وضعیت
را در امریکا ایجاد کند .هرچند اکنون وضعیت خوب به نظر میرسد اما تداومی نخواهد
داشت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ،همیشگی نخواهد بود .رشدی که برای اقتصاد امریکا
تا پایان سال  2018انتظار میرود 0.6 ،تا 0.8درصد است .اما تأثیر کاری که ترامپ کرده
تا پایان سال  2019از میان میرود و در نهایت این رشد به 0.3درصد خواهد رسید .اینها
همه برآوردهایی اســت که از اقتصاد امریکا در این روزها میشود .اکثر کسانی که رشد
اقتصادی را پیشبینی میکنند انتظار دارند امریکا خیلی زود به رشد اقتصادی 2درصد
بازگردد .در آن زمان تأثیر کاهش مالیات نیز تضعیف شدهاست.
البتــه برخی افراد خوشبین بر این باورند که کاهش مالیات همینطور تأثیر مثبت
خواهد داشــت و تأثیر آن نیز پایدار خواهد بود .در نتیجه باید انتظار رشــد اقتصادی و
سرمایهگذاریهای بیشتر در امریکا داشتهباشیم .البته جمعیتی که پیر میشود خودش
میتواند یک نقطهضعف برای اقتصاد ایجاد کند .بهویژه در شرایطی که اقتصاد پویاست و به
نیروی کار نیاز دارد ،جمعیت پیر به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد .همین امر باعث میشود
تمامی خوبیها نیز ناگهان به بدی تبدیل شود.
در نگاه نخســت دادههایی که از رشد اقتصادی منتشر میشود هیچ ارتباطی به این
بحث ندارد و نمیتواند به ماجرا کمک کند .در نیمه نخست سال  2018کاهش مالیات

بر درآمدهای شخصی تأثیر گذاشت و باعث شد میزان آن از سهم تولید ناخالص داخلی
بیشتر شود .این میزان نیست به مدت زمان مشابه در سال  2017نیز بسیار بیشتر بود.
در نهایت همه این عوامل دست به دست هم داد و رشد اقتصادی امریکا را به 3.5درصد
رساند .دولت در این ماجرا هزینه بسیاری کرده و بررسیها نشان میدهد از سال 2010
داخلی حقیقی تالش
تاکنون سابقه نداشته دولت تا این اندازه برای افزایش تولید ناخالص
ِ
کند.
JJدالیل قانعکننده برای بدبینی
با همه این احواالت ،اگر کمی دقیقتر به اقتصاد امریکا نگاه کنیم دالیل قانعکنندهای
اصلی رشــد را در نظر بگیرید :سرمایهگذاری
برای بدبینی پیدا خواهیم کرد .دو عنصر
ِ
و تجارت .بررسیها نشــان میدهد سرمایهگذاریهایی که مربوط به خو ِد امریکا نبوده
کاهش بسیار شدیدی داشته و با ضعف بســیاری همراه بودهاست .در حالیکه اگر این
نوع از ســرمایهگذاری وجود داشــت میتوانست برای اقتصاد بســیار مفید باشد .تنها
12درصد از  116کســبوکار مورد بررسی اعالم کردهاند در واکنش به کاهش مالیات،
ســرمایهگذاریهای خود را افزایش دادهاند .این ضعف بسیار شدیدی است که میتواند
ضربههای محکمی به اقتصاد وارد کند .سرمایهگذاری به زمان برای برنامهریزی نیاز دارد.
کاهش مالیات ترامپ این فرصت را به وجود نمیآورد .و اگر کمی دقیقتر به این ماجرا
نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که عالیم بسیار کمی از بهبود نیز وجود دارد؛ یعنی شرایط
احتماالً نهتنها بهتر نخواهد شد بلکه بدتر نیز خواهد شد.
مشــکالت احتمالی در بخش مسکن نیز وجود دارد .سرمایهگذاریِهای شخصی در
بخش مسکن کاهش بسیار شدیدی داشتهاست .زمینها گرانتر شده و سرمایهگذاریها
در این بخش سختتر .کاهش نیروی کار مهاجر نیز باعث شده ساختوساز کمتر شود؛
بهعالوه هزینه ساختوساز نیز باال رفتهاست .همه اینها عالیم و نشانههای منفی در دنیای
اقتصاد امریکا به شمار میآید .در این بین بحث جنگ تجاری آقای ترامپ با چین نیز به
میان آمدهاست .یکی از مهمترین شاخصهها که تجارت است ،به خاطر لجبازیهای ترامپ
تحت تأثیر منفی قرار گرفتهاست .فروش بسیاری از محصوالت نظیر سویا روند معکوس
گرفتهاست .کسبوکارها متوقف شدهاند و تجارت آنطور که باید جان ندارد .تعرفههای
کاالهای چینی خودش داســتانی برای اقتصاد امریکا ساختهاست .نگرانیها هم از بابت
تجارت و هم از بابت سرمایهگذاری کام ً
ال درست و بهجاست.
اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند ،تنها تکیه اقتصاد امریکا بر مصرفگرایی
خواهد بود که خودش میتواند به نقطهای آسیبزننده تبدیل شود .وضعیت اشتغال هم
هرچند در حال حاضر خوب به نظر میرسد اما به صورت کلی نامناسب است .به هر حال
اقتصاد امریکا روی هوا پیش میرود و امکان اینکه سقوط کند بسیار زیاد است .این امری
است که سیاستگذاران اقتصادی باید به آن توجه داشتهباشند.
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روز  26اکتبر امسال بود که ویرال آکاریا به عنوان رئیس کل بانک مرکزی هند از دعوایی میان این بانک با دولت هند سخن به میان آورد .سخنانی که جرقه
آتشی بزرگ را زد .صحبت اصلی آقای آکاریا این بود که اگر دولتی به استقالل بانک مرکزی احترام نگذارد و به عبارتی به این نهاد استقالل کافی ندهد ،دیر یا
زود مشکالت مالی در بازار ایجاد خواهد کرد.

[ نظام مالی هند ]

جنگشعله

بانک مرکزی هند در معرض آزمون بزرگی برای استقالل قرار دارد
چرا باید خواند:
رشد اقتصادی هند
خوب است اما این
رشد نشاندهنده
حال خوش اقتصادی
این کشور نیست .در
حالیکه طبق آمار رشد
اقتصادی ساالنه این
کشور 8.2درصد است
روپیه از ابتدای سال
12.5درصد در برابر دالر
کاهش ارزش داشته؛ در
این بین بانک مرکزی
برای استقالل خود در
زمینه سیاستهایپولی
مبارزه میکند .چقدر
حق با بانک مرکزی
است؟
بسیاری از شاخصهای
اقتصادی در مسیری
اشتباهی پیش میروند
و میتوانند مشکالت و
بحرانهایی را ایجاد کنند.
کسری بودجه دولت
مرکزی نیز اخیر ًا بسیار باال
رفتهاست .همه اینها باعث
شده دولت تمایل به مداخله
پیدا کند .در این بین کاهش
ارزش روپیه مهمترین
مشکلی است که دولت با آن
دستوپنجه نرم میکند.

اهالی بانک مرکزی معموالً آتشینمزاج و مهیج نیستند .اما در هند
چنین اتفاقی افتاد؛ روز  26اکتبر امســال بود که ویرال آکاریا به عنوان
رئیس کل بانک مرکزی هنــد از دعوایی میان این بانک با دولت هند
سخن به میان آورد .سخنانی که جرقه آتشی بزرگ را زد .صحبت اصلی
آقای آکاریا این بود که اگر دولتی به استقالل بانک مرکزی احترام نگذارد
و به عبارتی به این نهاد استقالل کافی ندهد ،دیر یا زود مشکالت مالی
در بازار ایجاد خواهد کرد .او از آتشــی سخن گفت که دولت با این کار
در دنیای مالی یک کشور شعلهور خواهد کرد .در نتیجه درخواست کرد
که دولت به استقالل این نهاد احترام بگذارد .سخنان او به وضوح نشان
میداد که جنگی برای استقالل میان این بانک و دولت وجود دارد .آرون
جتلی وزیر اقتصاد و دارایی هند این سخنان را سرآغاز یک نبرد تنبهتن
با دولت دانستهاست .او این حرفها را فراخوانی برای یک جنگ تمامعیار
اعالم کرده و گفتهاســت« :مفهوم ملت هند باالتر از هر نهادی است».
او این ســخنان را یک روز پس از صحبتهای آکاریا کردهاست .آنها
همچنین از قوانینی بهره گرفتند که به آنها اجازه میدهد به رئیس این
بانک دستور بدهند و از این طریق تالش کردهاند قدرت خود را در برابر
بانک مرکزی به نمایش بگذارند .البته برخی گفتهاند که مقامات هندی
قدری کوتاه آمدهاند .اما به صورت کلی این دعوا به وجود آمدهاست.
ظاهرا ً این دعوا مدتهاست به صورت خصوصی مطرح بوده و مقامات
نیز پشت پرده با یکدیگر درگیریهایی داشتهاند اما حاال این دعوا شکلی
عمومی به خودش گرفتهاست .سه سال پیش نیز وقتی تورم دورقمی
شده بود مشابه این دعواها میان دولت و بانک مرکزی درگرفت .بحث
اصلی نیز همیشه بر سر سیاست پولی و نرخ بهره است .تورم نیز در این
میان یک هدف در نظر گرفته میشود .اکنون ظاهرا ً دولت واقعاً تمایل به
مداخله دارد .بسیاری از شاخصهای اقتصادی در مسیری اشتباهی پیش
میروند و میتوانند مشکالت و بحرانهایی را ایجاد کنند .کسری بودجه
دولت مرکزی نیز اخیرا ً بسیار باال رفتهاست .همه اینها باعث شده دولت
تمایــل به مداخله پیدا کند .در این بین کاهش ارزش روپیه مهمترین

مشکلی اســت که دولت با آن دستوپنجه نرم میکند .روپیه یکی از
بدترین ارزهای جهانی در سال جاری بودهاست .طبق آمار از ژانویه یعنی
از ابتدای ســال  2018تا اکتبر ارزش روپیــه در برابر دالر 12.5درصد
کاهش یافتهاست .این در حالی است که انتظار میرفت روپیه روند بهبود
را طی کند اما حاال روند نزول ارزش را در پیش گرفتهاست.
JJدر جستوجوی استقالل
وضعیت اعتبارها هم چندان مساعد نیست .دلیل اصلی هم به قوانین
بانکی مربوط میشود .یعنی مسئلهای است که به صورت مستقیم به
خــو ِد بانکها ارتباط دارد .در ایــن زمینه وضعیت بانکهای دولتی با
بانکهای خصوصی هم متفاوت است .همه این شواهد نشان میدهد
که باید اقداماتی سریع در دستور کار قرار بگیرد .بانکها دیگر نمیتوانند
برای مواردی نظیر زیرســاختها به درســتی وام بدهند و در نتیجه
اعتبارات با مشکالت جدی مواجه شدهاست .دولت و بسیاری از اهالی
کسبوکار انتظار دارند بانک مرکزی همه این نقایص را جبران کند .بانک
مرکزی هم در مقابل استقاللش را میخواهد تا بتواند مطابق با خواست و
میل خود نسبت به این مسائل واکنش نشان بدهد .برخی میگویند بانک
دادن
مرکزی باید نرخ بهره را کاهش بدهد .برخی هم میگویند شیوه ِ
تســهیالت باید تغییر کند .با وجود همه این مشکالت رشد اقتصادی
هند ساالنه 8.2درصد است .این رشد فراتر از حد انتظار برای یک کشور
است .مواردی نیز رخ داده که این رشد را تحت تأثیر خود قرار دادهاست.
به هر حال اکنون چون بحث ارزش پول ،نرخ بهره و نرخ تورم در میان
اســت و همه اینها به سیاستهای پولی مربوط میشود همه از بانک
مرکزی توقع دارند اوضاع را سامان ببخشد اما دولت در عینحال تمایل
به مداخله دارد .بانک مرکزی هند میخواهد در وهله نخســت دست
دولت را از این بازیها قیچی کند و بعد خودش برای سیاستهای پولی
این کشور تصمیم بگیرد .امری که بعید به نظر میرسد دولت مداخلهگ ِر
هند به این راحتی با آن کنار بیاید.
ارزی خارجی
شمعی برافروز ،هند؛ ذخایر ِ
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دولت از ماه مارس دخالتهایی داشته که در کار تنسنت خلل ایجاد کرده اما قول داده به زودی دست از این مداخلهگریها بردارد؛ اگر این اتفاق رخ بدهد میتوان انتظار
داشت که وضعیت برای این شرکت نیز بهبود پیدا کند .برخی از تحلیلگران میگویند تنسنت تا نیمه سال  2019با مشکالتی مواجه خواهد بود .البته دولت در آینده باز هم
دخالتهایی خواهد داشت .مث ً
ال از حاال اعالم کرده در زمینه بازیها به زودی محدودیتهایی را اِعمال خواهد کرد.

[ غولهای چینی ]

زلزله در راه است
غول اینترنتی چینی با کسبوکاری پس از
سال سخت ،همهچیز را تغییر میدهد
یک
ِ
«چه کسی در حال کشتن تنسنت است؟» این عنوان یک مقاله چینی
در مجلهای درباره کسبوکار بود .کسانیکه در ویچت ،شبکههای اجتماعی
و ســایر بخشهای خدمات پرداخت فعالیت دارند بــه خوبی میدانند که
این غول فناوری چینی ،قصه دیگــری دارد« :این عنوان برای مقاله ،حاوی
اطالعات اشتباه و گمراهکننده است ».ظاهرا ً شرکت تنسنت به عنوان غول
فناوری چینی از ماه آوریل تاکنون تغییراتی داشتهاست .خدمات آن به خاطر
دســتکاریهای دولتی دچار مشکالتی شدهاست .به همین خاطر است که
عنوان این مقاله را نمیتوان آنقدر هم جدی گرفت.
به نظر میرســد تنسنت با نزدیک شدن به بیستمین سالگرد حساس
شــدهبود .سهام آن که از سال  2004در هنگکنگ معامله میشد ،در سال
 2018سقوط 28درصدی داشتهاست .امسال این شرکت نخستین شرکت
آسیایی شناخته شــد که ارزش نیمتریلیون دالر داشــته و از ژانویه رکورد
537میلیارد دالر را پشــت سر گذاشتهاست .از آن زمان به بعد ارزش سهام
آن 218میلیارد دالر ریزش کردهاست .این میزان برابر با ضرر بوئینگ یا اینتل
چینی فعال در حوزه اینترنت بدتر از تنسنت
است .سهم دیگر شرکتهای
ِ
بودهاست .برای مثال شــرکتهای فعال در حوزه بازی سقوطی شدیدتر را
تجربه کرد هاند.
نخستین باری که این شرکت چنین ضرری را تجربه کرد ،حدود 13سال
پیش بود .در آن زمان سه ماه پشت سر هم سهامش سقوط کرد .در آن زمان
برخی قوانین دست این شرکت را از بازیهای ویدئویی کوتاه میکرد .حاال هم
سروکله شرکتهای اینترنتی بزرگی پیدا شده که میتوانند رقبای تنسنت
باشند .به هر حال این شرکت بیش از دوپنج ِم درآمد خود را از راه بازیهای
ویدئویی
ویدئویی به دست میآورد .در آخرین فعالیت خود نیز به بازیهای
ِ
موبایلی پناه آوردهاســت .حاال عرصه بازیهای رایانهای به جایی برای رقابت
تبدیل شدهاســت .البته شرکت تنسنت مشکالت مالی و پولی هم دارد که
تهایش میشود.
مانع فعالی 

بازگشتهای نه چندان شاد

چرا باید خواند:
تنسنت یکی از مهمترین
غولهای عرصه فناوری
در چین و در دنیا به
شمار میآید .اخیراً
سهام این شرکت ریزش
کرده و سرمایهگذاران
با تردید در این شرکت
سرمایهگذاری میکنند.
در این گزارش ببینید
قوانین دولتی چطور
میتواند عاملی زیانده
برای یک شرکت باشد.
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JJاختالالت دولتی
دولت از ماه مارس دخالتهایی داشــته که در کار تنسنت خلل ایجاد
کرده اما قول داده به زودی دست از این مداخلهگریها بردارد؛ اگر این اتفاق
رخ بدهد میتوان انتظار داشت که وضعیت برای این شرکت نیز بهبود پیدا
کند .برخی از تحلیلگران میگویند تنسنت تا نیمه سال  2019با مشکالتی
مواجه خواهد بود .البته دولت در آینده باز هم دخالتهایی خواهد داشت .مث ًال
از حاال اعالم کرده در زمینه بازیها به زودی محدودیتهایی را ا ِعمال خواهد
کرد .اینها به مسائل اصلی حزب کمونیست چین تبدیل شده؛ تا در هر چیزی
کردن جوانها را هم در نظر
اعمال محدودیت کند .آنها حتی ساعت بازی
ِ

گرفتهاند و سعی دارند محدودیتهایی را برای آن در نظر بگیرند .تنسنت هم
ناگزیر به این کار است .این شرکت برای گیمرها یا همان کسانی که سرگرم
بازیهای ویدئویی و رایانهای میشــوند ،محدودیت زمانی قرار دادهاست .در
نتیجه باید سیستمی را برای این مسئله در نظر بگیرد.
بازیهای آنالین در چین کمی سقوط را تجربه کردهاست .در این زمینه
فقط قانونگذاران هستند که آماج سرزنشها قرار میگیرند .در این شرایط
احتماالً کاربران از برخی شرکتها که قوانین را دنبال میکنند نظیر تنسنت
دوری میکنند اما به جای آن ســراغ شــرکتهایی میروند که قوانین را به
درســتی دنبال نمیکنند .مث ًال کســانیکه این روزها سرگرم بازی «افتخار
پادشاهان» هستند ،از کانالهای دیگری به این بازی دسترسی پیدا کردهاند و
بازی میکنند .آنها حتی نیازی نیست پول زیادی هم بابت این بازی پرداخت
کنند .به راحتی سرگرم بازی میشوند بدون اینکه پول زیادی پرداخت کنند.
همه مسائلی که یک شرکت را درگیر میکند بیش از همه سرمایهگذاران
را مشغول خود میکند .آن دسته از سرمایهگذاران که بدبین نیز هستند ،قطعاً
وقتی شاهد مشکالت باشند ،تصمیم میگیرند در جای دیگری سرمایهگذاری
کنند .به هر حال بازیها جزو اساســیترین بخشهای یک شرکت هستند.
سرمایهگذاران در غولهایی نظیر تنسنت نیز این مسئله را در نظر میگیرند
و نسبت به آن تصمیمگیری میکنند .به هر حال سرمایهگذاران حق دارند
نسبت به برخی مسائل نگرانی داشته باشند .به صورت کلی تنسنت احتماالً
تا پایان امسال و تا نیمه سال بعد همین وضعیت را ادامه خواهد داد .بعد هم
باید دید چه اتفاقی برای این شرکت رخ خواهد داد.

نخستین باری که تنسنت
ضرری بزرگ را تجربه کرد،
حدود 13سال پیش بود .در
آن زمان سه ماه پشت سر
هم سهامش سقوط کرد .در
آن زمان برخی قوانین دست
این شرکت را از بازیهای
ویدئویی کوتاه میکرد .حاال
هم سروکله شرکتهای
اینترنتی بزرگی پیدا شده
که میتوانند رقبای تنسنت
باشند .به هر حال این
ِ
دوپنجم
شرکت بیش از
درآمد خود را از راه بازیهای
ویدئویی به دست میآورد.
در آخرین فعالیت خود نیز به
ویدئویی موبایلی
بازیهای
ِ
پناه آوردهاست
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یکی از نظرسنجیها به نام ایپسوس نشان میدهد 38درصد از مردم کنیا حتی نمیدانند نام رئیسجمهوری
امریکا چیست در نتیجه آنها از روی غفلت و نادانی او را محبوب میدانند .به هر حال خیلی سخت است
دشمن کسی باشید که تا به حال اسم او را هم نشنیدهاید و نمیدانید چه میکند.

[ ترامپ در آفریقا ]

«مرد اول» امریکا!

چرا دونالد ترامپ در آفریقا محبوبیت دارد؟

چرا باید خواند:
بسیاری از مردم
در آفریقا حتی نام
دونالد ترامپ را هم
نمیدانندیعنیفقط
میدانند که امریکا یک
رئیسجمهوری دارد.
امانکتهاینجاست
که اکثر آنها شیفته
این رئیسجمهوری
هستند .به هر حال
سخت هم هست از
کسیمتنفرباشیدکه
چیزی از او نمیدانید،
حتی نامش!

دونالد ترامپ تا به حال پایش هم به آفریقا نرسیده ،یعنی حتی به عنوان
رئیسجمهوری امریکا قدم به خاک این منطقه هم نگذاشتهاســت.
عالوه بر آن خیلی کم پیش آمده که ترامپ نسبت به مردم سایر قارهها
مودبانه و محترمانه صحبت کند .او اغلب افرادی مانند مردم نیجریه
در آفریقــا را نادیده میگیرد و از قضا این کار را تعمدا ً انجام میدهد.
او حتی گاهی از الفاظ بیادبانه هم در قبال این افراد استفاده میکند.
بــا اینهمه او در آفریقا بیش از هــر جای دیگری در دنیا محبوبیت
دارد .بررسیها نشان میدهد که او محبوبیت عجیبی در آفریقا دارد.
حدود 59درصد از مردم نیجریه و 56درصد از مردم کنیا معتقدند او
سیاستهای مثبتی داشته و نسبت به این مرد امریکایی خوشبین
هســتند .البته مردم در آفریقای جنوبی اشتیاق کمتری به این مرد
نشان میدهند .تنها 39درصد در این منطقه به ترامپ اعتماد دارند.
اما این رقم باز هم 12درصد بیشتر از متوسط جهانی است و به همین
خاطر باید مورد توجه و موشکافی قرار بگیرد.
واضح است که دونالد ترامپ به عنوان رئیسجمهوری امریکا نسبت
به باراک اوباما محبوبیت کمتــری دارد .ناگفته نماند که پدر باراک
اوبامــا اهل کنیا بود .اما اوباما در آلمان هم آنقدر طرفدار نداشــت و
تنها 10درصد بیشتر از نفر بعدی یعنی ترامپ محبوبیت داشت .آیا
آفریقاییها واقعا به مردی مانند ترامپ دل بستهاند و شیفته او شدهاند؟
یکی از نظرســنجیها به نام ایپسوس نشان میدهد 38درصد از
مردم کنیا حتی نمیدانند نام رئیسجمهوری امریکا چیست در نتیجه
آنها از روی غفلت و نادانی او را محبوب میدانند .به هر حال خیلی
سخت است دشمن کسی باشید که تا به حال اسم او را هم نشنیدهاید
و نمیدانید چه میکند.
ریچارد وایک یکی از پژوهشــگران بر این باور اســت که احتماالً
بزرگ در نامیبیا
اعتماد به دونالد ترامپ در زمینه اموری که در جهان انجام میدهد،2018 ،
درصد پاسخگویان

59

درصد
از مردم نیجریه
ترامپ را قبول
دارند

168

فیلیپین

0

50

25

نیجریه
کنیا
آفریقای جنوبی
لهستان
مجارستان
بریتانیا
آلمان
مکزیک
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میانگین

75

100

آفریقاییهــا به این خاطر تا این اندازه شــیفته ترامپ هســتند که
عاشــق امریکا هستند .در واقع چون امریکا را دوست دارند و دلشان
میخواهد در چنین کشوری زندگی کنند ،رئیسجمهوری آن را هم
دوست دارند .مردم در نیجریه ،کنیا و آفریقای جنوبی دو برابر بیش
از متوسط آلمانیها طرفدار امریکا هستند .فرهنگ امریکایی هم برای
آنها یک فرهنگ خاص و ویژه است .داشتن یک شریک سیاهپوست
همیشه جزو فرهنگهای اصیل مردم آفریقا بودهاست .حاال هیپهاپ
و فســتفودهای امریکایی به فرهنگ برتر تبدیل شده و در این قاره
محبوبیت پیدا کردهاست.
JJآفریقا بسیار زیباست!
حاال باید دالیل را به شکلی دقیقتر مورد بررسی قرار داد .برخی
از آفریقاییها وقتی در این زمینه مورد پرسش قرار میگیرند ،چنین
پاسخ میدهند که ترامپ همیشه از رفاه و هوش و قدرت سخن گفته
و این برای آنها جذابیت خاصی دارد .برخی دیگر هم سبک زندگی
و ســبک حرف زدن او را دوست دارند (بگذریم که اص ً
ال نمیدانند او
چه میگوید) .برخی از مردم سومالی حتی دوست دارند نام فرزندشان
را دونالد بگذارند تا مانند او به فردی بزرگ تبدیل شود .البته مشکل
بزرگشان این است که ترامپ مسلمان نیست و این را بزرگترین ایراد
در او میدانند.
این اواخر به نظر میرســد ترامپ بیش از هر زمانی به محبوبیت
رسیدهاست .برخی میگویند او در برابر همسرش مالنیا گفته« :آفریقا
بسیار زیباست» .این جمله به گوش هریک از آفریقاییها که میخورد
عاشــق و شیفته ترامپ میشود .آنطور که به نظر میرسد اظهارات
ناگهانی و خشــن ترامپ نیز جزو مواردی است که باعث شده او در
میان برخی از آفریقاییها به محبوبیت برسد .شاید او به نوعی خشم
فروخورده آفریقاییها را نشان میدهد و به همین خاطر در میان مردم
این منطقه محبوبیت دارد .به هر حال همه مردم آفریقا صادقانه درباره
او نظر میدهند و همه نیز بر این باورند که او فردی قدرتمند اســت؛
قدرتی که آفریقاییها شیفته آن هستند و در ضمن آن را ندارند.

