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ســرمقـالـه
تکریمکارآفرینی

نشان کارآفرینی امینالضرب نماد امید است

تکریــم مقام کارآفرین و احترام به شــأن فعــاالن اقتصادی از
مهمترین اولویتهای امروز ماست .اینکه در این شرایط اقتصادی
ســخت و ناهنجار ،کسانی سرمایه و داراییشان را به کارخانه و
صنعت تبدیل میکنند ،معنایی به غیر از عالقه به ایران و تالش
در جهت توسعه کشور ندارد .کارآفرینی در هر موقعیتی فضیلت
است و در شرایط امروز باید آن را ازخودگذشتگی هم بدانیم.
امسال با نیت ارج نهادن بر این فضیلت سومین دوره مراسم
امینالضــرب را برگزار کردیم .اما چرا از منظر ما اهدای نشــان
مسعود خوانساری
امینالضرب به کارآفرینان مهم است؟
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
مهمترین شاخص نشــان امینالضرب این است که تعیین
و رئیس اتاق تهران
شــاخصها برای انتخــاب برترینهــا و داوری نهایــی هم با
معیارهای بخش خصوصی و هم توســط افراد معتمد این بخش به انجام میرسد .بنابراین کسانی که
نشان امینالضرب به سینه آنها مینشیند ،افرادی به شمار میآیند که از منظر بخش خصوصی کشور
صاحب باالترین صالحیتها هســتند .این مراسم تالش میکند که یک ضعف بزرگ را پوشش دهد؛
اینکه صاحبان کســب وکار به جای دولتها به تکریم جایگاه کارآفرینی بپردازند و به این عمل شأن
بدهند .چشم بخش خصوصی نباید همیشه به دولت باشد ،کمااینکه در کشورهای توسعهیافته نیز جوایز
ارزشمند همگی ذات مستقل و غیردولتی دارند .نمونههایی مانند جایزه نوبل یا اسکار هم چنیناند.
هدف اتاق تهران این است که در همکاری پویا و سازنده با فعاالن بخش خصوصی ،امینالضرب را به
جایگاه «نوبل کارآفرینی» کشور برساند و بر همین مبنا هر سال میزان تالشها برای اعتباربخشی و دقت
در انتخابها بیشتر میشود .دسترسی به این مهم دور از ذهن نیست چراکه امروز کارآفرینان ایرانی به
تاریخی 135ساله در نگاه پارلمانی تکیه دادهاند و سایه بیش از یک قرن کار و تالش بر سرشان است.
مجلس وکالی تجار  29سال پیش از جنبش مشروطیت و در زمانهای که کشور دچار فقر ،قحطی،
فساد ،بیکاری و جنگ بود بنا به احساس مسئولیت فعاالن اقتصادی برای کمک به اقتصاد ملی ،تاسیس
و تشکیل شد .همین گروه مدتی بعد سنگ بنای مجلس مشروطه را نهادند و اکثریت آنان نیز به عضویت
این مجلس درآمدند ،هزینههای اداره آن را پرداخت کردند و پایههای نهاد پارلمانی را در کشور گذاشتند
که مبنای تغییر چهره ایران شد.
امروز سخنی گزاف نیست اگر به پشتوانه این تاریخ ،فعاالن اقتصادی اعالم کنند «از زمانه خود جلوتر
بودهاند» و در همیشه تاریخ «قلبشان برای آبادانی این خاک» میتپیده است.
امروز باید با صدایی رسا بگویم :در این کشور از تاریخ گرفته تا منابع و زیرساختهایی که در اختیار
داریم نه وضعمان از  135ســال قبل بدتر است و نه مردان و زنان کارآفرینمان کمتر از نیاکان خود به
آبادانی کشور فکر میکنند .پس چرا باید ناامید باشیم؟
ناامیدی از جایی میآید که در آن افراد موثر و کارآمد از گردونه حذف یا اینکه نادیده گرفته میشوند.
بهخصوص اینکه پس از برهم خوردن بخشی از توافق برجام و موج بحران ارزی که منجر به آشفتگی
بیشتر فضای کسبوکار در کشور شد ،عمال فعالیتهای توسعهمحور بخش خصوصی متوقف و اثرات
منفی آن در اشتغال هم نمایان شد .متاسفانه در این وضعیت ،دولت هم با برخی اقدامات خود زیر پای
بخش خصوصی کشور را خالی کرد .اما باید با صدایی رسا به دولت بگویم :این بخش خصوصی که شما
آن را به بازی نمیگیرید ،با آنها مشورت نمیکنید و تصمیمات را بدون اطالع آنها با بخشنامه و ابالغیه
اجرا میکنید ،همان کسانی هستند که حتی پیش از مشروطه به فکر آینده کشور بودند و اکنون هم
تمام زندگی و سرمایهشان را روی همین زمین به کارخانه تبدیل کردهاند .نگاه بخش خصوصی ایران
غیرسیاسی و غیرجناحی است و آنچه میخواهد آبادانی ایران اسالمی است.
باید یک بار برای همیشه این اصل را بپذیریم که هیچ کشوری در سراسر جهان توسعه پیدا نکرده
مگر اینکه حضور بخش خصوصی را پذیرفته باشد .ترکیه ،چین ،هند ،مالزی ،سنگاپور و لیست بلندباالیی
از کشورها را میتوان به عنوان شاهد مثال آورد.
امروز در هر محفلی حرف از گرانی ،فساد ،رانت و مفسدان است .اما سوال این است که کدام بخش
خصوصی باریشه و غیررانتی را میتوان در میان لیست مفسدان یافت؟ اینکه فردی تازه به دورانرسیده یا
ِ

برآمده از ثروت و رانت نفتی و ارزی در اثر سیاستهای غلط دولتها ،جامعه را به فساد میکشد و کارش
را در پوشش یک شرکت یا کارخانه صوری پیش میبرد ،آیا از او فعال اقتصادی میسازد؟ نام کارآفرین
را نباید آغشته به این گمراهیها کرد.
در همین روزها که فشار تحریمها و تنگناهای مالی بر اقتصاد کشور سایه انداخته ،همچنان روزانه
با کارآفرینانی مواجه میشوم که غمشان این است که خدای نکرده نامالیمات اقتصادی آنها را وادار
به تعدیل نیرو کند و شادیشــان به این گره خورده که در پایان هر ماه بتوانند ســفره کارگرانشان را
رنگین کنند .آیا این افراد را نباید به مثابه «نماد»هایی از نگاه ملی و دینی به جامعه معرفی کرد؟ آیا
این کارآفرینان نمیتوانند به الگوهای واقعی این عصر و زمانه تبدیل شوند؟ آیا آنها کمتر از بازیگران،
ورزشکاران یا سیاستمداران جان و زندگیشان را برای کشور گذاشتهاند؟
اما چه تلخ که این نمادهای باور اراده ملی و این نشانههای ازخودگذشتگی در پس نگاه یکسویه
و گاهی برآمده از باورهای کهنه بلوک شرق ،به جامعه ایران معرفی و شناسانده نشدند و چه حیف که
امروز نسل جوان ایران به هر دری میزند تا الگو بیابد و نگاهش به چنین اشخاصی معطوف نمیشود و
البته که این از کمکاری همه ماست.
امروز اگر امید و اعتماد در جامعه کمرنگ شده ،ناشی از همین نگاهی است که نمادها و مفاخر واقعی
را منکوب میکند یا محصول دستگاه تبلیغاتیای است که به جای تکریم کارآفرین و اقتصاد رقابتی،
یکسویه همه را ناصالح میخواند .سوال این است که آثار فرهنگی و دستگاههای رسمی تبلیغاتی تا چه
اندازه به کارآفرینان تریبون میدهند یا آنها را محترم میشمارند؟
جامعه ایران امروز نیازمند دمیدن روحی تازه است که بتواند محرک نشاط و انگیزه برای جوانان باشد
و با اطمینان باید بگویم که روح کارآفرینی ،انگیزه ،امید ،اعتماد ،جسارت و ایمان است و جامعهای که از
این مفاهیم عاری شود ،در دام نامالیمات گرفتار میشود و به قهقرا میرود.
اما هدف مراسم امینالضرب این است که کارآفرینان سختکوش خستگیناپذیر را تکریم کند.
ما با افتخار نهتنها از آنها نام میبریم ،که مدال هم به گردنشان میاندازیم و تقدیرشان هم میکنیم
چراکه معتقدیم این «بخشخصوصی اســت که باید به کارآفرینان اعتبار بدهد» و نه دولتها ،و این
کارآفرینها و کارخانهها و صنایعاند که در طول تاریخ میراث و یادگارشان میماند و نه دولتها.
باید بیتوجه به خطبندیهای سیاسی ،بلندپروازیهای اقتصادی و رویاپردازیهای منفعتطلبانه به
فکر فردای این سرزمین باشیم .حق جوانان این کشور بیش از اینهاست و آنها باید ببینند و بشنوند که
در روزهایی بسیار سختتر و بدتر از این هم کارآفرینان تهدید را به فرصت تبدیل کردند و به رویاهایشان
رنگ واقعیت دادند.
مگر علیاکبر رفوگران خودکار بیک را در شــرایطی سهلتر از امروز راهاندازی کرد؟ اصغر قندچی
کارخانه ایران کاوه را در روزهایی آرامتر از اکنون برپا کرد؟
اینها افسانه و قصه نیستند .ما به جوانانی مانند خالق مجموعه «کافهبازار و دیوار» میبالیم که با نیروی
جوانی توانست بخشی از بازار ایران را دگرگون کند .از رفتار بزرگانی مانند مرحوم نیازمند الگو میگیریم
و به ایمان راسخ کارآفرینانی مانند مرحوم عالینسب معتقدیم.
اما در مراســم امسال امینالضرب از آقایان موحد و فوالدوند به پاس یک عمر تالششان در عرصه
فرهنگ و به خصوص ترویج دیدگاه بخش خصوصی تقدیر کردیم .معتقدیم که بدون توجه به معیارهای
اقتصاد آزاد و رقابتی نمیتوان به اقتصادی ســالم و بهدور از فســاد رسید و بدون توسعه فرهنگی هم
نمیتوان بسترهای الزم را برای تحقق این هدف مهیا ساخت.
تقدیم لوح و نشــان امینالضرب به جوانانی مانند موسســان سایت دیجی کاال و همچنین سایت
آپارات و فیلیمو در راستای تشویق نسل جوان برای کارآفرینی صورت گرفت .همزمان تکریم آقای قاسم
مرتضوی اولین آسیابان صنعتی ایران و جناب آهارونیان از پیشکسوتان صنعت حمل و نقل با هدف ارائه
الگوهای موفق به جامعه به انجام رسید .آقایان ابراهیمی و فتاحی به جهت تالشهای شبانهروزی برای
حفظ تولید ،لوح و نشان امینالضرب دریافت کردند و آقایان قصاعی و هاشمنیا نیز به دلیل زحماتشان در
حفظ و توسعه اقتصاد بنگاههای بخش خصوصی تندیس امینالضرب گرفتند.
همه این کارآفرینان الگوهایی برای نسل جوان به شمار میآیند .الگوهایی که باید مقام آنها را پاس
داشت و تکریمشان کرد.
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خط قرمز

تحوالت نرخ تورم
در ماههای گذشته،

خط فقر را باالتر برد

آرامش 4ســاله
بازارهای پولی و مالی از
پاییز سال گذشته
بیثباتی
بر هم خورد و موج
اقتصــاد ایران را فراگرفت.
اولین تبعات ناآرامی
شد و شتاب
بر بازار کاالها نمایان
رشد قیمتها را تقویت
کرد .دستاورد 4ساله
تورم از دست
دولت در کنترل نرخ
رفت .با افزایش نرخ
تورم و تثبیت درآمد
خط فقر با
اکثر خانوارهای ایرانی،
ســرعت باال رفت و
تعداد بیشتری را به زیر
فقر تغییرات
کشید .نرخ تورم و خط
بزرگــی را در مدتی
کوتاه تجربه کردهاند .در
تطبیق برای
این مدت اما امکان
طبقات متوسط و پایین
تر از متوسط فراهم
دهک
نشد و فشار خط فقر را
های میانی نیز بر گرده
خود احساس کردند.

چراافق تاریک 1404
سند
چشمانداز بیستساله

اجرا نشد؟
آذرماه
 1384بود که سند
چشمانداز بیستساله
افق
ایران اجرا شد؛ قرار
1404؛ افقی که قرار بود
شد این سند در قالب
ایران در آن سال در
را
چهار برنامه پنجساله
زمینههای مختلف
داشته باشد .اما در
توسعه چشم بدوزد به
اقتصادی ،سیاسی،
نهایت چنین نشد و حاال
سالی
فرهنگی ،علمی و اجتماعی
بعد از گذشت سیزده
که در آن نهتنها ایران
در منطقه جایگاه اول
سال از عمر این سند،
شاگرد اول منطقه نیست
خیلیها از ابعاد تاریک
بلکه هنوز اجماعی
آینده  1404میگویند؛
برای اجرا شدن سند
باالدستی چشمانداز
 1404دیده نمیشود.

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟
عکس :رضا معطریان

بهراد مهرجو
سردبیر

«یکی دیده از جهان فروبســت و ده نفر دیگر نشان
امینالضرب برســینه زدند ».این یک خط تمام داستان
یک ماهه گذشته بخشخصوصی ایران است .تقی توکلی
موســس کارخانه کبریت توکل درحالی چشم از جهان
شست که مدیران و وزرای دولتی هیچ کدام سراغی از او
نگرفتند ولی در سوی مقابلش کارگران او تعداد زیادی
از روشــنفکران سرشناس تبریزی تا توانستند ،یادش را
گرامی داشتند .همزمان  8کارآفرین و  2چهره فرهنگی
به پاس سالها تالششان در جهت تقویت نگاه شفافیت
و رقابت در اقتصاد ،نشــان امینالضرب دریافت کردند و
دقیقا در روزی که عزای توکلی فرارسید ،آنها کورسوی
امیدی از سپاسگذاری جامعه در مقابلشان را درک کردند.
داستان کارآفرینی در ایران همین است :عزا و شادی به
صورت همزمان .به آنی خوشحالی میرسد و به لحظهای
غم روی آن ســایه میاندازد .هم میتوان امیدوار بود و
همزمان در کمال ناراحتی باقی ماند .موقعیتی شبیه به
افسردگان که میخندند و چند ثانیه بعد گریه میکنند.
چه شباهت بهت برانگیزی میان کارآفرینی و افسردگی
رقم خورده است.
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

«اشتغالزایی» بهخصوص «اشتغال جوانان» به یکی
از اصلیترین اولویتهای کشور بدل شده است؛ نکتهای
که بارها و بارها در سالهای گذشته بر آن تأکید شده اما
در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت با تحریمهای
شدید روبهرو است و چالشهای جدی دارد ،تنها راه برای
ایجاد فرصتهای جدید شــغلی ،شکلگیری گفتمان
کارآفرینی است .دولت باید با حمایت از کارآفرینان بخش
خصوصی شــرایط را بهگونهای فراهم کند که آنها پا به
میدان بگذارند و با سرمایهگذاریهای جدید فرصتهای
شــغلی نوین و خالقانهای را رقم بزنند .در این میان به
نظر میرسد که حمایت و هدایت جوانان تحصیلکرده
برای راهاندازی استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان هم
میتواند نقشــی پررنگ در حل بحران بیکاری در کشور
بهخصوص بیکاری افراد تحصیلکرده داشته باشد.
بحــران بیکاری چندین میلیون نفری در کشــور ما
بهخصوص در مــورد جوانان اکنون تنها بــا ورود چند
کارآفرین و سرمایهگذار و فعال اقتصادی حل نمیشود؛ این
یک واقعیت است که ما در کشورمان نیاز به گفتمانسازی
در خصوص کارآفرینی داریم .ما باید از تجربههای گذشته
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همچون دهه  40که صنایع نوینی با حضور فعاالن بخش
خصوصی همچــون خانواده خسروشــاهی ،الجوردی،
برادران خیامی ،حاجی برخوردار و ...در کشــور راهاندازی
شــد و چندین هزار فرصت شــغلی ایجاد شد ،استفاده
کنیــم و تحولی جدید را رقم بزنیم .بدون حضور فعاالن
بخش خصوصی ،اقتصاد و جامعه ایران نمیتواند از پیچ
تند بیکاری که هماکنون در گردنه آن گیر افتاده است،
عبور کند .راهکار مشخص این ماجرا ایجاد جنبشی برای
کار و کارآفرینی در کشور است ،اتفاقی که میتواند نیروی
محرکهای برای توسعه کشور هم باشد.
سعید ارکانزاده یزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه

در بخــش کتاب ضمیمه این شــماره یک کتاب خالصه
شــده که موضوعش برگزیت است اما از زاویه متفاوتی به
این پدیده نگاه میکند .کتــاب از بعد جنگ جهانی دوم،
مردم بریتانیا را تصویر کرده و دیدگاه آنها به کشور خود
و کشــورهای منطقه را ارائه کرده اســت .نویسنده کتاب
میگوید که مردم بریتانیا همیشه دوست داشتهاند که نقش
کســانی را بازی کنند که به آنها حمله شده و آنها باید
برای متحدشدن با یکدیگر ،در معرض حمله قرار بگیرند.
حمله آلمان در جنگ جهانی دوم به بریتانیا باعث شد که
این کشــور بتواند خودش را از جنگ بیرون بکشد اما یک
بازنده باشــد و این بازنده بودن تا زمان تاچر ادامه یافت تا
اینکه جنگ فالکلند بهانهای شد برای اینکه بریتانیا دوباره
اعالم کند که مورد حمله قرار گرفته اما اینبار پیروز میدان
شــود .برگزیت را هم میتوان در همین زمینه دید :اینبار
بریتانیا از سوی آلمان بهطریق اقتصادی مورد هجمه واقع
شده و حاال باید با خروج از اتحادیه اروپا از خود دفاع کند.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

برای ترســیم و تصویر آینده چه بایــد کرد؟ ابزارها
کدام است و نقشــه راه چیست؟ چهکسانی باید قلممو
به دست گیرند و آینده را ترسیم کنند؟ آیا نقاش زمان
آینده ،در زمان حال خود میتواند راهبر قطار زمان باشد
یــا روزی چنان منفور زمان خواهد شــد که عزلتگاهی
برای رهایی پیدا نخواهد کرد؟ شاید این گفته سرنوشت
مسیر بیستساله آینده توســعه در ایران باشد .اهدافی
آرمانی و آرمانی فراموششــده .قرار بود که در بیســت
سال آینده کشــور در نقطهای قرار گیرد که به آن قله
افتخار گویند ولی در آغاز چندسالگی این مسیر ،و حاال
در سن 13ســالگیاش باید گفت که این همان آرمان

فراموششــده است .سند چشمانداز بیستساله اجرایی
نشده است .در بخش توســعه مجله ،این اتفاق از چند
منظر بررسی شده است :چهکسانی سندهای باالدستی
را در ایران تهیه میکنند و چرا این سندها اجرایی نشده
اســت؟ دولتها خود در درون با چه موانع و مشکالتی
مواجه هستند؟ آنها برای ساماندهی و سیاستگذاری به
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و تعریف درست نقش
نیاز دارند؛ اما در عمل در همه این حوزهها با چالشهای
جدی مواجه هســتند .همچنین نظام تدبیر ما چگونه
میتواند مسیر راه را برای چشمانداز و آیندهپژوهی فراهم
کند؟ در خواندن این بخش با ما همراه باشید .همچنین
در بخش آکادمی مثل روال گذشته موضوع و مقالههای
متعدد از منظر اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی برای شما
خوانندگان ارائه میشود؛ شما هم میتوانید سواالت خود
را با ما در میان بگذارید.
کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

بخشهایی از جهان در حال تجربه مراحل اولیه انقالب
چهارم صنعتی اســت :تکنولوژیهای فوق پیشرفتهای
مثل خودروهای بدون راننده ،ویرایش ژنتیکی ،شهرهای
هوشمند ،روبوتیک و اینترنت اشیاء ،آرام آرام از مرحله
تســت خارج میشــوند و در زندگی واقعی کاربرد پیدا
میکننــد .این تکنولوژیها کنار هــم اقتصاد جهان را
طــوری دگرگون میکنند که مجمع جهانی اقتصاد نام
«انقالب چهارم صنعتی» را برای توصیفشــان به کار
میبرد .ما کجای این انقــاب قرار داریم؟ آیا اقتصاد ما
میتواند بدون ورود به این انقالب با بقیه رقابت کند؟
اول ســال جدید میالدی است و همچنان رسانهها
ی در مورد تحوالت این ســال مشــغولاند.
به پیشبین 
ما در یک گزارش به تحوالت علمی مهم در این ســال
پرداختهایم و در گزارشــی دیگر احتمــال بروز بحران
اقتصادی در دنیا در یک یا دو ســال آینده را بررســی
کردهایم .اوضاع آینده اتحادیه اروپا هم بعد از ماجراهای
فرانسه کمی مشکوک به نظر میرسد و به همین خاطر
صفحاتی به آن اختصاص دادهایم.
زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

سه تا تشك بادي بر كف يك اتاقك زيرشيرواني تنها چيزي
بود كه از دستشان برميآمد .همين پايه و اساس راهاندازي
كسبوكار اجاره تخت و سرو صبحانهشان شد و خيلي زود
ش آبورنگ تبديل
توانست با كمك طراحي يك سايت خو 
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مسئول

وضعیتمعیشتکارگران

کیست؟کارفرمایادولت؟

درد مشترک

«آیندهنگر» بررسی میکند :چراسالطین در صف

چهکسیم 
یداندچقدر
کاالصادرمیکنیم؟

آمار بیآمار

کاهش قدرت خرید
کارگران به خصوص در
ماههای اخیر شرایط
هم وضعیت بهتری
را تجربه نمیکنند.
معیشت را برای این قشر
سختتر از گذشته کرده
مشکالت مختلف در حوزه
بنگاههای اقتصادی
است .اما کارفرمایان
بیش از پیش باشد.
کسب و کار موجب شده
تا این روزها فشار بر
تحریمها از یک سو و بی
کارفرما را کاهش
داده است .کارگر و
کارفرمایان و صاحبان
ثباتی نرخ ارز و گرانی و
کارفرما امروز دچار درد
تورم مواد اولیه از سوی
روشن نگه داشتن چراغ
دیگر ،روز به روز قدرت
مشترک هستند .کارگر و
بنگاههای اقتصادی
است .اما مسئولیت مشکالت معیشتی کارفرما هردو یک هدف را
دنبال میکنند و آن،
قشر کارگر بر
عهده چهکسی است؟

فساد

سالي كه گذشت

اقتصادی در ایران با
در سال 74
وجود اشد مجازات
فسادی بانکی کشف شد
که آن را اولین فساد
اقتصادی بزرگتر از
میلیاردی طی  20سال
فساد اول کشف شده و
گذشته مینامند .پس از
عامالن آن مجازات شده
آن به ویژه در دهه 90
اند .با این حال اقتصاد
انواع و اقسام مفاسد
ایران همچنان با فساد
دست به گریبان است.

بههیچآماریاطمیناننکنی
د.شایدفرداتغییرکند.هیچ
تمامتحلی
گاهتحلیلآماریارائه
لهایشمااشتباه
آم
خواهدشد.چهکسیم 
ی
ندهید.چراکهباتغییرآمار،
داندچقدرصادراتداری
ارهایگمرکسریبزنیمو
م؟دربهترینحالت،بایدبه
مقداروارزشصادراترااز
اطمینانکرد؟درآذرما
آنجااستخراجکنیم.اماآیامی
هآمارگمرکیکبارمنتشر
د
توانبهآمارگمرک
ویکباراصالحشد.کسیه
رکجاصورتگرفت.پسآمارب
یآمار؛بهچشمهای
ممتوجهنشدکهایناصالح
خوداطمیناننکنید.

در دنياي كارآفرينان

توسعه یافته است؟

هوآوی قلب تپنده
فناوری
ِ
چین به شمار میآید.
یکی از برنامههایی که
چینیها دنبال میکنند
«ساخت
چین تا سال »2025
نام دارد .این برنامه
قرار
است عمده تمرکزش
روی توسعه فناوری
باشد
و شرکت هوآوی در
کانون ماجرا قرار دارد.
اما امریکاییها به این
سادگی کوتاه نمیآیند.
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ننامه ...........................
نشان امین
الضرب به نوبل

کارآفرینی ایران

تبدیل میشود

نوبلکارآفرینی

مراسم اهدای لوح و
نشان امین الضرب
برای تقدیر و تکریم
کارآفرینان و با حضور
نسل جوان اقتصاد
ایران برگزار شد .این
مراسم میتواند
الگویی برای نسل جدید
اقتصاد ایران بسازد

ورود
به اقتصاد رباتیک،
بیوتکنولوژی،
اینترنت اشیا ،چاپ
سهبعدی و
خودروهای بدون راننده

عکسها :رضا

عکس :رضا معطریان

عکس :رضا معطریان

یک سال از آغاز التهابات بازار ارز سپری شده است .رشد
دو تا ســهبرابری نرخ ارز در یک دوره 12ماهه ،شــوک
تازهای را به بدنه اقتصاد تزریق کرده اســت .بیشــترین
شوک شاید به طبقاتی وارد شده که سرمایه و درآمدی
برای تبدیل داراییهای خود نداشتهاند .طبقات متوسط
و پایینتر از متوســط که درآمد ثابــت دارند ،مجبورند
هزینههای بیشتری را برای گذران زندگی پرداخت کنند.
افت قدرت خرید در میان دهکهای پایین درآمدی به
افزایش جمعیت حاضر در زیر خط فقر منجر شده است.
محاسبات خط فقر نشان میدهد که مبلغ مورد نیاز برای
تامین حداقلهای زندگی برای خانوارها با سرعت در حال
رشــد است .در فصل «آینده ما» به تحلیل و بررسی دو
شاخص نرخ تورم و خط فقر پرداخته شده است .این دو
شــاخص در امتداد یکدیگر قرار دارند و هردو وابستگی
مستقیمی به نرخ ارز دارند.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

« 6هزار گرانفروش تحت تعقیب قرار گرفتند»« ،بزرگترین
محتکر تبریز فراری شــد»« ،صدها عکس حاج علی اصغر
شمسآذر صاحب بزرگترین کارخانه تبریز در اختیار ماموران
قرار گرفت»« ،محتکر اصفهانی در اتاق خوابش سیمان انبار
می کرد»« ،متهمان سوء استفاده در گمرک غرب تهران در
دیوان کیفــر»« ،جزییات رای دیوان کیفر درباره بزرگترین
اختالس ســال در گمرک»« ،کرمان :دو شــهردار متهم به
فساد شدند»« ،به اتهام گرانفروشی و کم فروشی 80صاحب
صنعت و واردکننــده بزرگ تحت تعقیــب قرارگرفتند»،
«کشــف سوءاســتفاده از  44اتومبیل وارداتی :سوءاستفاده
کنندگان با اسناد جعلی  44دستگاه اتومبیل سواری را بدون
پرداخت حقوق و عوارض گمرکــی ترخیص کرده بودند»،
«تشــکیل کمیته عالی مبارزه با فســاد» و  ...اگر خیلی به
جزییات این اخبار دقت نکنید متوجه نخواهید شد که تمام
این تیترها در سال  1354در روزنامه اطالعات و آیندگان به

عکس :آرمین کرمی

محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

معطریان ،سعید عامری

به پايه شركتي شود كه حاال همه در دنيا آن را ميشناسند؛
شركت ایربيانبي .در اين شماره ميتوانيد ماجراي تاسيس
بوآتش زدنهاي موسسانش را بخوانيد.
اين سايت و به آ 
در بخش تجربه هم بد نيســت سري بزنيد به مطلبي كه
در مورد رابطه سن و كارآفريني ترجمه شده است .اگر از
آنهايي هستيد كه مدام ميگويند«:ديگر از ما گذشته!» اين
مطلب را از دست ندهيد.

چاپ رسیده است .جالب است که اگر در دهه هفتاد نشریات
را مطالعه کنید به تیترهای مشابه میرسید و اکنون مطبوعات
و رسانههای سراسر کشــور هر روز با اخباری تازه از بروز یا
مقابله با فساد به شــما سالم میکنند که البته رنگ و بوی
دیگری پیدا کرده اســت .اگر سال  54داستان  44خودروی
وارداتی با سوءاستفاده و عدم پرداخت عوارض گمرکی تیتر
میشد ،این روزها خبر هک یا تبانی با شرکتهای فنی ،پس
و پیش کردن ابالغ آییننامهها و همکاری بعضی مســئوالن
دولتی برای واردات غیرقانونی بیش از  5هزار خودرو به میان
آمده اســت .در سال  ،54ثابت پاســال و القانیان به دادگاه
احضار شدند ،به اتهام گرانفروشی دستگیر شدند و با افشای
نامشان در مطبوعات و لغو کارتبازرگانیشان تنبیه شدند اما
در سالهای دهه  70پای اعدام اختالسگران به میان آمده
و در دهه  90هم حرف از ســلطانهای قیر و ســکه و کاغذ
است .بیست سال پیش یک اختالس  123میلیارد تومانی با
وجود اعتراف متهم به اعدام کشیده شد و این روزها شمارش
صفرهای ارقام اختالس برای مردم سخت شده است .فساد در
نیم قرن گذشته به موجود پت و پهنی تبدیل شده که دمش
همهجا پهن اســت .در نگاه این شماره بهبهانه انتشار اخبار
اعدام سلطان قیر در ابتدای دیماه تالش کردیم به پاسخ این
سوال برسیم که چرا بگیر و ببند و اعمال قانونهای نیم قرن
گذشته کمکی به کاهش فساد نکرده است؟
نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

محمد بن سلمان شاهزاده ســعودی به قدرت رسید و
سعی کرد با اصالحات اقتصادی و اجتماعی دل همه را به
دست بیاورد .البته او در ظاهر امر این کارها را برای مردم
میکرد؛ در باطن ماجرا به دنبال جذب ســرمایهگذاران
خارجی بود .جالب اینجاست که بررسیهای اکونومیست
نشــان میدهد هیچیک از اقدامات بن سلمان در زمینه
اصالحات نتوانسته سرمایهگذاران خارجی را فریب بدهد
یا دستکم آنها را اغوا کند پول خود را روی پروژههای
فعال در این کشــور بگذارند .اکنون بن ســلمان دیگر
محبوبیت گذشــته را ندارد ،کشــورش یعنی عربستان
سعودی هنوز به نفت وابسته است و پروژههای اصالحات
همگی شکست خوردهاست.
بمانجان ندیمی

دبیر بخش راهبرد و روایت

پس
کارفرمایان مشــکالت عدیــدهای دارند و از ِ
افزایــش حقوق برنمیآیند .امــا کارگران هم با این
نــرخ تورم و حقوق ،نمیتوانند امــرار معاش کنند.

پس چاره کار کجاســت؟ در این خصوص پروندهای
تهیــه کردهایم و از صاحبنظران در اینباره ســوال
پرســیدهایم .جالبترین نکته آن اســت که همگی
تعیین حقوق و دســتمزد سال  98را سخت ارزیابی
میکنند .در پرونده دیگر ،ابهامات موجود در آمارهای
گمرک ایران و ابعاد کاهش صادرات و واردات بررسی
شده است.
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

در ایــن شــماره گزارشهایی در مــورد وضعیت
اقتصادی دنیا در سال  ۲۰۱۹میالدی تهیه شده است
تا وضعیت اقتصادی و اجتماعی دنیا در سال پیش رو
به خوبی تشریح شود .از طرف دیگر در مورد ردهبندی
کشورها از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی در سال
جاری هم گزارشهایی تهیه شــده و در گزارشــی
مجزا به میزان ســرمایهگذاری در زمینه انرژیهای
احیاشدنی به خصوص انرژی بادی و جایگاه چین به
عنوان یکی از کشورهایی که از این سرمایهگذاری به
عنوان راه چــارهای برای معضل آلودگی هوای خود
استفاده کرده است ،پرداخته شده است.
صوفیا نصرالهی

دبیر بخش گیشه

برای خود من اول کار تماشــای مستندهای مربوط
به بخش معدن و صنایــع معدنی جذابیت چندانی
نداشــت .طبعا دیدن مســتندهای پرتره را ترجیح
میدادم ولی وقتی در جشنواره سینما حقیقت این
فرصت پیش آمد که چند مستند از میان کارهای این
بخش را تماشا کنم از اینکه چقدر میتواند اثرگذار
باشــد حیرت کردم .در پروندهای که این شماره به
همین مناســبت منتشر شده با یکی از کارگردانانی
که فیلمش بسیار در این بخش تحسین شد صحبت
کردیم و عزتاهلل پروازه درباره موضعگیری نســبت
به فیلمهایی که در این بخش مسابقه قرار داشتند،
حرفهای جالبی زده اســت .آن دو صفحه معرفی
فیلمهای بخش ویژه جشــنواره سینما حقیقت را
هم از دست ندهید .خیلی از آنها ممکن است اکران
شوند و دیدنشان خالی از لطف نیست .فیلمهایی که
نشان میدهند کشورمان چه پتانسیلهای طبیعی
فوقالعادهای دارد و حوزه فرهنگ چقدر میتواند از
آنها استفاده کند.
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اعالنـات
چهل و ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

نقد فعاالن بخش خصوصی به عملکرد سازمان ملی استاندارد

اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در چهل و ششمین نشست خود ،در حالی میزبان نیره
پیروزبخت ،رئیس سازمان ملی استاندارد بودند که چالشها و موانع موجود در محیط کسبوکار کشور
به اوج خود رسیده است .بهواسطه مشکالت متعددی که پیش روی فعاالن اقتصادی در حوزههای
مختلف کسبوکار ایجاد شده است ،تعدیل نیرو ،فعالیت با بخش اندکی از ظرفیت و در نهایت تعطیلی
بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی دیگر خبر تازهای محسوب نمیشود .اعضای پارلمان بخش خصوصی
پایتخت که بارها با بیانیهها و نامهنگاریها نسبت به مشکالت موجود هشدار دادهاند ،در نشست
دیماه هیئت نمایندگان میزبان نیره پیروبخت بودند تا در مورد موانع موجود با او صحبت کنند ،و
او نیز بر این گزاره تاکید کند که سازمان ملی استاندارد پلیس فضای کسبوکار نیست و از توسعه
همکاری با اتاق بازرگانی استقبال میکند .در این نشست ،مسعود خوانساری ،رئیس اتاق تهران به
پویش «موانع کسبوکار» که از سوی اتاق به اجرا گذاشته و با استقبال روبهرو شده است ،اشاره
کرد و گفت :طرحی در هیئت رئیسه اتاق تهران به تصویب رسید که از طریق نظرسنجی و پرسشگری
مستقیم از اعضای اتاق و فعاالن اقتصادی انجام میدهیم تا موانع پیش روی کسبوکار دقیقتر و بهتر
در همه حوزهها شناسایی شود .این طرح با استقبال بسیار زیادی روبهرو و بیش از یکمیلیون بار در
شبکههای مجازی دیده شد .همچنین در این زمینه ارتباط خوبی بین اتاق تهران و اعضا شکل گرفت.
علت اصلی پرداختن به این طرح ،دریافت شکایتهای متعدد و مختلف از سوی اعضای اتاق تهران بود؛
روزانه دهها شکایت از سوی افراد به دلیل شرایط بد فضای کسبوکار به اتاق تهران میرسد و افراد
از موانع بسیاری که فعالیتهای اقتصادی ،تجاری و صنعتی را مختل کرده است ،میگویند .ما اگرچه با

بحث تحریمها روبهرو هستیم و این موضوع بر کسی پوشیده نیست اما مشکالت و بوروکراسی داخلی
بیشتر از تحریم مشکل ایجاد کرده است و اگر بهموقع به فکر اصالح شرایط نباشیم خسارت زیادی به
اقتصاد کشور وارد میشود .در حال حاضر هر روز با واحدهای جدیدی مواجه هستیم که تعدیل نیرو
میکنند یا بنگاه را تعطیل میکنند اما اعتقاد دارم بخش عمدهای از این چالشها را میتوان در مجموعه
دولت و سران قوا حل کرد و موانع را برداشت.

محدودیت و ممنوعیتهای ثبتسفارش همچنان ادامه دارد 1397/10/24

با وجود اعتراض رسمی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران نسبت به محدودیتها
و ممنوعیتهایی که سازمان صنعت ،معدن و تجارت مغایر با تصویبنامه هیئت وزیران اعمال
میکند ،این ممنوعیتها همچنان پابرجاست و برای نمونه دارندگان کارت بازرگانی با تاریخ 1397/10/24
صدور بعد از اسفندماه  1396امکان ثبت سفارش ندارند و درخواستهای آنها برای ثبت
سفارش کاال مورد تایید قرار نمیگیرد.
این در حالی است که اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران طی نامهای به امضای
مسعود خوانساری خطاب به رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت در تاریخ سوم دیماه
نسبت به حداقل شش مورد محدودیت ،از جمله عدم تایید ثبت سفارش کارتهای اسفند 96
به بعد ،انتقاد کرده بود.
در نامه رئیس اتاق تهران به وزیر صنعت ،معدن و تجارت آمده بود« :مستدعی است دستور
بازنگری و بررسی مجدد دستورالعمل مزبور و حذف موارد مغایر با تصویبنامه هیئت محترم
وزیران و تعدیل سایر موارد متناقض با ماهیت فعالیت تجاری را صادر فرمایید».

نخستین نشست هماندیشی کانونهای زنان بازرگان سراسر کشور
در اتاق تهران برگزار شد

1397/10/21

نخستین نشست هماندیشی
کانونهای زنان بازرگان سراسر
کشور که به همت کانون زنان
بازرگان استان تهران در اتاق
1397/10/01
بازرگانی تهران برپا شد ،با حضور
معاون حقوقی رئیسجمهور و
نمایندگانی از مجلس شورای
اسالمی و شورای شهر تهران به
محلی برای بررسی چگونگی توسعه
حضور و نقشآفرینی زنان در حوزه اقتصاد بدل شد .نشستی که لعیا جنیدی ،معاون حقوقی
رئیسجمهور از ضرورت حضور زنان آموزشدیده در دانشگاهها در فعالیتهای اقتصادی و
دریافت فرصتهای شغلی گفت و پروانه مافی از توجه مجلس به ردیفهای بودجهای که به
مسئله توسعه اشتغال زنان و نقشآفرینی آنها میپردازد.
در این نشست که اعضای کانونهای زنان بازرگان از شهرها و استانهای مختلف کشور در
آن حضور داشتند ،مسائلی چون راهکارهای برونرفت از تحریمها و تقویت تعامل کانون با
دیگر تشکلهای ملی و استانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و روسای کانونهای 20گانه
سراسر کشور ،گزارش عملکرد خود را نیز ارائه کردند.
در ابتدای این گردهمایی سراسری ،سیدهفاطمه مقیمی ،رئیس کانون زنان بازرگان ایران
و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران ،طی سخنانی از اثرات تقویت مشارکت اقتصادی
زنان سخن گفت و اینکه افزایش مشارکت زنان به توسعه بخش خصوصی و بهبود رشد
اقتصادی کشور منجرمیشود.

8

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد ،بهمن 1397

نامه رئیس اتاق تهران به رئیسکل بانک مرکزی
برای تسویه تعهدات ارزی بنگاهها به نرخ رسمی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادنو کشاورزی تهران در نامهای به رئیسکل بانک مرکزی،
ش خصوصی ،خواستار
با اشاره به بحران توقف تولید و تعطیلی بسیاری از بنگاههای بخ 
تجدیدنظر این نهاد پولی و مالی کشور در موضوع تسویه دیون و تعهدات ارزی واحدهای
تولیدی به نرخ رسمی شد .مسعود خوانساری در نامه خود به عبدالناصر همتی ،با اشاره به
اینکه موضوع تسویه اعتبارات یوزانس سنوات قبل با نرخ نیما ،برای صنایعی که اقدام به
تامین مواد اولیه و قطعات تولید خود به روش یوزانس کردهاند ،تبدیل به معضل بزرگی
شده است ،خواستار آن شد که ترتیبی اتخاذ شود تا تسویه حساب ارزی برای آنان به نرخ
رسمی امکانپذیر شود .رئیس اتاق تهران در این نامه آورده است« :پر واضح است که
ادامه حیات برای فعاالن اقتصادی که در سال گذشته اقدام به تولید و فروش کرده و در
سال جاری مکلف به تسویه دیون و تعهدات خود با نرخ نیما باشند ،بسیار بعید بوده و این
وضعیت بار مالی سنگینی به فعاالن اقتصادی وارد میکند که تحمل آن برای هیچ سیستم
مالی امکانپذیر نیست».

بررسی عیار شاخصهای ملی کسبوکار و رقابتپذیری اقتصاد ایران

پنجاه و دومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور
انوشیروان محسنی بندپی ،استاندار جدید تهران و رئیس تازه این شورا و مسعود
خوانساری ،دبیر شورا و رئیس اتاق تهران برگزار شد .در این نشست ،یافتههای گزارش
پایش شـاخص ملی کسبوکار و نیز وضعیت ایران در شاخصهای رقابتپذیري جهانی و
حقوق مالکیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در آغاز این جلسه ،محسنی بندپی ،استاندار
جدید تهران با اشاره به ضرورت تکیه و استفاده از ظرفیت تشکلهای مختلف اعم از اتاق
بازرگانی ،اتاق تعاون و اتاق اصناف گفت:میتوان از ظرفیت این تشکلها برای برونرفت از
مشکالت به صورت کاربردی بهره گرفت؛ به ویژه در مواقعی که با بحرانهای خاصی مواجه
هستیم .اکنون نیز در شرایط ویژه و حساس قرار داریم و یکی از راهحلها در شرایط کنونی،
مردمی کردن اقتصاد است کهمیتواند با همراهی سازمانهای متشکل از افراد باتجربه،
صاحبنظر و موفق محقق شود .همه کشورهایی که در یکصد سال اخیر رشد را تجربه
کردهاند ،همین مسیر را در پیش گرفتند.

تحلیلگران
ترامپ :ندیده و نشنیده بگیرید

مهاجرت و امریکا :عدو شود سبب خیر

دولت امریــکا ظاهرا ً یکی از پررنگترین دولتهای جهان
اســت .هر حرفی که رئیس این دولت یعنی دونالد ترامپ
بزند ،در دنیا خریدار دارد .او در ســال  2018هرآنچه در
توان داشت به میدان آورد .اما در نهایت نتوانست کار زیادی
را پیش ببرد .شاید بهترین رویکرد نسبت به کاخ سفید این
ساکن آن را ندیده و
باشــد که حرفهای رئیسجمهوریِ
ِ
نشــنیده بگیریم .احتماالً این دو سال هم میگذرد ،یعنی
لینکلن میچل
ســا لهای  2019و  2020و ترامپ به رویه خودش ادامه
خواهد داد .این مردم جهان هســتند که باید رویه خود را
تحلیلگر رویترز
نسبت به او عوض کنند و به حرفهایش اهمیت کمتری
بدهند .جالب اینجاست که این دولت در داخل هم با مشکالتی همراه است .یعنی جنگی بزرگ
میان دموکراتها و جمهوریخواهان بهپاست .در نتیجه بهتر است که افراد در برابر ترامپ سیاست
نادیده گرفتن را در پیش بگیرند و اجازه ندهند حرفهای او در کارهایشان تأثیر داشتهباشد.

ترامپ به طوری ناخواســته توانســته در یکی از مهمترین
امور در امریکا ،اتحاد ایجاد کند :مهاجرت .واضح اســت که
خودش چنین قصد نداشته .او تمام تالشش را به کار گرفته تا
دروازههای امریکا را به روی مهاجران ببندد .اما ظاهرا ً در این
امــر چندان موفق نبوده و مردمی که از او نفرت دارند ،برای
اینکه با این شخصیت مخالفت کنند ،به سمتِ مهاجردوستی
گام برداشتهاند .این در حالی است که مردم امریکا در گذشته
فرانسیس ویلکینسون
نگاهی کام ًال ضد مهاجر داشتهاند .بررسیها نشان میدهد
53درصد از مردم در سال  2005اعالم کردهاند مهاجران به
تحلیلگربلومبرگ
امریکا زیان میرسانند ،در حالیکه در سال  2018این رقم
به 28درصد رسیدهاست61 .درصد از مردم در سال  2018بر این باور بودهاند که مهاجران به امریکا
سود میرسانند .این پیشرفتی است که به لطف رفتارهای خصمانه ترامپ ایجاد شدهاست .به نظر
میرسد که گاهی واقعا عدو شود سبب خیر .اکنون نیز همین اتفاق افتادهاست.

تنشهای تجاری :جنگ سر ِد فناوری

محک ثبات جهانی
ِ
 :2019سالِ

چین و امریکا مدتهاست که گرفتار نوعی جنگ تجاری
شــدهاند .اما اکنون به نظر میرســد مرحلهای جدید
از جنگ میان این دو کشــور آغاز شــده .چندی پیش
ِ
چینی
شرکت
امریکاییها اقدام به بازداشت مدیر اجرایی
ِ
هوآوی کردند .این در حالی است که چینیها طبق برنامه
توسعه  2025قرار است بخش فناوری خود را تا این سال
توسعه ببخشــند .چین قرار است رهبر صنایع رباتیک،
جولیا هورویتز
خودروهــای برقی و تراشــههای کامپیوتری در جهان
گرفتن
بشود .اما واضح است که امریکا از هرگونه قدرت
ِ
تحلیلگر سیانان بیزنس
چشمبادامیها هراس دارد و به همین خاطر سعی دارد
با ترفندهای مختلف در این زمینه کارشکنی کند .به هر حال اکنون به نظر میرسد نوعی
جنگ سرد در حوزه فناوری نیز میان دو کشور چین و امریکا در حال شکل گرفتن است .این
درگیریها میتواند به اقتصاد هر دو کشور آسیبهای جدی وارد کند .کشور چین میلیاردها
دالر پول به برنامه «ساخت چین تا سال  »2025تزریق کردهاست.

ابرقدرتها مــدام تالش دارند وضعیت خودشــان
را تقویــت کننــد .دونالد ترامپ در امریکا و شــی
جینپینگ در چین هریک جداگانه تالش میکنند
به نوعی کشور خود را تقویت کنند .رسانهها نیز در
این زمینه به کمک دولتها میآیند تا اهداف آنها
را پیش ببرند .اما در ســال  2019احتماالً اتفاقاتی
رخ خواهد داد که ثبات جهانــی را تا حدود زیادی
جان لیوید
محک خواهد زد .برای مثال روسیه با افزایش فشارها
بر همســایهاش یعنی اوکراین ،احتماال از اروپا جدا
تحلیلگر رویترز
خواهد شــد .این میتواند تغییری بــزرگ در دنیا
محسوب شود .البته والدیمیر پوتین هم سعی دارد جوانب خود را تقویت کند .او تالش
میکند تا جای ممکن دولت خود را تقویت کند .این یعنی تقریباً
تمامی ابرقدرتها
ِ
در ســال  2019خود را برای نوعی عدم ثبات آماده میکنند تا اندک ثبات جهانی را
آزمایش کنند.

فدرال رزرو :حرفهای ترامپ شنیده نمیشود

اقتصاد :سالی که نکوست از بهارش پیداست

فعلی فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی
جیمز پاول رئیس ِ
امریکا جزو کســانی اســت که اصوالً کار خودش را پیش
میبرد .او برخالف میل ترامپ و هشدارهای او ،نرخ بهره را
افزایش میدهد .بسیاری برآورد کردهاند که او با این اقدامات
از کار برکنار شود .اما به هر حال درستترین کار همان کاری
است که اکنون فدرال رزرو انجام میدهد .یعنی بدون اینکه
به حرفهای ترامپ گوش بدهــد ،کار خودش را میکند.
مارک گانگالف
نباید این مسئله را فراموش کرد که فدرال رزرو مدتهاست
ســیگنال داده و همه میدانستند قرار اســت نرخ بهره را
تحلیلگربلومبرگ
افزایش بدهد؛ در نتیجه تصمیم غافلگیرکنندهای نگرفته و
نمیتواند آسیبی وارد کند .همیشه تصمیمهای نامنتظره مشکل ایجاد میکنند .واکنشی که بازار
ابتدایی افزایش نرخ بهره نشان داد ،چندان عجیب و دور از ذهن نبود .در واقع
سهام در ساعتهای
ِ
بازار کام ًال در انتظار این افزایش بود و خودش را برای آن آماده کردهبود.

ســال  2018ســالی پیچیــده بود .ســالی کــه در آن
سرمایهگذاران ناگهان طمع کردند و در بخشهای مختلف
وارد سرمایهگذاری شــدند .ایاالت متحده تالش میکرد
سیاســتهایی همســو با بازار را پیش ببرد .اما در سال
 2018بازار به مرور وضعیتی پیچیــده پیدا کرد و دچار
تالطم و نوســان شد .پیشبینی میشود که بازار در سال
 2019نیز وضعیتی متالطم و پر از چالش داشتهباشد .در
لری هتوی
واقع رشد اقتصادی برای بسیاری از کشورها به مسئلهای
کردن انتظارات در
چالشبرانگیز تبدیل خواهد شد .برآورده ِ
تحلیلگر اقتصادی
زمینه بازگشت سرمایه نیز به امری دشوار تبدیل خواهد
شد .البته این مسئله فقط مربوط به سرمایهگذاران است .در مورد خانوار شرایط قدری متفاوت
است .به نظر میرسد در سال  2019سهم خانوار از اقتصاد بهویژه در امریکا بیشتر خواهد شد.
در واقع انتظار میرود که شرایط برای خانوار بهتر بشود.
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اعداد ماه
اعالنـات
تامين مالي بر دوش بانكها

تجارت به نفع واردات

 230هزار ميليارد تومان تسهيالت جديد پرداخت شد

سهم صادرات از تجارت در مناطق آزاد  15.5درصد ثبت شد

وزير امور اقتصادي و دارايي اعالم كرده است كه بانکها در سال گذشته  ۶۵۰هزار میلیارد تومان
تسهیالت دادهاند .به گفته فرهاد دژپسند برخی از تسهیالت ،جدید نیست و تمدید تسهیالت اس 
ت
اما ســال قبل  ۲۳۰هزار میلیارد تومان تسهیالت جدید پرداخت شده است .طبق اظهارات وزير
اقتصاد برخی از بانکها تا  ۱۱۵درص ِد سپردههای جمعآوریشده ،تسهیالت دادهاند .اين اظهارات
نشان ميدهد كه همچنان بانكها اصليترين محل تقاضا براي تامين مالي هستند .در شرايط جديد
كه نرخ ارز افزايش يافته و هزينههاي توليد رشد كرده است ،نياز بنگاههاي اقتصادي به نقدينگي
بيشــتر شده است .دژپسند به مانند وزراي قبلي اقتصاد وعده داده است كه با فروش اموال مازاد
توسط بانكها ،افزايش سرمايه و تقويت شاخص كفايت سرمايه در بانكها عملياتي شود.

مجموع واردات کاال به مناطق آزاد در ســال  ۷ ،۹۶میلیارد و  ۱۴۴میلیون دالر و
مجموع صادرات کاال از این مناطق ۱ ،میلیارد و  ۳۱۷میلیون دالر بوده است یعنی تراز
تجاری مناطق آزاد در ســال گذشته منفی  ۵.۸میلیارد دالر بوده است .طبق گزارش
ســازمان برنامه و بودجه ،حجم تجارت خارجی در مناطق آزاد در ســال  96بالغ بر 8
میلیارد و  461میلیون دالر بوده اســت 15.5 .درصد از حجم تجارت خارجی ســهم
صادرات و  84.5درصد ســهم واردات مناطق آزاد است .همچنین  19میلیارد و 106
میلیون دالر ترانزیت کاال از مناطق آزاد ثبت شــد و  544میلیون دالر واردات کاالی
همراه مسافر به سرزمین اصلی از مناطق آزاد گزارش شده است.

درصد
وزير اقتصاد اعالم كرده است كه برخي بانكها تا  115درصد

درصد
سهم واردات در تجارت خارجي مناطق آزاد طي سال 96
معادل  84.5درصد بوده است

۱۱۵

سپردههاي خود تسهيالت دادهاند

84.5

بالتكليفي در پارس جنوبي

خروج توتال از ايران مانع پيشرفت فاز  11پارس جنوبي شد
گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان ميدهد كه فاز  11پارس جنوبی در پایان سال  96هیچ پیشرفت فیزیکی-مالی و طبعا هیچ تولیدی نداشته
است .این در حالی است که قرارداد توسعه فاز  11به عنوان آخرین فاز از فازهای 24گانه میدان گازی پارس جنوبی در قالب قراردادهای جدید
باالدستی با کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال فرانسه CNPCI ،چین و پتروپارس (به ترتیب با سهم مشارکت  30، 50.1و  )19.9در
تیرماه  1396به امضا رسیده بود .طبق اين گزارش ،فاز  13با صرف هزینه  697میلیون دالری در سال  96به پیشرفت  88.6درصدی رسیده است.
فاز  14هم با هزینه  872میلیون دالری در سال  96به میزان پیشرفت  79درصدی رسیده است .همچنین فازهای  22تا  24با صرف هزینه 615
میلیون دالری در سال  96به میزان پیشرفت  88.1درصدی رسیده است.

صفر
پيشرفت

فيزيكي فاز11
پارس جنوبي تا

پايان سال گذشته صفر
بوده است

افزایش صادرات برق

نرخ  27درصدی بیکاری جوانان

صادرات خالص برق (صادرات منهای واردات) طی سالهای  84لغایت  88معادل
 43.3درصد و طی برنامه پنجم  2.48درصد رشــد داشــته است و همچنین میزان
خالص صادرات برق در ســال  96معادل  4659هزار مگاوات ســاعت بوده است .بر
اساس گزارش سازمان برنامه ،صادرات برق در سال  96با افزایش هزار و  183میلیون
کیلووات ساعت نسبت به سال قبل به میزان  7هزار و  881میلیون کیلووات ساعت
رســیده است .این در حالی اســت که واردات برق در سال  96نسبت به سال  95با
کاهش  309هزار مگاواتی روبهرو بوده است .بر اين اساس خالص صادرات برق 17.6
درصد رشد كرده است.

آمارهای رسمی نشــان میدهد که بیش از  40درصد بیکاران را فارغالتحصیالن
دانشــگاهی تشکیل میدهند .امیدعلی پارســا ،رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری
جوانــان را حدود  27درصد اعالم کرد و افزود :در مجموع در 9ماهه امســال حدود
 550هزار شــغل ایجاد شده که عدد خوبی است اما نسبت به برنامه و نیاز کشور که
حدود  900هزار شغل است ،کم است .رئیس مرکز آمار نیز با بیان اینکه واحدهای
کوچک اقتصادی بار عظیمی از اشتغال را بر دوش میکشند ،خواستار حمایت بیشتر
از بنگاههای کوچک و متوسط شد و ثبات اقتصادی و جذب سرمایه را از شرایط ایجاد
شغل پایدار دانست.

تراز تجاری برق مثبت ماند

17.6
صادرات برق

درصد
در سال 1396رشد  17.6درصدي
را نسبت به سال قبل تجربه كرده است
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بنگاههای کوچک و متوسط برای اشتغالزایی
حمایت از 

40.5

درصد
سهم فارغالتحصیالن از کل بیکاران کشور
به حدود  40.5درصد رسیده است

تولید پوشاک خارجی در ایران

افزایش تعداد بیکاران

برندهای خارجی پوشاک برای تولید به ایران میآیند

نرخ بیکاری ثابت ماند

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از ورود صاحبان برند پوشاک برای فعالیت در
ایران خبر داده است .طبق اعالم معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ،در سال
جاری  ۲۲میلیون یورو قرارداد با  ۸برند بینالمللی در حوزه پوشــاک بسته شده و
سرمایهگذاران خارجی صاحب برند در ایران سرمایهگذاری کردهاند .عیسی منصوری
میگوید :این امر موجب شده تا شرکتهای ایرانی نیز برای فعال شدن در این حوزه
اعالم آمادگی کنند و امیدواریم در سایر رستههای پرظرفیت نیز بتوانیم این طرح را
گسترشبدهیم.

نتایج طرح آمارگیری نیرویکار پاییز نشان میدهد که  ١١.٧درصد از جمعیت فعال (شاغل
و بیکار) ،بیکار بودهاند .روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به پاییز
 ١٣٩٦هیچگونه تغییری نداشته و جمعیت بیکار کشور با  ٧٢هزار نفر افزایش به  ٣میلیون و١٧٤
هزار نفر رسیده است .جمعیت شاغالن  ١٠ساله و بیشتر در این فصل  ٢٣میلیون و ٩٢٢هزار
نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ٦٠٨هزار نفر افزایش داشته است .بررسی اشتغال
در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در پاییز  ،١٣٩٧بخش خدمات با  ٤٩.٩درصد
بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.
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میلیون یورو

برندهای خارجی پوشاک

برای حضور در بازار ایران  22میلیون یورو
خواهند کرد

سرمایهگذاری

جمعیتبیکار72

هزار نفر
کشور در پاییز سال جاری 72هزار نفر
یافت

افزایش

282

دولت بدهکار

بدهی و طلب دولت ساالنه اعالم خواهد شد

هزار میلیارد تومان

برمبنای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،دولت مکلف است گزارش ساالنه بدهیها و مطالبات را پس از تأیید سازمان
حسابرسی به همراه الیحه بودجه هرسال به مجلس شورای اسالمی ارائه کند .بر اساس آخرین گزارش اعالمشده توسط وزارت امور اقتصادی و
دارایی در آذر سال جاری ،مجموع بدهی حسابرسیشده تا پایان سال  ،۱۳۹۶معادل  ۲۸۲هزار میلیارد تومان و مجموع مطالبات دولت  139هزار
میلیارد تومان است بنابراین مانده بدهی بر مطالبات دولت در پایان سال  ،۱۳۹۶معادل  143هزار میلیارد تومان برآورد میشود .این گزارش ساالنه
باید شامل بدهیها و مطالبات دولت باشد و اساساً شامل بدهیها و مطالبات شرکتهای دولتی که از محل منابع داخلی خود ایجاد بدهی کردند و
مکلف به بازپرداخت آنها هستند ،نمیشود.

کاهش تولیدات کشاورزی

بدهیهای

حسابرسیشده
دولت تا پایان سال ۹۶
حدود ۲۸۲هزار

میلیاردتومان
بوده است

خدمات ،منجی رشد اقتصاد

تولید در بخش ماهیگیری افزایش یافت

بخش صنعت با کاهش تولید نسبت به سال گذشته مواجه شد

آمارهای رســمی از نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول امسال نشان میدهد که نرخ
رشــد در بخش کشاورزی منفی شده است .این آمارها کاهش  2.5درصدی در بخش
کشاورزی را نشان میدهد .این در حالی است که حتی در دوران سخت رکود یعنی سال
های  91و  92که نرخ رشد اقتصادی به منفی 6.8درصد هم تنزل کرد ،نرخ رشد تولید
در بخش کشاورزی به محدوده زیر صفر تنزل نکرد .جزئیات گزارش مرکز آمار ایران از
تولید ناخالص داخلی در نیمه اول امسال نشان میدهد که در میان زیرمجموعههای
بخش کشاورزی ،بخش ماهیگیری با رشد تولید  6.99درصدی مواجه شده است اما
بخش کشاورزی کاهش  2.71درصدی تولید داشته است.

نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول امسال به اندازه  0.38درصد باالی صفر باقی ماند،
بنابراین نشانههای ورود آن به محدوده زیر صفر در پایان سال جاری نمایان میشود .با
وجود مثبت ماندن نرخ رشد تولید ناخالص داخل ،میزان تولید در بخشهای کشاورزی
و صنعت کاهش یافته است .نرخ رشد بخش صنعت در این مدت به منفی 1.21درصد
تنزل یافته است .گروه خدمات با رشد  2.29درصدی منجی نرخ رشد اقتصادی شده
است.

-2.5

درصد
تولید در بخش کشاورزی طی نیمه اول امسال
یافت
 2.5درصد

کاهش

-1.2

درصد
نرخ رشد تولید در بخش صنعت طی نیمه اول امسال
به منفی 1.2درصد رسید
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعداد ماه

سازمانها

فائو هشدار داد

بانک جهانی گزارش میدهد

چاقی مفرط در حال شیوع است

جایی برای پناهندگان

رژیمهای غذایی در هر مکانی نسبت به مکان دیگر کام ً
ال متفاوت
اســت .عادتها و رفتارهای غذایــی کام ً
ال مبتنی بر فرهنگ و
ویژگیهای هر منطقه است .در مورد غذا به نظر میرسد که خیلی
خوب میدانیم چه چیزی برایمان خوب است و چه چیزی بد.
این مسئله ربطی به این ندارد که کجا زندگی میکنیم .تحوالت
اجتماعی هم میتوانند انتخابهای غذایی ما را پیچیدهتر کنند.
به همین خاطر اســت که برخی از کشورها با سوءتغذیه روبهرو
هســتند ،برخی از کشورها مسئله کمبود مواد غذایی را دارند و
برخی دیگر مواد غذایی پرچرب را مصرف میکنند که حاصلش
چاقی و اضافهوزن است .مسئله هم فقط چربی نیست ،کسانی
که به سالمتی اهمیت میدهند ،نمک هم برایشان مهم است.
شهریسازی و شیوه کار کردن نیز عادتهای بد غذایی را شکل
داده و مسئله چاقی را تشدید کردهاست .به هر حال چاقی مفرط
از سال  1975تاکنون سه برابر شدهاست.

تعداد افرادی که به دالیل مختلف ناچار میشوند از محل زندگی
خود فرار کنند در حال افزایش است .بررسیها نشان میدهد هر
روز تعداد بیشتری از افراد به دالیلی نظیر جنگ و خشونت ناچار
وطن خود میشوند85 .درصد از افرادی که در سال 2017
به ترک ِ
پناهندگی گرفتهاند به جای کشورهای توسعهیافته به کشورهای
در حال توسعه راه پیدا کردهاند .یعنی کشورهای توسعهیافته آنها
را نپذیرفتهانــد970 .هزار نفر در آلمان پناهندگی گرفتهاند .این
کشوری است که در اروپا بیش از سایر کشورها آغوش خود را به
روی پناهجویان باز کردهاست .برخی از کشورها چارهای ندارند جز
اینکه پناهندگان را به دالیل نظیر همسایگی بپذیرند .برای مثال
لبنان به دلیل نزدیکی به ســوریه مجبور شده بسیاری از مردم
این کشور را به خود راه بدهد .در لبنان از هر  4نفر یکی پناهنده
سوری است .در این منطقه حدود 70درصد از جمعیت زیر خط
فقر زندگی میکنند.

650

میلیون نفر

طبق آخرین آمار سازمان
بهداشت جهانی

گرفتار چاقی
مفرطهستند

هشدار بانک جهانی به جهانیان

970

هزار

پناهنده در آلمان زندگی میکنند
درحالیکه آلمان بیشترین تعداد پناهنده را
در میان اروپاییها دارد
سازمان تجارت جهانی خبر داد

زندگی مردم در هوای ناسالم

کمکهای اتریشی

آیا میدانســتید از هر  10نفری که روي زمین زندگی
یکنند 9 ،نفر از هوای سالم برخوردار نیستند و مجبورند
م 
هوای آلوده را تنفس کنند؟ بر اســاس گزارش سازمان
بهداشــت جهانی که 4هزار و  300شــهر دنیا را مورد
بررسی قرار داده ،تعداد زیادی از شهرها با مشکل هوای
آلودگی هوا
آلوده روبهرو هستند .در برخی از مناطق حد
ِ
5برابر بیشتر از حدود تعیینشده توسط سازمان بهداشت
جهانی اســت .این خــودش میتواند بــه نوعی فاجعه
محسوب شود .بسیاری از افراد روی کره زمین هیچگاه
از هوای پاکی که سازمان بهداشت جهانی تعریف کرده،
برخوردار نخواهند شد .یعنی شرایط طوری نیست که آن
هوای پاک را تجربه کنند .این شرایط میتواند فاجعهبار
باشــد و در نوع خود مشکالت بزرگی را برای آینده بشر
به همراه بیاورد.

دولت اتریش یکی از دولتهایی است که بیشترین کمک را به
سازمان تجارت جهانی میکند .این کشور برای ارتقا و پیشرفت
برنامههای سازمان در سال  2018کمک 400هزار یورویی اعطا
کردهاســت .صندوق کمکهای سازمان تجارت جهانی از سال
 2001باز شــده و از آن زمان تاکنــون 2هزار و  600کارگاه با
همین پولهای اعطایی راهاندازی شدهاست .کمکهای اتریش
رسمی ژنو خواهد شد.
نیز صرف کارگاههای آموزشی در دفات ِر
ِ
دولت اتریش یکی از معدود دولتهایی اســت که بیشــترین
کمکهای مالی را روانه سازمان تجارت جهانی میکند .دبیرکل
سازمان تجارت جهانی نیز بابت این جریان بارها از دولت اتریش
سپاسگزاری کردهاست .سخنگوی دولت اتریش اعالم کرده به
نقش کلیدیِ ســازمان تجارت جهانی در مناسبتهای تجاریِ
جهانی باور دارند و به همین خاطر کمکهای خود را روانه این
سازمانمیکنند.

درصد از مردم جهان در
نقاطیزندگیمیکنندکه

میلیون یورو کمکهایی
که دولت اتریش طی 15سال گذشته

91

کیفیت
هوا بسیار بد است
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به صندوق سازمان تجارت
جهانیكردهاست

مجمع جهانی اقتصاد پیشبینی کرد

هوش مصنوعی و
فها
شکا 

آمار و ارقام تفاوت فاحشــی میان زنان
مردان فعال در حوزه هوش مصنوعی
و
ِ
نشان میدهد .بررسیها نشان میدهد
در حال حاضر تنهــا 22درصد از زنان
در حوزه هوش مصنوعی فعالیت دارند.
البته خبر خوب این است که این شکاف
در حال كوچك شــدن است .در چهار
سال گذشــته مردان مهارتهای خود
را در زمینه هــوش مصنوعی به زنان
نیز آموزش دادهانــد و در نتیجه آنها
هم مهارتهایی برای کار و فعالیت در
این عرصه پیدا کردهاند .پس زنان آینده
بدی در این زمینه نخواهند داشت ،بلکه
شرایط برای آنها بهتر نیز خواهد شد.
اگر رویه کنونی ادامه پیدا کند البته باید
انتظار داشــت که تعداد مردان بیش از
زنان فعال در حــوزه هوش مصنوعی
ِ
باشــد .اما اگر باالخره این رویه تغییر
کند ،میتوان امید داشــت که شکاف
میــان زنان و مردان بــه کمک هوش
مصنوعی تا حدود زیادی پر شود .آنچه
مسلم است این است که در حال حاضر
شکاف گستردهای میان زنان و مردان در
زمینه هوش مصنوعی وجود دارد.

22

درصد از

افراد حرفهای
در حوزه هوش
مصنوعی را در

سرتاسر جهان ،زنان
تشکیلمیدهند

فیسبوک یکی از شرکتهایی است که انتظار میرود با رسوایی کمبریج آنالیتیکا به این فهم رسیدهباشد که کاربرانش تمایلی به
تشریک اطالعات خود با دیگران ندارند .اما در عمل به نظر میرسد مارک زاکربرگ مدیرعامل این شرکت هنوز به درستی این
مسئله را درک نکردهاست.

رسانهها
سیانانبیزنس تحلیل کرد

بلومبرگ خبر میدهد

روبل با روسیه چه میکند؟

زنان ،همیشه گرفتار شکاف دستمزدها

چندی پیش والدیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه در نامهای محرمانه آخرین نشانههای بازار
آزاد بعد از سقوط شوروی را از بین برد .او اعالم کرده که دیگر هیچیک از صرافیها حق ندارند
قیمــت ارز را به صورت عمومی در خیابانها و روی تابلوها اعالم کنند .در واقع چنین کاری را
ممنوع اعالم کردهاست .این در حالی است که نمایش قیمت ارز قصهای دور و دراز در تاریخ مدرن
روسیه دارد .در گذشته مردم روسیه میتوانستند در صرافیها ارز معامله کنند .قیمت ارز در سال
 1992در این کشور آزاد شد .در آن زمان روسیه با مشکل ابرتورم دستوپنجه نرم میکرد .اما
از سال  1998شرایط کمی تغییر کرد .روسیه بسیاری از بدهیهایش را پرداخت کرد و دیگر از
ارز خود حمایت نکرد .در این سالها روبل مدام در نوسان بوده و اقتصاد روسیه را دستخوش باال
و پایینهای بسیاری کردهاست.

در گذشته تصور میشد هرکسی پزشک ،مهندس یا مدیرعامل یک شرکت بزرگ بشود ،پول
بیشتری روانه جیبش خواهد شد .اما اگر این پزشک ،مهندس ،وکیل یا مدیرعامل ،یک زن باشد
چطور؟ بررسیها نشان میدهد که زنان در هر شرایطی همیشه نسبت به همکاران مرد خود پول
یا حقوق کمتری دریافت میکنند .در برخی موارد حتی میتوان گفت در این مشاغل ،شکاف
زنان دکتر به
میان زنان و مردان بســیار عميقتر هم میشود .یکی از پژوهشها نشان میدهد ِ
همکاران مر ِد خود دریافت میکنند؛ این شکافی است
صورت متوسط هزار و  50دالر کمتر از
ِ
زنان
که در طول زمان گستردهتر میشود .بررسیهای دیگر مربوط به سال  2017نشان میدهد ِ
مدیرعامل نیز میلیونها دالر کمتر از مردان به دست میآورند .در مورد وکال نیز پژوهشهاي اخیر
وکیل مرد دریافتی دارد.
وکیل زن  53درصد کمتر از یک ِ
نشان میدهد یک ِ

30

میلیارد دالر ارزش واردات روسها

در دهه  90میالدی بوده که به خاطر روبل تغییر کرده

627

هزار دالر متوسط درآم ِد ساالنه زنا ِن
وکیل در امریکا که کمتر از مردان است

بلومبرگ تحلیل کرد

تهدیدی از جنس آلومینیوم

واکنشی که بازار آلومینیوم به مسائل مختلف نشان میدهد به این معناست که این فلز رویه خودش را دارد و به سازوکارهای مختلف هیچ کاری
پایینی تغییرات آن تنها 1.3درصد است .در مورد دیگر فلزات این رقم به 2درصد
ندارد .آلومینیوم یکی از کرختترین کاالهای بازار است .حد باالیی و
ِ
هم میرسد .در میان فلزات تنها طال و پالتینیوم هستند که ثبات بیشتری را از خود نشان میدهند .دلیل اصلی این موضوع چیست؟ عمدهترین
دلیلی که میتوان برای آن پیدا کرد ،شــکل خاصی از انبارداری اســت .یکی از دالیلی که برای مثال گاز طبیعی ثبات کمتری دارد این است که
نمیتوان آن را به راحتی انبار کرد و باید بابت چنین کاری هزینههای زیادی را تقبل کرد .تمام این مسائل زمانی خیلی جدیتر به نظر میرسند که
میدانیم تقاضای گاز طبیعی ،فصلی بوده و اتفاقا انبارداری آن میتواند سود زیادی برای تولیدکننده به همراه داشته باشد ،اما باز هم انبارداری چیزی
نیست که در مورد گاز طبیعی به همان سادگی انجام شود که در مورد آلومينیوم.

سیانان خبر میدهد

10
دونالد
درصد

تعرفهای که
برای واردات
تعیین
کردهاست

ترامپ
آلومینیوم

رویترز خبر داد

فروش نفت ایران هنوز ادامه دارد

گوسن ،رنو -نیسان را به دردسر انداخت

دونالد ترامپ با خروج از توافق هستهای تمام تالش خود را به کار گرفت تا فروش نفت
ایران را به صفر برســاند .او تمامی کشــورها را تهدید کرده تا نفت مورد نیاز خود را از
ایران تهیه نکنند .با این حال هنوز کشورهای بسیاری هستند که برای تهیه نفت مورد
نیاز خود به ایران روی میآورند .بررسیها نشان میدهد ایران در اواخر سال  2018نیز
همچنان نفت خود را به سایر کشورها فروختهاست .دولت ترامپ به دنبال این بود که
صادرات نفت ایران را به صفر برساند .اما به نظر میرسد اص ً
ال به هدف خود دست نیافته
و ایران همچنان نفت خود را صادر میکند .در واقع نتایج واقعبینانه چیز دیگری را در
مورد ایران نشان میدهد .شرکتها و دولتها قرار بود در عرض شش ماه رابطه خود را
با ایران به کلی قطع کنند .اما این اتفاق در عمل رخ ندادهاست.

رسوایی مالیاي که به بار آورد،
کارلوس گوســن مدیرعامل شرکت رنو -نیسان چندی پیش با
ِ
بازداشت شد .او تاکنون دو بار به علت رسواییهای مالیاش به زندان افتادهاست .به نظر میرسد
دریافتی خودش را از شرکت نیسان کمتر از میزان حقیقی اعالم
او در گزارشهای ماهانه حقوق
ِ
کردهاســت .بهعالوه تمامی اتهامات علیه خودش را نیز انکار کردهاست .در حال حاضر او هیچ
اظهارنظر عمومی یا رسانهای نداشتهاست .او کارآفرین و مدیر لبنانی -برزیلی است که در حال
حاضر در هیئتمدیره شرکتهای خودروسازی رنو و نیسان فعالیت دارد .روز دوشنبه  28آبان
ژاپنی
ناگهان خبر بازداشت او رسانهای شد .رنو و نیسان در کنار هم به همراه شرکت خودروسازیِ
ِ
میتسوبیشی یکی از بزرگترین گروههای تولیدکننده خودرو در جهان را تشکیل میدهند .از هر
 9خودرویی که در جهان تولید میشود ،یک خودرو متعلق به این شرکتهاست.

1.5میلیونبشکهازنفت ایران

در روز در

اواخر سال 2018به فروش رفتهاست

16.8

میلیون دالر ضرری که گفته میشود
به بار
کارلوس گوسن برای

شرکت رنو -نیسان
آوردهاست

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد ،بهمن 1397

13

شاخص
اعالنـات

4.1

درصد
میزان افزایش متوسط
قیمت مسکن در تهران
در آذر 97نسبت به
آبان96

25.6
درصد
میزان کاهش
معامالت مسکن در
تهران در نه ماهه
 97نسبت به نه
ماهه 96

15.9

درصد
کاهش ارزش
واردات در نه ماهه
سال جاری

5.4

درصد
افزایش ارزش
صادرات غیرنفتی
ایران در نه ماهه
سال جاری
14

بازار مسکن در تهران کوچک شد

افزایش قیمت مسکن در دوران رکود
آمارهای بانک مرکزی از معامالت مسکن در شهر تهران نشاندهنده تداوم کاهش معامالت طی ماههای گذشته است به طوری که با رسیدن تعداد
معامالت به  6هزار و  814مورد در طول یک ماه عمال بازارکوچک شده است .با وجود این ،قیمتها همچنان به سیر صعودی ادامه میدهد .طبق
گزارش بانک مرکزی ،در آذر  97تعداد معامالت مسکن  61.7درصد کمتر از آذر  96بوده در حالی که میانگین قیمت در این ماه  91.8درصد بیشتر
از مدت مشابه سال گذشته بوده است.
وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران -بانک مرکزی
مقطعزمانی
آذر 96

درصدتغيير
آذر 97

آبان 97

نسبت به ماه مشابه سال قبل

نسبت به ماه قبل

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

4.98

9.17

9.55

4.1

91.8

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

17776

6855

6514

-22.1

-3.1

عملکرد معامالت مسکن در شهر تهران  -بانک مرکزی
درصدتغيير

نه ماهه
1395

1396

1397

1396

1397

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

4.25

4.59

7.53

8

63.9

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

117426

131537

97920

12

-25.6

تراز تجاری مثبت ماند

صادرات  5.4درصد رشد کرد
آمارهای گمرک ایران از صادرات و واردات کاال در نهماهه سال جاری نشان می دهد که ارزش صادرات فراتر از واردات بوده است .بر این اساس تراز
تجاری کشور  738میلیون دالر ثبت شده است .صادرات غیرنفتی در این مدت  33میلیارد و  358میلیون دالر بوده که رشد  5.4درصدی نسبت به
مدت مشابه سال گذشته داشته است .همچنین واردات کشور در این مدت  32میلیارد و  320میلیون دالر ثبت شده که  15.9درصد کاهش یافته است.
عمدهترین کشورهای خریدار کاالهای ایران در نه ماهه/ 97درصد

عراق
%20.77

سایر
%30.88

چین
% 20.23
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امارات
% 15.39

افغانستان
%7

ترکیه
% 5.73

عمدهترین صادرکنندگان کاال به ایران در نه ماهه  / 97درصد

چین
% 25.05

سایر
%43.18

امارات
%15.06
کره
سوئیس
 %5.62آلمان
% 5.5
% 5.59

روایت مرکز آمار از تورم

رشد تورم ماهانه متوقف شد
بانک مرکزی از ماه گذشته انتشار آمار نرخ تورم را به دلیل هماهنگی شاخصها با مرکز آمار برای کاهش اختالف آماری ،متوقف کرد .شاخص نرخ
تورم طبق محاسبات مرکز آمار ایران در 12ماه منتهی به ماه نهم امسال به  18درصد رسید که افزایش  2.4درصدی نسبت به ماه قبل داشته است.
تورم ماهانه در آذرماه  2.6درصد بوده که نسبت به تورم ماهانه در آبان تغییری نکرده است .تورم نقطه به نقطه در آذر 97نسبت به آذر سال گذشته
 37.4درصد محاسبه شده است که  2.5درصد بیشتر از تورم نقطه به نقطه در آبان است.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف -آذر 97
گروههاي اصلي

تغییر نسبت به ماه قبل

يها و آشاميدنيها
خوراك 

تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل

تورم  12ماهه

2.6

37.4

18

دخانيات

-3.3

147.1

71.6

پوشاك و كفش

3.2

44.6

18.3

مسكن ،آب ،برق ،گاز و ساير سوخت ها

1.2

21.7

13

مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها

4.7

68

25.6

بهداشت و درمان

1

21.5

12.8

حمل و نقل

1.9

37.3

17

ارتباطات

-0.4

36.7

14.9

تفريح و فرهنگ

1.6

65.7

27.9

آموزش

0.9

21.6

15

هتل و رستوران

1.8

29.1

14

كاالها و خدمات متفرقه

0.9

49.4

24

تورم تولیدکننده با سرعت پیش میرود

تدام رشد هزینههای تولید
گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم تولید در آذر سال جاری نشان میدهد که هزینههای تولید در  12ماه منتهی به ابتدای زمستان  97معادل 306
درصد افزایش یافته است .تورم ماهانه تولید در آذر به  4.5درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذر  96معادل  53.9درصد محاسبه شده
است .رشد هزینههای تولید نسبت به سال گذشته ناشی از تحوالت نرخ ارز ،موجب شده تا فعاالن تولید در تامین سرمایه در گردش با چالش مواجه
شوند .از سوی دیگر رشد هزینههای تولید به افزایش قیمت نهایی محصوالت منجر شده است که ممکن است تقاضا را تهدید کند.
جزئیات نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخشهای مختلف تولید در آذر 97
گروههای اصلی تولید

درصد تغییر نسبت به
ماه قبل

ماه مشابه سال قبل

کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری

2.6

55.4

ساخت (صنعت)

9.5

66.6

حمل و نقل و انبارداری

0.2

53.8

هتل و رستوران

3.5

35.5

اطالعات و ارتباطات

0.1

0.8

آموزش

0.5

18.3

بهداشت و مددکاری اجتماعی

1.4

18.6

سایر فعالیتهای خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی

1.8

22.9

50.5

درصد
نرخ تورم نقطه به
نقطه بخش کاال در
آذر 97نسبت به
آذر96

23.5

درصد
نرخ تورم نقطه به
نقطه خدمات در
آذر 97نسبت به
آذر96

0.4

درصد
تورم ماهانه تولید
در بخش خدمات در
آذر 97

35.4
درصد
تورم نقطه به نقطه
تولید در بخش
خدمات در مرداد 97
نسبت به مرداد 96
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قاب ماه

دوندگیهای بسیار /اثر آرش شایسته

برگزیت

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یکی از سوژههای مهمی است که این روزها همه رسانهها به آن میپردازند.
در سال  2019به شکلی جدیتر تکلیف جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا مشخص خواهد شد.
اثر پائولو کالری

نیش

اثر پابلو آمارگو

جورچین /نگاهی انتقادی به وضعیت نرخ ارز  /اثر آرش شایسته

بند ِ
بند زندگی

اثر آرش شایسته

16
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من واقعا عاشق ژامبون سرخشده هستم!
اثر تری بوردر از Go Comics

دیدگاه سیاسی!

اثر اگنیشکا ژیمیشفسکا

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

[  5ایــده بزرگ  .1اقتصاد و دولت ]

دولتها باید قلم به دست بگیرند ،نه کلنگ
محمد فاضلی میگوید دولت باید «سازوکاری» باشد نه «ساختوسازی»

«بایــد به جای ماهی دادن به مــردم ،به آنها ماهیگیری
نسیم بنایی
یاد دهیــم ».قطعا این جمله را زیاد شــنیدهاید که میزان
اســتفادهاش پس از ناکارآمدیهای پرشمار دولت محمود
دبیربخشایدهها
احمدینژاد بیشتر هم شد .اگر نیاز باشد این جمله را کاملتر
هم بکنیم احتماال میتوانستیم به آن چنین سر و شکلی بدهیم« :باید به جای ماهی دادن به
مردم ،درصورت روبهرو بودن با یک کشور در حال توسعه ،به آنها ماهیگیری یاد بدهیم و فرصت
را برای ماهیگیریشان فراهم کنیم .در صورت روبهرو بودن با جوامع توسعهیافته هم به جای
ماهی دادن به مردم و یاد دادن ماهیگیری به آنها ،تنها کافیاست که مانع ماهیگیری نشویم،
زیرا مردم در جوامع توسعهیافته ماهیگیری بلدند ».از این صورتبندی طوالنی چندین خروجی
مختلف میتوان گرفت و به اشکال دیگری نسخهپیچی کرد .محمد فاضلی هم یکی از آن اشکال را
برگزیده و تمایزی بسیار کارآمد بین دو نوع دولت برقرار ساختهاست :دولت ساختوسازی و دولت
سازوکاری .دولت ساختوسازی ،همانطور که از اسمش پیداست ،دولتی است که تمام هم و غم
و مشغله خود را بر روی ساختوساز کشور میگذارد و وظیفه تمام و کمال خود را ساختن پل
و سد و نیروگاه میداند .این دولت نماینده تمامقد آن رویکردی است که به مردم ماهی میدهد.
مشکل اساسی چنین دولتی در اینجاست که نمیتواند این ماهی دادن را تا زمان طوالنی ادامه
دهد .دولت ســازوکاری اما آن دو سطح دیگر را بهتر پوشش میدهد و وظیفه خود را «آموزش
ماهیگیری به مردم و فراهم کردن فرصت ماهیگیری برای آنان» میداند.
اگر بخواهیم از این تشــبیهات و زبان تمثیلی بیرون رویــم تا بهتر بتوانیم جزئیات دقیق
این نظر را بررســی کنیم ،باید سری بزنیم به مقالهای که از محمد فاضلی تحت عنوان «دولت
ساختوسازی ،دولت سازوکاری» در اردیبهشتماه  1395در روزنامه شرق چاپ شد .البته اگر
به روزنامه شرق دسترسی ندارید میتوانید به مباحث توسعه در وبالگ شخصی فاضلی هم سری
بزنید و با این مقاله روبهرو شوید.

کتابشناسی
[بنیانهایساختاریتحکیمدموکراسی(تجربهدموکراسی
در ایران ،ترکیه و کره جنوبی)
سال1397 :

همواره دو کشــور خاصی که مثال زده میشــوند
تا نحوه رشد و پیشرفتشــان با ایران مقایسه شود،
کره و ترکیه هســتند و این مقایسه هم مسئلهای
غیرطبیعی و اشتباه نیست .زمینه مطالعه موردی
کشــور ایران از حیث پیشرفت دموکراسی کارهای خیلی زیادی صورت
نگرفتهاست ،اما این کتاب فاضلی گامی مهم را در این راستا برمیدارد.
او ســه کشور ایران ،ترکیه و کره جنوبی را در یک بازه زمانی مشخص
و یکسان در نظر گرفته و با استفاده از روشهایی کیفی ،دقت باالیی را
در تطبیق و مقایسه آنها به خرج دادهاست« .بنیانهای ساختاری تحکیم
دموکراسی» علیرغم اینکه دقت علمی بسیار باالیی دارد و در حجمی نسبتا
زیاد وارد جزئیات شدهاست ،اما برای خوانندههایی گسترده میتواند مفید باشد.

محمد فاضلی
محمد فاضلی که در سال1353
در شهر اراک به دنیا آمد ،مقطع
کارشناسی خود را در رشته مهندسی
صنایعدانشگاهصنعتیامیرکبیر
گذراند ،اما در همان مقطع هم با
مهندسیخداحافظیکردوبه
دانشگاه تربیت مدرس رفت تا
دررشتهجامعهشناسیسیاسی
ادامه تحصیل دهد .او نهایتا در
سال 1386از این رشته با مدرک
دکتریفار غالتحصیلشدوبه
دانشگاه مازندران برای تدریس
رفت .فاضلی که از 1393عضو
هیئتعلمیدانشگاهشهیدبهشتی
تتحقیقاتیدر
شده،سابقهفعالی 
مرکزتحقیقاتاستراتژیکمجمع
تشخیصمصلحتنظامومرکز
بررسیهایاستراتژیکریاست
جمهوری را هم در کارنامه خود
میبیند.

فاضلــی در این مقاله با ادبیاتی نســبتا کنایهای برخی
دولتها را به شکلی توصیف میکند که گویی تنها نگرانی
و ترسشــان افتتاح این سد یا آن پل و کارخانه و به عبارت
بهتر ســاختن و ساختن و ســاختن زیرساخت است .نماد
تمامقد چنین دولتــی در ایران امــروز ،دولت نهم و دهم
اســت که تحت ریاست محمود احمدینژاد ،سالی چندین
هزار روبان را قیچی میکرد .حاصل کار همان دولت نشانه
ی اســت برای ما که بدانیم ،وظیفه دولت صرفا ساخت
خوب 
زیرساخت نیست .گرچه ساختن زیرساخت امری مثبت است
و میتواند تاثیری مثبت در اقتصاد کشور داشته باشد ،هسته
اصلی وظایف نیست.

JJنفس ماهیگیری
فاضلــی در همان مقاله به کتابی تحت عنوان «فســاد
و دولت» نوشــته ســوزان رز-آکرمن ارجــاع میدهد که:
«کشــورهای دارای درآمد پایین و کشورهایی که نرخهای
رشــد اندکی دارند اغلب در وضعیت دشواری هستند ،زیرا
نمیتوانند از منابع انسانی و مادی خود بهطور موثری استفاده
کنند .آنها نیازمند اصالحات نهادی هســتند ،اما اینگونه
اصالحات دشوارند .ساختن ســدها ،بزرگراهها و تسهیالت
بندری از نظر فنی ســاده است .اصالح حکومت و کمک به
رشد یک بخش خصوصی نیرومند ،وظایف ظریفتر و پیچیدهتر و دشواری هستند
که نمیتوان آنها را به یک طرح مهندسی فروکاست ».فاضلی بالفاصله همین دو
تیپ مسئله را که یکی ساختوساز است و دیگری اصالح سازوکارها و نهادهای
موجود به دو رویکرد مختلف یک دولت تبدیل میکند.
او در ادامه با اشاره به گزارشی که صندو ق بینالمللی پول در سال  2015منتشر
کرده ،موانع موجود بر ســر راه رشد اقتصادی ایران بین سالهای
 2012تــا  2015را به پنج دســته مختلف تقســیم میکند:
دسترسی به تامین مالی ،بیثباتی سیاستی ،تورم ،بوروکراسی
ناکارآمــد ،عرضه ناکافی زیرســاخت .همانطور که مشــاهده
میکنید در این دســتهبندی عرضه ناکافی زیرساخت آمده ،اما
تنها دلیلی نیست که رشــد اقتصادی کشوری را آهسته کند.
در همینجاســت که فاضلی انگشت سبابهاش را روی این نکته
میگذارد که «زیرساخت گرچه مهم است ،اما تنها اولویت نیست»
و درخواســت اصالح تمام سازوکارهای نظارتی و بانکی برای بهبود
چهار حیطه دیگر شدهاست .در انتهای این مقاله با اشارهای درخشان
به اقتصاد هند ،متوجه میشویم که رتبه زیرساخت این کشور از
ایران پایینتر است و این در حالی است که هند سومین اقتصاد
قدرتمند جهان خواهد شد.

لیالز با اشاره به این نکته که «آمریکا از سال  1971تا امروز معادل با  35هزار میلیارد تومان با تغییرات نرخ ارز دزدیدهاست» ایرادی ساختاری را متوجه نظام
اقتصاد جهانی میکند که در آن نظام طالپایه جای خود را به نظام دالرپایه دادهاست .قطعا دولتهایی مانند دولت چین هم چنین تفکری دارند که سعی میکنند
حتیاالمکان با بلوکسازیهای جغرافیایی و غیرجغرافیایی ،کمکم به سمت نظامی بینالمللی بروند که در آن پولی دیگر ،یا چیزی دیگر مثال طال پایه باشد.

ایـدههـا

[  5ایــده بزرگ  .2اقتصاد و تحریم]

مشکالت منشأ داخلی دارند یا خارجی؟
سعید لیالز عملکرد ضعیف دولت و جناحهای سیاسی را عامل میداند
سعید لیالز
سعید لیالز متولد1342
است .حوزه فعالیتهای او
هم تاریخ است و هم اقتصاد،
هم روزنامهنگاری است و هم
تدریس .او سابقه سردبیری در
روزنامه «سرمایه» را داشته و
از خانوادهای میآید که سابقه
اندیشه چپ داشتند .پدر لیالز
هم روزنامهنگار بوده و در
روزنامه «آتش» مشغول به
فعالیتبوده،امااینفعالیتها
با کودتای 28مرداد ،به نوعی
بنبست رسیده .لیالز در سن
جوانی به روزنامه اطالعات رفت
و دهه شصتش را در این رسانه
به پایان رساند .او که اکنون استاد
مدعو تاریخ در دانشگاه شهید
بهشتیاستوتمرکزشعمدتا
ی است طی دو
بر تاریخ اقتصاد 
دههاخیر،تقریباصاحبنظری
پیوسته در حوادث روز کشور
ایران بودهاست.

سعید لیالز یکی از شناختهشدهترین و خبرسازترین تحلیلگران اوضاع
اقتصادی ایران است .لیالز که با حمایت از حسن روحانی در هر دو انتخابات
 1392و  ،1396رویکرد اعتدالی چه در شــرایط داخلی و چه در سیاست
خارجه را تبلیغ کردهبود ،در یکی از نظرات مشهورش که مربوط به آذرماه
 1397بود و در ســومین کنگره ملی حزب کارگزاران سازندگی ایراد شده
بود ،به طور خالصه نظری چنین نظری داد« :آمریکا به تنهایی هیچ غلطی
یتواندبکند».
نم 
لیالز عملکرد اقتصادی دولت اول روحانی را مثبت ارزیابی کرد .او با اشاره
به نرخ رشد اقتصادی ایران نسبت به کشورهایی نظیر عربستان و روسیه و
همچنین میانگین رشــد اقتصادی جهانی چنین ادعایی را مطرح میکرد
که پر بیراه هم نبود .تمام مســئله از جایی شــروع شد که لیالز به ارزیابی
عملکرد داخلی در قبل تحریمها و عملکرد امپریالیســم ایاالت متحده در
طول تاریخ پرداخت.
لیالز خود را ضد امپریالیســت معرفی کرد .او با اشاره به این نکته که
«آمریکا از سال  1971تا امروز معادل با  35هزار میلیارد تومان با تغییرات
نرخ ارز دزدیدهاست» ایرادی ساختاری را متوجه نظام اقتصاد جهانی میکند
کــه در آن نظام طالپایه جــای خود را به نظام دالرپایه دادهاســت .قطعا
دولتهایی مانند دولت چین هم چنین تفکری دارند که ســعی میکنند
حتیاالمکان با بلوکسازیهای جغرافیایی و غیرجغرافیایی ،کمکم به سمت
نظامی بینالمللی بروند که در آن پولی دیگر ،یا چیزی دیگر مثال طال پایه
باشد.
لیالز برخی ناپدید شدنهای داخلی را عامل اصلی آسیبپذیر بودن ایران
در برابر تحریمها میداند و دولت را ،در پیکربندی کالن خود ،مسئول اصلی
رسیدگی به این مسائل میشناسد .گم شدن چیزی حدود  30میلیارد دالر
در یک سال گذشته و ناپدید شدن چیزی در حدود  400میلیارد تومان در
شبکه داخلی بانکی ،از مواردی هستند که لیالز به آنها اشاره کردهاست.
از نظر او مردم وظیفهشــان را به درســتی انجام دادهاند و وحشتی که
از شــرایط اقتصادی دارند بابت ارزیابی منفی آنها از وضعیت است .مردم

کتابشناسی
JJموج دوم؛ تجدد آمرانه در ایران

سال1392 :

«موج دوم» به تحلیل تاریخی دگرگونیهای ایران میپردازد .خود لیالز در مقدمه
این کتاب چنین میآورد« :در این دوره پانزده ساله ،ساختار اقتصادی -اجتماعی و به
تبع آن سیمای سیاسی ایران کامال دگرگون شد و فرآیند نوسازی اقتصادی -تکنولوژی،
جامعه ایران را در مدتی کوتاه از شرایط سنتی با رشد اقتصادی متوسط و تحوالت نسبتا
آرام اجتماعی و سیاسی به وضعیت شبهمدرن با تسلط صنعت و نفت بر اقتصاد -به
جای کشاورزی -همراه با برقراری پیوندهای ژرف اقتصادی و سیاسی با جهان خارج و به ویژه بلوک غرب تبدیل
کرد ».منظور از دوره  15ســاله هم حد فاصل سالهای  1341تا  1356است .این کتاب منبع مطالعاتی بسیار
جذابی برای فهمیدن این مسئله است که چگونه فرآیندهایی همزمان که در لحظه قابل رصد نیستند ،میتوانند
تاثیراتی عمیق بر جای بگذارند.

18

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد ،بهمن 1397

تورم بســیار باال را تحمل میکنند و وظیفه دولت است که خودی نشان
دهد و با ساماندهی جدی اوضاع داخلی اقتصاد را ه را بر شدید شدن تاثیر
تحری مهاببندد.
JJجدار ه نازک داخل و خارج
وضعیت سیاسی و ثبات یک حکومت به چه عواملی بستگی دارد؟ لیالز
در پاســخی نسبتا کوتاه به این پرسش کتابی بسیار قطور به رشته تحریر
درآورده که تنها به ســیر تجددگرایی در حکومت پهلوی تا سرنگونی این
حکومت میپردازد .لیالز در این مطالعه تاریخی خود هم جایگاهی ویژه برای
سه فاکتور اصلی قائل شدهاست :دولت ،مردم ،شرایط خارجی .شکل تحلیل
او از تقریبا  20سال انتهایی حکومت پهلوی مشابه همان شکلی است که
شرایط امروز جمهوری اسالمی را تحلیل میکند ،منتها با نتیجهای متفاوت:
حکومت پهلوی سرنگون شد اما جمهوری اسالمی فرونخواهد پاشید.
همه میدانیم که پــس از کودتای  1332تقریبا اتفاق خاصی از حیث
سیاســی و اقتصادی در ایران رخ نداد تا رسیدیم به سالهای ابتدایی دهه
 40شمســی .لیالز هم با همین خطکش آغاز تحلیل خود را سال 1341
قرار داده و انتها را سرنگونی حکومت پهلوی میداند که در سال  1357به
وقوع پیوست.
خط کلی این داستان از این قرار است که به نظر لیالز تجددی که از باال
و از طرف دولت انجام میشــد در فاز نهایی خود تکیه خاصی به باال رفتن
قیمت نفت در دهه  70میالدی داشــت و با پایین آمدن قیمت نفت ،کمر
دولت پهلوی زیر بار اقتصاد شکست .همین مسئله ،مردم را از این حکومت
ناراضــی کرد و این نارضایتی هم بــه نوبه خود با تجمیع عواملی دیگر ،به
سرنگونی پهلویها انجامید .آن عوامل دیگر همگی مسائل خارجی بودند ،از
کودتای حزب بعث عراق گرفته تا بحران واترگیت .دولت ایران که دلهرهای از
خارج داشت و ناکارآمدی اقتصادی در داخل ،به دیکتاتوری روی آورد و کار
خود را یکسره کرد .از این صورتبندی لیالز میتوان به این جمعبندی رسید
که« :ضعف داخلی ،عامل اصلی آسیبپذیری از خارج است».

اگر سودی در جایی شکل میگیرد باید حاصل کاهش هزینه ابزار تولید ،مواد خام و نیروی کار باشد .پیشرفتهای فناوری در حیطه اول جهش میکرد و ما را
به جلو میراند که البته اتفاقی نبود که دائم بیفتد .طبیعت و مواد خام هم چیزی نبودند که به دلخواه قیمتشان باال و پایین شود .میماند نیروی کار .مارکس اعتقاد
داشت که اگر سودی به دست میآید ،ناشی از آن بخش از حقوق کارگر است که سرمایهدار به او نداده.

[  5ایــده بزرگ .3اقتصاد و جامعه ]

با این شکافهای اقتصادی چه میتوان کرد؟

کارل مارکس نظریهپردازی بود که مشکالت اقتصادی را با انقالب سیاسی حل میکرد
اگر کارل مارکس را تاثیرگذارترین نظریهپرداز اقتصادی ندانیم،
قطعا یکی از  3چهره اصلی این علم در کنار آدام اسمیت و جان
مینارد کینز است .البته در قرن بیستم بحث زیادی درباره
این موضوع شــکل گرفت که آیا نوشتههای مارکس
اقتصادی هســتند یا در حیطه جامعهشناسی و
فلسفه باید دستهبندی شوند ،و از سوی دیگر
اصال «علمی» به شمار میآیند؟
اگر بتوانیم تفکیکی در آثار مارکس
قائل شــویم ،به دو بُعد بسیار برجسته
میرسیم که اولی دیدگاه خاص او نسبت
به اقتصاد ســرمایهداری است و بُعد دوم
هم مربوط است به نظریه اجتماعی و
طبقاتی او .منطقیتر شاید این باشد
که به روش خود مارکس که اقتصاد
را پیشنیاز توضیح جامعه میدانست
ابتدا به نظریات اقتصــادی او بپردازیم و
سپس به نظریه اجتماعیترش برسیم .یک کاال
زمانی که تولید میشود و به فروش میرسد ،سود به
همراه دارد .مارکس میپرســید این سود ناشی از چیست؟
بسیاری از اقتصاددانهای آن زمان و حتی بسیاری از مردم معمولی
این دوران به ســادگی پاسخ خواهند داد که سود ناشی از اختالف بین
هزینه و درآمد اســت؛ هرچه هزینه پایینتر باشد و درآمد باالتر ،سود هم
بیشــتر خواهد شد .مارکس از سوی دیگر میگفت قیمتها نمیتوانند به
دلخواه باال روند و اصال عامل مولد نیستند .عوامل مولد ابزار تولید هستند
و نیروی کار و طبیعت (مواد خام) .اگر سودی در جایی شکل میگیرد باید
حاصل کاهش هزینه ابزار تولید ،مواد خام و نیروی کار باشد .پیشرفتهای
فناوری در حیطه اول جهش میکرد و ما را به جلو میراند که البته اتفاقی
نبود که دائم بیفتد .طبیعت و مــواد خام هم چیزی نبودند که به دلخواه
قیمتشــان باال و پایین شود .میماند نیروی کار .مارکس اعتقاد داشت که
اگر ســودی به دست میآید ،ناشــی از آن بخش از حقوق کارگر است که
سرمایهدار به او نداده .از آنجا که سود باید رشد کند و در واقع بیشتر شود،
این نیاز طبیعی و نظاممند سرمایهداری خواهد بود که روی کاغذ دائم حقوق
کارگر را کمتر و کمتر از ثروتی کند که این کارگر خواهد آفرید ،مگر اینکه
نیروهای غیرسیاســی در این ماجرا دخالت کنند و واقعیت سرمایهداری را
اندکی از واقعیت روی کاغذش دور کنند .همین محل ورود نیروهای واقعی
به عرصه کاغذ و منطق باعث میشدند که مارکس به سمت نوعی نظریه
اجتماعی -سیاسی هم برود.
JJترمز بازار
مارکس اعتقاد داشت که این نظام به صورت کامال نظاممند جامعه را به
شــکلی چینش میکند که دائما نیروی کار و سرمایهدار در آن وجود داشته
باشند .استدالل معروفی از ســوی دموکراسیهای سرمایهداری غربی علیه

این مســئله مطرح میشــود که «در این کشور هرکسی میتواند
ســرمایهدار شود» که البته پاسخ آن این خواهد بود که «بله،
هرکســی میتواند ،اما همه نمیتوانند زیرا هر کارخانهای
به هر حــال نیازمند نیروی کارمزدی خواهد بود ».این
مثال چند وقت پیش در مورد یکی از کشــورهای
آمریکای جنوبی پیش آمده بود که رئیسجمهورش
با افتخار میگفت «ماآنقدر ثروتمند شدیم که
تمام مردممان در خانه یک مســتخدم دارند»
و معلوم نبود که آن مستخدمها آیا جزو مردم
نیســتند یا به هر حال جزو جمعیت جهان به
حسابنمیآیند؟
مارکس میگفت این شکاف دائمی و سودجویی
دائمی نظام سرمایهداری باعث خواهد شد که
رشــد اقتصادی در این نظام سیر نزولی
پیدا كند و هر از گاهی بحرانی اقتصادی
پدید بیاید .در همین دوران اســت که
طبقه اجتماعی که ســمت نیروی کار
اســت ،یعنی طبقه کارگر ،میتواند با
فشار آوردن به حکومت سیاسی ،مالکیت
ســرمایه را از دست یک طبقه خارج كند
و به شــکل اجتماعی و همگانی درآورد .البته
تکلیف نقشآفرینی دولت در این دوران گذار ،یا دوران جدید ،خیلی در آثار
خود مارکس روشن نیست و همین مســئله یکی از بزرگترین محلهای
مناقش ه منتقدان او در  40سال اخیر است .تنها نکتهای که باید گفت تا در
انتهای مطلب حق ادا شــده باشد این بود که مارکس شکست سرمایهداری
را امری قطعی و حتمی نمیدانســت ،بلکه معتقــد بود که این نظام باید با
نیروی مردم شکســته شود و به همین خاطر بود که برای حزب کمونیست
«مانیفست» نوشت.

کارل مارکس
کارل مارکس در 5ماه می سال
 1818در آلمان به دنیا آمد.
او که فرزند یک حقوقدان بود
بهخاطر پدرش همین رشته
تحصیلی را ادامه داد اما خیلی
زود از این تصمیم صرفنظر
کرد و به ادامه تحصیل در رشته
فلسفه پرداخت .پایاننامه او که
مربوطبهفلسفهاپیکوراست،
امروزه شهرت بسیار زیادی
پیدا کرده و معادل با پایاننامه
دکتری شناخته میشود .او
سپس به همراه فردریش انگلس
«مانیفستکمونیست»رادر
سال 1848نوشت و این آغاز
دوستی دورانساز آنها بود.
مارکس تحت فشار دولتهای
مختلفبهانگلستانرفتو
در همانجا آثار بزرگی مانند
«کاپیتال» را نوشت .نهایتا در روز
 14مارس سال 1883زمانی که
 65سال سن داشت ،درگذشت
و در لندن به خاک سپرده شد.

کتابشناسی
JJکاپیتال
سال1867 :

این کتاب سهجلدی قطور را مارکس به تنهایی ننوشته .جلد اول کار خود
اوســت و دو جلد بعدی را انگلس پس از مرگش و از روی نوشــتههای خود
او منتشــر کرد .جلد اول این کتاب در سال  1867منتشر شد و امروزه شاید
کلیدیترین مفهومی که در آن مطرح شــده باشــد ،فتیشیسم کاال است که
حســن مرتضوی آن را «بتوارگی کاال» ترجمه کردهاست .مارکس در ابتدای
کتاب «کاپیتال» به تفکیک بین ارزش مصرف و مبادله پرداخته و همین ابتدای کار یکی از بزرگترین
شکافهای نظریه اقتصادی طرحریزی شدهاند .در همین نقطه است که مسئله «انتقال قیمت به ارزش
مبادله» پیش میآید که بسیاری از منتقدان مارکس از آن علیه او استفاده میکنند« .کاپیتال» به هر
شکل امروزه یکی از مهمترین و یکی از دشوارترین کتابهای اقتصاد سیاسی شناخته میشود.
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اگر بخواهیم تخمینی دقیق از رشد درآمدهای واقعی طی قرن اخیر داشته باشیم ،باید این عملیات به شکلی صورت بگیرد که بتوانیم خدمات
یک اسب را با خودرو مقایسه کنیم ،خدمات کاغذ کربنی را با کاغذ فتوکپی مقایسه کنیم در نهایت بتوانیم شبهایی تاریک و تنها را با شبهایی
مقایسه کنیم که دور هم نشستهایم و تلویزیون دیدهایم.

ایـدههـا

[  5ایده بزرگ  .4اقتصاد و محیط زیســت ]

رویکرد اقتصادی غلط ،دنیا را به نابودی میکشاند

ویلیام نوردهاس میگوید ما در قبال تغییرات اقلیمی ،در حال قماریم
ویلیام نوردهاس
ویلیام نوردهاس در تاریخ31
ماه می سال 1941در ایالت
نیومکزیکو به دنیا آمد وچند ماه
دیگر باید تولد 78سالگیاش
را جشن بگیرد .او برای تحصیل
درمقطعکارشناسیبهدانشگاه
ییلرفتوتحصیلشدرمقطع
کارشناسی ارشد را هم در همین
دانشگاه ادامه داد اما ،برای گرفتن
دکتری خود به امآیتی رفت.
او که تاکنون بیش از 20عنوان
کتابدرحیطههایمختلف
اقتصادینوشتهوهموارهقلمی
جذاب و گیرا دارد ،در حال
حاضر به همان دانشگاه دوران
کارشناسیخودبازگشتهو
مشغول تدریس است .در سال
 2018به واسطه «یکپارچهسازی
تغییراتاقلیمیباتحلیلاقتصاد
کالن» موفق به اخذ نوبل اقتصاد
در کنار پائول رومر شد .تاثیر
نظرات او باعث شده بسیاری
از اقتصاددانان نسل جدیدتر به
سراغمسائلزیستمحیطی
بروند و این تاثیر با دریافت نوبل،
تشدید هم شدهاست.

چه موضوعاتی طی  2ســال اخیر در صدر اخبار سیاسی جهان قرار
گرفتهاند؟ جنگ تجاری و تغییرات اقلیمی .جنگ تجاری که به وضوح
یک پایهاش در سیاست بینالملل است و اقتصاد ،مسائل زیستمحیطی
و بحران تغییرات اقلیمی هم پایهای بســیار مهم در اقتصاد دارند .گویا
اقتصاد آن نخ نامرئیاست که این جهان را به هم پیوند داده .حاال فکرش
را بکنید که اقتصاددانی پیدا شده که مدلسازیهایش در زمینه تغییرات
اقلیمی باعث شده نوبل اقتصاد دریافت کند .آیا این اقتصاددان خواندنی
نیست؟
نوردهاس تاکنون در زمینههای نســبتا گستردهای از اقتصاد ،کتب
پرشماری نوشته و تاثیری زیاد بر ادبیات اقتصادی جهان گذاشتهاست.
یکی از کتابهای بسیار مشــهوری که او نوشته ،کتاب آموزشی «علم
اقتصاد» است که با اقتصاددان مشهور و برنده نوبل ،پائول ساموئلسون،
به رشته تحریر درآمده و تا این روز به چاپ نوزدهم رسیده و به بیش از
 17زبان ترجمه شدهاست .یکی از زمینههای فرعی که نوردهاس را بسیار
مشهور کردهاســت ،ایرادات بسیار جالبی است که او به روش محاسبه
درآمد ملی گرفته .به گفته خود نوردهاس« :اگر بخواهیم تخمینی دقیق
از رشــد درآمدهای واقعی طی قرن اخیر داشته باشیم ،باید به شکلی
شاخصهای قیمت را بسازیم که بتوانند پاسخگوی تغییرات گسترده در
کیفیت و گستره کاالها و خدماتی باشند ،که مصرف میکنیم .باید این
عملیات به شکلی صورت بگیرد که بتوانیم خدمات یک اسب را با خودرو
مقایسه کنیم ،خدمات کاغذ کربنی را با کاغذ فتوکپی مقایسه کنیم در
نهایت بتوانیم شبهایی تاریک و تنها را با شبهایی مقایسه کنیم که دور
هم نشستهایم و تلویزیون دیدهایم ».پالدا اهمیت دیدگاههای نوردهاس
را به این شکل جمعبندی میکند که« :درس عملی بهدستآمده از این
دیدگاههای جذاب این است که روش محاسبه شاخصهای

کتابشناسی
JJکازینوی اقلیم
سال2013 :

این کتاب که بــه تازگی درباره رویکرد غلط و قماربازانه
مردم و سیاستمداران نسبت به مشکالت زیستمحیطی و
به طور مشــخص تغییرات اقلیمی به انتقاد پرداخته ،شرایط
را به این شــکل تشــبیه میکند :ما وارد یک کازینوی اقلیم
شدهایم که در آن با تاسی به نام «گرمایش زمین» بازی میکنیم.
نوردهاس در این کتاب ،که خواندنش بسیار جذاب است و به سادگی جریان پیدا میکند،
هشدار میدهد که ما هم در مقیاسهای کالن تصمیمگیری و سیاستگذاری
اقتصادی و هم در سطح اجتماعی باید به این مشکل رسیدگی کنیم وگرنه
حاصلش چیزی در حد نابودی زندگی بســیاری افراد روی کره زمین
خواهد شد .پیشنهاد او در سطح سیاستگذاری هم همان پیشنهادی
است که سالیان سال ،تکرارش کرده :اعمال مالیات بر فعالیتهایی که
مشکالت زیستمحیطی ایجاد میکنند.
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قیمتی که ما استفاده میکنیم ،بسیار معیوب هستند .به جای اینکه هر
کاال و خدماتی را به طور مســتقیم وارد شاخص قیمت کنیم ،ابتدا باید
آن را به ویژگیهای سازندهاش بشکنیم .سپس باید حساب کنیم که این
کاالهــا را چطور میتوان ترکیب کرد تا هزینه مصرف این ویژگیها به
حداقل برسد .با چنین رویکردی خواهیم توانست که کاالهای جدید را
وارد شاخص قیمت مصرفکننده کنیم ،بدون اینکه نگران باشیم که آیا
این شاخص امروزی قابل مقایسه با  10سال پیش ،یعنی زمانی که آن
کاال وجود نداشته ،هست یا نه .با چنین رویکردی دولتها هم میتوانند
با دقت بیشتری محاسبه کنند که چه نرخهایی را باید برای بهبود رفاه و
اندازهگیری آن به کار ببرند».
JJتغییرات اقلیمی رها نشدهاند
نوردهاس در زمینه مبانی اقتصادی تغییرات اقلیمی هم قلم زدهاست.
او توســعهدهنده اصلی مدلهای  DICE and RICEاست و چندین
مد ل یکپارچهسازی ارزیابی اقتصادی هم هست .با این مدلها میتوان
اندرکنش درونی اقتصاد ،مصرف انرژی و تغییرات اقلیمی را شبیهسازی
و محاسبه کرد .این مسئله اندرکنش جزئیات مختلف اقتصادی همواره
پرسش اصلی مدلهایی بوده که برای ارزیابی وضعیت استفاده شدهاند
و اتفاقا اگر تاریخچه این مدلها را بررسی کنیم ،متوجه خواهیم شد که
آنهــا پس از یک دوره ابهام که تا انتهــای قرن نوزدهم کش آمدهبود،
در قرن بیستم دچار تفکیک شــدند و از نیمه دوم قرن بیستم مجددا
یکپارچهسازی میشوند ،منتها این بار با شفافیتی بیشتر.
نوردهاس در کتاب «تامالتی در باب اقتصا ِد تغییرات اقلیمی» چنین
مینویسد که« :بشــر در حال تاس انداختن با محیط طبیعی از خالل
مداخلههایی پرشــمار اســت ،مانند وارد کردن گازهای مخرب مانند
گازهای گلخانهای به اتمســفر و موادی شیمیایی که برای الیه
اوزون مضر هستند ،تغییرات وسیع در زمین و جنگلزداییهای
گسترده ،توسعه سالحهای هستهای و از بین بردن تمدن و»...
نوردهاس در مدلهایی که برای تغییرات اقلیمی توسعه
دادهاست ،اینطور جمعبندی میکند که آن بخشهایی از
اقتصاد که به اکوسیستمهای مدیریتنشده تکیه سنگینی
دارند  -مثال به بارش طبیعی بــاران ،یا عوامل دمایی -در
مقابل تغییرات زیســتمحیطی آســیبپذیرتر هم هستند.
کشاورزی ،جنگلداری و بازسازیهایی که در فضای خارجی
انجام میشــود یا هر نوع فعالیتــی که در محیطهای
ساحلی صورت میگیرد در این زمینه میگنجند.
به همین خاطر است که نوردهاس اشاره
خاصی به نتایج فاجعهبار تغییرات
اقلیمی میکند و نیمه دوم عمر
حرفهایاش را بیشــتر بر این
موضوع متمرکز ساخته.

رشد بهرهوری که ناشی از تغییرات فنی بود ،به دانشمندانی نسبت داده میشد که خارج از حیطه بازار نشسته بودند و تصمیمها و فعالیتهایشان تاثیراتی
مثبت بر بازار داشت .معنای این نظریه این بود که هیچگونه نقشی برای تاثیر سیاست اقتصادی در نظر گرفته نمیشد ،در حالیکه این سیاستهای اقتصادی
تاثیر بسیار شگرفی در رشد بلندمدت اقتصادی دارند.

[  5ایــده بزرگ  .5اقتصاد و فناوری ]

پیشرفت فناوری پدیدهای اقتصادی است یا علمی؟
پائول رومر پیشرفت فناوری را کامال وارد اقتصاد کرد

نام پائول رومر با دو چیز گره خورده است:
نوبل اقتصاد و «نظریه رشد» .این دو حیطه
هم به نوبه خود به هم گره میخورند و اصال
همان «نظریه رشد» است که باعث شد رومر
نوبل اقتصاد ســال  2018را از آن خود کند.
به همین خاطر بهتر است ابتدا سری بزنیم
به تاریخچه کوتاهی از همین نظریه و ببینیم
رومر با آن چه کرد .رومر اقتصاددانی است که
موریس کوگلر ،استاد سیاستهای عمومی ،او
«اقتصاددان ایدهها» مینامد.
را
ِ
بازگردیم به سال  .1956سالی که رابرت
ســولو و ترور ســوان به صورت مســتقل از
یکدیگر مدلهایی برای رشد طراحی کردند
که در آنها ،تغییرات برونزای فناوری دلیل
اصلی پیشرفت قلمداد میشدند .این مدلها،
ابزار فنی بسیار قدرتمندی برای پیشبینی
گرایشهای بلندمدت رشــد بودند ،و نشان
میدادند که چه عواملی در بلندمدت بر خروجی رشــد تاثیر میگذارند.
با اینحال ،رشــد بهرهوری که ناشی از تغییرات فنی بود ،به دانشمندانی
نسبت داده میشــد که خارج از حیطه بازار نشسته بودند و تصمیمها و
فعالیتهایشان تاثیراتی مثبت بر بازار داشت .معنای این نظریه این بود که
هیچگونه نقشــی برای تاثیر سیاست اقتصادی در نظر گرفته نمیشد ،در
حالیکه این سیاستهای اقتصادی تاثیر بسیار شگرفی در رشد بلندمدت
اقتصادی دارند .همان زمان هــم این حس پیش آمد که جایگاهی برای
تغییرات فناوری در حیطه اقتصادی و بازاری در نظر گرفته نشده و دائما این
مسئله بیرون از حوزه بازار در نظر گرفته شدهاست.
از همان زمان بســیاری از نظریهپردازان بزرگ به این فکر افتادند که
پژوهشهای تحقیق و توسعه را وارد مدل رشد کنند ،به گونهای که تغییرات
فناوری به جای اینکه عاملی خارجی در نظر گرفته شــوند ،بیشتر درون
همان مدل قابل توضیح باشند .شاگردان خود رابرت سولو در بین همین
افرادی بودند که به فکر تغییر این مدل افتادند.
این مسئله چالش بسیار زیادی به همراه داشت .بخشی از این چالش
مربوط به این مسئله میشــد که چطور میتوان مدل را در یک چینش
عمومی پویا انجام داد ،به شــکلی که قدرت بازاری که وجود دارد،
تعادل
ِ
شامل هزینههای تحقیق و توسعه هم باشد.
این وظیفه از طریق رقابت انحصاری انجام شد .اقتصاددانان در آن دوره
نشستند و رقابت انحصاری را فرمالیزه کردند .ژوزف استیگلیتز در سال 1977
به همراه آویناش دیکسیت ،مدل رقابت انحصاری را به دنیا معرفی کردند .در
سال  1979هم اقتصاددان معروف دیگری وارد این زمینه شد .پل کروگمن
در ژورنال اقتصاد بینالملل نشــان داد که چطور میتوان مدل دیکسیت-
اســتیگلیتز را وارد مدل تجارت بینالملل کرد و پس از آن در سال 1991
هم نشان داد که چطور میتوان این مدل را وارد جغرافیای اقتصادی کرد.

JJرومر وارد میشود
رومر که در همان سالهای انتهایی دهه
 70و ابتدای دهه  80دانشــجوی دکترای
اقتصادی در دانشگاه شیکاگو بود ،از نزدیک
با هسته چنین مسائلی آشنا بود .او روش
حل مدل تعادل عمومی پویا را پیدا کرد به
شکلی که بتواند به مسیر رشدی متعادل
برسد .روش او برخالف مدل ایستا ،بازگشت
به مقیاسها را از بین نمیبرد.
ایــن مدل کــه در تز دکتــرای او هم
آمده در سال  1986توسط ژورنال اقتصاد
سیاسی منتشــر شد .در این مدل خارجی
بودن مســائل علمی که تاثیــر زیادی بر
اقتصاد دارند ،هم گنجانده شده و تاثیرش
بر انباشت سرمایه نشــان داده شدهاست.
رومر این مــدل را ادامه داد و تصحیح هم
کرد .در سال  1990مقالهای از او در ژورنال
اقتصاد سیاسی منتشر شد که دانهبندی دینامیک همان مدل قبلی را
داشت و در آن تاثیرات سرمایهگذاریهای بینالمللی بر تغییرات فناوری
و برعکس هم گنجانده شده بود.
این مســئله از طریق گنجاندن مدل دیکســیت -اســتیگلیتز در
معماری تعادل عمومی ممکن بود و همین مســئله هم کاری بود که
رومر در دوران دانشجوییاش انجام داده بود و حاال میتوانست مسئله
پیشرفت علمی را به صورت کامال اقتصادی مدل کند .رقابت انحصاری
به بنگاههای اقتصــادیِ موجود در مدل این قدرت بازاری را میداد که
بتوانند سود الزم برای پوشش دادن هزینههای سرمایهگذاری تحقیق و
توسعه را دربیاورند .از همین طریق هم بود که تغییرات و پیشرفتهای
فناوری کامال وارد حیطه اقتصاد شد.

پائول رومر
پائول رومر متولد 6نوامبر1955
است .او که در شهر دنور ایالت
کلرادوی آمریکا به دنیا آمد
برایتحصیلتنهایکدانشگاه
را پیش رو داشت و به خاطر آن
وارد ایالت ایلینویز شد و به شهر
شیکاگورفت.دانشگاهشیکاگو
در اوج التهابات دهه هفتادیاش
در هر سه مقطع کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری
پذیرای پائول رومر بود .رومر در
اکتبر 2016اقتصاددان ارشد
بانک جهانی شد ،اما هنوز چیزی
از آغاز سال 2018نگذشته
بود که به خاطر مناقشاتی از این
سمت استعفا کرد .او در سال
 2018به خاطر تالشهایی که
بهمنظوریکپارچهسازیعلم
اقتصاد و حوزه فناوری کرده
موفق به دریافت نوبل اقتصاد
شد .او به صورت پراکنده جدای
از سمتهای مهمی که داشته،
استاددانشگاههایینظیردانشگاه
نیویورک هم بودهاست.

کتابشناسی
JJتجارت بینالملل

سال2008 :

رومر این کتاب را همراه با رابرت فینسترا و آلن تیلور نوشته است .در این
کتاب توضیح و مثالهای بسیار زیادی از دنیای واقعیت آورده شدهاست و از
این طریق دادههای بسیار زیادی برای تحلیل تجارت بینالملل به دست آمده.
کتاب متنی بسیار خشــک و علمی دارد و به طور مشخص از یک سو برای
دانشجویان رشته اقتصاد نوشته شدهاست و از سوی دیگر به درد گزارشها و
دیدگاههای نهادهای اقتصادی کالن میخورد .البته محاسبات اقتصادی موجود در این کتاب در حد
ساده نگاه داشته شدهاند تا دانشجویان سالهای ابتدایی اقتصاد هم توانایی مطالعه آن را داشته باشند
ولی قطعا با استفاده از توان ریاضیاتی و محاسباتی بیشتر ،میشد عمق بیشتری به این مثالها داد.
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هـا
ایـدههها
اید

روایت اقتصاددانان

جمالتی که اقتصاد را تکان داد

گری بکر
خانواده واحد تولیدی است
برخی تفاوتهای رفتاری افراد میتواند منطقی باشد و بهعنوان
بیشترین مطلوبیت نگریسته شود .خانواده نیز واحدی تولیدی است
که نظیر همه موسسات بازرگانی و تولیدی میتواند از لحاظ اقتصادی و
چگونگی مشارکت اعضای خانواده ارزیابی شود .جنایت نیز شغلی است
که افراد ضمن داشتن دالیل منطقی آن را انتخاب میکنند و منافع
حاصل از جنایت و هزینههای آن را با توجه به احتمال بازداشت ،مجازات
و میزان خطرپذیری مورد توجه قرار میدهند.
زندگی نامه
بکر سال  ۱۹۳۰در پوتس تاون ،ایالت پنسیلوانیا ب ه دنیا آمد .پدر او یک کسب و کار کوچک
داشت و دارای دو خواهر کوچکتر بود .در سال  ۱۹۵۱از دانشگاه پرینستون لیسانس و
در سال  ۱۹۵۵از دانشگاه شیکاگو دکترا گرفت .خانواده او پولدار نبودند به همین دلیل
او همیشه درگیر عدالت اجتماعی و تضاد طبقاتی بود .به طوری که  پایاننامه دكترای او
درباره اقتصاد تبعیض و به راهنمایی فریدمن بود.
موفقیتها
او از ســال  1957در دانشــگاه کلمبیا تدریس کرد و در سال  ۱۹۷۰نیز استاد دانشگاه
شیکاگو شد .سپس آغاز به نوشتن در مجله بیزنس ویک کرد .او در سال  1992موفق به
دریافت جایزه نوبل شد .كمیته جایزه نوبل نیز از پایاننامه او به عنوان یك اثر مهم در علم
یشود بکر یکی از خالقترین و برجستهترین اقتصاددانان
اقتصاد یاد كرده است .گفته م 
اواخر قرن بیستم است.

توماس پیکتی
نابرابری درآمدی
اگر «نرخ بازگشت سرمایه» از «نرخ رشد اقتصادی» بیشتر باشد ،آنگاه در
درازمدت شکاف درآمدی بین غنی و فقیر افزایش خواهد یافت .با استناد به
دادههای موجود که بیش از یک سده تاریخ سرمایهداری را پوشش میدهد،
هیچ دلیل و شاهد تجربیای وجود ندارد که باور کنیم شکاف بین نرخ رشد
اقتصادی و نرخ بازگشت سرمایه کم خواهد شد .در نتیجه نهفقط دلیلی وجود
ندارد که باور کنیم نابرابری عظیم درآمدی بین یک درصد بسیار ثروتمند و 99
درصد بقیه جامعه از بین خواهد رفت ،بلکه به ناچار باید بپذیریم که نابرابری
درآمدی در ادامه سیر تاریخی خود ،گسترش خواهد یافت.
زندگی نامه
توماس پیکتی  7میسال  1971در فرانسه به دنیا آمد .والدین او در جنبش دانشجویی -کارگری مه 1968
یدانند .در سال  2002جایزه
فرانسه حضور داشتند که برخی همین موضوع را دلیل باورهای امروزه توماس م 
اقتصاددان جوان فرانســه را دریافت كرد و در روزنامه فرانسوی لیبراسون نیز ستونی در اختیار داشت .او
کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» را در سال  2013منتشر كرد .نسخه انگلیسی این کتاب به سرعت به
پرفروشترین کتاب تبدیل شد .با نوشتن این کتاب ،پیکتی در مجله اکونومیست «مارکس مدرن» نامیده شد.
موفقیتها
یکند .او معتقد است که
پیکتی اقتصاددانی است که در زمینه نابرابری در ثروت و درآمد فعالیت م 
نرخ بازگشــت سرمایه از نرخ رشد اقتصادی بیشتر است ،بنابراین ،نابرابری همواره رشد میکند.
همچنین معتقد است در اقتصادی که میزان بازگشت سرمایه از میزان رشد پیشی میگیرد ،ثروت
موروثی همیشه از ثروت بهدستآمده سریعتر رشد میکند  .نتیجه آنکه فرزندان افراد ثروتمند
ناگهان ثروت زیادی در میانسالگی به دست میآورند.
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راگورام راجان
پیشبینی غیرممکن
من نگران افزایش ناگهانی ریسک سیستم مالی جهانی هستم که
احتما ًال پیشبینی وقوع آن نیز برای اقتصاددانان غیرممکن خواهد بود.
همچنین سرمایهگذارانی که به دنبال بازده بیشتری هستند ،امکان
دارد که به وسیلهی سیاستهای پولی سست (Loose Monetary
 )Policiesتمام سرمایه و موقعیتشان را از دست بدهند.

زندگی نامه
راجان در سال  1963در هند به دنیا آمد .او برای تحصیل همراه با خانواده به اندونزی و بعد
از آن به سریالنکا رفت .سال  1970در بلژیک به یک مدرسه فرانسویزبان رفت و  4سال
بعد به هند بازگشت .پس از آن تحصیالت خود را در هند گذراند و دکترایش را در رشته
بانکداری دریافت کرد.
موفقیتها
پس از بحران مالی  1997در آسیا ،راگورام به عنوان مدیر صندوق بینالمللی پول آغاز به
فعالیت کرد .راجان که برای پیشبینی بحران مالی جهانی سال  2008شهرت یافت در سال
 2013ریاست بانک مرکزی هند را به دست گرفت .او در سالهای گذشته  به عنوان مشاور
بلندپایه در وزارت دارایی هند فعالیت میکرد .همچنین کتاب او درباره بحران مالی در
سال  1389جایزه کتاب اقتصادی سال را دریافت کرد.

استیون لویت
آزمونهای تصادفی
بهترین و سادهترین راه بهبود اوضاع هر کسب و کار استفاده از
آزمونهای تصادفی است .تصمیمات اغلب بدون هرگونه ابزاری برای
ارزیابیشان اتخاذ میشوند .آزمون تصادفی بهترین راه گرفتن بازخورد
است .هیچچیز آسانتر از آن نیست و زیبایی کار اینجا است که واقعا
میفهمید هر تغییر چه اثری داشته است.

زندگی نامه
ی سال  1967در آمریکا متولد شد .او در یک خانواده یهودی به
اســتیون لویت در  29م 
دنیا آمد و وارد مدرسه یهودیها شــد .او لیسانس خود را از دانشگاه هاروارد در رشته
اقتصاد دریافت کرد و سپس به عنوان مشاور شرکت  CDIیکی از  500شرکت برتر مجله
فوربز آغاز به کار کرد .او دکترای خود را از امآیتی دریافت کرد و سپس استاد دانشگاه
شیکاگوشد.
موفقیتها
تحقیقات او بیشتر درباره اقتصاد ،جرایم و سیاست بوده است .لویت فردی است که خط
یشکند و برخالف
یکنند م 
تئوریهای اقتصادی را که اکثر اقتصاددانها از آن پیروی م 
یدهد .او در سال  2005همراه با خبرنگار نیویورک تایمز ،استفان دوبنر کتابی
انتظار نظر م 
به اسم «اقتصاد عجیب و غریب» یا «فریکونومیکس» منتشر کرد که از سال  2005تا سال
 2009با فروش بیش از  4میلیون نسخه به یکی از پرفروشترین کتابهای سال تبدیل شد.

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

ها جون چانگ
خوانش نولیبرالی
تمام کشورهای توسعهیافتۀ امروز یعنی ممالکی که زادگاه بازار آزاد
پنداشته میشوند ـ مخصوص ًا آمریکا و انگلیس ـ با اجرای سیاستهایی
ثروتمند شدهاند که با اقتصاد سرمایهداری بازار آزاد یا به عبارتی
خوانش نولیبرالی در تضاد است .این کشورها نسخههای سرمایهداری
بازار آزاد را برای کشورهای فقیر و یا درحالتوسعه با این هدف میپیچند
که بتوانند سهم بیشتری از بازار کشورهای یادشده به دست آورند.
زندگی نامه
ها جون چانگ در  7اکتبر سال  1963در کره جنوبی متولد شد .او پس از اتمام درسش در دانشگاه ملی
سئول به دانشگاه کمبریج منتقل شد و درباره تاثیر اقتصاد سیاسی بر روی صنعت تحقیق کرد و دکترای
خود را در همین موضوع گرفت .ها جون چانگ استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج انگلستان و متخصص
اقتصاد رشــد ،تاریخ اقتصادی و اقتصاد رفاه اســت .این اقتصاددان کر هایتبار تاکنون در نهادهای
اقتصادی گوناگون (بانک جهانی ،بانک توســعه آسیا ،بانک سرمایهگذاری اروپا ،اُکسفام ،موسسات
وابسته به سازمان ملل و نیز مرکز تحقیقات اقتصاد و سیاست در واشنگتن) مشغول به کار بوده است.
موفقیتها
ها جون چانگ از زمره نویسندگان و اقتصاددانان منتقد کاپیتالیست اقتصاد نولیبرالی
یشود او یکی از افراد برجسته در نگرش اقتصاد دگراندیشانه است
است .همچنین گفته م 
که سعی در پیوند آن با اقتصاد مارکسیستی دارد .بیشترین بحث او در زمینه جهانیسازی
و عدالت اقتصادی است .چانگ تاریخ ســرمایهداری را مورد بررسی قرار داده و درباره
مسیری که تاریخ اقتصاد تا به امروز طی کرده به  طور مفصل نوشته است.

گونار میردال
معنی توسعه

تورستن وبلن
تولید غیرمولد
اعطای آزادی کامل به افراد جامعه ،آنگونه که در اقتصاد کالسیک مطرح
است ،نهایتا نهادها و آداب و رسوم را به جایی میکشاند که میتواند به
اقتصادی «غیرمولد» بینجامد ،زیرا طبقه مرفه ،رفع احتیاجات خود را به
سمتی میبرد که در آن «مصرف نمایشی» در جامعه رایج میشود و به
این ترتیب ،به تولید غیرمولد که نیاز جامعه نیست ،دامن میزند.
نظام صنعتی و تولیدی برای انسان سودمند است ،زیرا این نظام منجر
به پدید آمدن ارزشهای اقتصادی میشود .نظام بازرگانی و سوداگری،
غیرسودمند هستند .این نظام بازرگانی ،فقط ارزشهای پولمداری را
خلق کرده است و پرورش میدهد كه ،صرفا ارزشهای اقتصادی واقعی
هستند و آنها میتوانند در پایندگی جوامع بشری كارایی مؤثر داشته
باشند.
زندگی نامه
وبلن در ۳۰ژانویه ۱۸۵۷در یک مزرعه سرحدی ویسکانسین متولد شد .او ششمین فرزند
از دوازده فرزند یک خانواده مهاجر نروژی بود .تا زمانی که وارد مدرسه شد انگلیسی بلد
نبود .او دکترای خود را از دانشگاه ییل در رشته فلسفه در سال  1884دریافت کرد.
موفقیتها
او پس از  17سال گذراندن عمر در دو دانشگاه شیکاگو و استنفورد ،به مدت هفت سال در
دانشگاه میسوری کار کرد .وبلن پس از مدتی کوتاه در دانشکده نوین تحقیقات اجتماعی
نیویورک ،تدریس کرد و در سال  1926بازنشسته شد .معروفترین و مهمترین اثر وبلن در
خصوص مسائل اقتصادی و اجتماعی جوامع ،کتاب «نظریه طبقه مرفه» اوست.

ژورف شومپیتر
روح کارآفرینی

منظور من از توسعه ،حرکت رو به باالی کل نظام اجتماعی است و معتقدم
به لحاظ منطقی این تنها تعریف قابل پذیرش است .این نظام اجتماعی،
عالوه بر عوامل به اصطالح اقتصادی ،تمامی عوامل غیراقتصادی را دربر
میگیرد ،از جمله همه انواع مصرف توسط گروههای مختلف مردم؛ یعنی
مصرفی که به صورت جمعی انجام بگیرد ،سطوح و تسهیالت بهداشتی و
آموزشی ،توزیع قدرت در جامعه و تدابیر عمومیتر اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی  -به بیان واضحتر ،نهادها و نگرشها -که به آنها باید
مجموعهای از عوامل برونزا را اضافه کنیم ،از جمله معیارهای سیاستی
ه کار رفته برای تغییر یک یا چند تا از این عوامل برونزا.
ب

وظیفه کارآفرین تنها تجهیز منابع الزم برای تولید کاال و پاسخگویی به
تقاضای مصرفکنندگان با حداقل هزینه ممکن نیست ،بلکه کارآفرینان
ک و خطرکردن را دارند .در
افرادی هستند که آمادگی پذیرش ریس 
نتیجه ،کارآفرینان نیروهای کلیدی و عوامل اصلی رشد اقتصادهای
سرمایهداری هستند .اگر کارآفرینان زیادی وجود داشته باشند،
سرمایهداری زنده میماند ،اما در صورتی که روح کارآفرینی نابود یا با
موانعی جدی روبهرو شود ،سرمایهداری به آرامی به سوسیالیسم تبدیل
میشود.
زندگی نامه

زندگی نامه
میردال در  6دسامبر سال  1898در ســوئد به دنیا آمد .سال  1923در رشته حقوق از
دانشــگاه استکهلم فارغالتحصیل شد و دکترای اقتصاد خود را از این دانشگاه در سال
 1927دریافت کرد .میردال دوبار بهعنوان سناتور در مجلس سنای سوئد حضور یافت.
موفقیتها
کتاب «عنصر سیاسی در توســعه نظریه اقتصادی» او ابتدا در سال  ۱۹۳۰به زبان
سوئدی منتشر شد و کتاب «تعادل پولی» در سال  ۱۹۳۱به زبان آلمانی انتشار یافت
كه برای دومین کتابش در سال  1974نوبل دریافت کرد .میردال  30دکترای افتخاری
از دانشــگاههای مختلف دریافت کرد .او برای مدتی دبیر اجرایی کمیسیون اروپای
سازمان ملل متحد بود.

ژوزف شومپیتر در ســال  ۱۸۸۳در موراویا (جمهوری چک) به دنیا آمد .او در کودکی
پدر خود را از دســت داد .با مادرش به وین كوچیدند و او در آنجا به دبیرستان نخبگان
رفت .ژوزف پس از آن در دانشگاه وین ،رشته حقوق خواند .در سال  1906دکترای حقوق
دریافت کرد و برای کار به قاهره رفت .پس از آن او در سال  ۱۹۱۸به عضویت شورای آلمانی
سوسیالیزاسیوندرآمد.
موفقیتها
یشود مدیریت
در سال  ،۱۹۱۹شومپیتر به سمت وزیر مالیه اتریش منصوب شد .گفته م 
او ناموفق بود .زیرا برای مهار تورم و نیز ملی کردن بنگاههای اتریشی برنامههایی ارائه داد
که مورد قبول آن زمان نبود .او پس از گذشت تنها هفت ماه از  سمت خود استعفا داد  .
شومپیتر که در زمینه سیاست موفق نشد مجددا وارد دانشگاه شد و به همین ترتیب تا
آخر عمر در دانشگاه هاروارد تدریس کرد.
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هـا
ایـدههها
اید

روایت کارآفرینان

جمالتی که شما را کارآفرین میکند

آریانا هافینگتون
خودم قاضی خودم
من آموختم که هیچکس اندازه خودمان به تحقیرها و شکستها اهمیت نمیدهد .شاید
من آن روز در آن برنامه تلویزیونی فکر کردم که کار من تمام است ،اما دیگران به اندازه
من به یک برنامه تلویزیونی اهمیت نمیدادند /.شما باید کاری انجام دهید که از بچگی آرزو
داشتید و نیابد از شکست بترسید / .من عاشق همه کارهایم هستم.

زندگینامه
آریان ا هافینگتون در ســال  1950در یونان به دنیا آمد .او در دانشگاه کمبریج انگلستان تحصیل
کرد و فوق لیسانس خود را در رشــته اقتصاد از این دانشگاه گرفت .همچنین در سال  ،1986با
مایکلهافینگتون ،میلیونر نفتی آمریکا که بعدها نماینده مجلس ایالت کالیفرنیا شد ،ازدواج کرد.
آنها بعد از  11سال طالق گرفتند .آریانا که در زمان کمپین انتخاباتی شوهر خود شهرت پیدا کرده
یسال  2005كار درهافینگتون پست را آغاز کرد .او در سال  2011این سایت را به
بود ،در نهم ماه م 
 AOLبه قیمت  300میلیون دالر فروخت و یك شرکت استارتآپ با پلتفرم دیجیتال با موضوع
سالمت راهاندازی کرد .در حال حاضر ارزش خالص دارایی آریانا  50میلیون دالر است.
موفقیتها
هافینگتون  23ساله بود که اولین کتابش با عنوان «زن مونث» را در مورد قوانین در حال تغییر در
مورد زنان نوشت که به  11زبان ترجمه شد  .او در این کتاب از حق زنان و آزادی آنها دفاع کرده و
در اینباره نوشته است .همچنین در سال  1979ترانهای از ایرنه پاپاس منتشر شد که در شعر آن
از آریانا الهام گرفته شده بود .پس از آنکه او در سال  1980از لندن به نیویورک نقل مکان کرد به
نوشتن ادامه داد و پرفروشترین کتاب خود را در سال  1981با عنوان ماریا کاالس ،که زندگینامه
ستاره اپرا ماریا کاالس بود ،منتشر کرد .او  13کتاب تا به امروز منتشر کرده است.

والت دیزنی
کارهای هیجانانگیز
من ترجیح میدهم مردم را سرگرم کنم و امیدوار باشم که چیزی یاد بگیرند تا
اینکه آنها را آموزش دهم به این امید که سرگرم شوند.
کار هیجانانگیزی است که بتوانیم یک کار غیرممکن را ممکن کنیم.
تمام سختیهایی که در زندگی داشتهام ،همه مشکالت و موانع ،مرا قویتر کرده
است /.من به مبتکر بودن اعتقاد دارم.
انجام عمل غیرممکن ،خود ،گونهای تفریح است.
تمام رویاهای ما میتواند به حقیقت بپیوندد اگر شجاعت دنبال کردن و انجام
آنها را داشته باشیم.

زندگینامه
والت دیزنی  5دســامبر سال  ۱۹۰۱در شهر شــیكاگو و در یک خانواده کشاورز به دنیا
آمد .والت در کنار کار ســخت مزرعه شروع به کشــیدن نقاشی کرد  .او همچنین در
یکرد و کمکخرج خانواده شده بود .بعد از جنگ جهانی اول،
نوجوانی روزنامه توزیع م 
در مطبوعات مختلف به عنوان نقاش و كاریكاتوریست مشغول به كار شد .در سال 1920
دیزنی و یكی از همكارانش به نام آیورك برای اولین بار در ساخت یك فیلم كارتونی در
كانزاس سیتی شركت كردند.
موفقیتها
والت در جوالی  ۱۹۲۳در حالی كه فقط چهل دالر در جیب داشــت ،ب ه هالیوود رفت و
ساخت كارتون را آغاز کرد .همچنین او در  ۱۶اكتبر  ۱۹۲۳استودیو والت دیزنی را تاسیس
کرد .اولین کارتونی که طراحی کرده «میکی ماوس» بوده و اولین فیلم ساخت او «آلیس
در سرزمین عجایب» بوده است.
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سوزان وجسیکی
تنگ نظر نباشید
تنگنظر نباشید .ما ایمان داریم که در طوالنیمدت خدمات بهتری ارائه خواهیم داد.
اکثر مدیرهای بازرگانی اهمیت و کارایی تبلیغات را متوجه نیستند .برای موفق شدن در
تبلیغات ،باید محصوالت متنوع و مرتبط داشته باشید / .من تا به امروز شکستهای بزرگی
را در زندگی تجربه کردم و توانستم از هرکدام درسی بگیرم /.باید هوشمندانه کار کنید.
اگر بتوانید با ذهنی خالق به کارهای خود ادامه دهید میتوانید در طوالنیمدت موفق
باشید / .مهم نیست موضوع حقوق ،سمت یا وظیفه کاری است.

زندگینامه
سوزان وجسیکی متولد  5جوالی سال  1968در کالیفرنیا است .سوزان در یک خانواده تحصیلکرده
به دنیا آمد .پدر او پروفسور فیزیک در دانشگاه استنفورد و مادر او خبرنگار و تحلیلگر بود .سوزان
نیز در جوانی مدتی کار خبرنگاری کرد اما بیشتر به کار تجارت و خرید و فروش کاال عالقه داشت .او
اولین کاالی خود را در سن  11سالگی به همسایههای خود فروخت .در سال  1998لری پیج و سرگی
برین اولین دفتر گوگل را در پارکینگ وجسیکی راهاندازی کردند .پس از تاسیس گوگل ،در سال
 1999سوزان مدیر بازرگانی این شرکت شد و برای ارزیابی بازار کار فعالیتهای زیادی کرد .در سال
 2014سوزان به عنوان مدیرعامل یوتیوب انتخاب شد.
موفقیتها
مجله تایم سوزان را قویترین زن در زمینه فضای مجازی نامید و همچنین به عنوان تاثیرگذارترین
فرد در تبلیغات او را معرفی کرد .وجسیکی كه هنگام پیوستن به شرکت گوگل اولین فرزندش را
باردار بود ،نقش زیادی در ارتقای تنوعپذیری در صنعت تکنولوژی داشته است .او برای در نظر گرفتن
 ۱۸هفته مرخصی زایمان ،مقابله با تبعیض جنسیتی در شرکتهای تکنولوژی و حمایت از اقداماتی
در مدارس برای تشویق دختران به تحصیل در علم کامپیوتر و کدنویسی تالشهای زیادی کرد.

استیو وزنیاک
من فقط یک مهندس هستم
گلکسی  Gearتنها تکنولوژیای بود که بعد از نصف روز استفاده آن را به کناری
انداختم و از طریق  eBayآن را فروختم چون بسیار بیارزش بود /.قیمت اولین
کامپیوترم را  666دالر و  66سنت گذاشتم .این قیمت را انتخاب کردم چون از تکرار
شدن اعداد در کنار هم خوشم میآید /.شرکت اپل به یک کسبوکار بزرگ تبدیل
شده بود و من دلتنگ ساخت و سر هم کردن قطعات بودم .من فقط میخواستم یک
مهندس باشم /.اگر شما عاشق کاری باشید که انجام میدهید و حاضر باشید برای
آن دست به هر کاری بزنید ،به مقصودتان خواهید رسید .این همان چیزی است که
ارزش تمام لحظاتی را که شبها روی آن کار میکنید دارد .به آنچه میخواهید خلق
کنید فکر کنید .فکر کنید و من به شما قول میدهم که ارزشش را دارد.

زندگینامه
استو گری وزنیاک در  ۱۱آگوست  ۱۹۵۰در سنخوزه ایالت کالیفرنیا در آمریکا به دنیا آمد.
او  اولین کامپیوترش را در  ۱۳سالگی ساخت ۱۹ .ساله بود که با استیو جابز  ۱۴ساله آشنا
شد و با هم یک جعب ه آبی الکترونیک درست کردند و توانستند بهرایگان از خدمات تلفن
استفاده کنند .به همین ترتیب در گاراژ منزل استیو جابز و با دانش فنی استیو وزنیاک به
كار پرداختند .نخستین کامپیوتر شخصی توسط وزنیاک طراحی شد.
موفقیت
وزنیاک در سال  ۱۹۷۶در  ۲۶ســالگی همراه با رونالد وین و استیو جابز کمپانی اپل را
تأســیس کرد .وزنیاک اپل  2را طراحی و پیادهسازی کرد .شرکت اپل تا سال  ۱۹۸۳به
ارزش  ۹۸۵میلیون دالر رسید .وزنیاک سرانجام در سال  ۱۹۸۵از اپل جدا شد اما سهامدار
آن باقی ماند.

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

سم والتون
مشتری ،رئیس است
ه سادگی میتواند هرکسی را که
فقط یک رئیس وجود دارد و آن مشتری است .او ب 
میخواهد از شرکت اخراج کند از رئیس هیئتمدیره گرفته تا کارمندان ،فقط کافی
است پول خود را در جای دیگر خرج کند.
راز موفقیت این است که درواقع همه با هم کار میکنیم.
همیشه موفقیت خود را جشن بگیرید و موضوع بامزه و طنزی را در شکستهای
خود بیابید /.توقعها و انتظارات باال کلید برای همه قفلهاست.
اگر عاشق شغلتان هستید ،هرروز برای کار بهتر تالش و حداکثر انرژی را برای
کارتان صرف میکنید.

زندگینامه
در  ۲۹مارس  ۱۹۱۸در نزدیکی منطقه کینگز فیشــر در ایاالت اکالهما به دنیا آمد .سم
تا ســال  ۱۹۲۳بههمراه والدینش در مزرع های شخصی در همان منطقه زندگی کرد .در
یکرد .او  در سال  ،۱۹۴۰با مدرک کارشناسی از دانشگاه میزوری
نوجوانی روزنامه توزیع م 
فارغالتحصیل شد .والتون در سال  ۱۹۴۵ارتش را ترک کرد و در  ۲۶سالگی مدیریت اولین
فروشگاه خود را شروع کرد.
موفقیتها
ســم والتون ،کارآفرین ،بازرگان آمریکایی و موســس خردهفروشــیهای والمارت
( )Walmartبود .او در سال  ،1962نخستین والمارت را در آرکانزاس گشود و توانست
با توسعه این فروشگاهها آن را به یکی از بزرگترین خردهفروشیهای جهان تبدیل کند.
در سال  1992رئیسجمهور آمریکا مدال آزادی را به والتون به خاطر روحیه کارآفرینی و
بهپاس خدماتش به جامعه اعطا کرد.

سارا بلکلی
بزرگترین نقطه قوت
از آنچه چیزی دربارهاش نمیدانید نترسید؛ شاید بزرگترین نقطه قوت شما همان
باشد .اطمینان حاصل کنید کارها را متفاوت از دیگران انجام میدهید.
هرچه بیشتر پول در اختیار مردم قرار دهید ،آنها بیشتر خرج میکنند .اگر این
اتفاق رخ ندهد ،سرمایهگذاری اتفاق میافتد.
چیزهایی را که نمیدانید بپذیرید.
من هیچگاه به پولدار شدن فکر نکردهام و هیچوقت این مسئله ذهن مرا درگیر
نکرده است .اینکه بتوانم کاری را انجام دهم ،همواره من را تشویق کرده است.
پول شما را به آن آدمی که باید باشید نزدیکتر میکند.

زندگینامه
سارا بلکلی در سال  1971در آتالنتا به دنیا آمد .بلکلی پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه
ایالت فلوریدا در چند شرکت در فلوریدا کار کرد .او در  ۲۷سالگی با پساندازش به آتالنتا
رفت .سارا بلکلی همزمان مشغول انجام دو شغل بود .اولین شغلش در طول روز ،مربیگری
فروش بود و دومین شغلش در طول شب ،بازیگری در یک استندآپ کمدی.
موفقیتها
او کارش را در سال  ۲۰۰۰در آپارتمانش آغاز کرد و همه تماسها و بازاریابیها با خودش
بود .بلکلی حدود  5هزار دالر از پساندازش و دو سال وقتش را صرف تحقیق ،برنامهریزی،
ساخت و آمادهسازی محصولش در راستای تحقق ایدهاش کرد .او با فروختن محصولش
روی یک میز تاشو به نیمن مارکوس محصوالت خود را عرضه کرد .سال  ۲۰۱۴به عنوان
ب
یكی از زنان قدرتمند جهان از دیدگاه مجله فوربس انتخاب شد .او در حال حاضر صاح 
کسبوکار و بنیانگذار شرکت  ،Spanxیک تولیدکننده محبوب پوشاک است.

تد ترنر
کارآفرین کیست؟
در حال حاضر فرزند ما «کارآفرین» است .این لقب برای بیکارها است.
شما نمیتوانید هیچوقت ناامید شوید یا انصراف دهید .برندهها هیچوقت ناامید
نمیشوند و ناامیدها هیچوقت برنده نمیشوند.
زندگی یک بازی است که با پول میتوانید امتیاز کسب کنید.
باید هدفهای دستنیافتنی برای خود ایجاد کنید تا انگیزه برای زندگی داشته
باشید.
به نظر من ورزش مانند جنگ است اما بدون کشتار.

زندگینامه
ترنر در  19نوامبر سال  1938در اوهایو به دنیا آمد .پدر او زمان جنگ جهانی دوم در ارتش
نامنویســی کرد و ترنر مجبور شد محل تحصیل خود را انتقال دهد .تد ترنر پس از طی
دوران نوجوانی و چند مورد ناکامی در ادامه تحصیالت آکادمیک در دانشگاههای مطرح
ایاالت متحده به همکاری با پدرش روی آورد که کارش در زمینه بیلبوردهای تبلیغاتی
بود .در سال  1963پدر او به دلیل بیماریهای روانی که از گذشته داشت ،خود را کشت.
موفقیتها
تد ترنر شــبکههای ورشکســتهای با امواج  UHFرا خرید و با اجــاره یک کانال در
ماهواره   SATCOM IIو انتقال برنامههای شــبکههای یادشده به کانال ماهوارهای
معروف شد  .او در سال  1980با ســرمایه باال شبکه  24را راهاندازی کرد که در راستای
آن  CNNنیز تاســیس شد .پخش مســتقیم و جنجالی خبر تالش برای ترور ریگان
رئیسجمهور وقت آمریكا در سال  1981سبب شهرت بیش از پیش این شبكه شد.

میلتون اس .هرشی
کیفیت بهترین تبلیغ است
بهترین تبلیغ در جهان ،کیفیتی است که ارائه میکنید.
وقتی به گذشته خودم نگاه میکنم به اینکه با اصول اخالقی و کار سخت بزرگ
شدهام افتخار میکنم.
هر فرد زمانی میتواند واقعا خوشحال باشد که دیگران را خوشحال کرده باشد.
کسب و کار یک امر انسانی است.
اگر میتوانستیم به هزاران کودک کمک کنیم ،اتفاق خیلی ارزشمندی در جهان رخ
میداد.

زندگینامه
در  13سپتامبر سال  1857در پنسیلوانیا به دنیا آمد .او در سن  18سالگی تصمیم
گرفت یک مغازه آبنباتفروشی برای خودش باز کند ،به همین دلیل از سال ۱۸۷۶
یکرد .اما بعد از شش سال شکست خورد و
در فیالدلفیا ،آبنبات خرید و فروش م 
به شهر دنور رفت .در این شهر در یک مغازه شکالتفروشی آغاز به کار کرد و طرز
تهیه کارامل را یاد گرفت.
موفقیتها
میلتون هرشــی در ســال  ۱۸۹۳برای نخستین بار به ســراغ تولید شکالت رفت و
کاراملهای شــکالتی تولید کرد .در سال  ،۱۹۰۰او کسب و کار تولید کارامل خود را به
ارزش یکمیلیون دالر به یک شرکت آمریکایی تولید کارامل در فیالدلفیا فروخت .او
یکرد .شرکت شکالتسازی هرشی توانست در
همچنین شکالتهای شیری درست م 
جهان مشهور شود.
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هـا
ایـدههها
اید

کارآفرینی ایرانی

آیا کارآفرینان ایرانی الهامبخش هستند؟

علیرضا منسوب شانجانی
فکرهای تازه ،راههای جدید
شانجانی معتقد است ابتکارها و فکرهای تازه است که باعث میشود یک کارخانه موفق
شود وگرنه فرمولهارا دیگر همه بلد هستند و رقابتهاخیلی سنگین شده است .برای او
در کنار توسعه کار و تولید ،بهبود شرایط کار و زندگی کارگران هم از اهمیت بسیار ویژهای
برخوردار است؛ شانجانی معتقد است باید شرایط کار به گونهای باشد که کارگران با تمام
وجود و با خوشحالی به کارخانه بیایند و کار کنند.

زندگینامه
علیرضا شانجانی متولد سال  1337در منطقه شانجان شبستر از توابع تبریز است .او دوران
ابتدایی را در مدرسه روستایشان و دبیرستان را در روستایی در  4کیلومتری خانه پشت سر
گذاشت و بعد از گرفتن دیپلم زمانی که  19ساله بود به تهران آمد و در کارگاهی که بیشتر
مشتریانش عروس و دامادها بودند ،مشغول به درست کردن نقل و نبات شد .او  5 ،4سالی
یداد تا اینکه اتفاقی برای خرید شکالت برای کارگاه ،به منزل کسی رفت
این کار را انجام م 
یکرد و با دیدن این کار و زندگی آن فرد به شکالتسازی عالقهمند شد
که شکالت درست م 
و تصمیم گرفت شکالت درست کردن را یاد بگیرد و کارش را از ساخت نقل و نبات به تولید
شکالت تغییر دهد.
موفقیت
علیرضا منسوب شانجانی حدود سه دهه پیش کار خود را از یک کارگاه کوچک  25متری شروع
یکند که یکی از بزرگترین کارخانههایشکالتسازی کشور
کرد و حاال مجموعهای را مدیریت م 
یکند که با شکالتهایخارجی قابل رقابت است .او نام
است و محصوالت متنوع بسیاری تولید م 
فرمند را روی محصوالتش گذاشت ،مجموعهای صنعتی که حاال  7هزار متر مربع وسعت دارد و بیش
از هزار نفر در آن مشغول به کار هستند.

علیرضا مروتپور در مسیر کسب وکاربه سه اصل کلیدی «باور داشتن به کار و هدف»،
«صداقت» و«تالش» ایمان دارد  .او میگوید کارآفرینی با بنگاهداری اقتصادی فرق دارد.
پیادهسازی ایدهها بسیار حائز اهمیت است .اینکه شما درس بخوانی و ایدهپرداز باشی ،یک
بخش است ،اما اینکه بدانی چگونهایدهات را پیاده کنی ،مهمتر است .در بخش اول شما
کارآفرین نمیشوی ،ولی بخش دوم فقط از یک کارآفرین برمیآید.

زندگینامه
علیرضا مروتپور متولد  ۱۳۳۲و بچه خیابان ری تهران است .شغل نانوایی در خانواده آنهابیش از
یک قرن قدمت دارد و حرف های ارثی است؛ پدر علیرضا مرورتپور ،عموها و پدربزرگش همه نانوا
یرفت و به او کمک میکرد .در خانواده آنهاکا
بودند .از  8سالگی به نانوایی (نان سنگک) پدرش م 
رکردن کودکان برای یادگیری راه و روش زندگی یک فرهنگ بود و همیشــه پدر و مادربزرگش او
یداد .علیرضا مروتپور بعد از گرفتن دیپلم
یکردند و حتی پدرش به او حقوق م 
را به کار تشویق م 
باتوجه به عالقهای که به رشــته عمران پیدا کرده بود در این رشته درس خواند و فارغالتحصیل
شد و چند ســالی هم در این زمینه فعالیت کرد و جزو اولین کسانی بود که در سالهای 1358و
یساختند ،اما در نهایت همه این کارها را رها کرد و به شغل و حرفه
 1359ساختمان های مرتفع م 
یاش یعنی نانوایی بازگشت.
خانوادگ 
موفقیت
مروتپور کارخانه نانآوران را در سال  1379افتتاح کرد زمانی که این مجموعه آغاز به کار کرد هنوز
نان بهصورت بستهبندی چندان در ایران وجود نداشت و کارخانه نانآوران جزو اولین کارخان ههایی
است که نان را در ایران بستهبندی کرد و به فروش رساند .کارخانه نانآوران فعالیت خود را با  5نفر
یکنند.
شروع کرد و حاال  1200نفر در این مجموعه کار و روزانه چند تن نان در انواع مختلف تولید م 

محمد اعتماد
نابرده رنج گنج میسر نمیشود

علیاکبر رفوگران
مردی با خودکارهای جادویی

او میگوید با پشت میز نشستن هرگز هیچ جوانی به موفقیت نمیرسد« .در  22سال
گذشته  14بار تحت عمل جراحی قرار گرفتهام که دو عمل مربوط به بیماری سرطان و قلب
بوده است و با وجود این ،روزی  12ساعت کار میکنم و بیشتر روزها صبحانه را در محل کار
میخورم .حتی عصر پنجشنبههاکه تعطیل هستم انگار چیزی گم کردهام .در این روزگار که
اکثر جوانهاکار نمیکنند و تن به کار نمیدهند معتقدم اگر کسی واقعا جویای کار باشد و
بخواهد کار کند ،کار مناسب برایش پیدا میشود اما بخشی از جوانان راستش اهل کار کردن
نیستند و دنبال کاری هستند که ساعت کمتر و حقوق بیشتری داشته باشد .میخواهند
نابرده رنج ،گنج به دست بیاورند که این ممکن نیست».