آمازون پیش از آنکه بتواند به غولهای صنعت آگهیهای دیجیتالی نزدیک شود باید راه درازی را برود .در حال حاضر 4درصد از بازار
امریکایی به ارزش 111میلیارد دالر در اختیار آمازون است .این در حالی است که گوگل سهم 38درصدی و فیسبوک سهم 21درصدی از این
بازار دارد .آمازون کار خود را با آگهیها تنها شش سال است که شروع کرده؛ توسعه در چنین صنعتی به این جوانی بسیار سخت است.

[ تبلیغات دیجیتالی ]

آگهیهای آمازونی

راهاندازی کسبوکار در حوزه دیجیتال به غولهای آگهی دیجیتالی کمک میکند توسعه پیدا کنند

سریال پربیننده «خانم میسل شگفتانگیز» قصه زنی در دهه  50میالدی
اســت که تحوالتی بزرگ را پشت سر میگذارد و از یک زن خانهدار به یک
استندآپکمدین بزرگ تبدیل میشود .آمازون آن را تولید کرده و یک شرکت
بزرگ تبلیغات دیجیتالــی آن را روی پرایمویدئو نمایش میدهد .آمازون از
زمان تولد خود یعنی در سال  1994تاکنون دچار تحوالت و دگردیسیهای
بســیاری شدهاست که اغلب نیز درونی بودهاســت .فعالیت آمازون بیش از
فروشی کتاب بودهاست .فقط خودش را به کتابهای دیجیتالی محدود
خرده
ِ
نکردهاست .پای ویدئوهای آنالین هم به میان آمدهاست .حاال هم قدم به دنیای
آگهیهای دیجیتالی گذاشتهاست .آمازون پیش از آنکه بتواند به غولهای
این صنعت نزدیک شود باید راه درازی را برود .در حال حاضر 4درصد از بازار
امریکایی به ارزش 111میلیارد دالر در اختیار آمازون است .این در حالی است
که گوگل ســهم 38درصدی و فیسبوک سهم 21درصدی از این بازار دارد.
آمازون کار خود را با آگهیها تنها شش سال است که شروع کرده؛ توسعه در
چنین صنعتی به این جوانی بسیار سخت است .این شرکت تا پایان امسال
روی دست مایکروسافت خواهد زد .مایکروسافت خودش غول نرمافزارهاست.
مخابراتی بسیار بزرگی به اسم وریزون نیز پیشی خواهد
آمازون از شــرکت
ِ
گرفت .حاال آگهیهای دیجیتالی آمــازون اثرات بیرونی دارد که برای خو ِد
شرکت بسیار مهم اســت .درآمد این شرکت از فروش روزانه در سال 2018
حدود 8میلیارد دالر بودهاست .سود خالص آن کمتر است .آمازون گاهی در
حوزه تبلیغات دیجیتالی پولی را هم از دست دادهاست .اما سود خالصی را به
سرعت به دست آورده که توانسته از آن نهایت بهره را ببرد.
پر کردن شکافی که این شــرکت در زمینههای مختلف با شرکتهای
فیسبوک و گوگل دارد قدری دشوار است .اما چنین امری ناممکن نیست.
آمازون هم مانند آن دو شــرکتِ دیگر به دادهها دسترسی دارد .این شرکت
میتوانــد از این دادهها به نفع خــود در جهت تبلیغات بهره بگیرد .در واقع
میتواند هدف خود را از این طریق پیش ببرد .برای مثال میتواند اطالعات
خریدهای قبلی را به راحتی به دست بیاورد و از آنها در کار خود نهایت بهره

را ببرد .در نتیجه آمازون میتواند حتی رفتار مشتری را پیشبینی کند .یکی
از مزیتهای آمازون این است که مشتریانش وقتی از سایت استفاده میکنند
ســعی دارند در همان لحظه خرید کنند .حدود 56درصــد از امریکاییها
جستوجوی اینترنتی برای یک کاال را از آمازون در اینترنت شروع میکنند.
JJمزیتهای یک خردهفروش
آمازون مزیتهایــی دارد که میتواند به کمک آنها از یک خردهفروش
معمولی به یک فروشــگاه بزرگ و خاص تبدیل شود .آمازون برای آن دسته
مشتریانی که به دنبال سازندگان کاالهای بستهبندی هستند نیز بسیار مناسب
است .بهترین کاالهای بستهبندیشــده مربوط به آمازون است .وفاداری به
برند بسیار ضعیف است .خریداران اغلب با کمک تبلیغات و آگهیها از موارد
مختلف آگاه میشوند و این موردی است که باید در نظر داشت.
تمامی کسبوکارها جذابیت ندارد .شرکتهایی
آگهیهای آمازون برای
ِ
که کاالهای خود را از طریق وبســایتها نمیفروشند مثل شرکتهای مد
و فشن ،شرکتهای خودروسازی و شرکتهای مسافرتی ،هیچگاه در آمازون
تبلیغ نخواهند کرد .اما ویدئوهای آنالین فرصت بســیار خوبی برای آمازون
است و میتواند با آگهیهای آمازون مشتریان بسیاری را برای خود جذب کند.
آمازون عالوه بر ویدئوها ،بازیهای ویدئویی را هم به عنوان یک برگ برنده در
اختیار دارد .به هر حال همه اینها جزو مواردی هستند که آمازون میتواند به
عنوان برگ برنده از آنها بهره بگیرد .البته آمازون با موانعی روبهرو است که
باید آنها را از میان بردارد تا به موفقیت برسد .نخستین مانع میتواند خو ِد
مشتری باشد که شاید در ابتدای امر قدری مقاومت کند اما به هر حال آمازون
باید مشتری را شکست بدهد .دومین مورد هم تعادلی است که باید آمازون
بین فروشنده و منافع خود برقرار کند .این امر نیز میتواند گاهی به یک مانع
تبدیل شود .مهمترین نکته این است که آمازون به اطالعات دسترسی دارد؛ تا
زمانیکه بتواند اطالعات را جمعآوری کند باید بداند که برگ برنده اصلی را
در اختیار دارد و میتواند به مسیر خود ادامه بدهد.

چرا باید خواند:
آمازون یکی از غولهای
بزرگ در دنیای فناوری
است که اکنون شش سال
است در حوزه آگهیهای
دیجیتالیفعالیتمیکند.
هرچند هنوز شکاف
بزرگی میان این شرکت
و غولهایی مثل گوگل
و فیسبوک وجود دارد
اما آمازون هم راههای
خودش را برای پیشرفت
دارد.
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کسانی که مالک بیلبوردها هستند بر اساس دادههایی که از مکان یک بیلبورد به دست میآورند ،موفق شدهاند به سود خوبی در این زمینه دست پیدا
کنند .آنها همچنین سر از گوشیهای تلفن همراه درآوردهاند .فروشندگان که میبینند آگهیهای محیطی چه سودی دارند ،با خوشبینی به این قبیل
آگهیها روی آوردهاند .آنها دادههایی را به دست آوردهاند که به آنها قدرت میبخشد.

[ تبلیغات محیطی ]

نشان ههای زمان

ابتکارات آگهیهای آنالین در بیلبوردها به کار گرفته میشود
ِ

چرا باید خواند:
تبلیغاتمحیطیتنها
نوع از تبلیغات سنتی
است که همچنان زنده
است و همچنان به عنوان
ابزاری برای تبلیغات و
آگهی مورد استفاده قرار
میگیرد.اکنونتبلیغات
آنالینبهتبلیغات
محیطی ورود پیدا کرده
و هر روز بیش از گذشته
مورد استفاده قرار
میگیرد.

ِ
هشتم
عابرانی که در خیابان
منهتن قدم میزنند احتما ًال
اگر سرشان را باال بگیرند و
نگاهی به ساختمان مجله
هرست بیندازند حتم ًا خیره
میمانند .ویلیام رادولف
هرست در سال  1926این
ساختمان را راهاندازی کرد.
ساختمان قدی بلند دارد.
ستونها و مجسمههایی از
ِ
بیرون آن به چشم میآید.
اکنون اما یک ویژگی جدید
دارد که زیاد مورد توجه
قرار میگیرد :یک اسکرین
دیجیتالی بزرگ برای
ِ
آگهیهای بازرگانی و تجاری.
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عابرانی که در خیابان هشت ِم منهتن قدم میزنند احتماالً اگر سرشان
را باال بگیرند و نگاهی به ســاختمان مجله هرست بیندازند حتماً خیره
میمانند .ویلیام رادولف هرست در سال  1926این ساختمان را راهاندازی
بیرون آن به
کرد .ســاختمان قدی بلند دارد .ستونها و مجسمههایی از
ِ
چشــم میآید .اکنون اما یک ویژگی جدید دارد که زیاد مورد توجه قرار
دیجیتالی بزرگ برای آگهیهای بازرگانی و تجاری.
میگیرد :یک اسکرین
ِ
آگهیها از بازفید گرفته تا  ESPNو مشابه اینها هستند .جالب اینجاست
دیجیتالی امروز تلفیق شده یعنی در این ساختمان مردم
که تاریخ با دنیای
ِ
به نوعی شاهد تلفیق تاریخ و مدرنیته هستند .البته این آگهیها به صورت
محیطی نمایش داده میشود .این تکنولوژی به کمک شرکتها آمده تا
شکل جدیدی از تبلیغات را داشتهباشند.
سالهاست که اشکال سنتی و قراردادیِ آگهیها نظیر چاپی ،رادیویی
و تلویزیونی جای خود را به آگهیها آنالین دادهاند .در واقع آنها بازی را
باختهاند و آگهیهای آنالین برنده میدان شدهاند .تنها چیزی که در این بین
باقی مانده بیلبوردها هستند که در محیط یک شهر به چشم میخورند.
این بیلبوردها سابقهای طوالنی دارند .انتظار میرود این شیوه از آگهیها
در سال  2018رشد 3.4درصدی را تجربه کند .رفتهرفته اسکرینها سر

بیرونیهای بزرگ
امریکا ،درآمد آگهیها
 ،1995-2016درصد متوسط تغییرات ساالنه

محیطی

2

0
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از مراکز خرید و حتی صندلی هواپیماهــا درآورد .این تبلیغات به اندازه
آگهیهای روی تلفنهای همراه توجه مخاطبان را به خود جلب میکند.
بهعالوه یک نکته خاص نیز دارد ،آن هم این است که مخاطب نمیتواند از
آن فرار کند ،یعنی چارهای جز تماشای آن ندارد .به همین خاطر است که
این آگهیهای آنالین خیلی موفق بودهاست.
کسانی که مالک بیلبوردها هستند بر اســاس دادههایی که از مکان
یک بیلبورد به دست میآورند ،موفق شدهاند به سود خوبی در این زمینه
دست پیدا کنند .آنها همچنین سر از گوشیهای تلفن همراه درآوردهاند.
فروشــندگان که میبینند آگهیهــای محیطی چه ســودی دارند ،با
خوشبینی به این قبیل آگهیها روی آوردهاند .آنها دادههایی را به دست
آوردهاند که به آنها قدرت میبخشد .سپس از این دادهها برای فعالیتها و
کسبوکار خود استفاده میکنند .بیلبوردها میتوانند برنامههای مشخصی
داشتهباشند و به صورت خاصی نمایش داده شوند.
JJبهرهبرداریهای هدفمند
چنین کارهایی هدفمند اســت .متدهــا و روشهای مختلفی برای
آگهیها وجود دارد .به کمک متدها میتوان شیوه استفاده از دادهها برای
استفاده بهینه از بیلبوردها بیرون آورد و به بهترین شکل از آن بهره گرفت.
برندهای مختلف باید یاد بگیرند چطور از آگهیها به شــیوهای هدفمند
بهره بگیرند .به هر حال ظاهرا ً تبلیغات محیطی به صورت روزافرون مورد
استفاده قرار میگیرد و موارد آنالین نیز به آن داخل شدهاست .مخاطبان
هم با توجه به نقطهای که این بیلبوردها در آن واقع شدهاند از این آگهیها
استفادهمیکنند.
صاحبان بیلبوردها میتوانند اقدامات خاصی داشــته باشــند .آنها
میتوانند با توجه به کلیکهایی که روی آگهیهای آنالین صورت میگیرد
از اینها برای آگهیهای روی بیلبوردها بهره بگیرند .برخی شرکتها به
صورت ویــژه در این زمینه فعالیت دارند .یعنی آنها دادههای مربوط به
آگهیها را جمعآوری میکنند و در اختیار صاحبان آگهی قرار میدهند
تا بتوانند آگهیهای مورد نظر خود را به شیوهای مناسب در معرض دید
مخاطبان قرار بدهند.
صنعت تبلیغات محیطی هر روز بیش از پیش مورد اســتقبال واقع
میشود .این شیوه کام ً
ال بر دادهها و اطالعات استوار است .غولهای فناوری
نیز هر روز بیش از گذشــته به بیلبوردها روی میآورند .غولهایی مانند
نتفلیکس اخیرا ً بیلبوردهایی به خود اختصاص دادهاند و ســعی دارند از
آنها نهایت بهره را ببرند .اپل و گوگل نیز به این جمع پیوستهاند و سعی
دارند به همین شیوه از تبلیغات محیطی بهره بگیرند .به هر حال انقالبی
در ایــن زمینه در حال رخ دادن اســت .در این انقالب ،دنیای دیجیتال
و آنالین به دنیای واقعی ورود پیدا کردهاســت .تبلیغات محیطی هر روز
بیش از گذشــته از تبلیغات آنالین بهره میگیرد .انتظار میرود این رویه
به همین شــکل ادامه پیدا کند .اگر این رویه ادامه پیدا کند بدون تردید
محیطی آنالین یعنی همین اسکرینها به یکی از مناظر طبیعی و
تبلیغات
ِ
خیرهکننده در سطح شهرها تبدیل خواهد شد.

شاید باالخره یک روز اقتصاد دوباره مسیرش را کج کند و از حال بهبودی که دارد خارج شود .این مسئله بهویژه در مورد اقتصاد امریکا بسیار محتمل است و امکان بروز
بحران برای آن به صورت کام ً
ال جدی مطرح میشود .یعنی بحران مالی برای این کشور هر لحظه در کمین است .اما آیا جهان برای بروز چنین بحرانی آمادگی دارد؟
قدری بعید به نظر میرسد .اگر واقع ًا چنین بحران بزرگی دوباره رخ بدهد ،نظر دادن درباره وضعیت قدری سخت خواهد بود.

[ مشکالت مالی جهان ]

بحران در کمین است

سقوط دوباره اقتصاد به زمان بستگی دارد؛ مبارزه کردن نسبت به گذشته سختتر شدهاست

جنوب ایندیانا شهری قرار دارد که تنها 50هزار نفر در آن زندگی
میکنند .کارخانهها در کنار ردیف درختان در این شهر قرار دارد .کمی
آنسوتر لوکسترین قایقها که داخل آنها تلویزیون و گاز و یخچال
قرار داده شده ،روی آب شناورند و آبهای قاره امریکا را میپیمایند.
اینجا خانهها و ماشینها کرایه داده میشوند و کسبوکار بر همین پایه
میچرخد .اما وقتی اوضاع اقتصادی به هم میریزد ،کسبوکار افراد در
این منطقه نیز به هم میریزد.
ســالهای  2007تا  2008زمانیکه اقتصاد سقوط کرد ،مردم در
این منطقه با بدترین شرایط اقتصادی بعد از دهه  30میالدی مواجه
شدند .اشتغال در کارخانهها تقریباً نصف شد .نرخ بیکاری نیز به حدود
20درصد رسید .جمعیت مدام کاهش پیدا کرد .اما باراک اوباما در سال
 2009از این منطقه بازدید کرد و تالش کرد آن را بازســازی کند .به
هرحال این شهر در وضعیت مرزی قرار دارد .هنوز هم وضعیت بیکاری
در این منطقه پیچیده است .البته حاال که وضع اقتصاد خوب شده ،نرخ
بیکاری هم در این منطقه به کمتر از 2درصد رسیده که از استاندارد
کل امریکا بسیار بهتر است .اما این وضعیت تا چه زمانی دوام خواهد
آورد؟ این پرسشی است که باید مدام مطرح شود.
شاید باالخره یک روز اقتصاد دوباره مسیرش را کج کند و از حال
بهبودی که دارد خارج شود .این مسئله بهویژه در مورد اقتصاد امریکا
بسیار محتمل است و امکان بروز بحران برای آن به صورت کام ً
ال جدی
مطرح میشود .یعنی بحران مالی هر لحظه در کمین این کشور است.
اما آیا جهان برای بروز چنین بحرانی آمادگی دارد؟ قدری بعید به نظر
میرسد .اگر واقعاً چنین بحران بزرگی دوباره رخ بدهد ،نظر دادن درباره
وضعیت قدری سخت خواهد بود .حتی نمیتوان گفت چه زمانی امکان
دارد این بحران دوباره رخ بدهد .برخی مطالعات امریکا نشان میدهد
که بعد از یک دوره رونق اقتصادی باید انتظار رکود و بحران اقتصادی را
هم داشت .بررسیها نشان میدهد امریکا معموالً هر ده سال یک بار در
تله بحران اقتصادی میافتد .در واقع هیچ دوره شکوه و رونق اقتصادی
برای این کشــور بیش از یک دهه دوام نیاوردهاســت .استرالیا ،کانادا
و هلند وضعیت بهتری داشــتهاند ،به گواه تاریخ اقتصاد این کشورها
معموالً هر 20سال یک بار وارد مخمصه میشود یعنی دوبرابر امریکا
طول میکشد و در نتیجه پایداری اقتصادی بیشتری دارند .به هر حال
یک نکته را نباید فراموش کرد ،هر چیز خوبی یک روز پایان مییابد.

پیدا کردهاست .بررسیهای دانشگاه هاروارد نشان میدهد به صورت
متوسط چهار کشور در سال در فاصله سالهای  1800تا  2016دچار
تهای
بحران مالی شدهاند .اما در سالهای  1945تا  1975که سیاس 
دقیق و مشخصی برای نظام مالی جهان در نظر گرفته شد و همهچیز
بر مبنای آن پیش رفت ،بحرانهای بانکی کمتری نیز اتفاق افتاد .اما از
سال  1975به بعد تقریباً  13کشور هرکدام در یک سال دچار بحران
بانکی شدند .قوانین و نظام قانونگذاری یکی از مهمترین مسائل در
این زمینه بودهاست.
بررســیهای جهانی نشان میدهد سیاســتگذاریها به صورت
آهسته حمایت خود را به سمت رونق اقتصادی پیش میبرند اما اینکه
تا چه اندازه در این زمینه موفقیتآمیز باشند بستگی به چندین و چند
عامل دارد .هر کشوری سیاستهای خودش را برای پیشگیری از بحران
مالی دارد .در دنیای نوظهورها نیز این رویه به همین شکل در حال طی
شدن است .دولت چین یکی از نمونههایی است که سعی کرده افسار
اقتصاد را به دست بگیرد تا با مشکل مواجه نشود.
در بین همه قضایا ،بانکهای مرکزی وضعیت پیچیدهای دارند و
باید به آنها نگاه ویژهای داشت .آنها میتوانند در کانون بحران قرار
بگیرند .سیاســتهای پولی و مالی را اغلب همین بانکهای مرکزی
تعیین میکنند و همین سیاستهاســت که گاهــی منجر به بروز
بحرانهای بزرگ اقتصادی میشــود .آنها نــرخ بهره را باال و پایین
میکنند و این خودش میتواند عاملی موثر در زمینه بروز یا عدم بروز
بحران اقتصادی باشد.
به هر حال بازارها در سال  2007کام ً
ال آماده وقوع بحران بودند و
به دنبال آن هم بحران بزرگ اقتصادی رخ داد .اما نمیتوان گفت این
بازارها چه زمانی واقعاً آماده بروز بحران میشــوند .یعنی نمیتوان با
بررسی چند شاخص در شرایط فعلی بازار ،پیشبینی کرد که در آینده
وقوع یک بحران مالی محتمل است یا خیر .همهچیز در مورد بحران
بعدی به زمان بستگی دارد.

چرا باید خواند:
بحرانهای بزرگ مالی
و اقتصادی میتوانند
کل اقتصاد جهان را
فلج کنند ،وقوع آنها
نیز تقریب ًا ناگزیر است
یعنی هر چند وقت یک
بار حتم ًا آنها به نوعی
رخ میدهند؛ اما اینکه
شدت آنها چقدر باشد
و در چه بازه زمانیای
رخ بدهند ،همه جزو
معماهایی است که تا
همان لحظه وقوع ،حل
نخواهد شد.

هیچگاه نمیتوان به صورت دقیق
گفت چه زمانی بحران اقتصادی
رخ میدهد .اما معمو ًال وقتی رشد
تولید ناخالص داخلی یا همان رشد
اقتصادی به پایینترین حد ممکن
برسد یعنی اقتصاد دچار بحران
شدهاست .از دهه  80میالدی
تاکنون چهار بار بحران اقتصادی رخ
داده است .یکی مربوط به اوایل
دهه  ،80یکی مربوط به اوایل دهه
 ،90یکی در سال  2001و دیگری هم
در فاصله سالهای  2007و 2008
رخ دادهاست.

JJچطور میتوان مانع بحران شد؟
هیچگاه نمیتوان به صورت دقیق گفت چه زمانی بحران اقتصادی
رخ میدهد .اما معموالً وقتی رشد تولید ناخالص داخلی یا همان رشد
اقتصادی به پایینترین حد ممکن برســد یعنی اقتصاد دچار بحران
شدهاســت .از دهه  80میالدی تاکنون چهار بار بحران اقتصادی رخ
داده است .یکی مربوط به اوایل دهه  ،80یکی مربوط به اوایل دهه ،90
یکی در سال  2001و دیگری هم در فاصله سالهای  2007و 2008
رخ دادهاست .در همه اینها رشد اقتصادی به صورت ناگهانی کاهش
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مشکالت اقتصادیای که پاکستان با آنها دستوپنجه نرم میکند ناشی از عمرانخان نیست .شخصی که پیش از عمران نخستوزیر بود موفق شد
رشد اقتصادی را به باالترین میزان خود در ده سال گذشته برساند .اما این کار به پشتوانه یک عمل انجام شد :واردات سوخت و ماشینآالت .کار به
جایی رسید که روپیه دچار مشکل شد و در نتیجه صادرکنندگان در صنایع مختلف بهویژه در بخش نساجی به مشکل برخوردند.

[ اقتصاد پاکستان ]

نکاره نیست!
نخان ای 
عمرا 

نخستوزیر مسیر را عوض میکند و به سمت صندوق بینالمللی پول میپیچد

چرا باید خواند:
پاکستانیکی
از پیچیدهترین
همسایههای ایران
بوده ،این کشور به
ندرت سر سازگاری
نشان دادهاست.
مدتی است که
سیاستگذاران داخلی
این کشور میخواهند
بدون دریافت وامهای
غربیمشکالت
اقتصادیشان را حل
کنند اما آیا چنین
چیزی امکانپذیر
است؟

8

میلیارد دالر
ذخایر ارزی خارجی
پاکستان در حال
حاضر که ناکافی
است
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عمرانخان نیازی ،نخستوزیر پاکستان در ستاد تبلیغاتیاش خودش
را فردی معرفی کردهبود که اعتیاد کشور به دستهای بیگانه را از بین
خواهد برد و کاری خواهد کرد که پاکســتان دیگر نیازی به کمکهای
بیگانگان نداشتهباشــد .اصلیترین شعار او هم جدا شدن از کمکهای
غرب بود .در حالیکه دولت پیشین به صورت مرتب دست نیاز به سوی
صنــدوق بینالمللی پول دراز میکرد تا بودجه مورد نیاز خود را تأمین
کند ،عمران جنبشی جدید به راه انداخت که تمرکز آن روی میلیاردها
دالری بود که در قالب مالیات در جیب افراد ثروتمند مخفی شــدهبود.
هنوز دو ماه از حضور او در دفتر کارش به عنوان نخستوزیر نگذشته بود
که نظراتش تغییر کرد .نخستین بار نیز این تغییر عقیده در هشتم اکتبر
رخ داد .وزیر امور مالی او اعالم کرد کشورش به زودی درخواست یک وام
بزرگ از صندوق بینالمللی پول خواهد کرد.
مشکالت اقتصادیای که پاکستان با آنها دستوپنجه نرم میکند
ناشی از عمرانخان نیست .شخصی که پیش از عمران نخستوزیر بود
موفق شــد رشد اقتصادی را به باالترین میزان خود در ده سال گذشته
برســاند .اما این کار به پشــتوانه یک عمل انجام شد :واردات سوخت و
ماشینآالت .کار به جایی رسید که روپیه دچار مشکل شد و در نتیجه
صادرکنندگان در صنایع مختلف بهویژه در بخش نســاجی به مشکل
برخوردند .از اوایل سال  2016تاکنون ،نتایج رشد اقتصادی کام ً
ال پیچیده
بودهاســت .دولت به صورت مدام با کســری بودجه مواجه شدهاست.
ذخایر ارزی خارجی به ســرعت کاهش پیــدا کرده و در حال حاضر به
8میلیارد دالر رسیدهاست .این رقم حتی نمیتواند صورتحساب واردات
و پرداختی بدهیهای خارجی را پوشش بدهد .دولت پاکستان دستکم
به 10میلیارد دالر نیاز دارد تا بتواند چراغ اقتصاد این کشــور را روشن
نگه دارد.
حاال حتی عمرانخان هم متوجه شده که پاکستان به وام نیاز دارد.
البته در چند مدت اخیر برای راههای جایگزین دستوپا زده ولی به جایی
نرسیدهاست .او حتی در یک مورد دستبه دامن پاکستانیهای خارج از
کشور هم شد اما عملیاتش موفقیتآمیز نبود .او مردم را به سمت ریاضت
اقتصادی مایل کردهاست 61 .خودروی لوکس و هشت بوفالو که به نظر
میآمد خرجهای اضافی هستند در بخش نخستوزیری به فروش رفتند
اما باز هم کاری از پیش نبردند.
JJهیچ امیدی نیست
آخرین امید عمرانخان هم کشــورهای دوست و همسایه بودند که
همگی آب پاکی را روی دســتش ریختند چــرا که آنها هم وضعیت
بهتری نداشــتند .در نتیجه جایی به جز همان غرب منفور باقی نماند.
حاال عمران به صندوق بینالمللی پول برای وام روی آورده و این چیزی
جز شرمندگی برایش به همراه نداشتهاست .او در نخستین سفر کاریاش
به عربستان ســعودی رفت به این خیال که سعودیها موقع نیاز به او
کمک خواهند کرد غافل از اینکه آنها کوچکترین کمکی به این کشور
نکردند .تنها پیشنهاد سعودیها این بود که در کوریدور چین -پاکستان
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تهکشیده!
پاکستان ،میلیارد دالر
کسری حساب فعلی
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ســرمایهگذاری کنند؛ طرحی که 60میلیارد دالر سرمایهگذاری برای
زیرساختهایش نیاز دارد .به نظر میرسد آن برادریای که پاکستان از
کشورها انتظار داشت به سرانجام نرسید .البته به صورت جستهگریخته
پیشــنهادهایی بوده که گویا از این ســمت چندان باب طبع پاکستان
نبودهاست.
حاال سرمایهگذاران در پاکستان خاطری آشفته دارند .آنها نمیدانند
فرجام این کشــور چه خواهد شد .بازار ســهام این کشور مدام سقوط
میکند و هر روز رکورد بدتری را به ثبت میرســاند .ارقامی که تاکنون
در بازار ســهام این کشور به ثبت رسیده در یک دهه گذشته کمسابقه
بودهاســت .اینها یعنی دولت کفگیرش به ته دیــگ خورده و مردم
کام ً
ال ناامید شــدهاند .اما نکته اینجاست که عمرانخان بعد از آنهمه
جنجــال درباره عدم نیاز به دریافت کمکهای غربی ،چطور میخواهد
با صندوق بینالمللی پول وارد مذاکره شود .برخی میگویند او اینکاره
نیست و نمیتواند چنین کار بزرگی را انجام بدهد .به هر حال او نخستین
چراغهای ســبز را برای دریافت وام و کمک از صندوق بینالمللی پول
نشان داده ،شــاید باید دید صندوق بینالمللی پول به عنوان یک نهاد
مسئول چه واکنشی نشان میدهد .بعید است عمرانخان بتواند مشکالت
اقتصادی پاکستان را به این زودیها حل کند.

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

بیتاثیری قیمت پیشفروش سکه بر قیمت نقدی
یکی از مهمترین عوامل تعیین قیمت سکه ریسک سیستماتیک کل بازار ایران است
بازار نقدی سکه طال در ســالهای  1390و  1391نوسانات بیسابقهای را تجربه کرد و
فعاالن این بازار شاهد ثبت رکوردهای جدیدی برای این دارایی طی سالهای یادشده
بودند .نوسانات بیسابقه قیمت ســکه در این مدت پرسشهای متعددی را در ذهن
سیاستگذاران ،فعاالن بازار و محققان دانشگاهی در زمینه دالیل شکلگیری و تشدید
این بحران ایجاد کرده است .یکی از این مسائل تاثیر معامالت قراردادهای آتی سکه بر
نوســانات قیمت نقدی آن طی دوره یادشده بوده است .در نیمه اول امسال نیز دوباره
چنین اتفاقی رخ داد و نشان داد که تحقیقات روی قیمت سکه و بازار آتی آن مهم است.
احمد محمدی و زینب سواری دو پژوهشگری هستند که اخیرا در این حوزه مطالعهای
انجام دادهاند و نتایج تحقیق خود را در مقالهای با عنوان «تاثیر قراردادهای آتی سکه
بر نوسانات بازار نقدی این دارایی در ایران» در آخرین شماره فصلنامه «پژوهشهای
اقتصادی ایران» در دانشگاه عالمه طباطبایی منتشر کردهاند .آنها در پژوهش خود
دو رویکرد متفاوت اما مکمل را برای بررسی ارتباط بین بازار نقدی و آتی سکه طال در
ایران به کار بردهاند :رویکرد سرریز نوسانات و رویکرد متغیرهای مجازی .در رویکرد
نخست ،ارتباط بین بازار نقدی و آتی سکه از منظر سرریز نوسانات بین دو بازار بررسی
میشود .در این بخش ،پرسش این است که کدامیک از بازارهای نقدی یا آتی بر بازار
دیگر تاثیرگذار اســت و در واقع ،نوسان از کدام بازار به بازار دیگر سرایت میکند .در
رویکرد دوم ،تاثیر راهاندازی قراردادهای آتی بر نوســانات بازار نقدی با اســتفاده از
متغیرهای مجازی بررســی میشود که از مدلسازی علمی خاص این کار و گنجاندن
متغیرهای مجازی در معادالت آن مدل ،تاثیر قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی
مورد ارزیابی قرار میگیرد.

پژوهش :تاثیر قراردادهای آتی سکه بر نوسانات بازار نقدی این دارایی در ایران
پژوهشگران :احمد محمدی ،زینب سواری

در ســال  1387بازار معامالت قراردادهای آتی سکه بهار
ساعد یزدانجو
آزادی در کشــور راهاندازی شد .قرارداد آتی قراردادی است
که فروشنده براساس آن متعهد میشود در سررسید معین،
دبیربخشژورنال
مقدار معینی از کاالی مشخص (سکه طال) را به قیمتی که
االن تعیین میکنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد میشود آن کاال را با آن
مشخصات خریداری کند .به عبارت دیگر ،در بازار آتی ،خریدوفروش دارایی پایه قرارداد (سکه
طال) براساس توافقنامهای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده ،صورت میگیرد که در آن به
دارایی با مشخصات خاصی اشاره میشود .در معامالت آتی برای هر روز قیمت پایه تعیین
میشود که قیمت تسویه روز قبل است.
قراردادهای آتی با فراهمآوردن امکان مدیریت ریسک نوسانات قیمت و کمک به کشف
قیمت بهتر داراییها نقش مهمی در سازماندهی فعالیتهای اقتصادی ایفا میکنند .مطالعات
نشــان میدهند که راهاندازی قراردادهای آتی در کشورهای درحالتوسعه تاثیر مثبتی بر
افزایش حجم تجارت در بازار نقدی داراییهای پایه این قراردادها داشته است.
اما در کنار کارکردهای مهمی که برای قراردادهای آتی تعریف شده ،نقدهای جدیای
نیز به آن وارد اســت .یکی از موضوعهایی که همــواره محل بحثوجدل بین محققان و
سیاســتگذاران بوده ،تاثیر معامالت قراردادهای آتی بر نوسانات قیمت دارایی پایه است.
دیدگاههای موجود در این زمینه را میتوان به دو دســته کلی طبقهبندی کرد؛ در دیدگاه

ژورنال

نتایج بهدستآمده از پژوهش نشان میدهد که راهاندازی قراردادهای آتی تاثیری بر نوسانات نقدی سکه ندارد و سرریز نوسانات از بازار
ه عبارت بهتر ،شوکهای بازار نقدی به افزایش نوسانات بازار آتی دامن زده است ،درحالیکه عکس آن صادق
نقدی به سمت بازار آتی است .ب 
نیست.

نخست ،برخی منتقدان این حوزه معتقدند قراردادهای
آتی بهدلیل جذب معاملهگــران بیاطالع ،برخورداری از
خاصیت اهرمــی در معامالت و بهرهبرداری معاملهگران
بیاطالع از آن و فراهمکردن زمینه الزم برای سفتهبازی،
در عمل به افزایش نوســانات قیمت در بازار نقدی دامن
میزنند .از نظر این محققان ،سفتهبازان با تخریب محتوای
اطالعات بازار یک انحراف اساسی در سیگنالدهی بازار
ایجاد میکنند بهطوریکه قیمتهای بازار نه انعکاســی
از عوامل بنیادین عرضه و تقاضای بازار بلکه بازگوکننده
مقاصد سفتهبازان است .بنابراین سفتهبازان با اخالل در
فرایند کشف قیمت و مدیریت ریسک قراردادهای آتی،
به افزایش نوسانات در بازار دامن میزنند .همانطور که
مشاهده میشــود ،بهطورکلی از نظر این محققان دلیل
اصلی آنکه قراردادهای آتی نوسانات بازار نقدی را افزایش
میدهد ،به وجود سفتهبازان مربوط میشود.
برعکس ،از نظر محققان دیدگاه دوم ،قراردادهای یادشــده نوسانات قیمتها را کاهش
میدهند .از نظر این افراد ،معامالت قراردادهای آتی با فراهمآوردن امکان کشف قیمت شفاف
و رقابتی و در عین حال ،کمک به مدیریت ریسک نوسانات قیمت ،زمینه الزم را برای کاهش
نوسانات در بازار نقدی فراهم میکنند .کشف قیمت شفاف و رقابتی به افزایش عمق بازار
و ارتقای کارایی آن منجر میشود .مدیریت ریسک نوسانات قیمت نیز ریسک کلی بازار را
کاهش میدهد .بدین ترتیب ،ترکیب این دو کارکرد مانع بروز افزایش فشــارهای تورمی و
نوسانات ناخواسته و پیشبینینشده قیمت در بازار خواهد شد .بنابراین در این دیدگاه مطرح
میشــود که حضور سفتهبازان در بازار قراردادهای آتی عالوه بر اینکه یک سازوکار انتقال
ریسک ایجاد میکند ،به افزایش نقدشوندگی بازار کمک میکند .در واقع ،سفتهبازان در بازار
ریسک ،سمت تقاضای بازار را تشکیل میدهند و با قبول ریسک عرضهشده از طرف فعاالن
بازار ،به آنها این امکان را میدهند که با هزینههای ناچیزی ریسک خود را به دیگران انتقال
دهند .به همین دلیل ،سفتهبازی میتواند باعث جذب موثر ریسک در بازار شود .عالوه بر این،
سفتهبازان با کمک در به جریان افتادن اطالعات در بازار و تسریع فرایند انعکاس اطالعات در
قیمتها ،به فرایند کشف قیمت کمک میکنند .با توجه به اینکه در نظام بازار آزاد سازوکار
قیمتها وظیفه هماهنگی فعالیتهای اقتصادی میلیونها مصرفکننده و تولیدکننده را بر
عهده دارد ،بنابراین کشف قیمت بهتر در نهایت ،به کارایی در تخصیص منابع منجر میشود.
در کنار چگونگی تاثیر قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی ،برخی محققان از پدیده
مالیســازی کاالها بهعنوان عامل تاثیرگذار بر نوســانات بازار نقدی یاد کردهاند .افزایش
قابلتوجه و همزمان قیمت بسیاری از کاالها در دهه  2000میالدی و کاهش متعاقب آن،
یک بار دیگر نقش ســفتهبازی مفرط را در بازار قراردادهای آتی در این زمینه مورد توجه
محققان و سیاستگذاران قرار داد .برخی محققان معتقدند فرایند مالیسازی کاالها که طی
آن میلیاردها دالر به بازار مشتقات کاالیی تزریق شده ،به انحراف قیمتها در بازار نقدی و
نوسانات مربوط به آن منجر شده است؛ بنابراین بهطورکلی علت اصلی افزایش قیمتها را در

مسئله

قراردادهــای آتــی بــا
فراهمآوردنامکانمدیریت
ریسک نوســانات قیمت و
کمک به کشف قیمت بهتر
داراییهــا نقش مهمی در
سازماندهی فعالیتهای
اقتصادی ایفــا میکنند.
اما باید دید آیــا در ایران
قیمتهای آتــی تاثیری
بر قیمتهای نقدی سکه
دارد.

سالهای  2008به بعد ،به این پدیده نسبت میدهند.
تغییرات شدید قیمت بســیاری از کاالها مانند نفت ،بحثهای زیادی درباره علل این
تغییرات و همچنین راهحلهای آن به وجود آورده است .تقاضای روبهرشد اقتصادهای بزرگ
درحالتوسعه مانند چین و شوکهای مکرر عرضه مانند تغییرات آبوهوایی و ممنوعیت
صادرات ،بهطور گسترده بهعنوان عوامل محسوس نوسانات قیمت در نظر گرفته میشود.
بهرغم تاثیر بازارهای مالی بر بیثباتی قیمتها ،کماکان عدم تعادلهای اقتصادی (شوکهای
طرف عرضه و تقاضا) دلیل اصلی بیثباتی قیمتها تلقی میشــود و تاثیرگذاری تقاضای
سرمایهگذاران مالی بر نوسانات قیمتها هنوز مورد تردید است.
از طرفی دیگر ،حجم مشتقات مبادلهشده در بازار کاالها در حال حاضر  20تا  30برابر
بزرگتر از تولید فیزیکی بوده است که این ،نشاندهنده تاثیر بازارهای مالی بر مبادله کاالها
است .البته شوکهای عرضه و تقاضا هنوز هم باعث تغییر قیمتهای کاال میشوند اما میزان
تاثیرگذاری شــوکها در طول زمان متفاوت بوده است بهطوریکه در گذشته ،شوکهای
مختص به کاالها نقشــی کلیدی در بخش عرضه و در بازار نفت ایفا میکردند اما در حال
حاضر ،این عامل قدرت تاثیرگذاری کمتری دارد.
در کل ،یک واقعیت انکارناپذیر در چند سال اخیر حضور گسترده سرمایهگذاران مالی
در بازار کاالها اســت .در طول دهه گذشته ،معامالت آتی کاال ب ه یک نوع دارایی رایج برای
بخشهای پرتفوی سرمایهگذاران تبدیل شده است ،درست مانند سهام و اوراق قرضه که از
این فرایند بهعنوان مالیسازی بازار کاال یاد میشود .با توجه به افزایش مشارکت بازیگران
مالی در بازارهای آتی ،ماهیت اطالعاتی که زمینهساز شکلگیری قیمت است تغییر کرده
است .برخالف فرضیات بازار کارآمد ،بیشتر مشارکتکنندگان در بازار تصمیمهای تجاری
خود را صرفا و بهطور مستقل براساس اصول عرضه و تقاضا نمیگیرند بلکه آنها جنبههای
مربوط به بازارهای دیگر یا متنوعسازی پرتفویی را که مهم هستند نیز در نظر میگیرند .این
اقدام سبب شکلگیری قیمتهای غیرواقعی در بازار میشود .عالوه بر این ،در یک فضای
گروهی فراگیر در بازار مالی ،با فرض وجود یک بازار متشکل از عوامل غیرمرتبط به همدیگر
که در آن شرکتکنندگان بهصورت جداگانه و مستقل از یکدیگر بر اساس تفسیر خود از
مبانی بازار معامله میکنند ،سازوکار کشف قیمت بهشدت تحریف شده است .با توجه به این
تحریفها ،قیمت کاالها در بازارهای مالیسازیشده سیگنالهای درست در مورد کمیابی
نسبی کاالها ارائه نمیدهند .این موضوع باعث اختالل در تخصیص منابع میشود و اثرات
منفی بر اقتصاد دارد.
در این تحقیق ،ابتدا تعامالت پویای بین بازار نقدی و آتی سکه از طریق رویکرد سرریز
نوسانات بین دو بازار مورد بررسی قرار گرفت و سپس از رویکرد متغیرهای مجازی استفاده
شد .در رویکرد قبلی سرایت تالطم بین دو بازار نقدی و آتی مورد بررسی قرار گرفت اما در
رویکرد دوم ،نهتنها تاثیر راهاندازی قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی مورد ارزیابی قرار
گرفت بلکه دلیل اصلی نوسانات این بازار نیز که همان تحریمهای وضعشده بر کشور است
شناسایی شد .در نهایت اما اینطور باید نتیجه گرفت که عامل افزایش نوسانات بازار نقدی،
نه بازار آتی بلکه شرایط خاص اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی بوده که کل کشور را تحت
تاثیر قرار داده است ،شرایطی که به نظر میرسد بهنوعی تداعیکننده ریسک سیستماتیک
کل بازار است که در آن راه فراری وجود ندارد.

دستاورد تحقیق :تاثیر نقدی بر آتی و نه برعکس
نتایج بهدستآمده از پژوهش نشان میدهد که راهاندازی قراردادهای آتی تاثیری
بر نوسانات نقدی سکه ندارد و سرریز نوسانات از بازار نقدی به سمت بازار آتی است.
ب ه عبارت بهتر ،شــوکهای بازار نقدی به افزایش نوسانات بازار آتی دامن زده است،
درحالیکه عکس آن صادق نیست .عالوه بر این ،نتایج نشان میدهد که تحریمهای
وضعشده علیه ایران تاثیر مثبتی بر نوسانات بازار سکه داشته است .نتایج بهدستآمده
با ویژگیهای بازار آتی و نقدی سکه در ایران سازگاری دارد .بازار آتی سکه برخالف بازار
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نقدی که از گسترهای به وسعت مرزهای جغرافیایی کشور برخوردار است ،در مراحل
اولیه رشــد و توسعه خود قرار دارد و بازار بهمراتب کوچکتر است .بنابراین مشاهده
انتقال نوسانات از بازار نقدی به بازار آتی قابلقبول و پذیرفتنی است .خالصه اینکه
تحقیق نشان میدهد سیاستگذاران اقتصادی در حوزه بازار سکه باید توجه داشته
باشند احتمال اینکه نوسانات بازار آتی سکه به نوسانات بازار نقدی دامن بزند ضعیف
است اما نوسانات بازار نقدی میتواند بهخوبی نوسانات بازار آتی را تحت تاثیر قرار دهد.

در سالهای اخیر شاهد رشد بیشازپیش ساخت و راهاندازی مجتمعهای تجاری در سراسر کشور بودهایم .اما عالوه بر رشد روزافزون تعداد این مجتمعها ،فقط برخی از
آنها موفق شده و تعداد زیادی بازدیدکننده در خود جای دادهاند و سایر مجتمعها دائما در حال تغییر و تحول واحدهای تجاری خود هستند و ادامه این روند میتواند به
شکست و تغییر کاربری مجتمعهای تجاری ختم شود که این امر عواقب مالی جبرانناپذیری خواهد داشت.

نقش سلبریتیها در موفقیت برند مجتمعهای تجاری
استفاده از شخصیتهای مشهور برای موفق شدن نیاز به مطالعه دارد
پژوهش :مطالعه تاثیر شخصیتهای مشهور حامی بر
موفقیت مجتمعهای تجاری بهواسطه اعتبار برند
پژوهشگران :علیرضا بخشیزاده ،اسداهلل کردنائیج ،سید
حمید خداداد حسینی ،پرویز احمدی

در عصــر اطالعات ،مجتمعهای تجاری بایــد بتوانند روزآمد
حرکت کننــد و از همه ظرفیتهای تبلیغاتی موجود برای خود
اســتفاده کنند .تردیدی وجود ندارد که دو گــروه هنرمندان و
ورزشــکاران گروههای مرجع موردتوجه مخاطبان و شرکتهای
تبلیغاتی هستند .با استفاده از شخصیتهای مشهور در تبلیغات
میتوان عالوهبر افزایش آگاهی به تصویرســازی و جایگاهیابی در
ذهن مشتریان مبادرت ورزید و با سرمایهگذاری بر جایگاهسازی
در ذهن مخاطبان به موفقیــت مجتمعهای تجاری کمک کرد.
ک سال و نیم از عمر
براساس یک برآورد ،تا هنگام مرگ حدود ی 
ت شده که
ما صرف دیدن تبلیغات میشود و بر اساس تجربه اثبا 
موارد شکســت تبلیغات بیش از موارد موفقیت آنها است .یکی
از دالیل مهم شکست یا موفقیت به واژه تاثیرگذاری برمیگردد.
بنابراین استفاده از مفاهیم نوین بازاریابی در تبلیغات برای تقویت
و تاثیرگذاری بر ادراکات مخاطبان از نام تجاری بهطور روزافزونی
در حال گسترش است.
بهرهگیری از افراد مشهور که از جنبههای مختلف مورد توجه
عموم قرار گرفتهاند ،نماد بصری بسیار موفقی است که مستقیم یا
غیرمستقیم بر عقاید و باورهای رفتاری تاثیر میگذارد .در واقع،
یکچهارم تبلیغات جهان از تایید شخصیتهای مشهور استفاده
میکند .تایید شخصیت مشهور بر اثربخشی تبلیغات ،بازشناسی
برند ،بهیادآوری برند ،قصد خرید و حتی رفتار خرید اثر میگذارد.
مطالعات همچنین نشان دادهاند که تایید شخصیت مشهور منجر
به نگرش مساعد و مثبت نسبت به برند میشود و موفقیت آن را
به دنبال دارد.
یکی از صنایعی که شــخصیتهای مشهور میتواننند نقش
موثری در ارتقای سطح اعتبار برند و موفقیت آنها داشته باشند،
صنعت مجتمعهای تجاری است .در این پژوهش به بررسی رابطه
بین شخصیت مشهور حامی یعنی علی دایی ،فوتبالیست مطرح
و آقای گل جهان ،بر اعتبار برند و موفقیت مجتمع تجاری الماس
در تهران تمرکز شــده است و با این مطالعه ،تاثیر سلبریتیها بر
برندهــای مجتمعهای تجاری مورد پژوهش قرار گرفته اســت.
این امر میتواند مزایای بســیار زیادی برای مجتمعهای تجاری،
آژانسهای تبلیغاتی ،مشتریان و افراد مشهور به دنبال داشته باشد.
در این تحقیق ،چارچوب نظری از مدل «حافظه شبکه پیوندی»
از علم روانشناســی ادراکی و نظریه «عالمتدهی برند» از علم
اقتصاد اطالعات نشئت گرفته است .حافظه شبکه پیوندی برای

احداث بنای یک مجتمع تجاری با وجود همه هزینهها ،سختیها و مشکالت مرحله ابتدایی در ایجاد یک
مجتمع چندمنظوره به حساب میآید .آنچه یک مجتمع را از دیگر مجتمعها متمایز میسازد ،نه زیبایی و
شکوه بنا و تعدد امکانات مختلف بلکه میزان موفقیت آن در ذهن مصرفکنندگان و مخاطبان عام و خاص
است .در کنار این عوامل ،اصطالحاتی نظیر «بورس» بودن« ،آدرس» بودن» ،شناختهشده» بودن و «پاخور»
بودن و غیره ازجمله مهمترین شاخصههای موفقیت یک مجتمع تجاری محسوب میشود .در سالهای
اخیر شــاهد رشد بیشازپیش ساخت و راهاندازی مجتمعهای تجاری در سراسر کشور بودهایم .اما عالوه
بر رشد روزافزون تعداد این مجتمعها ،فقط برخی از آنها موفق شد ه و تعداد زیادی بازدیدکننده در خود
جای دادهاند و سایر مجتمعها دائما در حال تغییر و تحول واحدهای تجاری خود هستند و ادامه این روند
میتواند به شکست و تغییر کاربری مجتمعهای تجاری ختم شود که این امر عواقب مالی جبرانناپذیری
خواهد داشت .نمونه این امر را در کشورهای اروپایی و آسیایی تجربه کردهایم .برای مثال ،در ترکیه رقابت
مجتمعهای تجاری بهحدی بود که برخی از آنها محکوم به شکست و مجبور شدهاند کاربریشان را تغییر
بدهند و به بیمارستان یا مدرسه تبدیل شوند .یکی از راههای برونرفت از این معضل ،استفاده از ابزارهای
ترفیعی موثر نظیر بهکارگیری شخصیتهای مشهور حامی در تبلیغات مجتمعهای تجاری بهمنظور ایجاد
و تقویت باورهای ذهنی مثبت و جلب اعتماد مخاطبان و مشــتریان است .علیرضا بخشیزاده ،اسداهلل
کردنائیج ،سید حمید خداداد حسینی و پرویز احمدی در تحقیق خود تالش کردهاند که اثر سلبریتیهای
حامی مجتمع را بر موفقیت این اماکن بررســی کنند و نتایج پژوهش خود را در آخرین شماره فصلنامه
«پژوهشنامه بازرگانی» در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی منتشر کردهاند.