«بکوش و بپوش و ببخش و بده  /برای دگر روز چیزی بنه .به عقیده من این یک
بیت شعر بزرگترین درسی است که هرکسی برای داشتن زندگی خوب باید به
آن توجه و عمل کند؛ شعری که به شما میگوید کار و فعالیت کنید ،زندگی خوب
داشته باشید و برای فردایتان هم چیزی کنار بگذارید».

زندگینامه
محمد اعتماد  11شهریورماه ســال  1315به دنیا آمد .پدرش حاج محمدکاظم اعتماد شوشتری از
کشاورزان و بازرگانان خوزستان بود .با مهاجرت خانواده اعتماد به تهران وظیفه دخل و خرج خانواده
یکردند .او بعد از
یخواندند و هم کار م 
به عهده سه برادر از جمله محمد اعتماد افتاد ،آنهاهم درس م 
گرفتن دیپلم مدتی در بخش آگهیهایروزنامه کیهان مشغول به کار شد و حتی خود نیز چندسالی
مدیریت یک شرکت تبلیغاتی را برعهده داشت ولی در نهایت و باتوجه به اینکه با پیروزی انقالب و
شروع جنگ آگهی وجود نداشت ،در سال  1358شرکت تولید پوشاک ماکسیم را راهاندازی کرد.
موفقیت
اعتماد ابتدا وارد کار تریکوبافی شد ولی مدتی نگذشت که سراغ تولید پیراهن و شلوار و کت مردانه
هم رفت و برند ماکسیم را به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پوشاک مردانه در کشور تبدیل کرد.
در حال حاضر شرکت پوشاک ماکسیم برای فروش محصوالت خود  27شعبه در سراسر کشور دارد
که  24شعبه آن مخصوص آقایان و  3شعبهاش مخصوص بانوان است.
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علیرضا مروتپور
چگونه باید ایدهات را اجرایی کنی؟
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زندگینامه
علیاکبر رفوگران در سال  1309به دنیا آمد .او چهارمین فرزند خانوادهای مذهبی بود و پدرش از
یشد .شغل اصلی خانوادگی آنهافروش لوازمالتحریر بود .آنهادر ابتدا با
بازاریان بنام محسوب م 
یشدند ولی مدتی بعد آن را به «رفوگران» تغییر دادند .علیاکبر
نام فامیلی «تحریریان» شناخته م 
رفوگران از کودکی کار در مغازه پدر را شــروع کرد .در سال  1332او در بازار بینالحرمین پاساژ
مهتاش یک مغازه خرید و به مدت سه سال در آنجا کار کرد .با به دست آوردن سرمایه مناسب،
با پدر و برادرش شرکت بازرگانی تاسیس و به واردات کاالهای مختلف لوازمالتحریر اقدام کرد و در
این بین با مدیران شرکتهایبزرگ تولید لوازمالتحریر در جهان آشنا شد و همین موضوع راههای
جدیدی پیش پایش گذاشت.
موفقیت
رفوگران به فکر تولید خودکار در کشور افتاد و با گرفتن مجوز این کار از مسئوالن فرانسوی شرکت
بیک در سال  1342کارخانه تولید خودکار را در کشور تاسیس کرد .او به همراه پدر و برادرش شرکت
صنعتی «قلم خودکار» را راهاندازی کردند .آنهابا خرید یک قطعه زمین  11هزار متری در تهراننو
با سرعت ســاخت کارخانه را شروع کردند و ماشینآالت را از فرانسه به تهران آوردند .شرکت با
ســرمایه ثبتی  10میلیون ریال ،آبان  1343در  2800متر زیربنا ،پروانه بهرهبرداری گرفت .تعداد
پرسنل فنی و کارگر عادی در آغاز کار  96نفر بود و سه ماه طول کشید تا اولین محصول به بازار آمد.

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

چرا علوم انسانی در ایران کار نمیکند؟
آیندهپژوهی؛ ماهیت ،رویکردها و روشها

بـهـانـه

آینده علوم انسانی به چه عواملی بستگی دارد؟ علوم انسانی باید بتواند به سواالتی چون «در جامعه چه ادراکی از علوم انسانی خواهد بود؟»« ،چقدر مردم خود را با علوم انسانی
درگیر خواهند کرد و مشارکت فعال در آن خواهند داشت؟» و «علوم انسانی در رسانههای واقعی متن جامعه حضور خواهند داشت؟» پاسخ دهد .این مقاله را بخوانید.

مقصود فراستخواه
جامعهشناس

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
آینده علوم انسانی
در ایران و مسائل و
مشکالت آن بدانید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.

آیندهپژوهی چیست و چه مشــخصهای دارد؟ آیندهپژوهی
ســامانهای از ســعی عالمانه ،برای بررسی و فهم روشمند و
موثق حوزههای آینده است ،که از طریق ایجاد پلتفرمی برای
گفتوگو و جستوجوی رضایتبخش شبکه ذینفعان انجام
یشود.
م 
همانطــور که اجــزای ایــن تعریف نشــان میدهند
«آیندهپژوهــی یک فرهنگ و فرآیند اســت ،تــا یک ابزار و
فرآورده» .این فرهنگ ،دارای خصیصههایی است که میتوان
با تغییرات زیر آنها را شناخت:
تغییر در مدلهای ذهنی
مواجهه فراکنشی با تغییرات شتابان
چابکی و مصونیت از غافلگیر شدن
درک آیندههای بدیل
سهیم شدن در ساخت آینده
امید معرفتی و زبانی برای تقلیل مرارتها و ارتقای شرایط
زیست در این سیاره.

در آیندهپژوهی چهار رویکرد قابل شناســایی است :خالقیت ،خبرگانی ،ذینفعان و دادههای
سخت و عینی.
آیندهپژوهی میتواند با سه رویکرد «کمی ،کیفی و آمیخته» انجام گیرد.
«به طور کلی میتوان سه رویکرد نسبت به آینده اتخاذ کرد:
Pull Of Future

Push Of Future
?...Of History

و رویکرد چهارمی که با عنوان تعمق آینده معرفی شــده است و با پویاییای که درونش دارد،
باعث فهم عمق آینده و عمق بخشیدن به درک خودمان از آینده میشود».
JJتبیین مسئلههای علوم انسانی و گفتمانهای تقویتکننده این مسائل
آینده علوم انسانی در ایران ،نیازمند ارائه توصیفی از وضعیت فعلی علوم انسانی است .در واقع
فهم آینده موکول به چهار سطح است:
سطح اول :سیاهه (مسائل و موضوعات)
سطح دوم :سیستمی (نظامهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و)...
یها ،فرهنگ و پارادایمها
سطح سوم :جهانبین 

آکــادمـی
سطح چهارم :اسطورهها و استعارهها در الیههای زیرین ناخودآگاه اجتماعی
که هرچه از سطوح اولیه به الیههای زیرین (سطح چهارم) حرکت میکنیم ،میزان واقعیات کمتر
و کمک از خالقیت بیشتر میشود:
قصه علوم انســانی در ایران همان سطح اول تحلیل است ،و در طبقهبندی زیر بیان میشود:
مشکل مشروعیت و اعتبارات معرفتشناختی علوم انسانی؛ مناقشه علوم انسانی سکوالر -اسالمی؛
مشکل استقالل دانشگاهی و آزادی آکادمیک بیش از همه برای علوم انسانی؛ دایلمای تمرکزگرایی و
هرج و مرج؛ سیطره کمیت بر علوم انسانی؛ ابهام در ورودیها؛ زوال آموزش باکیفیت و اثربخش علوم
انسانی؛ مشکل تاثیر اجتماعی علوم انسانی؛ مشکل اعتباربخشی علوم انسانی؛ مشکل پاسخگویی
اجتماعی علوم انسانی؛ فرسایش سرمایه اجتماعی عوم انسانی و مخدوش شدن تصویر اجتماعی
علوم انسانی.
مسائلی که در سطح اول تحلیل ،شناسایی شدهاند در سطح دوم تحلیل ،پیوندشان با فرماسیون
قدرت نشان داده میشود .برای اینکه فرماسیون قدرتی که این مسائل را رقم زده است نشان داده
شود ،ابتدا باید به فرماسیون پیشینی پرداخت که به علوم انسانی جدید ،اجازه و اراده نضج و توسعه
داده بود:
شهرنشینی طبقه جدید شهری ،روشنفکران (از آخوندزاده تا کسروی و فروغی) ،دانشیان
جدید (از اعتماد و اعتضاد تا ناتل خانلری) شاغل فکری ایجاد انجمنها و مدارس جدید در
دامان شــهرهای آن دوره مثل تهران و تبریز کنشگران روزنامهنگار ،مطبوعات جدید ،کتب و
نشریات ارتباطات نوین با دنیا مدارس عالیه و نهادهای نوین دانشگاهی و پژهشی علوم انسانی
(مثل بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،بنیاد فرهنگ ایران)
چنین فرماسیون قدرتی در چه نوع بستر گفتمانیای شکل گرفته بود؟ پاسخ به این پرسش،
شامل موارد زیر است:
شکلگیری دوگانه تجدد -سنت ایرانگرایی (ایران پیش از اسالم) دوگانه هویت ایرانی-
پانعربیسم امروزی شدن و معاصریت ما جنبش نوسازی و مدرنیزاسیون
که این گفتمانها ،پشتگرم به خاطرات و اسطورههای جمعی بودند که سطح چهارم تحلیل
محسوبمیشوند:
خاطرهسازی ،خاطره تمدنی ایران (عصر طالیی) ،شکوه ایران باستان ،نهضت ترجمه ،ایماژهایی
مانند ماللهند ،مسعودی ،فارابی ،ابنسینا و ...اسالم نرم و فرهنگی (که طرفدار علم است).
اما سوال این است که چرا علوم انسانی در ایران کار نمیکند؟
باید با اشاره به مشروعیت معرفتشناختی و روششناختی و دیسیپلینی و اینتردیسیپلینی،
سراغ عواملی رفت که تعارضهایی را درون دانش جدید ایجاد کردند .البته علوم انسانی جدید ،جدی
شده بود ،اما :دولتزده شدند ،نخبهگرا ماندند ،برج عاجی شدند ،ایدئولوژیزده شدند ،چپزده شدند،
سیاستزده شدند ،هژمونیک شدند ،دیگریساز شدند
این تعارضات درونی ،نتیجه برهمخوردن «آن فرماسیون قدرتی بود که شرایط امکان برای علوم
انسانی جدید را در ایران فراهم آورده بود».

نکتههایی که باید بدانید
[باتوجه به نتایج پژوهش موجود که حاکی از  ۷۸درصد تقدیرگرایی در
مقایسه با  ۲۰تا  ۳۰درصد علمگرایی است« ،تعارضهای درونی میان نگاه
علمی و نگاه سنتی در ایران در آن سوی نگاه مثبت کلی و مبهم ما به علم»
پنهان است.
[«علم جدید بهویژه علوم انسانی مسیر چندان همواری در آینده
این سرزمین ندارد» و «نیاز به کنشهای خالق بیشتری از سوی عامالن
اجتماعی» دارد.
[بحث درباره آیندهپژوهی علوم انسانی در ایران موکول به گزینش هریک
از این دوتاییهای کلیدی است :سوژههای سرکش -سوژههای سربهزیر،
سوژههای سرشار -سوژههای فرتوت ،جمعیت شدن سوژهها -اتمیزه شدن
سوژهها و قلمروزایی سوژهها -قلمروزدایی سوژهها.
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JJفرماسیون قدرتی که منجر به مسئلهزایی برای علوم انسانی شد
فرماسیون جدید قدرت به شرح زیر صورتبندی میشود:
فســاد ،وابســتگی ،نابرابــری ،خودکامگــی و ایجاد تعارضهــای حلنشــده .خصوصا در
سا لهای  ۱۳۳۰تا  ۱۳۴۲فکر ملی نتوانست قدرت مدنی کارآمدی برای تعدیل قدرت حاکمیتی
مستقر بکند .از طرفی مداخالت خارجی نیز به ضرر ملت رقم خورد .این بود که به پشتگرمی جِرم
مذهبی جامعه و با توجه به ضعف فکر ملی ،اسالمیسم رشد کرد،
روشنفکران و تحصیلکردگان دیناندیش از متن خانوادهها و مدارس مذهبی به صحنه آمدند و
فرماسیون قدرت عوض شد (فرماسیون قدرت در ایران با انقالب کال معکوس شد).
گفتمانهایی که این فرماسیون را پشتیبانی میکردند ،شامل موارد زیر است:
فراگیری برچسب ضدانقالب دوگانه تعهد-تخصص گسترش برچسب سکوالر انقالب
فرهنگی گفتمان اسالمیسازی /بومیسازی قدرت تعطیل کردن دانشگاه ،پاکسازی دانشگاه
و ...قدرت گزینش استاد و دانشجو تغییر برنامههای درسی و رشتهها نظام متمرکز دولتی
ایدئولوژی رسمی
پشتگرمی این گفتمانها نیز به خاطرات و اسطورههایی نظیر موارد زیر بود:
بازگشت به خویشتن؛ غربت غرب؛ آنچه خود داشت؛ غربزدگی؛ تسخیر تمدن فرهنگی؛ علم
قدسی؛ علم ضدبورژوازی ،ضدامپریالیستی ،رهاییبخش ،ناشرقشناسانه ،ناپسااستعماری و...
JJدوگانههای کلیدی و آیندههای محتمل علوم انسانی
با این روایت توصیفی از وضعیت فعلی علوم انسانی و مسائل آن ،رویکرد آیندهپژوهی علوم انسانی
حرکت از آیندههای ممکن ،به آیندههای محتمل ،ســپس آیندههای معقول و در آخر آیندههای
مطلوب است.
بحث درباره آیندهپژوهی علوم انســانی در ایران موکول به گزینش هر یک از این دوتاییهای
کلیدی است:
سوژههای سرکش -سوژههای سربهزیر سوژههای سرشار -سوژههای فرتوت جمعیت
شدن سوژهها -اتمیزه شدن ســوژهها قلمروزایی سوژهها -قلمروزدایی سوژهها خودکنترلی
هنجارین و ادارهپذیری سوژهها -ضعف هنجاری و هرجومرج در سوژهها
برگزیدن هر یک از این دوگانهها به رقم خوردن دو نوع آینده محتمل متفاوت از علوم انسانی
منجر میشود؛ و گزینش هر یک از این دو مسیر موکول به «زیست سیاست ،زیست قدرت و زیست
دانش در ایران فردا» است.
باتوجه به نتایج پژوهش موجود که حاکی از  ۷۸درصد تقدیرگرایی در مقایسه با  ۲۰تا  ۳۰درصد
علمگرایی« ،تعارضهای درونی میان نگاه علمی و نگاه سنتی در ایران در آن سوی نگاه مثبت کلی
و مبهم ما به علم» پنهان است.
این تعارضات به طور مثال پایین بودن سطح دانش دانشجویان از معلومات عمومی علمی است.
آیند ه علوم انسانی بستگی به این دارد که به این پرسشها پاسخ درخوری داده شود:
علوم انسانی تا چه اندازه به زندگی روزمره مردم گره خواهد خورد؟ (به رفاه اجتماعی ،خدمات
عمومی ،کسبوکار ،تدبیر منزل ،سیاست ُمدن ،اخالق ،سالمت ،کیفیت زندگی ،مهارتهای زندگی،
اوقات فراغت و)...
در جامعه چه ادراکی از علوم انسانی خواهد بود؟
چقدر مردم خود را با علوم انسانی درگیر خواهند کرد و مشارکت فعال در آن خواهند داشت؟
چقدر علوم انسانی با کل زندگی جفتوجور خواهند شد؟
علوم انسانی در رسانههای واقعی متن جامعه حضور خواهند داشت؟
«علم جدید بهویژه علوم انسانی مسیر چندان همواری در آینده این سرزمین ندارد» و «نیاز به
کنشهای خالق بیشتری از سوی عامالن اجتماعی» دارد.
تاکید بر نقش نخبگان و روشنفکران حوزه عمومی برای احیا و بهکاراندازی موجه علوم انسانی ،در
غیاب نهادهای موثر ،همواره به عنوان راهحلی قطعی از سوی پژوهشگران حوزه علم مورد تاکید قرار
گرفته است .این تاکید نهتنها بر سیاستگذار علم ،که بر سیاستگذار جامعه ،حجت را تمام میکند:
به جای صرف انرژی مالی ،زمانی ،روانی و نسلی جامعه ایران در ساخت و گسترش نهادهای صوری
علوم انسانی ،با سرمایهگذاری بر ظرفیت نخبگی اصحاب علوم انسانی ،راه برونرفت از بحرانهای
کشور را جستوجو کند.

یکی از پیامدهای گسترش نگاه امنیتی به قومیتها ،عقبنگهداشتن مناطقی است که هویتهای مقاومت در آنجا به صورت
فعال وجود دارد .لذا همواره در بودجه سهم کمتری را به این مناطق اختصاص دادهاند و از این جهت نیز توسعه متوازن با
اختالل مواجه شده است.

الیحه بودجه و فراموشی مناطق

آیا بودجه سال آینده پاسخی برای توسعه مناطق محروم دارد؟

بـهـانـه

آیا رابطه معناداری میان بودجه و توسعه در معنای عام و توسعه منطقهای در معنای خاص آن وجود دارد؟ پاسخ این پرسش را در مقاله پیشروی میخوانید.

بودجه یکی از اسناد مهم حکومتی است که عالوه بر تعیین
دخل و خرج ســالیانه ،جهتگیری و سیاستهای کلی
دولت را در حوزههای مختلف سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
مشخص میکند .در ایران رسم بر این است که در اواخر
آذر یا اوایل دیماه هر سال ،الیحه بودجه به مجلس تقدیم
شود و از آن پس در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مورد
بحث و بررسی و در نهایت تصویب نمایندگان قرار گیرد.
خالد توکلی
صرفنظر از بودجه ســال  1398که در یک شــرایط
خاص آماده شــده و اجرا میشود و مشکالت خاص خود
جامعهشناس
را دارد ،به طور کلی ،دالیل مختلفی وجود دارد که نشان
چرا باید خواند:
میدهد رابطه وثیق و معناداری میان بودجه و توسعه در
هر ساله الیحه بودجه
معنای عام و توسعه منطقهای در معنای خاص آن وجود
از طرف دولت به
ندارد و شاید بتوان گفت در بهترین حالت منجر به رشد
مجلس ارسال میشود
اقتصادی در برخی از مناطق ایران میشود.
و سواالت معناداری
یکــی از دالیلی که میتوان به آن اشــاره کرد این
درباره رابطه بودجه و
است که بودجه از یک سند ملی که بر اساس آن بایستی
توسعه در میان افکار
مصالح و منافع ملی در نظر گرفته و تقویت شود به سندی
عمومی طرح میشود.
تبدیل میشود که منافع منطقهای کسانی را که در مرکز
یکی از سواالت را
قدرت قرار دارند و از توان چانهزنی و اثرگذاری بیشــتری
ش رو
در مقاله پی 
برخوردارنــد ،تأمین میکند .با توجــه به اینکه مناطق
بخوانید.
حاشیه کشور ســهم چندانی در مدیریت کالن کشوری
ندارند به همان نسبت از قدرت چانهزنی و توان تأثیرگذاری کمتری برخوردارند و در نتیجه
نمیتوانند بودجه مناسب یا بیشتری برای مناطق حاشیهای کشور جذب کنند.
دومین نکته این است که ساختار سیاسی کشور یک ساختار تمرکزگراست و به تبع
تمرکزگرایی سیاسی ،بودجه نیز از این ویژگی برخوردار است و تأمین نیازهای مرکز در اولویت
قرار دارد .اگرچه این سیاست در ذات خود به نفع مرکز نیست و منجر به مهاجرت از روستاها
و شهرهای کوچک به سوی مرکز و حاشیهنشینی و ...در شهرهای بزرگ میشود اما همچنان
سیاست تمرکزگرایانه مبنای بودجهنویسی در ایران است.
فقــدان احزابی که منافع ملی را در اولویت قرار میدهند و دارای برنامه مشــخص و
منسجمی برای توسعه کشور هســتند نیز یکی از علل کاهش نقش مؤثر بودجه در ایجاد
توسعه است .احزابی که گستره فعالیت آنها سطح کشور باشد ،حداقل ممکن است برای حفظ
آرای طرفداران خویش برنامهای را تدوین کنند و بهاجرا درآورند که تبعیضآمیز نباشد و به
صورت برابر یا در حالتی خوشبینانه مبنی بر تبعیض مثبت از اختصاص بودجه به مناطق و
گروههای مختلف توسعهنیافته سخن به میان آورد و عمل کند .احزاب از جنبهای دیگر نیز
میتوانند برای افزایش تأثیر بودجه در توسعه منطقهای و متوازن نقش مثبت داشته باشند.
با توجه به اینکه الیحه بودجه ،باید در مجلس بررســی و تصویب شود ،اگر نمایندگان به
صورت فردی و صرفاً با توجه به منافع و نیازهای حوزه انتخابیه خویش ،انتظاراتی از بودجه

داشته باشند و در این جهت تالش کنند آنگاه نمایندگان مرکز برنده این ماجرا خواهند بود.
نمایندگان مناطق حاشیهای کشور نه ارتباطات گستردهای در سطوح مدیریتی کشور دارند
و نه در مقایسه با نمایندگان مرکز از چنان قدرتی برخوردارند که بتوانند مجلس و دولت را
تحت تأثیر قرار دهند و اهداف خویش را محقق سازند .اگرچه ممکن است در ساختار حزب
نیز این مرکزگرایی به نوعی وجود داشته باشد و بهگونهای دیگر حاشیه نادیده گرفته شود
اما اگر حزب واقعاً اهداف ملی داشــته و ناچار به رقابت در ســطح کشور باشد ممکن است
در سیاســتهای اعالمی و اجرایی خویش نیمنگاهی به حاشیه و نیازهای آن داشته باشد.
 در بودجه فعلی ایران ،بخش عمدهای از بودجه و مبالغی کالن به نهادها و مراکز مختلففرهنگی ،اجتماعی و سیاسی اختصاص داده میشود که فعالیت آنها در مرکز است .اختصاص
بودجه به این نهادها به گونهای است که در برخی از موارد از بودجه استانها نیز سهم بیشتری
را میگیرند و معنی آن این اســت که به طور غیرمستقیم بودجه در مرکز صرف میشود و
میزان بهرهمندی مناطق حاشیهای ایران از این بخش از بودجه بسیار اندک است .این امر نیز
به نوبه خود منجر به گسترش و تعمیق نابرابری در سطح کشور میشود که نحوه اختصاص
بودجه علت اصلی آن است.
بعد از مشــروطیت و به قدرت رسیدن رضاشاه که تجددگرایی اجباری و ملیگرایی
باستانگرا مبنای هویت ملی و تصمیمگیریهای نظام سیاسی شد ،نگاه امنیتی به قومیت و
اقلیتها گسترش یافت .یکی از پیامدهای گسترش نگاه امنیتی به قومیتها ،عقبنگهداشتن
مناطقی است که هویتهای مقاومت در آنجا به صورت فعال وجود دارد .لذا همواره در بودجه
سهم کمتری را به این مناطق اختصاص دادهاند و از این جهت نیز توسعه متوازن با اختالل
مواجه شده است.

نکتههایی که باید بدانید
[در بودجه فعلی ایران ،بخش عمدهای از بودجه و مبالغی کالن به نهادها
و مراکز مختلف فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی اختصاص داده میشود که
فعالیت آنها در مرکز است.
[احزابی که گستره فعالیت آنها سطح کشور باشد ،حداقل ممکن است
برای حفظ آرای طرفداران خویش برنامهای را تدوین کنند و بهاجرا درآورند
که تبعیضآمیز نباشد و به صورت برابر یا در حالتی خوشبینانه مبنی بر
تبعیض مثبت از اختصاص بودجه به مناطق و گروههای مختلف توسعهنیافته
سخن به میان آورد و عمل کند.
[بودجه از یک سند ملی که بر اساس آن بایستی مصالح و منافع ملی در
نظر گرفته و تقویت شود به سندی تبدیل میشود که منافع منطقهای کسانی
را که در مرکز قدرت قرار دارند و از توان چانهزنی و اثرگذاری بیشتری
برخوردارند،تأمینمیکند
[احزاب میتوانند برای افزایش تأثیر بودجه در توسعه منطقهای و متوازن
نقش مثبت داشته باشند.
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آکــادمـی

روشنفکران چه رسالتی دارند؟

بحرانهای محیطزیستی ایران و نقش جریان روشنفکری

بـهـانـه

بحران زیستمحیطی به موضوعی دائمی و فراگیر تبدیلشده است .امروزه ،آلودگیهای محیطزیست نهفقط در فصل زمستان و در قالب وارونگی در پایتخت و کالنشهرها که در بهار
و تابستان و در قالب ریزگردها در مناطق مرزی ،گسترشیافته و درواقع ،به بحران عمومی تبدیلشده است .برای مواجهه با این پدیده روشنفکران چه مسئولیتی دارند؟ این مقاله را
بخوانید.

حسین جمالی
عضو هیئت علمی بازنشسته
دانشگاه مازندران

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
درباره نقش و کارکرد
روشنفکران در جامعه
بدانید ،خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.

بحران زیستمحیطی که پدیدهای موردی و محدود در جامعه ایران
بود ،هماکنون به موضوعی دائمی و فراگیر تبدیلشــده اســت .امروزه،
آلودگیهای محیطزیســت نهفقط در فصل زمستان و در قالب وارونگی
در پایتخت و کالنشــهرها که در بهار و تابستان و در قالب ریزگردها در
مناطق مرزی ،گسترشیافته و درواقع ،به بحران عمومی تبدیلشده است.
هرچند منشأ این بحران را تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در سطح جهانی،
تح ّوالت سیاسی و اقتصادی در منطقه و کشورهای همسایه و نیز سیاست
و برنامههای داخلی دولتها در ایران دانستهاند ،ا ّما انتظار راهحلهای عاجل
و فوری از دولت مســتقر ،همه را به تکاپو انداخته که تا زمان ،از دســت
نرفته ،کاری بکنند .در این میــان ،پیوند عرصه « »Polityو«،»Public
ازجمله موضوعاتی است که میتواند راهگشای کاهش آالم و رنجها و ارائه
راهحلهای موثّر برون ِ
رفت از بحران ،تلقّی شــود .روشنفکران (به معنای
 Intellectualو نــه ،)Intelligentsiaبهمثابــه بازیگران در عرصه
عمومی که هم نقد قدرت و سیاست و هم تنویر افکار عمومی و روشنگری
را جزو رســالت و دغدغههای اصلی خود میدانند ،قادرند با ریشهیابی و
روشنگری بحران محیطزیست ،حمایت عموم مردم را جلب کنند و به حل
آن کمک کنند .این سوبژکتیوها که نماد آگاهی عمومی ،بیدارگران اقالیم
محرک روح تر ّقی و پیشــرفت در جامعه نو به شمار میآیند ،میتوانند
و ّ
با آگاهیبخشی به دولت و مردم ،از طریق نشان دادن سویههای پنهان و
ناآشــکار موضوع ،راههایی برای رهایی و نجات از شرایط دشوار و سخت
زندگی در بحران محیطزیســت را بنمایانند .روشــنفکران در دهه د ّوم

نکتههایی که باید بدانید
[پیوند عرصه « »Polityو« ،»Publicازجمله موضوعاتی است که میتواند راهگشای کاهش
آالم و رنجها و ارائه راهحلهای موثّر برون ِ
رفت از بحران ،تل ّقی شود.
[الزمه پایان دادن به بحران زیستمحیطی ایران در زمانه کنونی ،پذیرش جهتگیریها و
شرایطی است که مهمترین آنها عبارتاند از اصل مسئول ّیتپذیری و پاسخگویی دول 
تها ،و
تقویت جامعه مدنی از طریق سازمانیافتگی نیروهای اجتماعی و سیاسی.
[بیان مخاطرات بیاعتنایی به مسائل زیستمحیطی ،ضرورت حفاظت از زمین ایمن و
سالم برای نسلهای آینده ،مع ّرفی الگو و سبک زندگی متناسب و متناظر با محیطزیست و
تالش برای یگانه و متّحد کردن عموم مردم در چارهجوییها و تدابیر مربوطه ،از وظایف ا ّول ّیه
روشنفکراناست.
[جریان فکری روشنفکری ،باید ضمن مشارکت در برنامههای عملی حفاظت از محیطزیست
از طریق سازمانهای مردمنهاد و شبکههای اجتماعی در فضای مجازی ،اقدام به راهاندازی و
رهبری جنبشهای اجتماعی برای حفظ محیطزیست کند.
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قرن بیســت و یکم عمدتاً شامل بخشی از هنرمندان ،اساتید دانشگاهها،
دانشجویان ،حقوقدانان ،جامعه پزشکی و نویسندگاناند که خود الگوی
مرجع بخش مهمی از شــهروندان هم هســتند .آنها با کنش کالمی و
ِ
گفتاری ،تالش میکنند تا بر طبقات و اقشار مختلف ،تأثیر بگذارند و این
امر بنابر شواهد عینی ،غیرقابلانکار است .روشنفکر ،زبان گویای ملّت است
که باید خطر کند و مخاطرات را به جان بپذیرد تا سخن ملّت را بر کرسی
نشاند .به همین دلیل ،بررسی و تحلیل بحران زیستمحیطی و نقش این
روشنفکران ،کام ً
ال مناسبت داشته و مرتبط با موضوع است.
روشنفکران با آشکار کردن وجوه مختلف بحران ،این آگاهی عمومی را
دامن میزنند که نخستین سرچشمههای بحران را در کجا باید جست و
اولین راه برونرفت را چگونه باید پیمود .در این زمینه ،بیان منظومه فکری
متناسب با محیطزیست و نوع نگرش انسان به طبیعت و جهان ،سبک و
الگوی زندگی متناسب با این نظام فکری ،نقد سیاستها و برنامههایی که
منجر به این بحران شــده است ،جزو نخستین رسالت روشنفکران است.
مبرا از مصائب تحمیلشده بر بشر
روشنفکران ،البته ،نمیتوانند خود را ّ
امــروز جلوه دهند .آغازگران این جریان فکری یا همان روشــنگران ،در
طلیعه عصر مدرن ،خود ،منادی آن نظام فکریای بودند که بر اساس آن،
تســخیر و غلبه بر طبیعت و نیز بهرهبرداری حداکثری از آن و بهتبع آن
مصرفگرایی بیحدوحصر ،بهمنزله مبنای زندگی فردی و اجتماعی مدرن،
تبلیغ و ترویج میشد .ناگفته پیداست که از این منظر ،آنان خود ،یکی از
عامالن بحرانهای زیستمحیطی عصر ما محسوب میشوند .بیان این وجه
خودانتقادی ،زمینه اثربخشی آنها را بیشتر میکند.
بیان مخاطرات بیاعتنایی به مسائل زیستمحیطی ،ضرورت حفاظت
معرفی الگو و سبک زندگی
از زمین ایمن و ســالم برای نسلهای آیندهّ ،
متناسب و متناظر با محیطزیست و تالش برای یگانه و متّحد کردن عموم
مردم در چارهجوییها و تدابیر مربوطه ،از وظایف ا ّو ّلیه روشنفکران است.
زندگی زیستمحیطی و تبلیغ و ترویج آن ،به
آنها با اتّخاذ یک ســبک
ِ
افزایش و ارتقای آگاهی عمومی ،همت میگمارند .مؤلّفههای سازنده این
الگو ،شامل مصرف به میزان نیاز ،رعایت حقوق همگانی ،اصل قناعت ،د ّقت
نظر در حفاظت از منابع طبیعی (شــامل درختان ،رودخانهها ،دریا...،)...،
مسئولیتهای افراد ،نهادها ،بخشها
است .روشنفکر در تنویر افکار عمومی،
ّ
و گروهها را بیان میکند .او به صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی ،یادآوری
الیتهای آنها ،این شرایط
میکند که نوع قوانین ،برنامهها ،اقدامات و ف ّع ّ
را به مردم تحمیل کرده اســت .به طور مثال ،آن شــرکت اقتصادی که
بیمحابا از بســتر رودخانهها ،شن و ماسه برداشت میکند و آن دیگری
که به برداشت چوب از جنگلها ،اشتغال دارد ،حسب تبیین روشنفکران،
باید بدانند که آنها یکی از عوامل بحرانهای مورد بحثاند .در تنویر افکار

روشنفکران (به معنای  Intellectualو نه  ،)Intelligentsiaبهمثابه بازیگران در عرصه عمومی که هم نقد قدرت و سیاست و
هم تنویر افکار عمومی و روشنگری را جزو رسالت و دغدغههای اصلی خود میدانند ،قادرند با ریشهیابی و روشنگری بحران
محیطزیست ،حمایت عموم مردم را جلب کنند و به حل آن کمک کنند.

در شرایط تحریم چه باید کرد؟
سیستم دفاعی اقتصاد و خطاهای سیاستگذاری

بـهـانـه

عمومی ،شاید ،مهمترین نکته ،آگاهیبخشی به عموم مردم است که چه
نگاهی به طبیعت و جهان داشته باشند .آنها با ریشهیابی بنیادین بحران،
آشکار میکنند که نگرش مبتنی بر اینکه طبیعت ،صرفاً منبع و استوکی
برای بهرهبرداری حداکثری اســت و نه یک مجموعه اکوسیستمی ،و نیز
گزینش سبک الگوی مصرفگرایی بیحدوحصر در زندگی ،خود ،از عوامل
اصلی این بحران به شمار میآید.
جریان فکری روشــنفکری ،باید ضمن مشارکت در برنامههای عملی
حفاظت از محیطزیســت از طریق ســازمانهای مردمنهاد و شبکههای
اجتماعی در فضــای مجازی ،اقدام به راهانــدازی و رهبری جنبشهای
اجتماعــی برای حفظ محیطزیســت کند .تغذیه فکــری این نهادها و
جنبشها ،از رسالتهای ذاتی روشنفکران است .آنها حتّی در سطحی
فراملّی ،میتوانند نظام سیاســی و دولت مســتقر را متقاعد کنند که با
پیوســتن مردم کشورشــان به جنبشهای صلح و سبز در جهان ،شاید
روزنهای برای عدم وقوع جنگ در برخی مناطق ،پدید آید .همبســتگی
و اتّحاد و ائتالفِ جنبشهای صلح و سبز در جهان ،نه بهمثابه تهدیدهای
امنیتی و نیروهای نفوذی ،بل به عنوان نیروی بازدارندهای که با فشار افکار
ّ
عمومی جهانی ،مانع از وقوع برخی جنگها میشود ،خود زمینهساز حفظ
محیطزیست میگردد .در این زمینه ،دولت ،ملّت ،روشنفکران ،سازمانها
و جنبشها ،در چارچوب دولتهای صلحطلب ،حامی محیطزیست ،مدافع
حقوق شــهروندی و نیز کشــورهای دموکراتیک و مردمساالر میتوانند
جنبش جهانی زیســتمحیطگرایی را در سطح جهانی تقویت و تثبیت
کنند.
راه برونرفت از معضل و بحران محیطزیست کنونی را باید در سطوح
متفاوت جســتوجو کرد .روشنفکران میتوانند در تبیین و تحلیل این
ســطوح ،نقش فزایندهای ایفا کنند .آنها نشــان میدهند که در سطح
داخلی ،حل این بحران ،در گرو اتّحاد و همبســتگی ملّی ،وضع قوانین و
زندگی متع ّهد
نظامات حقوقی زیستمحیطی و تبلیغ و گزینش سبک
ِ
به حفاظت از محیطزیســت است .همان طوری که در سطح منطقهای،
نیازمند دیپلماسی ف ّعال و فراگیر است .مذاکرات ،اتّحاد و ائتالف و حتّی
همگرایی منطقهای ،گفتوگو و ســازش و مصالحه ،مواردی اســت که
روشنفکران میتوانند بر آنها تمرکز کنند .به عالوه ،در سطح جهانی نیز
پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی ،افزایش همکاریهای بینالمللی و
احترام به قواعد آمره بینالمللی ،میتواند راهگشای حل مسئله باشد .در
این زمینه ،توافقنامه اقلیمی پاریس و تع ّهد  19کشور از گروه جی  20به
آن ،قابل ذکر است.
در پایان ،یادآوری این نکته ضروری اســت کــه الزمه پایان دادن به
بحران زیســتمحیطی ایران در زمانه کنونــی ،پذیرش جهتگیریها و
مسئولیتپذیری و
شرایطی اســت که مهمترین آنها عبارتاند از اصل
ّ
پاسخگویی دولتها ،تقویت جامعه مدنی از طریق سازمانیافتگی نیروهای
اجتماعی و سیاســی ،اتّحاد اراده عمومی و یگانه کردن مردم برای تحقّق
اصول زیستمحیطی ،شکلگیری جنبش اجتماعی از طریق تظاهرات و
گردهماییها برای الزام سیاســتگذاران و برنامهریزان به رعایت قوانین و
اصول زیستمحیطی ،ارتباط مستقیمتر روشنفکران با مخاطبان به مدد
ف ّناوریهای نوین و وســایل ارتباط جمعی ،نزدیک شدن بخش علمی،
تخصصی با بخش روشنفکری به دلیل عمومی و همگانی بودن
حرفهای و ّ
بحران و نیز با عنایت به موضوع توسعه پایدار ،بیان حقایق و کنار گذاشتن
مسئولیتها و حتّی اشتباهات و
پنهانکاریها و پردهپوشــیها و قبول
ّ
ّافیت،
ف
ش
و
صراحت
و
صداقت
دلیل
اعتراف به آنها .این موارد ،همگی ،به
ّ
به آسانتر شدن حل بحران کمک میکنند.

خروج آمریکا از برجام نقطه شروع یک شوک منفی به اقتصاد ایران بود .این شوک آثار و عوارض
نامطلوب بر اقتصاد دارد اما آنچه اهمیت دارد نحوه واکنش سیاســتگذار به این شوکهای منفی
است .در این مقاله تاثیر این خروج را بر اقتصاد ایران بخوانید.

علی سرزعیم
اقتصاددان

چرا باید خواند:
آیا اقتصاد کالن
و مسائل آن جزو
موضوعهایی است
که به آن عالقه دارید؟
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.

دیگر اقدامات
دولت برای از
کار انداختن
سیستمطبیعی
مقاومت اقتصاد
موجب میشود
تا بخش تولیدی
عرضهکننده
کاالهای ضروری
اقتصاد از کار بیفتد
و این خسارت
بسیار بزرگی برای
کل اقتصاد است و
به سرعت اقتصاد
را از پا درخواهد
آورد

JJمقدمه
خروج آمریکا از برجام نقطه شروع یک شوک منفی به اقتصاد ایران بود.
تردیدی نیست که این شوک منفی آثار و عوارض نامطلوب بر اقتصاد دارد اما
آنچه اهمیت دارد نحوه واکنش سیاستگذار به این شوکهای منفی است.
قطعا سیاستگذاری غلط موجب میشود اثرات منفی شوک منفی به شدت
افزایش یابد ولی سیاستگذاری درست به کاهش اثرات منفی منتهی میشود.
این نوشته بر آن است که نشان دهد عدم اقدام در مقام سیاستگذاری گزینه
مرجحی به سیاســتگذاری غلط است چرا که سازوکارهای طبیعی موجود
در اقتصاد خود به مهار بخشی از اثرات نامطلوب شوکهای منفی میانجامد.
سیاستگذاری درست برای مقابله با چنین شوکهایی منوط به تخصص باال،
اراده قوی برای اقدام و لحاظ پیچیدگیهای مختلف و متعددی است.
JJسازوکارهای دفاعی اقتصاد
وقتی به بدن آسیبی میرسد سازوکار طبیعی بدن به آن واکنش نشان
میدهد و سیستم دفاعی بدن فعال میشود تا با آن مشکل مقابله کند .مثال
وقتی ویروسی به بدن وارد میشود دمای بدن باال میرود و در این دمای باال
ویروسها دیگر قادر به رشد نمیشوند .در واقع «تب نشان میدهد بدن شما
کوشــش میکند که با یک عفونت بجنگد» .لذا نباید تب کردن را امر بدی
دانست بلکه نعمتی برای حفاظت از بدن است ولی نمیتوان انکار کرد که تب
داشــتن برای شخص مریض درد و ناراحتی به همراه دارد« .از لحاظ علمی،
تب پاسخی ایمنی است که به بدن کمک میکند تا دربرابر عوامل بیماریزا
مقابله کند ،و از این نظر مفید اســت.تب مانع از رشد و حتی موجب مرگ
برخی از عوامل بیماریزا میشود .به عالوه ،باال رفتن دمای بدن موجب تکثیر
گلبولهای سفید و افزایش بازده آنها در مقابل میکروبها میشود».
مشابه همین مســئله نیز در اقتصاد وجود دارد .در اقتصاد نیز سازوکار
دفاعی وجود دارد که وقتی آســیبی به اقتصاد میرســد این سازوکار فعال
میشــود .اگرچه انعکاس فعال شدن این سازوکارها همراه با درد و ناراحتی
اســت اما این به آن معنا نیست که باید این سازوکار را از کار انداخت! اتفاقا
باید قدر این سازوکارهای طبیعی اقتصاد را دانست و از آن برای مقاوم کردن
اقتصاد در برابر تکانههای بیرونی استفاده کرد .وقتی یک تکانه منفی به اقتصاد
وارد میشود ،مثل تحریم و کاهش درآمد نفتی ،در چند حوزه اقتصاد شروع
به مقاومتهایی میکند و این مقاومتها به اشکال مختلف ظاهر میشود.
JJواکنش تراز پرداختها
اولین واکنش دفاعی اقتصاد در سطح تراز پرداختها ظاهر میشود .وقتی
یک شــوک منفی به اقتصاد وارد میشــود نرخ ارز باال میرود و این باال رفتن
اگرچه برای عده زیادی دردناک است اما به اقتصاد کمک میکند تا سریعتر با
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آکــادمـی

گاه دولت وسوسه
میشود که تا جای
ممکن ذخایر خود
را به کار گیرد تا
نرخ ارز پایین بماند
و در مقابل تالش
میکند تا محدود
کردن اقالم وارداتی
تقاضا برای
واردات را محدود
کند تا بتواند
نرخ ارز را حفظ
کند .این سیاست
موجب میشود
که قیمت برخی
اقالم که اینک
ورودشان ممنوع
شده در داخل
کشور به شدت
افزایش یابد و
همین امر جذابیت
قانونشکنی و
فساد را به شدت
باال میبرد

شرایط جدید سازگار شود .وقتی نرخ ارز باال میرود به سرعت تقاضا برای واردات
کاال (جنس خارجی) و خدمات (سفر به و اقامت در خارج و انتقال پول و سرمایه
به خارج) کاهش مییابد و صادرات میتواند افزایش یابد .این سازوکار طبیعی
موجب میشود بخشی از هزینههای غیرضروری اقتصاد به سرعت منتفی شود.
سفرهای تفریحی ،تحصیل در خارج و اقامت خانواده در خارج از امور غیرضروری
هستند و منطقی است که اقتصاد به سرعت برای تعدیل وضعیت خود با شرایط
ســخت جدید در این امور بازنگری کند .همچنین بخشی از واردات مربوط به
کاالهای لوکس اســت و وقتی شــوک منفی به اقتصاد وارد میشود احتماال
تقاضای این کاالها افت پیدا میکند .در سطح تراز پرداختها واکنش طبیعی
اقتصاد یک اتفاق مثبت دیگر را نیز موجب میشود و آن افزایش صادرات است.
وقتی نرخ ارز باال میرود صادرات برخی کاالها توجیه بیشتری مییابد .همچنین
نرخ ارز باال جذابیت سفر به ایران را افزایش میدهد و ورود توریست به کشور
بیشــتر میشود .این امر میتواند درآمد ارزی کشــور را افزایش دهد و شوک
واردشده را که به شکل کاهش درآمد ارزی بود نیز به تدریج خنثی کند.
JJواکنش بنگاه و خانوار
دیگر واکنش طبیعی اقتصاد در سطح بنگاه ظاهر میشود .چون نرخ ارز
باال میرود هزینه تمامشده بنگاهها و قیمت محصوالت آنها افزایش مییابد.
در این وضعیت بر حسب اینکه محصول بنگاه کاالی ضروری یا غیرضروری
است واکنش مشتریان متفاوت خواهد بود .وقتی کاالیی ضروری است افزایش
قیمت آن موجب نمیشود که مصرف کاهش یابد .لذا تقاضای بنگاه کاهش
نخواهد یافت ولی وقتی کاالیی لوکس است تقاضا به دلیل افزایش قیمت با
افت شدید مواجه و بنگاه مجبور خواهد شد از تولید خود بکاهد .وقتی بنگاه
از تولید خود بکاهد ناگزیر میشود بخشی از نیروی کار خود را بیکار کند یا
ساعات کار کارخانه را کاهش دهد .ظاهر این امر بد است اما واقعیت این است
که اتفاقا این پیامدها برای کل اقتصاد مفید اســت زیرا اقتصاد منابع خود را
صرف تولید اموری که غیرضروری هســتند نمیکند و منابع اقتصاد بیشتر
متوجه تولید امور ضروری میشود .در سمت مقابل نیز واکنش دیگر اقتصاد
در سطح بودجه خانوار ظاهر میشود .وقتی تکانه منفی به اقتصاد وارد میشود
خانواده نیز تالش میکند هزینههای غیرضروری خود را کم کند و درآمد کم
خود را به کاالهای ضروری محدود سازد .شاید سوال شود که تکلیف کسانی
که در این وضعیت بیکار میشــوند و کارخانههایی که بر این اساس تعطیل
میشــوند چه میشود؟ پاسخ آن اســت که اوال سازوکار بیمه بیکاری برای
همین امر است .بر اســاس این سازوکار در شرایطی که وضع اقتصاد خوب
است مبالغی از افراد شــاغل گرفته میشود تا در شرایطی که اقتصاد دچار
مشکل میشود بیمه بیکاری پرداخت شود .حسن بیمه بیکاری این است که
تعدیل اقتصاد با شــرایط جدید را تسهیل میکند .عالوه بر آن وقتی قیمت
کاالهای ضروری گران میشود و تولید کاالهای غیرضروری متوقف ،صاحبان
یکردند به صرافت میافتند
کارخانههایی که کاالهای غیرضروری را تولید م 
تا تولید خود را به سمت کاالهای ضروری یا اقالم صادراتی تغییر دهند و این
دقیقا منطبق بر مصلحت اقتصاد است که میخواهد عرضه کاالهای ضروری
یا کاالهای ارزآور زیاد شود .لذا به تدریج کسب و کارها به سمت اقالم ضروری
ی که بازار صادراتی دارند و میتوانند برای کشــور
و مورد نیاز مردم یا اقالم 
ارزآور باشــند تغییر جهت مییابند .به این ترتیب سازوکار طبیعی اقتصاد
موجب میشود تا پس از یک وقفه کوتاهمدت سرمایه و نیروی کار در جهتی
بازتخصیص یابند که به نفع اقتصاد در شرایط جدید است!
JJواکنش بودجه دولت
در سطح بودجه دولت نیز اتفاق جالبی میافتد .وقتی که به واسطه ورود
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تکانه منفی به اقتصاد نرخ ارز باال میرود درآمد ریالی دولت از محل صادرات
نفت و فرآوردههای نفتی به شدت باال میرود و همین امر این امکان را برای
دولت فراهم میسازد تا بتواند چتر حمایتی خود را گسترده کند و اقشاری را
که به واسطه باال رفتن قیمتها به زیر خط فقر میروند تحت حمایت بیشتر
خود قرار دهد .در مواردی که افزایش نرخ ارز شــدید اســت دولت میتواند
فرصتی بیابد تا بخشی از بدهیهای معوق خود را بازپرداخت کند و این امر به
سالمسازی نظام مالی دولت کمک خواهد کرد.
JJخطاهای دولت در ایجاد اختالل در نظام دفاعی اقتصاد
همانطور که دیده میشــود نظام قیمتها وقتی منعطف باشد و بتواند
نقش خود را درســت ایفا کند به سرعت واکنش خانوار و بنگاه را در سطح
خرد و تراز پرداختها در سطح کالن را طوری سامان میدهد که تکانه منفی
با کمترین هزینه در اقتصاد جذب شود و اثر منفی آن به بخش غیرضروری
اقتصاد برسد .حال وقتی که اقتصاد این واکنشهای طبیعی را نشان میدهد
افرادی که از این واکنشها آسیب میبینند تالش میکنند صدای اعتراضی
خود را بلند کنند و آن را به گوش مســئوالن برسانند و تالش میکنند که
دولت را وسوســه کنند تا از قدرت و منابع ذخیره خود استفاده کند تا این
واکنشهای طبیعی رخ ندهد .اگر دولت به اشتباه تسلیم این فشارها شود یا از
روی جهل تصور کند که میتواند با این سازوکارهای طبیعی مقابله کند آنگاه
پیامدهای بدتری متوجه اقتصاد میشود.
مثال دولت به این صرافت میافتد که ذخایر ارز و طالی خود را به کار گیرد
تــا نگذارد نرخ ارز افزایش یابد .طرح دالر  4200تومانی با همین انگیزه بود.
حتی اگر این کار موفقیتآمیز نیز میبود کار درستی نبود زیرا موجب میشد
واردات کاالها و خدمات لوکس و غیرضروری ادامه یابد که منتفعان اصلی آنها
بخشهای ثروتمند جامعه هستند ولی هزینه این تثبیت نرخ ارز از جیب دولت
که متعلق به همه مردم است پرداخت میشد .وقتی که چشماندازی نسبت
به موقتی نبودن تکانه منفی وجود ندارد (مانند مشخص نبودن پایان زمان
تحریم) ،روشــن است که اصال نباید تالش کرد که واردات کاالها و خدمات
غیرضروری ادامه یابد و اصرار بر حفظ نرخ ارز اشــتباه است .بماند که وقتی
جامعه میداند ذخایر دولت محدود است ولی مدتزمان تحریم شاید طوالنی
باشد تصور خواهد کرد که باالخره نرخ ارز افزایش خواهد یافت و همین موجب
هجوم سوداگری روی نرخ ارز میشود و ذخایر ارزی را با سرعت بیشتری خالی
خواهد کرد و به سرعت سودای کنترل نرخ ارز را بر باد خواهد داد!
همچنین وقتی اقتصاد میخواهد با گران کردن محصوالت تولیدی بودجه
خانوار را به سمت کاالهای ضروری سوق دهد دولت وسوسه میشود تا برای
حفظ محبوبیت خود قدرت خریــد خانوارها را حفظ کند .اگر این کار تنها
برای اقشــار ضعیفی باشــد که افت قدرت خرید آنها را به ورطه فقر یا فقر
شــدید میکشاند کامال قابل دفاع اســت اما اگر دولت تالش کند که حفظ
قدرت خرید را به قیمت عدم افزایش قیمت محصوالت تولیدشده توسط بنگاه
انجام دهد دو اشکال خطرناک به همراه خواهد داشت .اشکال اول این است
که این رویه موجب میشود تا مصرف کاالهای غیرضروری توسط خانوادهها
برای مدتی ادامه یابد در حالیکه مصرف این اقالم باید هرچه سریعتر کاهش
یابد .اشــکال دوم این است که به سرعت بنگاههای تولیدی به زیان خواهند
افتاد زیرا هزینههای تولید باال رفته ولی دولت مانع از افزایش قیمت محصول
آنها شده است .در نتیجه آنها به سرعت زیانده و حتی ورشکسته میشوند
که پیامد بدتری برای اقتصاد اســت زیرا با ورشکســته شدن بنگاهها درآمد
کارکنان و ســهامداران از دست میرود و حتی درآمد دولت از محل مالیات
کاهش مییابد و دولت کمتر قادر خواهد بود تا افت قدرت خرید فقرا را جبران
کند .پیامد بدتر این است که با زیانده شدن یا ورشکست شدن این بنگاهها

اولین واکنش دفاعی اقتصاد در سطح تراز پرداختها ظاهر میشود .وقتی یک شوک منفی به اقتصاد وارد میشود نرخ
ارز باال میرود و این باال رفتن اگرچه برای عده زیادی دردناک است اما به اقتصاد کمک میکند تا سریعتر با شرایط
جدید سازگار شود.

عرضه کاال در کشور کاهش مییابد و همین امر تورم را با یک فاصله زمانی
افزایش خواهد داد .به تعبیر دیگر اقدامات دولت برای از کار انداختن سیستم
طبیعی مقاومت اقتصاد موجب میشود تا بخش تولیدی عرضهکننده کاالهای
ضروری اقتصاد از کار بیفتد و این خسارت بسیار بزرگی برای کل اقتصاد است
و به سرعت اقتصاد را از پا درخواهد آورد .به تعبیر دیگر تولیدکنندگان اقالم
خوراکی که ستونهای قوام بدن اقتصاد هستند و حیات اقتصاد به وجود آنها
وابسته است تنها وقتی میتوانند ادامه حیات دهند که سودآور باقی بمانند
ولی دولت به اشــتباه از قدرت خود استفاده میکند تا آنها را به زیاندهی و
ورشکســتگی بکشاند .اینگونه است که مقاومت اقتصاد سریعتر از آنچه که
به طور طبیعی رخ میداد تحلیل میرود و اقتصاد به اعسار کشیده میشود.
همچنین این سیاست که برای احتراز از بروز تورم طراحی شده بود عمال به
افزایش تورم منتهی میشود.
گفته شد که یک واکنش طبیعی اقتصاد در سطح تراز پرداختها افزایش
صادرات است .وقتی نرخ ارز باال میرود صادرات برخی کاالها و خدمات توجیه
بیشتری مییابد .به عنوان مثال فوالدسازها تولیدات خود را در بازار جهانی به
دالر میفروشند .حال فرض کنید که همین فوالد در داخل برای تولید یک
محصول نیز استفاده میشود .اگر آن محصول ضروری نباشد و قیمت آن در
بازار داخلی نتواند خیلی باال برود ،تولیدکننده داخل نخواهد توانســت برای
تولید آن محصول پول خوبی بابت فوالد دهد .حال کارخانجات فوالدســاز
در وضعیتی قرار دارند که مشــتری خارجی پول زیادی بابت فوالد میدهد
ولی مشتری داخلی پول کم .واکنش طبیعی اقتصاد این است که فوالد را به
مشتری خارجی بفروشــد (صادرات) و ارز حاصل از آن را به بازار داخل وارد
کند .در سطح خرد کارخانه فوالدساز سود خوبی خواهد کرد و میتواند حقوق
تقسیمی خوب به سهامداران و مالیات خوب به دولت

خوب به کارکنان ،سود
بپردازد و حتی ممکن است طرحهای توسعه را به اجرا درآورد و اشتغال و رونق
بیشتری در اقتصاد به وجود آورد .در سطح کالن ورود ارز حاصل از صادرات
موجب خواهد شد تا بخشی از افزایش نرخ ارز خنثی شود و فشار برای جهش
بیشتر آن کاهش یابد .در چنین شرایطی مشتری داخلی اگر بخواهد فوالد را
به قیمت جهانی بخرد محصولش گران خواهد شد و چون قیمت آن افزایش
خواهد یافت بخشــی از مشتریان خود را از دست خواهد داد و درآمدش کم
خواهد شد .طبیعی است که از این وضعیت ناراضی خواهد بود و تالش خواهد
کرد صدای اعتراضی خود را به گوش دولت و مسئوالن برساند.
متاسفانه ممکن است دولت تسلیم صدای اعتراضی این تولیدکنندگان
اقالمی چون فوالد را تا وقتی تقاضای

شــود و به این فکر بیفتد که صادرات
داخلی وجود دارد ممنوع کند .در اینجا اتفاقی که خواهد افتاد این است که
کشور و کارخانه فوالدساز از درآمد ارزی مذکور محروم خواهد شد و در سطح
خرد کارکنان ،سهامداران و دولت از اجرای این سیاست ضرر خواهند کرد ولی
تولیدکننده داخلی که کاالی غیرضروری تولید میکرد منتفع خواهد شد .اما
باید توجه داشت که اتفاقا واکنش درست اقتصاد نیز این است که این کاالهای
غیرضروری کمتر تولید شوند و قیمت آنها افزایش یابد تا بودجه خانوار کمتر
به سمت آنها جهتگیری شود .معموال در این شرایط کسانی که تمایل دارند
تا چنین سیاست اشتباهی را برای مسئوالن توجیه کند چنین بیان خواهند
کرد که «چراغی که به خانه رواســت به مسجد حرام است» .واکنش درست
سیاستمداران این است که بگویند «اتفاقا چراغی را که به مسجد رواست به
مســجد خواهیم فروخت و در خانه شمع روشن خواهیم کرد و به جای آن
یخچال خانه را پرخواهیم نمود» .ولی اگر سیاســت ممنوعیت صادرات را به
اجرا گذاریم نتیجه این میشود که خانه چراغانی اما یخچال خالی خواهد ماند
و چهکسی است که نداند پرماندن یخچال به مراتب مهمتر از روشن ماندن
خانه در شبهاست!

گاه دولت وسوسه میشود که تا جای ممکن ذخایر خود را به کار گیرد تا
نرخ ارز پایین بماند و در مقابل تالش میکند تا محدود کردن اقالم وارداتی
تقاضا برای واردات را محدود کند تا بتواند نرخ ارز را حفظ کند .این سیاست
موجب میشــود که قیمت برخی اقالم که اینک ورودشان ممنوع شده در
داخل کشور به شدت افزایش یابد و همین امر جذابیت قانونشکنی و فساد
را به شدت باال میبرد .ابدا ً اتفاقی نیست که کسانی ریسک هک کردن سایت
ثبت ســفارش خودرو را میپذیرند و به این کار اقدام میکنند زیرا میدانند
رسمی و

که ســود کالنی در این کار وجود دارد .قاچاق این کاالها از مبادی
غیررسمی پیامد مستقیم این سیاست است.

همچنین گاه دولت تصور میکند که اگر قیمت محصوالت را موقتا پایین
نگه دارد میتواند تبعات آن را کنترل کند .یکی از تبعات اینکه برخی اقالم
مثل غذا و دارو با ارز ارزان وارد شــود این اســت که قیمت آنها در کشور به
مراتب کمتر از کشــورهای همسایه میشــود و قاچاق این اقالم از داخل به
خارج شدت میگیرد .قطعا چون انگیزههای اقتصادی کالن وجود دارد رشوه
دادن و فســاد برای انجام این قبیل قاچاق فراگیر میشود و نهایتا بخشی از
ارزی که بابت پایین نگه داشتن این اقالم صرف شده نصیب مردم کشورهای
همسایهمیشود.
JJجمعبندی
مطلب فوق تالش کرد تا به زبان ساده نشان دهد که سازوکارهای طبیعی
در اقتصاد تا حدودی در جهت خنثی کردن شوکهای منفی و هدایت آن به
بخشهایی که جذب زیان بهتری دارند ،عمل میکنند ولی وقتی سیاستهای
اقتصادی نادرستی اتخاذ میشود نهتنها این سازوکارها از کار میافتد بلکه زیان
به بخشهایی که قدرت جذب زیان کمتری دارند منتقل میشود و تابآوری
اقتصاد با سرعت بیشتری تحلیل میرود .آیا تحلیل فوق به این معناست که
دولت نباید دســت به اقدام بزند؟ پاسخ منفی است! سیاستگذاری درست
میتواند به تسریع در خنثی کردن و هدایت درست زیان ناشی از شوکهای
منفی کمک کند .به عنوان مثال مفروض تحلیل فوق این بود که کسب تعادل
مجدد در اقتصاد بعد از ورود این شوکها به سرعت صورت میگیرد در حالی
که در واقعیت اصطکاکهای موجود در بازار مانع میشوند تا بنگاهها به سرعت
با شرایط جدید خود را سازگار سازند .به عنوان مثال وقتی نرخ ارز باال میرود
و هزینههای تولید افزایش مییابد نیاز به سرمایه در گردش بیشتر میشود.
لذا وجود نظام مالی قوی و سیاســتگذاری در جهت تقویت تامین سرمایه
در گردش سیاستی است که تابآوری اقتصاد را افزایش میدهد ولی بدون
لزومی ندارد این افزایش تامین سرمایه در گردش رخ دهد.
مداخله دولت 

نظامقیمتها
وقتیمنعطف
باشد و بتواند
نقش خود را
درست ایفا کند
به سرعت واکنش
خانوار و بنگاه را
در سطح خرد و
تراز پرداختها
در سطح کالن
را طوری سامان
میدهد که تکانه
منفیباکمترین
هزینه در اقتصاد
جذب شود و اثر
منفی آن به بخش
غیرضروری
اقتصاد برسد

نکتههایی که باید بدانید
[یکی از تبعات اینکه برخی اقالم مثل غذا و دارو با ارز ارزان وارد شود این است که قیمت
آنها در کشور به مراتب کمتر از کشورهای همسایه میشود و قاچاق این اقالم از داخل به خارج
شدت میگیرد.
[وقتی اقتصاد میخواهد با گران کردن محصوالت تولیدی بودجه خانوار را به سمت کاالهای
ضروری سوق دهد دولت وسوسه میشود تا برای حفظ محبوبیت خود قدرت خرید خانوارها را
حفظ کند.
ییابد نیاز به سرمایه در گردش بیشتر
[وقتی نرخ ارز باال میرود و هزینههای تولید افزایش م 
میشود .لذا وجود نظام مالی قوی و سیاستگذاری در جهت تقویت تامین سرمایه در گردش
لزومی ندارد این

سیاستی است که تابآوری اقتصاد را افزایش میدهد ولی بدون مداخله دولت
افزایش تامین سرمایه در گردش رخ دهد.
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آکــادمـی

فرد و مسئولیت اجتماعی او

اثرگذاری رفتار مردم بر فرآیند تغییرات اجتماعی

بـهـانـه

فرد چه مسئولیتی در برابر تحوالت اجتماعی دارد؟ آیا در ساختار اجتماعی -سیاسی ما افراد به مسئولیت خود در مقابل جامعه آگاه هستند؟ در این مقاله به نقش فرد در تحوالت
اجتماعی اشاره شده است.

در برابر پرسشی که در عنوان این یادداشت مطرح شده است،
پاســخهایی میتوان نهاد که بســته به بینــش فرهنگی و
جهانبینی سیاسی پاسخدهنده ،گزینههای متفاوتی را شامل
میشــوند .سوسیالیســتها اصوالً به نقش فرد در تاریــخ چندان اهمیتی
نمیدهند؛ گئورگی پلخانف نظریهپرداز مارکسیست روس در اوایل قرن بیستم
که از او به عنوان «آموزگار لنین» یاد میشــود در کتاب «مســائل اساسی
مارکسیسم» که به همت اســتاد پرویز بابایی به فارسی ترجمه شده است،
مفصال در خصوص نقش فرد در تاریخ توضیح میدهد و یادآور میشــود که
«فرد انسانی» در تغییرات اساسی جامعه ،مطلقاً نقش تعیینکننده ندارد و این،
طبقات (کارگر و سرمایهدار) است که نیروی محرکه تغییرات کالن اجتماعی
به حساب میآید .این دیدگاه ،منبعث از دیالکتیک تاریخی ،تحلیل طبقاتی
تاریخ و نظریه جبر تاریخی (دترمینیسم) است.
در مقابل تفکر مارکسیستی ،دیدگاههای فردگرایانه و به ویژه
اگزیستانسیالیســتها قرار دارند که براســاس جهانبینی
هستیگرایانهشــان و غلبه مبانی انسانشناســی مبتنی بر
فردگرایی ()Individualismباور دارند که زندگی پوچ و بیمعناست ،مگر
اینکه خود شخص به آن معنا دهد .بر همین مبادی ،سارتر معتقد به آزادیِ
حداکثری اســت و میگوید که بشر محکوم به اختیار است و هیچ ضرورتی
نمیتواند بر آزادی بشــر قید بزند .به عبــارت دیگر ،فردگرایان معتقدند که
«انسان» مطلقاً قادر به تعیین سرنوشت اجتماعی خویش است.
قــرآن کریم نیز در خصوص نقش فــرد ( )Individualدر
حیات اجتماعی نظراتی دارد .شاید کلیدیترین مصداق این
نگرش ،مفهوم «ایمان» در قرآن اســت که کام ًال وجه فردی
دارد و فرد انسانی به تنهایی و صرفنظر از تعلقات قبیلگی و خانوادگی و نژادی

1

مهدی معتمدیمهر
تحلیلگرمسائلاجتماعی

چرا باید خواند:
آیا شما جزو
کسانیهستیدکه
نمیخواهید موضوع
توسعه را تکبعدی و
آن هم فقط از دریچه
اقتصاد دنبال کنید؟
پس خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.

2

3

نکتههایی که باید بدانید

[گئورگی پلخانف نظریهپرداز مارکسیست روس میگوید« :فرد انسانی» در تغییرات اساسی
جامعه ،مطلق ًا نقش تعیینکننده ندارد و این ،طبقات (کارگر و سرمایهدار) است که نیروی
محرکه تغییرات کالن اجتماعی به حساب میآید .این دیدگاه ،منبعث از دیالکتیک تاریخی،
تحلیل طبقاتی تاریخ و نظریه جبر تاریخی است.
[اگزیستانسیالیستها باور دارند که زندگی پوچ و بیمعناست ،مگر اینکه خود شخص به
آن معنا دهد .به عبارت دیگر ،فردگرایان معتقدند که «انسان» مطلق ًا قادر به تعیین سرنوشت
اجتماعی خویش است.
[«هویت فردی» عنصر اساسی هر نوع توسعه و به ویژه توسعه انسانی است .در جامعهای که
«فرد» فاقد حقوق و کرامت ذاتی است ،نظام اجتماعی نمیتواند در راستای بهبود مادی و تعالی
اخالقی قرار گیرد.
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و جنسیتی به باور توحیدی (ایمان به خدا و آخرت) دست مییابد و عمل صالح
خویش را رقم میزند .به عبارت دیگر ،محور بنیادین امر ایمانی «فردیت» است
و قرآن کریم قرنها پیش از انقالب کبیر فرانسه به مفهوم «فردیت» اعم از باور
فردی و مسئولیت فردی اعتبار داده است..
از جملــه ادعاها و دالیلی که کافه منکران حقیقت در برابر دعوت عموم
پیامآوران توحید مطرح کردهاند ،این است که تو میخواهی ما را از سنتهای
پیشینیان و باورهای رایج و ریشهدار نیاکانمان جدا سازی :یونس ،آیه َ «78قالُوا
أَ ِجئْت َنا ل ِ َتلْفِت َنا َع َّما َو َج ْدن َا َعلَ ْي ِه آبَا َءن َا» [شرکورزان] گفتند که آیا آمدهای که
ما را از [ادامه] راهی که پدرانمان را معتقد به آن تشخیص دادهایم ،منصرف
سازی؟
در برابر این اندیشــه ،قرآن تصریح میکند که سنتهای رایج و باورهای
تاریخی هیچ اصالت و فایدهای برای بشر ندارند :مائده ،آیه َ «104وإ ِ َذا ق َ
ِيل ل َ ُه ْم
تَ َعال َ ْوا إِلَىٰ َما أَن ْ َز َل َّ ُ
ان
الر ُس ِ
ول َقالُوا َح ْس ُب َنا َما َو َج ْدن َا َعلَ ْي ِه آبَا َءن َا ۚ أَ َول َ ْو َك َ
الل َوإِلَى َّ
ون» و چون به آنان [مشرکان] گفته شود
ــيئًا َو َل يَ ْهت َُد َ
آبَا ُؤ ُه ْم َل يَ ْعلَ ُم َ
ون شَ ْ
به آنچه خدا نازل کرده اســت و به تعلیمات رسول توجه کنید ،گویند :آنچه
پدرانمان را معتقد به آن تشــخیص دادهایم ،ما را بس .اگر پدرانشان چیزی
نمیدانسته و هدایت نیافته بودند ،چطور؟
و آشکارا از زبان پدر توحید (ابراهیم نبی) طی مواجههای ساختارشکنانه
و انقالبی یادآور میشــود که نســل نو آگاهیهایی دارد که پیشینیان از آن
برخوردار نبودهاند :مریم ،آیه «43يَا أَبَتِ إِن ِّي َق ْد َجا َءن ِي م َِن ال ْ ِعلْ ِم َما ل َ ْم يَ ْأت َِك
َفاتَّ ِب ْعنِي أَ ْهد َ
ِك صِ َر ًاطا َس ِويًّا»
«هویت فردی» عنصر اساسی هر نوع توسعه و به ویژه توسعه
انسانی است .در جامعهای که «فرد» فاقد حقوق و کرامت ذاتی
است ،نظام اجتماعی نمیتواند در راستای بهبود مادی و تعالی
اخالقی قرار گیرد .در بینش قرآنی ،انسان به مجرد انسان بودن واجد هویت و
کرامتی اســت ،متمایز از سایر مخلوقات هســتی؛ حامل روح الهی و دارای
ظرفیتهای انحصاری اســت .در قرآن آســایش فرد و «حق خلوت» او به
رسمیت شناخته شده و در برابر سنتهای جامعه بادیهای که مالکیت فردی
در آن جایی ندارد ،مالکیت فردی را با رعایت مالحظات انسانی ،در مقام نهادی
اجتماعی به رسمیت میشناسد.
يب ِم َّما ا ْكت ََس ْب َن»
نساء ،آیه  «32ل ِل ِّر َج ِ
يب ِم َّما ا ْكت ََس ُبوا ۖ َول ِل ِّن َسا ِء ن َصِ ٌ
ال ن َصِ ٌ
مردان بهرهای از دستاورد خویش دارند و زنان ،بهرهای.
جایگاه «بشر» به عنوان «فرد انسانی» در قرآن توضیح داده
شد و نیز آیات فراوانی را میتوان یافت که به آزادی و اختیار
بشر بها دادهاند .ضمن آنکه قرآن کریم به هدایت فردی به
مثابه زمینه آمادهســازی واحدهای کثیر اجتماعی بها میدهد ،اما الگوی
هدایت در قرآن ،هدایت جمعی است« .فرد» به تنهایی نمیتواند در مسیر
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قرآن کریم اگرچه به فرآیند تغییرات جمعی توصیه میکند اما مشتمل و محدود بر الگوی بینش سوسیالیستی و نافی اثر
فرد بر جامعه به طور مطلق نیست .اعتبار نهادن به عنصر «هویت فردی» در بسط باور به «مسئولیت فردی» تجلی پیدا
میکند و بنیانی است که به فرد تشخص و او را منشأ اثر قرار میدهد.

رستگاری و هدایت قرار گیرد .مخاطب قرآن همواره جمع است و نه فرد« :يا
ذين آ َم ُنوا»
أَيُّ َها ال َّ َ
آیه  11ســوره رعد شاید یکی از مهمترین نشانگان قرآن کریم در این
راستاســت که به صراحت مقرر میدارد :خداوند سرنوشت هیچ مردمی را
تغییر نخواهد داد مگر آنکه خود مردم مهیای تغییرات اساسی شوند.
« ا َِّن اهللَ الَ یُ َغ ِّی ُر َما ب ِ َق ْو ٍم َحتَّى یُ َغ ِّی ُروا ْ َما ب َِأنْفُسِ ِهم»
خدا وضع هیچ مردمی را تغییر نخواهد داد تا آنگاه که آنچه را در ضمیر
خود دارند ،تغییر دهند.
این آیه به صریحترین وجه ممکن ،یادآور اهمیت تصمیمات و تغییرات
فردی در راستای تغییرات کالن اجتماعی و سیاسی میشود و بیان میکند
که تا «نفوس» تغییر نکنند ،بهبودی در وضعیت «قوم» ایجاد نخواهد شد.
به عبارت دیگر ،تغییرات جامع انســانی است که میتواند زمینه تغییرات
کالن اجتماعی را فراهم کند و بهبودهای انفرادی (بهبود نفس) به تنهایی
در عرصه مناسبات اجتماعی کاری از پیش نمیبرند .قرآن کریم در فرازهای
دیگری نیز به اثر تعیینکننده تغییرات جامعه بر روند بهبود اجتماعی تاکید
کرده است و برای فرآیندهای نخبهگرایانه نقش اساسی قائل نیست .کما
اینکه رســالت اصلی پیامبران را نیز ،انگیزش مردم (ناس) [و نه علماء و
دانشمندان و فیلسوفان و نه حتی مومنان] در قیام برای عدالت و آموزش
و تزکیه جمعی میداند :حدید ،آیه  «25لَق َْد أَ ْر َسلْ َنا ُر ُسلَ َنا ب ِال ْ َب ِّي َناتِ َوأَن ْ َزل ْ َنا
اس ب ِالْق ِْسطِ ۖ» رسوالن خویش را با نشانههای
َم َع ُه ُم ال ْ ِكت َ
َاب َوالْمِي َز َان ل َِيقُو َم ال َّن ُ
روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت
برخیزند.
جمعه ،آیه ُ «2ه َو ال َّذِي ب َ َع َث فِي ْ ُ
ين َر ُس ً
ول ِم ْن ُه ْم يَ ْتلُوا َعلَ ْي ِه ْم آيَات ِ ِه
ال ِّم ِّي َ
ِين»
َاب َوالْحِ ْك َم َة َوإ ِ ْن َكان ُوا م ِْن َق ْب ُل لَفِي ضَ َل ٍل ُمب ٍ
َويُ َز ِّكي ِه ْم َويُ َعلِّ ُم ُه ُم ال ْ ِكت َ
اوســت [خدایی] که در میان مردمی آموزشندیده ،رسولی از خودشان را
برانگیخت که آیاتش را بر آنان بخواند و از پلیدی جهل و شــرک پاکشان
میسازد و به آنان کتاب و دانش توأم با بینش میآموزد .در حالی که قبل از
آن در گمراهی آشکاری بودند.
این آیه که از آن با عنوان «آیه بعثت» یاد میشود ،حاوی نکات مهمی
در ارتباط با بحث مورد نظر این نوشــتار است .ضمیر «هو» برای خداوند
منظور شده است و گویی ،تنها اوست که به تنهایی منشأ هرگونه عمل و
سرنوشتی میتواند باشد .اما خداوند هم تقدیر رسالت خویش را بر عهده
پیامآورانی قرار میدهد که منفردا ً یا به اتفاق ،متعهد به رســاالتی خطیر
هستند .آموزش کتاب و حکمت و تزکیه مردم از جمله عناصر بعثت انبیای
الهی است اما تمام این وظایف ،مرتبط با جمع مردم و با ضمیر «هم» مورد
تاکید قرار گرفته است .به نظر میرسد که آموزش یک نفر یا تربیت جمعی
از نخبگان در این راستا موثر قلمداد نشده است.
ویژگیهایی مانند پایــداری و تالش نیز بنا بر آموزههای قرآنی زمانی
میتوانند در مقام عامل و منشــأ اثر قرار گیرند که در یک چرخه عمل و
ذین آ َم ُنوا ْاصب ُِروا
ارتباط اجتماعی تحقق یابند :آل عمران ،آیه «200یا أَیُّ َها ال َّ َ
َو صاب ُِروا َو راب ُِطوا َو اتَّقُوا َّ
ون» ای ایمانآوردندگان به صورت
اللَ ل َ َعلَّ ُک ْم تُ ْفل ُِح َ
فردی و جمعی پایدار باشید و با یکدیگر ارتباط برقرار کنید و از خدا پروا
کنید؛ بسا که رستگار شوید.
«هدایت» یا «گمراهی» هر جامعــهای در یک فرآیند مردمی تحقق
مییابــد و از همین رو ،تعبیر بینظیر زندهیاد مهندس بازرگان در دادگاه
نظامی دوران شاه را میتوان مورد ارزیابی و یادآوری قرار داد که« :در محیط
استبدادزده خدا پرستیده نمیشود ».به عبارت دیگر ،تا جامعهای آمادگی
و ظرفیت تغییرات بهبودخواهانه را پذیرا نباشد ،نمیتوان به تحقق حقوق و
حاکمیت ملت امیدوار بود.

ناگفته نمانــد که قرآن کریم اگرچه به فرآیند تغییرات
جمعی توصیه میکند اما مشــتمل و محدود بر الگوی
بینش سوسیالیســتی و نافی اثر فرد بر جامعه به طور
مطلق نیســت .اعتبار نهادن به عنصر «هویت فردی» در بسط باور به
«مسئولیت فردی» تجلی پیدا میکند و بنیانی است که به فرد تشخص
و او را منشــأ اثر قرار میدهد .آیه  34سوره اسراء مقرر میدارد که به
پیمان خویش وفا کنید که پیمان موجب مسئولیت است و در آیه 24
سوره زمر میخوانیم که در قیامت ،هرکسی دستاورد عمل خویش را
خواهد دید .آیه  38سوره نجم نیز به صراحت میفرماید که هیچکس بار
گناه دیگری را بر عهده نخواهد گرفت.
تمرکز بر عنصر مســئولیت فردی در عین توجه به لزوم فرآیند جمعی
تغییرات اجتماعی ،موید نــگاه واقعبینانه و راهبردی قرآن کریم و متضمن
ترویج الگوهای مردمی و در عین حال معطوف به عمل فردی اســت .جامعه
امروز ایران با بحرانهای جدی ســاختاری در عرصههای سیاسی ،اقتصادی،
زیســت محیطی ،فرهنگی و ...روبهروست اما مشکل اساسیتر این میتواند
باشد که چرا جامعه ما در مواجهه با ابَربحرانهای جاری ،راهحل یا راهحلهای
متناســب با این معضالت را یا نمییابد و یــا از ظرفیت بهرهگیری از آنها
برخوردار نیست؟
سوال اساســی که در خاتمه این نوشتار مطرح میشود این
است که جامعه امروز ایران از کدام الگوی فوق پیروی میکند؟
پاسخ کوتاه طبیعتا باید به الگوی قرآنی اشاره داشته باشد اما
متاسفانه میدانیم که چنین ادعایی از واقعیت فاصله دارد.
در جامعه امروز ایران ،از یک ســو فردیت شهروندان نفی و حقوق فردی
ایشان نقض میشــود و از سوی دیگر ،روحیه فرصتطلبی ،تکروی و انفراد
فراگیر شــده است .سازمانهای موثر متناســب با نیازهای اجتماعی اعم از
احزاب ،سندیکاها و نهادهای مدنی فعال نیستند و به حاشیه رفتهاند .راهحلها
یا اشتباهی ارائه میشوند و یا معطوف به عمل نیستند .مردم ایران یاد گرفتهاند
که مث ًال برای جبران کاستیهای نظام آموزشی با بهرهگیری از سازوکارهایی
مانند «معلم خصوصی» ،نیاز خود را برطرف کنند و فراموش کردهاند که تا
نظام آموزشی اصالح و کارآمد نشود ،هیچ تاثیر کالن اجتماعی پدید نخواهد
آمد و مشکالت بیشتری بر جای خواهند ماند .از سوی دیگر ،مردم تمکین به
راهحلها را برای خود واجب نمیبینند.
شهر تهران و بســیاری از کالنشهرها به لحاظ آلودگی هوا و مسئله
ترافیک ،در آســتانه یک فاجعه امنیتی قرار دارند اما استفاده از خودروی
شــخصی و تکسرنشــین همچنان ادامه دارد .همه منتظرند که اوضاع
درســت شود بدون آنکه خود ســهمی در فرآیند تغییرات پذیرا شوند.
الگوی مصرف ایرانیان دهها برابر کشــورهای توسعهیافته جهان مسرفانه
عمل میکند .چرا که اوالً ساختار صرفهجویی اجتماعی در الگوی اجتماعی
مصرف نادیده انگاشته شده و دوم آنکه مردم نقش و رسالت و مسئولیتی
در این راستا برای خود قائل نیستند.
شکاف دولت  -ملت و تداوم ساختار استبداد ،در عناصر زیست سیاسی،
اجتماعی و اخالقی اختالالتی ایجاد میکنند و از جمله دالیلی به حســاب
میآیند که تعلق خاطر شــهروندان به حوزه عمومی را تقلیل دادهاند .مردم
ایران ،کرامت ،حقوق و حاکمیت خویش را انکارشده میبینند و خود نیز در
این چرخه معیوب ،مسئولیت و تعهدات خویش را نادیده میگیرند .از همین
رو مبالغه نیست اگر بگوییم که امروز آزادی و توسعه سیاسی از نان شب برای
مردم ایران واجبتر است و علت اصلی مشکالت جامعه ما با داروی آزادی و
حاکمیت ملت شفا خواهد یافت .الگوی ایرانی و اسالمی پیشرفت و توسعه با
توجه بر آموزههای قرآنی و تجربیات و عقل بشری پدید میآید.
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جامعه امروز ایران
با بحرانهای
جدی ساختاری
در عرصههای
سیاسی،
اقتصادی ،زیست
محیطی،فرهنگی
و ...روبهروست اما
مشکلاساسیتر
این میتواند باشد
که چرا جامعه
ما در مواجهه با
ابَربحرانهای
جاری ،راهحل
یا راهحلهای
متناسب با این
معضالت را یا
نمییابد و یا از
ظرفیتبهرهگیری
از آنها برخوردار
نیست؟
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آکــادمـی

سمتوسوی سرنوشت جنگلها با تحریم
نابودی چهارمیلیون هکتار سطح جنگلی در ایران

بـهـانـه

در شرایط جدید کشور با تحریم دیگری روبهرو است ،این فرصت مناسبی است که در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فنی و توسعهای آثار و پیامدهای تحریم بر جنگل و منابع طبیعی
احصا و سنجش شود .چگونگی آن را در این مقاله بخوانید.

فاطمه پاسبان
عضو هیئت علمی موسسه
پژوهشهای برنامهریزی
و اقتصاد کشاورزی

چرا باید خواند:
تحریم بر همه ابعاد
زندگی از اقتصاد
گرفته تا ابعاد دیگر
معیشت انسان اثر
سوء دارد .در این مقاله
اثر تحریم در حوزه
جنگلداری بررسی
شده است.

عالوه بر درختان ،درختچهها ،بوتهها ،پوشش علفی زنده ،پوشش مرده،
حیوانات و میکروارگانیسمهای موجود در جنگل نیز جزئی از اکوسیستم
فعــال و پویای آن هســتند .جنگلها ،بهعنوان یکــی از پیچیدهترین
اکوسیستمهای طبیعی ،اثرات بسیاری بر جوامع انسانی داشته و خواهند
داشــت ،بهطوریکه تخریب آنها میتواند اثرات جبرانناپذیر در زندگی
انسانها داشته باشــد .مهمترین اثرات جنگل از جنبه زیستمحیطی
عبارتاند از )١ :تولید اکســیژن مورد نیاز موجودات زنده )٢ ،تعدیل و
تنظیم درجه حرارت کره زمین )٣ ،تغذیه سفره آبهای زیرزمینی)۴ ،
حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن )۵ ،جذب گازهای آالینده
محیطزیست )۶ ،پناهگاه حیاتوحش.
عالوهبراین ،جنگلها ارزش اقتصادی فراوانی دارند و در برخی کشورها
منبع درآمدزایی بوده و اقتصاد آنها وابسته به جنگل است .ابعاد اقتصادی
جنگل را میتوان در تولید چوب ،بهعنوان ماده اصلی بسیاری از صنایع،
ســوخت ،تولید محصوالت فرعی جنگلی و گیاهان دارویی ،توریســم
ت محیطی و
و صنعت گردشــگری خالصه کرد .بهخاطر اهمیت زیس 
اقتصادی جنگل ،همواره تمامی کشورهای جهان به حفاظت و احیای
آن توجه ویژهای داشتهاند ،اما در چند دهه اخیر ،عوامل متعددی ازجمله
عوامل انسانی و طبیعی ،جنگلها را تخریب کرده است؛ عوامل طبیعی،
باد شدید ،گرمای شدید ،سیالبها ،بارانهای شدید و یخبندانها هستند.
دخالت انســانها از جمله عوامل دیگری است که بر شدت تخریب
جنگلها دامن زده است .عمدهترین فعالیتهای انسانی که به تخریب
و کاهش پتانســیل اراضی و بیثباتی اکولوژیکی آنها منجر شده است،
عبارتاست از :قطع پوشش گیاهی ،بهرهبرداری بیش از پتانسیل منابع
آب و خاک ،چرای مداوم و بیش از ظرفیت ،فعالیتهای کشــاورزی و

نکتههایی که باید بدانید

[ابعاد اقتصادی جنگل را میتوان در تولید چوب ،بهعنوان ماده اصلی بسیاری از صنایع ،سوخت،
تولید محصوالت فرعی جنگلی و گیاهان دارویی ،توریسم و صنعت گردشگری خالصه کرد.
[براساس ارقام مرکز آمار ایران در سال  ١٣٩٢حدود  ٣/١۴میلیون هکتار جنگل و  ۶/٣٢میلیون
هکتار پدیده بیابانی داشتهایم (پدیدههای بیابانی عبارتاند از :کویر ،تپههای ماسهای ،پهنههای
ماسهای ،دقهای رسی ،اراضی شور و نمکزار و اراضی بدون پوشش و بیرونزدگیسنگی).
[براساس آخرین گزارش فائو ،مساحت کل جنگلهای جهان سه میلیارد و  ۴۵۴میلیون هکتار
است که سهم ایران از این میزان تنها ۱۱میلیونو  ۷۴هزار و  ۵۵۴هکتار است.
[برآیند و حاصل این فعل و انفعاالت تحریم کاهش واردات و استفاده بیشتر از منابع جنگلی
داخلی و احتمال افزایش برداشت غیر بهینه و بیش از اندازه را به وجود آورده و انتظار میرود به
تخریب جنگل و منابع طبیعی بینجامد.
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کاربــرد نهادهها و فعالیتهای معدنی ،صنعتی و توســعه شــهری که
بههرصورت باعث تخریب منابع آب و خاک و پوشــش گیاهی میشود.
تخریب جنگلها مترادف با تهدید زیســتمحیطی و اقتصادی است و
دراینمیان بستر طبیعی مناسب برای جذب آالیندهها و خصوصا گازهای
گلخانهای از بین میرود .با توجه به اهمیت جنگلها در همه کشــورها
رویکرد سیاستگذاری و برنامهریزی به سمت احیا ،صیانت و حفاظت از
جنگلها با مشارکت مردم است .در کشور ایران آمار نشان از آن دارد که
حال جنگلها خوب نیست .براساس ارقام مرکز آمار ایران در سال ١٣٩٢
حدود  ٣/١۴میلیون هکتار جنگل و  ۶/٣٢میلیون هکتار پدیده بیابانی
داریم (پدیدههای بیابانی عبارتاند از :کویر ،تپههای ماسهای ،پهنههای
ماســهای ،دقهای رسی ،اراضی شور و نمکزار و اراضی بدون پوشش و
بیرونزدگیســنگی) .در پنج دهه گذشته ،سطح جنگلی ایران از ۱۸
میلیون هکتار به  ۱۴میلیون هکتار رسیده است و چهار میلیون هکتار
جنگلی نابودشده به بیابان تبدیل شده است .برآورد شده ساالنه ۶۳
سطح
ِ
هزار هکتار از جنگلهای زاگرس و شمال ایران نابود شده است .سازمان
خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) اعالم کرده ایران یکی از  ۷۰کشور در
حال توســعه است که پوشش جنگلی کمی دارد و این پوشش جنگلی
اندک ،با سرعتی بیشتر از دیگر نقاط دنیا در حال نابودی است .براساس
آخرین گزارش فائو ،مساحت کل جنگلهای جهان سه میلیارد و ۴۵۴
میلیون هکتار است که سهم ایران از این میزان تنها ۱۱میلیونو  ۷۴هزار
و  ۵۵۴هکتار اســت .آنگونه که فائو اعالم کرده جنگل به نقاطی گفته
میشود که تاج پوشش باالی  ۱۰درصد ،توده جنگلی بیش از نیم هکتار
و درختان و درختچههایی بلندتر از  ۵متر داشته باشد؛ درحالیکه طبق
تعریف ایران که وجود تاج پوششــی پنج درصد به باال را کافی میداند،
ایران صاحب حدود  ۱۴میلیون هکتار جنگل است.
مشاهده ارقام بهصورت مساحت و هکتار در وهله اول زنگ خطری را
به صدا درنمیآورد اما اگر همین اعداد را تقسیم بر جمعیت کل کشور
و سرانه جنگل برای هر فرد را محاسبه کنیم ،با مقایسه با ارقام جهانی،
شرایط نامساعد و هشداردهنده کشــورمان بیشتر در معرض دید قرار
میگیرد .طبق آخرین گزارش فائو ،متوســط سرانه جنگلهای جهان
رقمی معادل  ۶٢/٠هکتار (حدود  ۶۰۰۰متر) است؛ درحالیکه این رقم
برای هر ایرانی هزارو  ۶۰۰متر است .یعنی هر ایرانی حدود چهارهزار و
 ۴٠٠متر کمتر از سرانه جهانی دارد .بهعبارتی  ٢۶درصد سرانه جهانی
جنگل برای یک ایرانی اســت .این به معنی پاالیش کمتر هوا و افزایش
آلودگیهای بیشــتر برای هر ایرانی است .ادامه تخریب جنگلها به هر
علت طبیعی و انسانی باعث ازبینرفتن یکی از مهمترین منابع طبیعی
برای مقابله و کاهش انتشار گازهای گلخانهای است.

مهمترین اثرات جنگل از جنبه زیستمحیطی عبارتاند از )١ :تولید اکسیژن مورد نیاز موجودات زنده )٢ ،تعدیل و
تنظیم درجه حرارت کره زمین )٣ ،تغذیه سفره آبهای زیرزمینی )۴ ،حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن)۵ ،
جذب گازهای آالینده محیطزیست )۶ ،پناهگاه حیاتوحش.

در این شرایط و وضعیت جنگلهای کشور ،عوامل مختلف سیاسی
نیز موجبات تخریب را فراهم میســازند که یکی از آنها تحریم اســت.
کشور ایران بعد از انقالب همواره با تحریمهای مختلفی همراه بوده که در
برخی مقاطع زمانی شدت اثرگذاری این تحریمها بر بخشهای مختلف
اقتصادی متفاوت بوده اســت .به طوری که تحریم سالهای  1387تا
( 1394پذیرش برجــام) از جمله تحریمهایی بوده که اثرگذاری آن بر
توســعه پایدار کشور بیشتر بوده به طوری که آثار و پپامدهای آن برای
آحاد مردم کشور ملموس بود .اینکه یک فعالیت به چه میزان تابآوری
آثار تحریم (به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ) بر خود را دارد بستگی
به میزان آسیبپذیری آن فعالیت دارد .به عبارت دیگر فعالیت مورد نظر
در چه شــرایطی است و به چه میزان ظرفیت و استعداد و قابلیت برای
تحمل تبعات تحریم را دارد .در مطالعات مختلف نشان داده شده است که
تحریم بر قیمتها ،هزینههای تولید ،ارزش پول ملی ،تولید (میزان و نوع
آن) ،سرمایهگذاری ،مصرف ،تجارت ،رفاه ،بهرهوری ،غذای سالم ،حفاظت
و صیانــت از منابع طبیعی ،قدرت خرید واقعی و فقر تاثیرگذار بوده که
همه این مولفهها سهمی در ساخت و ایجاد شاخصهای توسعه پایدار
دارند .در این میان جنگل و منابع طبیعی از جهات مختلف مورد تهدید
قرار میگیرند که مدیریت هوشمندانه برای کاهش اثرات منفی تحریم
بر جنگل و منابع طبیعی را طلب میکند .برای واکاوی اثراث احتمالی
تحریم بر جنگل و منابع طبیعی میتوان به کارکرد و ابعاد اقتصادی آن
برای نمونه اشاره کرد .فائو معتقد است بخش قابل توجهی از مردم جهان
وابسته به محصوالت جنگلی هستند و جنگلها نقش مهمی در امنیت
غذایی ،کاهش فقر و توسعه کشــاورزی پایدار دارند .اطالعات ارائهشده
نشان میدهد حداقل یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون نفر برابر با  ۱۸درصد
جمعیت جهان در خانههای چوبی به ویژه در کشورهای کمترتوسعهیافته
زندگی میکنند ،جایــی که محصوالت جنگلــی باصرفهتر از مصالح
ســاختمانی است .حدود یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون نفر برای گذراندن
معیشتشــان و سه میلیارد نفر برای آشپزی و گرم کردن خانههایشان
به جنگلها وابسته هستند .در سال  2016در حدود  227میلیارد دالر
ارزش صادرات محصوالت جنگلی گزارش شده است که نسبت به سال
 ۲۰۰۰در حدود  57درصد افزایش داشــته اســت .این اطالعات نشان
میدهد که جنگل در تامین چوب و الوار و محصوالت جنگلی و معیشت
افرادی که به این محصوالت به صورت خام و فرآوری و صنایع وابســته
هستند (زنجیره ارزش چوب و محصوالت جنگلی ) نقش و سهم دارد.
در ایران هم اطالعات تجارت محصوالت جنگل و مرتع در سال 1396
نشاندهنده آن است که ایران کشور واردکننده محصوالت جنگل و مرتع
بوده است بهطوریکه میزان واردات جنگل و مرتع به میزان  29/15هزار
تن و صادرات آن به میزان  23/72هزار تن بوده که تراز تجاری آن منفی
و از نظر وزنی برابر با  5/4هزار تن و از نظر ارزشی برابر با  20/95میلیون
دالر بوده است .سال  1396نسبت به سال  1395واردات جنگل و مرتع
از نظر وزنی  40/8درصد و از نظر ارزشــی  25/5درصد افزایش داشــته
است .برای صادرات محصوالت جنگل و مرتع در سال  1396نسبت به
 95از نظر وزنی  77/7درصد و از نظر ارزشی  26/6درصد افزایش نشان
میدهد .افزایش واردات محصوالت جنگل و مرتع به معنای اتکای بیشتر
به خارج است .سهم جنگل و مرتع در سبد وارداتی بخش کشاورزی از
نظر وزنی در حدود  0/15درصد و از نظر ارزشــی در حدود  0/4درصد
است .در سبد صادراتی بخش کشاورزی از نظر وزنی  0/4درصد و ارزشی
1/1درصد است (وزارت جهاد کشاورزی ،معاونت برنامهریزی و اقتصادی،
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات ،صادرات و واردات کاالهای کشاورزی،

انتشار اردیبهشت .)97
بنابراین اطالعات نشان میدهد کشور ما برای تامین تقاضای داخلی
محصوالت جنگلی و مرتعی نیاز به واردات دارد .حال در شرایط تحریمی
که تبادل پول با محدودیت و مشــکل روبهرو است (مبادالت بانکی) و
واردات محصوالت مورد نیاز مرتبط با جنگل و مرتع با مشــکل روبهرو
شده و از طرفی دیگر نرخ ارز هم به شدت افزایش یافته و قیمت واردات
این محصوالت افزایش مییابد و تقاضا برای آن کاهش مییابد .برآیند و
حاصل این فعل و انفعاالت تحریم کاهش واردات و استفاده بیشتر از منابع
جنگلی داخلی و احتمال افزایش برداشت غیر بهینه و بیش از اندازه را به
وجود آورده و انتظار میرود به تخریب جنگل و منابع طبیعی بینجامد.
از طرف دیگر با افزایش نرخ ارز ،قاچاق محصوالت جنگلی افزایش یافته
و به دلیل سودآوری آن احتمال تخریب جنگل و منابع طبیعی افزایش
پیدا میکند .این شرایط لزوم سیاستگذاری و برنامهریزی مناسب را برای
جلوگیری از آثار نامطلوب تحریم بر جنگل و منابع طبیعی طلب میکند.
از طرف دیگر مطالعات نشــان میدهد که نقش اقتصادي جنگل
در معيشــت خانوارهاي روستايي قابل توجه است .در مطالعهای نقش
اقتصادي جنگل در معيشت خانوارهاي روستايي در زاگرس شمالي مورد
بررسی قرار گرفته و نتایج نشان میدهد که درآمد حاصل از بهرهبرداري
از محصوالت غير الواري جنگل که سومين راهبرد معيشتي است ،حدود
 12.3درصد درآمد خالص ســاليانه خانوارها را تشکيل ميدهد و اين
ميزان بيشتر از ساير منابع درآمدي نظير کشاورزي ،باغداري و دامداري
ســنتي بوده است (خسروی و همکاران .)1393 ،نتايج مطالعه ديگري
در گناوه از توابع شهرستان گچساران در زاگرس جنوبي نشان ميدهد
کــه درآمد ناخالص نقدي حاصل از جنگل حدود  33درصد کل درآمد
نقدي خانوار را تشکيل ميداد (صالحی و همکاران  .)2010 ،در این میان
تحریمهاپیامدهایمنفیناخواستهبرایمعیشتخانوارهایجنگلنشین
به دلیل کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید واقعی مردم) داشته
است .به عبارتی دیگر انتظار میرود تحریمها باعث افزایش فقر شود .این
کاهش درآمد و افزایش فقر منجر به برداشت بیشتر محصوالت جنگی و
مرتعی میشود ،چرای بیرویه و استفاده از چوب درختان برای مصارف
مختلف نمودی از این برداشتهای غیراصولی است.
در کنار این آثار احتمالی ،زنجیره ارزش محصوالت جنگلی و مرتعی
و همه بازیگرانی که در زنجیره مشــغول به فعالیت هستند ،با تحریم و
کاهش سطح فعالیت و درآمد ،متضرر میشوند و این انتظار میرود که
کســب و کارهای مرتبط با رکود و تعطیلی مواجه شوند که خود به دو
مشکل اساسی کشور یعنی رکود و بیکاری دامن میزند .
اینکه با چه مدیریت هوشمندی میتوان ضمن پایداری فعالیتهای
زنجیره ارزش محصوالت جنگلی و مرتعی در راستای توسعه پایدار در
شــرایط تحریمی و نوسانات نرخ ارز از جنگل و منابع طبیعی حفاظت
و صیانت کرد ،نیازمند مطالعات مختلف و ارائه راهکارهای کارشناسی
علمی است .متاسفانه با اینکه کشور ما با تحریمهای مختلفی روبهرو شده
اما در مورد آسیبشناسی و مطالعه عمیق و علمی در خصوص واکاوی
آثار و پیامدهای آن و سنجش اثرات اقتصادی ،اجتماعی و توسعهای آن
کار زیادی در داخل کشور صورت نگرفته است و هر گونه سیاستگذاری
بــدون تحقیق و مطالعه و رجوع به پیامدهای تجربه گذشــته ،کارآمد
نخواهد بود .در حال حاضر که کشــور با تحریم جدید روبهرو است این
فرصت مناســبی اســت که در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فنی
و توســعهای آثار و پیامدهای تحریم بر جنگل و منابع طبیعی احصا و
سنجش شود.
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آکــادمـی

ماهیت درحال تغییر کار و سرمایه
بانک جهانی درباره تفاوت آموزش و یادگیری چه میگوید؟

بـهـانـه

بانک جهانی ساالنه در گزارش مربوط به سال  2018به تفاوت بین آموزش و یادگیری میپردازد و در آن تشریح شده که بین آموزش رسمی و یادگیری تفاوت زیادی وجود دارد .در
این مقاله تبیین و وضعیت ایران را در این شاخصها بخوانید.

بانک جهانی ساالنه گزارشی را با عنوان گزارش توسعه جهان منتشر
میکند که در این گزارشها اغلب موضوعاتی تازه و جریانساز را مطرح
میکند .گزارش مربوط به سال  2018به تفاوت بین آموزش و یادگیری
اختصاص داشــت و در آن تشریح شــده بود که بین آموزش رسمی و
یادگیری تفاوت زیادی وجود دارد .چه بســا کشورهایی وجود دارند که
نیروی کار در آنها برای ســالیان متمادی به آموزش مشغول بوده اما
یادگیری در آن چنان پایین بوده است که در عمل این سالهای متمادی
آموزش را کمثمر ساخته اســت .گزارش سال  2019توسعه جهان به
«ماهیت متغیر کار» 1اختصاص یافته اســت .در این گزارش نشان داده
شده است که به واسطه تغییرات عظیم تکنولوژیک به خصوص با توجه
به تغییراتی که از آن به انقالب صنعتی چهارم یاد میشود ،ماهیت کار
چگونه تغییر مییابد و در نتیجه باقیماندن در بازار کار و در اختیار داشتن
مشاغل پردرآمدی که در این جهان در حال تغییر باقی مانده یا به وجود
خواهند آمد ،مستلزم در اختیار داشتن چه نوع تواناییهایی هستند .در
این بین توجه به مقوله ســرمایه انسانی میتواند مورد توجه قرار گیرد.
چرا که در آینده بازارها به شــکل روزافزونی متقاضی کارکنانی با سطح
3
باالتر سرمایه انسانی ،به خصوص مهارتهای شناختی 2و رفتار اجتماعی
پیشرفته هستند .برای مثال ،در کشور ویتنام ،کارکنانی که قادر به انجام

جواد عرب یارمحمدی
پژوهشگر اقتصادی

چرا باید خواند:
اگر به موضوع کار و
ماهیت نیروی انسانی
و نحوه آموزش آن
عالقهمندهستید،
خواندن این مقاله به شما
توصیه میشود.

کارهای تحلیلی غیرتکراری هستند 25 ،درصد بیشتر از کارکنانی که از
عهده این کارها برنمیآیند ،درآمد کسب میکنند .در چنین شرایطی
افراد با بهبود مهارتها ،سالمت ،دانش و تابآوری خود  -سرمایه انسانی
خود -میتوانند کاراتر ،منعطفتر و خالقتر باشند .و بدین ترتیب با تحول
ِ
ماهیت کار در نتیجة تغییراتِ فناورانة سریع ،اهمیت سرمایهگذاری در
در
سرمایه انسانی بیشتر و بیشتر میشود.
اما در جهان امروز شکافهای قابل توجهی بین اقشار مختلف وجود
دارد و نابرابری در سرمایهگذاری در سرمایه انسانی بسیار گسترده است.
این شکاف در عملکرد مناطق مختلف جهان به معنای آن است که جهان
به شکل ضعیفی آماده تحوالتی باشد که در پیش رو قرار دارد و در آینده
انتظار ما را میکشد .اکنون کودکان در بسیاری از کشورها برای آموزش
در مدارس با دشــواری مواجه هســتند .تقریباً یکچهارم کودکان در
سرتاسر جهان از رشد محروم شدهاند و این امر باعث شده تا آنها به دلیل
توسعه شناختی پایین ،آسیبپذیر شوند و قدرت یادگیری آنها تضعیف
و محدود شــود .در عین حال ،نیمی از جمعیت جهان تحت پوشــش
خدمات بهداشتی اولیه قرار ندارند و  80درصد افراد فقیر در کشورهای با
درآمد پایین فاقد دسترسی به شبکه تأمین اجتماعی هستند.
اما با وجود افزایش روزافزون اهمیت سرمایهگذاری در سرمایه انسانی
نسبت کودکان زیر 5
سالی که از رشد باز
نماندهاند

حد پایین

مقدار

حد باال

355

4.9

0.78

0.59

0.38

0.39

0.4

5.8

0.83

0.62

0.43

0.44

0.45

0.92

0.93

0.57

0.59

0.61

0.78

0.38

0.4

0.41

0.83

0.84

0.85

0.39

0.4
0.6

کشور

احتمال زند هماندن
تا  5سال

افغانستان

0.93

8.6

هند

0.96

10.2

355

ایران

0.99

11.7

432

8.1

عراق

0.97

6.9

363

4

0.84

ژاپن

1

13.6

563

12.3

0.94

0.93

پاکستان

0.93

8.8

339

4.8

0.84

0.55

0.37

عربستان سعودی

0.99

12.4

407

8.1

0.91

-

0.57

0.58

ترکیه

0.99

12.1

459

8.9

0.9

0.9

0.61

0.63

0.64

امارات متحده عربی

0.99

13.1

451

9.5

0.93

-

0.64

0.66

0.67

آمریکا

0.99

13.3

523

11.1

0.9

0.98

0.75

0.76

0.77
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نتایج یادگیری
سالهای تحصیل
گسازی شده
هماهن 
مورد انتظار

سالهای تحصیل
تعدیل شده با
آموزش

نرخ بقا
بزرگساالن

شاخص سرمایه انسانی
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از آنجا که زمانی طوالنی برای آنکه منافع اقتصادی سرمایهگذاری در سرمایه انسانی به دست آید زمان الزم است ،انگیزههای
سیاسی برای سرمایهگذاری در سرمایه انسانی معمو ً
ال وجود ندارند .پروژه سرمایه انسانی ،به دنبال آن است که نهتنها این انگیزهها
بلکه راهنماهای سیاستی را برای سرمایهگذاری بیشتر و بهتر در سرمایه انسانی ،ایجاد کند.

و علیرغم آنکه ســرمایه انســانی عامل اصلی رشد پایدار و کاهش فقر
محسوب میشود ،دولتها به دالیل متعدد از زیر بار سرمایهگذاری در
سرمایه انسانی و یا تسهیل این موضوع شانه خالی میکنند .این موضوع
اساســاً به این دلیل اســت که مدت زیادی به طول میانجامد تا منافع
سرمایهگذاری در سرمایه انسانی عینیت پیدا کند .ساختن جادهها و پلها
میتواند به سرعت به منافع اقتصادی و شاید حتی مهمتر از آن به منافع
سیاسی منجر شود .اما سرمایهگذاری در سرمایه انسانی کودکان ،مادام
که آنها بزرگ و به نیروی کار ملحق نشــوند ،بازده اقتصادی به دست
نخواهد داد.
در نتیجه اغلب کشــورها در سرمایه انســانی کمتر سرمایهگذاری
میکنند و در نتیجه فرصت ایجاد یک چرخه خوشفرجام بین سرمایه
انسانی و سرمایه فیزیکی را که با رشد اقتصادی و کاهش فقر همراه است
از دست میدهند.
بانک جهانی با توجه به وظایفی که برای آن تعیین شده است و در
راســتای اهداف خود به دنبال آن بوده است که اهمیت سرمایه انسانی
را بیشتر بشناساند .این نهاد بینالمللی شاخصی را برای سرمایه انسانی
طراحی و ارائه کرده است که به مدد آن بتواند حساسیت مردم کشورها
نسبت به سرمایه انســانی را برانگیزد و بهبود سرمایه انسانی را به یک
مطالبه در کشــورهای مختلف به خصوص کشورهای در حال توسعه
تبدیل کند .از طرفی با طراحی شــاخص مزبور این امکان را در اختیار
سیاستورزان قرار میدهد تا بتوانند مستند به بهبودی که در شاخص
سرمایه انسانی ایجاد میکنند از عملکرد خود دفاع کنند و به این ترتیب
انگیزه سیاسی الزم برای مشارکت در تقویت سرمایه انسانی را در اختیار
ایشان قرار دهد.
این شــاخص که سرمایه انسانی نسل بعد را اندازهگیری میکند ،به
صورت حجم سرمایه انسانی تعریف میشود که انتظار میرود یک کودک
ِ
ضعیف
آموزش
در هنگام تولد ،با توجه به مخاطرات معطوف به بهداشت و
ِ
کنونی موجود در کشــوری که کودک در آن زندگی میکند ،به دست
ِ
بیاورد .شاخص سرمایه انسانی دارای سه مؤلفه است:
بقا .4این مؤلفه منعکسکننده این واقعیت است که کودکی که امروز
متولد میشود باید تا زمانی که فرآیند انباشت سرمایه انسانی از طریق
آموزش رسمی بتواند آغاز شود ،زنده بماند .مؤلفه بقا به وسیله نرخ مرگ
و میر کودکان زیر  5سال اندازهگیری میشود.
سالهای تحصیل مورد انتظار تعدیلشــده با یادگیری .5اطالعات
مربوط به کمیت تحصیل مورد انتظار یک کودک تا ســن  18سالگی
با معیاری برای کیفیت آموزش ترکیب شــده است .این معیا ِر کیفیت
از این قرار اســت که مبتنی بر عملکرد نســبی آزمونهای بینالمللی
دســتاوردهای دانشآموزان ،بررسی میشود که کودکان چه میزان در
مدرسه یادگرفتهاند .این ترکیب سالهای تحصیل مورد انتظار تعدیلشده
با یادگیری را شکل میدهد .با تعدیل انجامشده به منظور ملحوظ داشتن
کیفیت ،این مؤلفه منعکسکننده این حقیقت است که کودکان در برخی
کشورها بســیار کمتر از کودکان سایر کشورها فرامیگیرند ،حال آنکه
مدت مشابهی را در مدرسه سپری کردهاند.
بهداشت .6این مؤلفه دو شاخص را برای وضعیت کلی محیط بهداشتی
یک کشور مورد توجه قرار میدهد )1 :نرخ بازماندن از رشد کودکان زیر
 5سال؛ و  )2نرخ بقای بزرگساالن ،که به صورت نسبت افراد  15ساله
و بیشتری که تا سن  60سالگی زنده میمانند ،تعریف میشود .نخستین
شاخص ،منعکسکننده محیط بهداشتی اســت که در دوره کودکی،
طفولیت و پیش از تولد تجربه میشود .شاخص دوم منعکسکننده طیف

پیامدهای بهداشــتی است که کودکی که امروز متولد میشود ،بعدا ً به
عنوان یک بزرگسال تجربه خواهد کرد.
مؤلفههای آموزش و بهداشــت مربوط به شاخص ،به گونهای با هم
ترکیب میشــوند که تأثیر آنها بر کارایی کارگران را مبتنی بر شواهد
برگرفته از مطالعات تجربی دقیق اقتصاد خرد ،منعکس کند .شاخصی که
حاصل میشود ،در طیفی بین صفر و یک قرار میگیرد .کشوری که در
آن کودکی که امروز متولد میشود میتواند انتظار دستیابی به بهداشت
کامل (بازماندن از رشــد وجود نداشته باشد و  100درصد بزرگساالن
تا  60ســال زنده بمانند) و پتانســیل آموزش کامل ( 14سال تحصیل
با کیفیت باال تا ســن  18ســال) را داشته باشــد ،مقدار امتیار  1را در
این شاخص میگیرد .بنابراین امتیازی معادل  0.70نشان میدهد که
بهرهوریِ کاریِ آینده کودکی که امروز متولد میشود به میزان  30درصد
پایینتر از چیزی اســت که با آموزش و بهداشت کامل میتواند باشد.
به واسطه آنکه بنیانهای تئوریک شــاخص سرمایه انسانی در ادبیات
حســابداری توسعه قرار دارد ،این شــاخص با تغییرات واقعی در مقدار
درآمدی که یک کشور میتواند در بلندمدت ایجاد کند نیز مرتبط است.
اگر یک کشور امتیازی معادل  0.50داشته باشد ،آنگاه اگر کشور به سطح
آموزش و بهداشت کامل برسد ،تولید ناخالص داخلی به ازای هر کارگر
آن میتواند در باالترین مقدار ،دو برابر شــود .شاخص ،با توجه به واحد
آن ،میتواند رابطه روشنی با سناریوهای رشد اقتصادی و درآمد سرانه
در آینده داشته باشــد .تصور کنید سناریوی وضع موجود که در آنها
سالهای انتظاری تحصیل تعدیلشده با کیفیت و سطح سالمت معادل
آنچه در شاخص ،اندازهگیری شد ،تا آینده پابرجا بماند .در طول زمان،
افراد جدید با ســامت و آموزش وضع موجود وارد بازار کار و جانشین
عناصر نیروی کار میشــوند تا وقتی که در نهایت کل نیروی کار آینده
دارای سطح تحصیل تعدیلشده با کیفیت و بهداشتی معادل آنچه باشند
که در شــاخص سرمایه انسانی اندازهگیری شــد .در این شرایط امکان
مقایسه این سناریو با سناریویی که در آن کل نیروی کار آینده از آموزش
و بهداشت کامل بهره میبرند به وجود خواهد آمد.
در بلندمدت ،تولید ناخالص داخلی سرانه در این سناریو از دو کانال
باالتر از ســناریوی وضع موجود خواهد بود :اثرات مســتقیم بهرهوری
باالتر نیروی کار و اثرات غیرمستقیمی که منعکسکننده سرمایهگذاری
بیشتر در سرمایه فیزیکی است که به واسطه در اختیار داشتن کارکنانی

شاخصسرمایه
انسانی برآوردهایی
تقریبی از اینکه
چگونهسطح
آموزش و بهداشت
جاری بهرهوری
نیروی کار آینده
را شکل میدهد به
دست میدهد اما این
شاخص اندازهگیری
دقیقی برای
رتبهبندی که بتواند
بین تفاوتهای
کوچک بین کشورها
تمایز قائل شود ارائه
نمیدهد

نکتههایی که باید بدانید
[هنوز شکافهای قابل توجهی در سرمایه انسانی در میان کشورهای مختلف جهان وجود
دارد .این شکافها  -در برآیندهای بهداشتی و آموزشی اندک نمود مییابد -به بهرهوری آینده
تپذیری آتی اقتصادها آسیب میرساند.
کارکنان و رقاب 
[در جهان امروز شکافهای قابل توجهی بین اقشار مختلف وجود دارد و نابرابری در
سرمایهگذاری در سرمایه انسانی بسیار گسترده است .این شکاف در عملکرد مناطق مختلف
جهان به معنای آن است که جهان به شکل ضعیفی آماده تحوالتی باشد که در پیش رو قرار دارد
و در آینده انتظار ما را میکشد.
[تقریب ًا یکچهارم کودکان در سرتاسر جهان از رشد محروم شدهاند و این امر باعث شده تا
آنها به دلیل توسعه شناختی پایین ،آسیبپذیر شوند و قدرت یادگیری آنها تضعیف و محدود
شود.
[شاخص سرمایه انسانی دارای سه مؤلفه است :بقا ،سالهای تحصیل مورد انتظار تعدیلشده با
یادگیری و بهداشت.
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آکــادمـی

نیمیازجمعیت
جهانتحت
پوشش خدمات
بهداشتی اولیه
قرار ندارند و 80
درصد افراد فقیر
در کشورهای با
درآمد پایین فاقد
دسترسی بهشبکه
تأمیناجتماعی
هستند

بهرهورتر ایجاد شده است .با ترکیب این دو اثر ،کشوری که دارای امتیاز
 xدر شاخص سرمایه انسانی است ،در بلندمدت با حفظ شرایط موجود
تولید ناخالص داخلی سرانهای خواهد داشت که تنها  xدرصد آ ن مقداری
است که در شرایط بهداشت و آموزش کامل میتوانست باشد .برای مثال،
کشوری با شاخص سرمایه انسانی در بلندمدت چنانچه شهروندان آن
از سالمت و آموزش کامل بهرهمند شود میتواند  2برابر سناریوی حفظ
وضع موجود ،درآمد ســرانه داشته باشد .ترجمان این موضوع در زمینه
متوسط نرخهای رشد ساالنه ،بستگی به دوره زمانی دارد .اگر  50سال -
یا به عبارتی  2نسل -زمان الزم باشد تا این سناریوها محقق شود ،آنگاه
دو برابر شدن درآمد سرانه آینده نسبت به وضع موجود ،به معنای رشد
تقریباً  1.4واحد درصدی بیشتر در هر سال است.
بانک جهانی تنها به معرفی شاخص سرمایه انسانی بسنده نکرده
و میزان آن را مبتنی بر شــاخصهای معرفیشده قبلی برای 157
کشور جهان محاسبه کرده است .جدول گزارش وضعیت ایران را در
مقایسه با چند کشور منتخب به نمایش گذاشته است .کشورهای
گکنگ
ســنگاپور ( ،)0/88کره جنوبــی ( ،)0/84ژاپن ( ،)0/84هن 
( )0/82و فنالند ( )0/81باالترین امتیاز در شاخص سرمایه انسانی،
و رتبههای اول تا پنجم در رتبهبندی کشــورها را به خود اختصاص
دادهاند .در ســوی مقابل چاد ( ،)0/29سودان جنوبی ( )0/3و نیجر
( )0/32ضعیفتریــن امتیاز را در این شــاخص به خود اختصاص
دادهاند .جمهوری اسالمی ایران با مقدار  0/59برای شاخص در سال
 ،2018رتبه  71ام و پایینتر از کشورهایی چون عربستان سعودی،
قرقیزستان ،کویت ،اردن و کرانه باختری قرار دارد.
مقدار  0/59امتیاز ایران در این شاخص حکایت از آن دارد که کودکی
که امروز (در سال  )2018در ایران متولد میشود ،با وضع فعلی آموزشی
و بهداشتی موجود در کشــور به میزان  59درصد فردی که در شرایط

بهداشتی و آموزشــی کامل متولد خواهد شد بهرهوری دارد .به عبارت
دیگر نیروی کار نســل بعد تنها به اندازه  0/59بهرهوری دارند .این امر
گذشته از آنکه وضعیت کنونی کشور به لحاظ چگونگی انباشت سرمایه
انسانی را نشان میدهد ،این نوید را میدهد که با اصالح نظام آموزشی و
بهداشت و سالمت در کشور میتوان انتظار داشت که با بهبود بهرهوری
نیروی کار ،فرآیند رشــد اقتصادی کشور شتاب گیرد و امکان گذار به
توسعه راحتتر فراهم شود.
همانگونه که ماهیت کار تغییر میکند ،سرمایه انسانی نیز مهمتر
میشود .هنوز شــکافهای قابل توجهی در ســرمایه انسانی در میان
کشــورهای مختلف جهان وجود دارد .این شــکافها  -در برآیندهای
بهداشتی و آموزشــی اندک نمود مییابد -به بهرهوری آینده کارکنان
و رقابتپذیری آتی اقتصادها آســیب میرساند .برای رسیدگی به این
مشکالت دولتها باید به دنبال راه چاره باشند .با وجود این ،از آنجا که
زمانی طوالنی برای آنکه منافع اقتصادی سرمایهگذاری در سرمایه انسانی
به دست آید الزم است ،انگیزههای سیاسی برای سرمایهگذاری در سرمایه
انسانی معموالً وجود ندارند .پروژه سرمایه انسانی ،به دنبال آن است که
نهتنها این انگیزهها بلکه راهنماهای سیاستی را برای سرمایهگذاری بیشتر
و بهتر در سرمایه انسانی ،ایجاد کند.
پینوشتها:

1. Changing Nature of Work
2. cognitive
3. sociobehavioral
4. Survival

5. Expected years of learning-adjusted school
6. Health

محدودیتهای شاخص سرمایه انسانی
به مانند تمام کارهای بین کشوری ،شاخص سرمایه انسانی نیز دارای محدودیتهایی
اســت .مؤلفههای شاخص سرمایه انسانی نظیر بازماندن از رشد و نمرات آزمونها به
صورت غیرمتناوب و تنها در میان برخی کشورها وجود دارد و در مورد برخی کشورها
نیز به طور کلی وجود ندارد .دادههای مربوط به نمرات آزمونها از برنامههای آزمونی
بینالمللی متفاوتی جمعآوری شدهاند که الزم است به واحدهای یکسان تبدیل شوند
و البته در این بین ســن آزموندهندگان و موضوعاتی که برنامههای آزمونی پوشش
میدهند هم متفاوت بوده است .عالوه بر این ،نمرات امتحانی ممکن است به طور دقیق
کیفیت کل نظام آموزشی در یک کشور را منعکس نسازد ،به خصوص به واسطه این
دلیل که آزموندهندگان لزوماً نماینده تمام جمعیت دانشآموزان نیستند .معیارهای
قابل اعتماد در مورد کیفیت آموزش عالی هنوز وجود ندارد ،در حالی که اهمیت آموزش
جهان به سرعت در حال تغییر بیشتر است .دادههای مربوط
عالی برای سرمایه انسانی در
ِ
به نرخهای نامنویســی که برای برآورد سالهای انتظاری تحصیل مورد نیاز هستند،
دارای شکافاند و با تأخیرهای قابل توجهی منتشر میشوند .همچنین مهارتهای رفتار
اجتماعی به صورت صریح در نظر گرفته نمیشوند .نرخهای بقا (زندهماندن) کودکان و
بزرگساالن در کشورهایی که ثبت آمارهای حیات در آنها کامل نیست یا اص ً
ال وجود
ندارد ،به شکلی نادقیق برآورد شده است.
یکی از اهداف شاخص سرمایه انسانی جلب توجه به این کمبودهای اطالعاتی است
تا اقدامات برای حل این مشکل را برانگیزاند .بهبود اطالعات زمانبر است .به طور موقت

40

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد ،بهمن 1397

و با در نظر داشتن محدودیتهای مذکور ،شاخص سرمایه انسانی باید با در نظر داشتن
مالحظاتی تفسیر شود .شاخص سرمایه انسانی برآوردهایی تقریبی از اینکه چگونه سطح
آموزش و بهداشت جاری بهرهوری نیروی کار آینده را شکل میدهد به دست میدهد
اما این شاخص اندازهگیری دقیقی را برای رتبهبندی که بتواند بین تفاوتهای کوچک
بین کشورها تمایز قائل شود ارائه نمیدهد .طبیعتاً از آنجا که شاخص سرمایه انسانی
نتایج و برآیندها را در نظر میگیرد ،فهرست اقدامی برای اقدامات سیاستی نیست و انواع
مناسب و میزان مداخله به منظور ایجاد سرمایه انسانی در کشورهای مختلف متفاوت
خواهد بود .هرچند شــاخص سرمایه انسانی آموزش و بهداشت را به صورت یک معیار
واحد ترکیب میکند ،اما این شاخص ابزار بسیار ضعیفی در زمینه مداخالت سیاستی در
این حوزهها است که از منظر هزینه کارا باشد .چنین مداخالتی باید به صورت جایگزین
بر اساس تحلیلهای هزینه -فایده و ارزیابی اثر برنامههای مشخص بررسی شوند .از آنجا
که شاخص سرمایه انسانی برآوردهای مشترکی از بازگشتهای اقتصادی سرمایهگذاری
در آموزش و بهداشت را برای همه کشورها در نظر میگیرد ،شاخص سرمایه انسانی قادر
به ملحوظ کردن تفاوتهای کشوری در این خصوص که کشورها تا چه میزان میتوانند
ســرمایه انسانیای را که در اختیار دارند به شکلی کارا به کار بگیرند ،نیست .سرانجام،
شاخص سرمایه انسانی نه معیاری برای سنجش رفاه است و نه چکیدهای از میزان واقعی
بهداشت و آموزش ،بلکه این شاخص به طور ساده معیاری از سهم برآیندهای بهداشتی
و آموزشی جاری از بهرهوری نیروی کار آینده است.

 ...............................آینده ما ...............................
خط قرمز

تحوالت نرخ تورم در ماههای گذشته ،خط فقر را باالتر برد
آرامش 4ســاله بازارهای پولی و مالی از پاییز سال گذشته بر هم خورد و موج
بیثباتی اقتصــاد ایران را فراگرفت .اولین تبعات ناآرامی بر بازار کاالها نمایان
شد و شتاب رشد قیمتها را تقویت کرد .دستاورد 4ساله دولت در کنترل نرخ
تورم از دست رفت .با افزایش نرخ تورم و تثبیت درآمد اکثر خانوارهای ایرانی،
خط فقر با ســرعت باال رفت و تعداد بیشتری را به زیر کشید .نرخ تورم و خط
فقر تغییرات بزرگــی را در مدتی کوتاه تجربه کردهاند .در این مدت اما امکان
تطبیق برای طبقات متوسط و پایینتر از متوسط فراهم نشد و فشار خط فقر را
دهکهای میانی نیز بر گرده خود احساس کردند.

عکس :رضا معطریان

آینده ما

بربادرفته

دستاورد کنترل نرخ تورم که مایه فخر دولت بود با جهش نرخ ارز ،از دست رفت
رئیسجمهــوری و معــاون اول او در دوره نخســت دولت تدبیر و
محمدعدلی
امید ،ســخنرانیهای اقتصادی خود را بدون آنکه یادی از مردمیترین
دبیر بخش آینده ما
شــاخص اقتصاد بکنند ،به پایان نمیرساندند .حسن روحانی و اسحاق
جهانگیری از تکرقمی شدن نرخ تورم و ماندگاری طوالنی آن نسبت به
چرا باید خواند:
تجربههای قبلی کنترل تورم در سالهای پس از انقالب ،یاد میکردند و
نرخ تورم در ماههای
این دستاورد دولت یازدهم را پاس میداشتند .منتقدان دولت نیز راهی
گذشته با تحوالت نرخ
جز کرنش در برابر سقوط تاریخی نرخ تورم در کوتاهترین زمان ممکن پس
ارز ،دچار تغییر شده و
از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نداشتند.
با سرعت پیش میرود.
اثرگذارترین شــاخص بر زندگی مردم با سرعت باالیی سقوط کرده
افزایش شاخص
بود و افســار آن به دست دولتمردان افتاده بود .نرخ  36درصدی تورم در
قیمتهانیزخطفقر
میانه سال  92خیلی زود پایین آمد و در سال  93به حدود  15درصد و
را باال برده است .برای
در سال  95به محدوده زیر  10درصد رسید .ماندگاری شاخص تورم در
دریافت تصویر دقیق
محدوده تکرقمی طی دو سال ،نشان داد که اقتصاد ایران ظرفیت تجربه
از شاخصهای تورم و
تورمهای پایینتر از  10درصد را دارد.
خط فقر ،این صفحات
اقتصاد ایران داشت به تورم تکرقمی عادت میکرد که طوفان نرخ ارز
را بخوانید.
وزیدن گرفت و هرآنچه را طی  4ســال به دست آمده بود بر باد داد .نرخ
ارز در فاصله زمانی چند ماه یعنی از آذر سال  1396تا مهر سال  1397به
 4برابر رسید و بالفاصله شتاب رشد قیمتها را تقویت کرد .نرخ تورم به
____________________________________________________________
طی ٣
واسطه تحوالت نرخ ارز ،تحریک شد و به باالی  10درصد صعود کرد.
نرخ تورم ماهیانه
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مقایسه تورم در ایران با کشورهای جهانی
عنوان

2012

2013

2014

2015

2016

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
29.26ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ
27.2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ
ایرانﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ
ﺷﺪﯾﺪ
ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ8.57 ،
12.71
17.22
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶاقتصاد
تورم
ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ
جهانﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮﻝ 5ﺳﺎﻝ
در ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺭﺍ
14
1
5
2
رتبه ایران
ﺍﺳﺖ.
ﺩﺍﺷﺘﻪ
1.614
1.59
2.76
2.78
2.85
میانگین تورم جهانی
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2.5
2
1.5

چند ماه این شاهص به  20درصد نزدیک شد و پیشبینیها از ماندگاری
تورم باالی  20درصد در سال آینده حکایت دارد .برآورد کارشناسی مرکز
پژوهشهای مجلس نشان میدهد که افزایش  100درصدی نرخ ارز به
رشد  10درصدی نرخ تورم میانجامد .دولت سعی کرده است که نرخ ارز
مربــوط به بخش تامین کاالهای ضرری را بر روی  4200تومان تثبیت
کند و نرخ تمامشده واردات کاالهای دیگر و تولید را با دالر  8هزار تومانی
سامانه نیما هماهنگ سازد تا افزایش نرخ ارز تحمیلی بر قیمت تمامشده
کاالهای مورد نیاز بیش از  100درصد نشود.
JJآخرین شاخص
بانک مرکزی از اعالم نرخ تورم در آذر سال جاری منصرف شد و مرکز
آمار تنها نهاد آماری در این زمینه بود .بر اساس گزارش مرکز آمار ایران،
نرخ تورم به  18درصد رسیده است که حدود دو برابر بیشتر از مدت مشابه
سال گذشته است .در این ماه نرخ تورم ماهانه  2.6درصد ثبت شده است
که البته نســبت به تورم آبانماه تغییری نداشته است .نرخ تورم ماهانه
که یکدوازدهم نرخ تورم ســاالنه به حساب میآید ،در ماههای گذشته
رقمهای باالیی را تجربه کرده است.
JJاوجگیری یک شاخص
نرخ تورم ماهانه در ادامه روند افزایشی خود که از بهار آغاز شده بود،
در فصل تابستان  1397به ارقام کمسابقه  5.5درصد برای مردادماه و 6.1
درصد در شهریورماه رسیده است .بر این اساس نرخ تورم نقطهبهنقطه در
شهریورماه به  31.4درصد رسید و در آذر تا  37.4درصد پیش رفت .دولت
تدبیر و امید که موفق شده بود با نظمدهی به بازار پولی و مالی کشور به
کنترل تورم دســت بزند ،از همان ناحیه دچار چالش شد و بار دیگر نرخ
تورم پرواز کرد .مرکز پژوشهای مجلس در گزارشی اعالم کرده است که
دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاهمدت بر تورم تأثیرگذار بودهاند .در میان
عوامل بلندمدت ،رشد نقدینگی مهمترین عاملی است که باعث افزایش
تورم شده و در میان عوامل کوتاهمدت نیز نرخ ارز مهمترین عامل افزایش
نرخ تورم شناخته میشود.
بر اساس این پژوهش ،طی سالهای  1393تا  1396نرخ تورم از رشد
نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است .طی سالهای 1358
تا  1392نقدینگی به طور متوســط سالیانه  25.27درصد رشد داشته و
در این مدت نرخ تورم به طور متوسط سالیانه  19.96درصد بوده است.
این در حالی اســت که طی سالهای  1393تا  1396نقدینگی به طور
متوسط سالیانه  24.41درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط
سالیانه  11.53درصد بوده است .طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس،
باال بودن نرخ سود بانکی حقیقی و افزایش سهم شبهپول از نقدینگی طی
این سالها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله
گرفتن تورم از رشــد نقدینگی بوده است .اما از اسفندماه روند افزایشی
سرعت گردش پول شروع شد و در سال جاری ادامه یافت .سهم شبهپول
از رشــد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرد و در تیرماه به

تورمهای باال در اقتصاد ایران ،با ایجاد نااطمینانی در کشور ،به زیان بخشهای مولد و به نفع بخش غیرمولد تمام میشود .نگاهی به پیامدهای
سیاستهای تورمزا در دولتهای نهم و دهم ،حاکی از رواج بیسابقه فعالیتهای سوداگری و داللی در بازارهای طال ،ارز ،مسکن و
ساختمان است.

نرخ رشد نقدینگی و تورم -بانک مرکزی
عنوان

1392-1358

1396-1393

میانگین نرخ رشد نقدینگی سالیانه

25.27

24.41

میانگین نرخ تورم سالیانه

19.96

11.52

کمترین مقدار خود از سال  1394رسید.
همچنین باید توجه داشــت که افزایش ســرعت گــردش پول که
پیشبینی میشود در ماههای آینده نیز تداوم داشته باشد ،خود منجر به
افزایش نرخ تورم میشود و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم
تبدیــل میکند .از این رو حتی در کوتاهمدت نرخ تورم میتواند بیش از
رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) افزایش یابد.
JJتاثیر ارز
به غیر از عامل نقدینگی که مسئلهای ریشهای در اقتصاد ایران است،
افزایش نرخ ارز به عنوان یک عامــل کوتاهمدت بر افزایش نرخ تورم در
ماههای اخیر بسیار اثرگذار بوده اســت بررسیهای مرکز پژوهشهای
مجلس نشان میدهد مهمترین عوامل افزایش تورم در تابستان ،1397
افزایش سرعت گردش پول ،نقدینگی افزایشیافته در سالهای اخیر و
افزایش نرخ ارز بوده است.
رشــد قابل توجه شاخص قیمت تولیدکننده که تورم در حدود 10
درصدی در شهریورماه برای این شاخص قیمت را در پی داشت ،نشانگر
تداوم روند افزایشی شاخص قیمت مصرفکننده در پاییز  1397است.
مرکز پژوهشهای مجلس اعالم کرده است« :مهمترین سیاستی که
در این زمان باید اتخاذ شود ،جلوگیری از هر اقدامی است که روند فزاینده
رشد نقدینگی و افزایش ســرعت گردش پول را در پی داشته باشد .در
همین راستا کنترل اضافهبرداشت بانکها ،اصالح نظام بانکی ،کاهش یارانه
سوخت و سایر یارانههایی که منجر به هدررفت منابع و افزایش کسری
بودجه میشوند ،تثبیت نرخ ارز حقیقی و اجرای سیاستهای یارانهای و
حمایتی صرفاً در حدود منابع قابل تجهیز از مهمترین سیاستهایی است
که قابل توصیه است».
JJعوامل تورمزا
بــرآورد مرکــز پژوهشهای مجلس نشــان میدهد کــه «کنترل
اضافهبرداشتها و رشــد قاعدهمند پایه پولی»« ،پرهیز از سیاستهای
کنتــرل قیمتی و حذف ارز با نرخ ترجیحــی» و «حفظ توازن بودجه»
مهمترین سیاستها درخصوص عبور از دام ابرتورمی است.
JJتورم از چه راهی میآید؟
نظریههای اقتصادی در مورد راههای بروز تورم را میتوان به سه دسته
تقسیم کرد.
نظریه تورم فشــار تقاضا :هنگامیکه تقاضا برای کاالها و خدمات
افزایش یابد و افزایش تقاضای کل نسبت به عرضه کل فزونی داشته باشد،
در این صورت سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد و تورم رخ میدهد.
بر اساس این نظریه ،افزایش تقاضا توسط مصرفکنندگان و سرمایهگذاران
صورت میگیرد که موجب افزایش قیمتها میشود.
نظریه تورم فشــار هزینه :این نظریه بدین معنا اســت که افزایش
هزینههای تولید موجب افزایش قیمت محصــوالت و تداوم آن به بروز

جهش نرخ ارز چه تاثیری بر نرخ تورم میگذارد؟

تورم باالی  20درصد تمديد میشود
ی مجلس شوراي اسالمی به ازاي
بر اساس مطالعات مركز پژوهشها 
هر  100درصد افزايش نرخ ارز 10 ،درصد نرخ تورم باال میرود .يكي از
داليلي كه تورم در سال جاري افزايشي شد و ميانگين ماهانه نرخ تورم،
با سرعت بااليي افزايش پيدا كرد جهش نرخ ارز بوده است .بنابراين بايد
گفت افزايش نرخ ارز حتماً باعث افزايش نرخ تورم خواهد شد .با توجه
به چنين تورمی ارزش پول ملي نيز از دســت میرود .بنابراين كاهش
ی توليد
ارزش پول ملي ،معلول تورم است .با افزايش نرخ ارز هزينهها 
هادي حقشناس
كاالها زياد شد .زماني كه قيمت برق ،آب ،گاز ،دستمزد كارگران يا مواد
اوليه افزايش يابد ،قيمت تمام شده كاال نيز باال میرود و اين موضوع بر
اقتصاددان
تورم اثر دارد .در شهريور ماه كه اوج افزايش قيمت ارز را تجربه كرديم،
نرخ تورم در مقايسه با مرداد  6.5درصد افزايش داشت .ولي بعدتر كه قيمت ارز كاهش پيدا كرد ،ديديم كه
نرخ تورم آبان نسبت به آذر ماه  3/5درصد افزايش يافت .تورم  6/5درصد شهريور ماه بر اساس قيمت دالر
باالي 15هزار تومان تعيين شده بود .ولي تورم آبان و آذر بر اساس نرخ ارز  10هزار توماني تنظيم شده بود.
بنابراين وقتي روند قيمت ارز كاهشي شد ،تورم ماهانه نيز كاهش يافت .در نتيجه اگر نرخ ارز روي 10هزار
تومان تثبيت بشود ،انتظار نداريم كه در اسفندماه نرخ تورم ماهانه ،باالي  4درصد بشود ،بلكه همچنان انتظار
داريم نرخ تورم ،سير نزولي خود را حفظ كند .اما بايد توجه داشت كه اين نرخ تورم ماهانه است و با ميانگين
تورم ســاالنه تفاوت دارد .در هر حالتي ،حتي اگر نرخ ارز در اسفند ماه بشود  7هزار تومان ،نرخ تورم سال
 1397حدود  30درصد خواهد بود .تا به حال نرخ ارز اثر خود را روي تورم گذاشته است و در نتيجه كلي آن
تغييري ايجاد نخواهد شد .سال آينده نيز عوامل مختلفي روي نرخ ارز اثرگذار خواهد بود .اگر نرخ ارز دوباره
افزايش يابد يكي از عوامل موثر بر تورم خواهد بود .يكي ديگر از موضوعات ،افزايش نقدينگي دست مردم
است .در اليحه بودجه سال آينده ،حجم بودجه كشور از يك ميليون و  200هزار ميليارد تومان به يك ميليون
و  700هزار ميليارد تومان افزايش يافته است ،يعني بودجه كل كشور انبساطي است .در نتيجه بانك مركزي
ی مالي دولت نيز خواهد بود .از ديگر
مجبور است پول چاپ كند .در نتيجه افزايش تورم ،ناشي از سياستها 
سو ،مشكالت بخش صنعت نيز بر افزايش نرخ تورم تاثيرگذار خواهد بود .اگر روال همين نيمه دوم سال 97
در نيمه اول سال  98هم ادامه پيدا بكند ،قطعاً با مشكل عرضه در محصوالت صنعتي مواجه خواهيم بود كه
آن هم بر نرخ تورم اثرگذار است .به طور كلي ،اگر شرايط كشور در نيمه دوم سال  ،97سال آينده ادامه يابد،
تورم باالي  20درصد خواهيم داشت.
تورم منجر میشود .افزایش هزینههای تولید عمدتاً به دلیل افزایش قیمت
نهادهها بهخصوص نیروی کار و انرژی و یا کاهش عرضه مواد اولیه صورت
یگیرد.
م 
نظریه تورم ساختاری :این نظریه بر این مسئله متمرکز است که به
دلیل وضعیت مربوط به ساختار اقتصادی ،سیاسی ،حکومتی ،فرهنگی و
مواردی از این قبیل ،تورم در جامعه بروز میکند و تداوم مییابد.
عالوه بر این ســه نظریه ،دالیل دیگری هم در افزایش نرخهای تورم
اثرگذار اســت و آن وجود انتظارات تورمی در جامعه است .بر اساس این
دیدگاه ،وقتی صاحبان درآمد ،فعاالن کسبوکار و بنگاهها منتظر باشند
کــه در آینده قیمت برخی از کاالهــا و خدمات افزایش یابد ،این انتظار
هماکنون اثر خود را خواهد گذاشــت .به بیان ساده هنگامیکه انتظار
افزایش قیمتها در آینده وجود داشته باشد ،صاحبان درآمد که هریک
بهنوعی ارائهدهنده کاال یا خدمتی هستند ،بالفاصله کاالها و خدمات خود
را حتی بدون افزایش قیمت تمامشده آن ،با قیمت باالتری عرضه میکنند
و به تورم دامن میزنند .از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان نیز
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ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ2.5ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  1آن است که در اقتصاد ایران معضل تورم هنوز حل نشده است .بر اساس
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ﺍﺳﺖ.
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ﻣﺸﺨﺺ
ﺁﺑﺎﻥ  1396تورم در میان  137کشور مورد بررسی جایگاه  121را به خود اختصاص
ﺍﺳﻼﻡﯽ 2
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﯾﻦ ﺩﺭ
ﺗﻮﺭﻡﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ
ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ
ﮐﻢﺗﺮﯾﻦﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 3.
داده است .مؤلفه تورم در ایران در قیاس با دیگر کشورهای جهان نشان
ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﻝ
ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ

 1397ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﺳﺖ٣۵.
1.5
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺹ ﺳﺎﻝ ، 1397

٣٠

ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎﻱ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮﺩ1 .
ﻓﺎﺻﻠﻪ

٢۵

ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
0.5

ﯾﮏ ﺗﻮﺭﻡ ﻓﺰﺍﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ

٢٠

ﺗﻮﺭﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ١۵1
ﻧﺮﺥ ﺧﻮﺩ
ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐﺭﻭﻧﺪ
ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻭﻧﺪ
ﮐﺮﺩﻩ ﻭ
ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﮐﻤﮏ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ،ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺁﺑﺎﻥ

0

١٠1396

ﻗﯿﻤﺖ
ﺷﺎﺧﺺ
ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ
ﺗﻮﺭﻡ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 3.
كننده
مصرف
شاخص قیمت
نقطه به نقطه
تورم
ﻣﺄﺧﺬ:
ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ
____________________________________________________________ ٥
ﻫﻤﺎﻥ.

٣۵

ﻣﺄﺧﺬ:
ﻫﻤﺎﻥ.

ﺗﻮﺭﻡ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

ﺗﻮﺭﻡ ﺳﺎﻻﻧﻪ

۵

٣٠
8
٢۵
7

٢٠
6

١۵ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ،ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﭘﯽ5
4
،
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﺭﻡ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ١٠

3
ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﻣﺎﻩ 13/5
ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﻣﺎﻩ  1397ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ

۵
2

____________________________________________________________
ﻃﻮﺭ ٥
ﮐﻠﯽ ﺩﺭ
ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ،ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺭﻗﻢ  31/4ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ
1

ﻧﺮﺥﻫﺎﻱ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻻ ،ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ ﺩﺭﻙ ﺑﯿﺶﺗﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪﺩﺳﺖ 0ﻣﯽﺩﻫﺪ.
ﺗﻮﺭﻡ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺗﻮﺭﻡ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻮﭼﮏ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪﺩ ﻓﻌﻠﯽ
ﻧﻘﻄﻪﺍﻋﺪﺍﺩﻱ ﺍﺳﺖ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
-1

١٣٩۵/٠٢
١٣٩۵/٠٣
١٣٩۵/٠۴
١٣٩۵/٠۵
١٣٩۵/٠۶
١٣٩۵/٠٧
١٣٩۵/٠٨
١٣٩۵/٠٩
١٣٩۵/١٠
١٣٩۵/١١
١٣٩۵/١٢
١٣٩۶/١
١٣٩۶/٢
١٣٩۶/٣
١٣٩۶/۴
١٣٩۶/۵
١٣٩۶/۶
١٣٩۶/٧
١٣٩۶/٨
١٣٩۶/٩
١٣٩۶/١٠
١٣٩۶/١١
١٣٩۶/١٢
١٣٩٧/٠١
١٣٩٧/٠٢
١٣٩٧/٠٣
١٣٩٧/٠۴
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-2
ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ
7

ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
ﺑﺴﯿﺎﺭ
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺗﻮﺭﻡ
ﺭﻭﺯﺍﻧﻪﻧﺮﺥ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺗﺎ
ﺩﺭﺑﺎﻋﺚ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﻫﻤﺎﻥ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺩﺭﻙ
ﺧﻮﺩ
ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﻱ
ﻣﺄﺧﺬ :ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻫﻤﺎﻥ .ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ .ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ 6ﺭﻗﻤﯽ ﮐﻪ

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ
ﻣﺄﺧﺬ :ﻫﻤﺎﻥ.ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ،ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﭘﯽ
5

ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﺭﻡ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ،ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ
4
ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ
ﺩﺭ
ﺷﺪﯾﺪﻱ ﺭﺍ
ﻣﺎﻫﻪﺭﺷﺪ
ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﮐﺎﻻﻫﺎﻱﺩﺭﻗﺎﺑﻞ
ﻧﺮﺥﮐﻪﺗﻮﺭﻡ
ﻣﯽﺭﻭﺩ،
ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﻣﺎﻩﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ
3
ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﻣﺎﻩ 13/5
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ
ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ
ﺣﺎﻟﯽ
 1397ﺩﺭ
2
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ
ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ
ﺗﻮﺭﻡ
ﺭﻭﻧﺪ
ﮐﺮﺩﻫﺎﻧﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺩﺭ
ﮐﻠﯽ
ﺗﯿﺮﻣﺎﻩﻃﻮﺭ
ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻗﺎﺑﻞﺭﺳﯿﺪﻩ
ﺩﺭﺻﺪ
31/4
ﻧﺮﺥﺭﻗﻢ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺸﯽ ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ
ﺗﻮﺭﻡ
ﺑﻮﺩﻩ ،ﻧﺮﺥ
ﺩﺭﺻﺪ
١٣٩۵/٠٢
١٣٩۵/٠٣
١٣٩۵/٠۴
١٣٩۵/٠۵
١٣٩۵/٠۶
١٣٩۵/٠٧
١٣٩۵/٠٨
١٣٩۵/٠٩
١٣٩۵/١٠
١٣٩۵/١١
١٣٩۵/١٢
١٣٩۶/١
١٣٩۶/٢
١٣٩۶/٣
١٣٩۶/۴
١٣٩۶/۵
١٣٩۶/۶
١٣٩۶/٧
١٣٩۶/٨
١٣٩۶/٩
١٣٩۶/١٠
١٣٩۶/١١
١٣٩۶/١٢
١٣٩٧/٠١
١٣٩٧/٠٢
١٣٩٧/٠٣
١٣٩٧/٠۴

1
ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺩﺭ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ
ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪﺍ ً ﺭﻭ
ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺠﺪﺩ
ﺷﺪﻩ ،ﺑﺎ
ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺩﻫﺪ.
ﺑﻪﺩﺳﺖ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺯ
ﺩﺭﻙﺑﻪﺑﯿﺶﺗﺮﻱ
ﺗﻮﺭﻡ
ﺑﺎﻻ ،ﻧﺮﺥ
ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩﺗﻮﺭﻡ
ﻧﺮﺥﻫﺎﻱ
0
ﮐﻮﭼﮏﻭ
ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ
ﺑﻪ
ﺑﺴﺘﮕﯽ
1397
ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﺩﺭ
ﺭﻭﻧﺪ
ﺍﯾﻦ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺍﺳﺖ.
ﺭﺳﯿﺪﻩ
ﺩﺭﺻﺪ
9/7
ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪﺩ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ
-1

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ
ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ
ﺗﻮﺭﻡﺍﺯ
ﻫﻤﺎﻥﺑﺨﺸﯽ
ﻫﻨﻮﺯ
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪﮐﻪ
ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ
ﺧﻮﺩ ﺍﺯ
ﺩﺍﺭﺩ.
ﺁﻥ
ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﻱ ﺑﺎ
ﺑﺎﻋﺚﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱﻫﺎﻱ
ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ
ﺗﻮﺭﻡ
ﺍﺯ ﻧﺮﺥ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
ﺑﺴﯿﺎﺭ
ﺗﻮﺭﻡ
ﺭﻭﺯﺍﻧﻪﻧﺮﺥ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺗﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺩﺭﻙ
ﺩﺭ
ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ
-2
ﺍﺳﺖ.
ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ
ﺍﺯ
ﮔﺮﻭﻩ
ﺍﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺮ
ﺍﺭﺯﻱ
ﺷﻮﻙ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
4200
ﻧﺮﺥ
ﺩﻻﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻫﺮ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﺍﺯﺍﻱﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ .ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻗﻤﯽ ﮐﻪ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﻣﺘﺄﺛﺮﻫﻨﻮﺯ
ﻧﯿﺰﺍﺭﺯﻱ
ﺷﻮﻙ
ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ
ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ
ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ
ﻃﻮﺭﺩﺭﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﺳﺎﺯﺩ .
ﺑﺨﺶ ﺭﺍ
ﺗﻮﺭﻡﺍﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺩﻭﻟﺘﯽ
ﻧﺮﺥ ﺩﻻﺭ
ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻥ.
ﻣﺄﺧﺬ:
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ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪﮐﺎﻣﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺸﺪﻩ
ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ ،ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺭﺷﺪ ﺷﺪﯾﺪﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ
ﺍﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻫﺎﻧﺪ .ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺸﯽ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺠﺪﺩﺍ ً ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﻣﺎﻩ ﺑﻪ

میدهد که کشورمان طی سالهای اخیر همواره جزو کشورهای دارای
باالترین نرخ تورم در جهان بوده است و این پدیده تبدیل به مشکلی پایدار
در اقتصاد ایران شــده است .مؤلفه تورم بهعنوان پنجمین مشکل اصلی
محیط کسبوکار از نظر فعاالن اقتصادی ارزیابی شده است که این مسئله
نیز تأکیدی بر ماندگاری تورم در کشور است.
درنتیجه افزایش نرخ تورم در کشور ،توزیع درآمدها نابرابر شده و این
پدیده افزایش شکاف طبقاتی و بدتر شدن وضعیت فقرا را به دنبال داشته
است .بررسی وضعیت ضریب جینی که معیاری برای سنجش نابرابری
درآمد است ،این موضوع را اثبات میکند .این شاخص عددی بین صفر و
یک است که عدد صفر به معنای توزیع کام ً
ال برابر درآمد یا ثروت و عدد
یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد اســت .ضریب جینی در
کشور طی بازه زمانی  1389-1394نهتنها بهبود نیافته بلکه روند آن اغلب
ثابت و در برخی سالها هم بهصورت فزاینده بوده است.
بر اساس آخرین گزارش سرمایه انسانی ( ،)2016ضریب جینی کشور
طی بازه زمانی  2010-2015معادل  0.37از یک محاسبه شده و ایران
با  46.6درصد نابرابری درآمد جایگاه  145را در میان  154کشور به خود
اختصاص داده است.
تورمهای باال در اقتصاد ایران ،با ایجاد نااطمینانی در کشــور ،به
زیان بخشهای مولد و به نفع بخش غیرمولد تمام میشود .نگاهی به
پیامدهای سیاستهای تورمزا در دولتهای نهم و دهم ،حاکی از رواج
بیسابقه فعالیتهای سوداگری و داللی در بازارهای طال ،ارز ،مسکن
و ساختمان است.
طبق گزارش مرکز بررسیهای اقتصادی اتاق ایران ،اقتصاد ایران
در اوایل دهه  1350و در سالهای میانی دهه )1384-1390( 1380
به دنبال افزایش قیمت نفت ،درآمدهای نفتی قابلتوجهی را به دست
آورد .از همین رو انتظار میرفت که نرخ رشد اقتصادی کشور جهش
چشمگیر داشته باشد و عملکرد اقتصاد بهطور مطلوب افزایش یابد،
اما در حقیقت این شــرایط برای اقتصاد ایران محقق نشد؛ چراکه به
دنبال افزایش قابلتوجه درآمدهای نفتی در دورههای مذکور ،دولتها
بهصورت صحیح این درآمدها را مدیریت نکردند و با اتخاذ سیاستهای
نادرست ،بهجای سوق دادن این منابع به سمت بخشهای تولیدی،
اقدام به تزریق نقدینگی در اقتصاد کردند .از همین رو افزایش حجم
نقدینگی در جامعه منجر به افزایش تقاضا از سوی مردم شد و با توجه
به اینکه بخش تولید کشور در کوتاهمدت قادر به پاسخگویی به افزایش
تقاضای ایجادشده نبود ،افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا ،منجر به
بروز تورم ناشی از فشار تقاضا شد.

نرخ رشد خط فقر طی تابستان نسبت به بهار امسال در تهران  11درصد رشد کرده است .مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی ،مرز فقر در تابستان سال جاری را  ۲میلیون و  ۷28هزار تومان در شهرستان تهران برآورد کرد .یعنی کسب درآمد کمتر
از این مقدار برای یک خانواده  4نفره در تهران به مفهوم ورود آن خانواده به زیر خط فقر است.

پایین خط
ِ

شاخص خط فقر با سرعت باالیی پیش میرود و تعداد بیشتری را به زیر میکشد
ایران به تازگی از دومین شوک خود در دهه  90عبور کرد و آثار ناشی از آن رفتهرفته
رخنمایی میکند .شــوک نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی که از اواخر سال  1396آغاز
شــد و تا آبان سال جاری ادامه داشت ،تبعاتی سخت برای طبقات متوسط و پایینتر از
متوسط جامعه به جا گذاشته است .همان شوکی که در سال  1391بر سر اقتصاد ایران
فرود آمد و به باال آمدن خط فقر کمک کرد ،این بار نیز عزم کرده تا عده بیشــتری از
جمعیت را به سوی فقر سوق دهد .جهش دوباره نرخ ارز در فاصله زمانی  6سال ،ضربه
بزرگی به دهکهای درآمدی میانه و پایینتر از میانه وارد آورده است .جمعیت کارمند و
کارگر که درآمد ثابت دارند ،با افزایش هزینههای ناشی از کاهش ارزش پول ملی به سمت
دهکهای پایین پیش میروند و بســیاری از خانوارها به زیر خط فقر هدایت میشوند.
در سال  1391با افزایش  3برابری نرخ ارز و جهش نرخ تورم به باالی  30درصد ،تعداد
زیادی از خانوادههای دارای درآمد ثابت با افت قدرت خرید مواجه شــدند .پس از آن با
بهبود شاخصهای اقتصادی نظیر کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی ،ترمیم
قدرت خرید خانوارها آغاز شــد اما این روند دوام نیــاورد و بار دیگر جهش نرخ دالر از
محدوده  3هزار و  600تومان به باالی  10هزار تومان ،شرایط را برای افول قدرت خرید
خانوارها مهیا ساخت .افزایش جمعیت فقرا ناشی از این تحوالت در باال آمدن خط فقر
نمایان میشــود .شاخص خط فقر که نشاندهنده حداقل میزان درآمد برای زندگی در
مناطق مختلف است ،به تحرک واداشته شده است .این شاخص از سال  1386به بعد از
سوی بانک مرکزی اعالم نشده اما برآوردهای کارشناسی در این زمینه نشان میدهد که با
رشد نرخ تورم ،تامین نیازهای اولیه برای زندگی نیازمند هزینه بیشتری از سوی خانوارها
است .مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا برآورد نسبتا دقیقی از شاخص خط فقر ارائه کرده
است که نشان از افزایش سرعت رشد این شاخص در سال جاری دارد .طبق برآورد بازوی
پژوهشی مجلس ،نرخ رشد خط فقر طی تابستان امسال نسبت به سال  96در مناطق
مختلف از  20تا  30درصد متغیر بوده است.
نرخ رشد خط فقر طی تابستان نسبت به بهار امسال در تهران  11درصد رشد کرده است .مرکز
برآورد خط فقر ماهانه و نرخ رشد آن در مناطق روستایی (هزار تومان)
خوشه ها
سال 1395
(محاسبه)
سال
1396
(برآورد)
بهار 1397
(برآورد)
تابستان
1397
(برآورد)

پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،مرز فقر در تابستان سال جاری را  ۲میلیون و  ۷28هزار تومان
در شهرستان تهران برآورد کرد .یعنی کسب درآمد کمتر از این مقدار برای یک خانواده  4نفره در
تهران به مفهوم ورود آن خانواده به زیر خط فقر است .باالترین درآمد ماهانه مورد نیاز برای تامین
نیازهای اولیه زندگی ،برای شهر تهران است .خط فقر در تابستان  ۹۷نسبت به بهار  ،۹۷حدود ۳۰۰
هزار تومان در تهران رشد کرد.
با افزایش درآمد مورد نیاز برای زندگی و ثابت بودن درآمد در اکثر خانوارها ،موضوع سیاستهای
حمایتی به پیش کشیده شده است .بر همین اساس دولت به پرداخت یارانه از طیق بستههای حم
ایتی روی آورده و قرار اســت در سال  1398نیز طبق الیحه بودجه ارائه بستههای حمایتی برای
افراد زیر خط فقر تامین شود.
در غیاب مراکز آماری کشور در اعالم خط فقر ،مرکز پژوهشهای مجلس به برآورد این شاخص
پرداخته اســت .این مرکز به محاسبه خط فقر در مناطق مختلف کشور طی سال  95پرداخته و
برآوردهایی را راجع به این شاخص در سال  96و  97ارائه داده است.
یکند .بنا بر
مرکز پژوهشها ،فقر مطلق را ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف م 
این تعریف ،فقر مطلق عدم دسترسی به حداقلهای معیشت در جامعه است .خط فقر برای سال
 ۱۳۹۵بر اساس دادههای خام هزینه و درآمد خانوار که توسط مرکز آمار منتشر میشود ،محاسبه
شده است اما از آنجا که دادههای هزینه و درآمد خانوار با تاخیر منتشر میشود ،مرکز پژوهشها به
برآورد اولیه خط فقر بهصورت فصلی با استفاده از شاخصهای قیمت استانی در گروههای مختلف
هزینهای روی آورده است.
JJخط فقر چگونه تعیین میشود؟
از آنجا که میزان درآمد برای تامین نیازهای زندگی در مناطق مختلف کشور متغیر است ،چهار
دسته یا خوشه برای مناطق مختلف کشور طراحی شده است تا میزان درآمد مورد نیاز برای هر
خوشه جداگانه محاسبه شود.
برای محاســبه خط فقر در سال  ،۱۳۹۵از روش «حداقل نیازهای اساسی تکراری» استفاده
برآورد خط فقر ماهانه و نرخ رشد آن در مناطق شهري (هزار تومان)

خوشه خوشه خوشه خوشه خوشه
دوم سوم چهارم پنجم
اول

خط فقر سرانه معادل

432

233

219

276

201

خط فقر خانوار چهارنفره

1167

631

592

746

543

خط فقر سرانه معادل

489

272

254

316

249

خط فقر خانوار چهارنفره

1322

735

686

853

674

نرخ رشد نسبت به سال 1395

13.3

16.4

15.8

14.4

24.1

خط فقر سرانه معادل

513

283

263

330

250

خط فقر خانوار چهارنفره

1386

764

712

893

676

نرخ رشد نسبت به بهار 1396

10.6

9.3

11.5

11.4

12.3

خط فقر سرانه معادل

584

325

304

385

289

خط فقر خانوار چهارنفره

1578

879

822

1039

781

نرخ رشد نسبت به تابستان 1396

25

28.6

28.4

30.4

30.2

خوشه خوشه خوشه خوشه
سوم چهارم
دوم
اول

خوشه ها
سال 1395
(محاسبه)
سال 1396
(برآورد)

بهار 1397
(برآورد)

تابستان 1397
(برآورد)

خط فقر سرانه معادل

410

364

505

769

خط فقر خانوار چهارنفره

1109

983

1365

2076

خط فقر سرانه معادل

464

418

571

858

خط فقر خانوار چهارنفره

1253

1129

1544

2316

نرخ رشد نسبت به سال 1395

13

14.8

13.1

11.6

خط فقر سرانه معادل

486

436

599

907

خط فقر خانوار چهارنفره

1312

1180

1618

2450

نرخ رشد نسبت به بهار 1396

9.3

10.2

10.9

11.1

خط فقر سرانه معادل

551

493

670

1010

خط فقر خانوار چهارنفره

1489

1231

1810

2728

نرخ رشد نسبت به تابستان 1396

25.8

24.3

23.9

22.4
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آینده ما
شده است .در این محاسبه ،دهک دوم بهعنوان فقرا در نظر گرفته شده و استانهایی که بردارهای
قیمتی آنها در دو گروه مسکن و خوراکی به یکدیگر شباهت داشته ،در یک خوشه قرار گرفتهاند.
در ادامه هزینه سبد معادل با تامین  ۲۱۰۰کیلوکالری برای هر خوشه محاسبه و به کمک ضریب
اِنگل (نســبت هزینههای خوراکی به کل) در هر خوشــه ،خط فقر برای هر خوشه برآورد شد.
محاسبه خط فقر در سال  ،۱۳۹۵سبدی با عنوان سبد خط فقر به تفکیک استان به دست داده
که اقالم و وزن هرکدام در آن مشخص است .برای برآورد خط فقر در سال  ،۱۳۹۶هزینه خانوارها
در نسبت شاخص قیمت استان و گروه هزینهای (خوراکی ،پوشاک ،مسکن و )...به سال ۱۳۹۵
(که برابر  ۱۰۰است) ضرب شده و سایر مراحل برآورد مشابه با سال  ۱۳۹۵ادامه یافته تا مقادیر
ت آید .به زبان سادهتر ،هزینه هرکدام از اقالم موجود در خط فقر،
خط فقر برای سال  ۱۳۹۶بهدس 
در رشد قیمتی آنها در سال  ۹۶نسبت به  ۹۵به تفکیک هر استان ضرب شده و برآورد هزینه
در سال  ۹۶بهدست آمده است .برای برآورد اعداد خط فقر در سال  ۹۷نیز به همین شیوه عمل
شده و از میانگین سهماهه شاخص قیمت به تفکیک استان استفاده شده است .در واقع برآورد
خط فقر در بهار  ،۹۷از ضرب هزینه اقالم خط فقر در رشد قیمت آنها نسبت به سهماهه اول سال
 ۱۳۹۵بهدست آمده است.
JJخط فقر کجاست؟
آخرین برآوردها نشان میدهد که در تابستان  ،۹۷خط فقر خانوار چهار نفره در شهرستان تهران
معادل  ۲میلیون و  ۷۲۸هزار تومان است .این عدد در قیاس با تابستان سال  ۹۶معادل  22.4درصد
رشد کرده است؛ یعنی در تابستان  ۹۶خط فقر خانوار  ۴نفره حدود  ۲میلیون و  ۱۱۶هزار تومان
بوده است .این یعنی خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر رسیدهاند؛ چرا که برای خروج از این مرز،
باید بیش از  ۶۰۰هزار تومان درآمد بیشتری را بهدست میآوردند .در خوشههای دیگر که در مناطق
دیگری از کشور قرار دارند ،رشد خط فقر شدیدتر بوده که بیشترین آن مربوط به خوشه اول میشود
که بیشتر شامل استانهای شمالی و جنوبی کشور است .در خوشه اول خط فقر ماهانه خانوار  ۴نفره
معادل یک میلیون و  ۴۸۹هزار تومان برآورد شده است که نسبت به تابستان  ،۹۶نزدیک به ۲۶
درصد رشد کرده است .در حقیقت خط فقر در این مناطق در تابستان سال قبل تقریبا  ۳۸۰هزار
تومان کمتر بوده که میتواند سبب هجرت تعداد زیادی از خانوارها به زیر خط فقر شود.
JJسرعت تغییرات
در شهرستان تهران میزان خط فقر تنها در تابستان نسبت به بهار سال جاری ،در حدود ۳۰۰
هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره افزایش داشته است .این تغییر میتواند نشانهای از قرار گرفتن
افراد بیشتری در زیر خط فقر در سال  ۱۳۹۷نسبت به سالهای قبل باشد .چرا که  ۳۰۰هزار تومان
برای خانوارهای فقیر رقم قابل مالحظهای به شمار میرود .اغلب آنها دارای مشاغل با بهرهوری پایین
و با درآمد ثابتاند که افزایش دستمزد بهندرت در آنها اتفاق میافتد.
JJفاصله پایتخت از سایر شهرها
بعد از تهران ،با اختالف نسبتا زیادی یعنی در حدود  ۹۰۰هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره،
 ۸شهرستان بزرگ کشور که جمعیت باالی یک میلیون نفر دارند ،قرار گرفتهاند .در شهرهای بزرگ
کشور ،خط فقر در تابستان  ،۹۷یک میلیون و  ۸۱۰هزار تومان برای خانوار چهار نفره برآورد شده
که نسبت به بهار  ،۹۷در حدود  ۲۰۰هزار تومان رشد نشان میدهد.