توضیح رابطه بین شخصیت مشهور حامی و موفقیت مجتمعهای
تجاری و نظریه عالمتدهی برند برای توضیح نقش میانجیگرانهای
استفاده شده است که اعتبار برند در این رابطه بازی میکند.
درباره مدل حافظه شــبکه پیوندی میتوان گفت که حافظه
انسان شــبکهای متشــکل از غدههای مختلف است که توسط
حلقههای پیوندی به هم متصل شــدهاند .این غدهها تکههایی از
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به مدیران و گردانندگان مجتمعهای تجاری پیشنهاد میشود که فعالیتهای تبلیغاتی خود را بر استفاده از شخصیتهای مشهور و معتبر معطوف
سازند تا از این طریق ،اعتبار برند خود را بهبود بخشند و جایگاه خود را در اذهان مشتریان تقویت کنند .در واقع ،گردانندگان مجتمعهای تجاری
میتوانند با بهکارگیری شخصیتهای مشهور در تبلیغات خود ،عالوه بر افزایش آگاهی ،به تصویرسازی و جایگاهیابی در ذهن مخاطبان مبادرت ورزند.

ژورنال

دو گروه هنرمندان
و ورزشکاران
بهعنوان گروههای
مرجع موردتوجه
مخاطبان و
شرکتهای
تبلیغاتیهستند.
با استفاده از
شخصیتهای
مشهوردرتبلیغات
میتوان عالوهبر
افزایش آگاهی
به تصویرسازی
و جایگاهیابی در
ذهن مشتریان
مبادرت ورزید و
با سرمایهگذاری
بر جایگاهسازی
در ذهن مخاطبان
بهموفقیت
مجتمعهای
تجاری کمک کرد

اطالعات هستند که با حلقههای پیوندی به هم متصل میشوند.
درنتیجه ،هر یک از این غدهها منبعی بالقوه برای فعالسازی سایر
غدد محســوب میشوند و هر غده فعالشده بهواسطه حلقههای
پیوندی ،غده یا غدههای مرتبط با خود را فعال میکند .این مدل
بهطور مکرر در بازاریابی برای توضیح ساختار حافظه و درنتیجه
تداعیهای برند در ذهن مشــتریان اســتفاده شــده است .یک
شخصیت مشهور و یک برند پس از پیوند خوردن با هم ،غدههایی
را در ذهن افراد فعال میکنند که به تداعیهای یکسانی در ذهن
آنها ختم میشود .درنتیجه ،وقتی یک مصرفکننده به شخصیت
مشــهور حامی فکر میکند ،ممکن است خودبهخود و غیرارادی
برند نیز در ذهنش تداعی شــود و برعکس ،زمانی که به برند فکر
میکند ،شــخصیت مشهور در ذهنش تداعی شــود .این ارتباط
میتواند یک پیوند مطلوب ایجاد کند که به موفقیت مجتمعهای
تجاری ختم میشــود .از سوی دیگر ،در نظریه عالمتدهی برند،
شــرکتها میتوانند از برندها بهعنوان عالمتهایی برای انتقال
اطالعات در یک بازار مملو از اطالعات ناقص و غیرمتقارن ،استفاده
کنند .عالمتهای برند تمام استراتژیهای آمیخته بازاریابی گذشته
و فعلی درباره یک برند را نشــان میدهد .مفهوم عالمت برند را
میتوان بهوسیله دو مفهوم وضوح و اعتبار بررسی کرد .وضوح به
کم بودن ابهام عالمت برند اشاره دارد ،درحالیکه اعتبار به اینکه
چطور اطالعات بهطور موثر و البته صحیح و قابلاعتماد توســط
عالمت برند منتقل میشود ،اشاره میکند .بهعبارت دیگر ،بر مبنای
نظریه عالمتدهی برند ،مشتریان برندها را براساس عالمتهایی
که در طول زمان از خود ساطع میکنند میشناسند و با دیدن یا
درک این عالمتها در ذهن خود به برندها اعتبار میبخشند و به
نها اعتماد میکنند.
آ 
درباره رابطه بین اعتبار شخصیت مشهور حامی و اعتبار برند
میتوان گفت که یک شــرکت میتواند بهواسطه بهبود کیفیت
اطالعاتی منتج از اســتراتژیهای بازاریابی ،اعتبــار برند خود را
بهبود بخشــد که این امر میتواند از طریق حمایت یا تایید برند
تحت حمایت توسط شخصیتهای مشهور دنبال شود .وقتی این

شــخصیتها از یک برند خاص
مسئله
بهرهگیریازافرادمشهور حمایت میکنند ،ســطح اعتبار
که از جنبههای مختلف این برندها در ذهن مخاطبان ارتقا
مورد توجه عمــوم قرار مییابد و بهطور مثبتی تحت تاثیر
گرفتهاند ،نمــاد بصری قرار میگیــرد .در مجموع ،اعتبار
بســیار موفقی است که باالی شخصیتهای مشهور حامی
مستقیم یا غیرمستقیم به اعتبار باالتر برند منجر خواهد
بــر عقایــد و باورهای شد.
یرود
با ایــن فرضها ،انتظار م 
رفتاری تاثیر میگذارد.
یکــی از صنایعــی کــه کــه بهکارگیــری شــخصیت
شخصیتهای مشهور مشهور ،یادآوری و تشخیص برند
میتواننند نقش موثری مجتمعهای تجاری را تســهیل
در ارتقای ســطح اعتبار کند .موفقیت مجتمعهای تجاری
برنــد و موفقیــت آنها عمدتا شــامل کنتــرل مفاهیم
داشــته باشــند ،صنعت مرتبط با برند در ذهن مشتریان
مجتمعهــای تجــاری میشــود .محققان از اهرمکردن
عوامل پیونددهنــده ثانویه نظیر
است.
شخصیتهای مشهور برای تقویت
برنــد در ذهــن بازدیدکنندگان
طرفداری کردهاند .بهعالوه ،وقتی
یک شــخصیت مشهور از یک برند حمایت و آن را تایید میکند،
ممکن است مشتریان بسیاری از ویژگیها و مشخصههای برجسته
شخصیت مشهور را به برند تحت حمایتشان نسبت دهند .تایید
و حمایت شــخصیتهای مشــهور همچنین میتواند بهعنوان
راهنماهای خارجی و مورداعتماد مشتریان عمل کند و اطالعات
مربوط به ویژگیهای محصول و کیفیت آنها را به مشتریان اطالع
دهد و درنتیجه عدم اطمینان مشتریان را کاهش دهد و ترجیح
محصول را در آنها تشویق کند.
محققان پیمایشی در میان جامعه آماری مشتریان واحد تجاری
مورد تحقیق انجام دادند و برای این کار از پرســشنامه استفاده
کردند.

دستاورد تحقیق :شخصیتهای مشهور در موفقیت تجاری تاثیرگذارند
نتایج تحقیق مشــخص کــرد که فرضیــه تاثیرگذاری معنــادار بهکارگیری
شخصیتهای مشهور بر اعتبار برند مجتمعهای تجاری درست است .بنابراین به
مدیران و گردانندگان مجتمعهای تجاری پیشنهاد میشود که فعالیتهای تبلیغاتی
خود را بر استفاده از شخصیتهای مشهور و معتبر معطوف سازند تا از این طریق،
اعتبار برند خود را بهبود بخشند و جایگاه خود را در اذهان مشتریان تقویت کنند .در
واقع ،گردانندگان مجتمعهای تجاری میتوانند با بهکارگیری شخصیتهای مشهور
در تبلیغات خود ،عالوه بر افزایش آگاهی ،به تصویرســازی و جایگاهیابی در ذهن
مخاطبان مبادرت ورزند .یکی از پیشنهادهای کاربردی در این حوزه ،بررسی تناسب
شخصیت مشهور حامی و برند تبلیغشده است .اگر شخصیت مشهور و نوع محصول
یا خدمت تبلیغشده تناسب نداشته باشند ،توجه بیننده بهجای آنکه بر ایده مرکزی
متمرکز شود ،سرگردان خواهد شد .حتی بهکارگیری شخصیت نامرتبط میتواند
بر موفقیت مجتمع تجاری تاثیر منفی نیز داشته باشد .همچنین با توجه به اینکه
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مخاطبــان با انگیزههای متفاوت و بــرای تامین نیازهای مختلفی (اعم از خرید یا
پرسهزنی) در مجتمعهای تجاری حضور مییابند ،به مدیران پیشنهاد میشود قبل
از انتخاب شخصیت مشهور ،ویژگیهای جامعه هدف و مشتریان خود را مشخص
کنند و به بررسی سطح شناختی ،سطح احساسی ،نگرش ،انگیزش ،عادات و نیازهای
مشتریان هدف و مخاطبان خود بپردازند و بر طبق آن ،برنامهریزی برای تبلیغات و
استفاده از شخصیت مشهور را انجام دهند تا میزان اثربخشی تبلیغات افزایش یابد.
در همین خصوص ،تحقیقات مختلفی نشان دادهاند که استفاده از شخصیتهای
مشــهور در تبلیغات در ذهن مخاطبان  18تا  24ســاله تاثیر بیشتری دارد یا در
تحقیقات دیگر نشان داده شــده که مردان بیشتر به میزان اعتبار شخصیتهای
مشهور توجه دارند ،درحالیکه زنان بیشتر به ظاهر و جذابیت شخصیت مشهور توجه
میکنند .همچنین شایان ذکر است که برند شدن یا چهره تبلیغاتی شدن تبعاتی
دارد که فرد مشهور باید آموزش ببیند تا بتواند بهخوبی به وظایفش عمل کند.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که متغیرهای رضایت از زندگی قویترین متغیر پیشبینیکننده ارزش درکشده زندگی در روستا است.
به دیگر سخن ،افرادی که از زندگی خود شامل شرایط زندگی ،وضعیت تحصیلی ،دوستان و شرایط خانواده خود راضی بودند،
ارزشمندی زندگی روستایی را باالتر میدانستند.

اهمیت باالی کیفیت خدمات و تصویر مثبت از روستا

چه عواملی باعث میشود جوانان از روستاها به شهرها مهاجرت نکنند؟

نام پژوهش :عوامل موثر بر رضایتمندی دانشجویان
روستایی از زندگی در روستا
پژوهشگران :مسعود یزدانپناه ،طاهره زبیدی ،مریم
تاجری مقدم

مهاجران روســتایی از مناطقی با شــرایط نامناسب به مناطقی با
شرایط بهینه مهاجرت میکنند .از این منظر ،ایجاد احساس نارضایتی
در روستاییان منجر به مهاجرت میشود .بنابراین رضایتمندی از جامعه
را میتوان در ابعاد مختلف سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد.
برای نمونه ،رضایتمندی از جامعه و زندگی در جوامع روســتایی برای
جوان روستایی میتواند شامل مواردی مانند میزان دسترسی به برنامهها
و امکانات تفریحی ،خدمات بهداشتی و پزشکی ،ایجاد محیط امن برای
بهدستآوردن درآمد کافی یا امکانات برای خرید باشد .از این رو ،رضایت از
محل سکونت و رضایت از جامعه میتواند مولفهای کلیدی برای مهاجرت
یا عدم مهاجرت روستاییان باشد .در واقع ،رضایت از محل سکونت زمانی
اتفاق میافتد که آرمانها و نیازهای خانواده در تعادل با محل ســکونت
فعلی باشد.
رضایت از محل سکونت به درجه یا میزان مطابقت جامعه با نیازها و
خواستههای فرد گفته میشود .میزان این تطابق با ارزیابی فرد از عناصر
فیزیکی ،اجتماعی و شخصیای که آن جامعه تامین میکند ،مانند محیط
فیزیکی با کیفیت باال ،در دســترس بــودن خدمات اجتماعی ،کیفیت
مسکن ،شبکههای تعاملی ،احساس تعلق و پذیرش ،هنجارها و نظامهای
ارزشــی بستگی دارد .رضایت از محل ســکونت از این رو مهم است که
نارضایتی از جامعه در افراد سالمت روانی و کیفیت زندگی آنها را کاهش

روستاییان بهعنوان فقیرترین اقشار جامعه ،بهدلیل شرایط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و همچنین
وجود نابرابریهای فضایی حاکم بر عرصههای ســکونتگاهی ،با فقر و مشکالت متعدد زیست-
معیشتی روبهرو بودهاند .امروزه ،رشد فزاینده ارتباطات ،حملونقل و مناسبات روستایی -شهری
باعث نزدیکشدن شکاف بین استانداردهای زندگی مردم شهری و روستایی شده است .اما با وجود
این تحوالت ،باز هم تفاوتهای ملموس و عینی در درآمد و محیط زیست آنها وجود دارد .روستاییان
با مقایسه وضعیت زندگی خود با دیگر افراد جامعه (بهویژه گروههای شهری) در تالش بهمنظور تغییر
این وضعیت ناخوشــایند و همچنین کسب رفاه بیشتر ،به شهرها و دیگر مراکز جمعیتی مهاجرت
میکنند .در واقع ،مهاجرت به این دلیل اتفاق میافتد که منافع تغییر مکان مهمتر از هزینههای ناشی
از آن تشخیص داده میشود .یکی از شاخصهای اجتماعی کیفیت زندگی ،میزان رضایتمندی از
زندگی در روستاها است .کیفیت زندگی در قالب اصطالحی کلی ،مفهومی برای نشاندادن چگونگی
برآوردهشــدن نیازهای انسانی و نیز معیاری برای ادراک رضایت یا نارضایتی افراد و گروهها از ابعاد
مختلف زندگی در سکونتگاهها است .مسعود یزدانپناه ،طاهره زبیدی و مریم تاجری مقدم روی
این موضوع متمرکز شدهاند و در پژوهشی که جمعبندیاش را با عنوان «عوامل موثر بر رضایتمندی
دانشجویان روستایی از زندگی در روستا» در آخرین شماره فصلنامه «روستا و توسعه» در موسسه
پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد کشــاورزی و توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزی منتشر
کردهاند ،به این نتیجه رســیدهاند که متغیرهای هنجار اخالقی ،تصویر روستا ،کیفیت درکشده،
رضایت از زندگی بهطورکلی ،تعهد و هویت مکانی تاثیر مثبتی بر ارزشهای درکشــده دارند و دو
متغیر هنجار اخالقی و ارزشهای درکشده تاثیر مثبت و معنیداری بر رضایت از محل سکونت دارند.

میدهد و بر تصمیم آنها برای تغییر مکان از آن جامعه تاثیر میگذارد.
همچنین رضایت از جامعه اغلب بهعنوان شاخص کیفیت زندگی در یک
جامعه محلی در نظر گرفته میشــود .رضایت از جامعه عبارت است از
ارزیابی کلی از شــرایط زندگی در یک جامعه بهوسیله ساکنان آن .این
تعریف به ویژگیهای مختلف جامعه ازجمله عوامل اجتماعی مانند کیفیت
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نارضایتی از جامعه ممکن است بر میل به نقل مکان به جامعهای دیگر تاثیر بگذارد .اغلب برای افرادی که از جامعه فعلی خود
ناراضیاند ،سطح رضایت از جامعه و ویژگیهای آن بر تصمیم افراد برای جستوجوی مکان دیگری برای سکونت و رفتن به جامعهای
دیگر تاثیر میگذارد .در واقع ،مردم اغلب در صورت رضایت از محل سکونت فعلی خود ،دوست دارند در آنجا بمانند.

ژورنال

در پژوهش حاضر،
رضایتمندی
بهعلتتاثیری
کهبرپیشبینی
مهاجرت و عدم
مهاجرت دارد
مورد توجه قرار
گرفتهاست.کیفیت
خدماتمحلی
در میان اولین
عوامل زمینهای
رضایت از جامعه
بررسی شده است
و میتوان گفت
که بهطور قطع در
همهنوشتههای
مربوط به
رضایتمندی ،از
کیفیتخدمات
بهمثابهعاملی
مهم و موثر بر
رضایتمندی یاد
شده است

روابط بینفردی ،کیفیت خدمات محلی ،محیطزیست طبیعی و ظاهر
زیبا اشاره دارد.
بر پایه نتایج تحقیقات گذشــته ،نارضایتی از جامعه ممکن است بر
میل به نقل مکان به جامعهای دیگر تاثیر بگذارد .اغلب برای افرادی که
از جامعه فعلی خود ناراضیاند ،سطح رضایت از جامعه و ویژگیهای آن
بر تصمیم افراد برای جستوجوی مکان دیگری برای سکونت و رفتن به
جامعهای دیگر تاثیر میگذارد .در واقع ،مردم اغلب در صورت رضایت از
محل سکونت فعلی خود ،دوست دارند در آنجا بمانند.
همچنین تحقیقات در کشــورهای توسعهیافته روشن ساخته است
که رابطه قابلتوجهی بین رضایت و نیت مهاجرت در آینده وجود دارد؛
کسانی که از زندگی فعلی خود راضی نبودند ،بیشتر احتمال داشت که
میل و آرزوی جابهجا شدن داشته باشند و در آینده نزدیک ،واقعا دست
به مهاجرت بزنند .افزون بر این ،کاهش جمعیت مناطق روستایی اغلب
به مهاجرت جوانان و بهویژه افراد دارای تحصیالت و آرمانهای شغلی باال
نسبت داده شده است ،بهگونهای که گفته شده باالترین میزان تحرکات
در میان افراد  16تا  29ســال اتفاق میافتد و احتمال ترک خانه در این
گروه سنی ،همزمان با افزایش سن ،بیشتر میشود.
بنابراین با توجه به رابطه آشکار بین «رضایت از جامعه» و تصمیمگیری
در مورد محل سکونت ،مهم است بدانیم چه عواملی بر رضایت از جامعه
تاثیر میگذارند .این مهم بهخصوص در بسیاری از مناطق روستایی که در
آنجا بهخاطر جمعیت روبهکاهش یا دارای رشد راکد نگرانی زیادی وجود
دارد ،صدق میکند .بهعالوه ،روســتاییان در مقایسه با شهریها شرایط
زندگی ســختتری دارند که روی ارزیابی ذهنــی آنها درباره رضایت
تاثیرگذار اســت .همچنین با توجه به هجوم روستاییان به شهرستانها
و مناطق حومه شــهرها ،میزان فقر و مهاجرت جوامع روســتایی باالتر
از حد متوسط اســت که خود منجر به کاهش سطح رضایت از جامعه
میشــود .از اینرو ،پیشبینیکنندههای رضایت از جامعه را میتوان در
جوامع روستایی برای افزایش رضایت ساکنان به کار بست .همچنین به
نظر میرســد عواملی وجود دارند که میتوانند باعث ترغیب افراد برای
کار و زندگی در محیطهای روســتایی شوند که دولت میتواند با حفظ
نیروهای روستایی ساکن و ارتقای سطح بهرهوری و کارایی آنها و افزایش
امکانات موجود و در نتیجه ،رضایت از زندگی روستایی ،موجب ترغیب
افراد به زندگی در روستاها و مانع از مهاجرت آنها به شهرها شود .از این
رو ،رضایت از جامعه بهخصوص برای جوامع روستایی اهمیت دارد چراکه
عملکرد اقتصادی جامعه غالبا بهوسیله عملکرد اقامتی آن ارزشگذاری
میشود .در نتیجه ،اولویتهای توسعه و رضایت افراد بهطور عمده مربوط

به جذابیتهای مسکونی و در نتیجه،
مسئله
امروزه ،رشــد فزاینده رضایت از جامعه است.
در پژوهش حاضر ،رضایتمندی
ارتباطــات ،حملونقل
و مناســبات روستایی -بهعلت تاثیــری که بــر پیشبینی
شــهری باعــث نزدیک مهاجــرت و عدم مهاجرت دارد مورد
شــد ن شــکا ف بیــن توجه قرار گرفته است .کیفیت خدمات
اســتانداردهای زندگی محلی در میان اولین عوامل زمینهای
مردم شهری و روستایی رضایت از جامعه بررسی شده است و
شده اســت .اما با وجود میتوان گفت که بهطور قطع در همه
این تحــوالت ،بــاز هم نوشتههای مربوط به رضایتمندی،
تفاوتهــای ملموس و از کیفیــت خدمــات بهمثابه عاملی
عینی در درآمد و محیط مهم و موثر بر رضایتمندی یاد شده
است« .کیفیت» کلیتی از ویژگیها
زیست آنها وجود دارد.
و ارزشهای موجــود در محصوالت
است که میتواند نیازها و خواستههای
مشــتری را برآورده سازد .کیفیت درکشــده خدمات را ارزیابی فرد از
برتریهــا یا امتیازات کلی خدمات تعریــف میکنند .کیفیت خدمات
همچنین پدیدهای چندبعدی است و نه تکبعدی.
از ســوی دیگر ،تصویر محل بهطور مســتقیم بر رضایت افراد تاثیر
میگذارد .بنابر تعریف ،تصویر محل عبارت است از ادراک کلی فرد از یک
مکان خاص .و نیز تصویر محل از عوامل تعیینکننده مهم برای انتخاب
مکان و پیشبینیکننده نیت رفتاری است .همچنین بر پایه تحقیقات،
تصویر بر ارزش درکشــده افــراد تاثیر میگذارد و ارزش درکشــده
تعیینکننده رضایت است .بر این اساس ،در مطالعه حاضر ،فرض شده که
تصویر افراد از جامعه خود روی ارزش درکشده آنها از روستا تاثیرگذار
است .ارزش درکشــده میتواند عبارت از تفاوت در مناسب بودن یک
خدمت و هزینهای باشــد که فرد برای رسیدن به آن متحمل میشود.
از این رو ،ارزش درکشــده تا انــدازهای به جنبههای مادی هزینههای
صرفشده و بهعبارتی ،اقتصادی (سود و هزینه) اشاره دارد.
در هر حال ،فرضیههای این پژوهش را میتوان به این گونه بیان کرد
کــه رضایت از زندگی ،هویت مکانی ،هنجار اخالقی ،تصویری که فرد از
روســتا دارد ،کیفیت خدمات درکشده ،شبکههای اجتماعی و تعهد بر
ارزش درکشده و رضایت از زندگی در جامعه روستایی تاثیر میگذارند
و همچنین ارزش درکشده میتواند بر رضایتمندی از جامعه روستایی
تاثیرگذار باشد .آزمون این فرضیهها با پیمایش بین  200نفر از جوانان
روستایی دانشگاه کشاورزی خوزستان انجام شد.

دستاورد تحقیق:کیفیت خدمات تاثیر مستقیم بر رضایت ندارد
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که متغیرهای رضایت از زندگی قویترین متغیر
پیشبینیکننده ارزش درکشده زندگی در روستا است .به دیگر سخن ،افرادی که از
زندگی خود شامل شرایط زندگی ،وضعیت تحصیلی ،دوستان و شرایط خانواده خود
راضی بودند ،ارزشمندی زندگی روستایی را باالتر میدانستند .همچنین متغیرهای
هویت مکان و اخالقی از عواملی بودند که تاثیر مثبت بر ارزش درکشده داشتند.
به عبارت دیگر ،افرادی که خود را روستایی و روستای محل زندگی خود را بیانگر
هویت خود میدانستند یا افرادی که از ماندن در روستا احساس بهتر و آرامش درونی
بیشتری داشتند و ماندن در کنار خانواده خود و درون روستای خود را کار بهتر و
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درستتری میدانستند ،ارزش درکشده باالتری داشتند .نتایج تحقیق نشان داد که
کیفیت خدمات درکشده تاثیر معنیدار و مستقیمی بر رضایت از جامعه و محل
سکونت ندارد .تصویر روستا از عواملی بود که تاثیر منفی بر ارزش درکشده داشت.
به دیگر ســخن ،پاسخگویانی که معتقد بودند در جامعه نسبت به روستاییان دید
مناسبی وجود ندارد و وجهه ظاهری زندگی در روستا پایین است ،ارزش درکشده
باالیی داشتند .با اینحال ،بر پایه نتایج بهدستآمده ،تاثیر غیرمستقیم آن از طریق
متغیر تعدیلکننده ارزش درکشده ،بر رضایت افراد مشاهده شده است .همچنین
تصویر روستا تاثیری بر رضایت نداشته است.

 .......................کـتاب ضـمیـمه .......................
پسا انکارگرایی
چرا کسانی پیدا میشوند
که هولوکاست ،ایدز ،واکسن یا تغییر اقلیمی را انکار میکنند؟

انکار :حقیقت بهزباننیاوردنی

انکار:
حقیقت بهزباننیاوردنی

کیت کان -هریس
ناشر :نوتینگ هیل ادیشن
۲۰۱۸

دربارهنویسنده
کیت کان  -هریس جامعهشناسی است که روی جوامع
غربی مطالعه کرده و پیش از کتــاب اخیر خود کتاب
دیگــری نیز درباره درگیریهــا و اختالفات در جامعه
اروپایی منتشر کرده است .او بهطور مرتب یادداشتهای
تحلیلی در روزنامه گاردین مینویسد.