JJخط فقر در روستاها
خط فقر در مناطق روســتایی تفاوت معناداری با مناطق شــهری دارد .باالترین خط فقر در
روستاهای استانهای تهران و البرز گزارش شده که برای تابستان  ،۹۷معادل یک میلیون و ۵۷۸
هزار تومان برآورد شده است .نکته قابل توجه اینکه سرعت رشد خط فقر در مناطق روستایی نسبت
به مناطق شــهری شدیدتر بوده و این یعنی ،شدت فقر در مناطق روستایی کشور در سال جاری
رشد بیشتری کرده است.
JJتورم برای فقرا
مرکز پژوهشها در گزارش اخیر خود سبد مصرفی فقرا را استخراج و نرخ تورم آنها را محاسبه
کرده است .منظور از تورم فقرا ،رشد قیمت سبد مورد استفاده همه فقراست .نرخ تورم محاسبهشده
برای فقرا در بهار و تابستان  ۱۳۹۷نشان میدهد که هرچند اختالف اندکی بین نرخ تورم فقرا و
تورم کلی وجود دارد ،اما در هر صورت تورم فقرا کمتر از تورم کلی در هر خوشه به دست آمده که
با نتایج تورم دهکی مرکز آمار که تورم دهک اول را کمتر از دهک دهم میداند نیز هماهنگی دارد.
JJسرعت در باالرفتن خط فقر
تحوالت نرخ تورم در ماههای گذشته به قدری سریع بوده است که دیگر اثری از دستاورد تورم
ی باقی نمانده است .رشد نرخ تورم در ماههای اخیر با سرعت تداوم یافته و این به مفهوم
تکرقم 
ادامه افزایش سطح خط فقر است .رشد خط فقر طی تابستان نسبت به بهار امسال در تهران ۱۱
درصد و در برخی از مناطق کشور  ۱۳درصد محاسبه شده است .با توجه به رشد خط فقر و افزایش
خط فقر در حالی که درآمد خانوار ثابت اســت ،میتوان انتظار داشت که درصد بیشتری از افراد
جامعه به زیر خط فقر رفته باشــند و نرخ فقر نسبت به رقم حدود  ۱۵درصدی در سال  ۱۳۹۵با
افزایش مواجه شده باشد .باید به این نکته نیز توجه کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه تا انتهای سال
به  ۴۰تا  ۵۰درصد میرسد و خط فقر در فصول پاییز و زمستان مجددا افزایش مییابد و در نتیجه
خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر هجرت میکنند .به همین دلیل اعمال سیاست حمایتی اهمیت
باالیی دارد؛ زیرا این محاسبات خط فقر مطلق را نشان میدهد که بیانگر حداقل نیازهای اساسی
برای زندگی است و از اینرو ،افزایش تعداد فقرا دارای مخاطرات جدی است.
در حال حاضر ارائه بسته حمایتی به خانوارای دارای درآمد کمتر از  3میلیون تومان در دستور
کار قرار گرفه و زمزمههای افزایش حقوق و دستمزد به گوش میرسد اما مرکز پژوهشهای مجلس
تاکید دارد سیاســتهایی از جمله افزایش حداقل دستمزد در طول سال یا بسته حمایتی برای
خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از  ۳میلیون تومان ،نمیتواند هدفمند باشد .آن هم در شرایطی
که خط فقر در شــهر تهران حدود  3.5برابر خط فقر در نقاط روســتایی استانهای سیستان و
بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد و ایالم است .در حقیقت سیاستی چون افزایش حداقل دستمزد،
که باید در سال  ۹۸با توجه به افزایش قیمتها اعمال شود ،حتما باید با این مالحظات همراه شود
در درجه اول با توجه به پراکندگی قابل مالحظه خط فقر در نقاط مختلف کشور ،دستمزدها نیز
باید در مناطق مختلف متفاوت باشد .در درجه دوم ،رفاه ازدسترفته خانوار در اثر افزایش قیمتها
تنها از طریق دستمزدها قابل جبران نیست .طبق گزارش مرکز پژوهشها ،الزام واحدهای تولیدی
به افزایش شدید دستمزدها در شرایط فعلی بدتر شدن وضعیت تولید و حتی تعطیلی واحدهای
تولیدی را به دنبال دارد .در نتیجه دولت باید تمرکز سیاســتهای حمایتی را از حداقل دستمزد
بردارد و سیاستهایی را که تنها شامل شاغالن نشود و بیکاران را نیز دربر گیرد ،توسعه دهد.

نرخ تورم كل و فقرا در مناطق شهري (درصد)
خوشه

نرخ تورم فقرا در سال
 1396نسبت به سال
1395

نرخ تورم كل در هر خوشه
در سال  1396نسبت به
سال 1395

نرخ تورم فقرا در بهار
 1397نسبت به بهار
1396

خوشه اول

نرخ تورم كل در هر خوشه نرخ تورم فقرا در تابستان نرخ تورم كل در هر خوشه
 1397نسبت به تابستان در تابستان  1397نسبت
در بهار  1397نسبت به
به تابستان 1396
1396
بهار 1396

9.9

9.7

10.2

10.4

25.4

خوشه دوم

10.3

9.9

10.4

10.8

26.6

27.9

خوشه سوم

8.9

8.8

10

10.4

10.4

23.5

خوشه چهارم

10.2

10.1

10.9

11.1

23.1

23.3
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امروز هيچ كااليي نداريم كه قيمت آن كمتر از  100درصد افزايش يافته باشد ،مگر برخي اقالم اندك كه سهمشان در سبد خانوار زياد
نيست كه افزايش قيمت  50تا  60درصدي داشتهاند .در نهايت به نظر من حداقل  4ميليون تومان درآمد ماهانه براي يك خانوار چهار نفره
ی زندگي باشد.
میتواند تامينكننده هزينهها 

افزایش نرخ ارز ،جمعیت فقیر را افزایش داد
 65درصد مردم زير خط فقر

واقعيت اين است كه تعريف ثابت و استانداردي براي خط فقر
وجود ندارد در نتيجه نمیتوان آن را به سادگي تعيين كرد.
از ديگر ســو نمیتوان كل كشور را به يك چشم ديد و يك
عدد براي خط فقر كل كشور در نظر گرفت .خط فقر در هر
منطقهاي متفاوت است .حتي در تهران هم هر منطقهاي با
منطقه ديگر متفاوت است .اما تجربه نشان داده است با مرور
زمان و بعد از ايجاد تورم ،قدرت خريد مردم كاهش میيابد
محمدقلي يوسفي
و در ادامه بر اقشــار حقوقبگير و ضعيف جامعه فشار مالي
اقتصاددان
بيشتري وارد میشود .بنابراين بخش وسيعي از افرادي كه
ً
قبال قشر متوسط جامعه به حساب میآمدند ،به زير خط فقر
میروند .بهترين شاخص براي اندازهگيري ميزان نرخ تورم ،توجه به ميانگين نرخ ارز است .چون
با تغيير نرخ ارز ،قيمت همه كاالها طي مراحلي ،تغيير میكند.
بنابراين با افزايش دو سه برابري نرخ دالر و با در نظر گرفتن برخي مسائل مثل تحريمها يا
مسائل روحي و رواني میتوانيم بگوييم تورم ايران حداقل باالي  100درصد است .صاحبنظري
مثل پروفسور استیو هانکه استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز از آمريكا نرخ تورم را در ايران باالي
 200درصد میداند كه به نظر من تعريف او درست است .امروز هيچ كااليي نداريم كه قيمت آن
كمتر از  100درصد افزايش يافته باشد ،مگر برخي اقالم اندك كه سهمشان در سبد خانوار زياد
نيست كه افزايش قيمت  50تا  60درصدي داشتهاند .در نهايت به نظر من حداقل  4ميليون تومان
ی زندگي باشد .اگر درآمد
درآمد ماهانه براي يك خانوار چهار نفره میتواند تامينكننده هزينهها 
خانوار كمتر از اين ميزان باشد به طور قطع زير خط فقر قرار میگيرد .حتي قبل از اينكه نرخ ارز
تغيير كند ،بخش وسيعي از مردم زير خط فقر قرار داشتند و به سختي روزگار میگذراندند .االن
وضعيت بد اقتصادي آنها به مراتب بدتر شده است .بخش وسيعي از حقوقبگيران جزو اين گروه
قرار میگيرند كه در مرز خط فقر يا زير خط فقر قرار دارند.
از ديگر سو اين را بايد در نظر داشته باشيم که نرخهايي كه از سوي مراجع براي تورم اعالم
میشود به طور كلي غيرواقعي است .همهاش تخمين و حدس و گمان است و نرخي كه براي آن
معرفي میشود ،به روشي كه براي محاسبه آن به كار میگيرند ،بستگي دارد .فقط مردم و افرادي
كه كاال میخرند و حقوقبگيرند میتوانند بفهمند چقدر قدرت خريد خود را از دست دادهاند .همه

خوشه اول
خوشه دوم

البرز

خوزستان

چهارمحال و
بختیاری

هرمزگان

گیالن

کرمان

فارس

لرستان

گلستان

مازندران

بوشهر

آذربایجان شرقی

کردستان

یزد

خراسان
جنوبی

مرکزی

همدان

اردبیل

سمنان

خراسان رضوی

آذربایجان
غربی

خوشه سوم

کرمانشاه

خوشه چهارم

زنجان

خوشه پنجم

سیستان و بلوچستان

اصفهان
ایالم

خراسان شمالی
قم

خوشه بندی شهری

خوشه
اول

خوشه بندی روستایی
تهران

ی لوكس و آكادميك میكنند و بحث را پيچيده میكنند ،هيچچيز از واقعيت
افرادي كه صحبتها 
را بيان نمیكنند .چون مث ً
ال  400قلم كاال را در نظر میگيرند و بر اساس ميانگين افزايش قيمت
آنها ،نرخ تورم را اعالم میكنند كه خيلي معني نمیدهد .دولتمردان خيلي عالقه ندارند نرخ تورم
ی دولت افزايش میيابد و بايد بر همان اساس حداقل دستمزد را
واقعي بيان شود .چون هزينهها 
افزايش دهند .بنابراين مسئوالن سياسي سعي میكنند تا آنجا كه ممكن است نرخ تورم را پايين
اعالم كنند كه برايشان مشكلساز نشود.
امروز بخش وسيعي از افراد جامعهمان زير خط فقر قرار میگيرند .طبق اطالعات خود بانك
مركزي ،از  81ميليون و  100هزار نفر جمعيت ايران  53ميليون آنها كار نمیكنند .يعني آنها
از نظر معيشتي وابسته به افرادي هستند كه شاغلاند .شاغالني كه كار میكنند و حقوقبگيرند
 23ميليون نفر هستند يعني حدود  20درصد از جمعيت ما .مفهومش اين است كه هر يك نفر
بايد خرج  4نفر را تامين كند .از طرف ديگر با توجه به ميزان درآمدها  80درصد همين جمعيت
حقوقبگير زير خط فقر قرار دارند كه عم ً
ال باعث میشود حداقل  65درصد مردم ايران زير خط
فقر قرار بگيرند.
در نهايت بايد توجه داشــت كه فقر را با پولپاشــي يا شــعارهاي بياساس و فعاليتهای
زودبازده نمیتوان از بين برد .البته بايد تالش كرد زخمی را كه به جامعه وارد آمده است التيام
داد و درد مردم را تســكين داد اما راهحل اساســي اين است كه مردم را وادار كرد با كار توليدي
خودشان نياز خود را كم كنند .دولت بايد فضاي مناسب را فراهم كند و وظايف اساسي خود را
انجام دهد تا ســرمايهگذاران داخلي و خارجي انگيزه داشته باشند ،توليد رونق يابد و با افزايش
اشتغال ،فقر كاهش يابد.
ی ارزي،
دولتمردان ،فقر را با برخي سياستها و بيثباتيها به جامعه پمپاژ میكنند .بيثباتيها 
ی بينالمللي و ...به اقتصاد كشور و بخش خصوصي لطمه
نرخ تورم ،تغيير سياستها ،تحريمها 
میزند .اميدوارم شرايط بدتر از اين نشود ،اما فقط با اميد داشتن مسائل حل نمیشود .اينكه در
آينده وضع معيشت مردم بهتر میشود يا نه ،به سياستمداران بستگي دارد ولي اگر همين روال
امروز ادامه يابد ،انتظار میرود خط فقر باالتر از اين هم برود.

قزوین

کهگیلویه و بویراحمد

خوشه
دوم

خوشه
سوم
خوشه
چهارم

مرکزی

آذربایجان غربی

کردستان

بوشهر

هرمزگان

گیالن

اصفهان

همدان

زنجان

قزوین

مازندران

گلستان

لرستان

سمنان

خراسان شمالی

شهرستان
تبریز

شهرستان
اصفهان

شهرستان اهواز

سیستان و بلوچستان

آذربایجان شرقی

کرمان

ایالم

یزد

اردبیل

خوزستان

خراسان رضوی

فارس

خراسان
جنوبی

چهارمحل و
بختیاری

کهگیلیویه و بویر احمد

کرمانشاه

البرز

شهرستان البرز

قم

تهران

شهرستان مشهد

شهرستان
کرمانشاه

شهرستان کرج

شهرستان تهران
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آینده ما

خاورمیانه روی بخش خصوصی سرمایهگذاری میکند

در سال جدید میالدی چه تحوالتی در ساختار اقتصادی و سیاسی خاورمیانه ایجاد میشود؟
سال  ۲۰۱۸به پایان رسید و سال جدید میالدی آغازشد و سوال
اصلی این است که اقتصاد دنیا در این سال چه وضعیتی خواهد داشت.
بیزینس مانیتــور در گزارش اخیر خود با نــام اصلیترین روندهای
اقتصادی خاورمیانه و شــمال افریقا نوشت :در سال  ۲۰۱۹اقتصاد
خاورمیانه با فشــارهای اقتصادی بزرگی روبهرو خواهد بود که دلیل
ی داخلی اســت .ولی کاهش
بخش زیادی از این فشــارها بحرانها 
حمایت کشــورهای غربی از خاورمیانه و شمال افریقا هم میتواند به
عنوان یکی از دالیل اصلی این مسئله شناخته شود.
از طرف دیگر آســیبپذیری اقتصادی کشــورهای خاورمیانه در
ی خارجی کمتر میشود زیرا وابستگی نظام مالی
مقابل شــوکها 
و پولی آنها به اقتصادهای غربی کمتر است .همچنین سرمایهگذاری
زیادی در بخشهای مختلف اقتصادی این کشورها انجام شده است و
بخش خصوصی نقش پررنگتری در اقتصاد خاورمیانه دارد .در نتیجه
ی نفتی کمتر شده
وابستگی اقتصادی این کشورها به نفت و فراوردهها 
اســت و نوســانات قیمت این منبع انرژی به اقتصاد کشورها آسیب
کمتری وارد میکند .بدون در نظر گرفتن فاکتورهای خطرزای دیگر
ی داخلی و منطقهای ،باید انتظار
از قبیل وضعیت سیاسی و درگیریها 
افزایش فرصتهای شغلی در کشورهای خاورمیانه و کاهش بیکاری
را داشت.
ولــی این یک روی ســکه اســت .در روی دیگر ســکه افزایش
ی سیاســی در خاورمیانه قرار دارد .هماکنون درگیریهای
ریسکها 
داخلــی و منطقهای زیادی در خاورمیانه وجــود دارد .درگیریهایی
که امنیت منطقه را کاهش داده اســت و قدرت سیاســی کشورها را
نیز تضعیف کرده اســت .برخی از تحلیلگــران بر این باورند که این
ی سیاسی و منطقهای در خاورمیانه در حال پایان است .به
درگیریها 
تعبیر بهتر عمر شمار زیادی از درگیریها در حال تمام شدن است و
ی تازهای ایجاد نشود ،باید منتظر افزایش تدریجی سطح
اگر درگیریها 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع بیزینس مانیتور

چرا باید خواند:
سال  ۲۰۱۹میالدی
آغاز شد و شناخت
اصلیترین تحوالت
خاورمیانه در سال
جدید میالدی میتواند
تصویر درستی از
وضعیت در اختیار ما
قرار دهد.

تراز مالی(درصد تولید ناخالص داخلی)
۲۰۱۹
۴

۳

۲

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۱

-۱

-۱

-۳

-۴

-۵

-۵

-۶
-۸

-۹

-۶
-۸

-۸.۵
-۱۱
-۱۵
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امنیت و آرامش در خاورمیانه باشیم .ولی بدون شک این اتفاق تا انتهای
دهه جاری نخواهد افتاد .ما در این گزارش به دنبال پاســخ این سوال
هستیم که در سال  ۲۰۱۹وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و
شمال افریقا چگونه خواهد بود؟

1

به دلیل بهکارگیری سیاستهای حامی رشد اقتصادی،
در سال ۲۰۱۹فشارهای مالی روی اقتصادهای کشورهای
شورای همکاری خلیج فارس کم میشود

به نظر میرسد تنگناهای مالی در سال  ۲۰۱۹و در میان کشورهای
عضو شورای همکاری خلیج فارس کاهش پیدا کند زیرا دولتها روی
سیاستهای حامی رشد اقتصادی تمرکز خواهند کرد و دیگر به دلیل
افت قیمت نفت در بازار جهانی با آسیبهای مالی روبهرو نمیشوند.
در ســالهای اخیر اقتصادهای خاورمیانه وابستگی زیادی به نفت و
ن داشتند ولی در سال  ۲۰۱۴که قیمت سقوط
درآمدهای ناشی از آ 
ی کاهش وابستگی به نفت با جدیت زیادی پیگیری شد و
کرد طرحها 
نتیجه آن توسعه بخش زیادی از صنایع غیر نفتی بود که میتوانست
برای کشور درآمد ایجاد کند و آسیبپذیری اقتصاد کشور در برابر نفت
را از بین میبرد.
به نظر میرســد تاکید زیادی روی میزان استفاده از محرکهای
مالی برای تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنایع غیر از نفت
و انرژی صورت گرفته باشــد و این انگیزه برای افزایش حضور بخش
ی بازرگانی و تجاری هم ایجاد شــده است .این
خصوصی در بخشها 
تالش به منظور کاهش وابستگی درآمد دولت به نفت و گاز طبیعی و
ی آن  بوده است .طبق گزارشهای
کاهش وابستگی در برابر نوسانها 
موجود دولت عربستان در نظر دارد میزان هزینه در توسعه بخش غیر
نفتی را در سال  ۲۰۱۹بالغ بر  ۷.۴درصد نسبت به سال قبل افزایش
دهد و امارات متحده عربی بالغ بر  ۴.۵میلیارد دالر را برای این کار در
نظر گرفته است .این منابع مالی تنها به دلیل کاهش وابستگی اقتصادی
کشور به نفت و درآمد نفتی است.
اطالعات جمعآوریشده از کشــورهای خاورمیانه و شمال افریقا
نشان میدهد که دولتهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج
ی زیرساختی را به شدت
فارس در نظر دارند سرمایهگذاری در بخشها 
افزایش دهند .کشورهای شاخص در این زمینه دو کشور قطر و امارات
هستند که برای آمادهسازی خود برای مسابقات جام جهانی  ۲۰۲۲و
ی جهانی  ۲۰۲۰میلیاردها دالر برای توسعه زیرساختها
نمایشگاهها 
صرف کردهاند .بهرهبرداری از این سرمایهگذاریها در سالهای پیش رو
میتواند از وابستگی اقتصاد این کشورها به نفت بکاهد.
با توجه به این سیاســتها انتظار میرود تراز مالی کشــورهای
منطقه تا سال  ۲۰۱۹به تعادل نزدیکتر شود و حتی کشورهایی که
ی زیاد مالی
در سالهای اخیر به دلیل قیمت پایین نفت با کسریها 
روبهرو بودند ،کاهش این کسری را تجربه کنند.
به عنوان مثال کشــور عمان که در سال  ۲۰۱۷رکورددار باالترین

ی
انتظار میرود در سال  ۲۰۱۹نرخ رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا به مرز  ۲.۷درصد در سال برسد .در این سال هزینهها 
دولتی در کشورهای خاورمیانه رشد میکند زیرا قیمت نفت نسبت به سال قبل افزایش یافته است ولی در کشورهای شمال افریقا مانند مراکش و
تونس به دلیل افت نرخ تورم شاهد افزایش میزان مصرف خواهیم بود که خود باعث رشد اقتصادی در کشور میشود.

کســری مالی در میان کشورهای حاشــیه خلیج فارس بود خواهد
توانست میزان کسری خود را با  ۹پله کاهش به حدود  ۶درصد تولید
ناخالص داخلی برســاند و بحرین در این گذر میتواند کسری مالی
خــود را از  ۱۱درصد تولید ناخالص داخلی به  ۵.۵درصد تقلیل دهد.
دو کشور قطر و امارات که در سالهای اخیر باالترین سرمایهگذاری را
در زیرساختها انجام دادهاند در سال  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹ن هتنها کسری
را تجربه نخواهند کرد بلکه با مازاد مالی هم روبهرو خواهند بود .مازاد
مالی کشور قطر در سال  ۲۰۱۹برابر با  ۲درصد تولید ناخالص داخلی
و مازاد مالی امارات برابر با  ۴درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

2

رشد اقتصادی افزایش پیدا میکند

انتظار میرود در سال  ۲۰۱۹نرخ رشد اقتصادی در
کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا به مرز  ۲.۷درصد در
ی دولتی در کشورهای خاورمیانه رشد
سال برسد .در این سال هزینهها 
میکند زیرا قیمت نفت نسبت به سال قبل افزایش یافته است ولی در
کشورهای شمال افریقا مانند مراکش و تونس به دلیل افت نرخ تورم ما
شاهد افزایش میزان مصرف خواهیم بود که خود باعث رشد اقتصادی
در کشور میشود .باز شدن مرزهای عراق و سوریه که بسترساز تسهیل
فرایند صادرات میشود و بهبود شرایط امنیتی در این منطقه میتواند
بسترساز رشد اقتصادی در این کشورها باشد.
البته باید به این نکته توجه داشت که نرخ رشد اقتصادی کشورهای
ی زیادی داشته است
خاورمیانه و شمال افریقا در دو دهه اخیر نوسانها 
ولی از سال  ۲۰۱۲تاکنون نرخ رشد اقتصادی ساالنه کمتر از متوسط
نرخ رشد اقتصادی طی بیست سال اخیر خواهد بود و در سال ۲۰۱۹
و  ۲۰۲۰با وجود افزایش نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال  ،۲۰۱۸باز
هم نرخ رشد اقتصادی ساالنه از متوسط نرخ رشد  ۱۰سال اخیر و ۲۰
سال اخیر کمتر خواهد بود .این مسئله نشان میدهد که کشورهای
ی سیاسی و امنیتی حتی نخواهند توانست
منطقه به دلیل فشــارها 
با ســرعتی معادل متوسط نرخ رشد اقتصادی بیست سال اخیر رشد
کنند و تا زمانی که این بحرانها برطرف نشود اقتصاد منطقه هم بهبود
یکند.
پیدانم 
یکی از عوامل دیگری که مانع از رشد اقتصادی کشورهای منطقه
حتی در سطح متوسط رشد بیست سال اخیر میشود محدودیتهای
وضعشده توســط اوپک روی تولید نفت کشورهای نفتخیز منطقه
اســت .اوپک در سالهای اخیر بارها محدودیتهایی در مورد میزان
تولید کشورهای عضو وضع کرده است و انتظار میرود در سال ۲۰۱۹
هم بار دیگر همین سیاســت را اجرا کند تا از این طریق مانع از افت
قیمت نفت شــود .ممانعت از کاهش قیمت نفت منافع زیادی برای
کشورهای نفتخیز دارد ولی اینکه امکان تولید بیشتر را نداشته باشند
مسئلهای غیر قابل اغماض است.
وضعیت ایران در این سال یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین فاکتورها
در خاورمیانه و شمال افریقا است .وضع دوباره تحریمها علیه ایران و
محدود شدن همکاری اقتصادی شرکتهای غربی با این کشور مانعی
بزرگ برای رشد اقتصادی ایران است زیرا باعث کاهش سرمایهگذاری
خارجی در ایران میشــود و تعامالت مالی و تجــاری ایران با دنیا را
کاهش میدهد .ایران که یکی از مهمترین کشــورهای منطقه است
و در ســالهای اخیر به دلیل ثبات و امنیت داخلی تاثیر زیادی روی
اقتصاد خاورمیانه داشت ،به دلیل بحران اقتصادی ناشی از تحریمها با
چالشهای بســیار بزرگی دست به گریبان خواهد بود .از طرف دیگر

ایران در میان بیســت اقتصاد بزرگ دنیا است و مواجهه این کشور با
بحران میتواند روی اقتصاد دنیا تاثیر منفی داشته باشد.
نکته دیگر از بین رفتن سیاستهای ساده مالی و پولی در دنیا به
دنبال خارج شــدن اقتصاد دنیا از رکود است که بدون شک میتواند
روی جریان ســرمایهها در دنیا تاثیرگذار باشد .در سال جاری فدرال
رزرو امریــکا برای چندمین بار نرخ بهره را افزایش میدهد .شــرایط
وامدهی سختگیرانهتر و هدفمند شدن سرمایهگذاریها در کشورهای
صنعتی میتوانــد این نوید را به ســرمایهگذاران بدهــد که اوضاع
اقتصادی کشورهای صنعتی باثبات است .این مسئله باعث میشود تا
ی خود را از کشورهای در حال توسعه خارج
سرمایهگذاران ،سرمایهها 
و وارد کشورهای صنعتی کنند تا از منافع حاصل از ثبات و امنیت آن
برخوردار شوند.

3

رابطه ترامپ با عربستان سعودی میتواند روی وضعیت
خاورمیانه اثرگذار باشد

به نظر میرســد رابطه بین عربســتان و امریکا در
ســال  ۲۰۱۹وارد فاز تازهای شود و چالشهای بیشتری در این رابطه
مشاهده شود .ایجاد چالش در رابطهای که در سالهای اخیر در زمره
مستحکمترین روابط بین امریکا با یک کشور خاورمیانهای بود میتواند
تغییرات زیادی در منطقه ایجاد کند .در نتیجه ،تحوالت سال ۲۰۱۸
شامل حمالت وسیع عربستان به غیر نظامیان در یمن و قتل جمال
خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان در استانبول باعث مخالفت
۲۰۱۷این کشور از
اقتصادی و۲۰۱۸سیاسی
مردم و کنگره امریکا با تداوم حمایت
۲۰۱۹
۴عربستان شد .در نتیجه این وضعیت ،ترامپ نمیتواند برای حمایت
۳
۲
ســران ۱این کشور توجیهی داشته باشد به خصوص در
از عربستان و
شرایطی که اداره اطالعات امریکا ،محمد بن سلمان ولیعهد عربستان
را مســئول اصلی قتل روزنامهنگار -۱
عربستانی در ترکیه معرفی کرده
-۱
-۳
کشور وارد دوره
است .به نظر میرسد در ســال  ۲۰۱۹روابط این دو -۴
-۵
تازهای شود که چندان مطلوب عربستان نخواهد بود .حمایت-۶های مالی
-۸
و سیاسی امریکا از عربستان کم میشود و به نظر میرسد که -۹سطح
روابط دو کشور کاهش پیدا کند زیرا مردم و کنگره امریکا دیگر موافق
مذاکرات رودرروی رئیسجمهوری کشورشان با مقامات عالی عربستان
به خصوص محمد بن ســلمان نیستند .انتظار میرود در سال جاری
کنگره از تمام ابزارهای خود برای افزایش ســطح تحقیقات در مورد

شمار زیادی از
درگیریهای
خاورمیانه در
انتهای سال
 ۲۰۱۸به اواخر
خود نزدیک شده
بود و از شمار
تلفات ماهانه در
این درگیریها
کاسته شده بود
به همین دلیل
انتظار میرفت با
توافقهایی خبر
پایان درگیریها
منتشرشود

-۵

-۶

-۸

-۸.۵
-۱۱
-۱۵

نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال افریقا(درصد)
.۱۲
.۱۰
.۸
.۶
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آینده ما
مرگ و میر ناشی از جنگ های خاورمیانه (نفر در ماه)
۶۰۰۰
۵۰۰۰

کنونی خود را با جدیت بیشــتری پیگیری کند که بدون شــک این
مسئله میتواند روی روابطش با امریکا اثر منفی بگذارد .این سیاست
ی سیاسی و امنیتی در خاورمیانه میشود و
زمینهساز افزایش تنشها 
ی خارجی به عربستان را نیز محدودتر میکند .به همین
ورود سرمایهها 
دلیل استفاده ریاض از این سیاست خیلی دور از انتظار است.

۴۰۰۰
۳۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰۰۰
۰

انتظار میرود تراز
مالی کشورهای
منطقه تا سال
 ۲۰۱۹به تعادل
نزدیکتر شود و
حتیکشورهایی
که در سالهای
اخیر به دلیل
قیمتپاییننفت
با کسریهای
زیاد مالی روبهرو
بودند ،کاهش این
کسری را تجربه
کنند

روابط و همکاریهای نظامی دو کشــور استفاده کند و طرح کاهش
همکاریهای نظامی بین دو کشور را الزماالجرا کند.
از طرف دیگر باید در نظر داشــت که عربســتان یک شــریک
استراتژیک امریکا در خاورمیانه است و به همین دلیل با از بین رفتن
این رابطه مخالفت خواهد شد .دولت ترامپ برای حفظ ثبات در بازار
ی عربستان حساب کرده است .به خصوص بعد
نفت دنیا روی قولها 
از وضع دوباره تحریم نفتی امریکا علیه ایران ،اهمیت این رابطه برای
امریکا بیشــتر هم شده است .عربستان بزرگترین تولیدکننده نفت
است و مقامات این کشور قول دادهاند که بعد از حذف معافیت  ۸کشور
از خریــد نفت ایران در ماه ژوئن و حذف نفت ایران از بازار ،با افزایش
تولید نیاز بازار را تامین کنند .موضوعی که برای ترامپ در آستانه دور
جدید انتخابات اهمیت زیادی دارد .از طرف دیگر عربســتان یکی از
بزرگترین خریداران سالح از امریکا است و این رابطه اقتصادی برای
اقتصاد امریکا بسیار مهم است.
در ایــن وضعیت پیچیده احتماالت زیادی برای برخورد امریکا با
ی خاصی
عربستان مطرح است .در درجه اول گفته میشود سالحها 
که عربســتان برای حمله به غیر نظامیان یمنی استفاده کرده است،
دیگر به این کشور فروخته نمیشود تا نشان دهد امریکا با این سیاست
همراه نیست .از طرف دیگر انتظار میرود در سال  ۲۰۱۹عربستان هم
تغییراتی در سیاســت خارجی خود ایجاد کند .به عنوان مثال رابطه
بهتری با قطر ایجاد کند و از حمایتهای بشردوستانه در یمن ممانعت
ی خارجی در بخشهای غیرنفتی
نکند و زمینه را برای جذب سرمایهها 
و زیرساختی کشور فراهم کند .یک دیدگاه نگرانکننده این است که
فشارهای امریکا علیه عربستان باعث شود تا این کشورسیاستهای

4

بیثباتی و درگیریها در منطقــه خاورمیانه کاهش
مییابد

ی خاورمیانه در انتهای
شــمار زیادی از درگیریها 
ســال  ۲۰۱۸به اواخر خود نزدیک شــده بود و از شمار تلفات ماهانه
در این درگیریها کاســته شده بود .به همین دلیل انتظار میرفت با
توافقهایی خبر پایان درگیریها منتشر شود .خبرهایی که میتواند
برای مردم نوید صلح و آرامش را داشــته باشــد و آنها را به ســمت
بازسازی آسیبهای واردشده به شهر و کشورشان سوق دهد .مذاکرات
انجامشده در سالهای اخیر هم نشان میدهد بخش زیادی از این کار
انجام شده اســت .با وجود اینکه هنوز خبر نهایی پایان درگیری در
هیچیک از کشــورهای درگیر بحران مخابره نشده است ولی در سال
 ۲۰۱۹بدون شــک بخش زیادی از این درگیریها متوقف میشود.
در ســوریه دولت بشار اسد بخش بزرگی از مناطقی را که آشوبگران
ی تروریســتی در اختیار خود داشتند پس گرفته است و در
و گروهها 
این وضعیت ثبات و امنیت بیشتری در کشور جاری خواهد شد .البته
نمیتوان اینطور برداشــت کرد که تروریســتها در این میان بیکار
مینشینند و حتی در برخی برآوردها اینطور بیان میشود که به طور
ن خواهیم بود .ولی
موقتی شاهد افزایش سطح درگیری پیش از توقف آ 
در نهایت آرامش به این کشور خاورمیانهای بازخواهد گشت .در لیبی
سخن از مذاکراتی است که انتظار میرود پایان درگیری و صلح را به
همراه بیاورد و در یمن و نوارغزه هم شاهد کاهش میزان تلفات حاصل
از جنگ و کاهش حمالت هستیم که خبر خوشی هم از نظر انسانی و
هم از نظر امنیتی است.
ما ا نتظار داریم در سال  ۲۰۱۹ثبات و امنیت بیشتری بر خاورمیانه
حاکم باشــد و دوره بازســازی بعد از جنگ در این منطقه آغاز شود.
البته باید در نظر داشت که تخریب وسیع زیرساختها و سرعت پایین
توسعه اقتصادی در این کشورها به دنبال کمبود نقدینگی میتواند
ســرعت بازگشت اقتصاد این کشــورها به رشد را کاهش دهد .شاید
اصلیترین مشــکلی که در این کشورها وجود دارد ،کمبود نقدینگی
ی اقتصادی
است .این کشورها به دلیل ســالها درگیری با بحرانها 
زیادی روبهرو هســتند و بازسازی کشورشــان به دلیل سطح باالی
مشکالت زیرساختی اقتصادی پروسهای بسیار زمانبر و طوالنی خواهد
بود .اما نکته اصلی و مهم این اســت که در سال  ۲۰۱۹خاورمیانه با
چالشهای کمتری روبهرو خواهد بود و از نظر سطح امنیتی در وضعیت
بهتری قرار خواهد گرفت.

احتمال

توضیح

نوع برخورد امریکا با عربستان

باال

ی هدفمند علیه افراد حقیقی و حقوقی خاص که با پرونده قتل خاشقجی در ارتباط بودند
تحریمها 

هدفمند

متوسط

کاهش شمار دیپلماتهای امریکایی حاضر در عربستان و کنسل کردن مالقاتها و جلسات سطح باال بین امریکا و عربستان

دیپلماتیک

متوسط

تاخیر یا کنسل کردن انتقال تجهیزات نظامی امریکا به عربستان

نظامی

خیلی کم

محدود کردن تجارت بین مرزی و سرمایهگذاری و تعامالت مالی امریکا با عربستان

اقتصادی و مالی
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پیشبینی میشود در سال  ۲۰۳۳میزان هزینه انجامشده در دنیا برای فعالیتهای ساختمانی برابر با  ۲۷.۴میلیارد دالر باشد در
حالی که در سال  ۲۰۱۸تنها  ۱۱.۵میلیارد دالر برای این بخش هزینه شد .در صورت تحقق این پیشبینی تا سال  ۲۰۳۳ما شاهد
این مسئله هستیم که ساخت و ساز  ۱۵.۵درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص دهد.

کسری مالی کشورها افزایش مییابد

جایگاه کشورها در فهرست بزرگترین اقتصادهای دنیا چه تغییری میکند؟
در رقابت بین کشــورهای دنیا برای تجربه توسعه صنعتی و اقتصادی و
تصاحب جایگاه برتــر در ردهبندی اقتصادهای بزرگ دنیا ،بازارهای در حال
گذار مانند چین ،هند و برزیل در سال  ۲۰۱۸میالدی از رقابت جا ماندند .این
کشــورها در سالهای قبل با سرعت باالیی رشد کرده بودند ولی در دو سال
گذشته این نرخ باالی رشد متوقف شد .مرکز مطالعات بیزینس و اقتصاد در
گزارش اخیر خود با اشاره به این مطلب که کشورهای در حال گذار در سال
 ۲۰۱۹هم نخواهند توانست متناسب با برآوردهای قبلی رشد کنند نوشت:
در میانمدت نمیتوان چندان به عملکرد اقتصادی کشورهای در حال گذار
امیدوار بود و این مسئله بسیار نگرانکننده است.
طبق این گزارش تا سال  ۲۰۳۲چین به بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل
میشود و در ردهبندیهای جهانی از امریکا پیشی می گیرد .این در حالی است
که پیشتر انتظار میرفت این کشور در سال  ۲۰۳۰به بزرگترین اقتصاد دنیا
تبدیل شود .حال سوال اینجاست که دلیل تعویق دوساله تحقق هدف چین
برای تبدیل شدن به برترین اقتصاد دنیا چیست؟ مرکز مطالعات بیزینس و
اقتصاد معتقد است کاهش نرخ بهره بانکی در سالهای اخیر و حفظ نرخ بهره
در همین سطح در کشور چین در کنار استفاده از سیاستهای پولی سهلتر
از قبل است .در سال  ۲۰۲۰یعنی دو سال دیرتر از برآوردهای قبلی ،برزیل از
نظر بزرگی اقتصاد از ایتالیا پیشی میگیرد و هند هم میتواند بریتانیا و فرانسه
را پشت سر بگذارد.
انتظار میرود در سال  ۲۰۲۰بریتانیا جایگاه ششمین اقتصاد بزرگ دنیا
را از دست بدهد که دلیل آن برگزیت و آسیبهای ناشی از آن تحول است.
انتظار میرود برگزیت روی سطح و ارزش تجارت بریتانیا ،نرخ رشد اقتصادی
و سطح اشتغال آن تاثیر بسزایی داشته باشد .البته پیشبینی میشود که این
افت جایگاه اقتصادی بریتانیا موقتی باشــد و با گذشت سه سال ،دوباره این
کشور بتواند قدرت اقتصادی قبل را بازیابد.
JJتجارت دنیا در سال ۲۰۱۹
مرکز مطالعات بیزینس و اقتصاد در گزارش خود به تاثیر سیاستهای اخیر
دولت امریکا و چین در قبال تجارت آزاد اشاره کرد و نوشت :تجارت آزاد کلید
اصلی رشد اقتصادی دنیا است و از آن به عنوان مهمترین دستاورد اقتصادی
در قرن بیست و یکم نام برده میشود ولی هماکنون اوضاع کمی تغییر کرده
است .دولت ترامپ به بهانههای مختلف تعرفههای وارداتی کاالهای چینی را
افزایش داد و محدودیتهایی برای واردات برخی از کاالها ایجاد کرد .از طرف
دیگر چین برای مقابله به مثل با این سیاست ترامپ محدودیتهای دیگری را
برای امریکا وضع کرد .این وضعیت در میان سیاستمداران و اقتصاددانان دنیا
به نام جنگ تجاری شناخته شد و این نگرانی وجود دارد که در سال جدید
میالدی هم این جنگ ادامه داشته باشد و فراگیرتر شود.
به دنبال تمامی این بحرانها در ســال  ۲۰۱۹حجم تجارت در دنیا تنها
یکســوم نرخ رشد حجم تجارت در سال  ۲۰۱۷خواهد بود .در سال ۲۰۱۹
نرخ رشد حجم تجارت در دنیا برابر با  ۲.۹۹درصد عنوان شده است.
افت ارزش و حجم تجارت در دنیا عامل مهمی در رشد اقتصادی کشورها
است و به همین دلیل کاهش تجارت میتواند بسترساز بحرانهای اقتصادی

و حتی رکود شود .البته این سیاست باید در میانمدت به کار گرفته شود تا
این تبعات را به همراه بیاورد.
JJآیا رکود دیگری در راه است؟
در سال  ۲۰۱۸بازارهای مالی آسیبهای زیادی را متحمل شدند .خروج
سرمایههای پرخطر از بازارهای در حال گذار ،نگرانی از سختگیرانهتر کردن
سیاستهای پولی بانک مرکزی و حذف حمایت آن از بازار همه باعث شد تا
بازارها با نرخی کمتر از پتانسیل خود رشد کنند.
از طرف دیگر با سطح باالی بدهیهای دولتی و وجود مشکالت ساختاری
زیاد در اقتصاد دنیا که برخی از بقایای مشکالت ساختاری دوره رکود اقتصادی
هســتند ،میتوان این طور برآورد کرد که درمــان رکود اقتصادی پیش رو
سختتر از رکودهای قبلی خواهد بود .همچنین پیشبینی این مسئله که آیا
رکود دیگری در راه است یا خیر هم مسئلهای بسیار جدی است.
داگالس مک ویلیام ،یکی از پژوهشــگران ارشــد این مرکز در این مورد
میگویــد :نمیتوان به طور قطع در مورد وقوع یا عدم وقوع رکود پیشبینی
کرد ولی میتوان این طور ارزیابی کرد که دنیا تجربیات زیادی برای مواجهه با
رکود دارد و استفاده از آنها می تواند کشورها را به سمت رونق بیشتر و دوری
جستن از رکود هدایت کند.
هنوز ابزارهای زیادی در اختیار سیاستگذاران است که با استفاده از آن
میتوانند مانع رکود شوند .ما در دنیایی زندگی میکنیم که به باور عمومی
درجهای از مداخالت مالی باید در کشــور انجام شــود تا مانع از وقوع رکود
اقتصادی شود .افزایش هزینههای دولتی یکی از ابزارها است .از طرف دیگر
تسهیل سیاســتهای مالی که تقویتکننده مصرف در کشورها است هم
میتواند ابزار دیگری باشد که در این وادی مورد استفاده قرار میگیرد.
یکی دیگر از صنایعی که میتواند تاثیر زیادی روی رشد اقتصادی داشته
باشد صنعت ساخت و ساز است .انتظار میرود کشورها برای ممانعت از وقوع
رکود اقتصادی ســرمایهگذاری در بخش ساخت و ساز را بیشتر کنند .مرکز
مطالعات بیزینس و اقتصاد پیشبینی میکند در سال  ۲۰۳۳میزان هزینه
انجامشده در دنیا برای فعالیتهای ساختمانی برابر با  ۲۷.۴میلیارد دالر باشد
در حالی که در ســال  ۲۰۱۸تنها  ۱۱.۵میلیارد دالر برای این بخش هزینه
شــد .در صورت تحقق این پیشبینی تا ســال  ۲۰۳۳ما شاهد این مسئله
هستیم که ساخت و ساز  ۱۵.۵درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود
اختصاص دهد .از طرف دیگر کسری مالی کشورهای عضو سازمان توسعه و
همکاریهای اقتصادی تا سال  ۲۰۲۰به  ۵درصد تولید ناخالص داخلی این
کشورها میرسد در حالی که پیشبینیهای گذشته حکایت از رسیدن آن به
سقف  ۳.۲درصد داشت.
نکته مهم این است که افزایش کسری مالی به معنای افزایش هزینههای
دولتی اســت و این موضوعی نگرانکننده برای اقتصاد دنیا اســت .ولی اگر
وضعیت اقتصادی کشورها و زیرساختهای آنها را در نظر بگیریم درمییابیم
که کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار توان مقاومت در مقابل
این بحران را ندارند ولی کشــورهای صنعتی ســادهتر با این چالش مواجه
میشوند.

منبع مرکز مطالعات
بیزینس و اقتصاد

چرا باید خواند:
کشورها برای اینکه در
ردهبندی اقتصادی دنیا
جایگاه باالتر را به دست
تگذاری
آورند ،سیاس 
و سرمایهگذاری زیادی
میکنند و به نظر
میرسد این الگو در
حال تغییر است.

نمیتوان به طور
قطع در مورد وقوع
یا عدم وقوع رکود
پیشبینی کرد ولی
میتوان اینطور
ارزیابی کرد که دنیا
تجربیات زیادی
برای مواجهه
با رکود دارد و
استفاده ازآنها
میتواند کشورها
را به سمت رونق
بیشتر و دوری
جستن از رکود
هدایت کند
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آینده ما
سه چالش اصلی اقتصادی -اجتماعی دنیا در سال ۲۰۱۹

سال آینده سال سختی است
برای حل مشکالت دنیا در سال جدید میالدی چه باید کرد؟
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع گزارش موسسه
بروکینگز

چرا باید خواند:
شناخت اصلیترین و
شهای
مترینچال 
مه 
اقتصادی و اجتماعی
دنیا میتواند تصویر
درستی در مورد اوضاع
جهان ارائه دهد و
آگاهی داشتن از این
چالشها به ما فرصت
بهتری برای حل آن
میدهد.
سال  ۲۰۱۸به عنوان سالی
که بزرگترین تحوالت
ژئوپلیتیکی در دنیا اتفاق
افتاده است نامگذاری شده
است .سالی که ساختارهای
اقتصادی دنیا تغییر کرد و
بیثباتی فضای سیاسی بر
پیشبینیهای اقتصادی
تاثیر زیادی گذاشت.
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با پایان ســال  ۲۰۱۸میالدی این سوال در اذهان ایجاد شد
که این سال را به چه نام خواهند شناخت .در این سال تحوالت
بزرگــی در اقتصاد دنیا اتفاق افتاد ،تعرفههــای تجاری امریکا
رشــد کرد ،امریکا از توافق زیست محیطی پاریس خارج شد و
توافقهای تجاری یا لغو شد یا دوباره مذاکره شد .در خاورمیانه
تداوم جنگ در سوریه و بحرانهای امنیتی در عراق از مهمترین
مسائل بود .البته بحران ایجاد شده در رابطه امریکا و عربستان
و بازگشــت تحریمهای اقتصادی و نفتی ایران به دنبال خروج
امریکا از توافق هســتهای مسئله مهم دیگری بود که باعث شد
تا این ســال در تاریخ ثبت شود .در اغلب گزارشها سال ۲۰۱۸
به عنوان سالی که بزرگترین تحوالت ژئوپلیتیکی در دنیا اتفاق
افتاده است نام میبرند .سالی که ساختارهای اقتصادی دنیا تغییر
کرد و بیثباتی فضای سیاسی بر پیشبینیهای اقتصادی تاثیر
زیادی گذاشــت .حال که این سال پایان یافته است اغلب این
ســوال مطرح میشود که سال جدید برای ما آبستن چیست؟
آیا دوباره تنش و بحران اقتصادی و سیاسی را باید انتظار داشته
باشیم یا اینکه دنیا به سمت آرامش و ثباتی تازه حرکت میکند.
موسســه بروکینگز در این مورد نوشت :سال  ۲۰۱۸سالی
است که باالترین تحوالت در عرصه سیاسی دنیا اتفاق افتاد اما به
نظر میرسد در سال  ۲۰۱۹هم مسائل زیادی دامنگیر اقتصاد
دنیا و جوامع جهانی میشود .تحوالتی از قبیل خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از این تصمیم
که میتواند روی تمامی کشورهای اروپایی تاثیر بگذارد .افزایش
بدهیهای دولتی در کشورهای اروپایی و امریکایی که میتواند
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مشــکالت زیادی را برای اقتصاد این کشورها به همراه بیاورد و
در نهایت تحوالت مهم تجاری که به دنبال باال گرفتن اختالفات
تجاری امریکا و چین محتملتر شده است.
در ادامه این گزارش آمده اســت :سال  ۲۰۱۹سالی بسیار
ســخت برای تجارت است .در این ســال رقابت امریکا و چین
در جهت افزایش تعرفههای تجــاری ادامه دارد .انتظار میرود
سیاستهای سختگیرانهتری اجرا شــود و کشورهای جهان
در این ســال با چالشهای زیادی برای تجارت با امریکا و دیگر
کشــورهای صنعتی روبهرو باشــند .افت حجم و ارزش تجارت
امریکا و چین به دنبال باال گرفتن اختالفات این دو کشور باعث
میشود تا ارزش رشد تولید ناخالص داخلی دنیا کاهش پیدا کند
و این موضوع بسیار نگرانکننده است.
این موسسه مطالعاتی سه مشکل بسیار بزرگ را برای جوامع
دنیا در سال  ۲۰۱۹پیشبینی میکند که در این جا به طرح این
سه معضل میپردازیم.
استاندارد زندگی مردم رشد نکرده است
اولین مشــکل بزرگی که اقتصاد دنیا در سال
پیش رو تجربه خواهد کرد ارتقای استاندارد زندگی
مردم است .در سالهای گذشته دولتها برای افزایش نرخ رشد
اقتصــادی تالش زیادی کردند زیرا تصور عمومی این بود که با
ارتقای نرخ رشــد اقتصادی یک کشور ،استاندارد زندگی مردم
هم ارتقا پیدا میکند ولی شــواهد نشان میدهد که لزوما این
رابطه مستقیم وجود ندارد .در بسیاری از کشورهای توسعهیافته
و اقتصادهای صنعتی ،افزایش نرخ رشد اقتصادی باعث ارتقای
اســتانداردهای زندگی طبقه متوسط نشده است .خانوادههای
معمولی در این کشورها بر این باورند که تنها افراد و خانوادههای
خاص میتوانند از منافع ناشی از رشد اقتصادی کشور بهرهمند
شوند .بســیاری پا را از این فراتر میگذارند و ادعا میکنند که
افزایش نرخ رشــد اقتصادی و صنعتی در کشورهای صنعتی و
اتوماســیون و ارتقای سطح تکنولوژی که زمینه را برای ارتقای
راندمان فعالیتهای اقتصادی فراهم کرده است به نفع طبقات
متوسط و پایین اقتصادی نیست .آنها بر این باورند که با توسعه
اتوماسیون تنها امنیت شغلی کارگران و کارمندان از بین رفته v
است و این موضوعی نگرانکننده برای این طبقه از اقتصاد است.
بر طبق این ادعا با توســعه تکنولوژی و رشد اقتصادی ،طبقات
پایین اقتصادی فقیرتر شدهاند و این موضوع باید به صورت کامال
جدی در نظر گرفته شود.
در کشور کانادا مطالعات دیگری انجام شد که نشان داد حتی
بعد از اجرای طرح پرداختهای انتقالی به مردم ،متوسط درآمد
مردم بعد از کسر مالیات تنها  ۰.۶درصد نسبت به سال ۲۰۰۸
رشد کرده است در حالی که طی ده سال مورد مطالعه نرخ رشد
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باید سیاستهایی برای رشد اقتصادی کشورها و جهان وضع کرد که به محیط زیست آسیبی وارد نکند .تخریب محیط زیست
چالشی بسیار جدی است زیرا طی سالهای اخیر هر واحد رشد اقتصادی ،سهمی از محیط زیست را نابود کرده است و آب و
هوا هم بیشترین آسیب را از این مسئله متحمل شده است.

اقتصادی این کشور بالغ بر  ۲درصد رشد کرده است .این نشان
میدهد که رشد اقتصادی کشور باعث رشد درآمد و قدرت خرید
مردم و رشد توان آنها در تامین نیازهایشان نشده است .مطالعات
انجامشده در بریتانیا هم تاییدکننده همین مسئله است.
بحرانهای زیستمحیطی بسیار جدی است
طی یک دهه اخیر وضعیت محیط زیســت در
دنیا آســیب زیادی دیده است که بسیاری دلیل
آن را بیتوجهی به محیط زیست در جریان وضع سیاستهای
تقویتکننده رشــد اقتصادی در دنیا میدانند .در بســیاری از
کشــورها کارخانههای صنعتی و تولیدی مختلف با اســتفاده
از سوختهای فســیلی کار میکند که درآمد زیادی برای این
کشورها دارد و باعث رشد اقتصادی و رشد درآمد صادراتی این
کشورها شده است ولی افزایش انتشار گازهای آالینده و تبعات
ناشی از آن مسئلهای غیرقابل اغماض است .مسئلهای که باید
جدی گرفته شود و نادیده گرفتن آن تنها میتواند بحران زیست
محیطی را افزایش دهد.
موسسه بروکینگز در این گزارش نوشت :باید سیاستهایی
برای رشد اقتصادی کشــورها و جهان وضع کرد که به محیط
زیست آسیبی وارد نکند .تخریب محیط زیست چالشی بسیار
جدی است زیرا طی ســالهای اخیر ،هر واحد رشد اقتصادی،
ســهمی از محیط زیست را نابود کرده اســت و آب و هوا هم
بیشترین آسیب را از این مسئله متحمل شده است.
در ادامه گزارش آمده اســت :در جریان رشد اقتصادی دنیا
میلیاردها انســان در سراسر دنیا شــاهد افزایش هرچند اندک
درآمد خود بودند ولی آیا رفاه آنها هم بیشــتر شده است؟ برای
اینکه رفاه مردم افزایش یابد باید استانداردهای زندگی آنها رشد
کنــد یعنی باید هوای بهتری تنفس کننــد و از غذای بهتری
استفاده کنند .ولی بیشــتر مردم به خصوص در کشورهای در
حال توسعه از هوای ناسالم استفاده میکنند .به تعبیر صحیحتر
افزایش ســطح رفاه مردم با کاهش غلظت کربن در هوایی که
تنفس میکنیم همراه اســت .اخیرا مطالعات تایید کرده است
که جهان نیازمند کاهش  ۹۰درصدی انتشار گازهای گلخانهای
به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی دنیا طی  ۳۰سال آینده
اســت .سیاستی که اجرای آن بسیار دشوار است و توجه به آن
تالش و مطالعات زیادی را میطلبد .در پایان باید در نظر داشت
که افزایش نرخ رشــد اقتصادی کشورها در کنار کاهش انتشار
گازهای گلخانهای در ســالهای آتی یک ضرورت است و این
موضوعی است که دنیا باید روی روشهای عملی مرتبط با آن
کار و مطالعه کند.
البته افت انتشــار گازهای گلخانهای تنها اولویت زیســت
محیطی دنیا نیست بلکه دنیا باید به موضوعات دیگری هم توجه
کنــد .به عنوان مثال بالغ بر  ۹۰درصد از مردم دنیا در مناطقی
زندگی میکنند که با آلودگی هوا مواجه هستند و این آلودگی
ضمن زمینهسازی برای بیمارشدن شمار زیادی از مردم ساالنه ۴
میلیون نفر از مردم را نیز به دام مرگ میکشاند .خطر انقراض
گونههای مختلف حیوانات به دلیل تغییرات جوی و شکار بیرویه،
کاهش شمار رودخانهها در دنیا و افت سطح آب این رودخانهها
به خصوص در کشورهای در حال توسعه دنیا و افزایش استفاده
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از پالستیک و رها شدن حجم باالیی از پالستیک در اقیانوسها
و رودخانهها از دیگر خطرات زیســت محیطی امروز دنیا است.
باید در نظر داشــت که جهان ما نمیتواند با این وضعیت مدت
زیادی دوام بیاورد و ما اگر قصد داشته باشیم این دنیا را به شکل
کنونی برای نســل آینده به میراث بگذاریم ،باید برای حفظ آن
تالش کنیم.
باید همه از منافع رشد اقتصادی بهرهمند
شوند
همانطور که پیشتر گفته شد سهم زیادی از
مردم از منافع رشد اقتصادی دنیا بهرهمند نشدهاند ولی باید این
روند پایان یابد .مردم باید خود را بخشی از جامعه جهانی حس
کنند و منافع ناشــی از رشد اقتصادی و حرکت مثبت اقتصاد
دنیا به سمت توسعه را تجربه کنند در غیر این صورت نخواهند
توانست برای جهان عضوی اثرگذار و مثبت باشند.
در تمامی کشــورهای دنیا مردم از تبعیض خسته شدهاند.
تبعیض به دلیل جنسیت ،نژاد ،سطح هوش ،طبقه اجتماعی و
اقتصادی ،ناتوانی جسمی ،زبان ،جغرافیا ،سن و مسائل دیگر باعث
شــده است که برخی از مردم منفعت مالی بیشتری از تحوالت
مثبت اقتصادی دنیا به دست آورند و برخی بینصیب باشند .در
سال جاری باید تمامی انسانها در فرایند رشد و توسعه اقتصادی
سهیم باشند تا در نتیجه رشد اقتصادی کشور و توسعه صنعتی
همه منتفع شوند .در این صورت است که جامعه جهانی فضایی
ایمن و امن از نظر اقتصادی و اجتماعی برای مردم میشــود و
همه در این فضا خرسند هستند.
در پایان باید در نظر داشت برای یک رشد همهجانبه اقتصادی
و اجتماعــی که تمامی مردم و طبقات اقتصادی را در بر بگیرد
باید سیاســتگذاران همکاری داشته باشند .وضع قوانینی که
باعث شود تا تمامی مردم از منافع رشد اقتصادی بهرهمند شوند
مسئلهای بسیار جدی است و این سیاست باید هرچه سریعتر در
دستور کار سیاستمداران تمام دنیا قرار بگیرد.
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برای یک رشد
همهجانبه
اقتصادی و
اجتماعیکه
تمامی مردم و
طبقات اقتصادی
را در بر بگیرد باید
سیاستگذاران
همکاری داشته
باشند .وضع
قوانینی که باعث
شود تا تمامی
مردم از منافع رشد
اقتصادی بهرهمند
شوندمسئلهای
بسیار جدی است
و این سیاست باید
هرچه سریعتر
در دستور کار
سیاستمداران تمام
دنیا قرار بگیرد
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آینده ما

رسوخ اینترنت در صنعت توریسم

ارزش خرید آنالین سفر تا سال  ۲۰۲۰به  ۸۱۷.۵۴میلیاد دالر میرسد
در سالهای اخیر صنعت توریسم در دنیا به یکی از صنایع بسیار
مهم تبدیل شده اســت زیرا میتواند درآمدزایی زیادی برای کشور
میزبان داشــته باشد و از طرف دیگر کشورهایی که خواستار جذب
توریست هستند تالش میکنند با توسعه زیرساختهای خود زمینه را
برای میزبانی خوب از میهمانانشان فراهم کنند .توسعه زیرساختها در
این کشورها میتواند روی کیفیت زندگی مردم ساکن در آن منطقه
هم تاثیر مثبت داشته باشد و فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد کند .به
همین دلیل است که این صنعت یکی از درآمدزاترین صنایع در دنیا
معرفی شده است و تمرکز روی توسعه این صنعت اهمیت زیادی دارد.
صنعت توریسم هم مانند صنایع دیگر در دنیا دستخوش تغییرات
زیادی شــده اســت .یکی از اصلیترین و مهمترین تغییرات بعد از
همهگیر شدن استفاده مردم از کامپیوتر و اینترنت و رواج خریدهای
اینترنتی ایجاد شد به نحوی که اخیرا اعالم شده است که کمتر کسی
برای خرید بلیت هواپیما یا پکیجهای مسافرتی به آژانسها مراجعه
میکند بلکه اغلب به صورت آنالین برنامه سفر خود را انتخاب میکنند
و پرداختهای مربوط به آن را انجام میدهند .در سال  ۲۰۱۶ارزش
فروش پکیجهای سفر آنالین در دنیا برابر با  ۵۶۴.۸۷میلیارد دالر بود
ولی با توجه به افزایش استفاده از این نظام در جهان انتظار میرود تا
انتهای ســال  ۲۰۱۹میزان گردش مالی این صنعت به مرز ۷۵۵.۹۴
میلیارد دالر برســد و این روند افزایشی تا سال  ۲۰۲۰هم ادامه پیدا
کند .مرکز مطالعات جهانی توریســم و سفر در گزارش اخیر خود با
اشاره به این تحول ایجادشده در صنعت توریسم نوشت :دیگر روزهایی
که مردم برای خرید پکیجهای سفرشــان به آژانسهای مسافربری
مراجعه میکردند گذشته است .اکنون صنعت توریسم به دنیای آنالین
وابسته اســت و مردم رزرو کردن هتل یا خرید بلیتهای هواپیما یا
خرید تورهای گردش داخل شهری در شهر مقصد را به صورت آنالین

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع مرکز مطالعات
توریسم و سفر

چرا باید خواند:
اینترنت در بخشهای
مختلفزندگیما
نفوذ کرده است ولی
به نظر میرسد صنعت
توریسم هم از این
تحولبینصیب نبوده
است .تاثیر این دنیا
روی صنعت توریسم
موضوع اصلی این
گزارش است.

ارزش آنالین فروش سفردردنیا(میلیارد دالر)
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۱۳.۸۳
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۱۰.۱۷
۸.۱۵

۱۰

۸.۹۳

۸
۵.۳۵

۶

یدهند.
انجام م 
آمارها نشان میدهد در امریکا اکثر تورها از طریق آنالین فروخته
میشــود ولی سهم خریدهای انجامشده از طریق کامپیوتر بیشتر از
سفرهای فروخته از طریق اپلیکیشنهای موبایل است .در سال ۲۰۱۶
ارزش بلیتهای سفر و رزرو هتلهای انجامشده به صورت آنالین برابر
با  ۵۲.۰۸میلیارد دالر بود ولی انتظار میرود تا انتهای ســال جاری
به مرز  ۹۵میلیارد دالر برســد .در مارس سال  ۲۰۱۸اپلیکیشنهای
سفر به عنوان محبوبترین اپلیکیشــنهای مورد استفاده مردم در
اپاستورها معرفی شد و حدود  ۴درصد از اپلیکیشنهای فعال را به
خود اختصاص میداد.
JJارزش فروش آنالین سفر در دنیا چقدر است؟
گزارش جدید مرکز مطالعات توریســم و سفر دربردارنده نکات
کلیدی زیادی است .اول اینکه فروش آنالین سفر در دنیا در سالهای
اخیر با سرعت باالیی رشد کرده است .دوم اینکه مردم که در ابتدا از
طریق انواع کامپیوترهای رومیزی یا لپتاپها اقدام به خرید آنالین
پکیج سفر خود میکردند امروزه به استفاده از گوشیهای هوشمند
برای این کار روی آوردهاند و انواع اپلیکیشنهای ایجادشده برای این
مسئله هم میتواند نشــاندهنده تغییر ایجادشده در دیدگاه مردم
در روش خریداری پکیج سفر باشد .البته این تغییر قابل پیشبینی
بود چون امروزه گوشــیهای هوشمند بخشی از زندگی مردم است
و ســهم زیادی از کارهایی که مردم روزانه انجام میدهند توسط این
دستگاههای جدید انجام میشود.
مطالعات انجامشــده توسط مرکز مطالعات توریسم و سفر نشان
میدهــد در ســال  ۲۰۱۴ارزش فروش آنالین ســفر در دنیا برابر
با  ۴۷۰.۹۷میلیارد دالر بوده اســت ولی با افزایش اســتفاده مردم از
اینترنت و افزایش استفاده از گوشیهای هوشمند در دنیا میزان خرید
آنالین ســفر هم رشد کرد .به طوری که در سال  ۲۰۱۶ارزش خرید
آنالین سفرها برابر با  ۵۶۴.۸۷میلیارد دالر امریکا بود و در سال ۲۰۱۸
به مرز  ۶۹۳.۹۱میلیارد دالر رســید .انتظار میرود در ســال ۲۰۲۰
ارزش خرید آنالین سفرها در دنیا به مرز  ۸۱۷.۵۴میلیارد دالر برسد
که نسبت به سال  ۷۴ ، ۲۰۱۴درصد رشد خواهد کرد.
آمارها نشــان میدهد در ســال  ۲۰۱۶باالترین نرخ رشد ساالنه
ارزش فروش آنالین سفر در دنیا ثبت شده است .در این سال ارزش
فروش آنالین ســفر در دنیا  ۱۳.۸۳درصد نسبت به سال قبل از آن
رشد کرد .کمترین نرخ رشد در این سالها به سال  ۲۰۱۵اختصاص
داشته است که نرخ رشد ثبتشده در این سال برابر با  ۵.۳۵درصد بود.
JJکدام منطقه باالترین سهم را در این بازار دارد؟
طبق گزارش منتشرشده توسط مرکز مطالعات توریسم و سفر در
سال  ۲۰۱۴امریکای شمالی باالترین سهم را از بازار فروش آنالین سفر
داشــت .در این سال  ۳۴درصد از گردش مالی در دنیای آنالین برای
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۵۶۴.۸۷

۶۰۰
۴۹۶.۲۱

۴۷۰.۹۷

۵۰۰

۴۰۰
اروپای
دو منطقهای که پایینترین سهم را در بازار خرید آنالین سفر دارند ،کشورهای خاورمیانه و افریقا در کنار کشورهای
شرقی و مرکزی هستند .در مقابل باالترین سهم در سال  ۲۰۱۴به کشورهای امریکای شمالی و اروپای غربی و در سال ۳۰۰۲۰۲۰به
داشت.
کشورهای آسیا-پاسیفیک و امریکای شمالی اختصاص خواهد
۲۰۰
۱۰۰

سفر توسط ساکنان امریکای شمالی انجام میشد و اروپاییها ۲۹.۸
درصد از این بازار را به خود اختصاص داده بودند .دلیل این مســئله
در گزارش ،نفوذ بیشــتر اینترنت در زندگی مردم ذکر شده است .در
امریکای شمالی اینترنت نقش مهمی در زندگی مردم داشته است و
آنها برای انجام کارهای مختلف از دنیای آنالین استفاده میکردند ولی
به تدریج نفوذ این دنیا در دیگر کشورها هم افزایش یافت و به همین
دلیل استقبال از خرید سفر به صورت آنالین بیشتر شد .جالب است
بدانید در سال  ۲۰۱۴تنها  ۲۴.۷درصد از سهم خرید آنالین سفر به
کشورهای آسیا-پاسیفیک اختصاص داشت ولی با توسعه نفوذ اینترنت
در این کشورها تا سال  ۲۰۲۰انتظار میرود این سهم به  ۴۰.۲درصد
برسد .در ســال  ۳۶.۶ ،۲۰۱۸درصد از این بازار به کشورهای آسیا-
پاسیفیک اختصاص داشته است .یکی از کشورهای بسیار تاثیرگذار در
این منطقه چین است که بسیار پرجمعیت است و با رشد اقتصادی
توانسته است در بازار مصرف جهانی به عضوی اثرگذار تبدیل شود .با
افزایش توان مصرفی مردم این کشور و افزایش استفاده از اینترنت در
بخشهای مختلف اقتصادی در چین ،به تدریج سهم کشورهای آسیا
پاسیفیک در فروش آنالین سفر هم رشد کرد .البته رشد اقتصادی و
توسعه صنعتی در کشورهای هند و کشورهای آسیای شرقی هم در
این روند بسیار اثرگذار بوده است.
نکته دیگر این گزارش اینجاســت که در ســال  ۲۰۱۴امریکای
شمالی باالترین سهم را در این بازار داشته است ولی به تدریج سهم
این منطقه در بازار فروش آنالین کاهش یافته است و به جای آن سهم
کشورهای آسیا-پاسیفیک رشد کرده است.
نکته مهم دیگر این گزارش در این اســت که پایینترین سهم از
بازار خرید آنالین سفر به کشورهای اروپای شرقی و مرکزی اختصاص
دارد .از ســال  ۲۰۱۴تاکنون همواره سهم این منطقه در بازار فروش
آنالین سفر برابر با  ۱.۲درصد بوده است و انتظار میرود تا سال ۲۰۲۰
هم در همین سطح باقی بماند.
سهم خاورمیانه و کشورهای افریقایی با افزایشی تدریجی از ۴.۳
درصد کل بازار خرید آنالین سفر در سال  ۲۰۱۴به  ۵درصد در سال
 ۲۰۲۰خواهد رسید.
دو منطقهای که پایینترین ســهم را در بازار دارند ،کشــورهای
خاورمیانه و افریقا در کنار کشورهای اروپای شرقی و مرکزی هستند.
در مقابل ،باالترین سهم در سال  ۲۰۱۴به کشورهای امریکای شمالی
و اروپای غربی و در ســال  ۲۰۲۰به کشــورهای آسیا-پاسیفیک و
امریکای شمالی اختصاص خواهد داشت.
با وجود اینکه کشورهای خاورمیانه دارای ذخایر انرژی بسیار باالیی
هستند و از نظر ثروت طبیعی در میان ثروتمندترین مناطق دنیا جای
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گرفتهاند ولی از نظر اقتصادی و اجتماعی نسبت به کشورهای غربی
توســعهیافته نیستند .نفوذ کمتر اینترنت در این کشورها و استفاده
کمتر مردم از این دنیای تازه باعث شده است تا خریدهای آنالین در
این مناطق کمتر از کشورهای صنعتی باشد و خرید آنالین سفر هم از
این قاعده مستثنا نیست.
در پایان باید گفت که انتظار میرود در سالهای پیش رو صنعت
توریسم دنیا با شدت بیشتری تحت تاثیر دنیای اینترنت و نفوذ آن قرار
بگیرد ولی چگونگی این تحوالت را تنها گذر زمان مشــخص خواهد
کرد.
سهم هر منطقه از فروش آنالین سفر در دنیا (درصد)
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آینده ما

پیش به سوی
انرژیهای پاک

سرمایهگذاری در تولید انرژیهایاحیاشدنی
در دنیا در حال افزایش است

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع fitch

چرا باید خواند:
با افزایش آلودگیهای
زیستمحیطی،
استفاده از انرژیهای
پاک و احیاشدنی
کلیدحلمشکل
است .اینکه کدام
کشورها در این زمینه
سرمای هگذاری کرد هاند
و کدامیک پیشگام
هستندمسئلهایاست
که در این گزارش مورد
بحث قرار میگیرد.

56

افزایــش آلودگــی هوا و بحرانهای ناشــی از آن باعث شــد تا
ســرمایهگذاریهای زیادی روی تولید انرژیهــای نو در دنیا انجام
شود .ســرمایهگذاریهایی که بهرهبرداری از آنها میتواند بسترساز
تغییرات بزرگ در عرصه اقتصادی و انرژی دنیا شــود .از طرف دیگر
هزینه بهرهبرداری و توسعه پروژههای تولید برق با استفاده از انرژی
باد و خورشــید  -که در اینجا به عنوان منابع احیاشــدنی نام برده
میشود -بســیار کمتر از اجرای پروژههای تولید برق با استفاده از
انرژیهای فسیلی است و به همین دلیل سرمایه مورد نیاز برای آنها و
سرعت بازگشت سرمایه هم باالتر است .این مزایا میتواند شرکتهای
بیشتری را برای سرمایهگذاری در این زمینه ترغیب کند.
انتظار میرود طی یک دهه آینده ظرفیت تولید برق با استفاده از
منابع احیاشدنی -البته به استثنای برق تولیدشده با استفاده از انرژی
آب -دو برابر شود و از ۱۰۳۴گیگاوات در انتهای سال  ۲۰۱۷به مرز
 ۱۰۸۸گیگا وات در سال  ۲۰۲۷برسد .انتظار میرود ظرفیت تولید
انرژی خورشیدی در دنیا با سرعت باالتری از زمانبندیهای قبلی
رشــد کند همانطور که در پنج سال گذشته هم سرعت این رشد
باالتر از انتظار بود .تا سال  ،۲۰۲۷ظرفیت تولید برق خورشیدی در
دنیا به مرز  ۹۳۶گیگاوات میرسد که البته از ظرفیت تولید برق بادی
در دنیا کمتر اســت .در این سال ظرفیت تولید برق بادی در دنیا به
مرز  ۹۷۶گیگاوات خواهد رسید.
موسسه فیچ در گزارش خود نوشت در فاصله سالهای  ۲۰۱۷تا
 ،۲۰۲۷تولید برق با استفاده از انرژیهای احیاشدنی ساالنه  ۷درصد
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رشد خواهد کرد و در ســال  ۵۱ ،۲۰۲۷درصد از برق تولیدشده با
انرژیهای احیاشــدنی با کمک انرژی باد و  ۲۹درصد با استفاده از
انرژی خورشــیدی تولید خواهد شد .این دو منبع احیاشدنی انرژی
در دسته منابعی هستند که برای بهرهبرداری از آنها نیاز به تجهیزات
کمتری اســت و به همین دلیل سهم باالتری در تولید برق به خود
اختصاص خواهند داد.
از دیگر روشهای تولید برق پاک در دنیا میتوان برق تولیدی با
استفاده از نیروی زمینگرمایی و سوختهای زیستی را نام برد .برق
نگرمایی  ۳درصد از کل تولید برق پاک در دنیا را تا سال ۲۰۲۷
زمی 
خواهد داشــت و برق با استفاده از سوختهای زیستی  ۱۸درصد از
سهم این بازار را دارد.
JJبزرگترین سرمایهگذاران در تولید برق با استفاده از
انرژیهایاحیاشدنی
بیشــترین میزان ســرمایهگذاری در تولید برق با اســتفاده از
انرژیهای پاک در کشــور چین انجام شده است و این روند در دهه
میالدی پیش رو هم ادامه خواهد داشــت .البته امریکا و هند هم در
این زمینه سرمایهگذاری زیادی انجام دادند و تا انتهای سال ۲۰۲۷
ظرفیــت تولید برق پاک در امریکا  ۱۴۱گیــگاوات و در هند ۱۰۵
گیگاوات رشد میکند .این سه کشور بزرگترین سرمایهگذاران در
تولید منابع انرژی پاک هستند و طی یک دهه پیش رو در مجموع
 ۷۰درصد از ظرفیتهای جدید تولید انرژی برق با استفاده از منابع

انتظار میرود بعد از راهاندازی پروژه «یک کمربند ،یک راه» ،چین صادرات انرژیهای پاک را آغاز کند و در اولین مرحله میزان
صادرات برق پاک به استثنای برق آبی از این کشور به  ۱۰گیگاوات خواهد رسید .این در حالی است که چین از ابتدای اجرای
این پروژه صادرات برق آبی را به مرز  ۴۸گیگاوات خواهد رساند.

پاک را به خود اختصاص خواهند داد.
از میان ده کشــوری که بیشترین رشــد را در توان تولید برق با
استفاده از منابع احیاشدنی تجربه خواهند کرد چهار کشور در قاره
اروپا واقع شدهاند .این کشورها آلمان ،فرانسه ،ترکیه و بریتانیا هستند
که در ســالهای اخیر میلیاردها دالر برای توســعه زیرساختهای
مرتبط با تولید برق پاک سرمایهگذاری کردند  .فرانسه عالوه بر تولید
برق با اســتفاده از انرژی آبی و بادی و خورشــیدی ،بخش زیادی
از برق مصرفی خود را با اســتفاده از انرژی هستهای تامین میکند
ولی نگرانیهای اخیر در مورد زبالههای هستهای و تاثیر مخرب این
نیروگاهها روی سالمتی افرادی که در نزدیکی آنها زندگی میکنند
سبب شده است تا ســرمایهگذاری روی دیگر روشهای تولید برق
بدون استفاده از سوختهای فسیلی افزایش پیدا کند تا این کشور
بتواند از وابستگی به تولید برق هستهای بکاهد.
ســه کشور از ده کشور پیشگام در تولید برق با استفاده از منابع
احیاشــدنی در آسیا واقع شدهاند که این کشورها عبارتاند از چین
و هند و ژاپن .دو کشــور چین و هند به عنوان کشورهای بزرگ در
قاره آسیا و با جمعیت زیاد با برخورداری از حمایتهای کالن دولتی
ی سالهای
در این زمینه گام برداشــتند ولی ژاپن بعد از حادثهها 
اخیر  -سونامی و زلزلههایی که به نیروگاههای هستهای آسیب وارد
کرد -تصمیم گرفت تا برای کمتر شدن وابستگی به انرژی هستهای
در تولید برق روی دیگر منابع پاک سرمایهگذاری کند.
ســه کشور پیشگام دیگر در سرمایهگذاری برای تولید برق پاک
در قاره امریکا واقع شــدهاند .این سه کشور برزیل ،امریکا و مکزیک
هســتند .مکزیک که در سالهای گذشته رکورددار آلودهترین شهر
دنیا بود با استفاده از سیاستهای مختلف از جمله کاهش وابستگی
به انرژی نفت و گاز برای تولید برق توانســت از آلودگی هوا رهایی
یابد ولی مقامات این کشــور اعالم کردهاند که مبارزه با آلودگی هوا
و کاهش اســتفاده از انرژیهای فسیلی جنگی همیشگی است که
نباید هیچگاه از آن غافل شد .امریکا هم برای کمتر شدن وابستگی
به واردات نفت و گاز طبیعی تمایل سیاســی دارد و به همین دلیل
سرمایههای زیادی را برای تولید برق آبی ،بادی و خورشیدی صرف
کرده است تا بدون نیاز به واردات نفت و تنها با استفاده از منابع نفتی
موجود در کشورش بتواند چرخهای اقتصادش را بچرخاند.
JJچین ،یک بازیگر مهم در این بازار
یکی از کشــورهایی که بیشترین سرمایهگذاری را در این زمینه
انجام داد چین بود .این کشور که در سالهای اخیر با چالش آلودگی
هوا روبهرو بود و بسیاری از مردمش به دلیل این بحران با بیماریهای
زیادی دســت و پنجه نرم میکنند ،برای کمتر شــدن استفاده از
انرژیهای فســیلی اقدام به ســرمایهگذاری در انرژیهای پاک به
خصوص انرژی بادی و خورشیدی کرد .گفته میشود ظرف یک دهه
آینده  ۴۵درصد از ظرفیت جدید انرژیهای پاکی را که در دنیا ایجاد
میشود انرژیهای ایجاد شده در چین به خود اختصاص میدهد .در
فاصله سالهای  ۲۰۱۷تا  ۲۰۲۷ظرفیت تولید برق پاک در این کشور
 ۵۰۰گیگا وات رشد میکند و مجموع ظرفیت تولید برق با استفاده از
انرژیهای احیاشدنی در این کشور تا پایان دوره مورد مطالعه به مرز
 ۷۶۸گیگا وات میرسد .با تحقق این هدف  ۳۷درصد از کل ظرفیت
تولید انرژی با استفاده از منابع احیاشدنی به چین اختصاص خواهد
داشــت .یک دلیل مهم و اصلی در این زمینه حمایت دولتها از آن

تولید برق در چین با توجه به سوخت مصرفی (نرخ رشد ساالنه)
سال

برق پاک به استثنای آب

برق آبی

زغال سنگ

۲۰۱۱

۴۰

۰

۲۰

۲۰۱۲

۳۵

۱۷

۲.۷

۲۰۱۳

۴۳

۲۰

۴.۶

۲۰۱۴

۲۲

۷

۲.۳

۲۰۱۵

۲۵

۵

۲

۲۰۱۶

۳۲

۸

۲.۷

۲۰۱۷

۳۷

۳

۲.۸

۲۰۱۸

۲۳

۷

۴

۲۰۱۹

۲۰

۹

۳

۲۰۲۰

۲۰

۸

۲

۲۰۲۱

۱۷

۸

۲

۲۰۲۲

۱۴

۸

۲

۲۰۲۳

۱۴

۸

۲

۲۰۲۴

۱۴

۸

۲

۲۰۲۵

۱۴

۸

۲

۲۰۲۶

۱۴

۸

۲

۲۰۲۷

۱۴

۸

۲

است که باعث شده تا توان این کشور در توسعه تولید انرژیهای پاک
بیشتر از دیگر کشورها باشد.
موسســه مطالعاتی فیچ در این زمینه نوشت :در اغلب کشورها
دولت برای توسعه استفاده از انرژیهای پاک سرمایهگذاری میکند
ولــی میزان حمایتی که دولت چین از این پــروژه میکند با دیگر
دولتها قابل مقایســه نیست .دولت چین هرســاله سهم زیادی از
بودجه را برای کاهش وابستگی به انرژیهای فسیلی اختصاص می
دهد زیرا بر این باور اســت که این ســرمایهگذاری هم باعث بهبود
سالمت جامعه میشود و هم از نظر اقتصادی بسیار پرمنفعت است.
اما چین با توجه به سرمایهگذاریهایی که در سالهای اخیر انجام
داده اســت ،در آیندهای نهچندان دور به یک صادرکننده بزرگ در
این زمینه تبدیل میشــود به خصوص بعد از راهاندازی طرح «یک
کمربند ،یک راه» که بسیاری از آن به عنوان جاده ابریشم مدرن نام
میبرند  ،این کشور پهناور آسیایی فرصت الزم برای صادر کردن برق
تولید شده با استفاده از انرژیهای پاک را خواهد داشت .این شرایط
باعث میشــود تا موقعیت چین در سطح دنیا تقویت شود و بتواند
خود را به عنوان یکی از پیشــگامان مقابله با تغییرات منفی جوی
در دنیا معرفی کند.
JJصادرات برق تولیدشده با انرژیهایپاک
با سرمایهگذاریهای زیادی که چین در زمینه تولید انرژیهای
پاک انجام داده است ،هماکنون این کشور توانسته است به یک کشور
پیشــگام در زمینه مبارزه با آلودگی هوا و بحرانهای ناشــی از آن

انتظار میرود طی
یک دهه آینده
ظرفیت تولید برق
با استفاده از منابع
احیاشدنی  -البته
به استثنای برق
تولید شده با
استفاده از انرژی
آب -دو برابر شود
و از ۱۰۳۴گیگاوات
در انتهای سال
 ۲۰۱۷به مرز
 ۱۰۸۸گیگاوات در
سال  ۲۰۲۷برسد
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آینده ما
تبدیل شود .این کشور میتواند به کشورهای دیگر در زمینه مبارزه
بــا این بحران کمک کند .هم از طریق افزایش صادرات برق پاک به
کشــورهای دیگر ،هم از طریق همکاری در اجرای پروژههای تولید
بــرق پاک و هم از طریق مذاکره در زمینه انتقال تکنولوژیهای مر
تبط با آن.
موسسه مطالعاتی فیچ اعالم کرد :چین پتانسیل این را دارد که
سهمی از برق پاک تولیدی خود را به دیگر کشورها صادر کند .توان
صادرات برق پاک این کشور تا سال  ۲۰۲۷میالدی  ۴۰درصد رشد
میکند و اگر روند کنونی سرمایهگذاری در تولید انرژیهای پاک در
این کشور ادامه یابد باید منتظر تبدیل شدن چین به قطبی بزرگ و
مهم در این زمینه باشیم.
انتظــار میرود بعد از راهاندازی پروژه یک کمربند یک راه ،چین
صادرات انرژیهای پاک را آغاز کند و در اولین مرحله میزان صادرات
برق پاک به استثنای برق آبی از این کشور به  ۱۰گیگا وات خواهد
رســید  .این در حالی اســت که چین از ابتدای اجرای این پروژه
صادرات برق آبی را به مرز  ۴۸گیگا وات خواهد رساند.
از طرف دیگر شــماری از بزرگترین پروژههای با مقیاس وسیع
در زغال سنگ و پروژههای تولید برق آبی در بازارهای با ریسک باال
مانند بازارهای پاکستان و بخشهایی از هند تعریف شده است .به
دلیل ریســک باالی فعالیت در این بازارها ،اجرای پروژه ها با موانع
بزرگی روبهرو است .در مقابل پروژههای تولید برق خورشیدی و بادی
زمانبندی بازگشت سرمایه ســریعتری دارد و اجرای این پروژهها
ارزانتر و ســادهتر است .پروژههای تولید برق بادی و خورشیدی با
توجــه به موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف دارای بازدهی باالیی
است و توسعه این پروژهها سادهتر و کمهزینهتر است .اگر کشورهایی
که دارای وضعیت پرریســک هستند به جای ســرمایهگذاری در
ساخت نیروگاههای زغال سنگی یا گازی به سرمایهگذاری در ساخت
نیروگاههای تولید برق بادی و خورشــیدی روی بیاورند ،میتوانند
شاهد اتمام سریعتر و کارآمدتر آن باشند .این پروژهها هزینه کمتری
برای اجرا نیاز دارد و در مدت کوتاهتری تکمیل میشود و به همین
دلیل میتوان انتظار داشــت که شــرکتهای بزرگ بینالمللی در
اجرای آنها فعالتر عمل کنند .از طرف دیگر چین به عنوان کشوری
که در این زمینه پیشــگام اســت میتواند به کشورهای دوست و
همســایه مانند هند و پاکستان کمک کند و پروژههای تولید برق
پاک را در این کشورها به بهرهبرداری برساند .این کار جایگاه چین
را نیز در دنیا ارتقا میدهد و به اصالح وضعیت زیســت محیطی در
دنیا کمک میکند.
در پایان باید گفت انرژیهای احیاشــدنی منبع اصلی انرژی در
ســالهای آتی خواهند بود زیرا با تداوم مصرف انرژیهای فسیلی،
محیط زیست با سرعت زیادی در جهت تخریب حرکت میکند و این
فرایند میتواند بقای موجودات روی کره زمین را به خطر بیندازد .به
همین دلیل است که کشورها برای افزایش توان تولید و بهرهبرداری
از انرژیهای احیاشدنی به خصوص باد و خورشید سرمایهگذاریهای
زیادی انجام دادهاند و اخیرا هم در امریکا قانونی تصویب شــد که به
موجب آن اگر خانوارها اقدام به نصب پنلهای خورشــیدی بکنند
و انرژی مورد نیاز خود را از خورشــید دریافت کنند ،ســهم مالیات
کمتری میپردازند .این سیاســت تشویقی نهتنها در امریکا بلکه در
شــمار دیگری از کشورها اجرا شده است و نشان میدهد دنیا برای
کنترل انتشار گازهای گلخانهای بسیار مصمم است.
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کشورهایی که بیشترین افزایش را در ظرفیت تولید برق پاک تا سال ۲۰۲۷دارند (گیگا وات)
۶۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰

۱۵۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۱۵۰۰۰
برزیل

۱۵۰۰۰
مکزیک

بریتانیا

ترکیه

برزیل

مکزیک

بریتانیا

ترکیه

۶۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۸۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۱۸۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

ژاپن

فرانسه

آلمان

هند

امریکا

ژاپن

فرانسه

آلمان

هند

امریکا

ظرفیت تولید برق پاک اضافه شده در چین و دیگر کشورهای دنیا(گیگا وات)

چین
چین

۰
۰
۱۸۰۰۰۰۰
۱۸۰۰۰۰۰
۱۶۰۰۰۰۰
۱۶۰۰۰۰۰
۱۴۰۰۰۰۰

۳۷۰۰۰۰
۳۷۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰

۵۵۰۰۰۰
۵۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰

۱۴۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰
۲۷۰۰۰۰
۳۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۸۴۰۰۰۰ ۸۴۰۰۰۰ ۸۴۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
۷۰۰۰۰
۷۳۰۰۰۰
۸۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۳۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۴۸۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰
۸۴۰۰۰۰ ۸۴۰۰۰۰ ۸۴۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
۷۳۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۴۸۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰
۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

بقیه دنیا ۲۰۱۵چین ۲۰۱۴
۲۰۱۶

۲۰۱۵

بقیه دنیا

۲۰۱۴

۳۰۰۰۰۰
۲۰۱۳
۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۸۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰
۰

چین

تولید برق در چین با کمک منابع مختلف(نرخ رشد ساالنه)
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مسئولوضعیتمعیشتکارگرانکیست؟کارفرمایادولت؟

درد مشترک

کاهش قدرت خرید کارگران به خصوص در ماههای اخیر شرایط معیشت را برای این قشر سختتر از گذشته کرده است .اما کارفرمایان
هم وضعیت بهتری را تجربه نمیکنند .مشکالت مختلف در حوزه کسب و کار موجب شده تا این روزها فشار بر کارفرمایان و صاحبان
بنگاههای اقتصادی بیش از پیش باشد .تحریمها از یک سو و بیثباتی نرخ ارز و گرانی و تورم مواد اولیه از سوی دیگر ،روز به روز قدرت
کارفرما را کاهش داده است .کارگر و کارفرما امروز دچار درد مشترک هستند .کارگر و کارفرما هردو یک هدف را دنبال میکنند و آن،
روشن نگه داشتن چراغ بنگاههای اقتصادی است .اما مسئولیت مشکالت معیشتی قشر کارگر بر عهده چهکسی است؟

عکس :رضا معطریان

روایت
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تواناییه ا با نیازها برابری نمیکنند

کســب و کار ایرانیان در دو ســطح دولت و اقتصاد کالن و
میانی و خرد شــامل بنگاهها و خانوادهه ا در زمستان 1397
نسبت به زمســتان پارسال با تکانههای شدید روبهرو شده و
شوربختانه درسطح کالن و در سطح خرد با آشفتگی و سقوط
شاخصه ا همراه شده است .درسطح کالن چند شاخص اصلی
مثل خالص واردات وصادرات از تعادل خارج شده است .نرخ
تورم بیمحابا به ســمت باال با شتاب حرکت کرده است .نرخ
حسین سالحورزی
سرمایهگذاری داخلی و خارجی با کاهش شدید مواجه شده
نایبرئیس اتاق ایران
اســت .پسانداز ایرانیان به پایینترین سطح تنزل پیدا کرده
است  .شاخصهای پولی و ارزی نیز در موقعیت نامناسبی قرار
دارند  .برای مثال بارز در این بخش میتوان به سقوط ارزش ریال در برابر دالر و سایر ارزهای معتبر
اشاره کرد .نرخ تبدیل دالر به ریال از زمستان پارسال تا زمستان امسال  5 .2برابر به سود دالر شده
است  .همراه با افزایش قیمت ارزهای معتبر به ریال ایران و براساس عادت ساختاری اقتصاد ایران نرخ
سایر کاالها و خدمات نیز به مرور خود را با آهنگ افزایش نرخ ارز هماهنگ کردند و به باال آمدند.
نتیجه این فرایند که البته با تشدید تحریمهای آمریکا در موقعیت بدتری قرار گرفت عدم تعادلهای
همهجانبه در بازارهای گوناگون شد .
JJکاهش قدرت خرید مزدبگیران
شمار مزد و حقوقبگیران در ایران به دالیل گوناگون اعداد ثابت و شناختهشدهای نیست و به
همین دلیل شاید به کاربردن میلیونها حقوق و مزدبگیر عبارت رسایی نباشد .واقعیت این است
که برآیند تحوالت سیاســت خارجی و اقتصادی ایران در یک سال منتهی به زمستان  1397به
کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی به ویژه حقوق و مزدبگیران منجر شده است .برخی برآوردهای
غیررســمی نشان میدهد این کاهش قدرت خرید تا  80درصد است .البته این عدد به ویژه برای
خانوادههای کمدرآمد که بیشترین درآمد ساالنه آنها به درآمدهای خوراکی تخصیص مییابد بیشتر
اســت و شرایط برای آنها بدتر شــده است .با توجه به اینکه حقوق و مزدبگیران هیچ کاالی قابل
فروشی در بازار جز نیروی کار ندارند و با توجه به اینکه قیمت این کاال در بازار به دلیل عرضه باالتر
از تقاضا روندی کاهنده داشته است افزایش درآمدی برای حقوق و مزدبگیران نیز اتفاق نیفتاد .
 JJافزایش قیمت تمامشده
از سوی دیگر افزایش قیمت ارزهای معتبر در بازار ارز ایران به ریال رخدادهای خود را در سطح
بنگاهها برجای گذاشــته است .نخستین و فوریترین رخداد افزایش قیمت مواد اولیه و کاالهای
واسطهای بود .شاخص کل قيمت توليدكننده ،در فصل تابستان ،١٣٩٧به عدد  ٣١٩,٧رسيد كه
نسبت به شاخص فصل قبل ( ١٥,٠ ،)١ .٢٧٨درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (،)٩ .٢٢٨

نکتههایی که باید بدانید
[تعیین دستمزد  1398یکی از سختترین پدیدههای اقتصادی  -اجتماعی
و حتی سیاسی خواهد بود.
[ افزایش نرخهای مزد بیش از توانایی کارخانهه ا برای سال آتی تنگناهای
تازهای برای واحدهای تولیدی ایجاد میکند.
[افزایش قیمت ارزهای معتبر در بازار ارز ایران به ریال رخدادهای خود را
در سطح بنگاهها بر جای گذاشته است.
[شمار مزد و حقوقبگیران در ایران به دالیل گوناگون اعداد ثابت و
شناخت هشد هاینیست.
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 ٧ .٣٩درصد افزايش داشته است .شاخص قيمت توليدكنند ه بخش کشاورزی ،در فصل تابستان
 ،١٣٩٧با  ١٩,٢درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل ( )٣ .٢٩٥به عدد  ١ .٣٥٢رسید .شاخص
این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل  ٥ .٤٣درصد افزایش نشان میدهد.
شــاخص قيمت توليدكنند ه بخش معدن ،در فصل تابستان ،١٣٩٧با  ١٢,٤درصد افزایش نسبت
به شــاخص فصل قبل ( )٨ .٢٨٨و  ٢ .٤٦درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل
( )٠ .٢٢٢به عدد  ٧ .٣٢٤رسید .شاخص قيمت توليدكنند ه بخش صنعت ،در فصل تابستان،١٣٩٧
با  ١٧,٧درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل ( )٠ .٢٨٩به عدد  ٣ .٣٤٠رسید .شاخص این
بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل ( ٨ .٥٢ )٨ .٢٢٢درصد افزایش
نشــان میدهد .به این ترتیب به نظر میرسد که بخش تولید به ویژه تولید کارخانهای در شرایط
دشواری قرارگرفته اســت .در صورتی که کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان را بر ابعاد افزایش
قیمت تمامشده بیفزاییم موضوع باز هم بغرنجتر میشود .
JJمزد 1398
در زمستان هر سال موضوع دستمزد سال بعد در کانون توجه ذینفعان مستقیم به ویژه کارگران
یگیرد .سیستم و سازمان مزد در ایران فاقد انعطاف کافی است
و کارفرمایان و پس از آن دولت قرار م 
و کارفرمایان در هر وضعیتی و در هرجایی از این سرزمین و در هر فعالیتی باید مصوبه پایان سال
نهاد سهجانبه دولت ،نمایندگان کارفرمایان و کارگران را که معموال در آخرین روزهای سال به نتیجه
میرسند بدون چون و چرا بپذیرند  .سازمان مزد در ایران البته به گونهای است که در همه سالهای
پس از تصویب و اجرای قانون کار به زیان کارفرمایان و به سود مزد و حقوقبگیران بوده است .تجربه
نشان میدهد نمایندگان نهاد دولت به دالیل گوناگون از جمله به دلیل اینکه نمیخواهند دولت
دربرابر میلیونها مزد و حقوقبگیر قرار گیرد و نامحبوبیت سیاسی برای خود فراهم کنند به نفع
کارگران رأی میدهند .وزیر سابق کار در اواخر اسفند ماه  1396البد با اطالع نهاد دولت اقدام به
انتشــار خبری کرد که برسر آن توافق واقعی نشده بود و به این ترتیب افزایش مزد  97بیشتر از
میزانی بود که نمایندگان کارفرمایان پذیرفته بودند .آیا دولت در سال  1397نیز قصد دارد داستان
پارسال را تکرارکند؟ به نظر میرسد امسال اما کارفرمایان به دلیل وضعیت نامساعد بنگاهها میزانی
را که بار تازهای بر دوش کارخانهه ا بیندازد قبول نخواهند کرد .افزایش نرخهای مزد بیش از توانایی
کارخانهه ا برای سال آتی بدون تردید تنگناهای تازهای برای واحدهای تولیدی ایجاد خواهدکرد.
کارفرمایان ایرانی نیک میدانند گروه کارگران و مزدبگیران به دلیل فشار تورمی برخاسته از سیاست
یکند نیازمندتر از هر زمان دیگری برای
ارزی دولت و تحریمه ا که سبد هزینهای آنها را سنگین م 
افزایش نرخ مزدند و این البته حق آنهاست که متناسب با نرخ تورم ساالنه و یا متناسب با افزایش
هزینههای ســبد خانوارها خواستار افزایش مزد شوند .از سوی دیگر اما کارفرمایان نیز حق دارند
بگویند که نرخ تورم فزاینده محصول سیاستهای ارزی و نقدینگی دولت است و آنها خود قربانی
رشد نرخ تورم هستند و نباید به دلیل اینکه نهاد دیگری تورم ایجادکرده است جریمه شوند .معمای
یگیرد و باید به بهترین و کارآمدترین روشه ا مدیریت شود .
مزد  1398از همینجا سرچشمه م 
 JJراهحل
به نظر میرسد مزد  1398یکی از سختترین پدیدههای اقتصادی – اجتماعی و حتی سیاسی
خواهد بود و برای اینکه پیامدهای ناشناس آن مدیریت شود باید مقدمات آن از همین االن فراهم شود.
بدترین اتفاق این اســت که نهاد دولت بخواهد از جیب و دخل کارفرمایانی که هماکنون در بدترین
وضعیت قراردارند برداشت و به سود کارگران کاری کند .نمایندگان نهادهای کارگری نیز باید توجه
داشته باشند فشار آوردن روی نرخهای غیر واقعی و درخواستهایی که بنیان هزینهه ا را به زیان بنگاهها
به عدم تعدل بکشد میتواند مناسبات را به وضعیت غیر قابل تحمل برساند .بهترین راه برای گشودن
معمای مزد  1398این است که هر نهاد به ویژه نهاد دولت به عنوان مسبب اصلی در دامن زدن به نرخ
رشد فزاینده دولت دریافتهایش از بنگاهها را برای یک دوره کوتاهمدت به تاخیر بیندازد .

همواره افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم راهکار نهایی نیست و راهکار نهایی
این است که بهرهوری در بنگاههایاقتصادی افزایش پیدا کند و از محل افزایش بهرهوری
تولید بنگاه دریافتی کارکنان و کارگران افزایش پیدا کند.

راه نجات ،افزایش بهرهوری است

تیغ دولبه افزایش حقوق و دستمزد
در قانون بودجه سال  1398دولت پیشبینی کرده است که حقوق و
دستمزد  20درصد افزایش یابد و همچنین اعالم شده است که این
 20درصد برای دهکهای پایین بیشــتر و برای دهکهای پردرآمد
کمتر شــود .افزایش  ۲۰درصدی حقوق و دستمزد میتواند راهکار
کوتاهمدت باشد  .اما فراموش نکنیم آنچه اقتصاد ،کارمندان ،کارگران
و همه کسانی را که دستمزدبگیر هستند نجات میدهد این است که
دولت تورم را کنترل کند.اگر تورم در اقتصاد ایران یکرقمی و ایدهآل
زیر  5درصد باشد ،کارگران و کارمندان و حقوقبگیران دیگر به دنبال
این نیستند که حقوق آنها  20درصد یا  30درصد افزایش یابد .طبیعی
است تا زمانی که به آرزوی اقتصاد ایران برای تورم یکرقمی برسیم،
باید افزایش دســتمزدها متناسب با تورم باشد .به هر حال ،افزایش
حقوق تیغ دولبه اســت .از یک سو زمانی که تورم و متناسب با آن
حقوق و دستمزد نیز افزایش مییابد ،در کوتاهمدت حتما قدرت خرید
را تقویت میکند؛ اما در بلندمدت زمانی که دستمزدها متناسب با تورم
افزایش مییابد ،قیمت تمامشده تولید و خدمات نیز افزایش مییابد.
در یک مثال ساده ،بنگاه اقتصادیای که امسال قیمت تمامشده کاال
یا خدمات آن  20درصد متاثر از حقوق و دستمزد است ،سال آینده
به تناسب افزایش حقوق و دســتمزد برای جبران هزینهها ،قیمت
تمامشــده کاالی آن گران میشود  .گران کردن دوباره این به معنی
افزایش نرخ تورم و یک دور تسلسل باطل است .
لذا با این فرض ،همواره افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ
تورم راهکار نهایی نیســت و راهکار نهایی این است که بهرهوری در
بنگاههایاقتصادی افزایش پیدا کند و از محل افزایش بهرهوری تولید
بنگاه دریافتی کارکنان و کارگران افزایش پیدا کند .بهرهوری این است
کــه هر بنگاه اقتصادی با هر تعداد کارگری که دارد ،اگر امســال x
یکند ،ســال آینده بتواند  1+xواحد تولید کند .در این
واحد تولید م 
صورت دریافتی بنگاه چون تعداد کارگران و واحد بنگاه ثابت بوده و
تولید افزایش یافته است ،بیشتر خواهد شد .پس در چنین شرایطی
این افزایش دریافتی میتواند در قالب موضوعات رفاهی یا سبد کاال
بین دستمزدبگیران آن بنگاه اقتصادی توزیع شود .این راهکاری است
که اگر چنین شود نهتنها افزایش نرخ تورم نخواهیم داشت بلکه در
عین حالی که دریافتی کارگران به دلیل افزایش تولید افزایش خواهد
یافت ،نرخ تورم هم کاهش مییابد .علم اقتصاد چنین راهحلی را ارائه
میدهد .
اما آیا بنگاههایاقتصادی سال گذشته بهرهور بودهاند؟! در چهل
ســال گذشته چهار یا پنج سال تحریمهایجهانی به شکل موجود
وجود داشته اســت .آیا در بقیه سالها هم تحریمها ظالمانه به این
شدت بوده است؟!
ما در برنامههای پنجساله همیشه هدفگذاری کردهایم که رشد
اقتصادی  ۸واحد درصدی داشته باشیم .همیشه  52درصد از این ۸
واحد باید ناشی از بهرهوری باشد .اما چرا تاکنون این هدف محقق نشده
است؟ یکی از مشکالت ساختاری اقتصاد ایران پایین بودن بهرهوری

است؛ این موضوع در بخش کشاورزی ،صنعت ،خدمات و بخشهای
یکند .ما حدود  ۱۰سال پیش  ۲۰میلیون
دولتی و خصوصی صدق م 
دانشآموز داشــتیم و اکنون به  ۱۲میلیون رســیده است؛ آیا تعداد
معلمان متناسب با این عدد تغییر کرده است؟ همین بحث را در مورد
بزرگترین خودروسازی کشور میتوانیم مطرح کنیم .خودروسازان
ایران در ســال  ۹۰حدود 1.5میلیون تیراژ داشتهاند و امسال به نظر
میرسد که تیراژ آنها به نصف برسد .آیا تعداد کارکنان تغییری پیدا
کرده است؟! همین موضوع در ساختار دولت هم مطرح است ،هنوز
 2.5میلیــون کارمند در دولت وجود دارد .با اینهمه واگذاری کار به
بخش خصوصی و خصوصیسازی تعداد کارمندان دولت ثابت است.
عدم بهرهوری مربوط به دولت یا بخش خصوصی نیست .کل اقتصاد
ایران از منظر بهرهوری مطلوب نیســت و دارای مشکالت ساختاری
است .دولت زمانی که میخواهد حداقل دستمزد را تعیین کند باید
خط فقر را تعیین کند و باید حداقل دستمزد را پوشش دهد  .دولت
اخیرا برای حمایت از اقشار کمدرآمد اعالم کرده است که مبلغی را به
حساب آنها واریز میکند.در حالی که ارقام این نوع حمایتها هرچقدر
هم باشد  ۲۰۰یا  ۳۰۰هزار تومان فرقی ندارد؛ زیرا این نوع حمایتها
یکنند .دولتها برای اینکه دهکهای
به صورت ُمسکن موقت عمل م 
پایین جامعه زیر چرخ تورم له نشوند ،حداقل آنها را با بستههای سبد
کاال یا کارت اعتباری مورد حمایت قرار میدهند .اما این روش درمان
نیســت .راهحل درمان تورم در اقتصاد این اســت که حداقل فضای
کسب و کار مطلوب شود و قدرت خرید کارگران و کارمندان بنگاههای
اقتصادی تقویت شود .
ق و دستمزد با خط فقر فاصله دارد
به هر صورت ،امسال نیز حقو 
و راهکارهای جایگزین کمکی به وضعیت معیشتی مردم نخواهد کرد.
دولت باید در نظر داشته باشد با توجه به نرخ تورم در مناطق مختلف
با یک فرمول نمیتواند تصمیم بگیرد؛ مثال علیرغم اینکه نرخ تورم در
بعضی مناطق کمتر از تهران است ،کارمندان تهرانی حق بدی آب و
هوا یا مناطق محروم را نمیگیرند .در حالی که حقاالجاره مسکن در
تهران با دیگر شهرها قابل مقایسه نیست .اما با یک معیار یا یک عامل
نمیتوان میزان دستمزد را سنجید هرچند در قانون خدمات مدیریت
بخشی از آن پیشبینی شده است .

هادی حقشناس
اقتصاددان

دولت اخیرا برای
حمایت از اقشار
کمدرآمد اعالم کرده
استکهمبلغی
را به حساب آنها
واریز میکند.در
حالی که ارقام این
نوع حمایتها
هرچقدر هم
باشد  ۲۰۰یا ۳۰۰
هزار تومان فرقی
ندارد؛ زیرا این
نوع حمایتها
به صورت مُسکن
موقتعملمیکنند

نکتههایی که باید بدانید
[راهحل درمان تورم در اقتصاد این است که فضای کسب و کار مطلوب شود و قدرت خرید
تقویت شود.
[یکی از مشکالت ساختاری اقتصاد ایران پایین بودن بهرهوری است.
[همواره افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم راهکار نهایی نیست.
[آنچه اقتصاد و دستمزدبگیران را نجات میدهد این است که دولت تورم را کنترل کند.
[حقوق و دستمزد با خط فقر فاصله دارد و راهکارهای جایگزین کمکی به وضعیت معیشتی
مردم نخواهد کرد.
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روایت
یکند
اکنون هر تصمیمیجامعه را دچار زیان م 

انتخاب بین بد و بدتر

محمدقلی یوسفی
استاد دانشگاه

برخی به دنبال
راهکارهای
جایگزین برای
افزایش حقوق و
دستمزدهستندتا
شرایط را تلطیف
کنند؛ اما راهکار
جایگزینی برای
افزایش قدرت خرید
نیستومتاسفانه
سیاستهای
نادرست گذشته
که به صورت کوپن
و ارزاق در اختیار
مردم قرار میگرفت،
فساد را دامن میزد

موضوع حقوق و دســتمزد یکی از مشکالتی است که کشور ایران
با آن مواجه اســت .زمانی که اقتصادی بیثبات میشود ،تقریبا نظام
تصمیمگیری گیج و امکان برآورد درآمدها و هزینهها بســیار دشوار
میشود .مسلما در چنین شــرایطی بخشهای زیادی از جامعه زیان
میبیند .آنچه که در جامعه ایران با آن مواجه هســتیم ،از یک طرف
رکود اقتصادی و از طرف دیگر تورم است .هرچند رکود تورمیدر ایران
موضوع جدیدی نیست و طی سالهای گذشته با آن مواجه بودهایم؛ اما
اکنون شــاهد تشدید آن هستیم.انتخاب بین بد و بدتر چالش امروز
دولت است؛ چرا که هرکاری را که تا امروز باید انجام میدادیم و انجام
ندادیم ،مشــکالت را بر روی هم انباشــته کرده و اکنون با تجمعی از
مشکالت مواجه هستیم.
اکنون کار به جایی رســیده است که هر تصمیمی گرفته شود،
ی هم گرفته نشود این
جامعه دچار زیان خواهد شــد و اگر تصمیم 
زیان بیشتر خواهد شد .باید تاکنون کاری انجام میشد که اوضاع به
این شکل درنیاید ،اکنون فقر و بیکاری ،پایین آمدن قدرت خرید ،از
بین رفتن ارزش پول و کسری بودجه دولت و منابع محدود و تعهدات
زیاد ،تحریم و همه عوامل نشان میدهد که تورم باالی  ۱۰۰درصد را
شاهد هستیم .اگر میانگین قیمتها را به عنوان تورم در نظر بگیریم
براساس شاخص پروفسور هانکه که کل تورم را  ۲۰۰درصد و میانگین
نرخ ارز را به عنوان شــاخص تورم در نظر میگیرد ،ارز در ایران از ۳
هزار و  ۵۰۰تومان به باالی  ۱۱هزار تومان رسیده است ،یعنی  ۳تا ۴
برابر شده است .بر همین اساس اگر نصف نرخ ارز را ناشی از بحثهای
روانــی و تحریمها بدانیم ،میتوانیم میانگین صد درصد را برای تورم
در نظر بگیریم.
پس به این نتیجه میرسیم که قدرت خرید مردم نصف شده است.
در این شرایط حقوق و دستمزد چقدر باید افزایش داشته باشد تا بتواند
نیازهای مردم را جبران کند؟ پاســخ به این ســوال سخت است؛ چرا
که مشــکالت زیادی وجود دارد .اگر دولت نخواهد حقوق و دستمزد
را افزایش دهد مشــکالت عمیقتر میشــود و مشکالت اقتصادی به
مشــکالت اجتماعی و سیاسی تسری مییابد و فضای کشور را ناامن
میکند .اگر تصمیم بر افزایش  10تا  20درصدی دستمزد داشته باشد
نیز دردی از مردم دوا نمیشــود .اما اگر بخواهد حقوق و دســتمزد را
افزایش دهد راهی غیر از این ندارد که از یک منبع تامین اعتبار کند.

نکتههایی که باید بدانید
[دولت باید وضع موجود را بپذیرد یا انتظار تورم بیشتر و لجامگسیخته را داشته باشد.
[در شرایط فعلی ،قدرت خرید مردم نصف شده است.
قتر میشود.
[اگر دولت نخواهد حقوق و دستمزد را افزایش دهد مشکالت عمی 
[اگر دولت تصمیم بر افزایش  10تا  20درصدی دستمزد داشته باشد نیز دردی از مردم دوا
نمیشود.
[خط فقر در هر منطقهای و برای هر قشری از جامعه متفاوت است.
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اگر دولتمردان با تغییر نرخ ارز ،مالیاتها ،صادرات و استقراض از صندوق
توسعه ملی یا چاپ پول بخواهند این مشکل را حل کنند ،مشکلی به
مشــکالت دیگر اضافه میکنند .دولت باید وضع موجود را بپذیرد یا
انتظار تورم بیشتر و لجامگسیخته را داشته باشد .برهمین اساس ،به نظر
میرسد که دولت باید تن به افزایش دستمزدها بدهد .چراکه افزایش
قیمتها و افزایش نرخ ارز نیز اجتنابناپذیر است .در غیر این صورت
باید وضعیت موجود را حفظ کند و تبعات آن را بپذیرد؛ ولی اگر بخواهد
دستمزدها افزایش پیدا کند یا قدرت خرید مردم بازگردد ،باید انتظار
تورم باالتر را داشته باشد.
مشــکل افزایش حقوق و دســتمزد برای بخــش خصوصی نیز
مشکالتی دارد؛ چرا که تولید با مشکل مواجه است ،نرخ ارز افزایش
یافته ،هزینههای تولید باال رفته و از ســوی دیگر قانون برای بخش
یکند .در همین حال که بخش
خصوصی هزینههایــی را تحمیل م 
یکند ،از دولت نیز انتظار کمک
خصوصی شرایط سختی را تجربه م 
دارد تــا بتواند برخــی هزینهها را بپردازد .این شــرایط از قبل قابل
پیشبینی بود و کارشناسان بارها و بارها اعالم کردند اما گوش شنوایی
نبود تا اینکه با شــرایط بحرانی روبهرو شدیم و هر اقدامی دست و پا
زدن در باتالق است.
در چنین شرایطی برخی به دنبال راهکارهای جایگزین برای افزایش
حقوق و دستمزد هستند تا شرایط را تلطیف کنند؛ اما راهکار جایگزینی
برای افزایش قدرت خرید نیســت و متاسفانه سیاستهای نادرست
گذشته که به صورت کوپن و ارزاق در اختیار مردم قرار میگرفت ،فساد
را دامن میزد .این کمکها بیمعنا است چراکه به افراد کاالهایی داده
میشود که مورد نیاز آنها نیست و مشکالت را بیشتر میکند.
اگــر کاال را بخواهند به صورت بــن یا کوپن توزیع کنند منجر به
تشدید فساد و واسطهگری و تحمیل سلیقه میشود .مشکل همه افراد
در جامعه یکی نیســت و نیازهای افراد به مواد غذایی ،آموزش ،درمان
و پوشاک متفاوت اســت .مثال کشاورز در شمال کشور نیاز به برنج و
دامدار در جنوب نیاز به گوشت ندارد و نیازهای آنها با یکدیگر متفاوت
است .در حالی که هزینه اجرایی تامین و توزیع سبد کاال یا بستههای
اینچنینی به مراتب باالتر است و نفع جامعه از آن بسیار کمتر است.
اما متاسفانه کسانی که گوش شنوایی ندارند هزینههایی را به جامعه
تحمیلمیکنند.
در همین حال ،اعداد و ارقامی برای مشخص شدن خط فقر اعالم
میشــود؛ در حالی که خط فقر در هر منطقهای و برای هر قشری از
جامعه متفاوت است .مثال در تهران در نقاط مختلف شهر اجاره مسکن
متفاوت اســت؛ ولی حداقل اجاره حدود  1میلیون و  500هزار تومان
اســت و در همین حال هر کیلو گوشــت حدود 90هزار تومان است.
جامعه هزینههای متعدد را متحمل میشود و نباید مردم را با چنین
مشکالتی به حال خود واگذاشت .دولت ،مجلس ،بانک مرکزی و مرکز
آمار باید با اطالعات ،دقیقا مشــخص کنند که خط فقر چقدر است و
سپس دولت بر مبنای آن تصمیمگیری کند.

گفته میشود خط فقر در تهران برای خانوار چهارنفره  2میلیون  800هزار تومان است .اما حداقل
دستمزد به این رقم نمیرسد .برای آنکه دستمزدها افزایش یابد ،نهفقط نرخ تورم ،بلکه شاخصهای
زیادی باید مد نظر قرار گیرد .در تمام دنیا نیز به همین صورت است.

مشکالت را ریشهای حل کنید

محرومیت کارگران از حمایت دولت
بحث در خصوص افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده ،موضوعی
است که باید از چند جنبه به آن پرداخته شود .سال آینده به مراتب مشکالت
اقتصادی بیشتر از امسال خواهد بود .علت این است که نرخ تورم به شدت
طی هفت تا هشــت ماه گذشته افزایش یافته و در ازای آن ،قدرت خرید
مشــموالن قانون کار و کارگران ،بسیار کاهش داشته است .با وجود اینکه
انتظار میرفت در ماههای اخیر دولت و کارفرمایان برای حمایت جدی از
کارگران ،اقداماتی را انجام دهند ،متاسفانه هیچ عکسالعملی را از سوی آنها
شاهد نبودهایم .تالشهایی که در جلسات شورای عالی کار و تصمیمگیری
صورت گرفته نیز فرجام خوب و موفقی نداشــته است .بنابراین کارگران
همچنان تحت تاثیر تورم شدید چند ماه گذشته که ناشی از تحریمها است،
قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته و حتی برای تامین نیازهای اساسی
زندگیشــان ،مشکل دارند .با این حال دولت تالش کرد طی این ماهها با
سوبسید دادن به کاالهای اساسی ،تا حدی حمایتهایی را صورت دهد .اما
این نوع حمایتها برای کارگران ،پوشش الزم را نداشته است .به دلیل اینکه
اطالعات این افراد به درستی در اختیار دولت نیست .بیشترین حمایتهای
دولت ،شامل حال کسانی شد که وابسته به کمیته امداد و بهزستی هستند.
درســت است دولت از برخی کارمندانی که حقوقهای کمتر از  3میلیون
تومان دریافت میکردند ،حدودا تا  200هزار تومان حمایت کرده است ،اما
بخش زیادی از کارگران کشور از همین کمک حداقلی نیز محروم بودهاند.
قبل از اینکه ما وارد پروســه تعیین دستمزد سال آینده شویم ،انتظار این
است که دولت با حمایتهای غیرنقدی از کارگران حمایت کند .ما تاکید
کردیم که دولت بهتر اســت نهتنهــا در یک نوبت ،بلکه در چندین نوبت
کاالهای اساســی معیشتی را در احتیار کارگران قرار دهد که متاسفانه به
دالیل متعددی این کار هنوز عملیاتی نشــده است .اما برای دستمزد در
سال آینده مالک همان ماده  41است که در قانون کار چارچوبهای تعی
ین دستمزد را مشخص کرده است .این ماده دو بند دارد .بند اول دستمزد
را بر اســاس نرخ تورم مورد تاییــد مراجع آماری تعیین میکند و در بند
دوم آمده اســت که دستمزد با شرایط اقتصادی مبتنی بر سبد معیشتی
خانوادههای متوسط تعیین میشود .به دلیل اینکه بند دوم شاخص دقیق و
مصداق دقیقی ندارد ،متاسفانه طی سالهای بعد از انقالب و بعد از تصویب
قانون کار ،این بند هیچ دخالت جدی در بحث تعیین دستمزد نداشته و
نرخ تورم بوده که محل تعیین دستمزد قرار گرفته است .هرچند تالشهایی
طی دو ،سه سال گذشته برای تعیین سبد معیشت صورت گرفت ،اما به
صورت مستقیم نتوانسته به عنوان یک شاخص در تعیین دستمزد دخالت
داشــته باشد .دولت هم برای سال آینده به هر حال هدفگذاریهای الزم
را در تعیین دســتمزد انجام میدهد .مبلغی که برای کارمندان در بودجه
تعیین میشــود ،به صورت تقریبی برای کارگران هم در شورای عالی کار
مصوب میشــود .علت این است که دولت در شورای عالی کار دارای نفوذ
زیادی است و اعتقادش این است که این شورا ،یک نهاد حاکمیتی است نه
یک نهادی که سهجانبه اداره میشود .به رغم شکل ظاهری این شورا که
هم کارگران و کارفرمایان و هم دولت در آن حضور دارند ،متاســفانه عنان
اصلی شورا برای اقداماتی مانند تعیین دستمزد کامال در اختیار دولت است.

بنابراین پیشبینی میشود که همین  20درصدی که برای کارمندان در
قانون بودجه پیشبینی شده ،پایه افزایش دستمزد کارگران باشد .اما به نظر
من با این رقم نیز دســتمزد کارگران به آن مقدار واقعی نخواهد رسید .به
دلیل اینکه در برخی از کاالها تا صد درصد طی چند ماه گذشته افزایش
قیمت را شاهد بودهایم .بنابراین چنین نرخی کافی نیست .البته بر اساس
رویهای که دولت طی سالهای گذشته در پیش گرفته ،سعی داشته افزایش
دســتمزد را باالتر از نرخ تورم محاسبه کند .از این رو پیشبینی میشود
حداقل دستمزد تا  25درصد در سال آینده افزایش یابد .اما باید به دنبال
راهکارهای اساســی برای حل ریشهایِ این مشکل باشیم .به دلیل اینکه
کارگران هر روز فقیرتر شدهاند .جامعه متوسط و بزرگی که جزو آرمانهای
انقالب بود ،امروز به یک جامعه فقیر بدل شده است .این مسئله این نگرانی
را ایجاد میکند که این مشــکالت تا اندازهای رشــد کند که وارد بحران
شویم .در این شرایط دولت به جای افزایش دستمزد ،بیشتر باید برای رفع
ناهنجاریها هزینه کند.
اما ما اعتقاد داریم تنها راهکار برونرفت از این مســئله ،افزایش نقدی
دستمزد نیست .راهکارهای متعددی باید انتخاب کنیم که معیشت کارگران
را پوشش دهد .گرچه در ایران دستمزدها نیز واقعی نیست .ایران در زمره
کشورهایی است که تقریبا پایینترین دستمزد را پرداخت میکند .در حال
حاضر برخی از کشورهای دنیا که توسعهیافته محسوب میشوند ،برای هر
ساعت کار 9 ،دالر دستمزد پرداخت میکنند .در ایران نرخ دستمزد کمتر
از نیم دالر در ساعت است .بنابراین یک بحث این است که دستمزدها به
صورت کالن در کشور افزایش یابد .دوم اینکه مشکالت ریشهای در اقتصاد
باید حل و فصل شود .مادام که تورم در اقتصاد وجود داشته باشد ،هرچه
دستمزدها را افزایش دهیم ،سرعت افزایش نرخ تورم به دلیل عدم کنترل
نرخها در بازار ،همیشــه قدرت خرید کارگران را کمتر از افزایش دستمزد
خواهد کرد .بنابراین در کنار افزایش دستمزد باید حمایتهای غیرنقدی
صورت بگیرد .بیش از  75درصد افراد مشمول قانون کار ،حداقل دستمزد
را دریافت میکنند .این افراد بزرگترین مشکلشــان مسکن است .از این
رو در کوتاهمدت تســهیالت اجاره مســکن باید در اختیار آنها قرار گیرد؛
با نرخ ارزان و روش آســان .این پول تورمزا نیست ،چراکه معموال این پول
به دست صاحبان مسکن میرسد و به سیستم بانکی برمیگردد .دومین
کمک این است که کاالهای اساسی با قیمتهای ارزان در اختیار خانوارها

حمید حاجاسماعیلی
کارشناس حوزه کار

در ایران دستمزدها
واقعی نیست.
ایران در زمره
کشورهایی است که
تقریباپایینترین
دستمزد را پرداخت
میکند .در حال
حاضر برخی از
کشورهای دنیا
کهتوسعهیافته
محسوبمیشوند،
برای هر ساعت
کار 9 ،دالر دستمزد
پرداخت میکنند.
در ایران نرخ
دستمزد کمتر از نیم
دالر در ساعت است

نکتههایی که باید بدانید
[آنچه در مورد خط فقر گفته میشود ،گمانهزنیها و برآوردهاست نه اعالم رسمی مراکز
ذیصالح .
[دولت باید شجاعت این را داشته باشد که نرخ فقر را با کار کارشناسی تعیین کند.
[باید برنامهای منسجم برای سال آینده تدوین شود که کاالهای اساسی با سوبسید به دست
خانوار برسد.
[بخش مهمی از مشکالت مردم مشکالت بهداشتی و درمانی است.
[بهداشت و درمان بیش از  30درصد دستمزد کارگران را میبلعد.
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روایت
قرار بگیرد .در حال حاضر رشد افسارگسیخته کاالهای اساسی خانوادهها را
رنج میدهد .دولت باید مدام مراقبت و کنترل وضعیت را در این زمینه در
دستور کار قرار و حمایتهای الزم را در اینباره صورت دهد .با روندی که با
توجه به تحریمها حادث شده ،پیشبینی میشود که ظرف سه سال آینده
اگر مشکالت تشدید نشــود ،بهتر از حال حاضر نیز نخواهد بود .بنابراین
باید برنامهای منسجم برای سال آینده تدوین شود که کاالهای اساسی با
سوبسید به دست خانوار برسد .سومین اقدام در راستای خدمات بهداشتی و
درمانی باید صورت گیرد .بخش مهمی از مشکالت مردم مربوط به مشکالت
بهداشتی و درمانی است .افرادی که مشمول قانون کار هستند ،دفترچههای
بیمهشان بیشتر در مراکز ملکی درمانی سازمان تامین اجتماعی کاربرد دارد.
این مشکل باید توسط دولت حل شود .طرح تحول سالمت کاربردی ندارد.
به دلیل اینکه در حال حاضر متولی اصلی خود را که وزیر سابق بهداشت
است ،از دست داده و مشکالت مالی عدیدهای دارد و سوم اینکه این طرح
تقریبا در آستانه شکست است .چراکه بیش از  11میلیون نفر بدون نوبت
به این طرح اضافه شــدند .با همه این مســائل ،بهداشت و درمان بیش از
 30درصد دستمزد کارگران را میبلعد .از این رو دولت باید تالش کند تا
کارگران بتوانند در مراکز خصوصی و مراکز دولتی با روش ارزان و آسان از
خدمات درمانی استفاده کنند .این دفترچهها کاربردی به جز مراکز تامین
اجتماعی ندارد .در مراکز تامین اجتماعی هم ازدحام جمعیت اجازه مراجعه
نمیدهد .این سه اقدام میتواند در کنار افزایش دستمزد به خانوادههای کا
رگری کمک کند.
گفته میشود خط فقر در تهران برای خانوار چهارنفره  2میلیون 800
هزار تومان اســت .اما حداقل دســتمزد به این رقم نمیرسد .برای آنکه
دستمزدها افزایش یابد ،نهفقط نرخ تورم ،بلکه شاخصهای زیادی باید مد
نظر قرار گیرد .در تمام دنیا نیز به همین صورت است .متاسفانه در کشور
این مشــکالت وجود دارد که سایر شاخصها مد نظر قرار داده نمیشود.
در قانون ،شــفافیت الزم حاکم نیست .حتما باید قانون را در بخشهایی
اصــاح کنیم که این موضوع یکی از آنهاســت .اما توجه کنید که دولت
وظیفه دارد آمار را استخراج کند و حوزههای اقتصادی را رصد کند تا بتواند
تصمیمگیری و تصمیمسازی درستی در کشور انجام دهد .یکی از مشکالت
ما غیرواقعی بودن آمار است .نهتنها در خط فقر ،بلکه در آمارهای مربوط به
بیکاری ،فارغالتحصیالن و ...آمارهای دقیقی در دسترس نیست .به همین
دلیل نیز برنامهریزیهای جدی صورت نمیگیرد .به نظر میرسد دولت باید
شجاعت این را داشته باشد که نرخ فقر را با کار کارشناسی تعیین کند و
این جسارت را داشته باشد که مسئولیت آن را بپذیرد .زمانی که دولت ،خط
فقر را تعیین میکند ،تبعاتی دارد .در پی اعالم این خط فقر ،باید از گروه
کسانی که زیر خط فقر هستند حمایت کند .ما بارها این تاکید را کردهایم و
تالشهایی هم از سوی دولت شکل گرفته که البته کافی نبوده است .آنچه
در مورد خط فقر گفته میشود ،گمانهزنیها و برآوردهاست نه اعالم رسمی
که از طرف مراکز کامال ذیصالح صورت میگیرد .مسلما در کالنشهرهایی
مانند تهران و مشهد ،هزینههای زندگی به شدت باالست .در این شهرها
مسکن و حمل و نقل بســیار گران است .وگرنه کاالهای اساسی در تمام
کشور با قیمتهای مشابه توزیع میشود .من فکر میکنم که تخمین بیش
از  4میلیون تومان برای خط فقر شهرهای بزرگ عدد قابل قبولتری است.
اما دستمزد کارگران فاصله زیادی با این رقم دارد .هیچکس نیز قادر نیست
که دستمزدها را به این مبلغ افزایش دهد؛ کارفرمایان بخش خصوصی با
توجه به مشکالت عدیدهای که دارند ،قادر به پرداخت نیستند .از سوی دیگر
به لحاظ علم اقتصاد ،افزایش این مقدار دستمزد تبعاتی دارد .رشد نقدینگی،
موجب افزایش تورم میشود و روز از نو.
64
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کارفرمایان توان افزایش حقوق ندارند؛ دولت وارد گود شود

تورم درد دستمزد

محمد عطاردیان
نایبرئیس کانون عالی
انجمنهای صنفی کارفرمایی
ایران

کارفرمایان در
مواردی حتی توان
پرداخت حقوق
را هم ندارند چه
رسد به اینکه
بخواهند آن را
افزایش دهند.
البته این موضوع
مانع از آن نمیشود
کهچشمهایمان
را به روی حقوق
کارگران ببندیم.
کارفرمایان به
خوبی میدانند
که این حداقل
حقوقها برای
زندگی کارگران
کافینیست

وضعیت اقتصادی نامساعد این روزها ،گریبانگیر اقشار مختلف جامعه
شده است .کارگران و کارفرمایان نیز از این قاعده مستثنا نیستند .از یک
سو وضعیت نابسامان کارفرمایان و مشکالت عدیدهای که با آن مواجهاند،
مانع از آن میشود که بتوانند نیازهای کارگران را تامین کنند و از دیگر سو
حقوق کارگران نیز کفاف گذران زندگی آنها را نمیدهد .هر سال بر اساس
مصوبات شــورای عالی کار ،درصدی تعیین و به حقوق کارگران اضافه
میشود .این در حالی است که اگرچه بر اساس قانون ،افزایش حقوق امری
بدیهی است ،اما مشکالتی که کارفرمایان با آن مواجه هستند ،آنها را در
پرداخت حقوق کارگران دچار مشکل کرده است .به عبارتی ،کارفرمایان در
مواردی حتی توان پرداخت حقوق را هم ندارند چه رسد به اینکه بخواهند
آن را افزایش دهند .البته این موضوع مانع از آن نمیشود که چشمهایمان
را به روی حقوق کارگران ببندیم .کارفرمایان به خوبی میدانند که این
حداقل حقوقها برای زندگی کارگران کافی نیست .اما کسانی که حداقل
حقوق دریافت میکنند ،معموال در کارگاهها کم هستند و اغلب کسانی که
مشغول به کار هستند بیشتر از حداقل حقوق (بر اساس آنچه هر سال از
سوی شورای عالی کار تصویب میشود) دریافتی دارند .اما مشکل کارفرما
در مورد پرداختها باقی اســت .سال گذشته تصمیم بر این شد که 20
درصد به حقوق کارگران اضافه شود که البته بیشتر از نرخ تورم بود .اما
رقم حداقل حقوق نیز برای زندگی کارگران کافی نیست و کمتر از این هم
به معنی بینوایی و فقر است .اگرچه زمزمههایی در مورد اصالح حقوق در
سال  97به گوش میرسد ،اما به اعتقاد من چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
چراکه بر اساس قانون کار چنین امکانی وجود ندارد .اگر قرار است فشار
واردآمده بر کارگران که به واسطه تورم امروز ،به وجود آمده کاهش یابد،
به نظر میرسد دولت باید در اینباره وارد گود شود .زیرا کارفرمایان توانایی
افزایش مجدد حقوق را ندارند .در این راســتا بستههای حمایتی و سبد
غذایی میتواند راهکار مناسبی برای کمک به قشر کارگر باشد .باالخره
این سیاستهای دولت اســت که تورم اینچنینی را ایجاد کرده است.
بنابراین باید خود سیاستمدار این خسارت را جبران کند .برآوردها نشان
میدهد آنچه اخیرا به عنوان خط فقر تهران برای یک خانوار چهارنفره در
نظر گرفته شده است ،دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان است .اما
هیچیک از کارفرمایان نمیتوانند در تهران این رقم را به کارگران بپردازند.
از سوی دیگر افزایش دستمزدها برای تمام کشور یکسان است و نمیتوان
یک شهر را از آن مستثنا کرد .اما ممکن است بین کارگران و کارفرمایان
توافقهایی در مورد افزایش دستمزد صورت بگیرد.
عالوه بر این ،تورم و دســتمزد با یکدیگر در ارتباط هستند ،چنانکه
برخی عنوان میکنند که با افزایش حقوق و دستمزد ،تورم نیز افزایش
مییابد .این مســئله از یک بعد میتواند درست باشد .هنگامی که پول
بیشتری به جامعه تزریق شود ،تورم نیز افزایش مییابد .البته با توجه به
تورمهای اعالمشده از سالهای گذشته تا امروز ،افزایش حقوقها حتی
گاهی بیشتر از تورم بوده است .به هر صورت در حال حاضر تقریبا کارگر
و کارفرما همدرد هستند و تالش میکنند تا چراغ بنگاههای اقتصادی را
روشن نگه دارند.

 ................................راهربد ................................
چهکسی میداند چقدر کاال صادر میکنیم؟

یآمار
آمار ب 

به هیچ آماری اطمینان نکنید .شاید فردا تغییر کند .هیچگاه تحلیل آماری ارائه ندهید .چراکه با تغییر آمار،
یداند چقدر صادرات داریم؟ در بهترین حالت ،باید به
تمام تحلیلهای شما اشتباه خواهد شد .چهکسی م 
آمارهای گمرک سری بزنیم و مقدار و ارزش صادرات را از آنجا استخراج کنیم .اما آیا میتوان به آمار گمرک
اطمینان کرد؟ در آذرماه آمار گمرک یک بار منتشر و یک بار اصالح شد .کسی هم متوجه نشد که این اصالح
در کجا صورت گرفت .پس آمار بیآمار؛ به چشمهای خود اطمینان نکنید.

عکس :رضا معطریان

راهربد
چقدر کاال میفروشیم؟

صادرات مبهم
آمار تجارت خارجی ایران در  9ماهه نخســت امسال در هالهای از ابهام
منتشر شد .گمرک ایران نهم دیماه ،آماری را منتشر کرد که نشان میداد
صادرات آذرماه به شــدت دچار افت شــده اســت .افتی که به نظر منطقی
نمیآمد .آنچه در این آمار از صادرات کشــور منعکس شده بود نشان میداد
تراز تجاری در ماه نهم سال ،منفی یک میلیارد و  ۲۰۴میلیون دالر بود .حجم
تجــارت خارجی نیز از  ۷میلیــارد و  ۵۰۸میلیون دالر در آبان به  ۴میلیارد
و  ۹۳۸میلیون دالر در آذر رســیده بود .صادرکنندگان در آذرماه ،تنها یک
میلیارد و  ۸۶۷میلیون دالر کاال به کشــورهای هدف صادر کرده بودند که
حکایت از افت  56درصدی صادرات داشت .ولی نکته جالب توجه در صادرات
این ماه وزن کاالهای صادرشده بود .تغییرات وزنی کاالهای صادرشده نسبت
به ماه قبل نشاندهنده رشد  47درصدی وزن کاالها بود .در واقع صادرات به
لحاظ ارزشی نسبت به آبان تقریبا نصف شده بود ولی به لحاظ وزنی نزدیک به
 50درصد رشد داشت .در ابتدا کاهش صادرات به مواردی همچون تغییر نرخ
پایه صادراتی ،بخشنامه آبانماه در خصوص تعهد ارزی صادرکنندگان و کمبود
مواد اولیه تولیدات صادراتمحور به واسطه مشکالت واردات نسبت داده شد.
البته هریک از این موارد در صادرات تاثیرگذار بود .اما عمق فاجعه از آنچه در
اینباره مطرح میشد ،فراتر بود.
تحلیلهای آمار مقدماتی گمرک مرجع خبری بسیاری از رسانهها بود.
حتی مقامات مسئول نیز در صحبتهای خود به آمار تجاری  9ماهه بر اساس
آنچه از سوی گمرک منتشر شده بود ،استناد کردند .اما معاونت اقتصادی اتاق
بازرگانی تهران در تحلیلی به ابهام در آمار صادرات اشاره کرد .در این گزارش
به تغییر در محاسبه قیمتهای پایه صادراتی از ارز  4200تومان در هر دالر
به ارز نیمایی ،اشاره و عنوان شده بود که این موضوع دلیل اصلی افت صادرات
در آذرماه بوده است ،به طوری که از  538دالر در هر تن کاال در آبان به 160
دالر در هر تن کاال در آذر  97کاهش یافته است.
از این رو موضوع دیگری مطرح شــد که تحلیلهای ارزشــی به دلیلی
غیرمنطقی بودن پایههای صادراتی کنار گذاشــته شــود و در این گزارش
تحلیل مقداری مد نظر قرار گرفت .البته این تحلیل هم نشان میداد که آمار

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد

کاهش صادرات
به مواردی
همچونتغییرنرخ
پایه صادراتی،
بخشنامهآبانماه
در خصوص
تعهد ارزی
صادرکنندگان
و کمبود مواد
اولیه تولیدات
صادراتمحور به
واسطه مشکالت
واردات نسبت داده
شده است
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اردیبهشت

فروردین

٠.٠

میلیارد دالر

٣.٠

غیرمتعارفی در آذرماه امسال مشاهده میشود .تحلیلهای مقداری حکایت از
آن داشت که وزن صادرات با بیش از  46درصد رشد ماهانه در آذر نسبت به
آبان ،به حدود  12میلیون تن رسیده که از ابتدای سال تاکنون بیسابقه است.
این آمار در حالی ثبت شده بود که در آذر امسال صادرات میعانات گازی به
صفر رسید .صادرات سایر کاالها نیز  305هزار تن کمتر از ماه قبل بود .بنابراین
آنچه باقی میماند پتروشیمی بود .اما آیا پتروشیمیها در این ماه رشد نزدیک
به  50درصدی صادرات داشتهاند؟ نشانههای مبهم در آمار گمرک کم نبود.
حتی خود مسئوالن گمرک نیز از این آمار متعجب بودند .اما آن را ناشی از
تغییر پایه صادراتیمیدانستند.
تحلیلهای مقدماتی از آمار گمرک نشان میداد کاهش ارزش صادرات
آذر میتوانست ناشی از دو دلیل باشــد .کاهش ارزش صادرات در شرایطی
منطقی است که مقدار (وزن ) صادرات نیز کاهش پیدا کند .اما این موضوع
در خصوص آمار آذرماه صادق نبود .چراکه وزن صادرات در نهمین ماه سال،
نســبت به آبان 46 ،درصد رشد را نشان میداد .در این شرایط فرض دیگری
مطرح میشد و آن ،کاهش قیمت جهانی کاالهای صادراتی بود .در این شرایط
نیز باید افت باالیــی در قیمت جهانی کاالها طی یک ماه رقم میخورد .اما
ارزیابیها نشان میداد که تغییر عمدهای در اینباره در بازه زمانی یکماهه رخ
نداده است .یک فرض محال دیگر هم این بود که سبد صادراتی ایران دچار
تغییر عمدهای شده باشد که با نگاهی به اقالم عمده صادراتی این فرض به طور
کلی رد شد .در این صورت ،تنها یک احتمال باقی میماند و آن هم اشتباه در
یماه
آماردهی گمرک بود .این فرضیه به واقعیت نزدیکتر بود .باالخره  15د 
گمرک ایران آمارهای تجارت خارجی را تغییــر داد .اما این آمار به گونهای
تغییر کرد که به آمار  9ماهه تجارت خارجی خدشهای وارد نشود .در آمارهای
گمرک ،این تغییر در ارزش صادرات آبانماه لحاظ شــده و آمار مجموع در
آذرماه همچنان همان  33میلیارد و  358میلیون دالر است.
اما تغییرات ارزش صادرات در آبانماه ،کلیه محاسبات را تحت تاثیر قرار
داد .اگرچه آمارهای هشت ماه منتهی به آبان امسال نشان میداد در هشتمین
ماه سال ارزش صادرات معادل  4میلیارد و  262میلیون دالر است ،اما با تغییر
در آمار آبانماه ،این رقم به  2میلیارد و  767میلیون دالر کاهش یافت .یعنی
صادرات ایران در هشت ماه منتهی به آبان معادل  29میلیارد و  967میلیون
دالر بوده که به اشــتباه ،در آمارهای منتشرشده پیشین 31 ،میلیارد و 491
میلیون دالر ثبت شده بود .در این صورت تراز تجاری ایران در آبانماه منفی
 479میلیون دالر بوده است؛ همچنین تراز تجاری هشت ماه منتهی به آبان
معادل  419میلیون دالر مثبت بوده است .در صورتی که بر اساس آمارهای
قبل ،تراز تجاری مثبت در دو بازه یکماهه آبان و هشت ماه منتهی به آبان
رکورد جدیدی را ثبت کرده بود .به گونهای که تراز تجاری ماه آبان مثبت یک
میلیارد و  16میلیون دالر و تراز تجاری هشت ماه منتهی به آبان نزدیک به دو
میلیارد دالر رقم خورده بود.
با توجه به تغییراتی که در آمارهای گمرک ایران ایجاد شــده ،دادههای
آماری آذرماه نیز اگرچه در جمع کل ،بدون تغییر است ،اما در جزئیات ماهانه
تفــاوت زیادی با قبل دارد .در آمارهای قبل ،صادرات به یک میلیارد و 867
میلیون دالر کاهش یافت و تراز تجاری نیز منفی یک میلیارد و  204میلیون
دالر بود .اما بر اســاس آمارهای جدید ،ارزش صــادرات در آذر  97معادل 3
میلیارد و  391میلیون دالر اســت .تراز تجاری نیز مثبت  319میلیون دالر
ثبت شده است .ترکیب کاالهای صادراتی نیز بدون تغییر باقی مانده است.
به نظر میرسد با توجه به چنین خطاهایی ،نمیتوان به آمارهای تجارت
خارجــی اطمینان کرد .چنانچه این رویــه ادامه پیدا کند ،حتی این آمارها
را نمیتوان با ماه گذشــته و مدت مشابه آن مقایســه کرد .در این شرایط،
تحلیلهایی که با استناد به این آمار انجام میشود نیز درست نخواهد بود.

عمده خریداران میعانات گازی ایران ،امارات و کره جنوبی هستند .در واقع ما دو مقصد عمده صادراتی برای
میعانات گازی داشتیم که این دو کشور بودهاند .اما هردو شریک تجاری بعد از اعمال تحریمها خریدشان از ایران
را متوقف کردند؛ از طرفی بازار جدیدی نیز برای صادرات این کاال وجود ندارد.

بالتکلیفی صادرات
آمار گمرک اشتباه است؟
گمــرک آماری را برای صادرات نه ماهه منتشــر کرد که جای
تامل دارد .آماری که در ابتدا نشــان از کاهش قابل توجه صادرات
داشــت و پس از آن ،اصالحاتی در آن صورت گرفت .گمرک ایران
اطالعات برخط واردات و صادرات در پورتال خود قرار میدهد .پیش
از این در آمار برخط روزانه ،ستونی تحت عنوان ارزش ریالی وجود
داشــت و ستون دیگری تحت عنوان ارزش دالری ثبت میشد .اما
در آذرماه ســتون مربوط به ارزش دالری حذف شده و تنها ارزش
ریالی کاالهای صادراتی ثبت شــده است .آمارهای کلی و ابتدایی
نشــان میدهد صادرات کاالهای ایرانی نهتنهــا به عراق به عنوان
نخستین بازار صادراتی ،بلکه به کلیه کشورها افت شدیدی داشته
اســت .در واقع به نظر میرسد روش محاسبه صادرات در این دوره،
متفاوت از گذشــته است .یک احتمال این است که پایه صادراتی
تغییر یافته باشد .پیش از این پایه صادراتی دالر  4200تومانی بود
و با اعتراض فعاالن اقتصادی قرار شد ارز نیما مبنای صادراتی قرار
گیرد .به همین دلیل احتماال بر اســاس محاسبه ارزش صادرات با
دالر نیما ،شــاهد کاهش ناگهانی صادرات هستیم .البته نمیتوان
کتمان کرد که صادرات کاهش یافته اســت .اما سقوط اینچنینی
صادرات نیز معقول نیست .ازاینرو احتمال دیگری مطرح میشود و
آن واردکردن اطالعات اشتباه آماری است .به عبارتی امکان اشتباه
بودن آمار وجود دارد .به عنوان مثال صادرات به عراق افت داشــته
اســت .این افت نیز ناشــی از چالشهایی است که به واسطه طرح
پیمانسپاری ارزی و مسائل مربوط به آخر سال میالدی ایجاد شده
است .اما اینکه یکباره افت میلیارد دالری را در تجارت با عراق شاهد
باشیم ،منطقی نیست .ارزیابیهای ما از صادرات کاال به عراق نشان
میدهد در آذرماه حداقل  600میلیون دالر به این کشور کاال صادر
کردهایم .تعداد کامیونها و جابهجایی بار نیز نشــاندهنده کاهش
بیش از حد صادرات نیست.
باید بررسی شود که چرا آمار روزانهای که از سوی گمرک اعالم
شده است با آنچه از ارزیابیهای ما برمیآید اختالف دارد .احتمال
دیگری که وجود دارد ،اشــتباهی است که در آمارهای قبل وجود
داشته است .ممکن است که در آمارهای صادراتی ماههای گذشته
اشتباهی رخ داده باشد که دامنه آن در  9ماه وسعت بیشتری پیدا
کرده است.
البته در خصوص صادرات به عراق یک نکته حائز اهمیت وجود
دارد .آنچه در آمارهای گمرکی منعکس میشود ،تنها بخشی از صدور
کاالهای ایرانی به این کشور همجوار است .بخشی از کاالهای ایران
به صورت قاچاق وارد این کشور میشود .به عبارتی بخشی از کاالها
به دالیل قوانین و مقرراتی که بر عراق حاکم اســت از یک ســو و
مسائلی که در خصوص پیمان ارزی ایجاد شده از سوی دیگر ،بدون
غیررسمی وارد خاک عراق

ثبت هیچ نوع مدرکی و از طریق مبادی
میشود که در واقع همان قاچاق است .اما در مجموع صادرکنندگان
این روزها با مشــکالتی دســت و پنجه نرم میکنند که بسیاری از

آنها ناشی از سیاستهای داخلی است .بخشنامهای که از سوی بانک
مرکزی در اواخر آبانماه صادر شد ،مواردی را مورد تاکید قرار داد که
چندان به مزاج صادرکنندگان خوش نیامد .البته بخشی از بخشنامه
صادرشده ،صادرکنندگان کوچک و خرد را منتفع میکرد .به عنوان
مثال در حال حاضر دو گروه صادرکننده به عراق در این بازار فعالیت
دارند .یک گروه صادرکنندگان کوچک هستندکه اتفاقا تعدادشان نیز
زیاد اســت .این صادرکنندگان بیشتر در بخش مواد غذایی و لوازم
ساختمانی فعال هستند .بخشنامه صادرشده مشکالت این گروه را با
پیمانسپاری ارزی حل و فصل کرده است .بنابراین صادرکنندگانی
که تا یک میلیون دالر صادرات انجام میدهند ،نیازی به پیمانسپاری
ارزی ندارنــد .اما گروهی دیگر از صادرکنندگان هســتند که دارای
شرکتهای بزرگ صادراتیاند .برخی از آنها حتی در عراق نمایندگی
دارند و رقمهای صادراتی آنها بزرگ است .این بخشنامه قطعا صادرات
این گروه را دچار مشــکل کرده اســت .به همین دلیل بسیاری از
آنها دست نگه داشتهاند و صادراتشان دچار ابهام شده است .بنابراین
بیشترین آسیب این بخشــنامه متوجه شرکتها و صادرکنندگان
بزرگ اســت .اما مشــکالت صادرکنندگان به اینجا ختم نمیشود.
تحریمهای بینالمللی را نمیتوان در صادرات کاالهای ایرانی بیتاثیر
دانست .نمونه قابل لمس آن ،صدور میعانات گازی در آذرماه است .بر
اساس آنچه در آمار  9ماه منتهی به آذر آمده است ،صادرات میعانات
گازی در این ماه به صفر رســیده است .آنچه در آمار مورد پذیرش
نیست ،در واقع ارزش صادرات است .اما صادرات میعانات گازی هم به
لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی ،صفر بوده است .صادر نشدن این
کاال به تحریمهای اعمال شده بر کشور برمیگردد .عمده خریداران
میعانات گازی ایران ،امارات و کره جنوبی هستند .در واقع ما دو مقصد
عمده صادراتی برای میعانات گازی داشتیم که این دو کشور بودهاند.
اما هردو شریک تجاری بعد از اعمال تحریمها خریدشان از ایران را
متوقف کردند؛ از طرفی بازار جدیدی نیز برای صادرات این کاال وجود
ندارد .زیرا میعانات گازی در بسیاری از بنادر اجازه تخلیه ندارند .این
کاال بسیار مسمومکننده است و برای محیط زیست مسئلهساز است.
از طرفی پیدا کردن مشتری برای آن کار راحتی نیست .در حال حاضر
که کره جنوبی از خرید میعانات گازی انصراف داده ،فعال مشــتری
جدیدی برای این کاالی صادراتی پیدا نشده است.

سید حمید حسینی
عضو هیئت نمایندگان اتاق
ایران

بخشنامهایکه
از سوی بانک
مرکزی در اواخر
آبانماه صادر شد،
مواردی را مورد
تاکید قرار داد که
چندان به مزاج
صادرکنندگان
خوش نیامد.
البتهبخشی
ازبخشنامه
صادرشده،
صادرکنندگان
کوچک و خرد را
منتفع میکرد ولی
شرکتهای بزرگ
را متضرر کرد

نکتههایی که باید بدانید
[احتماال بر اساس محاسبه ارزش صادرات با دالر نیما ،شاهد کاهش ناگهانی صادرات هستیم.
[به نظر میرسد روش محاسبه صادرات در این دوره ،متفاوت از گذشته است.
[امکان اشتباه بودن آمار وجود دارد.
[بخشی از کاالهای ایران به صورت قاچاق وارد عراق میشود.
[صادر نشدن میعانات گازی به تحریمهای اعمالشده بر کشور برمیگردد.
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راهربد

واردات از چند زاویه
فضای کسبوکار واردکنندگان بیثبات است
ارتباط واردات با سایر اجزای نظام اقتصادی یکی از عالمتهای
سوالی اســت که بعد از چند دهه سیاستگذاری همچنان
پاسخ شفاف و دقیقی به آن داده نمیشود؛ نمود این موضوع
را میتوان در تغییر گســترده قوانین کشور در حوزه واردات
به خوبی مشــاهده کرد .به طوری که دولتهای مختلف با
بیثبات کردن فضای کســب وکار واردات ،ریسک فعالیتها
در این حوزه را افزایــش دادهاند .در حال حاضر نیز به دلیل
فرهاد احتشامزاد
برهم خوردن روابط سیاسی کشورمان و تاثیر آن بر اقتصاد،
دولتمردان اولین و سادهترین مسیر برای مدیریت منابع ارزی
رئیس فدراسیون واردات
را محدود کردن جدی واردات کاال به کشور در نظر گرفتهاند.
در واقع واردکنندگان به واسطه قوانین محدودکننده دولت با مشکالت متعددی در ثبت سفارش و
ورود کاال مواجه هستند و فعالیت آنها مختل شده است.
تاکید بر سیاســت محدود کردن واردات در شرایطی است که عموم اقتصاددانان بر این باورند
که گســترش تجارت خارجی و پیوند اقتصادی کشورها با یکدیگر ،یکی از عوامل رشد و توسعه
اقتصادی اســت .بر این اساس ،افزایش واردات در ایران میتواند یک مقوله مثبت ارزیابی شود .اما
مشکل اینجاست که در اقتصاد ایران واردات ،متکی به درآمدهای ناشی از صادرات نفتی و درآمدهای
حاصل از این بخش است و صادرات غیرنفتی تاثیر جدیای در این میان ندارد .این در حالی است
که صادرات کشور ارتباط مستقیمی با واردات مواد اولیه و کاال به کشور دارد.
در واقع ،یکی از بخشهای اصلی که از واردات کاال به کشور تاثیر میگیرد ،تولید و صادرات است.
در این زمینه الزم است به ترکیب واردات کاالها به کشور دقت کنیم؛ واردات به کشور شامل واردات
کاالهای سرمایهای ،واسطهای و مصرفی میشود .میزان واردات کاالهای سرمایهای از خارج یکی از
موضوعات بسیار مهم است .عمده کاالهای سرمایهایِ واردشده ظرفیتها و توان تولیدی کشور را
افزایش میدهد و به نوعی تکنولوژی روز با قابلیت الگوبرداری را به تولید کشور وارد میکند .بنابر
آمار واردات طی دهساله گذشته ،واردات کاال به کشور همواره به ترتیب شامل کاالهای واسطهای
( ۶۵درصد) ،ســرمایهای ( ۲۰درصد) و مصرفی ( ۱۵درصد) بوده است .این امر نشان میدهد که
گســترش واردات به کشور ،بیشتر در جهت افزایش ظرفیتهای تولیدی کشور به وسیله واردات
کاالهای واسطهای (که عمدتا در مراحل پایانی زنجیره تولید قرار دارند) و کاالهای سرمایهای بوده
تا به کاالهای مصرفی تخصیص یافته باشد و بنابراین نزدیک به  ۹۰درصد کاالهای وارداتی مکمل

نکتههایی که باید بدانید
[ آزادسازی تجارت یک مقوله دوطرفه است و واردات و صادرات دو بال
تجارتبینالمللیهستند.
[یکی از بخشهای اصلی که از واردات کاال به کشور تاثیر میگیرد ،تولید
و صادرات است.
[مادام که در کشوری واردات محدود میشود ،تولیدکنندگان تشویق
میشوند تا تقاضای افزایشیافته بازار داخلی را تامین کنند.
[نباید فراموش کرد که ایجاد ممنوعیت ،محدودیت و موانع در مسیر
واردات قانونی ،خود به خود در مسیر صادرات مانع ایجاد میکند.
[دولتهای مختلف با بیثبات کردن فضای کسبوکار واردات ،ریسک
فعالیتها در این حوزه را افزایش دادهاند.
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تولید داخل و مورد نیاز واحدهای تولیدی هســتند .بر این اساس واردات نقش جدی در تولید و
صادرات محصوالت دارد و بر این اســاس اعمال محدودیت در این بخش مخاطرات جدیای برای
سایر بخشها به همراه دارد.
از ســوی دیگر تجربه کشورهای دیگر نیز نشــان میدهد که یکی از استراتژیهای مهم در
گسترش صادرات ،آزادسازی واردات است که یکی از بهترین الگوهایی است که تاکنون در کشورهای
صادراتمحور نیز به کار گرفته شــده و موفق نیز بوده است .هرچند که اجرای این استراتژی کار
آسانی نیست و سیاستگذاران اقتصادی که تمایل به توسعه صادرات دارند این موضوع را به خوبی
درک نمیکنند .با وجود این نباید فراموش کرد که ایجاد ممنوعیت ،محدودیت و موانع در مسیر
واردات قانونی ،خود به خود در مسیر صادرات مانع ایجاد میکند .از سوی دیگر مادام که در کشوری
واردات محدود میشود ،تولیدکنندگان تشویق میشوند تا تقاضای افزایشیافته بازار داخلی را تامین
کنند .در این شرایط چون نیاز داخلی را باید تولیدکنندگان داخلی و بدون پشتیبانی واردات پاسخ
دهند ،دیگر ظرفیت چندانی برای آنها باقی نمیماند که بتوانند محصوالت صادراتی تولید کنند و
در نتیجه توان صادرات آنها کاهش پیدا میکند .اگر معتقدیم صادرات باید گسترش پیدا کند نباید
برای واردات کاالها محدودیت ایجاد کنیم.
آزادسازی تجارت یک مقوله دوطرفه و واردات و صادرات دو بال تجارت بینالمللی هستند .اگر
میخواهیم گسترش صادرات داشته باشیم باید واردات را آزاد کنیم .از طرف دیگر با توجه به اینکه
بخش قابل توجه مواد اولیه نیمســاخته وارداتی هستند نمیتوان مانع واردات شد چرا که تولید
داخلی با مشکل مواجه میشود که در این زمینه میتوان به صنعت تولید خودرو در کشور به عنوان
دومین صنعت مهم کشور پس از پتروشیمی اشاره کرد که بقای آن ارتباط مستقیم با واردات قطعات
منفصله دارد .بنا بر آمار تجارت خارجی در  9ماهه نخست سال جاری واردات قطعات منفصله جهت
توليد اتومبيل سواري در صدر جدول واردات کاال به کشور بوده است.
اگرچه بنابر آمار ذکرشده میزان واردات قطعات منفصله خودرو نسبت به سال قبل کاهش پیدا
کرده است ،اما برابری میزان کاهش با میزان کاهش کل واردات نسبت به سال قبل ،نمایانگر تبعیت
این گروه از عوامل کالن است که مهمترین آنها عدم تمایل طرف خارجی به همکاری در خصوص
این کاالها و نیز کاهش قدرت نقدینگی خودروســازان به دلیل افزایش قیمت دالر و عدم قابلیت
افزایش نقدینگی آنها بوده است .رشد سهم قطعات منفصله خودرو در سبد واردات نهماهه نیز ،ناشی
از تقاضای باال برای این قبیل کاالها در بازار است که کماکان سطح تقاضا از عرضه باالتر است.
بر اساس این مثال به خوبی مشخص است که در نهایت باز هم موانع وارداتی منجر به کاهش
میزان صادرات خودرو تولید داخل و حتی سرکوب تقاضای تامیننشده داخلی میشود .به همین
جهت اگر دقیق به این موضوع نگاه کنیم یکی از راهکارهای گسترش صادرات ،آزادسازی واردات
است .حال در شرایطی که بسیاری از دولتمردان و سیاستگذاران بر این باورند که به منظور توسعه
تولید و صادرات کاال از کشور باید محدودیت جدی را بر واردات اعمال کنند اما یکی از مسیرها برای
توسعه تولید در کشورها محدود کردن واردات برخی کاالها و صادرات مواد اولیه است؛ حال آنکه در
کشورمان به ایجاد محدودیت در صادرات مواد اولیه کمتر توجه میشود.
دولت با اتخاذ رویکرد اقتصاد دستوری غیرکارشناسانه در راستای حمایت از تولید داخل ،عمدتاً
واردات کاالهای خارجی را ممنوع میکند .با وجود این ،راهحل جایگزین برای تشویق تولید داخل،
محدود کردن صادرات مواد اولیه و فرآورینشده و جلوگیری از خامفروشی و نیز استفاده بهینه از
منابع محدود موجود برای تولید صرفا کاالهای استراتژیک و یا دارای مزیت رقابتی است تا به موازات
آن واردات سایر کاالها صورت پذیرد.
بدیهی اســت ممنوعیت واردات سبب بروز کمبود در بازار داخلی و نیز عدم امکان صادرات به
دلیل کمبود در بازار داخل و از دســت رفتن بازارهای صادراتیای خواهد شــد که طی سالهای
متمادی به دست آمده بودند.

مشکالت مربوط به واردکنندگان را میتوان به دالیل داخلی و خارجی نسبت داد .از یک سو به دلیل تغییرات قوانین ،مواد اولیه واردشده به کشور
از گمرکها ترخیص نشد .از طرفی در حال حاضر تامینکنندگان خارجی به سختی با شرکتهای ایرانی کار میکنند .آنها به طور مستقیم با تجار
ایرانی وارد همکاری نمیشوند و از طریق واسطهها معاملههای ایرانیها با خارجیها رقم میخورد.

نبستبخشنام هها
مسیرب 
تجار خوشنام مغلوب شدهاند
کاهــش صــادرات در آبانماه را میتوان از دو بعد بررســی کرد.
یکی از دالیل این کاهش ،تحریم اســت .تحریم ،نقل و انتقال بانک
و پرداختها را با مشکل مواجه کرد .از طرفی خریداران عمدهای که
فلزات پایه و مواد پتروشیمی را از ایران خریداری میکردند ،به دلیل
تهدیدهای آمریکا میترسند ارتباط تجاری مستقیم با ایران داشته
باشند .همچنین دســتورالعملهای ارزی ایران و تغییرات پیاپی آن
صادرکنندگان را ســردرگم و آنها را دچار بالتکلیفی کرده است به
گونهای که ترس از صادرات دارند .مدیریت داخلی و عدم ثبات قوانین
و شــرایط بینالمللی باعث عقب نشســتن حتی خریداران کوچک
کاالهای ایرانی شده است .کشورهای خارجی که معامالت کوچکی
داشتند ،نمیتوانند به طور مستقیم با ایران وارد معامالت بانکی شوند.
خریداران محصوالت تولیدکننــدگان و صادرکنندگان بزرگ نیز ،با
تهدیدهای آمریکا وادار به عقبنشینی شدهاند.
از سوی دیگر برخی تولیدکنندگان که صادرکننده نیز هستند،
به علت مشکالت ورود مواد اولیه درگمرک کاهش صادرات داشتند.
دســتاندازهایی که به علت پیمانســپاری ارزی و تخصیص ارز و
پرداخت مابهالتفاوت ارزی ایجاد شد ،بسیاری از واردکنندگان را دچار
مشکالت جدی کرد و مواد اولیه آنها در گمرک متوقف شد.
مشکالت مربوط به واردکنندگان را نیز میتوان به دالیل داخلی
و خارجی نســبت داد .از یک سو به دلیل تغییرات قوانین ،مواد اولیه
واردشده به کشور از گمرکها ترخیص نشد و آنها را دچار مشکالت
عدیدهای کرد .از طرفــی در حال حاضر تامینکنندگان خارجی به
یکنند .آنها به طور مستقیم با تجار
سختی با شرکتهای ایرانی کار م 
ایرانی وارد همکاری نمیشوند و از طریق واسطهها معاملههای ایرانیها
با خارجیها رقم میخورد .همین موضوع نیز زمینهســاز بسیاری از
مشکالت است.
عالوه بر آنچه گفته شد ،بخشــنامهای در آبانماه صادر شد و به
واســطه آن ،تخفیفهایی برای صادرکنندگان قایل شــدند .به این
بخشــنامه انتقادات زیادی وارد است ،زیرا بخشنامه بیمنطقی است
و مشکالتی را در بازارهای مختلف ایجاد کرده است .صادرات نفتی و
غیر نفتی ما بر دو نوع است .یکی صادرات مواد اولیه و خام است که
فلزات ،مواد پتروشیمی ،میعانات گازی و غیره را شامل میشود .این
موارد بیشتر در اختیار شرکتهای دولتی و شبهدولتی است و چیزی
حدود  60میلیارد دالر از صادرات را شامل میشود .مدیریت این بخش
عمدتا بر عهده دولت است .همچنین ،صادرات بخش خصوصی واقعی
را داریم که انواع محصوالت چون صنایع دستی ،مواد غذایی و غیره
را شامل میشود .مدیریت این بخش بر عهده بخش خصوصی است
و عمده خریداران آنها کشــورهای همسایه ایران هستند .این گروه
رقمــی حدود  8تا  9میلیارد دالر از صادرات ایران را تامین میکنند.
منطقیتریــن روش این بود که دولت از ارز حاصل از صادرات بخش
خصوصی واقعی میگذشت ،دست آنها را باز میگذاشت تا ارز را به
کشور وارد کنند .در بحث صادرات مواد اولیه ،شرکتهای شبهدولتی

سهم باالیی دارند و هزینههای آنها بیشتر به ریال است و دولت عمال
به آنها یارانــه میدهد .اما بخش خصوصی واقعی از جایی حمایت
نمیشود و نمیتواند هزینههای خود را پرداخت نکند .اگر صادرکننده
بخش خصوصی درآمد ارزی داشــته باشــد ،یا آن را به ریال تبدیل
یکند و یا آن را به مواد اولیه تبدیل
یکند و مخارج خود را تامین م 
م 
یکند .در مکانیزمهایی که دولت در بخشنامه
و تولید خود را حفظ م 
ارزی ایجاد کرد ،این طور به نظر میآمد که خود سیاســتمداران نیز
در جزئیات مکانیزم انتقال ارز درست فکر نکرده بودند و حاصل آنکه
در حال حاضر دست و پای همه صادرکنندگان و واردکنندگان بسته
مانده است.
اما به اعتقاد نگارنده ،روند کاهشی صادرات متوقف شده و در روند
فعلی حرکت صادرات ادامه خواهد داشت و بیش از این شاهد کاهش
صادرات نخواهیم بود .اما در این شرایط ممکن است صادرکنندگان
خوشنام کنار بروند .زیرا قوانین دست و پاگیر اجرایی همیشه این اثر را
داشته است .وقتی قوانین را بدون روش اجرای درست وضع میکنند،
مانند تعرفه باالی موبایل به بهانه تولید ملی این محصول ،منجر به
این میشود که بازار رسمی و تجار خوشنام کنار بروند و بازار به دست
کاالی قاچاق این محصــوالت میافتد .در صادرات هم همین اتفاق
میافتد .وقتی قوانین نادرست و غیراجرایی در صادرات وضع میشود،
یبیند .معافیت گمرکی برای صادرکنندگان
بخش خصوصی آسیب م 
کوچک باعث میشود که بازار به دست صادرکنندگان ناشی بیفتد.
کما اینکه چنین شرایطی در بازار آب معدنی ایران در عراق رخ داده
است .به دلیل اینکه صادرات زیر یک میلیون دالر از مالیات معاف بوده،
شرکتهای خردهپا که سطح فروششان تا این اندازه بوده ،با فکر اینکه
دالر آزاد به دست میآورند ،آب معدنی را با قیمت ارزان به عراق ارسال
کردهاند .بسیاری از شرکتهای کوچک سیستم محاسباتی درستی
یکنند .نتیجه این اقدام این بود که قیمت کاالی
ندارند که بدانند چه م 
ایرانی در بازار مقصد سرکوب شــده است و شرکتهای برند ایرانی
نمیتوانند محصول خود را با قیمت واقعی عرضه کنند.

علیرضا کالهی صمدی
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران

مدیریت داخلی
و عدم ثبات
قوانین و شرایط
بینالمللیباعث
عقبنشستن
حتی خریداران
کوچک کاالهای
ایرانی شده
است .کشورهای
خارجی که
معامالت
کوچکی داشتند،
نمیتوانند به طور
مستقیم با ایران
وارد معامالت
بانکیشوند

نکتههایی که باید بدانید
[بخشنامه آبانماه بیمنطق است و مشکالتی را در بازارهای مختلف ایجاد کرده است.
[قوانین دست و پاگیر اجرایی همیشه تجار خوشنام را منزوی کرده است.
[وقتی قوانین نادرست و غیراجرایی در صادرات وضع میشود ،بخش خصوصی آسیب
میبیند.
[بخش خصوصی واقعی از جایی حمایت نمیشود و نمیتواند هزینههای خود را پرداخت
نکند.
[برخی تولیدکنندگان که صادرکننده نیز هستند ،به علت مشکالت ورود مواد اولیه درگمرک
کاهش صادرات داشتند.
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راهربد

تصویر واردات در قاب صادرات
تجارت خارجی جاده دوطرفه است

علیرضا مناقبی
رئیس سابق مجمع واردات

متاســفانه در سالهای اخیر شــاهد آن بودهایم که برخی
مســئوالن و سیاســتگذاران تجاری و اقتصادی کشورمان،
کاهش واردات را افتخار و دستاورد ملی محسوب کرده و بر خود
بالیدهاند .این درحالی است که دنیای پرشتاب امروزی ،چنین
تحلیلهایی را از اساس نادرست قلمداد میکند .صاحبنظران،
تجارت خارجی را یک جاده دوطرفه ترسیم میکنند که وجود
ســرعتگیرها در هر سوی آن ،خواسته یا ناخواسته بر ترافیک
مســیر روبهرو ،اثرگذار خواهد بود .آنها تجارت خارجی را یک
فرایند پیچیــده ،تخصصی و مبتنی بــر مهارتهای مختلف،
هوشمندی ذاتی و اکتسابی و توانایی شکلدهی و بهرهبرداری از
شبکه ارتباطی بینالمللی میدانند که در آن صادرات و واردات
کامال به هم وابسته است.
منظور نویسنده در این نوشتار ،به هیچ وجه دفاع بیرویه از
واردات نیست ،بلکه مقصود آن است که بدانیم کاهش واردات،
آثار و تبعاتی دارد که میتواند سرعت حرکت چرخ اقتصاد کشور
را به شدت کاهش دهد.
یکــی از جدیتریــن موضوعاتی که اقتصاد کشــور در ماه
گذشته با آن روبهرو شد ،بحث کاهش صادرات بود .این موضوع،
قطعا ریشــهها و عوامل متعددی داشته که در جای خود باید
مورد بحث و بررسی قرار گیرد ولی انکارناپذیر است که یکی از
مهمترین دالیل تحت فشــار قرار گرفتن تولید ملی و به دنبال
آن صادرات ،کاهش واردات مواد اولیه و اقالم واســطهای برای
تولید بوده است.
هرچند که ممکن است برخی صنعتگران ایرانی صرفا به بازار
داخلی بســنده کرده و حضــور در عرصه بینالمللی را چندان

نکتههایی که باید بدانید
[ فشار و محدودیت بیش از اندازه بر واردات ،موجب گسترش قاچاق میشود.
[ ممکن است صادرات به سمت مسیرهای غیررسمی منحرف شده باشد.
[ برخی مسئوالن و سیاستگذاران ،کاهش واردات را افتخار و دستاورد ملی محسوب
میکنند.
[ افرادی که شعار توسعه حضور در بازارهای بینالمللی میدهند ،حاضر به پذیرش
واقعیتهای اقتصادی حاکم بر تجارت خارجی نیستند.
[ممکن است برخی صنعتگران ایرانی صرفا به بازار داخلی بسنده کنند و حضور در عرصه
بینالمللی را چندان جدی نگیرند.
[ صادرات در اغلب کشورهای دنیا ،به گونهای با واردات درهم تنیده شده است.
[ کاهش واردات اثرات منفی بر صادرات خواهد داشت.
[ صاحبنظران ،تجارت خارجی را یک جاده دوطرفه ترسیم میکنند.
[ کاهش واردات ،آثار و تبعاتی دارد که میتواند سرعت حرکت چرخ اقتصاد کشور را به
شدت کاهش دهد.
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جدی نگرفته باشند ،ولی واقعیت این است که ما برای توسعه
روزافزون کشور ،مقابله با معضل بیکاری ،افزایش رفاه اجتماعی،
فاصله گرفتن از فقر و دســتیابی به دهها هدف دیگر ،گریزی
نداریم مگر اینکه با تقویت توانمندیهای شرکتهای داخلی،
تجارت خارجی کشــورمان را رونق دهیم و مســیرها را برای
گسترش صادرات تســهیل کنیم و در این میان از آنجایی که
صادرات در اغلب کشــورهای دنیا ،به گونهای با واردات درهم
تنیده شده است ،قطعا کاهش واردات اثرات منفی بر صادرات
خواهد داشت.
همه با صدای بلند فریاد میزنند که ما باید به سمت حضور
حداکثری در بازارهای بینالمللــی و منطقهای پیش برویم و
هرچقدر این حضور پررنگتر و هوشــمندانهتر باشــد ،امید به
ایجاد ارزش افزوده و افزایش ســرانه ملی بیشتر میشود ،اما به
نظر میرسد که همین افراد حاضر به پذیرش واقعیتهای اقتصا
دی حاکم بر تجارت خارجی نیستند .حاضر نیستند قبول کنند
که صادرات نیاز به زیرساختهایی دارد که یکی از آنها واردات
مدیریتشده و بهموقع است.
وقتی واردات مواد اولیه یا کاالهای واســطهای که مورد نیاز
خطوط تولید داخلی هســتند ،با محدودیت مواجه میشــود،
برنامهریزیهــا و زمانبندیها در کارخانجات تولیدی با تاخیر
و اخالل مواجه خواهد شــد و این به وضوح به معنای تحمیل
هزینه تمامشده بیشتر به فرآیند تولید است.
در ضمن نباید فراموش کنیم که فشار و محدودیت بیش از
اندازه بر واردات ،موجب گسترش قاچاق میشود و این موضوع،
قطعا بر کیفیت اقالم وارداتی که در خطوط تولیدی کشورمان
مورد استفاده قرار میگیرند نیز اثرگذار است .در واقع با کاهش
واردات رســمی و رونق یافتن مسیرهای قاچاق ،شاهد کاهش
کیفیت کاالهای تولید داخل خواهیم بود که این موضوع نیز به
نوبه خود بر کاهش صادرات میتواند موثر باشد
البته همانطور که بیتدبیریهــا میتواند موجب انحراف
واردات از مســیر رسمی به غیررسمی شــود ،این موضوع در
حوزه صادرات نیز صادق اســت .به عبارت دیگر وقتی آمارهای
رسمی نشاندهنده کاهش صادرات به صورت رسمی شده ،این
احتمال نیز قابل بررسی است که ممکن است صادرات به سمت
مسیرهای غیررسمی منحرف شده باشد.
به هرحال به نظر میرسد به دنبال تجربههای متعدد و البته
پرهزینه که گاه با استهالک بخشهای مختلف اقتصاد و حتی
اصطکاک آنها بــا یکدیگر همراه بوده ،امروزه تجارت خارجی
کشورمان به این درجه از بلوغ رسیده باشد که واردکنندگان و
صادرکنندگان بتوانند دور یک میز بنشینند و موضوعات مبتالبه
را با یکدیگر مطرح کنند و موفق به ایجاد همصدایی و همنوایی
در حوزه تجارت خارجی شوند.

 ................................توسعه ................................
افق تاریک 1404

چرا سند چشمانداز بیستساله اجرا نشد؟
آذرماه  1384بود که سند چشمانداز بیستساله ایران اجرا شد؛ قرار شد این سند در قالب چهار برنامه پنجساله توسعه چشم بدوزد به
افق 1404؛ افقی که قرار بود ایران در آن سال در زمینههای مختلف اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،علمی و اجتماعی در منطقه جایگاه اول
را داشته باشد .اما در نهایت چنین نشد و حاال بعد از گذشت سیزده سال از عمر این سند ،خیلیها از ابعاد تاریک آینده  1404میگویند؛
سالی که در آن نهتنها ایران شاگرد اول منطقه نیست بلکه هنوز اجماعی برای اجرا شدن سند باالدستی چشمانداز  1404دیده نمیشود.

توسعه

برنامهنویسی سندی در حاشیه

سرنوشت سند چشمانداز از نزول تا افول
لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

چرا باید خواند:
چرا سند چشمانداز
بیستساله در
ایران اجرایی نشد؟
مشکل را در کجا باید
جستوجو کرد؟
پاسخ را در اینجا
بخوانید.

کاستیهای
«پیچیدگیهای
برنامهریزی»،
«کمبود
نیروی انسانی
آموزشدیده» و
«عوامل نهادی» در
نهاد برنامهریزی
نهفته است و
جنون خودپرستی
سیاستمداران
مانع از اجرای هر
برنامهای است که
به دست غیر آنها
نوشته شده است
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سنجه برنامه نیت آن نیست ،دســتاوردهای آن است؛ تخصیص
نیست ،فایده آن است.
ایندیراگاندی

میگویند ایران در برنامهریزی اقتصادی از متقدمان و مبتکران
در میان کشورهای توسعهنیافته است؛ فرضیهای که برای کشوری
که حتی در میان مردم خود به کشور روزمرگیها مشهور است اتفاق
شگفتانگیزی است .ابوالحسن ابتهاج بانکدار و اقتصاددان ایرانی
برای نخستین بار اصطالح «دایره خبیثه فقر یا شکستن دور باطل
فقر به کمک برنامه» را به کار برد .او اقتصاددانی بود که اعتقاد داشت
کارهای اقتصادی ،اقتصاددان میخواهد؛ او زمانی که میخواست در
رأس سازمان برنامه و بودجه ،نظام برنامهنویسی را در ایران بنا نهد،
چنینمیگفت.
اما ایــن اولین بار نبود کــه ایرانیها با اهمیــت علم اقتصاد و
برنامهریزی برای اقتصاد آشنا شده بودند؛ شاید محمدعلی فروغی
نخستین کســی بود که ایرانیان را با متون دانشگاهی اقتصاد آشنا
کرد؛ او در ســال  1284در بحبوبه انقالب مشروطه کتاب «اصول
علم ثروت ملل» یا «اکونومیپلیتیک» را برای تدریس در مدرسه
علوم سیاسی میرزا نصراهللخان مشیرالدوله ترجمه کرد .بعد از آن
حســن پیرنیا بود که در سال  1346دانشکده اقتصاد به ریاست او
تاسیس شد؛ دانشآموخته انگلستان و از شاگردان جان مینارد کینز،
اقتصاددان شهیر آن دوران که دو کتاب مهم ترجمه کرد« :اقتصاد»
اثر پل ساموئلسون و «ریاضیات تحلیلی بر اقتصاد» اثر پروفسور آلن.
بعدها علم اقتصاد با منوچهر فرهنگ به اوج رسید .او کتاب «نظریه
عمومی اشتغال ،بهره و پول» اثر کینز را ترجمه کرد و بعدها کتاب
«فرهنگ علوم اقتصادی» را نوشت؛ اثری که اقتصاد ایران را صاحب
دانشنامه اقتصادی کرد.
اما با آمدن ابتهاج این علم جــان تازهای گرفت و نهاد تازهای را
شناخت .نهادی که تا به امروز با وجود تالطمهای زیادش سرپا مانده
است و علم اقتصاد در این فراز و فرود به حیات خود ادامه داده است؛ از
تدوین و اجرای برنامههای عمرانی تا برنامه توسعه؛ از برنامهریزیهای
کوتاهمدت تا افقی بیستساله برای سال  1404شمسی .اینجا بود که
اقتصاد به فکر برنامهریزی برای امور روزمره تا رقابت برای سال 2025
میالدی با کشورهای منطقه افتاد و در رقابتی همپا باکشور مالزی،
کار خود را شروع کرد ،اگرچه از رقابت بازماند.
اهمیــت برنامه توســعه در جای دیگر هم مــورد توجه بود ،او
اول بیرون از مرزها ،اما در
میخواســت ناجی درون باشــد و رتبه ِ
روزگاری دیگر ،هم برنامه به عنوان مزاحم شــناخته شد و هم علم
اقتصاد و اقتصاددان کنار گذاشته شدند .در سالهای دولت دهم بود
که سازمان برنامه و بودجه تعطیل شد و نامههای متعدد اقتصاددانها
هم گشــایشگر گره افتــاده در کار این نهاد اقتصــادی نبود .علم
اقتصاد ایران با مشــکالتی زیاد پنجه در پنجه به جدال ادامه داد و
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برای بقا و حیات جنگید .این ســازمان در سالهای بعدی توانست
به بقا امیدوار شــود ولی مشکل برنامهریزی همچنان پابرجا ماند و
حکایت همچنان باقیاســت؛ یا اقتصاددانها را به کار نمیگیرند یا
آنها دیگر روی خوش به سیاست نشان نمیدهند؛ نهاد آموزشی هم
چون گذشته کارشناس و عالم تربیت نمیکند .در این میانه اقتصاد
روزهای ســپید را کمتر به خاطر دارد .شاید اینهمه گره افتاده در
کار اقتصاد و علم اقتصاد همین یک پیام را دارد :کارهای اقتصادی
اقتصاددان میخواهد و برنامه اقتصادی؛ همان که پنجاه سال قبل
ابوالحسن ابتهاج میگفت .این مصداق همان تجربهای است که در
آذرماه سال  1384به ثمر نشست؛ اجماع نظری برای تدوین سند
چشمانداز بیستساله ایجاد شد؛ اگرچه خیلیها معتقدند این اجماع
در هدفگذاری آرمانی بود نه در شناخت موانع و الزامهای کار .برای
همین دولتی که باید برنامهریزی میکرد خود دشمن برنامهریزی و
نهاد برنامهریزی شد و خود مانعی بزرگ بر سر راه .شاید این گفته
مشاوران هاروارد همچنان در مورد ایران امروز هم درست باشد که
کاستیهای «پیچیدگیهای برنامهریزی»« ،کمبود نیروی انسانی
آموزشدیده» و «عوامل نهادی» در نهاد برنامهریزی نهفته است و
جنون خودپرســتی سیاستمداران مانع از اجرای هر برنامهای است
که به دســت غیر آنها نوشته شده است .به قول استراتژیستهای
هارواردی« :در برخوردهای فکری در ایران آنچه راهحل مســئله به
نظر میرسد معموال راهحل نیست ،بلکه نوعی سازش ناپایدار است
که با متقاعد شدن یا تغییر نگرش فرد چندان سروکار ندارد .در این
شرایط ،چون افراد با یکدیگر برخورد شخصی میکنند نه عقیدتی،
برخوردها معموال با صفآرایی و یارگیری علیه همدیگر حل میشود،
نه با برهان و استدالل .در این صفآرایی ،پیشقراوالن افکار به پایگاه
تجمع گروههای رقیب بدل میشوند .این گروهها وجه مشترک خود
را در عناصری میجویند که بسیار دور از مالحظات خاص برخورد
فکری مورد نظر است».
با چنین نگرشی ،سازمان برنامه ،نهادی ستادی است که مانند
خود دولت درســت تعریف نشــده بود .هردو در ساماندهی امور و
سیاستگذاری ماموریت غیرممکنی برای خود تعریف کردهاند که
در نهایت آرمانهای بلند نشان از همت واال و قدمی محکم نخواهد
بود .به گفته ایندیرا گاندی از حامیان برنامهریزی هندوستان« :سنجه
برنامه نیت آن نیست ،دستاوردهای آن است؛ تخصیص نیست ،فایده
آن است ».بر این اساس یک سوال کلیتر مطرح میشود :آیا پویایی
و رشــد اقتصاد ملی لزوما نیاز بــه برنامهریزی اقتصادی متمرکز با
مدیریت دولت دارد و این برنامهریزی میتواند نتایج مورد انتظار برای
اقتصاد ملی را در پی داشته باشد؟ آیا به حاشیه رفتن سند چشمانداز
بیستساله را در ماموریت غیرممکن آن باید جستوجو کرد یا در
مانعتراشی دولتها؛ برنامهای که بعد از  13سال باید از دستاورد آن
پرسید و درباره مانعتراشی دولتها در برابر آن گفت و از نقش خود
این سندها در تاریک و مبهم بودن سرنوشت آنها.

سند نوشتن نقطه شروع نیست ،بلکه بخشی از حرکت است .شما نباید سند بنویسید تا کاری را شروع کنید ،بلکه در فرایند
شروعشده بر اثر نظام انگیزشهای برگرفته از دنیای واقعی ،لحظهای فرامیرسد که برای هماهنگی ،جهتدهی و حرکت با
سرعت باالتر به سند نیاز دارید .اگر این را رعایت نکنید ،سند تولید کردن میتواند نشانگر فشل بودن سیستم باشد.

[ نگاه جامعهشناس ]

سندنویسی بخشی از کارکرد نظام اداری ایران است
محمد فاضلی در گفتوگو با «آیندهنگر» از دلیل اجرا نشدن برنامهها در ایران میگوید

چرا باید خواند:
چرا سندهای
نوشتهشده ،مثل سند
چشمانداز 1404
اجرایی نمیشود؟ در
این مصاحبه به نکاتی
برای تامل در وضعیت
اشاره شده است؛ آن را
بخوانید.

چرا بعد از گذشت حدود  13سال از عمر سند چشمانداز
 1404ایران ،اهداف آن محقق نشد؟

من اول نکاتی کلی درباره همه سندهای نوشتهشده درباره
توسعه در ایران را به طور خالصه بیان میکنم .من خیلی از
این سندهای نوشتهشده ،باالخص درباره آب و محیط زیست
را خواندهام و دیدهام که همزمان با نگارش ســندها و بعد از
انتشار و ابالغشــان ،وضعیت حوزه موضوعی سند ،تغییری
نکرده یا بدتر شده اســت« .بدتر شدن وضعیت» برای مثال
درخصوص آب و محیطزیست صدق میکند .سندها ،متن ،و
کارکرد بخشی از نظام اداری ما هستند که اگر این سندها را
ننویسند ،این بخش از نظام اداری کار معنادار دائمی دیگری ندارد .عمده این سندها در دبیرخانه
مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شدهاند .اگر کارکرد سندنویسی را از این دبیرخانه بگیرید
کارکرد جدی دیگری برای این دبیرخانه باقی نمیماند .ســندها ابراز وجود بوروکراتیک دبیرخانه
است .نکته دوم ،اجماعی بودن این سندها هم محل تردید است .شما به این سند چشمانداز افق
 1404فوالد توجه کنید .چهکسی هدفگذاری یا مشخص کرده که باید در سال  1404ایران 55
میلیــون تن فوالد تولید کند؟ همین االن هــم صنایع فوالد در ایران با چندین نقد جدی مواجه
هستند .اینها صرفاً با انرژی یارانهای و آب یارانهای سرپا هستند .توسعه این صنایع در ایران محصول
نظام توزیع یارانهها است .مهدی آگاه و مریم حسنی در مقالهای که در وبسایت «شبکه مطالعات
سیاستگذاری عمومی» درباره یارانه فوالد منتشر شده است( (�http://npps.ir/ArticlePre
 )view.aspx?id=101714سهم یارانه انرژی این صنایع را محاسبه کردهاند .آنها نشان دادهاند
سهم یارانه مخفی انرژی در صنعت فوالد گازی برای تولید یک تن شمش فوالد فقط در سه فرآیند
اصلی تقریباً  41درصد از قیمت فروش آن را تشکیل میدهد و بر همین اساس فقط یارانه شرکت
فوالد مبارکه اصفهان در سال  1392برابر با  1231میلیون دالر برآورد شده است .جالب اینکه در
همان مقاله به صراحت آمده است« :بدبختانه برخی همتایان ناآگاه ایشان صنعت فوالد به روش
احیای مستقیم با استفاده از گاز طبیعی را سودآور پنداشته و برای تولید این نوع فوالد تا میزان 55
میلیون تن در سال برنامهریزی کردهاند ».آگاه و حسنی در همان مقاله با محاسبات نشان میدهند
چنانچه کارخانه فوالد مبارکه اصفهان یارانهای در پوشش گاز ارزان دریافت نمیکرد ترازنامه این
کارخانه با زیانی معادل  223,650,200دالر روبهرو بود .خب ،ســؤال این است که تصمیم درباره
هدفگذاری برای رسیدن به  55میلیون تن تولید فوالد بر اساس کدام اجماع و لحاظ کردن نظرات
چهکسانی ،با چه مالحظات اقتصادی ،محیطزیستی ،اشتغال و ...صورت گرفته است؟ اگر این یارانهها
را از این صنایع بگیرید ،چیزی از آنها نمیماند ،به خصوص که این صنایع در جاهایی استقرار دارند
که با کمبود آب مواجه هستند و عمدتا این صنایع ،خیلی آببر هستند.
بدبینانه اگر به موضوع نگاه کنیم این است که اگر این سندنویسیها را از بخشی از نظام اداری
بگیریم ،در عمل آنها کارکردی نخواهند داشت .کسانی منافع در بخشی از صنعت یا اقتصاد دارند
که میخواهند به استناد آن سندها بر رانتها و ادامه آن تأکید و آن را توجیه کنند.
بخشی از این هم به سندنویسی و قانون و بخشنامهنویسی زیاده از حد و تأکید زیاد بر دستور
دادن و کنترل برمیگردد .وقتی سازوکار واقعی مثل بازار کار نکند ،مجبور هستید بر نظام دستوری
و کنترلی در اموری تأکید کنید .نبود ســازوکارهای واقعی ،فقدان ملزومات نهادی نظیر شفافیت
و پاســخگویی ،به برخی امکان میدهد علیرغم همه شواهد درباره وضع وخیم منابع آب کشور،
مدعی شوند که عدهای با محاسبات غلط خود میگویند آب کم است ،و هیچکس هم نمیپرسد
که اگر منابع آبی مشکلی ندارند چرا کارگروه ملی سازگاری با کمآبی در دولت تصویب و تشکیل
شده است و خود وزارت جهاد کشاورزی هم عضو این کارگروه است؟ سندهای اینچنین در جایی

نه به سندنویسی اعتبار میدهد و نه معتقد است که این اسناد میتوانند رهگشای
آینده توسعه باشند .به سند چشمانداز  1404همان اندازه بدبین است که از موضع یک
فعال حوزه محیط زیست و آب ،به سند چشمانداز فوالد  .1404محمد فاضلی ،عضو
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی میگوید :سندها بخشی از کارکرد نظام اداری ما
هستند که اجماعی بودن این استاد محل تردید جدی است .به گفته فاضلی دولتیهای
مهم اسناد نوشتهشده را حتی یکبار هم نخواندهاند.

توسعه مییابند که سازوکارهای موجد عقالنیت در اقتصاد کار نمیکنند ،نظام انگیزشهای کنشگر
اقتصادی مخدوش و مختل اســت ،و یک زیرنظام اداری هم کارکردش را تولید این اسناد تعریف
کرده است .سندها سه وجه دارد :اول اینکه کارکرد بوروکراتیک دستگاهی است که اگر این کار را
نکند دچار بحران هویت میشود .دوم اینکه این نتیجه تعارض منافع گروهی است که میخواهد
برای جا انداختن منفعت خود از سندها بهره بگیرد و در نهایت اینکه سند محصول وضعیت سیستم
بوروکراتیک است که سازوکار مولد اهداف نیست و به دنبال راه رهاییبخش است .سندنویسی در
ایران درست مثل فرهنگسازی است؛ یعنی گاه نظام انگیزشی افراد را به سمت خاصی میخواهد
جهت دهد .آن نظام انگیزشی مثل نظام بازار میخواهد منافع را به صورت مشروع توزیع کند .تصور
فو
کنید که با دالر ارزان  40ســال اســت که قاچاق و واردات را توسعه میدهید و همزمان مصر 
رانتجویی افزایش مییابد ،ولی از سوی دیگر میخواهید با سند نوشتن جلوی قاچاق را بگیرید.
وقتی ســازوکار اصلی از کار بیفتد ،سندها و متنها در نهایت هیچ کار مؤثری نمیتوانند بکنند.
فرض کنید نوع شهرســازی ،تراکمفروشــی ،نوع خودروها ،یارانه پنهان بنزین ،نظام حمل و نقل
عمومی و وضعیت خیابانها را به گونهای که امروز هست ،تعریف کنید و در نهایت بخواهید مردم را
دوچرخهسوار کنید .هرقدر هم سند بنویسید ،شدنی نیست.
شما برای اجرایی شدن سند چشمانداز به چه سازوکارهایی در دولتها تأکید دارید؟

من فکر میکنم این سندنویسیها کارکرد دولت نیست؛ دولت امور اجرایی را بهتر از دبیرخانه
مجمع تشخیص مصلحت نظام میداند و برای همین دنبال سندنویسی نیست .این سندها از دل
یآید.
دولت درنم 
آیا باید از دولت انتظار داشت که این امور را به عهده بگیرد؟

ما هرچه سند کالن در این کشور داریم ،در جایی غیر از دولت تهیه میشود و گاه به دلیل الزام
قانونی برای موجودیت این نهادها ،مجبور به نوشتن هستند .البته دولتیها هم در این جلسات حضور
دارند ولی در نهایت نظرات آنها خیلی صوری و از سر ناچاری است .بد نیست با بوروکراتهایی که
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توسعه
در جلسات تدوین این سندها مشارکت میکنند مصاحبه کنید .حس و ادراکشان از این مشارکت را
درخواهید یافت ،وظیفه سازمانیشان است ،باوری ندارند .آنها میدانند که این سندها مشکلی حل
نمیکنند و گاه باعث افزوده شدن بر هنجارها و موازیکاری هم میشوند.
اما در نهایت انتظار میرود این سندها را دولتها به کار گیرند؟

ببینید ،دولت با سازوکار دیگری کار میکند .اینها درگیر تخصیص بودجه و کار واقعی هستند.
دبیرخانه مجمع اما درگیر کار اجرایی واقعی نیســت .ســندهای متعدد نوشــته شده و به جایی
نرسیدهاند ،دولتیها هم میدانند که نوشته شدن سندهای بیشتر برای حل مسئله نیست.
به دولت هم در برنامههای کوتاهمدت مثل بودجهنویسی و میانمدت مثل برنامه پنجساله
توسعه ایرادهای اساسی وارد است.

بله .در اینجا هم ما تعارض منافع ،توزیع رانت پنهان و همه ایرادهای اساسی را میبینیم .بارزترین
این ایرادها در بودجه اســت .آقای الریجانی اخیرا عنــوان کردهاند که در بودجه حدود  900هزار
میلیارد تومان یارانه پنهان است؛ بودجهای که اصل آن  440میلیارد تومان است و دو برابر آن یارانه
پنهان است .اما بودجه نسبت به سندهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام واقعیتر است.
همان ترتیبات نهادی و سازوکارهایی که فقدانشان باعث عدم تحقق سندها میشود ،بر ناکارآمد
شدن اسناد تولیدشده توسط دولت نیز اثر میگذارند.
یعنی این ایراد به سند چشمانداز بیستساله هم وارد است؟

بله وارد اســت .همین که دولتهای متوالی میآیند و میروند و سند یا قانونی اجرا نمیشود،
نشان میدهد سازوکاری در دنیای واقعی برقرار است که مندرجات متن سند ،فعلیت نمییابد .من
مطمئن هستم که دولتیهای مهم حتی یک بار هم این سندها را نخواندهاند یا با دقت نخواندهاند.
بعید میدانم فرد دیگری را هم پیدا کنید که وظیفه ســازمانیاش خواندن و مداقه در این اسناد
نباشد ،یا برای نوشتن مقاله و مطلب مجبور به مراجعه به این اسناد نباشد ،و با دقت برای حرکت
کردن در مســیر اجرا ،این اسناد را خوانده باشد .تصور میکنم کسانی که برنامه تقدیمی وزرا به
مجلس را تهیه میکنند ،یا هرکجا که بوروکراتی الزم دارد اقدامی را مستند به اسناد باالدستی کند،
نسخهبرداری و تکرار بندهایی از این اسناد را انجام میدهند.
این وضعیت چه تاثیری بر ساماندهی و سیاستگذاری امور دارد؟

من بعید میدانم هیچ کدام از این ســندهای کلی ،اثر واقعی بر امور داشته باشد .ممکن است
کســانی که در تعریف این اسناد نقش داشــتهاند یا در حمایت کردن از آنها نفعی دارند ،از اجرا
نشدنشان گله کنند ،ولی کیفیت و کمیت توسعه کشور ،از این اسناد جهت و نیرو نمیگیرد .سند
افق  1404فوالد اگر اجرایی نشود ،این ذینفعان هستند که مدام آ ن را عنوان میکنند یا میخواهند
از این ســند برای اخذ مجوزها ،وامها و پیشبرد واردات قراضه ،یارانه انرژی ارزان بهره بگیرند ولی
تولید فوالد براســاس این ســند نه پیش خواهد رفت و نه از کار خواهد افتاد .اغلب این سندهای
نوشتهشده ،متن پشتیبان قابل ارائه به عموم هم ندارند .اینها بیشتر از جنس هدفگذاری هستند
که سندنویسها دوست دارند.
به نظر شما دلیل اجرایی نشدن سندهایی چون سند چشمانداز بیستساله ،آرمانگرایی
است؟

سندها در ایران از مرز آرمانگرایی فراتر میروند ،آرزوهایی هستند که سیاستگذار حاضر نیست
الزامات آنها را پذیرا شود .تمام هدفگذاریهای یک سند باید در مطالعات پشتیبان به طور دقیق
عنوان شود ولی این سندها معموال چنین پشتیبانی ندارند .اهداف دوستداشتنی خوبی را طرح

نکتههایی که باید بدانید
[سندها ،متن و کارکرد بخشی از نظام اداری ما هستند که اگر این سندها
را ننویسند ،این بخش از نظام اداری کار معنادار دائمی دیگری ندارد.
[تصور میکنم کسانی که برنامه تقدیمی وزرا به مجلس را تهیه میکنند،
یا هرکجا که بوروکراتی الزم دارد اقدامی را مستند به اسناد باالدستی کند،
نسخهبرداری و تکرار بندهایی از این اسناد را انجام میدهد.
[اسناد توسعه ،در دو کشور یک معنا ندارند .سند دو وجه دارد :یا حاصل
بلوغ سیستم است یا نتیجه فشل بودن سیستم.
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میکنند ولی الزاماتش را برنمیشمرند.

دلیل نگفتن از الزامات اجرای هدفها چیست؟

سندنویسان خودشان میدانند به محض ورود به تشریح الزامات ،با تعارض در درون کل سیستم
مواجه میشود .برنامه ششم توسعه به هدف  888اشاره کرده است؛ یعنی  8درصد رشد اقتصادی8 ،
درصد تورم و  8درصد بیکاری .باید پرسید ملزومات  8درصد رشد سالیانه اقتصادی چیست؟ برای
رشد  8درصد اقتصاد باید سالیانه  50میلیارد دالر سرمایهگذاری داخلی و  150میلیارد دالر سرمایه
ط بینالملل را بداند ،متوجه میشود چنین
خارجی جذب شود .هرکسی بدیهیات علم اقتصاد و رواب 
مسئلهای شدنی نیست و غیرواقعبینانه است.
گزارش آنکتاد* در سال  2018نشان میدهد ده کشوری که میزبان بیشترین ورود سرمایه
خارجی بودهاند عبارتاند از آمریکا ،چین ،هنگکنگ ،هلند ،ایرلند ،استرالیا ،برزیل ،سنگاپور،
فرانسه و هند که به ترتیب  50 ،58 ،60 ،60 ،66 ،68 ،85 ،144 ،311و  45میلیارد دالر سرمایه
خارجی جذب کردهاند .ما به چه حسابی مدعی میشویم که باید رقمی معادل چین سرمایه
خارجی جذب کنیم؟

سندنویسها و برنامهنویسها تعمدا ً ملزومات را بیان نمیکنند زیرا به محض گفتن ملزومات،
تعارضها آشکار میشود 150 .میلیارد دالر جذب سرمایهگذاری خارجی یعنی تحریم نباشد ،الگوی
کسب و کار تغییر کند ،روابط بانکی در حد عالی باشد و به ملزومات حکمرانی شفاف و متناسب با
دنیای امروز تن بدهید.
سندنویسی در کشورهای دیگر چگونه است؟

من بهواسطه فعالیت چهارساله در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ،با مجموعهای
از سندهای کشورهای دیگر آشنا هستم .ما شماری از آنها را در این مرکز ترجمه و حتی جلسات
بررسی آنها را برگزار کردیم .شما سند توسعه عربستان را که مؤسسه مکنزی آن را تهیه کرده با
سندهای نوشتهشده در ایران مقایسه کنید .بخش مهم سند  2030عربستان ،توضیح موانع پیش
روی تحقق اهداف است .یادم هست همان موقع که سند چشمانداز  2030عربستان در اوایل قدرت
گرفتن محمد بن سلمان منتشر شده بود ،منتقدان در داخل ایران ،علیرغم اینکه سند به موانع
بسیاری پرداخته بود ،آنرا غیرواقعی تلقی میکردند و البته تا حد زیادی درست میگفتند .بدیهی
اســت که این منتقدان -که بخشی از آنها همین بوروکراتها و متخصصان داخلی هستند -به
سندهای نوشتهشده در داخل کشور هم همین گونه مینگرند ،البته زبانشان برای نقد سند عربستان
گشاد هتر بود.
سندها را کدام نهاد باید تهیه کند؟

من نمیتوانم بگویم ســند باید کجا نوشته شود ،اما میتوانم بگویم سند نوشتن نقطه شروع
نیست ،بلکه بخشی از حرکت است .شما نباید سند بنویسید تا کاری را شروع کنید ،بلکه در فرایند
شروعشده بر اثر نظام انگیزشهای برگرفته از دنیای واقعی ،لحظهای فرامیرسد که برای هماهنگی،
جهتدهی و حرکت با سرعت باالتر به سند نیاز دارید ،به متنی که نقشه راه همه ذینفعان باشد
و تقسیم کاری مشخص کند و کاری فراتر از متون و هنجارگذاریهای موجود انجام دهد .اگر این
را رعایت نکنید ،سند تولید کردن میتواند نشانگر فشل بودن سیستم باشد .اسناد توسعه ،در دو
کشور یک معنا ندارند .سند دو وجه دارد :یا حاصل بلوغ سیستم است یا نتیجه فشل بودن سیستم.
سندنویسی در سوئیس برای توسعه صنعت ساعتسازی به این معنا است که آنها  500سال در
این صنعت بودند و االن کنشگران آن میخواهند برای رقابت با رقبای خود ،که بخش خصوصی
هستند ،نقشه راه بهتری داشته باشند .اما در اینجا همه سازوکار بازار نادیده گرفته شده ،سازوکار
عقالنی کار کنار گذاشته شده ،ترتیبات نهادی مناسب موجود نیست ،و سند میخواهد جایگزین
عقالنیت باشد و این شدنی نیست.
این ایرادها به نظام بوروکراتیک برمیگردد.

این ایراد کل ساختار سیاسی است.

نظام بوروکراتیک چه مشخصهای باید داشته باشد تا در کنار تکنوکراسی راهگشای مسیر
توسعهباشند؟

این بحث گستردهای خواهد بود و در نهایت باید ظرفیت نهاد دولت و مشکالت آن بررسی شود
که به نظر میرسد از حوصله این بحث خارج است.
�* Investment Trend Monitor (https://unctad.org/en/PublicationsLi
)brary/diaeia2018d1_en.pdf

اعمال قدرت و اعمال سیاستگذاری باید رسمی باشد ،ولی نهادهای غیررسمی اعمال دولت ضد توسعه و ضد برنامه عمل میکند و در نهایت
حرف نهادهای غیررسمی به کرسی مینشیند که بیاعتمادی به سیاستهای رسمی را در پی دارد .نقشها در درون ساختار قدرت یا دقیق
تعریف نشده یا اصال نهادینه نشده است و همه اینها در نهایت ضد برنامه و ضد ساختار عمل میکند و بنیان اعتماد جامعه را هدف میگیرد

[ نگاه علم سیاست ]

سیاستگذاری از دل اجماع نظری بیرون میآید
آسیبشناسی دولت در ایران در گفتوگو با احمد گلمحمدی

چرا باید خواند:
چرا دولتها
نمیتوانندبه
برنامهها و سندهای
تهیهشده در
حوزه توسعه و
سیاستگذاری
درازمدت پایبند
باشند؟ پایین بودن
اعتماد عمومی چه
تاثیریبرعملکرد
دولت دارد؟ این
گفتوگو را بخوانید.

وضعیت اعتماد عمومی نســبت به دولتها در دهه
اخیر چگونه ارزیابی میشود؟

اجازه دهید نخســت فهم خــود را از اعتماد عمومی،
نســبت آن با ســرمایه اجتماعی و اهمیت آن بیان کنم.
اعتماد عمومی در سادهترین تعریف یعنی باور به منصف
بودن ،خوب و مهربان بودن دیگران یا بدبین نبودن نسبت
به دیگران در فضای اجتماعی .اعتماد عمومی نوعی سرمایه
است و از عناصر چندگانه تشکیلدهنده سرمای ه اجتماعی
است .امروزه کسی در اهمیت سرمایه اجتماعی شکی ندارد.
البته این مفهوم تعریفگریز است ولی اجماع مطلقی درباره
اهمیت آن وجــود دارد .اعتماد عمومی خمیرمایه تعامل
و همکاری در قالب شبکههای اجتماعی و تسهیلکننده
همــکاری درون و میان گروهی در قالب شبکههاســت.
عصاره همبستگی اجتماعی است که بر ارزشها ،باورها و
فهم مشترک استوار است .به بیان متفاوت ،سرمایه اجتماعی کاهشدهنده هزینههای حفظ
سامان اجتماعی ،همبستگی و نظم اجتماعی است .زندگی اجتماعی اگر مجموعهای از کنشها
و تعامالت باشد ،کنشها بر نوعی فهم مشترک استوار است که حداقل آن شناسایی هویتی
است .از این لحاظ سرمایه اجتماعی برای دولتها مهم است و هزینههای حفظ این سامان را
به حداقل میرساند .وضعیت سرمایه اجتماعی تعیینگر پشتیبانی متقابل دولت و جامعه است.
اما بیاعتمادی مسیر راه دولتها را دشوار میکند.
شما دولت را به چه مفهومی به کار میبرید؟

ما برای بیان مفاهیم از زبان اســتفاده میکنیم و هیچ تعریف و دستهبندی زبانی کامل
و مطلق نیســت .دولت یعنی نهاد مدعی نســبتا موفق اعمال زور مشروع در قلمرو معین.
هســتیهای دیگری مانند حکومت یا کابینه شأن و هویت خود را از دولت میگیرند .دولت
دربرگیرنده آنهاست و پایدارتر از آنها .من واژه دولت را به معنا ی  The stateو واژه �Gov
 ernmentرا به معنای حکومت به کار میبرم .اگر بخواهیم عملکرد حکومت را در ارتباط با
سرمایه اجتماعی در ایران در دهه اخیر ارزیابی کنیم ،میتوان ادعا کرد که عملکرد حکومت
در این بازه زمانی کاهشدهنده اعتماد و ســرمایه اجتماعی بوده است .البته در ارزیابی کلی،
میتوان به نقاط قوت هم اشاره کرد.
 چگونه؟

از طریق دو نوع سیاســت (سیاست توزیعی و سیاست هویتی) این استهالک یا تضعیف
ســرمایه اتفاق افتاده است .در سیاســت توزیعی پای دولت به میان میآید .انقالب اسالمی
که شکل گرفت سامان سیاســی کشور دگرگون و سامان سیاسی جدید بر نظام معنایی یا
ایدئولوژی جدید استوار شد .مهمترین ویژگی ایدئولوژی موردنظر این بود که دولت را به عنوان
یک نهاد «همهدان» و «همهتوان» تعریف کرد .برجستهترین شکل ضمنی آن در مقدمه قانون
اساسی آمده که به امر سیاسی و دولت اصالت بخشیده است .در اینجا دولت نسبت به جامعه
و امر اجتماعی تقدس و تقدم دارد .ما به نهاد دولت مشروعیت بخشیدیم تا در همه عرصهها
«وارد» شــود نه «ناظر» .یعنی چون دولت همهچیز را بلد اســت ،پس همه امور را در دست
گیرد .وقتی دولت در کنار کار سیاسی خود ،کارهای اقتصادی ،فرهنگی ،عملی و حتی اخالقی
را هم برعهده گرفت متولی شبکه عظیمی از توزیع منابع و امکانات شد .این توزیع به دست
دولت عمدتا غیرعادالنه ،رانتی ،ایدئولوژیک و آمیخته با فساد بود .این توزیع ناعادالنه و رانتی،
بیاعتمادی به منابع و امکانات عمومی به وجود آورد .بیاعتمادی فزاینده نســبت به دولت

نهاد دولت چه ظرفیتی در حوزه سیاستگذاری دارد؟ مشکالت آن کدام است و موضوع
اعتماد عمومی چه تاثیری بر کارکرد دولت دارد؟ اینها سواالتی است که برای پاسخ به آن
سراغ احمد گلمحمدی ،استاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی رفتیم .او دلیل پایین
بودن اعتماد عمومی به دولتها و کژکارکردی دولتها را عدم تعریف دقیق نقش میداند .دولت
به جای ساماندهی و سیاستگذاری ،امور اجرایی را برعهده دارد .گلمحمدی نویسنده کتاب
«جهانیشدن ،فرهنگ و هویت»« ،چیستی ،تحول و چشمانداز دولت» و مترجم کتاب «ایران بین
دو انقالب» یرواند آبراهامیان است .گفتوگو با او را بخوانید.

توسط گروههای اجتماعی شرایط را برای سیاستگذاری دولت سختتر کرد .دولت با سرمایه
اجتماعی و اعتماد اجتماعی میتوانست راحتتر امور خود را به کار گیرد.
سیاســت دوم حکومت که باز از دل آن تعریف دولت ناشی شد ،سیاست هویتی بود .در
تعریف دولت همهدان و همهتوان ،جامعه به معنای حوزه غیراصیل و فسادپذیر تعریف شد که
بدون سرپرست نمیتواند زندگی کند .این حوزهها حوزههای آسیبپذیر تلقی شدند و دست
دولت باز گذاشته شد برای سرپرستی آنها .در نتیجه ،بیاعتمادی فزایندهای به جامعه و امور
دیگر ایجاد شد .یعنی جامعه صغیر تعریف شد تا سرپرستی دولت مشروعیت یابد .در نتیجه،
سیاست حکومت درباره هویتها و عالیق اجتماعی گوناگون متحول با انکار و اکراه همراه شد.
ویژگیبخش نگاه حکومت به هستی ،تنوع ،تکثر و عالیق جامعه نگاه همراه با انکار و اکراه بود .واژه
وحدت را به معنای سیاست هویتی به کار میبریم که در قالب آن دولت از جامعه تعریف یکدستی
داشت .نگاه حکومت بیاعتمادی به جامعه بود و عالیق ،زبان و دیدگاه متفاوت جامعه نادیده گرفته
شــد .دولت تصوری را طراحی کرد که جامعه «باید» آن باشــد .در نتیجه تالش پیچیدهای برای
تخریب و دستکاری شبکههای اجتماعی به راه افتاد و تشکلهای استوار بر تعدد و تنوع هم پذیرفته
نشد .البته بخشی از تشکلها مثل بازار که با حکومت همسوتر بودند ،مقبولتر بودند.
بدین ترتیب دولت با خودداری از شناســایی اصالت و توانمندی جامعه ،از شناســایی و
تقویت شبکههای اجتماعی سر باززد که نتیجهای جز کاهش اعتماد اجتماعی نداشت .درواقع
نوعی بیاعتمادی متقابل به وجودآمد :دولت به جامعه و جامعه به دولت بیاعتماد شــدند.
هرچند دولت گاهگاهی ،به قول عباس عبدی ،به «شــوکهای اعتمادساز» متوسل شد ولی
این هم آرامآرام اثر خود را از دســت داد .بنابراین دولت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را
به واسطه حکومت تضعیف کرد .دولت توزیعکننده ،ناعادالنه عمل کرد و دولت هویتساز ،به
انکار هویتها مبادرت کرد.
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توسعه
بنابراین ،میزان مشارکت اجتماعی به معنای متعارف آن کاهش یافت .در چنین شرایطی
است که جامعه مطابق هیچکدام از اصول برنامهها و خواستههای دولت یا عمل نمیکند یا آنها
را نادیده میگیرد یا مثل مسئله ارز خالف خواست دولت عمل میکند .ناکارآمدی و بحران
دولت و حکومت هم با اعتماد عمومی مرتبط است .وقتی اتباع یک دولت ،قواعد دولت را جدی
نمیگیرد ،نتیجه آن فروپاشی اعتماد در دولت است .دولت باید مرجع اعتماد رسمی باشد ولی
اینگونه نیست .مثال سیاست دولت درباره مسکن بارها و بارها در سال تغییر میکند .خسارت
اعتماد جامعه و بیاعتمادی جامعه را باید دولت بپردازد.
وظایف چندگانه دولتها و تصدیگریها چگونه در تعارض با سیاستگذاریها عمل
میکند؟

ببینید ،دولت نهاد نهادها است و نهاد ناظر است .یعنی کار اصلی دولت اصالتا که مقدم بر
همهچیز است ،ساماندهی اعمال زور است .نهاد دولت باید از طریق انحصاری کردن اعمال زور
نگذارد آنارشی به وجود بیاید و مردم به هم زور بگویند .یعنی کل اختیار زور باید در اختیار
دولت باشد .اما دولت هم باید در قالب قراردادهای معینشده ،این زور را به کار گیرد .دولت نهاد
قانونساز و قانونبان است .برای همین دولت باید یک پله از جامعه باالتر بایستد تا نظارت کند
اما در جامعه ما دولت ،هم باالتر از جامعه ایستاده است و هم یک پای خود را در قلمرو جامعه
گذاشــته است .برای همین دولت به جای سیاستگذاری و عمل به سیاستها ،تصدیگری
و بنگاهداری کرده .به جای نظارت ،شراکت کرد .دولت به جای نظارت بر فرهنگ ،خود نهاد
فرهنگــی زد ،به جای نظارت بر بنگاهها ،بنگاهداری کرد .دولت بنگاه اخالقی زد و این دقیقا
شروع همه ناکارآمدیها است .در چنین شرایطی دولت دیگر نتوانست چابک و سبکبار عمل
کند و روی وظایف خود متمرکز شود .دولت وقتی از جایگاه خود پایین میآید ،چون کار را
بلد نیست ،اوضاع را خراب میکند؛ نمونه آن بنگاهداری دولتی است .دولت سنگین ،نمیتواند
به وظایف اصلی خود عمل کند.
در نبود اعتماد عمومی نظام اجتماعی به چه سمت و سویی میرود؟

در این وضعیت هزینههای دولت برای حفظ سامان و برنامهریزی اجتماعی باالتر میرود.
دولت نهاد سیاستگذار است .اگر اعتماد عمومی به دولت باال باشد ،نود درصد مردم پذیرای
آن برنامه خواهند بود ولی در عمل چنین نیست .وقتی دولت میگوید ارز نخرید ،همه به سمت
خرید ارز میروند و برعکس این هم صادق است .این هزینههای مانیتورینگ را برای دولت باال
میبرد .اگر دولت را ضامن بقا و ارتقای زندگی اجتماعی بدانیم ،سرمایه اجتماعی در خدمت
دولت قرار میگیرد .یعنی هزینههای حفظ بقا و ایجاد ارتقا را کم یا زیاد میکند.
چرا دولتها نمیخواهند تفاوتهای جامعه را ببینند؟

عدم شناخت یا عدم شناسایی هویتها به دولت اجازه نمیدهد پیوند میان دولت و جامعه
در درون شبکههای اجتماعی ساخته شود .در واقع دولتها عامدانه به بیاعتمادی دامن زدهاند.

نکتههایی که باید بدانید
[دولت باید بر سر اصول اولیه حکمرانی اجماع کند ،برنامه از دل اجماع
نظری درمیآید و از آنجایی که ما در امور اساسی اجماع نظری نداریم ،در
نهایت و در عمل برنامهها به حاشیه رانده میشود و این اعتماد عمومی است
که در این نوسانها مدام آسیب میبیند.
[دولت ابزار عمل ندارد و به جای اینکه در خدمت علم ،اقتصاد و فرهنگ
باشد ،خود متصدی امور است .ما نمیتوانیم به نمونهای اشاره کنیم که دولت
بنگاهی غیرسیاسی را درست اداره کرده باشد.
[دولت نمیخواهد شبکههای اجتماعی به هم اعتماد کنند .به قول «اوفه»
ت شبکهها را نمیپذیرد .البته این بیاعتمادی دوطرفه است .یعنی
دولت اصال 
دولت به جامعه و جامعه به دولت بیاعتماد شده است.
[دولت باید یک پله از جامعه باالتر بایستد تا نظارت کند اما در جامعه ما
دولت ،هم باالتر از جامعه ایستاده است و هم یک پای خود را در قلمرو جامعه
گذاشته است .برای همین دولت به جای سیاستگذاری و عمل به سیاستها،
تصدیگری و بنگاهداری کرده.
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ت شبکهها
دولت نمیخواهد شبکههای اجتماعی به هم اعتماد کنند .به قول «اوفه» دولت اصال 
را نمیپذیرد .البته این بیاعتمادی دوطرفه اســت .یعنی دولت به جامعه و جامعه به دولت
بیاعتماد شده است .به گفته آقای عبدی ،حکومت در ایران به «شوکهای اعتمادساز» متوسل
میشود .اما این هم آرامآرام اثر خود را از دست داده است .دولت توزیعکننده ،ناعادالنه عمل
کرده و دولت هویتساز ،به انکار و بیاعتمادی به هویتها دست زده .در نتیجه دولت به جامعه
اعتماد نمیکند و برعکس آن هم اتفاق میافتد .در این شرایط مشارکت به معنای متعارف
پایین میآید .در چنین شرایطی است که جامعه با هیچکدام از اصول ،برنامهها و خواستههای
دولت یا هماهنگ نمیشود و به آن عمل نمیکند یا آنها را نادیده میگیرد .در موضوع ارز خیلی
از مردم سعی میکردند خالف خواست دولت عمل کنند .ناکارآمدی بحران دولت و حکومت
هم از همین مسئله نشئت میگیرد .وقتی اتباع یک دولت ،قواعد دولت را جدی نمیگیرد،
نتیجه آن فروپاشی اعتماد در دولت است .دولت باید مرجع اعتماد رسمی باشد ولی اینگونه
نیست .مثال سیاست دولت درباره مسکن بارها و بارها در طول یک سال تغییر میکند .خسارت
اعتماد جامعه و بیاعتمادی جامعه را باید دولت بپردازد.
در نتیجه این بیاعتمادی دوطرفه سرنوشت سیاستگذاریهای بلندمدت مثل سند
چشمانداز بیستساله به کجا میانجامد؟

من معتقدم اگرچه دولت به بیاعتمادی جامعه دامن میزند ولی دلیل اصلی این مسئله،
اختالل در نهادینه کردن قدرت است .تعریف دقیق نقش در نهاد دولت و جامعه انجام نشده
اســت و عامدانه تداخل نقش و ابهام در تعریف کردن نقشها اتفاق افتاده اســت .در نتیجه
این ابهامها قدرت دولت روز بهروز بیشتر میشود و نتیجه آن فروگذاردن نقشها و عدول از
وظایف است.
 دولت کجا باید بایستد؟


کار دولت نظارت اســت نه تداخل در اجرای امور .کار دولت سیاستگذاری و ساماندهی
امور است.
چرا وقتی سیاســتگذاری هم میکنند خود به آن برنامه و سیاستگذاری عمل
نمیکنند؟

این ناشــی از ناکارآمدی دولت است؛ برای همین دولت حتی نمیتواند حرف خود را به
کرسی بنشاند .دولت سنگین ،نمیتواند به وظایف اصلی خود عمل کند .داخل دولت انسجام
و یکدستی و وحدت سازمانی وجود ندارد .کل قدرت در کاسه دولت جمع نشده است .یعنی
قوه مجریه هم در درون خود متناقض عمل میکند .به ماجرای موسسات مالی نگاه کنید؛
رئیسجمهور و رئیس بانک مرکزی متولی این کارند ولی در نهایت وقتی مشکل پیش آمد،
ن افراد عمل کردند .اعمال قدرت و اعمال سیاستگذاری باید رسمی
مشخص شد که فراتر از ای 
باشد ،ولی نهادهای غیررسمی اعمال دولت ضد توسعه و ضد برنامه عمل میکند و در نهایت
حرف نهادهای غیررسمی به کرسی مینشیند که بیاعتمادی به سیاستهای رسمی را در پی
دارد .نقشها در درون ساختار قدرت یا دقیق تعریف نشده یا اصال نهادینه نشده است و همه
اینها در نهایت ضد برنامه و ضد ساختار عمل میکند و بنیان اعتماد جامعه را هدف میگیرد.
چرا دولت در حوز ه وظایف خود درست عمل نمیکند و آنها را فرونهاده است؟

دولت ابزار عمل ندارد و به جای اینکه در خدمت علم ،اقتصاد و فرهنگ باشــد ،خود
متصدی امور است .ما نمیتوانیم به نمونهای اشاره کنیم که دولت بنگاهی غیرسیاسی را
درست اداره کرده باشد .جامعه ما از سرمایه اجتماعی ،تاریخی و فرهنگی قوی برخوردار
است و همه اینها سبب شــده که در میان تمام مشکالت جامعه سرپا باشد .اگر منابع
طبیعی قوی و ســرمایه اجتماعی باال نبود ،شــاید سرنوشت دیگری در انتظار جامعه و
حکومت بود .دولتها و حکومت باید قاعده بازی را رعایت کنند .به عنوان مثال سرنوشت
تعاونیها از اول انقالب به کجا انجامید؟ دلیل ادامه حیات این واحدها فقط سود و رانت
برای عدهای است .دولت بقای خیلی از نهادها را برای تحکیم و تکثر نظام معنایی خود
میخواهد .در نتیجه این شرایط ،دولت وظیفه اصلی خود را وامینهد و این همان بحران
دولت است و نشانه رفتن اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی .دولت باید بر سر اصول
اولیه حکمرانی اجماع کند ،برنامه از دل اجماع نظری درمیآید و از آنجایی که ما در امور
اساسی اجماع نظری نداریم ،در نهایت و در عمل برنامهها به حاشیه رانده میشود و این
اعتماد عمومی است که در این نوسانها مدام آسیب میبیند.

آیندهنگری و تهیه و تنظیم سند چشمانداز توسعه محلی در چارچوب سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران
تاکنون برای استانهای کشور صورت نگرفته است هرچند در قالب استراتژی آمایش سرزمین ،مقدمات این کار
مهم برای بعضی از استانها فراهم شده است.

[ نگاه علم اقتصاد ]

نظام تدبیر و افق  20ساله ایران
الزامات تحقق سند چشمانداز توسعه چیست؟

«چشــمانداز» ،ارائه گزارههایی خردمندانــه درباره آینده
و تفســیر آنها بهگونهای است که به فرآیندهای یادگیری
جمعی ،پاسخگویی به چالشهای آینده ،ایجاد همگرایی و
همبستگی و باالخره ،به عمل آگاهانه اعضای یک شرکت،
یک دولت ،یک قوم یا شــهروندان یک کشور کمک کند.
«چشــمانداز» ،آمیزهای است از ارزش داورهای مبتنی بر
هدفهای یک شرکت و یا ایدئولوژی نظام و واقعیتهای
بایزید مردوخی
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی یک جامعه.
اقتصاددان
«چشــمانداز» ،پیشبینی آن دسته از حوادث آینده است
که ناخواستنی و ناخوشایندند ولی میتوان با برنامهریزی
چرا باید خواند:
برای رویارویی با آنها ،از بروز آنها و از عواقب ناخوشــایند
اگر میخواهید درباره
آنها جلوگیری کرد.
دلیل عدم تحقق سند
یکی از فایدههای مهم چشمانداز ،آگاهی از گرایشهای
چشماندازبیستساله
مســلط و تعیینکننده موجود در امــور و تعیین اولویت
بدانید ،خواندن این
اقداماتی است که باید در دستور کار آینده قرار گیرند .فکر
مقاله به شما توصیه
کردن درباره آینده و حوادث آینده ،تاریخی طوالنی دارد.
میشود.
بشر در همه دورانها عالقهمند بوده است که بداند در آینده
چه چیزی رخ میدهد .همین گرایش منشأ موفقیت معابد
یونانی در عهد باستان بود (معبد دلفی).
چشــمانداز فرآیندی است که ضمن آن تالش سیستماتیکی صورت میگیرد تا کاوشی
در آینده بلندمدتتر با هدف تعیین زمینههای کلیدیتر به عمل آید .چشمانداز دربرگیرنده
ابزارهای کیفی و کمی برای پیجویی نشانهها و شاخصهای روندهای در حال شکلگیری است
و هرگاه به طور مستقیم با تحلیل آثار سیاستی این تحوالت هم همراه باشد ،بسیار سودمندتر
خواهد بود .چشمانداز به ما آمادگی رویارویی با نیازها و فرصتهای آینده را میدهد .چشمانداز
آمیزهای از جهتگیری بر پایه نیاز و پیشرانهای توسعه ( )drivers developmentاست
که دو نیرو را نیروی پیشبرنده ( )pushو نیروی کشش ( )pullمینامند .چشمانداز قادر به
تعریف و تعیین سیاستها برای دولت نیست ،بلکه میتواند به شکلگیری سیاستهایی که در
اجرا و در تغییر زمان و شرایط ،مناسبتر ،قابل انعطافتر و قاطعترند ،کمک کند .از اینرو است
که چشمانداز به شدت با برنامهریزی مرتبط است.
چشمانداز ،برنامهریزی نیست بلکه صرفاً گامی است در برنامهریزی .چشمانداز تنها درباره
«گزینش برندهها» نیست بلکه میتواند به صورتی استراتژیک برای گزینش بازندههایی که باید
از میدان عمل خارج شوند هم مورد استفاده قرار گیرد .چشمانداز را به این دلیل تهیه میکنیم
که اطالعات بیشتری درباره آن چیزهایی که در آینده حادث میشوند به دست آوریم تا بدین
وسیله تصمیمات امروز ما بیشتر از پیش عالمانه و مبتنی بر تخصص باشند .چشمانداز چیزی
بیشتر از تشخیص مســیر تحوالت آینده ( )prognosisیا پیشبینی است .نباید فراموش
کرد که اطالعات اصل از چشــمانداز ،حقایق ( )factsنیســتند ،بلکه دادههای قابل انعطاف
( )data flexibleو غالباً عقاید و باورها هستند .چشمانداز دربرگیرنده وعده یا امید مدیریت
کردن نااطمینانیها از طریق تعامل ژرفبین ذینفعان است و این به طور ضمنی به معنای
اتخاذ نقش فعالی در شــکل دادن به آینده است .یکی از نتایج احتمالی مطالعات چشمانداز
میتواند این باشــد که تشخیص امروزی ما را باطل کند ،چرا که بر پایه اطالعات چشمانداز،
جهتگیریهای جدید و تصمیمات جدید در مورد آینده ممکن است حاصل شود .کمترین
خاصیت آیندهنگری و تهیه و تنظیم چشمانداز آینده ،آن است که وسیلهای برای تنظیم امور

و ترتیب اولویت مسائل در دستور کار آینده را فراهم میکند .رویدادهای آینده متفاوتاند و
تالشهای آیندهنگری ،آگاهی ،آمادگی و یا مقابله با آن رویدادها را به وجود میآورند .بسیاری
از رویدادها و تحوالت آینده ،به دلیل آنکه تحت کنترل نیســتند به گونهای اجتنابناپذیر
ظهور پیدا میکنند.
ویژگیهای جامعه ایران در افق چشــمانداز و الزامات تحقق آنها در ســند «چشــمانداز
جمهوری اســامی ایران در افق  »1404همراه با سیاســتهای کلی برنامه چهارم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســامی ایران طی ابالغیه مقام معظم رهبری در
آذرماه  1382انتشار عام پیدا کرد .در این ابالغیه آمده است :با اتکال به قدرت الیزال الهی و در
پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهریزیشده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها
و اصول قانون اساسی ،در چشمانداز بیستساله ،ایران کشوری است توسعهیافته با جایگاه اول
اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه ،با هویت اسالمی و انقالبی ،الهامبخش در جهان
ااســام و با تعامل ســازنده و مؤثر در روابط بینالملل .بنابراین در سال  ،1404یعنی در افق
چشــمانداز ،ایران جامعهای خواهد بود دارای ویژگیهایی از جمله. 1 :توسع هیافته ب همعنای
دارا بودن جایگاه اول در ســطح منطقه از نظر اقتصادی ،علمی و فناوری .2 ،توســعهیافته و
الهامبخش در جهان اسالم با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل. 3 ،توسع هیافته برخوردار
از اشتغال کامل ،سالمت ،رفاه ،تأمین اجتماعی ،برابری فرصتها و محیط زیست مطلوب .در
پایان ابالغیه تأکید شده است که این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود و در
تهیه ،تدوین و تصویب برنامههای توسعه و بودجههای ساالنه ،شاخصهای کمی کالن از قبیل
نرخ سرمایهگذاری ،درآمد سرانه ،تولید ناخالص ملی ،نرخ اشتغال و تورم ،کاهش فاصله درآمد
میان دهکهای باال و پایین جامعه ،رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و
امنیتی باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین شود.
همچنین باید نظام تدبیر جمهوری اسالمی ایران یعنی دولت و مجلس این امور را پیگیری
و نظارت کنند.
تحول جامعه ایران از وضعیت فعلی به وضعیتی که آرمانهای فوقالذکر در آن تحقق یافته
باشد ،مستلزم تغییرات زیادی در نظام تدبیر کشور است که از همان زمان ابالغ سند چشمانداز

نکتههایی که باید بدانید
مانداز» ،پیشبینی آن دسته از حوادث آینده است که ناخواستنی و
[«چش 
ناخوشایندند ولی میتوان با برنامهریزی برای رویارویی با آنها ،از بروز آنها و از
عواقب ناخوشایند آنها جلوگیری کرد.
[یکی از فایدههای مهم چشمانداز ،آگاهی از گرایشهای مسلط و
تعیینکننده موجود در امور و تعیین اولویت اقداماتی است که باید در دستور
کار آینده قرار گیرند.
[چشمانداز ،برنامهریزی نیست بلکه صرف ًا گامی است در برنامهریزی.
چشمانداز تنها درباره «گزینش برندهها» نیست بلکه میتواند به صورتی
استراتژیک برای گزینش بازندههایی که باید از میدان عمل خارج شوند هم
مورد استفاده قرار گیرد.
[هدف آيندهنگري ،پيشبيني آينده محتوم نيست بلكه هدف ،روشن
كردن اقدامهاي كنوني در پرتو آيندههاي ممكن است .در آيندهنگري فرض
بر اين است كه آيندهها متعددند و در انتخاب ميان آنها ،انسانها كم و بيش
آزادند.
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توسعه
به صورت بسیار جدیتر ،از آغاز برنامه چهارم توسعه ،میبایست مطابق با نظم و برنامهای دقیق
و قانونمند به اجرا درمیآمد .این تغییرات از آن رو الزامی است که دستاوردهای نظام تدبیر و
نظام اجرایی کشور در گذشته ،با وجود برخورداری ایران از منابع سرشار مالی و انسانی ،مطلوب
و مطابق انتظار و مورد نیاز جامعه نبوده است.
نمیتوان با اطمینان و قاطعیت ،احتمال باالیی بر تحقق هدفها و آرمانهای چشمانداز
بلندمدت کشور در بستر و فضای نظام تدبیر موجود ،پیشبینی کرد .لذا نباید نسبت به نظام
تدبیر بیتفاوت بود و یا آن را بهگونهای مســاعد و مثبت برای تحقق هدفهای چشــمانداز،
مفروض و بدیهی تلقی کرد .ضروری است بدون فوت وقت نسبت به انجام بررسیهای جامع
و علمی بهمنظور اصالح اساســی نظام تدبیر و نظام برنامهریزی اقدامات الزم صورت گیرد تا
هدفهای چشماندز ایران با هزینهای قابل تحمل و زمانی قابل قبول ،محقق شود؛ اگرچه بعد
از  13سال از زمان ابالغ سند چشمانداز این تصمیم گرفته شود.
JJبرنامهریزی در ایران
عمر برنامهريزي در ايران از شــصت سالگي گذشــته است .طي اين مدت طوالني شش
برنامه عمراني پيش از انقالب و شــش برنامه توسعه بعد از انقالب تهيه شده كه از آن ميان
يك برنامه عمرانـي ( )1361-1357و يـك برنامه توسعه ( )1366-1362بخت تصويب و اجرا
پيدا نكردند .جامعه و اقتصاد ايران در اين مدت ،تغييرات شگرفي ،هم از نظـــر اقتصـادي و
هـم بـه لحـاظ اجتمـاعي و فرهنگي پيدا كرده به طوري كه هيچيك از متغيرهاي امروز اين
جامعه ،به داليل مختلف از جمله تغييرات مفهومي و كيفي ،قابليت مقايسه با آغاز اين دوره
را ندارند .نهضت ملـي كـردن نفـت ،كودتـاي  ،1332انقـالب سـفيد  ،1342انقالب اسالمي
 ،1357جنگ هشتســاله  ،1367- 1359از جمله تغييرات سياسي و اجتماعي و فرهنگي
ايـن دوره ،و تحوالت ساختاري ،زيربنايي و اقتصادي همراه با آن تغييرات را چگونه ميتوان
كميتپذير كرد؟ آنچه كـه تغييـر نكرده ،خود تغيير است .سرعت تغييرات فني ،اقتصادي و
اجتماعي ،داشتن چشمانـدازهاي بلنـدمـدتتـر را الزامـي كـرده اسـت .حركت بهسوي آينـده
بـه سـرعت تغييـــر و بهبود اوضاع بستگي دارد .دورنگري به بصيرتي بيشتر از برنامهريزي
كوتاهمدت نيازمند است .در برنامهريزي كوتاهمدت و ميانمدت ،معموالً به علت ناتمام ماندن
طرحهاي گذشـته و يـا لـزوم ادامـه تعهدات گذشته ،تكليف قسمت عمده برنامهها پيشاپيش
معلوم است ولذا آينده آنچنان در دستور كار نيســـت و بـه همين جهت نياز به برنامههاي
بلندمدت  15يا  20ساله كه دربرگيرنده سه يا چهار برنامه ميانمدت اسـت ،پـيش ميآيد.
اما هدفگذاري براي افق دورتر از پنج ســال را نميتوان آيندهنگري كه هدف آن شــناخت
آيندههـاي ممكـن است ،ناميد .آيندهنگري عالوه بر شناخت آيندههاي ممكن ،تالشي است
براي تعيين تكليف اقدامهـاي امـروز ،اگـر تصويري براي آينده ترسيم ميشود بايد بدانيم تنها
اهميتي كه ترسيم آن دارد ،اين است كه بدانيم در شرايط حـال بايد چه بكنيم؟ نه اينكه بعدا ً
قرار است به كجا برسيم .هدف آيندهنگري ،پيشبيني آينده محتوم نيست بلكه هدف ،روشن
كردن اقدامهاي كنوني در پرتو آيندههاي ممكن است .در آيندهنگري فرض بر اين است كه
آيندهها متعددند و در انتخاب ميان آنها ،انسانها كم و بيش آزادند.
نگاه به آينده در ايران بهطور رسمي در چهار دهه اخير ،بيشتر به صورت برنامـهريـزيهـاي
بلنـدمـدت در سطح كالن و همچنين به صورت طرحهاي جامع بلندمدت در مورد پارهاي
از صنايع و يا خدمات زيربنايي بوده كه با استفاده از سيستم حسابداري ملي ،تغييرات اقالم
كليدي و يا عرضه و تقاضاي محصوالت و خـدمات را پـيشبينـي كردهاند .در اين مدت تنها
طرح آيندهنگري راديو تلويزيون ملي ايران در سال  1355است كه در چارچوبي استاندارد و
علمي ،مطالعه و تدوين شده است .خارج از اينها ،سابقهاي مستند و مكتوب ،جز پيشگوييهاي
فولكلوريك ستارهشناسي از نوع منجمباشـي و پيشگوييهاي شاعرانهاي چون پيشگويي واقعه
و اجتماع سيارات سبعه در بـرج ميـزان بـه سـال  582ه .ق .توسط اوحدالدين انوري ابيوردي،
حكيم و شاعر زمان سلطان سنجر ،در دست نيست.
در سال  ،1382براي اولين بار سند چشمانـــداز جمهـــوري اســـامي ايـران در افـق
 1404ه .ش ،بـــه كليـه دستگاههاي اجرايي ابالغ شد با هدفهاي :توسعهيافتگي ،استقرار
جايگاه نخست اقتصادي در منطقـه و اسـتقرار در بهترين جايگاه علمي و فناوري در منطقه.
الزامات تحقق اين هدفها عبارتاند از :رشد اقتصـــادي ســـاالنه  8درصـــد ،رشد ساالنه
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سرمايهگذاري  12/2درصد و بهبود فضاي كسب و كار براي بخـش خصوصـي .برنامـه چهـارم
توسـعه ( ،)1388-1384اولين دوره پنجساله از چشـمانـداز را پوشـش داد بـدون آنكـه نقـش
و سـهم خـود را در تـأمين هدفهاي سند چشمانداز ايفا کند .اين برنامه با الهام از هدفهاي
چشمانداز تهيه و تنظيم شد ولـي در عمـل بـه هدفهاي دورهاي خود در راستاي چشمانداز
نرسيد .بيتوجهي به برنامههاي توسـعه در ايـران منحصـر بـه برنامـه چهارم و برنامههاي قبل
و بعد از آن نبوده ،هفت دهه برنامهريزي توسـعه و سیزده سـالي كـه از چشـمانـداز بيستساله
ميگذرد ،نشان از چند ويژگي نگرانكننده در سرتاسر اين دوره دارد ،از آن جمله .1 :شيفتگي
تاريخي ،درگيري در زمان حال و مطرح نبودن آينده .2 ،فقدان تعهد نســبت به هدفها و
سياستهاي برنامههاي توسعه .3 ،عدم توجه به سناريوهاي آينده و محوريت يك سناريو در
برنامههاي پنجساله كه به آن هم اعتنـايي در عمل نميشود .4 ،قانونگريزي و برنامهگريزي و
مقبوليت اين دو پديده به عنوان موفقيت .5 ،فقدان پايبندي به مقادير و به قيمتهاي مندرج
در برنامه در دوران اجراي برنامههاي توسعه.
ميتوان ادعا كرد كه با وجود چشمانـــدازي بـه روشـنی چشـمانـداز  1404و بـا وجـود
آگـاهي و اطـالع از آيندهنگريها و برنامههاي توسعه كشورهاي رقيب در منطقه ،و با وجود
برنامههـاي توسـعه پـنجسـاله كشـور كـه بهصورت قانون به تصويب ميرسد ،تا زماني كه
نظام تدبير اقتصادي ،يعني جايگاه ســه قوه و روابط آنها ،قـــوانين و مقررات ناظر به برنامه
توسعه ،برنامهريزي ،نظارت و ساز و كارهاي هماهنگي بـين بخـشهـاي اقتصـاد و منـاطق
كشور و ساز و كار مشاركت مردم مناطق در برنامهريزي ،كنترل و نظارت ،ارتقا و شفافيت پيدا
نكنـد ،تـالشهـا و هزينههاي صنعت برنامهريزي و آيندهنگري ،بازده چنداني نخواهد داشت.
در حال حاضر در تعدادي از مراكز و مؤسسات غيردولتي ايران ،مطالعاتي براي طـرحهـــاي
آينـدهپژوهـــي صورت ميگيرد ،كه طبق سفارش كارفرمايان است و به اين دليل از كم و
كيف آنها و ثمربخشي براي بنگـاههـــا و سازمانهاي ذيربط ،اطالعي در دست نيست .اما
آنچه كه به وضوح ميتوان گفت اين است كه در سـطح كـالن ،بخشي و منطقهاي ،تقاضايي
براي آيندهنگري هنوز بهوجود نيامده است ولذا نقشي در سياستگذاريهاي عمـومي تاكنون
نداشت هاند.
پارادایم توسعه اعالمشده در سند چشمانداز دیدمان کوری را بعد از چند دهه ،خاتمه داد.
ســالها بود که بحث و گفتوگو بر سر مسائلی درمیگرفت که در چارچوب زمانه و ذهنیت
فرهیختگان کشور نمیگنجید ،موضوعاتی از این دست که توسعه خوب است یا رشد؟ توسعه
سیاســی یا توسعه اقتصادی؟ کشاورزی یا صنعت؟ رشد یا عدالت؟ آزادی یا امنیت؟ برنامه یا
بازار؟ و امثال اینها .دیدمان مطرحشــده در این سند« ،توسعهیافتگی متکی بر اصول اخالقی
و ارزشهای اســامی و انقالبی» اســت .مفروض است که هرگاه چنین دیدمانی بر مجموعه
تصمیمها ،برنامهها و فعالیتهای جامعه حاکم باشد ،مردمساالری ،عدالت اجتماعی ،آزادی،
دانایی ،کرامت و حقوق انسانی ،امنیت اجتماعی و قضائی تضمین خواهد شد .تحقق آرمانهای
چشمانداز ،در گرو تهیه و تنظیم اسناد پاییندستی بر پایه مطالعات آیندهنگری در دو حوزه
کلیدی اســت؛ اول آیندهنگریهای موضوعی و بخشی مانند جمعیت ،محیط زیست ،انرژی،
فناوری ،تولید ،شهرنشینی ،تجارت و روابط بینالمللی ،منابع آب ،اقلیم ،نقشه علمی کشور ،نقشه
فقر کشور و ،...دوم آیندهنگری استانی و توسعه متوازن .متأسفانه در هیچیک از این دو حوزه طی
چند سال اخیر به صورت رسمی و سازمانیافته ،مطالعات آیندهنگری روشمندی صورت نگرفته
است و در واقع بخش مهمی از دوران بیستساله چشمانداز با غفلت از این مهم ،سپری شده
است .آیندهنگری و تهیه و تنظیم سند چشمانداز توسعه محلی در چارچوب سند چشمانداز
جمهوری اسالمی ایران تاکنون برای استانهای کشور صورت نگرفته است ،هرچند در قالب
استراتژی آمایش سرزمین ،مقدمات این کار مهم برای بعضی از استانها فراهم شده است.
همچنین برنامهریزی بلندمدت ،میانمدت و حتی کوتاهمدت در ایران با تنگناهای جدی
روبهرو است که آنها را در شرایط فعلی میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
 .1تنگناهایی که از منشأ گرایشهای اقتصادی افراد و گروههای اجتماعی ذینفع سرچشمه
میگیرند.
 .2تنگناهایی که از منشأ پندارها ،باورها و آموختههای ناقص افراد سرچشمه میگیرند.
 .3تنگناهایی که از منشأ توجیههای کارشناسان و متخصصان خاصی سرچشمه میگیرند.
 .4تنگناهای برخاسته از خودمحوری و سلیقهمحوری افراد در سطوح تصمیمگیری.

 ...................................نگاه ...................................
سالطین در صف

«آیندهنگر» بررسی میکند :چرا فساد اقتصادی در ایران با وجود اشد مجازات توسعه یافته است؟
در سال  74فسادی بانکی کشف شد که آن را اولین فساد میلیاردی طی  20سال گذشته مینامند .پس از آن به ویژه در دهه  90انواع و اقسام مفاسد
اقتصادی بزرگتر از فساد اول کشف شده و عامالن آن مجازات شدهاند .با این حال اقتصاد ایران همچنان با فساد دست به گریبان است.

عکس :آرمین کرمی

نگـاه

صفرها و آدمهای بیشتر
از فاضل خداداد تا حمید باقری درمنی ،چرا فساد بیشتر شده است؟
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
مفسد اقتصادی با
شدیدترین مجازات
روبهرو میشود .چرا با
وجود این ،دایره فساد
اقتصادی در کشور
روز به روز گستردهتر
شده است؟ «آیندهنگر»
تفاوت فاضل خداداد و
باقری درمنی را بررسی
میکند.

هرچند در پرونده
فاضل خداداد
شبکهای بودن یا
نبودن فساد مالی
بارها مورد بررسی
و تحلیل قرار گرفت
ونظراتمختلفی
درباره آن مطرح
شد اما درباره
درمنی احراز
فعالیتشبکهای
دستکم از سوی
بازپرس پرونده
مورد تایید قرار
گرفته بود

«عامل بروز این فساد اقتصادی ،همان مشکالت ساختاری در اقتصاد
است و تا آن مشکالت اصلی حل نشود ،هرگونه برخورد قضائی و نظارتی
با تخلفات راه به جایی نمیبرد و حتی خاصیت ُمســکن کوتاهمدت را هم
ندارد .نکته ظریف دیگر آنکه وقتی همین جسم و سیستم بیمار بخواهد
مورد سختگیریهای نظارتی و بیرویه قرار گیرد ،منجر به ایجاد فضای
ناامنی و دلهره و ترس برای نیروهای فعال یا مدیران سالم اقتصادی خواهد
شد و آنها نحیفتر خواهند شد و خود این مسئله مشکلی بر سایر مشکالت
در مسیر رونق اقتصادی میافزاید .اندک سرمایهگذارانی که علیرغم وجود
مقررات دستوپاگیر و خلقالساعه و نابسامانی و رقابتهای بخش دولتی
قصد دارند کاری اقتصادی ،مفید و ســالم انجام دهند ،با شــنیدن شدن
سروصدای این برخوردها و از ترس اینکه سرمایهگذاری آنان نیز مشمول
همان سروصداها و بیحرمتیهاشود ،عطای آن را به لقایش میبخشند و
به فکر سرمایهگذاری در کشورهای همجوار و خارجی میافتند ،و این کار
درســت مثل این است که بخشی از امکانات و فرصتهاو منابع اقتصادی
کشور ما به دولت خارجی تقدیم شود .حضور حدود ده هزار شرکت ایرانی با
سرمایه و فکر و علم و منابع دیگر ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج (فارس)
آیا معنایی غیر از این دارد؟» گوینده این کلمات که در سال  1386در مجله
حقوقی دادگســتری به چاپ رسیده ،در سومین روز از دیماه سال  97از
دنیا رفت .او که  10سال در کسوت رئیس قوه قضاییه وسعت دایره فساد در
اقتصاد ایران را لمس کرده و تعمیق تصدیگری دولت و ساختار غیررقابتی
اقتصاد را دلیل آن میدانست ،زمانی از دنیا رفت که دو روز پیشتر از آن،
یکی از مفسدان اقتصادی با لقب سلطان قیر به دار مجازات آویخته شده
بود 22 .ســال قبل از این هم ،مردی به نام فاضل خداداد با اتهام فســاد
اقتصادی اعدام شده بود .اعدام فاضل خداداد در سال  1374از نظر بعضی
آغاز فرایند مبارزه با مفســدان اقتصادی است اما گویا اعدام حمید باقری
درمنی که با فاصله کمی پیش از فوت آیتاهلل هاشــمی شاهرودی انجام
شد ،پایانی بر آن نیست .پیش از نیمه دیماه رسانههااعالم کردند که فرد
دیگری با عنوان سلطان کاغذ دستگیر شده است و البته قبل از درمنی هم
سالطین
سلطان سکه به دار مجازات آویخته شده بود .داری که گویا صف
ِ
در انتظار آن پایانی ندارد.
JJاولین اختالس میلیاردی
داستان از نامه یک کارمند بانک به رئیس وقت مجلس شورای اسالمی
کلید خورد .او در نامهای به ناطق نوری از این نوشــت که بازرس شــعبه
تجریش بانک صادرات اســت و متوجه شده شخصی به نام فاضل خداداد

اختالس بانکی به مبلغ  123میلیارد تومان .افراد درگیر:
فاضل خداداد ،مرتضی رفیقدوست

اختالس بانکی به ارزش  3هزار میلیارد تومان .افراد درگیر :مهآفرید امیرخسروی،
محمودرضا خاوری ،رئیس وقت بانک ملی و محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم
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 123میلیارد تومان اختالس کرده اســت .رئیس وقت مجلس نامه را به
دادســتانی ارجاع داد و تحقیقات آغاز و سرانجام به اعدام فاضل خداداد به
عنوان مفسد اقتصادی منجر شد.
امــا خداداد چه کرده بود؟ فاضل خداداد چکی را از شــعبه ســعدی
میگرفت و در شعبه تجریش به حساب میخواباند .سه روز کاری الزم بود
تا پول از شعبه سعدی به شعبه تجریش واریز شود اما او در همان روز یک
چک به مبلغ  500میلیونی تومانکشــید و همان روز هم پول را دریافت
میکرد .روز بعد چک دیگری به مبلغ  700میلیونیکشید و باز از بانک پول
گرفت و بالفاصله از محل این چک 500 ،میلیونی به شعبه سعدیریخت تا
چک اول پاس شود .او در روز بعدی یک چک به مبلغ یک میلیاردیکشید
و  300میلیون را نگه میداشت تا چک  700میلیونی روز قبل را پاس کند.
درواقع چک عادی فاضل خداداد چک رمزدار تلقی میشد و مبلغ آن هم
از ســرفصل بدهکاران تامین میشده است .گردش مالی این روند تا 123
میلیارد تومان رسید اما دست فاضل خداداد درحالیکه  4میلیارد تومان به
بانک بدهکار بود رو شد .بازپرس جواد احمدپور در گفت وگو با تسنیم روایت
جالبی از کشف اختالس مالی خداداد دارد .به گفته او« :جالب این بود که
با آقای ناصری (دادستان وقت تهران) هرچه میکردیم نمیتوانستیم عدد
را بخوانیم .چند بار بین صفرها ممیز گذاشتیم تا اینکه موفق شدیم بفهمیم
مبلغ اختالس  123میلیارد تومان است ،تا آن موقع اص ً
ال چنین عددی را
ندیده و نخوانده بودیم».
به گفته احمدپور پس از گزارش اختالس مالی فاضل خداداد جلسهای با
حضور رئیس وقت بانک مرکزی ،وزیر وقت اقتصاد و رئیس وقت کمیسیون
اصل  90مجلس شورای اسالمی ،دادستان وقت تهران ،و رئیس وقت بانک
صادرات ولیاهلل سیف تشکیل میشــود .محسن رفیقدوست که در این
جلسه شــرکت کرده بود قول میدهد چون فاضل خداداد را میشناسد،
او را تحویل دستگاه قضایی بدهد .فاضل خداداد در نهایت به دلیل بدهی
 4میلیاردیاش به بانک دســتگیر شــد .او به گفته بازپرس پرونده همه
بدهیاش به بانک را پرداخت و به همهچیز اعتراف کرد اما درنهایت اعدام
شد .افراد دیگری هم در پرونده فاضل خداداد مورد تحقیق قرار گرفتند و
محکوم شدند که ازجمله آنهامجید تهرانی شوهر خواهر فاضل خداداد و
مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست بود .مرتضی رفیقدوست
طی تحقیقات به حکم دادگاه به حبس ابد محکوم شد .این حبس ابد اما در
نهایت با تجدید نظر قاضی پرونده منتفی شد .محسن رفیقدوست در کتاب
خاطراتش از این گفته که برادرش پس از هشت و نیم سال حبس از اوین
آزاد شده و به کسبوکارش بازگشته است.

جعل ،رشوه و فساد مالی به رقم  4میلیارد تومان .افراد درگیر:
شهرام جزایری
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اختالس ،رشوه ،سوءاستفاده از موقعیت شغلی در بیمه ایران.
افراد درگیر :جابر ابدالی ،محمدرضا رحیمی ،مرتضی تمدن
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1390
تبانی ،رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی.
افراد درگیر :سعید مرتضوی ،بابک زنجانی

فاضل خداداد  22سال پیش به جرم اختالس  123میلیارد تومانی اعدام شد درحالیکه شمارش صفرهای گردش
مالی آن اختالس برای بازپرس و دادستان وقت سخت مینمود .در سال جاری باقری درمنی به دار مجازات آویخته
شد درحالیکه به بعضی تخلفات و کالهبرداریهایش اشاره میشد.

JJکالهبرداری قیری
سلطان قیر لقبی است که رسانههابرای حمید باقری درمنی انتخاب
کردهاند اما فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی درمنی وسیعتر از این حرفها
بوده است .بازپرس پرونده در گفتوگو با ایسنا از این گفته که اگر رسانهها
به درمنی به خاطر کالهبرداری از شرکت پاالیش نفت جی لقب سلطان قیر
دادهاند و فکر کردهاند بزه اقتصادی او در همین محدوده بوده ،ســخت در
اشتباهاند چراکه درمنی با ایجاد یک شبکه از افراد کلیدی در چندین حوزه
مختلف اقدام به کالهبرداری کرده و داستان کالهبرداری قیری او تنها 20
درصد از ماجراست .هرچند در پرونده فاضل خداداد شبکهای بودن یا نبودن
فساد مالی بارها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نظرات مختلفی درباره
آن مطرح شــد اما درباره درمنی احراز فعالیت شبکهای دستکم از سوی
بازپرس پرونده مورد تایید قرار گرفت.
اما باقری درمنی چه کرده بود و چه کســانی از درمنی شکایت کرده
بودند؟ مراجع قضایی اعالم کردند که درمنی و گروهش سر افراد مختلفی را
کاله گذاشتهاند اما مهمترین شاکیان درمنی ،بانک ملی ،بانک گردشگری،
شرکت پاالیش نفت جی ،شرکت سهامی بیمه ایران ،شرکت واسپاری سپهر
صادرات وابســته به بانک صادرات ،شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد
نوین وابسته به بانک اقتصاد نوین ،و شرکت سرمایهگذاری سازمان مجد
وابسته به تعاونی اعتبار ثامن است .شیوه کار درمنی این بوده که با استفاده
از ارتباطات قوی و گسترده ،با مدیران و مسئوالن این شرکتهاو بانکها
رابطه برقرار میکرده و پس از زمینهســازی در مقام مشتری با مدارک و
اسناد جعلی یا دیگر روشهای متقلبانه تسهیالت و پول دریافت میکرده
است .درمنی در پاییز ســال  93بنابر اعالم فرمانده وقت نیروی انتظامی
دســتگیر شد اما پیشتر هم اسم او در بین اسامی بدهکاران بزرگ بانکی
شنیده شده بود .در سال  86ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در اطالعیهای
از دســتگیری یک قاچاقچی به نام حمید باقری درمنی خبر داده بود .در
این اطالعیه درمنی بدهکار  2هزار میلیارد تومانی بانکی معرفی شده بود و
شخصی که  60میلیارد تومان برای ساخت سوله در گرمسار وام گرفته اما
از این ســوله به عنوان انبار اجناس قاچاق استفاده کرده است .او در همان
سال تالش کرده بود با جابهجایی کارتنهای کاالی قاچاق از ضبط اموال
جلوگیری کند .درمنی در سال  86در نهایت با تعهد اخالقی آزاد شد .پای
درمنی طی این یازده سال بارها به مراجع قضایی باز و چندین بار دستگیر
شد اما در نهایت دستگیری سال  93بود که به برگزاری دادگاههای سلطان
قیر در سال  97انجامید .اولین جلسه دادگاه درمنی با اتهام افساد فیاالرض
در شــهریورماه سال  97درحالی برگزار شد که رسانههااز فساد اقتصادی
 155جلــدی و حضور  33متهم در محکمه خبر میدادند .پرونده درمنی
 10شــاکی داشت که سر هریک به نحوی کاله رفته بود .شرکت پاالیش
نفت جی بیش از  322میلیون کیلوگرم قیر به باقری درمنی باخته بود و
بانک ملی در قالب ضمانتنامههای مختلف  415میلیارد ریال در داستان
درمنی از دســت داده بود .بانک گردشــگری ادعا میکرد که درمنی 90
میلیارد ریال از این بانک کالهبرداری کرده و شرکت سرمایهگذاران سامان
مجــد مبلغ کالهبرداری درمنی را  572میلیارد و  714میلیون ریال اعالم

کرده بود .محاکمه باقری درمنی در پایان شهریورماه سال  97پایان یافت و
دادگاه برای او حکم اعدام به اتهام افساد فیاالرض صادر کرد .درمنی در اول
دیماه به دار مجازات آویخته شد.
JJتفاوت خداداد و درمنی در چیست؟
احمد قدوسی کارشناس ســابق اداره نظارت بر امور بانکهادر بانک
مرکزی بوده اســت .او در سال  73پیگیر بررسی مسئله اختالس خداداد
در بانک صادارت شــده بود .قدوسی در میزگردی که در نشریه تازههای
اقتصادی در سال  74به چاپ رسیده میگوید« :من در رسیدگیهای خود
به این نتیجه رســیدم که موضوع و سوءاستفاده و تبانی بین صاحبان آن
حسابها و آن شــعبه اوال محدود به صاحبان حسابها با کارمند شعبه
بوده است و رئیس و معاون شعبه از وجود این تبانی و سوءاستفادههای در
جریان بیاطالع بودهاند ،و این وضع هم به لحاظ سیستم خاصی بوده است
که از قدیم در بانک صادرات جاری و ســاری بوده ...همان کارمند هم به
صراحت اعالم کرده است که در این ماجرا منحصرا خودش مسئول است و
خودش این کار را کرده است» 22 .سال بعد ،قاضی عباسی بازپرس پرونده
باقری درمنی از این گفت که شعبه بهار بانک ملی ایران با نفوذ مجموعه
باقری درمنی ،کام ً
ال در اختیار و به تعبیر دقیقتر به تصرف شبکه و گروه
باقری درمنی درآمده بود .به طوری که این گروه هر گونه سوءاســتفادهای
که قابل تصور بود از این شعبه بانک کرده بود و عمدهترین سوءاستفاده هم
از طریق ضمانتنامههای بانکی این شعبه بود .قاضی عباسی گفت« :رئیس
وقت شعبه آقای جوانمیر محمدی به مرور و در مدت بسیار کوتاهی عم ً
ال
به یکــی از عوامل مجموعه باقری درمنی تبدیل شــد تا آنجا که پس از
کشــف جرم و آغاز تعقیب متهمان ،رئیس وقت شــعبه بیش از دو سال
همانند دیگر افراد کلیدی گروه ،فراری بوده و مدتی نیز از کشــور خارج
شــد .عمدهترین سوءاســتفادههای صورت گرفته از این شعبه بانک ملی
ایران از طریق ضمانتنامههای بانکی این شعبه ،محقق شده است .به این
صورت که اوایل با ارائه وثایق ملکی جعلی یا ارزیابی غیرواقعی وثایق توسط
کارشناسان تطمیعشده و یا در مواردی جعل نظریات کارشناسی ،موفق به
دریافت ضمانتنامههای صدها میلیارد ریالی شدند و در ادامه با همراه کردن
کامل رئیس وقت شــعبه با اهداف و خواستههای گروه ،موفق به دریافت
ضمانتنامههای صدها میلیارد ریالی بدون پشتوانه و بدون ثبت در سیستم
ضمانتنامههای بانک شدند و کار تا آنجا پیش رفت که بعد از مدتی اوراق
ضمانتنامه به صورت خام توسط شعبه در اختیار گروه باقری درمنی قرار
میگرفت و گروه با اســتفاده از تیم جعل خود مندرجات را به نحو دلخواه
یکردند».
تکمیلم 
فاضل خداداد  22سال پیش به جرم اختالس  123میلیارد تومانی اعدام
شد درحالیکه شمارش صفرهای گردش مالی آن اختالس برای بازپرس
و دادســتان وقت سخت مینمود .در ســال جاری آقای باقری درمنی به
ی که به بعضی تخلفات و کالهبرداریهایش
دار مجازات آویخته شد درحال 
اشاره میشد .تعداد صفرها و آدمها در فساد اقتصادی سال بهسال بیشتر
شده است.

سوءمدیریت در بنیاد شهید و
فساد  8هزار میلیارد تومانی
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اختالس  8هزار میلیارد تومانی در صندوق
ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
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جعل ،رشوه و فساد نفتی به رقم  18هزار
میلیارد تومان .افراد درگیر :بابک زنجانی و...

پیش از نیمه
دیماه رسانهها
اعالم کردند که
فرد دیگری با
عنوان سلطان
کاغذدستگیر
شده است و البته
قبل از درمنی هم
سلطان سکه به دار
مجازات آویخته
شده بود؛ داری که
گویا صف سالطینِ
در انتظار آن
پایانی ندارد

ثبت سفارش غیرقانونی بیش از 6
هزار و  400دستگاه خودروی خارجی

1396
1395

گم شدن دکل نفتی به ارزش
 124میلیون دالر

1397
اختالس در وزارت نفت به رقم
 100میلیارد تومان
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نگـاه

تبعیض و دیگران
کماثری مجازات مفسدان اقتصادی در کاهش میزان فساد از کجا آب میخورد؟

پدرام سلطانی
نایبرئیس اتاق ایران

پیــش از پرداختن به اثرگذاری برخوردهای قهری با مفســدان
اقتصادی باید به برخوردهای تبعیضآمیز در اینباره بپردازیم .بررسی
ی کالن سوءاستفاده ،فســاد مالی و اقتصادی نشان
ســیر پروندهها 
میدهد که در نهایت افرادی که در ظاهر امر به عنوان مفسد اقتصادی
شناخته میشوند ،مجازات میشوند و به طور معمول مسئوالن ارشد
ی مختلف کشور که ردی از آنها در پروندهها وجود دارد،
در بخشها 
با هیچ برخورد جدی ،قاطع و متناسب با اندازه تخلف و کالهبرداری
روبهرو نمیشــوند .به همین دلیل فکر میکنم به جای بحث درباره
میزان اثرگذاری مجازات باید به ناعدالتی قضایی یا پارتیبازی قضایی
اشاره کرد که به جسورتر شدن کالهبرداران گردنکلفت میانجامد .در
ی فساد اقتصادی به اسامی مختلفی برمیخوریم اما
بررسی پروندهها 
در نهایت کسی که پایگاه و جایگاهی ندارد و به اصطالح بازیچه بوده
اعدام یا بعضا متواری میشود و مشخص نمیشود با کسانی که مسئول
و مقام عالیرتبه بوده یا ارتباطاتی داشتهاند ،چگونه رفتار شده است.
اگر این برخوردها گاه علنی و حکمی که این افراد میگیرند عمومی
میشود ،آنقدر سبک است که نشان میدهد نقش آنها در فرایند
فســاد به اندازه یک بزه کوچک هم تلقی نشده است .برای مثال در
یک پرونده چند هزار میلیاردی یک مسئول متخلف  200هزار تومان
جریمه شده است یا جریمه مشــارکت یک مسئول در یک پرونده
ســه هزار میلیارد تومانی ،هشت میلیون تومان بوده است .طبیعتا با
چنین رویه و احکام قضایی خیال متخلفان و مفســدان درجهیک از
مجازات راحت اســت .به چند ماه گذشته نگاه کنید که سه نفر به
جرم بزه اقتصادی اعدام شدند اما هرگز پشت پرده پروندههای آنها

نکتههایی که باید بدانید
[ در پروندههایی مثل فاضل خداداد و مهآفرید امیرخسروی غیر از حکم گرفتن همین افراد
ی میانی مشخص نشد که برای بقیه دستاندرکاران که البته دارای
و بعضی دیگر در ردهها 
مسئولیتهایی در بدنه دولتها بودند چه احکامی صادر شده است.
[ متاسفانه شفافیت در کشور ما یک گمشده اساسی است .دستگاههایی که عملکرد
اقتصادی بزرگتری دارند گریز بیشتری از شفافیت نشان میدهند .تاکنون چند قانون در
ی اقتصادی دولت پنهان تمکین
ی بزرگ و مجموعهها 
اینباره تصویب شده اما دستگ اهها 
نکرد هاند و قوانین شفافیت را برنتافتهاند.
[ چطور دولت  30هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای مدیریت پرونده موسسات مالی و
اعتباری غیرمجاز برمیدارد اما اسامی باعث و بانی این دزدی  30هزار میلیارد تومانی منتشر
نمیشود و اگر حکمی هم داده شود در حد چند سال زندان است و البته این چند سال هم پس
از افتادن آبها از آسیاب ،با عفو به پایان میرسد.
[تا زمانی که احساس عدالت قضایی در کشور وجود نداشته باشد و چند مسئول ارشد و
مهرههای اصلی فساد متناسب با جرم مرتکبشده مجازات نشوند ،و این مجازات اعالم نشود
و در آن تخفیف داده نشود ،باید پرونده باقی موضوعات را بست و فاتحه آن را خواند .به نظر
من در نظام قضایی کشور افراط و تفریط وجود دارد.
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آشکار نشد و معلوم نشد این حجم بزرگ از عملیات مالی را با چه زد
و بندهایی انجام داده و چه مســئوالنی در جریان این زدوبندها کار
ی قضایی
را برای آنها آســان کردهاند و این موضوعات در پروندهها 
فساد اقتصادی برای مردم شفاف نشده است .آسیب این عدم شفافیت
بدگمانی به عدالت قضایی در کشور است .اکنون نظام قضایی کشور از
ی اقتصادی
جانب شهروندان به دلیل چنین برخوردهایی در پروندهها 
زیر سوال است .شاید اعمال اشد مجازات برای مجرمان اقتصادی برای
مدت کوتاهی به جمع شدن دست و پای شهروندان عادی اما متخلف
و سوءاستفادهچی در فضای اقتصادی کشور بینجامد اما شاهکلیدهای
فساد با خیال راحت به کار خود ادامه میدهند .پرونده پشت پرونده
مطرح میشود درحالیکه به نظر میرسد نظام قضایی و حاکمیتی
کشور نسبت به این پروندهها احساس نگرانی و حتی از افکار عمومی
احساس معذب بودن و دلهرهای هم ندارد .در پروندههایی مثل فاضل
خداداد و مهآفرید امیرخسروی غیر از حکم گرفتن همین افراد و بعضی
ی میانی مشخص نشد که برای بقیه دستاندرکاران که
دیگر در ردهها 
البته دارای مسئولیتهایی در بدنه دولتها بودند چه احکامی صادر
شده است .این ابهام در مورد پرونده معاون اول رئیسجمهور سابق در
مورد بیمه ایران ،بابک زنجانی ،بنیاد شهید و صندوق ذخیره فرهنگیان
هم وجود دارد .وقتی کمی جلوتر میآییم میبینیم که نفرات اصلی
و موثر در این فســادها مخفی ماندهاند و رســیدگی به بزه آنها در
فضای محرمانهای انجام میشــود .این درحالی است که شکلگیری
چنین فضای محرمانهای به بدگمانی مردم نسبت به صحت وسالمت
رسیدگی به پروندهها میانجامد .اکنون مردم از خود میپرسند چطور
این همه موارد فساد در جامعه کشف شده و با آن برخورد شده اما در
عمل دامنه فساد اینقدر گسترده است؟ چطور حتی یک مسئول ارشد
ی فساد یک حکم متناسب نمیگیرد اما مجازات
در رابطه با پروندهها 
دالل ارز و طال و قیر اعدام است؟ چطور دولت  30هزار میلیارد تومان
از جیب مردم برای مدیریت پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
برمیدارد اما اســامی باعث و بانی این دزدی  30هزار میلیارد تومانی
منتشر نمیشود و اگر حکمی هم داده شود در حد چند سال زندان
است و البته این چند سال هم پس از افتادن آبها از آسیاب ،با عفو
به پایان میرسد.
هر مجرایی برای تعامل اقتصــادی کالن به طور بالقوه میتواند
مجرای بروز فســادهای کالن هم باشد .خصوصیسازی یکی از این
مجراهاســت .عملیات بانکی ،موسسات غیرمجاز و حتی بانکهای
مجاز بعضی از این مجراها هســتند .دیگر منابــع پولی و ارزی مثل
بانک مرکزی و صندوق توســعه ملی ،دالر  4200تومانی و سهمیه
دالری هرکدام به نحوی راه را برای سوءاستفاده و رانت و کالهبرداری
حرفهای یک عده در یک شبکه فساد سازمانیافته باز میکنند .درواقع
پس از ایجاد چنین مجراهایی کالهبردان به ســمت آن مجرا هجوم
میآورند و با طراحی حسابشده سعی در سوءاستفاده دارند .متاسفانه
این مجاری مختلف به اندازهای در کشــور ما برای فساد باز بوده که

اینقدر فضا برای تکرار سوءاستفاده  افراد فراهم شده که اکنون کار را به طور سازمانیافته و پیچیده
انجام میدهند .اکنون این افراد میدانند که چه کانالها و ارتباطاتی را شناسایی کنند ،چه مبالغی را
دریافت یا پرداخت کنند و چطور این مبالغ را جابهجا کنند.

در عمل به حرفهایگریِ بلوغیافته در این زمینه رســیدیم و اینقدر
فضا برای تکرار سوءاستفاد ه افراد فراهم شده که اکنون کار را به طور
سازمانیافته و پیچیده انجام میدهند .اکنون این افراد میدانند که
چه کانالها و ارتباطاتی را شناســایی کنند ،چه مبالغی را دریافت یا
پرداخت کنند و چطور این مبالغ را جابهجا کنند .درواقع در ســطح
دولتی و خصوصی شاهد مهارت متخلفان اقتصادی هستیم .اما دالیل
اصلی و اساسی چیست؟
دلیل عمده رسیدن به چنین وضعیتی نبود شفافیت در اقتصاد و
حکمرانی کشور است .اصل شفافیت یعنی هر عملیاتی که امکان و
الزام افشای عمومی را دارد ،در منظر و مرئای افکار عمومی و شهروندان
قرار بگیرد و حســاب و کتاب آن برای همه قابل رویت شود .در این
شرایط گویی فعالیتها در یک اتاق شیشهای انجام میشود و افرادی
که در این اتاق شیشــهای کار میکنند تحت فشار چشمهایی که از
بیرون آنها را نظاره میکنند ،در رفتار و گفتار و نشست و برخاست،
محتاطتر عمل میکنند .متاسفانه شفافیت در کشور ما یک گمشده
اساسی است .دستگاههایی که عملکرد اقتصادی بزرگتری دارند گریز
بیشتری از شفافیت نشــان میدهند .تاکنون چند قانون در اینباره
ی اقتصادی دولت
ی بزرگ و مجموعهها 
تصویب شده اما دســتگاها 
پنهان تمکین نکردهاند و قوانین شــفافیت را برنتافتهاند .بزرگترین
ی اقتصادی در کشور غیرشفافترین عملکردها را دارند و
مجموعهها 
میتوان عدم شفافیت را عامل اول و اصلی دانست.
نکته دوم در بروز فساد ،نبود سازوکار افشا ،بررسی و کنجکاوی و
ی جامعه مدنی و رسانهها از
تحقیق و تفحص از سوی مجموعهها 
فعالیتهای اقتصادی است .در بسیاری از کشورها گروهی موسوم به
 blowling-whistleکه آنها را میتوان ســوتزنها یا به عبارت
دیگر آزادنگارها دانست فعالیت میکنند .این افراد درواقع فساد ،تبانی
و سوءاســتفادهها را بررســی و پس از تحقیق در مورد آن افشاگری
میکنند و به محض افشاگری تحت مصونیت قضایی قرار میگیرند.
متاســفانه این امکان و سازوکار در کشور ما وجود ندارد و دیده شده
که افرادی فساد را افشا کردهاند اما فرد متهم علیه آنها شکایت کرده
و افشاکننده جریمه شده و به زندان افتاده است .این یعنی مصونیت
دادن به فاســد درحالیکه او باید به دادگاه برود اما افشاکننده را به
دادگاه میفرستد.
به عنوان عامل ســوم در وضعیت فساد میتوان به نظام قضایی
سالم اشاره کرد .بارها شخص رئیس قوه قضاییه قضات را تهدید
به علنی کردن تخلفات کرده است اما متاسفانه دستگاه قضا در برخورد
ی مربوط به سالمت اداری برخورد مناسبی ندارد.
با پروندهها 
از سوی دیگر پیچیدگی قوانین و مقررات که محدودیت را برای
اکثریت و رانتی را برای اقلیت تعریف کرده به بروز فساد در جامعه
دامن زده است.
پس از این عوامل طبیعی است که نظام دستوری و اقتصاد دولتی
در ایران را میتوان به عنوان عامل موثر در بروز فســاد و فقدان
سالمت اداری در نظر گرفت چراکه اقتصاد دولتی رانتآفرین است.
دالر 4200تومانی ،وام ارزانقیمت ،امضای طالیی و مجوزهای ویژه از
اختیاراتی است که در اقتصاد دولتی وجود دارد .معتقدم که عواملی
که به آنها اشــاره شد نقش پررنگتری از سایر عوامل مثل فرهنگ
عمومی کشور ،ریختن قبح فساد و رشوه ،دستمزد پایین و نامتناسب
مدیران و کارمندان دولتی و دیگر عوامل دارد و البته از نقش اینها هم
فنظر کرد.
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JJراهحلها
تا زمانی که احســاس عدالت قضایی در کشــور وجود نداشــته
باشــد و چند مسئول ارشد و مهرههای اصلی فساد متناسب با جرم
مرتکبشده مجازات نشوند ،و این مجازات اعالم نشود و در آن تخفیف
داده نشود ،باید پرونده باقی موضوعات را بست و فاتحه آن را خواند .به
نظر من در نظام قضایی کشور افراط و تفریط وجود دارد .در برخورد
با شهروندان عادی که دچار تخلف اقتصادی شدهاند ،روند بررسی به
سرعت انجام میشود و ســرانجام به اعدام متخلف میرسیم اما در
ی قدرت که از بازیگران
برخورد با مســئوالن و وابستگان به جناحها 
اصلی فساد در کشورند ،نوعی تفریط وجود دارد .تا این تفریط و افراط
اصالح نشود به جایی نمیرسیم .در این شرایط افرادی که با کانالهای
قدرت در ارتباطاند ،همچنان نسبت به فساد اقتصادی جسورند چراکه
میدانند حکم سبکی میگیرند .حتی اگر شفافیت بیشتری در اقتصاد
وجود داشته باشــد ،آنها به دلیل عدم نگرانی از عواقب کار صرفا با
احتیاط و پنهانکاری بیشتری حرکت میکنند .دیگر مسئله مهم در
ی مبارزه با فساد و
این زمینه شایستهساالری است .یکی از راهحلها 
شفافیت اقتصاد ترویج دولت الکترونیک است اما نقیض این راهحل
رادر مورد سامانه ثبت سفارش خودرو مشاهده کردیم .حلقه مفقوده
در اینباره همان شایستهســاالری است .زمانی که کارهای بزرگ به
ی کوچک داده میشــود و تظاهــر جای تخصص را میگیرد،
آدمها 
طبیعی است که از امکانات پیشرفته هم در جهت نادرست استفاده
ی کلیدی را گرفتهاند ،افراد
میشــود .کسانی که با تظاهر پســتها 
سالمی نیستند وگرنه تظاهر نمیکردند و البته این افراد بیشتر مستعد
ی مدیریتی دروغ
تخلفاند .آنها همانطور که برای گرفتن پستها 
گفتند و ظاهر ســازی کردند ،در موارد دیگر هم پا روی وجدانشان
میگذارند ،برخوردهای تبعیضآمیز را دنبال و خویشاوندســاالری
میکنند .درواقع امضای طالیی محصول فقدان شایستهساالری است
و البته زمانی که پای منافع اقتصادی هم در میان اســت ،دیگر برای
آنها قبحی ندارد و یک امر عادی و بدیهی تلقی میشــود .متاسفانه
اخالق شایســته و تخصصگرایی در کشور مضمحل شده و از بین
رفته اســت و مبنای انتخاب فرد شایسته ظاهر افراد بوده است .غیر
از این موارد اصالح قوانین و سادهســازی آن ،حذف مجوزها و تبدیل
فرایندهای اداری ســنتی به الکترونیک ،حذف مراجعات فیزیکی و
برخوردهای چهره به چهره میتواند در کاهش فســاد و رفع تبعیض
موثر واقع شود .ما در اقتصاد ایران به بازنگری برای رفع تبعیض نیاز
داریم .بخش بزرگی از اقتصاد کشــور معاف از مالیات است و همین
تبعیض زمینه تخلف و فساد را در کشور فراهم میکند چراکه افراد
فکر میکنند با معافیتی که برای دیگران ایجاد شده حق آنها خورده
شده و باید آن را در جای دیگری احقاق کنند .این تبعیض در جامعه
ی مختلفی دارد که گاه مادی و گاه شغلی است.
اقتصادی ما شکلها 
گاهی فرد ناکارآمدی در سازمانی در مناسبات شغلی از یک فرد الیق
سبقت میگیرد و همین به حس تبعیض اجتماعی میانجامد و زمینه
ی غیرسالم فرد را فراهم میکند .زمانی که افراد تحت تبعیض
کنشها 
قرار بگیرند به طور طبیعی تخلف را حق خودشان میدانند .درواقع
حس تبعیض انضباط جامعه را از بین میبرد و در فضای بیانضباطی
افراد برای احقاق حق زائلشده به زعم خودشان در فضای تبعیضآمیز
تبدیل به متخلف و سوءاستفادهچی میشوند .این تالشها فرد را با این
فکر که او هم با فرایند ظلمی که حس میکرده مقابله به مثل کرده از
نظر روحی ارضا میکند.

شاید اعمال اشد
مجازات برای
مجرمان اقتصادی
برای مدت کوتاهی
به جمع شدن دست
و پای شهروندان
عادی اما متخلف
و سوءاستفادهچی
در فضای
اقتصادی کشور
بینجامداما
شاهکلیدهای
فساد با خیال
راحت به کار خود
ادامه میدهند
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نگـاه

همیشه از آخر با فساد مبارزه کردیم
الیحه شفافیت را دریابید

حسن فروزانفرد
رئیس کمیسیون سالمت اداری
اتاق ایران

ی فاسد به این معنا که
برخوردهای قهری با خروجی سیستمها 
اصالح الزم صورت گرفته به یک عدم انطباق دامن زده است .درواقع
ما نیازمند اقدامات اصالحی در مقابله با فساد هستیم نه اینکه صرفا
موضوع را اصالح و صورت مسئله را پاک کنیم .تصور کنید که خطایی
از فردی ســر زده است .بررسی خطای او در فرایند قضایی منجر به
صدور حکم اعدام برای این شخص از ناحیه نظام قضایی میشود .آن
فرد به حکم قاضی اعدام میشود اما نمیتوان اسم این اقدام را اصالح
خطای آن شخص گذاشت .برای بهبود وضعیت کشور از نظر مبارزه با
فساد به اقدامات اصالحی نیاز داریم به این معنا که خطای سیستمی
در کشــور بهبود پیدا کند و به طور قطع ،کاری را که قوه قضاییه در
زمینه برخورد با خطاکاران اقتصادی انجام میدهد را نمیتوان اقدام
ی بزرگ
اصالحی نامید .در فرایند رسیدگی و مجازات خطاکار رخنهها 
و اندیشــه حاکم بر اقتصاد که به بروز چنین اخاللهایی در اقتصاد
کالن انجامیده و زمینه سوءاستفاده را چه در بخش خصوصی و چه
در فعاالن حاکمیتی و دولتی ایجاد کرده ،دیده نشده است .زمانی که
یک نفر در بخش خصوصی اقتصاد خطا میکند ،به طور حتم شخصی
در بخش دولتی با او همکاری کرده اســت .همکاری مستقیم یعنی
خطاکار از بخش خصوصی رشوهای به یک فرد در دولت پرداخته یا
تعامل مالی در جریان بوده و به طور غیرمستقیم اشتباهات مسئوالن
در مدیریت کالن اقتصادی به خطای بخش خصوصی میانجامد .در
این وضعیت مسول دولتی به طور غیرمستقیم با برهم زدن نظامات
اقتصادی ایران زمینه را برای خطاکاری فراهم میکند اما در برخوردها

نکتههایی که باید بدانید
[نظارت دولتی و حاکمیتی باید به گونهای در فضای اقتصادی دنبال شود که عرصه برای
نظارت فعاالن اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی برای بررسی فساد و مقابله با آن کمهزینهتر،
دقیقتر و پرثمرتر شود.
ی نظارتی به تقویت نظارت نمیانجامد به همین دلیل تعدد نظارت درست
[تعدد سیستمها 
نیست .اگر قانون به اندازه کافی دقیق و متقن باشد ،نظارت باید از جنبه عمومی دنبال شود
یعنی افرادی که ذینفع به شمار میآیند ،رفتار قانونی را از مجموعه حاکمیت طلب کنند.
[باید پرسید آیا خطاهایی که به عنوان معلول خود را در فضای اقتصاد کشور بروز میدهد
ی اقتصاد کالن نیست؟
ناشی از بههمخوردگی نابهنگام و فاجعهآمیز شاخصها 
[چند نفر از مسئوالن ما در دولت ،مجلس و قوه قضاییه به واسطه خطا در تصمیمگیریهای
اقتصادی مورد بازخواست قرار گرفتهاند و چقدر برای اصالح واقعی امور و عدم تکرار اقدامات
نادرست تالش کردهاند؟
[این انتظار از مجموعه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی وجود دارد که به قانون شفافیت
روی خوش نشان بدهند و پیگیر تصویب و اجرای درست آن باشند .در این شرایط است که
ی حاکمیتی هم نسبت به این موضوع واکنش جدیتری نشان خواهند داد.
دستگاهها 
[ما در ایران مبارزه با فساد را از ته شروع کردیم یعنی زمانی به سراغ فساد رفتیم که به دلیل
تعارض منافع گسترده و عدم شفافیت ایجاد شده است .در الیحه جامع شفافیت اما به نظر
میرسد برای اولین بار این قطار روی ریل درست افتاده و حرکت میکند.
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همیشه معلولها دیده شدهاند.
آیــا میتوان در این بین تقصیر را گــردن قانون انداخت؟ از نظر
مــن خیر .نکته اصلی را باید در مورد مجریان قانون و تعهد آنها به
اجرای قانون جســتوجو کرد .باید پرسید نقش دولت و حاکمیت را
در این زمینه چقــدر مهم میدانیم؟ آیا دولت را به عنوان مهمترین
نهاد حاکمیت مســئول اداره امور مربوط به مبارزه با فساد و مسئول
ی کالن اقتصاد میدانیم؟ آیا مجموعه
اداره امور مربوط به شاخصها 
مجلس شــورای اســامی و قوه قضاییه و دولت را به عنوان مجموع
ی اقتصادی کالن کشور میدانیم
حاکمیت مسئول پیگیری شاخصها 
یا نمیدانیم؟ باید پرسید آیا خطاهایی که به عنوان معلول خود را در
فضای اقتصاد کشور بروز میدهد ناشی از بههمخوردگی نابهنگام و
ی اقتصاد کالن نیست؟ اگراین معلول در چنین
فاجعهآمیز شاخصها 
بستری حاصل شده ،ما با دستگیری معلول و اعدام کردن آن هرچند
براساس قانون عمل کردیم اما داستان را به پایان نرساندیم .آیا زمینه
خطاکاری یک فرد را مجموعه تصمیمهایی که به شکلگیری فضای
اقتصادی کشور میانجامد ،ایجاد نکرده است؟ چند نفر از مسئوالن ما
در دولت ،مجلس و قوه قضاییه به واسطه خطا درتصمیمگیریهای
اقتصادی مورد بازخواست قرار گرفتهاند و چقدر برای اصالح واقعی امور
و عدم تکرار اقدامات نادرست تالش کردهاند؟ در هر دولتی شاهد این
هستیم که رئیسجمهور در دوره اول نرخ ارز را برای رسیدن به رأی
دوره دوم با انکار تورم پایین نگه میدارد و در دوره دوم نرخ ارز افزایش
ی شدیدی به
پیدا میکند .این مسئله هر چند سال یک بار آسیبها 
طبقه متوســط ایرانی وارد میآورد و آن را دچار دگرگونی و آسیب
ی تجاری و اقتصادی به دلیل تکرار این خطا
میکند .بسیاری از بنگاهها 
به مرز ورشکستگی میرسند .حال اگر در چنین دورانی خطاکاری هم
بروز کند و آن را مجازات کنیم آیا به ســوال ما درباره مسبب اصلی
ی اقتصادی پاسخ داده میشود؟
گرفتاریها 
JJبه چه نیاز داریم؟
برای مقابله با فســاد اداری به یک پلتفرم نیاز داریم تا مجموعه
ی حاکمیتی که قرار اســت به فضای اقتصاد ســالم و پویا
فعالیتها 
در کشــور بینجامد ،روی آن سوار شــود .این پلتفرم براساس اصل
شفافیت عمل میکند .به یک پهنه شفاف در حوزه تصمیمگیری و
تصمیمسازی ،اجرا و رسیدگی در فضای اقتصادی کشور نیاز داریم تا
همهچیز بر اساس آن ساخته شود و در این فرایند اگر با شفافیت عمل
کنیم زمینه تعارض منافع هم کمتر میشــود .نتیجه هردوی اینها
یعنی شفافیت بیشتر و تعارض منافع کمتر ،فساد کمتر در ساختار
اداری و اقتصادی کشور است .ما در ایران مبارزه با فساد را از ته شروع
کردیم یعنی زمانی به ســراغ فساد رفتیم که به دلیل تعارض منافع
گســترده و عدم شفافیت ایجاد شده است .در الیحه جامع شفافیت
اما به نظر میرســد برای اولین بار این قطار روی ریل درست افتاده
و حرکت میکند .ما در اتاق بازرگانی ایران و در کمیســیون سالمت

قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی ،از نظر نظم قانونی دچار مشکالتی است که باید حل شود .من گمان میکنم که قسمت عمده مشکل،
ناشی از این است که الفاظ و عبارات قابل تفسیری که قابل اندازهگیری دقیق نیستند در قانون وارد شده ،و از سوی دیگر به طور کلی کاربرد
صفات و قیود مبهم در متن قوانین ،مقررات و احکام دادگاهها ممنوع است.

اداری این مسئله را تایید و تقویت میکنیم و ظرف چند ماه گذشته به
طور جدی شرایط الیحه را پیگیری کردهایم .در ادامه عالوه بر شفافیت
به قوانینی برای مدیریت تعارض منافع هم نیاز داریم .الیحه مربوط به
شفافیت چند ماه پیش در بدنه دولت بررسی شده و تغییراتی اعمال
ی مرتبط در حال آمادهسازی قانون برای
شده است .اکنون دستگاهها 
تصویب در هیئت دولتاند و در اتاق ایران و تهران پیگیر وضعیت این
الیحه هستیم و همراهی الزم در کمیسیون رقابت ،خصوصیسازی و
سالمت اداری اتاق ایران و بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران با دولت
در مورد این الیحه انجام شده است .با تمرکز مناسب و کمک گرفتن
از کارشناسان و تحلیلگران در الیحه شفافیت وارد حوزه پیشگیری
شدهایم و اگر این الیحه بدون کوچک یا محدود شدن تصویب شود،
و بالفاصله بعد از آن الیحه تعارض منافع وارد صحنه و تصویب شود
دو مسئله مهم در ساماندهی نظام اقتصادی در زمینه مبارزه با فساد
و ریشهکنی آن حل و فصل و بستر قانونی برای مقابله هرچه بیشتر
ی مردمنهاد و
با فساد فراهم شده است .اتاق بازرگانی از همه تشکلها 
مجامع مردمی میخواهد تا تصویب و اجرای این قوانین را دنبال کنند.
JJآینده نظارت
ی نظارتی متعدد میتوانند یکدیگر را
این مسئله را که سیستمها 
ی نظارتی به تقویت نظارت
تضعیف کنند قبول دارم .تعدد سیستمها 
نمیانجامد به همین دلیل موافق تعدد نظارت نیســتم .معتقدم که
اگــر قانون به اندازه کافی دقیق و متقن باشــد ،نظارت باید از جنبه
عمومی دنبال شود یعنی افرادی که ذینفع به شمار میآیند ،رفتار
قانونی را از مجموعه حاکمیت طلب کنند .از جمله این ذینفعان در
الیحه شفافیت میتوان به فعاالن اقتصادی ،تشکلها و اتاق بازرگانی،
ی مختلف در حوزه اجتماعی و خبرنگاران ،روزنامهنگاران
«سمن»ها 
و مطبوعات اشــاره کرد .به نظر میرسد که جایگزین کردن نظارت
عمومی به نظارتی از جنس نظارت دولتی میتواند جامعه اقتصادی را
به جایگاه بهتری برساند .نظارت دولتی و حاکمیتی باید به گونهای در
فضای اقتصادی دنبال شود که عرصه برای نظارت فعاالن اقتصادی،
اجتماعی و سیاســی برای بررسی فســاد و مقابله با آن کمهزینهتر،
دقیقتر و پرثمرتر شود .به طور حتم حضور این فعاالن به عنوان ناظر
میتواند به ثمربخشی نظارت بینجامد تا اینکه در جامعه نظارت صرف
نهادهای حاکمیتی و دولتی را مشــاهده کنیم .تالش من به عنوان
یک فعال اقتصادی این است که در کنار همه نظارتهایی که اکنون
انجام شده و باید در آینده انجام شود ،بستر قانونی الزم برای شفافیت
ی بازرگانی و
بیشــتر و ساماندهی تعارض منافع را ایجاد کنم .اتاقها 
فعاالن بخش خصوصی که به طور مشخص در اصالح نظام کسبوکار
عامل موثرند باید پا به میدان نظارت بگذارند و از قوانین شــفافیت
ی نظارتی
و تعارض منافع مطلع شوند .این فعاالن باید از مکانیزمها 
به درستی استفاده کنند و پیگیر اجرای صحیح قوانین باشند .توقف
ی بازرگانی ،فعاالن اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و از همه
اتاقهــا 
مهمتر رســانهها به عنوان ناظران جامعه که وظیفه پیگیری موضوع
شفافیت را دارند کشور را به جایی نمیرساند و زمینه اثربخشی قوانین
را هم از بین میبــرد .این انتظار از مجموعه بخش خصوصی و اتاق
بازرگانی وجود دارد که به قانون شــفافیت روی خوش نشان بدهند
و پیگیر تصویب و اجرای درســت آن باشند .در این شرایط است که
ی حاکمیتی هم نسبت به این موضوع واکنش جدیتری
دستگاهها 
نشان خواهند داد.

اثرگذاری محرومیت مالی
دستگاه نظارتی به اندازه کافی داریم
به نظر میرسد در مورد مفاسد اقتصادی و جرائم اقتصادی ،با خأل
قانونی مواجه نیستیم بلکه آنچه باعث بروز اشکال است ،نقص موارد
نظارتی است .به عبارت دیگر اگر نظارتها بهموقع و از جانب کسانی
که مســئول این امر هستند انجام شود ،مطمئنا نتیجه برخوردهای
بعدی قضایی و مجازات کردن مرتکبان بهتر خواهد بود.
در مورد قوانین موجود به نظر میرسد آنچه که داریم حتی پیش
از تحوالت اخیر هم برای این برخوردها کافی بوده اســت اما بدیهی
است به خصوص قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی ،از نظر
نظم قانونی دچار مشکالتی است که باید حل شود .من گمان میکنم
که قسمت عمده مشکل ،ناشی از این است که الفاظ و عبارات قابل
تفسیری که قابل اندازهگیری دقیق نیستند در قانون وارد شده ،و از
سوی دیگر به طور کلی کاربرد صفات و قیود مبهم در متن قوانین،
مقررات و احکام دادگاهها ممنوع اســت و نباید به کار برده شود .در
قانونی که به آن اشــاره کردم به وفور صفت یافت میشود ،در نتیجه
برخورد مقامات قضایی مختلف با مورد خاص یا دو مورد کامال مشابه
میتواند متفاوت باشد که این با اصول قضایی و عدالت سازگار نیست.
بر مبنای تجربیات موجود ،صرف نظر از مورد جرائم اقتصادی در
هیچ مورد دیگری شــدت مجازات و اعدام باعث کاهش موارد جرم
نشــده اســت و در این مورد هم گمان نمیکنم که نتیجه مثبتی
داشــته باشد .آنچه که به نظر میرسد در این مورد مفید واقع شود،
محرومیت مجرمان از نتایج مالی عملکردهایشان است که البته باید به
خودشان منحصر شود و به طور بیاحتیاطانه به دیگر اعضای خانواده
و بستگانشان تسری پیدا نکند مگر اینکه ثابت شود که آنها به نوعی
از این موارد به طور غیرقانونی و غیرمتعارف منتفع شدهاند.
اطمینان مفســدان اقتصــادی و مجرمان اقتصادی نســبت به
محرومیت از نتایج مالی کارهای بزهکارانه و خطاهای اقتصادیشان
ی ســخت است .این
احتماال بازدارندهتر از اعدام و ســایر مجازاتها 
مسئله البته تا حدی از سوی مجریان قانون دنبال میشود اما باید از
مراجع قضایی به دقت پرسید که افرادی که مرتکب فساد اقتصادی
شدهاند تا چه اندازه از مزایای مالی اعمال خود محروم شدهاند و این
مســئله چه مزیتها و پیامدهایی به دنبال داشــته است .در مسیر
مبارزه با فساد ،ایران میتواند از کشورهای اسکاندیناوی یا انگلستان
ی مکرر و نظارتها به طور دقیق در
الگوبرداری کند .بحث ممیزیها 
ی ســالم اقتصادی دنبال شده و این مسائل از برخورد پس از
نظامها 
ارتکاب عمل بیشتر مطرح شده است.
ی نظارتی در کشور ،به اندازه کافی و البته
به نظر من دســتگاهها 
بیش از اندازه کافی هم داریم .تمام سازمانها ،وزارتخانهها ،بنگاهها و
ادارات بخشهایی با عنوان حفاظت و نظارت دارند اما اثرنابخشی آنها
به معنی این است این دستگاهها و سازمانها وظایف خود را به درستی
انجام نمیدهند .از سوی دیگر بخشی از بخش خصوصی که دغدغه
اثرگذاری در مبارزه با فســاد را دارد باید بداند که به تنهایی اثرگذار
نخواهد بود و باید به دیگر عوامل موثر در این زمینه هم پرداخت.

بهمن کشاورز
حقوقدان

صرف نظر از مورد
جرائم اقتصادی در
هیچ مورد دیگری
شدت مجازات و
اعدام باعث کاهش
موارد جرم نشده
است و در این مورد
همگماننمیکنم
کهنتیجهمثبتی
داشته باشد
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نگـاه

رنج اقتصاد از فقدان نظارت کافی و شفافیت در عملکرد
اجرای بدون تبعیض قانون ،انتظار افکار عمومی در مبارزه با فساد

حسین میرمحمدصادقی
حقوقدان

ی حقوقی این مســئله که شدت مجازات به تنهایی
در همه سیســتمها 
نمیتواند جلوی ارتکاب جرائم را بگیرد ،پذیرفته شده است .گاهی صرفا تاثیر
مجازات شــدید باال رفتن نرخ ارتکاب یک عمل نیز هست .برای مثال اگر در
رابطه با قاچاق مواد مخدر و حمل مواد مخدر مجازات افزایش پیدا کند ،یعنی
به جای حبس به اعدام تبدیل شود ،کسی که بناست قاچاق را به نمایندگی از
ی مواد مخدر انجام دهد برای حمل مواد نسبت به زمانی که مجازات
کارتلها 
این بزه حبس است ،حقالزحمه بیشتری میگیرد .بنابراین شدت مجازات در
این مورد تاثیر منحصر به فردی در بازدارندگی ندارد .تجربه ما در ایران هم این
مسئله را به ویژه در مورد قاچاق مواد مخدر ثابت کرده است .در هر دوران که
برخوردهای سخت و سنگینی انجام میشد ،و حتی چند هزار نفر در انتظار
حکم اعدام بودند ،عمل مصــرف و توزیع مواد مخدر کاهش نیافت .بنابراین
نمیتوان تصور کرد با افزایش میزان مجازات و ســنگین کردن آن میتوان
جلوی ارتکاب عمل را گرفت و این تشدید مجازات را جایگزین مقابله با سایر
عواملی کرد که منتهی به بروز جرم میشود .از سوی دیگر نمیتوان گفت که
مجازات یا اشد مجازات تاثیری ندارند اما آنچه از شدت مجازات موثرتر است،
حتمیت و قطعیت اجرای آن ،مقابله با عوامل جرمزا ،انجام پیشگیری به جای
درمان ،سرعت در محاکمه و اجرای قوانین بدون تبعیض است .در این زمینه
سنگین کردن مجازات در چند مورد فایدهای در زمینه کاهش دایره بروز جرائم
ندارد و این مسئله نهفقط در مورد مفاسد اقتصادی و فساد در نظام اداری بلکه
برای تمام جرائم صدق میکند.
قوانین ما در حوزه مبارزه با فساد اداری کافی و کامل است هرچند شاید
به طور مطلق درست نباشــد .خألهایی در قوانین کشور که به فساد مربوط
است وجود دارد .از جمله آن قانون اعمال نفوذ است که  85سال قدمت دارد
درحالیکــه با توجه به تغییر و تحوالت جامعــه در این حوزه به نوآوریهای
قانونی بیشتری نیاز داریم .ایران همچنین به کنوانسیون مقابله با فساد سازمان
ملل موسوم به مریدا هم پیوسته است اما قوانین داخلی کشور را در راستای

نکتههایی که باید بدانید
[نمیتوان تصور کرد با افزایش میزان مجازات و سنگین کردن آن میتوان جلوی ارتکاب
عمل را گرفت و این تشدید مجازات را جایگزین مقابله با سایر عواملی کرد که منتهی به بروز
جرم میشود.
[قوانین ما در حوزه مبارزه با فساد اداری کافی و کامل است هرچند شاید به طور مطلق
درست نباشد .خألهایی در قوانین کشور که به فساد مربوط است وجود دارد.
[انتظار افکار عمومی و مردم از دستگاه قضایی این است که برخورد با مفاسد اقتصادی را به
طور مداوم ،یکنواخت و بدون تبعیض دنبال کند.
[تنها مسئول مبارزه با فساد در کشور یا تصحیح و بهبود قوانین یک قوه نیست .در بعضی
موارد اصالح قوانین به دلیل حساسیت کار طول میکشد.
[از نظر من ،نمیتوانیم تحت عنوان کلی اخالل در نظام اقتصادی قانونی را به اجرا درآوریم که
هیچ تعریف و حدود و ثغوری در آن درباره عنوان افساد فیاالرض معلوم نمیشود و براساس
آن حکم به اشد مجازات بدهیم چراکه از این جهت باید حقوق افراد را رعایت کرد.
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مفاد این کنوانسیون بازنگری نکردیم .بنابراین مشکالت قانونی در کشور وجود
دارد اما مســئله این است که به اندازه همین قوانینی که برای مبارزه با فساد
در کشور وجود دارد ،نظارت کافی و شفافیت در عملکرد نداریم .همین شفاف
نبودن به عنوان یک امر غیرقابل کتمان زمینه فساد را فراهم کرده است .از نظر
من مشکل قانونی داریم اما بیش از خأل قانون ،از عدم شفافیت در عملکردها
رنج میبریم .در فضای اقتصادی کشــور افرادی بدون اینکه نیازی به توجیه
تصمیمات خود داشــته باشند ،دارای امضای طالییاند و فرایند رسیدگی به
این تصمیمات در معرض قضاوت عمومی قرار نمیگیرد و نظارت بر آن ضعیف
است تا جایی که میتوان این مسائل را عوامل مهمتری از خألهای قانونی در
مبارزه با فساد در نظر گرفت.
در دورههایی دستگاه قضایی کشور برخوردهایی را با مفاسد اقتصادی انجام
داده که انتظار عمومی را برآورده کرده است و در مواردی این برخوردها بیش از
اندازه سبک یا سنگین بوده است .نمی توان گفت تمام موارد درست یا نادرست
بوده اما انتظار افکار عمومی و مردم از دستگاه قضایی این است که برخورد با
مفاسد اقتصادی را به طور مداوم ،یکنواخت و بدون تبعیض دنبال کند .در مورد
مفاسد اقتصادی ابهامات زیادی در ذهن مردم وجود دارد و متاسفانه کسانی
که این اتهامات متوجه آنها بوده پاسخگو نبودهاند و اگر بودهاند افکار عمومی
از این پاسخها مطلع نشده است.
نکته دیگری که باید در حوزه قوانین مبارزه با فساد به آن اشاره کرد مسئله
قانون مبارزه با اخاللگران در نظام اقتصادی کشور است .براساس این قانون
ی پولــی و ارزی ،تولید و صادرات و دیگر فرایندهای
حکم اخالل در نظامها 
اقتصادی افســاد فیاالرض و مجازات آن اعدام اســت که من با این مسئله
مخالفم .مجازات اعدام مجازات سنگینی اســت که باید آن را برای جرائمی
بــه اجرا درآورد که عنوان خاص و تعریفشــدهای در قانون دارد .از نظر من،
نمیتوانیم تحت عنوان کلی اخالل در نظام اقتصادی قانونی را به اجرا درآوریم
که هیچ تعریف و حدود و ثغوری در آن درباره عنوان افســاد فیاالرض معلوم
نمیشود و براساس آن حکم به اشد مجازات بدهیم چراکه از این جهت باید
حقوق افراد را رعایت کرد .درواقع باید عنوان مجرمانه در قانون دقیق ،روشن
و تعریفشده باشد و به این دلیل که در بعضی موارد اینگونه نیست ،احکامی
صادر میشود که مورد تایید افکار عمومی قرار نمیگیرد.
نمیتوان گفت که دغدغه اصالح قوانین مرتبط با اقتصاد و فساد اقتصادی
در کشور وجود ندارد .نکته حائز اهمیت اینکه تنها مسئول مبارزه با فساد در
کشور یا تصحیح و بهبود قوانین یک قوه نیست .در بعضی موارد اصالح قوانین
به دلیل حساسیت کار طول میکشد .برای مثال قانون تجارت متشکل از هزار
و  300تا  400ماده اســت و با توجه به این حجم از کار ،به حساســیتورزی
ی مختلف نیاز اســت که فرایند اصالح و تغییر را طوالنی میکند.
و نظارتها 
مشکل بعدی این است که اگر شورای نگهبان اصل هشتاد و پنجی شدن آن را
نپذیرد تا اصالح آن در کمیسیون دنبال شود ،صحن مجلس تاب طرح چنین
قانون بلندی را نخواهد داشت .از سوی دیگر هر سه قوه یعنی دولت ،نمایندگان
در مجلس و قوه قضاییه باید در طرح اصالحات دخالت کنند .تمام این نکات به
طوالنی شدن فرایند اصالح قوانین و پر کردن خألها کمک میکند درحالیکه
باید تالش کنیم فرایند اصالح در مدتزمان کمتری به سرانجام برسد.

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

سرزمین طالی سفید و مروارید سیاه

استان گلستان در تولید محصوالت کشاورزی استراتژیک کشور نقش پررنگی بازی میکند
اســتان گلســتان یکی از مناطقی در کشــور است که از
گذشتههای دور بهدلیل هممرز بودن با شوروی و قرارداشتن
ساعد یزدانجو
در کنار دریای خزر ،محل تجارت و بازرگانی بوده است .به
دبیر بخش ایرانزمین
همین دلیل است که گرگان دارای پنجمین اتاق بازرگانی
از نظر قدمت در ایران است .همچنین گلستان در گذشته به مهد پنبه کشور معروف بوده و
گرگان و گنبد از جمله شــهرهایی بودهاند که پنبه زیادی در آنها به عمل میآمده است .در
زمینه آبزیپروری و مخصوصا صید ماهیان خاویاری هم گلستان از استانهای سرآمد کشور
بوده است .بنابراین کامال درست بوده که آن را سرزمین طالی سفید (پنبه) و مروارید سیاه
(خاویار) نامید هاند.
واقعشدن  ۳۷درصد از وسعت استان گلستان در حاشيه اترك ،امكان بهرهگيري از انواع
صنايع وابســته همچون پرورش ماهي و توسعه كشت زيتون ،و ضرورت توسعه شهركهاي
صنعتي در مورد صنايع تبديلي كشاورزي را بيشازپيش تقويت ميكند .ارتباط بنادر تركمن

خالد نبی در استان گلستان

و گميشــان از طريق راهآهن به درياي آزاد (خليج فــارس و درياي عمان) ،ميتواند بهترين
موقعيت براي ايجاد منطقه آزاد تجاري و صنعتي در بندر تركمن باشد كه در صورت چنين
اتفاقي با توجه به موقعيت خاص آب و هوايي ،سرمايههاي خارجي قابلمالحظهاي در استان
جذب خواهند شد .همچنين اين استان با توجه به موقعيت آبوهوايي بسيار مناسب ،ميتواند
با اصالح روشهاي كشــاورزي و نیز سرمايهگذاري براي مكانيزه كردن كشاورزي ،به يكي از
قطبهاي كشــاورزي و تسهيالت تبديل شود .با وجود این ،سهم گلستان در تولید ناخالص
داخلی کشور چندان زیاد نیست و در سال  94حدود  2.1درصد تولید ناخالص داخلی ایران
در استان گلستان به دست آمد.
یکی از مشــکالت بزرگ استان گلســتان افزایش نرخ بیکاری در آن طی سالهای اخیر
است .بر اساس اعالم استانداری گلستان ،نرخ بیکاری این استان در سال  92در حدود 10.4
درصد بود که در سال گذشته به  12.1درصد رسید .طی این چهار سال ،نرخ بیکاری استان
که کمتر از میانگین نرخ بیکاری کشور بود ،رشد کرد و به نزدیکی نرخ میانگین کشوری رسید.

ایرانزمـین

 40درصد خاویار
ایران در نزدیکی
جزیره آشوراده
به دست میآید .با
اینحال ،وضعیت
استان در تولید
خاویار بسیار افت
کرده است .بنا
بهگفتهمقامات
مسئولشیالت
محلی ،حدود ۲۵
سال قبل ایران ۳۰۰
تن خاویار از دریای
خزر برداشت
میکرد اما این
سهم استحصال و
تولید خاویار اکنون
به حدود یک تن
کاهش پیدا کرده
است

ب ه عبارت دیگر ،وضعیت بیکاری در این استان وخیمتر شد .اما تعهد اشتغال
استان گلستان در سال گذشته بهطور کامل محقق شد؛ این تعهد  ۱۹هزار
و  ۴۰۰شغل بود که تا  ۱۰اسفندماه برای  ۱۹هزار و  ۴۵۱نفر شغل ایجاد و
تعهد اشتغال استان  ۱۰۰درصد محقق شد .هرچند که هزار میلیارد تومان
تسهیالت سهم گلستان در اشتغال فراگیر و روستایی بود و  ۲۰میلیارد تومان
تسهیالت مشاغل خانگی برای ایجاد یک هزار و  ۷۰۰شغل به استان تخصیص
یافت و  ۱۰۰درصد تعهد اشتغال استان محقق شد اما در نهایت بر اساس اعالم
مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری گلســتان در پاییز سال  96ب هاندازه  0.8درصد
نسبت به تابستان رشد پیدا کرد و به  ۱۲.۷درصد رسید .غیر از اشتغال ،رشد
اقتصادی نیز در استان گلستان افزایش داشته و از مثبت یک درصد در سال
 92به مثبت  12درصد در سال  94رسیده بوده است.
با اینکه کشاورزی در استان گلستان ریشهدار است و تولیدات کشاورزی
زیادی از این استان در سرتاسر کشور توزیع میشود ،خدمات بیشترین سهم را
در تولید ناخالص داخلی استان داشته است .طبق آمار سال  94که استانداری
اعالم کرده ،ســهم خدمات از تولید ناخالص داخلی به قیمتهای روز 58.2
درصد بوده است .سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی استان  21.4درصد
و سهم صنعت نیز کمی بیش از  20درصد بوده است.
JJگندم و جنگلهای منحصربهفرد
مهمترين محصوالت كشــاورزي اســتان گندم ،پنبه ،دانههاي روغني،
محصوالت باغي ،انواع توليدات دامي ،چوبهاي جنگلي و محصوالت شيالتي
است .محصوالت کشاورزی جو ،گندم ،کلزا و سیبزمینی ازجمله محصوالت
استراتژیکی هستند که بخش عمدهای از نیازهای کل کشور را تامین میکنند.
در ســال گذشته میزان کل تولید این چهار محصول در استان گلستان یک
میلیون و  609میلیون تن بود که از حدود  478هزار هکتار زمین کشاورزی
به دست آمد .گندم عمدهترین محصول زراعتی استان بوده که هم بهصورت
آبی و هم به صورت دیم کشت میشود و نسبت به کل کشور از عملکرد باالیی
برخوردار است .پنبه نیز از دیگر محصوالتی است که مخصوصا در سالهای
اخیر به آن توجه دوباره شده است .امسال نسبت به سال گذشته  1500هکتار
کشت پنبه در استان افزایش داشته و پیشبینی میشود در سال جاری 20
تا  22هزار تن پنبه از سطح مزارع استان برداشت شود .قیمت پنبه وارداتی با
توجه به تحوالت بازار ،افزایش یافته است که باعث شده پنبه کشاورزان باالتر
از قیمت تضمینی  3196تومان دولتی خریداری شود.
یکی از مزیتهای منحصربهفرد استان گلســتان جنگلهای آن است.

جزیره آشوراده
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جنگلهای استان از تنوع گونهای بسیار خوبی برخوردار است و در واقع ،یکی
از مهمترین و باارزشترین جنگلهای تجاری و صنعتی کشور به شمار میآید؛
گونههای با ارزشــی چون بلند مازو ،راش ،توسکا ،افرا ،ملج ،نمدار و ممرز در
این جنگلها وجود دارند که از نظر زیستمحیطی و اقتصادی دارای اهمیت
فراوان هستند .عالوه بر این گونهها ،باید به گونه کمیاب سرخدار اشاره کرد که
بهصورت نسبتا خالص و انبوه در محدودهای از جنگلهای علیآباد وجود دارد؛
همچنین گونه زربین در جنگلهای زرینگل علیآباد ،رامیان و مینودشت،
جامعه جنگلی طبیعی قابل توجهی را تشــکیل میدهد .گونه سوزنیبرگ
ســرونوش نیز یکی دیگر از گونههای درختی ویژه است که در جنگلهای
سورکش علیآباد درارتفاع  1600متری رویشگاه منحصربهفردی را به وجود
آورده اســت .گلستان مراتع زیادی نیز دارد که از نظر موقعیت جغرافیایی و
آبوهوایی ،میتوان آنها را به سه گروه مراتع ییالقی ،مراتع قشالقی و مراتع
میانبند تقسیم کرد.
اقتصاد کشاورزی گلستان با اینکه گندم و کلزای کشور را تامین میکند
اما مشــکالت مربوط به خرید تضمینی را نیز دارد .در انتهای سال گذشته،
خبرگزاری مهر گزارشی از وضعیت کشاورزی استان نوشت که نشان میدهد
مسائل خرید تضمینی اگر حل شود ،دیگر مشکالت همچنان برای کشاورزان
باقی اســت« :در ســال  ۹۶هرچند وضع تولید محصوالت زراعی تا حدود
بسیار زیادی بسته به شرایط آبوهوایی مساعد بود اما در پرداخت مطالبات
کشاورزان آشفتهبازاری وجود داشت که از همان روزهای ابتدایی سال نگرانی
در خصوص قرار گرفتن گلستان در آستانه بحران اقتصادی را هشدار میداد.
امسال ( )96برخالف سال گذشــته وضعیت کلزاکاران روبهراه و نانشان در
روغن بود چراکه دولت بهجای جبران پرداخت دیرهنگام مطالبات جوکاران
و کلزاکاران گلســتانی در ســال زراعی  ،۹۵ -۹۴در سال زراعی  ۹۶ -۹۵در
فاصلــه زمانی یک تا دوماهه وجوه مربوط به خرید حدود  ۳۱هزار تن جو و
بیش از  ۴۶هزار تن کلزای تحویلی از کشاورزان گلستانی را پرداخت کرد .اما
کام کلزاکاران گلستانی از این موضوع تا پایان سال شیرین نماند و ایجاد بازار
سیاه در قیمت محصول کلزا و کمبود بذر این محصول باعث شد کشاورزان
گلســتانی در قطب تولید دانههای روغنی سرگردان تهیه بذر باشند .اوضاع
گندمکاران گلستانی هم در سال جاری ( )96مساعد نبود و پرداخت دیرهنگام
مطالبات دردســرهای زیادی را برای وضع معیشتی کشاورزان فراهم کرد و
باعث شــد در کشت پاییزه محصوالت کشــاورزی خلل وارد شود .در فصل
برداشت محصوالت کشاورزی در گلستان کال شانس با گندمکاران استان یار
نبود و با سوختن  ۲۰۳هکتار گندم و  ۷۰هکتار کاه حداقل هشت میلیارد ریال
سرمایه گلستان دود شد ».مهر مینویسد اما نابسامانی در پرداخت مطالبات
کشاورزان گلستانی به همین جا ختم نشد و پرداخت خسارات ناشی از سیل
و سرمازدگی کشاورزان گلستانی از سرمای سال  ۹۵تا ماههای پایانی سال ۹۶
هم به درازا کشــید .اما با وجود این ،در نابسامانی پرداخت مطالبات ،شرایط
پرداخت تسهیالت به بخش کشاورزی به ویژه در آبیاری نوین و مکانیزاسیون،
توسعه گلخانه مناسب بود و اعتبارات قابل توجهی به این بخشها تزریق شد.
JJصنایع تبدیلی کوچک
با توجه به شرايط اقليمي استان گلستان و رونق كشاورزي ،بخش عمدهاي
از صنايع استان در قالب واحدهاي صنايع تبديلي وابسته به كشاورزي شكل
گرفتهاند ،صنايعي همچون انواع كشــت و صنعــت ،چوب ،پنبهپاككني،
آردسازي ،نان صنعتي ،شاليكوبي ،شير پاستوريزه ،كارخانهجات ماكاروني،
رب گوجهفرنگي ،روغنكشي ،فراوردههاي گوشتي ،صنايع سلولزي ،نساجي،
چرمسازي و خشكبار .سیاســتگذاری صنايع استان ،تاكيد بر كارگاههاي
صنعتي كوچك با ظرفيت كمتر از  ۵۰نفر كارگر اســت .با توجه به ظرفيت

پس از مصوبه مهرماه  1309مجلس شورای ملی مبنی بر تأسیس  36اتاق بازرگانی جدید در شهرهای بزرگ کشور ،در سال  1310هجری شمسی اتاق
تجارت گرگان بهعنوان پنجمین اتاق تجارت کشور به ریاست حاج محمد اسماعیل ابراهیمی در شهر گرگان تشکیل شد .اعضای هیئت نمایندگان اتاق
تجارت این دوره  7نفر بودند که عکس دستهجمعی تاریخی آنها مربوط به سال  1311است.