انکارگرایی یک فوران و یک افزایش غلظت انکار است .انکار و انکارگرایی از اساس
صرفا زیرمجموعهای از راههای زیادی است که انسانها به کار میگیرند تا از زبان
استفاده کنند برای فریب دیگران و خودشان .انکار میتواند به سادگی در قالب
امتناع از پذیرش چیزی باشد که کسی دیگر بهدرستی میگوید .انکار میتواند
بهاندازه راههای مختلفی که ما از تایید ضعف و هوسهای پنهانمان اجتناب
میکنیم ،ناپیدا و نامکشوف باشد

انکارکنندگانبدیهیات
چرا کسانی پیدا میشوند که هولوکاست ،ایدز ،واکسن یا تغییر اقلیمی را انکار میکنند؟
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

همه ما در حال انکار هســتیم ،دســتکم برخی از اوقات هستیم .جنبههایی از
بشــر و زندگی کردن در یک جامعه با دیگر انسانها ،مربوط به پیداکردن راههای
زیرکانه برای ابراز کردن -و پنهان کردن  -احساسات ما است .انسانها از پیچیدهترین
زبانهای دیپلماتیک تا عریانتریــن دروغها ،روشهایی را پیدا میکنند برای اینکه
دیگران را فریب بدهند .فریبکاری لزوما کار خبیثانهای نیست؛ در برخی سطوح ،اگر
انسانها با نوعی مدنیت بخواهند با هم زندگی کنند ،این کار (یعنی نوعی فریبکاری)
بسیار حیاتی است .همانطور که ریچارد سنت استدالل کرده است« ،در تمرین مدنیت
اجتماعی ،شــما درباره چیزهایی ساکت میمانید که آن را آشکارا میدانید اما اینها
چیزهایی هستند که نباید بدانید و درباره آن صحبت کنید».
همانطــور که ما میتوانیم جنبههایی از خودمــان را در خودابرازی به دیگران
ســرکوب کنیم ،به همان ترتیب میتوانیم همان کار را هم بــا خودمان در تایید یا
عدم تایید آنچه شور دستیابیاش را داریم بکنیم .در بیشتر موارد ،ما خودمان را معاف
میکنیم از شکنجهدادن بهوسیله تشخیص حسرتهای پایهایتر خودمان .اما چه وقتی
این الزام به خوداظهاری تبدیل به امری مضر میشــود؟ وقتی که تبدیل شود به اصول
جزمی عمومی .به عبارت دیگر :وقتی که تبدیل شود به انکارگرایی.
انکارگرایی یک فوران و یک افزایش غلظت انکار است .انکار و انکارگرایی از
اساس صرفا زیرمجموعهای از راههای زیادی است که انسانها به کار میگیرند تا از
زبان استفاده کنند برای فریب دیگران و خودشان .انکار میتواند به سادگی در قالب
امتناع از پذیرش چیزی باشد که کسی دیگر بهدرستی میگوید .انکار میتواند بهاندازه
راههای مختلفی که ما از تایید ضعف و هوسهای پنهانمان اجتناب میکنیم ،ناپیدا و
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نامکشوف باشد.
انکارگرایی چیزی بیش از یک تجلی دیگر از پیچیدگی کسلکننده فریب دیگران
و فریب خود است .انکارگرایی دگرگونی فعالیتهای روزمره انکار را نشان میدهد
که طریقهای کامال جدید از دیدن جهان و  -مهمتر از آن  -یک فضل و کمال اشتراکی
است .انکار پدیدهای مخفی و مداوم است؛ انکارگرایی ستیزهجویانه و غیرعادی است.
انکار حقیقت را پنهان میسازد اما انکارگرایی حقیقتی جدید و بهتر میسازد.
در ســالهای اخیر ،این اصطالح برای توصیف تعــدادی از حوزههای «مطالعاتی»
اســتفاده شده است که محققانش درگیر این هستند که جلوی پروژههای متهورانهای
را بگیرند ،مخالف عجایبی هســتند که ظاهرا نمیتوان از آنها بهراحتی عبور کرد
و با یافتههایی مخالفت میکنند که قبال ثابت شــ دهاند .آنها اســتدالل میکنند که
هولوکاست (و دیگر نسلکشیها) هرگز اتفاق نیفتادهاند ،اینکه تغییرات اقلیمی وابسته
به انســان (با علت و منشأ انسانی) یک افسانه است ،اینکه ویروس ایدز اصال وجود
ندارد یا اینکه به اچآیوی بیارتباط است ،اینکه تکامل امری ناممکن از نظر علمی
است و اینکه تمام روندهای دیگر راستآیینیهای علمی و تاریخی باید رد شوند.
از برخی جهات ،انکارگرایی یک اصطالح وحشــتناک است .هیچکس خودش
را «انکارگــرا» نمینامد و هیچکس این اصطالح را برای هیچ شــکلی از انکارگرایی
بــه خدمت نمیگیرد .بعد از فروید (یا دســتکم بعد از محبوبیت فروید) هیچکس
نمیخواهد که به «انکار کردن» متهم شود و برچسب انکارگرا به افراد زدن به نظر
میرسد نوعی توهین باشد که به این معنی است که آنها کسانی در نظر گرفته میشوند
که دارای بیماری انکار هستند و به سمت اصول جزمی عمومی گرایش دارند.

کتاب ضمیمه

اما انــکار و انکارگرایی ارتباط نزدیکی با هم دارند؛ آنچه انســانها در مقیاس
بــزرگ انجــام میدهند از چیزی نشــئت میگیرد که در مقیــاس کوچک انجام
میدهیم .درحالیکه انکار روزمره میتواند مضر باشــد ،از سوی دیگر نیز میتواند
راهی پیشپاافتاده برای انسانها باشد برای واکنش نشاندادن به چالشهای قطعا دشوار
زندگی در دنیای اجتماعیای که مردم در آن دروغ میگویند ،مشکل درست میکنند
و هوسهایی دارند که نمیتوانند آشکارا تاییدش کنند .انکارگرایی ریشه در تمایالتی
انسانی دارد که نه غیرعادی هستند و نه بیمارگونه.
با همه حرفهایی که زده شد ،شکی در این نیست که انکارگرایی خطرناک است.
در برخی موارد ،ما میتوانیم به این اشــاره کنیم که نمونههای صلب و غیرمنعطف
انکارگرایی باعث آسیب قطعی میشود .در آفریقای جنوبی ،تابو امبکی ،رئیسجمهور
بین ســالهای  ۱۹۹۹تا  ،۲۰۰۸دستیاران انکارگرایی داشت مثل پیتر دیوسبرگ که
ارتبــاط بین ایــدز و اچآیوی (یا حتی وجود اچآیوی) را انــکار میکرد و به موثر
بودن داروهای ضد ویروسهای پســگرد (ویروسهــای عامل بیماریهایی مثل ایدز
یا بیماریهای خونی) شــک داشت .تخمین زده شــده است که بیاعتنایی امبکی به
پیادهســازی برنامههای درمانی ملی که از داروهای ضد ویروسهای پسگرد استفاده
میکرد به قیمت جان  ۳۳۰هزار انسان تمام شد .در مقیاس کوچکتر ،در اوایل سال
 ،۲۰۱۷جامعه سومالیایی  -آمریکایی در مینهسوتا درگیر شیوع سرخجه کودکان شد،
چراکه این اتفاق نتیجه مستقیم هواداری از نظریهای انکارگرایانهای بود که میگفت
واکسنهای سهگانه باعث بیماریهای اوتیسم میشود و والدین را ترغیب میکردند که
از زدن این واکسن به بچههایشان اجتناب کنند.
برخالف عقیده رایج ،انکارگرایی کمتر مســتقیم بلکه بیشــتر ناآشــکار است.
انکارکنندگان تغییرات اقلیمی تالش نکردهاند که اجماع نظر کلی علمی را که میگوید
این تغییرات اتفاق میافتد و بهوسیله فعالیتهای انسانی درست شده ،انکار کنند .آنچه
آنها تالش کردهاند انکار کنند این بوده که حمایت نامحسوس یا نهچندان نامحسوس
بکنند از کســانی که مخالف عکسالعمل
فوری و شــدید علیه این مســئله هستند.
رسیدن به یک توافق جهانی که بتواند گذار
به اقتصاد پساکربن را تقویت کند ،و اینکه
قادر باشد از سرعت افزایش درجه حرارت
زمین بکاهد ،همواره یک چالش عظیم بوده
اســت .انکارگرایی درباره تغییرات اقلیمی
کمک کرده است که این چالش به چالشی
سختتر از همیشه تبدیل شود.
انکارگرایی محیطی از نفرت و شــک
نیز ایجاد میکند .شکلهایی از انکارگرایی
درباره کشتار نسلی صرفا تالشهایی برای
انکارگرایی از حاشیههای افراطی و متعصب به سمت مرکز گفتمان عمومی حرکت کرده
وارونه کــردن واقعیتهــای انکارناپذیر
است و فناوری جدید به این امر نسبتا کمک کرده است .بهدلیل اینکه اطالعات در
دسترسی آنالین آزادتر شده است ،بهدلیل اینکه «تحقیق و پژوهش» برای هرکسی که
تاریخی نیســت؛ آنها به کســانی که در
یک مرورگر وب دارد باز است و بهدلیل اینکه صداهای قبال حاشیهای به مرکز فضاهای
نسلکشیها باقی ماندهاند و به بازماندگان
آنالین رسیده ،فرصتها برای چیزهایی که بهعنوان حقیقت پذیرفته شوند چندین برابر
شده است .هیچکس نمیتواند بهعنوان یک فرد کوتهبین تماما طرد شود ،به حاشیه
آنهــا حملــه میکننــد .انکارگرایــی
رانده و نادیده گرفته شود / .دیوید ایروینگ ،انکارکننده هولوکاست
ســازشناپذیری که باعث میشــود دولت

ترکیه نپذیرد نسلکشی ارامنه در سال  ۱۹۱۵رخ داده ،حملهای نیز به ارمنیهای امروز
و هر اقلیت دیگری اســت که جرئت میکند سواالت دشــواری را درباره وضعیت
اقلیتهای در ترکیه مطرح کند .بهطور مشابه ،کسانی که هولوکاست را انکار میکنند
تالش نمیکنند که مغرضانه امور ثبتشده تاریخی را «اصالح» کنند؛ آنها با سطوح
گوناگونی از تالشهای نامحسوس ،تالش میکنند نشان دهند که یهودیان دروغگویانی
بیمارگونه و از اســاس خطرناک هستند ،همانطور که تالش میکنند حسن شهرت
نازیها را اعاده کنند.
خطراتی که شکلهای دیگر انکارگرایی درست میکنند شاید کمتر شدید باشد اما
کمتر جدی نیست .برای مثال ،انکار تکامل بالفاصله تالفی همراه با نفرت را در پی
نخواهد داشت؛ در عوض ،این کارها نوعی بیاعتمادی به علم و تحقیقات را بهتدریج
ایجاد میکند که دیگر انکارگراییها را تشــدید و سیاستگذاری بر پایه شواهد را
تضعیف میکند .حتی انکارگرایان بســیار متعصب و افراطی مثل حامیان نظریههای
زمین مسطح ،درحالیکه کمتر جدی گرفته میشوند ،کمک میکنند به ایجاد محیطی
که در آن تحقیقات و پژوهشهای واقعی و تالشهای سیاســی برای درگیر شــدن با
واقعیت ،به حاشــیه میروند و تردیدهایی جایشان را بگیرند که همیشه میگویند
هیچچیز آنطور که به نظر میرسد نیست.
انکارگرایی از حاشــیههای افراطی و متعصب به ســمت مرکز گفتمان عمومی
حرکت کرده است و فناوری جدید به این امر نسبتا کمک کرده است .بهدلیل اینکه
اطالعات در دسترسی آنالین آزادتر شده است ،بهدلیل اینکه «تحقیق و پژوهش» برای
هر کسی که یک مرورگر وب دارد باز است و بهدلیل اینکه صداهای قبال حاشیهای
به مرکز فضاهای آنالین رسیده ،فرصتها برای چیزهایی که بهعنوان حقیقت پذیرفته
شوند چندین برابر شده است .هیچکس نمیتواند بهعنوان یک فرد کوتهبین تماما طرد
شود ،به حاشیه رانده و نادیده گرفته شود.
فراوانی شدید صداها ،کثرت عقاید و صدای گوشخراش کشمکشها کافی است
برای اینکه هرکسی شک کند به آنچه باید
باور داشته باشد.
J Jشک به همهچیز
با این وصف ،شما چطور با انکارگرایی
مقابله میکنید؟ انکارگرایی زاویه دیدی به
ضدآرمانشهری را ارائه میکند که لنگرش
رها شده و در آن ،هیچچیز نمیتواند اینطور
فرض شود که همیشه سر جای فعلیاش بوده
و هیچکــس نمیتواند مورد اعتماد باشــد.
اگر معتقد باشــید که پیوسته به شما دروغ
گفته میشود ،بهطور متناقضی ممکن است
در خطر پذیرفتن دیگر چیزهایی باشــید
که حقیقت ندارنــد .انکارگرایی ترکیبی
از تردیدهــای فرســاینده و زودباوریهای
فرساینده است.
کامال قابلدرک است که انکارگرایی
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مینگرند که با وجود تالشهای دمودستگاه یهودی برای ساکتکردن او ،در عرصه
جرقههای عصبانیت و خشــم را خواهد زد ،بهخصوص در کســانی که مستقیما با
باقی مانده است .هیچ چیزی واقعا تغییر نکرده است .انکارکنندگان هولوکاست هنوز
آن درگیری دارند .اگر شــما یک بازمانده از واقعه هولوکاســت ،یک مورخ ،یک
این دور و بر هســتند و مدافعان آن پیروان جدیــدی پیدا میکنند .از نظر حقوقی و
دانشمند اقلیمشناس ،یک ساکن مناطق سیلخیز ،یک زمینشناس ،یک محقق بیماری
دانشــگاهی لیپســتاد به یک پیروزی قطعی دســت پیدا کرد اما او نتوانست انکار
ایدز یا کسی باشــید که فرزندش مبتال به بیماریای شده که قابلپیشگیری بوده اما
واکســن آن بیماری را نزده ،انکارگرایی میتواند مثل یک ضربه و حمله به زندگی،
هولوکاست یا حتی ایروینگ را در بلندمدت شکست دهد.
یک درس در این میان میتوان گرفت که حال آدم را خوب میکند :دستکم در
عقایــد اصلی یا حتی خود زندگیتان عمل کند .چنین مردمی در مســیر رو به عقب
جوامع دموکراتیک ،به انکارگرایی نمیتوان از نظر قانونی ضربه زد یا با افشاگری یا
میجنگنــد .این امر میتواند در برخی از کشــورها موجب حمایت از قوانین علیه
از طریق تالش در کاستن از اعتبار مدافعانش ،آن را از میدان به در برد .دلیل این امر این
انکارگرایی شــود ،مثل اتفاقی که در فرانسه رخ داد و انکار هولوکاست ممنوع شد.
تالش و جنگیدن برای تدریس «علم خلق زمین» آنطور که در انجیل گفته شــده در
است که برای انکارکنندگان ،نفس حضور انکارگرایی خود یک پیروزی است .نقطه
کنار علم تکامل در مدارس ایاالت متحده ،در میان خیلی از مردم سفتوسخت دنبال
کانونی انکارگرایی این استدالل است که «حقیقت» به دست دشمنانش سرکوب شده
میشود .انکارکنندگان بهطور معمول و پیوسته از ژورنالهای پژوهشی و کنفرانسهای
اســت .بنابراین ادامه وجود این انکارگرایی یک عمل قهرمانانه و یک پیروزی برای
دانشگاهی کنار گذاشته میشوند.
نیروهای طرف حقیقت است.
البته که انکارکنندگان ممکن است در حسرت یک پیروزی کاملتر باشند  -یعنی
با وجود این ،متداولترین واکنش به انکارگرایی رو کردن آنها اســت .وقتی که
در حسرت وقتی که نظریههای تغییرات اقلیمی با منشأ انسانی در عرصههای دانشگاهی
انکارکنندگان کتابها ،مقاالت ،وبسایتها ،سخنرانیها و ویدئوهایی را در جهت
و سیاســی به حاشیه رانده شــوند ،وقتی که ماجرای اینکه چطور یهودیان جهان را
افکار خود نشر میدهند ،کسانی که میخواهند آنها را تضعیف کنند و مخالفانشان
فریــب دادند در هر کتاب تاریخی بیاید  -اما آنچه که به زمان حال مربوط اســت
با ادبیاتی از خود آنها به این افراد پاسخ میدهند .انکارکننده مدعی است که نکته به
نکته نظرات را استدالل میکند ،در زمینهای پیچاپیچ و گیجکننده که هر استداللی  -با
این اســت که هر روزی که انکارگرایی حفظ شود یک روز خوب است .در واقع،
انکارگرایی میتواند حتی بدون یک پیروزی کامل ،پیروزیهای کوچکتری را نیز
اینکه مضحک است  -برای همیشه بدون تغییر باقی میماند .برخی از لو دادنها و
به دست آورد .برای یک فرد انکارکننده ،هر روزی که استخراج نفت ادامه پیدا کند
پردهگشــایی کردنها درباره انکارکنندگان همراه با صبر و مدنیت است و با افراد و
و بشکههای نفت به فروش برسند و سوزانده شوند یک روز خوب است ،هر روزی
ادعاهای آنها جدی و حتی محترمانه برخورد میکند اما دیگر افشاگریها هم عصبی
که یک پدر یا مادر فرزندش را واکسن نزند یک روز خوب است و هر روزی که
و تحقیرآمیز است.
یک نوجوان هولوکاست را در گوگل جستوجو کند و افرادی را پیدا کند که فکر
هنوز هیچیک از این استراتژیها در مقابل انکارگرایی جواب نمیدهد ،یا دستکم
میکنند هولوکاست هرگز رخ نداده یک روز خوب است.
بهطور کامل جواب نمیدهد .این پرونده افترا را در نظر بگیرید که دیوید ایروینگ،
برعکس ،مخالفــان انکارگرایی بهندرت زمان در اختیار دارند تا عقاید ســمت
انکارکننده هولوکاست ،علیه دبورا لیپستاد در سال  ۱۹۹۶تشکیل داد .ادعای ایروینگ
خودشان را بازگو کنند .بهدلیل اینکه تغییرات اقلیمی به نقطهای رسیده که برگشت
مبنی بر اینکه بهوســیله ریچارد ایوانز و دیگر مورخان برجسته به او اتهام زده شده
ندارد ،بهدلیل اینکه بازماندگان هولوکاســت مردهاند و نمیتوانند دیگر در این باره
که یک انکارکننده هولوکاست است و درباره تاریخ دروغپردازی کرده ،باعث شده
شــهادت دهند ،بهدلیل اینکه یک بیماری که واگیردار اســت و کودک را تهدید
است که در قالب دعوت کردن او به مناظره وجههاش تخریب شود .قاضی پرونده در
میکند یک بار او را مبتال میکند و بهدلیل
حال خرابکردن حسن شهرت ایروینگ
این نکته که شــک به وقایعی که از نظر
بود و آشــکارا و بدون پردهپوشی ادعای او
علمی پذیرفته شده کاری پیشپاافتاده است،
را درباره اینکه یک مورخ معتبر است رد
پردهگشایی و لو دادن اینکه انکارکنندگان
کرد .قاضی او را از نظر مالی ورشکسته کرد
چطور فکر میکنند و چه میگویند تبدیل
و اعتبار گفتههای ایروینگ ازسوی معدود
به کاری اضطراریتر و البته سختتر شده
مورخان جریــان غالب حوزه تاریخ که از
است .از این نظر ،قابلدرک است که کسانی
او حمایت میکردند از بین رفت و در سال
که علیه انکارگرایی مبارزه میکنند دچار
 ،۲۰۰۶او بهدلیــل انکار هولوکاســت در
ترس شوند و حس خشم بر آنها غلبه کند.
اتریش زندانی شد.
یک راه بهتــر برای روبهرو شــدن با
اما ایروینگ امروز کجاست؟ او هنوز
در سال  ،2012حرف ترامپ درمورد تغییر اقلیمی فقط به چشم یک نمونه دیگر از
جریان غالب انکارگرایی در قبال تغییر اقلیمی در جناح راست آمریکا دیده شد .از
انکارگرایی ،شــکلی از خودانتقادی است.
دارد مینویســد و تدریس میکند ،هرچند
همه اینها گذشته ،کابینه دوم بوش کمترین کار را برای مقابله با تغییر اقلیمی
نقطه شــروع یک ســوال صریح و بیپرده
با وضعیتی پوشــیدهتر و پنهانتر .او هنوز
انجام داده بود و بسیاری از جمهوریخواهان پیشرو مبارزان برجستهای علیه علم
اقلیمشناسی جریان غالب هستند .با اینحال ،یک چیز دیگر نیز آنجا در حال اتفاق
اســت :چرا ما در مقابل این پدیده شکست
هم ادعاهای مشــابهی را تکرار میکند و
افتادن بود؛ آن توئیت پیامآور نوع جدیدی از گفتمان پساانکارگرایی بود.
مدافعانش به او در مقام شخصیت قهرمانی
خوردیــم؟ چــرا آن دســته از مــا که از
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است .این هوس  -که برای بعضی چیزها
واقعیت ندارد  -پیشران انکارگرایی است.