صنايع تبديلي استان ،میتوان سرمایهگذاریها را در این حوزه متمرکز کرد.
بین گزارشهای رســمی از صنایع استان گلستان و شواهد رسانهای نیز
اختالفهایی وجود دارد .درحالیکه حسینقلی قوانلو ،رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت گلستان در سال گذشته از رشد رتبه اقتصادی صنعت استان
از رتبه  ۲۴در سال  ۹۳به رتبه  ۱۸خبر داد و اعالم کرد ارزش افزوده بخش
صنعتی گلستان از  ۶.۹درصد به  ۱۰درصد رسیده اما تعطیلی کارخانه نورد
فوالد گلستان که تنها تولیدکننده فوالد در شمال کشور است و بیکاری ۱۰۳
کارگر آن نشان میدهد واحدهای صنعتی باالی  ۱۰۰نفر کارکن استان که
تعداد آنها محدود هم هست ،شرایط خوبی ندارند .خبرگزاری مهر گزارش
میدهد که البته تعطیلی کارخانه نورد مینودشت پایان تعطیلی کارگاههای
تولیدی و صنعتی استان نبود و در نهایت مصوبههای کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید استان در مورد کارخانه آجر ماشینی آزادشهر هم کارگشا نشد و
این کارگاه تولیدی هم در حالی که  ۱۰۰کارگر آن  ۲۱۰روز حقوق دریافت
نکرده بودند ،تعطیل شد.
معدنکاری در استان گلستان نیز رونق خوبی دارد .بيشتر معادن استان،
معادن زغالسنگ ،صدف كوهي ،سنگ الشه ،سنگ نسوز و مواد اوليه سنگ
آهن هستند .اما در سال  ،96صنعت معدن استان متاثر از حادثه معدن یورت
در آزادشــهر بود .شوک بزرگ بخش معدن گلستان تنها یک روز پس از روز
کارگر در روز  ۱۲اردیبهشت سال گذشته رقم خورد و انفجار و ریزش معدن
زمستان یورت جان  ۴۳معدنچی را گرفت .این کارگاه معدنی هم ماهها تعطیل
بود و در نهایت برای تعمیر و بازسازی معدن بازگشایی شد و  ۱۰۰کارگر به
کار بازگشتند .در حوزه استخراج موضوع دیگر که در دستور کار قرار گرفت،
اکتشاف نفت و گاز در شمال استان بود که پرونده آن تعیین تکلیف نشد.
در زمینه صنعت حملونقل باید گفت که استان گلستان در مسير ترانزيت
كاال و گذرگاه جمهوريهاي آسياي ميانه و كشورهاي اطراف درياي خزر قرار
دارد .شبكه راهآهن سراسري ،ارتباط اين استان را از طريق بندر تركمن و بندر
گز با خليج فارس و درياي عمان برقرار ميكند .اين مسیر ،جمهوريهاي واقع
در شمال كشور را از طريق پايانههاي صادراتي گرگان و گنبد به درياي آزاد
(خليج فارس و درياي عمان) متصل ميكند.
هرچند ســال گذشته اوضاع صادراتی استان بهویژه در صادرات تولیدات
غیرنفتی اوضاع مناسبی نبود و گلستان کاهش حجم صادرات را تجربه کرد اما
ورود نخستین قطار کانتینری از مرز اینچه برون ،کلنگزنی چهارمین کارخانه
تولید ید در استان ،پرداخت بیش از  ۶۵۰میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید
و تسهیالت  ۳۰میلیارد تومانی نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی و صنعتی
و رفع موانع ایجاد خط عریض در اینچه برون ازجمله تالشهایی بود که در
حوزه صنعت ،معدن و تجارت استان در سال گذشته انجام شد.
با تغییر اســتاندار گلستان در مهرماه سال گذشته ،رفع موانع ایجاد بندر
خشک اینچه برون و راهآهن گرگان -مشهد در دستور کار استان قرار گرفت.
با اینحال ،ســال گذشته پروژه پتروشیمی گلستان که در یک دهه گذشته
وعدههای بیشماری را در پرونده خود دارد و معاون سیاسی و امنیتی گلستان
هم در روزهای آغازین ســال قبل وعده تعیین تکلیف آن را داده بود تا پایان
سال تعیین تکلیف نشد و این پروژه با  ۹۷هزار سهامدار که قرار بود بهعنوان
مهمترین و بزرگترین پروژه صنعتی گلستان را به عسلویه شمال تبدیل کند،
بالتکلیف مانده است.
JJالماسی به نام آشوراده
حيات و اكوسيســتم خليج گرگان از طريق ارتباط هيدرولوژيك خليج
گرگان با درياي خزر بهوســيله دهانه اصلي منطقه بندرتركمن ،آشوراده و
تنظيم آب رودخانههاي قره سو ،گرگو و گرگانرود در استان گلستان محقق

ميشود .بيالن آبي خليج گرگان منفي است و تنظيم دبي آب رودخانههاي
استان گلستان وابســته به ارتباط آبي با درياي خزر است .پروژه گردشگری
آشــوراده را که از آن به عنوان کلید توسعه اســتان نام برده میشود شاید
بتوان خوششانسترین پروژه استان در سال  ۹۶نامید چراکه پس از سالها
حاشیههای محیطزیستی این پروژه پایان یافت و محیطزیست مجوز اجرای
طرح طبیعت گردی آشوراده را رسما به استان ابالغ کرد.
آشــوراده ،دهی در مرکز شبهجزیره میانکاله در شهرستان بندرترکمن،
استان گلستان است .آشوراده تنها جزیره ایرانی دریای خزر است .این جزیره
در سدههای گذشته در پی عملکرد و فعالیت گروههای انسانی با حفر کانال از
توده اصلی خشکی خود (شبهجزیره میانکاله) جدا افتادهاست .آشوراده در سال
 ۱۳۵۴جزو نخستین مناطق زیستکره معرفی و ثبت شد .در همین حال ،در
کنوانسیون جهانی رامسر در زمره تاالبهای مهم دنیا قرار گرفت و سومین
اهمیت این منطقه عضویت آن در پناهگاه حیات وحش است که در تمامی
ایام سال میزبان انواع پرندگان است .این جزیره تا سالهای پیش با امکاناتی
همچون پاسگاه ژاندارمری ،شرکت تعاونی روستایی ،مدرسه راهنمایی ،مغازه،
مســجد و حسینیه بیش از هزار نفر سکنه داشــت که به مشاغل دامداری،

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان

علیمحمد چوپانی

رئیس

امیر یوسفی
نایبرئیس

محمدجعفر راییجی

علی صفرنژاد

فرخ قبادی

رحمان قرهباش

خزانهدار

هوشنگ آخوندی

دبیر و عضو هیئترئیسه

عبدالحلیم ماهری

ارزاجان شمالی
نایبرئیس

محمدعلی افضلی

حمید دامغانی

امیر عابدی

رضا مبصری

حاج محمد زاودی

محمود خاری
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ایرانزمـین
کارگری ،پیشــهوری و ماهیگیری مشغول بودند اما در سال  ۱۳۷۲بهعلت
باالآمدن ســطح آب دریای خزر و رخ دادن سیل مردم جزیره آنجا را ترک
کردند و هماکنون تنها کارمندان شیالت در آن ساکن هستند.
 40درصد خاویار ایران در نزدیکی این جزیره به دست میآید .با اینحال،
وضعیت اســتان در تولید خاویار بسیار افت کرده است .بنا به گفته مقامات
مســئول شیالت محلی ،حدود  ۲۵سال قبل ایران  ۳۰۰تن خاویار از دریای
خزر برداشت میکرد اما این سهم استحصال و تولید خاویار اکنون به حدود
یک تن کاهش پیدا کرده است .یکی از دالیلی که ایران در امر پرورش ماهیان
خاویاری هنوز به جایگاه قبلی خود در جهان برنگشــته آسیب شدید ذخایر
ماهیان خاویاری کل دریای خزر و ورود با تأخیر آن در صنعت پرورش ماهیان
خاویاری است.

با توجه به شرايط
اقليمياستان
گلستان و رونق
كشاورزي ،بخش
عمدهاي از صنايع
استان در قالب
واحدهاي صنايع
تبديليوابسته
به كشاورزي
شكل گرفتهاند،
صنايعيهمچون
انواع كشت و
صنعت ،چوب،
پنبهپاككني،
آردسازي،
نانصنعتي،
شاليكوبي،
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JJپنجمین اتاق کشور
اتاق بازرگانی استان گلستان (گرگان) از سابقه رسمی  87ساله برخوردار
اســت و قبل از اطالق نام اتاق بازرگانی ،در اوایل تأســیس به اتاق تجارت
استرآباد معروف بوده است .بخش عمده مبادالت تجاری ناحیه گرگان و دشت
با کشور روسیه تزاری و کشورهای مشترکالمنافع آسیای میانه فعلی صورت
میگرفته است .روسیه تنها کشور اروپايی مجاور و همسایه شمالی ایران در
دریای خزر ،ضمن تولید برخی کاالها ،بازار مصرفی مناســبی برای کاالهای
ایران بوده و به همیــن دلیل ،بازرگانان این ناحیه بخش عمده فعالیتهای
تجاری خود را با این کشور انجام میدادند.
تجار و بازرگانان اســتان گلســتان بهخاطر موقعیت خاص جغرافیایی و
همجواری با کشور روسیه تزاری از دیرباز از طریق زمینی و دریایی با کشور
روسیه دارای روابط تجاری بودهاند و انواع کاالها با این کشور مبادله میشده
است .بهدلیل موقعیت خاص جغرافیایی این استان از گذشته ،روسیه تزاری
در شهر گرگان در یک زمین سه هکتاری کنسولگری تأسیس کرد که پس
از روی کار آمدن حکومت بلشویکی و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی ،تعطیل
شد .عالوه بر آن ،کشور روسیه در شهر گرگان بهمنظور خرید کاالهای مورد
نیاز دارای اداره بازرگانی بوده اســت .طبق بررســیهای مرکز پژوهشهای
اقتصادی اتاق بازرگانی گرگان که از طریق مصاحبه با فرزندان و نوادگان تجار
قدیم این ناحیه به عمل آمده ،تجارت خارجی این ناحیه عمدتا از مسیر دریایی
و ارتباط تجاری بندر گز با بنادر بادکوبه (باکو) و هشترخان (آستراخان) صورت
میگرفته و قرائن نشان میدهد که بهمنظور سازماندهی و تسهیل امور تجارت
خارجی در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی ،در سال  1305نخستین اتاق
تجارت این ناحیه به نام «اتاق تجارت استرآباد» در بندر گز تأسیس شد که
پس از روی کار آمدن حکومت بلشویکی و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی و
محدودکردن روابط تجاری خصوصی با دنیای خارج ،مبادالت تجاری منطقه با
روسیه رو به کاهش نهاد و اتاق تجارت استرآباد بهتدریج تعطیل شد.
در این دوره ،کاالهای صادرشده توسط بازرگانان این ناحیه شامل پنبه،
پشــم ،زیره ،خاویار ،خشکبار ،برنج ،چای ،پوست ،انار ،ادویهجات و کاالهای
وارداتی شــامل قند ،نفت ســفید ،قماش ،چینی ،بلورجات ،سماور و برخی
ابزارآالت و ماشینآالت بوده است.
در اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی ،مبادی ورودی و خروجی کاال
از ناحیه گرگان و گنبد را بنادر خواجه نفس ،بندر گز و بندر ترکمن تشکیل
میدادند و بازرگانان این ناحیه مالالتجاره خود را از طریق بنادر کراسنویاسک
(ترکمنباشی) ،آستراخان و باکو به کشور روسیه ارسال میکردند.
پس از مصوبه مهرماه  1309مجلس شــورای ملی مبنی بر تأسیس 36
اتاق بازرگانی جدید در شهرهای بزرگ کشور ،در سال  1310هجری شمسی
اتاق تجارت گرگان بهعنوان پنجمین اتاق تجارت کشور به ریاست حاج محمد

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد ،بهمن 1397

اسماعیل ابراهیمی در شهر گرگان تشکیل شد .اعضای هیئت نمایندگان اتاق
تجارت این دوره  7نفر بودند که عکس دســتهجمعی تاریخی آنها مربوط
به ســال  1311اســت .ازجمله عوامل موثر در تشکیل اتاق تجارت گرگان
توسعه کشت پنبه و ســازماندهی صادرات پنبه به کشورهای خارجی بوده
که متأسفانه در زمان پهلوی اول با وضع قانون انحصار تجارت و دولتی شدن
تجارت خارجی ایران ،اتاق تجارت گرگان نیز نظیر سایر اتاقها به حالت تعلیق
درآمــد .پس از کناررفتن پهلوی اول و لغو انحصار تجارت خارجی و تولید و
صادرات مرغوبترین نوع خاویار جهان و همچنین توسعه سطح کشت پنبه
و صادرات پنبه مرغوب ناحیه گرگان و گنبد به حدود  20کشــور خارجی و
ارزآوری ســالیانه ناشی از صادرات پنبه به میزان  100میلیون دالر و اشتهار
ناحیــه گرگان و گنبد به بزرگترین و اصلیترین مرکز تولید پنبه و خاویار
مرغوب ایران و جهان (ســرزمین طالی سفید و مروارید سیاه) ،متأسفانه تا
سال  1354اتاق بازرگانی گرگان تعطیل بود و صادرکنندگان کاال ،امور تجارت
خارجی خود را از طریق اتاق بازرگانی تهران یا ایران انجام میدادند.
از شــهریور  1320به بعد ،در دوره پهلوی دوم تا ســال  1354گرگان
فاقد اتاق بازرگانی بود که در سال  1354با انجام انتخابات هیئت نمایندگان،
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گرگان تشکیل شد و فعالیت خود را در دوره
چهارساله  1354-57سپری کرد .در سال  1354اتاق تجارت گرگان به اتاق
بازرگانی ،صنایع و معادن گرگان و دشت تغییر نام داد.
با پیروزی انقالب اسالمی ایران و اتمام دوره چهارساله  ،1354-57بهدلیل
برگزار نشدن انتخابات دوره بعدی ،طبق دستورالعمل اتاق بازرگانی و صنایع
و معادن ایران ،شورای سهنفره موقت (شامل رئیس ،نایبرئیس و خزانهدار)
اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن گرگان را اداره میکردند .در شهریورماه ،1359
بــا تغییراتی که در قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عمل آمد،
انتخابات اولین دوره اتاقهای بازرگانی ،صنایع و معادن سراسر کشور با ترکیب
جدیــد ( 7نفر از بخش خصوصی دارندگان کارت بازرگانی و  5نفر از بخش
دولتی و در واقع نصف بهعالوه یک توسط بخش خصوصی و نصف منهای یک
توسط بخش دولتی) انجام شد و هیئت نمایندگان اتاق گرگان از  9نفر به 12
نفر افزایش یافت و از سال  1360فعالیت خود را شروع کرد.
دوره اول اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن گرگان بعد از انقالب طی سالهای
 1360-63بــود و نمایندگان بخش خصوصی از دارندگان کارت بازرگانی و
نمایندگان بخش دولتی در اســتانها با احکام ادارات کل مربوطه انتخاب و
تعیین شدند .باتوجه به اینکه در این دوره ناحیه گرگان و گنبد جزو استان
مازندران بوده ،اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن گرگان و دشــت بهعنوان تنها
اتاق بازرگانی استان مازندران ،برای متقاضیان ناحیه گرگان و گنبد و تمامی
شــهرهای استان مازندران و حتی بخشی از استان سمنان کارت عضویت و
بازرگانی صادر میکرد و عملیات تجاری این مناطق را پوشش میداد.
مدت زمان دوره اول اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن گرگان (بعد از پیروزی
انقالب) به مدت چهار ســال ( )1360-63در سال  1363به اتمام رسیده و
بهدلیل اعالم نشــدن تاریخ انتخابات دوره بعدی ،ادارات کل دولتی اســتان
مازندران نسبت به تجدید یا تمدید احکام نمایندگان خود نیز اقدام نکردند و
به این ترتیب ،بهخاطر تجدید نشدن انتخابات دوره بعد تا سال  ،1369اتاق
توســط بخش خصوصی و با حضور رئیس ،نایبرئیس و خزانهدار بهصورت
موقت اداره شــد .اداره اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن گرگان و دشت توسط
هیئت سهنفری بهمدت شش در دوره  1363-69ادامه یافت و در سال 1369
انتخابات دومین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گرگان
با همان ترکیب  7نفر از بخش خصوصی و  5نفر از بخش دولتی و جمعا 12
نفر انجام شد و از آن پس نیز انتخابات اتاق گرگان بهطور مرتب برگزار شده
است.

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

تجربه خصوصیسازی در دانمارک

کپنهاگ ،پایتخت دانمارک

مورد عجیب دولت رفاه و سرمایهداری
خصوصیسازی در دانمارک چطور شروع شد و به کجا رسید؟

فرزانه سالمی
خبرنگار حوزه خصوصیسازی

چرا باید خواند:
خصوصیسازی در
دانمارک تجربه متفاوتی
بوده چون وجود دولت
رفاه به معنی این است
که همهچیز باید به
سود عموم تمام شود.
بخوانید تا با این تجربه
آشنا شوید.

دانمارک کشور پیشرفتهای اســت که به داشتن دولت رفاه و نظام
نیمه سوسیالیستی شهرت دارد .با این وجود ،شرکتهای خصوصی را
در دانمارک به صورت عامدانه و گسترده ملی نکردهاند و تعداد کسب و
کارهایی نیز که در دانمارک مشخصا به عنوان شرکتهای تحت کنترل
دولت تاسیس شده باشند ،اندک است .دانمارک به مسئله ساختار متغیر
بازار در دهههای اخیر توجه دارد و سیاستهایی مثل خصوصیسازی را
بر این مبنا دنبال میکند.
مسئله خصوصیسازی معموال در دانمارک چندان خبرساز نمیشود،
هرچند که در سال  ۲۰۱۶مسئله واگذاری بخشی از سهام شرکت انرژی
دونگ به گروه آمریکایی گلدمن ســاکز باعث ناراحتیهایی شد .دولت
دانمارک از سال  ۲۰۱۴به فکر عرضه سهام دونگ افتاده بود و در زمان
عرضه ،سهم دولت از داراییهای شرکت دونگ  ۵۸.۸درصد بود .پس از
واگذاری ،این سهم به  ۵۰.۴درصد رسید.
به صورت اصولی از سال  ۲۰۰۸تاکنون تنها سه مورد خصوصیسازی

(یکی در حوزه انرژی و دو تا در حوزه دارو و ســامت) در دانمارک رخ
داده است و همواره هم نظر پارلمان باید در مورد خصوصیسازیها مورد
توجه قرار بگیرد .یعنی اول باید مســئلهتطابق با مقررات اتحادیه اروپا
مورد بررسی قرار بگیرد و سپس هم کمیته مالی پارلمان باید هر مورد را
تایید کند .اما پروسه ثابتی برای همه خصوصیسازیها وجود ندارد و هر
مورد با توجه به ویژگیهای خودش مورد بررسی قرار میگیرد.
بر اســاس شاخصهای اصلی آزادی اقتصادی ،دانمارک یک کشور
تیپیکال غربی به شمار میآید .بخش عمومی در این کشور بزرگ است و
رتبه آزادی اقتصادی در آن در حوزههای مختلفی باال است .این حوزهها
شامل مالکیت ،آزادی تجارت و فاینانس هم میشوند .دانمارک درواقع
یک دولت رفاه بزرگ است که سرمایهداری در آن مورد توجه است و به
صورت جدی دنبال میشود.
بر این اساس ،دانمارک به ســمت یک اقتصاد بسیار لیبرا ل پیش
رفته اســت .بخشــی از این فرآیند ناشــی از افزایــش آزادی حرکت

خصوصیسازی
سرمایه به شــکل بینالمللی و وقوع تنظیمزداییهای دیگر است که
خصوصیسازی و برونسپاری هم جزو آنها به شمار میآیند .اینجا ابتدا
با سابقه تاریخی مالکیت خصوصی و دولتی در دانمارک آشنا میشویم،
سپس سیاستگذاریها در مورد خصوصیسازی در دانمارک را بررسی
میکنیم و بعد به مواردی از خصوصیسازی در دانمارک میپردازیم.

بزرگترین موارد
خصوصیسازی
در دانمارک
توسط
دولتهایی از
جناح چپ میانه
صورت گرفت
و بنابراین با
مقاومت شدیدی
مواجه نشد

JJتوسعه نظام اقتصادی دانمارک
دانمارک به نوعی با کشورهای غربی دیگر متفاوت است اما به آنها
شــباهت هم دارد .در این کشــور یک دولت رفاه نسبتا بزرگ با نظام
شبهسرمایهداری تلفیق شده است .مناسب است که ابتدا ببینیم این نظام
از کجا منشأ گرفته و سپس به بررسی روندهای امروزی آن بپردازیم.
اصوال وجود یک دولت رفاه بزرگ به معنای وجود محدودیتهایی
در سرمایهداری و کاهش مشوقهاست .باال بردن بهرهوری نیز ملزوماتی
را میطلبد که ممکن است با چنین شرایطی در تضاد قرار بگیرد .نکته
دیگر این است که در بسیاری از کشورها ،طبقه نخبه طبقه محدودی
است و این مسئلهباعث ایجاد موانعی سر راه توزیع قدرت و تجارت آزاد
میشود .در مورد دانمارک هم الزم است که جنبههای مختلفی از قضیه
به شکل تاریخی بررسی شود.
اول اینکه دانمارک در فاصله سالهای  ۱۸۷۰تا  ۱۹۰۱میالدی به
شدت و از تمام جنبهها لیبرال بود .در این دوران ،یک جدل طوالنی بر
سر قانون اساسی باعث فلجشدن تصمیمگیریهای سیاسی شده بود
اما در همین دوران ،بخش مالی در میانه فلج سیاسی توسعه پیدا کرد
و کامــا هم خصوصی بود؛ هرچند که نهادهای تعاونی مثل بانکهای
سپرده سرمایهگذاری و صندوقهای وام اهمیت زیادی داشتند .بخش
تعاونی به تدریج بزرگ شــد .و توسعه پیدا کرد و ولی در همین میان،
سهم بخش عمومی ثابت و حدود  ۹درصد از تولید ناخالص داخلی مانده
بود و حتی تا اواخر دهه  ۱۹۶۰هم این سهم کمتر از متوسط سازمان
همکاری اقتصادی و توســعه بود .بنابراین ،دولت رفاه دانمارک در دهه
 ۱۹۲۰از نقطهای بسیار پایین شروع به کار کرد.
دوم اینکــه تا ســال  ،۱۹۵۰صــادرات دانمارک اکثرا کشــاورزی
بود و فرآیندش در بخش تعاونی کشــاورزان طی میشــد .برای آنکه
دسترسییافتن به بازارهای صادرات برای کاالهای کشاورزی فراهم شود،
تعرفه روی سایر تولیدات پایین بود .همچنین کسب و کار قدیمی تجارت
و محمولهرســانی در دانمارک به شــدت با تجارت آزاد جور بود و کار

JJدولت رفاه و مصالحه بزرگ
اینکه در عرصه سیاسی دانمارک در دوران پیش از خصوصیسازی
و پس از آن چه شــرایطی برقرار بوده ،به درک واکنشها نسبت به آن
کمک میکند .واقعیت این اســت که حزب سوسیال دموکراتیک در
فاصله ســالهای  ۱۹۲۴تا  ۲۰۰۱بزرگترین حزب سیاسی دانمارک
بود اما به رغم چندپارهبودن جناح چپ ،همچنان قادر به رســیدن به
اکثریت نشده بود .این مسئلهباعث شد احزاب کوچک میانه  -از جمله
حزب رادیکال -در عرصه سیاست دانمارک جا پیدا کنند .احزاب میانه
با سوسیالیســم میانه خوبی نداشتند اما از دولت رفاه به خاطر وظایف
اجتماعیاش استقبال میکردند .این وضعیت باعث ایجاد یک مصالحه
بزرگ شــد :جناح چپ توانســت دولت رفاه را به دست بیاورد و جناح
راســت توانست سرمایهداری مقرراتی را برقرار کند .نظرسنجیها طی
سالهای مختلف نشان داده که این مصالحه چقدر روی اقتصاد دانمارک
تاثیر گذاشــت .این در حالی بود که اصوال از دهه  ۱۹۳۰به بعد ،سنت
رسیدن به توافقی میانه و حل مشکالت از این راه به روند غالب در مورد
مسائل اساسی در دانمارک بدل شده بود.
اما اینجا یک مورد مهم وجود داشت که با سایر شرایط همخوان نبود:
مسئلهصنایع سنگین قدیمی که داشتند روزهای سختی را نیز پشت
سر میگذاشتند .مهمترین این صنایع ،کارگاههای کشتیسازی بودند که
در دانمارک به وفور یافت میشدند .دولت یارانههایی به آنها ارائه میداد
اما هیچگاه کنترل امور را به دســت نگرفته بود .درنتیجه وقتی که این
کارگاهها دچار مشکالت اساسی شدند ،چارهای جز تعطیلی آنها وجود
نداشت و فقط برخی از آنها به فعالیت خود ادامه دادند.
JJمورد خاص :شرکتهای دارنده مجوز مخصوص
دو صنعت خصوصی عمده در دانمارک وجود داشــت که با مجوز
عمومی بسیار سودآور فعالیت میکردند و توانسته بودند بدون فشار یا
بحث سیاسی خاصی ،ســود انحصاری آن را برای خودشان نگه دارند.
یکی از آنها یک شــرکت نوشــیدنی بود که تا ســال  ۱۹۷۳به شکل
مونوپولی عمل میکرد تا اینکه در آن سال جلوی انحصارش گرفته شد
و مالیاتهای بزرگی هم به آن تعلق گرفت .این شرکت درنهایت به یک
شرکت مونوپولی مشابه در سوئد فروخته شد.
یک مورد دیگر هم این بود :از سال  ۱۹۳۳به بعد ،گروهی از کشاورزان
به همراه شرکت شکر دانمارک (که بعدا به بخشی از هلدینگ دانیسکو
بدل شد) یک سیستم پرسود برای خود داشتند که قانونی هم به شمار
میآمد اما بعدا تحت لوای مقررات اتحادیه اروپا تغییر کرد .این سیستم،

گرینلند
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خودش را میکرد.
ســوم اینکه صنعت در دانمارک در فاصله بین سالهای  ۱۸۱۸تا
- ۱۹۱۴که به عصر لیبرال شــهرت دارد -بــدون حمایت یا حفاظت
دولتی توسعه یافت و پایگاه حمایتی خاصی نداشت .البته اینجا بیشتر
صنایع سبک و خانگی مطرح بود اما به تدریج پای بازارهای جهانی هم
به میان آمد؛ هرچند که هیچ شــرکتی به وضعیت غالب و انحصاری
نمیرســید .بزرگترین شرکت دانمارک از دهه  ۱۹۳۰به بعد ،شرکت
بزرگ محمولهبری و تجاری مرسک بوده که فعالیت زیادی هم در خارج
از دانمارک داشته و دارد .از آنجا که حمایت دولتی خاصی در دانمارک از
صنایع یادشده صورت نگرفته بود ،سوسیالیستها نیز در این کشور برای
انتقاد از این روند و اعمال نفوذ در آن دچار مشــکالت زیادی بودهاند و
جدالها در این خصوص در عرصه سیاسی دانمارک نسبتا کم بوده است.
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مسئله خصوصیسازی معموال در دانمارک چندان خبرساز نمیشود،
هرچند که در سال  ۲۰۱۶واگذاری بخشی از سهام شرکت انرژی
دونگ به گلدمن ساکز باعث ناراحتیهایی شد.

مصرفکننــدگان را وادار میکرد که شــکر را به قیمت دوبرابر قیمت
بازارهای جهانی بخرند .شــرکت شکر و کشاورزان بر اساس سیستمی
که داشــتند تقریبا  ۱۵۰میلیون یورو درآمد (ناشی از تفاوت قیمت) را
به آسانی بین خود تقسیم میکردند .داروخانههای دانمارک هم مجوز
این را داشتند که با سیستم مشابهی فعالیت کنند .این سیستم بسته با
شماری از داروخانههای خاص اداره میشد و البی قدرتمندی داشت اما
بعدا تحت پروسه آزادسازی قرار گرفت.
مورد بعدی ،شرکت خطوط هوایی ساس بود که به صورت مشترک
در مالکیت دانمارک ،نروژ و سوئد قرار داشت .این خطوط هوایی تحت
ی عمل میکرد
یک سیستم مجوز مسیری مثل سایر خطوط هوایی مل 
و درآمد باالیی داشت .اما این روند بعدا تغییر کرد چون قوانین اتحادیه
اروپا ،آزادسازی آن را الزامی میکرد .نتیجه این شد که ساختار شرکتی
ساس تحت محدودیتهای بودجهای قرار بگیرد و حتی وادار به کاهش
هزینه تا پنجاه درصد بشود.
مورد بعدی به حوزه گاز طبیعی مربوط میشود .در اوایل دهه ،۱۹۷۰
گاز طبیعی و نفت در قلمرو دانمارک در دریای شمال یافت شد .اکتشاف
و تولیــد این منابع ،خصوصی بود اما بعدا اکثریت پارلمان در دانمارک
به این نتیجه رســید که نفت و گاز باید به شــکلی مورد استفاده قرار
بگیرد که این کشور را در حوزه انرژی خودکفا کند .با این هدف ،شش
شــرکت دولتی در سال  ۱۹۷۲طبق قانون تاسیس شدند .بزرگترین
آنها ،شــرکت دونگ بود که کار ساخت و ساز را به هزینه پنج میلیارد
یورویی به عهده داشت .همچنین شبکه توزیع محلی و فروش به پنج
شرکت منطقهای واگذار شد .تصمیم به تاسیس این شرکتها مبتنی بر
این نکته بود که پارلمان میخواست تصمیمی را که در مورد صنعت گاز
طبیعی و نفت گرفته عملی کند و آن را به یک عامل تولیدی مهم برای
کشور بدل کند .بر این اساس ،دولت این کشور یارانه بزرگی را که برای
اجراییکردن چنین پروژههای عظیمی الزم بود به شکل مالیات مخفی
(به نام هزینههای حفظ محیط زیست) از مردم میگرفت.
مورد بعدی نیز به شــرکتهای دولتی برمیگشــت که مجتمعهای
تونلی و پلهای بزرگ را در دانمارک اداره میکردند .یکی از آنها پل بزرگ
کمربندی به طول  ۲۲کیلومتر بود که بین سالهای  ۱۹۸۲تا  ۱۹۹۴بین
جزایر فونن و زیلند ســاخته شــد و دیگری هم پل اورسوند بود که بین
ســالهای  ۱۹۹۵تا  ۲۰۰۰بین زیلند و جنوب سوئد ساخته شد .پل اول
از لحاظ تجاری موفق بود ولی دومی اینطور نبود و هماهنگیهایی برای
تخصیص یارانه به آن صورت گرفت .یک پل بزرگ دیگر برای اتصال زیلند
به آلمان هم بعدا به شکل مشابهی مورد توجه قرار گرفت.
JJماجراهای بخش عمومی در دانمارک
بین ســالهای  ۱۹۵۸تــا  ،۱۹۷۳بخــش عمومی دانمــارک از
فراهمآورنــد ه  ۲۳درصد از تولید ناخالص داخلــی به فراهمآورنده ۵۰
درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسید؛ یعنی ظرف پانزده سال
به میزان  ۲۷درصد رشد کرد .این گسترش بسیار راحت صورت گرفت و
وقتی که توسط مالیاتها تامین هزینه شد ،دورهای از رشد سریع را نیز
به همراه آورد .این باعث ایجاد دولت رفاه شد اما بحران نسبتا بزرگی را
نیز به وجود آورد چون سهم بخش عمومی نباید از حدی باالتر میرفت.
تصمیمگیرندگان مســئول در دانمارک میدانستند که رقابتپذیری
اهمیت زیادی دارد و بنابراین مهم است که سهم بخش عمومی کنترل
شود و اجازه داده نشود که سطح آن از سطح اتحادیه اروپا و سایر شرکای
اصلی تجاری خیلی باالتر برود .درواقع موقعیتی دوگانه پیش آمده بود .از

یک سو هزینههای عمومی در حال افزایش بود و از سوی دیگر ،فشارها
برای کاهش آن هم باال رفته بود.
در این میان ،خصوصیســازی برخی شرکتهای معمولی دولتی -
به خصوص شــرکت تلفن تلهدانمارک -باعث تولید درآمد برای بخش
عمومی شد و برونســپاری برخی فعالیتها نیز باعث شد هزینهها تا
حدی کاهش پیدا کنند .این کاهش هزینهها به اســتداللی قوی برای
خصوصیسازی بیشتر در دانمارک بدل شد.
داستان خصوصیســازی در دانمارک عمال تا حدی شبیه به سایر
کشــورهای اتحادیه اروپا است و نشانههایی نیز وجود دارد که حاکی از
تاثیر فشارهای اتحادیه اروپا روی تصمیمگیریها در مورد دانمارک بوده
است .البته ممکن است روح زمانه (زایتگایست) جهانی نیز که به شدت
مبتنی بر آزادسازی بود ،روی این شرایط تاثیر گذاشته باشد.
JJخصوصیسازی و سیاستهای احزاب
اکثر اقتصاددانان مســئلهرقابت را به عنوان کلید بهرهوری در نظر
میگیرند و بنابراین ،پرسشها در رابطه با هر مورد خصوصیسازی این
است که این مورد چطور روی رقابتپذیری تاثیر میگذارد .این وضعیت
در دانمارک چندان پیچیده نشــد و علتش هم واضح بود :بزرگترین
موارد خصوصیسازی در دانمارک توسط دولتهایی از جناح چپ میانه
صورت گرفت و بنابراین با مقاومت شدیدی مواجه نشد .همچنین افکار
عمومی دانمارک به مسئله مالکیت خصوصی روی خوش نشان میدادند
و آن را مطابق با ارزشهای خود میدانستند .این مسئلهنیز باعث شد
خصوصیسازی به جایی برای جدال سیاسی بدل نشود.
در عین حال ،اکثر خصوصیسازیها در دانمارک تحت دولت پول
نیروپ راسموسن انجام گرفت که متعلق به جناح چپ میانه بود .علل
انجام خصوصیســازی نیز ظاهرا اکثرا مالی بودند .شرکت تلهدانمارک
و شرکت فرودگاههای کپنهاگ شرکتهایی در کنترل دولت به شمار
میرفتند و عرضه آنها توسط دولت چپ میانه به این معنی بود که نه
احزاب جناح راست و نه اتحادیههای کارگری تالش خاصی برای مقابله
با آن انجام نمیدادند .درنتیجه ،قســمت اعظم فضای رسانهای که به
فروش شرکت تلفن تلهدانمارک اختصاص داده شد ،به مسئله قیمت
باالی عرضه مربوط میشد و نه چیز دیگر .البته در دانمارک دولتهایی
از جناحهای دیگر از جمله حزب ائتالفی لیبرال -محافظهکار هم تالش
کردهاند که خصوصیسازیهای بیشتری انجام بدهند ولی این کار بیشتر
محدود به حوزه صنایع شبکهای بوده است.

کشتیرانی مرسک احتماال
آشناترین اسمی است که از
دانمارک شنیدهاید.

در دانمارک
باید اول مسئله
تطابق هر مورد
خصوصیسازی
با مقررات
اتحادیه اروپا
مورد بررسی
قرار بگیرد و
سپسهمکمیته
مالی پارلمان باید
آن را تایید کند
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خصوصیسازی

تامین
هزینههای
گسترش دولت
رفاه و امکانات
عمومی در
دانمارک
باعث شده که
انگیزهها برای
خصوصیسازی
در این کشور باال
برود

JJخصوصیسازیهای کمی شکبرانگیز
در فاصله سالهای  ۱۹۸۰تا  ،۲۰۰۲دولت دانمارک به صورت رسمی
 ۲۷بار خصوصیسازی انجام داد .دوازده مورد از آنها معمولی و بیمشکل
به نظر میرســیدند اما پانزده مورد غیرعادی خصوصیسازی هم دیده
میشد .در موارد بیمشکل ،یک شرکت معمولی به قیمت بازار به بخش
خصوصی واگذار شــده بود .در موارد شکبرانگیز ،فعالیت یک شرکت
متوقف شــده و داراییهای آن فروخته شــده بود و یا اینکه فروش آن
ماهیتی غیرتجاری پیدا کرده بود .به عالوه ،تعدادی از شرکتهای دولتی
نیز ورشکســت شده بودند؛ بدون آنکه داراییهایشان فروخته شود .از
سوی دیگر ،توزیع درآمد ناشی از خصوصیسازیهای مذکور حاکی از
وجود عدم تعادل بود .مثال یکی از موارد خصوصیســازی ۷۵ ،درصد
از کل درآمد دولت را تشــکیل داده بود؛ در حالی که خصوصیسازی
شــانزده مورد دیگر ،تنها به ایجاد درآمدی برابر با یک درصد از تولید
ناخالص داخلی انجامیده بود .همچنین سهم درآمد خصوصیسازی از
تولید ناخالص داخلی در سالی مثل سال  ۱۹۹۰به سه درصد میرسید؛
در حالی که این رقم در بسیاری از سالهای دیگر حتی  0.15درصد از
تولید ناخالص داخلی دانمارک هم نمیشد.
JJبررسی موارد خصوصیسازی متوسط در دانمارک
سه مورد خصوصیسازی در دانمارک درست از میانه بخش سنتی
عمومی این کشــور انجام گرفت :اولی خصوصیســازی انستیتو بیمه
مقرری عمومی بود ،دومی خصوصیسازی فرودگاههای کپنهاگ بود و
سومی هم خصوصیسازی بانک پست دانمارک.
مــورد اول به نظام مقرری دانمارک بــرای کارمندان دولت مربوط
میشــد .این نظام شبیه سایر نظامهای مشابه در جهان عمل میکرد
و در سال  ۱۹۹۱به یک شرکت خصوصی به نام بالتیکا ایاس فروخته
شد .جریان عرضه این شرکت با دردسر خاصی همراه نبود و جنجالی
درست نشد.
مــورد دوم بــه اداره فرودگاههای کپنهاگ برمیگشــت .فرودگاه
کاستروپ در کپنهاگ بزرگترین فرودگاه بینالمللی عمده در دانمارک
بود و خطوط هوایی ساس نیز پروازهای زیادی را از آن انجام میداد .در
ســال  ،۱۹۹۰کاستروپ با فرودگاه کوچکتر روسکیلده ادغام شد و به
یک شــرکت دولتی بدل شد و  ۶۶درصد از سهام آن نیز در بازار سهام
کپنهاگ به سرمایهگذاران فروخته شد .علت اصلی فروش آن ،مالی بود و

شرکت انرژی دونگ که بخشی از سهامش را گلدمن ساکز خرید
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در نحوه مدیریت فرودگاهی آن تغییرات عمدهای پدید نیامد.
مورد ســوم بانک پست دانمارک بود که بخشی از سهام آن در سال
 ۱۹۹۵فروخته شد و بعد هم پست بانک (گیرو بانک) با بانک بیکوبن
ادغام شــد تا بانک بیجی را بسازد .بانک بیجی درنهایت به بخشی از
بزرگترین شرکت بانکداری در دانمارک  -یعنی بانک دانسکه -تبدیل
شد.
به موارد کوچکتری از خصوصیسازی در دانمارک نیز میتوان اشاره
کرد .یکی از آنها مورد خط آهن دانمارک (دیاسبی) و مورد دیگر نیز
شرکت اتوبوسرانی عمومی کومبوس بود که برای رقابت با شرکتهای
خصوصی اتوبوسرانی تشکیل شده بود.
یک مورد دیگر هم خصوصیســازی شــرکت پــردازش اطالعات
دیتاسنترالن بود که در بخش عمومی خدمات خود را ارائه میداد .این
شرکت نسبتا موفق عمل میکرد و در جریان خصوصیسازی به شرکت
آمریکایی سیاسســی فروخته شد که یکی از بزرگترین شرکتهای
پردازش دیتا در آمریکا به شمار میآمد.
JJمورد گرینلند
گرینلند یک سرزمین در داخل سرزمین دانمارک است و موقعیت
جغرافیایی آن باعث شــده که جمعیت زیادی هم نداشــته باشد .این
سرزمین از یک سیستم اقتصادی برخوردار بود که در چارچوبش ،بخش
عمومی باید مالک همه چیز میبود .تا اوایل دهه  ،۱۹۵۰گرینلند توسعه
نیافته بود و مردمان آن از طریق شکار و کشاورزی امرار معاش میکردند.
اما بعدا سیاستمداران دانمارکی تصمیم گرفتند که آن را با اختصاص
بودجههای خاصی تغییر دهند و نهادهایی در سطح نهادهای معمول
دانمارک در آنجا ایجاد کنند .این روند درنهایت به ســمتی پیش رفت
که اقتصاد عجیبی را برای گرینلند رقم زد .در آنجا تمام کسب و کارها
به شدت از دولت یارانه میگرفتند و یا اصال دولتی بودند .با این اوصاف،
تعجبی نداشت که موارد شکبرانگیزی از خصوصیسازی در گرینلند
بودن شــدید وضعیت شــرکتها در گرینلند
رخ داد .درواقع یارانهای ِ
به این معنی بود که هزینههای آنها باالســت و بنابراین فروش آنها هم
دردسرهای زیادی برای دولت درست کرد.
JJنتیجه :یک وضعیت تیپیکال غربی
آنچه که از اجرای خصوصیســازی در دانمارک برمیآید ،این است
که موج بینالمللی خصوصیســازی در دهههای  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰عمال
در اقتصــاد دانمارک هم نمود داشــت .برخی تصــور میکنند اوضاع
بودن آن حتما باید متفاوت
خصوصیسازی دانمارک به خاطر دولت رفاه ِ
باشــد اما شــواهد خاصی برای این تفاوت وجود ندارد .اگر سادهاش را
بخواهیم بگوییم ،در دانمارک چیز زیادی برای خصوصیســازی وجود
نداشــته و بنابراین ،ریسک و دردســر هم در این خصوص کمتر بوده
است .این شرایط ،علل تاریخی داشته و به ساختار مالکیت ،ارزشهای
منطبق با آن و نظر افکار عمومی در دانمارک وابسته بوده است .مسئله
درآمد دولت دانمارک از خصوصیسازی نیز در دهههای مختلف اهمیت
پیدا کرده چون درصد آن از تولید ناخالص داخلی به شــدت کم و زیاد
شــده است .با این وجود ،کاهش مســئولیتهای دولت پس از اجرای
خصوصیسازی باعث شده که عموم در دانمارک به خصوصیسازی روی
خوش نشــان بدهند .تامین هزینههای گسترش دولت رفاه و امکانات
عمومی هم علت دیگری بوده که انگیزهها برای خصوصیسازی در این
کشور را باال برده است.

 ...........................همسایههـا ...........................
[ این صفحهها به مرور وضعیت اقتصادی شرکای تجاری ایران در منطقه و فرصتهای سرمایهگذاری در آنها میپردازد] .
باال و پایین سرمایهگذاری در چین

سرمایهگذاری در ابرقدرت شرق
آیا ورود به بازار چین برای خارجیها به صرفه است؟

کاوه شجاعی

1

چین را بهتر بشناسیم

برای توصیف چین میتوان صفتهای زیادی به کار
دبیر بخش همسایهها
گرفت :دومین غول اقتصاد جهان ،پرجمعیتترین کشور
جهان ،یکی از بزرگترین کشورهای جهان ،ابرقدرت جدید اقتصادی و غیره .چین یکی
از اولین تمدنهای بشری هم هست؛ تمدنی که در دلتای حاصلخیز رود زرد در منطقه
دشت شمالی چین شکل گرفت .از آن زمان و طی قرون پیاپی ،تمدن چین با سلسلههای
مختلف پیش آمد و سرزمین چین نیز بارها گسترش یافت ،چندپاره شد و دوباره اتحاد
یافت .چین به دلیل مســاحت بزرگش ،جغرافیای پیچیدهای دارد .این کشور هم بیابان
گوبی و تاکالماکان را در شمال دارد و هم جنگلهای نیمهاستوایی را در جنوب .بخشهای
مختلفی از کوههای هیمالیا ،پامیر ،قراقروم و تیانشان از آن میگذرد و رودهای مهمی
مثل یانگتســه و رود زرد در معاش و اقتصاد در این کشــور نقش بازی میکنند .چین
همچنین از سمت اقیانوس آرام و دریاهای مختلف به تجارت گسترده میپردازد .یکی از
راههای زمینی مهم از چین به سمت خارج هم همواره استپهای اوراسیا بوده که زمانی
جزو جاده ابریشم بودند و حاال به سمت قزاقستان میروند .چین با چهارده کشور ویتنام،

الئوس ،میانمار ،هند ،بوتان ،نپال ،افغانستان ،پاکستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان ،قزاقستان،
روسیه ،مغولستان و کره شمالی مرز زمینی و با کره جنوبی ،ژاپن و فیلیپین مرز آبی دارد.
JJتاریخ چین
اولین امپراتوری چین در قرن ســوم قبل از میالد تشکیل شد و سلسله هان نیز که
در دویســت سال قبل تا دویست ســال بعد از میالد در چین حکم میراندند ،برخی از
پیشرفتهترین تکنولوژیها را در زمان باستان ارائه دادند که از جمله آنها میتوان به ساختن
کاغذ و قطبنما و نیز پیشــرفتها در حوزه کشاورزی و پزشــکی اشاره کرد .در قرون
بعد ،نفوذ چین در آسیا افزایش پیدا کرد چون مسئله تجارت اهمیت زیادی پیدا کرد و
بازرگانان از طریق جاده ابریشم از سرزمینهای دوری مثل بینالنهرین و شاخ آفریقا خود
را به آنجا میرساندند .همزمان ،سلسلههای مختلف در چین بر سر کار میآمدند که روی
حفظ اراضی ،مقابله با مهاجمان و گسترش تجارت متمرکز بودند .حکمرانی سلسلهها در
چین در سال  ۱۹۱۲و با انقالب شینهای به پایان رسید و در چین جمهوری تشکیل شد.
در دهههای بعد ،جنگ داخلی در چین رخ داد و در سال  ۱۹۴۹حزب کمونیست چین
به قدرت رسید که جمهوری خلق چین و نظام تکحزبی را در این سرزمین ایجاد کرد.

همسایهها
JJاقتصاد چین در گذر زمان
در دورانی طوالنی طی دوهزار ســال اخیر ،سرزمین چین دارای بزرگترین اقتصاد
در جهان بوده؛ هرچند که این مســئله دچار فراز و فرودهای زیادی بوده اســت .یکی از
مهمترین تحوالت چین در عصر مدرن ،معرفی اصالحات اقتصادی در سال  ۱۹۷۸بود که
طی دهههای بعدی باعث شد اقتصاد چین با سرعت اعجابآوری رشد کند و رشد ساالنه
آن به باالی شش درصد هم برسد .این اصالحات باعث ایجاد تنوع در اقتصاد چین شد و
آن را دوباره به بازیگر مهمی در عرصه تجارت جهانی بدل کرد .چین بر این اساس روی
سرمایهگذاریهای خارجی و رشد مبتنی بر صادرات متمرکز شد.
ایــن در حالی بود که در دهههای پیش از این اصالحات ،چین دارای اقتصادی کامال
برنامهریزیشــده بود .در فاصله سالهای  ۱۹۴۹تا  ،۱۹۷۸جمهوری خلق چین با روش
اتحاد شوروی به برنامهریزی برای اقتصاد مشغول بود .در این دوران ،دولت سهم بزرگی از
بازده اقتصادی کشور را مدیریت میکرد ،اهداف تولید را تعیین میکرد ،منابع را اختصاص
میداد و قیمتها را تعیین میکرد .تا سال  ،۱۹۷۸تقریبا سهچهارم از بازده صنعتی کشور
توسط شرکتهای در کنترل دولت و بر اساس اهداف صنعتی دولت تولید میشد .در این
دوران هیچ شرکت خصوصی یا سرمایهگذار خارجی در چین وجود نداشت .همچنین از
آنجا که حضور گســترده دولت به معنی کاهش رقابت و سوددهی بود ،اقتصاد چین در
معرض رکود و ناکارآمدی قرار داشت و به تبع آن ،استاندارد زندگی مردم نیز نمیتوانست
باال برود.
تنها پس از مرگ مائو بود که به تدریج چین تحت نظام تکحزبی تالش کرد به سمت
اقتصاد بازار آزاد حرکت کند و تجارت خارجی را در اولویت قرار دهد .در همین چارچوب،
شرکتهای دولتی ناکارآمد تحت اصالح قرار گرفتند و شرکتهایی که سوددهی نداشتند
هم تعطیل شدند که البته بیکاری گستردهای را نیز به همراه داشت .دولت چین در عین
حال برای تامین اهداف خود شــروع به ایجاد مناطق آزاد اقتصادی کرد و سیاستهای
جدید برای غیرمرکزیکردن تصمیمگیریها در بخشهای مختلف اقتصادی را در پیش
گرفت.
اصالحات اقتصادی چین چنان نتایج خوبی در عرصه رشد اقتصادی این کشور به جا
گذاشــت که در میانه دهه  ،۱۹۸۰دولت مناطق و شهرهای جدیدی را نیز برای اعمال
اصالحات بازار آزاد و ارائه مشوقهای مالیاتی و تجاری در نظر گرفت تا سرمایهگذاریهای
خارجی بیشتری را نیز جذب کند و در این راه موفق هم شد و تولید ناخالص داخلی چین
به تدریج رو به افزایش گذاشت.
دولت چین همچنان در عرصههایی مثل تولید انرژی و صنایع سنگین حضوری بسیار
پررنگ دارد اما شرکتهای خصوصی در بســیاری از حوزههای دیگر در چین مشغول
فعالیت هســتند و البته برخی از آنها با حزب کمونیســت چین ارتباط دارند .بهرهوری
باال ،کمبودن هزینه نیروی کار و داشــتن زیرساختهای خوب باعث شده که چین در
عرصه تولید در جهان به خوبی ظاهر شود .با این وجود ،اقتصاد چین از جنبههای زیادی

ناکارآمدی هم دارد و به شــدت به واردات انرژی نیز وابسته است .استفاده از انرژیهای
ناپاک مثل زغالسنگ از جمله انتقاداتی بوده که علیه چین مطرح شده است.
یکی از حوزههایی که اقتصاد چین در آن قوی ظاهر شده ،تجارت الکترونیک است که
به خصوص از سال  ۲۰۰۹به بعد و با توسعه شرکتهایی مثل علیبابا و تنسنت پا گرفت
و با ویچت ادامه یافت و حاال جزئی جداییناپذیر از زندگی معاصر در چین و بخشهایی
دیگر از جهان به شمار میآید .چین از لحاظ رقابتپذیری نیز در رده باالیی در جهان قرار
دارد و این مسئله به خصوص در حوزههای فناوری اطالعات و مخابرات خودش را نشان
داده .اما چین در عرصه توسعه بهرهوری بازار کار ،تقویت نهادها و باز بودن بازار در مقایسه
با اقتصادهای پیشرفته دنیا عقبتر است.
مســئله دیگری که در اقتصاد چین در یک دهه اخیر با قدرت دنبال شــده ،تالش
برای تغییر واحد پول معامالت بینالمللی از دالر آمریکا به رنمینبی بوده .این مسئله به
خصوص بعد از بحران مالی ســال  ۲۰۰۸مورد توجه قرار گرفت و در ماههای اخیر و در
مواجهه با جنگ تعرفههای ترامپ اهمیت بیشتری پیدا کرده است .از جمله کارهایی که
چین برای تحقق این هدف انجام داده ،ایجاد بازار اوراق بهادار دیمسوم و افزایش معامالتی
که با رنمینبی انجام میشوند بوده است .عقد معاهدات تجاری دوجانبه با کشورهایی که
حاضر به انجام معامله با واحد پول محلی باشند  -از جمله روسیه -نیز در همین راستا
انجام شده است.
چین بیش از  ۱۶۰شهر با جمعیت باالی یک میلیون نفر دارد و ابرشهرهای چین در
سالهای اخیر با جمعیت باالی ده میلیون نفر شامل پکن ،شانگهای ،گوانگجو ،شنزن،
چونگکینگ ،تیانجین و ووهان میشــوند .شــهرهای مختلفی نیز در چین در دست
ســاخت است و پیشبینی شده تعداد شــهرهایی که تا سال  ۲۰۲۵باالی یک میلیون
جمعیت دارند به  ۲۲۱شهر خواهد رسید.
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آیا تجارت با چین دشوار است؟

در آخرین رتبهبندی بانک جهانی ،چین به لحاظ آسانی بازرگانی و راهاندازی کسب و
کار در رده  ۴۶از  ۱۹۰قرار دارد .این یعنی چین کشور مناسبی برای سرمایهگذاری است.
رتبه چین در حوزههای متفاوت مربوط به آسانی کسبوکار در میان ۱۹۰کشور جهان
۲۸

راهانداختن کسب و کار

۲۷

ثبت ملک

۱۴

گرفتن مجوز برق

۶

اجرایی کردن قراردادها

۱۲۱

گرفتن مجوز ساخت

۶۵

بازرگانی با خارج از مرزها

۶۴

حمایت از سرمایهگذاران اقلیت

۶۱

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

۱۱۴

پرداخت مالیات

۷۳

گرفتن وام

3

فرصتهای سرمایهگذاری در چین

JJدر کدام حوزهها سرمایهگذاری کنیم؟
در چین هم میتوانید سرمایهگذاری سنگین انجام دهید هم کسب و کار کوچک راه
بیندازید.
JJسرمایهگذاری سنگین
ت بازرگانی آمریکا در گزارشــی در مورد چین نوشــته :به طور کلی شرکتهای
وزار 
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اصالحات اقتصادی چین چنان نتایج خوبی در عرصه رشد اقتصادی این کشور به جا گذاشت که در میانه دهه  ،۱۹۸۰دولت مناطق و شهرهای جدیدی را نیز برای
اعمال اصالحات بازار آزاد و ارائه مشوقهای مالیاتی و تجاری در نظر گرفت تا سرمایهگذاریهای خارجی بیشتری را نیز جذب کند و در این راه موفق هم شد و
تولید ناخالص داخلی چین به تدریج رو به افزایش گذاشت.

خارجی باید حواسشــان باشد که در طول سالهای آینده بهترین فرصتهای بازار چین
را طبقه متوســط رو به رشد این کشــور به وجود میآورد .شرکتها در صنایع مرتبط با
مصرفکنندگان و همچنین بخش خدمات شرکتهایی هستند که در طول این سالها
بیشترین رشد را تجربه خواهند کرد اما شرکتهای صنعتی و شرکتهایی که روی مواد
اولیه متمرکزند دورنمای رشد پایینتری خواهند داشت .در حوزههای خدمات و تولید برای
مصرفکنندگان طبقه متوسط به خصوص بخش تجارت الکترونیک رشدی انفجاری خواهد
داشت .روند شهریشدن جامعه چین همچنان با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد و حمایت
دولت از پروژههای زیرساختی باعث میشود شرکتهای صنعتی و صنایع مربوط به منابع
اولیه هم اوضاع بدی نداشــته باشند .شرکتهایی که کاال و خدمات مربوط به انرژیهای
پاک را عرضه میکنند از مواضع جدید دولت چین در حوزه محیطزیســت سود خواهند
برد .به طور کلی در این پنج بخش شــاهد ســرمایهگذاری باال و رشد خوبی خواهیم بود:
 -۱هواپیمایی -۲ ،آموزش -۳ ،انرژی و محیطزیست -۴ ،تجهیزات پزشکی و  -۵توریسم.
JJکسبوکار کوچک
 -۱صادرات و واردات :چین بزرگترین صادرکننده و واردکننده دنیا به حســاب میآید
و کسبوکارهای کوچکی که روی صادرات و واردات تمرکز دارند عموما در چین نتیجه
یگیرند.
خوبیم 
 -۲راهانداختن موسسه آموزشی خصوصی :اینجا به خصوص میتوانید مرکز آموزش
زبان انگلیســی راه بیندازید که در چین بسیار خواهان دارد .در این مرکز هم میتوانید
به بچهها درس بدهید هم برای بزرگساالن به خصوص تجار کالس مخصوص انگلیسی
برای کسبوکار تشکیل دهید .اگر انگلیسیتان خوب است یا میتوانید فرد انگلیسیزبانی
را استخدام کنید با سرمایه اندکی میتوانید موسسه آموزشیتان را در چین راه بیندازید.
 -۳فروش محصوالت مربوط به سالمت :با افزایش شمار طبقه متوسط در چین ،مردم این
کشور روز به روز بیشتر نسبت به وضعیت سالمت خود حساس میشوند و حاال فرصت
خوبی برای راهانداختن مرکز فروش محصوالت گیاهی و مکملهای دارویی است .شما
میتوانید کمکم به سمت فروش محصوالت مراقبت از پوست حرکت کنید که به شدت
نهفقط در چین که در سراسر دنیا محبوبیت دارند.
 -۴شرکت دارویی :صنعت دارو یکی از صنایع بسیار پرسود در چین است .گرفتن مجوز
این شرکت آسان نیست اما فراموش نکنید که با مواد اولیه ارزان و نیروی کار ارزان در چین
این کسبوکار سود سرشاری نصیبتان خواهد کرد .درست است که عموما شرکتهای
دارویی شــرکتهای بزرگ هستند اما شرکتهایی هم وجود دارند که عامدانه کوچک
میمانند و ریســک کمتری را به جان میخرند .یک حوزه دیگر هم راهانداختن شرکت
تولید لوازم آرایشی و بهداشتی مربوط به پوست است که در چین به شدت خواهان دارد.
 -۵فروشــگاه آنالین :چین تکنولوژیهای پیشرفته و فضای مناسب برای راه انداختن
فروشــگاه آنالین را داراســت و اگر در چین زندگی میکنید و در حوزه اینترنت خود را
متخصص میدانید ،میتوانید فروشگاه آنالین یا پلتفرم داد و ستد آنالین راه بیندازید.
خوبی چنین کســب و کاری این است که نیاز نیست تمام محصوالت را در انبار داشته
باشــید و میتوانید با تولیدکنندگان به تفاهم برســید و محصوالت یا خدماتشان را در
سایتتان لیست کنید.
 -۶فروش موبایل و لوازم جانبی :در چین به راحتی میتوانید موبایل و لوازم جانبی ارزان
را از تولیدکننده بخرید و با سود باالتری بفروشید .بهترین راه برای سودآوری پیدا کردن
شریک خارج از خاک چین است تا بتوانید محصوالت را به قیمت بهتری بفروشید .فروش
باتری ،شــارژر ،کارت حافظه ،پاور بانک و کاور گوشی هم به خاطر فوق ارزان بودن این
کاالها در چین بسیار سودآور است.
 -۷تولید کیف و کفش :کیف و کفش چینی به خاطر قیمت مناسبشان به خصوص در
کشورهای در حال توسعه به شدت خواهان دارند .اگر سرمایه الزم را دارید میتوانید به
راهانداختن تولیدی این محصوالت در چین فکر کنید.
 -۸شرکت ترابری :حمل و نقل کاال در چین هیچوقت دچار رکود نمیشود و سود باالیی
هم دارد.

شی جینپینگ ،رئیسجمهور چین

4

چالشهای سرمایهگذاری در چین

5

استراتژی ورود به بازار چین

چین کشــور آسانی برای سرمایهگذاری نیست .در طول سالهای اخیر سرعت رشد
کشور پایین آمده و هزینه انجام کسبوکار باال رفته است .طبق نظرسنجی از اعضای اتاق
بازرگانی آمریکا در چین ۸۱ ،درصد این تجار بر این باورند که کمتر از گذشته در چین
به آنها روی خوش نشــان داده میشود .راهانداختن کسبوکار در چین پروسه زمانبری
است .طبق برآورد بانک جهانی ،برای راهانداختن کسبوکار باید  ۱۱مرحله را طی کنید
که به طور میانگین بیش از یک ماه طول میکشد .با اینکه دولت چین به طور جدی در
تالش است که بوروکراسی اداری را کاهش دهد شرکتهای خارجی از روندهای اداری -به
خصوص در حوزه ثبت شرکت و گرفتن پروانه  -مینالند.
چین به طور کلی از شــرکتها و صنایع چینی حمایت میکند و محدودیتهایی را
بر کاالهای وارداتی و شــرکتهای خارجی ارائهدهنده خدمات اعمال میکند .به عالوه
گاهی اوقات مقامات مســئول تنها به شرطی به شرکت خارجی پروانه کار میدهند که
تکنولوژیاش را به چین انتقال و روند تحقیق و توسعهاش را در چین انجام دهد.
شرکتهای خارجی مانند گذشته چین را کشور سودآوری میدانند اما میزان این سود
به خاطر افزایش رقابت ،باال رفتن هزینهها و سختتر شدن نظارت دولت بر بازار در حال
پایین آمدن است.

هزینهها

چین بازار بسیار بزرگی است و بهتر است برای ورود به این کشور یک کارگزار چینی
اســتخدام کنید .پیدا کردن شریک مناســب محلی هم ایده خوبی است .اصوال توزیع
محصولتان را هم باید به شــرکتی چینی بسپارید که هم ارتباطات قوی دارد هم کشور
را بهتر از شما میشناسد .برای آنکه بخواهید در چین شرکتی راه بیندازید چندین راه
پیش روی شماست :یا آنکه یک شرکت کامال متعلق به شخص خارجی راه بیندازید ،یا با
چینیها شریک شوید ،یا دفتر نمایندگی بزنید .هرکدام از اینها مزایا و معایبی دارند .قبل
از انتخاب هرکدام از این راهها باید با وکالیی که تجربه کار در چین دارند مذاکره کنید.

6

تراز تجاری چین

در سال  ۲۰۱۶چین مازاد تراز تجاری  ۱تریلیون دالری داشته است (یعنی صادرات
خالص آنها بسیار باالتر از وارداتشان بوده) .همانطور که در نمودار میبینید تراز تجاری
چین در طول دو دهه اخیر همیشه مثبت بوده ،اگرچه رقم این مازاد با امروز قابل مقایسه
نیست و میزان آن در سال  ۱۹۹۵حدود  ۷۹.۸میلیارد دالر بوده است.
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همسایهها

۸

شرکای تجاریچین

(به ترتیب ارزش صادرات /واردات به دالر)

واردکنندهها
در سال  ۲۰۱۷کشــورهای آمریکا ،هنگکنگ ،ژاپن و کرهجنوبی مقصد بخش عمده
صادرات چین بودهاند:

7

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

چین بزرگترین صادرکننده دنیاست .آنها در سال  ۲۰۱۷حدود  ۲.۲۶۳تریلیون دالر
کاال به سراسر دنیا صادر کردند.
مهمترین صادرات چین در سال ( ۲۰۱۷به ترتیب ارزش به دالر)

۲

گکنگ
هن 

 ۱۲.۳درصد ( ۲۷۹.۲میلیارد دالر)

۳

ژاپن

 ۶.۱درصد ( ۱۳۷.۳میلیارد دالر)

۴

کر هجنوبی

 ۴.۵درصد ( ۱۰۲.۷میلیارد دالر)

۵

ویتنام

 ۳.۲درصد ( ۷۱.۶میلیارد دالر)

۶

آلمان

 ۳.۱درصد ( ۷۱.۱میلیارد دالر)

۷

هند

 ۳درصد ( ۶۸میلیارد دالر)

 ۵۹۹میلیارد دالر ( ۲۶.۴درصد کل صادرات)

۸

هلند

 ۳درصد ( ۶۷.۱میلیارد دالر)

۹

انگلیس

 ۲.۵درصد ( ۵۶.۷میلیارد دالر)

۱۰

سنگاپور

 ۲درصد ( ۴۵میلیارد دالر)

۱

ماشینآالت و تجهیزات الکتریکی

۲

تجهیزات کامپیوتری

 ۳۸۲.۹میلیارد دالر ( ۱۶.۹درصد)

۳

اسباب خانه ،خانههای پیشساخته

 ۸۹.۹میلیارد دالر ( ۴درصد)

۴

پوشاک و اکسسوریز غیربافتنی

 ۷۳.۶میلیارد دالر ( ۳.۲درصد)

۵

پوشاک بافتنی ،اکسسوریز

 ۷۲میلیارد دالر ( ۳.۲درصد)

۶

تجهیزات پزشکی

 ۷۰.۶میلیارد دالر ( ۳.۱درصد)

۷

پالستیک و مواد پالستیکی

 ۷۰.۶میلیارد دالر ( ۳.۱درصد)

۸

وسایل نقلیه

 ۶۷.۴میلیارد دالر ( ۳درصد)

۹

آهن و فوالد

 ۵۷.۳میلیارد دالر ( ۲.۵درصد)

۱۰

اسباببازی

 ۵۵.۳میلیارد دالر ( ۲.۴درصد)

مهمترین واردات چین در سال ۲۰۱۷
چین در ســال  ۲۰۱۷حدود  ۱.۸۴۱تریلیون دالر کاال از سراســر دنیا وارد کرد .میزان
واردات چین در سال  ۲۰۱۷نسبت به سال  ۲۰۱۳حدود  ۵.۶درصد کاهش نشان میدهد
اما در مقایسه با سال  ۲۰۱۶شاهد افزایش  ۱۵.۹درصدی هستیم .این فهرست کاالهایی
است که بیشترین کسری تراز تجاری را به چین 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

 ۲۱۲.۱میلیارد دالر کسری تراز تجاری (۴۱.۷
درصد افزایش از )۲۰۱۶

۲

سنگ معدن ،خاکستر

 ۱۲۴.۷میلیارد دالر کسری ( ۳۲.۳درصد افزایش)

۳

دان ههای روغنی

 ۴۱.۹میلیارد دالر کسری ( ۱۷.۵درصد افزایش)

۴

مس

 ۳۴.۷میلیارد دالر کسری ( ۲۶.۴درصد افزایش)

۵

تجهیزات پزشکی

 ۲۶.۸میلیارد دالر کسری ( ۶.۲درصد افزایش)

۶

هواپیما ،فضاپیما

 ۲۲.۵میلیارد دالر کسری ( ۱۵.۸درصد افزایش)

۷

پالپ چوب

 ۲۱.۱میلیارد دالر کسری ( ۲۳.۱درصد افزایش)

۸

دارو

 ۱۷.۹میلیارد دالر کسری ( ۳۰درصد افزایش)

۹

وسایل نقلیه

 ۱۱.۹میلیارد دالر کسری ( ۴.۵درصد افزایش)

۱۰

چوب

 ۹.۷میلیارد دالر کسری ( ۵۹.۷درصد افزایش)
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۱

آمریکا

 ۱۹درصد کل صادرات چین ( ۴۳۰.۳میلیارد دالر)
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صادرکنندهها
در سال  ۲۰۱۷کشورهای تایوان ،کرهجنوبی ،استرالیا و سوئیس بیشترین کسری تراز
تجاری را به چین وارد کردند  -یعنی صادراتشان به چین بسیار بیشتر از واردات آنها
از این کشور بوده است.
۱

تایوان

کسری تراز تجاری  ۱۱۰.۹میلیارد دالری برای چین

۲

کر هجنوبی

کسری  ۷۴.۷میلیارد دالری

۳

استرالیا

کسری  ۵۳.۱میلیارد دالری

۴

سوئیس

کسری  ۲۹.۸میلیارد دالری

۵

برزیل

کسری  ۲۹.۴میلیارد دالری

۶

ژاپن

کسری  ۲۸.۱میلیارد دالری

۷

آلمان

کسری  ۲۵.۷میلیارد دالری

۸

آنگوال

کسری  ۱۸.۱میلیارد دالری

۹

عربستان

کسری  ۱۳.۴میلیارد دالری

۱۰

مالزی

کسری  ۱۲میلیارد دالری

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

عکسها :رضا معطریان

گزارش «آيندهنگر» از حالوروز صنعت مرغداري

يه مرغ دارم روزي...

«يه مرغ دارم روزي يكي تخم ميذاره /.چرا يكي؟ /پس چند
تا؟ /سهتا /.چرا سهتا؟ /پس چندتا؟ ».../برخالف قصه اين بازي
ولی خلیلی
كودكانه ،در يك مرغداري خبري از مرغاني نيست كه روزي
دبیر بخش کارخانه
های بزرگ تهران به
چند تخم بگذارند .مدير يكي از مرغداري 
های من روزي يك تخم هم بگذارند از آنها تشكر میكنم!» او كه از
شــوخي میگويد« :اگر مرغ 
جواني وارد شــغل مرغداري شده و حاال بيش از دو دهه است به اين كار مشغول است ،میگويد:
«در واقعیت يك مرغداري نه خبري از مرغ تخمطال هســت كه اگر بود من خودم يكي از آنها را
میخريدم ،و نه خبري از مرغهايي كه با هر بار روشن و تاريك شدن فضا تخم جديدي بگذارند .ما
وقتي يك مرغ تخمگذار حدودا سه ماهه است آن را میخريم و بعد از اينكه دو ماه به آن دانه داديم
تازه به مرحله بلوغ و تخمگذاري میرسد و خيلي هنر كند تنها روزي يك تخم میگذارد؛ تازه اگر
هيچ مشكلي پيش نيايد ،نه استرس بگيرد و تو لك برود و نه خداي نكرده بيماريای مانند آنفلوانزا
بگيرد كه ديگر حساب خودش و همه سرمايه ما با کرامالکاتبین است ».او در پاسخ به اين سوال
ديرينه فالسفه كه «اول مرغ بوده يا تخممرغ؟» با خنده میگويد« :تخممرغ» .

کمی از مرکز منطقه صفادشت در نزدیکی مالرد که فاصله میگیرید و چند جاده خاکی را پشت
سر میگذارید و پیچ و تاب میخورید از دور سولههایی با چند سیلو نمایان میشود ،اینجا یکی از
مرغداریهای صنعتی بزرگ اطراف پایتخت با ظرفیت نگهداری  350هزار مرغ تخمگذار (درحال
حاضر حدود  200هزار مرغ در آن نگهداری میشود) است که بخشی از تخم مرغ روزانه تهرانیها

و شهرســتانهای اطراف را تامین میکند .در این مجموعه که تنها به پرورش مرغهای تخمگذار
اختصاص دارد روزانه  800کارتن (در هر کارتن  6شانه با  30تخم مرغ قرار دارد) یعنی  144هزار
تخم مرغ و در سال به صورت میانگین بیش از  52میلیون تخم مرغ تولید میشود؛ البته اگر همه
چیز به صورت عادی پیش برود و ابر و باد و مه و خورشید فلک دست به دست هم بدهند و هیچ
بیماری به مرغداری نیفتد.
صدای باد با زوزه سگهای نگهبان داخل مرغداری که به دلیل حضور غریبهها حساس شدهاند،
ترکیب شده و سکوت فضای نسبتا سرسبز مجموعه را برهم زده است؛ نکته جالب این است که در
فضا تنها صدایی که اصال به گوش نمیرسد؛ «قدقد» هزاران مرغی است که اینجا نگهداری میشوند.
از پشت نردههای ورودی چیزی که توجهها را به خود جلب میکند ،چاله آبی است که درست بعد
از در قرار گرفته و در نگاه اول تصور میکنید با آب آخرین باران پر شده است اما فلسفه وجودی
این چاله به تمیز و ضدعفونی شدن الستیک ماشینهایی بازمیگردد که داخل مجموعه میشوند.
در یک مرغداری به قول یکی از مرغداران بزرگ کشور ناموسیترین چیز «رعایت مسائل بهداشتی»
اســت که همه چیز به آن وابســته است زیرا جان مرغها و سرمایه مرغدار را تضمین میکند .هر
ماشینی که بخواهد وارد مجموعه شود اول باید داخل این چاله که عمق چندانی هم ندارد بشود
و بعد زیر اتاقکی کوچک قرار گیرد و با گازی مخصوص اســتریل شود و پس از آن مجوز ورود به
مجموعه را پیدا خواهد کرد؛ سختگیریای که البته تنها شامل وسایل نقلیه نمیشود و دامن همه
افرادی را که به مرغداری پا میگذارند میگیرد ،حتی صاحب مجموعه.
برای ورود به مرغداری باید از اتاق نگهبانی عبور کنید و همینجاست که چند دقیقهای انتظار

کارخانه
میکشید تا استریل شوید؛ این موضوع شاید در تمام مرغداریها رعایت نشود ولی میتواند نقش
مهمی در حفظ سالمت مرغها داشته باشد .با ورود به اتاقک جلوی در ،نگهبان شما را به نشستن
روی صندلی دعوت میکند و در گوشهای از اتاق دکمهای را که روی دستگاه خاصی جای گرفته
فشار میدهد و میگوید چند لحظه صبر کنید تا پاک پاک شوید .دستگاه که صدای نسبتا بلندی
هم دارد ،گاز مخصوصی تولید و در فضا متصاعد میکند که به استریل و پاک کردن لباسها و بدن
شما از هرگونه میکروب و آالیندهای که ممکن است با خود به داخل مجموعه حمل کنید و جان
مرغها را به خطر بیندازد ،منجر میشود .البته برای ورود به سالنهای مرغداری باید لباس مخصوص
سفیدرنگی هم بپوشید .بعد از خاموش شدن دستگاه ،نگهبان د ِر ورودی به حیاط مجموعه را باز
میکند و مجوز ورود شما صادر میشود.
JJاز سیر تا ذرت
هر مرغداری (مخصوصا مرغ تخمگذار) از دو بخش اصلی تشــکیل شــده است؛ سولهها و یا
سالنهای نگهداری مرغها و سیلوهای خوراک یا دانه که زنده بودن مرغ به پر بودن آنها بسته است،
سیلوهای ذخیره و آسیابهای کنار آن تامین غذای روزانه مرغها را برعهده دارند؛ موضوعی که در
مجموعههای صنعتی و تخصصی با هزاران قطعه مرغ از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است .به
قول صاحب این مجموعه به مرغها نمیتوان گفت که خوراک و دانه در بازار نیست و یا کامیوندارها
اعتصاب کردهاند و بار از جنوب نیامده است؛ «هر جور شده باید خوراک تامین شود حتی شده از
زیر سنگ زیرا معموال سولههای ذخیره خوراک تنها میتوانند کفاف چند روز مصرف هر مرغداری
را بدهند .مصرف خوراک در مجموعههای بزرگ بسیار باال است ».او همچنین میگوید« :اگر فقط
چند روز به مرغها خوراک نرسد اوال تعداد زیادی از آنها میمیرند و ثانیا سیکل تخمگذاری آنها
به کلی تغییر میکند و هردوی اینها برای یک مجموعه یعنی زیان بسیار زیاد».
هــر مرغ به صورت میانگین روزانه بین  110تــا  120گرم خوراک مصرف میکند و معموال
مهمترین ترکیب غذایی آنها از ذرت ،سویا و انواع کنسانترهها که با ترکیب ویتامینها و ریزمغذیها
تهیه شده ،تامین میشود .ترکیب غذای مرغ روی محصول تخممرغی که تولید میکند اثرات بسیار
زیادی دارد و به همین علت هم هرچقدر فرمول خوراک با استفاده از مواد باکیفیتتر و ویتامینها
و ...تهیه شود ،تخم مرغ بهتری تولید میشود.
کامیونهای بار خوراک که معموال از بندرعباس انواع ذرت و ســویای وارداتی و ...را به داخل
مرغداری حمل میکنند با استریل شدن مجوز ورود میگیرند و به بخش شرقی مجموعه که سیلوی
نگهداری خوراک در آن قرار گرفته میروند تا با رفتن روی باسکول و وزنکشی ،بار خود را داخل
چالهای که در کنار سیلوها قرار گرفته ،تخلیه کنند .در کنار سیلوهای ذخیرهسازی ،بخش آسیابها
قرار گرفته است ،جایی که در اصل نقش آشپزخانه مرغداری را برعهده دارد و خوراک روزانه مرغها
اینجا تهیه میشود .در این بخش از مجموعه دو کار صورت میگیرد :یکی خرد کردن انواع دانهها
به اندازهای که برای مرغها قابل خوردن و هضم باشد و دوم ترکیب کردن آنها به نسبتهای در
نظر گرفتهشــده .با ورود به این بخش غبار زیادی از دانههای ذرت و سویای خردشده که در فضا

در کنار سیلوهای ذخیرهسازی ،بخش آسیابها قرار گرفته است ،جایی که در اصل نقش
آشپزخانه مرغداری را برعهده دارد و خوراک روزانه مرغها اینجا تهیه میشود.
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در داخل سالن و در  5راهرو دوردیفه قفسهها روی سطحی فلزی چیده شدهاند و به گفته
یکی از مدیران مجموعه محل زندگی حدود  80هزار مرغ تخمگذار هستند.

به رقص درآمدهاند و زیر نور خورشــید بیرونآمده از گوشه سوله نمایان هستند ،توجهها را جلب
میکند .اما در بخش آسیابهای این مجموعه ،نکته جالب دیگری هم وجود دارد که اول بوی آن
را حس میکنید و بعد با کمی دقت تصویرش را هم میبییند؛ جعبههای سیر .با دیدن جعبههای
چیده شده سیر روی هم شاید در لحظه به ذهنتان این سوال خطور کند که «تا حاال حس کردید
دهان مرغ بوی ســیر بدهد؟» و هنوز پاسخی برای آن پیدا نکردهاید که یکی از مدیران مجموعه
میگوید ما در ترکیب غذای مرغها باتوجه به اینکه در فصل سرما قرار داریم و خطر ابتال به بیماریها
بیشتر میشود از کمی سیر استفاده میکنیم ،چون هم آنتی بیوتیک طبیعی دارد و هم سرشار از
ویتامینها و ریزمغذیهای مفید است.
آسیابها که در گوشهای از سوله قرار گرفتهاند با سر و صدای زیاد مشغول خرد و ترکیب کردن
خوراک مرغها هستند و کارگرانی هم که در کنار آنها قرار گرفتهاند خوراک تولیدشده را داخل
گونیهای مخصوصی میریزند تا در زمان الزم از طریق لولهها که در همین مجموعه قرار گرفته و
تا سالنهای نگهداری مرغها کشیده شده ،منتقل کنند .یکی از مدیران مجموعه میگوید در این
مرغداری روزانه  20تن خوراک مصرف میشود و این به معنی آن است که آشپزخانه این مجموعه
یعنی آسیابها و کارگرانش باید از صبح تا شب مشغول به کار باشند .فقط برای لحظهای تصور کنید
که  200کیسه  100کیلوگرمی برنج یا آرد در گوشهای انبار شده باشد ،چه حجم زیادی را اشغال
میکند ،این تصویر میزان مصرف تنها یک روز خوراک این مرغداری است آن هم در شرایطی که
بازار بیثبات است و قیمتها دائم افزایش پیدا میکند .یکی از مدیران مجموعه میگوید شما فقط
فکر کنید که نسبت به روز قبل قیمت ذرت و سویا تنها  50تومان افزایش پیدا کند ،این یعنی یک
میلیون تومان به هزینه مجموعه ما افزوده میشود و حاال تصور کنید که ما ذرت را سال گذشته
 400تومان خریداری میکردیم و حاال قیمت آن به  1140تومان رسیده و یا کنسانتره که قیمتش
 4هزار تومان بود در مقطعی به  10هزار تومان هم رسید و حاال  8500تومان به فروش میرسد؛
خب همه اینها هزینه است و به بیثباتی مجموعه دامن میزند».
JJزندگي ماشيني مرغها در قفس
در بخــش باالیی حیاط بزرگ مجموعه حدود  10ســوله به ردیف کنار هم قرار گرفتهاند که
تعدادی از آنها سالنهای نگهداری مرغهای تخمگذار هستند و هرکدام حدود  100متر طول و 15
متر عرض دارند ،سالنهایی که با قرار گرفتن در کنار آن هم حتی صدایی از مرغها شنیده نمیشود
تاجایی که تصور میکنید مرغها خواب هستند .اما نه ،اتفاقا کامال بیدارند و مشغول خوردن غذا.
قبل از ورود به سالنهای اصلی نگهداری مرغها شاید تصویری که در ذهنتان دارید ،فضای بسیار
بزرگی است که هزاران مرغ در آن رها شدهاند و روی زمین چرخ میخورند و هر از چندی به دانهها
و ظرفهای آبی که در فضا برای آنها گذاشته شده ،نوک میزنند .اما این تصویر را با ورود به سالن
یک مرغداری صنعتی باید کامال عوض کنید؛ چیزی که در این مجموعه میبینید نگهداری مرغها نه
روی زمین بلکه روی هوا و داخل قفسههایی مرتب کنار هم است که همگی روی صفحه بزرگ فلزی
شیبدار قرار گرفتهاند که طولی تقریبا برابر کل سالن دارد .در داخل سالن و در  5راهرو دوردیفه
قفسهها روی همان سطح فلزی چیده شدهاند و به گفته یکی از مدیران مجموعه محل زندگی حدود

هر مرغ به صورت میانگین روزانه بین  110تا  120گرم خوراک مصرف میکند و
معموال مهمترین ترکیب غذایی آنها از ذرت ،سویا و انواع کنسانترهها که با ترکیب
ویتامینها و ریزمغذیها تهیه شده ،تامین میشود.

تخم گذاشــتن دیگر همچون قبل روزی یک تخم نمیگذارند و در زندگی مکانیکی خود صرفه
اقتصادیشــان را برای مرغداریها از دست میدهند و معموال به کارخانههای تولید سوسیس و
کالباس فروخته میشوند؛ مرغهای بیچارهای که تنها بعد از ماهها تخمگذاری ،وقتی رنگ جهانی
خارج از ســالن مرغداری را میبینند و هوایی تازه میخورند که باید برای مرگ و تبدیل شدن به
سوســیس و کالباس خودشان را آماده کنند .یکی از مدیران مرغداری میگوید گوشت مرغهای
تخمگذار خیلی خوشمزهتر از مرغهای گوشتی است ولی چون دیر پخته میشوند معموال بعد از
طوالنی شدن سیکل تخمگذاری بعد از حدود  11 ،10ماه به کارخانههای سوسیس و کالباسسازی
فروختهمیشوند.

جهان برای این مرغ ها به همین قفسهایسلولشکل و حداکثر سالنی که در آن زندگی
میکنند خالصه میشود .آنها اگر هم بخواهند نمیتوانند جهان دیگری را تجربه کنند.

 80هزار مرغ تخمگذار هستند .مرغهایی که حاال صدای قدقد و باال و پایین پریدن و بال زدنشان در
قفسهای  50در  30سانتیمتری شنیده میشود ولی باز هم به اندازه جمعیت 80هزاریشان که در
کنار هم زندگی میکنند ،نیست .خطوط تولید در سالنها از مجموعه دهها قفسه تشکیل شده که
به صورت میانگین  5تا  7مرغ در آنها زندگی میکنند؛ البته زندگی که چه عرض کنم ،تنها زیست
میکنند .در این قفسها مرغها تنها ساعتهای بسیار زیادی به غذاهای آمادهشده نوک میزنند،
معموال  7تا  8ساعت میخوابند و هر  23ساعت معموال یک تخم میگذارند و حداکثر تحرک آنها
در قفسهای کوچکشان به جابهجایی که در برخورد با یکدیگر دارند ،خالصه میشود .برای آنها به
جز خوردن ،خوابیدن و البته تخم گذاشتن هدفی تعریف نشده است و زندگی ماشینی در خدمت
بشریتشان در قفسهها و خطوط فولاتوماتیک به همینها خالصه میشود.
این مرغها همچون داســتانهای غیر واقعی که در آنها تخم طال میگذارند اصال قرار نیست
مانند قصه ماهیســیاه کوچولوی صمد بهرنگی به جایی هم برسند و جهان برای آنها به همین
قفسهای سلولشکل و حداکثر سالنی که در آن زندگی میکنند خالصه میشود .این مرغها اگر
هم بخواهند نمیتوانند جهان دیگری را تجربه کنند و اتفاقا باید از روزی بترسند که بعد از ماهها

JJمرغداريهايي با بهرهوري باالتر
سالنهای مرغداری ســنتی که در آنها مرغها روي زمین رها میشوند نسبت به سالنهای
مرغداریهای صنعتی و اتوماتیک هم بهره تولید پایینترین دارند ،هم از نظر نگهداری ،پاکیزگی و
سالمت شرایط بدتری را تجربه میکنند و هم اینکه تولیدشان پایینتر است .یکی از مدیران این
مرغداری صنعتی میگوید« :در سالنهای مرغداریهای صنعتی امکان نگهداری حدود  70تا 80
هزار مرغ به صورت استاندارد تعریفشدة جهانی وجود دارد در صورتی که در همین سالن به روش
سنتی حداکثر  30تا  40هزار مرغ میتوان پرورش داد .از طرف دیگر در روش صنعتی برای تولید هر
یک کیلوگرم تخم مرغ  2.5کیلیوگرم خوراک مصرف میشود ولی این عدد در مرغداریهای سنتی
حتی به بیش از  3کیلوگرم هم میرسد .عالوه بر اینها تلفات تخم مرغها در روشهای سنتی بسیار
زیاد است زیرا همه کارها با دست انجام میشود؛ از دادن دانه تا جمعآوری تخممرغها در صورتی
که در مجموعههای صنعتی برای همه اینها فکر شده است تا بیشترین میزان تولید با کمترین فضا
شکل بگیرد و این بعنی افزایش بهرهوری».
نکاتی را که این مدیر مرغداری به آن اشــاره میکند با قدم زدن در راهروهای سالن مرغداری
که در دو سوی آن مرغهای سفیدرنگ زیبا داخل قفسهها و در سه ردیف از باال تا پایین نگهداری
میشوند ،میتوان دید .مرغهایی که با عبور از کنارشان حساس میشوند و باال و پایین میپرند و
تاج قرمز روی سرشان زیر سقف چندوجبی قفس تاب میخورد و حتی گیر میکند؛ مرغهایی که
گاهی نگاهی نیز رو به باال و پایین میکنند و البته مشخص نیست که جهانبینیشان نسبت به
تصویری که از شما میبینند ،چیست؟ کارگری که در سالن کار میکند و یا بهتر است بگوییم در

از چند برابر قیمت خوراک تا بیثباتی بازار
یگردد».
«بزرگترین مشکل واحدهای مرغداری به تامین خوراک با قیمت مناسب برم 
ی بزرگ اطراف تهران که دوست ندارد نامی از او برده شود میگوید
صاحب یکی از مرغداریها 
خوراک مرغ یا به صورت انحصاری دست دولت است و یا برخی از اشخاص خاص و مرغدارها
مجبور هســتند به ســاز آنها  برقصند چون اگر تنها چند روز خوراک به مرغداری نرسد
یگوید« :وقتی کاالیی انحصاری دست گروهی خاص باشد و
همه مرغها تلف میشوند .او م 
واســطهها ،این افراد هر کاری که دوست داشته باشند انجام میدهند ،قیمت را باال و پایین
یکنند و دهها کار دیگر و مرغدار هم کاری از دستش برنمیآید؛
یکنند ،عرضه را محدود م 
م 
یا باید واحد را تعطیل کند و یا اینکه شرایط را به اجبار بپذیرد و به آن تن بدهد » .عالوه بر
مشکل تامین خوراک و دانه ،یکی از مشکالتی که واحدهای مرغداری با آن روبهرو هستند و
ی گذشته بازمیگردد که به
نسبت به آن گالیه دارند به افزایش قیمتها و هزینهها در ماهها 
گفته صاحب یکی از واحدها کار را برایشان سخت کرده است« :همه مردم افزایش قیمت تخم
مرغ و مرغ را میبینند و هر روز روزنامهها تیتر میزنند که تخم مرغ گران شد ،مرغها تخم طال
گذاشتند و با طنز مینویسند که مگر مرغها دالر میخورند که رشد قیمت داشتهاند؟ اما کسی
این طرف ماجرا را نمیبیند که واقعا مرغها دالر خوردهاند و همه هزینههایشان در ماه گذشته
با رشــد قیمت ارز افزایش پیدا کرده است .قیمت انواع خوراک مثل سویا و ذرت که وارداتی
هم هستند چند برابر شده است ،قیمت کنسانتره چند برابر شده و حتی کارتن و شانه ساده

تخم مرغ هم رشد آنچنانی داشته ،در شرایطی که قیمت شانه تخم مرغ دو برابر شده ».او در
ادامه میگوید« :هیچ واحدی از افزایش قیمتها راضی نیست چون به همان اندازه هزینهها
باال رفته است ،ما حاضریم همهچیز به حالت قبل بازگردد و قیمت یک کیلوگرم تخم مرغ هم
همان  4هزار تومان سال گذشته باشد .سال گذشته قیمت یک کارتن خالی تخم مرغ  850تا
 900تومان بود ولی امسال در مقطعی به  4هزار تومان هم رسید و االن  3هزار تومان فروخته
میشود یا قیمت همین شان ه تخم مرغ ،سال گذشته  90تومان بود اما حاال رسیده به ،400
 500تومان .اما این چقدر به چشم مردم و مصرفکنندگان میآید؛ هیچ ».مدیر یکی از واحدها
هم به مشکل نقدینگی واحدها اشاره میکند و میگوید« :قبال خریدها مدتی انجام میشد
ولی حاال همه پولشان را نقد میخواهند و سوال اصلی این است که یک واحد مرغداری مگر
ی خرید چند تن خوراک ،پرداخت
روزانه چقدر نقدینگی در اختیار دارد که از پس هزینهها 
پول حمل کامیون و ...به صورت نقدی بربیاید ».او در ادامه میگوید« :از زمانی که کامیونداران
اعتصاب کردند همهچیز پیچیده شده است زیرا اول خوراک از بندرعباس به تهران نمیرسید
یکنند ،کرایهها را به صورت
و واحدها مشکل پیدا کرده بودند و االن هم که کامیونها کار م 
یکنند و اگر مخالفت کنید بار را
چشمگیری افزایش دادهاند و از همان بندر قیمت را طی م 
ی گذشته حتی به  220تومان هم در زمان
اصال نمیآورند .قیمت تنی  100تومان بار در ماهها 
اعتصابها رسید و حاال کسی با کمتر از  150تومان اصال بار نمیزند».
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کارخانه

اینجا روزانه  800کارتن (در هر کارتن  6شانه با  30تخم مرغ قرار دارد) یعنی  144هزار تخم
مرغ و در سال به صورت میانگین بیش از  52میلیون تخم مرغ تولید میشود.

سالن زندگی میکند ،زیرا روزانه حدود  8ساعت را در بین قفسه مرغها میچرخد ،میگوید مرغها
خیلی حساس هستند به خصوص به رنگهایی مثل قرمز و سفید که آنها را عصبی میکند و حتی
روی تخم گذاشتنشان اثرات منفی دارد« .مرغ حیوان خیلی باهوشی است ،مثال من خودم که اول
به اینجا آمدم وقتی از داخل راهروها و کنار قفسهها عبور میکردم مرغها باال و پایین میپریدند
ولی بعد از چند روز انگار که با من آشنا شدهاند و دیگر هیچ واکنشی به راه رفتن من ندارند و انگار
به حضور من عادت کردهاند».
در این مجموعه مرغداری صنعتی که برای راهاندازی هر سالن آن بدون در نظر گرفتن هزینههای
زمین و سالن نیاز به حدود  20میلیارد تومان سرمایه است ،همه چیز به صورت اتوماتیک و با کمک
دســتگاههای پیشرفته انجام میشود ،از دانه و آب دادن به مرغها تا جمعآوری تخم مرغ و حتی
فضوالت .همچنین در هرکدام از سالنها تنها یک یک کارگر آن هم برای سرکشی به قفسهها و
تنظیم هوا و مراقبت از مرغها حضور دارد تا جلوی بروز هر اتفاق ناگواری را بگیرد در حالی که در
مرغداریهای سنتی برای نگهداری (دادن غذا ،جمعآوری تخم مرغها و )...هر  7هزار مرغ باید به
صورت استاندارد  4کارگر به کار گرفته شوند .در این مجموعه خوراک مرغها که به کمک لولههایی

از آســیابها به سالنها منتقل شدهاند روی نقالهای به صورت برنامهریزیشده چرخ میخورند و
مرغها با آمدن به جلوی قفسهها دائم به خوراکها نوک میزنند .تصویر جالبی که با قرار گرفتن در
راهروها و به صورت ردیفی میبینید این است که دهها مرغ دائم گردنهایشان را پایین و باال میبرند
و غذا میخورند .نقالهای که خوراک را از جلوی قفســهها عبور میدهد در طول روز بارها حرکت
میکند تا همه مرغهایی که در قفسهها نگهداری میشوند شانس خوردن غذا را پیدا کنند زیرا به
صورت طبیعی ابتدا مرغهایی که زور بیشتری دارند و درشتتر هستند برای خوردن میآیند و وقتی
کامال سیر شدند و تمایلی به خوردن غذا نداشتند حاال مرغهای دیگری هم که کنار آنها نگهداری
میشوند ،این فرصت را پیدا میکنند .همچنین باالی هرکدام از این قفسهها لوله باریکی با نوکی
گرد وجود دارد که به آن نیپل (کلمهای انگلیسی به معنی نوک سینه) میگویند .میلهای که مرغها
شرطی شدهاند و میدانند که با نوک زدن به آن میتوانند آب بخورند .عالوه بر این دو نکته جالب
دیگر هم در قفسههایی که مرغها در آنها نگهداری میشوند وجود دارد؛ یکی اینکه سطح فلزی زیر
پای مرغها مشبك است و پايين آن سطح فلزي ديگري جاي گرفته كه فضوالت داخلش ريخته و با
اين روش به سمت انتهاي سالن برده شده و از مجموعه خارج میشود و نكته مهمتر اينكه سطحي
كه قفسهها در آن جاي گرفته کمی شیب دارد تا تخم مرغها بعد از خروج از بدن مرغ غلت بخورند
و بدون اينكه آسيبي ببينند روي نوار نقاله پارچهاي كه جلوي قفسها قرار دارد ،جاي بگيرند و بعد
جمعآوري بشوند .تخم مرغهای سفيد و بيضيشكلي كه با عبور از داخل راهروهاي سالن مرغداري
دانهدانه روي نقاله كرمرنگ خودي نشان میدهند و بعد با خوردن دكمه تسمه نقاله از داخل اتاق
ورودي سالن ،پشت هم شروع به حركت میكنند تا از سالن مرغداري به سمت سالن بستهبندي كه
در آخرين نقطه حياط مرغداري جاي گرفته حركت كنند.
JJكارگران مشغول كارند
ی صنعتي بيشترين تجمع كارگران را در سالن بستهبندي میبينيد؛ كارگران در
در مرغداريها 
چند رديف روبهروي هم قرار گرفتهاند و تخم مرغهايي را كه روي نقاله به سالن بستهبندي میرسند
برمیدارند و بعد از بررسي آنها از نظر سالمت (شكستگي نداشته باشند ،تميز باشند و )...و درج
تاريخ توليد روي آنها با استفاده از يك چاپ ليزري داخل شانهها میچینند و هر  6شانه را داخل
يك كارتن بستهبندي میكنند .كارتنهايي كه در گوشهاي از سالن روي هم چيده میشوند تا با
رسيدن ماشينها راهي بازار و بعد هم سفره خانوادهها شوند.

مرغهاییکهپرپرشدند
در گوشهای از حیاط بسیار بزرگ مرغداری ،فضایی خالی پشت فنس وجود دارد که برای
صاحب مجموعه یادآور خاطرات بسیار تلخی است؛ خاطره مرگ هزاران مرغی که زندهزنده
ی سفیدرنگی ریخته و به دلیل مشکوک بودن
از ســوی ماموران دامپزشکی داخل گونیها 
یگوید سال گذشته چون در منطقه
به بیماری آنفلوانزا زیر خروارها خاک دفن شــدند .او م 
ی آنفلوانزا دیده شده بود یک روز برای بازدید به مرغداری ما هم آمدند ولی هیچ مورد
نمونهها 
مشکوکی دیده نشد و حتی نمونهبرداری هم کردند اما چند ساعتی بیشتر نگذشته بود که
واحد ما را قرنطینه کردند و بدون اینکه حتی منتظر جواب آزمایشها باشــند ،تعداد زیادی
ی لودر شروع به کندن بخشی از حیاط مجموعه و ریختن مرغها داخل
کارگر و ماشــینها 
گونی و دفن آنها کردند .صاحب این مرغداری که در  10سال گذشته سه بار به دلیل آنفلوانزا
تمام ســرمایهاش را در یک شب از دست داده است ،ادامه میدهد« :تلخترین روز زندگی هر
مرغداری روزی اســت که شاهد مرگ دستهجمعی هزاران مرغش باشد ».بسیاری از فعاالن
حوزه مرغداری از عملکرد وزارت جهاد و کشــاورزی و سازمان دامپزشکی نسبت به کنترل
یگویند مدیران این
یکنند و م 
بیماری آنفلوانزا و اقدامات مناسب برای پیشگیری شکایت م 
نهادها به جای اینکه به فکر جلوگیری از بروز بیماری و مرگ چندین میلیون مرغ باشند در
زمان بروز بیماری فقط به فکر جمع کردن سریع موضوع با قرنطینه کردن واحدها و کشتن
چند میلیون مرغ هستند .مدیر یکی از مرغداریها میگوید« :بعد از هربار شیوع آنفلوانزا و
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یکند که خسارت واحدها پرداخت
کشــتن مرغها وزارت جهاد کشــاورزی همه جا اعالم م 
ی بیمه تنها
میشــود و نگرانی نداشته باشند در صورتی که این واقعی نیست زیرا شرکتها 
یکنند تا عدد
یکنند و کارشناسان آنها از هر راهی استفاده م 
بخشی از هزینهها را پرداخت م 
پایینتری را به واحدهای مرغداری پرداخت کنند .سال گذشته واحد ما به دلیل آنفلوانزا 7
میلیارد تومان ضرر کرد ولی تنها  2میلیارد آن را پرداخت کردند و بعد از چند ماه که دوباره
توانستیم مجوز الزم برای راهاندازی مجدد واحد را بگیریم و اقدامات اولیه برای ریختن دوباره
مرغ را انجام دهیم باتوجه به گرانیها مجبور شــدیم چند برابر هزینه کنیم ».او میگوید«:
ی بحرانی همچون آنفلوانزا بسیار کم است و بیشتر از اینکه باعث
ی دولت در زمانها 
حمایتها 
دلگرمی صاحبان مرغداری شود که حامی دارند ،باعث دلسردی آنها میشود».
در حیاط بزرگ مرغداری هر چند دقیقه یک بار صدای بلندی شنیده میشود که توجهها را
یکند و حتی ممکن شما را برای لحظهای به وحشت بیندازد.
ناخودآگاه به سمت خود جلب م 
وقتی از صاحب مرغداری درباره آن میپرسیم با نشان دادن چیزی شبیه تفنگ که در نزدیک
سیلوی خوراک رو به آسمان نشانه گرفته است ،میگوید« :این وسیله با ایجاد صدا باعث می
ی وحشی مهمترین منبع انتقال و
شود که پرندهها از محیط مرغداری فاصله بگیرند ،پرندهها 
ی خطرناک از جمله آنفلوانزا هستند و فضله کوچک یک
آلودهکننده مجموعهها به بیماریها 
پرنده میتواند عامل ابتالی دهها هزار مرغ به آنفلوانزا باشد».

 ...........................کــارآفـریـن ...........................
سالي كه گذشت در دنياي كارآفرينان

برندگان و بازندگان
 2018سال فرخنده فال جف بزوس بود و سال بدبياريهاي مارك زوكربرگ.
در كارآفرين اين شماره بزرگترين برندگان و بازندگان سال گذشته ميالدي از نگاه نشريه فوربز مرور شده است

کارآفرین
ثروت ایربیانبی با سه تشک بادی شروع شد

اتاقک زیرشیروانی
زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

آهنا کیستند؟

برایان چسکی و جو
گبیا موسسان سایت
ایربیانبیهستند.
وبسایتی که از طریق
آن افراد میتوانند
خانه ،اتاق یا حتی مبل
یا تخت خالی خانهشان
را برای استفاده
مسافران به اجاره
بگذارند .این دو شریک
با  3.54میلیارد دالر
ثروت در رده  499و
 500فهرست بلومبرگ
قرار دارند.

سال  2007دو جوان همخانه آمریکایی ،برایان چسکی و جو گبیا
دیگر حتی از پس اجاره آپارتمان مشترکشان در سانفرانسیسکو هم
برنمیآمدند .شرایطی که شاید جوانان همسال آنها نهفقط در آمریکا
که در هر شهر بزرگی در دنیا بسیار تجربهاش کردهاند .راهکار این دو
نفر برای رهایی از تنگنا این بود که اتاق زیرشــیروانی خانه را تبدیل
به فضایی قابل سکونت کنند و اجارهاش بدهند .اما برای همین کار
تصمیــم گرفتند از طریقی غیر از آگهی چســباندن به در و دیوار یا
بر روی وبســایتهای نیازمندی وارد عمل شــوند .گبیا میگوید:
«نمیخواستیم روی سایت کریگزلیست (وبگاهی برای طبقهبندی
تبلیغات در مورد خرید ،استخدام و انواع خدمات) آگهی بگذاریم چون
فکر میکردیم فضایش خیلی غیرشخصی است .غریزه کارآفرینیمان
بهمان میگفت :وبســایت خودتان را بزنیــد! و ما هم همین کار را
کردیم».
تصمیــم دو رفیق برای راهاندازی ســایت و اجــاره فضای خالی
آپارتمانشــان مصادف شد با برگزاری یک کنفرانس طراحی در شهر
و از آنجایی که هتلهای در دســترس و آماده برای پذیرایی محدود
بودند ،این دو نفر وبســایت سادهای طراحی کردند .تنها چیزی که
در این وبســایت بود تصویری بود از فضای زیرشیروانی که به اتاق
تبدیل شده بود ،مجهز به سه تشــک بادی برای خواب و این وعده
به مشــتریان احتمالی که صبحها با صبحانه خانگی از آنها پذیرایی
میشود .با همین شیوه آنها توانستند سه مشتری اولشان را پیدا کنند
که هرکدام بابت اقامتشان  80دالر به آنها پرداخت کردند .چند روز
بعد شروع کردند به دریافت ایمیلهایی از سراسر دنیا ،ایمیلهایی که
از آنها پرســیده بودند خدماتشان در نقاط دیگری مثل بوینسآیرس،
لندن و ژاپن از چه زمانی در دســترس خواهد بود .گبیا میگوید که
در فصل بهار همان ســال ناتان بلچارکزیک ،همخانه سابقشان را به
کمک خواستند تا دست کســبوکار تخت بادی و
صبحانه ( )Airbed & Breakfastرا که پایهگذاری
کرده بودند بگیرد و از زمین بلندشــان کند .برنامه
افتتاح رســمی سایت جوری چیده شد که همزمان
با برگزاری رویداد کنوانسیون ملی دموکراتیک آمریکا
باشــد ،رویدادی که هر چهار سال یک بار به مدت
چند روز شکل میگیرد و در جریان آن نامزد رسمی
این حزب برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری
آمریکا معرفی میشــود .برنامه این سه نفر این بود

برایان چسکی و جو گبیا به دنیا
آمدند.

کــه بر روی کمبود فضای هتلها و اســتفاده از موقعیت پیشآمده
سرمایهگذاریکنند.
JJشرکت  31میلیارد دالری
این سرآغاز داستان پایهگذاری ایربیانبی ( )Airbnbاست که حاال
به عنوان یکی از معروفترین وبسایتهای اجاره مکانهای اقامتی در
دنیا شناخته میشود .حاال با گذشت  11سال از زمانی که موسسان اولیه
این وبســایت پول کافی برای پرداخت اجاره خانه خودشان نداشتند،
آنچه به وجود آوردند تبدیل به وبســایتی شــده است که بیش از 5
میلیون نفر در  81هزار شهر دنیا مکانهایی را که برای اجاره دارند در
آن ثبت کردهاند .این شــرکت به کاربران این امکان را میدهد که مبل
راحتی ،اتاق یا کل یک خانه را برای اقامت به اجاره بگذارند و یا به اجاره
بگیرند .از سال  2008تاکنون که ایربیانبی کارش را آغاز کرده است،
 400میلیون نفر از خدمات این ســایت استفاده کردهاند .سال 2017
ارزش این شرکت  31میلیارد دالر تخمین زده شد.
اما چگونه چند تا تشــک بادی بر کف اتاقک زیرشیروانی آپارتمانی
در سانفرانسیســکو تبدیل به استارتآپی با باالترین میزان مراجع در
دنیا شد؟
در آغاز تابســتان سال  2008که کار ایربیانبی رسما کلید خورد،
موسســان شرکت احتیاج به ســرمایه داشــته .برای جور کردن این
سرمایه آنها مقدار زیادی غالت صبحانه خریدند و بستهبندیهای ویژه
انتخابات بــرای آنها طراحی کردند که در گردهماییهای هر دو حزب
به قیمت بســتهای  40دالر به فروش میرساندند .این بستهبندیهای
ویژه کاریکاتور بــاراک اوباما و جان مککین ،دو رقیب انتخاباتی از دو
حزب دموکرات و جمهوریخواه را بر روی خود داشــتند .حدود هزار
جعبه به فروش رفت و ســرمایهای نزدیک به  30هزار دالر جمع شد.
با این حال کسبوکار سایت هنوز چندان نگرفته بود و موسسانش به
جای خرج خوراک کردن از باقیمانده جعبههای غالت صبحانه مککین
ارتزاق میکردند (جعبههــای با عکس اوباما همه به فروش رفته بود).
این دورانی است که خودشان از آن با صفت «قهقهرا» یاد میکنند .اما
قهقهرا مدت زیادی باقی نماند ،بهار سال بعد آنها با پال گراهام سر میز
شام نشستند (متخصص کامپیوتر ،کارآفرین و سرمایهگذار که به خاطر
برنامهنویسی کامپیوتری شهرت دارد) .هرچند گراهام پتانسیل موجود در
این استارتآپ را دریافته بود اما تردیدهایی هم داشت .خودش اعتراف
میکند که« :به نظرم ایده دیوانهواری بود .فکر میکردم واقعا مردم قرار
جو گبیا از دانشکده طراحی دانشگاه
رودآیلندفارغالتحصیلشد.

2004
1981
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2005
برایان چسکی از دانشکده طراحی دانشگاه
رودآیلندفارغالتحصیلشد.
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موسسان شرکت احتیاج به سرمایه داشتد .برای جور کردن این سرمایه آنها مقدار زیادی غالت صبحانه خریدند و بستهبندیهای ویژه انتخابات
برای آنها طراحی کردند که در گردهماییهای هر دو حزب به قیمت بستهای  40دالر به فروش میرساندند .این بستهبندیهای ویژه کاریکاتور
باراک اوباما و جان مککین ،دو رقیب انتخاباتی از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه را بر روی خود داشتند.

اســت از این راه اتاق یا تخت اجــاره کنند؟ خودم حاضر نبودم چنین
کاری کنم ».پال گراهام یکی از موسسان وای کامبینیتر بود ،شرکتی
که کارش را در ســال  2005شروع کرده بود و بر روی سرمایهگذاری،
مشاوره و ارتباطات کسبوکارهای جدید کار میکرد .با وجود تردیدهایی
که در کار این سه شریک جوان داشت ،شرکت تازهکار ایربد اند برکفست
خیلی زود به دوره زمستانی وای کامبینیتر وارد شد و توانست  20هزار
دالر دیگر سرمایه جذب کند .پس از آن بود که موسسان نام شرکت را
به ایربیانبی تغییر دادند و پس از مدت کمی توانســتند از دو شرکت
سرمایهگذاری دیگر مبلغی حدود  600هزار دالر به دارایی شرکتشان
اضافه کنند .اما آن موقع همه سرمایهگذارانی که طرح شرکت را دیده
بودند هم خیلی تحت تاثیر قرار نگرفتند .فرد ویلسون ،یکی از موسسان
یونیون اسکوئر ونچرز از جمله سرمایهگذارانی بود که حاضر به همراهی
با ایربیانبی نشد ،حاال ویلسون اعتراف میکند که تصمیمش درست
نبوده اســت .او ســال  2011در مصاحبهای گفت یک جعبه از غالت
صبحانه با عکس اوباما را در اتاق کنفرانس شــرکت نگه داشــتهاند تا
همیشه به آنها یادآور شود که چنین اشتباهی را دوباره تکرار نکنند .این
جعبه همچنین نمادی است از مراحل آغازین کار یک استارتآپ که
موسسانش برای پا گرفتن آن حاضر به انجام هر کاری هستند.
JJنگاه طراحان
امــا فقط مــدل کار شــرکت ایربیانبــی نبود که محــل تردید
سرمایهگذاران میشــد .وقتی گبیا و چسکی که هردو فارغالتحصیل
دانشکده طراحی رودآیلند بودند به دنبال سرمایهگذار برای شرکتشان
میگشتند ،ســرمایهگذاران بالقوه نمیدانســتند که علیرغم وجود
بلچارکزیک که سابقه درخشانی در مهندسی تکنولوژی داشت ،چقدر
میتوانند روی دو موســس دیگر که در عمل طراح بودند حســاب باز
کنند .چسکی میگوید که برای خیلیها دیدن پتانسیل شرکت دشوار
بود« :چون فکر میکردند ما فقط بلدیم چیزها را قشــنگتر کنیم ».با
وجود این به نظر میرســد که سابقه این دو نفر در طراحی بود که به
خالقیت شرکت ایربیانبی در یافتن راهکارهای غیرمنتظره کمک کرد،
مانند طراحی کمپین غالت صبحانه ویژه انتخابات .توانایی این شرکت در
نوآوری است که استراتژی کسبوکارش را هم رقم زده است.
در ابتدای مطلب اشاره شد که پس از جذب اولین مهمانها ،چسکی
و گبیا ایمیلهایی از ســوی آدمهایی از دیگر کشورها دریافت کردند
که میخواســتند خدمات آنها در شهرهای خودشان یا شهرهایی که
دوســت داشتند به آن سفر کنند هم ارائه شود .گبیا میگوید« :مردم
به ما میگفتند که چه دوســت دارند و کار ما این شد که آنچه را آنها
میخواهند درست کنیم ».با وجود همه شکهایی که سرمایهگذاران
داشتند ،حقیقت این است که بخشی از رشد سریع این شرکت به خاطر
این بود که آدمها دقیقا همان خدماتی را میخواســتند که ایربیانبی
ارائه میداد .یکی از راههای آشــکار جذب کاربر این سایت امکان ارائه
عکس بر روی آن بود .آنها خیلی زود فهمیدند دلیل اینکه در شــهری

مثل نیویورک تعداد درخواست خدمات کم بود ،ارائه عکسهای موبایلی
و بدکیفیت بود .چسکی و گبیا ،دو طراحی که میدانستند مهم است
که کاربران عکسهای زیبا ببینند تا بدانند پولشان را قرار است صرف
چه کنند ،خودشــان به نیویورک سفر کردند و بعد از اجاره کردن یک
دوربیــن  5هزار دالری ،دانهدانه به منزل کســانی که برای اجاره دادن
فضایشان در سایت ثبتنام کرده بودند رفتند و تا جایی که توانستند از
فضاهای موجود برای اجاره در این شهر ،عکس حرفهای گرفتند .ظرف
یک ماه تعداد اجارههای نیویورک از طریق ایربیانبی دو برابر شد .این
رشد چشمگیر در پاریس ،لندن ،ونکوور و میامی هم خیلی زود خودش
را نشان داد .همین شد که برنامه عکاسی ایربیانبی رسما از سال 2010
کلید خورد ،بر اساس این برنامه میزبانان میتوانستند ثبتنام کنند تا
یک عکاس حرفهای برای عکاسی از خانه یا اتاق مورد نظر برای اجاره،
به منزل آنها برود .هرچند هزینه این کار برای یک استارتآپ تازهکار
سنگین بود اما موسسان این شرکت احساس کردند که منافع بلندمدت
این کار به هزینهاش میچربد .تا سال  2012بیش از  2هزار عکاس آزاد
با ایربیانبی قرارداد بسته بودند.
آن زمانــی که چســکی و گبیا تبلیغ بــرای اتاق
زیرشیروانیشــان را با یک وعده صبحانه خانگی آغاز
کردند ،در واقع به مخاطبان پیشنهاد تجربهای فراتر از
یک محل اقامت را میدادند .این همان تجربهای است
که سبب شد این شرکت بتواند در میان همتایان خود
بدرخشد ،درخششی که همچنان ادامه دارد.

چسکی و گبیا وبسایت
سادهای طراحی کردند .تنها
چیزی که در این وبسایت
بود تصویری بود از فضای
زیرشیروانی که به اتاق
تبدیل شده بود ،مجهز به
سه تشک بادی برای خواب
و این وعده به مشتریان
احتمالی که صبحها با
صبحانه خانگی از آنها
پذیرایی میشود .با همین
شیوه آنها توانستند سه
مشتری اولشان را پیدا کنند.

بخش عمده این متن ترجمه خالصهای بود از مطلب
سایت گروث هکرز در مورد موسسان ایربیانبی.

شرکت ایربیانبی تاسیس شد
و رسما کار خود را آغاز کرد.

2009

2007
2008
جو و برایان که با هم در یک آپارتمان زندگی میکردند اولین گام
تاسیس شرکت را با اجاره زیرشیروانی برای اقامت سه مسافر
برداشتند.

شرکت ایربیانبی به لیست استارتآپهای
موردحمایتوایکامبینیترپیوست.
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کارآفرین
خاندان چی ،مالکان هلدینگ اسکی در کره جنوبی

معنایچایبول
او کیست؟

چی تائه وون که با نام
آنتونی چی شهرت
دارد ،بزرگترین
سهامدار و رئیس
هلدینگ اسکی است.
یک شرکت کره جنوبی
که در حوزه انرژی،
حمل و نقل دریایی و
ارتباطات فعالیت دارد.
چی با  3.70میلیارد
دالر ثروت در رتبه
 484فهرست بلومبرگ
قرار دارد.

بنیانگذار شرکت نساجی
سانکیانگ

«پارک چونگ هی» نام یکی از دوگانهترین سیاستمداران تاریخ است.
تیمساری که از سال  1963به ریاستجمهوری کره جنوبی رسید و تا
پایان عمر ،حکومت  18ســالهای بر این کشور شرق دور داشت .دوران
ریاست جمهوری او را با دو ویژگی مهم میشناسند :شکوفایی چشمگیر
اقتصادی کره جنوبی و سرکوب شدید آزادیهای مدنی و فعالیتهای
سیاسی دگراندیشــان .تا نیمههای قرن بیستم ،کره جنوبی اقتصادی
کوچک و روستایی داشت ،اقتصادی که بیشتر با همان سنت گذشته
این کشــور در پیوند بود و البته پارک بنای آن را داشت که این رویه را
تغییر دهد .او میخواست با هر وسیلهای که شده فقر را از چهره کره پاک
کند و برای همین بود که با تمســک به شیوه شوروی ،نقشه اقتصادی
پنجســالهای را برای هدایت این کشور به سمت صنعتی شدن تعریف
کرد .همه اینها چرا مهم است؟ چون از همین زمان بود که واژه جدیدی
در کره جنوبی پیدا شد« :چایبول» .چایبولها غولهای اقتصادی کره
جنوبی هســتند .این واژه به صورت معمول به مجموعه شرکتهایی
نسبت داده میشود که در قالب یک هلدینگ بزرگ تجاری و صنعتی،
زیر نظر یک خانواده اداره میشــوند .سامسونگ ،هیوندای و الجی از
جمله سرشناسترین چایبولهای کره جنوبی هستند .هرچند ظهور
این شرکتهای بزرگ صنعتی که با حمایت دولت تبدیل به غولهای
اقتصادی شــدند قرار بود نماد فاصله گرفتن کره از گذشته کشاورزی
و ســنتیاش باشد اما ساختار این شرکتها کماکان پدرساالرانه است.
چایبولها به شدت در کنترل همان خانوادههای بنیانگذار اولیه خود
هستند و مدیریت آنها اغلب در میان اعضای یک خاندان دست به دست
میشود .چایبولها به لحاظ مالکیت به شدت متمرکز هستند و تصویر
مالک این شرکت معموال تصویر رئیس -پدر است که قرار است هم نقش
مدیر و هم بزرگ خاندان را برای تمامی
کارمندان ایفا کند .اسکی گروپ یکی
از چایبولهای بنام کره جنوبی است،
شــرکتی عظیم و چندخوشهای که
از ارتباطــات موبایلی گرفته تا انرژی
و حمل و نقل ،ســرمایهگذاریهای
بزرگی دارد.
سال  ،1953پیش از شروع دوران
صنعتی شــدن کره جنوبی ،کسانی
مانند چی جنــگ گان بودند که به
دنبــال بهروز کــردن صنعت رفتند.

شرکت نساجی سانکیانگ توسط
چی جنگ گان تاسیس شد.

JJکسبوکارهای تازه
نساجی و نفت و انرژی البته کســبوکارهای پررونقی بودند اما به
مانند بسیاری از هلدینگهای بزرگ خانوادگی کره جنوبی ،خاندان چی
هم تصمیم گرفت به بازار تکنولوژی وارد شــود .برای همین بود که در
سال  1994اسکی با تبدیل شدن به بزرگترین سهامدار سرویس تلفن
همراه کره ،وارد حوزه ارتباطات شد .از سال  1998بود که این شرکت
رســما برند خود را به اسکی تغییر داد .حاال قــرار بود این نام تازه به
بازار تازهتری نفوذ کند؛ بازار مواد شیمیایی و دارویی .اسکی با توسعه
خودش در حوزه علوم زیستی توانست تا سال  2003دارویی جدید برای
کنترل اســکیزوفرنی روانه بازار کند .سال  1998عالوه بر تغییرات در
حوزه کسبوکار ،تغییرات مدیریتی را هم با خود به همراه داشت .پس از
درگذشت مدیرعامل شرکت ،چی یانگ هیانگ ،پسر بزرگ او یعنی چی
تائه وون کار را در دست گرفت.
این شرکت کره جنوبی در زمینه حضور در بازارهای خارجی موفقیت
چشمگیری داشت .ســال  2005بود که اسکی نتورکس ،توانست به

چی با دختر ششمین رئیسجمهور کره
جنوبی ازدواج کرد.

1960
1953
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موسس اولیه اسکی کسی بود که یک ساختمان نساجی به نام سان
کیانگ را که در دوران جنگ کره ویران شــده بود از صاحبان پیشین
آن خرید ،بازسازی کرد و آن را دوباره به راه انداخت تا کارخانه نساجی
کامال جدیدی آغاز به کار کند .ســال  1968بود که شــرکت توانست
اولین الیاف پلیاستر را در کره جنوبی تولید کند و تا دو سال بعد تبدیل
به کارخانهای مستقل شد و سانکیانگ فایبرز شکل گرفت .حاال دیگر
زمانه به قدرت رسیدن رئیسجمهور پارک بود و خاندانی مانند خاندان
چی که از پیشــروان صنایع کشــور بودند با خیال آسودهتر و حمایت
بیشتری میتوانستند با برنامههای اقتصادی این کشور همراه شوند .تا
ســال  1973شرکت اسکی توانست سانکیانگ اویل را هم راهاندازی
کند و اســتراتژی توســعهاش را بر مبنای برنامه از نفت تا الیاف پیش
ببرد .در همان ســال این شرکت هتل والکرهیل را هم خرید تا تجارت
و سرمایهگذاریاش شروع به ریشه دواندن در حوزههای مختلفی کند.
سال  1976این هلدینگ مجوز فعالیت و تجارت از دولت هند دریافت
کرد و رفتهرفته عرصه فعالیتش در حوزه انرژی به خارج از مرزهای کشور
رسید ،مرزهایی که تا سال  1988توانست خودش را تا یمن هم برساند.
این شــرکت توانسته بود در سال  1980شرکت دولتی «کریا اویل» را
بخرد و آن را تبدیل به یکی از بزرگترین شرکتهای کره جنوبی کند
و همین اساسی بود برای گسترش بیشتر و بیشتر کسبوکار اسکی.

1994
1988

چی تائه وون متولد
شد.
آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد ،بهمن 1397

اسکی با تبدیل شدن به بزرگترین سهامدار
سرویس تلفن همراه کره ،وارد حوزه ارتباطات شد.

نساجی و نفت و انرژی البته کسبوکارهای پررونقی بودند اما به مانند بسیاری از هلدینگهای بزرگ خانوادگی کره جنوبی،
خاندان چی هم تصمیم گرفت به بازار تکنولوژی وارد شود .برای همین بود که در سال  1994اسکی با تبدیل شدن به
بزرگترین سهامدار سرویس تلفن همراه کره ،وارد حوزه ارتباطات شد.

دالری از شرکت برای جبران کسورات شخصی و مخفی کردن برخی
از زیانها به چهار ســال حبس محکوم شد .این بار دیگر باید راهی
زندان میشــد ،او در سال  2013به زندان رفت اما چهار سال مدت
تعیینشده را پشت میلهها نگذراند .یکی از مزایای بیپایان چایبول
بودن این اســت که میتوان در انتظار یاری باالترین مقامات کشور
در هنگام گرفتاری ماند .چی پس از دو سال و اندی حبس بار دیگر
مورد عفو رئیسجمهور قرار گرفت .سال  2015قرار شد به مناسبت
روز آزادی ملی کره جنوبی برخــی از زندانیان که برای امرار معاش
مرتکب جرم شده بودند آزاد شوند .در این میان دولت اعالم کرد نام
 12تاجر هم که به دلیل کمک به رشد اقتصادی و کارآفرینی مشمول
عفو شده بودند اعالم میشود .پارگ گون هه ،رئیسجمهور وقت کره
جنوبی نام چی را هم در زمره این افراد اعالم کرد .چی پس از آزادی
و در مقابل درهای زندان به خبرنگاران گفت« :خیلی متاســفم که
افکار عمومی را دچار آشفتگی کردم .ما تمام تالشمان را خواهیم
کرد که همان شرکتی باشیم که مردم دوست دارند .تمام آنچه
را در توان داریم به کار خواهیم گرفت تا همچنان به توســعه
اقتصادی و اجتماعی کشــورمان کمک کنیم ».بنا بر قانون او
نمیتوانست به همان سمت قبلی خودش در اسکی بازگردد
اما این هم مشمول مرور زمان شد ،سال  2016چی توانست با
حکم رئیسجمهور در پست پیشین خود در اسکی قرار بگیرد.
در حالی که حلقه فعاالن اقتصادی از تصمیم دولت در
مورد آزادی و ادامه کار چی خوشــحال بودند،
منقدان دولت بارها بــه این رویه اعتراض
کردند و گفتند« :شرمآور است که دولت
به بهانه رشد اقتصادی این تاجران را آزاد
کرده اســت ».مدیران مختلف اسکی
همیشه به عامه مردم اطمینان دادهاند
که این اتفاق را با تالششان برای به وجود
آوردن موقعیتهای شغلی جدید و توسعه
بیشتر کسبوکار جبران میکنند .قدرت
عفو گرفتن و رهایی از زندان یکی از مزایای
نانوشته چایبولها در کره جنوبی است.

عنوان اولین شــرکت تماما خارجی ،ایستگاههای سوختش را در چین
دایر کند و بعد در آن سوی نیمکره به سراغ منابع طبیعی برزیل رفت و
موفق به اکتشاف یک میدان نفتی با حجم  50میلیون بشکه نفت شد و
همزمان اکتشافاتی هم در میادین گازی روسیه انجام داد.
JJچی کوچک
چی تائه وون سال  1960به دنیا آمد .آن کارخانه نساجی را که پس
از جنگ کره نیمهویران شده بود در واقع عمویش هفت سال پیش از به
دنیا آمدن او خریده بود و تا زمان درگذشتش در سال  1973مدیریت آن
را بر عهده داشت .از آن زمان به بعد کارها در دست یانگ هیانگ ،پدر او
بود .چی در دانشگاه کره در رشته فیزیک تحصیل کرد و بعد مدتی هم
به آمریکا رفت و در دانشگاه شیکاگو در رشته اقتصاد درس خواند .پایان
تحصیلش در آمریکا ،آغاز کار او در کسبوکار خانوادگیشان
بود که دیگر تا زمان بازگشــت او به ســئول تبدیل به
تجارتی عظیم شده بود .چی در سال  1988ازدواج
کرد ،همســرش را در زمان دانشجویی در دانشگاه
شیکاگو مالقات کرده بود ،همسری که دختر روه
تایوو ،ششمین رئیسجمهور کره جنوبی بود.
یکــی از شــهرتهای چــی ،وارث ثــروت و
کسبوکار خاندان چی ،مشکالت پیچیده و جدی
حقوقی اوست .مشکالت حقوقی او از سال  2003آغاز
شد .وقتی صحبت از مشکل حقوقی میشود
منظور پروندههای عادی و در جریانی نیست
که بســیاری از صاحبان کسبوکار با آن
درگیر هستند .چی در سال  2003پس
از اتهام به جرم سود نامشروع از شرکت
نفتی اسکی ،محکوم به  3سال زندان
شد اما توانست با حکم ویژه ریاست
جمهوری عفو بگیرد .اما این پایان
ماجرای او و سیستم قضایی کره
جنوبی نبود .چند سال بعد او
به جرم اختالس  46میلیون
چی یانگ هیانگ که پس از مرگ برادرش (موسس
شرکت) مدیریت امور را در دست داشت درگذشت.

چایبولها
غولهای
اقتصادی کره
جنوبیهستند.
این واژه به صورت
معمولبهمجموعه
شرکتهایینسبت
داده میشود که در
قالبیکهلدینگ
بزرگ تجاری و
صنعتی،زیرنظر
یک خانواده اداره
میشوند

چی به جرم اختالس ،محکوم به
چهار سال زندان شد.

2003
1998

2015
2013

چی به جرم کالهبرداری و سود
نامشروع دستگیر شد.

رئیسجمهوری کره جنوبی با حکم ویژه ،چی و تعداد
دیگری از فعاالن اقتصادی محکوم را عفو کرد.
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کارآفرین

جیمز دایسون از زندگی و ورودش به حوزه صنعت میگوید:

مردم دوست دارند محصوالت عجیب بخرند
تصمیمگرفتم
در روزنامهها
آگهی بدهم.
همان موقع بود
كه فهمیدم مردم
دوست دارند
چیزهایعجیب
و غریب بخرند،
به شرط اینكه
چنین گزینهای را
بهشانپیشنهاد
بدهید

108

جیمز دایسون ،موسس و مهندس ارشد شركت دایسون است .شركتی
انگلیسی كه محصوالتی از جمله جاروبرقی ،خشككن دست و پنكه طراحی
و تولید میكند .شــركت او در سال  3.5 ،2017میلیارد پوند ( 4.8میلیارد
دالر) فروش داشت.
دایسون سال  1947به دنیا آمد و پس از گذراندن دوران تحصیلش در
یك مدرسه شبانهروزی به دانشكده هنر بیام شا در لندن رفت .او چهار سال
را به عنوان مهندس طراح برای یك شركت تولیدكننده ماشینهای نظامی
كار كرد و بعد شــركت خودش را را ه انداخت .اما چه شــد كه نام دایسون
تبدیل به نامی متفاوت در میان صنعتگران و تولیدكنندگان انگلستان شد؟
او ســال  1979شروع به كار بر روی طراحی و ساخت یك جاروبرقی بدون
كیسه كرد كه بر مبنای فناوری جداكنندههای سیكلونی طراحی شده بود.
این صحنه را او پیشتر در محیطهای صنعتی دیده بود كه با ایجاد حالتی
مانند گردباد ،ذرات معلق در هوا را جدا میكردند و پس از آن تصمیم گرفت
از این شــیوه در طراحی و تولید لوازم خانگی استفاده كند .او برای تبدیل
این ایده به محصول  5ســال وقت گذاشــت و میگویند كه  5هزار و 126
محصول نمونه ســاخت تا سرانجام توانست با همكاری یك شركت ژاپنی
محصول نهایی را تولید كند .ســال  1993جاروبرقی دایسون توانسته بود
ظرف دو ســال تبدیل به پرفروشترین نوع جاروبرقی در انگلستان شود9 .
سال بعد عین این موفقیت با ورود جاروبرقی  DC07به آمریكا ،در آن سوی
كره زمین تكرار شد.
جیمز دایسون حاال  9.10میلیارد دالر ثروت دارد و در رتبه  14فهرست
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بلومبرگ قرار گرفته اســت .كارآفرین  72ساله انگلیسی همچنان به فكر
طراحی و آزمون و خطاســت و میگوید كــه در حال حاضر به فكر تولید
ماشــینهای برقی افتاده اســت .او در سال  2007به لقب سر مفتخر شد
و از آن انگلیســیهایی اســت كه فكر میكنند كشورشان در دنیا نظیری
ندارد .نشــریه نیویورك تایمز در توصیف او مینویسد كه« :او هنوز هم با
لقب امپراتوری بریتانیا از كشورش یاد میكند و برخالف بسیاری از صاحبان
كســبوكار موافق جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا است .دایسون معتقد
است كه برگزیت كشورش را به لحاظ اقتصادی و فرهنگی قویتر میكند».
آنچه در این بخش میخوانید ترجمه بخشهایی است از مصاحبه این نشریه
با جیمز دایسون.
كودكیتان چطور بود؟

پــدرم وقتی من خیلی كوچــك بودم از دنیا رفت .معلم مدرســه
شبانهروزی بود اما بیمه عمر نداشت و مدرسه اجازه داد كه من و برادرم
در همان مدرسه به تحصیل ادامه دهیم .زندگی در شبانهروزی زندگی
سختی است 14 .هفته را باید در آنجا میگذراندید و والدینتان در طول
هر ترم یك روز میتوانستند به دیدنتان بیایند .احساسات برایم تبدیل به
واژهای شد كه تا  50سالگی از آن سر درنمیآوردم.
چطور به طراحی عالقهمند شدید؟

در مدرسه شبانهروزی در حوزه هنر فعالیت داشتم و از آن لذت زیادی
میبردم .آنجا بود كه طراحی و تفكر را كشف كردم و با خودم گفتم« :این

تالش من این است كه فارغالتحصیالن جوان دانشگاه را جذب كنم .چون هیچ پیشزمینهای ندارند ،مشتاق به كار هستند و
كنجكاو .به نظرم تجربه برای كار در برخی موقعیتها و شركتها بسیار موضوع مهمی است اما وقتی دارید كار خیلی متفاوتی
انجام میدهید اغلب كسانی بهتر از عهده آن برمیآیند كه قبل از آن هیچ كار دیگری نكردهاند.

كاری اســت كه میخواهم بكنم .میخواهم خلق كنم ،طراحی كنم».
كارم را با معماری شــروع كردم و با ریچارد باکمینستر فولر ،مخترع و
كارآفرین بزرگ آمریكایی آشنا شدم .بعد ناگهان همان چیزی كه به نظرم
كسلكنندهترین كار بود تبدیل شد به بزرگترین عالقهام :مهندسی.
اولین شغلتان چه بود؟

وقتی در كالج بودم پیش یك صنعتگر در یك شركت مهندسی رفتم
و او به من پیشــنهاد برخی از كارهای مربوط به طراحی را داد .او ایده
طراحی و ســاخت یك ناوچه آبخاکی پرسرعت برای ارتش را داشت
و گفت« :چرا تو طراحیاش را انجام ندهی؟» من از قایق چیزی ســرم
نمیشد كه البته آن موقع در این مورد حرفی نزدم اما به نظرم كار جالبی
میآمد .برای همین یك نمونه طراحی كردیم و بعد رئیس شركت گفت:
«حاال بهتر است این چیزی را كه ساختهاید بفروشید!»
وتوانستیدبفروشید؟

من هیچ شباهتی به تاجران یا فروشندگان نداشتم .موهایم بلند بود و
لباسهای گلدار میپوشیدم اما شركت ساخت و خط تولید را راه انداختم
و  5سال این محصول را فروختم .این محصول را به ارتشهای سراسر دنیا
و شركتهای نفتی و ساختوساز و حتی قاچاقچیان فروختیم!
قاچاقچیان؟!

یك نفر با كت چرمی آمد و پول نقد داد .از او پرســیدم قرار است با
آن چه كنم و به نظرم نیامد كه قاچاق سیگار خیلی هم كار شریرانهای
باشد .نكته اصلی این داستان این است كه از یك دانشجوی موبلند در
نیمههای دهه  60خواسته شد چیزی را طراحی كه كند كه هیچچیز از
آن نمیدانست .بعد هم او توانست شركتی را تاسیس كند كه در مورد
آن هیچ نمیدانســت .این همان كاری است كه حاال با كارمندان خودم
میكنم .تالش من این است كه فارغالتحصیالن جوان دانشگاه را جذب
كنم چون هیچ پیشزمینهای ندارند ،مشتاق به كار هستند و كنجكاو.
به نظرم تجربه برای كار در برخی موقعیتها و شركتها بسیار موضوع
مهمی اســت اما وقتی دارید كار خیلی متفاوتی انجام میدهید اغلب
كسانی بهتر از عهده آن برمیآیند كه قبل از آن هیچ كار دیگری نكردهاند.
چطور به ایده جاروبرقی رسیدید؟

تصمیم گرفتم یك محصول ســاده انتخاب كنم و آن را به گونهای
كامال متفاوت بسازم و ببینم چه میشود .اما فروشندگان به این محصول
عالقهای نداشتند چون معتقد بودند زیادی متفاوت است و میگفتند برای
فروش محصوالت متفاوتی كه ســازندهاش هم نام خاص نداشت جایی
ندارند .برای همین تصمیم گرفتم در روزنامهها آگهی بدهم .همان موقع
بود كه فهمیدم مردم دوست دارند چیزهای عجیب و غریب بخرند ،به
شرط اینكه چنین گزینهای را بهشان پیشنهاد بدهید .وقتی تفاوت
این محصول نو را با سایر محصوالت ببینند آن را میخرند.
و چه چیز در مورد جاروبرقی شما اینقدر متفاوت
بود؟

من یك مشــكل را دیده بودم و برایش راهحل داشتم.
راهكاری كه در ذهن داشتم جداكنندههای سیكلونی بودند
كه بیرون كارخانههای ســیمان و محوطههای چوببری
دیده بودم كه در طول روز میتوانســتند تمامی ذرات غبار
را جذب كنند .برای همین شــروع به ساختن نمونههای
مختلف از این تكنولوژی كردم .همان طور كه همیشه
اتفــاق میافتد ،این ایــده كار نكرد.
مجبور شــدم چهار پنج سال
را صرف ســاخت گونههای

مختلف جداكنندههای سیكلونی كنم تا سرانجام به نتیجه برسد.
زمان زیادی صرف كارهای آزمایشی شد .مجبور بودم روزی دو سه
نمونه آزمایشی تولید كنم كه به نظر كار خستهكنندهای میآمد اما در
واقع شگفتانگیز بود .هنوز هم این كار را انجام میدهم ،این كار همیشه
ماجراجویی بینظیری است ،تركیبی از هیجان و ناامیدی .تقریبا هركاری
كه میكنی شكست میخورد تا اینكه یكبار موفق میشوی.

فروشندگان به این محصول
عالقهای نداشتند چون
معتقد بودند زیادی متفاوت
است و میگفتند برای
فروش محصوالت متفاوتی
كه سازندهاش هم نام خاص
نداشت جایی ندارند.

قبل از اینكه موفق به فروش محصول بشوید ،هزینه این تحقیق
و توسعه را از كجا تامین میكردید؟

همه سرمایه الزم را از بانك وام میگرفتم و هر روز بیشتر زیر بار بدهی
میرفتم .به نظرم بانك هم بیشتر از آن چیزی كه قصدش را داشت درگیر
دادن وام به من شد اما خوشبختانه مدیر بانكی بسیار جالبی داشتم .از او
پرسیدم چرا به من پول وام میدهی؟ او گفت« :رفتم خانه و از همسرم
پرسیدم نظرت راجع به این جاروبرقیها و كیسههای جاروبرقی چیست؟
او هم جواب داد :وحشتناكاند! وحشتناك!»
وقتی توانستید نظرها را در انگلستان به خودتان جلب كنید
چطور كار را تا آمریكا گسترش دادید؟

یكی از دستیاران فروش شركت بست بای ،جاروبرقی ما را به خانه برد
و سه هفته از آن استفاده كرد ،بعد پیش رئیسش رفت و گفت كه این
جاروبرقی واقعا چیز خوبی است و دردسری ندارد .رئیسش هم موافقت
كرد كه این محصول را در  50فروشــگاه توزیع كند و فروش هم خیلی
خوب بود و بعد دیگر همه میخواســتند یكی از این جاروبرقی داشته
باشند .فقط یك دستیار جوان فروش شجاع كه توانست
رئیسش را راضی كند دلیل این موفقیت بود.
حاال مشغول چهكار تازهای هستید؟

مشغول كار روی یك اتومبیل برقی هستم .ما
یك باند پرواز مربوط به زمان جنگ جهانی دوم
را خریدیم و جا برای آزمایش و تولید این محصول
تازه داریم .شركت تسال ثابت كرد كه مردم به دنبال
خودروهای برقی هســتند و البته به نظرم دولتها
هنوز این را نفهمیدهاند .آنها تالش میكنند آلودگی
و تخریبهایی را كه به دنبال دارد نادیده بگیرند.
گذشته از آن ،اتومبیلهای برقی خیلی قشنگتر
و راحتتر هستند .با این ماشینها
دیگر مجبور نیستید به پمپ
بنزین بروید.

زمان زیادی صرف
كارهای آزمایشی
شد .مجبور بودم
روزی دو سه نمونه
آزمایشی تولید
كنم كه به نظر كار
خستهكنندهای
میآمد اما در واقع
شگفتانگیزبود.
هنوز هم این كار
را انجام میدهم،
این كار همیشه
ماجراجویی
بینظیری است،
تركیبی از هیجان
و ناامیدی .تقریبا
هركاری كه
میكنیشكست
میخورد تا اینكه
یكبار موفق
میشوی
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برندگان و بازندگان دنیای میلیاردرها به معرفی نشریه فوربز

چند میلیارد دالر کمتر ،چند میلیارد دالر بیشتر
سال  2018با رویدادهایی مثل برگزیت و تنشهای تجاری میان آمریكا و چین برای بسیاری از سرمایهگذاران در سراسر دنیا ،سال آشفتهای بود .به خاطر همین بالتكلیفیها ثروت بسیاری
از میلیاردرها آب رفت .بزرگترین بازنده سال  2018مارك زاكربرگ ،مدیرعامل فیسبوك بود كه درگیر چالشهای داخلی و از دست رفتن اعتماد عمومی شد .او تنها آمریكایی در میان
 10بازنده بزرگ میلیادر در جهان بود ،اغلب این بازندگان از كشورهای آسیایی بودند .نشریه فوربز در مطلبی به  10برنده و بازنده سال  2018اشاره کرده است .میزان برد و باخت این افراد
از میزان افزایش یا کاهش سود و ارزش سهام شرکت آنها سنجیده میشود .در این مطلب که ترجمه بخشهایی از گزرش فوربز است 5 ،نفر اول لیست برندگان و بازندگان  2018معرفی
میشوند .با وجود این بسیاری از میلیاردرها هم بودند كه از خطرهای پیشرو جان به در بردند .بیل گیتس و استیو بالمر به یمن باال رفتن ارزش سهام مایكروسافت ،روی هم رفته 6.3
میلیارد دالر سود بیشتر كردند .چند نفر از تاجران روس با باالرفتن سود شركتهای نفتی و گازیشان ثروتمندتر شدند .اما جدا از همه اینها ،بزرگترین کسب درآمد سال (با اختالف
بسیار زیاد) متعلق است به مدیرعامل آمازون ،جف بزوس بود که میزان ثروتش در فاصله دسامبر  2017تا دسامبر  2018با  28میلیارد دالر افزایش به  126.2میلیارد دالر رسید .اوج ثروت
او مربوط به ماه سپتامبر سال  2018بود که به عدد  167میلیارد دالر رسید .روی هم رفته 10 ،برنده اصلی رشد سود و ثروت در سال  2018توانستند  64میلیارد دالر به ثروتشان بیفزایند.
این عدد البته در مقایسه با سال  2017کاهش به شدت چشمگیری داشت .سال گذشته مجموع افزایش ثروت  10نفر برتر لیست به  204میلیارد دالر رسیده بود.

واحد علیاکبروف

جف بزوس

 + 4.6میلیارد دالر

+ 27.9میلیارد دالر

میزان دارایی 19.5 :میلیارد دالر

میزان دارایی 126.3 :میلیارد دالر

برندگان

1

شــرکت آمازون نهتنها در سال  2018توانســت بازارهای
نوظهورش را در کشــورهایی مانند هند و ترکیه گســترش
دهد ،بلکه توانســت در رسیدن به سود رکورد جدیدی ثبت
کند و در ماه سپتامبر دفاتر مرکزی جدیدش در نیویورک و
آرلینگتون (ایالت ویرجینیا) را هم افتتاح کرد .سودی که در
اواخر تابستان به باالترین سطح خودش رسیده بود البته از آن
زمان تاکنون به یکچهارم کاهش یافت .با وجود این ،ســود
آمازون در همین وضعیت هم  30درصد به نسبت زمان مشابه
در سال گذشته افزایش داشته است.

برندگان

3

 + 7میلیارد دالر

برندگان

2

سهام میلیاردر ژاپنی ،مالک شرکت فست ریتیلینگ کو
که شرکت مادر فروشــگاه لباس یونیکلو است ،به مدد
فروش گسترده محصوالت این شــرکت از سال 2017
تاکنون حدود یکسوم افزایش داشته است .این شرکت
ژاپنی همچنان اعالم کرد که برای نخستین بار در تاریخ
این شرکت ،در سال  2018فروش بینالمللی محصوالت
یونیکلو از میزان فروش داخلی آن در ژاپن پیشی گرفته
است.

 + 4.6میلیارد دالر

برندگان

3

لئونید میخلسون
میزان دارایی 21.4 :میلیارد دالر

4
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با وجود اینکه ســهام شرکت مرداک نیوز (که مالک وال
اســتریت ژورنال و نیویورک پست است) نسبت به سال
گذشــته حدود  26درصد کاهش داشت ،سهام شرکت
بزرگتر او ،فاکس قرن بیســتم در پی ادغام بزرگش با
شرکت دیزنی  42درصد افزایش پیدا کرد .این ادغام مهم
دو شرکت قرار است در نیمه اول سال  2019کامل شود.

+ 4میلیارد دالر

برندگان
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روپرت مرداک

میزان دارایی 19.3 :میلیارد دالر

تاداشی یانای

میزان دارایی 27.1 :میلیارد دالر

ک اویل ،شرکتی كه علیاکبروف مدیرعامل آن است
لو 
گزارش سود قطعیاش را در سال  2018ارائه کرده است.
این افزایش چشمگیر سود مدیون افزایش قیمت نفت و
گاز در سالی است که گذشت .قیمت سهام این شرکت به
نسبت سال گذشته  29درصد افزایش داشته است.

ارزش ســهام نواتک ،یکی از بزرگترین تولیدکنندگان
مستقل گاز و نفت خام در روسیه ،به خاطر افزایش قیمت
داخلی و نیاز بیشــتر بازار خارجی به طرز چشــمگیری
افزایش پیدا کرد و تا  65درصد رشــد یافت .میخلسون
که صاحب  25درصد از سهام نواتک است ،رئیس هیئت
مدیره این شرکت هم به شمار میرود.

بزرگترین کسب درآمد سال (با اختالف بسیار زیاد) متعلق است به مدیرعامل آمازون ،جف بزوس که میزان
ثروتش در فاصله دسامبر  2017تا دسامبر  2018با  28میلیارد دالر افزایش به  126.2میلیارد دالر رسید .اوج ثروت
او مربوط به ماه سپتامبر سال  2018بود که به عدد  167میلیارد دالر رسید.

آمانیکو اورتگا

مارک زاکربرگ

 - 16.2میلیارد دالر

 - 18.7میلیارد دالر

میزان دارایی 52.5 :میلیارد دالر

بازندگان

1

جــوالی ســال  2018وقتــی که فیسبــوک گزارش
مایوسکننده ســهماهه دومش را هم منتشر کرد ،سهام
شــرکت  19درصد ســقوط کرد و  15.4میلیارد دالر از
ثروت زاکربرگ دود شد .از جمله عوامل دیگری که سبب
افت ارزش سهام فیسبوک شد میتوان به اینها اشاره کرد:
بازخواست کنگره آمریکا از زاکربرگ در مورد سوءاستفاده
فیسبوک از اطالعات کاربران ،گزارش نیویورک تایمز در
مورد اینکه فیسبوک به یک شرکت روابط عمومی برای
انتشار اخبار منفی در مورد جورج سوروس که این شبکه
اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده بود ،پول داده است.
جورج شافلر

 - 14میلیارد دالر

میزان دارایی 12.4 :میلیارد دالر

بازندگان

3

یک دهه پس از اینکه شــرکت شافلر اوتو که در تملک
جورج شــافلر و مادرش قرار دارد ،شــرکت کانتینانتال
ایجی (تولیدکننده تایر و قطعــات خودرو) را تصاحب
کرد ،کاهش فروش اتومبیل در اروپا و چین به این شرکت
لطمات گســتردهای وارد آورد .در ماه نوامبر کانتینانتال
میزان رشد فروشش را  1درصد اعالم کرد ،رقمی که در
ســال  2017در حدود  8.5درصد بود .ارزش سهام این
شرکت در سالهای گذشته تاکنون  46درصد افت پیدا
کرده است.

میزان دارایی 59.6 :میلیارد دالر

بازندگان

2

میزان رشد شرکت پوشاک ایندیتکس که در سال  1975توسط
اورتگا تاســیس شده است و بیش از هرچیز با نام مشهورترین
زیرشاخه خود یعنی برند زارا شناخته میشود ،به شدت کاهش
داشــته است .سهام این شــرکت رفتهرفته در طول سالهای
گذشته و به دلیل فشــارهای حاصل از ادغامها و گزارشهای
تحلیلی ضعیفی که ارائه داده ،دچار افت شده است.
ما هواتنگ

 - 10.1میلیارد دالر

میزان درآمد 35.1 :میلیارد دالر

بازندگان

4

برای شــرکت تنسنت ،یکی از غولهای اینترنتی ،سال 2018
سال ســختی بود .شــرکتی که توســط ما هواتنگ که قبال
ثروتمندترین شهروند چین بود اداره میشود .ارزش سهام این
شرکت بیش از  25درصد کاهش پیدا کرد .یکی از دالیل کاهش
ارزش سهام شرکت ،تاخیر زیاد در تایید یکی از اپلیکیشنهای
بازی آن بود .در میانه ماه دسامبر شرکت یکی از زیرشاخههایش
یعنــی برنامه پخش آنالین موزیک تنســنت را در بازار بورس
نیویورک به ثبت رساند.

کارلوس اسلیم هلو
 - 9.3میلیارد دالر

میزان دارایی 56.8 :میلیارد دالر

بازندگان

5

بــاال رفتن ارزش دالر آمریکا در ســال  2018به بازارهای
نوظهور و قدرت پول در آمریکای التین ضربه زد ،یعنی در
همان جایی که کارلوس اسلیم هلو شرکت عظیم ارتباطاتی
آمرکیا موویل را بیان گذاشته است .در  12ماه سال 2018
ارزش سهام این شرکت  19درصد افت داشته است.
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این صفحه در «آیندهنگر» از این پس به معرفی کتابهایی
میپردازد که کارآفرینان نوشتهاند.

ِ
وقت نتاسکیپ
جیم کالرک

نتاسکیپ یک استارتآپ بسیار کوچک بود که عاقبت انقالبی در کسبوکار
و ارتباطات در تمامی دنیا به وجود آورد .در این کتاب جیم کالرک داســتانهای
فوقالعــادهای در مورد این میگوید که چگونه او ،مارک اندرســون و گروهی از
برنامهنویسان ،یک برنامه کامپیوتری را تبدیل به تکنولوژی جدیدی کردند که حاال
توسط میلیونها نفر استفاده میشود .کار این شرکت از ابتدا با چالش حضور رقبا
همراه بود و باید به سرعت و به دور از چشمهای رقیبی مانند مایکروسافت انجام
میشد .برنامهنویسان گروه کالرک شبانهروز مقابل مانیتورها بودند تا جستوجوگر
وبی طراحی کنند که به شــدت نیازمند سرعت عمل در کار بود .کالرک در این
کتاب تصویر واضحی از فشار روزهای کار و فضای هیجانانگیز و گاه ترسناک یک
ِ
«وقت نتاسکیپ» یک راهنمای ارزنده است برای
استارتآپ ارائه میدهد .کتاب
کسانی که میخواهند از مزایای بسیار کسبوکار که به مدد تکنولوژی فراهم شده
است ،استفاده کنند.

کارآفرین:
 25قانون طالیی برای مدیران
ویلیام هاینک

ســال  1967یک نوجوان آمریکایی دیپلمه و بدون هیچ سابقه کاری ،به دفتر
یک وکیل در بانکوک رفت و هزار دالر برای ثبت دو شــركت پرداخت :اینتر ایژن
اینترپرایز و اینتر ایژن پابلیسیتی .ثبت این دو شرکت بیشتر سرمایهاش را که کال
هزار و  200دالر بود صرف خود کرد .او با بقیه پولش چند ســطل پالســتیکی و
تی خرید تا کسبوکار نظافت را شروع کند و کمی هم پول برایش باقی ماند تا از
رادیوی محلی برای خودش تبلیغ کند .کار او تمیز کردن دفترهای کار و نوشتن
تبلیغات ساده بود ،کاری که درخور توجه نبود اما یک شروع به شمار میرفت35 .
سال بعد ویلیام ،پسر آمریکایی تایلندیتبار تبدیل به یکی از بزرگترین کارآفرینان
در جنوب شرقی آسیا شده بود .شرکتهای او در حوزه هتلداری ،رستورانداری و
خدمات مربوط به سبک زندگی فعال هستند .این کتاب روایت کسبوکار و زندگی
او است و تجربهاش از دنیای کارآفرینی که او خیلی زود به آن قدم گذاشته بود.
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از پابرهنگی تا ثروت
جان هانتسمن

شــرکت هانتســمن ســال  1970تاســیس شــد و حاال یکی از بزرگترین
تولیدکنندههای پتروشــیمی در دنیا اســت و بیش از  12هزار کارمند و بیش از
 10میلیارد دالر درآمد ســاالنه دارد .در کتاب «از پابرهنگی تا ثروت» ،هانتسمن
به ســراغ مرور لحظات کلیدی در زندگیاش میرود که نوع نگاهش را به ایمان،
خانواده ،کار و مسئولیتی که ثروت به همراه میآورد تعیین کردند .او در این کتاب
داوطلبانه در مورد مسئولیت کوتاهمدتی که در دولت نیکسون داشت مینویسد که
با پیش آمدن پرونده واترگیت به پایان رسید .واقعهای که تاثیر عمیقی بر روی او
گذاشت تا در مورد سوءاستفاده از قدرت و اهمیت شرافت تامل کند .او و همسرش
در سال  1995انستیتو سرطان هانتسون را بنیان گذاشتند و از آن زمان بیش از
یک میلیارد دالر برای مبارزه با سرطان و یافتن درمان هزینه کردهاند .این کتاب
روایت کارآفرین و ســرمایهداری است که قدرت بازگشت به سنتهای قدیمی را
یادآوری میکند.

 50ساله شدید ،حاال چه؟
چارلز شوآب

چارلز شــوآب یکی از مورد اطمینانترین و مــورد احترامترین نامها در حوزه
خدمات مالی در آمریکا اســت .شرکت چارلز شوآب هم بانک است و هم شرکت
کارگزاری بورس و دفتر اصلیاش در سانفرانسیســکو قرار دارد .شرکتی که سال
 1971توسط شوآب تاسیس شد و حاال در چهار حوزه سرمایهگذاری ،بانکداری،
مدیریت ثروت و تجارت فعال است.
در کتاب « 50ساله شــدید ،حاال چه؟» که یکی از کتابهای پرفروش حوزه
کارآفرینی و راهنمای فعالیتهای اقتصادی شد ،شوآب به شما پیشنهاد میدهد که
چگونه پس از بازنشستگی بتوانید آنطوری سرمایهگذاری و زندگی کنید که دلتان
میخواهد .در این کتاب با این موضوعات آشــنا میشوید :بهترین استراتژیهای
سرمایهگذاری ،تخمین زدن میزان سرمایهای که نیاز دارید ،چگونگی سرمایهگذاری
در نیمه دوم زندگی ،زیر و بمهای بیمه و...

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

ماهي بزرگ در بركه كوچك
ديتر شوارز و فتح بازار آلمان

در دنيــا آدمهاي كمي هســتند كه به آن ســطح
زهرا چوپانکاره
از موفقيتي دســت يافته باشــند كه ديتر شــوارز
به آن رســيده اســت و همزمان زندگي شــخصي و
دبیر بخش تجربه
خانوادگيشان را هم دور از چشم رسانهها نگاه دارند.
تنها دو عكس از او در سايتها و رسانهها موجود است .مغز متفكر پشت شركت بزرگ
تهاي  Lidlيك بار دريافت جايزه كارآفرين ايالت بادن -ووترمبرگ را رد
سوپرمارك 
كرد چون نميخواست از او عكاسي شــود .اين كارآفرين گريزان از عكس و رسانه،
پس از مرگ ناگهاني پدرش ،هدايت كسبوكار خانوادگي را در دست گرفت و آن را
تبديل به يك داستان موفقيت در سطح بينالمللي كرد .او به عنوان يكي از بزرگترين
صاحبان كســبوكار در آلمان ثابت كرد كه موفقيت بزرگ را ميشود با كار سخت،
تعهد و هوشمندي به دست آورد .بخش عمده اين متن ترجمهاي است از مطلبي كه
سايت يورپين ليدرز در مورد او نوشته است.
ديتر شوارز ســال  1939در شــهر هيلبورن آلمان به دنيا آمد.
پدرش ،جوزف شــوارز يكي از موسسان شوارز گروپ بود شركتي
كه در ســال  1930تاسيس شــد و حاال با نام  Lidlشناخته
شده اســت ،مجموعهاي از ســوپرماركتهاي معروف در
آلمان و اروپا .ديتر پس از پايان دوران مدرســه به تجارت
خانوادگيشان پيوست كه در آن زمان رقيب بزرگي به نام
 Aldiداشت كه با دو نام آلدي شمال و جنوب در سراسر
كشور شعبه داشت.
ديتر توانســت در سال  1973نخســتين فروشگاه
كاالهاي باتخفيف شركتشــان را در شهر لودويگشافن

افتتاح كند و بعد كه پدرش در سال  1977درگذشت كار به عنوان مديرعامل را در
دست گرفت .خيلي زود او حقوق استفاده از نام لودويگ الآيديال را خريد ،چون
ميدانســت كه اگر ميخواهي يك امپراتوري برپا كني بايد خودت سنگ بنايش را
بگذاري .او با استفاده از امتيازاتي كه در بازاريابي خردهفروشي در آلمان داشت دست
به معاملههايي زد كه تبديل به بهترين قدرت محرك شركتش شدند .در سال 1984
او فروشــگاههاي كاالهاي باتخفيف كافلند را افتتاح كرد كــه در دهه  80و  90در
سراسر اروپا ريشه دواندند .بعد نوبت به رسيدن پاي  Lidlبه خارج از مرزهاي آلمان
رسيد .اولين فروشگاه خارجي اين برند در فرانسه افتتاح شد ،اولين شعبه خارجي از
ميان بسيار شعبههاي ديگري كه قرار بود بعدها از راه برسند .حاال امپراتوري شوارز
تقريبا به تمامي كشورهاي اروپايي رسيده است.
يك سايت كسبوكار بريتانيايي يكي از مهمترين داليل موفقيت شوارز را پيروي از
استراتژي «ماهي بزرگ در بركه كوچك» ميداند .اين استراتژي بر مبناي يك سوال
مهم بنا شده است :دلتان ميخواهد در بركه كوچكتان بزرگترين ماهي
موجود باشــيد يا به بركه بزرگتري برويد كه ماهيهاي بزرگتر از
شما هم در آن هستند؟ بازاري كه شما در اختيار داريد ،همان
بركه كوچك اســت با مشــتريان محدودتر امــا در واقع اين
مجموعه زيرشاخه بازارهاي بزرگتر محسوب ميشود .اولين
كار اين است كه بتوانيد بازار كوچكتر و مشتريان موجود و
در دسترس را به آنچه ميخواهند برسانيد  .اول بايد ماهي
بزرگ بركه كوچك خودتان باشد .اين همان كاري است كه
شــوارز در آلمان كرد ،كسي كه حاال با بيش از  22ميليارد
دالر ثروت ،سيامين ميلياردر دنيا محسوب ميشود.

تجـربــه

براي كارآفرين شدن پير نيستيد

نگاه نشريه كارآفرين به موضوع سن و آغاز كسبوكار تازه
براي عملكرد بهتر كارآفرينان
با سنوسال بيشتر داليل
احتمالي زيادي وجود دارد؛
دسترسي بهتر به سرمايه،
شبكه ارتباطاتي حرفهاي
قويتر و انبوه تجربه در
مقايسه با همتايان جوانتر،
همه عوامل بالقوه براي اين
امكان موفقيت هستند.
به عنوان يك موسس
سنوسالدارتر بستگي به
شما دارد كه چگونه از اين
سرمايههايي كه در دست
داريد استفاده كنيد.

«ديگر از ما گذشــته!» اين جملهاي اســت كه از زبان خيليها
ميشــنويد .كساني كه ممكن است  30ساله باشند يا  40ساله .اين
جواب آمادهاي است كه در پاسخ به شروع كارها و تجربههاي نو داده
ميشــود ،براي شروع جهانگردي ،رشته ورزشي ،انتخاب ساز ،ادامه
تحصيل و ...در جهان كسبوكار هم خودپيرانگاري عامل بسياري از
نشستنها و دست روي دست گذاشتنها است .مسئله سن مسئلهاي
اســت كه فراتر از فرهنگ در نقاط مختلفي ديده ميشود .در آمريكا
كه به عنوان يكي از مستعدترين كشورها براي شروع كسبوكار جديد
شناخته ميشود هم توجه به عامل سن يكي از عوامل بازدارنده است.
داســتانهايي كه در مورد به ثروت رسيدن نسل جديد كارآفرينان
شــنيده ميشود ،ليستهايي كه از ميليونرهاي زير  30سال منتشر
ميشود و ديدن موسسان جوان شركتهايي مانند فيسبوك ،اوبر،
لينکدين و ...شــايد سبب شده است تا واژه كارآفرين با جوان بيست

و چند ساله مترادف شود .اين موضوع آنقدر پررنگ است كه نشريه
كارآفرين در مطلبي به آن پرداخته است و تالش دارد ثابت كند كه
كارآفريني قرار نيست در انحصار جوانان بيست ساله باشد و با آمار و
ارقام نشان ميدهد كه اتفاقا ميانگين سني موسسان كسبوكارهاي
جديد در اين كشــور چندان هم پايين نيست و عامل سن باالتر در
بسياري از موارد به توفيق بيشتر يك شركت كمك ميكند .اين مطلب
ترجمه مقاله اين نشريه است كه به بهانه ورود به سال  2019ميالدي
منتشر شده و تالش دارد به كساني كه ايدهاي در ذهن دارند بگويد كه
از نو شدن سال و باال رفتن سنشان نترسند.
رسانهها پر شدهاند از داستان كارآفرينان جواني كه به موفقيتهاي
بزرگ رسيدهاند .مارك زاكربرگ در زمان تاسيس فيسبوك تنها 19
سال داشت .اپليكيشن اسنپچت كه ايوان اشپيگل طراحي و توليد
كرد زماني به  1ميليون كاربر رسيد كه او فقط  22سال سن داشت.
طبيعتا هر دو نفر اين كارآفرينان جوان ،ميلياردر شدند اما اگر با دقت
بيشتري به قضيه بنگريد ميبينيد كه در واقع اينها مواردي استثنايي
از يك رويه به كل متفاوت هستند.
شايد هنگام تغيير سال ميالدي به اين فكر افتاده باشيد كه ديگر
براي تبديل شدن به يك كارآفرين زيادي پير شدهايد .اينجاست كه
بايد يادتان بيايد كه آن رويه كلي به شما مربوط ميشود.
پژوهشگران دانشگاه امآيتي و نورثوسترن با استفاده از اطالعات
اداره آمار آمريكا دريافتهاند كه  2.7ميليون كارآفرين بين ســالهاي
 2007تا  2014كسبوكارشــان را آغاز كردهاند .ميانگين سني آنها
چقدر اســت؟  42ســال .اگر از اين واقعيت به اندازه كافي غافلگير
نشــدهايد بد نيست بدانيد پژوهشگران همچنين متوجه شدهاند كه
ميانگين سني كارآفريناني كه كسبوكارشان باالترين ميزان رشد را
داشته است  45سال بوده.
نه تنها براي آغاز اســتارتآپي كه احتماال سالهاست رويايش را
داريد دير نيست بلكه بختتان براي رسيدن به موفقيت بيشتر از كسي
است كه  20سال از شما جوانتر است .اگر نگرانيد كه سفيدتر شدن
موهايتان نشــانه اين است كه شانستان را از دست دادهايد ،نترسيد!
هنوز هم در بازه شكوفايي كارآفريني هستيد.
براي عملكرد بهتر كارآفرينان با سنوسال بيشتر داليل احتمالي
زيادي وجود دارد؛ دسترسي بهتر به سرمايه ،شبكه ارتباطاتي حرفهاي
قويتر و انبوه تجربه در مقايسه با همتايان جوانتر ،همه عوامل بالقوه
براي اين امكان موفقيت هستند .به عنوان يك موسس سنوسالدارتر
بستگي به شما دارد كه چگونه از اين سرمايههايي كه در دست داريد
استفادهكنيد.
JJزمان تاسيس كسبوكار تصميمات مالي عاقالنه بگيريد
اغلب موسسان كسبوكار كه به بلوغ كافي رسيدهانددر زمان شروع
كار جلوتر از جوانان هستند .كارهايي مانند اخذ مجوز كسب يا شناسه
مالياتي و درخواست وام براي كارآفرينان بزرگتر كار سادهتري است.
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پژوهشگران دانشگاه امآيتي و نورثوسترن با استفاده از اطالعات اداره آمار آمريكا
دريافتهاند كه  2.7ميليون كارآفرين بين سالهاي  2007تا  2014كسبوكارشان را آغاز
كردهاند .ميانگين سني آنها چقدر است؟  42سال.

براي مثال پژوهشي كه از سازمانها به عمل آمده نشان داده است كه
تنها  14درصد از مالكان استارتآپها كه  45ساله يا بزرگتر بودند
درخواســت دادن براي وام را كاري دشــوار تلقي ميكردند در حالي
كه  21درصد از مالكان زير  45سال گفتهاند كه اين موضوع يكي از
چالشهاي آنها به شمار ميرود .به عالوه يك موسس  50ساله 1.8
برابر شــانش بيشتري براي تاسيس يك شركت موفق و روبهرشد به
نسبت همتايان  30ساله خود دارد .با كمك و پشتيباني همين آمار
و ارقام ميتوانيد ايده خودتان را بهتر به سرمايهگذاراني بفروشيد كه
شايد در پي سرمايهگذاري بر روي جوانان هستند.
البتــه در اين موضوع هم نقاط ضعفي وجود دارد .اولين مورد اين
است كه به خاطر ســنتان نبايد براي ريسك كردن همه (به عنوان
مثال)  400هزار دالرتان بر روي ايدهاي كه داريد خيلي عجله به خرج
دهيد چون ديگر آن بيست و چند سالي را كه جوانان فرصت دارند تا
آب رفته را به جوي برگردانند در اختيار نداريد .به ويژه اگر كسبوكار
جديدتان در سوددهي سالهاي اوليه چندان موفق نبوده است بايد
دقتتان را در اين زمينه بيشتر كنيد.
تا صحبت از اين موضوع اســت ايــن نكته را هم اضافه كنيم كه
بايد همچنان بخشي از درآمدتان را براي بازنشستگي اختصاص دهيد
و قرار نيســت تمامي آنچه را از ســود كار به دست ميآوريد صرف
سرمايهگذاري مجدد كنيد .نشريه یواس نیوز اند ورلد ریپورت (یکی
از مجلههای خبری-تحلیلی ایاالت متحده) ميگويد كه اگر دست به
تاسيس كسبوكاري ميزنيد بايد از داراييهاي شخصيتان محافظت
كنيد تا اگر كارتان به چالش خورد ،همهچيز را نبازيد .بهترين شيوه
انجام اين كار در مكانهاي مختلف متفاوت است اما انتخاب كسبوكار
مناسب و بيمه كردن آن شروع خوبي براي به دست گرفتن كنترل
است.
ن ارتباط بگيريد
JJبا راهنمايان جوا 
هميشه قرار نيست راهنمايان و مشاوران شما آدمهاي موسپيدي
باشــند كه جملههايشــان را با «زماني كه من جوان بودم »...شروع
ميكنند .بســياري از جوانها هستند كه تواناييهاي بسياري براي
ارائه دارند ،يكي از اين قابليتها ارتباطات اجتماعي ارزشمند با نيروي
انساني است كه حاال از هر زمان ديگري اهميت بيشتري دارد .هرچه
باشد شبكهسازي احتماال بيشترين نقش را در موفقيت كسبوكار شما
داشته است .بنابراين اين شبكهسازي را براي ارتباط بهتر با نيروي كار
نسل جديد كه قرار است به گروه شما بپيوندند حفظ كنيد ،همينها
هستند كه در زمان جذب استعدادهاي برتر به كارتان خواهند آمد .به
عالوه داشتن مشاور جوانتر ميتواند الهامبخش شما براي حفظ طرز
تفكر خالق باشد.
اگر واژه «شبكهسازي» شما را در الك دفاعي ميبرد بايد بگوييم
آسوده باشيد! مجبور نيستيد براي شبكهسازي در همهجا حاضر شويد
و كارتتان را به اين و آن بدهيد .در عوض به كساني كه دور و بر شما
هستند به بهترين شــكلي كه از دستتان برميآيد كمك كنيد .اگر
تجربه استخدام نيروي انساني داريد و يكي از همكاران كارآفرينتان در
حال جستوجو براي نيروي كار است به او پيشنهاد دهيد كه سازوكار
استخدام را برايش توضيح دهيد و اشتباههايي را كه در گذشته مرتكب
شده بوديد برايش بگوييد تا از تجربه شما استفاده كند .وقتي بدون
چشمداشت به ديگران پيشنهاد كمك بدهيد ،آنها احساس ميكنند
كه بايد اين لطف شما را جبران كنند.

JJبه آنچه ميدانيد افتخار كنيد و در مورد ندانستههايتان
متواضع باشيد
آدم  19سالهاي كه به ثروت رسيده است داليل بسياري دارد كه
خودش را قدرتمند ببيند اما جواني و خامي ممكن است او را تبديل
به آدمي كلهشق و مغرور كند .تقريبا تمامي كساني كه با شبكههاي
اجتماعي آشــنايي دارند داستان اولين كارت ويزيت مارك زاكربرگ
را شنيدهاند ،كارتي كه نشانگر رفتار نوجوانانه موسسي بود كه ميزان
مسئوليت موقعيت شغلياش را درك نميكرد( .مارك زاكربرگ در
اولين كارت ويزيتي كه چاپ كرده بود در محل عنوان شغلي نوشته
بود :من مديرعاملم عوضي!)
البته داشتن يكي دو دهه تجربه كاري بيشتر به اين معنا نيست
كه شما همه چيز را ميدانيد .ديويد ديسير ،موسس و مديرعامل گروه
بيمه  QEOبه كارآفرينان با سن و سال بيشتر نصيحت ميكند« :از
تجربههاي گذشــتهتان (هم شخصي و هم حرفهاي) اعتماد بهنفس
بگيريد ،شــما ديگر خامي جوانان را نداريــد ».حاال كه اين حرف را
شنيديد اين نكته را هم به ياد داشته باشيد كه اغلب صنايع به طور
پيوسته در حال تغيير و تكامل هستند و جامه عمل پوشاندن به آنچه
در ذهن شماست كار زيادي ميطلبد .دستاوردهاي قبلي شما هرچه
كه بوده است ،بايد بدانيد كه رشد شخصي شما بسته به اين است كه
موفقيت بلندمدت كسبوكارتان را در نظر بگيريد.
براي همين اســت كه بايــد ديدگاهتان به امور ديدگاه كســي
باشد كه قرار اســت در تمام طول زندگياش بياموزد :زياد بخوانيد،
در ســمينارهاي آموزشي يا دورههاي دانشــگاهي ثبتنام كنيد و
مهارتهايي را كه در پي تقويت آن هستيد فرا بگيريد .از اينكه نظر
مشاوران و يا زيردستان جوانترتان را بپرسيد هراس نداشته باشيد ،از
راهنمايي در حوزه تكنولوژي گرفته تا بازاريابي .ممكن است آنها جواب
تمامي آنچه را به دنبالش هستيد نداشته باشند اما ميتوانند به شما
كمك كنند تا مسئله درست را پيدا كنيد و سوال درست را بپرسيد.
بيشــك براي حفظ كار روزمرهاي كه تاكنون داشــتهايد داليل
بسياري وجود دارد .اينگونه ريسك كمتري ميكنيد .در دست نبودن
سرمايه كافي يا داشتن يك ايده خوب بدون دسترسي به بازار آماده
داليل خوبي هستند كه روياي تاسيس كسبوكار خودتان را فراموش
كنيد اما مسئله سن عاملي نيست كه بخواهد روحيه كارآفرينانه شما
را تضعيف كند.

اغلب صنايع به
طور پيوسته در
حال تغيير و تكامل
هستند و جامه
عمل پوشاندن
به آنچه در ذهن
شماست كار
زيادي ميطلبد.
دستاوردهاي قبلي
شما هرچه كه بوده
است ،بايد بدانيد
كه رشد شخصي
شمابستهبه
اين است كه
موفقيتبلندمدت
كسبوكارتان را در
نظربگيريد
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تجـربــه

نگاهي به زندگي و ريسكهاي فرد اسميت
موسس شركت فدكس

كاپيتاناسميت

شركت فدكس در
سال  1976شروع
به سوددهي كرد
و دو سال بعدتر
ديگر به لحاظ مالي
به ثبات رسيده
بود ،آنقدر باثبات
كه ديگر توانست
سهامش را در بازار
بورس نيويورك
هم عرضه كند.
اما روز تاريخي
فدكس 10سال بعد
از راه رسيد .سال
 1987اين شركت
نهتنها ركوردي
براي خودش بلكه
براي بازار كسب
وكار آمريكا به جا
گذاشت ،همان سالي
كه توانست ميزان
سودش در سال را
به 1ميليارد دالر
برساند
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فيلــم  Cast Awayرا ديدهايد؟ در ايران اين فيلم با نام «دورافتاده»
دوبله و بارها از تلويزيون پخش شد .ستاره اين فيلم ،تام هنكس نقش یک
مأمور پُست شرکت فدکس به نام چاک نوالند را بازي ميكند كه پس از
سقوط هواپيمايش ،در جزيرهاي گرفتار ميشود و اين فيلم زندگي تنهايي
چهار ســاله او را در اين جزيره دورافتاده روايت ميكند .شــركت فدكس
در مدت دو ســال فيلمبرداري «دورافتاده» ،اجازه دسترسي عوامل فيلم
به ســاختمانها ،هواپيماها ،ماشينهاي پست و لباسهاي فرم شركت را
داد .ايده فيلم البته در ابتدا فدكس را وحشــتزده كرد ،قرار بود داستان
سقوط يكي از هواپيماهاي اين شركت بهانه داستان اين فيلم باشد و چنين
تصويري تقريبا به فدكس يك شوك عظيم وارد كرد اما وقتي كليت داستان
و نقش مامور پست در طول فيلم را بررسي كردند به اين نتيجه رسيدند
كه ارزش تن دادن به ســقوط هواپيما را دارد .همكاري فدكس با فيلم تا
جايي پيش رفت كه در صحنه بازگشت چاك به شركت پس از چهار سال
گرفتاري در جزيره ،كسي كه به عنوان مديرعامل شركت به استقبال او آمد
در واقع خود فرد اسميت ،مديرعامل اصلي فدكس بود .اين داستان زندگي و
موفقيت و شيوه مديريت فرد اسميت است .بخش عمده اين مطلب برگرفته
از مطلبي است از سايت رفرنس بيزينس.
فرد اسميت سال  1944در شهر ماركس ايالت ميسيسيپي به دنيا
آمد .پدرش كارآفريني بود كه شــركت اتوبوسراني ديكسي گريهاوند را
بنيان گذاشت .كســبوكار پدرش پيش از آنكه او بخواهد به سني برسد
كه بداند شركت خانوادگي چيست ،گسترش بيشتري پيدا كرده بود .آقاي
اســميت بزرگ بعدتر يك مجموعه رستوران زنجيرهاي با نام تادل هاوس
را هم به داراييهاي خانوادگيشــان افزود .فرد فقط چهار سال داشت كه
پدرش را از دست داد اما او آنقدري ثروت دستوپا كرده بود كه همسر و
چهار فرزندش در آرامش زندگي كنند .بچهها البته بايد زمان زيادي صبر
ميكردند تا دستشان به ميراث نقدي پدري برسد چون اسميت بزرگ از
ترس اينكه بچههايش پولها را حيف و ميل كنند براي آنها حســابهاي
بانكي باز كرده بود كه با رســيدن به ســن  21سالگي ميتوانستند از آن
برداشت كنند.
فرد به كالج دانشــگاه ممفيس رفت و در آنجا در فعاليتهاي ورزشي

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد ،بهمن 1397

حضور فعالي داشــت .دانشآموز خوبي بود و به تاريخ جنگهاي داخلي
آمريكا بسيار عالقهمند ،اما اشتياق اصلي او پرواز بود .در  15سالگي داشت
چموخم كار را ياد ميگرفت و بر روي يك هواپيماي ســمپاش كشاورزي
كار ميكرد و رفتهرفته تبديل به يك خلبان آماتور خوب شد .او تجارت را
از سن پايين آغاز كرد ،در نوجواني به همراه دوستانش شركتي به نام آردن
ركورد تاسيس كرد كه در واقع يك استوديوي ضبط كوچك بود اما بعدها
تبديل به شركتي قانوني شد .فرد سال  1962ممفيس را ترك كرد تا در
دانشگاه ييل شروع به تحصيل كند.
JJخلبان اسميت
فرد اســميت تصميم گرفت در دانشــگاه ييل اقتصاد و علوم سياسي
بخواند .متاســفانه زندگي اجتماعي دانشگاه آنقدر برايش پررنگ بود كه
عمال بر روي درس خواندنش تاثير گذاشــت .با اين حال در اولين ســال
دانشــگاه سبب شــد كه پايههاي ايدهاي در ذهن او شكل بگيرد كه بعدا
موفقيت او را به دنبال داشت .در يكي از كالسهاي اقتصاد ،اسميت براي
پايان ترمش مقالهاي نوشت كه در آن ايده تاسيس يك شركت مطرح شده
بود .شركتي كه قرار بود ارسال و تحويل يكشبه كاالهاي كوچك و حساس

در يكي از كالسهاي اقتصاد ،اسميت براي پايان ترمش مقالهاي نوشت كه در آن ايده تاسيس يك
شركت مطرح شده بود .شركتي كه قرار بود ارسال و تحويل يكشبه كاالهاي كوچك و حساس به
زمان در شهرهاي بزرگ آمريكا را تضمين كند ،كاالهايي مانند قطعات و تجهيزات پزشكي.

به زمان در شهرهاي بزرگ آمريكا را تضمين كند ،كاالهايي مانند قطعات
و تجهيزات پزشكي .اين مقاله نظر استادش را جلب نكرد و فقط توانست
نمره قبولي را برايش بياورد .اما اين ايده در ذهن اسميت باقي ماند .هرچند
بايد سالها ميگذشت تا او بتواند اين ايده را به آزمايش بگذارد .او پس از
فارغالتحصيلي از رشته اقتصاد در سال  1966خيلي زود به نيروي دريايي
ارتش آمريكا پيوست و راهي جنگ ويتنام شد .در طول خدمتش در ارتش
بود كه وارد حوزه خلباني هم شد و تا پايان خدمتش در ويتنام چندين بار
مسئوليت پرواز هواپيماهاي حمايت از عمليات زميني را هم بر عهده گرفت.
ســال  ،1970اسميت با درجه كاپيتاني به آمريكا بازگشت و تصميم
گرفت ايدهاي را كه در حد يك مقاله دانشگاهي به آن پرداخته بود باز دنبال
كند .بخشي از اشتياقش به شروع كار و خلق چيزهاي نو به خاطر تجربهاش
از جنگ بود .خودش در مصاحبهاي گفت« :از خراب كردن و منهدم كردن
چيزها خسته شده بودم .وقتي كه برگشتم تصميم گرفتم دست به كاري
بزنم كه درونش خلق و ساختن باشد ».براي شروع كسبوكار او دست به
خريد عمده سهام شركت آرك اوييشون سيلز زد ،يك شركت مهندسي
و تعمير هواپيما كه مالك آن پدر همســرش بود .تا سال  1971اسميت
توانسته بود درآمد شركت را افزايش دهد و تمركز آن را به خريد و فروش
جتهاي دســتدوم تغيير دهد .اما با وجود موفقيت در رســاندن درآمد
شــركت به  9ميليون دالر ،همچنان شرايط براي رضايت واقعي اسميت
فراهم نبود.
JJراه فدكس
فرد بلندپرواز بود و البته اين آمادگي را داشت كه بلندپروازياش ممكن
اســت به سقوط بينجامد .او نام فدرال اكسپرس را براي شركتش انتخاب
كرد چون هدف واقعياش به دست آوردن امكان قرارداد با فدرال رزرو (به
معنی ذخیره فدرال ،بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکا است که در سال
 ۱۹۱۳با هدف نظارت بر عملیات بانکی در این کشور تأسیس شد) بود .او
ميخواست از طريق شركتش وظيفه دريافت و تحويل چكهاي بانكي را
بر عهده بگيرد .با وجود اينكه از دوران دانشگاه ارتباطات و دوستيهايي با
سياستمداران داشت ،نتوانست قراردادي را كه روي آن حساب كرده بود به
دســت آورد .با اين حال او نامي را كه به خاطر اين قرارداد خيالي انتخاب
كرده بود حفظ كرد و اينگونه بود كه فدكس (مخفف فدرال اكســپرس)
متولد شــد .شركتي كه البته كارش از حمل چكهاي بانكي فراتر رفت و
ارسال انواع كاال ،از سندهاي تكبرگي تا محمولههاي تجاري را در سراسر
دنيا در بر گرفت .او پروپوزالي براي كار شركت نوشت كه قرار بود اين نقشه
را اجرايي كند :چندين هواپيما محمولههاي تحويلي مشتريان را در شب
(كه ترافيك هوايي كمتر است) به مراكز اين شركت در شهرهاي مختلف
حمل ميكردند و از آنجا بستهها ،دستهبندي و از راه زمين و هوا به سمت
مقصد ارسال ميشدند و به اين ترتيب در عرض  24ساعت به دست گيرنده
ميرسيدند .او البته در نقشهاش لحاظ كرده بود كه هواپيماها در بلندمدت
جزو دارايي شركت باشند تا درگير روالهاي اداري نشوند.
نقشه او حرف نداشت اما ميزان انبوهي از سرمايه الزم داشت و خلبان
و بيمه و  ...او نهتنها بايد زيرساخت الزم براي اين كار را فراهم ميكرد بلكه
نكته اصلي طرح اقتصادي او تضمين تحويل  24ساعته كاال بود ،اتفاقي كه
تا پيش از اين رخ نداده بود .استارتآپ او كه نتوانسته بود دولت آمريكا را
راضي به انعقاد قرارداد كند كارش را با جذب سرمايه از برخي سرمايهگذاران
خطرپذير كرد و به اضافه پولي كه از پدر به ارث برده بود توانســت حدود
 95ميليون دالر سرمايه را براي شروع كار فراهم كند و در  27سالگي كار
فدكس را راه بيندازد .كار با  14هواپيماي جت و چندين ون آغاز شــد و

ارائه خدمات را در  25شهر آمريكا آغاز كرد .اسميت در مصاحبهاي در مورد
آغاز كارش گفته است« :مردم فكر ميكردند ديوانه شدهايم و نميخواهيم
بفهميم كه بعضي كارها را نميشود انجام داد!» و اينگونه آغاز جنهمي كار
شكل گرفت .در اولين شب كار فقط  186بسته ارسالي به آنها تحويل داده
شده بود و كار آنقدر محدود بود كه در سهماهه اول كار شركت ،يكسوم از
نقدينگي استارتآپ از دست رفت .در آن زمان رانندگان فدكس گاهي پول
بنزين ماشين را هم از جيب خودشان ميگذاشتند .هزينه باالي آگهي براي
تبليغ شركت و البته افزايش نرخ سوخت داشت شركت را از پا ميانداخت.
همه اينها اضافه شد به شكايت خواهران فرد از او كه به اتهام سوءاستفاده از
ميراث پدري او را به دادگاه كشاندند .فدكس در دو سال اول كار  29ميليون
دالر از دســت داد .اما كار ادامه داشــت .دو سال جهنمي اول كه گذشت
شركت در ســال  1976شروع به سوددهي كرد و دو سال بعدتر ديگر به
لحاظ مالي به ثبات رسيده بود ،آنقدر باثبات كه ديگر توانست سهامش را
در بازار بورس نيويورك هم عرضه كند .اما روز تاريخي فدكس  10ســال
بعد از راه رسيد .سال  1987اين شركت نهتنها ركوردي براي خودش بلكه
براي بازار كسب وكار آمريكا به جا گذاشت ،همان سالي كه توانست ميزان
سودش در سال را به  1ميليارد دالر برساند.
يكي از اساسيترين درسهايي كه در نحوه مديريت فرد اسميت وجود
دارد اين است :هيچوقت شكســتهايتان را پنهان نكنيد اما از آنها براي
رسيدن به موفقيت بهره بگيريد .يكي از نمونههاي اين اتفاق زماني بود كه
ويدئويي از يكي از كارمندان فدكس منتشر شد كه يكي از محمولهها يعني
يك مانيتور را باز كرده بود و آن را به ديوار كوبيد .اسميت سعي نكرد اين
اتفاق را تكذيب كند .او در مورد اين اتفاق حرف زد و سعي كرد از چنين
وضعيتي براي پيدا كردن ايرادها و برطرف كردن آن استفاده كند.

كار با 14
هواپيماي جت
و چندين ون
آغاز شد و ارائه
خدمات را در 25
شهر آمريكا آغاز
كرد .اسميت در
مصاحبهاي در
مورد آغاز كارش
گفته است« :مردم
فكر ميكردند
ديوانه شدهايم
و نميخواهيم
بفهميمكهبعضي
كارها را نميشود
انجام داد!»

نمایی از فيلم دورافتاده
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رقابت در واقع به معناي ارزيابي بازار است .اگر رقباي موفقتري داريد به اين معنا
است كه ورود به بازار براي شما آسانتر است .به عالوه هرقدر هم كه به هم شبيه
باشيد ،رقيبتان هرگز مثل شما نيست.

تجـربــه

 3توصيه براي شكست نخوردن

از بازندگان بياموزيد

اين قول معروفي اســت كه «آنهايــي كه تاريخ را
فراموش ميكنند ،محكــوم به تكرار آناند» .و با وجود
اين ،به نظر ميرسد كه كارآفرينان يك اشتباه مرگبار را
دوباره و دوباره تكرار ميكنند .نشريه  .Incدر مطلبي سه
دليل عمده شكست استارتآپها را بررسي كرده است.
بنا بر گزارش سيبي اينساتيس (يك پلتفرم مجهز
به هوش مصنوعي كه تمامي شركتهاي سرمايهگذاري
خصوصــي را شناســايي ميكنــد) معمولتريــن و
پرتكرارترين دليل شكست كسبوكارها اين است كه به
محصولشان نيازي نيست ،سرمايهشان به اتمام ميرسد
و يا گزينه اشــتباهي را براي مديريــت اجرايي كار در
نظر ميگيرند .وقتي اين داليل روشن وجود دارند چرا
شكست خوردن شركتهاي تازهتاسيس اينقدر زياد
پيش ميآيد؟
شروع يك كسب وكار تازه بدون شك وسوسهانگيز
اســت و اغلب كارآفرينان ميل دارند كه از طريق توليد
محصول يا ارئه خدماتشان جهان را تبديل به جايي بهتر
كنند .اما حتي براي تعداد انگشتشماري از كساني كه
بخت بلندي دارند و ميتوانند ايدهشان را همان ابتداي
كار تبديل به كار كنند هم هيچ ضمانتي براي پيدا كردن
مشتري وجود ندارد.
سايتي به نام استارتآپهاي ناشناس( (�Startup
 )sAnonymousوجود دارد و در اين سايت از هر چند
پست يكياش در مورد كسبوكاري است كه شكست
خورده يا در آستانه فروپاشي است .چند مثال را بخوانيد:
ما به بنبست خوردهايم .شرايط باثبات است اما ديگر
راهي جلــوي رويمان نمانده .هيچكدام از  10كارمندم
متوجه اين شرايط نيستند ،فقط من آن را ميبينم.
من و همسرم سالها قبل يك فروشگاه خردهفروشي
لباس كودك تاسيس كرديم .خيلي زود فهميدم كه او
هيچ دركي از مسائل مالي يك كسبوكار ندارد .وقتي
در كمتر از دوسال مجبور به اعالم ورشكستگي شديم
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ازدواجمان تا مرحله نابودي پيش رفت .بابت اين موضوع
خودم را مالمت ميكنم.
استارتآپ من دارد دست و پا ميزند .تا سه ماه آخر
امسال به مدل كارمان اطمينان داشتم و ميدانستم كه
براي موفقيت فقط به سرمايه كافي نياز داريم .اما حاال
وارد ماههاي مرگباري شــدهايم و در حالي كه نياز به
رشد  5برابري درآمد داريم ،فروشمان در حال كاهش
است.
JJشما چطور ميتوانيد از دچار شدن به چنين
سرنوشتي جلوگيري كنيد؟
اولين گام اين اســت كه از همــه منابعي كه داريد
بيشترين استفاده را بكنيد .يكي از منابع همين است
كه از داســتانهايي كــه در فضاهايــي مانند همين
سايت استارتآپهاي ناشناس منتشر ميشود درس
بگيريد .در اين حوزه خوشبختانه منابع بيشماري در
دسترس هستند .در سراسر اينترنت نمونههاي بسياري
از كسبوكارهاي مرده و شكستخورده پيدا ميشود.
نشــانههايي كه آنها از خود بر جاي گذاشتهاند مانند
بقاياي تمدنهاي ازميانرفته است.
براي شناسايي و تحليل اين ويرانهها ،باستانشناسان
خاص آنها هم وجود دارد .ســيبي اينســاتيس شامل
بخشي تحليلي است كه داليل دروني شكست شركتها
را بازگو ميكند و اطالعات مالي و بيانيههاي رسانهاي
آنها را هم (در صورت در دسترس بودن) در اختيار شما
ميگذارد و مهمترين اطالعات در مورد آنها را به شــما
نشان ميدهد Autopsy.io .يك پايگاه داده ديگر است
كه استارتآپهاي شكستخورده را بر اساس ايده اوليه
و دليل نهايي شكستشان طبقهبندي كرده است .اين
راهكارها براي مشخص شدن داليلي كه كار شركتهاي
ديگر را مختل كردهاند بسيار عالي هستند ،اگر به اين
روايتها و تحليلها توجه كنيد اشتباهات مشابه را انجام

نخواهيد داد.
پس از خواندن چنين دادههايي بود كه توانستيم سه
دليل عمده و معمول شكست كسبوكارها را استخراج
كنيم .در اين بخش به شــما سه توصيه ميشود تا از
شكست ديگران درس بگيريد و موفقيت را پيدا كنيد.
JJاز نگراني بابت رقابت دست برداريد
رقابت در واقع به معناي ارزيابي بازار است .اگر رقباي
موفقتري داريد به اين معنا است كه ورود به بازار براي
شما آسانتر است .به عالوه هرقدر هم كه به هم شبيه
باشيد ،رقيبتان هرگز مثل شما نيست .بر روي كاري كه
قادر به انجام آن هستيد تمركز كنيد نه آنچه ديگران
يكنند.
م 
JJتنها به قدر نيازتان برداشت كنيد
چه در حال جذب ســرمايهگذار هســتيد و چه در
تالش براي پيدا كردن مشتريان بيشتر ،توسعه بيشتر از
حد قابليت شركت ،ميتواند كسبوكارتان را غرق كند.
به محض اينكه قــراردادي را امضا ميكنيد موظف به
انجام تعهدات هستيد .بنابراين اگر آمادگي كار را نداريد
يا از پس آن برنميآييــد راه ديگري براي پيش بردن
هدفتان پيدا كنيد.
JJچيزي را بنا كنيد كه مردم ميخواهند
خيليها محصوالتشان را در واقع براي خودشان توليد
ميكنند چون به اين نتيجه رسيدهاند كه مسئلهاي را
شناســايي كردهاند و تنها راهكار حل آن را در اختيار
دارند .بر اســاس همين ايده ماهها و سالهاي زيادي را
به دور از ديگران صرف ساختن آنچه در سر پروراندهاند
يكنند .متاسفانه آنها به خاطر اينكه واقعا در پي اين
م 
نيســتند كه ببينند اصال كسي براي چنين مسئلهاي
راهكار خواسته است يا نه ،بازار را از دست ميدهند.

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

آغاز انقالب
چهارمصنعتی
ورود به اقتصاد رباتیک،
بیوتکنولوژی ،اینترنت اشیا ،چاپ
سهبعدی و خودروهای بدون راننده

آیندهپژوهی
[ بحران آینده ]

روح سرگردان آینده پرآشوب ترامپ
خطر بزرگ این است که در موقع بحران اقتصادی احتمالی آینده ترامپ چه کاری نخواهد کرد

پل کروگمن
تحلیلگر اقتصادی

منبع   نیویورک تایم ز

چرا باید خواند:
تصمیماتکاخسفید
روی اقتصاد آمریکا
اثر میگذارد و طبعا
روی دیگر اقتصادهای
جهان هم اثرگذار
خواهد بود .اینکه
ترامپ با بحران
اقتصادیاحتمالی
آینده چطور برخورد
خواهد کرد برای همه
مهم است.

دو سال پیش ،بعد از شــوک انتخاب دونالد ترامپ ،بازارهای مالی قالب
تهی کردند و سپس بهسرعت احیا شدند .در واقع ،آنها به این نتیجه رسیدند
که با اینکه ترامپ آشکارا برای پست ریاستجمهوری مناسب نیست ،نه از
نظر احساسی و نه از نظر عقالنی ،اما این مسئله خیلی مهم نیست .او شاید
بهصورتی پوپولیستی صحبت میکرد اما گامهایی برمیداشت که ثروتمدارانه
و بهنفع ثروتمندان بود .او شــاید نامتعــادل و بیاطالع میبود اما عقلهای
هوشــمندی بودند که او را از انجام هر کاری که خیلی احمقانه باشد برحذر
میداشتند .به عبارت دیگر ،سرمایهگذاران خود را متقاعد کردند که یک قرار
بگذارند :ترامپ شاید تعطیل به نظر برسد اما او نمیتواند واقعا سیاستگذاری
کند .و نکته اینجاست که مالیات بر شرکتها و طبقه ثروتمند پایین خواهد
آمد .اما حاال ،مردم دارند میفهمند که نمیتوان چنین قراری گذاشت  -یا
از هر لحاظی ،نمیتوانند فکر کنند که اظهار تاسف خودش باعث کمی بهبود
ماجرا خواهد شد .یک مرد بیثبات ،بیاعتنا و ستیزهجو را در اتاق بیضیشکل
کاخ سفید قرار دهید و او در نهایت کارهای احمقانهای انجام خواهد داد.
به عبارت روشنتر ،رأیدهندگان بعد از مدتی آگاه شدهاند که دولت یک
آدم نامناسب یک دولت نامناسب است .به همین دلیل است که دموکراتها
بهطرزی تاریخی اکثریت چشمگیر آرای مردمی را در انتخابات میاندورهای
کسب کردند .حتی طبقه ثروتمند که بیشترین منفعت را از سیاستهای ترامپ
به دست آوردهاند ،ناراحت هستند :یک نظرسنجی در سیانبیسی نشان داده
است که موضع میلیونرها ،حتی میلیونرهای جمهوریخواه ،بهشدت علیه آقای
توییتر است .اما رفتار بازار تا همین اواخر حکایتی متفاوت بوده است .واقعیت
اینکه نامناسب بودن برای ریاستجمهوری نزد سرمایهگذاران مسئله مهمی
است ،به نظر میرسد از سه هفته پیش از کریسمس شروع شد (و حوالی 4
هزار واحد در داوجونز) .ابتدا این مسئله فهمیده شد که توافق ترامپ با چین
که هیاهوی زیادی بر سر آن به وجود آمده ،فقط در خیاالت ترامپ وجود دارد.

حقیقت این است که در بیشتر اوقات ،اعمال ریاستجمهوری خیلی برای اقتصاد اهمیتی ندارد؛ مدیریت کوتاهمدت
اقتصادی بیشتر بر عهده فدرال رزرو است .اما وقتی اتفاقات بدی میافتد ،ما شدیدا به کاخ سفید نیاز داریم تا
آنها را متوقف کند.
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سپس نابودی تلویزیونی او در یک جلسه با نانسی پلوسی و چاک شامر ،خروج
غیرمنتظره از سوریه ،اخراج جیم متیس و تعطیلی دولت به خاطر زیربارنرفتن
کنگره برای فراهمآوردن بودجه ساخت یک دیوار بیمعنی پیش آمد .و حاال
س فدرال رزرو،
زمزمههای این شایعه پیچیده که او میخواهد جروم پاول ،رئی 
را اخراج کند .اوه ،و در ادامه مسیر ما یاد گرفتیم که ترامپ درگیر ممانعت
عریان از اجرای عدالت شــده با تحت فشــار گذاشتن دادستان کل (که این
خودش یک بخشی از مسئله است) بر سر تحقیق در پرونده مولر که کوهی از
محکومیتها ،اعترافات و استعفاهای اجباری برپا کرد.
اما اجازه بدهید اینجا نقش وکیل مدافع شیطان را بازی کنیم :آیا همه
این آشوبهای ترامپ برای اقتصاد یا بازار سهام (که اصال مشابه نیستند) مهم
است؟ در نگاه اول ،همه اینها آنقدر روشن نبود.
گذشــته از همه ،صرفنظــر از احتمــال جنگ تجــاری ،هیچیک از
کجخلقیهای آدم شماره یک این ماجرا که در قامت ریاستجمهوری نیست،
تاثیر مستقیمی روی اقتصاد ندارد .حتی تعطیلی دولت اسباب زحمت ناچیزی
برای مخارج کل خواهد شد.
و حتی جنگ تجاری ممکن نیست خیلی صدمهای برساند ،بهشرط اینکه
بیشتر روی چین متمرکز شود ،کشوری که فقط قطعهای از تجارت آمریکا
است .خطر اقتصادی واقعا بزرگ این بود که ترامپ از نفتا ،توافقنامه تجاری
آمریکای شمالی ،خارج شود :تولید آمریکا عمیقا با تولید در کانادا و مکزیک
یکپارچه شده و این کار میتوانست بسیار مخرب باشد .اما او تصمیم گرفته نام
این توافقنامه را تغییر دهد ،در صورتی که ساختار آن را اساسا دستنخورده
نگه دارد و بنابراین خطرات باقیمانده آنقدر بزرگ به نظر نمیرسد.
پس چرا سرمایهگذاران به نظر میرسد به نگرش «آنچه مرا میترساند»
باختهاند؟ آنچه برای آنها خیلی مهم اســت این نیست که ترامپ دارد چه
میکند ،بلکه این است که او در آینده ممکن است چه کاری بکند  -یا شاید
حتی مهمتر اینکه او در آینده ممکن است چه کاری نکند.
حقیقت این است که در بیشتر اوقات ،اعمال ریاستجمهوری خیلی برای
اقتصاد اهمیتی ندارد؛ مدیریت کوتاهمدت اقتصادی بیشتر بر عهده فدرال رزرو
است .اما وقتی اتفاقات بدی میافتد ،ما شدیدا به کاخ سفید نیاز داریم تا آنها
را متوقف کند .در ســالهای  2008و  ،2009خیلی مهم بود که مقامات هر
دو کابینه در حال رفتن بوش و در حال آمدن اوباما توانمندانه و هوشمندانه به
بحران اقتصادی واکنش نشان دهند.
متاسفانه دلیلی وجود ندارد که اگر چیزی دوباره بد پیش رفت ،ما انتظار
همان سطح از توانمندی را داشته باشیم.
تصور کنید که چطور دارودســته ترامپ به سقوط سهام واکنش نشان
دادهاند .تا به حال ،این فقط یک نشانه کوچک اقتصادی بوده .با این حال ،خود
ترامپ اعتبارات را مقصر میداند که وقتی سهام باال رفت ،درست عمل نکرد و
س فدرال رزرو .در این میان ،مقامات
مشکلساز شد؛ یعنی حمله به پاول ،رئی 
ردهباال هنوز مدعیاند که معافیتهای مالیاتی ســال گذشته یک پیروزی با
شواهد روشن اســت و اظهارات عجیبوغریبی ارائه میدهند  -در توییتر -
درباره سالمت بانکها که کسی نمیتواند آن را زیر سؤال ببرد.

دانشگاه آکسفورد در «جهان ما در دادهها» تخمین زده که  72درصد جمعیت جهان در سال  1950زیر خط فقر مطلق زندگی میکردند.
تخمینهای اولیه بانک جهانی درباره جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال  2018در حدود  8.5درصد بوده که از  10درصد سال  2015هم
پايينتر آمده است.

[ بحران آینده ]

آینده مشابه در  2019و 2029
همه آمارها حکایت از بهترشدن وضعیت اقتصادها دارد مگر وقوع یک جنگ ناخواسته
اقتصاد جهان احتمال دارد سال خیلی خوبی را تجربه کند .از این نظر،
ســال جدید خیلی شبیه به ســال  2018و  2017خواهد بود و احتمال
خیلی زیادی هست که ســال  2020و  2021هم همينطور باشد .رشد
اقتصادی در بیشتر کشورها نســبتا قدرتمند خواهد بود ،در جاهایی هم
شکوفایی اقتصادی باعث نتایج خوبی خواهد شد .در عین اینکه کشورهای
ثروتمند نگران موانعی از نظر عینی کوچک هستند ،مردم فقیر بهطور کلی
با به دســت آوردن لوازم رفاه بیشتر به شأن و حرمت بیشتری دست پیدا
خواهند کرد.
فقر مطلق را در نظر بگیرید .بانک جهانی خط بین فالکت و فقر در روی
زمین و هرکس دیگر را مصرف روزانه کاالها و خدمات به ارزش  1.9دالر
تعیین کرده است .دانشگاه آکسفورد در «جهان ما در دادهها» تخمین زده
که  72درصد جمعیت جهان در سال  1950زیر این خط زندگی میکردند.
تخمینهای اولیه بانک جهانی درباره جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال
نتر
 2018در حدود  8.5درصد بوده که از  10درصد سال  2015هم پايي 
آمده است.
مردم خیلی فقیر به معنی این است که افراد بیشتری در حال لذتبردن
از زندگیشــان هستند .ســهم جمعیت جهان بدون دسترسی به برق در
حال کاهش پیداکردن تا حدود  0.3درصد نقطهای در ســال است .تعداد
کودکانی که در مدارس ثبتنام نمیکنند دارد تا حدود ساالنه  5میلیون
نفر کم میشــود .تقریبا هر شــاخصی از خوشبختی اساسی نشاندهنده
روندی مشابه همین روند است.
خبر خوب این اســت که چنین روندی در سطح باالیی جهانی است.
حتی قاره آفریقا که مدتهای مدید منزوی بوده شــروع به جبران کرده
است .نســبت کودکان آفریقایی که تا قبل از پنجسالگی فوت میکردند
از  21درصد در ســال  1975تا  8درصد در ســال  2015که آخرین آمار
در دســترس است ،کاهش پیدا کرده .بهداشت بهتر از ثروت بیشتر ناشی
میشود .درآمد سرانه واقعی در آفریقای زیر خط صحرا در دهه اخیر تا 40
درصد افزایش پیدا کرده است.
همه خبرها خوب نیست .بهدلیل جنگ و درگیریهای شهری ،در وهله
اول در آفریقا ،نســبت جمعیتی از جهان که دارای سوءتغذیه هستند ،در
دو ســال گذشته  0.2درصد افزایش یافته است .هنوز ،این نسبت با 11.9
درصد ،بهاندازه  2.2درصد نقطهای کمتر است از آنچه در یک دهه گذشته
بوده .پیشبینی دســتاوردها و منافع اقتصادی در مقیاس جهانی در سال
 2019بســیار قابلاعتماد است .دالیل خوبی نیز وجود دارد که باور کنیم
در سال  2029نیز این دستاوردها بسیار خوب خواهد بود .رشد اقتصادی
در کشــورهای خیلی فقیر در حال تبدیلشــدن به یک چرخه مطلوب
اســت .تحصیالت بیشتر و سالمت بهتر کارگران بهتری ایجاد میکند که
میتواننــد از نهادها و بنگاهها قدرتمندانهتر حمایت کنند و این امر باعث
ســرمایهگذاریهای موثر بیشتر و بزرگتر خواهد شد و همین اتفاق پول
بیشتری را برای هزینهکردن در مدارس و بهداشت بیشتر مهیا میکند.

این الگو در دو دهه اخیر کشــور پس از کشــور در حال اعمال است.
حکومتهای بد چرخه پیشرفت را کند میکنند اما جنگ یا شکستهای
دولت ،مثل آنچه در ونزوئال رخ داد ،باعث خواهد شــد که این پیشــرفت
برعکس شود.
عقبنشینی تقریبا غیرقابل بازایستادن فالکت و انزوا در سطح جهانی به
احتمال قوی بهترین خبری بوده که تاکنون در تاریخ اقتصادی شنیده شده
است .با وجود این ،در تاریخ سیاسی این روندها خیلی کمتر روشن است.
عقیده قدیمیای که میگوید ثروت بیشتر بهطور طبیعی منجر به جوامع
بازتری خواهد شــد ،به نظر اشتباه میرسد .تودههای مردم در بسیاری از
کشورها ،هم ثروتمند هم فقیر ،گویی با حکومتهای خودرأی و ملیگرای
افراطی خشنود به نظر میرسند.
چین مثال بارز این وضعیت اســت .حزب کمونیســت ســرکوبگر و
کمابیش فاسد رشد سریع و گســترده خوشبختی مردم را بر عهده دارد.
جاهطلبیهای فراتر از انتظار این کشور ،چه در عرصه شهری و چه نظامی،
بهخوبی توسعه پیدا کرده است.
این آینده که تصویر شد به چند دلیل نگرانکننده است .یکی از دالیل
این است که وقوع جنگ به احتمال زیاد تنها نیروی تضعیفکنندهای است
که به اندازه کافی میتواند خبرهای خوبی را که از اقتصاد جهانی میرسد
متوقف کند یا در مسیری معکوس بیندازد .سؤال بزرگ درباره سال 2019
و همچنین ســال  2029این است که آیا پیشرفت اقتصادی باعث تهدید
خوشــبختی مردم از طریق هدایت آنها با جنگها خواهد شد یا نه .بعید
نیست که اگر توان اقتصادی کشورها باال برود ،قدرت آنها برای بهراهافتادن
جنگهــا هم افزایش پیدا کند و به این ترتیب ،احتمال وقوع جنگها باال
رود و در صورت وقوع یکی از آنها ،رشــد اقتصادی و پیشرفت کشورها با
مانع روبهرو شود.

ادوار هاداس
تحلیلگر امور بینالملل

منبع  رویتر ز

چرا باید خواند:
جهانبیشازپیش
بههمپیوسته شده و
مخصوصا اتفاقات کالن
اقتصادی در هر نقطه
آن روی دیگر مناطق
هم تاثیر میگذارد.
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آیندهپژوهی

[ آینده آینده ]

شبینیآینده
پی 
از فیسبوک تا ترامپ
چهار چشمانداز در حوزههای مختلف برای سال جدید میالدی

هارولد ایوانز
تحلیلگر مسائل جهان

منبع   رویتر ز

چرا باید خواند:
پیشبینیوقایعمهم
سال آینده برای همه
فعاالن اقتصادی جهان
مهم است و ایرانیها
هم از این قاعده
مستثنانیستند.
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ما یک سال و هفت ماه نحس در پیش داریم پیش از اینکه مجمع
ملی حزب دموکرات درباره نامزدش در انتخابات ریاســتجمهوری
در ژوئیــه ســال  2020تصمیم بگیــرد .در آخریــن دور رقابتها،
جمهوریخواهان  17نامزد برجســته داشتند .پولهای هوشمند به
سوی جب بوش ،فرماندار ایالت فلوریدا ،سرازیر شده بود .او در فوریه
 2016از دور کنار رفت و خیلی از دســت دونالد ترامپ عصبانی بود،
کسی که در ماه می آن سال ،آشکارا نامزد نهایی بود .پیشبینی آینده
کار بغرنجی اســت اما در ادامه برخی از اتفاقات احتمالی عمده ،مثل
کایتهای آماده پرواز ،ذکر میشوند.
JJشیر دریایی در مقابل کوسه؟
اولین سؤال این اســت که این نامزدها چقدر برای بحثکردن با
ترامپ روی صحنه آماده هســتند؛ این سؤال به اندازه اینکه چقدر
برای جلب آرای مردم تــاش میکنند اهمیت دارد .دموکراتها به
کسی نیاز دارند که بتواند با یک لبخند به ترامپ دستور بدهد که عقب
بنشیند یا حرفهایش را قطع کند ،درست وقتی که او پرچانگیهای
خود را تکرار میکند .این پرچانگی حقهای است که او با آن رقیبش را
میچرخاند ،همانطور که بهصورت خیلی ک مرنگتر وقتی که در بحث
با هیالری کلینتون ،نوبت کلینتون میرسید این کار را انجام میداد.
بنابراین در سال  ،2019دریادار بازنشسته ،ویلیام مکراون را دنبال
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کنید .او هنوز وارد گود نشده اما خاطراتی با خود دارد که در ماه می
به یاد همه خواهد آورد که چه قهرمانی است .این شیر دریایی فرمانده
مطمئنا بهترین سابقه کاری را در روی کره زمین دارد :او حملهای را
که اســامه بنالدن در آن کشته شد برنامهریزی و فرماندهی کرد ،با
اینکه ترامپ میگوید «این اتفاق باید خیلی زودتر میافتاد اگر من در
قدرت بودم» .مطمئنا.
س سابق دانشکده نظامی تگزاس از نظر شخصی شجاع ،زبل
رئی 
و خوشســروزبان است تا بهاندازه کافی خونسرد باشد که بتواند هر
رگباری از اهانتها از جانب رئیسجمهور را عقب براند ،رئیسجمهوری
که به واقعیتهای روشن اجازه نمیدهد در مقابل توهینهایش قد
علم کند .ترامپ خویشتنداری این کلهگنده نظامی را ،ظاهرا بدون
س سابق سیا ،جان
رنجش لجوجانه محض ،وقتی آزمایش کرد که رئی 
برنان ،را از صدور تاییدیه امنیتی او محروم ســاخت .مکراون نیز به
روزنامه واشنگتن پست در پاسخ به حذفش به ترامپ گفت« :شما با
این کارتان ما را در مقابل چشمان فرزندانمان خجالتزده کردید ،در
صحنه جهانی ما را مضحکه ساختید و ،بدتر از همه ،ما را در قالب یک
ملت از همه جدا کردید».
شخصیت ثابتقدم و معیارهای بینقص ملی او شاید مکراون را
دقیقا به کسی تبدیل کند که آمریکاییها بعد از استعفای دردناک وزیر
دفاع ،جیم متیس ،میخواهند.
ستاره اقبال آدام شیف ،نماینده دموکرات کنگره از کالیفرنیا ،دارد
ظهور میکند ،کسی که میتواند همانطور که اتیکاس فینچ نامزد
انتخابات آینده شــده ،قدم در این راه بگذارد .هیچوقت مثل حاال به
یک مظهر قاطع از عدالت نیاز نبوده اســت .شیف در سال انتخابات
س کمیته امنیتی کنگره در انتخابات حضور خواهد داشت،
بهعنوان رئی 
کمیتهای که تحلیل منطقی و دقیقش باتالقی حقوقی درست کرد که
رئیسجمهور را دستکم در نیم دوجین از تحقیقات حاصل از آن فرو
برد .همانطور که شیف به روزنامه نیویورک تایمز گفته« ،ترامپ نماد
کسانی شده است که نمیتوانند اینطرف و آنطرف پرسه بزنند بدون
اینکه دم آتش به گوشه لباس آنها سرایت نکند».
هوارد شولتز مردی است که شما را به قهوه امریکانوتان یا کف سرد
روی کاپوچینوتان معتاد کرده است .او بهاندازهای بزرگ و جسور است
که ترامپ نتواند با تمام قوا آرامشش را بر هم بزند .او در مقام مدیرعامل
سابق شرکت «استارباکس» یک بازاریاب باهوش و کارآفرین واقعی
است  -دســتکم از نظر عددی  277هزار فرصت شغلی  -و انتشار
کتاب جدیدش در فوریه امسال میتواند احتماال پرده اول رقابتهای
او برای انتخابات ریاستجمهوری باشد.
اوپرا وینفری هم گفته است که وارد انتخابات نمیشود اما اجرای
ســخنرانی انتخاباتی او در روز اول نوامبــر در رقابتهای فرمانداری
جورجیا بهنفع استیسی آبرامز بهقدری از نظر احساسی قدرتمند بود
که نشــان داد میتواند یک اوبامای مونث باشد .جنبش «فراخواندن
اوپرا» میتواند بسیار قدرتمند باشد تا جایی که مقاومت او را در هم
بشکند.
JJچه اقلیمی تغییر خواهد کرد؟
هواشناسان سازمان جهانی هواشناسی جلوتر از ما روی تندبادها و
طوفانهایی که در سال  2019خواهند آمد اسم میگذارند .امسال با
طوفان آندریا شروع میشود که یک نوع طوفان مالیم است و با طوفان
وندی تمام خواهد شد که چهکسی میداند چطور طوفانی خواهد بود.

با وجود جریمههای میلیارد دالری شرکتهای فناوری باز هم این
شرکتها دست از همکاری با برندها و شرکتهای تبلیغاتی نکشیدهاند.
در سال جدید نیز همین وضعیت ادامه خواهد داشت.

انکارکنندگان تغییرات اقلیمی قاعده معمول را مشاهده خواهند کرد:
هرچه طوفانها شدیدتر باشند ،آنها سریعتر موضوع را عوض خواهند
کرد ،بدون توجه به اینکه کالیفرنیای در حال خشکسالی خشکترین
ســالهای خود را میبیند و فصل آتش ویرانکننده در سال گذشته
رکوردی را باقی گذاشــت که در آن ،دستکم  86نفر کشته شدند،
نزدیک  1.9میلیون هکتار جنگل سوخت و یک شهر با  26هزار نفر
جمعیت تبدیل شد به تلی از خاکستر .هیچیک از طوفانهای فلورانس
و مایکل ،این طور ساحل شرقی را در هم نکوبیده بودند و این میزان
تلفات انسانی را به وجود نیاورده بودند و باعث  33میلیارد دالر خسارت
نشده بودند.
افکار عمومی به ســمت پذیرش علم بهعنوان پدیدهای اساسی
متمایل شده است .در ماه اوت گذشته ،یک مقاله علمی هشدار داد که
زمین مثل برق در حال حرکتکردن به سمت وضعیت یک گلخانه
دائمی اســت و این مقاله بهســرعت در شبکههای اجتماعی وایرال
شــد و به سطح بیســابقه  270هزار دانلود فقط در یک روز دست
پیــدا کرد .در ماههای پس از آن ،هیئت بیندولتی تغییرات اقلیمی
در ســازمان ملل ،و دولت آمریکا بدبینانهترین ارزیابیهای خود را از
وضعیت اقلیمی روز منتشر کردند و هشدار آنها با موجی از گرمای
کشنده و رکوردهای دمایی بیسابقهای مورد تاکید و تایید قرار گرفت
که تیترهای رسانهای را از آن خود کرد .در این فاصله ،میزان انتشار
جهانی کربن به باالترین حد خود رسید تا جایی که گفته شد مثل
«یک قطار باری در حال سرعتگرفتن» است که برای مدت سه سال
وضع ثابتی داشته.
امــا مدت کوتاهی پس از اینکه اقامتــگاه تفریحی ترامپ بهنام
«مارا الرگو» را سیل بگیرد ،مبارزان هوادار واکنش به تغییرات اقلیمی
در ســال  2019و بعدتر از آن ،باید با قدرت تثبیتشده شرکتهای
ســوختهای فسیلی درگیر شوند ،تازه اگر این شرکتها وادار شوند
که به خود حرکتی بدهنــد .انکارکنندگان گرمایش جهانی ناگهان
به ســمتی جهش نخواهند کرد که همهچیز ارگانیک اســت .آنها
دســتپرورده صنایعی هستند که مانع تغییرات میشوند یا در حال
مبارزه برای ماندن در کسبوکار خود هستند.
همانطور که تحقیقات روزنامه لسآنجلس تایمز و دیگر رسانهها
فاش کرد ،شــرکت «اگزون موبیل» بهطور مخفیانه یک «توافقنامه
علمی کالن» را در زمینه تغییرات اقلیمی با منشأ انسانی تایید کرده
بــوده که جریانش به دهه  1970بازمیگردد اما برای حل آن ،آب را
گلآلود کرد و رد گم کرد مبادا که رازگشاییهای بیشتر باعث شود
که مدل تجاریاش به خطر بیفتد .این شرکت دارای متحدان مشتاقی
در حزب جمهوریخواه بود .فرانک لونتز ،یکی از مشاوران جورج دابلیو
بوش ،در یک یادداشت خصوصی رک و پوستکنده گفته بود« :مردم
باید به این اعتقاد برسند که مسائل علمی فروکش کرده و حل شده
است و طبق آن ،نگاهشان به گرمایش جهانی هم تغییر خواهد کرد.
بنابراین ،شــما باید به ایجاد کمبود و کاستی در قطعیتهای علمی
درباره مسائل جاری در بحثها ادمه بدهید».
همه این عدم قطعیتهای پیشنهادشده روی ترامپ اثر گذاشته
است .ترکیب او از علم تغییر اقلیم چنین چیزی از آب درمیآید« :من
اعتقاد دارم که آبوهوایی هست .من اعتقاد دارم که تغییری هم هست
و معتقدم که باال میگیرد و پایین میآید و دوباره باال میگیرد .و این
تغییر بستگی به سالها و قرنها دارد اما من به این مسئله اعتقادی
ندارم و مسائل بزرگتری داریم که به آنها بپردازیم».

 JJفیسبوکی که دوست نیست
ماجراهای شرکت فیسبوک هم از آن دسته مسائلی است که در سال
 2019ادامه خواهد یافت .فیسبوک یک مدل تجاری عالی برای رسیدن به
سودهای میلیاردی است اما در سال  2019این شرکت دچار گردبادهایی
ناشــی از رفتار مارک زاکربرگ و شرلی سندبرگ خواهد شد .این شرکت
در ســال  2019هم همان کارهایی را ادامه خواهد داد که از سال 2014
مدام در حال تکرار آنها است؛ یعنی بهرهگیری موذیانه از حریم خصوصی
افراد ،فروش آگهی به ماموران روسی که در انتخابات دخالت کردند و نقش
بازیکردن بهعنوان پلتفرمی برای ارتش میانمار تا در برابر اقلیت مسلمانان
روهنگیایی دست به خشونت بزند .این شرکت سیاستهای سفتوسختتر
را فقط وقتی شروع کرد که روزنامهنگاران و فعاالن حقوق بشر زنگهای
هشدار را برای آن به صدا درآوردند .گزارش شده که زاکربرگ و سندبرگ
به عالئم هشدار در قبال ماموریتهای روسیه اعتنایی نکردند و این شرکت
بهطور بیشرمانهای یک شرکت روابطعمومی مربوط به جمهوریخواهان
را به کار گرفته بوده تا روی مســائل خصوصی کسانی که به فیسبوک و
گوگل انتقاد میکردند و این دو را «تهدید»ی برای جامعه خوانده بودند،
تحقیقکند.
در ایاالت متحده کنگره چشمان خود را روی اینکه این بخش از اقتصاد
چطور کار میکند بسته است .اروپاییها بیشتر نسبت به شرکتهای حوزه
فناوری توجه نشــان میدهند .نهاد ناظر کلی حفاظت از دادهها در اروپا،
امسال به شهروندان اروپایی کنترل بیشتری در قبال برداشت دادههایشان
داده است .با وجود جریمههای میلیارد دالری شرکتهای فناوری باز هم
این شرکتها دست از همکاری با برندها و شرکتهای تبلیغاتی نکشیدهاند.
در سال جدید نیز همین وضعیت ادامه خواهد داشت.
JJو بازار سهام؟
بعد از ســال پر از فراز و فرود  ،2018ســرمایهگذاران مشــغول
گردکردن گوشههای تیز خواهند بود.
راه ســاده برای رسیدن به اطمینان و اجتناب از دردسر این است
که از بانکدار بزرگ ،جان پیرپونت مورگان ،مشــاوره بگیرید .شما
نمیتوانید تلفنی به او دسترسی داشته باشید  -هرگز نمیتوانید  -ولی
اینجا توصیه او را ذکر میکنیم که در بحرانهای بیشمار موثربودنش
ثابت شده است:
سرمایهگذاران« :چه اتفاقی برای بازار سهم خواهد افتاد؟»
مورگان ،در پاسخ ،بعد از مکثی طوالنی« :افتوخیز خواهد داشت».

ماجراهای
شرکت فیسبوک
هم از آن دسته
مسائلی است که
در سال 2019
ادامه خواهد
یافت .فیسبوک
یک مدل تجاری
عالی برای رسیدن
به سودهای
میلیاردی است
اما در سال 2019
این شرکت دچار
گردبادهایی ناشی
از رفتار مارک
زاکربرگ و شرلی
سندبرگ خواهد
شد

دموکراتها به کسی نیاز
دارند که بتواند با یک لبخند
به ترامپ دستور بدهد که
عقب بنشیند یا حرفهایش
را قطع کند ،درست وقتی که
او پرچانگیهای خود را تکرار
میکند .این پرچانگی حقهای
است که او با آن رقیبش
را میچرخاند ،همانطور که
مرنگتر
بهصورت خیلی ک 
وقتی که در بحث با هیالری
کلینتون ،نوبت کلینتون
میرسید این کار را انجام
میداد
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آیندهپژوهی
[ آینده آینده ]

آینده نظم جهانی از گذشته آن میآید
ترامپ نخواهد توانست مسیر کالن سیاست خارجی کشور را تغییر دهد

استفان والت
تحلیلگرسیاسی

ی
منبع    فارن پالیس 

چرا باید خواند:
نظمجهانیسیاستی
است که از سوی
قدرتمندان جهان
اعمال شده و آینده
آن در ابهام قرار گرفته
است .این نظم با
اینکه سیاسی است
اما تاثیرات اقتصادی
پررنگی خواهد داشت
که برای همه فعاالن
اقتصادی اهمیت دارد.
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مضمون تکرارشونده تفسیرها در سیاست خارجی از سال ،2016
وضعیت قبلی و آینده نامطمئن بهاصطالح نظم لیبرال بوده اســت.
برخی از نویسندگان این سؤال را مطرح کردهاند که آیا یک نظم لیبرال
حتی در حال حاضر وجود دارد یا فضیلتهای نسبتدادهشده به آن
با چالش مواجه شده است .اینها در شرایطی مطرح میشود که دیگر
تحلیلگران سریعا از دستاوردهای گذشته این نظم دفاع میکنند و
برای اضمحالل آن ماتم میگیرند.
با این حال ،اگر اجماعی در میان مفسران و تحلیلگران مختلف
وجود داشته باشد ،این است که دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا،
خطری خاص برای نظم جهانی به رهبری آمریکا اســت که از سال
 1954تاکنون بر دنیا حاکم بوده اســت .برخی اعتقاد دارند که اگر
هیالری کلینتون رئیسجمهور میشــد ،ایاالت متحده میتوانست
«کشوری اجتنابناپذیر» در جهان باقی بماند که جهان را به سمت
آینده مطبوعتری هدایت میکرد یا دستکم آن را دستنخورده باقی
میگذاشت.
شکی در این نیست که ترامپ ارزشهای کمی را به دموکراسی،
حقوق بشــر ،حکومت قانون یا دیگر ارزشهای کالســیک لیبرال
اضافه کرده است و به نظر میرسد که بیاعتنایی خاصی به شرکای
دموکراتیک آمریکا دارد و نقطه آمادهای برای خودرأیی به حســاب
میآید .اما اشتباه است که به او بهعنوان یک فرد تنها نگاه کنیم  -یا
حتی مهمترین فرد در این میان  -که باعث شده این مصیبت کنونی
نظم جهانی به رهبری آمریکا را آشفته کند .مسلما تخم مشکالت حال
حاضر ما خیلی قبلتر از اینکه ترامپ به عرصه قدرت وارد شود کاشته
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شده بود و در این میان ،تصمیماتی که کابینههای بیل کلینتون ،جورج
بوش و باراک اوباما گرفته بودند نقش زیادی داشته است.
ربع قرن به عقب بازگردید و به شــروع دوران «تکقطبی» فکر
کنید .ایاالت متحده که بر جماهیر شوروی پیروز شده بود ،میتوانست
در غیــاب ابرقدرت رقیب قدم پیروزی را بردارد و اســتراتژی خیلی
مناسبتری را برای جهان اتخاذ کند .واشنگتن با ردکردن انزواگرایی،
میتوانست بهتدریج پای خود را از مناطقی که دیگر نیازی به حمایت
خاص آمریکا نداشــت بردارد و ردپای خود نظامی خود را در جهان
کاهش دهد ،در عین اینکه آماده بماند تا در معدود مناطق کلیدی
اگر الزم شــد بهتنهایی وارد عمل شود .این کار میتوانست متحدان
ثروتمند ما را نیز وادارد که مسئولیت بیشتری در قبال مسائل بومیای
بردارد و ایاالت متحده نیز به نیازهای داخلی توجه بیشتری نشان دهد.
عملیکردن «رویای آمریکایی» در داخل کشور میتوانست به دیگر
کشورها نیز نشان دهد که چرا ارزشهای آزادیخواهی ،دموکراسی،
بازارهای آزاد و حکومت قانون ارزش تقلیدکردن را دارد.
با وجود این ،چنین جایگزینهای خوبی برای سیاســت خارجی
آمریکا بهندرت در حلقه مقامــات آمریکا مورد بحث قرار گرفت .در
عوض ،هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه بهســرعت پشت یک
استراتژی جاهطلبان تحت عنوان «هژمونی لیبرال» پنهان شدند که در
جستوجوی گسترش ارزشهای لیبرالی به مناطق دور و گسترده بود.
آنها که متقاعد شده بودند نسیم تغییر پشت سر آنهاست و شیفته
تصویر آمریکا بهعنوان تنها «کشور اجتنابناپذیر» جهان شده بودند،
از قدرت آمریکا اســتفاده کردند تا دیکتاتورها را از قدرت کنار بزنند،
دموکراسی را گسترش بدهند ،تحریمها را علیه بهاصطالح خودشان
کشــورهای خودســر اعمال کنند و تا جایی که برایشان امکان دارد
کشورهای بیشتری را وارد نهادهای امنیتیای کنند که آمریکا رهبری
آنها را بر عهده دارد .در واقع ،تا ســال  2016آمریکا رسما مرتکب
بیشترین دفاع از کشورهای خارجی در طول تاریخ این کشور شده بود.
رهبــران آمریکا بیشــترین تمایــل را بر کارآمدی داشــتند اما
اســتراتژیای که انتخاب کرده بودند یک اشتباه بود .روابط با روسیه
و چین اکنون در بدترین وضعیت خود از دوران جنگ ســرد به بعد
است و دو غول آسیایی بار دیگر علیه ما متحد شدهاند .امید به صلح
خاورمیانه اکنون از دســت رفته اســت و بقیه خاورمیانه بیش از هر
وقت دیگر به پارههای جدا از هم تقسیم شده است .کره شمالی ،هند
و پاکستان همهشان سالحهای اتمی آزمایش کردهاند و موشکهای
حامل کالهکهای اتمی خود را گسترش دادهاند .دموکراسی در حال
تهدید در سرتاسر جهان است و افراطگرایان خشونتطلب در جاهای
بیشتری فعالاند ،اروپا در حال متزلزلشدن است و عواقب نامطلوب
جهانیسازی باعث ایجاد مخالفتهایی با نظم اقتصادی لیبرال شده که
ایاالت متحده فعاالنه آن را ترویج میکند.
همه این روندها مدتها قبل از اینکه ترامپ رئیسجمهور شود

رهبران آمریکا بیشترین تمایل را بر کارآمدی داشتند اما استراتژیای که انتخاب کرده بودند یک اشتباه بود .روابط با روسیه و چین اکنون
در بدترین وضعیت خود از دوران جنگ سرد به بعد است و دو غول آسیایی بار دیگر علیه ما متحد شدهاند .امید به صلح خاورمیانه اکنون
از دست رفته است و بقیه خاورمیانه بیش از هر وقت دیگر به پارههای جدا از هم تقسیم شده است.

حرکت خود را شروع کرده بودند .اما اگر آمریکا مسیر دیگری را انتخاب
میکرد ،خیلی از این مشکالت در مقیاس کمتری احتماال رخ میداد.
در اروپا ،ناتو میتوانســت در مقابل شعار گسترش ناتو بایستد و
شرکای اصلی خود در صلح را که یک مجموعه از آرایشهای امنیتی
بود و روسیه را هم شامل میشد ،حفظ کند .در طول زمان ،بهتدریج
میتوانست حضور نظامی خود را کمرنگ کند و امنیت اروپا را به دست
خود اروپاییان بسپارد .رهبران روسیه هم احساس با تهدید مواجهشدن
نمیکردند و شــروع نمیکردند به جنگیدن با گرجستان یا کریمه و
دلیلی هم نداشــت که در انتخابات  2016آمریکا دخالت کنند .اگر
اروپا نقش امنیتی بزرگتری بازی میکرد ،کشورهایی مثل لهستان یا
مجارستان ممکن بود تحت لوای تضمینهای امنیتی آمریکا کمتر به
سمت اقتدارگرایی و راستگرایی افراطی پیش بروند.
یک ایاالت متحده باهوشتر به کشورهای بزرگ خاورمیانه اجازه
میداد که یکدیگر را تحت نظر داشــته باشند و تالش کنند به یک
سیاست «سد نفوذ دوگانه» برســند و به این ترتیب لزومی نداشت
که هزاران نیروی نظامی آمریکایی بعد از جنگ خلیج فارس اول به
عربستان سعودی ارسال شوند .اگر واشنگتن از اسرائیل و فلسطین
هم با ایده دو دولت برای دو ملت حمایت میکرد ،بهانهای به دســت
داده نمیشد که افراطیها با اسامه بنالدن علیه آمریکا همدلی کنند
و احتمال وقوع حادثه یازده سپتامبر کمتر میشد .بدون هیچ یازده
سپتامبری تقریبا با اطمینان میتوان گفت که آمریکا به افغانستان و
عــراق حمله نمیکرد و بنابراین چندین تریلیون دالر و جان هزاران
آمریکایی و نیروهای خارجی حفظ میشــد .داعش هرگز به وجود
نمیآمــد و بحران مهاجــرت و حملههای تروریســتی که به آتش
بیگانههراسی دستراستی در اروپا دمید ،بسیار کمتر از حال حاضر
چشمگیرمیشد.
ایاالت متحدهای که کمتر گرفتار جنگهای خاورمیانه میشد و
قوایش را آنجا صرف نمیکرد ،بهتر میتوانست با جاهطلبیهای در
حال رشد چین مقابله کند و منابع بیشتری در اختیار داشت تا به این
وظیفه اساسی خود جامه عمل بپوشاند .آمریکا به جای اینکه خیلی
معصومانه تصور کند چین نوظهور در نهایت به کشوری دموکراتیک
تبدیل خواهد شد که از هنجارهای بینالمللی موجود تبعیت خواهد
کرد ،میتوانست چین را بیشتر وادار کند تا در هنگام ورود به سازمان
تجارت جهانی از مقررات این سازمان تبعیت بیشتری بکند و نهادهای
قانونیای را در داخل این کشــور ایجــاد کند که چین را تابع قواعد
تجارت جهانی کند ،از جمله حفاظت از حق مولف و رعایت کپیرایت.
افزون بر این ،توجه بیشــتر به اینکه چطور فواید جهانیسازی
توزیع میشــود ،میتوانست میزان نابرابری را در آمریکا کاهش دهد
و قطبیشدنی تعدیل کند که باعث شده این کشور امروز به دو تکه
تقسیم شــود .و همانطور که روزال زیلینسکی در مقاله اخیرش در
مجله فارن افرز اســتدالل کــرده ،روبهرویی با جنگهای خارجی از
طریق قرضکردن پول (به جای افزایشدادن مالیاتها) به ثروتمندان
آمریکایی این فرصت را داد که خیلی ساده پولدارتر شوند و حتی به
آنها اجازه داد از قرضدادن به دولت فدرال سود کسب کنند و اوضاع
بد اقتصادی وخیمتر شود .از این راه ،هر استراتژی بلندپروازانهای در
نهایت به بدتر شدن نابرابری اقتصادی کمک میکرد.
دست آخر اینکه هیچ استراتژی کالنی مانع از این نشد که رهبران
آمریکایی از شکنجه ،چندپاره شــدن غیرعادی کشور ،کشتارهای
هدفمند ،نظارتهــای الکترونیکی ناخواســته و دیگر خیانتها به

هســته اصلی ارزشهای آمریکایی دست نزنند .اگر این کارها انجام
نمیشد ،آمریکا میتوانست چندین تریلیون دالر را آزاد کند تا بتواند
خرج گســترش نیروهای نظامی خود ،مراقبتهای بهداشتی برای
شهروندان آمریکایی ،بهسازی زیرساختهای در حال نابودی آمریکا،
ســرمایهگذاری در آموزش ابتدایی کودکان یا کاهش کسری تجاری
همیشگی این کشور کند.
بنابراین آینده آمریکا و وضعیت کنونی آن را روسای جمهور سابق
این کشــور از دوره کلینتون به بعد ایجاد کردهاند و امری نیست که
خاص دوران ترامپ باشــد .میتوان گفت بــرای تغییر وضعیتی که
توصیف شد ،الزم نیست کسی با دیدگاهی متفاوت در آینده در آمریکا
به ریاستجمهوری برسد .برای اینکه به آینده آمریکا و نظم جهانی
و ارزشهای لیبرال فکر کنید ،فرض بگیرید که ترامپ در سال 2016
رئیسجمهور نمیشد .اگر کس دیگری رئیسجمهور میشد همان
وضعیت را ادامه میشد .حاال که ترامپ هم رئیسجمهور شده ،تغییری
در وضعیت صورت نگرفته اســت :متاسفانه سیاست خارجی ضعیف
او باعث شــده است که آمریکا در سطح جهانی کمطرفدارتر و کمتر
تاثیرگذار شود بدون اینکه هیچیک از بارهایی که در عرصه بینالمللی
بر دوش دارد برداشته شــود .ایاالت متحده هنوز «کشورساز» است،
هنوز جنگهایی را که بســیار دور از خاک خودش است تامین مالی
میکند ،هنوز بیشتر از هشت کشور پس از خود بودجه نظامی خرج
میکند و هنوز به شمار زیادی از متحدان ثروتمند خود یارانه میدهد.
مدافعان گذشــته ما اکنون ماتم گرفتهاند برای رویگردانی مردم
آمریکا از حمایت از استراتژی زیادهروانه جهانی این کشور ،استراتژیای
که نارضایتیهای زیادی درســت کرده است .اما مردم دالیل زیادی
دارند برای اینکه روش فعلی سیاست خارجی را نپذیرند و به دنبال
جایگزینی برای آن باشــند .برخی از رأیدهندگان بهاشــتباه تصور
میکردند که ترامپ این کار را خواهد کرد اما او تاکنون نتواســته و
نخواهد توانست که استراتژی کالن آمریکا را تغییر دهد .بنابراین آینده
این کشــور و در نتیجه ،آینده بسیاری از سیاستهای بینالملل در
شرایط فعلی باقی خواهد ماند و فعال تغییر کالنی در این زمینه اتفاق
نخواهد افتاد.

شکی در این
نیست که ترامپ
ارزشهای کمی
را به دموکراسی،
حقوق بشر،
حکومت قانون یا
دیگر ارزشهای
کالسیکلیبرال
اضافه کرده است
و به نظر میرسد
کهبیاعتنایی
خاصی به شرکای
دموکراتیک
آمریکا دارد و
نقطه آمادهای
برای خودرأیی به
حساب میآید .اما
اشتباه است که به
او بهعنوان یک فرد
تنها نگاه کنیم  -یا
حتی مهمترین فرد
در این میان  -که
باعث شده این
مصیبتکنونی
نظم جهانی به
رهبری آمریکا را
آشفتهکند

مدافعان گذشته ما اکنون ماتم گرفتهاند برای رویگردانی مردم آمریکا از حمایت از استراتژی زیادهروانه جهانی
این کشور ،استراتژیای که نارضایتیهای زیادی درست کرده است.
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آیندهپژوهی
[ آینده علم ]

وقتی از سال  ۲۰۱۹حرف میزنیم از چه حرف میزنیم؟
پیشبینیهایی درباره پیشرفتهای جهان در سال جدید میالدی
چرا باید خواند:
سال  ۲۰۱۹قرار است
باپیشرفتهایعلمی
مهمی همراه باشد.
با برخی از آنها اینجا
آشنا بشوید.

از خون مصنوعی گرفته تا خودروهــای الکتریک ،از مصائب آب و
هوایی گرفته تا پیشــرفتهای باورنکردنــی در حوزه هوش مصنوعی،
تحوالت زیادی قرار است در سال  ۲۰۱۹رخ بدهد .این گزیدهای است
از پیشبینیهای مجله نیوساینتیست برای سال میالدی جدید..
JJزنگ تغییرات اقلیمی ما را کر خواهد کرد
در اوایل ســال جدید میالدی ،دنیا یک رکورد ناخوشــایند خواهد
زد .مصرف جهانی نفت از روزانه صد میلیون بشکه فراتر خواهد رفت و
احتماال این روند رو به افزایش هم خواهد بود.
از ماه اکتبر که گزارش ســازمان ملل متحد بیرودروایستی به تمام
دنیــا اعالم کرد نباید اجازه دهند دمای زمین بیش از یک و نیم درجه
افزایش پیدا کند ،حرفها و وعدههای زیادی شــنیدهایم .اما اوضاع به
همان روال ســابق ادامه دارد .آزاد شــدن گازهای گلخانهای در سال
 ۲۰۱۸ســه درصد بیشتر شد و احتماال در ســال  ۲۰۱۹میالدی این
درصد باز هم باالتر خواهد رفت.
البته میزان انرژیهای سبز و تجدیدپذیری که داریم تولید میکنیم
باال رفته و سرعت افزایش آن هم خوب است .اما تقاضای جهانی برای
انرژی دارد از آن هم سریعتر باال میرود .بنا بر گزارش آژانس بینالمللی
انرژی ،جهان توانســت فقط یکچهارم از افزایش تقاضا برای انرژی در
ســال  ۲۰۱۷را از راه انرژیهــای تجدیدپذیر تامین کند .حاال همین
آژانس درباره افزایش بیسابقه مصرف نفت در دنیا هم هشدار داده است.
به عبارت دیگــر ،انرژیهای تجدیدپذیر نیاز دارند که با ســرعت
گســترش پیدا کنند تا حداقل جلوی رشــد تقاضا برای سوختهای

فســیلی را بگیرند .اما آنها باز هم قادر به کنار زدن این ســوختهای
فسیلی نخواهند بود .چنین گام مهمی یا به افزایش شدید سرمایهگذاری
در انرژیهــای تجدیدپذیــر نیاز دارد و یا باید هزینه ســنگینی روی
آزادسازی کربن تحمیل شود تا جلوی استفاده فزاینده از سوختهای
فســیلی گرفته شود .به نظر نمیآید که در سال  ۲۰۱۹هیچیک از این
دو مورد را شاهد باشیم.
تداوم آزادســازی گازهای گلخانهای همچنان باعث خواهد شد که
سطح کربن در اتمسفر با سرعت بیشتری باال برود .در نتیجه ،گرمشدن
زمین هم سریعتر رخ خواهد داد .تعجبی ندارد که سال  ۲۰۱۹قرار است
یکی از گرمترین سالهایی باشد که تاکنون ثبت شده.
اینکه چنین چیزی را در سال  ۲۰۱۹شاهد باشیم یا نه ،بستگی به
قدرت پدیده اقلیمی ال نینو دارد که پیشبینی شده در چند ماه آینده
گسترش پیدا خواهد کرد .بر این اساس ،شاهد گرمشدن آبهای سطح
اقیانوس آرام خواهیم بود و این باعث خواهد شد که دمای زمین افزایش
پیدا کند .قویبودن پدیده ا ل نینو در ســال  ۲۰۱۶باعث شد این سال
به گرمترین ســالی که تاکنون ثبت شده بدل شود .سالهای  ۲۰۱۷و
 ۲۰۱۸کمی خنکتر بودند چون اثری از پدیده ال نینو نبود .البته هنوز
شواهدی وجود ندارد که نشــان بدهد ال نینوی امسال به اندازه سال
 ۲۰۱۶شدید است.
اما اعداد و ارقام نشــان میدهند که ســطوح دی اکسید کربن در
اتمســفر در سال  ۲۰۱۹رکورد جدیدی خواهد زد .سطح متوسط دی
اکسید کربن جهانی در سالهایی که پدیده ال نینو رخ میدهد بیشتر
میشــود .تازه این نکته هم هست که آتشسوزی گسترده جنگلها و
وقوع خشکسالیهای گســترده نیز به شدت باعث افزایش سطح دی
اکسید کربن میشوند.
JJخون مصنوعی در رگهایمان جریان مییابد
انتقال خون میتواند افراد زیــادی را از مرگ نجات بدهد؛ هرچند
که همواره مشــکل عدم تطابق تقاضا و عرضه در این مورد وجود دارد
و این گاه به نتایج تراژیکی منجر میشــود .اما به زودی قرار است علم
این مشکل را برطرف کند .یعنی وابستگی به اهدا کنندگان خون پایین
خواهد آمد چون قرار است خون مصنوعی در آزمایشگاهها تولید شود.
اصــوال انتقال خون به تعداد زیادی اهداکننــده و تجهیزات زیاد برای
جمعآوری و نگهداری خونهای اهداشــده نیاز دارد .برخی از کشورها
در جهان قادر به ســاختن امکانات و تجهیــزات الزم برای انجام این
کار نبودهاند .حتی در برخی کشورهای پیشرفته دنیا هم ممکن است
بیمارســتانها در زمانهای خاصی به برخــی گروههای خونی خاص
دسترسی نداشته باشند.
اگر ســاخت خون مصنوعی با موفقیت عملی شود ،دیگر با چنین

آتشسوزی جنگلها یکی از نمودهای گرمایش زمین است.
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خودروسازان لوکس مثل پورش ،جگوار و استون مارتین
هم قرار است خودروهای الکتریک خود را به زودی به
بازاربفرستند.

مشــکالتی مواجه نخواهیم بود .در ســال  ،۲۰۱۹یک نوع از این خون
مصنوعی که در آزمایشگاه تولید شده برای اولین بار روی انسان آزمایش
خواهد شد.
خون عملکردهای زیادی دارد اما مهمترین آنها اکسیژنرســانی به
بافتهای بدن است .این کار توسط گلبولهای قرمز انجام میشود که
مملو از پروتئینی به نام هموگلوبین هستند .تالشهای زیادی صورت
گرفته تا هموگلوبین مصنوعی ســاخته شــود یا از نسخه حیوانی آن
پروتئین استفاده شــود .اما همواره مشکل بر سر این راه وجود داشته
و بنابراین پژوهشگران مجبور شــدهاند از یک زاویه دیگر وارد شوند و
گلبولهای قرمز را به صورت کامل بسازند.
در بدن انسان ،این سلولها توسط نوعی سلول بنیادین که معموال در
مغز استخوان وجود دارد ساخته میشود .برای آنکه گلبولهای قرمز در
آزمایشگاه به صورت مصنوعی تولید شوند ،آلیسون بلر و همکارانش در
دانشگاه بریستول انگلیس برخی از این سلولهای بنیادین را استخراج
و آنها را تغذیه کردهاند تا زیاد شــوند و قادر به تولید گلبولهای قرمز
بشوند.
در سال  ،۲۰۱۹مقداری از مایعی که این سلولها را در خود دارد به
ده داوطلب سالم تزریق خواهد شد و یک ردیاب رادیواکتیو هم همراه
آنها خواهد بود تا مشخص شــود که این سلولها چقدر میتوانند در
بدن دوام بیاورند.
یک پیشــرفت دیگر هم برای کاهش نیاز به اهداکنندگان خون در
راه است .یک تیم تحقیقاتی راهی پیدا کرده برای آنکه این سلولهای
بنیادین را در آزمایشگاه زنده نگه دارد و از آنها برای تولید دائمی استفاده
کند .اگر مجموعه این آزمایشها در سال  ۲۰۱۹جواب بدهند ،یک گام
بزرگ علمی برای تولید خون مصنوعی برداشته خواهد شد.
JJخودروهای الکتریک ما را با خود خواهند برد
پیتــر آلتمایر وزیر امور اقتصاد و انــرژی آلمان چند وقت پیش در
یک نشست از ســران غولهای صنعت خودروسازی این کشور یعنی
فولکسواگن ،مرسدس بنز و بیام دابلیو یک سوال ساده پرسید :باالخره
کی میتوانید یک خودروی الکتریک عالی مثل تســا بسازید؟ ظاهرا
آلتمایر میخواست آنها را تحت فشار بگذارد اما واقعیت این است که راه
درازی تا ارائه پاسخ سریع به سوال او باقی نمانده.
در سال  ،۲۰۱۹بسیاری از غولهای خودروسازی خودروی الکتریک
خود را به بازار خواهند فرســتاد .برخی از آنهــا احتماال آنقدر خوب
خواهند بود که با تسال رقابت کنند.
البته تسالی مدل سه در رســانهها و بین مردم مورد توجه زیادی
قرار دارد .هدف تســا این بوده که یک خودروی الکتریک بســازد که
بتواند در بازار خودروی لوکس رقابت کند و فروش زیاد تسال هم نشان
میدهد که ظاهرا در این راه موفق شده است .این خودرو از سال ۲۰۱۷
در بازار آمریکا بوده و قرار اســت در ماه فوریه یا مارس به بازار اروپا نیز
عرضه شود.
اما تسال به زودی تنها به یکی از گزینهها در یک بازار بزرگ تبدیل
خواهد شــد .تسالی مدل سه با رقابت شــدیدی از سوی خودروهای
س یو وی ،ماشینهای
الکتریک با شکلها و سایزهای مختلف از جمله ا 
اسپورت و ماشینهای بزرگ خانوادگی مواجه است .این مدلها در سال
 ۲۰۱۹از سوی خودروسازان معتبر به بازار عرضه خواهد شد و بنابراین
تسال باید فکری برای رقابت با آنها بکند.

بر اســاس اطالعات موجود ،در سال  ۲۰۱۹میتوانیم انتظار داشته
باشیم که اولین خودروهای الکتریک فولکس واگن (نئو) ،ولوو (ایکس.
ســی.چهل) و آئودی (ای ترون) به بــازار بیایند .بیام دابلیو دارد به
خودروی آی سه خود یک آپدیت قوی برای باتری میدهد که معادالت
را خیلی عوض خواهد کرد .مرسدس بنز هم دارد در خودروی جنریشن
ای کیــوی خود از تکنولوژی آلمانی به جای تکنولوژی قطعات تســا
اســتفاده میکند .بی ام دابلیو هم مینیای ساخته که برای اولین بار
در سال  ۲۰۱۰از آن رونمایی شد و قرار است با امکاناتش سر و صدای
زیادی به پا کند .برای آنهایی هم که جیبشان پرپولتر است ،خودروهای
الکتریک استون مارتین ،پورش و جگوار ارائه خواهد شد.
اتحادیه اروپا هدف خود را کاهش آزادســازی گازهای گلخانهای به
میزان  ۳۵درصد در بیســت سال آینده قرار داده و بنابراین استفاده از
خودروهای الکتریک حتما در سرلوحه توجه قرار دارد .اگر گزینههای
بیشــتری از سوی خودروسازان قابل اطمینان به بازار بیاید ،تحقق این
هدف حتی راحتتر و بهتر خواهد بود .مثال فولکس واگن اعالم کرده که
میخواهد خودروهای کامال الکتریک تشکیلدهنده سی درصد از کل
فروشش باشند و بنابراین روی این مسئله تمرکز زیادی وجود خواهد
داشــت .فولکس واگن میخواهد تا سال  ۲۰۲۰تعداد  ۲۰مدل جدید
خودروی الکتریک و تا ســال  ۲۰۲۵تعداد  ۸۰مدل خودروی الکتریک
جدید به بازار عرضه کند.
اصوال قرار است در دو سال آینده  ۸۵مدل مختلف باتریدار خودرو
به بازار عرضه شــوند و تعداد ناوگان خودروهای الکتریک جهان با این
اوصاف میتواند به زودی به  ۳۵۷برسد.
آنچه که درباره آینده بازار خودرو پیشبینی میشــود این است که
تمام خودروسازان مجبورند به خودروی الکتریک روی بیاورند وگرنه به
تدریج از صحنه حذف خواهند شد .در حال حاضر تسال غول این عرصه
است اما بسیاری از خریداران خودرو به دنبال گزینههایی از خودروهای
الکتریک مخصوص خانواده یا خودروهای الکتریک دیگر مثل پیکآپ
الکتریک و یا اس یو وی الکتریک ارزانتر هســتند و بنابراین ،این بازار
برای بازیگران زیادی جا دارد .البته در خارج از بازار بزرگی مثل چین،
در حال حاضر فروش برخی خودروهای الکتریک مثال نیسان لیف ،شوی
بولد و بی ام دابلیو ای سه چندان باال نیست ولی پیشبینی میشود که
این روند خیلی زود تغییر کند.

خودروی الکتریکی که پورش
قرار است به بازار عرضه کند

پیشبینیها
نشان میدهند که
سطوح دی اکسید
کربن در اتمسفر
در سال ۲۰۱۹
رکورد جدیدی
خواهد زد و پدیده
ال نینو هم این
وضع را تشدید
خواهد کرد
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آیندهپژوهی
[ آینده روسیه ]

چرا روسها به سال نو خیلی امیدوار نیستند؟
تحریمها روسیه را زمین نزد ،مشکل از جای دیگر است
منبع  فورب ز

چرا باید خواند:
مردم روسیه به
صورتغیرمستقیم
دارند هزینه
تحریمهای غرب
علیه این کشور را
میپردازند .بخوانید
تاببینیدچطور
اوضاع به اینجا کشید.

مسئله افزایش سن
بازنشستگی و کمشدن پولی
که قرار است بازنشستگان
در این دوران بگیرند ،به
شدت روی تصور آنها از آینده
تاثیر گذاشته و محبوبیت
پوتین را پایین آورده است.

128

تیتر رســانهها در مورد معاش و زندگی روســیه از سال پیش چندان
امیدوارکننده نبود و آغاز ســال نو میالدی هــم ظاهرا این وضع را خیلی
تغییر نداده است .تحریمهایی که از سال  ۲۰۱۴به خاطر عملیات روسیه در
اوکراین از سوی غرب بر این کشور تحمیل شد به تدریج باعث اعمال فشار
بر اقتصاد روسیه شــد .هرچه که از این تحریمها بیشتر گذشته ،احساس
جداشــدگی روســیه از غرب باالتر رفته و اقتصاد روسیه بیش از هر زمان
دیگری درونگرا شــده است .روسیه در تالفی تحریمهایی که غرب بر این
کشــور تحمیل کرد ،بخشــی از کاالهای غربی را تحریم کرد و این کاالها
بخشــی از واردات روسیه را تشکیل میدادند .درواقع روسیه مجبور شد در
چنین شرایطی وابستگی خود به این کاالهای وارداتی را کاهش بدهد و به
داخل بیشتر توجه کند .مثال وضع کشاورزی در روسیه بهتر شد چون توجه
به محصوالت داخلی باال رفت .اما این روزها حتی کشــاورزان هم خیلی از
بابت اوضاع اقتصاد این کشور هیجانزده نیستند .در جریان یک نظرسنجی
که توسط مرکز تحقیقات نافی از میان مدیران بخش کشاورزی انجام شد،
کمتــر از پنجاه درصد آنها (به صورت دقیق  ۴۶درصد) اعالم کردند که به
دولت اعتماد دارند .این بخشــی از اقتصاد است که هم دولت به آن یارانه
میدهد و هم از بابت تحریمهای غرب بیشترین سود را برده است .اما حتی
با وجود این ،درصد اعتماد این بخش به دولت آنقدرها باال نیست.
این شرایط باعث شده که دوباره بخش نفت و گاز به نقطه اطمینان در
روسیه بدل شود .غربیها که قبال هم روسیه را صرفا یک پمپ بنزین بزرگ
میخواندند حاال معتقدند که حرفشان درست از آب درآمده.
کاری که والدیمیر پوتین در ماههای اخیر کرد و ریســک زیادی را به
همراه داشــت ،تغییر در نحوه دریافت مقرریها و افزایش مالیات بود .اینها
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مســائلی هستند که اصوال باعث ایجاد نارضایتی در سطح جامعه میشوند
و البته پوتین هــم احتماال این موضوع را پیشبینی میکرده اســت .آن
صاحبنظرانی که میگویند نارضایتی مردم روسیه ناشی از عملیات نظامی
این کشور و یا فشار ناشی از تحریمها بوده ،کامال در اشتباهاند .مردم روسیه
به این مسائل چندان اهمیت نمیدادند اما مسئله افزایش سن بازنشستگی
و کمشدن پولی که قرار است در این دوران بگیرند ،به شدت روی تصور آنها
از آینده تاثیر میگذارد و این چیزی است که دارد میزان محبوبیت والدیمیر
پوتین را به شدت پایین میکشاند.
مسئله دیگر نیز همان داســتان قدیمی اصالحات اقتصادی در روسیه
اســت .خصوصیسازی در روسیه اصال با ســرعت و به راحتی پیش نرفته
است .ســرمایهگذاران روس مدتها  -شاید حتی ده سال -است که دارند
این را میشنوند که قرار است اوضاع برای سرمایهگذاری بهتر شود .اما هنوز
آسانی انجام کسب و کار در روسیه در حد قزاقستان است؛ یعنی اصال
هم
ِ
با بزرگی اقتصاد روسیه و موقعیت جهانی آن هماهنگی ندارد .برای کشوری
که جزو قدرتهای جهانی است این مسئله اصال جالب نیست.
بعضی از صاحبان کسب و کار در روسیه طوری نسبت به آینده بیزینس
در کشــور بدبین شــدهاند که حتی روزنامه اقتصادی کومرسانت روسیه
هم در روزهای پایانی ســال  ۲۰۱۸ســرمقالهای چاپ کرد و در آن سران
تصمیمگیرنده در مورد اقتصاد و تجارت در روسیه را ناکارآمد خواند .افزایش
شدید هزینه خدمات تلفن موبایل -آن هم در حالی که در نقاط دیگر دنیا
این هزینه رو به کاهش اســت -و همینطور دردسرهای راهاندازی و انجام
تجارت الکترونیک همگی باعث شدهاند که عرصه آینده تجارت در روسیه
نیز درخشــان به نظر نرسد .یک مسئله دیگر هم که نارضایتی مردم را به
دنبال داشته این است که داروهای خارجی از داروخانههای روسیه ناپدید
شدهاند و داروهای کمکیفیتتر داخلی جای آنها را گرفتهاند.
اوضاع بازار امالک در روســیه نیز امیدوارکننده نیست .میزان ساخت و
ســاز در سال  ۲۰۱۸به شدت کاهش یافت .قرار بود  ۸۶میلیون متر مربع
ساخت و ساز شــود اما این رقم در سطح  ۱۱میلیون متر مربع باقی ماند.
پیشبینی شده که در آینده نزدیک در سال  ۲۰۱۹هم چندان راهی برای
احیای این بخش در اقتصاد روسیه وجود نداشته باشد و شاید در اواخر این
ســال ،تغییراتی پدید بیاید .در حال حاضر پروژههای ســاخت و سازی به
ارزش  ۴۳میلیارد دالر در روســیه منتظر تایید دولت هستند .اگر در سال
 ۲۰۱۹این اتفاق بیفتد و تامین هزینه آنها به خوبی انجام شود ،شاید روسیه
بتواند از باتالق حوزه امالک بیرون بیاید.
نکته دیگر هم این اســت که افکار عمومی در روسیه احساس میکنند
فســاد در کشور باعث شده که روسیه از اقتصادهای دیگر دنیا عقب بماند.
والدیمیر پوتین در بهار ســال گذشته اعالم کرد که روسیه در آینده قادر
خواهد بود رشد تولید ناخالص داخلی خود را از کشورهای غربی بیشتر کند.
اما حاال تامین این هدف دورتر از همیشه به نظر میرسد.

تا سال  ،۲۰۲۷مجموع تولید ناخالص داخلی تمام
شهرهای آسیایی از تمام شهرهای آمریکای شمالی و
اروپا باالتر خواهد شد.

[ آینده شهرها ]

شهر الماس سریعتر از بقیه میدود
کدام شهرهای جهان با سرعت در حال گسترشاند؟
ســورات شــهری در غرب هند و در ایالت گجرات است .شاید اسم
این شــهر را به اندازه شــهرهای بزرگ هند نشــنیده باشید اما سورات
ویژگیهایی دارد که آن را به ســریعترین شهر در حال رشد دنیا تبدیل
کرده و آینده آن را تغییر داده است .سورات با رشد تولید ناخالص داخلی
به میزان  ۹.۱۷درصد ،خود را حتی از شهرهای در حال رشد دیگر هند
هم باالتر قرار داده است .این شهر صنعتی شمار زیادی از پارسیان هند
را که در قرون گذشته و از راه دریا از ایران به هند مهاجرت کرده بودند
هم در خود جا داده است.
ســورات ســابقه کارآفرینی ســنتی در حوزه تولید الماس دارد اما
حوزههای دیگر مثل ابریشــمبافی ،نساجی ،ساخت و ساز ،بخش مالی و
صنایع مربوط به فناوری اطالعات هم در آن به شــدت پیشــرفت کرده
است .فرصتهای شغلی در سورات آنقدر زیاد است که هفتاد درصد از
جمعیت این شهر را در حال حاضر افرادی تشکیل میدهند که از نقاط
دیگر هند به آنجا مهاجرت کردهاند .پیشبینی میشود روند رشد سریع
سورات در آینده نیز به شدت ادامه داشته باشد.
نکته جالب در مورد ســورات این است که این شهر پیش از آنکه
شــهرهای معروف هند مثل بمبئی ،دهلی ،مدرس (چنای) ،کلکته و
بنگلور وجود داشته باشند ،وجود داشــته .درواقع در سال  ۱۶۰۸که
انگلیســیها به هند آمدند سورات شــهر بزرگی بود و مرکز تجاری و
انبارداری به شمار میآمد .امتیازاتی که در این شهر به انگلیسیها داده
شد ،راهی را هموار کرد که آنها در قرون بعد کنترل تمام امور تجاری و
سیاسی را در هند به دست بگیرند .از آنجا که بمبئی بعدها به مهمترین
شهر در غرب هند بدل شد ،اهمیت سورات کم شد .اما حاال این شهر
دارد دقیقا راه برعکس را طی میکند و با رشــد سریع خود ،شهرهای
غربی را پشت سر میگذارد.
بر اساس تحقیقی که موسسه آکسفورد اکونومیکز انگلیس انجام داده
اســت ،تا سال  ۱۷ ،۲۰۳۵شهر از میان  ۲۹شهر در حال رشد سریع در
جهان متعلق به هند خواهند بــود .پیشبینیها در مورد افزایش تولید
ناخالص داخلی این شــهرها در فاصله سالهای  ۲۰۱۹تا  ۲۰۳۵حاکی
از این است که شهرهای شناختهشده هند که فضای صنایع تکنولوژیک
در آنها پیشرفت کرده  -مثل بنگلور ،حیدرآباد و چنای -جزو سریعترین
شهرهای در حال رشد خواهند بود اما شهر صنعتی سورات حتی از آنها
هم بهتر عمل خواهد کرد .سه شهر یادشده به لحاظ تبدیلشدن به مراکز
مالی و تولیدی در هند هم اهمیت زیادی دارند .همچنین شهر آگرا که
بنای تاریخی تاج محل را در خود جا داده ،شــاهد رشــد تولید ناخالص
داخلی خود به میزان  ۸.۵۸درصد خواهد بود .این رقم در مورد بنگلور ۸.۵
درصد ،در مورد حیدرآباد  ۸.۴۷درصد و در مورد نگپور  ۸.۴۱درصد است.
در خارج از هند ،شــهری که در جهان تا ســال  ۲۰۳۵با بیشترین
ســرعت رشد خواهد کرد شــهر پنومپن در کامبوج اســت و در میان

شــهرهای آفریقایی نیز دارالســام در تانزانیا سریعترین رشد را در این
فاصله زمانی خواهد داشــت .در میان شهرهای اروپایی ایروان ارمنستان
سریعتر رشد خواهد کرد و سریعترین رشد در آمریکای شمالی را نیز سن
خوزه  -جای سیلیکون ولی -خواهد داشت.
اینکه چرا شهرهای هند در فهرســت دارندگان سریعترین رشد در
جهان قرار دارند اما از شــهرهای چین در این فهرســت خبری نیست،
احتیــاج به توضیح دارد .تا ســال  ،۲۰۳۵مجموع تولید ناخالص داخلی
شهرهای هند همچنان در قیاس با شهرهای چینی (و همچنین شهرهای
شمال آمریکا و اروپا) کمتر خواهد بود .اما شهرهای هند در زمینه رشد
تولید ناخالص داخلی به شدت بهتر از شهرهای دیگر دنیا عمل خواهند
کرد .همچنین اگر مســئله رشــد اقتصادی برای ده شهر اول را در نظر
بگیریم میبینیم که هند در دو دهه آینده پیشتاز خواهد بود.
همچنین تا سال  ،۲۰۲۷مجموع تولید ناخالص داخلی تمام شهرهای
آسیایی از تمام شهرهای آمریکای شمالی و اروپا باالتر خواهد شد .تا سال
 ،۲۰۳۵این رقم  ۱۷درصد باالتر خواهد بود و بیشــترین ســهم را در این
راه ،شــهرهای چینی ایفا خواهند کرد .اما همچنان تا ســال  ۲۰۳۵تغییر
خاصی در فهرست بزرگترین شهرها ایجاد نخواهد شد .نیویورک ،توکیو،
لسآنجلس و لندن موقعیت خود را حفظ خواهند کرد اما شانگهای و پکن-
هرکدام با بیش از بیســت میلیون نفر جمعیت -از پاریس و شیکاگو جلو
خواهند زد .شهرهای گوانگجو و شنزن در جنوب چین هم در فهرست ده
شهر اول قرار خواهند گرفت و هنگکنگ را کنار خواهند زد.

چهارمنار ،نماد شهر حیدرآباد

چرا باید خواند:
هند در زمینه رشد
تولید ناخالص داخلی
شهرها به شدت
از بقیه دنیا سبقت
گرفته .این گزارش
توضیح میدهد که
باید کدا م شهرها را با
دقت در آینده دنبال
کنیم.
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آیندهپژوهی
[ آینده جهان ]

نظم جهانی چطور تمام شد و به جایش چه باید بیاید؟
نگاهی به آشفتگیهای جهان امروز

ریچارد هاس
رئیس شورای روابط خارجی
آمریکا
این خالصهای از یک مقاله بلند
در مجله فارن افرز است

چرا باید خواند:
هرج و مرج شدید
جهان امروز را
همهمیبینند.این
یادداشت را بخوانید
تاببینیدچطورباید
این آشفتگی را تحلیل
کنیم.

خروج ترامپ از برخی
معاهدات بینالمللی و کنار
زدن برخی متحدان قدیمی
باعث شده نظم قدیمی
جهانی ضربات سنگینی
بخورد.
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نشانههای زوال نظم لیبرال جهانی در حال حاضر بیش از هر زمان
دیگری آشکار است .تجارت جهانی رو به گسترش است اما با موانعی
مواجه شــده که به نظر میآمد قبال از میان برداشته شدهاند .سازمان
تجارت جهانی دیگر قادر به حل چالشهایی که در دنیای امروز وجود
دارد نیست .نفرت از اعمال قدرت آمریکا در معامالت جهانی و استفاده
از دالر برای اعمال تحریمها به شدت افزایش پیدا کرده .شورای امنیت
سازمان ملل متحد دیگر قادر به ایفای نقش در مناقشات جهانی نیست
و هماهنگیهای بین کشورها که زمانی میتوانست به راهحلهایی برای
چالشهای مربوط به جهانیشدن منجر شود ،دیگر وجود ندارد .ترکیب
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد عمال دیگر شباهتی به فضای
توزیع قدرت در دنیای امروزی ندارد .جهان بر ســر مواضع سیاســی
گاهی به نتیجه میرســد اما دیگر نمیتواند به صورت عملی آنها را به
اجرا دربیاورد .پیمان منع هستهای به پنج کشور اجازه داده که سالح
هستهای داشته باشند اما حاال  ۹کشور جهان احتماال سالح هستهای
دارند و کشورهای دیگر هم ممکن است همین راه را ادامه بدهند.
اتحادیه اروپا که تاکنون مهمترین سازمان موفق منطقهای به شمار
میآمد ،مدتی اســت که با مسئله برگزیت درگیر است و چالشهایی
مثل هجوم مهاجران را نیز حل نکرده است .در بسیاری از نقاط جهان،
کشورها با موضع غالب آمریکا مشکل دارند.
چرا همه این اتفاقات دارد میافتد؟ مدت زیادی اســت که جهان
دارد تغییر نظم را تجربه میکنــد .اوجگیری چین ،ظهور قدرتهای
متوسط (مثل ایران و کره شمالی) که
در تقابل بــا بخشهای مهمی از نظم
سابق جهانی قرار دارند ،ظهور بازیگران
قدرتمند غیر دولتی (مثل کارتلهای
بــزرگ مــواد مخــدر و شــبکههای
تروریســتی) همگی در حال تضعیف
نظم سابق جهانی هستند.
فضــای تکنولوژیکی و سیاســی
دنیــا هم مــدت زیادی اســت که به
شدت تغییر کرده است .جهانیسازی
تغییرات بیثباتکنندهای داشــته که از جمله آنها میتوان به افزایش
تغییرات اقلیمی و افتادن تکنولوژی به دســت گروههای محروم سابق
و نقشآفرینی این گروهها در عرصه معادالت بینالمللی اشــاره کرد.
ناسیونالیســم و پوپولیســم به شــدت افزایش یافتهاند و این نتیجه
نابرابریهایی است که در داخل کشورهای مختلف مشاهده میشود.
بحران مالی ســال  ۲۰۰۸این وضع را بدتر کرد .همچنین پیشــرفت
تکنولوژی به معنی از دست رفتن برخی فرصتهای شغلی سنتی بوده
اســت .ســیل آوارگان و مهاجران در برخی کشورها دولتهای آنها را
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در خصوص سیاســتگذاریهای آیندهشان گیج کرده است و قدرت
شبکههای اجتماعی برای پخشکردن نفرت و عدم تحمل دیگران هم
روی افکار عمومی تاثیر گذاشته است.
در همین میان اما از نهادهای قدرتمند هیچ خبری نیست .امکان
انجام اصالحات در نهادهای بینالمللــی از بین رفته و تالشها برای
ایجاد ســاختارهای موثر علیه چالشهایی مثــل تغییرات اقلیمی و
تهدیدات ســایبری به هیچ نتیجهای نرسیده است .حتی علیه نهادی
مثل اتحادیه اروپا هم واکنشهای تندی ابراز میشــود و برخی اعضا
خواهان خروج از آن هســتند و این مسئله بیدلیل هم نیست چون
سیاســتهایی مثل واحد پول مشترک بدون آنکه سیاست مشترک
مالی یا اتحادیه بانکی مشترک وجود داشته باشد در آنجا تدوین شده
و معضالتی را به وجود آورده است.
از زمان به قدرت رســیدن دونالد ترامپ در آمریکا نگاه به آمریکا و
نقش آن بدتر از گذشته شده و معادالت جهانی را غیر قابل پیشبینیتر
کرده اســت .خروج آمریکا از بسیاری از معاهدات بینالمللی در زمان
ترامپ و کنار زدن برخی متحدان قدیمی همگی باعث شــدهاند نظم
قدیمی ضربات سنگینتری بخورد .درواقع نظمی که آمریکا خودش در
ایجادش نقش داشت دارد توسط خودش نابود میشود.
در چنین شرایطی ،احیای نظم سابق اصال شدنی نیست و مناسبتی
هم ندارد؛ چون چالشهای جهانی به شــدت تغییــر کردهاند .وجود
بازیگران قدرتمند در ســطح جهانی مثل چین و روسیه حاکی از آن
اســت که شــرق و غرب باید با مجموعهای از معاهدات ،مصالحهها و
مشوقهای جدید پای میز مذاکره بیایند و بر اساس شرایط قرن بیست
و یکم به توافقهای جدیدی برسند .الزمه چنین چیزی این است که
آمریکا از برخی مواضع قدیم سیاســت خارجی خود دست بردارد .تا
زمانی که آمریکا بخواهد سیاستهای اقتصادی خود را با سالح سیاسی
پیش ببرد و از تحریم و تعرفه تجاری برای اعمال فشار بر بازیگران دیگر
در سطح جهانی استفاده افراطی کند ،طرفهای دیگر هم به تقابل با
آمریکا ادامه خواهند داد.
مسئله دیگر این است که تا زمانی که آمریکا در داخل با معضالتی
مثل بدهی فزاینده دولتی ،ناکامی در ایجاد زیرســاختها ،ناکامی در
بهبود وضعیت آموزش و ســامت و بیمه و ناکامی در تدوین سیاست
مهاجرتی مناســب مواجه باشــد و نهادهای سیاسیاش هم بد عمل
کنند ،کشورهای دیگر دنیا دلیلی برای جدیگرفتن آمریکا برای ایجاد
نظم بینالمللی نخواهند دید و دولت آمریکا هم دائما بابت مشــکالت
داخلیاش دچار اختالل خواهد شد .آمریکا باید به یاد داشته باشد که
شصت سال پیش ،نبود نظم بینالمللی به وقوع بدترین جنگ جهانی
انجامید و اگر اوضــاع امروزی نیز ادامه پیدا کند هیچ مواجهه بزرگی
بعید نخواهد بود.

طبقه افراد غیرمحصل ،بیکار و غیرمتخصص عمال یک گروه
آسیبپذیر است که چون آیندهای برای خودش نمیبیند ،به سیاست
هم توجه نشان نمیدهد و به رأیدادن اهمیت نمیدهد.

[ آینده اروپا ]

جوانان زیر آفتاب
فقر چطور میتواند اروپا را در آینده زمین بزند؟
بســیاری از صاحبنظران اصرار دارند که معضل افراطگرایی و
تبعات آن را مهمترین مشــکل امروز اروپا بخوانند .اما واقعیت این
است که اتحادیه اروپا با مشکلی بسیار ریشهای در ابعاد اقتصادی
و اجتماعی مواجه است .پس از بروز بحران مالی سال  ۲۰۰۸و به
خصوص در چند ســال اخیر ،اتحادیه اروپا با موجی از پوپولیسم
مواجه شــده است .تدابیر سختگیرانه و ریاضت اقتصادی که برای
نجات برخی کشــورهای عضو این اتحادیه از بحران اقتصادی به
کار گرفته شد و نیز افزایش بیکاری در میان جوانان ،عمال تهدید
پوپولیســم را به شدت افزایش داد .بخشی از جوانان از جامعه دور
افتادهانــد و بیش از بقیه طبقات در برابر وعدههای پوپولیســتی
آسیبپذیر شــدهاند .واقعیت این اســت که پوپولیسم و فقر دو
مسئلهای هستند که با هم ارتباط نزدیکی دارند .هرچه فقر بیشتر
شــود ،توجه به وعدههای توخالی هم بیشــتر میشود چون افراد
ممکن است راه نجات دیگری پیش روی خود نبینند.
در اروپای امروز ،جنبشهای پوپولیســتی به صورت استثنایی
در هر دو جناح راســت و چپ دیده میشــوند و نفوذ خود را در
کشورهایی مثل مجارستان ،اسپانیا ،ایتالیا ،یونان ،فرانسه و انگلیس
افزایش دادهاند .اوجگیری پوپولیســم یک دغدغه بزرگ پیش راه
نظم اروپایی اســت و میتواند ثبــات را در آن به هم بزند .ظاهرا
جوانان در کشورهای اروپایی به خصوص در جنوب مدیترانه بیش
از بقیه در این راستا آسیبپذیر هستند و اگر اوضاع به همین منوال
ادامه یابد ،آینده اروپا آیندهای بســیار پردردسر از لحاظ اجتماعی
خواهد بود .تا برگــزاری انتخابات پارلمان اروپایی در ماه می تنها
پنج ماه باقی مانده اســت و در این فاصله ،سران اتحادیه اروپا باید
به دنبال چاره باشند.
بهبود سطح زندگی جوانانی که سیاستهای ریاضت اقتصادی
روی زندگیشــان تاثیر گذاشــته ،مقابله با بیکاری و تالش برای
افزایش حداقل دســتمزدها در این راســتا اهمیــت زیادی دارد.
وضعیت سالهای اخیر باعث شده که جوانان در کشورهای اتحادیه
اروپا اعتماد خود را به نظامهای اقتصادی و اقتصاددانان از دســت
بدهند .پس از بحران مالی سال  ،۲۰۰۸سه گروه عمده از جوانان
به گفتمان احزاب پوپولیست توجه خاص نشان دادند .این جوانان
عمال ارتباط و آشنایی خاصی با سیاست و نحوه عملکرد اتحادیه
اروپا نداشتند .این سه گروه عبارتاند از :طبقه فقیر کارگر ،طبقه
جوان بیکار و افــرادی که در اصطالح انگلیســی نیت ()NEET
خوانده میشوند .این گروه افراد غیرمحصل ،بیکار و غیرمتخصص
هستند .آنها از احزاب سیاسی سرخوردهاند و به نهادها و سیاست
نیز عالقهای ندارند.
در حال حاضر به صورت متوســط ۲۸ ،درصد از افراد جوان در

اروپا که بین سنین  ۱۵تا  ۲۹سال قرار دارند در معرض غلتیدن به
فقر هستند .این گروه سنی به خصوص در کشورهای جنوب اروپا
وضعیت بدی دارد .مثال در ســال  ۲۰۱۷در یونان ،نزدیک به ۴۶
درصد از این جوانان در معرض فقر و حاشیهنشینی اجتماعی بودند.
در ایتالیا و اسپانیا نیز این رقم  ۳۵درصد بود.
همچنین نرخ بیکاری در میان جوانان اتحادیه اروپا در تابستان
سال  ۲۰۱۸نزدیک به  ۱۵درصد بود و بدترین ارقام هم در یونان
(نزدیــک به  ۴۰درصد) ،اســپانیا ( ۳۳درصد) و ایتالیا (نزدیک به
 ۳۱درصد) ثبت شــد .فقر و بیکاری باعث اوجگیری پوپولیستها
میشود چون افراد فقیر از جامعه به حاشیه رانده میشوند.
مسئله دیگر این است که حتی در میان جوانانی که کار دارند
هم فقر در سطح باالیی در اروپا مشاهده میشود .در سال ۲۰۱۵
نــرخ کارگران جوانی که در اتحادیه اروپا در فقر زندگی میکردند
 ۱۲.۵درصد بود .این نرخ در کشورهای جنوب اروپا نزدیک به ۲۰
درصد بود.
طبقه نیت (افراد غیرمحصل ،بیکار و غیرمتخصص) عمال یک
گروه آسیبپذیر به شمار میآیند که چون آیندهای برای خودشان
نمیبینند ،به سیاست هم توجه نشــان نمیدهند و به رأیدادن
اهمیــت نمیدهند .در آخرین انتخابات اتحادیه اروپا ،جوانان بین
 ۱۸تا  ۲۴سال بیشترین بیاعتنایی را به رأیدادن داشتند و ۷۲.۲
درصد از آنها اصال رأی ندادند .در چنین شرایطی ،در آینده هرچه
نفوذ افکار پوپولیستی بیشتر شود،
این گروه هم بیشتر تحت تاثیر قرار
خواهند گرفت.
در چنیــن شــرایطی اروپا باید
بــه اشــتغالزایی بــرای گروههای
آسیبپذیر و توجه به سیاستهایی
کــه نیازهای این طبقــه را برآورده
کنــد روی خــوش نشــان بدهد.
آینده اتحادیه اروپا به چنین ثباتی
به شــدت نیــاز دارد .همچنین در
استراتژی سال  ۲۰۲۰اتحادیه اروپا باید به این گروه آسیبپذیر از
جوانان توجه خاص نشان داده شود .برنامه «گارانتی برای جوانان»
هم راه دیگری اســت که ظاهرا از سوی اتحادیه اروپا مورد توجه
قرار گرفته اســت .این برنامه به جوانان کمک میکند که سریعتر
شغل پیدا کنند ،مهارتهای آنها را افزایش میدهد و جلوی انزوای
اجتماعی آنها را میگیرد .برای آینده اتحادیه اروپا هیچچیز مهمتر
از بهبود سطح زندگی جوانان نیست؛ چون این مسئلهای است که
تمام مسائل آینده را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

منبع  یورونیو ز

چرا باید خواند:
ریاضت اقتصادی
و انزوای اجتماعی
گروهی از جوانان در
اروپا چیزی نیست که
به این سادگیها بتوان
درستش کرد .این
گزارش ضرورت اقدام
عاجل اتحادیه اروپا
برایتغییروضعیت
این گروه را توضیح
میدهد.

معترض فرانسوی روی جلیقه
زردش کلمه انقالب را نوشته
است.
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آیندهپژوهی
[ آینده شیالت ]

صدها هزار فرسنگ جدال دریایی
چرا آینده آبهای جهان باید قانونمند باشد؟
گ
منبع  بلومبر 

چرا باید خواند:
صیدغیرقانونی
مدتهاست که به
رویهای عادی در
جهان بدل شده اما آیا
قرار است در آینده هم
این وضع ادامه پیدا
کند؟ جوابش را در این
گزارش بگیرید.

بیش از  ۹۰درصد از منابع
غذاهای دریایی دچار معضل
صید بیش از حد یا مشکالت
مشابهاند و معاهدات
بینالمللی مربوط به آبهای
جهان هم دیگر از نظر
دولتها چندان موضوعیتی
ندارند.

غذاهای دریایی منبع اصلی پروتئین برای سه میلیارد نفر از مردم جهان
هستند و این صنعت بیش از  ۵۵میلیون نیروی کار در سراسر جهان دارد.
اما وضعیت شــیالت در جهان به دنیایی بســیار تیره و تار شباهت دارد.
بیش از  ۹۰درصد از منابع غذاهای دریایی دچار معضل صید بیش از حد
یا مشــکالت مشــابهاند و برخی از بافتهای طبیعی زیر آبی نیز در حال
نابودیاند .مواردی از صید به صورت غیرقانونی و در آبهای کشــورهای
دیگر در حال انجام است و معاهدات بینالمللی مربوط به آبهای جهان،
دیگــر از نظر دولتها چندان موضوعیتــی ندارند .متخصصان میگویند
حداقــل  ۲۰درصد از صید جهان از طریق غیرقانونی و گزارشنشــده رخ
میدهد .وجود معضل در بخش شیالت به معنی کاهش غذاست و میتواند
به گرسنهماندن جمعیت زیادی از مردم دنیا منتهی شود و جنگ ،جرم و
جنایت و ورود به کارتلها و گروههای مسلح را از این بابت به همراه بیاورد.
مســئله صید غیرقانونی باعث شده که تنشها بین کشورهای مختلف در
مناطقی مثل دریای چین جنوبی و خلیج بنگال و حتی ســاحل پاتاگونیا
در آمریکای جنوبی دربگیرد .بســیاری از عملیات صید غیرقانونی توسط
گروههای بزهکاری صورت میگیرد که حتی نیروی کارشــان را هم مثل
برده به خدمت گرفتهاند و از کشتیهای کوچک خود برای قاچاق انسان،
دزدی دریایی ،گروگانگیری ،قاچاق مواد مخدر ،اسلحه و حتی سنگهای
قیمتی استفاده میکنند .این چیزی است که به خصوص در آفریقا مشاهده
شده است.
به صورت خالصه ،صید غیرقانونــی را باید به عنوان یک تهدید علیه
آینده امنیت جهان جدی گرفت .دولتها اصوال کار خاصی برای مقابله با
موضوع انجام ندادهاند و حتی در برخی موارد ،از کشــتیهای ماهیگیری
به عنوان راهی برای انجام اهداف سیاســی استفاده شده است .مثال یکی
از دولتهایی که مســئله صید در آبهای بینالمللی را به صورت جدی و

قایقهای ماهیگیری چین بندر شنجیاوان را ترک میکنند.
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بیرودربایســتی انجام میدهد چین است .چین بزرگترین مصرفکننده
صیادان آبهای عمیق
و صادرکننده غذاهای دریایی اســت .این دولت به
ِ
یارانه میدهد و در برخی موارد وقتی که کشــتیهای صید وارد آبهای
منطقه تجاری انحصاری کشــورهای دیگر بشــوند ،ناوگان گارد ساحلی
چین هوای آنها را دارد و درواقع با این مســئله مخالفتی نمیکند .یکی از
کشورهایی که در این مورد خاص در آبهایش با چین درگیر بوده اندونزی
است که صدها قایق ماهیگیری چین را در آبهایش غرق کرده است.
البته چین در این راه اصال تنها نیســت و صید غیرقانونی د ر آبهای
بینالمللی با قدرت در نقاط دیگر جهان هم ادامه دارد و در آینده نیز ادامه
خواهد داشت .مثال آمریکا برخی از کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی را
به صید غیرقانونی متهم کرده و در اروپا نیز موارد زیادی از نقض معاهدات
در مورد آبهای بینالمللی مشــاهده میشود که اکثر آنها توسط ایتالیا و
اسپانیا انجام میشــود .به صورت خالصه ،به نظر میرسد معضلی که در
مورد شیالت به صورت بینالمللی وجود دارد این است که هیچکس دلیلی
نمیبیند بر اساس قوانین جهانی عمل کند و همیشه کشورهای مختلف از
نقض حریم دریایی توسط همسایگان خود باخبر هستند و در این خصوص
اطالعات جمع میکنند ،اما به دالیل مختلفی از به اشتراکگذاشــتن این
اطالعات با کشورهای دیگر پرهیز میکنند .مثال آمریکا اطالعات مختلفی
را در این خصوص از طریق نیروی دریایی ،گارد ســاحلی ،ناسا و اداره امور
آبها و اقیانوسهایش در اختیار دارد و حتی از ماهواره برای ردیابی موارد
صید غیرقانونی اســتفاده میکند اما رویکرد خاصی بــرای مقابله با آنها
ندارد .نتیجه این میشــود که صید غیرقانونی و بیش از اندازه در آبهای
بینالمللی با قدرت ادامه دارد و در آینده نیز بیشتر خواهد شد .این مسئله
خطری بزرگ برای امنیت و نیز محیط زیست جهانی است.
کلید برونرفت از این وضعیت و بهتر کردن اوضاع در آینده ،رسیدن به
شفافیت است .حاال کار به جایی رسیده که دیگر دولتها و نهادها کارهای
نیستند و شرکتهای بزرگ از جمله گوگل دارند به گروههای غیردولتی
برای جمعآوری اطالعات در این خصوص کمک میکنند .هدف این است
که چنین اطالعاتی بتواند روندهایی را در بازار جهانی شیالت شکل بدهد
و جلوی موارد ضرررسان صید را بگیرد.
این تالش برای شفافسازی میتواند نتایجی را به دنبال داشته باشد،
اما اصال برای تغییر فضای آینده صید در آبهای بینالمللی کافی نیست.
دولتهای جهان قبال در مورد استفاده از منابع اقیانوسها معاهداتی را امضا
کردهاند و باید به آنها متعهد هم بمانند .مثال پنجاه کشور جهان معاهدهای
را به امضا رساندهاند که بر اساس آن ،بنادر این کشورها از پذیرش قایقها
و کشتیهایی که نتوانند صید خود را توجیه کنند خودداری خواهند کرد.
این مسئله در بنادر بزرگ به درستی دنبال شده است اما در بنادر کوچکتر
همواره راه فرار باز بوده ،بنابراین این معاهده هم به درستی اجرا نشده است.
تغییر آینده صنعت شیالت جهان به قانونمندی بیشتری نیاز دارد.

اتحادیه اروپا با دردسرهای سیاسی زیادی در خارج از مرزهای خود مواجه است،
مثال اینکه در میان جنگ تجاری آمریکا و چین گیر افتاده و احتمال اعمال تعرفههای
آمریکا بر صنعت خودروسازیاش هم وجود دارد.

[ آینده اروپا ]

نسخت
جا 
آیا اتحادیه اروپا از بحرانهای امروزش جان به در میبرد؟
همین ده سال پیش بود که رســانهها تصاویری از ناآرامیهای یونان
نظران
در اعتراض به برنامههای ریاضت اقتصادی نشان میدادند و صاحب ِ
نیاوردن اتحادیه اروپا و یورو در مقابل معضالت
شــوکزده از احتمال دوام
ِ
ناشی از بدهیها حرف میزدند.
بعدا معلوم شد که آنها در اشتباه بودند .واحد پول مشترک اروپایی زنده
ماند و امسال بیستمین سالگردش را جشن میگیرد .اما اخیرا دوباره سر و
کله صاحبنظرانی که زوال اتحادیه اروپا را نزدیک میبینند پیدا شده است.
آنها به خروج قریبالوقوع انگلیس از اتحادیه اروپا ،حمالت دولت پوپولیست
ایتالیا به بروکسل و فضای خصومتبار شرق اروپا علیه این اتحادیه اشاره
میکنند و میگویند تضعیف شدید موقعیت امانوئل مکرون در فرانسه پس
از اعتراضات جلیقهزردها و کنار رفتن آنگال مرکل صدراعظم آلمان از قدرت
در آینده ،هم اوضاع اتحادیه اروپا را آسیبپذیرتر از گذشته کرده است.
اما آیــا پایان اروپا واقعا نزدیک اســت؟ خیلیها چنین نظری ندارند.
والدیس دامبروسکیس قائممقام کمیسیون اروپایی که مسئولیت یورو را
برعهده دارد از جمله آنهاست .او میگوید بحران بدهیها در ده سال پیش
باعث شد حمایت سیاسی الزم برای تقویت یورو و حل مشکالت ساختاری
آن در چارچوب واحد پول مشترک واقعا عملی شود .حتی گامهایی برای
اجتناب از بحرانهای بعدی برداشــته شــد .او به صندوق  ۵۰۰میلیارد
یورویی مکانیسم ثبات اروپایی اشــاره میکند که گامهایی مثل افزایش
نظارت بر بودجه کشــورهای حوزه یورو و مقابله با مشکالت آنها پیش از
حاد شــدن اوضاع را با قدرت برداشت .نتیجه این شد که حاال کشورهای
بیشتری برای پذیرش واحد پول مشترک اروپایی آمدهاند و مثال بلغارستان
و کرواسی به زودی به حوزه یورو خواهند پیوست و تعداد اعضای حاضر را
به  ۲۱کشور خواهند رساند .به اعتقاد دامبروسکیس ،اتحاد پولی و اقتصادی
اروپا در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری است.
در این میان ،بسیاری از سران اروپایی از جمله ماریو دراگی رئیس بانک
مرکزی اروپا و آنگال مرکل با اشاره به سابقه یورو به این مسئله پرداختهاند
که یورو نشــانهای از ضرورت اتحاد سیاسی کشورهای اتحادیه اروپا بوده
است .ممکن است حق با آنها باشد؛ چون مثال در حال حاضر در یک کشور
به اصطالح ناراضی اروپایی -یعنی لهستان -دولت ناسیونالیست با بروکسل
وارد جدالهای لفظی میشود اما در نهایت ،کار خاصی انجام نمیدهد چون
این کشور چنان پول عظیمی از اتحادیه اروپا دریافت میکند که راهی برای
ادامه جدال سیاسی آن با بروکسل باقی نمیماند .لهستان که بزرگترین
اقتصاد شــرق اروپاست  ۲۷میلیارد یورو فقط برای پروژههای حوزه حمل
و نقل و محیط زیست در فاصله سالهای  ۲۰۱۴تا  ۲۰۲۰از اتحادیه اروپا
دریافت کرده و میکند .این به اندازه شش درصد از تولید ناخالص داخلی
لهستان است و شاید به همین دلیل است که دولت این کشور در دقیقه نود
از مواضع تندش علیه اتحادیه اروپا صرفنظر کرده است.
در همین میان ،خطر خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا به شــکل سیاسی

پایین آمده اما نگرانیهای اقتصادی در مورد آن هنوز خیلی باالست .مسئله
ایتالیا آنقدر عظیم اســت که در صورت بــروز بحران بدهی ،نجات آن با
ابزارهای موجود امکانپذیر نخواهد بود .اما حتی این شرایط هم به خروج
ایتالیــا از اتحادیه اروپا منجر نخواهد شــد .ظاهرا اتحادیه اروپا در مقابل
بحرانها پوســتکلفت شده و راه نجات خودش را پیدا میکند .در زمانی
که رفراندوم برگزیت برگزار شــد و نتیجهاش همه را شوکه کرد ،خیلیها
منتظر بودند کشــورهای ناراضی دیگر مثل هلند ،دانمارک ،سوئد و حتی
اتریش هم به فکر خروج از اتحادیه اروپا بیفتند .اما اینطور نشــد .درواقع
آشفتگی شدید مسئله برگزیت ،بقیه را متقاعد کرد که دلیلی برای خروج
از اتحادیه اروپا ندارند .برگزیت یک هشــدار بود که نشــان داد کنار زدن
تمام اصول اروپایی آن هم بدون داشتن آلترناتیوهای دیگر ،نتیجه خوبی
به بار نخواهــد آورد .در این میان ،نباید فراموش کرد که اتحادیه اروپا با
دردسرهای سیاسی زیادی در خارج از مرزهای خود مواجه است و اگر قرار
باشد دغدغهای در مورد آینده اتحادیه اروپا به وجود بیاید ،باید در همین
رابطه باشد .واقعیت این است که اتحادیه اروپا از قدرتگرفتن موضع روسیه
در مورد سوریه و حتی باز شدن دست ترکیه در مناطقی از سوریه (پس از
خروج نیروهای آمریکایی) اصال خشنود نیست و این دو مسئله را تهدیدی
علیه آینده خودش میبیند .اتحادیه اروپا همچنین در میانه جنگ تجاری
آمریکا و چین افتاده و تهدید آمریکا به اعمال تعرفه بر خودروهای اروپایی
نیز بر سر این اتحادیه سنگینی میکند.
با وجود این ،از نظر ماریو دراگی  -که امســال از ریاست بانک مرکزی
اروپا کنار خواهد رفت -چالشهایی که اتحادیه اروپا با آنها مواجه اســت
بیشتر جهانی هستند و نیاز به مواجهه و حل و فصل جمعی در آنها مشاهده
میشود و این چیزی است که اتحادیه اروپا قبال هم آن را پشت سر گذاشته
و این بار هم احتماال پشت سر خواهد گذاشت.

ک
منبع  بیزینس وی 

چرا باید خواند:
اتحادیه اروپا از
بحرانهایمختلفی
در سالهای اخیر
جان به در برده.
بخوانیدتاببینید
بحرانهای امروزی
چه سرنوشتی را
برای این اتحادیه رقم
خواهند زد.

پلیس فرانسه بعد از تظاهرات
معترضان در شانزهلیزه گشت
میزند.
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آیندهپژوهی
[ آینده کشورهای خلیج فارس ]

نفت رفت ،مالیات آمد
در سال  ۲۰۱۹کشورهای عربی بیشترین مالیات بر ارزش افزوده را اعمال میکنند
ی
منبع  عرب ویکل 

چرا باید خواند:
آیا مردمی که به درآمد
نفت عادت دارند به
مالیات هم عادت
میکنند؟ پاسخ این
پرسش را در گزارش
زیر بگیرید.

هیچ کس  -به
خصوص ساکنان
کشورهای
نفتخیز -دوست
ندارند مالیات به
دولت بدهند و
حتی در شبکههای
اجتماعی به نکات
کاربردی برای دور
زدن مالیاتها به
خصوص در زمینه
خرید و فروش
خودرو اشاره
میکنند
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در ســال  ۲۰۱۵وقتی که قیمت نفت در حال ســقوط شــدید بود،
بسیاری از کشورهای عرب صادرکننده نفت به این نتیجه رسیدند که باید
به فکر راهی برای نجات آینده اقتصادشان باشند .نفت توانسته بود طی
سالهای متوالی اقتصاد آنها را تغذیه کند و شهرها و امکانات زیاد در آنها
را تامین مالی کند .اما دنیا داشــت تغییر جهت میداد و به سمت منابع
تجدیدپذیر انرژی حرکت میکرد و از همه بدتر اینکه آمریکا هم داشت
نفت زیادی تولید میکرد .همه این شرایط حاکی از آن بود که دارد برای
جدایی از نفت خیلی دیر میشود.
در این میان ،مصیبت دیگری هم وجود داشت :کسری بودجهای که
بــه خاطر تفاوت قیمت نفت در زمان اوج و افول به وجود آمده بود .این
مسئله واقعا کشورهای عربی را وادار کرد که به دنبال منابع جدید درآمد
باشند و چه چیزی بهتر از درآمد مالیاتی؟
در ســال  ۲۰۱۶کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در مورد مالیات
بر ارزش افزوده به توافق رسیدند و پنج درصد مالیات روی برخی کاالها
و خدمات کشیدند .حوزههای سالمت و آموزش بیمالیات باقی ماند اما
مردم حاال باید روی خودرو ،غذا ،فیلمهای سینمایی و موارد دیگر ،مالیات
بر ارزش افزوده میدادند.
این مالیات از اول ژانویه  ۲۰۱۸در کشورهایی مثل عربستان سعودی
و امارات متحده عربی اجرایی شــد .کشــورهای دیگــر هم برنامههای
زمانبندی خودشان را داشتند و مثال بحرین اعالم کرد که این مالیات را
یک سال دیرتر اعمال میکند .ظاهرا کویت کشوری است که اصال برای
اجراییکردن این مالیات آمادگی نداشت اما کشورهای دیگر مثل عمان
و قطر هم قرار است در سال جدید میالدی این مالیاتها را اعمال کنند.
مشکلی که اینجا وجود داشت این بود که چطور باید مردمانی را که
بــه دادن مالیات بر درآمد هم عادت نداشــتند ،به ارائه مالیات بر ارزش
افزوده ترغیب کرد .جان آلترمن مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز مطالعات
استراتژیک و بینالمللی در این خصوص میگوید« :مردم در کشورهای
نفتخیز عادت دارند که دولت منبع درآمدشان باشد و هیچ درآمدی را
از آنها طلب نکند .در این کشورها تحصیالت رایگان ،خدمات بهداشتی
رایگان ،مسکن یارانهدار و شــغلهای دائمی به مردم ارائه میشود ».اما
تغییرات دنیا و معضالت مختلف نفت نشان میدهد که آیندهای برای این
روش وجود نخواهد داشت.
واقعیت این اســت که هیچ کس -به خصوص ســاکنان کشورهای
نفتخیز -دوســت ندارند مالیات به دولت بدهند و حتی در شبکههای
اجتماعی به نکات کاربردی برای دور زدن مالیاتها به خصوص در زمینه
خرید و فروش خودرو اشاره میکنند.
اما این مسئله یک جنبه مهم دیگر هم دارد .بسیاری از شکایتهایی
شدن قانون مالیات بر
که در دو کشــور عربستان و امارات پس از اجرایی ِ
ارزش افزوده وجود داشــت از سمت مصرفکنندگان نبود .مالیاتهای

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد ،بهمن 1397

بازاری در دوبی

جدید ،بیشتر از همه برای صاحبان کسب و کار در این کشورها گیجکننده
بود چون آنها عمال هیچوقت قبال با مالیات بر ارزش افزوده آشنا نبودند و
نمیدانستند که چطور باید آن را روی کاالها و خدمات خود اعمال کنند.
یکی از بدترین موارد هم این بود که تکلیف کار در مناطق آزاد تجاری چه
میشود و چطور قوانین جدید مالیاتی باید در آنها اعمال شود.
بر اســاس قانون ،اگر کســب و کارها به اعمــال مالیاتهای جدید
بیاعتنایی کنند باید جرایم سنگینی را بپردازند اما در عین حال برخی
از کشورهای حوزه خلیج فارس ســعی کردهاند خیلی هم در این مورد
سختگیری نکنند .پیشبینی شده که اعمال این استراتژی در سال ۲۰۱۹
در چند کشــور دیگر از جمله بحرین ،عمان و قطر هم با شرایط نسبتا
مشــابهی همراه باشد .اما کشورهایی که این مالیات را از یک سال پیش
شروع کردهاند ،احتماال از سال  ۲۰۱۹شروع به سختگیری در این مورد
خواهند کرد چون از نظر آنها دوران آزمایشی برای این مالیاتها به پایان
رسیده است.
آلترمن معتقد اســت که جز این راهی برای آمادهکردن شــهروندان
کشورهای نفتخیز برای آینده بینفت و یا کاهش وابستگی به نفت وجود
ندارد .از نظر او ،چنین سیاستهایی برای روز مبادا بسیار ضروری است
و اصوال بــه جای صبر کردن تا زمان ریاضت ،باید کمی برای مواجهه با
آن آماده شد.
در حــال حاضر ،مالیات بر ارزش افزوده در کشــورهای حوزه خلیج
فارس پنج درصد است اما قرار است این رقم افزایش پیدا کند .برخالف
تظاهراتهای مختلفی که در اروپا (فرانسه) و برخی نقاط دیگر در اعتراض
به قوانین مالیاتی جدید کشورها برگزار میشود ،به نظر نمیرسد که مردم
در کشورهای نفتخیز حوزه خلیج فارس در حال و هوای مقابله با چنین
مالیاتهایی باشــند .آینده آنها با مالیاتهای جدید گره خورده تا شاید
وابستگی اقتصادشان به نفت کمی پایین بیاید.

مسائل داخلی و اولویتهای اقتصادی چین ،آمریکا و
روسیه آنها را وادار کرده که فعال از مواجهه مستقیم
نظامی و هستهای اجتناب کنند.

[ آینده مناسبات بینالمللی ]

جهان در دوران صلح سرد است

مناسبات سه قدرت چین ،آمریکا و روسیه در سال  ۲۰۱۹به کدام سمت میرود؟
ســال جدید میالدی آغاز شد و دورنمای استراتژیک جهان با حضور
قدرتهایی مثل چین ،آمریکا و روســیه حســاستر از همیشه به نظر
میرسد .پیشرفتهای نظامی هریک از این قدرتها دارد معادالت جهانی
را به صورت دائمی تغییر میدهد و بحث درباره قدرت هستهای ،موشکی،
فضایی و سایبری آنها در رسانهها جریان دارد .این وضع به صورت طبیعی
نوعی موضع پیشگیرانه را برای این قدرتها به همراه آورده است.
در همین میان ،رقابتهای منطقهای و مواجههها و مناقشــات ریز و
درشــت در نقاط مختلف جهان نیز ایــن قدرتها را جذب خود کرده و
وضعیت ثبات استراتژیک در مناطق مختلفی از خاورمیانه ،اروپا ،آسیای
جنوبی و منطقه غرب اقیانوس آرام به همین مسائل وابسته شده است.
چند بحران مهم که معادالت بین قدرتهای جهانی را حادتر کرده،
مسئله سوریه و تقابل نقش روسیه و غرب در آن و مسئله اوکراین بوده
است .این وضع باعث شده که مسکو و ناتو برخی از عظیمترین مانورهای
نظامی خود از زمان جنگ ســرد را ترتیب بدهند و به هم قدرتنمایی
کنند.
روســیه میگوید سیســتم دفاع موشــکی ناتو در اروپــا یک اقدام
تحریکآمیز علیه روسیه اســت و میتواند تعادل استراتژیک منطقهای
را به هم بزند و جلوی مذاکرات برای عدم افزایش تســلیحات متعارف و
غیرمتعارف را بگیرد.
از سوی دیگر ،آمریکا با چین به وضوح شاخ به شاخ شده است .آمریکا
به شدت به دنبال افزایش حضور نظامی خود در منطقه آسیا و اقیانوسیه
است و حتی سیستم دفاع موشکی خود را در کشورهایی مثل ژاپن و کره
نیز مســتقر کرده است تا از چین زهر چشم بگیرد .تمرکز بخش زیادی
از نیــروی دریایی و تجهیزات دریایی آمریکا در آبهای نزدیک به چین
بیش از هرچیز نشان میدهد که کاخ سفید در تالش است زور هستهای
و متعارف خود را به رقبای شرقیاش نشان بدهد .در همین میان ،چین
هم دارد سرمایهگذاری روی برنامههای بزرگ تسلیحاتی خود را افزایش
میدهد تا قابلیت دفاع از خود را باال ببرد و آن ثبات استراتژیک مورد نظر
خودش را در منطقه تامین کند.
آنچه که در این میان از دســت رفتــه ،تعادل در خصوص تجهیزات
تسلیحاتی هستهای است که در اختیار قدرتهای بزرگ دنیاست و قرار
بوده که جلوی گسترششــان گرفته شــود .مثال در ماه جوالی گذشته،
سازمان ملل متحد معاهد ه منع تسلیحات هستهای را به تصویب رساند و
 ۱۲۲کشور به آن رأی مثبت دادند .اما درست چهار ماه بعد ،آمریکا اعالم
کرد که از معاهده نیروی هســتهای میانبرد خارج میشود .این تصمیم
هیچ معنایی جز آیندهای مملو از رقابتهای جدید هستهای و تسلیحاتی
بین واشینگتن و مسکو نداشت.
آنچه که تحلیل اوضاع جهانی در یک سال گذشته نشان میدهد این
است که هدف استراتژیک ملی آمریکا این است که جلوی قدرتگرفتن

هر کشوری در منطقه آسیا و اوراسیا را بگیرد .واضحترین هدف آمریکا در
این راستا چین است ،هرچند که روسیه هم هر از گاهی مجددا در رادار
آمریکا قرار میگیرد .البته آمریکا همچنان اصرار دارد که سیاست خارجی
خود را بر مبنای همکاری دفاعی و امنیتی با متحدانش در اروپا و منطقه
آسیا و اقیانوس آرام پیش ببرد و مسئله دیپلماسی در قاموس دولت فعلی
آمریــکا از اهمیتی برخوردار نیســت .البته موضع ترامپ مبنی بر اینکه
متحدان آمریکا باید پول بیشتری به آمریکا بدهند و انتظار کمتری از آن
داشته باشند اصال به مذاق اروپاییها خوش نیامده است.
آنچه که در جهان امروزی مشاهده میشود عمال این است که مثلث
قدرتهای جهان  -چین ،آمریکا و روسیه -به جای آنکه وارد جنگ سرد
شده باشــند تنها وارد صلح سرد شدهاند .یعنی صلح سرد بین آمریکا و
چین و از سوی دیگر بین روسیه و آمریکا برقرار است چون مسائل داخلی
و اولویتهای اقتصادی این کشورها ،آنها را وادار کرده که فعال از مواجهه
مستقیم نظامی و هستهای اجتناب کنند .به خصوص قدرتهای شرقی
تمایل دارند که روی حفظ تمامیت ارضی خود و برقراری مناسبات باثبات
منطقهای متمرکز باشند و تا حد امکان باعث افزایش حضور قدرت غربی
در منطقه نشوند چون مواجهه مستقیم را به سود خود نمیبینند.
با وجود این ،موردی مثل جنگ تجاری بین آمریکا و چین باعث شده
که مناسبات این دو کشــور به پایینترین سطح خود برسد و مشخص
نیست که در آینده نزدیک و در سال  ۲۰۱۹چقدر در این وضعیت تغییر
حاصل شود .اگر منافع مشترک و منافع موازی سه قدرت چین ،آمریکا
و روســیه فعال بر تداوم صلح سرد میان آنها قرار بگیرد ،صرفا با شرایطی
آسیبپذیر و نزدیک به بیثبات در سطح جهان مواجه خواهیم بود؛ چون
این وضعیت جلوی مذاکرات و مصالحات موثر در مورد مسائل منطقهای
و جهانی را سد خواهد کرد.

منبع  استریت تایم ز

چرا باید خواند:
این گزارش توضیح
میدهد که مثلث
قدرتهای جهانی
چطور تالش خواهند
کرد که از مواجهه
مستقیم با هم در آینده
نزدیک پرهیز کنند و
چرا این موضوع در
ثباتجهانیاهمیت
دارد.

نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی کریمه
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آیندهپژوهی
[ آینده اقتصاد جهان ]

آیا اقتصاد جهان در  ۲۰۲۰زمین میخورد؟
صاحبنظران بدبین وقوع یک بحران جدید را پیشبینی میکنند
ن
منبع  گاردی 

چرا باید خواند:
نشانههایی از شباهت
بین اوضاع امروزی
جهان با دوران پیش
از بروز بحران مالی
 ۲۰۰۸دیده میشود
که نمیدانیم چقدر
باید آنها را جدی
بگیریم.بخوانید
تا موضوع برایتان
روشنتر شود.

از انگلیس تا چین ،همهجا
مصرفکنندگان سال  ۲۰۲۰را
دورهای سخت تلقی میکنند،
زمانی که نمیتوان در آن
فراتر از نیازهای اولیه زندگی
خرید کرد.

سوپرمارکتی در توکیو
پایتخت ژاپن
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صاحبنظران و نهادهایی که قادر به پیشبینی بحران سال ۲۰۰۸
نبودند ،حاال در رقابت با هم هســتند تا نشانههای منفی موجود در
اقتصاد جهانی را حاکی از قریبالوقوعبودن یک بحران جدید بدانند.
آنها میگویند پتانسیلهای بحران زیاد شده و باید انتظار داشت که
در سال  ۲۰۲۰یک شوک جدید به اقتصاد جهانی وارد شود.
صندوق بینالمللی پول هم جزو نهادهایی است که اعالم کرده
درباره ثبات اقتصاد جهانی نگرانیهایی دارد چون رشد تولید ناخالص
داخلی جهانی دارد ُکند میشود و حجم بدهیها رو به افزایش است.
سواالتی که آنها مطرح میکنند این است که گسترشی که پس از
بحران ســال  ۲۰۰۸در اقتصاد جهان دیده شده ،تا چه حد و تا چه
زمانی میتواند تداوم داشته باشد؛ و رکود متعاقب آن در چه زمانی
رخ خواهد داد؟ اگر رکود جهانی واقعا رخ بدهد ،آیا چیزی مشــابه
آنچه که در سال  ۲۰۰۸رخ داد خواهد بود و یا اینکه حتی ماجرای
جدیتری در راه است؟
برخی از تحلیلگران استدالل کردهاند که این هشدارهای بدبینانه
دارند به یک نکته بیتوجهی میکنند :در سالهای اخیر ،اقتصادهای
بزرگ جهان معموال سال را به ُکندی آغاز کردهاند اما هرچه از سال
گذشته ،وضعشان بهتر شده است .این مسئله به خصوص در سال
 ۲۰۱۶کامال صحت داشــت .در این سال ،اکثر کشورهای پیشرفته
دنیا در سه ماهه اول ،تنها شاهد رشد اندکی در تولید ناخالص داخلی
بودند اما این رشد به تدریج بهتر شد و باالتر رفت.
به هر ترتیب ،سه سالی که از سال
 ۲۰۱۴به بعد سپری شده ،ویژگیاش
کاهش قیمت نفت بــوده که باعث
تعدیل نرخ تورم شده است .این باعث
شد که اقتصاد جهانی نیرویی را که
به شــدت محتاجش بود به دســت
بیاورد .ایــن در حالی بود که همین
ِ
قیمت رو به
کاهش نفت به شــدت
ِ
به ضرر محیط زیســت و نیز درآمد
کشورهای صادرکننده نفت تمام شد.
این وضعیت در سال  ۲۰۱۷دیگر وجود نداشت و به خصوص سال
 ۲۰۱۸را به ســالی ناجالب در عرصه اقتصاد جهانی بدل کرد .یکی
از معدود کشورهایی که در این راستا اوضاع بدی نداشت آمریکا بود
که کاهش مالیاتها  -سیاست مورد عالقه دونالد ترامپ -به تقویت
تجارت انجامید و مصرف را هم باال برد.
اما حاال که سال  ۲۰۱۹شــروع شده ،همه چیز یک جور دیگر
به نظر میرسد .بدهیهای مصرفکنندگان در بسیاری از کشورها
افزایش یافته و به ســطوحی شــبیه به دوران پیش از بروز بحران
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ســال  ۲۰۰۸رسیده است .بدهی شــرکتها باال رفته و دولتها با
وجود پایینآوردن کسریهای ساالنهشان همچنان با کوهی از بدهی
مواجه هستند که نسبت به دوران پیش از بروز بحران سال ۲۰۰۸
خیلی باالتر است.
یک شباهت دیگر امروز با دوران پیش از بروز بحران سال ۲۰۰۸
این اســت که بانکهای مرکزی اصرار دارند نرخ بهره را باال ببرند.
روســای بانکهای مرکزی بزرگ مثل مــارک کارنی و جروم پاول
میگویند این کار باعث میشود دیسیپلین به مسئله وامها برگردد
و حتــی اگر هم بخش بانکداری دوباره دچار بحران اعتبار شــود،
ابزارهای الزم برای مقابله با سقوط همهجانبه اقتصادی را در اختیار
خواهد داشت.
اصوال افزایش نرخ بهره برای آرامکردن رشد فزاینده اقتصادی -
حداقل آن نوعی از رشد که باعث بروز تورم میشود -چیزی است که
در کتابهای اقتصادی یادش دادهاند .اما مشکل این است که امروزه
این رشد در حال کاهش است :انگلیس و بسیاری از کشورهای غربی
دیگر با مشکل بیکاری مواجه نیســتند اما نوع اشتغال موجود در
این کشورها از نوعی نیست که به افزایش دستمزدها منتهی شود.
تحقیقات مفصل زیادی درباره بازار کار امروزی دنیا انجام نشده اما
به نظر میرسد بحران سال  ۲۰۰۸بود که نیروی کار را زمین زد و
جلوی رشد آن و همین طور افزایش دستمزدهایش را گرفت .برخی
اقتصاددانان مثل دیوید بالنچ فالور و دیوید بل از دانشگاه استرلینگ
معتقدند که نرخ بیکاری باید ابتدا تا حدود دو درصد پایین بیاید و
بعد تازه دستمزدها میتوانند افزایش پیدا کنند .این در حالی است
که پیشتر تصور میشد این رقم باید حدود  ۴تا  ۴.۵درصد باشد.
در شرایطی که افزایش دستمزد در برابر تورم خیلی کم باشد یا
اصال وجود نداشته باشد ،خانوارها دنبال وام بیشتر خواهند بود و یا
از پسانداز خود برای مصرف اســتفاده خواهند کرد .اما آمار و ارقام
امروزی نشان میدهد که هیچیک از این دو اتفاق رخ نداده است .از
انگلیس تا چین ،همهجا مصرفکنندگان دارند سال آینده میالدی را
دورهای سخت تلقی میکنند ،زمانی که نمیتوان در آن زیاد و فراتر
از نیازهای اولیه زندگی خرید کرد .این شرایط در زمان پیش از بروز
بحران سال  ۲۰۰۸هم برقرار بود.
حاال صندوق بینالمللی پول نگران اســت که هزینه فزاینده وام
و کاهش مصرف به معنی نابودی شــرکتها باشد .راهحلی که این
صندوق به دولتها ارائه داده این اســت کــه اصالحاتی را به اجرا
درآورند که اجازه ایجاد فرصتهای شــغلی بیشتر را بدهد .با وجود
ایــن ،صاحبنظران بدبین اصرار دارند که اوضاع قرار نیســت بهتر
شــود و باید در زمانی حوالی سال  ۲۰۲۰منتظر یک بحران جدید
جهانی باشیم.

فرصتی که سال  ۲۰۱۹برای اجرای برنامه مالیات فروش ژاپن فراهم میکند ،ممکن است
به این زودیها تکرار نشود چون احتمالش هست که رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن تا
سال  ۲۰۲۰رو به کاهش بگذارد.

[ ویژه ] ۲۰۱۹

هیاهوی بسیار بر سر مالیات
افزایش درآمد دولت ژاپن به چه قیمتی تمام میشود؟
جهان در سالهای اخیر عادت کرده که راجع به مشکالت اقتصاد ژاپن
حرف بزند .اما اقتصاد ژاپن دارد در حالی وارد ســال  ۲۰۱۹میشــود که
طوالنیترین دوران بزرگشــدن اقتصادش را از زمان بحران حبابی سال
 ۱۹۹۱تجربه کرده است.
تورم دیگر برای ژاپن دردسر درست نمیکند .سود شرکتها در حال
افزایش اســت و سرمایهگذاری با بیشترین ســرعت جذب اقتصاد ژاپن
میشــود .حتی دستمزدها هم که سالها در ژاپن ثابت باقی مانده بودند
در حال افزایشاند.
رشد اقتصادی ژاپن در سالهای اخیر قوی بوده و تولید ناخالص داخلی
در چهارماهه دوم امسال در ژاپن  3درصد رشد داشت .این در حالی است
که نیروی کار در این کشور رشد نداشته است .همیشه در چنین شرایطی،
ت فروش را افزایش بدهند و برنامه شینزو آبه
ژاپنیها عادت دارند که مالیا 
نخستوزیر ژاپن هم برای ماه اکتبر آینده همین است .این مسئله در کنار
کاهش رشد صادرات ژاپن دو دلیل است که نشان میدهد رشد اقتصادی
این کشور در سال  ۲۰۱۹نزدیک یک درصد خواهد بود.
بســیاری از صاحبنظران معتقدند که برنامه دولت شینزو آبه برای
افزایش مالیات فروش در ســال  ۲۰۱۹میتواند برنامهای پرریسک باشد.
معموال افزایش این مالیات با نارضایتی در ژاپن مواجه میشود و با وجود
این ،از ســال  ۱۹۸۹به بعد ،دولتهــای ژاپن تاکنون دوبار این مالیات را
افزایش دادهاند .وقتی این مالیات افزایش مییابد ،فضای سیاســی ژاپن
آشفته میشــود و اقتصاد هم به دردسر میافتد .با وجود این ،این برنامه
برای حل مشــکل کمدرآمدی دولت ژاپن اهمیت زیــادی دارد .یکی از
تبعات گریزناپذیر اجــرای این مالیات در ســال  ،۲۰۱۹کاهش اعتماد
مصرفکنندگان خواهد بود.
شینزو آبه از خطرات افزایش این مالیات آگاه است .او چهار سال پیش،
نرخ مالیات فروش را از  5درصد به  8درصد افزایش داد و شــاهد کاهش
مصرف در ژاپن بر اثر همین موضوع نیز بود .حتی در سهماهه اول اجرای
آن ،اقتصاد ژاپن کوچک شد و بعدا به آهستگی توانست شرایط بهتری را
تجربه کند .اما مشاهده همان مشکالت بود که باعث شد آبه برنامهاش را
برای افزایش این مالیات به  10درصد چند بار به تعویق بیندازد.
سال  ۲۰۱۹از نظر آبه بهترین زمان برای اجرای افزایش مالیات فروش
به شمار میرود چون او شاهد تحکیم موقعیت رهبری سیاسی و حزبی
خود بوده اســت .حاال او میتواند درآمدهای دولتی را بدون آنکه اقتصاد
دچار رکود شود ،افزایش بدهد .همزمان ،ساخت و سازها و تامین امکانات
برای المپیک تابستانی  ۲۰۲۰توکیو با قدرت ادامه دارد و صادرات و رشد
اقتصادی ژاپن هم وضع خوبی را تجربه میکند.
اما فرصتی که سال  ۲۰۱۹برای اجرای برنامه مالیات فروش ژاپن فراهم
میکند ،ممکن است به این زودیها تکرار نشود .انتظاری که وجود دارد
این است که رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن تا سال  ۲۰۲۰رو به کاهش
بگذارد .درواقع پایان شکوفایی اقتصادی ناشی از برگزاری المپیک توکیو
اگر با کوچکشدن اقتصاد جهان همراه شــود ،ممکن است به صادرات

ژاپن ضربه بزند .نکته دیگر این اســت که شایعاتی در خصوص احتمال
کنارهگیری شینزو آبه از قدرت در سال  ۲۰۲۱وجود دارد .حتی در همان
زمان هم او رهبری خواهد بود که طوالنیترین دوران نخستوزیری را در
ژاپن تجربه کرده است.
آبه برای آنکه برنامه افزایش مالیات فروش را در سال  ۲۰۱۹به مردم
ژاپن بقبوالند ،سیاســتهای خاصی دارد .مثال او به مردم وعده داده که
نیمی از درآمــد دولت از این افزایش مالیات ،صرف آموزش و کمکهای
اجتماعی خواهد شد .درواقع دولت میخواهد دوران پیشدبستانی را در
ژاپن رایگان کند و کمکهای مالی به خانوادههای کمدرآمد را از زمان تولد
نوزادشــان تا دوسالگی افزایش دهد .این درواقع با یک تیر دو نشا ن زدن
است چون میتواند برخی خانوادهها را به فرزندآوری تشویق کند و کمکی
کاهش ژاپن باشد.
حال
به نیروی کار در ِ
ِ
دولــت آبه این وعده را نیــز داده که کمک بــه جمعیت در حال
سالمندیِ ژاپن را در نظر داشته باشد و فکری به حال بدهیهایی کند
که در ســالهای آینده از بابت ارائه مقرری به جمعیت ســالمند ژاپن
گریبانگیر دولت خواهد شد.
دولت ژاپن اعالم کرده که افزایش مالیات فروش ســال  ۲۰۱۹شامل
مواد غذایی نمیشود تا خانوادههای طبقه متوسط و پایین از این بابت ضربه
نخورند .اقدامات دیگری مثل ارائه تخفیفهای مالیاتی در زمان خریدهای
بزرگ مثل ماشین و خانه هم ممکن است مورد توجه قرار داشته باشد.
با همه اینها ،هاروهیکو کــورودا رئیس بانک ژاپن میگوید تاثیر این
افزایش مالیات بر اقتصاد را نباید نادیده گرفت و صاحبنظرانی مثل آکیو
تویودا مدیرعامل تویوتا موتور نیز معتقدند که اقتصاد ژاپن از بابت افزایش
مالیات فروش ضربه خواهد خورد و فرصتهای شغلی زیادی در این راستا
از بین خواهد رفت .سال  ۲۰۱۹به همین جهت سالی کلیدی برای اقتصاد
ژاپن است.

شهر یوکوهاما و پسزمینه
کوه فیجی

چرا باید خواند:
دولت ژاپن در سال
جدید میالدی برنامه
مالیاتیپرریسکی
را اجرایی میکند.
بخوانیدتاببینیداین
کشور باید منتظر چه
تبعاتیباشد.
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آیندهپژوهی
[ آینده آفریقا ]

غول چراغ به داخل چراغ برنمیگردد
آینده سرمایهگذاریهای عظیم چین در آفریقا به کجا میرسد؟

ن
منبع  الجزیره و گاردی 

چرا باید خواند:
حضور و
سرمایهگذاری چین
در آفریقا آنقدر
گسترده است که
توجه غربیها به آن
اجتنابناپذیر شده.
بخوانیدتاببینیدبا
توجه به بحرانهای
فعلیاقتصادچین،
چقدر میتوان به
تامین آینده افریقا
توسط چین امید
بست.

138

سرمایهگذاریهای چین در ســالهای اخیر در پروژههای بزرگ
و متنوع در کشــورهای آفریقایی حرف و حدیثهــای زیادی را به
دنبال داشــته .اگر از غربیها بپرسید ،میگویند چین باعث شده که
کشورهای آفریقایی زیر بار بدهی بروند .اما اگر از آفریقاییها بپرسید،
احتماال میگویند اگر چین نمیآمد پس چه کشوری میآمد؟
اما این باعث نشده که غربیها در موضعشان درباب حضور چین
در آفریقا تجدیدنظر کنند .آنها میگویند آینده آفریقا حاال گروگان
چین است .واقعیت این است که مناسبات چین و آفریقا حاال دارد از
طریق دو دیدگاه مخالف هم مورد بررسی قرار میگیرد .دیدگاه اولی
که دیدگاه غربی است مبتنی بر فوبیای چین است .حتی اخیرا جان
بولتون مشــاور امنیت ملی آمریکا در سخنرانیاش در بنیاد هریتج
مدعی شــد که قاره آفریقا تحت اســتعمار چین قرار گرفته و دولت
چین دارد از رشوه ،قراردادهای مختلف و استفاده استراتژیک از بدهی
کشــورهای آفریقایی بهره میگیرد تا برنامههای خودش را در قاره
آفریقا اجرا کند .او موضع چین را موضعی شبیه حیوان شکاری خواند
و پروژه بزرگ راه ابریشم جدید چین را برنامهای برای توسعه راههای
تجاری و افزایش غلبه جهانی چین توصیف کرد.
اما آمریکا تنها کشــور غربی نیســت که چنیــن موضعی دارد.
دولتهایی مثل انگلیس و فرانسه هم درباره نقش چین در آفریقا ابراز
نگرانی کردهاند .آنها معتقدند که چین از کشورهای نفتخیز آفریقایی
مثل ســودان جنوبی و سودان بهر هبرداری میکند و دیکتاتوریهای
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آفریقایــی نفتخیز مثــل گابن را زیر پر و بال خــود میگیرد .آنها
همچنین معتقدند که چین یک غول ســیریناپذیر در حوزه انرژی
است و از هر راهی برای به کرسینشاندن اهداف تجاری خود استفاده
میکند و در این راه از نابود کردن محیط زیســت در افریقا هم ابایی
ندارد.
امــا دیدگاه دومی هــم درباره نقش چین در آفریقــا وجود دارد
که بسیاری از سران کشــورهای آفریقایی هوادارش هستند .از نظر
آنها ،چین در زمانی وارد ســرمایهگذاری در آفریقا شــده که ســایر
بازیگران مهم جهانی از انجام چنین کاری پرهیز میکردند و درواقع
نمیخواستند ریســک آن را بپذیرند .این دیدگاه که به خصوص در
میان رهبران آفریقایی رواج دارد ،موقعیت سابق اروپاییها را که آفریقا
را تحت استعمار داشتند فراموش نکرده و بنابراین ترجیح میدهد از
شریکی مثل چین که قبال سابقه استعمار در افریقا را نداشته استقبال
بهتری کند .نکته بعدی در خصوص حضور چین در آفریقا این است
که چین برخالف اســتعمارگران اروپایی در گذشته برای تغییر دین
یا مداخله فرهنگی در کشورهای آفریقایی کاری انجام نداده و سران
آفریقایی از این بابت دچار نگرانی نشدهاند.
با وجــود این ،بخش زیادی از پوشــش رســانهای در خصوص
نقش چیــن در آفریقا منفی اســت .مثال گفته میشــود که تمام
ســرمایهگذاریهای چین در صنایع استخراجی آفریقا و برای غارت
منابع این کشورهاســت و آینده آفریقا را نابــود خواهد کرد .این در
حالی اســت که دوسوم از سرمایهگذاریهای چین در آفریقا اصال به
صنایع استخراجی مربوط نمیشوند و حوزههایی مثل زیرساختها،
پروژههای عمرانی ،تولید برق ،بخش تولید و بخش مالی را شــامل
میشــوند .نکته دیگر در مورد رویکرد رهبران آفریقایی نســبت به
ســرمایهگذاریهای چین این است که نکات منفی در خصوص این
ســرمایهگذاری واضح است و کسی آنها را پنهان نکرده است .برخی
از آنها عبارتاند از عدم تعادل تجــاری ،باال آمدن بدهیهای زیاد و
همچنین بروز فساد مالی در پروژههای مختلف .مسئله دیگر این است
که عدم تطابق برخی از سرمایهگذاریهای چین با منافع ملی برخی
کشــورهای آفریقایی به خصوص در زمینه آسیب به محیط زیست
در پروژههایی مثل معادن برای ســران کشــورهای آفریقایی آشکار
است ،اما نیاز به سرمایه آنقدر در این کشورها شدید بوده که چنین
مسئلهای در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است.
کشــورهای آفریقایی انتظار دارند که در مقابل تامین آیندهشان
توسط ســرمایهگذاریهای چین ،شاهد مسئولیتپذیری چین هم
باشــند اما واقعیت این است که در خود کشــورهای آفریقایی هم
مکانیســمهای قانونی و راههای اجرای قانون اصال کافی و مناســب
نیســت و همین مســئله ،کار فرار از مســئولیت را برای چین هم

در شرایطی که بحران مالی سال  ۲۰۰۸و تبعات آن باعث محدودیت شدید
سرمایهگذاریهای اروپا و آمریکا در آفریقا شده بود ،چین این سرمایهگذاریها را
گسترش داد و سرعتش هم خیلی باال بود.