انکارگرایی متنفر بودیم موفق نشــدیم که
آن را از رفتن به جلــو بازداریم؟ و چرا ما
با گونهای از انســانها مواجهیم که تالش
J Jآسیبپذیری انکار
میکنند توان هــرروزه خود را به مصرف
همدردی با انکارکنندگان آسان نیست
انکار کردن برسانند و تالشهایی را سازمان
اما کاری ضروری است .انکارگرایی یک
میدهند که توانایی جمعــی ما را در فهم
حماقت یا بیاعتنایی یا دروغگویی یا بیماری
جهان و تغییــردادن آن به جایی بهتر ،زیر
روانشناختی نیســت .این امر اصال مشابه
سوال ببرند و تضعیف کنند؟
دروغگفتن نیســت .البته کــه انکارکننده
این ســواالت در برخــی حلقهها و
میتواند احمق یا یــک دروغگوی بیاعتنا
گروهها دارد شروع میشود .آنها اغلب
باشــد اما هریک از ما میتوانیم اینچنین
ک نوع ســرخوردگی و یأس
نتیجه یــ 
باشیم .ولی انکارکنندگان افرادی هستند که
هســتند .تبلیغکنندگانی که علیه منشأ
در یک مخمصه مأیوسکننده گیر افتادهاند.
انسانی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی
متداولترین واکنش به انکارگرایی رو کردن آنها است .وقتی که انکارکنندگان
ایــن مخمصه یــک مخمصــه خیلی
فعالیت میکننــد و میخواهند این نوع
کتابها ،مقاالت ،وبسایتها ،سخنرانیها و ویدئوهایی را در جهت افکار خود نشر
تغییر اقلیمــی را از کار بیندازند ،اغلب
جدیــد اســت .انکارگرایی یــک پدیده
میدهند ،کسانی که میخواهند آنها را تضعیف کنند و مخالفانشان با ادبیاتی از
نکته
به
نکته
که
است
مدعی
انکارکننده
دهند.
ی
م
پاسخ
افراد
این
به
ها
ن
آ

خود
گریه و البه میکننــد گویی که وظیفه
پساروشنگری ،یک واکنش به بسیاری از
نظرات را استدالل میکند ،در زمینهای پیچاپیچ و گیجکننده که هر استداللی  -با
یافتههای «ناراحتکننده» یافتههای مکتب
آنهــا از هر وقت دیگــری ضروریتر
اینکه مضحک است  -برای همیشه بدون تغییر باقی میماند
مدرنیسم اســت .برای مثال ،کشف تکامل
اســت اما با وجود ایــن ،انکارگرایی به
برای کســانی که به خلقت آنطوری که در کتابهای مقدس تورات و انجیل آمده
گســتردهتر شــدن ادامه میدهد و در کنار آن ،همراهی «شکلهای نرمتری» از
اعتقاد دارند ،ناراحتکننده است .انکارگرایی همچنین واکنشی است به ناراحتی اجماع
انکارگرایی هم انجام میشود .چنین به نظر میرسد که هیچ کاری در تبلیغ برای
اخالقیای که در جهان پساروشنگری ظاهر شد .در جهان باستان ،شما میتوانستید بنای
ایجاد آگاهی انســانی از خطراتی که انسانها باید با آن مواجه شوند ،به نتیجه
یادبودی را باال ببرید که با افتخار اعالم میکرد شــما دست به نسلکشیای در جهان
نمیرسد.
زدهاید .در جهان مدرن ،کشتار جمعی ،گرسنگی دادن جمعی و فاجعه زیستمحیطی
لجاجتی که در افرادی که پدیدههایی را که دوســت ندارند انکار میکنند،
جمعی میتواند دیگر در میان مردم کاری مشروع نباشد.
در پژوهشهای علوم انسانی و حوزه عصبشناختی تصدیق شده است .انسانها
با وجود این ،هنوز بســیاری از انســانها میخواهند که همان کارهایی را انجام
فقط موجودات خردمندی نیســتند که بدون نشــاندادن عالقه به چیزی ،فقط
دهند که بشر همیشه انجام میداده است .ما هنوز موجوداتی با هوا و هوس هستیم .ما
برای شواهد و اســتداللها ارزش قائل شوند .اما تفاوتی است بین جستوجوی
میخواهیم دست به قتل بزنیم ،دزدی کنیم ،تخریب کنیم و چپاول کنیم .ما میخواهیم
پیشآگاهانــه برای تایید دیدگاههای موجود  -که همه ما تا حدودی درگیر آن
بیاعتنایــی خودمان و وفاداری خودمان را حفظ کنیم بدون اینکه مورد تشــکیک
هســتیم  -و تالشهای آشکار برای اینکه مثل یک انکارکننده ،تحقیقاتمان را
قرار بگیرد .بنابراین وقتی هوسهای ما تبدیل به کارهایی در جهان مدرن میشود که
طوری نشــان بدهیم که گویی در طلب حقیقــت بودهایم اما نتیجه خودمان را
نمیتوان درباره آنها صحبت کرد ،ناچار میشویم تظاهر کنیم در حسرت چیزهایی
بگیریم .انکارگرایی الیههایی مضاعف از محکمکردن و دفاعکردن از پدیدهها
نیستیم که هوسشان را در سر میپرورانیم.
را اضافــه میکند بــه دور فعالیتهایی که بهطور گســترده دارای ویژگیهای
در اینجا انکار کافی نیست .چون تالش برای رسیدن به آگاهی و توجهکردن از
روانشــناختی مشترکی هستند .البته این فعالیتها به قصد جلوگیری از آشکار
مسائل تلخ و ناگوار جلو میزند ،همواره برای به چالش کشیده شدن آسیبپذیر هستند.
شدن این ویژگیهای مشترک انجام میشود .این امر مطمئنا افکار انکارکنندگان
انکار نوعی طناب بندبازی است که میتواند با تالشهای اجباری برای جلب توجه به
را نیز تغییر میدهد ،حتی با وجود اینکه از تغییر افکار بقیه انسانهای یکدنده
چیزی که انکار میشود ،نامتعادل و لرزان شود.
سختتر باشد.
انکارگرایی نســبتا پاسخی به آسیبپذیری انکار است .چیزی که انکار میشود تا
انواع مختلفی از انکارکنندگان وجود دارد :از کســانی که به همه دانشهای
سطوحی شناخته نیز خواهد شد .اما انکارکننده بودن به این معنی است که اصال اجباری
ریشهدار مشکوک هستند تا آنهایی که یک نوع از دانش را به چالش میکشند؛
از کسانی که فعاالنه در ایجاد مکتب انکارگرایی همکاری میکنند تا آنهایی که
نیست این فرد شناخته شود .انکارگرایی یک تالش سیستماتیک برای جلوگیری از به
چالش کشیده شدن و تایید شدن است .انکارگرایی میگوید که چیزی برای تایید وجود
بهسرعت آن را مصرف میکنند؛ از کسانی که با نوعی اطمینان به دنیا میآیند تا
ندارد .با اینکه انکار دستکم موضوع فلسفه روبهرو شدن با واقعیت است ،انکارگرایی
آنهایی که بهطور خصوصی نسبت به تردیدهای خود تردید دارند .چیزی که در
بهندرت میتواند با درخواست روبهرو شدن با واقعیت تضعیف شود.
همه این افراد مشترک اســت ،میتوانم استدالل کنم که یک نوع ویژه از هوس
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جنبه غمانگیــز بــرای انکارکنندگان
شده است و هم برای دفاع از آن .علم جریان
غالب نیز میتواند دگم باشد و چشمهایش
این اســت که آنهــا از قبل اســتداللی را
را بر محدودیتهایی کــه دارد ببندد .اگر
که علیــه آن قیام کردهانــد تایید میکنند.
این اتهام که گرمایش جهانی یک نمونه از
تالشهای انکارکنندگان هولوکاست برای
ایدئولوژی سیاسیشده است که با لفاف علم
کذبخوانــدن اینکه هولوکاســت اتفاق
پوشانده شده درست باشد و مورد پافشاری
افتاده ،مستلزم این است که اگر هولوکاست
خشمناک عینیت مطلق علم «واقعی» قرار
اتفاق افتاده باشــد چیز خوبی نبوده اســت.
انکارگرایی در مورد تغییرات اقلیمی بهطور
بگیــرد ،این خطــر وجود دارد کــه افراد
مشابه حاکی است از این تایید پنهان که اگر
چشــم خــود را ببندند در برابر ســواالت
البته که انکارکنندگان ممکن است در حسرت یک پیروزی کاملتر باشند  -یعنی
ناراحتکننــده دربــاره روشهای پنهان و
اتفاق
تغییرات اقلیمی با منشــأ انسانی واقعا
در حسرت وقتی که نظریههای تغییرات اقلیمی با منشأ انسانی در عرصههای
دانشگاهی و سیاسی به حاشیه رانده شوند ،وقتی که ماجرای اینکه چطور یهودیان
آشــکاری که در آن ایــده حقیقت خالص
افتاده باشــد ،ما باید کاری در قبال آن انجام
جهان را فریب دادند در هر کتاب تاریخی بیاید  -اما آنچه که به زمان حال مربوط
است.
خوب
روز
یک
شود
حفظ
انکارگرایی
که
روزی
هر
که
است
این
است
بهوسیله منافع انسانی زیر پا گذاشته میشود
بدهیم.
و میبینند که این ایده چیز توهمآلودی بوده
بنابرایــن انکارگرایــی نهتنها یک کار
است .منافع انســانی بهندرت میتوانند از روشهایی که ما جهان را با آنها مشاهده
سخت نیســت  -پیداکردن روشهایی برای بیاعتبار کردن کوهی از شواهد هولناک
میکنیم متمایز شوند .بهطور حتم ،جامعهشناسان علم نشان دادهاند که چطور ایدههای
اســت  -بلکه درگیر ســرکوب اظهار تمایالت و هوسهای یک نفر هم هســت.
دانش علمیای که خیلی هم به آن عالقهای وجود ندارد ،رابطه غیرملموس بین دانش و
انکارکنندگان در «تله» روشهای بیزانسی استدالل گیر میافتند زیرا آنها گزینههای
منافع انسانی را مشخص میکند.
معدود دیگری برای ترغیبکردن افراد و پیشبردن اهدافشان دارند.
من اعتقاد ندارم که اگر کســی بخواهد کاری کند که انکارکنندگان وادار شوند
انکارگرایی و پدیدههای مربوط به آن ،اغلب در قالب یک «جنگ با علم» تصویر
چیزی را بفهمند ،باید آنها را مجبور کند مثل او فکر کنند .ما نباید فکر کنیم که یک
شده اســت .این اتفاق یک سوءتفاهم قابلدرک اما اساسی است .مطمئنا انکارگرایی
وظیفه اخالقی داریم که آنها را مثل خودمان بکنیم و اگر خیلی به آنها فشار بیاوریم
و دیگر شکلهای شــبهتحقیقات ،از روشهای علمی جریان غالب پیروی نمیکنند.
ممکن اســت که آنها دیگر در ظاهر چیزی را انکار نکنند اما همچنان این اعتقاد را
انکارگرایی مســلما گمراهی در روشهای دانشــگاهی و علمی را بازتاب میدهد و
درون خود خواهند داشت.
علمی که تولید میکند باعث میشود که فرضیات غلط بهطور اساسی باقی بگذارد اما
انکارگرایی همه این کارها را به اسم علم و تحقیقات انجام میدهد.
J Jپساانکارگرایی
در شــرایطی که انکارگرایی گاهبهگاه به چشــم بخشی از جنایت پستمدرن به
حقیقت دیده شده ،انکارکنندگان روی مفاهیمی از عینیتهای علمی حساب باز میکنند
در  6نوامبر ســال  ،2012وقتی که ترامپ تازه داشــت زمینه را برای رســیدن به
مقام ریاســتجمهوری طی میکرد ،توئیتی درباره تغییر اقلیمی منتشر کرد .او گفت:
که ارتجاعیترین شکل پوزیتیویسم هستند .پوزیتیویسم یا اثباتگرایی هرگونه فلسفه
«مفهوم گرمایش جهانی بهوســیله چینیها و بهنفع آنها درست شده تا تولید آمریکا
علم براساس این دیدگاه است که در علوم طبیعی و اجتماعی ،دادههای برگرفتهشده از
را غیررقابتی کنند».
تجربه حســی و تلقی منطقی و ریاضی از این دادهها تنها منبع همه شناختهای معتبر
اســت ،دادههایی را که میتوان از راه حسها به دست آورد شواهد تجربی میگویند.
در آن زمان ،این حرف فقط به چشم یک نمونه دیگر از جریان غالب انکارگرایی
در قبال تغییر اقلیمی در جناح راســت آمریکا دیده شد .از همه اینها گذشته ،کابینه
این اصطالح در قرن هجدهم توسط فیلسوف و جامعهشناس فرانسوی ،اگوست کنت
دوم بــوش کمترین کار را بــرای مقابله با تغییر اقلیمی انجام داده بود و بســیاری از
ساخته شد و به کار رفت .کنت بر این باور بود که جبری تاریخی بشریت را به سمتی
جمهوریخواهان پیشرو مبارزان برجستهای علیه علم اقلیمشناسی جریان غالب هستند.
خواهد برد که نگرش دینی و فلســفی از بین میرود و تنها شــکل از اندیشه که باقی
با اینحال ،یک چیز دیگر نیز آنجا در حال اتفاق افتادن بود؛ آن توئیت پیامآور نوع
میماند متعلق به اندیشه قطعی (پوزیتیو) و تجربی علم است.
جدیدی از گفتمان پساانکارگرایی بود.
حتی آنهایــی که واقعا جایگزینهایی را برای خرد و علم غربی درســت کردند
ادعای ترامپ از آن ادعاهایی نیست که مرتبا بهوسیله انکارکنندگان «جریان
میتوانند از ادبیات و لحن انکارگرایان بهرهمند باشند تا آن نوع علمگراییای را که از آن
غالب» گرمایش جهانی مطرح میشــود .این ادعا شاید نســخهای مخدوش از این
نفرت دارند از پا درآورند .برای مثال ،کسانی که مخالف واکسنزدن هستند گاهی به
استدالل رایج از جانب جناح راست آمریکا باشد که توافقنامههای اقلیمی جهانی
نظر میرسد که میخواهند از این خوانی که گسترده شده توشه خود را بردارند :آنها
بهطور غیرمنصفانهای اقتصاد آمریکار را تضعیف خواهد کرد تا چین از آن نفع ببرد.
برای معتبر ساختن نقدی که به پزشکی غربی دارند ،از پزشکی غربی استفاده میکنند.
مثل بسیاری از گفتمانهای ترامپ ،این توئیت صرفا بهسوی جهان پرتاب شده بود
ادبیات و لحن انکارگرایی و منتقدان آن میتواند شبیه به یکدیگر باشد ،از این لحاظ
بدون اینکه خیلی دربارهاش فکر شده باشد .این کار همان کاری نیست که معموال
که آن نوع جنگی که آنها با هم دارند جنگ بر سر این است که کدامیک از طرفین
انکارکنندگان انجام میدهند .انکارکنندگان اغلب از تولیداتی بهره میگیرند که
ردای علم را بر تن دارد .اصطالح «شــبه علم» هم برای انکار تغییر اقلیمی به کار برده
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دههها آن را ایجاد کردهاند ،تولیداتی عمدتا علیه مسائل بزرگ که بهدقت طوری
درســت شدهاند که حاصل کارهای علمی و تحقیقات به نظر برسند و دستکم از
نظر افراد غیرمتخصص اینطور باشــند و فرق بین ادعاهای آنان با واقعیت روشــن
و متمایز نباشــد .آنها تکنیکهای علمی جایگزینی را به کار میگیرند که بتوان
حداقل زمین سفتترین واقعیتها را با آنها خراش داد.
ترامپ و انکارکنندگان «تنبل» در دوران پســاحقیقت ،از این مطمئن هستند که
نسلهای پست ســر هم انکارکنندگان باعث شــدهاند که حاال شک بهاندازه کافی
ایجاد شــود؛ و بنابراین همه افراد مثل ترامپ نیاز به این دارند که دست به کارهایی
بزنند که در آنها نشانههایی باشــد که بهطور دوپهلویی سمت انکارگرایی را نشان
دهد .درحالیکه انکارگرایی مســائل را توضیح میدهد  -بهخوبی و حسابشــده -
پساانکارگرایی فقط آنها را نشان میدهد .درحالیکه انکارگرایی موشکافانه به مسائل
فکر میکند ،پساانکارگرایی غریزی عمل میکند .درحالیکه انکارگرایی با نظم و دقیق
است ،پساانکارگرایی آنارشیستی و بینظم است.
اینترنت مولفهای مهم در تضعیف این خودنظمبخشی به انکارگرایی است .اهمیت
جهــان آنالین در حال هلدادن انکارگرایی به نقطهای اســت تاحدی که شــروع به
متالشیشدن کرده است .نسل جدید انکارکنندگان چیزهای جدیدی درست نکردهاند
و چیزهایی جایگزین انکارگرایی ســنتی درست کردهاند تاجاییکه بسیاری از افکار
انکارگرایی ســنتی در حال محوشــدن است .کار اشــتراکی و نهادی ساختن حصار
مســتحکمی برای اجماع نظری که انکارکنندگان به آن دست پیدا کردهاند ،در حال
رفتن به سمتی است که این حصار شکسته شود و هرکسی بتواند وارد آن شود.
یک مثال از این اتفاق جنبش حقیقت  11ســپتامبر اســت .چون حمالتی که در
این روز اتفاق افتاد جهان را با وحشــت مواجه کرده بود ،انکارگرایی هرگز ســعی
نکرد یک سنتی را بنیان گذارد بهطریقی که انکارگرایی پیش از دوران اینترنت انجام
میداد .آنهایی که معتقد بودند «داستان رسمی» حمالت  11سپتامبر یک دروغ است
میتوانند اعتقاد داشــته باشند که عناصری در دولت آمریکا از قبل ،از حمالت اطالع
داشتهاند اما اجازه دادهاند که آن اتفاق بیفتد یا اینکه حمالت عامدانه بهوسیله دولت

طراحی و اجرا شده است یا اینکه یهودیان  /اسرائیل  /مسکو پشت سر آن بوده است
یا اینکه نیروهایی در ســایه که مربوط به «نظم جهانی جدید» هستند پشت آن قرار
دارند .آنها میتوانند اعتقاد داشته باشند که برجها با مواد تخریبکننده کنترلشده از
راه دور تخریب شدهاند یا اینکه طبقاتی در برجها وجود نداشته یا اینکه مسافری در
هواپیما نبوده است.
پســاانکارگرایی نشــاندهنده جریانی از هوسهای سرکوبشــده اســت که به
انکارگرایی وارد میشــود و آن را هدایت میکند .در عین اینکه این نوع انکارگرایی
هنوز برپایه انکار حقایق تثبیتشــده اســت ،روشهای بهکاررفته در آن یک نوع
عمیقتر از هوسها و امیال را آشــکار میکند :دوباره ساختن خود حقیقت را ،دوباره
ساختن جهان را ،رهاکردن قدرت برای دوباره نظمدادن به خود واقعیت و حککردن
نشان کسی روی سیاره زمین .آنچه در پساانکارگرایی اهمیت دارد تثبیت یک پدیده
جایگزین با اعتبار علمی نیست بلکه بیشتر دادن اجازه بیحدوحصر به خود برای دیدن
جهان است به هر ترتیبی که خودمان بخواهیم.
در شــرایطی که پســاانکارگرایی هنوز به جای پیشــینیان خود ننشســته است،
انکارگرایی به ســبک قدیمی شروع کرده است به زیر سوال رفتن ازسوی متخصصان
خود چراکه آنها گامهای محتاطانهای بهسمت یک دوران جدید برمیدارند .شواهد
این امر بهخصوص در گروه راستگرایان افراطی نژادپرست مشاهده شده است ،جایی
که غلبه انکارکنندگان هولوکاست شروع کرده است به از بین رفتن.
مارک وبر ،مدیر موسسه بازبینی هولوکاست که یک موسسه انکارکننده این واقعه
تاریخی است ،در مقالهای که در سال  2009منتشر کرد با لحنی ناراحت نتیجه گرفت
که انکار هولوکاست تبدیل شده است به چیز بیربطی در جهان که با هم این نسلکشی
را بــه یاد میآورد .حتی برخی از انکارکننــدگان اظهار ندامت کردهاند و یأس خود
را از جنبش انکار هولوکاســت نشــان دادهاند و تایید کردهاند که بسیاری از دعاهای
آنها خیلی ســاده میتواند رد شود؛ مثل اریک هانت تهیهکننده فیلمهای مستند که
قبال ویدئوهای آنالینی در انکار هولوکاست ساخته بود و تولیداتش در سطحی وسیع
هم دیده شده بودند اما در سال  2016معلوم شد که ادعاهایش بیاساس بوده است.

پساانکارگرایی نشاندهنده جریانی از هوسهای سرکوبشده است که به انکارگرایی وارد میشود و آن را هدایت میکند .در عین اینکه این نوع انکارگرایی هنوز بر پایه انکار حقایق
تثبیتشد ه است ،روشهای بهکاررفته در آن یک نوع عمیقتر از هوسها و امیال را آشکار میکند :دوباره ساختن خود حقیقت را ،دوباره ساختن جهان را ،رهاکردن قدرت برای دوباره نظمدادن
به خود واقعیت و حککردن نشان کسی روی سیاره زمین .زمینی که برخی انکار کنندگان آن را مسطح میپندارند.
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آیا دموکراسی میتواند کار
کند :تاریخچه مختصر یک ایده
رادیکال

جیمز میلر
انتشارات :فارار ،اشتراوس و جیرو
۲۰۱۸

دربارهنویسنده
جیمز میلر اســتاد مطالعات و سیاست لیبرال و مدیر
دانشکده نشر خالقه و روزنامهنگاری انتقادی در دانشکده
«نیو اسکول» در نیویورک است .او نویسنده یک کتاب
دیگر هم است به نام «زندگیهای آزمایششده» که در
ل  ۲۰۱۲منتشر شده است.
سا 

اتفاقات جاری جهان شاید مایوسکننده به نظر برسد اما ترس از آینده دموکراسی امر تازهای
نیست .در اوج دموکراسی مستقیم در آتن باستان در قرن پنجم پیش از میالد ،منتقدان
دموکراسی را یک «بیهودگی آشکار» میدانستند و همینطور هم بود برای بسیاری از متخصصان
علوم سیاسی ،از ارسطو گرفته تا ادموند بورک که دموکراسی را «شرمآورترین امر در جهان»
میدانست .همانطور که یکی از بنیانگذاران آمریکا ،جان آدامز ،هشدار داده« ،هرگز
دموکراسیای وجود نداشته است که خودش را نکشته باشد».

رابطه عشق و نفرت پوپولیسم و دموکراسی
موج عوامگرایی در غرب چطور ریشه گرفته است؟
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

طغیانهای پوپولیستی باعث شده است که بسیاری افراد ایمان خود را به ذکاوت
و قدرت مردم از دســت بدهند .اما چنین طغیانهایی برای حیات سیاســت مدرن
ضروری است.
به نظر میرســد هرکســی قبول دارد دموکراسی تحت حمله قرار گرفته است.
آنچه تعجبآور است این است که چه تعداد از دوستان معمول دموکراسی شروع
کردهاند به ترســیدن از خود دموکراسی  -یا شاید ترسیدن از مردم یک کشور که
ت به یک
بهدلیل کم شدن تحملشان بسیار به خشم آمدهاند ،ریسک تبدیلشدن سیاس 
بازی خونین نابودکننده را افزایش دادهاند و همچنین همانطور که در عنوان یکی از
کتابهایی که اخیرا منتشر شده آمده« ،مردم را در مقابل دموکراسی» قرار دادهاند.
ناظران بهدرستی این شک و تردید را در دل دارند که برنامههای سیاسی با اینکه
بهوضوح دموکراتیک هستند ،بهگونهای هشداردهنده برنامههایی غیرآزادیخواهانه
شــدهاند و در بســیاری از موارد این برنامهها مورد حمایت شــهروندان است .در
لهستان و مجارســتان ،احزاب حاکمی که بهطور دموکراتیک انتخاب شدهاند ،به
مهاجران مسلمان بهاتهام تضعیف هویت مسیحی حمله میکنند .در فیلیپین رودریگو
دوترته ،رئیسجمهور ،با مشــت آهنین حکومت میکند و قسم خورده است که
توزیعکنندگان مواد مخدر را به زندان نفرستد بلکه آنها را به مردهشویخانه ببرد.
همه دموکراســیهای مدرن بر این ادعا باقی ماندهاند که دارای حاکمیت مطلق
مردمی هستند ،شرطی که همه دولتهای مشروع به آن استناد میکنند ،میگویند
برآمــده از قدرت مردم هســتند و از جهاتی هم ،اراده آنهــا را عملی میکنند .با
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اینحال ،وقتی اکثریت بزرگی از مردم یک کشــور با شــور و حرارت از سیاستی
حمایت میکنند که منتقدان آن را نفرتانگیز مییابند ،بســیاری از آزادیخواهان
حتی آنهایی که بهروشنی دموکرات هستند نیز در ترس و واهمه پس مینشینند.
بنابراین احتمال یک پارادوکس دردناک افزایش مییابد :اینکه «دموکراسیها
وقتی بســیاری دموکراتیک میشوند به پایان میرســند» .این همان نتیجهای است
که اندرو ســالیوان ،کارشناس ناظر سیاست آمریکا ،در یادداشتی که در سال ۲۰۱۶
نوشته گرفته و اســتداللی را دوباره احیا کرده که دو نسل قبلتر بهوسیله ساموئل
هانتینگتون ارائه شده بود .هانتینگتون در سال  ۱۹۷۵در گزارشی تحت عنوان «بحران
دموکراسی» ،روی طغیان بینالمللی دانشجویان در دهه  ۱۹۶۰مطالعه کرده بود.
حتی محقق چپگرا ،شانتال موفه ،که مدتهای مدید درگیریهای پوپولیستی
ســاده را اساس یک «دموکراسی رادیکال» اعالم میکرد ،بهنظر میرسد از اتفاقات
اخیر حیرتزده شده است .موفه اخیرا در یک مصاحبه گفته است« :دموکراسیای
کــه با نظم خوبی کار میکند  -گونهای که درگیــری در آن وجود دارد اما مردم
وجود مخالفان خود را پذیرفتهاند  -خیلی ســاده نمیتواند دوباره ایجاد شود ».او با
این حرف بهطور ضمنی به تساهل و رواداری اشاره میکند که یکی از هنجارهای
آزادیخواهی است که با پیشزمینههای دوران فعلی ،بیشتر از بقیه هنجارها به خطر
افتاده .او میگوید« :من آنقدر خوشبین نیستم».
اتفاقات جاری جهان شاید مایوسکننده به نظر برسد اما ترس از آینده دموکراسی
امر تازهای نیســت .در اوج دموکراسی مستقیم در آتن باستان در قرن پنجم پیش از