آســانتر کرده است .و حاال به مســئله بدهیهای بزرگی که چین
روی دست کشورهای آفریقایی گذاشته بازگردیم .پرسش اصلی در
مورد وامهایی که چین به کشــورهای آفریقایی داده این اســت که
آیــا دولتهای آفریقایی قادر خواهند بود در آینده از این وامها برای
سرمایهگذاری موثر اســتفاده کنند یا نه .از نظر آفریقاییها ،حضور
چین چهار مزیت مهم دارد :ارائه وام بیشرط و شروط و دسترسی به
سرمایه ،ارائه سریع خدمات و کاالهای ارزان ،تامین نیروهای حافظ
صلح و پیادهکردن الگوی توسعه آلترناتیو .این مسائل در آینده آفریقا
اهمیت زیادی دارند .درواقع همکاری چین باعث شده که دولتهای
آفریقایی به کمک مالی ،تخصصی و توسعهای گستردهای دسترسی
پیدا کنند که ســایر قدرتهای جهانی هرگــز حاضر به ارائه آنها به
دولتهای آفریقایی نبودند .مثال چین وعده داده که تا سال ،۲۰۲۱
 ۶۰میلیارد دالر برای تامین پروژههای توســعه در آفریقا اختصاص
دهد .در شــرایطی که بحران مالی ســال  ۲۰۰۸و تبعات آن باعث
محدودیت شدید سرمایهگذاریهای اروپا و آمریکا در آفریقا شد ،چین
این سرمایهگذاریها را گسترش داد .چین در عین حال این کار را با
سرعت زیاد انجام داد.
شدن پول چین به سمت دولتهای
نکته دیگر این است که سرازیر ِ
آفریقایی باعث شــده که آنها قادر به اجتناب از فشارهایی باشند که
نهادهای بینالمللی مثل صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بر آنها
در حــوزه اصالحات اقتصادی وارد میآوردند و اکثر اوقات هم از نظر
دولتهای آفریقایی به سودشان تمام نمیشد .البته این موضوع ابعاد
مختلفی دارد و نمیتوان اینطور یکجانبه در موردش قضاوت کرد.
درواقع کشــورهای آفریقایی امیدوارند که الگوی رشد اقتصادی
چین را در قاره آفریقا دنبال کنند و به همان سیاق ،میلیونها نفر از
جمعیت خود را از فقر بیرون بیاورند.
JJموقعیت چین چرا تغییر کرد؟
در همیــن میان ،تحوالتی که در ماههــای اخیر در اقتصاد چین
رخ داده ،میتواند تاثیر مســتقیمی روی حضــور چین در آفریقا و
سایر کشورهای در حال توسعه داشته باشد .چین در دهههای اخیر
سرمایهگذاریهای بزرگی در کشورهای در حال توسعه کرده و هدفش
این بوده که به ابرقدرت دوم اقتصادی جهان بدل شود و در این راه به
منابع طبیعی اقتصادهای نوظهور نیز نیاز داشته است .این مسئله به
خصوص در پروژه جاده ابریشم جدید (برای احداث زیرساختها بین
آسیا ،اروپا و آفریقا) بیشتر دیده شده است؛ پروژهای که به سود اقتصاد
چین است و قرار بوده که آن را از کندی بیرون بیاورد .آنچه که چین
پیشبینیاش را نمیکرد این بود که وارد جنگ تجاری با آمریکا شود
و تاثیــر تنشها در این خصــوص را در اقتصاد خود و نیز در اقتصاد
جهانی تجربه کند .اما حاال این اتفاق افتاده و تبعات آن در سال جدید
میالدی و در ســالهای بعد روی اقتصاد چین و سرمایهگذاریهای
خارجیاش دیده خواهد شد .صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده
که رشد اقتصادی چین در سال  ۲۰۱۹کاهش یابد و از  ۶.۶درصد در
سال  ۲۰۱۸به  ۶.۲درصد برسد .همچنین نگرانیهایی در مورد رشد
فزاینده بدهیها در چین وجود دارد؛ بدهیهایی که علتشــان تالش
چین در یک دهه اخیر برای تامین مالی نفوذ سیاسی و اقتصادیاش
در مناطق مختلفی از دنیا بوده است.
سرمایهگذاریهای چین در آفریقا یکی از مهمترین موارد آسیبپذیر

در این خصوص اســت .این ســرمایهگذاریها در برخی از کشورهای
آفریقایی ممکن است در آینده تامین مالی نشوند و تقاضای چین برای
منابع انرژی آنها هم به دلیل کند
شــدن اقتصــا ِد خود چین ،کاهش
ِ
پیدا کند .کریگ بوتهام اقتصاددان شرکت سرمایهگذاری سیتی شرودرز
هشدار داده که کاهش تقاضای کاالهای خام از سوی چین میتواند در
آینده تاثیری منفی روی بازارهای نوظهور به جا بگذارد.
اصوال بیش از چهارپنجم از آن هزینهای که چین در ســاخت و
سازهای خارج از این کشــور کرده ،در اقتصادهای با درآمد متوسط
یا کم بوده اســت .در آفریقا نیز چین در مقام چهارم سرمایهگذاران
مستقیم خارجی در این قاره قرار دارد .مقام اول با  ۵۷میلیارد دالر در
اختیار آمریکا ،مقام دوم با  ۵۵میلیارد دالر در اختیار انگلیس ،مقام
ســوم با  ۴۹میلیارد دالر در اختیار فرانسه و باالخره مقام چهارم هم
با  ۴۰میلیارد دالر سرمایهگذاری مستقیم ،در اختیار چین است .اما
تفاوت چین این است که این کشور از سال  ۲۰۱۲تاکنون به صورت
متوسط ساالنه  ۱۱.۵میلیارد دالر در آفریقا هزینه کرده است که مبلغ
قابل توجهی به شمار میآید.
به رغم ریســکهایی که ممکن است ُکندی اقتصاد چین با خود
به همراه بیاورد ،صاحبنظران معتقدند که پکن احتماال همچنان در
آینده هم مهمترین و بانفوذترین بازیگــر در قاره آفریقا خواهد بود.
راضیه کان ،اقتصاددان ارشــد امور آفریقا و خاورمیانه در اســتاندارد
چارتر میگوید برای آنکه ســرمایهگذاری چین در اقتصادهای در
حال گذاری مثل آفریقا شکســت بخورد باید این کشور دچار افول
شدیدی شــده باشــد .اما ُکندی اقتصاد چین لزوما باعث شکست
سرمایهگذاریهای بزرگ خارج از آن کشور نمیشود.
پیشبینیها در مورد رشد اقتصادی چین در سال  ۲۰۱۹حدود
 ۶.۲درصد اســت که باز هم رشــد خوبی محسوب میشود .ریچارد
کازول رایت رئیس بخش جهانیشــدن و اســتراتژیهای توسعه از
آژانس توســعه ملل متحد (اونکتاد) در این خصوص میگوید« :وزن
چین در اقتصاد جهانی همچنان رو به رشد خواهد بود .البته این رویه
شاید به اندازهای که در بیست سال اخیر شاهدش بودهایم ،نباشد .اما
این ایده که دونالد ترامپ با جنگهای تجاریاش توانسته غول چراغ
جادو (چین) را به چراغ برگرداند و جلوی رشد اقتصاد چین را بگیرد
خیلی سادهانگارانه است».

آنچهچین
در زمان آغاز
سرمایهگذاری در
آفریقا فکرش را
نمیکرد این بود که
وارد جنگ تجاری
با آمریکا شود و
تاثیر تنشها در
این خصوص را
در اقتصاد خود
تجربهکند

رئیسجمهور چین در میان رهبران آفریقایی
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آیندهپژوهی

[ آینده اقتصاد جهان ]

ورود به انقالب چهارم صنعتی

آیند ه کسبوکار ،کسبوکارهای آینده
کاوه شجاعی
دبیر بخش آیندهپژوهی

ن
منبع  گاردی 

چرا باید خواند:
اگرمیخواهیدببینید
اقتصاد جهان چطور
وارد انقالب چهارم
صنعتی میشود و
ما کجا ایستادهایم
این نیمویژهنامه را
بخوانید.
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JJمقدمه
انقالب چهارم صنعتی مظهر تغییراتی بنیادین در نحوه زندگی،
کار و رابطه ما با یکدیگر اســت .این فصلی جدید در توسعه انسانی
به کمک پیشرفتهای تکنولوژیک است و میتوان اهمیت و قدرت
این تکنولوژیها را با تکنولوژیهای انقالبهای اول ،دوم و ســوم
صنعتی مقایسه کرد .این انقالب تازه جهانهای فیزیکی ،دیجیتال
و بیولوژیکی را طوری با هم میآمیزد که تاکنون بیســابقه بوده و
فرصتها و مخاطرات تازه را به ارمغان میآورد .ســرعت ،وسعت و
عمــق این انقالب ما را مجبور میکند کــه در حوزههای مختلفی
دست به بازاندیشی بزنیم :از شکل توسعه کشورها گرفته تا چگونگی
ایجاد ارزش در ســازمانها و حتی اینکه انســان بودن یعنی چه.
تم ســال  ۲۰۱۹مجمع جهانی اقتصاد که ساالنه در داوس برگزار
میشود انقالب چهارم صنعتی است .در این نیمویژهنامه با استفاده
از مقالههایی که قرار است در نشستهای مختلف این مجمع ارائه
شود به جنبههای مختلف انقالب چهارم صنعتی و راههای استفاده از
فرصتها و آمادهشدن برای تهدیدهایش خواهیم پرداخت.
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ابعاد انقالب چهارم صنعتی
تکنولوژیهای درهمآمیخته
یکی از تفاوتهای عمده انقالب چهارم با انقالبهای
قبلی این است که از درهمآمیختن چندین تکنولوژی و
چندین دیسیپلین پژوهشی شکل گرفته است .تقریبا هرگونه پیشرفت
تــازهای در هر حــوزهای حاال به ظرفیت دیجیتــال آن حوزه مربوط
اســت .مثال پیشرفت در ویرایش ژنتیکی بدون بهبود بیسابقه قدرت
کامپیوترهــا و تجزیه و تحلیل آمــار و اطالعات در حد کنونی ممکن
نبوده اســت .یا مثال اگر پیشرفتهای اخیر در حوزه هوش مصنوعی
پیش نیامده بودند رباتهای پیشرفته کنونی به وجود نمیآمدند .حاال
در حوزههایی مثل خودروهای بدون راننده و چاپ سهبعدی ،جهانهای
فیزیکی و دیجیتال با یکدیگر اصطکاک پیدا کردهاند .پیشرفت در حوزه
سنسورها باعث شده رباتها و سیستمهای خودمختار محیط خود را
بهتر بفهمند و واکنش بهتری به آن نشان دهند .این یعنی رباتها که
تا حاال فقط در کارخانهها کار میکردند به زودی میتوانند وارد دنیای

1

در جریان انقالبهای صنعتی گذشته دههها طول کشید که سیستمهای آموزشی جدید و نهادهای بازار کار بتوانند
گروههای مهارتی تازه را برای مشاغل تازه توسعه دهند .سرعت تحول کسبوکار در انقالب چهارم صنعتی نسبت به
انقالبهای قبلی تندتر است و نمیتوان دههها صبر کرد تا نیروی کار آموزش الزم را ببیند.

بیرونی شوند و وظایف گستردهتری را برعهده بگیرند .این سیستمها
در حال حاظر میتوانند به کمک اینترنت بیسیم به اطالعات آنالین
دسترســی داشته باشند ،به یکدیگر متصل شــوند و با هم به تبایدل
تجربــه و اطالعات بپردازند .نســل جدید رباتها بــه عنوان عناصر
«اینترنت اشــیا» ظهور میکنند و این یعنی روابط انسانها و رباتها
وارد مرحلهای تازه میشود.
جهانهای فیزیکی و بیولوژیکی هم به سرعت در حال ادغام هستند
و این را مدیون ابداع مواد جدیدی هســتیم که برای تقلید از جهان
بیولوژیکی طراحی شدهاند .مثال کشف دسته جدیدی از پلیمرهای
گرماســخت و قابل بازیافت (با نــام )polyhexahydrotriazine
قدمی بزرگ رو به جلو به ســمت اقتصاد پایــدار خواهد بود .مواد و
ترکیبات جدیــد حاال به طور فزایندهای در عمــل پیوند اندام بدن
اســتفاده میشــوند .به کمک این مواد و تکنولوژی چاپ سهبعدی
اندامهای پیشــرفته مصنوعی تولید میشــود که مختص هر بیمار
اســت .یک حوزه جنجالی در همپوشــانی جهانهــای دیجیتال و
بیولوژیک مسئله مهندسی ژنتیک است .سیستمهای ویرایش ژنتیکی
که در طول ســالهای اخیر ارزانتر و قابلدســترستر شده (مثل
 )CRISPR/Cas9این توانایی را به دانشمندان داده تا قطعات DNA
را در گیاهــان و جانوران جابهجــا ،اصالح یا حذف کنند .جهانهای
بیولوژیک و دیجیتال در حوزههای گوناگونی به هم نزدیک شدهاند:
مثل استفاده از حسگرها برای کنترل وضع سالمتی و رفتاری اشخاص
و تالش برای فهم یا تاثیرگذاری روی فعالیت مغزی شخص.
انقالب در مشاغل و مهارتها
انقالب چهارم صنعتی وظایف شــغلی و گروههای
مهارتــی را متحــول میکند .از آنجا کــه مدلهای
کسبوکار در انقالب چهارم تغییر میکنند وضعیت مشاغل به شدت
تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .در نتیجه شاهد اشتغالزایی عظیم و
بیکاری عظیم خواهیم بــود .در دنیای جدید بهرهوری کارگران به
شــدت افزایش خواهد یافت و شــکاف میان مهارتهای مورد نیاز
کارفرمایان هــم باال خواهد رفت( .این یعنــی کارفرمایان به افراد
متخصص در حوزههای متنوعتری نیاز خواهند داشت ).در جریان
انقالبهای صنعتی گذشــته دههها طول کشید که سیستمهای
آموزشــی جدید و نهادهای بازار کار بتوانند گروههای مهارتی تازه
را برای مشاغل تازه توسعه دهند .نکته اینجاست که سرعت تحول
کســبوکار در انقالب چهارم صنعتی نسبت به انقالبهای قبلی
تندتر است و نمیتوان دههها صبر کرد تا نیروی کار آموزش الزم را
ببیند .تضمینی وجود ندارد که حتی مهارتهای سطح باالی کنونی
هم ده سال آینده به درد بازار کار بخورند .فهم اینکه چه مهارتهایی
در کدام کشــورها و کدام صنایع طی چند ســال آینده مورد نیاز
خواهند بود کلید موفقیت سیاستگذاران و کارآفرینان خواهد بود.
یکی از مهمترین نگرانیها در این حوزه مسئله ناتوانی سیستمهای
آموزشی کنونی است که نمیتوانند استعدادهای نهفت ه را شناسایی
کنند ،آن را در مســیر درســت قرار دهند و از آن بهره بگیرند .این
هزینه انســانی و اقتصادی فراوانی بــر جامعه تحمیل خواهد کرد.
مســئله مهم دیگر این است که اطالعات در بازار کار دقیق و مرتب
نیســت و در دنیایی که از یک مهــارت میتوان در صنایع مختلف
استفاده کرد نیاز به روش تازهای از دستهبندی مشاغل و مهارتها
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داریم .مثال یــک کارفرما در صنعت خدمات مالی که دچار کمبود
تحلیلگر دادههاست باید بتواند به راحتی به رزومه جویندگان کار
در صنایع دیگر هم دسترسی داشته باشد چرا که مهارتها در حوزه
تحلیلگر داده میان صنایع مختلف با هم همپوشانی دارند .بازار کار
در حال تحولی جدی است ،به شیوههای کنونی نمیتوان برای بازار
کار آینده آماده شد و از نیروی کار آینده استفاده کرد.
جنگهای چهاربعدی
انقــاب چهارم صنعتی باعث تغییــر بنیادین در
گ میشــود .همین حاال هم مرز
مفهوم منازعه و جن 
میان جنگ و صلح و ســرباز و غیرسرباز در حال محو شدن است.
در این میان تکنولوژیهای جدید میدان جنگ را همزمان محلی و
جهانی کرده است .گروههایی مثل داعش شاید به لحاظ فیزیکی در
مناطق مشخصی فعالیت داشته باشند ،اما میتوانند عمدتا به کمک
شبکههای اجتماعی از صدها کشور مختلف سربازگیری کنند .منازعه
مدرن طبیعتی دورگه دارد و استراتژیهای کالسیک میدان جنگ
را با تکنیکهای بازیگران مســلح غیردولتی در هم آمیخته است.
حــاال عالوه بر نبردهای زمینی ،دریایی و هوایی نبردهای اینترنتی
هــم داریم .میتوان با اطمینان گفت که ورود بعد آنالین به صحنه
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تضمینیوجود
ندارد که حتی
مهارتهای سطح
باالی کنونی هم ده
سال آینده به درد
بازار کار بخورند.
فهم اینکه چه
مهارتهایی در
کدام کشورها و
کدام صنایع طی
چند سال آینده
مورد نیاز خواهند
بودکلیدموفقیت
سیاستگذاران و
کارآفرینان خواهد
بود

چهار انقالب صنعتی
JJانقالب اول
اولین انقالب صنعتی بین قرون هجدهم و نوزدهم در اروپا و آمریکا شکل گرفت .طی این دوره
جوامع اکثرا غیرشــهری و کشــاورزی ،به جوامع شهری و صنعتی تبدیل شدند .صنایع آهن و
نساجی به همراه موتور بخار نقشی مرکزی در انقالب صنعتی اول ایفا کردند.
JJانقالب دوم
انقالب دوم صنعتی بین  ۱۸۷۰تا  ۱۹۱۴درست قبل از شروع جنگ جهانی اول رخ داد .طی این
دوره جهان شاهد رشد صنایعی بود که از قبل وجود داشتد و صنایعی جدید  -مثل فوالد ،نفت و
الکتریسته  -هم به وجود آمدند .مهمترین خصوصیت این دوره ورود نیروی الکتریسته به صنعت
بود که باعث شد تولید انبوه امکانپذیر شود .پیشرفتهای تکنولوژیک عمده در جریان این دوره
تلفن ،المپ ،گرامافون و موتور درونسوز بودند.
JJانقالب سوم
انقالب صنعتی سوم یا انقالب دیجیتال به پیشرفت تکنولوژی از الکترونیک آنالوگ و دستگاههای
مکانیکی به تکنولوژی دیجیتال کنونی اطالق میشود .این دوره از دهه  ۱۹۸۰شروع شد و هنوز
ادامه دارد .مهمترین پیشرفتهای این دوره کامپیوترهای شخصی ،اینترنت و فناوری اطالعات
و ارتباطات است.
JJانقالب چهارم
چهارمین انقالب صنعتی تداوم انقالب دیجیتال به حساب میآید و نمایانگر راههای جدیدی است
که در آن تکنولوژی در جوامع و حتی بدن انسان ریشه میدواند .چهارمین انقالب صنعتی ناشی
از پیشرفتهای عمده در چندین حوزه مختلف از جمله رباتیک ،هوش مصنوعی ،نانوتکنولوژی،
رایانش کوانتوم ،بیوتکنولوژی ،اینترنت اشیا ،چاپ سهبعدی و خودروهای بدون راننده است.
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آیندهپژوهی

چهارمین انقالب
صنعتی ناشی از
پیشرفتهای
عمده در چندین
حوزه مختلف از
جملهرباتیک،
هوش مصنوعی،
نانوتکنولوژی،
رایانش کوانتوم،
بیوتکنولوژی،
اینترنت اشیاء،
چاپ سهبعدی و
خودروهای بدون
راننده است

نبردهای آینده غیرقابل اجتناب اســت .این نهفقط شروع جنگ را
آســانتر ،که مرز میان جنگ و صلح را محوتر میکند .هر شبکه یا
دستگاه متصلی ،از سیستمهای ارتشی تا شبکه الکتریسیته شهری
میتواند هک شــود و مورد حمله قــرار بگیرد .برخالف جنگهای
گذشته شما خیلی اوقات نمیدانید چه کسی به شما حمله کرده یا
اصال مورد حمله قرار گرفتهاید یا نه.
در منازعات آینده ،با ورود رباتهای نظامی و تسلیحات مجهز به
هوش مصنوعی ،به جنگهای خودمختار عادت خواهیم کرد .کف
اقیانوسها و فضا هم به احتمال زیاد نظامی خواهند شــد چرا که
دولتها و بازیگران خصوصی بیشتری توانایی ارسال ماهواره به فضا و
ساخت زیردریاییهای بدون سرنشین را خواهند داشت .همین حاال
هم دستههای تبهکار از پهپادهای تجاری برای جاسوسی و حمله به
گروههای رقیب استفاده میکنند .سالحهای خودمختاری که توانایی
تشخیص هدف را دارند و بدون دخالت انسان شلیک میکنند روز
به روز به واقعیت نزدیکتر میشوند .در آینده نزدیک پیشرفتهای
پزشکی به کمک نظامیان میآیند و سیستمهای کامپیوتریای به
مغز سربازان متصل میشــود که میتواند آن را قدرتمندتر کند و
همزمان تحت کنترل بیشــتری قرار دهد( .این سیستمها حاال به
بیماران دچار فلج کمک میکنند تا اندامهای خود را حرکت دهند).
یک سناریوی محتمل دیگر استفاده از دستگاههایی است که در
حال حاضر به بیماران دچار آلزایمر کمک میکند .ارتشها به کمک
دستگاههای مشابه به زودی خواهند توانست خاطرات منفی سربازان
را پاک کنند یا حتی برایشان خاطراتی نو طراحی کنند تا آنها بتوانند
با خیال آسودهتری به دشمن شلیک کنند .مباحث جنگ و امنیت
در عصــر انقالب چهارم صنعتی به اندازه تکنولوژیهای پیشبرنده
این انقالب پیچیدهاند.
تشدید نابرابری
یکی از بزرگترین تبعات انقالب چهارم صنعتی و
ابداعات تکنولوژیک مرتبط به آن بدتر شــدن نابرابری
و تاثیــر منفی آن بر بیثباتیهای اجتماعی اســت .همه اینها باعث
ک سیاسی میشود .با آنکه تکنولوژیهای تازه دسترسی
افزایش ریس 
به فرصتهای اســتخدام و کاریابی را دموکراتیزه میکند  -همچین
دسترسی به آموزش و دانش را  -مشکل اینجاست که در پلتفرمهای
جدید تکنولوژی جهانی هرکســی که برنده میشــود حسابی برنده
میشود و چیزی برای نفر بعدی باقی نمیگذارد .این یعنی نابرابری در
ثروت تشدید میشود و جامعه بیشتر از گذشته چندشاخه میشود.
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طبق نســخه « ۲۰۱۷گزارش جهانی ثروت» که توســط Credit
 Suisseمنتشــر میشود در طول دهه گذشته میزان جهانی ثروت
 ۲۷درصد افزایش داشته است و تقریبا بیش از نیمی از ثروت خانوارها
در جهان در اختیار یک درصد جمعیت دنیا اســت( .در سال ۲۰۰۰
حدود  ۴۵.۵درصد از ثروت دنیا در اختیار یک درصد ثروتمند بود).
طبق یک بررسی در ســال  ۲۰۱۱در میان کشورهای عضو سازمان
توســعه و همکار 
ی اقتصادی میانگین درآمد  ۱۰درصد ثروتمند آن
جوامع حدود  ۹برابر  ۱۰درصد فقیر آنها بود .در طول سالهای آینده
در اکثر کشــورها نابرابری بدتر خواهد شد ،حتی در کشورهایی که
در طول ســالهای اخیر درآمد همه گروههای جامعه باال رفته و فقر
کاهش یافته است شاهد افزایش نابرابری خواهیم بود.
افزایش نابرابری در ثروت هم باعث نگرانی اقتصادی میشــود
هم نگرانی اجتماعی .در کتاب «ســطح روحیه :چرا برابری بیشتر
باعث تقویت جوامع میشود؟» چاپ  ۲۰۰۹دو دانشمند انگلیسی
توضیح میدهند که چگونه در جوامعی که نابرابری باالتر است سطح
خشونت باالتر ،تعداد زندانیان بیشتر ،تعداد افراد با مشکالت روانی
بیشتر ،چاقی باالتر و میزان امید به زندگی پایینتر است .در جوامع
برابر ،میزان ســامت کودکان باالتر است ،اضطراب و مصرف مواد
مخدر پایینتر است و نوزادان کمتری میمیرند.
مــا در جهانی زندگی میکنیم که بیش از دهه پیش به صورت
دیجیتالی به هم متصل است ،ما عکسها و فیلمها از زندگی دیگر
مردم را در لحظه انتشار میبینیم و این باعث میشود انتظارات ما
از زندگی باالتر برود ،این باعث افزایش چشمگیر ریسک اجتماعی
میشــود چون خیلی از مردم احساس میکنند هیچگاه آن رفاهی
را که دیگران دارند تجربه نخواهند کرد .اگر انقالب چهارم صنعتی
باعــث محرومیت اجتماعی بزرگی شــود و اگر باعث دلســردی
بیشتر مردم از نخبگان و ســاختار قدرت شود ،احتماال باید شاهد
قدرتگیری جنبشهای افراطی باشــیم .آنها پس از انقالب چهارم
صنعتی راحتتر نیرو جذب خواهند کرد.

دولت شفاف
تکنولوژیهــای انقالب چهــارم صنعتی میتواند
به دولتها کمک کند تــا بهتر حکومت کنند ،قابل
دســترستر باشند ،شــفافیت خود را افزایش دهند و بهتر حساب
داراییهای عمومی را داشــته باشند .میشــود استفاده از اینترنت
اشیا در شهر بارسلون را مثال زد که به کمک آن شهرداری نظارت
بهتری روی جمــعآوری زباله دارد و میزان برق مصرفی چراغهای
پارکها و معابر را بهتر کنترل میکند .یا دولت استونی که به کمک
تکنولوژی بالکچین توانسته اطالعات ملی و خدمات آنالین را امن
کند .اما تکنولوژی میتواند چالشهایی جدی برای حکومت به وجود
آورد چراکه قرارداد اجتماعی میان حاکمان و شــهروندان را مورد
تهدید قرار میدهد .مثال تشــدید استفاده شهروندان از شبکههای
اجتماعی باعث شــده آنها به سهولت بیشتری در معرض اطالعات
نادرست و دغلکاریهای سیاسی قرار گیرند( .مثل استفاده شرکت
کمبریج آناالیتیکا از اطالعات خصوصی کاربران فیسبوک و کمکش
به پیروزی ترامپ) .دولتها مجبور خواهند شــد برای روبهرو شدن
موثر با گســترش تکنولوژیهای جدید ،نگاه خــود را به نظارت و
شیوههای نظارتیشان به طور مرتب آپدیت کنند .دولت چابک باید
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در چنین دنیایی صاحبان کسبوکار باید درک کنند که چطور ارزش محصوالتشان را به لحاظ
دیجیتال باال ببرند .مثال تسال ،شرکت تولیدکننده خودروهای برقی ،نرمافزار ماشینهایش را به صورت
اتوماتیک و بیسیم آپدیت میکند تا آنها از ماشینهای جدیدتر عقب نمانند.

به دنبال راههایی باشــد که به او کمک کند موضوع مورد نظارتش
را بهتر بفهمد .همکاری نزدیک با کســبوکارها و جامعه مدنی از
پیششرطهای چنین رویکردی است.
چابکبودن به معنای سرآسیمهبودن سیاستگذاران و بیثباتی
در تصمیمــات نیســت .به معنای بــه وجــود آوردن یک محیط
تصمیمگیری اســت که در برابر بیثباتیهــای ناگذیر اجتماعی،
اقتصــادی و تکنولوژیکی انعطافپذیرتر اســت .دولــت در عصر
انقالب چهارم صنعتی باید توانایی درک این نکته را داشــته باشد
کــه تکنولوژیهای نو روی بــازار کار ،پول ،مالیات ،امنیت و حریم
خصوصی تاثیر عمیق میگذارد .بدون پذیرش این واقعیت ناگزیر،
آمادگی در برابر آینده بیمعناست.
مدلهای جدید کسبوکار
در نتیجه انقــاب چهارم صنعتــی ،روابط میان
کســبوکارها و مشتریانشان به طرز بنیادینی تغییر
میکنــد و به ســمت مدل همیشــه متصل و بنابــر تقاضا (on-
 )demandحرکت میکند .سرویس پیامرسان واتساپ  -که متعلق
به فیسبوک است  -در اوایل سال  ۲۰۱۸گزارش داد که کاربرانش
روزانــه  ۶۰میلیارد پیام رد و بــدل میکنند .یا غول چینی فروش
اینترنتی علیبابا که روز ولنتاین فروش تخفیفدار «روز مجردها» راه
انداخت و  ۱۴میلیارد دالر فقط در چین جنس فروخت ۶۸( .درصد
خرید در این روز توســط کاربران موبایل انجام شد ).رشد دیجیتال
فقط به کشورهای پیشرفته محدود نیست ،کشورهایی که تاکنون
ب ماندهاند به سرعت خودشان را میرسانند .طبق برآوردها انتظار
عق 
میرود بین ســالهای  ۲۰۱۴تا  ۲۰۲۰حدود  ۲۴۰میلیون کاربر
اینترنت موبایل به کاربران در جنوب صحرای آفریقا اضافه میشود.
در چنین دنیایی صاحبان کسبوکار باید درک کنند که چطور
ارزش محصوالتشــان را به لحاظ دیجیتال باال ببرند .مثال تســا،
شــرکت تولیدکننده خودروهای برقی ،نرمافزار ماشینهایش را به
صورت اتوماتیک و بیســیم آپدیت میکند تا آنها از ماشــینهای
جدیدتر عقب نمانند.
عالوه بر ایــن ،انقالب چهارم صنعتی انواع تازهای از همکاری را
میطلبد .غولهای تجاری تثبیتشده عموما در برابر نیازهای رو به
تحول مشتریان حساســیت الزم را نشان نمیدهند و شرکتهای
جوانتر به دنبال سرمایهها و اطالعات عمیقی هستند که در اختیار
شرکتهای مســن غولپیکر است .وقتی شــرکتها منابعشان را
با هم تقســیم میکنند برای دو طــرف و کل اقتصاد ارزش افزوده
چشمگیری به وجود میآید .در چنین شرایطی مدلهای تجاری نو
به کار صاحبان کسبوکارها خواهند آمد که در میان آنها میتوان
به استراتژی پلتفرم اشاره کرد .بر اساس این استراتژی شما دیگران
را تشویق میکنید که به کمک زیرساختها و ابزارهای شرکت شما
دست به تولید بزنند .شاید مهمترین و مشهورترین نمونه موفقیت
این استراتژی شرکت اپل و محصول آیفون آن باشد .در واقع آیفون و
بازار نرمافزارهای آن  -اپ استور  -یک پلتفرم برای فروش نرمافزار
به حساب میآید و هزاران شرکت نرمافزاری منحصرا از طریق برنامه
و بازی ساختن برای آیفون پول درمیآورند و همزمان ارزش آیفون
را برای مشتریان باال میبرند .بر اساس برآورد  Accentureدر سال
 ۲۰۱۶پانزده شــرکت اصلی پلتفرم دنیا  ۲.۶تریلیون دالر از بازار

انقالبهای صنعتی

تحول صنایع و ابداعات همراه آنها

صنعت ۴.۰

6

سیستمهای سایبر-
فیزیکی،
اینترنت اشیا،
شبکهها

امروز

صنعت ۳.۰

اتوماسیون،
کامپیوتر
و الکترونیک

۱۹۶۹

صنعت ۲.۰

تولید انبوه،
خط تولید،
انرژی الکتریسیته

مکانیزاسیون،
نیروی بخار ،ماشین
پارچهبافی

۱۸۷۰

۱۷۸۴

جهانــی را در اختیار خود دارند .در عصر انقالب چهارم صنعتی که
سرعت تحوالت بسیار باالست مهمتر از مدل تجاری که یک شرک 
ت
ی آن اســت که سرنوشتش را
انتخاب میکند قابلیت انعطافپذیر 
مشخص خواهد کرد.
اخالق و هویت
ابداعاتی که همراه با انقالب چهارم صنعتی جهان
را متحول میکنند ،در حوزههایی مثل بیوتکنولوژی و
هوش مصنوعی ،به زودی باعث مباحثی رادیکال خواهند شد چون
مفهوم کلماتی کلیدی مثل انسان تغییر خواهد کرد .وقتی که علوم
ن چیزی کــه در کتابهای علمی-تخیلی خواندهایم
جدید مثل آ 
بتوانند محدودیتهای طول عمر ،سالمت و قدرت شناخت انسان
را تغییر دهند نگاه ما به خودمان عوض خواهد شــد .همچنان که
دانش بشر رو به جلو میرود و کشفهای جدید رخ میدهد ،نیاز به
مباحثات مرتبط اخالقی باال میرود .اگر علم بتواند طول عمر بشر
را دوبرابر یا بیشتر کند چه باید بکنیم؟ اگر علم ژنتیک اجازه بدهد
که نوزادان را از قبل طراحی کنیم جهان به کدام ســمت میرود و
مسئولیت ما نسبت به نســل بعدی چیست؟ اگر چیپست درون
ســرمان کار بگذاریم که همیشه متصل به اینترنت باشد و حافظه
و قدرت ذهنیمان را تقویت کند آیا ما همان آدم ســابق خواهیم
بود؟ اگر بعضی از کشورها که در این حوزهها پیشرفتهترند دست به
پرورش انســانهایی با قابلیتهای ذهنی و جسمی باالتر بزنند چه
بالیی بر سر بقیه کشورها  -با انسانهایی ضعیفتر -میآید؟ اینها
چالشهایی اخالقیاند که نیاز ما را به قوانین نظارتی در حوزههای
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صنعت ۱.۰

اگر علم بتواند طول
عمر بشر را دوبرابر
یابیشترکندچه
باید بکنیم؟ اگر علم
ژنتیک اجازه بدهد
که نوزادان را از قبل
طراحیکنیمجهان
به کدام سمت
میرود و مسئولیت
ما نسبت به نسل
بعدیچیست؟
اگر پردازندهای
درون سرمان کار
بگذاریمکههمیشه
متصلبهاینترنت
باشد و حافظه و
قدرت ذهنیمان را
تقویت کند آیا ما
همان آدم سابق
خواهیم بود؟
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آیندهپژوهی

ما در جهانی
زندگیمیکنیم
که بیش از دهه
پیش به صورت
دیجیتالیبههم
متصل است ،ما
عکسهاوفیلمها
از زندگی دیگر
مردم را در لحظه
انتشارمیبینیمو
این باعث میشود
انتظارات ما از
زندگی باالتر برود،
این باعث افزایش
چشمگیرریسک
اجتماعی میشود
چون خیلی از مردم
احساسمیکنند
هیچگاه آن رفاهی
را که دیگران دارند
تجربهنخواهند
کرد
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علمی نشان میدهند .مسئله دیگر وضعیت ماشینها و رباتهایی
است خصوصیات شبهانسانی پیدا کردهاند .جوامع چطور باید با این
موجودات برخورد کنند و آیا موجودات اجازه پیدا خواهند کرد که
به طور خودمختار در مورد موضوعات حساس  -مثال مرگ و زندگی
یک بیمار  -تصمیم بگیرند؟ شــرکتها و سیاستگذاران دولتی به
زودی با مسائل مهمی در این حوزه  -مثل امنیت اطالعات ،حریم
خصوصی و تنشهای هویتی  -دست و پنجه نرم خواهند کرد.
به عالوه این نگرانی وجود دارد که با عمیقشــدن روابط فردی
و جمعــی ما با تکنولوژی ،برخی از مهارتهای اجتماعی ما  -مثل
توانایی همدلی  -تضعیف شود .همین حاال هم شاهد چنین روندی
هستیم .نتایج یک تحقیق سال  ۲۰۱۰انستیتوی تحقیقات اجتماعی
دانشــگاه میشــیگان نشــان داد که میزان همدلی در دانشجویان
سالهای اول این دانشــگاه در مقایسه با دانشجویان  ۲۰-۳۰سال
پیش حدود  ۴۰درصد کاهش داشــته است .اکثر این افول بعد از
سال  ۲۰۰۰و فراگیرشدن اینترنت رخ داده است .طبق نظرسنجی
مرکز نیسلن در سال  ۲۰۱۷افراد  ۲۰تا  ۳۰سال در آمریکا به طور
میانگین هفتهای  ۶ساعت را در شبکههای اجتماعی میگذراندند.
میزان وقتگذرانی افراد  ۳۵تا  ۴۹ســاله در شبکههای اجتماعی ۷
ساعت بوده است .تعامل آنالین کمکم جایگزین گفتوگوی رودررو
میشــود و این ترس وجود دارد که مردم کمکم در گوشدادن به
دیگران ،برقراری تماس چشمی و فهم زبان بدن افراد دچار مشکل
شوند .برای مقابله با چنین چالشهایی سیاستگذاران باید مطمئن
شوند که انقالب چهارم صنعتی به فردگرایی و انسانگرایی اهمیت
خواهد داد و تکنولوژی را به عنوان ابزاری ســاخته دست بشر برای
خیر رســاندن به بشر نگاه خواهد کرد نه هدف و راهنمای بشر .اگر
تکنولوژی نتواند در خدمت منافع عمومی باشــد آینده روشنی در
انتظارمان نخواهد بود.
ابداع و بهرهوری
با وجود پیشرفتهای عظیم در حوزه تکنولوژی و
سرمایهگذاریهای گسترده ،میزان بهرهوری در جهان
در طول دهه گذشــته یا رو به افول گذاشته یا تغییری نکرده است.
در آمریکا ،طبق آمار اداره کار این کشور ،بهرهوری نیروی کار  -که با
میزان تولید شخص در هر ساعت سنجیده میشود  -بین سالهای
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 ۱۹۴۸تا  ۱۹۸۳به طور متوســط ساالنه  ۲.۴درصد افزایش داشته
اســت ،بعد این رقم بین ســالهای  ۲۰۰۰تا  ۲۰۰۷افزایشی ۲۰۷
درصدی داشــته و بعد بین سالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۵به  ۱.۳درصد
ســاالنه سقوط کرده است .رابرت گوردون ،اقتصاددان آمریکایی در
کتاب ســال  ۲۰۱۶خود با عنوان «ظهور و سقوط رشد آمریکایی»
مینویسد گسست میان ابداع و بهرهوری نتیجه ابداعاتی است که در
مقایسه با تحوالت دراماتیک انقالبهای صنعتی قبلی کمتر به نفع
اقتصاد بودهاند .فراموش نکنید که ابداعات در انقالبهای قبلی باعث
تحول کامل مثال در سیستمهای مربوط به فاضالب ،انرژی و حمل
و نقل شده بودند .البته گروهی از تحلیلگران براین باورند که انقالب
چهارم صنعتی بهرهوری را باال برده اما با ابزارهای سنتی نمیتوان
این افزایش را محاسبه کرد .تعداد زیادی از کاالها و خدمات جدید
غیررقابتی هســتند یعنی شما میتوانید بارها و بارها آن را مصرف
کنید بــدون آنکه هزینه تازهای پرداخت کنید یا باعث کمیابی آن
جنس برای بقیه شــوید  -مثل استفاده از فیسبوک و اینستاگرام.
دیجیتال بودن فروشگاهها و همچنین بخش عظیمی از محصوالت
باعث شده تکنیکهای سنتی اندازهگیری بهرهوری ناکارآمد شوند
و نیاز به تکنیکهای تازه به شــدت احساس میشود .فیسبوک به
شما کاالیی را نمیفروشد و به همین خاطر اقتصاددانان در برآورد
بهرهوری آن دچار مشکل هستند.
یــک توضیح دیگر هم وجــود دارد :هنوز مــا وارد عصر انفجار
بهرهوری ناشی از تکنولوژیهای تازه انقالب چهارم صنعتی نشدهایم.
ایــن انقالب هنوز به اکثریت دو میلیارد نفری که از اقتصاد جهانی
جدا افتادهاند نرسیده و احتماال همین گروه است که از این انقالب
بیشترین ســود را خواهد برد .تعدادی از تکنولوژیها و روندهایی
که ابداع شدهاند تا نیروهای منفی را مدیریت کنند  -مثل تاثیرات
محیط زیستی گرم شدن زمین  -هنوز به طور گسترده مورد استفاده
قرار نگرفتهاند و هنوز نمیتوانیم میزان موفقیتشان را اندازه بگیریم.
فراموش نکنیــد که ما هنوز در مرحلــه آغازین انقالب چهارم
صنعتی هستیم و سازمانهای کمی تاکنون توانستهاند خود را برای
بهرهبــردن کامل از آن آماده کنند .ما قبال هم در انقالبهای اول تا
سوم شاهد چنین کندیای بودهایم .فهم کامل مزایای انقالب جدید
صنعتی نیازمند فرمهای سازمانی تازه ،مهارتهای تازه و شیوه تفکر
تازه است .برای انقالب چهارم آماده شوید.

 ................................گیـشـه ................................
وقتی هنر و صنعت با هم آشتی میکنند
تصور اینکه مستندهایی با زمان باالی  ۳۰دقیقه ،آثاری نیمهبلند درباره معادن در شهرهای مختلف ایران شما را روی صندلیتان
میخکوب کنند ،کار دشواری است اما واقعیت این است که چنین اتفاقی امسال در جشنواره بینالمللی فیلم مستند تهران افتاد.
از میان  ۱۶فیلمی که در بخش معدن و صنایع معدنی به نمایش درآمدند برخی از آنها واقعا آثار احساسبرانگیزی بودند .فیلمهایی
که موفق شدند قهرمان انسانیشان را با یک مفهوم کامال خشک مثل معدن پیوند بدهند و نتیجه تحسینبرانگیز بود .قصههایی
متنوع از معادنی که زندگی آدمها را به اشکال گوناگون متحول کردند .این اتفاق البته با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران میسر شد .آنها تصمیم دارند که بیشتر و بیشتر در حوزه فرهنگ برای آشنایی مردم با پتانسیلهای معادن
و صنایع مربوط به آنها سرمایهگذاری کنند .قدم اول این تصمیم حمایت از فیلمهای مستندی با موضوع معدن و صنایع معدنی
بود .سوژهای که برخالف آنچه به نظر میرسد نشان داد چه جهان بزرگ و متنوع و جذابی در دلش نهفته است.

نمایی از مستند تب مسين به کارگردانی رهبر قنبری

از میان  ۱۶فیلم پذیرفتهشده در بخش صنعت و صنایع معدنی به جز مثال مستند «فوالد خوزستان» ساخته فریدون مشیری
که سال  1386ساخته شده یا «انارک» کامیار فاروقی که او هم سابقه ساخت مستندهای صنعتی را دارد ،بقیه آثار از سوی
مستندسازانی عرضه شدهاند که به صورت تخصصی در حوزه صنعت و معدن فعال نبودند

گیشـه

معدن و مردم

امسال در دوازدهمین جشنواره فیلم مستند با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران ،بخش ویژه مستندهای صنایع معدنی داشتیم
دوازدهمین جشــنواره بینالمللی فیلم مستند تهران یا
همان ســینماحقیقت که آذرماه امسال برگزار شد یک
صوفیا نصرالهی
بخش ویژه داشــت .در این بخش ویژه فیلمهای مستند
دبیر بخش گیشه
مرتبط با معدن و صنایع معدنی به نمایش درآمدند .شانزده
فیلم در بخش معدن و صنایع معدنی حضور داشتند .بخشی که با همت مشترک دبیر
جشنواره سینماحقیقت ،سید محمدمهدی طباطبایینژاد و ایمیدرو (سازمان توسعه و
نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران) برگزار شد و هیئت داوران مخصوص به خود را
هم داشت.
ساخت مستندهای مربوط به معدن و صنایع معدنی دشواریهایی مشابه کار در معدن
دارد .عالوه بر سختیهای تامین سرمایه و پیدا کردن سوژه و پیدا کردن ساختار مناسب،
سوژههای صنایع معدنی ممکن است برای مردم غریبتر از دیگر موضوعات باشند .پیدا
کردن یک نقطه وصل با مخاطب کار دشواری است که فیلمسازان نشان دادند که از پس
این کار به خوبی برمیآیند .اصل شکلگیری بخش فیلمهای معدن و صنایع معدنی به
سیاستهای اقتصادی دولت برمیگردد .طبق آنچه اسپانسر این بخش از جشنواره یعنی
ایمیدرو گفته هدف بلندمدت دولت خروج از اقتصاد تکقطبی متکی بر نفت است .طبعا
بخش دیگری که میتواند در اقتصاد تاثیرگذار باشد صنایع و معادن هستند.
فقط مردم عادی نیستند که با بخش صنعت و معدن غریبهاند .بسیاری از مسئوالن
و نمایندگان هم با پتانســیلهای فراوان بخش معدن و صنایع معدنی آشــنا نیستند و
نمیدانند که این بخش تا چه اندازه در تولید ناخالص داخلی میتواند تاثیرگذار باشد.
نمونه مغفول ماندن مستندهای صنعتی اینکه از اوایل دهه شصت منوچهر مشیری
چند مســتند صنعتی ساخت آن هم با برنامه و در دل یک دفتر فیلمسازی .او به همراه
زندهیاد محمود بهادری ،اسعد نقشبندی و رخشان بنیاعتماد شرکت فیلمسازی دید نو
را تاســیس کرد که به مدت یازده ســال از  1368تا  1379در زمینه ساخت فیلمهای
فرهنگی ،اجتماعی و صنعتی فعال بود .از آن مســتندها نام و نشانی در سطوح کالن به
جا نمانده .مستندهایی که هرکدام از آنها میتوانستند سرنخهایی برای فعالیتهای مثمر
ثمر در بخش صنعت و معدن باشند .امسال هم واقعیت
این است که مســتندهای صنعتی در جشنواره سینما
حقیقت به اندازه بقیه مستندها بیننده نداشتند .دلیل
اصلیاش اسم بخش بود .بخش معدن و صنایع معدنی به
نظر مخاطبان مربوط به فیلمهای علمی یا خشکی است
که به کار مخاطب معمول سینما نمیآید .اینجا بود که
البته مستندسازان ما استعداد خودشان را نشان دادند .آنها
توانستند میان آدمها و صنعت پل بزنند .از مردمی بگویند
که در کار صنعت و معدن هستند یا حتی آدمهایی که
در جغرافیایی زندگــی میکنند که نزدیک یک معدن
است و اینکه چطور زندگیشان تحتتاثیر آن معدن قرار
میگیرد .برخی از این مستندها به معادن نیمهتعطیل یا
در شرف تعطیلی پرداختند .زنگ خطری برای همه ما و
مسئوالن که بخشی از ثروت کشور ممکن است به آسانی
از بین برود .برخی دیگر به مضرات برخی از صنایع روی
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محیط زیست اشاره کردند و بعضیها هم نشان دادند که چطور حضور یک معدن در یک
روستا یا شهر دورافتاده باعث کارآفرینی میشود .ایمیدرو به عنوان اسپانسر این بخش از
جشنواره پیشتر جشنواره ملی عکس معدن را با حمایت رئیس قبلیاش ،مهدی کرباسیان
برگزار کرده بود .تجربه موفقی که از آن بســیار استقبال شد .بعد از استقبال از همکاری
ایمیدرو با هنرمندان حوزه تجسمی تصمیم گرفتند که در زمینه سینما هم ورود کنند و
همین همکاری را با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی داشته باشند .فیلمهایی که
سوژهشــان به هر نحوی به معدن و صنایع معدنی مربوط میشد مورد حمایت مالی قرار
گرفتند و در نهایت هم یک بخش مسابقه مربوط به آنها ترتیب داده شد.
بیش از  ۱۰۰فیلم در فراخوان مشــترک مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و
ایمیدرو شرکت کردند .از میان آنها  ۸۰اثر قابل بررسی بودند و از بین  ۸۰اثر  ۴۵مستند
انتخاب شدند .در گام آخر هم از بین  ۴۵فیلم  ۱۶مستند برای حضور در بخش مسابقه
برگزیده شدند.
این جزو اولین گامها برای پیوند بیشتر مستندسازان و مخاطبان مستند با موضوعات
صنعت و معدن اســت .اتفاقی که خیلی هم عجیب و غریب نیست .چند سال پیش مگر
مســتندهای مربوط به حیات وحش و محیط زیســت ایران چقدر طرفدار داشــت؟ االن
میبینیم که این حوزه مخاطبهای حرفهای خودش را دارد و به اندازه کافی از آن استقبال
صورت میگیرد .قدم بعدی حتی تعجببرانگیزتر اســت .در همان روزهای جشنواره فیلم
مســتند ایمیدرو اعالم کرد که تمایل دارد تئاترهایی با موضوع معدن و صنایع معدنی هم
تولید شود .و بودجهای هم برای حمایت از ساخت مستندهای اختصاصی این حوزه اختصاص
داده شده که سال آینده تعداد فیلمهای مربوط به صنعت و صنایع معدنی افزایش پیدا کند.
واقعیت اینجاست که از میان  ۱۶فیلم پذیرفته شده در بخش صنعت و صنایع معدنی
به جز مثال مستند «فوالد خوزستان» ساخته فریدون مشیری که سال  1386ساخته شده
یا «انارک» کامیار فاروقی که او هم سابقه ساخت مستندهای صنعتی را دارد ،بقیه آثار از
سوی مستندسازانی عرضه شدهاند که به صورت تخصصی در حوزه صنعت و معدن فعال
نبودند و اتفاقا همین تکثر آرا کار را جذابتر کرده است .اینکه افرادی با ایدههای تازه وارد
جریان مستندسازی صنعتی شدهاند .آنها نگاهی انسانی
به موضوع صنعت دارند که در حالت عادی فقط به عنوان
یک پتانســیل اقتصادی به آن نگاه میشود .این پیوند
میان آدمها و صنعت محوریت بسیاری از مستندهایی
بود که در جشنواره سینماحقیقت امسال در بخش ویژه
به نمایش درآمدند .یا دستکم محبوبترین فیلمهای
این بخش آنهایی بودند که صنعت را وارد زندگی مردم
کردند.
به نظر میرسد شیوه درست پرداخت به سوژه صنعت
در سینما همین باشد .ما هم به مستندهایی نیاز داریم
که به طور صرف و تخصصی درباره ظرفیتهای صنعت و
ک جور آشتی
معدن حرف بزنند و هم مستندهایی که ی 
میان مردم و معدن برقرار کنند .ساخت مستند به شیوه
دوم کار سختتری هم هست ولی تجربه امسال سینما
حقیقت نشان داد میتواند موفقیتآمیز باشد.

وقتی به منطقه رسیدم سه چیز توجهم را جلب کرد .اولی همین پیرزن قصه ماست کهاولین زن کارگر بازنشسته کشور به
حساب میآید که در نوع خود سوژه بینظیری است ،دوم کارگران معدن بودند که از روستایی دیگر به محل زندگی پیرزن
میآمدند تا کار را شروع کنند و سومین چیز هم جغرافیا و طبیعتی بود که پیرزن تنها ساکن آن بود.

تلطیف مستندهای معدنی با وارد کردن روح انسانی به آنها
گفتوگو با عزتاهلل پروازه ،کارگردان فیلم «گالین» که مستندش در دوازدهمین جشنواره سینما حقیقت در بخش
معدن و صنایع معدنی حضور داشت و جایزه بهترین فیلم این بخش را هم از آن خودش کرد
شما در فیلم «گالین» توانستید بین یک سوژه که میتوانست
تبدیل به مستند پرترهای بشود شبیه به خیلی از مستندهای پرتره
و یک فیلم کامال صنعتی که شاید برای تماشاگر عام جذاب نباشد،
پیوند بزنید .چطور توانستید این تعادل را در ساختار رعایت کنید که
در نهایت به فیلمی مثل «گالین» برسید که هم جذاب باشد و هم آن
اشارات به سنگ سرب (اگر اشتباه نکنم) و معدن را داشته باشد.

اجازه بدهید در همان ابتدا نظریه خودم را درباره فیلمهای صنعتی
مطرح کنم .به عقیده من فیلمهایی که در حوزه صنعت و معدن ساخته
میشــوند اکثرا فاقد روح و جان و لطافت هســتند و یکی از مهمترین
راههای تلطیف آن با وارد کردن انسان میسر میشود ،انسانی که به هر
شکلی با صنعت مرتبط میشود .اینحا صنعت وارد چرخه حیات میشود
و مهم نیســت که مستقیم انگشت روی آن بگذاریم .فیلمهای صنعتی
بسیاری ساخته میشوند ولی تعداد انگشتشماری از آنها مخاطب عام را
جذب میکنند .اکثرا آنهایی موفق بودهاند که وارد حوزه انسانی شدهاند.
متاســفانه عنوان فیلم صنعتی مخاطب عام را پس میزند .در ذهن
مخاطب ،یک فیلم سفارشی و پرحرف «توضیحی» و خستهکننده و در
نهایت تعریف و تمجید تداعی میشود .در جشنواره امسال سینما حقیقت
این بخش با همکاری ایمیدرو و مرکز گسترش سینمای مستند برگزار
شــد که از داوری مستقلی برخوردار بود ،که به خاطر همین باور غلط
نسبت به فیل م و عنوان صنعتی ،از استقبال کمتری برخوردار شد.
من قصه آدمهای مستند «گالین» را فعال کردم .در واقع همان فعال
کردن امر واقع .و بخش دیگر استفاده از نشانههای تصویری و مفهومی بود
که باعث میشد معانی تلویحی بیشتری را به مخاطب انتقال بدهم .همه
این اتصاالت یک نقطه مشــترک داشت و آن معدن بود .معدن بهانهای
شــد برای بیان تنهایی و اضطراب و جبر و اختیار و در مقابل آدمها به
معدن حیات دادند.
ما تصمیم داشتیم در یک تایم کوتاه و یک نگاه مینیمال حرف بزرگ
و جهانشمولی بزنیم.

فیلم شما در بخش صنعت و معدن قرار داشت اما بخش مهمی
از فیلم درباره یک پیرزن است .چرا این فیلم تبدیل به یک مستند
پرتره نشد؟

وقتی طرح ســاخت چنین مســتندی به من پیشنهاد شد ،من به
منطقهای رفتم که سوژهاصلی یا همان پیرزن مستند «گالین» در آنجا
زندگی میکرد .رفتم تا از نزدیک با موضوع آشنا شوم و موقعیت را بسنجم
تا بر اساس آن خط اصلی مستند را بچینم .اما وقتی به روستای مدنظر
رســیدم و ارتباط پیرزن با کارگرها را دیدم تصمیم گرفتم که فیلم را از
یک مســتند پرتره خارج کنم و به موضوعات دیگر هم بپردازم .در واقع
وقتی به منطقه رسیدم سه چیز توجهم را جلب کرد .اولی همین پیرزن
یآید که در
قصه ماست کهاولین زن کارگر بازنشسته کشور به حساب م 
نوع خود سوژه بینظیری است ،دوم کارگران معدن بودند که از روستایی

فیلمهای مستند شرکتکننده در جشنواره حقیقت امسال مثل سالهای گذشته در بخشهای مختلفی
طبقهبندی شدند .هر فیلم بسته به موضوعی که دارد در بخشی حضور داشت تا بتواند مخاطبهای خاص
خودش را پیدا کند .یکی از مهمترین بخشهای جشنواره فیلم مستند امسال ،بخش معدن و صنایع معدنی
بود که فیلمهایی با موضوعات مرتبط در این بخش پذیرفته شدند .هیئت انتخاب و داوری این بخش جدا
بوده و همه فیلمهای شرکتکننده مورد تقدیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو) قرار گرفتند .یکی از مهمترین مستندهای این بخش« ،گالین» ساخته عزتاهلل پروازه است .نکته
جالب اینجاست که «گالین» ترکیبی از موضوعات مختلف است که در قالب یک فیلم ساخته شده و در
خالل آن ،با موضوع صنعت و معدن ارتباط پیدا میکند .فیلمی  26دقیقهای که سه موضوع مهم را به هم
ارتباط میدهد .فیلمبرداری «گالین» فقط در  14روز صورت گرفته که این اتفاق در بین فیلمهای مستند
یک رکورد به حساب میآید .عزتاهلل پروازه درباره «گالین» صحبت کرده است .بد نیست بدانید که
«گالین» به معنای سنگ سرب است.

دیگر به محل زندگی پیرزن میآمدند تا کار را شروع کنند و سومین چیز
هم جغرافیا و طبیعتی بود که پیرزن تنها ساکن آن بود و کارگرها آنجا
کار میکردند .این سه موضوع در مجموع باعث شد که چیدمان دیگری
برای ساخت «گالین» در نظر بگیرم و آن را از حالت پرتره خارج کنم.
شما بهاین موضوع اشــاره کردید که ساخت «گالین» به شما
پیشنهاد شد ،پس در واقع جزو دغدغههای مستندسازی شما نبوده؟

یکنم .او در این کار
من سالهاســت که با ابراهیم مرادی همکاری م 
هم تهیهکننده فیلم است .ما ارتباط صمیمانهای با هم داریم و تقریبا از
یگردیم .سوژه
عالیق هم باخبر هستیم و هردو دنبال سوژههای خاص م 
این مســتند را یکی از خبرنگاران با ابراهیم در میان گذاشته بود .او هم
به من پیشــنهاد داد تا درباره زندگی این پیرزن فیلمیبسازیم .پیرزن
مستند «گالین» ویژگیهای زیادی داشت .مثل اینکه تنها ساکن روستا
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گیشـه
بود ،زندگی روتینی داشــت و اولین زن کارگر بازنشسته در ایران بود .اما
در کنارش حواشی هم زیاد داشت .با دیدن حواشی و همفکری با ابراهیم
مرادی بهاین نتیجه رسیدیم ،در سه محوری که در باال گفته شد فیلم
را بســازم .بنابراین نمیتوانم بگویم که ساخت این فیلم به من پیشنهاد
شد و من تنها به عنوان کارگردان با پروژه همکاری داشتم .برعکس من
دغدغههای خودم را وارد کار کردم و به همین دلیل «گالین» را از خودم
یدانم.
جدا نم 
برای اینکهاین سه محور را به هم اتصال دهید ،احتماال نیاز به
یک فیلمنامه داشتید .این کار شما را از ذات یک فیلم مستند دور
نکرده؟

من در جشنواره
امسال به دعوت
کارگردان فیلم
مستند«بهشت
تاریک» خانم
جاسمینهیرولد
فیلمیخودبیانگر
درباره استخراج
نفت دیدم که
کامال یک طرف آن
رویکرد اقتصادی
داشت و طرف
دیگرجنبهزیست
محیطی

بله من فیلم را بر اســاس طرحی که در ذهنم داشتم پیش بردم .من
در مرحله پژوهش به ســاختار و شیوه تصویربرداری و قصه فکر میکنم
تا این فرآیند در حین تولید به تکامل برســد .واقعیت ،شــکل بیرونی و
ظاهری یک موضوع است اما مهم این است که بخشهای مختلف مثل
تکههای پازل در کنار هم از جنس زندگی چیده شوند تا حقیقت دیده
شود .همکاری سوژه و فیلمساز خیلی میتواند به این روند کمک کند که
بخش عمده آن به نزدیک شدن فیلمساز به سوژه برمیگردد .تجربه آثار
قبلیام مانند «عروسک کاموایی» و «نقاش باد» و «مادرم ایل من» این
کار را برایم آسانتر کرد.
و تکههای این پازل را چطور به هم وصل کردید؟

فیلم شما 26دقیقهاست .تعمدی داشتید کهآن را کوتاه بسازید؟

کشش سوژه ایجاب میکرد که فیلم خیلی بلند نباشد .ضمن اینکه
ما به شدت تحت کنترل بودیم چون منطقهای که در در آن فیلمبرداری
میکردیم خالی از سکنه بود و کارگرهای معدن فقط برای کار به آنجا
میآمدند .زیباییهای آن منطقه بســیار زیاد بود و ما سعی داشتیم این
زیباییها را هم نشــان دهیم .من سعی کردم به هر سه موضوعی که در
ابتدا گفتم نظرم را جلب کرده ،به صورت خالصه و موجز در فیلم اشاره
یسازم باید آن را طوالنی
کنم .اعتقاد من این است کهاگر مستند پرتره م 
بسازم و به همهابعاد زندگی فردی که سوژهاست بپردازم اما وقتی فیلم
یشــود بهتر اســت که خالصه ساخته شود و در
از حالت پرتره خارج م 
مورد هر موضوعی اشاره شود و بعد این موضوعات به هم ربط پیدا کنند.
ضمن اینکه این فیلم با هزینه شخصی ساخته شده و کامال مستقل بوده
و سفارشی نیست .این مستند با تالش شبانهروزی یک گروه و با تدوین
سر صحنه و بعد هم دوازده روز سپری کردن مراحل صدا و موسیقی آماده
نمایش شد و به جشنواره فیلم مستند رسید.
این مسئله یعنی کوتاه بودن فیلم ممکن است شما را در اکران با
مشکل مواجه کند .چون معموال فیلمهای کوتاه با هم ادغام و در یک
سئانس اکران میشوند.

یشد
یکی از چالشهای فیلم من مربوط به رابطه پیرزن و فرزندانش م 
و دیگری مربوط به کارگرها و نگرانیهای آنها در رابطه با ســرب داخل
یکردم و این کار با یک
خون بود .من باید خط اتصالی بین آنها ایجاد م 
یشود
یگرفت .فیلم با پیرزن شروع م 
طرح از پیش تعیینشده صورت م 
یشــود و بعــد هردوی آنها به هم
و از یک جایی به کارگرها متصل م 
یشوند .در این بین زیباییهای منطقه هم که توجهم را جلب
متصل م 
کرده بود به تصویر درمیآید .من معتقدم که وقتی واقعیت را به تنهایی
یدهی انگار که با دوربین مداربسته تصاویری را ضبط کردهای و
نشان م 
یشود حقایق
یدهی .اما وقتی داستان وارد مستند م 
به مخاطب نشان م 
یشــود .با همین روند است که چهار موضوع اضطراب ،تنهایی،
معلوم م 
جبر و اختیار در فیلم کامال مشــهود است .در صورتی که اگر من صرفا
بدون هیچ طرحی فقط از حقایق فیلم میگرفتم ،مخاطب به هیچکدام از
چیزهایی که من میخواستم در فیلمم نمیرسید.

من قبال فیلم کوتاه میســاختم .بعد از آن وارد حوزه مستند شدم.
بنابراین اقتضائات ســاخت یک فیلم کوتاه را خوب میدانم و بلدم کاری
کنم که مخاطب آن را دوســت داشته باشــد .واقعیت این است که من
بهاکرانهای داخلی خیلی دل نبســتهام .نهاینکه مخاطب داخلی مهم
نباشــد اما سالهاست کهاکرانهای مستند وضعیت خوبی ندارند .هنر
یکنم
و تجربه هم نتوانســته کاری از پیش ببرد به همین دلیل سعی م 
یسازم در فستیوالهای خارجی شرکت دهم و به دنیای
مستندی را که م 
بزرگتری فکر کنم .بنابراین فکر نمیکنم در اکران و استقبال مخاطب
مشکلی داشته باشم.

یکی از مهمترین ویژگیهای «گالین» این اســت که ما فیلم را در
یآید .شما
 14روز ســاختیم که در نوع خود یک رکورد به حساب م 
یشوید که شاید چند سال
در جشنواره مستند با فیلمهایی مواجه م 
برای ساخت آنها زمان صرف شدهاست .ما اما «گالین» را در  14روز
و با یک کار مداوم شبانهروزی ساختیم .شاید این شائبه پیش بیاید که
فیلمهایی که زمان ساخت طوالنی دارند حتما بهتر هستند چون برایش
وقت گذاشــته شده اما به هیچ وجه اینطور نیست .یکی از مهمترین
دالیلی که باعث شد فیلم دوهفتهای ساخته شود این بود که پیشتولید
درســتی داشت .من از قبل به همهچیز فکر کرده بودم ،طرح را چیده
بودم ،حتی در مورد سوسک سرگینی که در فیلم وجود دارد هم فکر
کرده بودم و برنامه داشتم .همهچیز با برنامهریزی درست پیش میرفت.
برای همین وقتی فیلمبرداری را شروع کردیم همهچیز خیلی مشخص
بود و در عرض دو هفته فیلم آماده شــد .پیرزن قصه ما زندگی خیلی
روتینی دارد .او هر روز از خواب بیدار میشود ،با بچههایش تلفنی حرف
میزند ،برای کارگرها اسپند دود میکند و بعد به جنگل میرود تا هیزم

مثالی میزنم از یک فیلم مســتند که مدتها پیش دیدم و در ذهن
من مانده چون فیلم صنعتی خوبی بود .حیات اجتماعی یک سری کارگر
در یک واحد بزرگ صنعتی ورشکســته مانند ذوب آهن را نشان میداد
که کارگران هنوز نقطهای از آن را فعال نگه داشــته بودند و آنجا زندگی
میکردند و از آن شهر خاموش صنعتی فقط آن نقطه به حیات خود ادامه
میداد .تعامل و زیست کارگران در آن محیط و مسئله اقتصاد و صنعت به
زیبایی در هم تلطیف شده بودند .پس میشود فیلم خوب صنعتی ساخت
خصوصا در حوزه معدن و صنایع معدنی که از جذابیتهای بالقوه برخوردار
است .من در جشنواره امسال به دعوت کارگردان فیلم مستند «بهشت
تاریک» خانم جاسمین هیرولد فیلمی خودبیانگر درباره استخراج نفت
دیدم که کامال یک طرف آن رویکرد اقتصادی داشت و طرف دیگر جنبه
زیست محیطی .به نظر من فیلم خوبی بود و مخاطب را درگیر میکرد.
این فیلم در حوزه معدن بود .محصول آلمان و زمان آن  80دقیقه بود و تا
االن ذهن من را درگیر کرده است .متقابال ایشان هم فیلم من را دیدند و
خیلی دوست داشتند و ارتباط برقرار کردند.

چه مدت طول کشید تا فیلم را ساختید؟
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جمع کند .این خط مشخص زندگی پیرزن هم دلیلی بود برای اینکه
فیلم سریع جلو رود.
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فکر میکنید با توجه به نکتهای که خودتان درباره عنوان صنعتی
بودن فیلمها و میزان استقبال از این نوع فیلمها اشاره کردید امکان
دارد مستندهای صنعتی ساخت که هم بتوانند در جهت اقتصادی و
مخاطب موفق باشند و هم به هدف مستندسازی در صنعت که احتماال
به معنای آشنایی و توسعه صنایع معدنی است بینجامند؟

امسال در بخش معدن و صنایع معدنی که یکی از بخشهای ویژه جشنواره مستند بود و مورد استقبال هم واقع شد شانزده فیلم
به نمایش درآمدند .فیلمها لزوما برای حضور در این بخش جشنواره ساخته نشده بودند .قرار بود هر فیلمی که ارتباطی با معدن و
صنایع معدنی داشت امسال در این بخش حضور پیدا کند.

سفر به اعماق زمین

معرفی هفده فیلم حاضر در بخش معدن و صنایع معدنی دوازدهمین جشنواره فیلم سینما حقیقت
امسال در بخش معدن و صنایع معدنی که یکی از بخشهای ویژه جشنواره مستند بود و مورد استقبال هم واقع شد هفده فیلم به نمایش درآمدند .فیلمها لزوما برای حضور در این بخش
جشنواره ساخته نشده بودند .قرار بود هر فیلمی که ارتباطی با معدن و صنایع معدنی داشت امسال در این بخش حضور پیدا کند .درنهایت از میان تعداد زیادی فیلم که به دفتر جشنواره و
حامی این بخش یعنی ایمیدرو ارائه شده بود ،توسط هیئت انتخاب ،هفده فیلم انتخاب شدند که در ادامه آنها را به صورت مختصر معرفی میکنیم.
 1انارک کارگردان :کاميار فاروقی
انارک شهری کويری در شرق نائين است که معدن باستانی
ســرب (و نقره) نخلک در نزديکــی آن ،حيات اقتصادی
و اجتماعی منطقه را شــکل داده است .اين معدن سالها
نيروی کار بومی منطقه وسيع خور و بيابانک را جذب کرده
ت محيطی اين منطقه شده ،بلکه سالمت
و نهتنها باعث تخريب جنگلهای طاق در گستره زيس 
کارگران معدن را نيز تهديد کرده است .در اوایل دوره رضاخان ،چند معدن در اطراف انارک کشف
شد .یکی از آن معادن را آلمانیها اکتشاف کردند .معدن نخلک یکی از قدیمیترین معدنهای دنیا
در این منطقه قرار دارد که محل استخراج سرب است .در حال حاضر در اطراف این معدن ،قلعه
و آتشکدهای از زمان ساسانی بر جای مانده است .مردم انارک در گذشته کشاورزی میکردند ولی
از زمانی که معدنکاری در این منطقه باب شد ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی انارک در مدت ،20
 30سال به حدی رشد کرد که مردم شهرهای اطراف مانند نایین به زندگی در انارک تمایل نشان
میدادند .امکانات انارک در آن زمان خیلی زیاد شد .اما پس از مدتی به دلیل عدم رسیدگی و نبود
زیرساخت درست ،از رونق افتاد .اآلن بعد از گذشت حدود  5سال از رکود کامل مع دنکاری ،این
معادن را به بخش خصوصی واگذار کردهاند که منجر به فعالیت و رونق دوباره شده است.
 2به ياد آر کارگردان :شهران باقری
نگاهی مســتندگونه به پنجاه ســال تالش و کوشش در
ذوبآهن اصفهان .ذوب آهن اصفهان حدود  50سال است
در حال کار است .در این مستند روایت این  50سال نمایش
داده شده است .نام اولیه آن ذوب آهن ملی ایران و زیر نظر
نخستین مرکز فوالد کشور بود .این مستند از نگاه یک بازنشست ه ذوب آهن است که حالتی شاعرانه
به مستند داده است .در واقع نگاه نویسنده و کارگردان در چارچوب نگاه فرد بازنشسته نشسته است.
بازیگر این فیلم که همان فرد بازنشسته اســت ،شخصی واقعی است که مدت  30سال در ذوب
آهن کار میکرده .داستان فیلم در یک کارگاه میگذرد که پیرمرد وارد آن میشود .این کارگاه در
حال حاضر به انبار تبدیل شده است .در حالی که زمانی بیش از  55هزار نفر در آن کار میکردند.
پایهگذاری ذوب آهن در سال  1346بوده است .در این فیلم ،با نخستین مدیرعامل ذوب آهن نیز
گفتوگو شده و فیلم حالت نوستالژیک پیدا کرده است.
 3تب مسين کارگردان :رهبر قنبری
فیلمی که موقعيت صنعت مس سرچشمه کرمان به لحاظ
تبعات زيستمحيطی ،کشاورزی ،انسانی و تأثيرات مثبت
اين صنعت بر زندگی مردم را بررسی میکند .رهبر قنبری
درباره چگونگی ساخت این فیلم گفته است« :من سه روز به
عنوان مدرس سینما برای هنرجویان سینمای جوان در بم ،رفسنجان ،تفت و کرمان مهمان بودم .در
طول روز در ساعاتی که تدریس نمیکردم ،در محیط پیرامون قدم میزدم و به اطراف معدن مس
سرچشمه میرفتم .در شعاع  6 ،5کیلومتری ،به شدت بوی اسید پیچیده بود .این مسئله من را بر
آن داشت که مطالعات میدانی راجع به معدن مس سرچشمه داشته باشم .این کار را با پرسوجو و

گفتوگو با هنرجویان و مردم منطقه شروع کردم .منطقه با معضالت پیچید ه زیست محیطی ،اعم
از حیوانی ،انسانی و طبیعی مثل مشکالت در کشاورزی و دامداری و آلودگی و کمبود آب روبهرو
شده است .آبهای زیرزمینی منطقه برای خنک کردن دستگاههای ذوب مس استفاده میشود24 .
چاه عمیق در اطراف این معدن حفر شده است .همین باعث خشک شدن زمینها ،مراتع و باغها
و ویرانی دامداری و کشاورزی منطقه شده است .گیاهان در شعاع  50کیلومتری از بین رفته و 60
روستا تخلیه و ویران شده است».
 4در آينه سنگ کارگردان :سعيد ابراهيمزاده
نگاهی به جنبههای فرهنگی و اجتماعی فيروزه در خراسان،
با روايت اســتخراج معدن تا بازار و ساخت انگشتر .تجارت
ســنگ فیروزه هم جنب ه اقتصادی و هــم اجتماعی دارد.
این فیلم مجموعهای برای شبکه خراسان بود که راجع به
گوهرسنگها یعنی عقیق و فیروزه ساخته شده است .از استخراج و تراش گرفته تا فروش فیروزه
در ایران انجام میشــود .کارگردان فیلم معتقد است« :شاید امروز اعتقادات قدیمی مانند دفع بال
و بیماری توسط فیروزه ،کمرنگتر شده باشد اما بحث هویتبخشی پررنگتر شده است .تاریخ و
فرهنگ ما به این عناصر هویتی گره خورده است».

روی سبز بيابان

5
مجتمع ســرب و روی مهدیآباد در منطقه حفاظتشده
کالمند بهادران قرار گرفته اســت .اين مجتمع میخواهد
معدن سبز ايران شود .این مستند درباره بزرگترین معدن
روی ایران است .این معدن همچنین بزرگترین ذخیره روی
در دنیا را دارد .معدن سرب و روی مهدیآباد که در نزدیکی مهریز در استان یزد قرار دارد ،تالش
دارد که معدنی سبز باشد .به این صورت که تا حد ممکن دوستدار محیط زیست شود و استانداردها
را رعایت کند .فتحاهلل امیری اصوال مستندساز محیط زیست است و مسئوالن معدن از او دعوت
کردند که به بازدید معدن برود .او با نگاهی منفی به آنجا سفر کرد اما در کمال تعجب دید که این
معدن چه حیات وحش سالمی دارد .مسئوالن معدن هم به پیشنهادهای امیری برای فعالیتهای
محیط زیستی معدن گوش دادند .یکی از جذابترین بخشهای فیلم مربوط به قنات است .آنها
مقنی آوردند و قنات خشکیده را دوباره زنده کردند و لوله کشیدند .این قنات با جزر و مد پر میشود.
وقتی ماه باال باشــد حتی ممکن اســت که آب قنات سرریز شود .قناتی که به خاطر حیوانات آن
اطراف بازسازی شد.
کارگردان :فتحاله اميری

 6سنگ و نان کارگردان :محمد عبداللهی
فیلم روايــت زندگی و کار کارگــران معدن مس و طالی
خراسان جنوبی ،با تاکيد بر شرايط سخت کاری است .این
فیلم درباره سختیهای کار در معدن و مشخصا معدن قلعه
زری است .تولید صدا و سیمای بیرجند به معدنی میپردازد
که از آن مس و اندکی طال استخراج میشود .کارگردان فیلم میگوید« :انتظاری که از فیلمهای
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گیشـه
معدن میرود این است که بگویند فالن معدن چه تولیداتی دارد ولی رویکرد ما تجاری و صنعتی
نبود .در این فیلم تصاویر حرف میزنند و فیلم رگههای اجتماعی دارد .سختیهای کار در معدن را با
روایت تصویر بیان کردهایم .به دلیل ویژگی این معدن برای فیلمبرداری مجبور شدیم به اعماق ۳۵۰
متری برویم .دوربین بدون دخل و تصرف همراه این معدنکاران به دل زمین وارد میشود .فیلم یک
روز کاری کامل در معدن را نمایش میدهد».

7

سنگ ،مادر خاموش

کارگردان :فرشاد فدائیان

در خالصه داستان فیلم آمده است« :هر بامداد ،كاميونها از
راه مىرسند ،دريلها از صخرهها باال مىروند ،در پيكر سنگ،
حفرههاى عميق مىسازند ،سپس مواد آتشزا در آن حفرهها
مىريزند و انفجار از پس انفجار؛ و سرانجام انبوهى از الشه سنگهاى بىقواره كه بر كاميونها بار
مىشوند ».این مستند خارج از بخش مسابقه معدن و صنایع معدنی حضور داشت.
 8سياه خفته کارگردان :روحاهلل اکبری
بيتومين مادهای معدنی است که  160ماده صنعتی بسيار
مهم از آن ســاخته میشود .قاره آســيا  15درصد معادن
بيتومين جهان را داراست که تمامی آنها در ايران و در ايالم
و جنوب کرمانشاه واقع شده است.
 9شور شيرين کارگردان :محمد اسکندرزاده
استان سمنان دارای بيشترين منابع نمک در سطح کشور
است .در شرايط کنونی سرمايهگذاری در بخش گردشگری
نمک و نمکدرمانی میتواند اقتصاد استان را متحول کند.

10

فوالد خوزستان

کارگردان:منوچهرمشیری

فیلمی درباره معرفی خط توليد شرکت فوالد خوزستان ،از
سنگ آهن تا صادرات فوالد.

11

کيميای خاک

کارگردان :يونس مقدم

این فیلم روايتگر اســتخراج مس در معدن مس سونگون
منطقه ورزقان آذربايجان است.
 12گالين کارگردان :عزتاهلل پروازه
روســتای خالی از سکنه با قدمتی چندهزار ساله با معدنی
بزرگ از ســرب و نقره و اندکی درخــت نخل و خانههای
قديمی فرســوده و محصور در منطقه کويری که زيستگاه
کارگران معدن و پيرزنی تنها و ازکارافتاده اســت .او بعد از
مرگ شوهر و يکی از پسرانش که هردو کارگر اين معدن بودهاند ،در این روستا میکند.
 13گرانيت کارگردان :محمد عبداللهی
اين مســتند روايت تالش کارگران معادن سنگ گرانيت
منطقه شاهکوه نهبندان اســت برای استحصال و فراوری
ســنگ گرانيت و بيان مشکالت موجود در زمين ه معادن و
برداشت از آن.
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14

ما زنده به آبيم

کارگردان :محمد سعيد محصصی

اين فيلم بازخوانی مطالعات طرح تحول منطقهای و بررسی
کارنامه شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در برخورد با بحران
آب در اين منطقه است .فیلم درباره نسبت فوالد مبارکه با
زایندهرود است .از سال  ۱۳۶۲فوالد مبارکه از دو دانشگاه درخواست کرد که طرحی را ارائه دهند و
برنامهریزی کنند که چه کارهایی باید جهت کمتر شدن تاثیرات منفی این صنعت بر محیط زیست
از لحاظ اجتماعی و اقتصادی انجام شود .یکی از تاثیرات منفی ،مشکالتی است که برای رودخانه
ایجاد میشود .آب زیادی را برای دستگاههای خنککننده و دیگر مصارف صنعتی صرف میکنند.
فوالد مبارکه در مدت  ۳۰سال اقداماتی جهت از میان بردن این اثرات انجام داده که بخشی از آنها
موفقیتآمیز بوده است.
 15ميراث سبز کارگردان :علی نيکوکار
این فیلم مستندی دربار ه فرآیند استخراج اورانیوم از معدن
ساغند است .این معدن تنها معدن زیرزمینی ایران است که
بخشی اعظم اورانیوم کشور را تامین میکند .این معدن در
استان یزد است و  40سال پیش اکتشاف شد .اما استخراج
آن بعد از انقالب آغاز شد .در این فیلم به جنبههای علمی و صنعتی معدن اورانیوم پرداخته میشود.
از فرآیند اکتشاف شروع میشود و به استحصال میرسد .سپس ارسال اورانیوم برای کیک زرد را به
نمایش درمیآورد .این فیلم در ردهی فیلمهای علمی ،پژوهشی و صنعتی است .در بخشی از فیلم به
سختی کار کارگران هم پرداخت ه شده اما به طور کلی فیلم یک پروژه صنعتی است نه مردمشناسانه.

16

وارثان کيومرث

کارگردان :پژمان مظاهریپور

اين فيلم مســتندی اســت دربار ه پروژه مطالعات
معدنکاوی و فلزکاری کهن در فالت مرکزی ايران.
پروژه مشــترک بین ایران و آلمان درباره مطالعات
معــدن کاری و فلزکاری کهن در فالت مرکزی اواخر دهه  ۸۰شــروع و در اوایل دهه
 ۹۰متوقف شــد .طرف ایرانی این پروژه سازمان زمینشناسی کشور و سازمان میراث
فرهنگی و طرف آلمانی ،مرکز مطالعات باستانشناسی برلین ،دانشگاه فرایبورگ و موزه
معدنکاری بوخوم بود .این پروژه قرار بود به بحث نخســتین گامهای بشری در زمینه
اســتحصال فلز بپردازد .طبق یافتههای این پروژه نشانههایی از کورههای ذوب مس و
تالش برای استحصال در منطقهای به نام آریسمان در شمال نطنز پیدا شد .این پروژه در
ابتدا در بررسیهای باستانشناسی آغاز شد .وسعت پروژه از قم تا کویر مرکزی ایران بود.
این فیلم سه قسمت دارد که هر اپیزود حدود  ۴۰دقیقه است« .وارثان کیومرث» قرار
است بخش اول این سهگانه باشد.
 17منفی  240کارگردان :محمدرضا ميرپويا
مستند دربار ه معدل نخلک انارک ساخته شده است
که یکی از قدیمیترین معادن ایران و جهان اســت.
البته در این مستند کمتر به خود معدن پرداخته شده
است .تمرکز بر چند نســل کارگرانی است که طی
ســالها در این معدن کار میکردند و میکنند .بســیاری از این کارگران از راههای دور
میآیند .مستند از کارگران ســاده به شکل زنجیروار شروع میشود و بعد به ترتیب به
سرپرست معدن ،مهندس معدن و مهندس نقشهکش میرسد .سپس با پیرزنی که حدود
 90سال دارد و با قدی خمیده ،همچنان برای کسب درآمد در آن معدل کار میکند آشنا
میشویم .این پیرزن که در آنجا به دنیا آمده و همانجا ازدواج کرده و بچهدار شده یکی
از قدیمیترین کارگران است .یکی از فرزندانش که کارگر معدن بوده ،کشته شده و دو
فرزند دیگرش اآلن بازنشسته شدهاند.

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

توقیفتوسعه

فناوری چین به شمار میآید.
هوآوی قلب تپنده
ِ
یکی از برنامههایی که چینیها دنبال میکنند
«ساخت چین تا سال  »2025نام دارد .این برنامه
قرار است عمده تمرکزش روی توسعه فناوری
باشد و شرکت هوآوی در کانون ماجرا قرار دارد.
اما امریکاییها به این سادگی کوتاه نمیآیند.

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

کارگران جهان ،کار کنید!

از مالیات چه خبر؟

فناوری مدتهاســت که به میــدان آمده و کار را از چنگال بســیاری از کارگران
ربودهاست .یکی از فعالیتهایی که کارگران در اتحادیههای کارگری انجام میدهند
این است که برای نجات خود در مقابل پیشرفت فناوری تالش میکنند .آنها در
واقع ســعی میکنند حقوق خود را در برابر آدمآهنیها و رباتها حفظ کنند .اما
حضور اتحادیههای کارگری برای کارگران جهان تا چه موثر خواهد بود؟ این پرسشی
است که اکونومیست مطرح کرده و تالش داشته به آن پاسخ بدهد.

مالیات از جمله مســائلی اســت که مدام مورد بررسی قرار میگیرد .از جنبههای
مختلف نیز آن را بررســی میکنند .برخی از تحلیلگران با مالیات موافق هستند
و برخی دیگر هم ســعی دارند آن را به حداقل برسانند .مالیات بر درآمدها یکی از
بررسی وضعیت
مسائلی است که مدام مورد بررسی قرار میگیرد .اکونومیست به
ِ
مالیات بر درآمدها در کشورهای مختلف پرداخته و حاصل این بررسی را در قالب
نمودار آوردهاست.

کار کن یا خفه شو!

مالیات بر درآمدها

ایاالت متحده ،آیا با اتحادیههای کارگری موافقید یا مخالف؟ درصد پاسخگویان

 ،2017درصد از تولید ناخالص داخلی ،کشورهای منتخب
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ایاالت متحده

1936

بچههایی که باید به دنیا بیایند

فروپاشی اقتصاد همسایه

بررسی
نرخ باروری در کشــورهای مختلف یکی از شاخصهایی اســت که برای
ِ
وضعیت اقتصادی و اجتماعی مدام رصد میشود .در کشورهای در حال توسعه این
نرخ کام ً
ال متفاوت از کشورهای توسعهیافته است .بررسیها نشان میدهد ایاالت
متحده در دوره اوج شکوفایی اقتصادی خود ،نرخ باروری باالتری داشتهاست .اکنون
نرخ باروری در این کشــور در حال سقوط است .در منطقه اروپا نرخ باروری دوباره
در حال افزایش است.

ترکیه یکی از مهمترین کشورهای همسایه ایران است .بخش مهمی از اقتصاد این کشور
بر پایه گردشگری میچرخد .اخیرا ً اقتصاد ترکیه با چالشهای بسیاری مواجه شدهاست.
رشــد تولید ناخالص داخلی این کشور گویای وضعیت و حال اقتصاد این کشور است.
بررسیها نشان میدهد اقتصاد ترکیه نسبت به سهماهه سال گذشته در سهماهه پایانی
سال  2018تنها 1.6درصد رشد داشته و این یعنی وضعیت برای اقتصاد این کشور تا
حدود زیادی وخیم است .مقامات این کشور سعی در احیای اقتصادیِ ترکیه دارند.

2.2

سالم بر بچهها

ترکیه

نرخ باروری ،تولد در ازای هر زن

ِ
درصد تغییر نسبت به سال پیش
تولید ناخالص داخلی،
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پول در انحصار

غولها در خاطره

پدیده انحصار و انحصار پولی یکی از مهمترین مسائلی است که کشورها و دولتهای
مختلف ســعی میکنند با آن مبارزه کنند .انحصارطلبی اتفاقی است که در غیاب
رقابت رخ میدهد .به همین خاطر است که بخش خصوصی در کشورهای مختلف
همیشه تالش دارد رقابت را ایجاد کند تا مانع بروز انحصارطلبی بشود .انحصار پولی
یکی از معضالتی اســت که میتواند مانع پیشرفت یک اقتصاد بشود و آن را دچار
مشکل کند.

پنج غول بزرگ در عرصه فناوری وجود دارند که وضعیت بازار سهام را مشخص
میکنند؛ این غولهــا عبارتاند از :فیسبوک ،آمازون ،اپل ،نتفلیکس و گوگل.
سهام این غولها مدتی است که در مسیر نزولی قرار گرفته و به نظر میرسد بازار
ســهام هم با آنها در مسیر نزولی قرار گرفتهاست .این غولها در زبان انگلیسی
به  FAANGمعروف هســتند .میتوان با سهام آنها وضعیت بازار را از این رو به
آن رو کرد.

انحصارپولی

آنها خاطره میشوند

8

غیرمالی داخلی
گردش آزاد شرکتهای
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تمامی شرکتها
سهم شرکتهای جدید در برابر
ِ
تغییرات تجمعی ،درصد امتیاز

1
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جدید ایاالت متحده
ورودیهای
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سقوط زیبا
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انتشــار گاز کربن در جو زمین یکی از مســائلی اســت که مدام رصد میشــود.
اقتصاددانها نیز به آن اهمیت زیادی میدهند .مجله اکونومیســت تقریباً در اکثر
شــمارههایی خود تالش میکند گزارشهایی درباره انتشار گاز دیاکسید کربن
منتشر کند .به نظر میرسد برخی از کشورها به شکل موفقیتآمیزی انتشار کربن
خود را کاهش دادهاند .اکنون باید دید آیا این رویه ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر .در
این نمودار نام ایران نیز دیده میشود.
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چند دهه بود که عربستان سعودی تنها به نفت خود وابستگی داشت .شاهزادهها همه به کمک نفت قلمروی خود را مدیریت میکردند .محمد بن سلمان،
شاهزاده قدرتمند سعودی به میدان آمد و برنامههای جدیدی را در پیش گرفت .او تالش کرد کشورش را از وابستگی به نفت نجات بدهد .اما بهرغم اینکه
استقبال خوبی از برنامههای او شد ،تاکنون هیچیک از این برنامههای اقتصادی به موفقیت دست نیافتهاست.

[ عربســتان سعودی و اصالحات ]

شاهزادهای که محبوب نشد

اصالحات اقتصادی در عربستان سعودی نتوانست سرمایهگذاران را جذب کند
چرا باید خواند:
شاهزاده بن سلمان
تالش کرد با برنامههای
مختلف و اصالحات
اقتصادی ،اوضاع
اقتصادیعربستان
را بهبود ببخشد ،اما
در نهایت چه اتفاقی
افتاد؟ در این گزارش از
شکستبرنامههای
اصالحیِ سعودیها
بخوانید .شاهزادهای
که میخواست محبوب
باشد ولی نشد.

شاهزاده بن سلمان
میخواهد طوری وانمود
کند که اوضاع در کشورش
خوب است؛ او در حقیقت
میخواهد کاری کند
که کشورش در نگاه
سرمایهگذاران خوب به نظر
بیاید .اما سرمایهگذاران
خارجی به این راحتی گول
نمیخورند .این اصالحات
ظاهری ،شرایط را در
عربستان سعودی تغییر
نداده؛ سعودیها هنوز هم
با مشکالت پیشین خود
دستوپنجه نرم میکنند.

نگاهی به ریاض و اقتصاد عربستان سعودی ،نوعی پویایی را نشان میدهد.
مراکز خرید در پایتخت بســیار شــلوغ و پرازدحام هستند ،خریداران بر در
مغازهها بسیارند .افراد جوان تمایل زیادی دارند تا پولهای خود را صرف تفریح
و ســرگرمی کنند .حاال دیگر خبری از پلیسها هم نیست و آنها میتوانند
با آزادی تفریح کنند .شــهر بیشتر شبیه به جایی میماند که در ُگله به ُگله
آن مشغول ساختوساز هتل و مراکز خرید هستند .بازار سهام سعودیها در
سال  2018رشد 9درصدی را تجربه کرد .تولید ناخالص داخلی نیز 1.9درصد
برآورد شدهاســت .دولت پیشنهاد دادهبود برای ســال  2030چش ماندازی
متفاوت از نفت داشتهباشند و تنوعبخشی را به اقتصاد هدیه کنند .برنامهای
بلندپروازانه به نظر میرسد اما اکنون گویی جواب دادهاست .این دولت سعی
دارد مشــاغل جدیدی ایجاد کند و برای این کار هم باید ســرمایهگذاران را
جذب کند .صنایع باید توســعه پیدا کنند .یکی از مهمترین صنایع که روی
آن تمرکز شده نیز صنعت گردشگری است .چند دهه بود که این کشور تنها
به نفت خود وابستگی داشت .شاهزادهها همه به کمک نفت قلمروی خود را
مدیریت میکردند .محمد بن سلمان ،شاهزاده قدرتمند سعودی به میدان آمد
و برنامههای جدیدی را در پیش گرفت .او تالش کرد کشورش را از وابستگی
به نفت نجات بدهد .اما بهرغم اینکه استقبال خوبی از برنامههای او شد ،تاکنون
هیچیک از این برنامههای اقتصادی به موفقیت دست نیافتهاست .یعنی همگی
به نوعی مأیوسکننده بودهاست.
بیایید بازار سهام را در نظر بگیریم .این بازار در ظاهر به نظر سالم و سرحال
میآید .در پشت ماجرا ،دولت به آن کمک میکند .حتی تنشهایی نیز اخیرا ً
در بازار به وجود آمد کــه دولت تالش کرد آنها را برطرف کند .ارقامی که
درباره تولید ناخالص داخلی نیز منتشر میشوند کام ًال گمراهکننده هستند.
اقتصاد ظاهرا ً هنوز هم کام ًال وابسته به نفت است .اگر نفت نباشد ،هیچچیز
نیست .هنوز هم سعودیها به دنبال افزایش قیمت نفت و همچنین افزایش
صادرات نفت خود هستند .این یعنی هنوز از وابستگی به نفت رها نشدهاند.
مشکل اینجاســت که جمعیت در این کشور به سرعت در حال رشد است.
اما اقتصاد به سرعت به سمت کسادی گام برمیدارد .چهار سال پیش رشد

تولید ناخالص داخلی 4درصد بود .اکنون وضعیت به نظر خیلی وخیم میآید.
JJبرنامههای شکستخورده
شاهزاده بن ســلمان میخواهد طوری وانمود کند که اوضاع در کشورش
خــوب اســت؛ او در حقیقت میخواهــد کاری کند که کشــورش در نگاه
سرمایهگذاران خوب به نظر بیاید .اما سرمایهگذاران خارجی به این راحتی گول
نمیخورند .این اصالحات ظاهری ،شرایط را در عربستان سعودی تغییر نداده؛
سعودیها هنوز هم با مشکالت پیشین خود دستوپنجه نرم میکنند .بسیاری
از سرمایهگذارانی که از کانادا و آلمان پا پیش گذاشته بودند ،اکنون ترسیدهاند و
عقب نشستهاند .سرمایهگذاریِ مستقی ِم خارجی نیز از 7میلیارد و 500میلیون
دالر به 1میلیون 400میلیون دالر در سال  2017سقوط کردهاست .قرار است
همایشی در ریاض برگزار شود و در آن مشخص شود که وضعیت سرمایهگذاری
به چه سمتی پیش خواهد رفت .بهرغم اینکه خیلی چیزها در ظاهر خوب به نظر
میرسند اما در باطن قضیه ،سعودیها در زمینه اصالحات موفق نبودهاند و در
نتیجه نتوانستهاند موافقت سرمایهگذاران خارجی را جذب کنند .گامهای زیادی
برداشته شده تا فضای سرمایهگذاری بهبود پیدا کند .قوانین جدید در رابطه با
ورشکستگی یکی از گامهای بلندی بود که سعودیها برداشتند و انتظار داشتند
با اصالح این قوانین ،پروژههای زیادی را راهاندازی کنند .آنها پروژههایی را برای
خارجیها برنامهریزی کردند اما تعداد کمی از این پروژهها مورد اقبال عمومی
واقع شدهاست .شاهزاده بیشترین تمرکزش را روی این پروژهها گذاشتهبود اما
اکنون شــاهد شکست آنهاست و کاری از دستش برنمیآید .او تالش زیادی
کرد تا محبوبیت زیادی کسب کند و با اصالحات تالش کرد چهره عربستان را
عوض کند .اما در نهایت هنوز گویی دیوی درون عربستان قرار دارد که مانع ورود
سرمایهگذاران خارجی به این کشور میشود .ریاضتهای اقتصادی بر مردم نیز
داخل کشور نیز مخالفتهایی با شاهزاده داشتهباشند .به
باعث شده مردم در ِ
این ترتیب شاهزاده سعودیها که قرار بود برای همه محبوب باشد اکنون نهتنها
برای خارجیها محبوب نیست بلکه برای مردم داخل کشورش نیز هیچگونه
جاذبه و محبوبیتی ندارد.
باال و پایین اصالحات عربستان سعودی
نرخ بیکاری
درصد
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هوآوی به منبعی برای نگرانی تبدیل شدهاست .اما نگرانی برای چه کسانی؟ برای کسانی که میخواهند در بازار فناوری حرفی برای گفتن داشته باشند .این شرکت چینی ابتدا
تنها بازاری کوچک را در اختیار داشت .اما رفتهرفته موفق شد بخش بزرگی از بازار را در اختیار بگیرد .حاال این شرکت به یکی از مهمترین تأمینکنندههای خدمات مخابراتی
تبدیل شده و گوشیهای تلفن همراهش که کام ً
ال مقرون به صرفه است در بسیاری از مناطق یافت میشود.

راه هوآوی
زیرساخت شبکه موبایلی
سهم از بازار جهانی ،درصد
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[ هوآوی و توسعه چین ]

توقیفتوسعه

آیا هوآوی از محدودیتها و بندهای خارج از مرز چین زنده میگریزد؟
مِنگ وانژو نمیخواست آدمی باشد که مدام در معرض
دید عموم قرار بگیرد .او زنی آرام بود که نمیخواست توجه
عمومی را به خود جلب کند .او دختر رن ژنگفِی موسس
شــرکت هوآوی است ،شــرکتی که یکی از بزرگترین
غولهای فناوری چینی به شــمار میآید .مِنگ کارش را
با پذیرشگری آغاز کرد .او 25سال است که به عنوان یک
زن در این شرکت کار میکند .مراحل مختلف پیشرفت را
اجرایی امور مالی شرکت
پلهپله طی کرده تا به مدیريت
ِ
هوآوی رسیدهاســت .او در نوع خودش موفق شــدهبود
تصویری درخشــان از خودش ایجاد کند ،البته خودش
چنین قصدی نداشت ،این تصویر خودش ایجاد شدهبود.
به هر حال او همیشه تالش میکرد از حواشی دور بماند.
دامان مِنگ را
روز پنجم دســامبر بود که حاشــیهها
ِ
گرفت .پلیس کانادا گفت او در ونکوور دســتگیر شــده؛
مِنگ در مسیر مکزیک بوده .کاناداییها از طرف مقامات
امریکایی دستور داشتند او را بازداشت کنند .البته مِنگ
کارکنان هوآوی نیز دستگیر شدند .ظاهرا ً آنها در یک کالهبرداری
تنها نبوده ،چند نف ِر دیگر از
ِ
در رابطه با تحریمهای ایران دست داشتهاند .در واقع به نظر میرسد آنها به دنبال راهی برای
زدن تحریمها بودهاند و امریکاییها به دنبال بهانهای برای جنجالســازی برای شرکت
دور ِ
هوآوی .البته هم خانم مِنگ و هم شرکت هوآوی این اتهامات را تکذیب کردهاند .در نهایت
نیز دادگاه درباره او تصمیم گرفت.
جاستین ترودو نخستوزیر کانادا و یکی از مقامات ارشد امریکایی اعالم کردند دستگیریِ
خانم مِنگ مطابق با قانون صورت گرفته و او واقعاً مرتکب جرمی شده که دستگیر شدهاست.
اما بعید نیست که دستهای سیاست پشت پرده این ماجرا باشد .چین به سرعت درخواست
کرد خانم مِنگ را آزاد کنند و کانادا را تهدید کرد که در صورت عدم آزادیِ او ،باید در انتظار
عواقب جدیِ عمل خود باشد چرا که کام ً
ال بیمورد مِنگ را بازداشت کردهاند .کمی بعد دونالد

چرا باید خواند:
هوآوی قلب تپنده
فناوریِ چین به
شمار میآید .یکی از
برنامههاییکهچینیها
دنبال میکنند «ساخت
چین تا سال  »2025نام
دارد .این برنامه قرار
است عمده تمرکزش
روی توسعه فناوری
باشد و شرکت هوآوی
در کانون ماجرا قرار دارد.
اما امریکاییها به این
سادگی کوتاه نمیآیند.

ترامپ اعالم کرد اگر آزادسازیِ خانم مِنگ در روند مذاکرات چین و امریکا درباره جنگ تجاری
موثر باشد ،حاضر است در این قضیه مداخله کند.
فناوری چینی
JJقلب تپنده
ِ
هوآوی به منبعی برای نگرانی تبدیل شدهاست .اما نگرانی برای چه کسانی؟ برای کسانی که
میخواهند در بازار فناوری حرفی برای گفتن داشــته باشند .این شرکت چینی ابتدا تنها بازاری
کوچک را در اختیار داشــت .اما رفتهرفته موفق شد بخش بزرگی از بازار را در اختیار بگیرد .حاال
این شرکت به یکی از مهمترین تأمینکنندههای خدمات مخابراتی تبدیل شده و گوشیهای تلفن
همراهش که کام ًال مقرون به صرفه است در بسیاری از مناطق یافت میشود .فروش این شرکت از
12میلیارد و 800میلیون دالر در سال  2007به 603میلیارد دالر در سال  2018رسید هاست .گویی
این شرکت در لیگی با غولهایی نظیر مایکروسافت رقابت میکند .اخیرا ً توانسته در برخی از مناطق
از اپل نیز پیشی بگیرد و بازار تلفنهای همرا ِه هوشمند را در اختیار خود داشتهباشد.
چیــن برنامهای را پیش میبرد که «ســاخت چین تــا  »2025نام دارد .طبــق این برنامه،
چشمبادامیها قرار است در بخش فناوری شاهد توسعه بسیاری در سطح بینالمللی باشند .تاکنون
شاهد خالقیتهای بسیاری از شرکت هوآوی بودهایم .موفقیتهای این شرکت و بلندپروازیهایی
که در زمینه توسعه فناوری برای چینیها دارد ،منبعی برای نگرانی در برخی از کشورها نظیر ایاالت
متحده شدهاست .به نظر میرسد هوآوی قلب تپنده فناوری چین به شمار میآید.
مسیری که هوآوی تاکنون طی کرده تا خودش را از فرش به عرش برساند ،مسیر ساده و آساني
نبوده .راه درازی بوده که اکنون دست این شرکت را به بزرگترین بازارها رساندهاست .بزرگترین
بازار فناوری چین در حال حاضر همین هوآوی است .بسیاری از زیرساختها را در کشور هند ،همین
شرکت هوآوی تأمین میکند تا بتواند به بازار بزرگ هند دسترسی پیدا کند .طبیعی به نظر میرسد
که در چنین شرایطی امریکاییها از قدرت گرفتن چین و این شرکت چینی هراس داشتهباشند.
هوآوی شرکتی کام ًال ارزشمند به شمار میآید .امریکاییها نیز این را به خوبی درک کردهاند .برای
کردن این شرکت بردارند .اما چینیها
همین سعی دارند با دستگیری کارکنان آن قدمی برای فلج ِ
هم به سادگی تسلیم نخواهند شد .مقامات این کشور بارها اعالم کردهاند که هیچگاه در برابر خواست
امریکاییها تسلیم نخواهند شد.
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ِ
میلیاردی صندوق بینالمللی پول ،وعده داد بودجه خود را در سال  2019به تراز برساند .به همین خاطر است که انتظار
دولت آرژانتین در ازای كمك چند
میرود  2019سال بهتری برای اقتصاد آرژانتین باشد .صندوق هم با این رویه موافقت کرده و کمک خود را به دولت آرژانتین اعطا کردهاست .قرار است دولت
یارانههایی در زمینه انرژی و حملونقل عمومی اعطا کند .عالوه بر آن اقداماتی نیز در زمینه مالیات و صادرات در دست اجراست.

[ اقتصاد آرژانتین ]

سالیوحشتناک

آرژانتین سال بدی را پشت سر گذاشت؛ حاال نسیم خوشبینی میوزد

چرا باید خواند:
آیا معجزه اقتصادی
برای اقتصاد آرژانتین در
راه است؟ این پرسشی
است که اکونومیست
تالش کرده در این گزارش
به آن پاسخ بدهد.
یکی از درخشانترین
اقتصادهای نوظهور،
در سال  2018بدترین
روزهای خود را سپری
کرد .اکنون آیا میتواند
با کمکهای صندوق
بینالمللی پول خودش را
از بحران نجات بدهد؟

یکی از بدترین
خشکسالیهاکه
در  50سال گذشته
بیسابقه بود ،باعث
شدصنعتسویا
و ذرت در آرژانتین
زمین بخورد .تولید
ناخالص داخلی
نیز2درصد کاهش
پیدا کرد .پزو به
عنوان ارز رسمی
و رایج این کشور
نیمی از ارزش خود
را در برابر دالر از
دست داد .تورم هم
به 46درصد رسید.
همه اینها نشان
میدهد اقتصاد
آرژانتین بدترین
وضعیت را در سال
 2018تجربه
کردهاست
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از فوتبال گرفته تا اقتصاد ،بحث هرچیزی در آرژانتین این روزها دا ِغ
معمولی این کشور مقایسه
داغ است .اما اگر این وضعیت را با عملکر ِد
ِ
سال بدبختی و فالکت برای
کنیم به این نتیجه میرســیم که ِ 2018
آرژانتینیها بود .اقتصادشان بدترین چیزها را تجربه کرد .هر نوع اتفاق
بدی که تصورش را بکنید در این سال برای آرژانتینیها رخ داد .برای
مثال یکی از بدترین خشکسالیها که در  50سال گذشته بیسابقه بود،
باعث شد صنعت سویا و ذرت در این کشور زمین بخورد .تولید ناخالص
داخلی نیز 2درصد کاهش پیدا کرد .پزو به عنوان ارز رســمی و رایج
این کشــور نیمی از ارزش خود را در برابر دالر از دســت داد .تورم هم
به 46درصد رسید .همه اینها نشان میدهد اقتصاد آرژانتین بدترین
وضعیت را در سال  2018تجربه کردهاست .البته این فقط  2018نبوده
که سال بدی برای آرژانتینیها شد ،سه سال گذشته در کل ،دوره بدی
برای مردم این کشــور و اقتصادشان بودهاست .اما حاال در ابتدای سال
 2019به نظر میرســد وضعیت بهبود پیدا کردهاست .دالیلی وجود
دارد که نشان میدهد  2019سال بهتری برای آرژانتینیها خواهد بود.
یکی از بحرانهایی که آقای ماکری رئیسجمهوری آرژانتین در سال
 2018پیدا کرد این بود که دچار عدم محبوبیت شد .یعنی مردم دیگر
به او اعتماد ندارند و در نتیجه او را دوســت هم ندارند .مردم در سال
 2015او را به عنوان رئیسجمهوریِ خودشــان انتخاب کردند .او قرار
گرفتن بیش از اندازه دالر
بود اقتصاد آرژانتین را بهبود ببخشد .قدرت
ِ
شدن سرمایهگذاران خارجی از طرف دیگر باعث
از یک طرف و فراری
ِ
شد اقتصا ِد آرژانتین بیپول شود .این کشور تنها اقتصاد نوظهوری نبود
که از فرار سرمایه آسیب میدید .اقتصادهای نوظهور بر پایه سرمایههای
خارجی به گردش درمیآمدند .ترکیه هم یکی از اقتصادهای نوظهوری
دادن سرمایههای خارجی ،دچار بحران شد.
بود که به دلیل از دســت ِ
اکثر اقتصادهای نوظهور در ســال  2018با این بحران روبهرو شدند.
افزایش نرخ بهره یا بســیاری از دیگر اقداماتی که دولت در دستور کار
خود قرار داد ،هیچکدام موثر واقع نشد .ماه سپتامبر بود که پزو دوباره
سقوط کرد .صندوق بینالمللی پول در پی این سقوط با اعطای کمک
57میلیارد و 100میلیون دالری به این کشور موافقت کرد.
JJمعجزه اقتصادی
دولــت آرژانتین در ازای كمك چند میلیاردیِ صندوق بینالمللی
پول ،وعده داد بودجه خود را در ســال  2019به تراز برساند .به همین
خاطر است که انتظار میرود  2019سال بهتری برای اقتصاد آرژانتین
باشــد .صندوق هم با این رویه موافقت کرده و کمک خود را به دولت
آرژانتین اعطا کردهاست .قرار است دولت یارانههایی در زمینه انرژی و
حملونقل عمومی اعطا کند .عالوه بر آن اقداماتی نیز در زمینه مالیات و
صادرات در دست اجراست .روی هم رفته انتظار میرود تا سال 2020
شــرایط در آرژانتین به لحاظ اقتصادی تغییرات بسیاری داشتهباشد.
مقامات این کشــور هم وعده دادهاند که اقتصاد روزهای خوشی را در
پیش خواهد داشت.
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یکی از درخواســتهای صندوق بینالمللی پول ،تغییر نظام بانک
مرکزی در آرژانتین بوده که ظاهرا ً با آن موافقت نیز شدهاست .رئیس
جدیدی هم برای بانک مرکزی انتخاب شــده تا قوانین جدیدی را در
دستور کار خود قرار بدهد .سیاستهای بانک مرکزی میتواند نقشی
کلیدی در زمینه کنترل ارز و مهار تورم ایفا کند .بهویژه اکنون که این
کشور با مشــکل تورم بیرویه مواجه شده ،تغییر سیاستها میتواند
بســیار مفید و موثر باشد .یکی از کارهایی که قرار است بانک مرکزی
انجام بدهد (بهتر است بگوییم انجام ندهد) این است که مداخله کمتری
در زمینه تعیین نرخ ارز داشتهباشد .در واقع صندوق بینالمللی به دنبال
این اســت که این بازار آزاد شــود و دولت کمترین مداخله را در امور
داشتهباشد .اکنون این پرسش وجود دارد که آیا دوباره ماکری اقتصاد
را به مرز سقوط خواهد رساند یا با کمکهای صندوق بینالمللی پول
میتواند اقتصاد کشورش را از بحران نجات بدهد .همه اینها بستگی به
سیاستهایی دارد که دولت او در پیش خواهد گرفت .بهعالوه معلوم
نیست هریک از این سیاستها تا چه اندازه موثر واقع شود .در نتیجه
تنها گذر زمان مشــخص میکند که آیا اصالحات ساختاری در سال
 2019معجزه خواهد کرد یا خیر.

از  18دسامبر سال  1978تا سالگرد همان روز در سال  2004اقتصاد چین  44برابر بزرگتر شدهبود .البته این
محاسبات بر اساس یوان انجام میشود .وقتی که همین محاسبات با دالر ثابت  2010انجام شد ،متوجه شدیم
که این تغییر نه  44برابر ،بلکه  11برابر بودهاست.

[ سالگرد اصالحات ]

به دنبال رهایی

چهل سال پس از اصالحات چین ،اصالحطلبان گوشه رینگ افتادهاند
گرچه کمونیستها باوری به وجود قدیسان ندارند ،در سال  2004چیزی
نمانده بود که حزب کمونیست کشور چین چنین شمایلی از رهبر پیشین
خود ،دنگ شیائوپينگ بسازد .شیائوپينگ که اصالحات اقتصادی کالنی را
در این کشور رقم زدهبود در سال  97از دنیا رفت و چینیها کمکم به او لقب
معمار ابدی اصالحات اقتصادی چین را میدادند.
دنگ با ترفندهای خاص خود و عملگرایی منحصر به فردش توانسته بود
اصالحاتی را در اقتصادی ورشکسته پدید آورد که از دوران مائو به جا مانده بود.
چینیها راهی پیدا کردند که باز هم درودی نثار این نابغه اقتصادی و سیاسی
خود بکنند که مسیرشان به سرمایهداری را باز کرده بود ،اما باز هم به روشی
خاص که فقط خودشان از آن سر درمیآورند ،نامش را سوسیالیسم گذاشتند
که البته «ویژگیهای خاص چینی» را دارد .از  18دســامبر سال  1978تا
سالگرد همان روز در سال  2004اقتصاد چین  44برابر بزرگتر شدهبود .البته
این محاســبات بر اساس یوان انجام میشود و این مسئله به طور کل روشی
است که دولت چین محاسبات این سالگرد را با آن انجام میدهد .همانطور
که در نمودار میبینیم ،وقتی که همین محاسبات با دالر ثابت  2010انجام
شد ،متوجه شدیم که این تغییر نه  44برابر ،بلکه  11برابر بود هاست.
گرچه رشــد اقتصادی چین طی سالهای پس از ُ ، 2004کند شده ،اما
هنوز هم فوقالعاده است .سال  2018که این محاسبات مجددا بر اساس یوان
انجام شد ،اقتصاد چین نسبت به سال  ،2004پنج برابر بزرگتر شدهبود ،که
البته این رشد بر اساس دالر ثابت ،اندکی بیشتر از سه برابر بود.
دنــگ هم مانند هر کس دیگری که دوران مائو را تحمل کردهبود ،نوعی
شهید به حساب میآید .اگر سری به موزه او در چین بزنید متوجه خواهید
شــد که فضاسازی و توضیحات راهنما به گونهای است که حاکی از تصفیه
چندباره دنگ در دوران مائو و سپس «بال گشودن او به سوی بهشت» است.
شاید کسی باورش نشود که در سال  2018باز هم دنگ «تصفیه» شود و حاال
از اصالحطلبانی که رویه او را دنبال میکردند و همراه او بودند ،در ســالگرد
اصالحات تعداد بسیار کمی حضور دارند.
JJپس چه شد؟
طی این سالها سیاستمدارانی در چین بودند که نظرشان به بستن فضای
اقتصادی نزدیک بود و خیلی دل خوشــی از ادامه دادن اصالحات گشایشی
دنگ نداشتند .مشکل این گروه این بود که تا این لحظه ،اصالحات اقتصادی
برای چین ثروت به همراه آوردهبود و توجیهی برای کنار گذاشــتنش وجود
نداشــت .با جنگ تجاری که توسط ترامپ به راه افتاد و تعرفههایی که او بر
صادرات چین اعمال کرد ،توجیهی جدیــد برای دخالت روزافزون چین در
اقتصاد پدید آمد .البته این مسئله میتواند از سوی دیگر هم مایه امید موافقان
ن را که چطور چنین چیزی میسر است در انتها
گشایش بازار آزاد باشد ،اما ای 
خواهیم گفت .دنگ به هیچوجه آدم لیبرالی نبود و بیشتر تکیهاش بر توسعه
تکنوکراتیک بود و حتی اگر پایش میافتاد به تکنوکراتها هم اختیارات بسیار
زیادی میداد .او انگیزههای مادی را به عنوان قدرتی درک کرد که میتوانست
عامل کارآمدی و پیشرفت شود .در کنار تمام این مسائل دنگ قائل به رویکرد
علمی و مدرن به دولت هم بود و از این حیث اشتراک نظری با رهبران ببرهای

آسیایی نظیر کره جنوبی و سنگاپور داشت.
جدای از همه اینها مهمترین نکته در مورد دنگ این است که اصالحات
اقتصادی را همزمان با گشودن فضای سیاسی پیش نبرد .این نظر مائو یوشی
است ،که اقتصاددانی مدافع بازار آزاد و یکی از جدیترین منتقدان تاثیرهای
تاریخی مائو بر جامعه چین است.
در این شرایط که همهچیز مبهم به نظر میرسد ،بسیاری از لیبرالهای
چینی امید به قهرمانی عجیب بســتهاند :دونالد ترامپ .آنها امیدوارند که
فشارهای اخیر ترامپ به رئیس جمهور چین باعث شود که او به وعدههایش
برای گشودن بازارها عمل و با رعایت مالکیت معنوی و فکری ،به رقابت عادالنه
هم کمک کند .تکیهگاه این گروه هم ورود چین به ســازمان تجارت جهانی
است ،زیرا همان مسئله هم با فشارهای خارجی میسر شد .البته در این مسئله
شکی نیست که همه لیبرالهای چینی این عقیده را ندارند و هیچکدامشان
از ستایشگران ترامپ نیستند ،اما این گره خوردن اساسی مسائل به یکدیگر
باعث شده که احتمال وقوع هر نوع حادثه و داشتن هر شکل توقعی منطقی
به نظر برسد.

چرا باید خواند:
بسیاری از مدافعان بازار
آزاد از دخالتهای دولت
چین در اقتصاد این
کشور به ستوه آمدهاند
و حاال امید به قهرمانی
در آن سوی مرزهای
کشورشان بستهاند که با
نحوه مقابلهاش با دولت
چین ،اصالحات اساسی
اقتصادی در این کشور
را دامن بزند .وضعیت
چین چطور است؟ این
قهرمان کیست؟ با هم
میخوانیم.
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بانک مرکزی اروپا در زمینه تصمیمگیریها و سیاستهای پولی استثنا نیست .یعنی این بانک هم مانند هر بانک دیگری در معرض مشکالت قرار
دارد .این بانک از سال  2015تاکنون به صورت مرتب با خریداری اوراق قرضه به ارزش 3تریلیون دالر ،موفق شده اقتصاد حوزه یورو را به تحرک
وادارد .برنامههایی که این بانک در پیش گرفته نیز برنامههای تسهیل امور مالی بودهاست.

[ اقتصاد حوزه یورو ]

هنوز امیدی هست؟

بانک مرکزی اروپا خرید اوراق را تأیید خواهد کرد
بانکداری آن هم در حوزه بانک مرکزی میتواند عذابآور باشد .تأثیری که سیاستهای پولی
روی اقتصاد میگذارد ،سریع و آنی نیست .تصمیمهایی هم که در این زمینه گرفته میشود ،باید
برای دو سال بعد باشد .یعنی باید انتظار داشت که این تصمیمها تا دو سال بعد هم اثر خواهد داشت.
در نتیجه بسیاری از پیشبینیها در این زمینه میتواند به سادگی اشتباه از آب دربیاید و در نهایت
نمیتوان به آنها اطمینان کرد .بانک مرکزی اروپا در زمینه تصمیمگیریها و سیاستهای پولی
استثنا نیست .یعنی این بانک هم مانند هر بانک دیگری در معرض مشکالت قرار دارد .این بانک از
سال  2015تاکنون به صورت مرتب با خریداری اوراق قرضه به ارزش 3تریلیون دالر ،موفق شده
اقتصاد حوزه یورو را به تحرک وادارد .برنامههایی که این بانک در پیش گرفته نیز برنامههای تسهیل
ژوئن سال  2018بود که این بانک اعالم کرد قصد دارد تمام خریدهایش
امور مالی بودهاست .ماه ِ
را تا پایان سال  2018متوقف کند .بهعالوه قرار است نرخ بهره مربوط به تابستان سال  2019نیز
ی که بانک مرکزی این تصمیمها را اعالم کرد ،رشد اقتصادی
پیشــاپیش مشخص شــود .از زمان 
کام ًال آهسته پیش رفته؛ تورم هم وضعیتی نامشخص داشتهاست .حاال پرسش این است که چنین
وضعیتی تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
اقتصاد حوزه یورو تا سال  2017وضعیت نسبتاً خوبی داشت .قدرت مطلوبی را هم از خودش به
نمایش گذاشته بود .اما ناگهان گویی پایههای این اقتصاد سست شد .مدتی است که اقتصاد حوزه
یورو دچار ضعف شــده .برخی از فاکتورهای کام ًال موقت در این زمینه دخیل هستند و میتوانند
مشکالتی را ایجاد کنند .مث ًال وضعیت خراب آبوهوایی یکی از مسائلی بوده که به صورت موقتی
روی اقتصاد کشاورزی حوزه یورو اثر گذاشتهاست .اعتصابهای پیدرپی یکی دیگر از فاکتورهای
تأثیرگذار در فضای اقتصادی حوزه یورو بودهاســت .همه اینها دست به دست هم داد تا وضعیت
وابستگی زیادی
بدترین خود تبدیل شود .اقتصاد این منطقه
اقتصاد اتحادیه اروپا در سال  2018به
ِ
ِ
به تولید خودرو دارد .اما تولید خودرو هم به دلیل رسواییها در زمینه انتشار گاز دیاکسیدکربن
دچار مشــکل شــد .اقتصاد آلمان که یکی از مهمترین و قویترین اقتصادهای حوزه یورو بود در
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چرا باید خواند:
اقتصاد حوزه یورو
برای اروپاییها از
اهمیت بسیار زیادی
برخوردار است.
سیاستهای بانک
مرکزی اروپا باید
بتواند تا حدودی این
منطقه را از بحران
نجات بدهد .اما به نظر
میرسد حوزه یورو
به قدری گرفتار شده
که دیگر سیاستهای
بانک مرکزی اروپا
نمیتواند کاری در این
زمینه پیش ببرد.

زمینه تولید خودرو بیشترین آسیب را دید .این اقتصاد کام ًال
بر پایه تولید خودرو میچرخید .اما صنعت خودرو ناگهان در
این کشــور زمین خورد و در نهایت باعث شد اقتصاد آلمان
هم دچار مشکل شود .این مشکل به اقتصاد اروپا سرایت پیدا
کلی اقتصاد حوزه یورو شــد .وضعیت
کرد و منجر به ضعفِ ِ
معامالت تجاری در ســال  2017تا حدودی بهتر شــدهبود.
حوزه یورو در ایــن زمینه وضعیت بهتری پیدا کردهبود .هم
تقاضا باال رفتهبود و هم صادرات افزایش پیدا کرده بود .آلمان
و ایتالیا در این زمینه بیشترین نفع را بردند .تقاضای داخلی
نیز در فرانسه و اسپانیا بهبود پیدا کرد .اما در نهایت همهچیز
در سال  2018تغییر کرد .اکنون اقتصاد همه این کشورها با
مشکل مواجه است .در حال حاضر یکی از نگرانکنندهترین
داخلی ایتالیاست .دولت ایتالیا در زمینه
امور ،سیاســتهای
ِ
بودجه و بازار با کمیسیون اروپایی درگیریهایی دارد .تولید
ناخالص داخلی این کشور نیز کاهش یافته و این یعنی وضعیت
چندان مطلوب نیست .شاخصها نیز همگی نشان میدهد که
وضعیت چندان مطلبوب نیست.

JJشاخصهایی که از نامطلوبیت میگویند
یکی از مهمترین مســائل این است که اقتصاددانها انتظار بهبود چندانی برای اتحادیه اروپا و
اقتصادش ندارند .دلیل آنها هم این اســت که بانک مرکزی چندان که باید قوی عمل نکرده و
عملکرد درســتی هم نداشتهاست .البته که بانک مرکزی اروپا تمام تالش خودش را به کار بسته
تا اقتصاد حوزه یورو دچار مشــکل نشود؛ اما سرانجام به موفقیت نرسیده و اقتصاد این منطقه با
مشکالت بزرگی مواجه شدهاست .نرخ تورم یکی از مسائلی است که بانک مرکزی اروپا در زمینه
آن هنوز جدال دارد.
مقامــات بانک مرکزی تالش میکنند شــرایط را در حوزه یورو بهبود ببخشــند .اما تاکنون
اقداماتشان موثر واقع نشدهاست .به نظر میرسد آنها تقالیی بیهوده میکنند و اکنون با دوره ضعف
اقتصاد حوزه یورو مواجه هستند .ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا تالشهای بسیاری کرده اما
هنوز هم موفق نشده کاری از پیش ببرد که به نفع رشد اقتصادی حوزه یورو باشد .به نظر میرسد
اقتصاد این منطقه به شوکی بزرگ نیاز دارد تا از زمین برخیزد .فعال که زمینگیر شدهاست.

در سطح جهان ،نرخ خودکشی افتی 38درصدی نسبت به اوج خود یعنی سال  1994داشته و با محاسباتی ساده میفهمیم که  4میلیون نفر
نجات پیدا کردهاند .برای اینکه دقیقتر متوجه شویم  4میلیون نفر چه معنایی دارد ،کافی است بدانیم که از سال  94به این سو ،کمتر از 1
میلیون نفر در جنگ کشته شدهاند.

[ غلبه بر افسردگی ]

خودکشی در همهجا افول کرده

باید از شهرسازی ،سیاستهای صحیح و آزادی بیشتر ممنون باشیم
داســتان برای روسها خیلی امیدوار پیش میرود .کسانی که تا
چندی پیش به گوشههای تاریک میرفتند و در خلوت دلگیرشان الکل
میخوردند ،امروزه به مجتمعهای ورزشــی ميروند و نوشیدنیهای
سالم و مقوی میخورند .نگاهی به نمودار به ما نشان میدهد که نرخ
خودکشی در این کشور با سر سقوط کرده .باقی کشورها هم داستانی
نزدیک به همین دارند.
در ســطح جهان ،نرخ خودکشی افتی 38درصدی نسبت به اوج
خود یعنی ســال  1994داشته و با محاسباتی ساده میفهمیم که 4
میلیون نفر نجات پیدا کردهاند .برای اینکه دقیقتر متوجه شویم 4
میلیون نفر چه معنایی دارد ،کافی است بدانیم که از سال  94به این
سو ،کمتر از  1میلیون نفر در جنگ کشته شدهاند.
در گوشههای مختلف جهان ،این افت نرخ خودکشی با سرعتهای
متفاوت اتفاق افتــاده و همزمانی خیلی خاصی هم بین آنها وجود
ندارد .در جهان غرب این پدید مبارک ،خیلی پیشتر آغاز شــدهبود.
مثال اگر بریتانیا را در نظر بگیرید ،نرخ خودکشی مردها در سال 1905
به اوج خود رســید .در آن ســال به ازای هر  100هزار نفر 30 ،نفر
خودکشــی میکردند .همین عدد در ســال  1934هم تکرار شد و
توامانی آن با بحران بزرگ اقتصادی بود .نرخ خودکشی زنان در سال
 1964به اوج خود ،یعنی عدد  12رسید .طی دو دهه اخیر ،در بیشتر
کشورهای غربی نرخ خودکشی یا ثابت بوده یا در حال افت است.
دیگر بخشهای دنیا دیرتر به این جریان اضافه شدهاند .چین در
اواخر دهه  90افت خود را آزاد کرد و طی سالیان اخیر به سطح بسیار
پایین و ثابتی رسیدهاســت .روسیه و ژاپن و کره جنوبی هم ،گرچه
هنوز نرخ خودکشی باالیی دارند ،اما به سرعت دوران بهبود را تجربه
یکنند.
م 
افت مبارک؛ نرخ خودکشی در جهان
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آمریکا در این بین استثنا است .تا اواخر قرن بیستم ،نرخ خودکشی
در آمریکا هم مانند باقی کشورهای ثروتمند در حال کاهش بود ،اما
از همان زمان به بعد با رشــدی 18درصدی به عدد  12،8رســیده،
یعنی به ازای هر  100هزار آمریکایی 12،8 ،نفر خودکشی میکنند.
نکته بسیار مهمی که در این میان وجود دارد این است که در برخی
کشــورهای مذهبی که خودکشــی گناهی بزرگ حساب میشود،
آمارهاي گزارششده بســیار پایینتر از واقعیت هستند .با اینحال
متخصصان آمار میگویند که کیفیت گزارشها بهتر شده ،و این روی
کاغذ یعنی نرخهای گزارششده باید افزایش پیدا کند ،اما عکس این
اتفاق میافتد .از اینجا به این نتیجه میرسیم که خودکشی واقعی،
افتی مضاعف نسبت به خودکشی آماری را تجربه میکند .چرا؟
JJاین همه خوشبختی؟
یکی از دالیل بسیار بزرگ این پیشرفت ،بهبود وضعیت بسیاری
از زنان آســیایی است .در بیشتر کشورها ،احتمال خودکشی مردها
بیشتر از زنها و پیرها بیشتر از جوانان است .اما هم در چین و هم در
هند ،که پرجمعیتترین کشورهای جهان هستند و بیش از  30درصد
جمعیت جهان را در خود جا میدهند ،خودکشی بین زنان جوان به
طرز عجیبی باال بودهاست.
این مســئله طی سالهای اخیر اندکی تغییر کرده .در چین ،نرخ
خودکشی زنانی که در دهه 20سالگی به سر میبرند از اواسط دهه 90
به این سو با کاهشی  0،9درصدي روبهرو بودهاست .باالتر گفتیم که
طی این مدت ،جان  4میلیون نفر نجات پیدا کردهاست و این گروهی
که االن از آن صحبت کردیم ،نیمی از  4میلیون را شامل میشود.
تغییر برخی سیاستهای داخلی هم بیتاثیر نیستند ،اما عوامل
مهمتر شهری شدن بیشــتر و بهبود آزادیهای اجتماعی است .در
بسیاری از کشورها زندگی یکنواخت و بیآینده روستاهایی که توان
رقابت با شهرها را ندارند عامل دلزدگی گسترده شده که با پیشرفت
جمعیت شــهری همین مسئله هم بســیار بهبود پیدا کردهاست.
آزادیهای اجتماعی به وضوح عاملی تاثیرگذار در نرخ خودکشــی
هستند که آنها هم بهتر شدهاند.
مردم زمانی که با دوستی برخورد میکنند که قصد خودکشی دارد،
معموال ناتوان و وحشتزده میشوند .با این حال ،صحبت کردن ،گوش
ک کردن به همنوع در روزهای سخت قطعا میتواند تاثیری
دادن و کم 
عمیق داشته باشــد .دادن آزادی و اختیارات بیشتر به زنان ،مراقبت
بیشتر از تغییرات گســترده اجتماعی و رسیدگی بیشتر به کیفیت
زندگی سالمندان ،همهوهمه عواملی تاثیرگذار به شمار میآیند .حتی
به سادگی میتوان با کم کردن ابزاری که میتوان با آن خودکشی کرد
هم روی این مسئله تاثیر گذاشت ،که برای مثال شامل حفاظ زدن به
پلهای عابرپیاده میشود .تمام این مسائل میتوانند به جلوگیری از
خودکشی کمک کنند ،یا حداقل به این مسئله کمک کنند که برای
زندگی دیگران ،فرصتی دوباره مهيا شود.

چرا باید خواند:
خوشبختانهنرخ
خودکشی در همهجای
دنیا در حال کاهش
است و اگر از استثنایی
به نام ایاالت متحده
چشمپوشیکنیم،
زندگی مردم و میزان
امیدواری آنها در حال
رشد است .چه عواملی
در پایین آمدن نرخ
خودکشیدخیلهستند
و هر انسان یا نهاد چه
وظیفهای در اين زمينه
میتواند داشته باشد؟

38

درصد
افت نرخ خودکشی
از سال  94تاکنون
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کشاورزی روسیه در اقتصادی که همهچیز به ُکندی پیش میرود و کسادی سرتاسرش را گرفته ،دوران اوج خود را آغاز کردهاست .طی  5سال اخیر تولید
کشاورزی روسیه بیش از  20درصد رشد کردهاست .والدیمیر پوتین میگوید که «به این میگویند پیشرفت جهشی» و مالقاتش با کشاورزان را با خشنودی
ادامه میدهد .درآمدهای صادراتی ناشی از کشاورزی امروز حتی از فروش تسلیحات هم پیشی گرفتهاست.

[ ایام کشــت به کام است ]

روسیه قدرت کشاورزی جهان است
غلبه کشاورزی بازار آزاد بر میراث ضعیف شوروی

چرا باید خواند:
هنوز  30سال از دورانی
نمیگذرد که وضعیت
کشاورزی روسیه به
حدی اسفبار بود که
حتی نه میدانستند و نه
بلد بودند با آن چه کنند.
 50سال پیش هم روسیه
واردکننده غالت و دیگر
محصوالت کشاورزی
حساب میشد ،اما امروز
به قدرتی جهانی در این
زمینه بدل شدهاست.
چه اتفاقی در این کشور
رخ داده؟

سرمایهگذاری در
ماشینآالت و زمین انباشته
شد و دولت هم کشاورزی را
به اولویت ملی تبدیل کرد
و با یارانههای خود از این
بخش به حمایت پرداخت.
قدرت نیروهای داخلی
روسیه به حدی باال رفت که
در همین سال  ،2018شرکت
«گندم ایاالت متحده» که
کارش تجارت است ،دفتر
خود در مسکو را پس از 26
سال تعطیل کرد

منطقه زرنوگراد ،یا گرینویل ،در بخش جنوبی روســتوف روســیه هنوز
چیزهای تاریکی را از شوروی با خود دارد .جادههایی خاکی که در میان آنها
روستاهای رو به زوال قرار دارند؛ شهرهای خوابآلودی که سراسر بلوکهای
آپارتمانی خاکستری در خود جای دادهاند .اما از برکت محصوالت کشاورزی،
اوضاع امروز به بهترین وضعیت خود برای ساکنان این کشور و منطقه تبدیل
شدهاست .مثال یوری و آلکســاندر پتریاتکو را در نظر بگیرید .وقتی این دو
بــرادر مزرعه غالت خود را در اوایل دهه  90به راه انداختند «حتی دوچرخه
هم نداشتند ».امروز آنها مالک  1500هکتار زمین هستند و در ماشینهای
لکســوس خود به این طــرف و آن طرف میروند .آلکســاندر میگوید که
بچههایشان هم «رنجروور میرانند».
برادران پتریاتکو بیانگر خوشبینی موجود در وضعیت کشاورزی روسیه
هســتند که در اقتصــادی که همهچیز به ُکندی پیش میرود و کســادی
سرتاســرش را گرفته ،دوران اوج خود را آغاز کردهاســت .طی  5سال اخیر
تولید کشــاورزی روسیه بیش از  20درصد رشد کردهاست .والدیمیر پوتین
میگوید که «به این میگویند پیشرفت جهشی» و مالقاتش با کشاورزان را با
خشنودی ادامه میدهد .درآمدهای صادراتی ناشی از کشاورزی  -كه طی سال
 2017به  20میلیارد دالر رسیدند -امروز حتی از فروش تسلیحات هم پیشی
گرفتهاســت .در میان محصوالت مختلف کشاورزی هم غالت ،ستاره اصلی
میدان اســت .اگر نگاهی به نمودار بیندازید ،خواهید دید که روسیه در سال
 2016رتبه اول صادرات گندم در جهان را از آن خود کردهاست .این موفقیت
برای اولینبار از زمان انقالب روسیه تاکنون اتفاق افتادهاست .آلکساندر تاچف،
وزیر وقت کشــاورزی این کشــور در همان زمان گفــت« :غالت ،نفت دوم
ماســت ».این رشد روزافزون ناشی از چندین فاکتور بلندمدت و کوتاهمدت
همزمان است .از زمان فروپاشی اتحاد شوروی ،کشاورزی روسیه تحت دورهای
گذار قرار گرفت .گذار از یک الگوی اشتراکی بیاثر ،به مدلی از سرمایهداری
اثربخش .گرچه نقش کلی دولت در اقتصاد روسیه رشد کردهاست ،کشاورزی
عمدتا در دستان بخش خصوصی باقی مانده و همین مسئله بر اوج گرفتن
رقابت در این عرصه تاثیر گذاشتهاست .افت ارزش روبل روسیه در سال 2014

و ممنوعیت واردات کشاورزی از کشورهایی که در همان سال روسیه را تحریم
کردهبودند ،عواملی بودند که تاثیر مثبتی اضافی بر این فرایند گذاشتند.
JJطیفسنج تاریخی
روسیه در دوران تزاری یکی از صادرکنندگان بزرگ محصوالت کشاورزی
بود ،اما اشتراکیسازی بلشویکها ،سنتهای کشاورزی را از بین برده و به جای
آن نظامی اشتراکی و ناکارآمد را نشاند که باعث شد در دهه  70میالدی ،اتحاد
شوروی غالت و دیگر مواد غذایی اساسی را به کشور وارد کند .کشاورزان در
دوران پس از شوروی ،مجبور بودند تا از ابتدا یاد بگیرند که چگونه تشکیالت
اقتصادی رقابتی راه بیندازند .برادرانی که باالتر از آنها گفتیم ،به اروپا رفتند تا
از نزدیک یاد بگیرند که مالکیت خصوصی به چه چیز گفته میشود.
در دهههای بعدی ،سرمایهگذاری در ماشینآالت و زمین انباشته شد و
دولت هم کشــاورزی را به اولویت ملی تبدیل کرد و با یارانههای خود از این
بخش به حمایت پرداخت .قدرت نیروهای داخلی روسیه به حدی باال رفت،
که در همین سال  ،2018شرکت «گندم ایاالت متحده» که کارش تجارت
است ،دفتر خود در مسکو را پس از  26سال تعطیل کرد .کاهش ارزش روبل
هم یکی از عوامل باال رفتن صادرات در روســیه شد .روسها تمام سهم بازار
آفریقــا و خاورمیانه را بلعیدنــد و مزیتهایی را که در جغرافیای محیطی و
آبوهوا نســبت به آمریکا دارند ،تقویت کردند و توانستند قیمتها را پایین
بیاورند .تاجران غالت هم بازارهای خود را به فواصل دورتری مانند مکزیک و
اندونزی رساندند و همین گامها تبدیل شدند به بهترین راه برای رشدی که
امروز شاهد آن هستیم .گرچه هنوز هم اشکاالتی در تولید پاییندستی مواد
غذایی وجود دارد ،اما نه این مشکل و نه هیچ مشکل دیگری نمیتواند باعث از
بین رفتن روحیه برادران پتریاتکو شود که از نزدیک شاهد چرخش این بخش،
از چیزی ناکارآمد ،به قدرتی جهانی بودهاند .آلکساندر میگوید «زمانی که ما
کارمان را شروع کردیم ،حتی مطمئن نبودیم که اصال جواب بگیریم» و یوری
چنین ادامه میدهد «امروز میتوانید بگویید که زرنوگراد به نام حقیقیاش
بدل شده که همان سرزمین غالت است».
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حامیان فناوری انرژی خورشیدی به فرازونشیبهای آن عادت کردهاند .جیمی کارتر که چند دهه پیش رئیسجمهور آمریکا بود ،میخواست که منبع انرژی جایگزینی
برای نفت جهان عرب پیدا کند و به همین خاطر در سال  1979روی سقف کاخ سفید ،پنل خورشیدی نصب کرد .هفت سال بعد ،و زمانی که رونالد ریگان پس از او
روی کار آمد ،این پنلها حذف شدند و بودجه انرژی خورشیدی کارتر هم حذف شد.

[ انرژی خورشیدی ]

ضعف سقفی انرژی خورشیدی در آمریکا

مقصر مقررات ضعیف ،امکانات و الگوی کسبوکار ضعیف است
آمریکاییها عاشق طرح ســلولهای خورشیدی سقفی
هســتند و این را از بسیاری نظرســنجیها میتوان فهمید.
مسئله اما شاید اینطور باشد .مزرعههای خورشیدی بزرگ
شــاید به لحاظ هزینهای ،راهی به صرفهتر برای جذب انرژی
خورشید باشند ،اما در مورد سلولهای خانگی و پنلهایی که
بر روی بام نصب میشــوند ،جذابیت اصلی بیشتر مربوط به
ظاهر اســت .اگر از این الگوی خانگی استفاده شود ،انرژی در
همان محل مصرف ،تولید هم ميشــود و از این طریق دیگر
نیازی به نیروگاههای عظیم و خطوط انتقال نیست .درست
اســت که ترامپ همین یک سال پیش تعرفههایی را سر راه
واردات پنل خورشــیدی قرار داد ،اما قیمت متوسط سیستم
خورشیدی مسکونی کمتر از نصف سال  2010است .ترکیب
ســبز بودن و ارزان بودن بسیار جذاب به نظر میرسد .پائول
مکمستر که صاحب خانهای در فلوریداست ،همین تابستان
پنلهایی را از شرکتی به نام «سانران» اجاره کرد .قبض برق
آقای مکمستر در ماه آگوست  100دالر بود اما در ماه اکتبر
به  15دالر رسید .پنلهای سقفی خورشیدی در سال  10 ،2017برابر ظرفیتی را داشتند که در
سال  2010از آن خود کردهبودند.
با تمام این تفاصيل ،مکمستر هنوز هم کامال راضی نیست و پنلهای خانگی کمتر از  1درصد
برق آمریکا را تولید میکنند .گرچه در حال حاضر تقریبا  2میلیون خانه دارای پنلهایی بر بام خود
هستند ،اخیرا رشد این مسئله افت شدیدی کردهاست .شرکت مشاور «وود مکنزی» که در حوزه
انرژی فعالیت میکند ،عنوان کرده که پنلهای خورشیدی در سال  2018رشد نداشتهاند و رشد
تنها در دو بازار خورشیدی آمریکا ،از بین  10بازار ،اتفاق افتادهاست .البته همین هم به لحاظ نسبی
پیشرفت حساب میشود زیرا همانطور که در نمودار میبینید در سال  2017حجم تولیدی افتی
 15درصدی را تجربه کردهبود.
حامیان این فناوری به فرازونشــیبهای آن عادت کردهاند .جیمی کارتر که چند دهه پیش
رئیسجمهور آمریکا بود ،میخواست که منبع انرژی جایگزینی برای نفت جهان عرب پیدا کند و

چرا باید خواند:
پنلهای خورشیدی
خانگی هم ظاهر بسیار
جذابی دارند و هم روی
کاغذ که در موردشان
مطالعهمیشود،
چیزهاییبسیارعقالنی
و مفید به نظر میرسند.
پرسش اصلی این
است که چرا کشوری
پیشرفتهمثلآمریکا،
هنوزهمنتوانستهبخش
قابل توجهی از تولید
برقش را از طریق این
پنلها ساماندهی کند؟

به همین خاطر در سال  1979روی سقف کاخ سفید ،پنل خورشیدی نصب کرد .هفت سال بعد ،و
زمانی که رونالد ریگان پس از او روی کار آمدهبود ،این پنلها حذف شدند و بودجه انرژی خورشیدی
کارتر هم حذف شد .هنوز هم وضعیت پیشرفت این پنلها دوران آهستهای را سپری میکند که
برای آن میتوان دو دلیل عمده نام برد :بیثباتی در مقرراتگذاری و مدل کسبوکار شرکتهای
فعال در انرژی خورشیدی خانگی.
JJآمریکاییها چه میکنند؟
در ابتدا به مقرراتگذاری این حیطه میپردازیم .در نگاه اول اینطور به نظر میرسد که مقررات،
دوستی خوب برای انرژی خورشیدی باشد .برای مثال در ماه دسامبر ،مسئوالنی در ایالت کالیفرنیا
طرحــی را اعالم کردند که طی آن حتما باید خانههای جدید از ســال  2020به بعد دارای پنل
خورشــیدی باشــند و از این طریق تقاضای این فناوری تحریک خواهد شد .برای اینکه موضوع
جذابتر هم شود ،یارانههایی نظیر 30درصد مالیات فدرال هم در این پکیج گنجاندهشد.
با این حال ،همین یارانهها موجب ایجاد ایراداتی در تقاضا شدند .درباره اینکه اصالحات مالیاتی
چه تاثیری بر پروژههای خورشــیدی خواهد گذاشــت ،عدم اطمینانی پدید آورد و همین عدم
اطمینان بر رشد ابتدای سال  2018تاثیری منفی گذاشت .جدای از این مسائل ،قوانینی که بر نحوه
مقرراتگذاری پنلهای خورشیدی حاکم هستند هم ثبات ندارند و با تغییر ایالت عوض میشوند.
شــرکتهایی هم که این خدمات را به مردم عادی ارائه میدهند هنوز به الگوی کســبوکار
مشخصی در این زمینه دست پیدا نکردهاند و طرحها و پیشنهادهایشان و قراردادهایی که در مقابل
مشتری میگذارند آنقدر جذاب نشده که بتواند مردم را به خود جذب کند و هزینههای باتریهای
خورشیدی هم بسیار باالست.
افت هزینه باتریهای خورشــیدی میتواند جانی به این صنعت ببخشــد و آن را با ســرعت
ی هم از شرکت سانران اجاره
ش ببرد .مکمستر در حال حاضر نهتنها پنل ،بلکه باتر 
بیشتری به پی 
کردهاست .این مسئله به او کمک کرده تا از انرژی خورشیدی در شبهایی که برق قطع میشود
که در فلوریدا کم هم پیش نمیآید -استفاده و خانهاش را روشن کند .پیشبینی میشود که تمامپنلهای شرکت سانران طی پنج سال آینده شامل باتری هم بشوند و همین مسئله احتماال انرژی
خورشیدی را برای بسیاری از مردم بیش از حذ جذاب کند .تا آن زمان اما ،باید نشست و دید که
اوضاع به چه سویی تغییر میکند.
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در آلمان که یکی از بزرگترین اتحادیههای کارگری اخیرا حق کار  28ساعت در هفته را برای کارگرانش به ارمغان آورده ،کارکنان در حال حاضر کمتر
خ دادهاست؛ در واقع از سال
از  1400ساعت در سال را به کار میپردازند .کاهش ساعات کاری در آمریکا و انگلستان اما بسیار ضعیفتر و کوچکتر ر 
 2008به این سو ،ساعات کاری در این کشورها افزایش هم یافتهاست.

[ مبادله آزاد ]

چرا آمریکاییها و انگلیسیها اينقدر زیاد کار میکنند؟

کل جامعه باید تصمیم بگیرد که زندگی همهاش کار نیست

JJمنشأ همه تفاوتها
چرا باید ساعات کاری اينقدر تفاوت داشتهباشند؟ تحلیل تفاوتهای بین کشورهای
مختلف بر فرهنگ تمرکز دارد .واضح است که اروپاییهایی که بیشتر اهل اوقات فراغت
ت کاری کمتری را نسبت به آمریکاییهای کارکن و کرهایها سختکوش،
هستند ،ساع 
برای انجام شغلشــان خواهند گذاشــت .اما چنین دالیل و داستانهایی معموال هیچ
خوانندهای را راضی نمیکنند .ایتالیاییها و یونانیها ســاعات بیشــتری را نســبت به
همسایههای نسبتا جدی خود کار میکنند و همین مسئله آن دالیل فرهنگی را اندکی
خنثی و بیمعنی میکند.
اقتصاددانان عالقه دارند که به مسئله ساعت کاری از منظرهای رقابتی «جایگزینی» و
«درآمد» نگاه کنند .نیروهایی که باعث میشوند کار بیشتری صورت بگیرد (مانند افزایش
حقوق) هر ساعت کاری را جذابتر جلوه ميدهند و از این طریق میتوانند باعث شوند که
کارگران قدرت انتخاب کار کردن بیشتر را داشت ه باشند .از سوی دیگر هم زمانی که مردم
ثروتمندتر شوند ،بیشتر به این سمت تمایل پیدا میکنند که چیزهایی مصرف کنند که
از آن لذت میبرند ،که این شامل اوقات فراقت هم میشود .بنابراین اگر قرار باشد با باال
بردن حقوق ،مردم را به کار کردن جلب کنیم ،شاید همین عامل از جایی به بعد تاثیری
منفی بر این امر پیدا کند.
مسئله بســیار مهم دیگر هم در این میان گزینههایی اســت که همکاران یک فرد
انتخاب کردهاند .ادوارد گالزر که اســتاد دانشگاه هاروارد اســت و بروس ساکردات که
استاد دانشگاه دارتموث است همراه با خوزه شنکمن از دانشگاه کلمبیا این وضعیت را به
عنوان اثر «چندالیهای اجتماعی» توصیف میکنند .بنا بر این نظریه اوقات فراغت زمانی
لذتبخشتر خواهد شد که در کنار دیگران بگذرد .اگر به سر کار نروید و دیگران در آنجا
حضور داشته باشند ،ضرر بیشتری متوجه حال شما خواهد بود ،زیرا هم از کار زدهاید هم
لذت چندانی نبردهاید .انعطافپذیری شــخصی در انتخاب ساعت کاری هم بسیار مهم
است .انسانهای متفاوت نیازها و اولویتهای متفاوتی هم دارند .اما از تمام این اختالفات
فردی که بگذریم ،این جامعه به عنوان یک کل است که باید این مسئله را قضاوت کند:
آیا زندگی همهاش کار است؟

ســال میالدی پیش رو هم مانند هر سال دیگری شامل چیزی حدود  8800ساعت
کاری خواهد بود .عمده مردم ،بیش از یکسوم زمانشان را به خواب و یکسوم دیگر را به
بحث در فضای مجازی خواهند پرداخت .بخش اعظم چیزی که باقی میماند صرف کار
خواهد شد .در گوش ه و کنار جهان ،برخی سیاستمداران اخیرا عالقهمند شدهاند به کاهش
ساعت کاری .حزب کارگر بریتانیا گفته که اگر دوباره به قدرت برسد ،در طول هفته تنها
چهار روز کاری قرار خواهد داد .چهرههای جناح چپ آمریکا هم اندکی تحت تاثیر این
ایده قرار گرفتهاند .برای ارزیابی این مسئله که آیا چنین کارهایی که به منظور کاهش زمان
کاری انجام میگیرند ،چیزی پسندید ه هستند یا نه ،ابتدا نیاز داریم بفهمیم که چرا ساعات
کاری در این کشورها تا حاال سقوط بیشتری را تجربه نکردهاست.
کاهش ســاعت کاری به ازای هر نفر در زمره مزایای توسع ه اقتصادی است که کمتر
از آن صحبت شــده .در اواخر قرن نوزدهم ،کارگران اقتصادهای صنعتی ،تنها از کار سر
درمیآوردنــد نه چیز دیگری .در ســال  1870کار تماموقت عمدتا به معنای  60تا 70
ساعت کار در هفته و بیش از  3000ساعت کار در سال بود .طی قرن اخیر ،رشد درآمدها
همراه بود با افتی پایدار در ساعتهای کاری هفتگی و باعث شد تا سال  1970به حدود
 40ساعت در هفته برسد .گرچه بهبود استاندارد زندگی و افزایش دستمزدها نکاتی بسیار
مثبت میتوانستند باشند ،کاهش ساعات کاری هم هدیهای بود که به جمعیت انبوهی
از مردم دادهشد.
اندازهگیری ساعت کاری امری دشوار است .با اینحال بهترین تحلیلها نشان میدهند
که تعداد این هدایا ،از سال  1970کمتر شدهاند ،یا حداقل اگر به نمودار نگاهی بیندازیم،
متوجه خواهیم شد که در برخی کشورها قطعا چنین بوده.
در فرانسه و آلمان ،ساعتهای کاری به ازای هر نفر طی چند دهه اخیر به کاهش خود
ادامه دادهاند و تنها کاهششان کندتر شده .در آلمان که یکی از بزرگترین اتحادیههای
کارگری اخیرا حق کار  28ساعت در هفته را برای کارگرانش به ارمغان آورده ،کارکنان در
حال حاضر کمتر از  1400ساعت در سال را به کار میپردازند .کاهش ساعات کاری در
آمریکا و انگلستان اما بسیار ضعیفتر و کوچکتر ر خ دادهاست؛ در واقع از سال  2008به
این سو ،ساعات کاری در این کشورها افزایش هم یافتهاست.

چرا باید خواند:
گرچه طی قرن
بیستم ساعات کاری
در کل جهان کاهش
یافتهاست ،امروزه
مردم کشورهای
مختلفجهانساعات
کاری متفاوتی را
تجربهمیکنند.دلیل
اختالف حجم ساعتیِ
کار در کشورهای
گوناگون چیست؟
آیا عوامل فرهنگی
مانند«سختکوشی»
میتواندتوضیحی
مناسب باشد؟
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ساعت زدن؛ در دنیا چه میگذرد؟
ت کاری ساالنه به ازای هر کارگر 1000 ،ساعت
ساع 

ایاالت متحده

2،25

2،00

ژاپن

2،25
2،00

1،75

1،75

1،50

16

2000

1970

آلمان

2،00

2،25
2،00

1،75

1،50

1،50
16

2000

1970

فرانسه

2،00

16

1،75

1،75

1,25

1,25

1,25

1،50

16
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2000

1970

2000

1970

بریتانیا

2،00

1،75

1،50

استرالیا

1،50

16

2000

1970

16

2000

1970

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

نسل دوم قرضالحسنه
بررسی دو مدل وکالتمحور و قرضمحور در بانکداری اسالمی
فعالیتهای قرضالحسنه در اقتصاد ایران دارای سابقهای گسترده است ،به
نحوی که در عمل ،انواعی از تســهیالت قرضالحسنه به شکلهای گوناگون
مصرفی و تولیدی در کشور ارائه میشود و طرحهای مختلفی نیز توسط دولت
یا بخش خصوصی برای ارائه تسهیالت قرضالحسنه به افراد نیازمند اجرایی
شده است .اگر با ديدگاه تحلیلی به این فعالیتها نگاه شود به نظر میرسد
میتوان بخش مهمی از آن را در قالب نسل اول فعالیتهای قرضالحسنه جای
داد کــه در آن ،گروهی از مردم یا دولت منابعی را گردآوری میکنند و تحت
عنوان قرضالحسنه در اختیار متقاضی قرار میدهند .در فعالیتهای نسل اول
که میتوان آن را قرضالحسنه سنتی نامید شخصی که به هر دلیل با مشکلی
مالی مواجه است و به صورت فوری به وام نیاز دارد به شخصی که دارای مازاد
منابع است مراجعه و از وی وام قرضالحسنه دریافت میکند .با این حال ،الگوی
دیگری از فعالیتهای قرضالحسنه نیز قابل تصور است که میتوان آن را نسل
دوم فعالیتهای قرضالحسنه و با عنوان سپردههای امتیازی نامید .در این الگو،
از سپردههای خود متقاضیان قرضالحسنه برای پرداخت تسهیالت به آنها
استفاده میشود .سید عباس موسویان و حسین میثمی در اینباره تحقیقی
انجام دادهاند که نتایجش را در آخرین شــماره فصلنامه علمی-پژوهشی
«اقتصاد اسالمی» در مقالهای تحت عنوان «سپرده تعاونی (امتیازی) به عنوان
نسل دوم فعالیتهای قرضالحسنه» منتشر کردهاند.

پژوهش :سپرده تعاونی (امتیازی) به عنوان نسل دوم فعالیتهای قرضالحسنه
پژوهشگران :سید عباس موسویان ،حسین میثمی

در سالهای اخیر الگوی سپردهپذیری امتیازی در برخی
ساعد یزدانجو
بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز و همچنین خارج از
شبکه بانکی در صندوقهای قرضالحسنه خانوادگی ،ادارات
دبیربخشژورنال
و غیره با ســرعت قابلتوجهی رشد کرده است .علیرغم
وجود تجربه اســتفاده از ســپردههای امتیازی در نظام مالی رسمی و غیررسمی کشور،
همچنان ابعاد فقهی و حقوقی این فعالیتها شفاف نیست .این شیوه که در عمل با الگوها
و جزئیات مختلفی ارائه میشود ،با استقبال گروههای مختلف مشتریان مواجه شده است.
در هر حال ،به نظر میرسد در اثر توسعه فعالیتهای مبتنی بر سپرده امتیازی ،برخی
آثار اقتصادی و اجتماعی مثبت در نظام اقتصادی و اجتماعی حاصل شــود که برخی از
مهمترین آنها در سطح خرد عبارتاند از تقویت دسترسی فقرا و گروههای پایین درآمدی
به قرضالحسنه ،تقویت عدالت اجتماعی ،رفع فقر ،تقویت شمول مالی و حفظ کرامت انسانی
از طریق راهاندازی تعاون در قرضالحســنه و در سطح کالن ،موجب افزایش سپردههای
قرضالحسنه میشود که خود سبب کاهش قیمت تمامشده سرمایه نقدی در نظام بانکی،
کاهش هزینه تولید و اشتغال و کاهش رشد نقدینگی در سایه سود بانکی میشود.
ســپردههای امتیازی را در عمل نمیتوان با استفاده از هر الگویی اجرایی کرد .به این

ژورنال

در سالهای اخیر الگوی سپردهپذیری امتیازی در برخی بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز و همچنین خارج از شبکه بانکی در صندوقهای
قرضالحسنه خانوادگی ،ادارات و غیره با سرعت قابلتوجهی رشد کرده است .علیرغم وجود تجربه استفاده از سپردههای امتیازی در نظام مالی
رسمی و غیررسمی کشور ،همچنان ابعاد فقهی و حقوقی این فعالیتها شفاف نیست.