کتاب ضمیمه

میالد ،منتقدان دموکراسی را یک «بیهودگی آشکار» میدانستند
خیلی خالصه باید گفت که او برای حفظ امکان اینکه شــکل
و همینطور هم بود برای بسیاری از متخصصان علوم سیاسی ،از
پایدارتری از دموکراســی ساخته شود و با این هدف که دشمنان
منتقدان این ادعا
ارسطو گرفته تا ادموند بورک که دموکراسی را «شرمآورترین
این دموکراسی شکست بخورند و قانون و نظم بتواند احیا شود،
که
کردند
مطرح
را
امر در جهان» میدانســت .همانطور که یکــی از بنیانگذاران
دست به چنین دیکتاتوری خشنی زد.
با این کار ،با قدرت
آمریکا ،جان آدامز ،هشــدار داده« ،هرگز دموکراسیای وجود
ولــی در اصل ،مشــکلی بر ســر راه این تالشهــا در ایجاد
گرفتن توده عوام که
نداشته است که خودش را نکشته باشد».
دموکراســی مدرن وجود دارد .بهخصوص در کشورهای بزرگی
قبالضعیفبودند
مجمع شهروندان
مثل فرانســه یا ایاالت متحده ،نهادهای نمایندگی  -و حتی بدتر
نظریهپردازان سیاست در غرب طی حدود  ۲هزار سال با این
خطیبان
و
عادی
عقیده ارسطو ،بورک و آدامز موافق بودند :هیچکس نمیتوانست
از آنهــا ،رژیمهای دیکتاتوری که مدعیانــد راه و روش آنها
دموکراتیک در
بهطور جدی تصور کند که از دموکراســی بهعنوان یک شکل
پرطرفدار اســت  -بهطور اجتنابناپذیری هرکسی را که امید
واقع نوع جدیدی
ایدهآل از حکومت دفاع میشود .فقط در اواخر قرن  ۱۸میالدی
دارد میتواند نقشی مستقیمتر در تصمیمگیریهای سیاسی بازی
از استبداد را
ایجاد کردند  -یک
در دوران انقالب فرانسه بود که دموکراسی در قالب یک ایدهآل
کند ناامید میکنند.
اشتراکی
استبداد
سیاسی مدرن دوباره ظاهر شد.
این امر بدین معناست که پروژههای سیاسی دموکراتیک ،چه
اکثریت ،یک دولت
پروژههای دوران باســتان و چه پروژههای دوران مدرن ،ناگزیر
از آن موقع تاکنون ،تردید و دودلی و طغیان به اسم دموکراسی
رفاه دوفاکتو
بیثبات هستند .تعهد دوران مدرن به حفاظت از حاکمیت مطلق
پرطرفدار شده و دموکراســی تبدیل شده است به یک ویژگی
میسازد که پول
و مزیتهای
مردم بر مردم که دائما با شکست و ناامیدی مواجه شده ،باعث
تکرارشونده در سیاست جهان .الزم است که دوباره تاکید شود:
سیاسی
و
اجتماعی
این طغیانها و آشــوبها عیب و نقصهایی نامطبوع بر چهره
شده که تالشهای زیادی انجام شود برای اینکه قدرت تجمعی
را برای شهروندان
بیعیب جوامع ما نبودند .بلکه آنها کانون و روح دموکراســی
مردم عملی شــود .اگر ناظران نتایج ظاهری چنین تالشهایی را
عادیای به ارمغان
مدرن را بهعنوان واقعیت زندگیهای ما شکل میدادند.
دوست داشته باشــند ،ممکن است که آن را بهعنوان طنین روح
میآورد که برای
فعالیتهای
این یک داســتان آشنا است :به نظر میرسد ناگهان از آسمان
دموکراتیک در نظر بگیرند و از آن خشنود شوند .اما اگر آنها
و
امپراتوری
یــک جماعت از مردم فرود میآیند به میدان یک شــهر یا در
چنین نتایج ظاهری را دوست نداشته باشند ،این قطعات تاریخی
خدمات در دادگاهها
رقابتی پرشور دور یک ناطق خوشصحبت جمع میشوند تا علیه
از اعمال کنترل مردم بر زندگی خود آنها را خرســند نمیکند
و ادارات دولتی
نهادهایی که از آنها نفرت دارند اعتراض کنند و خشم خود را به
و چنین رویدادهایی را وقایعی پوپولیســتی در نظر میگیرند که
منتصبمیشدند.
خیانتهای طبقه حاکم ابراز کنند و فضاهای عمومی را به کنترل
حاکمیت دموکراتیک و اراده مــردم بر زندگی خود را از بین
خود درآورند .با برچسب «پوپولیست» زدن به این لحظات دائما
میبرد.
نگرانکننده آزادی جمعی که معنایی منفی دارد ،خصلت بنیادین پروژه دموکراتیک
اهمیتی ندارد .با اینکه اجماع نظر در دوران پس از جنگ جهانی دوم بر ســر
دوران مدرن با سوءتفاهم مواجه میشود.
معنی و ارزش نهادهای لیبرال دموکراتیک شــکنندهتر از هر وقت دیگری به نظر
با وجود این ،چنین خوداظهاریهای جمعیای همیشــه گذرا هستند و اغلب در
میرسد  -نظرسنجیها نشان میدهد اعتماد به نمایندههای انتخابی بهندرت کمتر از
عوض آن ،عکسالعملی سیاســی را به وجود میآورند .بینظمی سیاسیای که آنها
این بوده است  -دموکراسی بهعنوان یک مخالفت بیامان از طریق فوران آشکار و
ایجاد میکنند بر تنشی استوار شده که به شکل باثباتتر و صلحآمیزتری از مشارکت
تند و تیز خشــم بر سر نخبگان منزوی و عزلتنشین و دشمنان موهوم و شبحوار،
جمعی نیاز دارد .این یکی از دالیل این است که چرا بسیاری از دموکراسیهای مدرن
رونق گرفته است.
تالش کردهاند نهادهای نمایندگی را ایجاد کنند تا بتوانند  -از طریق حفاظت آزادی
مذاهب و رسانهها و حقوق شهروندی اقلیتها  -اراده حاکمیت مطلق مردم بر خود
J Jلیبرالیسم در برابر دموکراسی
را نشان دهند و آن را در عمل نیز حفظ کنند.
الزم اســت که خیلی روشن فرق بین دموکراسی و لیبرالیسم مشخص شود ،یعنی
دو کلمه پر از ارزشــی که در ســالهای اخیر تقریبا ناامیدانه با هم خلط شدهاند،
با همه ای ن احوال ،مارکی دو کندورسه ،فیلسوف فرانسوی ،در سال  ۱۹۷۳پیشنهاد
کرد که یک شــکل جدید و غیرمستقیم از حکومت مردم بر خود ایجاد کنند که
بهخصوص در مطالعات دانشمندان علوم اجتماعی و استادان غربی علوم سیاسی که
مجامع محلی را به هم متصل میکند تا بهصورت یک دولت ملی دربیاید .همانطور
نگراناند از اینکه لیبرال دموکراســی غربی که زمانی «ســرزمین موعود» بود ،در
که درباره دولت کندورســه ،تام پین ،میگوید مــردم میتوانند قدرت خود را هم
جاهایی مثل مجارستان تبدیل به «دشمن» شده است.
بهصورت مستقیم بهشکل مجمعهای محلی تمرین کنند و هم بهصورت غیرمستقیم با
«لیبرالیسم» برخالف دموکراسی نسبتا دیر به گنجینه لغات سیاسی ما اضافه شد.
واگذار کردن موقت بخشی از قدرت خود به نمایندگان انتخابی.
در اروپا ،این لغت اول بهصورت گســترده در قرن نوزدهم بهوسیله نظریهپردازان
یک دموکراسیخواه فرانسوی پرشور و حرارت دیگر یعنی روبسپیر آنقدر پیش
مختلف سیاسی و سیاستمداران مختلف در فرانسه ،آلمان و ایتالیا استفاده شد که نشان
رفت و حتی از یک جنگ داخلی حمایت کرد که به دیکتاتوری موقت منجر شد.
میداد ترس از پیامدهای خونین انقالب فرانســه آنها را با هم متحد کرده و البته
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آیا دموکراسی میتواند کار کند

دموکراسی در قالب شکلی از حکومت ،توجهی نمیکرد.
هرکدام سطوح مختلفی از نگرش مثبت به این پدیده را دارند.
دموکراســی آتنی مطمئنا دارای معیارهای منطبق با استانداردهای لیبرالی نبود:
دموکراســی مدرن نباید لزوما ارتباطی هم با لیبرالیســم داشته باشد .قهرمانان
مثــل نقطه اوج این دموکراســی کهن در قرون چهارم و پنجم پیــش از میالد ،نه
پروتســتان در قرن  ۱۶میالدی که حامی حاکمیت مطلق مردم بودند ،آن را تکرار
بخش بزرگتری از دولت با انتخابات تعیین میشــد و نه از حقوق بیشتر در میان
میکردند برای اعالم هدف به زیر کشیدن حاکمانی که دیدگاه مذهبیشان با آنها
شهروندانش حمایت میکرد چراکه هیچ توجهی به این حقوق نداشت .و نه قدرت
موافق نبود :ادموند مورگان ،مورخ ،در سال  ۱۹۸۸نوشته است« :آزادی مذهبی نبود
بنیادین آتنیها در اسناد مکتوب جامع و کامل ثبت شده بود.
که آنها دنبالش بودند بله نابودی مذاهبی بود که نادرست میدانستند».
آنچه کار آتنیها در بر داشــت این بود که آنها جامعهای بودند که در آن ،از
آنچه امروز روشن است این است که با اینکه دموکراسی شاید بهطور گسترده
هر شهروندی انتظار میرفت در زندگی سیاسی شهر مشارکت داشته باشد  -و خیلی
مورد احترام باشــد ،اما در قالب لیبرال خود یک ایدئولوژی است که با مشکالت
بیشتر از هر دموکراسی دیگری در دوران مدرن فعال باشد .در نقطه اوج دموکراسی
زیادی روبهرو است .همانطور که ویلیام گالستون ،دانشمند علوم اجتماعی ،بهروشنی
در آتن ،یک مجمع از شهروندان که ورود به آن برای همه آزاد بود ،ساالنه دستکم
بیان میکند« :رهبران و جنشهای خیلی کمی در غرب جرئت دارند که خود فکر
 ۴۰بار با هم جلســه میگذاشتند .تمام دفاتر سیاسی بهوسیله شهروندان عادی اداره
دموکراســی را به چالش بکشند .اما لیبرالیسم اصال اینطور نیست و زیر حمالت
میشد که بهصورت تصادفی انتخاب میشدند و تمام دادگاههای قضایی نیز بهوسیله
شدید قرار دارد ».یکی از نتایج این وضعیت ظهور جنبشهای پرطرفداری است که
هیئتهای منصفه بزرگی از شهروندان عادی رأی میدادند که آنها نیز بهصورت
در آن ،اکثریتی از شهروندان معمولی به استقبال یک مفهوم باریک از اتحاد رفتهاند
مشابه تصادفی انتخاب میشدند .و تمام این اتفاقات در یک شهر تجاری نسبتا بزرگ
و دور یک رهبر سیاسی جمع شدهاند که مدعی است به امیال و خواستههای چنین
رخ میداد که طی تقریبا دو قرن بر منطقه مدیترانه شرقی تسلط داشت.
جامعه بستهای جامه عمل پوشانده است.
تمام این نهادها پیامد خیزش مردمی در سال  ۵۰۸پیش از میالد بود علیه سپاهیان
نتیجه دیگر این وضعیت بازگشت مجدد اضطرابهای سنتی درباره دموکراسی و
اسپارتی که آکروپولیس را اشغال کرده بودند .شهروندان عادی آتنی بهجای تندادن
خطرات آشکار آن بهخصوص در بریتانیا و ایاالت متحده بوده است .گذشته از همه
به اشــغال بیگانه در همان زمان در آکروپولیس متحد شــدند و ارتش اسپارت را
اینها ،چرا ما باید روی زمینی بازی کنیم که متعلق به تعداد زیادی شهروندان معمولی
محاصره کردند .فقط سه روز طول کشید تا آنها اسپارتها را از شهر بیرون کنند،
است که بهاندازه کافی ابله هستند که از سیاستهای خودتخریبکننده و رهبرانی
اســپارتهایی که تخمین زده میشود خیزش مردمی تعداد و توانش بیشتر از آنها
حمایت کنند که بهوضوح برای این کار مناسب نیستند؟
بوده است.
بخشــی از مقامات دوران باستان در آتن به دموکراسی دشنام میدادند .افالطون،
پیامد این اتفاق دگرگونی اساســیای شد در نهادهای آتنی و بعدا برای اولین بار
نویسندهای در عهد باستان بود که شاید بیشترین احترام را برایش قائل هستند و کسی
در تاریخ ،پدیدار شدن «دموکراسی» بهعنوان کلمهای که رژیم سیاسیای را توصیف
بود که در قرن چهارم پیش از میالد تحت حکومت دموکراتیک زندگی میکرد.
میکند که قدرت (کراتوس) در دســتان مردم عادی (دموس) اســت .از آن به بعد،
او عقاید اشتباهی را نقد میکرد که در یک شهر که بهجای دانش صحیح بهوسیله
اعتبار تمام قوانین و فعالیتهای قانونی در آتن باید در مجمعی تایید میشد که حاال
افکار مردم اداره میشد رایج بود .او دموکراسی را یک عقیده نادرست میدانست و
روی تمام شهروندان بدون توجه به اینکه چقدر فقیرند باز بود .حتی مهمتر از این،
آن را با عباراتی چون «بیمعنا»« ،آنارشیسم»« ،اتالف وقت» و «شرمآور» زیر سوال
استفاده از یک نوع قرعهکشی برای تعیین
میبرد .توکیدیدس که یک شهروند دیگر
کارمندان بیشتر ادارات شهری و هیئتهای
در آتن دموکراتیک بود ،جنگ پلوپونزی
منصفــه بود کــه امکان وقوع فســاد در
با اسپارتها را که در نهایت به شکست
انتخاباتها از ســوی ثروتمنــدان و افراد
آتن در ســال  ۴۰۴پیش از میالد انجامید
دارای ارتباطات خانوادگی را از بین میبرد.
به تصویر کشیده است .او اساسا مقصر این
منتقدان این ادعا را مطرح کردند که با
اتفاق را قدرت مردم معمولی آتن میداند
این کار ،با قدرتگرفتن توده عوام که قبال
و آسیبپذیری آنها را در مقابل خطیبانی
ضعیف بودند مجمع شــهروندان عادی و
که حرفهای نادرســت میزدند دلیل این
پیامد آشوبناک ابراز میکند.
خطیبان دموکراتیک در واقع نوع جدیدی
بهلطف چنیــن منتقدانی  -و همچنین
از اســتبداد را ایجاد کردند  -یک استبداد
نتیجهگیری لیپمن بیپرده در عبارت «توهم عمومی» آمده است« :یک فرد
پیشــرفتهای سیاســی چشــمگیر ،از
اشتراکی اکثریت ،یک دولت رفاه دوفاکتو
عقیدهای درباره امور عمومی ندارد .او نمیداند چطور امور عمومی را پیش ببرد.
نمیداند چه اتفاقی دارد میافتد ،چرا این اتفاق میافتد و چه باید اتفاق بیفتد.
میســازد که پول و مزیتهای اجتماعی
امپراتوری مقدونیها با اســکندر کبیر تا
میتوانم تصور کنم که او چطور میتواند اینها را بداند و کوچکترین دلیلی وجود
ندارد برای اینکه  -آنطور که دموکراتها ادعا میکنند -او باید این مسائل را
و سیاسی را برای شــهروندان عادیای به
پادشاهیهای اروپای مدرن که مدعی حق
بداند .دموکراتها مدعی هستند تودههای مردم میتوانند به اجماع نظری برسند
ارمغان مــیآورد که بــرای فعالیتهای
حکمرانی هستند  -طی مدتهای طوالنی
که امور عمومی چطور اداره شوند ».پوتین در روسیه از این امر استفاده میکند.
امپراتوری و خدمات در دادگاهها و ادارات
هیچکس به نظام سیاســی آتنیها یا همان
188
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مقام نگهبان و ناظر و نیز ســرباز .بهدلیل
اینکه آنهــا در قبال آزادی خود در برابر
دیگران احســاس حســادت میکردند،
میتوانســتند مراقب مدیران و افراد طبقه
باالتر باشــند و علیه تخلفات احتمالیای
که رخ میداد موضــع بگیرند و کارهای
خالف را افشــا کنند .شوق و اشتیاق مردم
میتوانســت نیرویی را به وجــود بیاورد
که باعث قوت ارتش جمهوری میشــد.
ماکیاول که رویای احیای قدرت ایتالیا در
دوران رنســانس را میدید ،مشتاق بود که
از شــور و شــوق بهنفع حکومت استفاده
کند« :بهترین ارتشها آنهایی هستند که
مردم را مسلح میکنند ،نه ارتشهایی که
افراد حرفهای مسلح را با دستمزد معین به

دولتی منتصب میشدند.
بــرای افالطــون مشــکل اصلــی
پدیدارشناسانه بود :بیشتر مردم « -خیلیها»
 دانشی درباره حقیقت نداشتند و الگوییآشــکار از عدالت نیز در اذهانشان نبود.
دموکراسی حتی بهوسیله شهروندان باهوش
نیز به فساد کشیده میشد چون آنها باید
خودشــان را به نادانــی میزدند تا بتوانند
نیازهای جمعیت نــادان را برآورده کنند.
وقتی آنهــا در مجامع ،دادگاهها ،تئاترها،
خوابگاههای ارتش یا هرجای گردهمایی
در پاییز سال  ،۱۷۹۳یک جمهوری جدید که از پاریس دستور میگرفت و اداره میشد،
دیگری برای توده مردم جمع میشــدند،
دوران قتلعامی را به وجود آورد که حدود  ۲۵۰هزار نفر از مردم را کشت که بیشتر
افالطون گزارش میدهــد که «مردم آتن
آنها مردان ،زنان و کودکان بیگناه بودند .انقالب فرانسه فکر دموکراسی را دوباره
زنده کرد -و قربانی دستهجمعی در مقیاسی وسیع به وجود آورد.
همدیگــر را بابت حرفهایــی که زده
بودنــد یا اعمالی که انجام داده بودند متهم
استخدام خود درمیآورند».
میکردند و دیگران را بهشــدت با فریاد کشیدن یا کفزدن مورد تمجید و ستایش
در همان زمان ،نویســندگان جمهوریخواه تمایل داشــتند موافقت خود را با
قــرار میدادند .در کنار اینها ،کوههــای اطراف گردهمایی و خیلی از جاهایی که
خطرات زیاد نهاد ترکیبی حکومت که در آن عناصر دموکراتیک وجود داشــت
دور آنها بود ،پر میشــد از داد و فریاد و عربدهکشی و تمجید کردن و متهم کردن
ابراز کنند چون این عناصر ظرفیت داشتند که به بازتولید خشونت و بینظمی منجر
دیگران».
شوند .ماکیاول هشدار میداد که مردمی که ابزارهای خود را رها کردهاند« ،مبلغان
نظام سیاسی هستند» .آلگرنون سیدنی ،یک جمهوریخواه انگلیسی که توانسته بود
J Jخشونتهای وحشیانه
وضعیت نظامهای سیاســی را در سال  ۱۶۸۳مشاهده کند ،نمیپذیرفت که هوادار
بعد از افول حکمرانی مستقیم اشخاص در دنیای باستان ،فکر دموکراسی بهزحمت
دموکراســی خالص باشد .مونتسکیو ،فیلسوف عصر روشنگری ،نیز اینطور بود .او
باقی ماند .در مغربزمین ،این فکر بیشتر از جنبههای هنری باقی مصرف میشد و
نسبت به «روح برابری شدید» هشداد داده بود و وقتی این حرف را میزد منظورش
بهوسیله جمیعت زیادی از محققان مورد استفاده قرار میگرفت که بهطورکلی دو
دموکراسیهای معمول بود .حتی در آمریکا ،در پی جنگی علیه حکمرانی استعماری
مورد استفاده متضاد داشت .از یک سو ،دموکراسی عمال تبدیل شد به یک مترادف
بهوســیله یک پادشــاهی از فاصله دور و با پرداخت اعمال پرهزینه قدرت مردم،
برای پادشاهی وحشت :پولیبیوس ،مورخ رومی ،میگوید که «مجوزها و بیقانونی»
نظریهپردازان سیاسی با احتیاط به سمت فکر دموکراسی رفتند ،تازه اگر اصال آن را
دموکراســی بهطور غیرقابل اجتنابی یک حکم چماق را درســت کرد برای کامل
به رسمیت میشناختند.
کردن چرخهای کــه در آن ،تمام دولتها باید آن را برای بهترین حکومتها که
با این پیشزمینه ،نوشتههای سیاسی ژان ژاک روسو یک شوک بود .نکته اصلی
پادشاهی بود تا بدترین حکومتها که دموکراسی یا حکم چماق برای استبداد بود،
روش جسورانهای بود که او با آن ،حاکمیت تام را در قالب دموکراسی دوباره زنده
طی میکردند.
کرد .قبل از روســو« ،حاکمیت تام» مســتلزم نیرویی بیرحم ،امپراتوری و توانایی
از سوی دیگر ،پولیبیوس استدالل نیز میکند که دموکراسی بالقوه نقشی مخرب
فرمانراندن بود .بعد از او ،حاکمیت تام دیگر در دستان یک پادشاهی نبود بلکه با
بازی میکرد .او میگوید که بادوامترین رژیمهای سیاسی یک جمهوری هستند که
قدرت مردم مشروعیت مییافت .بعد از انقالب فرانسه ،روسو با اقبال زیادی مواجه
سه شکل خالص دولت (مونارشی یا حکومت فردی ،آریستوکراسی یا حکومت یک
شد و به دیده یک پیامبر به او نگاه میکردند .یکی از نمونههای اقبال زیاد به ژان
گروه محدود و دموکراسی) را با هم ترکیب میکنند و بهصورت شعباتی متداخل
ژاک روســو ،نوشتهای از امیل است که در ســال  ۱۷۶۳مینویسد« :بزرگ تبدیل
درمیآورند که یکدیگر را متعادل میکنند و جمهوریهای بهخوبی سازماندهیشده
به کوچک میشــود ،پولدار تبدیل به فقیر میشود ،پادشاه تبدیل به یک فرد عادی
را به وجود میآورند تا بادهای موافق را ردیابی کند و بتواند قایق نظام سیاسی را به
میشــود .آیا بادهای سرنوشت بهندرت میتواند شما را از این وضعیتی که همه در
خوبی هدایت کند.
آن گرفتارند مستثنا سازد؟ ما به وضعیت بحران و قرن انقالبها نزدیک میشویم».
در قرنهای پس از آن ،ســنتی از افــراد جمهوریخواه ظهور کردند که بر پایه
تا تابستان سال  ،۱۷۹۲مبارزان بهوسیله روسو ترغیب میشدند اینطور استدالل
الگوهایی از روم باســتان نظامهای سیاسی را تشکیل میدادند .طی دوران رنسانس،
نظریهپردازانی که در ســنت جمهوریخواهی فعالیت میکردند آگاهانه پیشنهاد
کنند که قدرت سیاســی ،اگر درست فهم شود ،نه متعلق به یک پادشاه است و نه
کردند که مردم عادی شاید بتوانند نقشی مفید در جامعه بازی کنند ،مخصوصا در
متعلق به یک نهاد دوردست شامل نمایندگان انتخابی ،بلکه بیشتر متعلق به مردمی
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آیا دموکراسی میتواند کار کند

بــورک اظهار میکنــد« :از آنچه رخ
داده مــن به این اطمینان رســیدهام که در
یک دموکراسی ،اکثریت مردم این قابلیت
را دارد که بیشــترین ظلم وحشیانه را به
اقلیت اعمال کند ».در دوران پس از انقالب
فرانســه ،ترس او از این قضیه بهشــدت
با محافظهکاران و کســانی کــه خود را
«لیبرال» میخواندند مشترک بود.