معنی که نیاز است الگوهای عملیاتی پیشنهادی در این
رابطــه با مبانی فقه امامیه و قانون عملیات بانکی بدون
ربا سازگار باشــد .بدون شک اولین مســئلهای که در
رابطه با ســپردههای امتیازی مطرح میشود ،شناخت
دقیق ماهیت آن اســت .بررسی مبانی علمی و دقت در
تجربه کشورهای مختلف در طراحی مدلهای گوناگون
سپردههای امتیازی نشان میدهد که این ایده ،با تعابیر
گوناگون و در مدلهای عملیاتی متنوع اجرایی شده است.
هرچند مدلهای سپرده امتیازی در مقام اجرا با یکدیگر
تفاوتهایی دارند و از مؤسســات (نهادهای) اجراکننده
آنها با تعابیر گوناگونی مانند مؤسسات پسانداز و وام،
صندوقهای چرخشی ،صندوقهای قلّکی ،صندوقهای
نوبتی ،مؤسسات بدون بهره ،مؤسسات تأمین مالی خرد،
تعاونیهای اعتبار ،بانکداری فقرا و غیره تعبیر میشود،
اما عنصر اصلی تمامی آنها مشترک است و آن چیزی
جز اعطای تسهیالت بر اساس سپردهگذاری نیست .در
واقع ،ماهیت اصلی ســپردههای امتیازی آن اســت که
تعدادی از افــراد با یکدیگر توافق میکنند تا به صورت
تدریجی (مث ً
ال هفتگی یا ماهانه) مبالغی را در اختیار یک
مؤسسه سپردهپذیر قرار دهند تا این صندوق با مجموع
منابع جمعآوریشــده و با در نظر گرفتن مبلغ و مدت
ســپردهگذاری به اعطای تسهیالت به آنها بپردازد ،به
نحوی که تمامی اعضای صندوق بهتدریج و بر اســاس
منطق از پیش تعیینشــده (مث ً
ال قرعهکشی ماهانه یا
نوبتی) بتوانند از منابع و تسهیالت صندوق استفاده کنند.
دقت در روایات مطرحشده در منابع اسالمی در رابطه
با عقد قرض و ربا نشــان میدهد که هرچند پرداخت و
دریافت زیاده مشروط در عقد قرض ربا محسوب میشود
و بهشــدت با آن برخورد شــده اما میتــوان به روایات
گوناگونی اشاره کرد که به نحوی زیاده غیرمشروط را مجاز و بلکه مستحب اعالم کردهاند و
میتوان از آنها در طراحی سپردههای امتیازی استفاده کرد.
به نظر میرسد میتوان با استفاده از ظرفیتهای مطرحشده در روایات و منابع فقهی،
نسبت به طراحی سپردههای امتیازی در چارچوب عقود اسالمی در دو مدل عملیاتی اقدام
کرد .مدل قرضمحور اولین الگویی است که با استفاده از آن میتوان به ارائه سپردههای
امتیازی در چارچوب شــرعی اقدام کرد .در این مدل ،نهاد مالی (صندوق قرضالحسنه،
بانک یا مؤسســه اعتباری) از یک طرف از عدهای از مشــتریان منابعی را تحت عنوان

مسئله

ســپردههای امتیازی که
از آن بــا تعابیــری مانند
ســپرد ههای تعاونــی،
وامخواه یا چرخشی نیز
یاد میشــود ،نسل جدید
فعالیتهای قرضالحسنه
درکشورمحسوبمیشود
کــه میتوانــد در کنــار
مدلهای سنتی و نسل اول
قرضالحسنه ،دسترسی
گروههای پایین و متوسط
درآمدی بــه تأمین مالی
را بهبود بخشــد .پرسش
اصلی این تحقیق آن است
کــه مدلهــای عملیاتی
ســپردههای امتیازی در
چارچوب ضوابط شرعی
در حوزه قرضالحســنه
کدام است؟ مقاله به روش
توصیفی و تحلیل محتوا،
به بررســی ایــن فرضیه
میپــردازد کــه ســپرده
امتیازی در چارچوب فقه
امامیه و قانــون عملیات
بانکی بــدون ربــا قابلیت
استفاده دارد.

ســپرده قرضالحسنه دریافت میکند و از سوی دیگر آن را به گروه دیگری از مشتریان
قرضالحسنه پرداخت میکند .در اینجا نهاد مالی با انباشت سپردههای ق رضالحسنه خرد
گروهی از مشتریان ،از این منابع برای پرداخت تسهیالت قرضالحسنه به گروهی دیگر
استفاده میکند .در واقع ،نهاد مالی برای مشتریان و متناسب با مدت و مبلغ سپردهگذاری
و امتیاز دریافت وام ،نظام قرضالحسنه را در نظر میگیرد و از این طریق فرصت متقابل
مشارکت در قرضالحسنه را برای آنها فراهم میکند .در این چارچوب مشتری میتواند
از یک ســو با سپردهگذاری منابع خرد به صورت تدریجی ،امکان پرداخت به افراد دیگر
را فراهم کند و در ســنت قرضالحسنه مشارکت کند و از سوی دیگر به صورت نسبی
مطمئن باشد که در آینده و زمانی که نیاز پیدا کرد ،میتواند از امتیاز قرضالحسنه نهاد
مالی برخوردار شود.
نهاد مالی به لحاظ حقوقی ،منابع مشــتریان را بر اساس قرارداد قرض از آنها دریافت
میکند اما در متن قرارداد هیچ نوع تعهد یا شرطی ،صریح یا ضمنی و مبنی بر پرداخت
قرضالحسنه متقابل ذکر نمیشود .با این حال ،در عمل رویه بانک آن است که به عنوان
امتیاز و برای تقدیر و تشکر و به سپردهگذاران ،قرضالحسنه پرداخت کند .در واقع ،نهاد مالی
صرفاً تعهد اخالقی داخلی مبنی بر عمل به رویههای رایج برای پرداخت امتیاز قرضالحسنه
دارد و هیچ نوع تعهد قراردادی (حقوقی) ،نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی ،نسبت
به سپردهگذاران وجود ندارد .بر این اساس اگر مؤسسه پس از سپردهگذاری مشتری به هر
دلیل از پرداخت تسهیالت قرضالحسنه ناتوان شود یا اینکه میزان آن از مقداری که معموالً
پرداخت میشود کمتر باشد ،مشتری حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
در این مدل ،نهاد مالی میتواند به اندازه هزینههای متعارفی که برای مدیریت الگوی
سپردههای امتیازی صرف میکند ،از مشتریان کارمزد دریافت کند که این کارمزد میتواند
شامل هزینه اجاره ساختمان ،دستمزد کارکنان و غیره باشد؛ در واقع ،کارمزد باید صرفاً به
اندازه هزینههای مرتبط و مزد کار تعیین شود.
الگوی دیگری که با استفاده از آن میتوان به ارائه سپردههای امتیازی در چارچوب شرعی
اقدام کرد ،الگوی وکالتمحور است .در این مدل ،نهاد مالی میتواند صندوق قرضالحسنه،
بانک یا مؤسسه اعتباری باشد که بر اساس عقد وکالت نسبت به دریافت سپرده از مشتریان
اقدام میکند و متناسب با مدت و مبلغ سپردهگذاری برای آنها امتیاز دریافت قرضالحسنه
در نظــر میگیرد؛ در واقع ،در این الگو مجموعهای از افــراد بانک را وکیل خود در انجام
فعالیتهای قرضالحسنه و پرداخت قرضالحسنه متناسب با امتیازهای دادهشده میکنند.
در اینجا نهاد مالی در هر بازه زمانی با جمعآوری منابع خرد از چندین هزار یا میلیون نفر
و مانند الف ،ب و ،...برای پرداخت تسهیالت قرضالحسنه به دهها یا صدها نفر دیگر و مانند
ص ،ض و ...استفاده میکند.
در این چارچوب ،مشتری از یک سو میتواند با وکیل کردن بانک از طریق سپردهگذاری،
در امر خیری به نام قرضالحسنه همکاری کند و به افراد نیازمند در زمان حال قرضالحسنه
دهد و از سوی دیگر با کسب امتیاز دریافت قرضالحسنه ،زمینه تأمین مالی خود را نیز در
آینده فراهم میکند.

دستاورد تحقیق :تفاوت مدلهای قرضمحور و وکالتمحور
سپردههای امتیازی ،یکی از نیازهای مالی واقعی نظام مالی کشور است زیرا بانکها
و مؤسســات اعتباری به دالیل مختلف توانایی ارائه خدمات مالی کافی به گروههای
پایین و متوســط درآمدی را ندارند و به همین دلیل ،نیاز به سپردههای امتیازی به
عنوان نسل جدید فعالیتهای قرضالحسنه کام ً
ال محسوس است .مسلماً اگر شبکه
بانکی و مالی رسمی و مجاز نتواند به این نیاز به شیوه صحیح پاسخ دهد ،فعالیتهای
غیررســمی که معموالً خارج از چارچوبهای فقهی و حقوقی انجام میشود ،رشد
خواهد کرد .یافتههای مدل تحقیق نشان میدهد که میتوان با استفاده از ظرفیت
روایات و منابع فقهی دو مدل عملیاتی برای اجرای سپردههای امتیازی ارائه کرد .هر
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دو مدل از منظر فقه مدل «وکالتمحور» و «قرضمحور» امامیه تأیید میشــوند و
امکان استفاده از آنها در نظام مالی کشور وجود دارد .با این حال ،الگوهای مذکور از
دو جهت با یکدیگر تفاوت دارند :اوالً امتیازهای تخصیصیافته به مشتریان در مدل
قرضمحور برای نهاد مالی تعهدآور نیست و برای مشتری حق قانونی و شرعی ایجاد
نمیکند؛ اما در مدل وکالتمحور امتیازهای دادهشده برای نهاد مالی تعهدآور است و
برای مشتریان نیز حق ایجاد میکند .ثانیاً در مدل قرضمحور کارمزد باید حداکثر به
اندازه مزد کار (هزینهها) تعیین شود اما در مدل وکالتمحور نهاد مالی میتواند تحت
اشراف نهاد ناظر (بانک مرکزی) آن را کمتر یا بیشتر از هزینهها تعیین کند.

بهوضوح میتوان اذعان کرد که در شرایط فعلی سکوهای دریایی از جمله سکوی فاز  13پارس جنوبی که انرژی موردنیازشان بهوسیله سوختهای فسیلی تامین
میشود ،ساالنه هزینه هنگفتی باید بابت آلودگی محیطزیست پرداخت کنند ،در حالی که بهرهگیری از انرژی خورشیدی خطراتی چون آلودگی محیطزیست ،به خطر
افتادن سالمتی کارکنان و تهدید حیات آبزیان را به همراه ندارد.

استفاده از انرژی خورشیدی روی سکوی گازی

هزینه انرژی تجدیدپذیر حتی در مجاورت سوختهای فسیلی کامال مقرونبهصرفه است
پژوهش :ارزیابی مالی استفاده از برق خورشیدی ،مطالعه
موردی فاز  13میدان گازی پارس جنوبی
پژوهشگران:
افسانه دهقانی ،ابراهیم حیدری و رضا روشن

میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین منبع گازی جهان است که
روی خط مرزی مشترک کشورهای ایران و قطر در خلیج فارس واقع
شــده اســت و یکی از اصلیترین منابع انرژی کشور به شمار میرود.
هماکنون برنامهریزیهای دقیقی برای تولید  790میلیون متر مکعب
گاز در روز ،با توســعه  24فاز در این میدان انجام گرفته است .فاز 13
میــدان گازی پارس جنوبی به عنوان یکی از این  24فاز ،موضوع این
تحقیق است .این فاز در  270کیلومتری بندر بوشهر در خلیج فارس
واقع شــده و ظرفیت آن دو میلیارد متر مکعب گاز در روز است که از
سال  1389شروع شده.
انرژی موردنیاز این سکو در بخش مسکونی ،اداری ،ایمنی ،روشنایی
و تاسیســاتی از طریق برق تولیدی ژنراتورها تامین میشــود .در این
مطالعه تالش شده است هزینههای تامین انرژی سکوی فاز  13پارس
جنوبی برای بخشهای ضروری آن ســکو محاسبه شود و در قالب دو
گزینه ،یکی سیستم فتوولتائیک و دیگری نیروگاه فسیلی ،با طول عمر
 30سال برای هریک ارزیابی شود .ارزیابی مالی تامین انرژی ضروری
این سکو به روش چرخه عمر بررسی و ارزیابی شده است.
از مهمتریــن دالیلی کــه این تحقیق را به بررســی ارزیابی مالی
بهرهگیری از سیســتم فتوولتائیک به جای نیروگاه دیزلی سوق داده،

انرژی خورشیدی یکی از منابع مهم انرژیهای تجدیدپذیر است .بهرهگیری از این انرژی ،اثرات
مخرب زیســتمحیطی را به همراه ندارد و از دیرباز به روشهای گوناگون مورد استفاده بشری
قرار گرفته است .میزان انرژیای که این منبع در مدتزمان یک ساعت به زمین ارزانی میکند،
تامینکننده تمامی انرژی موردنیاز بشر در طول یک سال است .بدون تردید یکی از مهمترین
فعالیتهای کشورهای پیشرفته در کاهش مصرف انرژیهای فسیلی ،گسترش تکنولوژیهایی
اســت که برای بهرهبرداری از منابع انرژیهای تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی استفاده
میشــوند .اگرچه بهرهمندی از انرژی خورشــیدی مزایای زیادی دارد ولی هزینههای باالی
سرمایهگذاری اولیه موجب شده است تا در بسیاری موارد قابلرقابت با انرژیهای فسیلی نباشد.
افسانه دهقانی ،ابراهیم حیدری و رضا روشن در مقالهای تحت عنوان «ارزیابی مالی استفاده از
برق خورشیدی ،مطالعه موردی فاز  13میدان گازی پارس جنوبی» که در آخرین شماره فصلنامه
«تحقیقات اقتصادی» دانشگاه تهران منتشر کردهاند ،میزان هزینه استفاده از انرژی خورشیدی را
روی یکی از سکوهای گازی پارس جنوبی محاسبه و آن را با هزینه انرژی فسیلی مقایسه کردهاند.

میتوان به عواملی چون مصرف باالی انرژی در صنایع کشور ،باال بودن
هزینه تامین انرژی ســکوهای دریایی به دلیل دور از دسترس بودن
آنها از شــبکه برق سراسری ،احتمال قطعی برق در سکوها به دلیل
نقصهای فنی احتمالی در دیزل ژنراتورها ،اثرات منفی ناشی از آلودگی
محیطزیست ،به خطر افتادن حیات آبزیان ،ایجاد گازهای گلخانهای و
تاخیر در سوخترسانی به دیزل ژنراتورها به دلیل شرایط نامساعد جوی
در دریا اشــاره کرد که همگی سبب به وجود آمدن پارهای مشکالت
احتمالی برای کارکنان و سیستمهای اضطراری و ایمنی میشود.
در محاسبه هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق خورشیدی ،عواملی
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میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین منبع گازی جهان است که روی خط مرزی مشترک کشورهای ایران و قطر در خلیج فارس واقع شده است و یکی
از اصلیترین منابع انرژی کشور به شمار میرود .هماکنون برنامهریزیهای دقیقی برای تولید  790میلیون مترمکعب گاز در روز ،با توسعه  24فاز در
این میدان انجام گرفته است.

ژورنال

بر اساس موقعیت
جغرافیاییمیدان
گازی پارس
جنوبیوهمچنین
طبق اطالعات
وبسایت جهانی
سنجش آبوهوای
جغرافیایی و
سازمان فضایی
و هوانوردی ملی
آمریکا (ناسا)،
تعداد ساعات
آفتابی در این
منطقه در  22ژوئن
دارای  11ساعت
تابش و در 22
دسامبر دارای 7
ساعت تابش است
و شدت تابش نور
خورشید در این
منطقه برابر5.5
کیلووات ساعت بر
مترمربع است .این
ارقام نشاندهنده
توان باالی منطقه
برای استفاده
از سلولهای
خورشیدی است

از قبیل میزان تابش نور خورشــید ،کارایی مدولها و نرخ بهره ،تاثیر
بســزایی بر هزینه تولید برق ،توسط نیروگاه خورشیدی دارند .میزان
تابش نور خورشید در منطقه مورد بررسی مشخص میکند که تا چه
اندازه امکان تولید برق خورشیدی وجود دارد .با توجه به اینکه تابش
نور خورشــید در محل نصب ســکوی فاز  13پارس جنوبی برابر 5.5
کیلووات ســاعت بر متر مربع است ،این منطقه دارای پتانسیل خوبی
برای استفاده از سلولهای خورشیدی است .در طراحی سیستمهای
خورشــیدی در مناطق گرمسیر ،باید به تغییرات گرمایی نگاهی ویژه
داشت .قرارگرفتن طوالنیمدت در معرض حرارت محیط ممکن است
ســبب تضعیف تدریجی توان خروجی تجهیزات سیستم خورشیدی
و کاهش راندمان پنلها شود .دمای سلولهای خورشیدی از عواملی
چون میزان تشعشــعات نور خورشید ،رطوبت و مشخصات پنلهای
خورشیدی تاثیر میپذیرد .در طراحی سامانه خورشیدی ،ضریب دمای
سلول در محاسبه جبرانسازی دما در تشعشعات خورشیدی و همچنین
دماهای محیطی استفاده میشود .راندمان تبدیل انرژی در سلولهای
خورشیدی به چند عامل از جمله شرایط جوی ،دمای محیط ،آلودگی
هوا و اندازه طیف تشعشعات اشعه خورشید بستگی دارد .برای رسیدن
به باالترین راندمان ،نیازمند بهکارگیری مواد گرانبهایی در سلولهای
پیوندی پنلها هستیم .در این پژوهش ،با در نظر گرفتن رطوبت باال
و احتمــال گرد و غبار و آلودگی هوا در منطقه پارس جنوبی ،عالوه بر
گزینش سلولهایی از نوع آمورف و میکرومورف سیلیکون در محاسبات
فنی نیز کاهش  30درصدی راندمان در سلولهای خورشیدی در نظر
گرفته شده است.
برای برآورد میانگین مصرف انرژی ضروری ســکوی فاز  13پارس
جنوبی ،میزان بار مصرفی سکوی موردنظر با میانگین بار مصرفی 12
ساعت در روز 55 ،کیلووات ساعت برآورد شده است .بر اساس موقعیت
جغرافیایی میــدان گازی پارس جنوبــی و همچنین طبق اطالعات
وبسایت جهانی ســنجش آبوهوای جغرافیایی و سازمان فضایی و
هوانوردی ملی آمریکا (ناســا) ،تعداد ساعات آفتابی در این منطقه در
 22ژوئن (بهترین روز تابشی) دارای  11ساعت تابش و در  22دسامبر
(بدترین روز تابشــی) دارای  7ســاعت تابش است و شدت تابش نور
خورشــید در این منطقه برابر  5.5کیلووات ساعت بر مترمربع است.
این ارقام نشــاندهنده توان باالی منطقه برای استفاده از سلولهای
خورشیدی است.
بعد از محاسبه هزینههای تولید برق خورشیدی موردنیاز سکوی 13
پارس جنوبی و نیز محاسبه برق با ژنراتور فسیلی (دو سناریوی استفاده
از گازوئیل یارانهای و غیر یارانهای) به روش هزینه چرخه عمر در نرخ
تنزیل  0.048با طول عمر  30سال و ضریب تابشی نور خورشید برابر
 5.5کیلووات ساعت در هر مترمربع ،جمعبندی انجام شد .با توجه به

یکسان بودن منافع و جریان درآمدی
مسئله
هــدف از ایــن پژوهش در تمامی گزینهها و اجتنابناپذیری
بررسی مالی استفاده از تامین بــرق برای ســکوها ،در این
نیروگاه خورشــیدی در پژوهش نیازی به محاسبه و مقایسه
سکویگازیفاز 13پارس درآمدها نبوده و تنها به ارزیابی مالی و
جنوبی به جای نیروگاه مقایسه هزینهها پرداخته شده است.
فســیلی بــرای تامیــن با مقایسه هزینههای دو الگوی اول
انرژی ضروری این سکو و دوم در طول عمر مفید سکوهای
است .ســؤال اینجاست دریایی و سلولهای خورشیدی برابر
که آیا بهصرفه اســت که  30سال ،میتوان به این نتیجه رسید
از نیروی خورشیدی در که اگرچه هزینه ثابــت اولیه برای
اینجــا اســتفاده کرد یا راهاندازی نیروگاه خورشیدی تقریبا
اینکه باید از همان انرژی  1.54برابر هزینه سرمایهگذاری اولیه
فسیلی در دسترس بهره نیروگاه فســیلی است اما هزینه هر
کیلووات ساعت تولید برق ضروری
برد
این سکو با استفاده از سوخت فسیلی
با احتســاب قیمت واقعی گازوئیل
تقریبا  1.7برابر و با قیمت یارانهای گازوئیل تقریبا  1.5برابر هزینه هر
کیلووات ساعت تولید انرژی بهوسیله نیروگاه خورشیدی است .به عبارت
دیگر ،میتوان بیان کرد که گرچه هزینههای سرمایهگذاری اولیه نیروگاه
خورشیدی باال است ولی به دلیل نبود نیاز به پرداخت هزینههای جاری
در طول دوره زمانی  30ســال ،هزینه تولید هر کیلووات ساعت انرژی
خورشیدی نسبت به نیروگاه فسیلی کمتر است.
با مقایســه دو الگوی اول و دوم و بررســی هزینههــای آلودگی
محیطزیست ناشی از مصرف ســوخت فسیلی سکوی فاز  13پارس
جنوبی ،نتیجه میشود که هزینههای تخریب محیطزیست برابر 15
درصد هزینههای عملیاتی است .از آنجا که هزینههای سالیانه عملیاتی
برای سناریوی اول با احتساب قیمت واقعی گازوئیل برابر  8.85میلیارد
ریال و برای سناریوی دوم با احتســاب قیمت یارانهای گازوئیل برابر
 7.9میلیارد ریال است ،بنابراین هزینه ساالنه تخریب محیطزیست با
احتساب قیمت واقعی گازوئیل به طور تقریبی معادل  1.3میلیارد ریال
و با احتساب قیمت یارانهای گازوئیل معادل  1.2میلیارد ریال محاسبه
یشود.
م 
بهوضوح میتوان اذعان کرد که در شرایط فعلی سکوهای دریایی
از جمله سکوی فاز  13پارس جنوبی که انرژی موردنیازشان بهوسیله
سوختهای فسیلی تامین میشود ،ساالنه هزینه هنگفتی باید بابت
آلودگی محیطزیست پرداخت کنند ،در حالی که بهرهگیری از انرژی
خورشــیدی خطراتی چون آلودگی محیطزیســت ،به خطر افتادن
سالمتی کارکنان و تهدید حیات آبزیان را به همراه ندارد.

دستاورد تحقیق :استفاده از برق دیزلی توجیه اقتصادی ندارد
این پژوهش از روش تحلیل هزینه چرخه عمر ،هزینه تولید هر کیلووات ساعت
انرژی در سیســتم فتوولتائیک و نیروگاه فســیلی (در دو ســناریو) استفاده کرده
اســت .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که هزینه هر کیلووات ساعت تولید انرژی
بهدستآمده توسط نیروگاه خورشیدی برابر  26هزار ریال و هزینه هر کیلووات ساعت
تولید انرژی توسط نیروگاه فسیلی در سناریوی اول با احتساب قیمت گازوئیل برابر
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 45هزار ریال و در سناریوی دوم با احتساب قیمت گازوئیل برابر  41هزار ریال است.
با مقایسه گزینهها ،نشــان داده میشود که بهکارگیری نیروگاه فسیلی با توجه به
هزینههای باالی ناشی از مصرف باالی سوخت ،نیاز به کارگر تماموقت ،ایاب و ذهاب
شناوری و آلودگی زیستمحیطی در هر دو سناریو توجیه اقتصادی ندارد و گزینه
نیروگاه خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی از اولویت باالتری برخوردار است.

در بخش کالبدی نیز اگرچه تغییرات در مقیاس شهرستان چشمگیر نبوده اما میتوان به افزایش تغییر کاربری زمین ،افزایش میزان
ساختوساز و از بین بردن منابع و زمینهای کشاورزی و باغات ،احداث سد ،از بین رفتن روستاهای تحت تأثیر ،از بین رفتن آثار
باستانی و فرهنگی و رشد فیزیکی شهر ایذه اشاره کرد.

اثر سدسازی بر توسعه پایدار منطقهای
مطالعه موردی سد کارون  3و آثار آن در ناپایداری منطقه خوزستان
نام پژوهش :بررسی آثار پروژههای ملی سدسازی بر
توسعه پایدار منطقهای ،مطالعه موردی :سد کارون ،3
شهرستان ایذه ،خوزستان
پژوهشگران :علیرضا محمدی ،طوبی چهارتنگی

تا آغاز قرن  21بیش از  45هزار سد بزرگ در کشورهای مختلف
از جمله چین ،آمریکا ،هند ،اسپانیا و ژاپن که حدود  80درصد از
ســدهای بزرگ جهان در آنها قرار دارند ،احداث شــده است .در
ایران ،ساخت سدها از دهه  1330آغاز شد و طی دهههای ،1340
 1350و دهه  1370روند شــتابانی به خود گرفت .تعداد سدهای
ساختهشده در ایران از  27سد در سال  1356به بیش از  1330سد
در سال  1395رسیده است که آثار منفی و مثبت آنها بر توسعه
مناطق اجتنابناپذیر بوده است.
دشت خوزســتان از جمله مناطقی در ایران است که از همان
آغاز برای سدســازی مورد توجه قرار گرفته اســت .خوزستان با
داشتن توانایی باالی اقتصادی برای توسعه در سطح ملی ،در اغلب
برنامههای عمرانی کشور برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی
از جمله سدسازی در مقیاس ملی مورد توجه قرار گرفته است .در
مجموع تعداد  24سد در حوضه آبریز کارون بزرگ (خوزستان) به
بهرهبرداری رسیده که ســد کارون  ،3در شهرستان ایذه با حجم
مخزن  2.8میلیارد متر مکعب از آن جمله است .اما مسئله این است
که اجرای سدهای ملی مانند کارون  ،3در کنار آثار مثبت ممکن
است با آثار منفی و بلندمدت همراه باشد که پایداری توسعه مناطق
را به خطر اندازد .از آن جمله میتوان به مســئله آلودگی آب ،هوا،
خاک و منابع کشاورزی و نیز از بین رفتن چشماندازهای محیطی
و به خطر افتادن حیات جانوری و انسانی اشاره کرد .با توجه به این
مسئله و در راستای برنامهریزی فضایی و آمایشی ،بررسی علمی آثار
سدسازی ملی بر توسعه نواحی امری ضروری است.
این پژوهش در ســال  1395انجام شــده و از نظر روش از نوع
توصیفی و تحلیلی ،از نظر تبیین روابط از نوع پژوهشهای اکتشافی
و از نظر هدف از پژوهشهای بنیادی است .روش گردآوری دادهها
از نوع پیمایشی (پرسشنامه) اســت .جامعه آماری این پژوهش
شامل متخصصان ،کارشناسان و افراد آگاه در حوزه توسعه منطقهای
شهرستان ایذه بوده که به دلیل مقیاس ملی سد کارون  ،3خود نیز
به عنوان ســاکنان شهرستان ،تحت تأثیر قرار گرفته یا در جریان
آثار آن بودهاند.
برای تکمیل پرســشنامهها از روش نمونهگیری در دسترس
استفاده شد .بعد از تکمیل و خارجکردن پرسشنامههای ناقص از
فرآیند تحلیل ،تعداد  375نمونه مبنای تحلیل قرار گرفتند .برای
ســنجش آثار احداث سد کارون  3در مقیاس منطقه (شهرستان
ایذه) از چهار مؤلفه محیطزیستی ،اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی

اجرای پروژههای بزرگ سدســازی میتواند بر توسعه مناطق جغرافیایی ،آثار عمیقی بگذارد
که الزام ًا مثبت نیســتند .از این رو ،توجه به این مســئله برای کاهــش آثار منفی پروژههای
بزرگ سدســازی و در نظر گرفتن آنها در ارزیابی فایدهها و هزینهها ،برای سیاستگذاری و
برنامهری زیهای بخش آب ضروری است .علیرضا محمدی و طوبی چهارتنگی در مقالهای تحت
عنوان «بررســی آثار پروژههای ملی سدسازی بر توسعه پایدار منطقهای ،مطالعه موردی :سد
کارون  ،3شهرستان ایذه ،خوزستان» در نشریه «آب و توسعه پایدار» دانشگاه فردوسی مشهد،
به بررســی تاثیرات سدسازی بر توسعه ملی پرداختهاند .هدف این پژوهش ،سنجش آثار سد
کارون  ،3بر محیط زیست ،جامعه ،اقتصاد و کالبد شهرستان ایذه بوده است.

و کالبدی و حدود  60شاخص در قالب پرسشنامهای با سؤالهای
پنجگزینهای استفاده شده است .از آنجایی که توسعه پایدار دارای
سه اصل اساسی یعنی پایداری محیطزیستی ،اقتصادی و اجتماعی
است ،اغلب شاخصهای انتخابشده بهنحوی در راستای سنجش
میزان پایداری منطقه انتخاب شدهاند .اگرچه در اصول سهگانه به
پایداری کالبدی اشاره نشده است و شاخصهای کالبدی در دسته
محیطزیستی قابلبررسیاند اما در این پژوهش برای بررسی جزئی،
شاخصهای کالبدی در مؤلفه کالبدی قرار گرفته و به عنوان یک
دسته جداگانه بررسی شده است.
نتایج آمار توصیفی مربوط به گویههای محیطزیســتی نشان
میدهد که از میان گویهها بنا به نظر پاســخگویان ،سدسازی در
اغلب شاخصهای محیطزیســتی دارای مقدار متوسط است که
نشانگر تأثیر کم بر آن زیرشــاخصها است .این تأثیر بر افزایش
رطوبت هوا و گرما در منطقه ،از بینرفتن پوشــش گیاهی نواحی
پاییندست ســد ،و از بینرفتن حیات جانوری ،شدیدتر و دارای
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سدسازي در حوزه اجتماعی ،بر افزایش تحرکات جمعیتی ،مهاجرت روستا شهری ،افزایش مهاجرت
خارجی به درون شهرستان ،به وجود آمدن سکونتگاههای غیررسمی و افزایش آسیبهای اجتماعی
آثار زیادی گذاشته است.

ژورنال

تا آغاز قرن
 21بیش از 45
هزار سد بزرگ
در کشورهای
مختلفازجمله
چین ،آمریکا،
هند ،اسپانیا و
ژاپن که حدود 80
درصد از سدهای
بزرگ جهان در
آنها قرار دارند،
احداث شده است.
در ایران ،ساخت
سدها از دهه
 1330آغاز شد
و طی دهههای
 1350 ،1340و
دهه  1370روند
شتابانی به خود
گرفت

میانگین بیشتر از مقدار متوســط بوده است .در عوض ،سهم آثار
مثبت سدسازی از قبیل مهار سیل و کاهش سیلخیزی منطقه
ناچیز است.
احداث سد کارون  3بر مؤلفه اجتماعی تأثیر قوی گذاشته است.
نتایج آمار توصیفی نیز نشــان میدهند که از میان  9گویه ،تأثیر
احداث سد کارون  3بر  5زیرشاخص افزایش ایمنی در شهرستان،
افزایش امنیت در شهرستان ،افزایش آسیبهای اجتماعی ،افزایش
سطح عمومی بهداشــت و افزایش سطح سواد میانگین کمتر از
مقدار متوسط دارد که نشانگر تأثیر کم بر آن زیرشاخصها است.
از ســوی دیگر ،این تأثیر بر زیرشــاخصهای تغییرات جمعیتی،
مهاجرت و شــکلگیری سکونتگاههای غیررسمی شدیدتر بوده
است .یافتههای این تحقیق نشان میدهند که سد کارون  3از نظر
محیطزیستی موجب راکدشدن آب رودخانه در پشت سد و ایجاد
دریاچهای به طــول  60کیلومتر ،عامل آلودگی آب و پایینآمدن
کیفیت آب ،خطرات بهداشتی و ایجاد بیماری در منطقه ،تبخیر
آب و هدررفتن آن ،باالرفتن رطوبت هوا و گرمشدن هوا ،به وجود
آمدن زمینلرزه و از بین رفتن پوشش گیاهی و جنگلی شده است.
یک ارتباط خطی مســتقیم بین مؤلفه محیطزیست و احداث
سد کارون  3دیده میشود .با توجه به معناداری آزمونهای علمی،
احداث سد کارون  3بر مؤلفه اقتصاد تأثیر قوی گذاشته است .از میان
 19گویه از مؤلفه اقتصادی ،احداث سد کارون  3بهترتیب بیشترین
و کمترین تأثیر را بر افزایش قیمت اجاره مســکن و ایجاد آبیاری
داشته است .زیرشــاخصهای افزایش قیمت امالک ،از بینرفتن
زمینهای کشــاورزی و افزایش هزینه خانوارها تأثیر بیشتری از
احداث سد کارون  3پذیرفتهاند 7 .زیرشاخص افزایش حجم تولید
محصوالت کشاورزی ،افزایش اشتغال در شهرستان ،کاهش بیکاری
در شهرســتان ،افزایش ماهیگیری ،افزایش درآمد ساالنه خانوار،
افزایش سرمایهگذاری در شهرستان ،و افزایش دسترسی به نیروی
برق تأثیر کمتری از احداث سد کارون  3پذیرفتهاند.
احداث سد کارون  3بر مؤلفه کالبد تأثیر معنیداری نگذاشته
است .به عبارت بهتر ،در سطح اطمینان باال ،میتوان گفت احداث
طرح ملی ســد کارون  3بر ساختار کالبدی تأثیر چندانی نداشته
اســت یا آثار آن در حال حاضر هویدا نیســتند .ایــن آثار عمدتاً
چشمگیر نبوده یا محدود به پیرامون سد بوده است.
از نظر محیطزیســتی باید گفت که با توجه به راکدشدن آب

رودخانهوامکانپایینآمدنکیفیت
مسئله
مــا همچنان شــاهد آب و به وجــود آمدن بیماری در
احداث سدهای بزرگ منطقه ،برنامهریزی برای جلوگیری
و متوالــی در حوضه از آلودگــی آب و نیــز جلوگیری
رودخانهکارونهستیم از ایجاد بیمــاری در منطقه باید
کــه بــرای جلوگیری حتما صورت گیرد تا آثار مخرب
آنهــا بهتر اســت از سدسازی کاهش یابد .با توجه به
روشهــای جایگزین از بین رفتن جنگلها و مراتع پس
بــرای اســتفاده از از آبگیری سد ،برنامهریزی و اقدام
پتانسیلهایرودخانه در زمینه احیای جنگلها و مراتع
کارون اســتفاده شود و جلوگیری از تخریب بیشتر آنها
تا بیشتر از این شاهد و کنترل تغییرات چشماندازهای
بــر هــم زدن پایداری طبیعی در راســتای توسعه پایدار
و آمایش سرزمین در منطقه باید
منطقهاینباشیم.
صورت گیــرد .از لحاظ اجتماعی،
باید ســاماندهی و توانمندسازی
مهاجرانی که به دنبال احداث سد کارون  ،3به شهر ایذه مهاجرت
کردهاند و جلوگیری از ایجاد سکونتگاههای غیررسمی و آسیبهای
اجتماعی بهوجودآمده ،انجام شود.
از جنبه اقتصادی ،با توجه به اینکه شــغل ســاکنان متأثر از
سدسازی و مهاجران اکثرا ً کشاورزی و دامداری بوده و ذخیره آب
در پشت مخزن سد قطع منابع آب و درآمد و در نتیجه نارضایتی
آنها را در پی داشته است ،حل این مشکل ضروری و از نظر انسانی،
قانونی و شــرعی بر متولیان امر الزامی اســت .از نظر کالبدی هم
احیای جادهها و راههای ارتباطی و رســیدگی به زیرساختهای
منطقه توصیه میشود تا از مهاجرت و واردآمدن آسیبهای بیشتر
به مردم منطقه کاسته شود .آثار باستانی و فرهنگی قبل از احداث
ســد باید بهصورت کامل شناسایی میشدند و از به زیر آب رفتن
آنها جلوگیری میشد .در حال حاضر الزم است به منظور کاهش
آسیبها ،از آثار باستانی باقیمانده محافظت شود.
با همه این عواقب و با توجه به پیامدهای ســدهای بزرگ ،ما
همچنان شاهد احداث سدهای بزرگ و متوالی در حوضه رودخانه
کارون هســتیم که برای جلوگیری آنها بهتر است از روشهای
جایگزین برای استفاده از پتانسیلهای رودخانه کارون استفاده شود
تا بیشتر از این شاهد بر هم زدن پایداری منطقهای نباشیم.

دستاورد تحقیق :خطر ناپایداری منطقهای سدسازی
آثــار احداث ســد کارون  3که از طرحهای عمرانی ملی اســت ،بر چهار حوزه
محیطزیست ،جامعه ،اقتصاد و کالبد شهرستان ایذه از منظر متأثرشوندگان نشان
میدهد که در حوزه محیطزیستی تحلیلها حاکی از راکدشدن آب رودخانه ،آلودگی
آب ،پایینآمدن کیفیت آب ،خطرات بهداشتی و ایجاد بیماری ،تبخیر آب و هدررفتن
آن ،باالرفتن رطوبت هوا در نتیجه گرمشــدن هوا ،به وجود آمدن زمینلرزه ،از بین
رفتن پوشش گیاهی منطقه و حوزههای جنگلی بوده که از مهمترین آثار سدسازی به
شمار میروند .در بخش اقتصادی ،سدسازی بر افزایش قیمت اجاره مسکن و امالک،
از بین رفتن زمینهای کشاورزی و منابع تغذیه ،افزایش هزینه خانوار ،از دست دادن
مالکیت زمین بیشترین تأثیر را گذاشته است .در حوزه اجتماعی ،بر افزایش تحرکات
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جمعیتی ،مهاجرت روستا شهری ،افزایش مهاجرت خارجی به درون شهرستان ،به
وجود آمدن ســکونتگاههای غیررسمی و افزایش آسیبهای اجتماعی آثار زیادی
گذاشته است .در بخش کالبدی نیز اگرچه تغییرات در مقیاس شهرستان چشمگیر
نبوده اما میتوان به افزایش تغییر کاربری زمین ،افزایش میزان ساختوساز و از بین
بردن منابع و زمینهای کشاورزی و باغات ،احداث سد ،از بین رفتن روستاهای تحت
تأثیر ،از بین رفتن آثار باســتانی و فرهنگی و رشد فیزیکی شهر ایذه اشاره کرد .در
مجموع ،فعالیتهای سدســازی بر تغییر چشماندازهای محیطی آثار سوء گذاشته
اســت .سد کارون  3اگرچه در تأمین برق ملی بسیار مهم بوده است اما در مقیاس
منطقهای ناپایداری را در سطح منطقه به دنبال آورده است.

کتابخانه
کتاب ،ستون تمدن
ژانرنویسی چیست؟

ژانرنویسی فنیترین و عالیترین شکل داستانگویی است .محمدحسن شهسواری در اینباره گفته است :تاریخ ادبیات ما در حوزه رمان با «تهران مخوف» با رویکردی مردمی
شروع شد و در حوزه رمانهای به اصطالح ادبی یا فرهیخته و روشنفکری با «بوف کور» .این دو گونه و خوانندگانش هرچه در تاریخ جلوتر آمدیم از هم دورتر شدند .البته
پروانه شفاعی
تالشهایی شد که این دو به هم نزدیک شوند یعنی رمانهایی آفریده شود که هم حاوی حرفی برای گفتن در مضمون باشند و هم در فرم ،ساده انگاشته نشوند و به اصطالح،
خبرنگار
تکنیکی هم باشند .ایشان در اینباره گفته است فکر ميکنم ژانرنویسی ميتواند تعادلی در مخاطب ادبیات ایرانی پدید بیاورد که با کارهایی روبهرو شود که هم دارای مضامین
درخور باشد و هم به لحاظ جذابیت او را دنبال خود بکشاند .هدف از ژانرنویسی این است که در این مجموعه به سراغ احیای ژانرهای فراموششده مانند ترسناک ،علمی تخیلی ،فانتزی ،جنایی و تریلر در ادبیات
ایران برویم .اینها نه اینکه اص ًال نبودهاند اما کمتر در ایران کار شدهاند .ژانرنویس اگر نتواند آن سوال مهم مورگان فورستر را درباره نوشتن قصه با عبارت «بعدش چه؟» هر لحظه در داستان زنده نگه دارد ،باید
غزل خداحافظی را بخواند .ولی جدای از این به خاطر اقتضائات ،باید مضامین هر ژانر را نیز کاوید .مث ًال در رمان پلیسی باید درباره مفهوم عدالت درست و دقیق حرف زد و یا مث ًال در یک رمان تریلر یا گوتیک
باید درباره عامل ترس و گناه ،دقیق و درست صحبت کرد و یا در فانتزی باید درباره گذشته تفکر کرد و پاسخ داد چگونه اکنون ما نتیجه گذشته است و در ژانر علمی تخیلی درباره آینده بشر که نتیج ه اکنون
ماست .محمدحسن شهسواری به دنبال این است که این نقص در ادبیات را پر کند و این راهی است که ميتواند برخی از مشکالت را در ادبیات ما حل کند .بر همین اساس کارگاههایی را به سمت کارگاه ژانر
سوق داده است و دبیری این مجموعه را نیز پذیرفته است .امیدواریم در آینده نزدیک شاهد چاپ آثار زیبا و قوی در این حوزه ادبی باشیم .برای نمونه یکی از کتابهایی را که در حوزه ژانرنویسی نوشته شده و
مورد استقبال نیز قرار گرفته است ،این بار معرفی خواهیم کرد.
.

دید اقتصادی

پیتر شیف
مترجم :سهند حمزهای
انتشارات :آریانا قلم

JJداستانی جذاب برای آموختن اقتصاد
پیتر دیوید شیف یک تحلیلگر اقتصادی ،کارگزار بورس و نویسنده آمریکایی است و یک بار
کاندیدای سنا شده است .کتاب «دید اقتصادی» با یک داستان ساده سعی دارد تا مفاهیم پایهای
اقتصاد را به صورت مرحله به مرحله آموزش دهد .نویسنده این کار را آنقدر ظریف انجام داده است
که میتوان این کتاب را یک کتاب تاریخی نیز دانست .کتابی در مورد تاریخ شکلگیری اقتصاد در
ایاالت متحده! با خواندن این کتاب به راحتی مفاهیم اقتصادی را ميتوان دریافت .البته این کتاب
پس از آموزش این مفاهیم ایرادات موجود در سیستم اقتصادی فعلی جهان را نقد کرده است و
پس از آن دست به پیشگوییهایی در مورد آینده اقتصاد آمریکا زده است .اگر کسی كه چیزی از
اقتصاد نمیداند این کتاب را مطالعه کند ،داستان کارتونی جذابی خوانده است که تم اقتصادی و
کسب و کار دارد .همچنین اگر فردی که کمی اقتصاد میداند ،مشغول مطالعه این کتاب بشود،
داســتان بامزهای خوانده است که بعضی جاها آموختههای خواننده را به چالش ميکشد و بعضا
آنها را به سخره میگیرد .اما در کل برخی از اصول ابتدایی اقتصاد را با لطافت خاصی در ذهن
خواننده ميچیند و گویی دریچهای از روی دیگر این دانش را باز میکند .با اینکه هر دو گروه از
همراه شدن با داستان لذت ميبردند ولی حالوت اصلی این کتاب را کسانی ميچشند که نهتنها
با اختالفهای مکاتب فردی اقتصاد با جریان کینزین آشنا باشند بلکه از تاریخ اقتصادی ایاالت
متحده تا حدودی مطلع باشند .این گروه با تمام اسامی و حوادثی که در کتاب میآید ارتباط برقرار
ميكنند و بند بند کتاب ایشان را اسیر چالشهای ذهنی ميکند .این کتاب فوقالعاده موفق با
بهرهگیری از تصویرسازیهای جذاب ،شوخطبعی و داستانهای بهیادماندنی به شکلی ساده و قابل
فهم به توضیح موضوعات مربوط به اقتصاد و سیستمهای مالی میپردازد.

بی تابوت

الله زارع
انتشارات :ققنوس (هیال)

JJچمدان خوفناک
«بی تابوت» دومین اثر الله زارع در مجموعه رمان ژانر اســت .رمان اول او با نام «جمجمه
جوان» هم به معمای قتلي  ۱۰ســاله میپرداخت .رمان «بی تابوت» داستاني پلیسی است با
دو کارآگاه دایره دهم اداره آگاهی تهران .ماجرا از ایســتگاه راهآهن آغاز ميشود جایی که یک
چمدان مشکوک در سرویس بهداشتی آنجا پیدا میشود .هویت مقتول نامعلوم است و کشف
آن ناممکن .تنها سرنخ سروان روزبه افشار و همکارش همین بسته مشکوک است که آنها را به
سفری زیرپوستی در شهر تهران و حومه آن ميبرد .این رمان پیوندی برقرار میکند بین معمای
قتل مرموز و نوع نگاه جامعه ایرانی به آدمهای حاشیه این شهر .پیوندی نامرئی اما محکم که
گاه بنیان اخالقی جامعه را زیر سوال میبرد .این کتاب در مجموعه رمان ژانر نوشته شده است.
همانطور که پیشتر در مقدمه بیان شد ،رمان ژانر به دبیری محمدحسن شهسواری ،در پي
نوشتن و انتشار رمانهای متناسب با فرهنگ ایرانی (هرچند در برخی از وجوه تمایز چندانی
میان ما و مخاطب جهانی وجود ندارد) و احترام به احساس شعور و سلیقه فرهیخته نسل جدید
مخاطبان است .هیچ نویسندهای به اندازه رمان ژانر با شهرزاد همذاتپنداری نمیکند .نویسنده
در این ژانر مخاطب را بر سریر پادشاهی مينشاند و هدفی جز تسخیر تمام قلب و ذهن او ندارد.
همچون شهرزاد که اگر هر شب نمیتوانست پادشاه را پای نقل خود نگه دارد ،هستی خود را
از دست میداد .هدف مجموعه رمان ژانر نشر هیال احترام به احساس ،شعور و سلیقه فرهیخته
نسل جدید مخاطبان ایرانی است .شروع فضای این کتاب ،در ایام عید انتخاب شده است .زمانی
که شهر خلوتترین روزهایش را میگذراند و ایستگاه راهآهن از شلوغ ترین مکانهاست .آنجاست
که پلیس چمدانی را پیدا میکند که جنازه مثلهشده زنی در آن قرار دارد.
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کتابخانه

شرکت خالقیت

اد کتمول
مترجم :شورش بشیری
انتشارات :میلکان

JJخاطرات بنیانگذار پیکسار
اد کتمول بنیانگذار شــرکت پیکسار و مدیرعامل کنونی پیکســار و دیزنی در کتاب جذاب
و خواندنی «شــرکت خالقیت» از مسیر شــگفتانگیزی که طی کرده گفته است .از رسیدن به
رویاهایش ،از ساختن ذرهذره پیکسار و انقالبی که همراه با استیو جابز و جان لستر ایجاد کرده و البته
از کار کردن با استیو جابز .این کتاب راهنمای خالق بودن است .راهنمای کوتاه نیامدن در مسیر
رسیدن به رویاها .راهنمای شکست خوردن و دوباره برخاستن ،راهنمای ساختن محصوالتی بینقص
از مدیری که کتابش را با این جمله تمام کرده است« :عالی کردن محصول هدف است ».عمدهترین
مشکالت شرکتهای ایرانی نبود فرهنگ خالقیت در ردههای مختلف شرکت است .مدیران بدون
در نظر گرفتن منابع انسانی و بدون هماهنگ کردن ساختار و فرهنگ داخلی با اهداف شرکت و
تغییرات محیطی ،خواهان تحوالت اساسی در شرکت و دستیابی به اهداف هستند .امروزه در بیشتر
شــرکتها بخشی از استراتژی ماموریت و چشمانداز و ارزشهای شرکت ،اهداف شرکت ،تغییر و
تحول ،تعهد سازمانی ،مدیریت دانش ،برندینگ ،بازاریابی ،خدمات مشتریان و ...مطرح میشود اما
شاهد آن هستیم که اکثر این استراتژیها و برنامهها فقط در ذهن مدیران باقی ميماند یا نهایتا
به صورت کتابچههایی تعریف میشود و به عنوان سند توسعه شرکت در قفسه اتاق مدیریت و یا
اتاق جلسات به نمایش درميآید .اد کتمول یکی از روسای استودیو پیکسار در این کتاب داستان
پیکسار را از زمانی که شرکتی کوچک و پیشپاافتاده بود تا زمانی که با تبادل نظر استیو جابز رشد
کرد توضیح داده است.

زبان سیاست

ایدریئن بیرد
مترجم :محمدرضا اصالنی
انتشارات :فرهنگ نشرنو

JJزبانشناسی گفتمان
کتاب «زبان سیاست» در حکم یک مقدمه برای دانشجویان علوم سیاسی است که به برخی
از حوزههای این رشته عالقهمند هستند .دادههای این کتاب برای تبیین برخی مسائل ارائه
شدهاند نه تحلیل دقیق مسائل .وقتیهارولد ویلسن نخستوزیر انگلستان گفت «در سیاست،
یک هفته زمان درازی است» به این واقعیت اشاره داشت که موفقیت و شکست سیاسی هرگز
از هم دور نیستند و یک هفته ميتواند زمان تعیینکنندهای برای این دو حالت متفاوت باشد.
اما این جمله با مطالبی مرتبط است که هر هفته درباره مسائل سیاسی تولید میشوند .مطالعه،
تماشا و گوش دادن به تمام بروندادهای سیاسی که رسانهها تولید ميکنند ،غیرممکن است
و در صورتی از مخاطب برمیآید که به طور گزینشی عمل کند .در این کتاب واژه سیاست
به شــیوهای ویژه به کار رفته و به نظامهای دموکراتیکی اشاره دارد که دولتهای بسیاری از
کشورهای توسعهیافته اقتصادی جهان را سامان میدهد .چون این کتاب بر جهان سیاست
حرفهای قدرت متمرکز است ،فقط به بخشی از تصویر پرداخته است .هرچند که تصویر مهمی
است .اگرچه عنوان این کتاب «زبان سیاست» است اما ادعایی بیش از آن ندارد که مقدمهای
است بر برخی حوزهها که دانشجویان عالقهمند به علوم سیاسی تمایل دارند در آن پژوهش
کنند .دادههای کتاب برای تبیین برخی اصول کلی و نه تحلیل بســیار دقیق مسائل خاص
سیاسی انتخاب شده است .با توجه به گفتههای فراوان سیاستمداران و مفسران ،دانشجویان به
ندرت برای یافتن دادههای مناسب در دوران معاصر با مشکل مواجه ميشوند.
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خودت باش دختر

ریچل هالیس
مترجم :هدیه جامعی
انتشارات :کولهپشتی

JJموفقیت زنان
«خودت باش دختر» کتابی نوشــته ریچار د هالیس است که در لیست پرفروشهای آمازون و
نیویورک تایمز قرار دارد .این کتاب که با نام «صورتت را بشور دخترجان» هم در ایران منتشر شده
است ،برای زنان و دختران نوشته شده .شاید با خود فکر کنید این کتاب هم مانند بقیه کتابهای
موفقیت اســت و همه این کتابها یک حرف را تکرار میکنند .مثبتاندیش باش ،قوی باش ،تو
میتوانی و ...اما درباره این کتاب اشــتباه نکنید .این کتاب قرار نیست به شما حرف تکراری بزند.
نویسنده این اثر ریچار د هالیس در مقدمه کتاب ،نامهاي سرگشاده به تمامی دختران و زنان نوشته
و در آن یک حقیقت را بازگو کرده اســت .کدام حقیقت؟ «تو و خودت ،مسئول آدمی هستی که
ميشوی و همچنین مسئول میزان شادی و رضایتی که از زندگی داری .این مفهوم اصلی کتاب من
است اما اشتباه نکنید .من قرار است برای شما صدها داستان خندهدار ،عجیب ،خجالتآور ،غمانگیز
یا مســخره تعریف کنم که تمامشان به یک حقیقت ختم میشوند؛ زندگی تو به خودت بستگی
دارد ».او در این اثر با بیان سرنوشــت خودش و دروغهایی که در موقعیتهای مختلف زندگی به
خودش ميگفت ميخواهد به زنان دنیا بگوید تا وقتی که همچنان درباره مسائل مختلف به خود
دروغ بگویند و دروغهای دیگران درباره خودشــان را باور کنند به درک معنای حقیقی زندگی و
شادی و خوشبختی نخواهند رسید .سبک نگارش کتاب با آن لحن طنز و گیرا خواننده را با خود
همراه میکند .گاهی مطالب در عین سادگی به حدی جذاب است که احساس ميکنید در حال
خواندن مطلب یکی از پستهای اینستاگرام نویسنده هستید.

پایان روز

محمدحسین محمدی
انتشارات :چشمه

JJتصویری نو از زندگی
رمان کوتاه «پایان روز» تجربه جدیدی است در جهان داستانی محمدحسین محمدی،
نویسنده اهل افغانستان که بسیاری از آثارش مانند «از یاد رفتن» و «انجیرهای سرخ مزار»
با اقبال مخاطبان و منتقدان روبهرو شده و جوایز معتبری از جمله جایزه بنیاد هوشنگ
گلشــیری را از آن خود کرده اســت .اما کتاب جدید او قصهای عجیب دارد .یک کارگر
مهاجر که سالهاســت در تهران به کارگری مشغول است ،در یک کارگاه درميیابد که
کسی از عزیزانش در حال مرگ است و بر عهده اوست تا کفن تهیه کند .کفن خلعتی...
او میخواهد بازگردد ،با کفن .از ســویی با داستانی موازی مواجهیم از فضای افغانستان
و خانواده مرد ،ترکیبی که پر اســت از اتفاقات تاثیرگذار .محمدی تصویری نو ساخته از
زندگی یک کارگر مهاجر در تهران و فضایی که او در آن به زیستن مشغول است .این رفت
و آمد مکانی و روایی که در یک روز اتفاق ميافتد ،رمانی را مقابل مخاطب قرار میدهد
که بعید است بتواند از تاثیرش به راحتی رهایی یابد .قصه پدران و پسران با میانجی مرگ.
«پایان روز» رمان کوتاهی است در  ۱۲۸صفحه البته با واژهنامه .ميتوان گفت «پایان روز»
کتاب سوم از سهگانه «از یاد رفتن» است .کتاب نخست همان رمان کوتاه «از یاد رفتن»،
سپس رمان «ناشاد» که نخست در کابل منتشر شد و در ایران به نام «سیاسر» منتشر
شده است و اکنون «پایان روز» .این رمان نیز همانند دو رمان پیشین در یک روز میگذرد.
ایا در تهران است و بوبو (مادر ایا) در شهر مزارشریف.
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 ...........................جشننامه ...........................
میراث ماندگار

نشان

امینالضرب
به نوبل کارآفرینی
ایران تبدیل میشود

نوبلکارآفرینی
مراسم اهدای لوح و نشان امین الضرب برای تقدیر و تکریم
کارآفرینان و با حضور نسل جوان اقتصاد ایران برگزار شد .این
مراسم میتواند الگویی برای نسل جدید اقتصاد ایران بسازد

عکسها :رضا معطریان ،سعید عامری

جشننامه

امین تجار

 15نکته از زندگی محمدحسن امینالضرب

حاج محمدحسن امینالضرب ،بزرگترین و مهمترین تاجر و فعال اقتصادی ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم و در دوران
ناصرالدینشاه و مظفرالدینشاه بود که دامنه فعالیتهای تجاریاش از جنوبیترین نقطه کشور تا شمالیترین و از
شرقیترین تا غربیترین نقطه ،گسترده شده بود و عالوه بر اینها در کشورهای مهم جهان همچون فرانسه ،انگلستان و
روسیه دفتر تجاری داشت .همچنین او را باید یکی از پیشگامان توسعه و پیشرفت صنعتی در ایران دانست .تاجری که
مهمترین نقش را در تأسیس مجلس وکالی تجار (که بعدها و به مرور زمان به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
تبدیل شد) در سال  1263شمسی یعنی  135سال پیش داشت.
محمدحسن ،روشهای عمده تجارت را در تهران از یک اروپایی
به نام مسیو پانایوتی ،نماینده شرکت رالی که شرکت بزرگ و
ثروتمندی در خارج از ایران بود و شعباتی در منچستر ،مارسی
و ...داشت ،یاد گرفت .این شرکت ابریشم ایران را صادر
میکرد و براساس سلیقه ایرانیها ،پارچهها را طراحی میکرد
و به ایران میآورد.

ج محمدکاظم صراف که بازرگان
با حمایت دوست خانوادگیشان ،حا 
مشهوری بود و با قرض گرفتن ،بدهیهای خانوادگی را پرداخت
و در حجر ه حاج محمدکاظم بهعنوان شاگرد مشغول کار شد .او
در عین حال اندک سرمایهای به محمدحسن داد تا در کنار کار،
در حجرهای برای خود بهطور مستقل تجارت کند ،محمدحسن با
کسب سرمایه در چند سال ،تصمیم گرفت برای کار به تهران
بیاید (سال . )1232

حاج محمد حسن امینالضرب در حجرهاش در سرای امیر

حاج محمدحسن امینالضرب
د ر حد و د سا ل 1 8 3 4
میالدی 1213 /شمسی در
اصفهان و خانوادهای بازرگان
و عمدتا صراف متولد شد.

از دستفروشی تا صرافی،
در تهران به کارهای مختلفی
مشغول شد و در عرض چند
ماه حدود  1300تا  1400تومان
سود خالص کسب کرد و مادر
و دو برادرش را به پایتخت
آورد.

تا  20سالگی در اصفهان مشغول به کار بود .روزها همراه
پدر و پدربزرگش به حجرهشان در بازار صرافان میرفت.
پدرش شغل صرافی و پدربزرگش زرگری داشت .فوت
زودهنگام پدر ،بهشدت بر وضعیت اقتصادی خانواده اثر
منفی گذاشت و از این رو محمدحسن بعد از اتمام مکتب
مجبور به کار شد.

1

پانایوتی مثل یک معلم ،روش
مبادله برات و خرید و فروش
کاال را به محمدحسن یاد داد
و از سرعت یادگیری ،پشتکار،
درستکاری و امانتداری او
خوشش آمد .با حمایت او
محمدحسن توانست در کار
معامالت چنان پیشرفتی کند
که در مدت یک سال از تمام
والیات ایران پولهای خزانه،
گمرک و براتهای اکثر تجار به
تجارتخانه او ارجاع میشد.
همین امر ،سبب شهرت او
نزد شاه ،وزرا و تجار دیگر شد.

2

3

4

5

6

محمدحسین امینالضرب ،فرزند محمدحسن اصفهانی و ماهبیگم خانم (دختر محمدحسین صراف اصفهانی) در سال  1250خورشیدی (۱۲۸۹
قمری) در تهران متولد شد .زبان فارسی ،عربی و فرانسوی را نزد معلمان خصوصی فرا گرفت .او در تهران ،برای مدتی با سیدجمالالدین اسدآبادی
همنشین بود و زبان عربی را به طور کامل از وی آموخت .او در محضر پدرش درس تجارت آموخت؛ در  ۱۶سالگی به فعالیتهای تجاری و اقتصادی
پرداخت و سپس ،در کنار پدرش به تولید و ضرب سکه مشغول شد و تا  ۱۹سالگی این کار را به دست گرفت .او نیز مانند پدر یکی از بازرگانان
معروف و بزرگ زمان خود بود و سفرهای تجاری بسیاری را تجربه کرد و ثمره آن را به کشور آورد .بنابراین ،مورد توجه دربار و مظفرالدینشاه بود
و به شاه پیشنهاد داد که بانک ملی تأسیس کند .همچنین ،ماشینهای ابریشمکشی را از فرانسه به ایران وارد کرد ،اما در صنعت ابریشم موفقیت
چندانی به دست نیاورد .در صنعت ریلی و تأسیس راهآهن ایران نیز فعالیت زیادی مبذول داشت .اما یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی صنعتی
وی آوردن کارخانه برق از روسیه به ایران بود .او از حامیان نهضت مشروطیت بود و تالش بسیاری در به ثمر رسیدن آن مبذول داشت و مخارج
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در سال  1248تهران و برخی از شهرهای
ایران دچار قحطی شد .در این زمان دارایی
حاج محمدحسن حدود  90هزار تومان بود؛
او بخش بزرگی از داراییاش را به حل
مشکل قحطی اختصاص داد و اقدام به
خرید گندم و پخش آن بین مردم کرد،
اقدامی که باعث افزایش اعتبار و شهرت
اجتماعیاش شد.

امینالضرب بعد از یکی از سفرهایش به فرنگ نوشت :در فرنگستان
همه مشــغول کار هستند و کارخانجات بسیارند و از ششصد ذرع،
زغال بیرون میآید ،مردم ایران تمام بیکار مانده همدیگر را میپایند.
تجربههای تجاری فراوان ،مسافرت به خارج از کشور ،مشاهده
پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی اروپا و عقبماندگی ایران موجب
شد به فکر توسعه و نوآوری در ایران بیفتد و وارد کارهای صنعتی
و عمرانی شود که از آن جمله میتوان به احداث کارخانهها ،خطوط
راهآهن ،استخراج معدن و احداث ژنراتور برق اشاره کرد.

گسترش مبادالت در داخل و
خارج از کشور به سرعت او را
به یکی از تجار بزرگ کشور با
نمایندگانی در کرمان ،یزد،
اصفهان ،تبریز و ...تبدیل
کرد .او تنها تاجر ایرانی بود
که در اروپا نماینده داشت.
او کاالهای زیادی مستقیما
به فرانسه ،آلمان ،انگلیس
و روسیه میفرستاد .دولت
هر زمان اسلحه ،کاال یا
براتی از اروپا میخواست از
طریق حاج محمدحسن اقدام
میکرد.

ا مینا لضر ب د ر سا ل 1 2 6 3
اولین ماشین را برای کارخانه
ابریشمکشی وارد رشت کرد و
به این ترتیب ،وارد حوزه صنعت
شد .او به برادرش دستور داد یک
ماشین پنبهپاککنی ،دو ماشین
بخار ،یک تراکتور و یک پمپ از
فرانسه به ایران بفرستد.

در سالهای 1257و  1258با ابراهیم امینالسلطان که
ضرابخانه را اجاره کرده بود همکاری کرد و کار بررسی
صحت عیار ،خرید و فروش نقره و محاسبه را برعهده
گرفت ،براساس همین مسئولیت ،ناصرالدینشاه به او
لقب امینالضرب داد.

محمدحسن امینالضرب مدتی وارد تجارت تریاک به هنگکنگ شد و 1340
صندوق تریاک از طریق بوشهر به این منطقه منتقل کرد و از این راه بیش
از  250هزار تومان سود کسب کرد.

7

8

9

12 11 10

با ترور ناصرالدینشاه و به
حکومت رسیدن مظفرالدینشاه
( )1275و قدرتگیری افراد جدید
محمدحسن امینالضرب به همراه
پسرش به جرم اختالس زندانی
شدند و سرانجام با پرداخت بخش
اعظمی از سرمایه خود به دربار،
آزاد شدند.

در سال  1266امتیاز ذوبآهن
و تعدادی از معادن (به جز
طال) را به مدت سی سال
از ناصرالدینشاه گرفت.
با و جو د ا ینکه بخشی ا ز
ما شینآ ال ت ذ و بآ هن
خریداری شد و کارشناسان
خارجی برای اجرای پروژه به
ایران آمدند ولی به دلیل
نبود جاده ،هزینه باالی طرح
و کمبود نیروی انسانی ماهر،
کار متوقف شد.

13

حاج محمدحسن امینالضرب در
 64سالگی (سال  )1277در تهران
درگذشت و بنا به وصیتش در
نجف اشرف به خاک سپرده شد.

14

15

بسیاری را متحمل شد .با پیروزی انقالب مشروطیت و برپایی مجلس شورا از سوی تجار تهران به عنوان نماینده برگزیده شد و سپس با انتخاب
نمایندگان ،نایبرئیس مجلس شد .در سال  1298خورشیدی ( 1338قمری) به همراه عدهای از تجار« ،هیئت اتحاد تجار» را تشکیل داد و
ریاست آن را برعهده گرفت .پس از کودتای سوم اسفند  1299به دستور سیدضیاءالدین طباطبایی دستگیر شد و به زندان افتاد .پس از سقوط
سیدضیاء از زندان آزاد و در دورههای هفتم ،هشتم و نهم مجلس شورا و مجلس مؤسسان به نمایندگی برگزیده شد .وی از سال  ۱۳۰۶الی
 ۱۳۱۱ریاست «اتاق تجارت تهران» را بر عهده داشت .ماندگارترین یادگار او ،تأسیس «اتاق بازرگانی تهران» است که در حال حاضر با عنوان
«اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران» فعالیت دارد .محمدحسین امینالضرب در  25آذر  1311درگذشت و در نجفاشرف به
خاک سپرده شد.
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جشننامه
گفتار مدیر مسئول روزنامه اطالعات در اهدای جایزه امینالضرب

سال پربرکت ۱۳۰۲

شناخت امروزینِ
ما از شمس
تبریزی و موالنا
که به مراتب
دقیقتر و علمیتر
از گذشتگان
ماست ،چون
بیهیچمبالغهای
رهین سالیان
مدیدی است که
استاد موحد در
نهایتخاموشی
و خاکساری،
به پژوهش و
نسخهیابیو
نسخهسنجیو
تصحیحوتدقیق
در این باب صرف
کرده است

174

در مجلسی که برای بزرگداشت فیلسوفِ فوالدین پرکاری چون
استاد فوالدوند و عارفِ پرتالش موحدی چون استاد موحد برگزار
شده اســت« ،من چه در حق تو گویم که خورای تو ب َود؟» کاش
ادیب و فلســفهدان و عرفانشناس بودم و میتوانستم درباره این
دو عزیز ،ســخنی در خور بگویم و جایگاهشــان را بیان کنم و از
آنچه کشیدهاند و چشــیدهاند رمزی بگویم و از آنچه به همگان
چشاندهاند ،ســطری بازگو کنم؛ اما اگر آن صفات را ندارم و این
زادگان کویر ،وجه مشترکی با
توانایی در من نیست ،همچون دیگر
ِ
این دو جوانمر ِد آذری و لُر دارم که بر همان اساس به خود جرأت
دادهام در اینجا حاضر شــوم و سخن بگویم ،و آن ،ایرانیدوستی
اســت .درد و ِ
درک مشــترک همه کسانی که به نقش تاریخی و
تمدنی ایران زمین آگاهند و دلشــان برای سربلندی و عزتمندی
آن میتپد .به راســتی که این دو بزرگوار برای اعتالی فرهنگ و
علم و اخالق در این دیار ،به جان کوشــیدهاند و برگهای پرباری
بــر صفحات معرفت ما افزودهاند .چقدر هــم بیادعا و بیمنت و
بیحاشیه ،من به سهم خود سپاسگزارم و دعاگو هستم.
امروزین ما از شــمس تبریزی و موالنا که به مراتب
شناخت
ِ
دقیقتر و علمیتر از گذشــتگان ماست ،چونبیهیچ مبالغهای
رهین ســالیان مدیدی است که استاد موحد در نهایت خاموشی
و خاکســاری ،به پژوهش و نسخهیابی و نسخهسنجی و تصحیح
و تدقیق در این باب صرف کرده اســت .او مصداق سخن شمس
تبریزی است که« :شب قدر را پنهان کردهاند در میان شبها .بنده
خدا را پنهان کردها ند میان مدعیان ،پنهان اســت نه از حقیری،
بلکه از غایت ظاهری پنهان شده است .چنان که آفتاب بر خفاش
نهان اســت ،پهلوی او نشســته و از او خبر ندارد!» استاد موحد
سالیان ســال چنین بود و از همین جهت به نظر من به شمس
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میماند :دیر ظهور کرد ،اما خوش درخشــید و جهانی را نورباران
کرد.
چه سال پربرکت و خوشحاصلی بود سال  ۱۳۰۲که انبوهی
از متفکران و دانشــوران و نویســندگان و مترجمــان به ایران و
ایرانیان ارزانی شد؛ نویسنده و حقوقدان برجستهای همچون دکتر
محمدجعفر جعفریلنگرودی؛ مترجم ،نویســنده و پژوهشگری
مانند استاد کیکاووس جهانداری ،فقیه فیلسوفی در طراز آیتاهلل
مهدی حائرییزدی؛ ادیب و محقق و شارح پرکاری به سان دکتر
هنرشــناس
خلیــل خطیبرهبر؛ جالل آلقلم ،جالل آلاحمد؛
ِ
برجسته و پژوهشگر نویسندهای همچون یحیی ُذکاء؛ ادیب مورخ
شناس عاشق ایران که بنده
و مدیر فرهنگی خوشفکر و شاهنامه
ِ
در شمار مریدانش بودم ،مرحوم استاد دکتر محمدامین ریاحی؛
نویسنده و مترجم فرهیخته و متدین بیریایی همچون دکتر علی
شریعتمداری؛ باز شاهنامهپژوه و مترجم و نویسنده دردمندی مانند
شاهرخ مسکوب؛ نویسنده تاریخنگار و نسخهشناسی همچون دکتر
عبدالحســین نوایی؛ و البته استاد ادیب ،شاعر ،مترجم ،مصحح،
عرفانپژوه ،تاریخنگار و حقوقدانی که شمسوار از آسمان تبریز
پس ابرها پنهان ماند و یکباره دریایی از
درخشید و سالیان دراز در ِ
نور را به رایگان بر سر همگان باراند و آثار بدیع و متعددی آفرید
که هر کدام در رشــته خود مرجع و مأخذ اســت .چه آنها که در
موضوع نفت و نهضت ملی ایران نوشته است ،چه آنها که در حوزه
عرفان و شمس و مولوی و مثنوی است ،چه ترجمههای متنوعش
با آن نثر شیرین و عبارات دلنشین .واقعا که راست و درست فرمود
مولوی بلخی که:
فر فردوسیست این پالیز را
ّ
شعشعهی عرشیست این تبریز را
هر زمانی نور روحانگیز جان
از فراز عرش بر تبریزیان
چه شهر مبارکی اســت تبریز مردخیز که ایران و ایرانی را از
جهــات گوناگون وامدار خود کرده اســت؛ چه در علم و عرفان و
معنویت با کسانی از شمستبریزی گرفته تا آیتاهلل قاضی و عالمه
طباطبایی و خیل عظیم فقیهان و محدثان و چه در هنر و فن ،و
چه در دالوری و جانبازی و ایرانمداری .به استاد موحد عزیز ،این
فرزند خاک پاک تبریز ،که شمس مولویپژوهی و مثنویشناسی
ماســت و مدافــع بیدریغ حقوق و تاریخ ایــران و فرهنگ غنی
اسالمی و زبان فارسی ،سر احترام فرود میآوریم و از صمیم جان
میگوییم:
شمس تبریز!
ما ماتِ توییم،
ِ
صد خدمت و صد سالم از مات
* متن سخنرانی در سومین مراسم امیناضرب اتاق تهران

سخنرانی عزتاهلل فوالدوند در مراسم اهدای جایزه امینالضرب

عشق به میهن ،رمز ماندگاری
کارنامه شادروان حاج محمدحسین امینالضرب ،سرشار از عشق
او به ایران و کوششهای مداومش برای جبران واپسماندگیهای
کشــور از چرخه تجدد و تالش برای اعتالی مقام میهن در تمدن
جهانی اســت .او بود که به رغم دشمنی خشکاندیشان خرافاتی،
کارخانه برق از روســیه خرید ،به ایران آورد و خانهها و خیابانهای
تهــران را منور کرد و باز او بود که به منظور انتظام بخشــیدن به
امور بازرگانی کشــور ،اتاق تجارت تهران را تاسیس کرد که نیای
اتاق بازرگانی امروز است ،و در استقرار اقتصاد آزاد کوشید .تفصیل
خدمات و اقدامات روشــنبینانه امینالضرب البته در این مختصر
مقدور نیست ولی همینقدر یادآوری این نکته ضروری است که اینها

همه در زمانی صورت گرفت که در سراســر ایران فقر و بیسوادی
بیداد میکرد به نحوی که به نوشته مرحوم تقیزاده در زمان حیات
امینالضرب در ســال  ،1308جمع کل محصالن مدارس در ایران
فقط دوهزار نفر بود .و البته نباید از یاد برد که همین گونه اقدامات
امینالضرب و رجال میهندوست مانند او بود که در سالهای بعد
نهتنها به رشــد دانش و تخصص در کشور بلکه به تقویت احساس
ایراندوستی انجامید .من از ژرفای وجود امیدوارم که بیاخالقی و
جرم و جنایت و مالاندوزی به هر قیمت که امروز به کابوس همه
عاشقان این سرزمین بدل شده است ،نتواند جای میهندوستی و
خدمت به ایران را در نسل جوان بگیرد.
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بغض معاون اول رئیسجمهور در سومین مراسم امینالضرب اتاق بازرگانی تهران

مردان بزرگ باید به صحنه بیایند
در ســومین دوره اعطای لوح ،نشــان و تندیس امینالضرب که
توســط اتاق بازرگانی تهران در تاالر وحدت برگزار شــد ،معاون اول
رئیسجمهور طی سخنانی به تشریح وضعیت اقتصاد و ابرچالشهای
آن پرداخت .اسحاق جهانگیری که در جریان اعطای نشان و تندیس
امینالضرب به سخنان کارآفرینان و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی
گوشداده بود ،تاکید کرد که سخنان آنها را با گوش جان میشنود.
معاون اول رئیسجمهور که به گفته خود ،از جلسه شورای عالی
اقتصاد به مراســم اهدای لوح ،نشــان و تندیس امینالضرب آمده و
در جمع فعاالن بخش خصوصی کشــور حضور یافته بود ،در ابتدای
ســخنان خود با تجلیل از اتاق بازرگانی تهران ،گفت :اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی تهران طی سالهای اخیر گامهای موثری
با پشــتوانه فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در روند توسعه کشور
برداشته است.
اســحاق جهانگیری با بیــان اینکه ،انتخــاب کارآفرینان برتر و
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پیشکســوتان عرصه صنعت و کســبوکار کشــور با نام و یاد حاج
امینالضرب ،اقدامی مهم در روند توســعه و تعالی بخش خصوصی
اســت ،افزود :انتخاب نخبگان عرصه کارآفرینی از بخش خصوصی،
توسط بخش خصوصی ،این پیام را به مؤسسات و بنگاههای اقتصادی
و شهروندان انتقال میدهد که کارآفرینی یک ضرورت و نیاز کلیدی و
ملی حال حاضر و آینده کشور است.
او با این توضیح که کارآفرینی با کشف فرصتهای جدید میتواند
کشــور را از موانع پیش رو عبور دهد ،گفت :امروز در کشور نیازمند
این هســتیم که افقهای جدید را پیش روی جوانان کشور باز کنیم
و باید بدانیم که رویکردهای متعارف و شناختهشده قبلی شاید دیگر
پاسخگوی حل معضالت و گرفتاریهای کشور نباشد و باید با تعقل و
نوآوری در عرصههای کسبوکار ،راهکارهای برونرفت از دشواریهای
پیش رو را جستوجو کرد.
معــاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه امروز باید میدانها را

اقتصاد ایران تا پیش از تحریمهای سالهای گذشته ،همواره با مجموعهای از بیماریهای مزمن دستبهگریبان بوده است ،عدم
حل این مشکالت و ماندگاری آنها ،منجر شده است که امروز با ابرچالشهایی در حوزه اقتصاد کشور مواجه باشیم .کسری
بودجه کشور ،نقدینگی و مشکالت زیستمحیطی بخشی از این ابرچالشها هستند.

بــرای حضور زنان و جوانان در عرصههای اقتصــادی باز کرد ،افزود:
امروز در دنیای کسبوکار و اجتماع جهانی و داخلی ،شاهد تغییرات و
تحوالت عظیمی هستیم و این در حالی است که تجارب تاریخی به ما
نشان داده است که کارآفرینانی که همگام با تحوالت و دگرگونیهای
اقتصادی و اجتماعی پیش رفتهاند ،موفق به بقا و ماندگاری شــده و
آنهایی که تن به این تغییرات ندادهاند ،در البهالی چرخدندههای تغییر
قربانی شدهاند.
جهانگیری در ادامه ،گفت :امروز یک مســئولیت مشترک نیز در
برابر همه ما قرار دارد و آن ،شناسایی و تقویت فرصتهای کارآفرینی
در کشور است تا نگرانیها و ابهامات جامعه را نسبت به آینده کشور
کاهش دهیم.
او با بیان اینکه باید اعتمادســازی و سرمایههای اجتماعی را در
میان صاحبان اندیشه و فکر تقویت کرد ،گفت :طی دهه اخیر ،فعاالن
اقتصادی کشــور شرایط سخت و دشــواری را گذراندهاند و امروز با
بازگشت تحریمهای دولت آمریکا ،نوک پیکان این تحریمها بهسوی
فعاالن اقتصادی نشانه رفته است.
معاون اول رئیسجمهور ،با اشــاره به اینکه اقتصاد ایران تا پیش
از تحریمهای سالهای گذشته ،همواره با مجموعهای از بیماریهای
مزمن دســتبهگریبان بوده اســت ،گفت :عدم حل این مشکالت و
ماندگاری آنها ،منجر شــده است که امروز با ابرچالشهایی در حوزه
اقتصاد کشور مواجه باشیم .کسری بودجه کشور ،نقدینگی و مشکالت
زیستمحیطی بخشی از این ابرچالشها هستند.
جهانگیری در ادامه سخنانش با اشاره به ابرچالش آب و گردوغبار و
شنهای روان که گریبانگیر کشور شده و میتواند روند توسعه کشور را
مورد تهدید قرار دهد ،گفت :در شرایطی که باید روی حل ابرچالشها
متمرکز میشدیم ،با مســئله جدیدی به نام تحریمها مواجه شدیم.
آمریکا در ســال  ،91ایران را به این بهانه تحتفشار قرار داده بود که
قواعد بینالمللی را رعایت نمیکند و ایران میخواهد در منطقه مسابقه
تولید سالحهای کشتارجمعی به پا کند .مردم نیز خواهان این بودند
که این مناقشه حل شود .بدین ترتیب ،هزینههایی متحمل شدیم و در
دولت یازدهم مذاکراتی صورت گرفت و دو طرف متعهد شدند اقداماتی
را به انجام برسانند .درواقع ،همه دنیا پذیرفتند که ایران در این مذاکرات
خوب ظاهر شــد .پس از انجام مذاکرات ،مشخص شد که میتوان با
مذاکره و گفتوگو برخی مسائل و چالشهای بینالمللی را برطرف کرد.
او با اشاره به آنچه در دور اخیر تحریمها رقم خورد ،گفت :آمریکا
دوباره مردم ایران را تحت تحریم قرار داده و مهمترین استدالل آنها
این است که ایرانیان در برجام کاله بزرگی بر سر ما گذاشتند .این در
حالی است که شش قدرت جهان در مقابل ایران به مذاکره پرداختند
و تصمیمات به تصویب شورای امنیت ســازمان ملل نیز رسید؛ اما
رئیسجمهور آمریکا تغییر کرد و رئیسجمهوری جدید این توافقات
را نقــض میکند .این جز زورگویی و جز اینکه نمیخواهند ایران در
منطقه قدرتمند باشد ،معنای دیگری ندارد.
جهانگیری با بیان اینکه آمریکا گروههای تروریستی نظیر القاعده
و داعــش را در منطقه پدیــد آورد ،ادامه داد :ترامپ میگوید ،هفت
هزار میلیارد تومان در منطقه هزینه کرده و چیزی به دست نیاورده
اســت .به نظر میرسد ،صرف  10برابر این رقم نیز نتیجهای نخواهد
داد .به این دلیل که سیاستهای آمریکا ،برخالف جریان کشورهای
منطقه است.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه آمریکا فشارهایش را بر

مردم و فعاالن اقتصادی ایران اعمال میکند ،ادامه داد :اگرچه شرایط
کنونی ،شــرایط سختی اســت؛ اما با توجه به شناختی که از بخش
خصوصی کشــور دارم ،میگویم که این دوره طوالنی نخواهد بود .به
این دلیل که این تحریمها بسیار بدون منطق اعمالشده است؛ بنابراین
باید ببینیم که چگونه میتوانیم از این زمستان سخت عبور کنیم.
او با بیان اینکه تحریمهای آمریکا در مرحله اول ،معیشت مردم را
نشانه رفته است ،توضیح داد :آنها از طریق تمرکز بر معیشت مردم،
به دنبال فروپاشی اقتصادی در ایران هستند .ما میتوانیم این دوره را
بهخوبی مدیریت کنیم .یا به تعبیری این دوره را کوتاه کنیم و نگذاریم
به یک سال برســد .تحقق این امر نیز دارای شروطی است .نخست
اینکه مسئوالن و سیاستمداران خود را بازیچه افراد تندرو قرار ندهند.
درواقع ،انســجام در این شرایط از نان شب واجبتر است؛ اما اکنون
که یک عده از مردم زیر فشــارهای ناشی از تحریم با مشکل روبهرو
شــدهاند ،همچنان عدهای به دنبال آن هستند که چگونه رقیب را از
میدان به در کنند.
او با بیان اینکه مردم با غولی به نام آمریکا روبهرو شدهاند ،ادامه داد:
آقای حمیدرضا هاشمینیا در سخنان خود این تعبیر را به کار برد که
به داد کارآفرینان برسید.
معاون اول رئیسجمهوری با بیان این عبارت بغض کرد و بهسختی
و با تشــویق حضار ادامه داد :میدانم ،شرایط سخت است .یک واحد
تولیدی به دنبال آن است که چرخ تولیدش بچرخد و کاالها با قیمت
مناسب در اختیار مردم قرار گیرد .این ظلم است که برخی میگویند،
بخش خصوصی به دنبال سودهای آنچنانی است.
او افزود :اکنون باید مســائل اقتصادی را اولویتبندی کنیم .در
مرحله اول باید مراقب باشیم که معیشت مردم آسیب نبیند؛ و هرچه
ارز وارد کشور شد ،در گام نخست کاالهای اساسی با قیمت مناسب
به دســت مردم برسد .دولت راجع به این موضوع تصمیم گرفت و از
صنوف نیز تقاضا داریم که رعایت حال مردم را داشته باشند .هیچکس
نمیخواهد که فعاالن اقتصادی ضرر کنند .مطمئن باشید این دوره هم
تمام میشود و روسیاهی به زغال میماند.
معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه کشور به ارز نیاز دارد ،بر
لزوم تالش بیشتر برای احیا و توسعه صادرات تاکید کرد و خطاب به
فعاالن اقتصادی گفت :شــما دل پردردی دارید ،اما صادرات نباید از
اولویت خارج شــود .ما به این ارز نیاز داریم .آمریکا نفت ،پتروشیمی
و فلزات را که بیشترین حجم صادرات کشور را تشکیل میدهد ،در
شمول تحریم قرار داده است اما ما باید بتوانیم و میتوانیم با افزایش
صادرات دیگر کاالها مانند پوشاک ،نیاز ارزی کشور را تأمین کنیم.
او با اشاره به اینکه اولویت بعدی تولید است ،گفت :مهمترین مسئله
واحدهای تولیدی ،کمبود نقدینگی است .حل این مسئله در دستور
کار دولت اســت تا واحدهای تولیدی کار خود را ادامه دهند ،ما اگر
موفق شــویم تولید و صادرات را تداوم دهیم و ارز موردنیاز کشور را
تأمین کنیم ،حتماً از این شرایط سخت عبور میکنیم.
جهانگیری در پایان ســخنان خود گفت :در این شرایط سخت،
مردان بــزرگ باید به صحنه بیایند .ما میتوانیم از این مرحله عبور
کنیم .در این دوران ،شــجاعت ،خالقیت و نوآوری به داد ما میرسد.
بنگاههای خود را سرپا نگاه دارید و تالش کنید که آسیبی متوجه آنها
نشود .به خاطر شما هم که شده ،قول میدهم بمانم و آنچه را در توان
و ظرفیت دولت وجــود دارد ،به صحنه بیاورم تا بتوانیم از این دوره
سربلند عبور کنیم.

امروز در کشور
نیازمند این
هستیمکه
افقهای جدید
را پیش روی
جوانان کشور باز
کنیم و باید بدانیم
که رویکردهای
متعارف و
شناختهشده
قبلیشایددیگر
پاسخگوی
حل معضالت و
گرفتاریهای
کشور نباشد و باید
با تعقل و نوآوری
در عرصههای
کسبوکار،
راهکارهای
برونرفت از
دشواریهای
پیش رو را
جستوجو کرد
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اسحاق جهانگیری ،معاون اول رییس جمهوری در سومین مراسم امینالضرب گفت :انتخاب نخبگان عرصه کارآفرینی از بخش خصوصی ،توسط بخش خصوصی ،این پیام را به موسسات و بنگاههای
اقتصادی و شهروندان انتقال میدهد که کارآفرینی یک ضرورت و نیاز کلیدی و ملی حال حاضر و آینده کشور است.

در سومین دوره مراسم اعطای لوح ،نشان و تندیس امینالضرب به چهرههای برتر صنعت ،معدن ،بازرگانی و کشاورزی و تجلیل از پیشکسوتان و تولیدکنندگان که هر ساله توسط اتاق بازرگانی تهران
برگزار میشود ،از  10چهره اثرگذار تقدیر و تجلیل شد.
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گروه موسیقی بخشی از مراسم امینالضرب بود.

درگذشتگانی که در سالهای گذشته لوح و نشان
امینالضرب دریافت کردهبودند.

مسعود خوانساری ،رییس اتاق تهران در حال سخنرانی در مراسم

لوح ،نشان و تندیس امینالضرب

محمدجواد شکوریمقدم ،برنده لوح و نشان امینالضرب در
حوزه استارتآپها

سیدابوالقاسم مرتضوی ،بنیانگذار کارخانه آرد ستاره

سلطانحسین فتاحی بنیانگذار کارخانه تولید لوازم خانگی
امرسان
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مسعود خوانساری و اسحاق جهانگیری در لحظه اعطای جوایز امینالضرب

اکبر ابراهیمی رئیس هیات مدیره گروه صنعتی پاکشوما
به پاس فعالیتهای صنعتی ،تولید و ایجاد اشتغال از سوی
اتاق بازرگانی تهران لوح و نشان امینالضرب دریافت کرد.

فوالدوند جایزه خود را از دست سید محمود دعایی
مدیرمسئول روزنامه اطالعات و علی اکبر رفوگران ،موسس
کارخانه تولید خودکار بیک دریافت کرد.

نمایشگاه عکس و کتابهای انتشارات امینالضرب در سالن تاالر وحدت
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برندگان لوح ،و نشان و تندیس امینالضرب در کنار معاون اول رییس جمهوری و رییس اتاق تهران

لئون آهارونیان مدیرعامل شرکت ستی و از فعاالن صنعت
حملونقل به عنوان چهره پیشکسوت صنعت لوح و نشان
امینالضرب جایزه دریافت کرد.

پذیرایی از مهمان مراسم امینالضرب

اسحاق جهانگیری ،معاون اول رییس جمهوری

عباسعلی قصاعی ،بنیانگذار چینی زرین ایران به عنوان کارآفرین برتر ،برنده تندیس امینالضرب از اتاق بازرگانی تهران شدند.

گپ و گفتها در حاشیه مراسم امینالضرب

سعید و حمید محمدی ،بنیانگذاران سایت دیجیکاال موفق به دریافت لوح و نشان امینالضرب از اتاق تهران شدند.

اعضای هیئت رییسه و هئیت نمایندگان در
مراسمامینالضرب

گپ و گفتها در حاشیه مراسم امینالضرب

نمایشگاه عکس و کتابهای انتشارات امینالضرب در
سالن تاالر وحدت
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عباسعلی قصاعی بنیانگذار کارخانه چینی زرین

مردی از خانواده بخشخصوصی
دارنده تندیس امینالضرب

5

میلیون دالر
صادرات چینی زرین
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1200

نفر
تعداد اشتغال چینی زرین

12

هزار تن
تولید انواع ظروف در سال

عباسعلی قصاعی متولد ســال  1326در شهر نطنز است.
او از کودکی با کار ســفالگری آشنا شد و به کارگاه سفالگری
پدرش میرفت .اعضای خانواده او از سفالگران و سرامیک سازان
بنام شهر نطنز محسوب میشوند تا جایی که برخی از ظروف
تولیدی از سوی پدرش حتی به اروپا و آمریکا هم صادر میشد
یرسد.
و سابقه کار و تولید در خانواده او به بیش از  140سال م 
قصاعی تا پایان دوران راهنمایی در نطنز تحصیل کرد ولی بعد
در سال  1339به تهران آمد و در دبیرستان البرز ثبت نام کرد و
در رشته ریاضی دیپلم خود را اخذ کرد .پس از آن او برای ادامه
تحصیل راهی آلمان شــد 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 .عباسعلی قصاعی به دنبال رونق تازه در
بوکار خانوادگی و پیوند سنت و صنعت در این رشته بود
کس 
و از همینرو نیز با پایان تحصیلش در آلمان (ســال  )1350با
ایدههای جدید به نطنز و کارگاه پدرش رفت و در این مجموعه
مشغول به کار شد .تحصیل در رشته سرامیک برای قصاعی و
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 راه اندازی کارخانه صنعتی تولید سرامیک و چینی فراهم
کرد.
او با بازگشــت از فرنگ ابتدا کارگاه کوچک و سنتی پدرش
را گســترش داد و بعد تغییراتی در تکنولوژی کارگاه ایجاد و
ماشــین آالت جدید خریداری کرد و میتوان گفت نخستین
کســی بود که تولید سرامیک را در کشــور از روش سنتی به
صنعتی تغییر داد .در دهه  50عمده واردات چینی از ژاپن ،ایتالیا
و آلمان صورت میگرفت ولی تولیدات کارگاه صنعتی قصاعی
که حدود  50نفر در آن مشــغول به کار بودند کمکم وارد بازار
شد و مشتریان بسیاری پیدا کرد و همین موضوع او را تشویق
به توسعه کار و راه اندازی واحدی بزرگ کرد .به دلیل محدودیت
فضا در بافت قدیمی شهر نطنز ،عباسعلی قصاعی تصمیم گرفت
کارخانه تولید ســرامیک را در اصفهان و مسیر عبور خطوط
انتقال گاز احداث کند تا به راحتی به انرژی الزم برای کورهها
هم دسترسی داشته باشد .ســاخت این واحد در سال 1354
و  1355در جاده مبارکه کلید خورد ولی با نزدیک شــدن 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 راه اندازی کارخانه را دنبال و در ســال  1362از
طریق بانک صنعت و معدن پنج میلیون تومان وام برای واردات
ماشــین آالت از آلمان دریافت کرد .در سال  1366اولین فاز
کارخانه چینی زرین راه اندازی شد ،مجموعهای صنعتی که در
سه دهه گذشته در چند فاز توسعه پیدا کرده و در حال حاضر
بزرگترین کارخانه در زمینه تولید چینی و سرامیک در کشور
محسوب میشــود و از تکنولوژی روز و پیشرفته جهان بهره

میبرد .چینی زرین در بیش از ۱۰۰هزار مترمربع سالنهای کار
محصوالتش را تولید میکند و آخرین فاز کارخان ه هم که چینی
زرین  ۳است ،در سالنی جدید به مساحت  ۲۰هزار متر مربع
شروع به کار کرده است .به گفته قصاعی مجموعه چینی زرین
با حدود  ۱۰۰نفر و تولید  ۸۰۰تن در یک ســال کار را شروع
کرده است و امروز بیش از  ۱۲هزار تن تولید در سال دارند و در
مجموعه چینی زرین بیش از  1200نفر مشغول به کار هستند.
با شروع دهه  70عباسعلی قصاعی که چند سالی بود همراهی
برادر را هم در کار و کنار خود داشت به فکر صادرات محصوالت
تولیدی کارخانه و حضور در نمایشگاههای بینالمللی افتاد و کم
کم توانســت جایگاه ویژهای در این زمینه پیدا کند به طوری
که هم اکنون ســاالنه بیش از  5میلیــون دالر صادرات دارند.
کارخانه چینی زرین در حال حاضر حتی به سفارش تعدادی
از شــرکتهای ایتالیایی ،ترکیه ای ،آلمانی و ...محصوالتی را
تولید میکند .مجموعه چینی زرین به دلیل تولید محصوالت
با کیفیت در طول این سالها بیش از  100لوح تقدیر و گواهی
بینالمللی دریافت کرده است و به گفته قصاعی یکی از برندهای
مشهور جهان محسوب میشود.
قصاعی در کنار تولید و صنعت در طول ســالهای گذشته
برای فعالیتهای تشــکلی و مسئولیت اجتماعی هم اهمیت
بســیاری قایل بوده است و از همین روست که در تشکلهای
مختلــف از جمله اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی،
انجمن مدیران صنعتی ،اتاق مشــترک ایران و آلمان و انجمن
صنایع چینی ایران عضویت و مسئولیت دارد.
قصاعی باوجود بیش از  5دهه فعالیت صنعتی همچنان پرکار
است و به توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور فکر میکند ،او درباره
اینکه آیا قصد ندارد بازنشســته شود ،در مصاحبهای گفت « :فکر
میکنم باید مقداری کارم را کم کنم ولی برای کســی که سالها
در کار صنعت بوده و اثراتی هم داشــته ،بازنشســتگی به معنای
اینکه بهطور کلی کنار برود احســاس خوبی نیست .برای همین
دوســت دارم همچنان کار کنم ،فرزندانم هستند و خیلی در کار
کمــک میکنند .البته بعضی وقتها به لحاظ جســمی و روحی
خسته میشوم ،به خصوص که امروز با مسائل اقتصادی که پیش
آمده گرفتاریها چند برابر شده است .مشکالت ارزی ،تحریمهای
خارجی و بدتر از همه اینها ،بوروکراسی داخلی است که فشار را زیاد
کرده .تحریمهای خارجی مشکالتی را ایجاد کرده است ،اما نیروهای
داخل به جای آنکه منظم شــوند و در مقابل تحریمها دفاع کنند،
سردرگم شدهاند .امیدوارم این بینظمی به تدریج رفع و تعادل برقرار
شود .البته از طرف دیگر به شرایط پیش آمده ،بهعنوان یک فرصت
هم نگاه میکنم چون میتواند باعث جان گرفتن صادرات شــود،
برای همین باید از همین شرایط هم استفاده کرد .ما باید قوانین،
روش و منش اقتصادیمان را اصالح کنیم .اقتصاد در کنار سیاستی
مناســب است که به خوبی رشد کند .اقتصادی که سیاست بر آن
ســوار باشد کمرش خم میشود .اقتصاد باید روی بال سیاست به
پرواز دربیاید».

درباره عباسعلی
قصاعی دارنده تندیس
امینالضرب
عباسعلیقصاعیدر
خانوادهای بزرگ شد
که اهل هنر و ساخت
سفال و سرامیک بودند
و او هم از کودکی با
سفالگری در کارگاه
پدرش آشنا شد .او در
جوانی به آلمان رفت
و در رشته سرامیک
تحصیل کرد و در
نهایت بعد از بازگشت
به کشور هنر سنتی
سفال و سرامیک ایران
را با صنعت روز به
هم گره زد و کارخانه
تولید چینی زرین را
احداث و زمینه اشتغال
بیش از  1200نفر را
بهصورتمستقیم
فراهم کرد .به گفته
او سابقه کار و تولید
خانوادهاش به حدود
 ۱۴۰سال میرسد.
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ینیا رئیس هیئتمدیره شرکتهای تکوین الکترونیک
حمیدرضا هاشم 
سام الکترونیک و سام سرویس (تولیدکننده و نماینده محصوالت سامسونگ در ایران)

کارآفرینی با همکاری کرهایها
دارنده تندیس امینالضرب

25

هکتار
مساحت کارخانهها و
مجموعههای صنعتی این
گروه است
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2500

نفر
بهصورت مستقیم در این
مجموعه صنعتی اشتغال
دارند

2

میلیون دستگاه
انواع کاالها ساالنه
در این مجموعه
تولید میشود

حمیدرضا هاشــمینیا رئیس هیئتمدیره شــرکتهای تکوین
الکترونیک ،سام الکترونیک و سام ســرویس ،تولیدکننده و نماینده
انحصاری خدمات پس از فروش محصوالت صوتی ،تصویری ،خانگی
و  ITسامســونگ در ایران از جوانی کار خود را شــروع کرد و با توجه
به ایدههای جدیدی که داشت خیلی زود قدم درراه کارآفرینان بزرگ
کشــورمان در تولید لوازمخانگی همچون حاج محمدتقی برخوردار
گذاشت (کســی که پیش از انقالب همکاری با شرکتهای ژاپنی در
تولید لوازمخانگی الکترونیک در ایران را شروع کرد) و همکاری با شرکت
کرهای سامسونگ را در دهه  70شمسی کلید زد ،آنهم درزمانی که
هنوز سامسونگ به غول بزرگ تولید لوازمخانگی در جهان تبدیل نشده
بود و این انتخاب خود نشاندهنده هوش و دید حمیدرضا هاشمینیا
نســبت به آینده صنعت تولید لوازمخانگی اســت .او در ابتدا شرکتی
تجاری و بازرگانی برای گرفتن نمایندگی واردات کاالهای تولیدشده از
سوی شرکت سامسونگ را در ایران راهاندازی کرد ولی چند سال بیشتر
نگذشت که به فکر تولید افتاد و خیلی زود توانست مجوزهای الزم برای
احداث کارخانه را در اواخر ریاست جمهوری آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
و دوره وزارت نعمتزاده دریافت کند.
سال  ،۷۵توافقات کارخانه « سام الکترونیک» با سامسونگ نهایی
شــد و اواخر همین سال ســاخت کارخانه در کیلومتر  14جاده کرج
شروع شد و نهایتاً ۱۴بهمن  ۷۶اولین تولید این مجموعه که دستگاه
تلویزیون بود ،انجام شــد .باگذشت زمان و اجرای طرحهای توسعهای
کارخانه ،زمینهای مجاور باهدف افزایش تولید لوازمخانگی به کارخانه
اولیه الحاق شــد و برای طرحهای توسعه تولید تلویزیون و نمایشگر
کامپیوتری مورداستفاده قرار گرفت .همچنین باروی کار آمدن دولت
حسن روحانی و توافقات هستهای و فروکش کردن تب تند تحریمها
علیه کشورمان حمیدرضا هاشمینیا به فکر توسعه همکاریهای شرکت
سام الکترونیک با شرکت سامسونگ کره و راهاندازی شرکت جدیدی
بانام تکوین الکترونیک افتاد که مورد اســتقبال طرف کرهای هم قرار
گرفت و در اولین گام خطوط جدید تولید لوازمخانگی برقی شــامل
جاروبرقی و ماشــین لباسشــویی و حتی برخی از مدلهای یخچال
راهاندازی شــد .همچنین شهریور سال  95مراسم رونمایی از خطوط
جدید تولید یخچال فریزر و سایدبایســاید سامســونگ در کارخانه
تکوین الکترونیک (یکی از بزرگترین و بهروزترین مجموعههای تولید
لوازمخانگی در منطقــه خاورمیانه) با حضور نعمت زاده ،وزیر صنعت
معدن و تجارت وقت برگزار شــد .به اعتقاد کارشناسان راهاندازی این
خطــوط تولید که دومین خط تولید یخچال فریزر و سایدبایســاید
سامسونگ در ایران محسوب میشود گام بلند و مهمی در بومیسازی
دانش تولید لوازمخانگی در کشور و نمونهای موفق از همکاریهای یک
شرکت ایرانی با یک شرکت بینالمللی (بزرگترین تولیدکننده کنونی
لوازمخانگی در جهان) محسوب میشود .شرکتهای تکوین الکترونیک
و سام الکترونیک در طول سالهای گذشته اقدامات مهمی در راستای
انتقــال فناوری و بومیســازی دانش تولید لوازمخانگی در کشــور با
همکاری شرکت سامسونگ کره انجام دادهاند و در حال حاضر بخش
عمده محصوالت سامسونگ حتی بهروزترین کاالها همچون فریزرهای
سایدبایساید در این مجموعه و با نظارت شرکت کرهای تولید میشود.
اتفاقی که در طول دو دهه گذشته با همکاریهای آهسته ولی پیوسته و
اعتمادسازی و تولید محصوالت کیفی و تأمین استانداردهای سامسونگ
کره تحقق پیداکرده است .عالوه بر اینها حمیدرضا هاشمی نیا در سال
 1380شرکت سام سرویس را هم باهدف ارائه سرویس و خدمات پس

از فروش محصوالت به مشتریان این شرکت راهاندازی کرد.
او با توسعه شــرکتها و کارخانههای این گروه صنعتی و تجاری
در طول سالهای گذشته توانســته صدها فرصت شغلی مستقیم و
غیرمستقیم در کشور ایجاد کند .طبق آمارهایی که او در سال 1395
و بعد از افتتاح خطوط جدید ارائه داد در این مجموعه بیش از  2هزار
 500نفر بهصورت مســتقیم و بیش از  34هزار نفر غیرمستقیم (در
بخش تأمینکنندگان مواد اولیه و بخش خدمات کاال و پس از فروش)
مشغول به کار هستند .به گفته رئیس هیئت مدیره سام الکترونیک این
مجموعه در  4واحد کارخانه تولیدی و با مساحت بیش از  25هکتار،
سالیانه بیش از  2میلیون دستگاه شامل مانیتور ،جاروبرقی ،تلویزیون،
لباسشویی ،انواع یخچال فریزر و سایدبایساید تولید میکند.
شهریور امسال مدیرعامل شرکت سام الکترونیک در جریان بازدید
خبرنگاران اعالم کرد هماکنون ظرفیت اســمی تولید انواع یخچال و
فریزر در این مجموعه  1500دســتگاه در روز است که  800دستگاه
هماکنون تولید میشــود .در دو خط تولید ماشــین لباسشویی این
مجموعه نیز ظرفیت تولید روزانه  3هزار دستگاه وجود دارد .همچنین
هماکنون امکان تولید  37مدل تلویزیون با ظرفیت  9هزار دســتگاه
در روز در ایــن کارخانه وجود دارد .البته در ماههای گذشــته افزایش
تحریمهای آمریکا و افزایش قیمت مواد اولیه و ســخت شدن واردات
این مواد مسئوالن کارخانههای سام الکترونیک و تکوین الکترونیک را با
مشکالتی روبهرو کرده و تولید را در این مجموعه نسبت به ظرفیتهای
اســمی ،کاهش داده اســت .البته حمیدرضا هاشــمینیا با توجه به
ظرفیتها و پتانسیلهای منطقه خاورمیانه و بازار کشورهای همسایه
به دنبال آن است که مجموعه سام الکترونیک و تکوین الکترونیک را
به هاب اصلی تولید محصوالت سامسونگ در منطقه تبدیل کند و با
صادرات گسترده محصوالت این کارخانهها بتواند عالوه برافزایش تولید،
دهها فرصت شغلی جدید هم ایجاد کند؛ اقدامی که مذاکرات اولیه آن
با مسئوالن شرکت سامسونگ صورت گرفته و توافقهایی هم انجامشده
است .هاشــمی نیا درباره مهمترین مشکالت تولید همزمان با افتتاح
پروژه مجموعه صنعتی امام رضا (ع) سامسونگ گفت « :وامهای گران
بانکها ،مشکالت تأمین و انتقال ارز ،مشکالت حملونقل و همچنین
تأمین ســرمایه ،رکود ،تورم و افتوخیزهای مدیریت نشــده نرخ ارز
دغدغه همیشگی کارآفرینان است ،برای ما هم همیشه این دغدغهها
وجود داشــته .اشکال روند تولیدکنندگی در ایران شاید این باشد که
کارآفرینان واقعی همیشه امیدوارند که مسئوالن مختلف ،آنکسانی که
باید فراهمکننده فضای آزاد رقابتی و بازار عرضه و تقاضا باشند ،همه را
به یکچشم نگاه کنند ،زمینبازی را برای تمام شرکتها یکسان کنند».
او همچنین معتقد است کشور باید برنامهای ویژه برای تولید کاالها و
محصوالتی که در آنها مزیت نسبی دارد ،داشته باشد « .ما در بسیاری
از تولیداتمان مزیت نسبی نداریم ،فرضاً اگر کاالیی را ساختیم امکان
رقابت با ســازندههای دیگر دنیا را نداریم ،خوب این تولید اگر کاالیی
استراتژیک نباشد و دست نیافتن به دانش آن باعث وابستگی نشود شاید
صرفه نداشته باشد اما اگر در تولیدی مزیت نسبی داریم ،ورود تکنولوژی
و دانش آن به کشور در خیلی صنایع زیردستی و باالدستی بتواند باعث
بهبود شــود ،برای کشور نفع خواهد داشت و منجر بهصرفه اقتصادی
میشــود ،این تولید ملی هم صرفهجویی ارزی را با خودش میآورد و
هم اشــتغالزایی خواهد داشت .حتی فارغ از بحثهای اقتصادی ،هر
ملتی که مصرفکننده صرف باشــد نهایتاً هم عزت خودش را و هم
اعتمادبهنفسش را از دست میدهد».

درباره حمیدرضا
هاشمینیا دارنده
تندیسامینالضرب
حمیدرضاهاشمینیا
باوجوداینکه از
کارآفریناننسبت ًا
جوان کشور محسوب
میشود ولی توانسته
با جلب اعتماد
مسئوالن شرکت
سامسونگ کره
تحوالت مهمی در
صنعتلوازمخانگی
در کشور به وجود
آورد و تولید
انواع محصوالت
شرکتسامسونگ
از جاروبرقی
گرفتهتایخچال
سایدبایساید را
عملیاتیکند.
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جشننامه
سلطان حسین فتاحی
بنیانگذار کارخانه تولید لوازمخانگی امرسان
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دارنده نشان و لوح امینالضرب

درباره سلطان حسین
فتاحی دارنده لوح و
نشان امینالضرب
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لوازمخانگی شروع
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یخچال و فریزر
تبدیلشده است.
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سلطان حســین 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 اســت .در  5ســالگی پدرش را از دست داد و بعد از مدتی
عمویش او و برادرش را با خود به قائمشهر برد و آنها در کنار خانواده
عمو بزرگ شــدند .ششسالگی به مکتب رفت و به دلیل جابهجایی
شــغل عمو دوره ابتدایی را در مراغه و در میانه به اتمام رساند و بعد
در سال  1349در تهران وارد هنرستان شبانهروزی آزمایش (وابسته
به کارخانه لوازمخانگی آزمایش) شد ،او که بااستعداد و پرتالش بود
نفر دوم پذیرفتهشدگان بود و سیکل فنی خود را بعد از سه سال در
این کارخانه و هنرستان وابســته به آن گرفت ولی درنهایت در این
مجموعه نماند و به کارخانه الکترولوکس رفت و پسازآن در کارخانه
ارج مشــغول به کار شد ولی چون سربازی نرفته بود از این مجموعه
اخراج شد و به خدمت سربازی رفت.
سلطان حسین فتاحی با پایان یافتن سربازی مدتی را در شرکت
«ساراول» بهعنوان طراح مشغول شد و البته در کنار آن برای کسب
درآمد بیشتر و تجربه بهصورت آزاد کارهای تعمیرات لوازمخانگی نیز
انجام میداد .او به مغازهها میرفت و اگر کســی تلویزیون و یخچالی
برای تعمیر داشــت آنها را تعمیر میکرد؛ این کار تا جایی ادامه پیدا
کــرد که او به فکر راهاندازی مغازهای برای خود افتاد .فتاحی با پولی
که جمع کرده بود در میدان خراسان مغازهای اجاره کرد و تعمیرات
ل انجام میداد و حتی یخچالهای دستدوم را که برای فروش
یخچا 
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میآوردند ،روبهراه میکرد و دوباره میفروخت.
سالهایی که فتاحی تعمیرگاه یخچال راهاندازی کرد همزمان
با جنگ تحمیلی بود و او در این دوره با توجه به نیاز مردم به فکر
تولید یخچال و فریزر با حداقــل امکانات افتاد ولی برای این کار
پیشنیازهایی الزم بود که مهمترین آن یادگیری کار با ورق و تولید
بدنه بود؛ به همین دلیل او به فکر رفتن به کابینتسازی و آموزش
کار بــا ورق افتاد ،البته همزمان با ایــن کار در خانه کار طراحی
محصــوالت را هم انجام میداد .فتاحی مدتی در کابینتســازی
کارکرد و پسازآن یک کارگاه کابینتســازی را اجاره و نخستین
بدنه فریزرها را آنجا تولید کرد .درواقع ،نخستین جرقه راهاندازی
کارخانه امرســان همانجا زده شــد .او پسازآن برای توسعه کار
پارکینگی را در خیابان پیروزی اجاره کرد و اتصال بدنه فریزرها و
یخچالها را در این پارکینگ انجام میداد و محصول نهایی را تولید
میکرد .اما مرحله بعدی کار فروش این یخچال و فریزرها بود ،او
با شــکل گرفتن تولیدات کارگاه خود از مغازهها و فروشــگاههای
لوازمخانگی دعوت میکرد تا تولیدات او را ببینند و حتی سفارش
جدید برای ساخت میگرفت.
در آن روزها که به دلیل جنگ واردات لوازمخانگی بهســختی و
بیشتر بهصورت قاچاق صورت میگرفت و کارخانههای قدیمی مانند
ارج و آزمایــش هم درگیر تحوالت بعــد از انقالب و مصادره بودند و
بازار تشــنه محصول ،سلطان حســین فتاحی خیلی زود با گرفتن
سفارشهای متعدد توانست کار خود را توسعه دهد و سرمایه اولیهای
برای راهاندازی کارخانه امرســان جمعآوری کند .او در سال 1364
در زمینی به مســاحت  5هزار مترمربع در جاجرود کارخانه امرسان
را راهاندازی کرد و در ســال  1390هم با اجرای طرح توســعه محل
کارخانه را به شهرک صنعتی عباسآباد با بیش از  150هزار مترمربع
وسعت انتقال داد .ظرفیت اسمی خط تولید یخچال و فریزر کارخانه
امرسان  2500دستگاه است و در حال حاضر روزانه بهصورت میانگین
 1500یخچال و فریزر در این مجموعه تولید میشود .همچنین در
کارخانه امرسان بهصورت محدود خطوط تولید ماشین لباسشویی،
اجــاقگاز و کولرگازی راهاندازی شــده اســت .در مجموعه صنعتی
امرســان بیش از  500نفر نیروی کارگری و  70نفر نیروی ستادی
مشغولاند و محصوالت این کارخانه از سوی بیش از  500نفر عامل
توزیع در سراسر کشور به فروش میرسند و این کارخانه  400شعبه
سرویس و خدمات پس از فروش دارد .همچنین ازنظر زنجیره تأمین
مواد اولیه  400شــرکت با مجموعه امرسان همکاری دارند .در این
مجموعه در ســال  1395بیش از  200هزار دستگاه انواع یخچال و
فریزر تولیدشده است.

اکبر ابراهیمی
رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پاکشوما

نیکوکار صنعتی
دارنده نشان و لوح امینالضرب

اکبر ابراهیمی در ســال  1323در شهر تهران و در خانوادهای
مذهبی به دنیا آمد .او از دوران نوجوانی به دلیل شرایط اقتصادی
خانواده و کمک به پدرش وارد بازار کار شــد .او از  17سالگی به
فعالیتهای صنعتی رو آورد و در سال  1354زمانی که تازهوارد
دهه  30زندگیاش شده بود ،مجموعه صنعتی پاکشوما را برای
تولید ماشــینهای لباسشــویی نیمه اتوماتیک راهاندازی کرد.
کارخانهای که با توجه به نگاه صنعتی و توسعه محور اکبر ابراهیمی
در طول بیش از  4دهه فعالیت همیشه در تولید لوازمخانگی جزو
برندهای اصلی کشــور محسوب میشده است و هماکنون عالوه
بر ماشین لباسشویی ،ماشین ظرفشویی ،مایکروفر ،جاروبرقی،
کولرآبی و گازی و حتی یخچال سایدبایساید هم تولید میکند.
حاج اکبر ابراهیمی  20سال پیش در سال  1376برای نوسازی و
جوانگرایی در ساختارهای مدیریتی این مجموعه صنعتی دست
به تغییراتی زد که حاصل آن نوســازی کارخانه ،افزایش تولید و
ورود به ســاخت محصوالت جدید در این مجموعه بود .توسعه
مجموعه صنعتی پاکشوما (باوجود تحریمها و مشکالت اقتصادی
کشــور) در سالهای گذشته همیشــه یکی از هدفگذاریهای
مهــم حاج اکبــر ابراهیمی و فرزندش حمیــد ابراهیمی که در
حال حاضر مدیرعامل مجموعه صنعتی پاکشــوما اســت ،بوده
و در این زمینه مهمترین کار ،ســاخت مجموعه صنعتی بسیار
عظیمی در شهر قم و انتقال کارخانه به این مجموعه بوده است.
ساخت کارخانه جدید پاکشوما در اردیبهشت  ۱۳۹۳در شهرک
صنعتی محمودآباد قم با وسعت  100هزار مترمربع و با  30هزار
مترمربعســالن و انبار برای تولید قطعات و دو خط کامل تولید
لوازمخانگی به بهرهبرداری رســید و در خرداد  30 ،۱۳۹۴هزار
مترمربع دیگر هم به ســالنهای تولید این مجموعه افزوده شد.
ماکنون  3خط کامل تولید در  60هزار مترمربع در این مجموعه
ه 
فعال است .شرکت پاکشوما جهت بهبود کیفیتمحصوالت خود
با شرکتهای مختلف اروپایی و آسیایی همکاریهایی درزمینه
طراحی سیستم ،نصب ماشــینآالت و فناوریهای روز و حتی
تولید محصوالت مشترک شروع کرده است ،برای مثال دو سال
پیشقرارداد مشترکی برای تولید ماشین لباسشویی با شرکت
مدیا (شرکت چینی و از بزرگترین تولیدکنندگان لوازمخانگی
در جهان) بســته و ســال گذشــته از محصول مشترک این دو
شرکت با حضور حاج اکبر ابراهیمی که هماکنون ریاست هیئت
مدیره مجموعه صنعتی پاکشوما را بر عهده دارد ،رونمایی شد .در
مجموعه صنعتی پاکشوما در حال حاضر حدود هزار نفر مشغول
به کار هســتند و مدیران آن پیشبینی میکنند با افتتاح تمام

خطوط تولید و توسعه کار در این مجموعه میزان اشتغال آنها به 4
هزار نفر افزایش پیدا کند .این مجموعه دارای  ۶۰۰مرکز خدمات
پس از فروش در کل کشــور است .به گفته مدیران این مجموعه
هماکنون بهصورت میانگین  70درصد قطعات و مواد مورداستفاده
در کارخانه پاکشوما در داخل ساخته میشود.
در کنار فعالیتهای صنعتی و تأســیس و راهانــدازی یکی از
بزرگترین کارخانههای تولید لوازمخانگی در کشور ،اکبر ابراهیمی
از بزرگترین خیرین کشــور بهخصوص درزمینه مدرسهســازی
محســوب میشود و تاکنون در ســاخت بیش از  100مدرسه در
سراسر ایران مشارکت داشته است .او اگرچه به دلیل نگاه مذهبی از
جوانی همیشه بخشی از درآمد خود را وقف امور خیریه و پرداخت
خمس و زکات میکرد اما عم ً
ال در دوران میانسالی و با حضور در
یک مراسم افطاری با فعالیتهای مدرسهسازی در آموزشوپرورش
آشنا شــد و ازآنپس مشارکت گســتردهای در این زمینه را آغاز
کرده اســت و به گفته خودش حدود یکسوم اموالش را تفکیک
و بهحســاب بانکی مجزایی واریز کرده تا صــرف امور خیریه و در
رأس آن ،مدرسهســازی کند .او عالوه بر استانها و مناطق محروم
در زندانهای اوین و رجایی شهر هم مدارسی احداث کرده است.
بهپاس چند دهه فعالیت صنعتی ،کارآفرینی ،مسئولیت اجتماعی
و خیریه در ســال  1393نشان رهبران کارآفرینی کشور به حاج اکبر
ابراهیمی اهدا شد .او در سال  ۱۳۹۶نیز از سوی سازمان بهزیستی کل
کشور تندیس چهره ماندگار خیرین را دریافت کرد.

درباره اکبر ابراهیمی
مرتضوی دارنده لوح و
نشان امینالضرب
اکبر ابراهیمی از
نوجوانی وارد کارهای
صنعتی شد و با ورود
به دهه  30یکی از
مجموعههایمهم
تولید لوازمخانگی
در کشور یعنی
شرکت پاکشوما را
پایهگذاری کرد .او
در  40سال گذشته
همیشه در کنار
فعالیتهایصنعتی
و نگاه توسعه گرایانه
خود ،حضوری فعال
در حوزه امور خیریه
داشته است تا جایی
که بهعنوان یکی از
بزرگترین خیرین
مدرسهساز کشور
شناخته میشود.
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جشننامه
محمدجواد شکوری مقدم
بنیانگذار سایت آپارات و فیلیمو

نتفلیکس ایرانی
دارنده نشان و لوح امینالضرب

درباره محمدجواد
شکوری مقدم
دارنده لوح و نشان
امینالضرب
محمدجواد شکوری
مقدم خیلی زود
متوجه شد که مسیر
زندگیاش را اشتباه
تعیین کرده است و
خواستهاشتحصیل
در رشته برق حتی
دریکی از بهترین
دانشگاههای کشور
نیست و باید در جهت
آرزوهایش که کار در
حوزه برنامهنویسی
است گام بردارد.
اقدامی که درنهایت
باعث شد او سایت
آپارات را با میلیونها
مخاطب راهاندازی
کند.
188

محمدجواد شکوری مقدم  36ســال سن دارد و یک دهه شصتی
اســت .او در خانوادهای متوسط به دنیا آمد و بزرگ شد و همیشه جزو
دانشآموزان بااســتعداد مدرسه محسوب میشد و درنهایت هم بعد از
اخذ دیپلم و شرکت در کنکور توانست در رشته برق قدرت در دانشگاه
امیرکبیر مشــغول به تحصیل شــود .البته او پس از  8 ،7ترم به دلیل
عدم عالقه به رشته تحصیلیاش از ادامه حضور در دانشگاه انصراف داد
و به دنبال کاری رفت که دوســت داشــت و از دوره نوجوانی بهنوعی
جذب آن شده بود یعنی برنامهنویسی .او باوجوداینکه ازدواجکرده بود
(در  19سالگی) و به نظر خیلی از نزدیکانش رها کردن تحصیل دریکی
از دانشــگاههای برتر کشور و آنهم رشتهای مناسب کاری اشتباه بود،
تصمیم گرفت تا جوان اســت به دنبال عالقــهاش برود و جذب کاری
شــود که فکر میکرد در آن میتواند به موفقیت برسد و ایمان داشت
که آن حرفه راه آیندهاش خواهد بود .او همزمان با تحصیل در دانشگاه
(سال  )1383-1384در شرکت ایران سیستم کار برنامهنویسی انجام
میداد و به این نتیجه رسید که فضای آنالین ،فضای قدرتمندی است
برای اینکه ایدههایش را در آن اجرایی کند و به ثمر برساند؛ این بود که
از دانشگاه انصراف داد و تمرکز خود را روی تحقق ایدههایش گذاشت
البته در شــروع کار خیلی موفق نبود ولی خسته نشد و حتی آموخت
که باید تیمی همهجانبهای داشــته باشد و برای رسیدن به این نقطه
باید تیمسازی انجام دهد .بعد روی یک ایده خوب کارکند و درنهایت به
دنبال اجرای آن باشد .محمدجواد شکوی مقدم که از  17 ،16سالگی
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کار برنامهنویسی را شروع کرده بود ،به همراه دوستان و برادرش به فکر
راهاندازی یک شبکه اجتماعی در ایران افتادند ،آن زمان تازه اورکات به
ایران رســیده و مخاطبان زیادی را هم برای خودش جذب کرده بود و
همین اتفاق باعث شــد آنها به فکر راهاندازی چیزی شبیه اورکات ولی
به فارســی در ایران بیفتند ،شبکهای اجتماعی که «کلوپ» نامگذاری
شــد و خیلی زود هم جای خود را در فضای وب فارســی پیدا کرد تا
جایی که او  3سال بعد به فکر گسترش کار افتاد و همین شد که میهن
بالگ را به کمک دوســتانش شکل داد و شرکت صبا ایده را راهاندازی
کرد .آنها کارشان را از یک اتاق کوچک در شرکت ایران سیستم شروع
کردند و شــکوری مقدم هم یک پراید داشت که بهعنوان سرمایه اولیه
شرکت فروخت.
حدود  3ســال بعد از راهاندازی و جا افتادن سایت میهن بالگ ،تیم
محمدجواد شکوری مقدم و صبا ایده به تکاپو افتادند تا کاری جدید ارائه
کنند و دراینبین ایده اصلی اضافه کردن سرویس ویدئو به سایت کلوپ
بود ،نکتهای که با درخواست مخاطبان شبکه اجتماعی کلوپ تیم صبا
ایده به فکر آن افتادند و البته بعد از اجرای نهایی با توجه به وسعت کار
تصمیم گرفته شد بهصورت مستقل و تحت عنوان «آپارات» وارد میدان
شود و بهنوعی خأل بارگذاری و دانلود تصویر را در کشور پر کند و شبیه
یوتیوب ولی فارسی باشد .محمدجواد شکوری مقدم راز اصلی پشت پرده
شرکت صبا ایده را در «کار تیمی و گروهی» میداند.
مردادماه سال گذشته و بعد از حدود  7سال از شروع کار مسئوالن
ســایت آپارات آمارهایی از مخاطبان خود را ارائــه دادند ،اعدادی که
نشاندهنده اقبال باال و رشد چشمگیر این سایت ازنظر تعداد مخاطب
است ،نکتهای که باعث شده آپارات حاال بعد از گوگل بیشترین بازدید
را در بین کاربران ایرانی داشــته باشد .آپارات در سال تأسیس  60هزار
بازدید در روز داشــت که این تعداد ســه سال بعد به  2,2میلیون و 5
سال بعد به  7,5میلیون و سال گذشته به  10,5میلیون بازدید رسید.
طبق آمارهای سال گذشته ساالنه  7,6میلیارد بازدید از صفحه آپارات
صورت میگیرد .همچنین این سرویس ویدئویی  29میلیون نفر کاربر
فعال ماهانه دارد .بیشترین کاربران آپارات را افرادی در رده سنی  25تا
 34سال با حدود  44درصد مخاطبان این سرویس تشکیل میدهند و
بعدازاین افراد جوانان بین  18تا  24سال با حدود  23درصد بیشترین
مخاطبان آپارات هستند .البته راهاندازی آپارات و جذب مخاطب میلیونی
برای محمد شکوری مقدم کافی نبود و او دائم به فکر راهاندازی و اجرای
ایدههای جدید اســت و همین موضوع بود کــه او را به فکر راهاندازی
ســایت فیلیمو انداخت ،تلویزیون اینترنتی (پرداخت پول برای دانلود
فیلم و برنامهها) که این روزها مخاطبان بسیاری برای تماشای فیلمها و
سریالهای داخلی و خارجیاش پیداشده است.

برادران محمدی
بنیانگذاران دیجیکاال

برادران خالق
دارنده نشان و لوح امینالضرب
برادران دوقلوی محمدی مؤسســان بزرگترین شــرکت فروش
اینترنتی و آنالین کشور یعنی دیجیکاال ،متولد سال  1358در جنوب
تهران هســتند .مادرشان خانهدار و پدرشان صاحب یک نانوایی بود و
آنها در خانوادهای پرجمعیت با  11فرزند بزرگ شدند .سعید و حمید
محمدی کودکی و نوجوانیشــان را در کنار همپشت سر گذاشتند و
همیشــه همبازی و همراه هم بودند و اتفاقاً تجربه کار تیمی باهم را
در همین ســالها آموختند .خانواده آنها به تحصیل اهمیت بسیاری
میدادند؛ حمید محمدی دوره راهنمایی و دبیرستانش را در مدرسه
تیزهوشان شهید بهشتی شــهرری تحصیل کرد و سعید در مدرسه
نمونهدولتی ابنســینا درس خوانــد و هر دو دیپلم ریاضی گرفتند و
پسازآن وارد دانشگاه شدند .سعید محمدی مدرک کارشناسی خود
را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد گرفت و برادرش هم در
رشته مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر تحصیل کرد ولی هر دو
برای فوقلیسانس رشــته  MBAرا انتخاب کردند .این دو برادر دوقلو
قبل از ورود به دانشــگاه کار را شروع کردند و هر دو با توجه به اینکه
به نرمافزارهای اتوکد و ...تسلط داشتند در بخش طراحی یک شرکت
قطعهسازی موتورسیکلت مشغول به کار شدند و بعد از مدتی هم در
کارخانه کوچک تولیدی کفش برادرشان مسئولیت طراحی را بر عهده
گرفتند .آنها تقریباً از همان سال اول دانشگاه همه هزینههای زندگی و
تحصیلشان را خودشان پرداخت میکردند .با پایان تحصیل دانشگاهی
دو برادر با توجه به رشــتههای متفاوتی که انتخاب کرده بودند مسیر
کاری وزندگیشــان از هم فاصله بسیاری گرفت؛ سعید محمدی در
حوزه صنعت نفت و انرژی مشــغول به کار شد و حمید محمدی در
یک شرکت نیروگاهی کار میکرد تا اینکه ماجرای خرید یک دوربین
دیجیتال عکاسی پیش آمد و مسیر زندگی آنها بهصورت کلی تغییر کرد
و البته به هم گره خورد .دو برادر به عکاسی دیجیتال عالقهمند شده و
به فکر خرید دوربین  SLRبودند که آن زمان بیش از یکمیلیون تومان
قیمت داشت و برای همین بهصورت مشترک تصمیم به خرید گرفتند
و تحقیقات مفصلی در این زمینه انجام دادند اما همه بررسیها به نتیجه
مطلوب آنها نرسید زیرا فروشنده لنز دوربین را عوض کرده بود.
شکست در خرید دوربین دیجیتال باوجود پرداخت زیاد و بررسی
بســیار برادران محمدی را به فکر راهاندازی سایتی برای اطالعرسانی
نســبت به انواع کاالهای دیجیتال (که در آن ســالها تــازهوارد بازار
میشدند) ،مقایسه آنها با یکدیگر و خرید اینترنتی این کاالها انداخت.
اوایل سال  1385آنها شروع به برنامهنویسی و طراحی سایت دیجیکاال
کردند و این ســایت بهعنوان اولین سایت فروشگاه اینترنتی جدی در
کشور اواخر همان سال شروع به کارکرد .آنها کار را در دفتر کوچکی در
خیابان سعدی با هسته مرکزی کوچک  7نفره شروع کردند و بعد از 12

سال تالش شبانهروزی توانستند دیجیکاال را به بزرگترین فروشگاه
آنالین کشور با بیش از  2هزار نفر نیروی کار تبدیل کنند.
مرکز پردازش دیجی کاال (بخش انبار ،پردازش و عملیات) درواقع
بزرگترین مرکز از نوع خود در خاورمیانه محســوب میشود که 50
هزار مترمربع فضا و ظرفیت نگهــداری  4میلیون آیتم کاال را دارد و
هماکنون حدود  2میلیون آیتم کاال در آن نگهداری میشــود .مرکز
کنونی پردازش دیجیکاال دارای بیش از  100هزار قفسه کوچک و 2
هزار قفسه بزرگ برای قرار گرفتن  150هزار نوع کاال است و ظرفیت
پذیرش روزانه  300هــزار کاال را دارد .در حال حاضر روزانه بهصورت
میانگین بین  50تا  100هزار کاال (نسبت به زمان در سال) وارد مرکز
پردازش دیجیکاال میشود و این مجموعه با بیش از  3هزار فروشنده
همکاری دارد که زنجیره تأمین کاالهای دیجیکاال را تشکیل میدهند.
همچنین در بخش تولید محتوا که یکی از حوزههای اصلی این مجموعه
محسوب میشود و از روز اول شکلگیری آن یکی از اهداف اصلی بوده
بهصورت میانگین روزانه برای هزار کاال اطالعات درج میشود و از 700
کاال عکاسی صورت میگیرد .برادران محمدی سال گذشته پیشبینی
کردند که امسال ارزش این شرکت به یک میلیارد دالر برسد که البته
شاید به دلیل مشکالت اقتصادی و افزایش نرخ ارز این عدد فعال تحقق
پیدا نکند .بیش از ۲میلیون کاربر با تجربه خرید از دیجیکاال در کشور
وجود دارد و این سایت رتبه  3بازدید الکسا در ایران را به خود اختصاص
داده است.

درباره برادران
محمدی دارنده لوح و
نشان امینالضرب
برادران (حمید و
سعید) محمدی از
نوجوانی به طراحی
وب عالقه داشتند ولی
دانشگاه و تحصیل
مسیر زندگی آنها
را عوض کرده بود
تا اینکه خرید یک
دوربین عکاسی و
شکست در این کار آنها
را به فکر راهاندازی
سایت اطالعرسانی
و فروش کاالهای
دیجیتال انداخت.
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جشننامه
لئون آهارونیان
مدیرعامل شرکت ستی از پیشگامان صنعت حملونقل در ایران

کارآفرین خستگیناپذیر
دارنده نشان و لوح امینالضرب

درباره لئون آهارونیان
دارنده لوح و نشان
امینالضرب
شرکت ستی با بیش
از  60سال قدمت
یکی از قدیمیترین
موسسههای
حملونقل در ایران
است و بسیاری از
پروژههایعظیم
حملونقلتجهیزات
را در کشور در طول
این دههها بر عهده
داشته است؛ شرکتی
که سالهایبسیاری
است مدیریت آن
با لئون آهارونیان
است .آهارونیان با
حدود  90سال سن
همچنان فعال است و
ازپیشگامانصنعت
حملونقل در ایران
محسوب میشود.
190

لئون آهارونیان سال  1309در روستای هفتوان شهرستان سلماس به دنیا
آمد .پدرش هنگام اشغال ایران در جنگ جهانی به مراغه رفت و همراه یکی از
دوستانش رستورانی در آنجا راهاندازی کرد ولی با تشکیل حکومت خودمختار
پیشهوری در تبریز (سال  )1324به تهران آمد و غذاخوریای در پایتخت باز
یکردند.
کرد .لئون و دیگر اعضای خانوادهاش در کار مغازه به پدرشان کمک م 
پدر لئون آهارونیان اهمیت بسیاری به کار میداد و دوست داشت فرزندانش
از کودکی مسئولیتپذیر باشند و از همین رو در تابستان یک رستوران فصلی
یکرد .همه اینه ا باعث شده
برای آنها در روستای ییالقی اوشان راهاندازی م 
بود که دوران نوجوانی و جوانی لئون ترکیبی از درس و کار باشد که در جوانی
به آن ورزش و شکار هم اضافه شد .دوچرخهسواری ورزش موردعالقهاش در
دوره دبیرســتان بود .او همچنین از جوانی تا  80سالگی به شکار میرفت و
درنهایت کلکسیون بزرگش را به موزه طبیعی ایروان هدیه کرد.
او پس از گرفتن دیپلم در ســال  1331در هنر ســرای عالی (دانشگاه
امیرکبیر فعلی) پذیرفته شد .پس از پایان تحصیل با گرفتن کفالت از سربازی
معاف شد و اردیبهشت  1335در آزمایشگاه خاکشناسی وزارت کشاورزی
با ماهی  480تومان استخدام شد؛ این آزمایشگاه با همکاری سازمان خواروبار
جهانی (فائو) تأسیسشــده بود .آهارونیان در اواخر ســال  1339با بورسیه
سازمان فائو به مدت یک سال و به همراه خانواده برای تکمیل تخصص به مقر
فائو در رم و پس از چند روز به مرکز پژوهش کشــاورزی در شهر دانشگاهی
واگنیگن هلند رفت و ادامه تحصیل داد .در سال  1341و بعد از بازگشت به
ایران آهارونیان به درخواســت پدر همسرش که مؤسس شرکت حملونقل
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ســتی بود و در حوزه معدن ،هتلداری و فــروش بلیت هواپیما هم فعالیت
میکرد بهصورت پارهوقت به این مجموعه پیوست و حسابرسی مالی مجموعه
را بر عهده گرفت و اتفاقاً جلوی سوءاســتفادههای شرکای پدر زنش ایستاد.
آهارونیان در سال  1347پس از  12سال از کار دولتی استعفا داد و بهصورت
تماموقت در شــرکت ستی مشغول به کار شد .در همان ساله ا قراردادی با
شرکت میتسوبیشی بست تا دستگاههای گازسوز تولید برق را از بنادر جنوب
کشــور به محل ســاخت نیروگاه انتقال دهد .شرکت ستی طی قراردادی با
شرکتهای فرانسوی و آلمانی ،چهار دستگاه و دو ژنراتور با وزن هریک 140
و  110تن خرید تا تجهیزات سد سفیدرود و نیروگاه آبی را از جنوب کشور به
منجیل انتقال دهند .این محموله با وزن تریلی و بوژی حدود  250تن میشد.
شرکت ستی ،نخستین شرکت ایرانی حملونقل بود که توانست وسایل حمل
بارهای سنگین را از یک شرکت فرانسوی خریداری (نقد و وام) و وارد ایران
کند .پساز این کارها هنگامیکه قرارداد ساخت ذوبآهن و کشیدن لولههای
گاز از جنوب کشور با شوروی امضا شد ،یکسوم از قرارداد لولهکشی به یک
شرکت فرانسوی واگذار شد و آنان نیز انتقال  42هزار تن لوله و  20هزار تن
تجهیزات کارشان را به شرکت ستی ســپردند .عالوه بر اینه ا در آن سالها
این شرکت ،حمل تجهیزات الزم برای راهاندازی نیروگاه  700مگاواتی اهواز
(شرکت تکنوپروم روسیه) ،تجهیزات پستهای انتقال برق در غرب کشور (سه
شــرکت آلمانی) و ...را هم بر عهده داشت و در مهمترین قرارداد هم شرکت
زیمنس آلمان به مدت  35سال انتقال کلیه محمولههایش در ایران را به این
شــرکت واگذار کرد .شرکت ستی با توجه به قراردادهای خارجی که در آن
ساله ا موفق به امضا و انجام آنها شد ،خیلی زود رشد چشمگیری کرد و طی
چند ســال دهه ا تریلی و وسایل حمل کاالهای سنگین خریداری کرد .آنها
حتی توانستند برای توسعه کارهایشان از فرانسه یک وام یکمیلیون دالری
(با بازپرداخت سهساله) دریافت و تجهیزات بهروزی ازجمله بوژی خریداری
کنند .با پیروزی انقالب و شروع جنگ تحمیلی یکی از نیازهای اساسی کشور
ی تجهیزات نظامی و ...به مناطق جنگی بود و بخشــی از این کار را
جابهجای 
بهصورت رایگان شرکت ستی بر عهده گرفت .اعطای کامیونه ا و تریلرهای
شرکت برای انتقال تجهیزات سنگین نظامی مانند تانک ،هاورکرافت و ...به
مناطق مختلف جنگی بخشی از خدمات این شرکت به جبهههای نبرد بود.
لئون آهارونیان در سالهای بعد از پیروزی انقالب با توجه به موقعیت اقتصادی
و حضور در شورای خلیفهگری ارامنه (از سال  1359تا  1365عضو شورا بود)،
فعالیتهای اجتماعی و صنفی خود را گسترش داد .همچنین تشکیل اتاق
بازرگانی مشــترک ایران و ارمنستان ( ،)1372برقراری اولین خطوط هوایی
بین ایران و ارمنستان ( )1369و از همه مهمتر برقراری ارتباط بین مقامهای
دولتــی ،امنیتی و مذهبی ایران و ارمنســتان ازجمله کارهایی بود که لئون
آهارونیان برای دوستی و نزدیکی بیشتر مردم و دولتهای ایران و ارمنستان
انجام داده است.

سید ابوالقاسم مرتضوی
بنیانگذار کارخانه آرد ستاره و یکی از پیشکسوتان صنعت آرد در کشور

آسیابان

دارنده نشان و لوح امینالضرب
سید ابوالقاسم مرتضوی متولد دهه ابتدایی قرن اخیر در تهران است.
پدرش ســید جعفر یکی از بزرگترین تاجران گندم و برخی از غالت
همچون جو و حبوبات بود و تجارتخانه بزرگی در محدوده میدان اعدام
و امین السلطان داشت .حاج قاســم مرتضوی از دوران نوجوانی (،14
 15سالگی) کار را با شاگردی در مغازه دایی خود که فروشنده حبوبات
و از تجار سرشــناس بود ،شــروع کرد و بعد از دو سال در تجارتخانه
پدرش مشغول به کار شد و با توجه به استعداد باالیی که در تشخیص
انواع گندمها داشــت خیلی زود متصدی فروش شد که کلیدیترین
کار در این تجارتخانه محســوب میشد و مسئولیت توزیع گندم بین
مشتریان بر اساس نوع مصرفشان را بر عهده داشت .حاج سید ابوالقاسم
مرتضوی تقریباً  10سال نزد پدرش کارکرد تا اینکه در دهه  30شمسی
و اوج جوانی تصمیم گرفت با توجه به نیاز کشور ،کاری نو انجام دهد
کــه راهاندازی کارخانه صنعتی تولید آرد بــود ،آنهم زمانی که هنوز
آســیابهای آبی و سنگی فعال بودند و آرد را بهصورت سنتی آسیاب
میکردند و تنها روسها یک کارخانه تولید محدود آرد در کشور احداث
کرده بودند .او بررسیها و مطالعاتی در خارج از کشور روی این موضوع
انجام داد و درنهایت تصمیم خود را گرفت و ماشینآالت کارخانه را از
روسها خریداری و کارخانه آرد ســتاره را تأسیس کرد .درآن سالها
حتی تهران بهعنوان پایتخت کشور هنوز برق نداشت و حاج ابوالقاسم
مرتضوی برای تأمین برق کارخانه دو موتور برق انگلیسی خریداری کرد.
البته مرتضوی برای آرد تولیدی کارخانهاش مشتریهای بسیاری داشت
بهخصوص اینکه خود در تجارتخانه پدر ارتباطات قوی با مشتریان اصلی
شکل داده بود و اص ً
ال با توجه به خلئی که در کسبوکار دیده بود ،اقدام
به راهاندازی کارخانه تولید آرد کرد .مدتی بعد از روی غلتک افتادن کار
کارخانه تولید آرد حاج قاسم مرتضوی ایده جدیدی به ذهنش رسید و
آن تأسیس یک کارخانه تولید خوراک دام بود؛ اقدامی که بسیار جلوتر
از زمانه خود محسوب میشــد و هنوز اص ً
ال کارخانهای در این زمینه
راهاندازی نشــده بود و مرغداریهای صنعتی هم تازه در حال شــکل
گرفتن در کشور بودند .او به آلمان که یکی از کشورهای پیشرو در تولید
خوراک دام بود رفت و بازدیدی از مجموعه صنعتی مشــهوری در این
زمینه داشت؛ کارخانهای که او را تحت تأثیر قرارداد .مرتضوی توافقی با
آلمانها برای راهاندازی خط تولید خوراک دام به ظرفیت  300تن انجام
داد و طولی نکشــید که ماشینآالت به همراه یکی از متخصصان این
شرکت برای راهاندازی به ایران رسید .مرتضوی نام این مجموعه صنعتی
را «اشترن» که به آلمانی ستاره معنی میدهد ،گذاشت.
پــس از راهانــدازی کارخانه آرد و خوراک دام ،حاج ابوالقاســم
مرتضوی به فکر تأســیس مرغداری صنعتی افتــاد .او که یکی از
بزرگتریــن تولیدکنندگان خوراک دام در کشــور بــود ،با تعداد

زیادی چک برگشــتی مرغداریهایی که خــوراک خریده بودند و
توان پرداخت پول را نداشتند و همچنان بیشتر به روش سنتی کار
میکردند روبهرو بود و این شد که در گام بعدی توسعه مجموعههای
صنعتیاش به فکر راهاندازی یک مرغداری مدرن افتاد .در آن سالها
اواخر دهه  40یک مرغداری صنعتی را دولت و ارتش در سپیدرود
تأسیس کرده بودند و مابقی مرغداریها همچنان بهصورت سنتی
کار میکردند .حاج ابوالقاسم مرتضوی برای تأسیس مرغداری مدتی
به آمریکا رفت و تحقیقاتی انجام داد و درنهایت هم خطوط تولید و
تجهیزات الزم برای تأسیس یک مرغداری صنعتی کام ً
ال اتوماتیک را
خریداری و در کرج ( 12سالن) ساخت و نام آن را سهیل گذاشت.
او جوجههای الزم برای مرغداری را هرســال از کشورهای مختلف
به ایران میآورد و عالوه بر تامین بخشــی از نیاز داخل مجموعه را
به نقطهای رســانده بود که قبل از انقالب کمکمتوان صادرات مرغ
و تخممرغ هم داشت .حاج قاســم مرتضوی بعد از مرغداری برای
تکمیل کردن زنجیره تولید صنعتی خود کشتارگاه و سردخانه هم
راهاندازی کرد ولی این اتفاق همزمان با سالهای انقالب و برخی از
تندرویها و انگهای سوءاستفادههای اقتصادی همچون احتکار به
فعاالن بخش خصوصی شد و درنهایت حاج ابوالقاسم مرتضوی را به
این نتیجه رساند که کار را محدود و به فرزندش محمد مرتضوی که
از کودکی او را آموزش داده بود ،واگذار کند .پسری که پا جای پای
پدر گذاشت و با تالش بسیار به یکی از فعاالن صنعتی تبدیل شد.

درباره سید ابوالقاسم
مرتضوی دارنده لوح و
نشان امینالضرب
از پیشگامان و
پیشکسوتانصنعت
آرد ،تولید خوراک
دام و حتی تأسیس
کشتارگاه از سوی
بخشخصوصی
در کشور محسوب
میشود ،کسی که از
کودکی نزد دایی و
پدرش شاگردی کرد
و با توجه به استعداد
بسیاری که در
تشخیص انواع گندم
و غالت داشت توانست
نخستینکارخانه
تولید آرد صنعتی را در
کشور راهاندازی کند.
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جشننامه

محمد علی موحد
نویسنده و پژوهشگر تاریخ و ادبیات

خواب آشفته
نفت

دارنده نشان و لوح امینالضرب

درباره دکتر محمدعلی
موحد دارنده لوح و
نشان امینالضرب
دکترمحمدعلی
موحد از
برجستهترین
پژوهشگران و
مورخان قرن اخیر
کشورمان است ،کسی
که بیش از  6دهه از
عمر خود را به تحقیق
و پژوهش اختصاص
داده و حاصل آن
متونمهمیهمچون
«خواب آشفته نفت»
است .موحد خود
زمانی کارمند شرکت
ملی نفت ایران و حتی
مدتیعضوهیئت
مدیره این شرکت بوده
است.

192

دکتر محمدعلی موحد مورخ و پژوهشگر نامی در سال 1302
در شهر تبریز به دنیا آمد .او تحصیل را در مدارس تدین و اتحاد
نو در شــهر تبریز شــروع کرد و پس از اخذ دیپلم متوسطه در
رشــته ادبی به تهران آمد .اما بهواســطه فوت پدرش (در سال
 )1317به تبریز بازگشت و سرپرستی خانواده را بر عهده گرفت
و به مدت ده ســال بین تبریز و تهران دررفت آمد بود .در سال
 1329موحــد به شــرکت نفت آبادان رفــت و پس از خلعید
انگلیســیها (بعد از ملی شــدن صنعت نفت) در سال 1332
روزنامه شــرکت نفت را به عهده گرفت و در همین

سردبیری
سال به تهران انتقال یافت .او در سال  1332کار روی ترجمهی
رحله اینبطوطه (سفرنامه ابنبطوطه) را انجام داد که در سال
 1336منتشر شــد و بهواسطهی قدرت قلم و شیوایی ترجمه،
موردتوجه بزرگان فضای ادبی و استادان آن روز همچون مجتبی
مینوی و محمدعلی جمالزاده قرار گرفت و اینگونه بود که نام
موحد بر سر زبانها افتاد.
همزمــان با ایــن تحــوالت در زندگــی ،محمدعلی موحد
تحصیالت خود را در دانشــکد ه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
تهران ادامه داد و موفق به اخذ مدرک دکترای حقوق خصوصی
از این دانشگاه شــد و در سال  1338پس از فراغت از تحصیل
برای آشــنایی بیشــتر با مباحث حقوق بینالملل به انگلستان
رفت و مطالعات خود را زیر نظر پرفســور جنینگز در کمبریج و
پروفسور شوارتزنبرگ در لندن ادامه داد .همچنین در این دوران
با ایرانشناســانی چون آربری ،مینورسکی و الکهات همکاری
کرده و به تحقیق روی نســخههای خطی موجــود در موزهی
بریتانیا پرداخت.
موحد با بازگشــت به ایران بعــد از تحصیل عالوه بر وکالت
پایهیک دادگســتری ،از آغاز تأسیس شرکت ملی نفت ایران به
کادر حقوقی این مجموعه وارد شد و تا باالترین درجات (مشاور
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عالی رئیس هیئتمدیره،مشاور ارشد و عضو اصلی هیئتمدیره)
پیشرفت و خدمت کرد و در ابتدای تأسیس اوپک به مدت شش
ماه معاونت اجرائی آن ســازمان در ژنو را بر عهده داشت .دکتر
موحد در کنار مشــاغل رسمی به تدریس حقوق مدنی و حقوق
نفت در دانشکد ه حقوق دانشگاه تهران و دانشکدهی علوم مالی و
حسابداری هم میپرداخت.
او در طول زندگی همواره مشغول به تحقیق،تألیف و ترجمه
بوده است و آثار بزرگی از خود به یادگار گذاشته است که بیشک،
بزرگترین آنها تحقیق در متــون عرفانی ،بهویژه چاپ انتقادی
مقاالت شمس تبریزی است که انتشارات خوارزمی آن را به بازار
نشــر عرضه کرد .عالوه بر آن کتاب «خواب آشفته نفت» که به
تاریخ معاصر ایــران در دوره مصدق و بعدازآن و ماجرای نفت و
ملی شدن آن میپردازد (نشر کارنامه) که تا به امروز سه جلدش
منتشرشده دیگر شاهکار اوست .کتابی که جایزه کتاب سال را در
حوزه تألیف برای او و ناشر به همراه داشت و به دلیل اینکه دکتر
موحد خود از نزدیک سالهای ملی شدن صنعت نفت و بعدازآن
را در شرکت ملی نفت تجربه کرده است ،یکی از مهمترین متون
چاپشده در کشــورمان درباره تاریخچه و اثرات طالی سیاه بر
اقتصاد ،سیاست ،جامعه و ...محســوب میشود .او معتقد است
داستان مصدق در خاطره نسل ما به شاهنامه آزادی تبدیلشده
اســت .این ماجرا برای مردم ما نه صرفاً یک حدیث تاریخی که
یک سرود آزادی است و سرود آزادی سر از قید زمانبر میکشد.
مقاالت شــمس تبریزی (تصحیح و تعلیق) ،فصوصالحکم
(تصحیح و تعلیق) ،ترجمه چهارمقاله درباره آزادی آیزایا برلین،
درسهایــی از داوریهای نفتی :ملی کردن و غرامت و در هوای
حق و عدالت از دیگر آثار مهم دکتر موحد هستند .او در مردادماه
ســال  1386در انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی به خاطر عمری
خدمات فرهنگی موردتقدیر قرار گرفت.

تاهلل فوالدوند
عز 
مترجم برجسته ،پیشرو و جریان ساز

دنیای عجیب ترجمه
دارنده نشان و لوح امینالضرب
عزتاهلل فوالدوند در ســال  ۱۳۱۴در شــهر اصفهان به دنیا آمد.
پدرش قاضی دادگســتری بود .او پس از گذراندن تحصیالت پایه در
تهران ،جهت ادامه تحصیل به انگلســتان رفت و دبیرســتانش را در
یک مدرســه شبانهروزی در شهر ردهیل گذراند .او تأثیر آن سه سال
زندگی در مدرســه شبانهروزی را «عادت کردن بهسختی و انضباط»
میداند .فوالدوند با پایان دبیرستان به فرانسه و پاریس رفت تا پزشکی
بخواند .او به اصرار پدرش رشــته پزشکی را انتخاب کرده بود ولی دو
ســال از تحصیلش گذشته بود که خواندن کتاب «مسائل فلسفه» از
راسل بهصورت کلی جهت زندگیاش را تغییر داد و او را عاشق فلسفه
و تغییر رشته کرد« .یک روز عصر که خسته از دانشکده پزشکی بیرون
آمدم ،در کتاب فروشی نزدیک پانتئون کتاب «مسائل فلسفه» راسل را
دیدم و خریدم .همان شب خواندم و کیف کردم و به خودم گفتم این
همه چیزی است که من دنبال آن هستم .آن اتفاق مثل عشق در نظر
اول بود ».بعد از خواندن این کتاب نامهای به پدرش نوشت و ماجرا را
توضیح داد و اعالم کرد که قصد دارد به آمریکا برود .پدرش هم بدون
اینکه مخالفتی با تصمیم عزتاهلل فوالدوند داشته باشد برایش نوشت:
«فلسفه رشت ه شــیرین ولی بیحاصلی اســت ».فوالدوند به آمریکا
رفت و دانشجوی فلسفه دانشگاه کلمبیا شد و دورههای کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکترای فلسفه را در این دانشگاه گذراند.از اساتید او
میتوان به آرتور دانتو ،رابرت کامینگ و سیدنی مورگن بسر اشاره کرد.
با پایان تحصیل او که همیشه عاشق ایران بود و ماند به کشور بازگشت
و استخدام شرکت ملی نفت ایران شد .در ابتدای کار برای مدت کوتاهی
در اداره مرکزی کنسرسیوم نفت کار میکرد ولی بعد برای دو سال او را
به جنوب کشــور منتقل کردند اما درنهایت به تهران بازگشت .فوالدوند
در دفتر مرکزی کنسرســیوم نفت با طاهره صفــار زاده همکار بود و با
پافشاری او برای ترجمه کتاب این کار را شروع کرد .صفار زاده بدون اینکه
به فوالدوند بگوید با مســئوالن موسسه فرانکلین برای او قرار گذاشت و
درنهایت این دیدار باعث شد که فوالدوند به دنیای ترجمه وارد شود .او
در کار ترجمه بسیار دقیق و باپشتکار است و خودش میگوید همیشه در
این کار دغدغه مسائل سیاسی و اجتماعی را داشته است.
با پیروزی انقالب بعد از  16ســال سابقه کار ( 1343تا  )1359در
شرکت ملی نفت و در سمتهای مختلف عزتاهلل فوالدوند را به دلیل
اینکه پیش از آن لوحهای تقدیر از مســئوالن سابق دریافت کرده بود
اخراج و بازنشسته زودتر از موعد کردند .خود او دراینباره گفته« :بعد
از انقالب ،یک روز در اتاقم نشســته بودم و کار میکردم .رئیسم آقای
شاپوری که مرد بسیار خوبی هم بود تلفن کرد و خواست که پیش او
بروم .بعد از انقالب بــود و نیروهای تودهای و متعصب در وزارت نفت
کمیســیون پاکسازی تشکیل داده بودند .آقای شاپوری گفت که آن

کمیسیون درباره شما تصمیم گرفته که بازنشسته زودتر از موعد بشوید.
من هم سامســونتم را برداشتم و بدون هیچ حرفی از پلههای شرکت
نفت بیرون آمدم و برگشتم خانه .سامسونتم را گذاشتم کنار پذیرایی،
نشســتم پشت میز و شــروع کردم به کار کردن شدید .روزی دوازده
ساعت کار میکردم و تمام این کتابها بعدازاین توفیق اجباری ترجمه
شدند ».او میگوید ترجمههایش را اگر نگاه کنید میبینید که همیشه
دغدغه مســائل سیاسی و اجتماعی داشــته است و حتی این دغدغه
همیشه در او قویتر بوده تا دغدغه فلسفی محض .ترجمه کتابهای
«فلســفه کانت» و «آگاهی و جامعه» از سوی فوالدوند به ترتیب در
دورههای هشتم و نهم کتاب ســال برگزیدهشدهاند .فوالدوند معتقد
اســت« :ترجمه باید تا حد امکان به متن اصلی وفادار باشد و مترجم
باید از مبهمگویی یا شــیرینزبانی خودداری کند و آنچه را نویسنده
اصلی واقعاً در ذهن داشته و روی کاغذ آورده ،به نحوی به زبان فارسی
برگرداند که باروح زبان فارسی منطبق باشد .چیزی که برای من کام ً
ال
روشن است این است که در هر نوشتهی جدی ،چه درزمینهی ادبیات
و چه فلســفه ،بین نص و روح متن رابطهی محکم وجود دارد و طبعاً
اگر این رابطه گسسته شود ،به فهم ما ازآنچه میخوانیم لطمه شدید
میزند ».او دو اعتقاد بزرگ در زندگی دارد «:یکی اینکه هر بالیی که
به سر ما مردم در این سرزمین میآید از نادانی یا علم ناقص است؛ دوم
اینکه هرچه درزمینهی دانش و هنر از آثار بزرگ دنیا از راه ترجمه اخذ
کنیم بازهم کم است».

درباره عزتاهلل
فوالدوند دارنده لوح و
نشان امینالضرب
عزتاهلل فوالدوند
در خانوادهای
تحصیلکرده بزرگ
شد و برای تحصیل
پزشکی به فرانسه
رفت ولی خواندن
کتابی جهت زندگی
او را به سمت فلسفه
چرخاند .فوالدوند
درنهایت دکتری
فلسفه از دانشگاه
کلمبیا در آمریکا گرفت
و بعد از بازگشت به
ایران سالها در شرکت
نفت کارکرد اما تمرکز
اصلی زندگی و کارش
سالهاست که بر
ترجمه آثار فاخر
جهان است.
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برترینها چگونه انتخاب شدند؟
شاخصهای انتخاب کارآفرینان
کمیته اجرائی و سیاستگذاری سومین مراسم اعطای نشان ملی امینالضرب از
بهمن ماه سال گذشته به ریاست مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران انتخاب شد.
این کمیته شــامل چهار عضو تخصصی برای رســیدگی به امور
اجرائی و سیاســتگذاری بود .کمیته طی دوره فشــرده بررسی و
برگزاری جلسات کارشناسی با اهل فن و همچنین مطالعه الگوهای
بینالمللــی در زمینه تقدیر از کارآفرینان  10فرم شــاخص را در
حوزههای زیر طراحی کرد:
شاخص صنعت
شاخص تجارت
شاخص بانک و بیمه
شاخص کشاورزی
ل ونقل
شاخص حم 
شاخص شرکتهای استارتآپی
شاخص بخش خدمات
شاخص برای اقتصاددانان
شاخص برای پژوهشگران
شاخص برای پیشکسوتان و چهرههای مؤثر دولتی
این شــاخصها مشــخص میکرد که کارآفرینان براساس چه
معیارهایی میتوانند در داوری اعطای نشان ملی امینالضرب شرکت
کنند .پس از برگزاری جلسات کارشناسی و بحث و اعالم نظر در مورد
کیفیت شاخصها ،فراخوان عمومی برای ثبت نام کارآفرینان در این
مراســم از شهریور ماه آغاز شد و به دلیل استقبال فعاالن اقتصادی تا
 15آبان ماه تمدید شد.
در این مرحله بیش از  236کارآفرین از طریق ســایت اتاق تهران ثبت
نام کردند .همچنین  60کارآفرین نیز از طریق تشکلهای بخشخصوصی
برای داوری به دبیرخانه مراسم امینالضرب معرفی شدند.
دبیرخانه مراســم امینالضرب به جهت تمرکز بیشتر برای انتخاب
شایســتهترین افراد به مطالعه و بررســی تمامی جوایزی که از سال
 1376تــا  1397در اقتصــاد ایــران به شــرکتها و بنگاههای
بخشخصوصی اعطا شده ،پرداخت و درنهایت  30مجموعه دیگر
نیز برای بررسی و داوری دعوت به مشارکت شدند.
دبیرخانه مراسم امینالضرب از  16آبان ماه تا  5آذر ماه 1397
اقدام به دستهبندی و بررسی امتیازهای بنگاهها کرد و در فاز اول
از میان  260بنگاه بخشخصوصی 50 ،بنگاه که بیشترین امتیاز
را در داوریها بهدست آوردهبودند به مرحله بعدی راهیافتند.
در مرحله دوم بررسیها بازهم براساس معیارها و شاخصهای
تعیین شده و بررسی سوابق مالی و اقتصادی شرکتها  22شرکت
بــه مرحله نهایــی داوری راه یافتند .این  22شــرکت باالترین
امتیازها را کســب کرده و همچنین از نظر ســامت رفتاری
اقتصــادی (بدهی بانکی ،گمرکی ،مالیاتی و ). . .در شــرایط
مطلوبی قرار داشتند.
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اما دبیرخانه مراسم اعطای نشان ملی امینالضرب و همچنین اتاق تهران معتقد
به اصول داوری برمحور دو اصل است:
الف :انتخاب شایستهترینها براساس نظر داوران
ب :جلوگیری از هرگونه البی و دخالتهای بیرون از حوزه
داوری و شاخصگذاری
برهمین اساس دبیرخانه مراسم اقدام به انتخاب  15داور
خوشنام ،شناخته شده ،متخصص و فعال در بخشخصوصی
برای بررســیهای نهایی کــرد .به جهــت جلوگیری از
تأثیرگذاری اظهارنظرهای عمومی برذهن داوران ،دبیرخانه
مکانیزمی را برمبنای مدل مرسوم داوریهای جهانی (مانند
اسکار و نوبل) طراحی کرد که در این روش هرگونه امکان
اثرگذاری متقابل داوران برروی نظرات هم از میان میرفت.
به این ترتیب پس از گفتوگو با داوران بســتههای حاوی
اسامی نهایی بههمراه شیوهنامه انتخاب افراد در پاکتهای
پلمبشده برای  15داور ارسال شد .به این ترتیب هیچکدام
از داوران از اسامی دیگر داوران اطالعی نداشتند و اظهارنظر
آنها تنها براســاس مطالعه شــاخصها ،شــناخت از افراد و
بررسیهای شخصی صورت میگرفت .داوران طی مدت زمان
تعیین شــده از میان تمام گزینههای موجــود و در چهار فرم
جداگانه اقدام به انتخاب
اول :دو نفر برنده تندیــس امینالضرب به عنوان عالیترین
جایزه این مراسم
دوم :چهار نفر برنده نشان امینالضرب به عنوان جایزه دوم این
مراسم
سوم :دو محقق و پژوهشگر اقتصادی برنده نشان امینالضرب
به عنوان جایزه دوم این مراسم و همچنین  2پیشکسوت حوزه
اقتصادی و بخشخصوصی کردند.
در نهایت فرمهای ارسالی از سوی داوران در جلسه رسمی
با حضور ریاســت اتاق تهران و اعضای هیئت رئیســه از
پاکتهای مهروموم شــده خارج و اقدام به شمارش آراء
شد .به این ترتیب اول دی ماه سال  1397اسامی برندگان
در اختیار دبیرخانه جشنامینالضرب قرار گرفت.
دبیرخانه جشن امینالضرب امیدوار است تا در فضایی
عادالنــه و عاری از البی و هرگونه عامل فشــار بیرونی و
برمبنای شایســتگی افراد تندیس و نشان امینالضرب به
کارآفرینان خدوم کشور برسد.
امید اســت اهل فن و صاحبان کسبوکار برای هرچه
بهتر برگزار شدن این مراسم دیدگاههای خود را از طریق
دبیرخانه دائمی این جشن به اطالع اتاق تهران برسانند.
مصطفی درویشی ،بهراد مهرجو

کمیته اجرائی سومین دوره اهدای نشان کارآفرین
امینالضرب