است که در محلههای خود جمع میشوند،
جایــی کــه میتوانند درباره سرنوشــت
مشــترک خود رودررو بحــث کنند .با
اتفاقاتی که در  ۱۰اوت  ۱۹۷۲به اوج خود
رســید ،وقتی که اکثریتی از این جمعهای
بومی و محلی به هم پیوستند تا علیه ارتش
شورش کنند ،دوباره این اطمینان حاصل شد
که مردم فرانسه واقعا حاکمیت تام خود
را در دست دارند .در نیمههای شب ،آنها
J Jاولین دموکراسیها
سالن شهر را اشــغال کردند .در صبح روز
مسائل جدیای در بازگشت ویلسون به عقاید مردمی وجود داشت .دیدگاهها و
قانون اساسی آمریکا نگران از جمعیت
بعد ،آنها در کاخ تولری بستگان پادشاه را
عقاید مردم میتوانست سریعا تغییر کند و حتی ناطق سخنور و ترغیبکنندهای مثل
ویلسون نمیتوانست مطمئن باشد که میتواند یک بار برای همیشه پیروان خود را
مسلح و امکان حکمرانی بینظم و آشفته،
اعدام کردند ،درحالیکه تا آن موقع خود
برای انجام کاری متقاعد کند.
آشکارا طوری طراحی شد تا به شهروندان
پادشاه و خانوادهاش از ترس جانشان فرار
کرده بودند.
معمولی قــدرت ندهد ،بلکه قدرت را در
دستان یک «آریستوکراسی (اشرافســاالری) طبیعی» قرار میدهد .همانطور که
همانطور که یکی از شاهدان خشونتهای آن روز بعدتر به خاطر میآورد« :من
بنجامین راش ،یکی از امضاکنندگان اعالمیه استقالل آمریکا ،توضیح میدهد« :تمام
ماندم ...تا ساعت  ۴بعدازظهر ،جلوی چشمانم صحنهای از تمام این خشونتهاست
قدرت از مردم برمیآید» اما این قدرت در اختیار مردم نیست« :آنها قدرت را فقط
کــه اتفاق افتاد .بعضی از مــردان هنوز به قصابی ادامه میدادنــد .دیگران در حال
در روزهای انتخاباتشان در دست دارند .بعد از آن ،این پدیدهای است تحت تملک
قطعکردن ســر کسانی بودند که همان موقع هم به قتل رسیده بودند؛ زنان که تمام
حکمرانانشــان که آنها نه میتوانند تجربهاش کنند و نه بازپسبگیرندش ،مگر
حس خجالت خود را از دســت داده بودند ،به اجســاد حمله میکردند و اعضا و
اینکه این قدرت مورد سوءاستفاده قرار بگیرد».
جــوارج آنها را تکهتکه میکردند و تکههای گوشــت و پوســت آدمها را پاره
تا امروز ،آمریکا یک دموکراسی عمیقا معیوب باقی مانده است .این کشور هنوز
میکردند و به نشانه پیروزی باالی سر میبردند ...تا شب من به جاده ورسای رسیدم...
یک کالج الکترال دارد که بهنفع اکثریت طراحی شده است .این نظام سیاسی هنوز
و پا به کاخ پون لوییســه گذاشتم که با اجساد زیادی که شرحهشرحه شده بودند
مجلس ســنایی دارد که نابرابری در نمایندگی سیاسی را تضمین میکند .این کشور
پر شده بود و جسدهای برهنه و اعضای بدن افراد بر اثر دمای هوا در حال متعفن و
هنوز صحنه نبرد شدید بر سر حق رأی است.
فاسد شدن بودند».
با اینحال ،این تبعیض آغازین علیه دموکراسی با شور و شوقی که خواهان برابری
بنابراین دموکراتیکترین مرحله انقالب فرانسه با کارناوال شقاوت و بیرحمی
آمریکاییها برای رســیدن به دموکراسی است ،از انقالب فرانسه به این سو ،تقریبا
شروع شد .اما خشونتها بهحدی فرارفت که جهان جدیدی از امکانهای سیاسی
دائما متحول شده است .در میان کسانی که برای رسیدن به دموکراسی شوق زیادی
را به وجود آورد .برای اولین بار از دوران آتن باستان ،دموکراسی مستقیم تبدیل به
داشــتند ،ازجمله توماس جفرسون بود که در ســال  ۱۸۰۰حزب جمهوریخواه -
کنسرتی شد که دارای یک هدف مشترک بود  -دستکم در ذهنهای کمونرهای
دموکراتیک را به قدرت رساند و به این طریق ،دموکراسی را نیز  -دستکم روی
چریک که با کالهخودها و اسلحههایشان به خیابانها ریخته بودند.
کاغذ  -به فرهنگ لغات آمریکایی اضافه کرد.
شورش و طغیان به انحالل مجمع ملی فرانسه منجر شد و یک مجمع قانون اساسی
یک نســل بعدتر ،اندرو جکسون ،اولین رهبر دموکراتیک آمریکایی  -یا اگر
درســت شد و به اعدام پادشــاه بعد از یک محاکمه نمایشی انجامید .مجمع قانون
اساسی کندورسه را مامور نوشتن پیشنویس اولین قانون اساسی دموکراتیک جهان
بخواهیم با اصطالحات هنری دوران یونان باستان در مورد رهبران سیاسی بگوییم،
دماگوژ  -بود که تبدیل شد به اولین رئیسجمهوری که با مراجعه به آرای عمومی
کرد .اما این نهاد هیچوقت برپا نشد چون کودتای ژاکوبنها باعث شد که کندورسه
در آمریکا برگزیده شــد و جلوی چشمان پرشورترین هواداران خود از حق قانونی
پنهان شود و دوره ترور بعد از آن آمد که رهبر ژاکوبنها ،روبسپیر ،استدالل کرد
امپراتوری برای حکمرانی برخوردار شد .از همه اینها گذشته ،او تنها نمایندهای بود
در حال حاضر زمان آن رسیده که از دموکراسی در مقابل دشمنان آن ،چه دشمنان
که ظاهرا بهوسیله تمام مردم کشور انتخاب شده بود( .البته بهجز آنهایی که زن،
خارجی و چه دشمنان فرانسوی ،حفاظت کرد و بنابراین خشونتهای خیلی حادی
برده یا بومی آمریکا بودند  -دموکراسی در آمریکای دوران جکسون تنها مربوط به
به وجود آمد.
در پاییز سال  ،۱۷۹۳یک جمهوری جدید که از پاریس دستور میگرفت و اداره
مردان سفیدپوست بود).
جکسون تالش کرد که سیستم انتخاباتی کالج الکترال را لغو کند اما موفق نشد.
میشد ،دوران قتلعامی را به وجود آورد که حدود  ۲۵۰هزار نفر از مردم را کشت
چنین محدودیتهای دیرپایی برای دموکراســی در آمریکا بهطور متناقضی یکی از
که بیشتر آنها مردان ،زنان و کودکان بیگناه بودند .انقالب فرانسه فکر دموکراسی
دالیلی بود برای اینکه چطور این کشور اولین کشوری در جهان بود که پوپولیسم را
را دوباره زنده کرد  -و قربانی دستهجمعی در مقیاسی وسیع به وجود آورد.
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به دنیا آورد ،چه از نظر لغوی و چه از جنبه یک پدیده .از سال  ۱۸۹۲تا  ،۱۸۹۶یک
حزب به نام حزب مردم نقش سیاسی مهمی در برخی از بخشهای آمریکا بازی کرد.
تقریبا در همان زمان ،وودرو ویلسون ،بهطور حتم پرشورترین قهرمان دموکراسی
در ایاالت متحده ،جنبش پوپولیستی را نقد کرد و در عوض ،نسخهای جدید از نظام
دموکراتیک را ارائه کرد .ویسلون در مقام یک دانشمند پیشروی علوم سیاسی که
بیستوهشتمین رئیسجمهور ایاالت متحده شد ،عمیقا روی معنی دموکراسی ،نهتنها
در تاریخ آمریکا بلکه در تاریخ کل جهان تامل کرد .از نظر او ،در آن مقطع تاریخی
بشــریت در باالترین مرحله از تکامل خود قرار داشت .ویلسون در یادداشتهای
شخصیاش بعد از رد مفاهیم اروپایی از دموکراسی بهدلیل ابتدایی بودن آنها و اینکه
بهعلت درگیری طبقات فسادآور هستند ،دموکراسی مدرن را بهطور خیلی خالصه
بهشکل «حکومت بهوسیله عقاید پرطرفدار و مردمی» تعریف کرد.
همانطور که ویلسون تقریبا در این نوشتهها مطرح میکند ،دموکراسی در عمل
همواره درگیر «تعداد زیادی از مردم که بهوســیله تعداد کمی حکومت میشوند»
خواهد بود« :ذهنهای تعداد کمی از افراد ســعی در متقاعد کردن دارند و تودههای
بشری با متقاعد شدن آموزش میبینند و هدایت میشوند ».به عبارت دیگر ،ذهنیت
ویلسون بیشتر نزدیک به مفهوم «آریستوکراسی طبیعی» آدامز بود تا حاکمیت تام
مردمیای که انقالبیهای فرانسه و پوپولیستهای آمریکایی برایش میجنگیدند.
با وجود این ،مســائل جدیای در بازگشــت ویلســون به عقاید مردمی وجود
داشــت .دیدگاهها و عقاید مردم میتوانست سریعا تغییر کند و حتی ناطق سخنور
و ترغیبکنندهای مثل ویلســون نمیتوانست مطمئن باشــد که میتواند یک بار
برای همیشــه پیروان خود را برای انجام کاری متقاعد کند .حتی بدتر این بود که

 همانطور که والتر لیپمن در مطالعه مشــهور خود تحت عنوان «افکار عمومی»در ســال  ۱۹۲۲اشاره میکند  -در محیط پیچیده سیاسی ،جایی که فقط اطالعات
بیربط و بیضرر برای شهروندان معمولی در دسترس است ،تقریبا غیرممکن است
که در هر مســئلهای افکار عمومی یکدستی و قاطعیت کافی را برای تصمیمگیری
درست داشته باشند.
لیپمن برای فکر اصلی خود ،از تصویر معروف افالطون برای ســاکنان یک غار
اســتفاده کرد که بین ســایه خود روی دیوار غار و دنیای بیرون قرار گرفته بودند.
لیپمن استدالل میکند که اکثریت مردان دوران مدرن زندانیان مفروضات سایهوار و
تشریحنشدهای هستند که در زندگیهای خصوصی خود درگیر با منافع شخصی هستند
و زمان محدودی دارند که درگیر امور عمومی شوند.
نتیجهگیری لیپمن بیپــرده در عبارت «توهم عمومی» آمده اســت« :یک فرد
عقیــدهای درباره امور عمومی نــدارد .او نمیداند چطور امور عمومی را پیش ببرد.
نمیداند چه اتفاقی دارد میافتد ،چرا این اتفاق میافتد و چه باید اتفاق بیفتد .میتوانم
تصــور کنم که او چطور میتواند اینها را بداند و کوچکترین دلیلی وجود ندارد
برای اینکه  -آنطور که دموکراتها ادعا میکنند  -او باید این مســائل را بداند.
دموکراتها مدعی هستند تودههای مردم میتوانند به اجماع نظری برسند که امور
عمومی چطور اداره شوند».
این روزها دوباره آن نوع پوپولیســمی که دموکراسیهای ابتدایی با خود آورده
بودند ،به چشــم میخورد .این نگرانی بهجا اســت که مــردم در تالش برای حق
حاکمیت تام بر امور عمومی خود ،به کسانی رأی بدهند که اصال ارجحیت ندارند.
باید گفت ریشههای این نوع پوپولیسم از دل همین دموکراسی درآمده است.

همانطور که ویلسون تقریبا در نوشتههایش مطرح میکند ،دموکراسی در عمل همواره درگیر «تعداد زیادی از مردم که بهوسیله تعداد کمی حکومت میشوند» خواهد بود« :ذهنهای تعداد
کمی از افراد سعی در متقاعد کردن دارند و تودههای بشری با متقاعد شدن آموزش میبینند و هدایت میشوند ».به عبارت دیگر ،ذهنیت ویلسون بیشتر نزدیک به مفهوم «آریستوکراسی
طبیعی» آدامز بود تا حاکمیت تام مردمیای که انقالبیهای فرانسه و پوپولیستهای آمریکایی برایش میجنگیدند.
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کتابخانه
کـتابخانه
مطالعه و مهارت اندیشیدن
چطور کتاب خوب انتخاب کنیم؟

اگر از آندسته آدمهایی هستید که مدام کتاب نمیخوانید اما دلتان میخواهد کتاب جدیدی به دست بگیرید و دوباره شروع به کتاب خواندن کنید ،شاید ندانید
باید از کجا شروع کنید یا االن چه کتابی مناسب است که بخرید؟ شاید هم سری به کتابخانه بزنید تا کتاب را به امانت بردارید ولی حجم انبوه کتابهاشما را به فکر
پروانه شفاعی
وامیدارد که از کجا شروع کنید و چهجور کتابی بردارید؟ نکاتی هست که شما را برای انتخاب کتاب کمک میکند که چهجور کتابهایی دوست دارید؟ داستانی،
خبرنگار
غیرداستانی ،خاطرات ،علمی تخیلی ،ماجراجویانه یا پررمز و راز .یا از کدام نویسندههاخوشتان میآید؟ سایر کتابهاینویسندههایی را که قبال کتابهایشان
را خواندهاید و لذت بردهاید جستوجو کنید .احتمال خیلی زیادی هست که همانها کتابهای دیگری داشته باشند که از آنها هم خوشتان بیاید .آیا نوع خاصی از کتابهایا کتاب خاصی
هست که تا به حال نخوانده باشید اما بخواهید آن را امتحان کنید؟ این دسته از کتابهارا نیز بخوانید .عالیق شما در زندگی چیست؟ عالقهمندیهایتان را در جستوجویتان برای کتاب وارد
و از آنها به صورت کلیدواژه استفاده کنید .در خانه خودتان دنبال کتاب خوب بگردید .گاهی کتابهایخوب در خانه خودتان خاک میخورند .از کسی بخواهید تا کتاب خوبی را به شما معرفی
کند .میتوانید از افراد خانواده یا دوستان صمیمیتان یا حتی از معلم و استاد ادبیاتتان و فرهیختگان دور و برتان بپرسید .معرفی کتابهارا در روزنامههاو مجالت و وبسایتهانیز بخوانید.

اقتصاد فقیر

بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه
با فقر جهانی
آبهیجیت بنرجی ،استر دوفلو
مترجمان :جعفر خیرخواهان ،مهدی
فیضی
انتشارات :دنیای اقتصاد

JJتحلیل شیوه اندیشیدن و تصمیمگیری فقرا
اقتصاد فقیر ما چگونه هنوز نتوانســته است راهحلهایی عملی برای از بین بردن فقر
ارائه دهد؟ مگر فرد فقیر از نظر علم اقتصاد با ســایر افراد متفاوت اســت؟ چطور میتوان
با کمک علم اقتصاد فقر را نابود کرد؟ کتاب «اقتصاد فقیر» به مســئله فقر و راهحلهایی
عملی و ســاده برای حل معضالت فقرا و شتاب دادن به برنامه ریشهکنی فقر میپردازد.
نویسندگان کتاب «اقتصاد فقیر» بر این باورند که یک راهحل کالن برای حل مسئله فقر
وجود ندارد .بلکه میتوان با درک درست فقرا و کمک گرفتن از این درک با ارائه راهحلهایی
ساده برای مشکالت فقرا ،راه را به سوی آزادی از فقر هموار کرد .آبهیجیت بنرجی و استر
دوفلو ،نویسندگان کتاب هردو استاد موسسه فناوری ماساچوست و دو تن از برجستهترین
اقتصاددانان جهان هستند .آنها سالیان سال در روستاها و شهرهای هند و آفریقا در زمینه
فقر و راههای مبارزه با آن تحقیقات میدانی وســیعی انجام دادهاند و با بررسی دقیق این
تحقیقات و تحقیقات همکاران دیگرشان در سراسر جهان به بسیاری از سواالت ما درباره
زندگی فقرا پاسخ میدهند .آنها معتقدند برای مبارزه با فقر باید درک درستی از مسئله فقر
به معنای واقعی داشت .این کار جز با درک کامل فقرا امکانپذیر نیست .به همین دلیل با
کمک گرفتن از روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری به بررسی نحوه تصمیمگیریهای
فقرا و نحوه اندیشیدن آنها درباره مسائل مختلف اجتماعی میپردازند .سپس با توجه به
درک درستی که از رفتار اقتصادی فقرا و دالیل آن به دست میآورند ،راهکارهایی ساده برای
حل حداکثری مشکالت پیچیده فقرا ارائه میدهند .این کتاب میتواند برای هرکسی جذاب
باشد .برای سیاستگذاران ،مدیران و مسئوالن اجتماعی ،دانشجویان و دانشمندان حوزه
اقتصاد ،علوم سیاســی ،علوم اجتماعی و حتی روانشناسی و برای کسانی که میخواهند
فعالیتی خیرخواهانه برای کاهش فشار فقر بر خانوادههای مستمند انجام دهند.
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خاستگاه

دن براون
مترجم :حسین شهرابی
انتشارات :کتابسرای تندیس

JJدلیل پیدایش بشر
دن براون نویســنده آمریکایی ژانر پرهیجان در ســال  ۲۰۰۳برای کتاب جنجالی و
پرفروش خود «رمز داوینچی» به شهرتی جهانی رسید .براون از آن دسته نویسندگانی
است که با دیدگاهی نوین و ادبیات پلیسی به خلق آثاری مبتنی بر روانشناسی تاریخ
میپردازد« .خاستگاه» آخرین اثر براون که در سال  ۲۰۱۷منتشر شد نیز همانند دیگر
آثار او به ادبیات پلیسی با نگاهی به تاریخ فلسفه و روانشناسی تعلق دارد که این رمان
را از دیگر رمانهای ایرانی متمایز میکند .نظم ذهنی النگدون قهرمان و شخصیت اصلی
رمان یا به عبارتی روشنتر خود نویسنده ،دن براون است .براون النگدون را در پایگاه استاد
دانشــگاه نشانده است و به همین روی هر آموزش حکمی که از زبان او بیرون میتراود
منطقی و بر دل نشســته است و به ســخن دیگر از این استاد فرهیخته دانشگاه جذب
حکمت سخن گفتن و درست اندیشــیدن و یافتن نایافتههایی که از چشم انسانهای
متعارف و متوسط ناپیداست دور از ذهن مینماید .در جایی میگوید عظمت هر انسان به
اندازه مسئولیتی است که میپذیرد و این کالم حکمتآموز چه خوش در ذهن خواننده
نکتهاندوز مینشیند و در جای دیگر مخاطبش را به پرهیز از عصبیت و تعصب کورکورانه
دعوت میکند و میگوید حقیقت متعلق به همگان اســت و هیچکس حقیقت مطلق
نیست .چهبسا کسی را که غلط مطلق میخوانی وقتی جای خود را با او عوض میکنی
درمییابی درست مطلق است .داستان «خاســتگاه» بر خوانندگان دانشپژوه پوشیده
نیست ،همان یافتههای المارک و داروین است با افزودههایی چند و نوآوردهایی جذابتر
و علمیتر و شاید بتوان گفت از آندو ،گامهایی چند به دورتر و دورتر رفته تا به سرآغاز
برسد .آغازی که ابتدا جز هیچ ،هیچ نیست و سرانجام از همان هیچ است که همهچیز
سر برمیآورد.

چرا ملتهاشکست میخورند؟

دارون عجماوغلو ،جیمز ای رابینسون
مترجمان :محسن میردامادی ،محمدحسین نعیمیپور
انتشارات :روزنه

JJتاریخ اقتصادی
در ابتدای کتاب این ســوال مطرح میشود که چرا شرایط اقتصادی و استانداردهای
زندگی در کشــورهای جهان اینچنین با هم متفاوت است؟ و چرا میزان توسعهیافتگی
در بخشهای مختلف جهان اینقدر از هم دور اســت؟ نظر نویسندگان کتاب این است
که نهادهای بسیار متفاوتی که در کشورهای مختلف رواج دارند باعث ایجاد انگی زههایی
گوناگون برای اهالی کشــورهای مختلف میشــوند و انگیزههای متفاوت به معنای کار
متفاوت ،درآمد سرانه متفاوت ،توزیع ثروت متفاوت و در نتیجه به کلی شرایطی متفاوت
است .نهادهای اقتصادی به انگیزه ما شکل میدهد .ولی این فرآیندهای سیاسی هستند
یبخشــند .پس اینکه
که انواع نهادهای اقتصادی مســلط بر زندگی ما را موجودیت م 
فرآیندهای سیاسی چگونه شکل میگیرند ،اینکه سیاستمداران مجبور به پاسخگویی در
مقابل مردم هستند و قدرتشان محدود میشود یا نه و اینکه حاکمیت قانون چقدر در یک
کشور مهم است ،همه و همه بر نهادهای اقتصادی و چگونگی کارکردشان تاثیر میگذارند.
«چرا ملتها شکست میخورند؟» توجه زیادی جلب کرده است .نقدهای مثبت بسیاری
به ســمتش سرازیر شده و مجالت معتبر و اندیشمندان مهم زیادی ستایشش کردهاند.
پیتر دیاموند برنده جایزه نوبل اقتصاد ،کتاب را تحلیل مهمی که نباید آن را از دست داد
یکند.
قلمدادم 

ما ایرانیان

مقصود فراستخواه
انتشارات :نی

JJانسانشناسی
آیا خلقیات ما ایرانیان ضعفهایی دارد؟  ۹۶درصد از جامعه آماری متشکل از اعضای
هیئت علمی و گروهی از نخبههای کشور به این پرسش پاسخ مثبت دادهاند .آنها مشکل
را در ضعف فرهنگ کار جمعی ،انتقادپذیری ،رودربایستی ،عدم شفافیت ،خودمحوری،
غلبه احساسات بر خردورزی ،رواج دروغ و رفتارهای غیرقابل پیشبینی برشمردهاند .آنها
عوامل معرفتی ،کاهش سرمایههای اجتماعی ،ساختار دولت ،مناسبات دین و دولت ،نوع
آموزههای دینی ،پرحادثه بودن تاریخ ،مناسبات تولید و ساختار اقتصادی و کشمکش و
نخبگان را بر خلقیات ایرانی موثر دانستهاند و برای حل مشکل آموزش مداوم برنامههای
توســعه فرهنگی و اجتماعی وضع قوانین خوب ،تقویــت اجتماعات محلی و نهادهای
عمومی ،ایجاد رفاه و فقرزدایی توسعه سیاسی و اصالح نهاد دولت را پیشنهاد دادهاند .در
این کتاب خلقیات ایرانیان و ضعفها و راهحلهای رفع آن با نگاهی علمی مورد واکاوی
و مطالعه قرار گرفته است« .ما ایرانیان» مقصود فراستخواه یکی از مهمترین کتابهایی
است که برای فهم همهجانبه موضوع توسعه و عقبماندگی باید خوانده شود .کتابی است
که برای درک توسعه حتما باید چند بار خوانده شود یا بیش از چندین بار و خط به خط و
موضوع به موضوع واکاوی شود .ما ایرانیان بر یک مسئله مهم استوار است« .مسئلهمحور»
است .عمدتا کشندهترین مشکل در هر سیستمی این است که راهکار ،مسئله را پیش ببرد.

سه دختر حوا

الیف شافاک
مترجم :مریم طباطبائیها
انتشارات :نشر نون

JJسرزمین و ایمان
کتاب «سه دختر حوا» درباره زندگی سه شخصیت زن با نامهای پری ،مونا و شیرین
اســت که شخصیت آنها به دلیل تفاوت سطح زندگی اجتماعی و خانوادگیشان با هم
متفاوت است .این اثر برخالف بسیاری از کارهای شافاک به زندگی زن امروز میپردازد.
او در گفتوگویی درباره چرایی نگارش این اثر گفته است :من سالها پیش از آنکه این
کتاب را بنویسم به این موضوع فکر کرده بودم .جهانی که ما درآن زندگی میکنیم دنیای
سیالی است .هرگاه این دنیا به سمت استبداد یا انزوا پیش رود ،زنان بیشترین آسیب را
یبینند .زنان در کشورهای اسالمی به ویژه ترکیه که من در آن بزرگ شدم با مشکالت
م 
متعددی مواجه هستند و گاه صدای آنها در فضای عمومی شنیده نمیشود .الیف شافاک
نویســنده ۴۴ساله متولد فرانسه با اصالتی ترکیهای است .او برنده جایزه «رومی» که به
بهترین اثر ادبیات عرفانی ترکیه تعلق میگیرد ،شــده و نشان شوالیه را که از مدالهای
فرهنگی کشور فرانسه است نیز دریافت کرده و بارها به فهرست اولیه و نهایی جوایز جهانی
از جمله جایزه ادبیات داستانی از زنان «اورنج» ،جایزه دستاوردهای زنان آسیایی «ایمپک
دوبلین» ،ادبیات داستانی مستقل بریتانیا ،جایزه بینالمللی روزنامهنگاری و غیره راه پیدا
کرده است .شافاک درباره این رمان میگوید :نوشتن سفری شگفتانگیز و چالشبرانگیز
است .وقتی ایدهای به ذهنم میرسد تا دربارهاش بنویسم ،تحقیقات زیادی برایش میکنم.

سگ سالی

بلقیس سلیمانی
انتشارات :چشمه

 ۲۴JJسال در خواب و بیداری
«سگسالی» داستان زندگی پردرد روستاییزادهای است که برای ادامه تحصیل ،پایش
را به دانشگاه تهران باز میکند .داستان اگرچه از خرداد  ۶۰آغاز میشود اما نویسنده به
خوبی در خالل زمان به پس و پیش حرکت میکند تا نشان دهد قلندر ،شخصیت اصلی
داستان از کجا به تهران آمده و چه شده که برگشته! بازگشت قلندر به منزل پدری در
شمسآباد آن هم در نیمههای شب و پس از دو شبانهروز بیراهه را گز کردن ،سردرگمی
و انزوای قلندر را کلید میزند .قلندر که در حقیقت از تهران گریخته جز خانه پدری جایی
را برای پنهان شدن سراغ ندارد .قلندر گریخته چون سه روز پیش وسط راهپیمایی ۳۰
خرداد اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و آغاز مقابله مسلحانه آنها با نظام
بوده است .قلندر حتی وقت نکرده اتاقک استیجاریاش را به صاحبخانه تحویل بدهد.
از فردوسی تا آزادی را یک نفس دویده و یکراست از خیابان هاشمی به ترمینال جنوب
رفته و سوار اتوبوس شده است .بدتر اینکه فرصتی نداشت تا از نزدیکترین دوستش که
نشــریه سازمان را برای توزیع به دستش میرساند خبری بگیرد .سراسر رمان به روایت
زندگی قلندر در طویله میپردازد و داســتان در کنار آن تمام اتفاقات مهم ســالهای
یکند .به بیان دیگر حبس قلندر در زندان خودخواستهاش بهانهای است
گذشته را مرور م 
برای مروری کوتاه از تاریخ کشور تا زمان معاصر.
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با وبسایت تحلیلی کارخانهآنالین آگاه باشید

آن سوی دیوار
اقتصاد چین :آنچه هرکس باید بداند
نویسنده :آرتور آر .کروبر
مترجمان :سعید ارکانزاده یزدی ،آزاده اکبری
انتشاراتدانشگاهآکسفورد

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

